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SZEGEDI SAKKÉLET 
Rovatvezető: Soóky László. 

13. száma játszma. 

Világos: Sandberg György, sötét Kovác« József 
X. e2—e4 el—tó 
2. Hbl—c3 Hb8—06 
3. Hgl—f3 d7—d6 

Jobbnak tartjuk Hfö-al a négyes huszár-játék vál-
tozataiba terelni a küzdelmet. 

4. d2—dl Fc8-g4 
5. d4—d5 Hc6—d4 
6. Fel—e3 Hd4.-f3+ 
7. g2:!3 Fg4—d7 

Fh5? 8. Fb5+ stb. miatt 
8. Vdl-d2! Vd8-f6 

Jobb lett volna f5-el ellenjátékot keresni 
9. Ffl—e2 h7—h6 

e5:f4 
0-0-0 
Ke8-b8 

10. f3—f4! 
11. Fe3:f4 
12. Ff4-e3 
13. 0-0-0 

17. 
18. Fe3—f4 
19. Ft4—gS 
20. h2—h4 
21. Bhl—el 
22. Vd4-b4 
23. Hc3-d5 

Sötét álása már teljesen reménytelen. 
23. Fe6:d5 
24. Bdl :d5 Hg8-h6 

Hh6—f7 
Vd7—b7 
Vb7-e7 
Ka8—b8 

25. Bel—dl 
26. Fe2—b5 
27. Vb4-a4 
28. Fb5—e6+ 
29. Va4-a6! 

Szeged és környékére 

keres bevezetett kéiivfcefőt 
budspesü frarlsnyaayár. 

Ajánlatok „Azonnal" jeligére Haasenstein 
és Vogler rt. hirdetőirodába, Budapest, V. 
Dorottya-ucca 8. H 4 

Megérkezett a rádiópiac 1934-es szenzációja: 
3+1 csöves „TISZA" hálózati készülék 6 wattos 

dvnamikus hangszóróval, 20—2000 m. 
hullámhosszra P160-— 

2+1 csöves „Maros" hálózati készülék . . P 82-— 

Kapható FONYÓ S O M A c é g n é l 
Kölcsey ucca 4. szám Telefon 11-65. 

D I f í a I a n b e m u t a t á s . K e d v e z ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k . 

Világos állása sokkal kedvezőbb m ¡-1 

•ek nincsenek játékban. 

13. Vf6-d7 
14. Vd2—d4 b7—b6 
15. Hc3-b5 c7—c5 

Végzetes, de egyúttal szükséges gyengítés. Fenye-
getett ugyanis Vs4 stb. 

16. d5:c6 Fd7—c6 t i j t a H I t t S i - ' 
17. Hb5—c3? " 1 

Jobb 17. H:d6, mire a kővetkező szebb változatok 
lehetségesek: — I B:d6, 18. Ff4 Kc7, 19. Bd2, majd 
Bh-dl és nyer. - II. V;d6, 18. Vc3! majd B:d8 és 
V:c6, stb nyer. — A szőveglépésnél azonban f3 is 
erősebb. 

F7—f6 
g7-g5 
hö—h5 

g5-g4 
Ve7-d7 
Kb8—a8 

Sport 
A Szeged FC UJpesten 

Fenyeget 30. B:d6 H:d6, 31. B:d6 B:d6, 32 Fd6 és 
nyer. 

30. Bd5-b5 Ve7—c7 
31. Fc6—d5 Hf7—e5 
32. Kel—bl He5—d7 
33. Va6-a3 Hd7—e5 

Sötét már csak időtöltésből húzogat. 
34. Bdl—d4 He5—f3 
35. Bd4—b4 KbS—<-8 
36. Fg3-f4 Kc8-d7 
37. Bb4—c4 Vc7—b8 
38. Bc4—a4 és sötét néhány lépés múlva felad-

ta a hiábavaló küzdelmet. 

