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A z  uj tábori püspök felszentelése
Győrből jelentik: Vasárnap délelőtt im

pozáns keretek között szentelték tábori 
püspökké dr. Hász Istvánt. A felszentelés 
ünnepi aktusa az egyházi és világi méltó
ságok jelenlétében zajlott le.. Jelen volt Se- 
rédi Jusztin hercegprímás, továbbá Jó- 
zset Ferenc főherceg, Csákv Kálmán gróf 
honvédelmi miniszter, Gláttfelder Gyula

megyéspüspök stb. Az egyházi aktus a győ
ri székesegyházban kezdődött, utána a 
papság kivonult a templom előtt felálli- 
lolt tábori oltárt jelképező díszsátorhoz, 
ahol az újonnan felszentelt tábori püspök 
a felvonult katonai diszszázadok előtt nagy 
beszédet tartott.

Csokonai-Kör ünnepsége
Debrecenből jelentik: Vasárnap délelőtt 

debreceni Csokonai kor a városháza dísz
termében nagyobbszabásu irodalmi ünne
pélyt rendezett. Az ünnepséget Berzeviezy 
Albert, az akadémia elnöke nyitotta meg.

A vendégül meghívott Kisfaludv-Társaság 
tagjai közül Herezeg Ferenc és Zilahy La
jos szerepellek az ünnepség műsorán. Dél
ben a vendégül látóit illusztris írók tisz
teletére a város bankettet adott.

Életunt gyermekek
Berlin: Szombaton este Hegedűs Tilda 

14 éves, magyar születésű és Kosa Baráta 
12 éves kislányok nagyapjuk lakásán ön
gyilkossági szándékkal kinyitották a gáz

csapot. A lányokat eszméletlen állapotban 
kórházba szállították. Hátrahagyott leve
lükben azt írták, h ogy tettüket élelun (Ság
ból követték el.

Wagner özvegye meghalt
Bairuthból jelentik: Wagner Richárd 92 l vedelt, 

éves özvegye aggkori gyengeségben kiszen- i _i

A  rádiós vasutas súlyos balesete
Budapestről jelentik: Szombaton délu

tán Róna István rádiókezelő vasutas a fü- 
zesanonyi'áflomáson a vsauit kocsi tetején 
a rádiói javította. Közben a vonat megin-

dnll s ¡az állomás hídja alatt áthaladva, a 
hid pillérje a vasutast a kocsi tetejéről le
sodorta. Rónát életveszélyes sérülésével be 
szállították a Rókusba.

Az optáns ügyben döntő fordalat várható
Bukarest: Minorescu román külügymi

niszter a . bukaresti újságírók elöli kije
lentette, hogy Magyarország és Románia 
között folyó kártérítési perben, a napok

ban döntő fordulat várható. Románia a 
magyarok megelégedésére kívánja elintéz- 
tézni ezt az ügyet.

Cserkészleány avatás Szegeden
Anna főhercegasszony a cserkészleány ünnepségen

A szegedi Cserkészlány-körzet csapatai, 
vasárnap délelőtt a Tiszu-szálló nagyter
mében cserkészavatással egybekötött mű
soros előadást rendezlek. Az ünnepi szí
nezetű előadásra vendégül meghívták Jó- 
zsel ,Ferenc kir. herceget és Anna főher- 
cegasszonyt. a cserkészlányok országos 
védnöknőjét. Az ünnepségre Anna Tőher- 
cegasszony. Zoltán Béla ’ meghatalmazol! 
miniszter és nejének, valamint Lindmayer 
Antónia, a cserkeszián vök országos elnök 
nőjének kíséretében érkezett Szegedre, 
míg Ferenc 1 «herceg beígért részvétele el
maradt, mivel ö Győrbe utazott, liogv a 
tábori püspökszentelésen részi vegyen .
Az előadás megkezdése előtt. Anna fő- 

lierc-egasszony a szegedi tanács tagjait véd
nökökké avatta és feltüzte kábái jakra a 

jellegzetes cserkészjelvényt.

Utána a szegedi cserkész lányok ava
tása és esküje következett. Az ’ esküt az 
országos elnöknő vette át, aztán a cser
készjelmezbe öltözött iskoláslányok mellé
re tűzte a jelvényt. A cserkész tLzpurancso- 
lat elmondása után egy bájos szőke leány
ka: Geley Jutka a cserkészimádságol 
mondta el, utána a cserkészlányok kis játé
kokat rögtönöztek, közben lészlagyiirási 
versenyt is rendezve, igen ügyesen bemu
tatva a jövő gazdasszonyainak az elmarad
hatatlan tudományát.

Az előadás i a d iszpalotás fel táncolása 
zai la be, majd a Himnusz eléneklése u- 
tán a hazaszeretettől átitatott honleányok 
ütrfneplésfe befejeződön.

Délután öt órakor Anna lőhercegasszonv 
és kísérete részt veti a Atansz teadélután- 
ján, este visszautazott a fővárosba.

A legsötétebb Jugoszláviából
A »Germánia« legutóbbi száma szörnyű 

dolgokat i r  a jugoszláviai kisebbségek 
helyzetéről.

Északjugoszlávia magyar lakossága a 
legrosszabb helyzetbe került. A dobrovác 
fegyveres bandák korlátlan urai a hely
zetnek és mindenben rendelkezésre áll
nak a hatóságoknak a kisebbségek elleni 
szolgálatra. A népkönyvtáraknak könyveit 
a dobrovácok erőszakosan lefoglalták és 
közséegnként elégették. Ezzel a magyarok 
elvesztették nemzeti kultúrájuk megtartá
sára szolgáló müvek utolsó maradványait 
is.

