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M a g y h é t
A Nagyhét tulajdonképen az em

beri lélek szabadságának diadalmas 
sorozata, de egyben útmutatás is arra, 
hogy minden felszabaduláshoz és min
den diadalhoz csak szenvedéseken 
keresztül lehet eljutni. Ha Krisztus
nak szenvednie és vért verejtékezni 
kellett, akkor az isteni nagysághoz 
nem mérhető embernek is meg kell 
értenie, hogy a boldogságnak, nagy 
ségnak és felszabadulásnak csak egy 
útja van : a szenvedés Nagyhét kez
detén tehát gondoljunk Krisztus szen
vedésére és gondoljunk arra, hogy a 
bekövetkező feltámadással minden 
időre testvérünkké tettük a szenve 
dést, mely sok jónak és rossznak a 
megváltását jelenti.

Budapesten megszűnt as árfiivesitly
Budapestről jelentik : A fővárosban megszűnt az árvízveszély. A Duna 

tegnap óta apad. Felsőrésze jégmentes, alsórészén a jégzajlás teljesen si
mán megy.

Ahol nincs útlevél
Bécsböl jelentik: Ausztria és Észtország kölcsönösen megszüntette az 

útlevelek láttamoztatásái *

Ahol a diákok vizsgáltatják a tanárokat
Rigából j e l en t ik A z  orosz szovjet állam revízió alá veszi az összes 

tanárok eddigi működését A szovjet urainak az a célja, hogy azokat a ta
nárokat, akik eddig nem valami lojálisán viselkedtek a szovjettel szemben 
-  menesztik. As ottani tragikus állapotokra jellemző, hogy a  tanárok mű

ködését egy huss tagból álló diáktanács fogja felülbírálni és ugyancsak a 
diákok előtt kell a tanároknak politikai álláspontjukat és elvüket igazolni. 
Amint Oroszországból jelentik kétszáz tanár van cenzúrára téve, akiket el- 
bocsájtanak állásaikból.

Kínában kitört a polgárháború
Pekingből jelen tik ; A nankingi kormány csapatai megütköztek a 

Hankau ideiglenes kormány csapataival. A harcnak számos sebesűltje és 
halottja van.

A z  o l a s z  f a s z c i z m u s  

ú j a b b  g y ő z e l m e

Romából jslsntik: Vasárnap kesdőd- 
ttk orsság szert* a népszavazások, melyek, 
nek eredménye — a vasárnap esti távira
tok szerint — a jelenlegi államforma tel
jes megerősítést és a tiz éves fascismus 
diadalát jelenti Egész ország egységes 
nemzeti érzéssel hódolt a fascizmus eszmé
jének és leirhatatlan lelkesedéssel ünnepel
te Mussolinit.

Róma sásslódissben öltöztetve, ünnepi 
pompában ragyogott és reggeltől estig ha
talmas néptömegek tarkították az uccáit és 
ünnepelték a fasciemust és annak nagy ve
zérét: Mussolinit.

Az ország minden réezéből haaonló tün
tetésekről tudózitanak. A fasciimua tiz evez 
évferdulójáa az orziég legkissebb helyén is 
víizhangzott a lelkesedés és a fáscisták 
öröm mámorából döbbenetes erővel csúcso
sodott ki Mussolini novo._____  - ■

Megnyitották a gödöllői 
EgíBMégngyi hazát

Bsombaton délután adták át hivataosan 
a forgalomnak Gödöllő legszobb zzociális 
intézményét, az nj Egészségőgyi zzékházat 
A megnyitáson Harsányi László gödöllői fő- 
nolgabiré mondott nagyhatású bossédet.

Zágrábban forrongó a hangulat
Zágrábból jelentik .* A Schlegt szerkesztő ellen elkövetett merénylet

ből kifolyólag a rendőrség több horvát politikust letartóztatott. A letartózta
tások miatt Zágrábban vasárnap a diákok tüntetést rendestek, de n rendőr
ség ssétverte őket. Két diák és egy rendőr megsebesült.

