október 4.

Sport
A Szeged FC vasárnap
Baján játszik
Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szeged
FC csütörtöki kétkapus tréningjén két próbajátékos vesz részt, akiket a vezetőség szerződtetési célból rendelt Szegedre. A nróbajátékosok ügyében Tibor Géza. a Szeged FC budapesti képviselője tegnap arról értesítette egyesületének vezetőségét, hogy az egyik futballista
szegedi bemutatkozása elé akadályok gördültek. A futballista intézőjének ugyanis, tudomására jutott, hogy a játékos a Szeged FC-bc
gravitál és kijelentette, nem járul hozzá kiadatásához. Mivel az illető játékos amatőr,
csak
egyesületének hozzájárulásával lehet leszerződtetni. A budapesti képviselő azonban reméli, hogy az ügyet sikerül elintéznie és a csütörtöki tréningen mind a két jáfékos résztveszA csütörtöki tréningen — am-ely fél 4 órakor
kezdődik — a Szeged FC a SzAK-kal játszik.
A Szeged FC vezetősége szerdán levelet kapott a Bajai Tiwml SE-'töl amely vasárnap hajlandó a szegedi csapatot vendégül látni. A bajaiak ugyanis vasárnap ünneplik meg fennállásuk tizedik évfordulóját és ebből az alkalomból jó sportprogramról akarnak gondoskodni- A
Szeged FC vezetősége, bár a feltételek nem
mondhatók előnyősnek, elfogadta
a bajaiak
ajánlatát, hogy csapata megfelelően felkészüljön a Somogy-elleni bajnoki meccsre,
dáhan.

Megalakul a Honvéd-Tiszti
Sport Klub
Szegedi sportkörökben máir régóta beszéltek
arróí. hogy katonai sportegyesület alakul Szegeden. Szerdán vitéz Gátföldy alezredes, a vezérkari főnök helyettese közölte a Délmagyar-'
országgal, hogy Szegedi Honvéd-Tiszti
Sport
Klub néven október 15-én katonai sportegyesület alakul Szegeden. Az uj sportegyesületnek — amelynek vivő, tenrász. uszó, sielö és
modern-pentatlón szakosztálya lesz — rendes
tagjai a tiszták és a polgári társadalom meghívottai, pártoló tagjai hölgyek is lehetnek.
A sportegyesület elnökéül Pintér Ferenc ezredest nevezték ki-

A vasárnapi amatőrforduló
Három elsőoszlályu mérkőzés Szegeden
A vasárnapi amatőrforduló keretében tizennégy csapat küzd a bajnoki pontokért. A hét elsőosztályxi mérkőzésből hármat Szegeden rendeznek meg. Ebből a SzAK-pdiyán két meccset
bonyolítanak l e Itt játszák le Pataki bíráskodásával a SzAK—MAK találkozót és budapesti
biró vezetésével a KEAC—SzTE mérkőzéstAz SzTK-pályán kerül eldöntésre az SzTK—
KTE meccs, amelyet dr. Molnár vezet.
A Vasutas vasárnap
Hódmezővásárhelyen
vendégszerepel, ahol Kiss vezeti a HTVE elleni
játékát.
Az MTE—Szentesi Máv- mérkőzésen, amely
Szentesen kerül eldöntésre, Sugár bíráskodikAz MTK-—KAC
meccset Kecskeméten, a
KTK—HMTE találkozót Kiskunfélegyházán rendezik meg vasárnap. Az előbbi mérkőzésnek
Farugő. az utóbbinak Czeglédv a vezetőie.
Másodosztálya bajnoki mérkőzések: Szeged:
Zrinyi-K AC—MTK II , biró Löwinger, UTC—
KíTÉ, biró Spiegel, Postás—BTK, biró Kohautek,
SzFIl¿—Vasutas II., biró Kuhn, SíAK II.-MAK II.,
biró Piszár, KEAC II.—Rákóczi, biró Bárányi.
Kisknndorozsma: SzEATC—KPLE, biró: Lapu Jenő Ifjúsági bajnoki mérkőzés: SzTK—MTE biró
Fuchs.
A Szegedi Vívó Egyesület megkezdte tréningjeit. Szegedi sportkörökben nagy érdeklődéssel
várják a tavaly kitűnő eredményeket elért vívók
idei szereplését.
Megegyezett a DLASz a Biró Testülettel. A
DLASz elnöksége tegnapi ülésén foglalkozott a
biródi jakra vonatkozó ismeretes megállapodás,
sal és azl magáévá tette. Ezzel azok az ellentétek, amelvek az utóbbi időben a DLASz és a
Biró Testület között felmerültek, véglegesen elsimultak és az ügy, legalább is egy évre, leke-sQ.lt a napirendről.
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METEOR villamossági és csillárgyár 91. T.
szegedi fióküzletében, Kárász ucca 11.