Éppen ilyen súlyos csapás volt a ki
sebbségekre a néptanítók áthelyezése is. 
Fürnek a rendeletnek alapján tömegesen 
helyezték ál a magyar tanítókat 0.szerb iá
ba és helyükbe magyarul egy szót sem tu
dó szerb tanítókat helyeztek.

Ezek az adatok csak kiszakított részek 
abból a nagy rendszerből, amellyel ju- 
goszlávia hatalmasai ránehezednek az ál
lamcsíny óta a kisebbségekre abból a cél
ból, hogy meggyöngitsék.

Aromán optáns ügy
Semmi sem jellemzi jobban a trianoni 

békeszerződés utáni korszakot, mint a ro
mán optnásügyi tárgyalsáok körüli huza
vona. A jelentéktelen tizenkettedrangu ál
lamból középhatalommá felcseperedett ro
mán optánsügvi tárgyalások körüli hoza
talinak garanciája alá helyezett békeszer
ződéseknek, saját balkáni szája ize sze
rint intézte el az erdélyi magyar optánsok 
földbirtokainak ügyét. A békeszerződés vi
lágos rendelkezéseit megszegve, a döntő
bírósági tárgyalások megkerülésével ipar
kodott megtartani a csalta utón megka
parintott koncot. Majd pedig a lojalitás ál
arcába burkolózva, a jóakarat jegyében 
huzta-halasztotta a végnélküli tárgyaláso
kat, hogy a végén esetleg engedve, még 
majd Úgy tüntesse fel a dolgot, mintha 
kegyet és kedvezést gyakorolna a magya
rokkal szemben, ha megfizeti a jogtala
nul elvett földbirtokok árát.

Ez a minden jóhiszeműséggel merőben 
ellenkező játék a Népszövetség urainak 
csendes elnézése mellett folyik és nekünk 
magyaroknak még jó arcot is kell mu
tálnunk hozzá.

A Népszövetség urai, úgy látszik, erő
sen belegyakorolják magukat a »semmin 
sem szabad csodálkozni« elv alkalmazásá
ba cs igy azon sem csodálkoznak, hogy a 
románok most komolyan tárgyalnak a bé
keszerződés megszegett pontjainak kifol
tozásáról és elméletileg legalább hajlandó
ságéi mutatnak az öt százalékos kártalaní
tás nevetséges összegének esetleges fölem- 
léséről, feltéve, hogy ez nekik nem ke
rül pénzükbe. ,
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Mai tanácsülésen döntenek az íparostanoncískola 
építésének pályázata felett

Erdélyi és Breuar a  legolcsóbb árajánlat tevő
A szegedi városi tanonciskola hárome

meletes épületének a felépítésére, még a 
téli hónapok alatt pályázatot hirdetett a 
városi tanács. Az épitésre a különböző 
ipari szakmákból mintegy húszán pályáz
tak. Ezek között, mint az összes munká
kat vállaló generálajánlattevők: Szolcsányi 
és Takács és Erdélyi és Breuer szerepel
tek. Részleges ajánlattevő: (föld, kőműves, 
ács, festő és fedő munkálatokra) Müller 
és Nyári volt.

Pályázatok f. hó 22-én érkeztek be, s 
azokat a mérnöki hivatal felülvizsgálva 
megállapította, hogy a generálvállalkozók 
között, Erdléyi és Rreuer szegedi építé
szek a legolcsóbbak, akik a háromemele
tes épület összmunkái a tait 569.980 pengő
ért vállalták. Szolcsányi és Takáps 625.577 
pengővel szerepelnek az árajánlási ivén, 
inig Müller és Nyári a részleges munká

latokért 405.928 pengőt kértek.
A különböző árajánlatokat a városi 

számvevőség szombaton vizsgálta felül, a- 
mely.ick' megtörténte után a pályázatok 
döntés végett a mai tanácsülés elé kerül
nek. Minthogy a legolcsóbb árajánlatte
vő: Erdélyi és Breuer, minden bizonnyal 
őket fogják megbízni az építési munkála
tokkal.

A tanonciskola modern háromemeletes 
székháza á Kossuth Lajos-sugárulon, a 
Nemzeti Hitelintézet üresen álló fatelepén 
épül. Az építkezési munkálatokat még má
jus havában megkezdik, mert az iskolának 
inájus 1-én, teljesen készen kell lennie.

Az iskolában a tanügyi erők részére 
privát lakások is lesznek, ugyancask eb
ben az épületben, egy három szobás helyi
ségben nyer elhelyezést a Testnevelési Ta
nács is.

Válaszom 
Tárnái Ernönelc

Közel húsz esztendeje, - háborús éveket nem szá
mítva, — hogy a vidéki újságírás rögös mesgyéjét 
taposom. A nyagy nyilvánosság szolgálatába állított 
toliam hol dicséri, hol gáncsolt, amint az igazság 
megkívánta. De solia nem gázoltam emberek be
csületébe; soha gyűlöletemet, hiúságomat, egyéni gyen
géimet nem helyeztem^ a közérdek fölé. Az újságírói 
pálya szent volt előttem és hivatásom fogalma tiszta, 
minft a frissen hullott hó. Ennek az elvnek köszön
hetem, hogy két évtizedes újságírói múltamban egyet
len egyszer sem ütötte rám bélyegét olyan bírói 
Ítélet, hialy a bizonyítani nem tudó újságírónak dukál.