cA Jótékony Magyar Asztaltársaság 
viharos közgyűlése

Vasárnap délután tartotta évi rendes 
közgyűlését a Szegedi Jótékony Magyar 
asztaltársaság, mint egyesület. Az egye
sület, amely 2) éves múltra tekint visz- 
sza, az utóbbi időben a tagok elhide- 
gülése és részben a nyomasztó gazdasági 
viszonyok miatt oszlásnak indult s ezen 
okok miatt történt, hogy a tegnapi gyű
lésen alig 15 ember jelent smeg. A‘ gyű
lés, Gombos István elnöklete alatt tu
domásul vette a pénztári jelentést és 
röéid hozzászólásokkal1 kirheritette a 
tárgysorozatot. Végeztével a tisztujitás- 
ra került sor, melyet az elnökség inten
ciójára a jelölő bizottság egyhangú^ el
fogadásra ajánlott. A jelölések és külö
nösen az uj titkár ellen Lonjgi István c- 
melt szót, aki a titkár jelölését szabály
talannak tartotta, mivel a jelölt titkár 
nem tagja az egyesületnek és így, az 
alapszabályok értelmében meg nem vá
lasztható. Bírálatot mondott még Longi 
az elnökség eddigi működéséről és ki
jelentette, hogy az újonnan jelölt tisz
tikar megválasztásában az elnökség re j
tett politikáját látja.

Longi beszédére Sajtos korelnök vá
laszolt, aki tiltakozott a jelöléseknek su
ba alatti szándékáról, bár maga is ki
jelentette, hogy az uj titkárt sem lá
tásból, sem hallásból nem ismeri. Gpm- 
b ó s1 az, egyesület altrúisztikus érdekeit 
hangoztatta és I^ongi kritikájára ..védel
mébe yette önmagát és az tij tisztikart. 
< Balassa István dr., az egyesület ügyé
sze kijelentette, hogy, amennyiben alkal
m asabb embert találnak á titkári állás
ra, a jelöléstől eláll. Barsy Ferenc szin
tén az alapszabályokba ütköző válasz
tást hangoztatta. Végül is Sajtos kör
elnök ismét egyhangú választásra aján
lotta a jelölteket és egy-két ellenérv el
lenében. az ügyvezető elnökség baráti 
személyéhez közelálló néhány tagból á l
ló közgyűlés, a jelölést puccsszerűen, 
egyhangúlag elfogadta. Elnök lett Pál- 
fy József dr., ügyvezető elnök: Gom
bos István, alelnökök: Cserzy Mihály, 
Jáger Gyula és Berg János. Pénztárnok 
Trinkula József. Titkár: Erdős Árpád.
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"HLevélválaszok „Miss Európa“ 
cimü cikkünkre.

M. É. múlt heti számában ,,M iss 
ipa és a felekezeti béke“ című 

íünkre több levelet hozottá posta, 
evélirók nagv része keresztény em-

______ j és őszinte, meleg hangon gratulál-
■““ R l l  bátorhangu cikkünkhöz.

: 'V a n  a levélírók között azonban egy 
^^MAié elfogult, a már letűnt idők ferde 
^^ífcmszögletébÓl néző és ítélő egyén, 

g in n ek  a levele tele van felekezeti tü- 
^ffinetlenséggel. A levélíró többek kö
tött ezeket írja :
X|>M<u Európa tulajdonképpen Mí*s Pa-

Sztína. A szabad kömiveseknek és a világ 
yctértó ssídó hatalmasságának az érdeke 
'emtett belőle míss Európát. A faji eró és 

világhatalomra törekvő elv a budapesti le- 
ánykereskedelmí újságon keresztül ismét 
győzedelmeskedett. És, hogy mennyire íga- 
sam van, legjobban át bizonyítja, hogy a 

1 4  ipk ezernél sokkal szebb magyar lánynál 
kevésbbé szép Simon Erzsi uton.utfélen han
goztatja a zsidó fajtáját és büszkén veri a 

w niellét, hogy 6 elsősorban zsidó, csak zsidó- 
•®Cak lesz a felesége s hogy a rituális koszt

tól soha nem mondana le . .
■ O lt
„4$ Ennyi elég ebből a levélből. Ha 
ffedkommentárt fűznénk hozzá, csak meg- 
j^ismételnénk múltkori cikkünket. Akik  

* így éreznek és gondolkoznak, azok 
lelkileg beteg emberek. H^gy Simon  

. is, Erzsi tiszteli és megbecsüli a vallását, 
az erény nála. H ogy büszke a vallá
sára, szép tőle. Mi is büszkék va
gyunk a vallásunkra, melyben szület
tünk. De tény az, hogy Sim on Bözs- 
ke zsidó lány létére mégis csak ma- 
gyárul beszélt, érzett és a körülöttünk 
megfagyott szívű ellenségeinek tábo
rából kipro.vokál egy meleg sugárt ár
va nemzetünknek. Ezt nem lehet el- 

