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Sport 
A KEAC a felsővárosi leventepályára 

helyezi át sporttelepét 
Már régóta folynak a tárgyalások abban 

Stz irányban, hog • a KEAC áthelyezhes-
se Újszegedről sporttelepét a felsővárosi 
leventeqyakorlőt érre. A tárgyalások befe-
jeződtek, a pályaáthelyezés előfeltételeit 
biztosította a sportegyesület vezetősége, 
lamelv szerdán megjelent dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettesnél és a városi ha-
tóság engedélvét kérte a terv keresztülvite-
lére. A polgáTnesterhelvettes az engedélyt 
megadta és a KEAC most már rövidesen 
megkezdi a költözködést. Az ujszegedi pá-
lya kerítését szétbontják és a pálva felsze-
relésével együtt rövidesen átszállítják a 
leventr pályára, amely fekvése miatt hasz-
nálhatóbb lesz, mint az ujszegedi volt. 

4 Szeged FC készülődése Újpestre 
Jelentette a Délmagyarország, hogv a 

vasárnapi Szeged FC—Újpest bajnoki 
mérkőzésnek Újpesten való le;áts»ása el-
len több egyesület akciót indított. Az ügy-
ben tegnap rendkívüli ülést tartott az első-
liga vezetősége és hosszas vita után arra 
az álláspontra jutott, hogy a Szeged FC— 
Újpest mérkőzés vasárnapi újpesti meg-
rendezése senkinek az érdekeit nem sér-
ti, ezért nem emel kifogást a meccs leját-
szása ellen. Ilyen körülmények között a 
mérkőzést vasárnap rendezik meg az 
újpesti stadionban, amelynek futbnllpá-
lyája — a csütörtöki jelentések szerint — 
a havazás miatt nem a legjobb állapotban 
van. 

A kedvezőtlen időjárás csak a játék 
szempontjából érinti a Szeged I C-t, a 
rendezés szempontjából nem, mert a sze-
gedi egyesület, amikor az Újpesttel meg-
egyezett, hogy a mérkőzést Budanessten 
játszák le — 1500 pengő garanciát ka-
pott. Most látni csak — amikor ismét ked-
vezőtlenre fordult az időjárás —, hogy 
anyagi szempontból helyesen járt el a 
Szeged FC vezetése , amikor a februári 
hideg időre számítva, a mérkőzés buda-
pesti megrendezését határozta el. 

A. Szeged FC csütörtökön délután tré-
ningmérkőzést játszott a SzAK-kal. Ered-
mény: 4:1(3:1). A tréningen résztvett Bog-
nár is, akit tegnan táviratilag Szegedre 
rendeltek. A sáros, csúszós pá-
lyán a profik jobban ozogtak, mint az 
amatőrök és Szojka, Bognár, Havas és 
Grósz góljaival biztosan győztek" a Kissel 

Szeged , Csekonics- és Kiss-ucca s a r o k 
ALUMÍNIUM EDÉNYEK 

Alumínium lábas 11 cm —.58 
Alumínium lábas 13 cm —.78 
Alumínium lábas 14 cm —.88 
Alumínium lábas 16 cm —.98 

ÉLELMISZEREK 
Fél kg cacao —.88 
10 dkg datolya >—.22 
10 deka ostyepka füstölt sajt —.24 
10 deka rum praliné i—.24 

HAZTARTASI CIKKEK 
Gyékény lábtörlő w-24 
5 drb színes varrófonál —.10 
1 drb gvüszü 1 levél (25 drb) varrótűvel —.10 
1 pár gúmmikeztyü —.98 
1 drb trottirozó keztyü —.38 
1 drb darázs törülköző >—.48 
1 drb női gummi kötény —.98 
Virágkosár szalmavirággnl megtöltve —.24 
1 m 78 cm széles flanell hátú linóleum P .1.98 

megerősített amatőrök' ellen, akiknek" gól-
ját Korom 11-ősből sz^r^zte. 

A tréning után nem állították össze a 
csapatot. Arra csak a mérkőzés előtt kerül 
sor. 

Az Újpest csütörtöki tréningjen Jávor 
és Kocsis nem vett részt, mert mind a 
ketten megsérültek a legutóbbi túrán, va-
sárnap azonban mindketten játszani fog-
nak. Kétes még, ki lesz az Újpest jobb-
összekötője, Avar, vagy Pusztai. A Sze-
ged FG elleni uj. esti csapatot csak' pén-
teken állítják össze. A mérkőzés levezeté-
sére a Biró Testül t Antalicsot delegálta. 