Szegeden többféle lapnál dolgozva, becsülettel szol
gáltam a1 közvéleményt. írtam emberekről, vállala
tokról, testületekről jót és rosszat és írtam a színház
ról is, mely mint kulturális intézmény, a nagy nyil
vánosságot szolgáló újságírói toll bírálata alá van 
rendelve. A Palágyi, Andor és Faragó rezsim alatt 
számos kritikám és cikkem jelent meg a színházról, 
a direktorából, a társulat tagjairól. Amit megírtam- az 
a'nagyközönségnek volt szániO, s ha néha élesebi) kri
tikával kisértem az igazgatók művészi és üiizleti te
vékenykedését — azért mindenkoron helyi állottam, 
s az idő beigaozlta, hogy nekem voll igazam. De solia- 
egyetlen esetben nem történt az, hagy a szegedi vagy 
vidéki színház direktora a neki nem tetsző kritikára 
vagy .véleménynyilvánításra durva személyi sértés
sel felelt volna 1 1

A színházak igazgatói sokszor összeütközésbe ke
rülnek!, a sajtóval, melyen keresztül ki vannak szolgál
tatva a nagy nyilvánosságnak. Ezt vagy tűrik, vagy 
nyilatkoznak, cáfolnak, védekeznek vagy nobilisán 
replikáznak. De nem veszik kezükbe az önérzetükben 
megsértett kispolgárok íizetett eszközét, a nyílttéri 
rovatot, hogy abban orvul letaglózzák a cselekedeiket 
bíráló ujságiiót.

Ez történt velem. Tárnái Ernő, a szegedi színház 
művezetője magára nézve sérelmesnek találta azt, 
hogy szerény lapomban bátor: voltam foglalkozni 
az ő személyével, melynek kizárólag közérdek jel
lege volt és egy durva tónusu nyilatkozóba! próbált 
lehetetlenné tenni. Nyilatkozatában az) állította, hogy 
én megfenyegettem öt, hogy ha szinházi széket nem 
ad, — támadni fogom lapomban. És támadni fo
gom azért is, mert egy színésznő ismerősömet nem 
szerződtette le.«

Tárnái Ernőnek erre a neuraszténiás nyilatkozatára 
majd a független magyar bíróság fogja megadni a 
választ. Azonban pár sorban már most megadom 
a Cáfolatot. Először is, Tárnái Ernőt én ;

solia nem kértem föl arra, hogy nekem szin
tlázi jegyet adjon. .Már csak azért sem kérhet
tem. mert tudott dolog az, hogy nem ö diszpo-

, nál 'a sajtónak szánt szabadjegyek felett.

a jqgyet a szinház intendánsától kértem, jelez
ve azt, hogy á Magyar Életnek mindig volt állandó 
helüe a pzinházban. esztt a helyet azonban, mert no
vemberben a lap két hétig szünetelt, a laptól jogta
lanul megvonták és Juhász Gyulának adták át. Miután, 
az intendáns kijelentette, hogy sémi a többi lapoknak 
kijáró kommüniké pausálét nem kapom, sem a ré
gi helyeket nem adja vissza, — a magam részéről 
feleslegesnek láttam, a további interveniálást. Én nem

haragudtam érette és szinte örvendtem, hogy sem
miféle tekintetben nem vagyok lekötelezve a színház
zal szemben, bár a megadott kedvezmények sem* 
mint ahogy a ¡múltban sem — kötelezlek volna arra, 
hogy közérdekű kritikáim megírásában toliam sza
badságát megszorítsam.

A másik állítása Tárnái Ernőnek, hogy én egy 
le nem szerződtetett színésznő miatt öt többször: 
ostromoltam, szintén egy idegesen kapkodó, minden 
jelentéktelen ürügyet előráneigáió ember valótlan állí
tása. A tény az, hogy Tárnái Ernőnek még egy évvel 
ezelőtt az uccán ad hoc megemlítettem, hogy Ko
lozsvárról egy távoli rokonom, egy fiatal kislány, aki 
ott végezte a sziniiskolát, irt nekem, hogy na
gyon kezdő gázsival szeretnie a szegedi színháznál el
helyezkedni. Tárnái akkor azt mondta.- hogy: majd 
megemlíti az intendánsnak. A kérdéses ügyre azonban 
soha nem tértünk vissza. Én soha többel Tárnái
nak ezt az ügyel nem említetten# s a magain részé
rlő végképp lezártnak tekintettem: a rám nézve egé
szen jelentéktelen ¿közbenjárás) akciót.

Tárnái lehál ezl láncig,illa elő. Kapkodva, meg
gondolatlanul. egy >unbrió korái élő szinházi .di
rektornak innobilis icllogullságával cgv tárgyilago
san megirt cikkel szemben durva tónusa védekezé
sül használva. Ezérót fog ő felelni olf, ahol, minden 
embernek felelni kell azért, amit rágalmazó számlék- 
kale mberlái sáról állítani merészel.

hangi István
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Leakarják szedni a templom- 
torony gólyafészkét

A Magyar Elet legutóbbi számában kö
zöltük, hogy a fogadalmi templom tor
nyán egy gólyaházaspár fészket rakott. 
Cikkünk nyomán ezt a hirt megírták a ¡>ze-. 
gedi lapok is, sőt a fővárosi és a vidéki 
sajtó is foglalkozott vele. Hírünk eljutott 
a torony alá is, ahol egv tanácsülés keret ' - ' 
ben foglalkoztak vele és a tanács úgy dön
tőit, hogy a fészket le kell verni, inért 
piszkit.