.  vitatni,. És ezt elism erték az egész 
i (éljúyatajqs körök is. T ehát?

ilt

Feri bácsi, a tüzhüues Ember 
felrúgta a boltját

Feri bácsi minden hetivásárkor sőt orszá
gos vásár napján is ott árul a Tisza Lajos 
kőrúton. Ixlábu asztalán egy üveg benzin, 
gyujtózsinórok és tűzkövek. Az elromlott 
vagy meddő tűzköveket ő reperálja és ad 
nekik éthert, hogy tovább éljenek. Az üzlet 
nem mondható aranybányának, de kicsi for
galom és — keyés haszon. Valamit csak 
hoz. Az elmúlt szombaton azonban Feri bá
csit nagyon felbosz^nthatta egy öngyújtó ka
pitalista. A tüzkovásárlásnál a vevő lenéző 
kijelentéseket tett az árusra, amiből, parázs 
veszekedés támadt: És Feri bácsi, az uccai 
mozgó kereskedelem tulajdonosa szörnyű

Az

ttjonan átalakított
di fényesen berendezett

R O Y A L
K Á V É H Á Z B A N
minden este elsőrendű jazz-band zenekar 

HANGVERSENYEZ.

haragjában az egész üzletét — felrúgta. Az 
asztal magasra lendült és saját tengelye kö
rül megfordulva végig zuhant a földön. Az 
árukészlet szertegurult és pillanatok alatt el
tűnt a járó-kelők lábai alatt. A vevő időköz
ben meglógott és Feri bácsi miután leadta 
mérgit, elindult négykézláb megkeresni a por
tékát. Ebben a mivelethen az inas gyerekek 
is segítettek, -hogy milyen eredménnyel arról 
legfeljebb csak a későbbi hiányos leltár be
szélhetne.

Utazóli közgyűlése.
Tegnap délelőtt tartotta az Alföldi Keres

kedelmi Utazók Egyesülete közgyűlését, To- 
nelji Sándor iparkamarai főtitkár elnöklete 
alatt. Az évi jelentést Deutsch Gyula egyleti 
főtitkár, a Vértes cég főtisztviselője ismertet
te kimerítően és terjedelmesen beszámolt a 
múlt év nevezetesebb egyleti mozgalmairól. 
Szociális téren figyelemre méltó tevékenysé
get fejtett ki ezen egylet. Tagjai részére ha
lálozási és gyorssegély esoportot alakított és 
szaklapot ad ki, könyvtárt létesített. A főtit 
kár jelentése után beterjesztették a zárszám
adást, majd az uj tisztikárt választották meg 
.. jí.1- ' ...............  . . ............... —— -

9 négy« filléres hóvirág, a kali
forniai alma és az elszegényedett 

kUposzfiiy
A napokban megjelent az első hóvirág a 

piacon Elkésve és szomorúan. A hóvirág 
szomorúságának az oka az, hogy hiányzik 
mellőle a szin, a tavasz póézisa. Hét-nyolc 
szál az egész hóvirág csokor és az eladója 
negyven fillért kér érette. És a hóvirág szé- 
gyeli magát és szomorú. Hogy árdrágitották 
s a tavasz első virághirnökéből cudar üzle
tet csináltak.

A piacnak még egy másik érdekessége. Az 
alma 1 Szép, gömbölyű, piros és sárga almák. 
Kilója 2 pengő negyven. Ha megbotránkozunk 
az ára felett, az eladó méltatlankodva jelenti 
ki, hogy az alma Kaliforniából érkezett, a 
vámja is idi'ága. Szóval, az agrár Magyaror
szág, a nagy gyümölcstermő Alföld kalifor

niai álmát árusiti De ki veszi meg? Mert a 
leszegényedett magyar középosztálynak alig 
lehet pénze a negyven filléres hóvirágra vagy 
a két és fél pengős kaliforniai almára. Mi 
már csak akkor szagolunk virágot, ha a nyár 
érlel a számunkra és akkor együnk gyümöl
csöt, ha a magyar almafák potyogtatnak ol
csó pénzen. Mekkora utat tettünk meg. mig 
eljuthatunk ideig ! . . .

