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Somogy F< — Szeged FC 
20 százalék» elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország iegyirodájában válthatók. 

As olvasó rovata 
Szaharai porfelhő 

a Csongrádi-sugáruton 

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! 
Tisztelettel kérem szíveskedjék n. b- lapjá-

ban soraimnak helyt adni annál is inkább, 
mert amit rövid levelemben irok: közérdekű 
ügy és egy forgalmas útszakasz lakóinak egy-
hangú megnyilatkozása. 

Nem tudom van-e a Polgármester nrnak 
tudomása arról, hogy a Csongrádi-sugáruton, 
de annak különösen a Nagykörút és a Szent 
István-tér közötti elterülő szakaszán az autó-
buszok és a kocsik szakadatlan közlekedése 
miatt olyan rettenetes porfelhő száll fel, hogy 
az utón járó-kelők szinte párlépésről nem lát-
ják egymást nem is számítva, hogy ugyan-
ekkor a gyilkos levegő miatt a lakásokat sem 
lehet szellőztetni és ezt az agyonfertőzött leve-
gőt v a d u n k kénytelenek magunkba szívni. Az 
említett útvonalon meglehetős sok fűszer-, 
élelmiszer- és gyümölcsüzletek vannak, ahová 
ennek a kis Szaharának porfellege ugy tódul 
be, mintha lapáttal, vagy más gépezettel kész-
akarva hánynák azt. Ezt egy kis jóakarattal 
meg lehetne" akadályozni, olyan formában, 
hogy nagy szárazságok idején napjában leg-
alán 4—5-ször jól fel kellené locsolni. Amikor 
e sorokat írom, nem emlékszem, hogy mikor 
K locsolták ezt az utvonalat. 

Tisateletteh S<Ji. A", asztalosmester. 
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Versenytárgyalási hirdetmény. 
A m. kir Ferenc József Tudományegyetem 

Gazdasági Hivatala az egyetemi klinikák és a 
szegedi Horthy Kollégium részére az 1933. 
evi november hó 1-től 1934. évi október hó 
31-ig terjedő időre szükséges élelmiszerek 

szállításának biztosítására 1933 szeptember hó 
28-án d. e. 11 órakor az egyetemi Gazdaság Hi-
vatal Betegélelmezési Osztályának helyiségé-
ben (Szeged Tisza L.-körut 95.) nyilvános 
írásbeli versenytárgyalást tart 

A szabályszerű ajánlatokat 1933. évi szep-
tember 28-án délelőtt 10 óráig kell fenti hiva-
talnál (Szeged, Fodor-ucca 9.) benyújtani. 

Az általanos és részletes szállítási feltéte-
lek és az a jánlati űrlap a Gazdasági Hivatal Be-
tegélelmezési Osztályában (Szeged. Tisza La-
jos-körűt 95.) vehető á t hétköznapokon 9—14 
óráig. 

Szeged, 1933. szeptember hó 12-én. 

M. Kir. Ferencz József Tudom árujegy efem 
Gazdasági Hivatala. 

Sport 
Pénteken álliíják össze a Szeged FC 

csapaíáí a Somogy ellen 
Egyre fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a 

vasárnap eldöntésre kerülő Szeged—Somogy 
bajnoki mérkőzés iránt. Az előjelekből itéíve 
nagy küzdelem lesz vasárnap a SzAK-pályán, 
mert a Somogy eddigi sikereiben bizwa^ a 
Szeged FC ellen is erősen ambicionálja a já-
tékot. A Szeged FC pontnélkül állva mindent 
el fog követni, hogy megszerezze az első őszi 
győzelmet Ha a csapatnak a Ferencváros el-
len mutatott javuló játékát vesszük alapul, ak-
kor minden remény meg van arra, hogy sze-
gedi győzelem lesz vasárnap a SzAK-pályán. 

A Szeged FC csütörtökön kiadós kétkapus 
tréninget tartott a SzAK-kal. A játékosok Ko-
rányi kivételével valamennyien megjelentek a 
tréningen és jó formáról tettek tanúságot. Ko-
rányi még fájlalja a lábát, de a vezetőség bí-
zik abban, hogy a sérülés vasárnapig rendbe-
jön és akkor elfoglalhatja posztját a csapat-
ban. A vezetőség a tréning után nem állította 
össze a csapatot, arra előreláthatóan csak pén-
teken kerül sor. . • 

A Szeged FC—Somogy mérkőzés jegyeit 20 
százalékos elővételi kedvezmény mellett a Dél-
magyarország jegyirodája árusítja. 