A tanácsnak ez a nyilatkozata már nyil
vánosság elé is került, mire megszólallak 
a madárvédelem barátai és felemelték til
takozó szavukat a gólyaéfszek leszedése 
ellen. Szóval már van »gólyaügy Szege
den. Gólyaügy, amelynek védelmében nyi
latkozatok jelennek meg. Ezekhez a nyi
latkozatokhoz csatoljuk mi is a vélemé
nyünket. A fogadalmi templom tornyának 
agólyafészkét nem szabad lebontani. Első
sorban madárvédelmi szempontból, má- 
érdekességc Szegednek, ha tényleg gólya a 
gólyafészek.

S z e g e d  le g ta r ta lm a sa b b  
hétfői la p ja  a

MAGYAR É L E T

HÍREK
Ma temetik Thomay Józsefet

Városszerte általános részvétet keltett az 
ahir, hogy Thomay József, a szegedi ágos- 
tai hitvallású evangélikus egyház 51 éven 
át; volt hűséges lelkipásztora, 82 éves ko
rában, szombaton este meghalt..

A puritán jellemű, kiváltó egyházi fér
fiul. akit híveinek, ösmerőseinek és régi 
barátainak osztatlan tisztelete és szeretető 
veti körül. ma délután 4 órakor teme
tik az evangélikus templomból.

Tömörkény emlékezete. Vasárnap déle
lőtt a pusztaszeri Árpád egyesület és a 
Tömörkény Asztal társaság, mint minden 
esztendőben, ezúttal is elzarándokolt Itö
mörkény sírjához, hogy a halhatatlan író 
halálának évfordulóján emlékezzen és sír
ját megkoszorúzza.. A sírnál az Árpád 
Egyesület nevében dr. Hunyadi Vass .Ger
gely beszélt, mig a Tömörkény Asztaltár
saság nevében Wenner Sándor mondott 
mélyen szántó emlékbeszédet.

A szegedi két napos gyorsíró verseny 
eredményei. Vasárnap este 8 órakor, a 
kereskedelmi és iparkamara dísztermében 
dr. Tóth Imre elnöklete alatt tartott gyors
írói gyűlésen hirdette ki,di\ Galamb Ödön 
makói reáliskolai Tanár a kétnapos dél ke
rületi gyorsírói verseny részleges eredmé
nyét. Eredmények: 500 fokos versenyen a 
legsikerültebb dolgozattal bodor Antal 
makói gimn. tanuló nyerte meg a bajnok
ságot. Ugyancsak Fodor Antal lett a 2o() 
fokon is az első. 2-ik Berger László Szeged.
3-ik Salát István Bpesl. 4-ik Tézsla József 
Makó, 5-ik Batay Péter Szeged. (

A D u g o n ic s - T á r s a s á g  vasárnap délelőtt
tartotta rendes évi közgyűlését.

A Pusztaszeri Árpád Egyesület május 
9-én nagyszabású matinét rendez a Bel
városi Moziban délelőtt 1! órakor.

Tűzoltók ünnepe. A május 15-ére be
ígért púméi tűzoltók tiszteletére a szegedi 
korzón nagyszabású műsoros ünnepet ren
deznek a szegedi tüzollók, amelyen sporl- 
versenyszámok is szerepelnek.

Szeged város társadalmi egyesületeinek 
figyelmébe A Magyar Elet szerkeszt ősege 
ezúton is felkéri a város különböző egye
sületednek vezetőségét, hogy az egyes ül e- 
lek állal vasárnaponként rendezendő ün
nepségeiről, matinéiról, gyűléseiről, stb. a 
szerkesztőségünkbe (gróf Apponyi u. 7., te
lefon 17—91)' idejekorán értesítést, meg

hívót küldjön, hogy azokról hétfői szá
munkban kimeri lő tudósítást közölhes
sünk.

Kik építenek? A*  elmúlt héten a következő 
szegedi lakosok kértek és kaptak építkezési engedélyt: 
ftorny Béla Liget-u. 177. ndv. földsz. lakóépület, Iván 
Erzsébet Vajda-u.. 14a ndv.. földsz. lakóépület, !Io- 
dáes Mária Teiéz-u. 27. lakóház ¿átalakítására, Masa 
Gyula Földváti-u. 1. udv. földsz. lakóépület, vitéz 
Rckete János Katona-u. 37. uceai magast, lakóépü
letre, Imre Péter és neje Tóth A, Sándor és neje 
Bihari-u. 10. udvari földsz. lakóépületre, Cs. Jósa 
János Pozsonyi 1. u. tő. földsz. toldalék lakóépület
re. Anh'auer Ötló Baross Gábor ucca 3. ideái egy 'eme
letes lakóépületre, özv. Nagyi tere ne né Paprika-u. 
77. ndv. istálló építésére, Tápai Rózái Kormányos; 
u, 12. földsz. udv. lakóépület, Kirí István, Nyil-u. 07. 
földsz. lakóház átalakítás és Schubert Emel Kecs- 
keméti-u. 15. földszintes uceai toldalék épület.

H ázasságot kötöttek « mull héten Szegeden 
a következő párok: Sárosi Józsei gépészkovácssegéd 
Csípői Anna bejárónővel. Szilágyi fa jos pincér 'tö
rő Máriával, Kohn Béla férfiszabó Beke Máriával, 
Busán István asztalossegéd Virág Gizellával. Banarczy 
Mihály fii részgyári munkás Domonkos Eszter be
járónővel, Somogyi József lakatossegéd Radócz Er
zsébettel, Gyarmán György bádogossegéd Gál Hed
viggel, Juhász János földmives Józsa Rozáliával, Mi- 
tus Béla hivatalszolga Horváth Ilonával, Locli József 
bogi,ársegéd labdán Annával. Schvefier Vendel sza
bómester Limmerth Rozáliával.