Egy körözött makói ügynök 
Belgrádban gyilkolt

Pár évvel ezelőtt közismert ember 
volt Makón Róth Mark ügynök. A 
háború után megszállt területről került 
Makóra, ahol eleinte mint önálló ke
reskedő dolgozott, de később üzletét 
eladta és többféle ügynökséget vál
lalt. Roth a helybeli és vidék keres
kedőit látogatta, utazott textilben, pa
pírban, szappanban. Később aztán 
kisebb-nagyobb manupulációkba kez
dett és egy ottani kereskedőt érzéke
nyen megkárosított. Róth ellen bűn
vádi feljelentéseket tettek, de ekkor 
már Róth a határokon túl volt. N égy  
évvel ezelőtt országosan köröztette a 
rendőrség, de minthogy Róth nyom 
talanul eltűnt, a körözése holt pont
ra jutott.

A napokban egyik belgrádi lap 
megírta, hogy M ixics Miian belgrádi 
szerb kereskedőt meggyilkolták és ki
raboltak. Pár napra rá a gyilkosság 
után mar közöltek, hogy sikerű t a 
gyilkos Roth Mark m agyarországi 
szü eiésü egyén személyében elfogni.

- letartoztatott Roth Mark 48 éves, 
alacsony, beteges ember. A  letartóz
t a s s a  alkalm ával beismerte a gyilkos
ságot, de tagadja, hogy rablást köve
tett volna el. Azt állítja, hogy vere
kedés hevében gyilkolta meg az öreg 
Míxicset. A rendőrség folytatja a nyo
mozást és egyben Róth személy ada
tait és fényképét megküldte a buda
pesti rendőrségnek is.

H Í R E K
A Temetkezési Egyesület közgyűlése,

ma Gyümöícsóltó boldogasszony napján dél
előtt lessz a városháza közgyűlés termében 
közgyűlését a város legrégibb társadalmi 
egyletének.

— Á „tetanusz"- megbetegedés bejelen
tése kötelező A merevgörcs, úgynevezett 
„tetanusz“ megbetegedést a népjóléti minisz
ter most kiadott körrendeleté értelmében — 
mely most érkezett le az egészségügyi ható
ságokhoz - be-kell jelenteni. Aki azt elmulaszt
ja, kihágást követ el.

— Gyersirói kormánybiztos Szegedr# jön.
Dr. Traeger Ernő a gyorsirási ügyek m. kir. 
kormánybiztos április 6-án Szegedre jön és 
résztvesz a szegedi gyorsírók felolvasó disz- 
gyülésén és előadást tart aktuális kérdésekről és 
gyorsirási dolgokról. Gyorsíró körökben nagy 
várakozással tekintetnek előadása elé. Kívüle 
még néhány országgyűlési gyorsíró vendég 
is lejön Itt említjük, hogy másnap a gyors
író vendégek reggel Makóra mennek át,

— Hazafias ünnep Somogyitelapen. Már
cius 24-én A Somogyi-telepi Levente Egye
sület hazafias ünnepélyt rendezett a Szabó
vendéglőben Tar József elnöki megnyitója 
után Jahoda Ferenc szavalta a Talpra Ma
gyart. Kívüle szavaltak még Kiss Giziké és 
Farkas Margit. A Somogyi-telepi műkedvelők 
„Az Iglói Diákok“ cimü színmüvet adták elő 
szép sikerrel.

=  A Rádió Klub március 29-én tartja évi
rendes közgyűlését.

— Az Alsóvárosi Iparosok, ma délután
3 órakor a Petőfi Sándor sugárúti helyiségé
ben közgyűlést tartanak

* Szegény lányi el lehet venni, mert az 
Asztalosmesterek Bútorcsarnokában (Dugo
nics tér 11.) bútort lehet olcsón venni.

V á r y  M i k l ó s i )  

f é m i p a r i  ,  <d  

m ű h e l y e  S V 6n c o
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Leuegoferfőzés a korzón
hangos puffogtatással

Szombaton délután, amikor az első tűr
hető tavaszi napsugár a korzóra csalta 
az embereket, különböző gépkocsik vo
nultak fel és sürü porfelhőkbe és benzin 
füstbe burkolták a tavaszi levegőre vá
gyó járókelőket. Hogy mi szükség van er
re és miért zavarják pont a koizon az 
emoereket ezekkel az autó felvonulások
kal. — igazán nem értjük. Se verseny se 
pedig autógyárak reklám céljaira nem 
volna szabad a korzót, a polgárságnak 
egyetlen üdülő és pihenő helyét kisajátí
tani. Sok más tere és uccája van Sze

gednek, ahol gépkocsi felvonulásokat 
rendezhetnek, de a korzót hagyják ki Ez 
ellen minden adóüzető polgár tiltakozik 
és kéri a várost és a hatóságot, hogy 
mentesítse őket a korzó porositása és sza- 
gositása ellen és ne tegye számukra tür- 
hetetlené a korzón tartózkodást,