A vasárnapi amatőrforduló 
A szegedi első osztályban vasárnap hét mér-

kőzés lesz, Szegeden két mérkőzést rendeznek. 
A Szeged FC—Somogy mérkőzés elé kitűzött 
KEAC—MAK mérkőzés a jelek szerint elma-
rad, ezesetben helyette az UTC—SzTK mérkő-
zést bonyolítják le a SzAK-pályán P a t a k i 
bíráskodása mellett 

A SzAK vasárnap Kiskunfélegyházán mér-
kőzik a KTK-val, H o r v á t h Ferenc lesz a 
mérkőzés birája. A Kecskeméten lejátszandó 
KAG—HTVE mérkőzés levezetésére a Bkó Tes-
tület dr. M o l n á r t delegálta. A Csongrádon 
eldöntésre kerülő CsAK—SzTE mérkőzést L ö-
w y vezeti. Makón lesz az MTK—MTE, Hódme-
zővásárhelyen a IIMTE—KTK mérkőzés. A ma-
kói mérkőzésnek N a g y Mihály, a hódmező-
vásárhelyinek V i d r a a birá ja. 

A szegedi másodosztály vasárnapi program ja 
a következő: Kiskunfélegyháza: KTK II.— 
KVSK, bíró Komlósi, Reménység—TiöE, bíró 
Lupták. Csongrád: CsAK I I—SzTE II.. bíró 
Boncz. Kunszentmártoni KuTE—KTE I I , bíró 
Reményffy. Kistelek: KiTE—SzAK H , hiró 
Píszár. Szeged: KEAC II.—MAK I I , bíró 
Breuer. ASE—KPLE, biró ördögh. Szőreg: 
Rákóczi—KPLEí biró Fuchs. Hódmezővásár-
hely: HTKSE—Vasutas II., biró Wigner, HTVE 
II.—HMTE II., biró Osztrogonácz. 

Elmarad a vasárnapi KEAC—MAK 
mérkőzés? 

Az egyesületek levele • makói klubhoz 

A vasárnapra kitűzött KEAC—MAK mérkő-
zés körül keletkezett vita egyre nagyobb hul-
lámokat ver. A MAK elnöke csütörtökön dél-
előtt telefonon felhívta a mozgalom egyik ve-
zetőjét és tudomására adta, hogy csapata va-
sárnap nem áll ki a KEAC ellen, ha a szegedi 
egyesületek Írásban ismét kijelentik, hogy ad-
dig, amíg az egyetemi sportolási kedvezmények 
ügye nincs elintézve, ők sem játszanak a KEAC 
ellen bajnoki meccset. A szegedi egyesületek 
teljesítették a MAK elnökeinek kívánságát. Ex-
presslevelet küldtek a MAK-nak. amelyben 
szolidaritást vállaltak. A levél a következq: 

„A Makói Atlétikai Klub tekintetes Elnök-
ségének Makó. Hivatkozással mai telefonbe-
szelgetésünlcre, ezúton is közöljük, hogy a pol-
gári egyesületek által korábban aláirt bead-
vány, amely szerint a KEAC elleni bajnoki 
mérkőzéseinket lemondjuk, fennáll és igy az 
aláirt egyesületek ellene nem állhatnak ki. 
Egyidejűleg az önök megnyugtatására ezúton 
is kötelezően kijelentjük, hogy az alulírott egye-
sületek a KEAC ellen kisorsolt bainoki mér-

kőzéseinket minden feltételtől függetlenül le-
mon^juk-és biztos tudomásunk szerint a többi 
aláíró egyesületek is betart ják ezen megállapo-
dásunkat. Kérjük, hogy ezen közlésünket tudo-
másul venni és a kisorsolt mérkőzést sürgősen 
lemondoni szíveskedjenek. Előre is biztosítjuk 
önöket, hogy bármilyen esetleges sérelem 
esetén a sérelmet szenvedő társegyesület töel-
left állunk és érdekei megvédése' érdekében 
semmiféle megtorló intézkedéstől sem riadunk 
vissza. Sporttársi tisztelettel: (Egyesületi bc-
lyégzők es aláírások)." 

A levelet a SzAK részéről begavári Back Ká-
roly, az SzTK részéről Gyamrathy Mihály, az 
UTC részéről Szántó Mihály, az MTE részéről 
Ábrahám Szilveszter, a Vasutas részéről Bo-
kor Ferenc irta alá. 

Molnár, a Budai 11 játékosa iáméit jelentkezeti, 
•a Szeged FC vezetőségénél szerződtetés végett. A 
Szeged FC Molnár ajánlatát nem fogadta el és 
igy végleg megszakadtak a tárgyalások. 