A Szeged FC vasárnap játsza le Újpesten 
egyik legnehezebb mérkőzését. Ellenfele az el-
ső liga legjobb formában levő csapata, a baj-
nokságra törő Újpest, amely a legjobb együt-
tesével veszi fel a küzdelmet a bajnoki pontok-
ért. A papírforma feltétlenül az Újpest győzel-
mét jósolja. Köztudomásu azonban, hogy egy 
mérkőzést nem az egyes játékosok tudása, ha-
nem a csapat pillanatnyi összteljesítménye 
dönti el, éppen ezért a küzdeni tudó Szeged FC 
komoly akadályt jelent még egy olyan nagyké-
pességü csapatnak is, mint az Újpest. A Sze-
ged FC ellenálló képességének egvik legjobb 
bizonyítékát épen az őszi Újpest elleni mérkő-
zésen szolgáltatta, amikor egy fatális balsze-
rencse következtében az utolsó pillanatban ka-
pott góllal 2:3 arányban vesztette el a mecs-
cset, mely a 40. percben még javára állt. Ha 
a Szeged FC most is olyan lelkesedéssel fog 
küzdeni, mint ahogy szokott, akkor a siker re-
ményével veheti fel a harcot. 

A Szeged FC szombaton délután autóbuszon 
utazott Budapestre, ahová több drukker is el-
kísérte. A csapatot a vezetőség közvetlenül a 
mérkőzés előtt állítja össze, miután a pálva 
talaját megvizsgálta. Ha a pálya talaja mély 
lesz, akkor G r ó s z , ellenkező esetben Somo-
g y i lesz a centerhalf, Grósz pedig a balössze-
kötő posztját foglalja el. A csapat: Pálinkás 
— Schmidt, Riesz — Gyurcsó, Somogyi 
(Grósz). Varga — Koránvi. Bognár, Szojka, 
Grósz (Kiss), Havas. 

Az Újpest igy áll ki: Hóri — Sternberg, Futó 
— Seres. Szűcs, Szalay — Tamássv, Jávor, 
Avar, Kocsis. P. Szabó. A mérkőzés délután fél 
4 órakor a Megveri-uton kerül eldöntésre A n-
t a 1 i c s bíráskodása mellett. 

SAKKHTREK. 

Szeged város 1934. évi egyéni sakkbajnoksága 
az ötödik forduló után a következőképen áll: Mák 
5, Neumann 3 és fél, Soóky L. 3 (1), Ritter 3, Ko-
vács 2 és fél, Sandberg 2 (2), Konrád és Pintér 
1 és fél, Erdélyi 1 (1) és Tóth 0 pont. A zárójel-
ben lévő számok a függő játszmákat jelentik. Az 
eddigiek alapján meglepetés Mák jó és Konrád 
feltűnően gyenge szerplése. 

A Szegedi Sakk Kör csütörtökön tartotta meg 
ezévi rendes közgyűlését. A közgyűlés az 1934. 
évre a következő uj tisztikart választott meg: El-
nök Pálfy József dr., társelnökök Csikós-Nagy 
József dr., Kiss Albert dr., Villányi Ármin és 
Zwickl Ferenc. Alelnökök Szántó Pál és Weisel 
Samu, főtitkár Weisz Imre, titkár Soóky László, 
jegyző Ritter Károly, ügyész Lusztig István dr., 
pénztáros Hell Zsigmond, ellenőr Kmetyó Gyula, 
liáznagy Szántay K János, könyvtáros Tóbiás 
György. Ezenkívül még megválasztották a 20 
tagbóí álló választmányt. 

L 

Az amatőrök sfartia 
Nagy érdeklődés előzi meg a vasárnap Sze-

geden eldöntésre kerülő amalőrbajnoki mérkő-
zéseket, különösen a SzTK-pálya programja 
igér jó sportot. Itt jászák le délután egyne-
gyed 2 órakor az SzTK—MTK, S órakor 
pedig a Vasutas—KEAC meccset. Amig az 
SzTK—MTK találkozó nyílt küzdelmet igér, 
addig a vasutasok és egyetemisiták mérkőzésén 
ezúttal — a vasutas-csapat látszik favoritnak 
a kevés tréninggel és több tartalékkal kiálló 
KEAC-cal szemben. 

Az UTC-póliján játszik a színházi különvo-
nattal érkező Kecskeméti AC az UTC ellen. A 
mérkőzés, — amely délután 3 órakor kerül el-
döntésre — a bajnokaspiráns és a tabella utol-
sóelőtti helyezettjének elkeseredett pontharca 
lesz. 

A SzAK felkészült csapata Hódmezővásár-
helyen a HTVE tilen favoritként startol. A 
Móravárosi TE Kecskeméten a K-TE ellen ját-
szik. Nyílt küzdelem lesz Makón a MAK és a 
HMTE között. 