Telefon: 33—76'

Pleplár Lajos
kilépett a SzUE-ból

A Szegedi Egyetemi Altiszti Torna Club benevezett a másodosztályú bajnokságba, ahol már vasárnap bajnoki mérkőzést játszik a Kiskundorozsmai PLE ellen.

„A személyi differenciák nem minősíthetők sportvétségnek" — mondják az
úszók

Adorján Károly ügyvezető elnököt és Fttrst
György főtitkárt választották be a déli kerületből
az országos elnöki tanácsba, amely az uj szabályok szerint az országos tanács hatáskörét veszi
át
Stumpf (KEAC) képviseli a magyar színeket a
magasugrásban a Pozsonyban csütörtökön megrendezendő magyar—cseh főiskolai válogatott atlétikai mérkőzésen.

Megírtuk, hogy Pleplár Lajost, a SzUE kiváló
bosszutávuszóját és vizápólójátékosát egyesülete
személyi differenciák miatt egy évre eltiltotta
az uszodának fürdési célokra való használatától- Pleplárt a súlyos Ítélet annyira elkedvetlentette, hogy tegnap bejelentette a vezetőségnek az egyesületből való kilépését Pleplár kiválása különösen uszótársai körében nagy elkeseredést keltett és mozgalom indult meg annak érdekében, hogy a kiváló versenyző másítsa meg elhatározását. Azt hangoztatják, hogy
a SzUE nem nélkülözheti Pleplárt, aki egyetlen
számottévő hosszútávúszó ja volt az egyesületnek és az országos versenyeken is jelentős sikereket ért el. Mint vizipólójátékost sem tudja
pótolni egyelőre a SzUE. Pleplár
úszótársai
az ügyben újrafelvételi követelnek, mert nem
követett el sportszempontból olyan szabályta-'
lanságot, amiért ilyen súlyos büntetést érdemelt volna• Érthetetlennek tartják az úszók,
hogy az egyesület fegyelmi bizottságának Ítéletét a választmánynak olyan tacrjai változtassák meg. akik közül többen nem rendelkeznek
a szükséges sporttapasztalattal. Ilyen ítéletet
csak olyanok hozhattak- akik nem tudják, hogy
egy hosszutávuszónak és vízipólójátékosnak
nem elegendő egy és másfélóra a trenirozásra.
A fegyelmi bizottság ítélete helyes volt. Az is
elmarasztalta Pleplárt, de nem ugy. hogy annak a sport lássa a kárát. A bizottság Ítélete
négyheti eltiltás volt, de azt hathónapi próbaidőre felfüggesztették. Egy versenyző, aki már
15 éve tagja az egyesületnek ós eílene soha kifogás nem volt. méltányosabb elbánást érdemelt
volna már csak azért is, mert a személyi differenciák nem minősíthetők sporfrétségnekHangsúlyoznák- nemcsak Pleplár nszótrrsai.
hanem több sportfunkcionárius is,
hogy az
ügyet sürgősen revideálni kell. Ez nem azt jelenti- hogy Pleplárt nem keil megbüntetni, az
Ítéletnek azonban olyannak kell lennie- amelylyel a sértett elégtételt kap, de a sportérdek nem
szenved csorbát, mert j ó vezetőkre és jó sportolókra szüksége van a szegedi sportnak.

A DLASz tanácsa október 9-én Orosházán tartja első ülését. A tanácsnak, amelynek egyetlen szegedi tagja hincs. a válogató triál után ül össze.
Spiegel Jenő budapesti futballbiró a déli Biró
Testülethez kérte, átminősítését.
Csilics Mátyás, a Szeged FC volt bajai játékosa visszaamatörizálását kéri és a SzAK futballistája les-*. Csilics visszaamatörizálási kérelmét csütörtökön kell a déli amatőrzsürinek
tárgyalnia. Bizonytalan, hogy az amatőrzsüri
Összeülésére sor kerülhet-e, mert a DLASz elnöksége még mindig nem nevezte ki ennek a
fórumnak tagjait. Szó van arról, hogy a régi
zsűri tagjait felkérik, de lehetséges az is, hogy
a központi amatörzsüri elé kerül az ügy.

