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A Szegedi Kereskedelmi 
és Iparbank közgyűlése 

A Szegcdi Kereskedelmi és Iparbank vasár-
nap délelőtt féltizenkettő órakor tartotta folyó 
évi rendes közgyűlését, amelyen a bank rész-
vényesei igen nagy számban jelentek meg. A 
közgyűlésen K á 11 a y Rudolf elnök, a Magyar 
Általános Hitelbank ügyvezető Igazgatója el-
nökölt, aki az ülés megnyitása után kegyeletes 
szavakkal elparantálta I? i s s Károlyt, az inté-
zet mult évben elhunyt alelnökét. A tárgysoro-
zat tárgyalása előtt R a f f a y Sándor a részvé-
nyesek nevében meleg szavakkal üdvözölte az 
intézet újonnan megválasztott elnökét és alel-
nökeit, nemkülönben a bank jubiláló vezér-
igazgatóját és megállapította, hogy abban a 
dekonjunktúrában, amely a részvényeseket 
egy bizonyos idő óta az osztaléktól való elte-
kintésre kényszeríti, vigaszt nvujt a részvé-
nyeseknek az a tudat, hogy az intézet vezetése 
erős kezekben van letéve és ugy a hitelt igény-
bevevőknek, mint a részvényeseknek nagy 
megnyugvás az intézetnek a Magyar Általános 
Hitelbankkal és a Magvar Leszámítoló és 
Pénzváltóbankkal fennálló Kapcsolata. Az el-
nök ugy a maga, mint elnöktársai és a vezér-
igazgató nevében meleg köszönetet mondott a 
megnyilvánult bizalomért és biztosította^ a 
közgyűlést arról, hogy az intézet régi tradíciói-
hoz hlyen nem tekinti magát öncélnak, hanem 
az adós és hitelerő érdekeinek összeegyezteté-
sével a részvényesek" és ezúton a magyar gaz-
dasági éM érdekeit kivánia szolgálni. 

A közgyűlés ezután letárgyalta a tárgysoro-
zatot, amelynek folyamán elfogadta a haszon-
felosztási Javaslatot. Eszerint a nyereség egv-
részét tartalékolásokra fordítja az intézet, mig 
a fennmaradó mintegy 20.000 pengő nyeresé-
get a jövő év megerősítésére viszi át. A köz-
gyűlés ezalkalommal is kiutalta azokat a jóté-
konvság! adományokat, amelyeket évenkint 
ismételten megszokott tenni. 

Ezután K i s p é t e r T.őri ne részvényes in'dit-
vánvára egvhangnlag megválasztotta a köz-
gyűlés dr.' T o n e 11 i Sándor, dr. A u e r Zol-
tán, S t i m a k o v i c s Béla, S c h ' e r m a n n 
Kálmán, dr. Te Í b i s z Imre és V a r g a De-
zső részvényeseket a felügyelő bizottság tagjai-
vá három évre. 
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Budapesti Mezőgazdasági Kiállítás. 

Március 16-tól április l-ig ér-
vényes féláru vasúti jegyek 

vásárlására jogositó igazolványok darabonként t pengőért 

Délraagyarorszái kiadóhivatalában válthatók. 

Sport 
A Szeged FC győzelme Miskolcon 

A lelkes Szeged FC vasárnap egyik legnehe-
zebb akadályán jutott keresztül; 1:0 (0:0) 
arányban legyőzte az Attilát Miskolcon. Az el-
ső fel idő 29. percében Somogyi és Mester sze-
rencsétlenül futott össze és á miskolci csatár 
harcképtelenné vált; hir szerint lábtörést szen-
vedett. A baleset sokkal jobban deprimálta a 
szegedieket, mint az Attilát, amely a közönség 
terrorisztikus magatartásának határa alatt tul-
kemény játékba kezdett. 

Szeged FC-támadások vezették be a játékot, 
előbb H a v a s , majd S z o j k a hagyott ki jó 
helyzetet. Később áz Attila is feljött, de csa-
tárai a kitűnő szegedi védelemmel nem boldo-
gultak. A 29. percben történt a Somogyi—Mes-
ter kollidáció, amely után BT Attda került 
frontba. A Szeged FC, hogy S o m o g y i t a 
közönség állandó szidalmaitól megvédje, előre-
vonta a bal szélre. Helyét G r ó s z foglalta el, 
mig H a v a s balösszekötő lett. Ebben az átcso-
portosításban azonban a csapat meddő játékot 
folytatott, ugy, hogy a második félidőben is-
mét az eredeti összeállításban küzdött és meg-
állapíthatóan jobban játszott, mint ellenfele, 
amely teljesen beszorult saját térfelére. Az el-
keseredetten védekező Attilával szemben a sze-
gedi csatárok csak a második félidő 30. per-
cében voltak eredményesek. Korányi éTes be-
adását az összekötőbe behúzódott Havas le-
stoppolta és nagy erővel a hálőba lőtte. 1:0. Á 
hátralevő* időben a Szeged FC továbbra Is fö-
lényben volt. 