Olcsó butor az Asztalosok Bulorcsut no- 
kában szerezhető be. Szeged, Dugonics
tér 11. Cégi.: SzendrénVi Géza
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Mikor egy asszony repül

MAGYAIK ELET
wagnrii—iwiimwii; ■ vjrAtjiwwitiBu

Hétfiliéres számla elintézése kilenc ügyosztályon keresztül
Szegedtől Makóig repülőgépen

Amióta egy magyar gyár reklámropülö- 
gépe ¡naponta Szeged felelt kering. — az 
emberek kedvet kaptak levegőbe utazni. 
A reklámgép pilótája néha egyengeti is) 
ennek a kedvnek az útját, és szívesen lát 
egy-egy potyautast a levegő szárnyas autó
ján egy kis kirándulásra. A gépen már ül
tek férfiak, többek közölt egy szegedi új
ságíró is, aki elragadtatva számolt be har
minc ¡méteres levegőutjáről és a szabad 
levegő érintésitől megihletve irta le im
presszióit arról a helyről,ahol nincs rend
őr, nincs adóhivatal, nincs lapkiadó, tehát 
nincs 'újság, szóval baktériummentes min
den és ennek tapasztalataihoz nem kell 
más, csak erős szív, az izgalmaknak el- 
lentálló erős vászonruha.

Az Utasok spórát azonban az elmúlt bé
len kiegészítette egy nő is. A Royal kávé- 
ház lulajdonosnője szállt fel a Sclnnoll- 
paszta reklámszárnyain és indult Makó
ra, ahová tiz perc alatt ép egészségben meg 
is'érkezett. A bátor nő szintén elragadtat
va 'számolt be a levegőben lett útjáról és 
hálásan köszönte meg a derék pilóta ven
dégszeretetét. aki alkalmat nyújtott neki 
ahoz, hogy Szegedet és az abban élő gyar
ló ‘embereket jókora magasságból lenéz
hesse.
— ■ T-nimmn—inwnnTrTTi ~il[t mm—m mi —  ■  womhbbbb:

K i vagyoK fel&níve
Tartózkodási helyem ismeretlen

Több mint egy évtizede, hogy szegedi adóalany 
vagyok. IIol egészében, hol részleteiben, de mindig 
fizető adóalany. Törvénytisztelő, becsületes városi pol
gár. Sőt választó polgár. Szegedi illetőségű, Írni, ol
vasni tudó választó. Már amikor kell választani. Ak
kor tudom én is meg, amikor, zárt borítókban szí

vélyes hangú felszólítást kapok, hogy polgári jogo
mat gyakoroljam. A felszólítás a lakásomra jön. Áz 
adóintés is. A sorsjegyemet is ide küldik. Pestről 
is Iftegtalálpak a különböző cégek, hogy részletre vásá

ri roljak. Sőt nem rég Berlinből jött egy levét, pon- 
tos lakcímmel. És lakásomon keresnek könyörado-

Í Hiányért, kutyaadóéit, árvák felsegélyezéséért és tud
ja Isten, hány féle, jó és rossz ügyben. Mert az én la
kásomat mindenki ösnieri, mert az én lakásom, illetve 
szerény kis házam, mely után szerénytelen adót fize
tek, szabályszerűen be van jelentve. Azaz csak volt. 
Mert 1929. január 30-ától megszűntem szegedi lakos 
lenni, tartózkodási helyem ismeretlen.

Mert ezefn a napon, egy eddig ismeretlen tettes, fog
lalkozásra nézve állítólag kézbesítő, talán idő, vagy ut- 
spórolás szempontjába, egyszerűen — kijelentett.. Fel
ment a bejelentő hivatalba cs bejelentette, hogy ki
jelent. Hogy ismeretlen vagyok. Nem létezek. El
tűntem.

Amikor véletlenül tudomásomra jutott, hogy ki
vagyok jelentve, szörnyen megharagudtam. És el- 
pientem Buócz főkapitányhoz és kértem, hogy in
dítson vizsgálatot, és állapítsa meg, hogy szegedi pol
gárokat, akik Szegeden, a belterületen ingatlannal 
rendelkeznek, szabályszerű bejelentett lakásuk van, - 
— egyszerűen valaki dirnikszmimiksz,, csak úgy ki
jelent. É|s a bejelentő hivatal ezt tudomásul veszi és 
iktatja.

Most azonban már nem mérgelődöm. Sőt ezen 
az utón kérem; a főkapitányt, hogy a nyomozást szün
tesse meg. Mert tisztelettel kérem,1 én szívesen válla
lom; a kijelentésemet és ismeretlen tartózkodási he
lyemet. ¡¡Május elsején esedékessé válik a régi és uj 
(negyedévi adóm fizetése, Kérem, én nem fizetek. 
Nem vagyok köteles. Sőt senkinek sem tizetek. Én 
nem lakom Szegeden, tartózkodási helyem ismeret
len. A bejelentő hivatal igazolja. Vissza az egész.. 
Lakatlan lakos vagyok, bolygó hollandi, köd előttem, 
köd utánam. Köszönet és hála tehát. Szeged legpedán- 
snbb nyilvántartó hivatal adminisztrációs vezérkará
nak, akik eltüntettek állami, városi és más lermészetü 
(kötelességeim lerovása elöl. ( /.

LEGÚJABB bel- és külföldi orvosi, ügy
védi és szépirodalmi müvek eredeti kiadó
hivatali árakon megrendelhetők részletfi
zetésre is: Szegeden, Novak Rudolf és tsa. 
Boldogasszony; sugárul 1. Meghívásra a 
rendeléseket háznál is felveszik.

