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kívül érdekes sporteseménnyel kapesolatba került, 
a város sportkulturájánaik demonstrációja, továbbá 
a* a várható nagy idegenforgalom, ami ezzel jár. 
A Szeged FC szegény, a napi kiadásokat is a 
legnagyobb erőfeszítéssel hídja csak előteremteni 
és valóságos hősi harcot folytat fenntállásáért. 
Eredménye, daeára ennek, ragyogónk. Megértést, 
megbecsülést és támogatást érdemel, fis most, mi-
kor a legbecsületesebb harcok árán egész Európa 
e.lótt magasan meg tudja lobogtatni Szeged lobogó-
ját, álljon mellé a város vezetősége és tegye lehe-
tővé ennek a fontos sporteseménynek méltó ke-
retek között való megrendezését. A nagy mérkőzés 
előkészítésének s megrendezésének költségei oly 
nagyok, hogy egyedül, saját anyagi erejéből a Sze-
ged FC aligha tudja ezt megcsinálni. A város 
segítő keze vezesse ezt a munkát. Ha az előkészí-
tés, » propaganda jó lesz, akkor közönség is lesz, 
mert hatalmas vonzerővel bir a mérkőzés. A város 
neve belekerül az európai sport aranykönyvébe 
és ez a jelenben é« a jövőben is nagy jelentőséggel 
bár. R V 

Az amatörbajnokság finise 
A vasárnapi amatőr forduló mérkőzéseinek 

ered inén vei kihatással vannak az egyre jobban 
érdekesebbé váló finisre. A legtöbb küzdelem 
vidéken elől el; Szegeden mindössze at 

MTE—Sz. Máv. 

bajnoki meccsel játszók le. \ mérkőzés színhelye 
a Jó versei l Ytéri pálya, ahol délután 5 órakor kez-
dődik a játék. A meccsnek a móravárosi csapat 
• favoritja, bár az Sz. Máv. megle|xrtésekre ké-
pes, igaz, hogy nem olyan nagyméretű pályán, 
mini az. alsóvárosi sporttelep. Elömérkőzés: 
MTE—VTC ifjúsági bajnoki meccs, amelyet dél-
után fél 4 órakor rendeznek meg. 

Vasárnap lesz még egy elsőosztályu meccs Sze-
geden. e* aaonban vasut*<*hajnoki küzdelem 
lesz. A 

Vasutas—Debreceni VSC 

meccset az SzTK-pályán rendezik meg délelőtt 
fél 1] órakor. A DVSC a keleti elsőosztály ne-
gyedik helyezettje. 

K többi elsőosztályu a ma tőrbajnoki mérkőzés 
vidéken kerül eldöntésre. 

Nehéz dolga lesz a KEAC-vak Szentesen, ahol 
a I»ontsziikélten lévő, de feljavult S:TE ellen kell 
mérkőznie. Riró: Majorszley (Budapest). 

A ) l lA-nak kevés reménye van a sikerre Kecs-
keméten a KAC ellen, amely még mindig bizik 
a bajnokságban. 

A HTVE—KTE mérkőzést Hódmezővásári«* 
íven, a KTK—MTK meccset Kiskunfélegyházán 
jáls/ák le vasárnap. Az, MTK-nak egy eldöntetlen 
eredmény is jól jönne. 

A másodosztályú bajnoki mérkőzések közül 
jelentőség szempontjából kiemelkedik a SzAK-
Irályán délután 5 órakor megrendezendő 

SzAK II.—Postás 

meccs, mert ezen eldőlhet a ba jnokig sorsa. 
Amennyiben a Postás legyőzi a SzAK-ot, ebben 
az esetben már bajnoknak tekinthető, ellenkező 
esetben az. IJTC valószínűleg meg fogja előzni. 
A SzAK-pályán az előjáték az VTC—Vasutas 11. 
mérkőzés lesz, amely délután 3 órakor kezdődik. 

A többi meccs: Szeged: SzFiE—MTK II. 
(SzFiE-pálya, délután fél 5 óra). Szőreg: Zrí-
nyi-k \C Itákóczi. Kistelek: KÍTE—MÁK II. 
Batlonya: KEAC I I .—BTK. — Ifjúsági bijnoki 
meccs: SzTK—SzAK (SzTK-pálya, délelőtt fél 
10 óra). Ezen a meccsen dől el az ifjúsági baj-
nokság. \ Sz\K-nak eblien a pillanatban egy 
|K>nt előnye van. 