A Honvédtiszti Vivő Klub 
Szeneden 

A szezon egyik legkiemelkedőbb sportese-
ménye zajlik le vasárnap délután 3 órakor a 
rókusi tornacsarnokban, ahol a budapesti 
Honvédtiszti Vivóklub csapata a szegedi vívók-
kal akadémiát mutat be. A HTVK csapatában 
országos hirü vívók: Ujfalussy, Gözsi. Timár, 
Borovszku, Vályán szerepelnek. A verseny 
pogramjába ötös kardcsapat, hármas tőrcsa-
pat és egyéni epcészámokat iktattak be. 

A versenyen a szegedi vivók közül a kö-
vetkezők akadéűniáznss: ötös kardcsapat: Mo-

ritz, Bader, Gyulassy, dr. Armentanó, Domán. 
Hármastörcsapat: Moritz, Mader, dr. Armen-
tanó vagy Domán, az egyéni epéeversenyen a 
jelek szerint Moritz vesz részt. A vivóakadé-
miára belépődíj nincs. 

Az első liga vasárnapi fordulója. Budapest: 
Ferencváros—Attila, Hungária—Somogy, III. 
ker.—Nemzeti, Phöbus—Kispest. Debrecen: 
Bocskai—Budai 11. 

Az atlétikai t*<g déli kerülete vuárnap 
délelőtt 10 órakor » Szent Ignácz-ucca 6 szám 
alatt levő hivatalos helyiségében tartja ti«£ űjiíó 
közgyűlését. 

A SzAK úszószakosztálya, A szegedi sportkö-
rökben olyan hirek terjedtek el, hogy feloszlik a 
SzAK úszószakosztálya. Érdeklődésünkre Üledé-
kes helyen kijelentették: a hirek minden komoly 
alapot nélkülöznek, sőt a jövőben az eddiginél is 
nagyobb súlyt fektetnek az úszószakosztály fej-
lesztésének érdekében. Az úszószakosztály uj el-
nököt kapott, F i s c h e r Simont, a Bajai SE volt 
alelnökét. 

Klug Frigyes, a Szeged FC—Nemzeti mérkő-
zés bírája fél jelentette a Szeged FC képviselő-
jét. A bíró azt állítja, hogy a Szeged FC kép-
viselője őt a mérkőzés után megsértette. A 
PLASz fegyelmi bizottsága szerdán tárgyalja 
az ügyet. 

A Szegcdi AK jövő vasárnap délután 5 óra-
kor. határozatképtelenség esetén 8 órakor a Ti-> 
sza szállóban tartja tisztújító közgyűlését 

A Tanítóképző 23:4 (13:1) arányban fölényesen 
győzött az ifjúsági kosárlabdabajnoki mérkőzések 
során a Tunyoghy-gimnázium ellen. 

A SzVSE birkózói teljes számban résztvesznek 
a vasárnap Budapesten megrendezendő országos 
vasutasbajnoki birkozóversenyeo. 

Tombácz, az SzTK válogatott balszélsője, aki 
közel féléve Szentesen tartózkodott és nem sze-
repelt klubjának mérkőzésein, vasárnap az MTK 
elleni mérkőzésen ismét elfoglalja helyét a csapat-
ban. — B á r k á n y i az SzTK jobbszélsője a HM TE 
elleni mérkőzésen bokarepedést szenvedett, ezért 
hosszabb ideig pihenni kénytelen. 

Heghivő 
A „Szegedi Lloyd Társulat" f. évi március hó 

IS-án d.e. 10 és fél órakor tartja meg a társu-

lati székházában 68-ik évi rendes közgyűlését, 

amelyre az elnökség a társulat tagjait ezennel 

meghívja. 
Tárgysorozat: 

L Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése. 

2. A választmány évi jelentése. 

3. Határozathozatal az 1933. évi zárszáma-
dások és az 1934. évi költségvetés tárgyában. 

4. Az 1934. évi tagsági dij megállapítása. 

5. Egy igazgató és három választmányi tag 
választása egy év tartamára. 

6. Határozathozatal a kellő időben beadandó 
indítványok felett. 

(Az alaszabályok 12. §-a értelmében az indít-
ványok a közgyűlés előtt 15 nappál Írásban 
nyújtandók be.) 

Szeged, 1934. évi február 22-én. 291 

Az elnökség. 

Kifüggesztelett 1934. ávi február 23, 
Dr, Basch, titkár. 


