
6 Kedd, 1919 május 24 

Már négy pont hátránya van a Szegedneklj Beotvad az államügyészségbe 
a szegedi népügyészség Kispest—Szeged 7 : 0 (5 :0 ) 

Az Ullői-uton vasárnap lejátszott mér-
kőzésen a c i n j e napot Jtilogott aze-
•adl védelemmel eremben, különösen ar 
V ) tfUJÖben J<5I játazó Kispesti támadó. 
ar könnyen érte el nagy gólarinyu jyő. 
relinit. A szegedi csapat csak a második 
iéRdőben nyújtott ellogaóhatő játékot, ami-
sor a Kispest engedett az Iramból. A 
szeged ekkor egy 11-est b kihagyott 
öreged errel a vereségével négy pont 
hátrányba keriitt az előtte álló Tatabá-
nya, Selgótarján és Szombathely mögött, 
amit már aligha sikerűt behoznia. Igy 
elkerülhetetlennek látszik a kiesése. 

Aj NB I. többi mérkőzésének eredmé-
ny*: lüpeat—Kid.ext t»:t (0:1), SzAC-
MATEUSz 2:1 (1:1), MTK—SalBTC 4:2 
(1:1), Ferencváros—Vasas 7:2 (3:1), GSE 
- ETO 1:0 (0:0), Tatabánya—Saoksár 1:0 
(0:0), Szombathelyi Lokomotív—Csepel 1:1 

Az NB. I . állá-wn 

!. Fcrcncviro* 25125:10 47 
I . MTK 26 83:37 21 
3. Kiipeet 25 81:34 35 
4. l'jpeit •> 26 79:45 34 

&. SíAC , 26 38:41 31 
0. Vataa ' > 26 61:44 30 
7. Cscpeá 26 59:62 20 
8. ETO 26 54:80 26 
0. MATEÖSz 26 57:51 22 

fc>. Soroksár 26 36:58 22 
I I . Szombathely 25 44:48 21 
12. SalBTC 26 44:61 21 
13. Tatabány* 26 46:72 21 
M. 26 33:72 17 
15. Kisteal 26 36:88 41 
16. USE 26 22:80 9 

É r t ékes p o n t o t SKCrzotl 

asszíban 3:1 arányban győzi Zsabka Endre 
(MEFESz) nyerte Lévayva! (Postás) szem-
ben, mindkettőjüknek 0—6 győzelme van. 
3. Jávorkay (Postás) 5, 1. Kiss (HTVE) 
5, 5. Mómis (HTVE) 4, 0. Birling (Pos-
tás) 3 győzelemmel, 7. Rozsnyai (MEFESz) 
8. Török (HTVE), 0. Vadász (Postás). 

Elmaradt az öbőlvivű-mérközCs 

A vasárnapra kitűzött MKUMTE-Vásár, 
hely kerületi ökölvívó csapatbajnoki mér-
kőzés a vásárhelyiek távolmaradúsa folv 
ján elmaradt. A győzelmet a bajnoki 
szabályok alapján 12:4 arányban Igy a 
szegedi csapat javára írják. 

Kosárlabda 

MAFC-Postáa 55:47 (28:27). A va 
sárnap Szegeden lejátszott NB ). Úrfi 
(mérkőzésen nem rnen fajáték a rap-
szodikusan szereplő honi csapatnak. 

A Lokomotiv nyerte az atlétikai 
versenyt 

A Szegeden megrendezett Országos III 
•aztályu csapatbajnokság ekő lordulója mi-
nimálta szegedi győzelmet hozott. Bár a 
Lokomotiv győzött, versenyzői egyetlen 
első helyet sem szereztek, a bajnoki 
pontokat 7 második, 2 harmadik, 1 ne-
gyedik és 1 ölödik hely révén érték el. 
A pontverseny állása: 1. Szegedi Loko-
motiv 48, 2. Egyetértés 44, 3. MAVAQ 
42, 4. Gyula 39, 5. Békéscsaba 37, 6. 
Makó 15 ponttal. 