Az amatőrök bafnoki startfa 
Vasárnap megkezdődik az amatőrök tavaszi 

szezonja, amely» nagyon érdekesnek Ígérkezik, 
tekintve a vezető csapatok egyenlő játékerejét 
és az alsó régió együtteseinek tömörülését. Az 
első bajnoki forduló szegedi programján há-
rom mérkőzés szerepel, ezek közül kettőt: az 
SzTK—MTK és a KEAC—Vasutas meccset a 
Hunyadi-téri pályán játszák le, a harmadik 
mérkőzés: az UTC—KÁC találkozó az UTC-pá-
lyán kerül lebonyolításra. Az SzTK—MTK 
mérkőzés levezetésére a Biró Testület kiküldő 
bizottsága K o h a u t e k e t , a KEAC—Vasutas 
meccsre L á z y f delegálta. Az UTC—KAC 
mérkőzést F a r a g ó vezeti. 

A SzAK vasárnap Hódmezővásárhelyen a 
HTVE ellen játszik V e c s e r n y é s bírásko-
dása mellett. Az MTE a KTE ellen startol 
Kecskeméten, ahol E n g e 1 lesz a biró. F r a n-
k e 1 vezeti a Makón eldöntésre kerülő MAK— 
HMTE meccset 

Back az Attilához szerződött 
Jelentette a Délmagyarország, hogy a mis-

kolci Attila tárgyalásokat kezdett a Szeged 
FC-vel B a c k átengedése érdekében. A tár-
gyalások csütörtökön este befejeződtek és an-
nak eredményeként B a c k az Attilához szer-
ződött 

Szegediek a boxba jnokságokban. Strauch 
Ambrus, Szabó és Bözsi, akiket az ökölvivószö-
vetség déli kerülete a pénteken kezdődő orszá-

fos boxbajnokságokra benevezett, csütörtökön 

¡udapestre utaztak. A déli boxolók közül elő-
ször S z a b ó mérkőzik, akinek pénteken Kecs-
kés (BSE) lesz az ellenfele. 

A DLASz fegyelmi bizottsága legntóbbi ülé-
sén tárgyalta Leitner Sándor MTK-játékosnak 
újrafelvételi kérelmét. Leitner Sándort — mint is-
meretes —, a fegyelmi bizottság azért, mert a ta-
valyi MTK—SzTE mérkőzésen durván játszott és 
a bíróval szemben tiszteletlenül viselkedett, 6 hó-
napra tiltotta el a szerepléstől. A fegyelmi bizott-
ság Leitner újrafelvételi kérelmének nem adott 
helyet, mert a futballista semmi olyan enyhítő kö-
rülményt nem tudott felhozni, amely indokolttá 
tenné az ügyben hozott határozat megváltoztatá-
sát. 
' II. Frontharcos turaut. Az Országos Fronthar-
cos Szövetség autó- és .motorsport-osztálya május 
26 és 27-én rendezi meg II. frontharcos turautját 
autók és motorkerékpárok részére. A turaut az or-
szágos bajnokság pontszerző versenye. A tura 
távja 1200 km., melyet a versenyzők 50 km.-es át-
laggal 24 óra alatt abszolválnak. Start és cél Bu-
dapesten a Hösök-terén lesz, ahonnan a résztvevők 
május 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor indul-
nak és ugyanoda érkeznek vissza május 27-é>n, va-
sárnap délelőtt 11 órakor. Nevezési határidő 1934. 
évi május hő 6. Autótura utvonala a kővetkező: 
Budapest, Kecskemét, Félegyháza, Csongrád, Szen-
tes, Hódmezővásárhely, Szeged, Baja, Kalocsa, 
Solt, Dunaföldvár, Szekszárd, Pécs, Kaposvár, Ba-
latonboglár, Keszthely, Balatonfüred, Veszprém, 
Pápa, Szombathely, Sopron. Győr, Komárom, Bu-
dapest. A tura részletes kiírását és szabályait 
részletes térképpel és nevezési ivekkel március 
első felében küldik szét. Az érdeklődőknek minden 
felvilágosítással szívesen szolgál a Szövetség autó-
és motorsportosztálya, Budapest, VI. Podmaniczky 
ucca 45. sz. Telefon 18—5—18 

Kelemen Márton, a kerékpárosszövetség déli 
kerületének elnöke, — miután sikerült közte és 
a szövetség egyes vezetői között a felmerült dif-
ferenciákat áthidalni — visszavonta lemondását 
és továbbra is a kerület élén marad. 