A KISOK-bajnokság szombati fordulója. I p a r Hódmezővásárhelyi gimnázium. Reálgimnázium—
Tunyoghy, Főreál—Piaristagimnázium.

Mai árajánlatunk
P I P E R E CIKKEK:
3 doboz púder
^-.24
3 csomag fejmosó sampon
—.24
Borotválkozó szappan, 1 doboz púder
és 1 drb vérelállitó stift
—.24
Borotválkozó timsó, 1 doboz púder és
1 drb vérelállitó stift
<—3A
MOSÁSHOZ:
1 kg mosószóda
*-.16
1 kg la buzakeményitő
»—58
30 deka szappanpehely
—.68
1 kg la házi szappan
—.98
SPORTOLÓKNAK:
1 pár sípcsontvédő
—.88
I pár sport lábszárvédő
—.98
I drb „Ideál" sportlábszárpólya
—.98
1 pár kerékpár nadrágszoritó
—.18
ISKOLAI CIKKEK:
3 drb 36 lapos kockás fedelű füzet
—.21
2 drb 72 lapos kockás fedelű füzet
—.21
14 drb elemi iskolai füzet
— 24
3 drb kockás jegyzet blokk
—.24
K É R J E LEGÚJABB OSZI ÁRJEGYZÉKÜNKET!

PÁRISI NAGY m m i ÜT.

t f c a i p , CSEKOM'CS és «OS* " Í C S s s n o *
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15649-1934.

Á r v e r é s t

h i r d e t m é n y

AMIrott birótágl végrehaltó » 1881. évi LX. t.-í. 102. S-a é r l e l ő ben ezennel kflzhirré leszi hogy * szegedi Wr. árábiróiág 1933
1 éri 7202 szímu végzése kltvetkez'ében dr. Rolt-nherg Pál figvvéd
¿Hal kép*. Ptck Jenő iavára 129.60 peneS és iárulékai ereiéig 1933.
évi deeemben hó S-én «ngamit<>«'tott kielégítési végrebaitás otián
te'ü'fnolait és 1270 pengőre beesOl* következő ingóságok u. m házibu'drok, festmények, senyét;»*, r á d ó é i egvíb ingók nyilv«uos
árver»sen eladatnak. Az árverés az aiíbh megnevezet' loglaltatók
javára 1$ elrendeltetik, »mennviben köveieléíhk még fenn 411.
Ezen árverésnek a szeged királyi .árásbirfság 1934. évi Pfc
42293 szánvi végzése folytán 95. — pengő tókekóvete!*s.ei)nek 1934
évi mllu« tiő * napiától i i r ó 5 százalék kamatai és eddig összesen
pengőben hirfll'ái» m*r megá"api»ntt s a még felmerülendő költségek ereiéig 8wgt d. Rókusi teketefJIdek, dorozsmai országúton leendő
wanatositás ra <9S4.évl október hó 4. napiinak d. a 1.21 óráia határidőül kitflzet'k és ahhor venni szándékozók oly megjegyzéase' Nvainak a e P . b ev
érintett ingóságok az >881. LX. I..C. I07..10S.
S-ai érteimében készpénr'izetés mellett a legöbbet Ígérőnek szűk
ség esetéi, beetór -n »lui 1« el lógnak adatni.
Elsőbbségi„. Igénylők ezen Igényükéi legkésőbb az érverés
megkezdéséig bcMenfenl tartoznak. Az árverés csak akkor lesz
foganatosítva, ha bármelyik fél, legkésőbb az átverést megelőző
utolsó előtti köznapon belenti. hogy megtartását kiván|í s ebben az
e»eiben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot «10lerleszfö fél n'pcs jeien. 1930 évi XXXIV. tc, 72 §•
Kelt Szeged, 1934. év> szent, hó 5. napián.

dr. v l t e z S z e n l o n n a y kir. b(r, vigrtbaiW