W í g n e f 
Mí h á í  y n é
ízlésesen f e i t  jutányos árban

i , . J |

a  ő t és gyermek 
ruhákat

Kelemen u. I
A hatóság figyelmébe

Több oldalról panasz érkezett a . szer
kesztőségünkbe, hogy különösen a külvá
rosban igen sok ház nincs számozva. Mi
után úgy a helybeli lakosság mint az 
idegenek részére a hiányos számozás 
igen sok zavart és kellemetlenséget okoz. 
ez utón kérjük a hatóságot, hogy rendel
je el a háztulajdonosoknál a még eddig 
fel nem számozott házaiknak a rendes 
házszámokkal való megjelölését

Hirdessen a Magyar Életben

s z í n h á z

HETI MŰSOR:

Hétfőn délután : Párisi divat 
Hétfőn este ; A csikágói hercegnő. 
Kedden: Csikágói hercegnő 
Szerdán: Csikágói hercegnő 
Csütörtökön Bohémélet 
Pénteken: A színház nem tart előadást 
Szombaton este: A tábornok 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: 

Tüzek az éjszakában 
Vasárnap este : A csikágói hercegnő 
Hétfőn este; A csikágói hercegnő 
Kedde n : Bohémélet

Láb nélkül keresztül az 
országon

Kis tolókocsin indult el Búkor János lá
batlan koldus, hogy rekordot érjen el. Sop
ronból indult és nyolc városon keresztül 
szombaton Szegedre érkezett. Kis szekerét 
maga hajtja és amint mondja; Már három 
hónapja, hogy útban van. Megnehezítette 
utazását a rettentő hideg és emiatt több 
napig vesztegelt egy-zgy városban

A lábatlan koldus csak egy napig tartóz
kodott Szegeden és vasárnap reggel folytat
ta útját =  visszafelé. Hogy miért vállalko
zott erre a hosszú útra, Búkor azt felelte, 
hogy egy gazdag soproni ur ezer pengőt 
ajánlott fel, ha az utat a megjelölt városo
kon keresztül 1929 augusztus 1-íg megjárja.

És Búkor hiszi, hogy megnyeri a foga
dást.
lCTWTqT^TggW‘Piril.S 1J1 j'il’j 'l'ti". á'J 'WTT

Szerencse s  szerencsétlenségben.
—  Milyen szerencse, hogy a Rosen

berg boltját nem fúrták meg az udvar 
felöl is.

—  M iért?
—  Mert elemeitek volna egy pár 

rendőrt is.
a a o a í&j u  d.t.v .s. ti.:..r..t.frTA: .í j j -u : . : :

Helyreigazító nyilatkozat
A Szegedi kir. .árásbiróság az 1914. XIV. 

te. 22. első bekezdése értelmében, a Magyar 
Élet ellen indított ügyben Dr. Kövér Béla és 
Fekete Nándor panasza folytán, Longi István 
felelős szerkesztőt 1929 febr. 26-én megtar
tott tárgyalási ítéletben kötelezte, hogy az 
1929 febr. 4-én megjelent számában „Az ár
drágító ipzros és az ügyvéd 1 pengője“ cí
mű alant megjelent közleményre a következő 
helyreigazító nyilatkozatot közölje :

„Valótlan, hogy nem egészen egy órai eső 
kijavításáért számítottam e a 10 Pengőt Lon
gi Istvánnak, mert a bírósági tárgyaláson ki
hallgatott tanú több mint három órát dolgo
zott a munkán, ezt megelőzőleg egy másik 
munkásom is már ott dolgozott. Valótlan, 
hogy a szakértők megállapítása folytán ta
gadta volna meg Longi István az összeg ki
fizetését. A való az, hogy a munkás 1927, 
november 26-án való elvégzése után, 1928 
január 4-ig több izbeni kisérletezés után, 
amikor is a számlát bemutatni akartuk s az 
eredménytelen maradt, miután a lakás állan
dóan zárva találtatott. Ekkor ügyvédem le
velében felszólította, ez is eredménytelen ma
radt, s csak ezután fordultam a bírósághoz 
követelésem érvényesítése végett. Valótlan, 
hogy a bíróság bármilyen jogtalan követelést 
megállapított volna, mert ekkor elutasított 
volna követelésemmel s nem gondolom, hogy 
alperes bírói egységet kötött volna. Valóság 
az. hogy én 19 Pengőből 5 Pengőt, ügyvé
dem 6 Pengő 20 fillért elengedett s igy jött 
létre a 15 Pengős bírói egyesség, mely sze
rint 1928 november l-ére ezen összeg kifi
zetésére magát Longi István kötelezte“.