Korkép a  hivatali
A hivatali túlterhelés, a felesleges ukla- 

szaporílás, a mesterséges, munkatorlódás 
hozzátartozik a magyar hivatalok büro
kratikus rendszeréhez. Amit elintézhetne 
egy, esetleg kél ember, vagy ugyanannyi 
ügyosztály, azt elintézi hét-nyolc ember, 
s ugyanannyi ügyosztály. Hogy miért 
Meri őskori rendeletek állapították ezt 
meg. régi Nagyin agyarország törvényei.

Egy párszor már foglalkoztunk ezen a 
helyen a szegedi városi hivataloknál is elő
forduló aklaszaporiló rendszerről. Pál
jául vettük Iöl)bek közöli az erkölcsi bi
zonyítvány körülményes és tekervényes ki 
állítását, mely tizenegy ügyosztály igény
bevételével történik. Most pedig egy másik 
esetei (említünk fel, mely humoros izé- 
11 tőt ad o sokat említett bürokratizmus 
eseményeiből.

Ligeti Béla építésznek egy nagyobb ösz-

A k in ek  h ú sz  év a la tt  
h u sz o n e g y  fe le sé g e  volt

Jean Pierre Perard belga ügynök, volt birkózó 
bajnok, házasságot kötött- Júlia Jakovszky orosz emig
ránsleánnyal. Ebben magában véve nincs semmi kü
lönöli, a dolognak csak az a különleges érdekessége, 
hogy Peruidnak ez már a 22-ik házassága. Perard 
eddig 21-szer nősült és mindannyiszor törvényesen 
el is vált. Annyi bizonyos, hogy a birkózóbajnoknak 
nem volt nagy szerencséje a feleségeivel. Első fe
lesegét 20 évvel ezelőtt vette el. Csinos, fiatal, vörös- 
hajú nő volt. Egy heti házasság után, mint az már 
elő szokott fordulni, a birkózóbajnok a szokottnál 
korábban tért haza. A/il a bizonyos úriembert, akit 
akit ilyenkor otthon szokás találni, a birkózóbajnok 
egy biztos mozdulattal kidobta az ablakon. Ee- 
lesége sikoltva a kidobott csábitó után vetette magát. 
A bűnös pár súlyos séi üületéseket szenvedett. Perardt 
elitélték. Természetesen elvált az asszonytól, Ekkor 
bánatában világgá ment. Bejárta egész Európát és 
Amerikát. Kezdetben mint birkózó bajnok működött, 
később epdig ügynökösködött az elképzelhető leg
különbözőbb árucikkekkel. Volt emelteti egy szen
vedélyes szórakozása, vagy ha úgy tetszik: sportja: 
nagyon szeretett nősülni. Különösen a vöröshaju nő
ket szerette. Első felesége után még hét vöröshaju nőt 
vett el. Nem vall szerencséje a vöröshajuakkal. Csak
nem valamennyi megcsalta. ÉB ő szorgalmasan és lel
kiismeretesen elvált valamennyitől. Azután áttért a 
szőkékre, majd a barnákra. Itt sem volt nagyobb 
szerencséje. És igy érte el azután a rekordot: 20 
év alatt ti országban 21 felesége volt. Most már nem 
egészen fiatal, hosszú szakáit visel. A 22-ik eskü
vőjére sokan jöttek el. Megjelent többek között egy a- 
merikai filmgyár képviselője is, aki a különös táv- 
házasodót Hoilyvoodba szerződtette filmszínésznek.

A n a g y b ő g ő s  le h a ra p ta  a  
p r ím á s  n yelvét

Zenei vihar tragikus véggel
Szeged szomszédos községében történt, 

hegy egy névnapot ülő kisgazda lakásán 
négy tagból álló cigánybanda összevereke
dett. Éjfél felé járhatott az idő, amikor 
a cigányok jól beszeszelvc kivonultak az 
udvarra levegőzni. Az udvaron aztán vita 
támadt, a prímás szidta a nagybőgőst,hogy 
nem tud kontrázni, a bőgős pedig a prí
mást, hogy nem való úri bandába. Elő
ször szóval veszekedtek, aztán bírókra kel
tek. A nagybőgős mutatkozott erősebbnek, 
mert ugyancsak megmarkolászta a cingár 
prímás nyakát. A prímás levegő után kap
kodott és végül is ráöltötte fakó nyelvét 
a bőgősre. A bőgős ezl csúfol ód ártsak vet
te és annyira dühbe jött, hogy egy jókora 
darabot leharapott a prímás nedvé
ből. ’ ,

A verekedés ezzel be is fejeződött. A 
cigányprímás súlyosan vérző nyelvével 
kezeltetés végeit a szegedi közkórházba 
kerüli, a nagybőgős pedig a rendőrségre, 
aki a leharapott bandavezér nyelvéért tar
tozik felelősséggel.

bürokratizmusról
szegi! számlájából amit a városnak pre
zentált. fennmaradt 7 fillér követelése. 
Az építész, akinek bizonyára érzéke van 
a humor iránt. a tanácshoz beadott kér
vény formájában megkérte az elmarad! 
7 fillér kifizetéséi. A tanács a kérvényt le- 
kiildte az iktatóba, onnan az felkerült a 
IIÍ-as száma tanácsi osztályba, azután a 
mérnöki hivatalhoz, vissza a ití-as osz
tályba. innen tanácsülés elé. döntés után 
ismét a mérnöki hivatalba, onnan a kia
dóba, kiadóból a kézbesítőhöz és végül ki
fizetés vegeit a városi pénztárhoz.

