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A III. ker. TVAC—Bástya ligamérkőzés jegyei 
a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. 

Sport 
Skvarek megy, Tomecskó jön, 

Kiss Tivadar a biró. 
A vasárnap Szegeden játszó III. kerületiek 

csapatában érdekes változásokról értesültünk. 
A kiváló képességű Skvarek, válogatott bal-
összekötő szerződést irt alá a Hungáriához 
és ha a formaságokat szombatig elintézik, ugy 
Skvarek vasárnap már a Nemzet i ellen ját-
szik a Hungária csapatában, nem pedig anya-
egyesületében a Bástya ellen. 

U j ember kerül azonban a budai csapat 
halfsorába Tomecskó személyében, aki az ál-
amatőr világban a Vasasok balhalfja volt, 
majd ő is vándorútra kelt és Olaszországban 
játszott huzamosabb ideig. V e l e sokat nyert 
a III. ker. csapata. 

A fontos l igamérkőzésre a budapesti biró* 
küldő bizottság Kiss Tivadart delegálta. Ez a 
kiküldés szegedi sportkörökben mege légedés t 
váltott ki. 

14 egylet 165 nevezést adott le 
a vasárnapi ifjúsági atlétikai 

versenyre. 
Várakozáson felül jó l sikerültek a MASz 

vasárnapi i f júsági atlétikai versenyének neve-
zései. 14 egylet 165 nevezést adott le, ami 
rekordot jelent a déli kerületben. A verseny 
fe lö le l i az összes atlétikai számokat, igy 100, 
200, 400, 800, 3000 m. síkfutás, suly-, gerely-, 
diszkoszvetés, távol-, magas-, hármasugrás, 
110 méteres gátfutás és két sprlntstaféta 
s z ám : 4x100, 4x200 méter. 

A benevezett egyesületek a következők: 
SzAK, SzTK, SzVSE, MTE, K E A C , HTVE, 
csabai, békési, szarvasi K ISOSz , szegedi 
Árpád, Bácska, Tanítóképző, Ipar, Felsővárosi 
Levente Egylet. Nagy feltűnést keltett a 
M A S z b a n , hogy a Dugonics Sport Egylet 
ismételten nem nevezte be atlétáit, holott 
köztudomásu, hogy ennek az if júsági egylet-
nek elsőrangú atlétái vannak. 

KISOSz—SzTK válogatott. 
Érdekes mérkőzést játszanak vasárnap dél-

után a Hunyadi-téri pályán. A szegedi 
KISOSz-hoz tartozó egyesületek válogatott 
csapata játszik az SzTK legerősebb össze-
állítású csapatával. A mérkőzés délután fél-
négykor kezdődik, a belépés dijtalan. A két 
csapat a következőképpen áll f e l : 

KISOSz: 
Tóth 

(tképző) 
Jeck Jenő 
( rg ) (felsőipar) 

Bodó Tokos Deák 
(lképző) (rg.) (ker.) 

Balázs Heim Proska Tamás Szabó 
( r g ) (ker.) (tképző) (lképző) (rg.) 

SzTK: 

Juhász I. Mel l is Kalmár Bayer Kovács B. 
Fixmer Diettrlch Nővé 

Juhász II. Pintér 
Nemessányi 

Néhány szó a labdarugósport 
tüneteiről és a birákról. 

Hogy is szól a régi példabeszéd? »Szólj igazat, 
bevex-ik a fejed!« 

Ha ezt a találó magyar közmondást megszív-
lelnénk, ugy formálisan szájkosárral kellene a 
magyar sport berkeiben bujkálnunk és szó nélkül 
kellene engednünk, hogy egyes részrehajló és 
igazságtalan sportfaktorok, úgynevezett sportszak-
lapok, — a cezaromániában szenvedő szövetségi 
funkcionáriusok és egyes futballb'irák miudent a 
maguk képmására teremtsenek. 

A cezaromániában szenvedő szövetségi funk-
cionáriusoknak, akik a magyar futballsport kül-
és belpolitikáját irányítják, elfogultságukból eredő 
hibáik közül csak azt az egyet óhajtom most 
perhorreszkálni, hogy mindent a fővárosi sport 
szemüvegén keresztül nézve intéznek és igy nem 
tudják mentesiteui magukat egyes egyletek tra-
dicionális hírnevétől, egyes vezető egyéniségek be-
folyásától, amely mindenesetre a magyar futball-
sport fejlődésében előretörő ujabb alakulatok men-
talitását súlyosan sérti, mert azokat visszanyomni 
igyekszik az ismeretlenség és eredménytelenség 
homályába. 