A Szeged FC Miskolcon gyengébben játszott, 
mint legutóbb, de igv is jobb volt, mint ellen-
fele. Eredménytelensége a csatársornak tudha-
tó be. A Kalfsor jól játszott, legjobb tagja 
G y u r c s ó és V a r g a volt. A" védelmi trió 
ezúttal is remekelt P á l í n k á s s a T a z élén. 

Favoriígyőzelmek az amatőröknél 
A vasárnapi amatőrforduló meglepetésmen-

tes volt; a favorit csapatok győztek. Szegedi 
szempontból azonban sajnálatos eseménye van 
a "fordulónak• a huszonőtéves jubileumát ün-
neplő UTC uiabb vereségével a tabella utolsó 
helyezettje lett. 

Közel ezer ember nézte végig az örök derbyt; 
a SzAK—SzTK találkozót, amely a kapu előtt 
határozottabb piros-feketék 3:1 (2:0) arányú 
győzelmét hozta. A gólokat Korom (2). Stemíer 
hl-esből), illetve Czeglédy lőtte. A második 
félidő 30. percében Károlyit, a SzAK kapusát a 
biró kiállította, a 38. percben pedig K e c s k é s 
a kék-fehérek balösszekötője sérülése miatt 
hagyta el a pályát, 
A második szegedi mérkőzés; az UTC—HTVE 

i meccs, a határtalan balszerencsével küzdő új-
szeged! csapat 0:3 (0:3) arányú vereségét ered-
ményezte. Nagyvarga, Török (1 l-esből) és Szé-
kely szerezte a gólokat. 

A" tartalékos KEAC csak nehezen győzött 
Hódmezővásárhelyen az egvenrangu HMTE-
vel szemben 3:2 (1:1) arányban. A mérkőzés 
gólszerzői: v. Négvessy, Bukoveczky, Tóth" II., 
illetve Kovács és dr. Karácsonyi (öngól). 

Á Vasntas Kecskeméten túlzott gólarányban 
— 1:4 (0:3) — kapott ki a KAC-tól, amelvnek 
góljait Csernák" C2) — mindkettőt 11-esből — 
Korányi TIT. és Kiiment lőtte. KÓsző II. szerezte 
a szegediek gólját 

"A makói MTK—SzTE méiJRőzés 0:0 arflnyn 
eldöntetlent eredményezett. 

A MAK-ot csak nagy küzdelem árán fu'dta 
legyőzni Kiskunfélegyházán a KTK 1:2 (1:1) 
nránvban Sahin TT. két góljával. A" makói gólt 
Horváth" II. szerezte. 

Csonarádon a CsAK 2:1 (2:0) arányban győ-
zött a FTE ellen. 

Másortosztálvn hainoki mérkőzís»>k predmínveh 
Szeged: KEAC TT—HTKSF, 50 (80) SzAree; Rá-
kóczi—Vasutas II. 1:1 •(1:01. Kistelek: KiTE—MAK 

II. 3:0 (20). — Ifjúsági bajnoki mérkőzés. SzAK 
, -SzTK 2:2 (1:1). Szövetségi dljmérkőzés. SzAK 

II.—SzTK II. 3:0 (2.0). Barátságom mérkőzés; Sze-
ged: KPLE—MTE,2:1 (0:1). Az MTE kilenc ember-
rel játszott, mert Csóti és Juhász az első félidő-
ben megsérült 