I)r. Armentanót, dr. Abonyit, Szánthót (SzVE) 
és llader (HTSC) a vivószóvetség központja első-
osztályu yjsiiritaRpi nevez,le ki. A központ a kine-
vezésekkel egy régi ipulasztását hozta helyre, 
.1 mennyiben most már elegendő zsűritag van a ver-
senyekre. 

A KISOK~vizipólóíorna 
első fordulója 

Nagy érdeklődés mellett rendezte meg a „Tn-
nyoghy" szombaton délután az ujszegedi uszodá-
ban a KISOK-vizipólótorna első fordulóját. 

.jArpád"—„Zrinyi" 8:1 («*>) 
A két legjobb budapesti diákcsapat találkozá-

sából a bajnok „Árpád" megérdemelten került ki 
győztesként. A gólokat Szigeti I. (3), Szigeti II. 
(3), Sdiulzer (2), illetve Török dobták. Dr. W a -
n i e András kifogástalanul bíráskodott. 

8sUR—Szegedi KISOK-válogatott 4:1 (Í.O) 

Szép küzdeleim. amelyből a tartalékos SzlJE 
csak nagyobb rutinja révén került ki győztesként. 
Góldobók: dr. Wanie (3), Papp, illetve Maróthy. 
Az első félidőt Szigeti I., « másodikat Szigeti II. 
vezette jól. 

A vizipólótorna második fordulójára vasárnap 
délelőtt 10 órakor kerfil sor. amikoris a következő 
meccseket játszák le: KISOK--..Árpád", „Zrinvi" 
- K I S O K , SzTJE-,,Árpád". A SzUE-„Arpád" ta-
lálkozó előtt n«z,óverseny lesz. 

Vasárnap: 
férfi enyéni és női tornász-

csapatbajnokság 
Nagy érdeklődés előzi meg a vasárnap Sze-

geden megrendezendő férf i egyéni és nöi tor-
nászcsapatbajnokságokat. Szakkörökben mosí 
jobb eredményeket várnak, mint a mult vasár-
napi versenytől, mert a tornászok akkor sze-
repeltek elsőizben a vi lágbajnoki számokkal, 
amelyeket azóta szépen elsajátítottak. Ugy a 
férfiak küzdelmében, mint a női csapatbajnok-
ságban a vidékiek is kiveszik részüket, ezért 
nivós versenyre van kilátás. A vidéki fe lvonu-
lás ellenére Szegedről fognak kikerülni a ba j -
nokok. 

A verseny délelőtt 10 órakor kezdődik a ró-
kusi tornacsarnokban. Belépődíj nincsen. 

SU'Yemelőverseny 
Hosszú idő után vasárnap sulyemelőverseny 

lesz Szegeden, amely a legnehezebb sportágak 
közé tartozik: nyugodt idegzetet, erőt és ügyessé-
get ki\án. \11.nak ellenére, liogv már régen nom 
volt sulyemelőverseny, a szegediek országos vi-
szonylatban tekintélyes erőt képviselnek: nem egy 
közülük országos bajnok.. Az első verseny már 
bajnoki küzdelem lesz. 

A verseny a Vasutas renderésébe.n délután 5 
órakor kerfil eldöntésre a tanárképző főiskola 
tornatermében. 

Az MISz e'nöksége meg-
semmisítette a közgyűlési 

határozatot 
és elrendelte, hogy a ifi vőben 
Szegeden kell megtartani az 

üléseket 

A súlyos bonyodalmakat előidéző alosztálybe-
osztás kérdésében tegnap nagyjelentőségű fordu-
lat következett be: az országos elnökség ebben 
az ügyben hozott 

tanácsi és rendkívüli közgyűlési ha-
tározatot megsemm isitetle. 

Egyidejűleg utasította a DLASz illetékes szer-
vét, hogy a GyAC-nak, a CsAK-nak. a K' VG 
és társainak 19.35 november 1 v: Iveuyu j l i ! j i-
vaslatait szabályosan tárgyalja 1-. 

Másik határozata az orszás_^ e'.tökjóan:'.. az, 

amelyben elrendeli, hogy az országos elnöki ta-
nács döntéséig mindennemű 

DLASz-ülést az alszővetség székhelyén, 
Szegeden kell megtartani. 

A1 országos elnökségnek ez a szegediekre néz-
ve kedvező határozata tette szükségessé, hogy 
ssombaton a DLASz elnöksége és tanácsa ülééít 
tartson — Szegeden. Az üléseken természetesen az 
országos elnökség döntésével kapcsolatiban elö-> 
állott helyzetről lesz szó. 