m Longi István lapszerkesztő 1927 novem
berében elromlott vízvezetékét javitatta ügy
felemmel, ki miután követelését a számlájá
nak sikertelen bemutatása miatt máskép be
hajtani nem birta, adta át 1928 január ha
vában nekem ügyét behajtás végett. Az ügy 
a kir. járásbíróságnál tárgyalás alá került 
Longi István tagadás folytán s ezen ügyben 
létrejött 1928 október 11-iki tárgyaláson egy 
olyan értelmű bírói egyezség, hogy úgy ügy
feleim. mint én megállapított dijjunkból 11 P 
20 fillért engedtünk el s az ekként maradt 
15 Pengő megfizetésére 1928 november 1-ig 
Longi István magát kötelezte. Nevezett az
onban sem ezen határidőben, sem későbbi 
felszólításaimban megjelölt határidőben nem 
fizetett s csupán mikor már a végrehajtást

kiWriem 1929 jamÉMMltf zel£fl|BBkrész- 
letet, amikor is megbízottját figyeuneMlhem, 
hogy mig a teljes összeg rendezve nincs a 
kir. járásbirósági végrehajtónál a végrehajtás 
beszüntetése iránt nem intézkedem. Ez cé
lozta január 28-iki levelem is. Melyre fizette 
ki február 2-án a még hátralékos összeget 
mielőtt a végrehajtás foganatositatott volna.

Válaszom tehát a cikre az, hogy adva 
ven egy szerkesztő, aki tartozását nem fi
zette ki, s adva van egy ügyvéd, aki ezen 
szerkesztőn a tartozást mégis behajtotta.“

VARRÓGÉP, KERÉKPÁR. ÍRÓGÉP 
RAKTÁR ÉS MŰSZAKI ÜZEM 

TELEFON 10-70 SZÁM.
Tisza Lajos körút 24/a
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l a p p  Elet
ingyen mozijegyet biztosit az elő fize
tőinek. Őt egy hónapos előfizető után 
egy ingyen mozi-jegy páholy tetszés 
szerinti időre. Öt negyedéves előfizető 
után 2 darab jegy. Aki az előfizetők 
cimét behozza kiadóhivatalunkba, azon

nal megkapja a jegyet

9 Magyar Élet
biztosítja a t. előfizetők részére a lap 

pontos kézbesítését

aki most előfizet a Magyar Életre,
az két hétig

i i M j y e n
k a p j a  a  lapot

A  M a g  y a r  É l e  t

minden beküldött és behozott cikket 
megfizet
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SPORT REVU
Szom baton

Egy kis köim yelm lltég elveszett egy poní3 : 3  ( 0 : 0 )
Gó/Zt5üők : Rwák, Possák, Báder. Száger, Száger, Weiglhoffer

Kézmosás ide, kézmosás oda: nehéz 
és fontos pont maradt Pesten. És mrg- 
valami: a legjobb magyar védelemnek* 
»barámoltak« három goit. Ez a szom
bati meccs mérlege. Kevés v gasz, hogy 
mégis van egy pont. Nem, kérem. Mert 
a Bástya ismét a régi hibába esett: po- 
tyapontszállitója lett a tabellavég együt
teseknek. Az a csapat, mely a bajnokot 
veri, a bajnokjelölttől ped g ádáz küzde
lem után kap ki, az nem veszíthet el 
ilyen könnyen pontokat. Mert értsük 
meg: ha ez tovább is így megy, a Bás
tya soha nem lesz az élcsapatok között: 

így állanak fel a csapatok:
Bástya: Benedek — Weigelhofíer,

F.m meri ing — Simóka, Tóth, Kronen- 
berger — Varga, Schwartz, Possák, Öl- 
vedy, Solti.
, Vasas: Szülik — Rozgonyi, Burger -  
Remmer, Búza, Fried -  Báder, Tóth, 
Jelűnek, Száger, Himmer.

Az első félidő általános mérlege: sok 
Bástya gólhelyzet, de a csatárok köny; 
nyen vesznek mindent. Possák az első, 
percekben kiugrik, de Burgeren t'elakad 
és elesik. További pirosfekete támadá
sok közben Solti egv holtbiztos »ziccert« 
fejel léc alól a háló fölél Majd a tragiku
san elhalt Baumgar tennék tiszteletére 
percre megáll a játék, mely a félidő vé

nem hoz eredményt.