A 7 filléres nyugta közben szépen meg- 
kövéredc.tl a melléje csatolt aktákkal, mely 
papír .és linlalogyasztús értékében bizo
nyára többet telt ki. mint a követelés ősz- 
szege, uem számítva a vele foglalkozó hi
vatalnokok idejét, az elpocsékolt munka
bérek értékét.

Hói kapható a
r

Magyar Etet Sportrevii
A Magyar Élet Sporlrevüuek messzi vi

dékre is kiterjedő olvasó tábora hclről- 
hétre folyton szaporodik. Ennek kö
szönhetjük azt az örvendetes eredményt, 
hogy a Magyar Élet ma a vidék legelter
jedtebb hétfői lapja, mely érdekes társa
dalmi riportjain kívül részletes és kime
rítő tudósításokat közöl az országban le
zajló összes vasárnapi sporteseményekről.

A 'Magyar Élet Sportrevii Szegeden az 
összes lapelárusitóknál és a jobb lőzsdé’k- 
ben és a kél pályaudvaron kapható. Azon
kívül Vidéken hétfőn korán reggel a kövel- 
kező városokban kapható:

Hódmezővásárhely
Kiskunfélegyháza
Makó
Szentes
Orosháza
Békéscsaba
Gyula
C s o n g r á d  (Tőzsdékben és pályaudvarokon)

Kecskeméten
Cegléden (Pályaudvarokon)

Színház.
Heti műsor: ■ ■:

Hétfnő: A cérevics
Kedden: A cárevics
Szerdán: A cárevics
Csütörtökön d. u .: Vakublak
Csütörtökön este: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Pénteken: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Szombaton d. u .: Carmen
Szombaton: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Vasárnap délután: Legén vbucsu
vasárnap este: Nem élhetek muzsikaszó nélkül

nini i ii m iiiiiii imwmn wiiiiiiiiiiiw iiinimii— « — un—  —
Vasúti menetrendváltozás. A Magyar Kirá

lya Államvasutak, Duna—Száva—Adriai Vasúttársa
ság. Győr Sopdon—Ébenfurtf Vasút és az összes 
magánvasutak vonalain a nyári menetrend május 
lö-én lép életbe. Változás majdnem minden vonalon 
lesz. Az államvasutak és a Duna-SzáVa-Adriai Vas
út vonalain sok uj idényvonat fog közlekedni. A 
teljes és részletes nyári menetrendeket a május el
ső napjaiban megjelenő 49 év óta ismert Vasúti Út
mutató a magyar és közös közlekedési vállalatok Hi
vatalos Menetrendkönyve fogja közölni. Ára 1 pengő 
60 fillér. Kapható az állomásokon lévő ujságárti- 
sitó helyeken, könyvkereskedésekben és dohánytőzs- 
üékben. A Vasúti Útmutató közel ezer oldalas »nem- 
zetközi« kiadása — amely úgyszólván egész Európa 
menetrendjét tartalmazza néhány nappal későb
ben fog megjelenni. „

H ird e se n  a  M agyar É letbaw
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Nem zörög
Hogy nem minden alap nélkül való a 

vásárhelyi MTE-nek s általában a vásár
helyi sportközönségnek egynémely bíró
ról alkotott véleménye, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a keserű hang, amely ál
landó kísérője úgyszólván minden fut - 
ballmérkőzésnek.

b eltűnő és gondolkodásra késztető eb
ben a keserűségben az az okos tárgyila - 
gosság, mely nem a vesztett meccs miatt 
kesereg, nem az »igy meg úgy megnyer - 
tűk volna, ha ...«  vesszőparipán nyart- 
gal, hanem önön erejének a tudatában azt 
sérelmezi, hogy a mérkőzés levezetésé
ben olyan adottságokat tapasztalt a bírói 
ténykedés körül, amelyek erejének, tu
dásának a kibontakozását vagy megaka
dályozták, vagy félúton megakasztották. 
Nem az fáj neki, hogy legyőzték, hanem a 
részrehajlás, a ráfekvés, mely irreális gól 
arányban juttatta kifejezésre a két csapat 
erőviszonyát. Nem állít lehetetlent; tud
ja, hogy a biró is csak ember, aki téved - 
bet, ezt nem is nehezményezi,— dq a téve
dés tévedés legyen, annak minden ismér
vével! Tisztában van a biró nehéz, sok - 
szór cseppet sem irigylendő helyzetével és 
nem vár tőle többet, mint tárgyilagos pár
tatlanságot, ezt azonban nemcsak elvárja, 
de joggal meg is követeli.

a kárászt...
Ugye, milyen kellemetlenül hatott Sze

geden is a Hungária—Bástya mérkőzésen 
Boronkaynak és határbiróinak a szerep
lése? ftl sem azl fájlalta a csapat és a kö
zönség, hogy kikaptunk, hanem azt aho
gyan  kikaptunk! A Kétegyházi TE-nekma 
ga az ellenfél (!) ajánlotta, hogy jelentse 
fel a bírót és óvja meg a meccset, annyira 
kirívó volt a biró eljárása.! Ha példákkal 
akarnánk illusztrálni az elégedetlenség o- 
kait, kevés volna hozzá e lap egész terje
delme. Ma m ár ott tartunk, hogy a  m érkő
ző csapatot nem az ellenfél csapatának  ősz 
szelélete, ereje vagy közönsége izgatja , ha
nem a kiküldött biró várható tevékenysé
ge. Nem akarjuk ezzel azl mondani,hogy 
minden panasz száz szaza/ekos igazsá
got fed fel, de elvégre ilt volna már az ide
je, hogy a BT ne eressze el a füle mel
lett a keserűség hangjait, hanem -  mie
lőtt az komolyabb bajokat szülne lel
kiismeretes kivizsgálással, személyekre va
ló tekintet nélkül olyan intézkedéseket lép
tessen életbe, melyeket mindenki játé
kos és közönség megelégedéssel vesz tu
domásul.