A Tanítóképző nyerte 
a KISOK-futballbajnokságot 

Tanitóképoő—Ipar * * ( l « ) 

Szombaton délután lelkes diákközönség előtt 
rendezték meg a SsAK-pályán a KISOK-bajnok-
ságra döntő befolyással biró meccset. A mérkő-
zést a jobban futballozó Tanítóképző megérdemel-
ten nyerte meg, bár az Ipar az első félidő köze» 
pétől kezdve egyik emberének sérülése miatt csak 
tiz játékossal küzdött. Góllövők: Deniel, Bartos és 
Barta. Lőwy Henrik jó biró volt. 

A KEAC motoros különvonatot indit jövő va-
sárnap Kecskemétre, ahol csapatának a KAC ellen 
kell mérkőznie. A menettérti jegy ára ötven utas 
jelentkezése esetén 5.24 pengő, száz utas esetén 
3.90 pengő. Jelentkezni szerdán estig lehet a KEAC 
klubhelyiségében (Vár-ucca 2.). 

Szekeres lábtörési ügye a törvényszék előtt. 
Szekeres Károlvnak, a Vasutas futballistájá-
nak, aki játék közben eltörte M e i s 1 e r László 
KEAC-játékos lábát, szombaton kellett volna 
dr. A p c z y Ernő törvényszéki biró elé állnia 
súlyos testisértés vádjával. Szekeres azonban 
nem jelent meg a bíróság előtt, ezért a legköze-
lebbi tárgyalásra eló fogják vezetni. Szomba-
ton csak a tanuk vonultak fel a biróság előtt, 
níeri maga a sértett, Meisler a komplikációk 
miatt nem jelenhetett meg. 

Mindenfalta I. tégla, cserép, 
darabos és féltépla, II. éa III. rendű cserép is, lejj 
olcsóbban, legjobb minőségben K e r t é s x - f é l e t é g l a 
gyá rban kapható. s11 Cserepes sor 

Meghívó-
A Munkásotthon Szövetkezet Szeged meghívja 

tagjait az 1935. évi május hó 26^án, délelőtt fél 11 
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér u. 9) tar-
tandó VIII . rendes évi közgyűlésére. Napirend: 
1. Két jegyzökönyvhitelesitő választása. 2. Az 
igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése. 8. Az 
1934. évi zárszámadás megvizsgálása, jóváhagyá-
sa és a mérleg megállapítása. 4. Fölmentvény 
megadása fölötti határozathozatal. 5. Határozat a 
veszteség födözésére nézve. 6. A lelépő két fel-
ügyel őbizottsági tag helyének betöltése. 7. Indít-
ványok. Szeged, 1935 május hó 12. Igazgatóság. — 
Mérleg: Vagyon: Pénztár P 13.44, Ingatlan P 
29.470.86, Adósok P 394.52, Folyószámla P 799—, 
F. évi veszteség P 2372.98. összesen P 33.050 80. 
Teher. Hitelezők: P 5270.83, Váltó P 3050— Üz-
letrészek P 24.729.97. — Kredményszámla: Veszn 
teség: Fűtés, világítás P 307.90, Ingatlanfenntar-
tás P 498.42, Fizetések P 864—, Adók és illetékek 
P 951.63, Vegyesek P 221.48. Kamatok: P 303.95. 
Leírás P 601.41. összesen P 3748.82. Nvereség. Já-
rulékok: P 390.84, Unzbérek P 985.—. F. évi vesz-
teség P 2372 98. összesen P 3748.82. Szeged, 1934 
december 31. Az igazgatóság: dr. Valentiny Ágos-
ton s. k., Paresetich Mihály s. k., Pap József s. V., 
Engi István s. k. Megvizsgáltuk és rendben talál-
ttik a Felügyelőbízottság. Műller Dezső s. k.. Pap-
di György s. k., Gubics József s. k., Stern Dávid 
s. k., Szőke József s. k. Kivonat az alapszabá-
lyokból. 22. A közgyűlés érvényesen határoz, 
ha a szjörvertloezeti tagoknak legalább cgyhatod-
része jelen van, akik az üzletrészeknek egynegyed- • 
részét képviselik. 25. A közgyűlésen minden 
tag annyi szavazati d rendelkezik, ahány Ozletré 
sze van Egyesülelek szavazatukat megbízottjuk 
utján gyakorolják. 2P6 