a Lokomotív 

Az NB II, vasárnapi lordulóján jól 
aztrepeltck a sregedi csapatok. Az SzMTE 
megerőltetés nélkül gvőzte le a KAC-ot, 
az MKUMTE második lélidcl nagyobb 
lendületével biztosan verte a Pliőbust, 
a Szegedi Lokomotiv pedig az első tél-
Időben már 3:0-ra vezetó Szolnoki Loko-
motív lói vette el az egyik pontot, de 
a győzelmet is megszerezhette volna, ha a 
3:1 állásnál Böjtös a 1 l-est nem hagyja 
ki. Az eredmények alakulása lolytán a 
táblázat kieső zónájában igen szoros a 
helyzet. Az eredménvek a következük 
SzMTE—KAC 2:0 (1:0), Szolnoki Lo 
koaioilv—Szegcdi Lokomotív 3:3 (3:0), 
MKUMTE—Phóbus 4:2 (0:t), Elire-
MVSE 6:3 (3:2), M. Textilé-Mezőtúr 3:1 
UM>), Drasche -Szolnoki MTE 1:1 (1:0) 
KM IE-Békéscsaba 3:0 (2:0), OMTK 
a-CsMTK 4:0 (2,-0). 

Szegedi kerékpárosok 
Budapesten 

Az Előre, vasárnap Budapesten meg-
rendezett országos országúti kerékpáros 
versenyén azép czáinmal veitek reszt a 
szegcdiek. A verseny során a Lokomotív 
és a Postás versenyzői a következő he-
'vezéseket érték cl: Ifjúsági vaskcrckcsy 
•dv 40 km. 38 indulő: 2. ífj. Kiss Pos-
tás, 3. Kőeső Postás holtversenyben, 6. 
ilj. • Kopasz Lokomolir 1 ó.-a 8 perccet, 
óraátlaguk 35.316 km. Felnőtt vashere-
kes verseny, táv 60 km. 55 induló, holt-
versenyben 6. Kasza Lokomotív, 18. Laci 
Lokomotív. U. osztályú fakerekes ver-
seny, táv 180 km. 35 induló; 7. Okrész 
Izikomotiv 5 óra 30 pere, AIII. osztályú 
verseny, táv 100 km. 32 Induló 8. Ko-
Szürs Lokomotiv, 7. Fekete 35.313 km. 
őraátlaggnt, 14. Kisa Lokomotív. Felnőtt 
és ifi verseny, 60 km. 22 indulő 3. Ko-
csis Lokomotív 35,004 km. éraátlaggal. 

Ea a 12 találatos szelvény 

Vasas—Ferencváros 2 (2:7) 
TSC—Soroksár 1 (If l) 
MATEOSz—SzAQ 2 (1:2) 
MTK—Salgótarján ! (4:2) 
ÜSE—ETO 1 ( IX) 
Csepel—Szombathely X (1:1) 
Kispest—Szeded 1 (7:0) 
Újpest—Kistext 1 (9:1) 
LMTK—Oázgyár 1 (2:1) 
Polgári—MAORT 2 (2:4) 
Pécsi L.—Pécsi CTC 1 (3:0) 
NVSE—Szív ári L. 1 (3:1) 

Az igazságügyminiszler leg-

újabb rendelete elrendeli, hogy 

a működő népügyészségek ha-

táskörébe utfdt tennivalókat 

ezentúl az államügyészségek lás-
sák eh A rendelet- érinti Széf. 
ged nép-ügyészségét is, amely 
junius cl-ö napjától kozdődőca 
az államügyészségbe olvad. 

Már tizenegy városi napközink van 
A közigazgatási bizottság ütése 

A közigazgatási bizottság 
szombaton délelőtt 10 órakor 
ülést tartott. A polgármesteri 
jelentés szerint április hónap, 
ban 98S esetbén utaltok ki 
küzsegélyt 15.300 forint ér. 
tókbeu. A város szegényeinek 
4795 forint gyorssegélyt folyó-
sított.rk. Ugyaucsalí*óprilis hó-
napban há. o n aij nafikö i ott-
hont iiuliíoltak meg, mellyel 

11-re emelkedett a városi nap-
közi otthonok létszáma. A pol-
gármesteri jelentés beszámolt 
számolt arról is, hogy a Sze-
ged-alséközponli szülőotthon 
áprilisi munkálataira 15.000 
forintot fordítottak. Ugyanak-
kor közmunkákra 150 ezer fo-
rintot ruháztak be, inig a 
munkanélküliek rés szó ve 
O-' er forintot utaltak kJ. 