A szegedi drukkerek gólözönt varnak 
a második félidőben. Valami lesz is eb
ből, mert a 4. pben Possák tisztán áll
va gyönyörű gólt fejel, mit a 17. pben 
újabbal tetéz. A 2:0-ás vezetés elbizíi- 
kodottá teszi a Bástyát, nunek eredmé
nye a 18. pben Báder, a 22. pben pedig 
Száger gólja. 2:2! Két perc múlva ugyan
csak Száger gyönyörű gólt 1(5 s a Bástya 
csak Burger gáncsolása miatt meg telt 
li-esből tud egyenlíteni Weigelhofíer ré
vén. A hátralevő időben a Vasas az ur 
a pályán.

A Bástya, mint együttes, közepes, szür
ke volt. A csatársor gyengén, a hal:sor 
sok hibával, a védelem pedig ezúttal 
szintén gyengém funkcionált.. Benedek 
két gólban »benne volt«, a bekkek el- 
fogadahtóan játszottak. A halfso rban 
Krorienberger mutatott igazi játékot, a 
csatárkvintettből Possák emelkedett ! i.

A Vasas szivvel-lélekkel küzdött's eug 
volt neki a Bástya tízperces gyengesé- 
gi periódusa, hogy necsaktkiegyenlilsen, 
de vezessen is.. Halfsoruk, különösen, 
vfemmer, a fáradhatatlanság mintaképe 
fvolt. Védelmük sokszor rombolt, \i.lg 
(csatársoruk szebben, elfogadhatói),;an 
játszott a szegedieknél.
I Klein Árpád mindkét fél javára téve
dett néhányszor, de nem, monjdnató 
rossz bírónak.

Vasárnap délután
S z T K - K T K  7 : 2  ( 3 : 1 )

SzTK : Nemessányi. Pintér. Juhász Fix
mer, Feigl, Adányi — Kekuszi IV., Hor
váth- Kakuszi II , Heim, Tombácz

KTK: Rigó — Semperger, Hajdú — 
Barta, Sahin 111., Tompái — Csere, Sa- 
hin 11., Kern, Para, Miltényi.

A hihetetlennek látszó eredmény, ha 
számszerint nem is, de teljesen reális. Az 
SzTK legjobb amatőr halfsorával, fiatal, 
gólképes csatársorával s meg izható vé
delmével egyszerűen legázolta a KTK-l 
A győztes csapat minden dicséretet meg
érdemel s ha mostmár ő lépett fel baj
nokaspiránsnak, a további küzdelemben 
meg kell mutatnia, hogy erre a cimre ró 
is szolgál

Meccskezdetkor úgy látszik, hogy a 
TKK biztos győztes. Tiz percen keresz
tül szóhoz sem engedi a szegedieket s 
két kornerrel veszélyeztet. De már a 12. 
pben megmutatja az SzTK a foga fehé
rét: Kakuszi IV. pontosan ad be s Hor- 
vát pontosan vágja a labdát a hálóba. 
Nagy öröm az SzTK drukkereknél. A 
15. pben a biró egy percre megállítja 
a mérkőzést Baumgarten végtiszteletére. 
A szünet után a KTK forszírozza inkább 
a játékot s a 33. pben Kern lapos, véd- 
hetetlen lövéssel egyenlít. Erre ismét ko
molyra veszi a dolgot a kék-fehér team 
s a 44. pben Kakuszi IV. megszökik. Gól! 
Fél percre rá Heim már a harmadik 
gólt rúgja. ----------

Bizonytalanság a második félidő kez
detén. A KTK gyenge támadásait az 
SzTK bekkek rombolják széjjel. A 
hullámzó játéknak a 22. pben a Fixmier 
kezelése miatt miegitéltt s Sahin II. által

! góllá értékesített tizenegyes vet véget.
1 3:2! Nagy az izgalom! Mindkét fél bele

fekszik, de míg a KTK Barta sérülése, 
majd szándékos veszélyes játék miatt 
történt kiállítása miatt meggyengül, ad
dig az SzTK szinte szárnyat kapott, 
csapata egymásután lövi a 26. pben He
im, a 35. pben ismét Kakuszi IV. révén 
góljait. Utóbbi három gól ritkánlá- 
tott gyönyörű lövések eredménye s ár- 
mely proficsapat díszére válhatna. 7:2 — 
és vége. A közel ezerfőnyi közönség n így 
megelégedéssel távozik. Szép, gyönyörű 
meccs volt!

