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szívni, meri rey pdlvaversenyen amint több-
izben láttuk — az ügyősséeen kivül a gép prc-
jeoek, iiiutve gyorsaságúnak van legnagyobb 
szrrepo és lilába az esetleges tudás és több 
rutin, ha az ellenfél gépe sokkal gyorsabb. 

Kigondolásom nz volna, hegy az egyoeületek 
rendezzenek előbb főleg olyan versenyeket, 
ahol alkalmat adnak a versenyezni vágyó 
újoncoknak is, hogy aránylag hasonló erők-
kel mérhessék össze erejüket és ezúton gyara-
ruthaseák tudásukat. Mert igv lehet esak meg-
telelő u t á n p ó M s t nevelni. 

révedés azt hinni, hogy az ilven verseny 
nem elég érdekes, hiszen a néző úgysem azt 
nézi stopperórával a kezében, hogv valaki mi-
lyen idő alatt fut ja köreit, hanem a verseny-
zők egymásközti 'küzdelmeiben gyünyörködík. 
Ez pedig ebben az esetben is éppenugv inog-
ván. mint a sztárok versenyébon, sőt az 

aránylag egyenlő esélyű gépek ós vezetők- kö-
zött i előre ncm látható kimenetelű küzdelem 
még érdekesebb. Ebben az esetben azután két-
három verseny lefutása után ' már a kezdők 
között is akadnak olyanok, akik a versenyzés-
bon ós gépüknek a versenyre való előkészíté-
sében annyira fejlettek, borv bátran indulhat-
nak országos, vagv akár nemzetközi verse-
nyeken is. Igen, de ki bir ma egy versenygépet 
venni? — mondják erre sokan. Erre csak azt 
mondhatom, hogy lá t tunk már ugvan nyers-
H v e m overállba öltözött világos bőrkesztvüs 
Versenyzőt is indulni, akinek majdnem ezüst-
tálcán hozták a starthoz a drága ui speciálfrr-
pot, szépen menni és győzni azonban inkább 
olyat lát tam, aki „jé öreg családi turagépén", 
i'sotleg már árukihordásra használt leviíóz-
Iett néhai sportgépen kezdte a versenyzést, 
amig odajutott,, hogv sajátmaga által nem is 
olyan nagv költséggel összefabrikált génén a 
legelsők közt. foglalta el a belvét. Ezzel kap-
csolatban azt sem szabad elfelejteni, hogv a 
versenyre esetleg „felpiszkált", sőt speciális 
versenygépet is olyan szépen le lehet szelidi-
toni. hogy a legkimondottnbb t.uragép is tüzes 
paripa lesz hozzáképest. tehát nem szükséges 
külön versem/népet tartani. 

Igen aktuál is volna még bevezetni a máeuH 
már általános "közkedveltségnek örvendő 

ügyességi., esetlen megbízhatósági, vany terep-
versenyeket is, ahol azután nem a gép, hanem 
az egyéni ügyesség a legfontosabb tényező. Az 
ilvon versenyeken bárkiuek, bármilyen gépen 
alkalma van arra, hogy ügyességét fejlessze, 
győzelmeket arasson, anélkül, hogv savit vagy 
gépének épségét veszélyeztetné. E versenye-
ket, az egyesületek saját, kereteiken belül, akár 
háziversenyként is megrendezhetik. Az autó-
klubok e téren már tapasztaltabb tagiai szí-
vesen állanak motorostársaik rendelkezésére és 
az autóklubok is minden téren támogatják a 
motorsporttal foglalkozókat. 

Mindezeket figyelembe véve meg van a le-
hetőség a motorsport fe1 támasztására és re-
méljük. uira eljönnek a régi idők. amikor me-
gint látványos, népes tnezőnyü motorversenye-
ken izgulhat a közönség é* a szegedi pálvák 
isinél országos és nemzetközi versénygyőztee 
motorsakat nevelnek. 

Dr. K. A. • 

A \ írószövetség u j tisztikara. Szombaton 
délután az SzVE helyiségében vitéz rlr. Shvoy 
Ká lmán nyugalmazott altábornagy, országgyű-
lési képviselő elnöklésével tartotta meg tiszt-
új í tó közgyűlését a vivószövetség déli kerülete. 
Az elnöki megnyitó után a jelentéseket ol-
vasták fel. majd a tisztújításra került sor és 
egvhangulag a következő tisztikort választot-
ták meg: elnök vitéz dr. Shvov Ká lmán , alel-
nök: dr . Riesz Frigyes, tb. ale'nökök- dr. Pen-
rsik G*za. dr. Fnrirev Béla. dr. Fab ionr- Kál-
mán , Dávid József. Tarnav lvor. dr. Liszko 
Iíéla. Beliczey Miklós, előadó; Rétbátv László, 

. nénztá/os dr. Jmre Gvula. ellenőr Szókélv A1 
bert. 'ntéTÖtrimttság: Ta i tbv Zsolt. Woller Tván, 
dr. Kiss Gvörgv. dr. S r»hó Dom >N M'k-

tós. dr. Panebo Béla. Którik István. S " ° "day 
Sándrir. dr. V81«v«ssV Feren<- dr. Vp®s Bél i 