80 

A z NB. I I . t í M á z a i a : 

1. Előr* 26 91:19 46 
1. Szoln, LokomotV 26 00:25 39 
2. Drascho 26 61:34 33 
4. Békéscsaba 26 66:53 30 
9. Szolnoki MTE 26 41:31 23 
6. KMTE 26 67:43 28 
7. SzMTE 26 Ö3S6 28 
8. Phőbus 26 52:37 27 
9. M. TcxUl 25 53:59 21 

10. OMTK 26 37:38 23 
11. KAC 25 41:48 23 
12. MVSE 25 39:47 20 
13. MKUMTE 25 39:50 20 
11. Szegedi Lok. 20 36:59 19 
U. CsMTK 26 32:79 14 
16. Mezőtúr 26 381139 11 

Befeie2@s elBtt az aleöbalásfyav-
üszeszélti nagy csatorna 

Befejezés elölt áll az Alsó-}és alsóhatártvai kisparasztság 
bnlástyát és Oszeszéket össze- munkája. Eltudják hárítani az 
kölő három kilométeres hosszú-' eddig már több ízben megjs-
ságu 12 méter széles nagy ta-' méllődő aszályt. Juhász György 

A Móra gvfeclmét hozta az NB. 

I I I . ezrgedi rangadöja 

Három NB III. mérkőzést játszottak 
Szegeden vasárnap. A hiroin közül ke.t-
tő helyt győzelmet, cgjr döntetlent ho-
zott. A Mőraváros a rangadót inc-ér-
detnel'.tn nyerte a fegyelmezetlenség miatt 
9 emberre .olvadt Postással szemben. A 
Rákóczi lölf.iTeítn \cric a Szentesi MTE-t. 
Szerencsével tartotta Idehaza egyik baj-
noki pontját a Honvéd az első íélidóbwl 
már 2:U-ra vezető Bácsalmással szemben. 
Az eddig bcérkezettt eredmények: Mórává, 
rw—Postáj 3:2 (2:1), HTVE—Jánoshalma 
0U, Rákóczi—SzMTE 5:1 (3:1), Honvíd— 
Viáewtlmás 3:3 (0:23. 

A kerületi bajnokságok 

crcdményoi 

(. osztály; DKMTE—Mindszent 5:2 (1:1), 
SzAK-KAC 2:1 (1:0), SzATE-Lokomo-
UV 1:1 (I .-0). 

II. osztály: Húsos—Pilspöklelc 2:1 (1:1), 
Várostanya—AlsőkOzpnoZ 2:1 (1:0), Do-
háuygyár—Tápé 5:0 (l.-O), Houvéd-Fel-
Kóközpont 2a) (2:0), Móraváron—Algyó 
2:1 (0:1), Rákőzzi—Oszcntiván 5:0 (2:0), 
Dczk-MKUMTE 2:2 (2.-J). SzMTE— 
KA3E 108) (9:0), FTC SzIT-Ujszent-
ivin 13.-0 (9:0), SzAK—SzATE 5:2 (3:1). 

ILUjnokság: Postás—Húsos lá) (0:0), 
S/MTE—FTC SzlT 4:1 (1:1), MKUMTE— 
Rákóczi 7:0 (3:0), UKMTE-Honvéd 8:0 
<1: ). SzAK-Mő'S.i-os 3:0 (2:0), S. ATE-
I oWumotiv 1:0 (1:0), SzMTE—Postáz 1:8 
(1:0). 

Alapfokú (Fi mocitlábas: Lokomotiv— 
ttönzke 12:0 (6:0), SzMTE—SzATE 1:1 
(1:0). 