Czeglédi bíráskodása nagyban hozzá
járult a mérkőzés elvezhetőségéhez.

UTC-CsAK. 3:1 (1:0)
A tartalékolt UTC lelkes játék után meg

érdemelten győz. Góllövők: Molnár, Kronen- 
berger 11., Zsemberi 111., illetve Hermecz.

1ZAK-HTVE 1.0 (1:0)
A teljes felállítással szereplő SzAK nehéz 

küzdelem után győz minimális gólaránnyal. 
Góllövő: Priszlinger, 

i Debrecen.B o c s k a y — B á s t y a  5:1
A Bástya vidéki kupamérkőzésén ér

zékeny veszteséget szenvedett a debre
ceni együttestől. A csatársor teljesen 
csődöt mondott, a halfsor pedig ösz- 
szeomlott. Egyedül a védelem dolgozott, 
de magár amaradva nem birta la roppant 
feladatot.

Laptulajdonoi „Magyar Élet" lapvállalat.
Feleld« kiadd i Lengi litván

Sscrkcixtdaág ¿1 Kiadihivatal Szappanos v , 5
Kultúra nyomda, Kelemen ucca 1.

Budapest.
Ferencváros—Újpest 3:1 Bajnoki. 
Hungária—111. kerület 3:1 Bajnoki. 
Kaposvár-
Somogy—Kispest 1:1 Bajnoki.
Pécs.
KEAC-PEAC 2:1. A KEAC ezzel a győ
zelmével megnyerte a főisk. bajnokságot.
Makó.
MTK-MAK :0 Bajnoki. 
Hódmezővásárhely.
Zrinyi-KAC—HMTE 0:0.

I, oszt. profiliga.
1. Hungária 14 :o 3 l 52;15 23
2. Ferencváros 13 9 2 2 46:11 20
3. Újpest lő 8 4 3 44:27 20
4. Ili, kerület 14 5 5 4 19:23 15
5. Bocskay 13 6 2 5 21;27 14
6. Bástya 14 5 3 6 29r21 13
7. Nemzeti 13 4 5 4 16:19 13
S. Kispest 13 3 5 5 15:26 11
9. Somogy 13 4 3 6 14:29 11

10. Vasas 15 4 2 9 18:46 10
11. Budai 33-as 13 1 4 8 18:42 6
12. Szabiria 10 1 2 7 15:21 4

I. oszt. am atőr
1. KEAC 13 6 5 2 33:13 17
2. KTK 13 7 3 3 39;31 17
3. HTVE* 13 5 5 3 23:17 17
4. SzTK 13 7 2 4 29:20 16
5. SzAK 13 6 3 4 19:20 15
6. Zrinyi-KAC 13 4 5 4 19:19 13
7. HMTE 12 4 4 4 18:16 12
8. UTC 13 4 4 5 22:25 12
9. MÁK* 11 4 4 3 18:21 12

10. CsAK 13 2 5 6 17:25 9
11. Vasutas 11 3 2 6 20:24 8
12. MTK 14 1 4 9 13:39 6

*MAK késése miatt 2 p. a HTVE-é

S p o r t h í r e k
ÖRVENDETESEN JAVUL SAÁR ÁL

LAPOTA. Az UTC mérkőzésen, mint is 
meretes Saár Oszkár, az SzTK népszerű 
„Oszija“, vállcsont repedéstkapott egy ön
feláldozó védés közben. Röntgenvizsgá
lat után könnyű kötést kapott s mostmár 
hamarosan remélhető teljes javulása. A 
tegnapi KTK - SzTK meccset egyébként a 
tribünön drukkolta végig— s kritizálta Ne- 
messányit.

BÁSTYA—WACKER mérkőzés lesz a 
pirost eketék huavétvasárnapi programja. 
A Wacker jónevü középcsapat s igy elő
reláthatólag éidekes, nivós mérkőzésben 
lesz része a szegedi közönségnek

AZ SzTK LEVENTESZAKOSZTÁLYA 
szombaton este tartotta — kissé megkés
ve — márciusidusi ünnepségét, melyen 
dr. Kószó István ny. belügyi államtitkár 
mondott hazafias érzéstől áthatott ünnepi 
beszédet, mig dr. Vass Béla a laventeesz 
méket fejtegeite, Több szavalat telte vál
tozatossá az ünnepség programját, mely 
a reggeli órákba nyúlt bele.