Szegedi dtAkvlvök „ vá-írHet* í««k ellen Diák-
körökben nagv éré'-klörWsrel várták azt a k intot-
vóversenyt, amely vasárion délelőtt 10 órakor 
kerül eldöntésre a KEAC Fodor-nreai vivóterm*-
!>en A versenyen n szegedi plartainrriivinéziiim 
kardcsanatn a' vósnrhelvl rp'orniátns srimnA*l"m 
*rv«t1*rtvel veszi fel a küzdelmet és rMiei nz ösr.-

'( léteiben veszi fel a harcot; B«óe*. r>'«" ZaVar. 
i" (cmt A szegedi csapnt trhetrtces vívókból áll. 
kiilőnósfn B u ó c z az. aki eldöntheti a mérkőzés 
sor át i piarislagimnázium együttese javára. 

A Játékvezető Testület közgyűlése. A Játékve-
zető Testület déli kerülete vasárnap délelőtt 10 
órakor tartja meg tisztújító közgyűlését az ipar-' 
testületben lévő klubhelyiségében Beavatott hely-
ről szerzett információnk szerint a közgyűlésen 
egyhangú választár lesz. 

Vasutas— C. MOVE Cegléden a déli birkozó-
bnjnokságért. Tekintettel arra, bogy a két cso-
portban megrendezett déli birkozóbajnoki küzdel-
mek befejeződtek; a szegedi csoportban a,Vas-
utas, a ceglédiben a C 'MOYE lett a győztes,. sor 
kerülhet a déli bajnokság eldöntésérc." A döntőt 
kétfordulóban rendezik meg és az első mérkőzés-
re vasárnap keriil sor Cegléden. A birkozóhego-
móniát már regen a ceglédiek védik és ezúttal is 
bevés a remény arra, hogy a küzdelemből a sze-
gedi baj rok kerüljön kj győztesen. Mindenesetre 
nem szabad a szegedleknek ugy indulni a küzde-
lemben, hogy elvesztik a meccset; gyözninkarás-
sal kell n szőnyegre lcpniök és akkor könnyen 
megszülethet a meglepetés. Arra kell törekedni, 
hogy a ceglédiek egy-két gyenge pontjával. szem-
ben ügycsen kihasználják a helyzetet és Szegedei 
majd már biztosítani lehet az elsőséget, amelyet 
már elég régen elhódítottak Szegedtől. 

Koeárliilwlabajnoksátr. Dugonics -Tanitciépz/i 
43:14 (16:9). Kosórdobók: Kertész (18), Koezka I. 
(13), Tóth (7), Czipot (4), Koezka II. (2), illetve 
Imre (8). Dvorzák (4), Éiekes II. (2). A játékot 
Csűrik Dénes tanár jól vezette. — Baross—Felső-
kereskedelmi 23:92 (8:11). Kosárdobók: Kenénvfi 
111), Hollóssy (10). Fnyedi (2), illetve Mahála 
'15'. Szabó (2), Demeter. F.gyenrangu ellenfelek 
küzdelméből a szerencsésebb Baross a meffhósz-
szabbitott időben tudott evftani. Tarv János tanár 
kifogástalan meccsvczetö volt. 

Budantvsti értéktőzsde zárlat. Az uj üzleti hét 
első napján nyugodt hangulatban élénk forgalom-
mal nyitott a mai tőzsde. A nemzetközi helyzet 
kedvezőbb megítélése fedező vásárlásokra ösztö-
nözte i kcnlremi© spekulációt és mivel Bécsből 
is szilárd jelentések érkeztek, a kereslet a tőzsde 
egész területén megerősödött és a ré«zvénvek ár-
folvamai fokozatosan emelkedtek. Az érdeklődés 
előterében a nehézinari részvénvek állottak. Visz-
szavás írta sok folvtán ezek az értékek jelentékeny 
áremelkedést értek el. A napi letmartasaW> árfo-
lvamokat közvetlenül zárlat előtt jegyezték. A 
tőzsde szilárd irányzattal zárt. Nemzeti Rnnk 
173. Magyar Altalános Kőszéi 432. Ganz 2190. 
Egyesült Izzó és Szegedi .kenderfonógyár árfo-
lyama — 

Zürichi devtzazárlat. Páris 14.1 IS. London21.59 

hétnvólcad. Newvork 430, Brüsszel 73125. Milánó 
22 59. Amszterdam 24090, Berlin 174 10 Schilling 
75. Bécs 81 50. Prá«a 15.145 Varsó 81.70, Belgrád 
10. Athén 395, Bukarest 3.25. 