Barátságos mérkőzés: Rösrkei-utea-
Szcnuniliulytelek 7:1. 

Zaabka a kerület kardbnjnoka 

Vasárnap bonyolították le Szegedno Dél-
kerület karó egyéni bajnokságát. A baj-, 
ookl címet nagy küzdcleat ulán a döntő "kötelező. 

lajvdzgyüjtő csatorna. A csator-
nán 100 munkás másfél hóna-
pig dolgozott. A költségek 32 
ezer forintot tesznek ki. 

— Igen nagy jelentőségű ez a 
csatorna _ mondják a/, ösce-
széki és az alsébahistyai dolgo-
zó parasztok. Arviz cselén leve-
zeti a fölösleges talajvizet, nem 
ismétlődhetnek meg újra aZ 
194-0 és U cs evek. Kern hőm. 
pötyög többé földeinken keresz-
tül a lavasa hőié, mint ahogy 
az a nruflbm többször megtör-
tént. Nem feszt rommá  a háza-
hat, s nem rqnlja IJf a vetése-
ket az árvíz. 

Egy másik nagy jc'cntősége a 
csatornának, hogy a két oldalán 
elterülő többszáz hold föld, szí-
vattyugépek segítségével ötitöz-
hclővé válik. Nem lessz többé 
küéve az asfálvnalc az ószcszéki 

öszeszéká újgazda boldogon ma 
gyarázza — ennét nagyobbat és 
többet egyelőre még nem tu-
dott volna actní a hároméves 
terv a Icörnyékbeh dolgozó pa-
rasztságnak- Biztosítva lesz {ér-
mésünk, boldogan néztünk öt-
éves tervünk Jé. TAljuk, hogy 
vidékünk fellege az elkövetkező 
években gyökeresen mcgviílto-
nk. 

üjsáairé—szisiészinérhBzés 
Pünkösd vasárnap hatal-

mas sportcscfh enyhe u lesz 
része a szegedieknek. A Vas-
utas pályán délelőtt 10 éra-
kor a szegedi uujságirók és 
szinészek mérik össze ere-
jüket a futballban. A kél 
fcsapat összeállítása a legna-
gyobb titoktartás mellett 
még most folyik, de előre-
láthatóan számtalan megle-
pő léssel szolgálnak. Különö-
sen a Szegedi Nemzett Szín-
ház művészei készülnek 
nagy izgalommal, hogy vég-
re ők is »visszarúghassanak« 
az újságíróknak. 

Uj uicsnévlóbiák 
Szegeden 

Uj utcatáblák kerüllek fül 
Szeged több .utcájának-és le 
rónék házaira. Igy uj táblákat 
toptak a József AUita-rakpor 
ton, Dózsa György-utcán, 
Roosevelt-téren, Somogyi Bé-
lu-tórcn, Táncsics Mihálv-ut-
cán, Kiss Ernő-utcán. Juhász 
Gyula-utcán, Ady Endre-té-
ren, Móricz Zsigmond-vakpar-
ton, Marx Károly-téren, Parti-
zán-utcán, Bajcsy-Zsilinszky, 
utcán, Moszlkvni-körulon^ 
Ságvári Endve-utcáu, Gullcii-
bevg János-utcán. Bem tábor-
nok-utcán, Klapka-téren, Haj-
nóczy - utca n, Véri an ük - terén, 
Katona József-ulcíi(:J(, Tompa 
Mihály-utcán, Kállai Ödön-
utcán, Aradi vé-rtanuk-terén, 
Vaspálya-ulon, Szövetkeze ti-
ulon, Fővám.közön. 

A polgármester felhivj#9 fi-

girelmet arra, hogy a háztu-

lajdonosok az u j ház számláb. 

Iákért felszereléssel egj-ült 7 

forint "80 fillért kötelesek ki-

fizetni. 

Tizenhárom énekkar 
rendet hangversenyt május 23-
árt, szombaton az Ady-téri egye-
tem nagy előadótermében. A 
hangversenyen azok az éne kitú-
rok szerepelnek, akik rész/vess-
nek majd pünkösd két napján a 
Hódmezővásárhelyt tiagysz-zbdsM 
kerületi zenei ünnepségen. A rniU 
sort este fél S-kor kezdik, le-
gyek a kerülét hivatalos helyi 4-
gében, a szakszervezeti székház-
fan kaphatók, valamint a reszt-
vevó énekkarok taglalnál. 