A Somogy szerette volna a Szeged FC elleni 
mérkőzését vasárnap Kaposvárott lejátszani és 
ezért tárgyalásokat kezdett a Szeged FC-vel. A 
Szeged FC azonban ragaszkodott a mérkőzés 
szegedi megrendezéséhez, mert be akar mutat-
kozni az őszi szezonban a szegedi közönségnek. 

A KEAC lemondta a Püspökladányi Máv. el-
leni Magyar Kupamérkőzését a tnlzsnfolt baj-
noki program miatt. 

Fegyelmi büwtetóe. A DLASz fegyelmi bizott-
sága legutóbbi ülésén a vasárnapi mérkőzéseken 
kiállított játékosoknak, ( P r á g a i MTE kivételé-
vel) visszaadta játékjogát. IVágaii azért meni el-
lenfelét szándékosan megrúgta, 2 hónapra tiltott* 
©1 a Játéktól a fegyelmi bizottság. B á r k á n y i 
(SzTK) és M a r o s á n (UTC) vwswdwpte játékjo-
gát. 

Elhalasztották a SzUE Klebefsbcrg-iKj ver-
senyét A SzUE vasárnapra hirdetett KÍebels-
berg-vándordi jas úszóversenye ehnarad. A ní-
vósnak ígérkező úszóversenyt a SzUE W a n i e 
András sérülése miatt halasztotta el, aki a to-
rinói világbajnoki tornán orrsérűlést szenve-
dett. Wanie képviselte volna a SzUE SCTnek a 
Klebelsberg-vándordijért folyó három néző-
számban. A Klebelsberg-emlékversenvt a SzUE 
október 1-én rendezi meg. 

A SrfTE—FTC 2* arányban vé^MHfttlt vrörpóló-
hajnoki mérkőzést, — amelye* a SzUE megóvott — 
a MUSz mtéuöbizottságia az elért eredménnyel iga-
zolta. A SzUE sérelme.srwik találta az intézőbizott-
ság határozartát és megfellebberte. A fellebviteli 
bizottság lej$kőzek4>bi Wésém foglalkozik az ngy-

fflH-
Az ŐMci UTC—Vaantas mérkőréwhől keletkezett 

óvási ügyet a fellebbviteli bizottság legutóbbi ülé-
sén intézték el. A DLASz fellebbviteli bizottsága 
az elhangzott tanúvallomások alapján az intéző-
bizottság határozatát helybenhagyta és igazolta * 
második Vasutsa«—UTC 4:3 ar&nyfcnn végződd 1 
mérkőzés eredményét. 

Kwrsmikot, — akit egyesnjete feljelentésére a 
T>LASz fegyelmi bizottsága 8 hónapra eltiltott a 
nyilvános szerepléstől — a fellebbviteli bizotlsá.c 
felmentette az ellene emelt vád alól azzal az indo-
kolással. hogy a játékos ügyében egyedül az Előre 
hivatott dönteni. 

Csónak oonyvát, 
nyugáqyat egolcfióbban I 

Varga Mihálynál 
Arnrtl-uccB 4. 

Ne v á s á r o l i o n 
a piaoon árusított kevert tejfölt, hanem fagyassza 
az általunk tiszta színből készített magas 

zsírtartalmú pasztőrözött tejfölt 

l iterenként • pangóért 

Központi Tejcsarnok RT. 
fiöktejcsarnokal. 

ösv. Dr. Kovács Mibályné •»«. Ördögh 
Mária ngy a maga, valamint gyermekei, 
Hfl|palfca' és Tibor nevében mély fájdalom-
mal, da a Mindenhatö akaratán való mag-
nyngráesal jelenti, hogy s zeretatt ?S édes-
anya, nagyanya 

Ó n . Ordftgh Jánosne 
Srtl. Csikós Veron 

életéixA ST-ik évében, folyé M 13-áo bouns 
szenvedés trtfo, a küzdelmek helyéről, a 
halotti mentségekkel megerősítve, Teremtő-
jéhez, az örök béke és szeretet hónába meg-
pihenni tért 

Drága halottunkat f. hé 15-én d. a. 4 éra-
kor fogjuk a Petőfi Sándor sugárut 79. sz. 
alatti gyászhásból a rém. kat. anyaszentegy-
ház msértartása szerint az alsóvárosi temető-
ben lavő családi sírhelyen nyugovóra he-
lyasm. 

As eogeazteló asentmiseáldozat f. hé 15-én 
é. a. 10 órakor az alsóvárosi Mátyás temp-
lomban less as Egek Urának bemutatva 

Drága já Anyánk Itt hagytál minket, de 
lóstgos lelked kőnyörögfön érettünk azUr 
előlL — Piheni bekében, fóságos lelked 
legyen továbbra Is közöltünk! 