Mssrvar Nemzett t-ivafataa rnta'-'trfnTrs-
rrmi Angol font 1'680—1700. belga 5675-5735. 
e«rh korona 1< 00—11 70. dán korona 75 10-75 90. 
dinár 7.15—7.70, dollár 334.10—338.10, svéd korona 
8660—8750. kanadat dollár 30200-33700. fran-
cia frank 10.75-1125."hollandi írt. 18740-189 10. 
lenével zlólv 60 00—61 40. leu 2 30-2 80 leva 360 
— 4 OO. lírr 16 90-17 90. (500 és 1000 lirás hank-
jegvek V ívé telével3 német márka —.—, norvég ko-
ront 84 45—85X5. osztrák schilling 80.00-8070, 
svájci frank 77.75-778.fy 

Piidanrsti ferm'nrtőztde biVafato« j5ri*<»*-ré«»-

Buza tiszai és feUőtiszal 77 kertes 20 40—2070. Tg 
kg-ns 00 '0—21.00 79-es 2095—2120 RO-as 21.10— 
2130. felérmeavei. dll lín1«li. dinotiszaközi 77k(»-OR 
20 15—20.80 78 kc-OS 20 75—nt 10. 79 kg-'ós ?t 00— 
21 30. 80 kg-os 21 15—21.10 Pestvidéki' rozs 18.60-
18 70. tak-irmánvárpa T 16 00—16.50, sörárna T. 
oono—oioo zab T. 16.00-16.20. tengeri tíszán'uli 
fO.35 17 50. 

Csíkéról terménytőzsde zérlaf. Bnzn tartotf. 
Mái. 92 92 bé.invo'ead. fnt. 88 75—f-lnre-ta-d. szent. 
88.5—háromnyolcíd. Tengeri tartott. Mái.' 59 hét-
nvetaad, jul 61 hárorrmvolead, szent 62 öfrryo! 
esd. Rozs tartott Máj. 75.5, jul 70 25, szept. 67. 

Szeged sz. kir. Y á r 0 5 rendőri büntetőbíróságától, 
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Hirdetmény. 
Szeged sz. kir. varos polgármesterének 8737—< 

1938. E. sz. határozata alapján közhírré teszem a 

következőket: 

A tanyai közönség érdekeinek a szem,előtt tar 

tásával az 1938. év iolyaman az alább felsorolt he-

lyeken és időkben a heiyszinen kihágási tárgyaláso-

kat és a tárgyalási napokkal, kapcsolatban panasz-

felvételi napokat tartok: t-

Felsőközponton a közigazgatási kirendeltség he-

lyiségében: 

május 17., kedd, 

augusztus 16., kédd. 

november 15., kedd; » 

Csenge o-Várorianyán' 

március 7., hétfő,, 

junius 13., hétfő, 

szeptember 5., hétfő> .. . 

december 5., h átfő; . 

Szatymazon 8 • Szücs-féle Venr'é ;lö kü'ön kör-

heiyiségéfcen: 

április 7., csütörtök, • 

ju'.ius 7., csütörtök, 

október 18.,' csQtöriök; • 

Alsóközporiton a közlga|ga>ú. J .1 ::IL he-

lyiségében: 

február 23., hétfő, 

május 30,, hétfő, 

augusztus 2.9., hétfő, •'. 

november 28., hétfő;'. 

Röszkén 8 Kultúrházban: 

március 18., péntek, 

junius 24., pénlek, 

szeptember 30., péntek, 

december 30.. péntek; 

Len gye'kápolnán a-Kultúrházban; 

április 26., kedd/ 

julius 26., kedd, 

október 25., kedd; '" 

Klráiyhaloifi-Város'ányáni 

május 5., csütörtök, 1 

. augusztus 4., csütörtök, 

november 3., csütörtök. 

A kihágási tárgya á; okra az érdekelteket sza-

bá y-szerüen, idéző utján fogom megidézni, panasz-

felvételt pedig egész napon át, a délutáni órák-

ban is tartok. 

Szeged, 1938 jopruar l?-en. 

Dr.. Szólt B&a sk., rendőri bünte'.őbiró. 
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KöszOnefnyHvánlfAs 
Mindazoknak a rokonoknak, jóbará-

toknak és ismerősöknek, akik fcléjthe-

teilen jó testvérünknek. Szögi írónké-

rt ek temetésén bennünket megje'enésük-

kel, részvé.ükkel, koszorú- és virágado-

. nyaikkal vigasztalni igyekeztek, ezúton 

montfunk hálás kcszönatet. 

Szögi Sándor ós testvérei. 
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KöszOnefnyHvánlfAs 
Mindazoknak a rokonoknak, jóbará-

toknak és ismerősöknek, akik fcléjthe-

teilen jó testvérünknek. Szögi írónké-

rt ek temetésén bennünket megje'enésük-

kel, részvé.ükkel, koszorú- és virágado-

. nyaikkal vigasztalni igyekeztek, ezúton 

montfunk hálás kcszönatet. 

Szögi Sándor ós testvérei. 
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Hoszöoeigiunniiiis 
Mindazoknak, akik drága halottunk 

végtiszte&fógóa ' rós?tvettek, va£y 

más módon nyilvi initották részvétü-

ket, fogadják •• gyászunkban hálás 

köszönetünket. 

Tarján és Varga rsalád. 
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