^redménycs 

a Etírdel&s 
a O é ! m « ü y a r o r s z á g b i i n 

Cso'ifi ení 
a terlőző betegségek 

sjóma 

A városi tisztiorvosi hivatal 

jelentése szerint április hónap-

ban összesen csak 138 esetben 

észleltek fertőző megbetegedést 

A város egészségügyi színvo-

nala emelkedett, melyet ab! .fii 

lehet leginkább következtetni, 

hogy a fertőző mcgbctegsd.'-svk 

száma negyvenöttel volt kevo-

sebb áprilisban, mint az előz* 

hónapban. 

A köiigazgatásn bizottságnak 

21-én megtartott ülésén a vá-

rosi tisztiorvos beszámolt ar-

ról is, hogy Szegeden és kör-

nyékén a BCG-oltások a legna-

gyobb rendben folytak le. üsz-

szesen 33.GG7 személyt VÍZFOÜI-

tak meg és ezek közül 11.0*27 

személy kapott védőoltást. A 

szűrővizsgálatok továbbra i» 

folynak. 

s z i r . H m £ ü 

Olttatásl írlche/lctel tartunk mi est* 
7 órakor a MINSz központban. Honá-Jt 
Mlháty-ulca 3. szntn. 

Sporivezctői írtckezlet 7 órakor • 
MINSz központban. 

A lalujáró felelőn értekezlet ezen • 
héten elmarad. 

Ifi-napok: 
Kedd: Felsőváros délutín 7 órakor, 0:-»-

[agyár délután fél 4 órakor, SzcgeS 
kender délután 2 órakor, ösomo;",'.:-. le? 
délután 8 órakor. Első szegedi cipő,:yát 
délután 2 órakor, Konzervgyár déldí* 
fél 3 órakor. 

Apróhirdetése 

§?3FO3Í?S3FCÍ !ARCQS HIÍS'RF 

Kerületi azibadságharcos napok májún 
23-tól niájua 27-ig. 

Csütörtök dúprtáu 7 órakor Rókus Arany, 
szarvas. F.'őadő: dr. Gárdonyi István. Dét-
után 8 órakor Móraváros kultúrház. Elő-
adó: Batkí Pá!. 

Pénteken e- te 9 órakor Alsóváros Rá-
kóezi-utca 11. Előadó: S.alai Lajos. 

Szom'#>i!i este 7 órakor BGváros kőz-
pont. Előadó: dr. Szabados Ferenc. Este 
7 órakor Somogyltelep zá Jaépület. Elő-
adó: Pintér Ferenc. 

Május 24-én este 7 órakor kerületi 
előadók megbeszélése a központban. 

Május 23-én es'.c 7 órakor kerületi 
megbízottak megbeszélése a központban. 

Május 25-ín este S órakor motoros 
szakosztály gyűlése a központban. 

Május 27-én este Ifi 6 órakor »Sza-
b d.ágharcost lap bazitl -köre a köz-
pontban. 

Május 27-én este léi 7 órakor rezető-
ségi ülés a központban. 

Május 25-én este 7 órakor a Szabad-
ságharcos Szövetség üzemi' megbízottéinak 
megbeszélése a központban. Megjelenés 

* 3 T o 7 T l A L K O '/. k 8 lLONA-ulea 19. stámu ház cl-
^ ad.6. 

OKA- ea ékszerjaritísok pon-
tosan kásaülnek felelősség mel-
Lett. Öras2crkezxbet veszek. — 
Tóth órú.n. Kárász-utca 13. 
MAGANOSNAIz háztartás ve-
zetését, munkát vállalok kis dí-
jazásért. sliendskerelőa. 
GEPPEL fát fűrészelek, rolgdr-
ntoa 1., Nagy. 