A magyai" sportsajtó sem mentes a nagy egyesü-

Ö z v . S t e r n I z i d o r n é a maga, gyermekei é3 rokonai nivében fájdalomtól lesújtva 
tuda'ja, hogy szeretett félje 

S T E R N I Z I D O R 
rövid srenvídé? után májas 18 án e'huayt. 

Fels,theletien halottunkat májú* 20 ás, pénteken dé'után 3 órakor kisérjüí Pusztaszeri ucca 
15 alatti gyásztiizbói örök pihenőre a szegedi zsidó temetőbe. 
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Emlékéi kegyelettel megőrizzük! 
Inure, Manci. Andor. Elemér, Ibo lya gyermekei. Stern Ignác és neje. Stern Jakab , 
Welsz Káro lyné szöl. Stern Regina lestvérei, s igora, sógornője. Kertész Ferenc, Grilner 
Andor vejei. Stern Imréné Schwartz Irma, Stern Andorné Schwartz Emma, Stern 
Elemérné Fürster Mariska menyei. Kertész György e> Pista, GrUner Éva és Márta unokái. 

Részletfizetésre 
készpénzárban! Blau Ignác 

Szegi ed, Kelemen u. 3. 
(Alap. 1886.) 

I Részletfizetésre 
I készpénzárban!i 

Tavaszi férfi, fiu és női felöltők,öltönyök legolcsóbban beszerezhetők 

Férfi öltöny Chewiott . . . . 

Férfi öltöny Kamgarn és Wipkord 

Férfi öltöny kék és fekete . ou r 630 

Férfi felöltők 

Női coverkott felöltők 

Női Wipkord kabátok . . . . 

y ^ l í l Á m i A • a legszebb szövetekből egy öltöny 
I C H I Í I I l I j a . mérték után 100 pengő. "W 

40 F 

65 P 

60 F 

40 F 

40 P 

70 F 

letek és befolyásos vezetők hatásától, mert nem 
mindig az őszinte igazságot fedik cikkeikben. — 
Szabad-e, lehet-e egy sportorgánumnak kivégezni 
a magyai- birák leggerincesebb egyéniségét, aki-
nek pártatlanságát maga a kivégző cikk is hang-
súlyozza? Szolgálja-e a magyar sport ügyét ön-
zetlenül az a sportorgánum, amely korábbi vélt 
sérelmeket egy meccsre leszámítolva a legjobb 
magyai* bírói nem óhajtja látni többet a birák 
sorában? 

És mosl elérkeztem a bírákhoz. Évtizedekkel 
ezelőtt megmondtam és megírtam, hogy mái-
maga a bírói elnevezés helytelen és sok vissza-
élésre ad okot. Futballbirói elnevezés az én fel-
fogásom szerint helytelen, de külföldön nem is 
létezik. Játékot vezető sportembereket ismerek 
csak el, akik a mérkőzések levezetését a í u t-
b a l l s z a b á l y o k alapján teljesítik és itt nem 
tehet magyarázás, mérlegelés, részrehajlás, mert 
ha ezen három elv ellen vétenek, ugy az első 
két esetben hosszabb-rövidebb letiltásban marasz-
talandók el, a harmadik esetben pedig örökre 
le kell tenniök a bírói sípot. 

A magyar futballsport fejlődését és tisztaságát 
óhajtottam jelen cikkemmel előmozdítani és há-
lásan köszönöm előre ugy a magyai- sajtónak, 
mint a sportvezéreknek támogatását és irányítását 
abban a szellemben, amely a magyar futballsportot 
a magas, kristálytiszta piedesztálra juttatja. 

Bástyái Holtzer Tivadar. 

Rádió 
Л nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Bernben 'MJMbkor A rózsalovag opera, 
Frankfurtban 19.30-kor Ariadné Naxos szi-
getén opera, Nápolyban 21-kor Carmen 
opera, Bécsben 19-kor A bolygó hollandi. 

Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgazda-
ság. 17: Dr. Hans Göttting németnyelvű előadása. 
17.15: Délutáni hangverseny. 18.30: A Margitszi-
geti Szimfonikus Zenekar hangversenye. Közre-
működik: Farnadi F.dit zongoraművésznő. Beel-
hoven-est. 20: »Mit és kit idézek?« Irodalmi rejt-
vényverseny. Tartja dr. Bánóczy Dezső. 20.30: 
»Hazatérés«. Színmű (hangjáték) 1 felvonásban. 
A hangjátékot az előadás előtt a szerző ismer-
teti. 21.35: Moraudini Mihály előadása: »Amerikai 
rádióérdekességek«. 22: Hirek. Ulána cigányzene. 
Berlin 483.9, 566, 1250, 252.1. 17: Szonáták. 20 30: 
Szimfonikus hangverseny. Vezényel: Széli György. 
22.30: Szórakoztató zeneálvitel. Bern 411. 16: 
Zenekari hangverseny. 20.30: »A rózsalovag«, opera 
(Strauss), Előadják a drezdai állami opera Uig-
jai. — Breslau 315.8, 25«. 16.30: Szórakoztató zene 
20.10: Dalok lantkiséretlel. Szavalatok, énekkari 
számok. — Frankfurt a/M 4286. 272.7. 19.30: 
»Ariadné Naxos szigetén«, opera Strauss Richárd-
tól. Utána lánczene. — Kobenhavn 1153.8, 20: 
Harangjáték. Utána szimfonikus hangverseny. Cseh 
est. 21.30: Népies hangverseny. — Königsberg 329.7. 
272.7. 16.30: Zenekari hangverseny. 20: »Die Frau 
ohne Kuss«, operett 3 felvonásban. Zenéjéi szer-
zetté Walter Коllo. — Langenberg 468,8. Dortniund 
283. Münster 241 9. 17.30: Ének- és hangszerszólök. 
21: Wagner-est. Részletek a »Walkür« és »Parsifal« 
operákból. Utána hangversenyálvitel. — Leip/.ig 
365.8. 294. 10.30: Hangverseny. 20.15: Tánczene. — 
ének- és zenekari számok. 22.15: Tánczene. —• 
Milánó 322.6. 21: Hangverseny. 22.45: Jazz-band. 
— München 535.7, 303. 16: Hangversenyátvitel. 
19: A Kreuz-trió hangversenye. 20.45: Zenekari 
hangverseny. — Nápoly 333.3. 21: »Carmen«, opera 
Bizetlől. Ulána zenekari hangverseny. — Prága 
348.9. 17: Hangverseny. 20: Hangverseny. — Kóma 
449. 21.10: Hangverseny. Utána tánczene. 22.55: 
Hirek. — Stockholm 454.5. 19: Arthur Schnilzler-
esl. 19.30: Ének- és zenekari hangverseny. — Stutt-
gart 379.7. 577. 16.15: Hangverseny. 20: Népszerű 
szimfonikus hangverseny. Hegedű-, gordonka- és 
zenekari szántok. — Toulou&e 389.6. 20.30: Hang-
verseny. 21.05: Hangverseny. — Wien 517.2, 577. 
16.15: Hangverseny. 19: »A bolygó hollandi«, ro-
mantikus opera 3 felvonásban. (R. Wagner.. 
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árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX. tc. НИ §-a értelmi-

ben ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1925. 
évi 24363. számú végzése következtében dr. Sebők Feienc ügvvód 
által képviselt Le erer Ferenc javára 312 pergő 44 fillér és ¡ár ere-
jéig 1927 évi április hó 25 én tuganaiositott kie égítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 16É0 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : 
kü.ónféle vásznak, kötött- és szővött áruk, üzleti b rendízés nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. tárásbiróság 1927. évi Pk. 25020. 
számú vfgzése folytán 312 pengó 44 fillér tőkekövetelés, ennek 1927. 
évi májú« hó 9. n pjától járó 18 százalék kamatai és eddig öss esen 
6 pengő 73 til érben bi-ói:ag már megállap.tott költségek, valamint 
árverés kitűzés költség dija erejéig Kistelek, Kálvária ucca 2. ezáni 
aatt leendő megtartására 1927. évi május hó 30. napjának délutáni 4 
órája határidőül kitlizetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az №81. évi LX. 
tc. 107., 108. §-a érteimében készpénzfizetés mjllett a legtöbbet 

ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is el fognak adatni. 
Kel: S ¡egeden, 1927. évi május hó 12 napján. 

F a r k a s , kir. bú. végrehajts 