Ping-pong. A HTVE rendezésében vasárnap le-
bonyolított ping-pong versenyen a SzAK és a 
KEAC versenyzői kitűnően szerepeltek. Részletes 
eredmény a következő: Férfi egyes 1. Sárosi 
(PSC), 2. Neudert (PSC), 3. Kovács (SzAK), 4. 
dr. Csányi (KEAC). Ifjúsági egyes 1. Baróti (SzAK) 
2. Dóczy II. (KEAC), S. Kovács II. (SzAK). Férfi 
páron 1. dr. Csányt—Singer (KEAC), 2. Sárosi— 
Neudert (PSC). Ifjúsági páros 1. Baróti—Kovács 
II. (SzAK), 2. Dóczt II.—Perczell. Női egyes 1. Ti-
szai Lilt (KEAC). Szenior csapatbajnokság hármas 
holtverseny után 1. PSC, 2. SzAK (Baróti, Kovács 

I.. Rosmann), 3. KEAC (dr. Csányi, Dócri I., Dó-
ezi n.). Eredmények: PSC—SzAK 5:3, SzAK— 
KEAC 50! KEAC—PSC 5:4! A holtverseny eldön-
téséért: PSC—KEAC 5:4, PSC—SzAK 5:3, SzAK— 
KEAC 5:4. Ifjúsági csapat 1. SzAK (Barótt, Kovács 
II., Molnár), 2. Vásárhelyi gimnázium, 3. Szarvasi 
főreál. 

Az első liga eredményei. Budapest: Ferenc^ 
város—Budai 11 4:0 (2:0), Bocskai—Kispest 
3:1 (1:1), Hungária—Nemzeti 6:1 (2:1, Újpest 
—II I . kerület 4:1 (2:1). Kaposvár: Phöbus— 
Somogy 2:2 (1:0). 

A SzAK közgyűlése. 'A SzAK vasárnap tartotta 
tisztújító közgyűlését, amelyen a szokásos jelenté-
seik után a következő tisztikart választották meg: 
elnök bástyát Holtzer Tivadar, elnöktárs Wolf 
Miksa, társelnökök Back Károly, Faragó Lajos, 
Gál Miksa, Grosz Marcell, dr. Hunyadi Vass Ger-
gely, Mindszenllhy Lajos, dr. Széli Pál, dr. Tóth' 
Béla, alelnökök: Alföldi Imre, Fleissig Dezső, 
Gyovay D. József, HLrschl Manó, Holló Elemér, 
Horváth Pál, Kardos Mihály, Milassin Gyula, 
Palócz Sándor, Sős Manó, Szende Izsó, Váli E. 
Lajos, Váradi Imre, Villányi Amin, dr. Wagner 
Jenő, Wolf Endre, Fischer Simon, Wilheim Jenő, 
igazgatók: Bánki József, Börcsök János, sport-
intéző Práger József, főtitkár Polgár József, pá-
lyagondnok Vezér Ernő. Osztályvezetők: atlétikai 
osztály Vass Pál, h". Gálffy Imre, Papp József, 
bridgeosztály: Weisz Imre, labdarugóosztály Prá-
gay Ferenc, h Gomfbkötő Ferenc, Hahn János. 
Sehmődl József, leventeosztály Milassin Gyula, 
ping-pongosztály Halta János, tenniszosztály Égőd 
Andor, nszóosztály Szalay Károly. 

A SzAK ki akar vonnlni az atlétikai szövet-
ségből, mert a közgyűlésen szerinte egyik inté-
zőbizottsági tagságát a megállapodás ellenére 
elvették tőle. A feltűnést keltő ügyben a SzAK 
legközelebbi választmányi ülésén döntenek". 

A Munkás TE közgyűlése. Az SzMTE vasárnap 
tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen a követke-
ző tisztikart választották meg: elnök dr. Berkes 
Pál, alelnökök Ernst Sándor, Jánossl. 7ános, tit-
kár Arany János, pénztárosok Waltner Mihály, 
La<Jányi Lajos, ellenőrök Bánffy Sándor, Németh 
Gizella, Jegyzők Zimmeirmanu Anna, Pusztai Ödön, 
szertárosok Bernát« Béla, Adók Vica, könyvtá-
rosok Vigft István, Szemmárf Gyula, ügyész dr. 
Adler Dezső, orvosok dr. Szarnék Sára, dr. Berkes 
Pál. Szakosztályvezetők: birkózó Kari Mátyás, 
«szó Ladányi Lajos, torna Mison János, mandolin 
Török Gábor, tomafizetnvezetők'r 'Jánossi János, 
Kása András, úszók mv. Csánk József, Vlgh" Ist-
ván, birkózók mv. Bárány Béla, mandolin: mv. 
I.ilienthai Gyula. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomdavállalat Bt. könyvnyomdájában 

Felelős üzemvezető: Elein SAtuta*. 