A vasárnapi vivóakadémia. A HTVK vivó-
csapata vasárnap délután 3 órakor a rókusi 
tornacsarnokban tartja propaganda ötös kard-
csapat, hármas tőrcsapat és egyéni epée akadé-
miáját. 

Az atlétikai szövetség közgyűlése. Sátrán 
Ferenc, a MASz vidéki bizottságának elnöke kép-
viseli a központot az atlétikai szövetség déli ke-
rületének vasárnap délelőtt 10 órakor megtartan-
dó tisztújító közgyűlésén. A szövetség pénteken 
este 6 órakor intézőbizottsági ülést tart, amelyen 
a közgyűlést készítik elő. 

Azz olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőségi Szíveskedjék aláb-

bi panaszos soraimnak becses lap jukban helyet 
adni. Még október elején beszereztem névma-
gyarositási kérvényemet, azonban még mind-
máig nem kaptam rá választ. Ugy hallottam 
pedig, hogy a belügyminisztériumban három 
hét alatt elintézik a kérvényeket. Ismerőseim 
utján megsürgettem a dolgot, a minisztérium-
ban azonban azt a választ adták, hogy csak ju-
ljusban fogják elintézni. Viszont egy ismerő-
söm kérvényét két hónap alatt elintézték . . . 
Nem tudom megérteni ezt a dolgot, nem tu-
dom. mi oka lehet kérésem elintézésének. Pe-
dig állandóan halljuk, hogy mindenki válasz-
szon a maga számára magyar nevet. Mit jelent-
het ez a — nyolchónapos várakozási idő? 

Tisztelettel: (aláirás.) 

H M ! 
1 kg süllő kg.-fa P /.— 
/ k n feltérfial kg.-fa P —.40 

J i n l a l í i y n á l 
Széchenyi térI és Rudolf téri üzletben. 289 

Gallér, kézelő osoda i v ? X . £ JL 
tisztítás At P l a i n c 

vegytlszt itó és festöQz letében végeztesse . . 
Tisza La'os körút 39. l o a r t e l a « ; Br Jósita u. 22 

Meghívó 
az Egyesült Borpincék részvénytársaságnak 
Szegeden 1934 március 8-án délelőtt 10 órakor 
a társaság irodájában (Somogyi ucca 24) meg-
tartandó 

fO-ik évi rendes közgyűlésére 
Tárgysorozat: 1. A Mérleg- és Eredmény-

számla, valamint az igazgatóság és felügyelő-
bizottság jelentésének előterjesztése. Határozat-
hozatal a felmentvényekről. 2. Igazgatóság és 
felügyelőbizottság választása. 3. Esetleges in-
ditványek. Szeged, 1934 február 21-én. Az igaz-
gatóság. Az alapszabályok 8-ik §-ának értel-
mében felkéretnek azon t. részvényesek, kik a 
közgyűlésen részt óhajtanak venni, hogy rész-
vényeiket legalább 3 nappal a közgyűlés meg-
tartása előtt a társaság irodájában letétbe he-
lyezni szíveskedjenek. 

Mérleg 1933 december 31-én. Vagyon: Hor-
dók és berendezés 3413.—, Bor 5651.—, Folyó-
számlák 15.389.72, Pénztár 1056.85, összesen 
25,510.57. Teher: Részvénvtőke 25,205.46. Nye-
reség 305.11, összesen 25.510.57. Eredmény-
számla 1933 december 31-én Veszteség: Költ-
ség 4065.35, Leírás berendezésekből 256.74, 
Egyenleg mint tiszta. íiíiszon 305.11, összesen 
4627.20. Nyereség: Borszámlán 4608.52, Kamat 
18.68 összesen 4627.20. 

I KÖNYVEK: 
Az asszony belesző1 

MÓRICZ ZSIGMOND: 

JOHN GILSVORTHY: 

T u l m i n d e n e n 

DÉLMKGYflRORSZflG hölcsönkönyviár 
Tel. 13—Ott. Arndi ucca S 