BEJARÖNÖT keresete a.délelőt-
ti órákra koszt uélkiil. Tisza La-
jos-körut 91., I. 2. 
FASZENK1HOBDÖ kerékpárral, 
vagy kézikocsival métermáz3án-
ként fizetendő díjazás mellett 
kerestetik. Partizán-utca, 28. 

A H A -S - V7s f lá L < > 
KET ajtószárny, csiszolt üveg-
gel, feliér lakkcsiszolt hálószoba, 
beverő, konyhaszekrény, feliér 
székek eladók. Tisza Lajos-körut 
42a., I. emelet. 

KÖNNYŰ kézikocsi, jó tűzhely, 
iMútmérleg, íróasztal eladó. — 
Csongrádi-sugárul 10a. 

órás és ékszerész 
Kárász-utca 14. sz. 

Keresek k:ir- és zsebórákat (Vek-
Irerórát is), ezüstöt, brilliáns 
ékszereket' magas áron. Nagy 
óra- és ékszérjavltó mühaly. 

EGY vajszínű mély gyermekko-
csi sürgősen clado. Ifajós, Bo-
kor-utca, 2. 
Kit? családi húz eladó Tanitói-
kiskertek 17. Érdeklődni Civ-er-
tyáuaos-utea G., házfelügyelőnél. 
VILÁGOS hálószobabutor el-
adó. Gyerbyáiaos-utca G. Erduk-
lődni a házfelügyelőnél. 
IBÖGEP — kifogástalan Ro-
mington, táska — eladó. Orosz-
lún-útca 6., Ferenci fáspince. 
ELSŐRENDŰ retortáfaszín min-
den mennyiségben kopható Sze-
nesinéi, Partizán (Vitéz)-u. 23. 
EGY jó áUapotban lévő kéta jtós 
jégszekrény otadó. Cscrzy Mi-
hily-utca 13. 

_ tTJ, vagy teljesen jó állapot!wm 
lévő svájci vagy angol bal-
lonkabát közép termetre meg-
vételre kerestetik. Korona-u. 17, 
szabóság. 

250-es moforlu-rékpár eladó. — 
Szabó, Szent György-utca 12., 
délutáu 4 órától. 

r̂ZZZTiEHZZẐ  
SZOBA-konyháx lakás clcserél-
hető Nagyallomás környékivel. 
Fürcdi-utca 3., földszint '7- (Lo-
chner-t érné],') 

KÜLÖN BEJÁRATÚ butorozoll 
szoba konyhahasználat fal 'ri-
adó. Wertlieirnka3szo e'.adó. Da-
gonics-utea 38., emelet. 

<3~~K I T T T Á T Y T U T I R *> 

ELVESZETT vasárnap sátorka-
rók Vásárhelyi-sugárul tél T'ÜM 
pök-utc4ig. A megtaláló jtda* 
lomban részesül. Róna-utca 39. 
ELVESZETT a Oendör'ano^K-
tály nőstény, sárgaszínű farkis-
kutyája. A megtaláló, vagy aki 
tud róla, értesítse a fanosztályt, 
Moszkvai-körut 12—18.. a Sto-
rotetházzal szemben. Telefoni 
40-04. 

EGY Wertheim-knlcsot talál)ah 
a Valéria^tóren. Igazolt tulajdo-
nosa átveheti a kiadóhivatalban. 

DELSIAÜY AKI )1!SZ AG 
politika' napilap. 

Felelői iterkeszló (* kiadót 

ifj- KOMOCSIN MIHALT. 
Szerkesztő: BODAY PAL 

S7crke«Iősí^! Jőkalutcz 4, 
Felelői «7erke:ztói telelooi 35-3l» 

Szerkesztősígl te'elon: 30-03. 
Nyon-.dal tzerkeiztósőri telető*! 

C5t* 8-tól 35-06. 
Kiadóhivatal: Kárúsz ulca 9. 

Telefon: ÍJ-15 U 354XL 
*« I-stel jel/ett köelemínrek d i j a i t * . . 

A Hírlapkiadó Kft. uvomá'í. 
FELELG3 VEZEf(V v n w , i . i i Z I ft 