A biró elleni panaszoknak egyszer már 
meg kell szűnni! Ezt kívánja a BT becsü
lete, a kiküldött biró hírneve, a játékos és 
a néző nyugalma!

Rosenberg
ujiíi felvételi kérelmét a fegyelmi bizottságeljula- 

si tóttá.

Május 4-én és 5-én
két napos, nagyszabású rendőrségi bir

kózóverseny lesz Szentesen.
Farkas (SzAK)
a legközelebbi bajnoki mérkőzésen már játszik. 

25 pengős
büntetést fogott ki Emmeriing a kivá

lóan bíráskodó Boronkay vasárnapi szege
di szereplésének utóhangjaként a PLSz 
fegyelmi bizottságától.

A SzVSE a  május 2-án
kitűzött SzVSE KEAC mérkőzés elha

lasztását kéri az intézőbizottságtól.
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Nyilííér*
Nyílt levél Vezér Ernő futballbiró Úrhoz

Az ön vasárnapi bíráskodása, mélyet Hódmezővá
sárhelyen az SzTK- HMTE első pszt. bajnoki mérkő
zés között lefolytatni és befejezni szerencsés volt, 
klasszikus példája annak- hogy milyennek nem sza
btad a bírónak lenni.

Aki arra vállalkozik, hogy bajnoki mérkőzést ve
zessen, annak elsősorban a szabályokat kell ismernie, 
tárgyilagosnak kell lenni és minden melléktekinlet 
nélkül arra kell törekednie, hogy a mérkőzés eredmé
nyié a szabályok alapján elbírált események következ
ményeként álljon elő.

ön már voll szerencsés bebizonyítani, hogy az 
ön nézete iiiás. Hossza volna felsorolni azokat a sé
relmeket, amelyek a HMTE-cl az ön bíráskodása 
folytán érték// s igy csupán arra bátorkodom felhívni 
b. figyelmét, hogy minden futballmérkőzésre járó 
10 éves gyerek tudja, hogy az ellenféltől kapott labda, 
ha a /hálóba kerül, az szabályos gól és nem otfszid, 
mint hogyan ön ezt a vasárnapi'mérkőzésen élbi- 
rálta. Mikor az SzTK kapusától visszapattant lab
dát a HMTE játékosa a gólba vágtat s ön| a legtel
jesebb nyugalommal és fölénnyel határozod s a gólt 
nem adta meg.

Ezzel szemben ugyanolyan nyugalommal és fö
lénnyel adott meg egy gólt az" SzTJwiak. amely 
legalább 8 méteres lesállásból eredt. Persze nem le
het minden lesállást észrevenni.

Nem .adott továbbá a HMTÉ-nek egy 11-esl, amely 
pedig ponlosan úgy nézett ki. mint ahogy a szabály
könyvben példának van leírva. Persze, ön csak jobban 
látta az cselei, hiszen ön vólt a biró.

Méltóztassék talán szabad idejében eljárni olyan 
mérkőzésekre, amelyeket más birók, jó bírók Ve
zetnek; méltóztassék látni és tanulni, mert aki ta
nul, az tud, és aki tud, az legfeljebb csak tévedhet, 
de nem úgy, ahogyan ön szokott.

Ha úgy lesz s megfogadja tanácsomat,, akkor nem 
fogja Ön kézlegyintéssel elintézni' a jogos felszóla
lásokat s akkor arra sem lesz szükség, hogy a 
rendőrség és a HMTE vezetősége védelmezze meg a 
testi épségét a felháborodott tömeg elkeseredése okoz
ta cselekményeitől.

Hódmezővásárhely, 1929 április hó 23.
SPRINGER IMRE

a'H M TE főtitkára.

*  A Nyilttér rovatban közlőitekért nem vállal fele
lősséget a szerkesztőség.

^Váry Miklós^
£  f é m i p a r i  m ű h e l y e  !>
5 Szeged Kálvin-tér 6, $

Szegedi elsőosztály
I. SzTK 16 10 2 4 39:24 22
2, KEAC 16 8 5 3 37:15 21
3. KTK 16 9 3 4 44:33 21
4. HTVE 16 7 6 3 24:19 20
5. Zrínyi 17 5 7 5 20:20 16
6. UTC 16 6 4 6 27:29 16
7. SzAK 17 6 4 7 24:28 16
8. HMTE 16 5 5 7 23:21 15
9. MÁK* 14 5 4 7 21:25 12

10. Vasutas 14 4 3 7 24:27 11
11. CsAK 16 3 5 8 18:29 11
12. MTK 16 1 6 11 14:45 8

Szövetségi-dij
1. KEAC fi 6 — — 30: -t !2
2- SzTK 7 3 1 2 12:19 7
3. SzAK 9 2 2 5 13;21 6
4. UTC 6 2 1 3 6: 8 5
5. Vasutas 4 2 — 2 9: 9 4
6. Zrínyi 6 1 2 3 7:16 4

Ifjúsági bajnokság
!. SzTK 5 4 - 1 17:8 8
2. KEAC 4 3 - 1 12:6 6
3 SzAK 7 2 1 4 6:15 5
4. Vasutas 4 2 2 7:8 4
5 Zrínyi 5 1 - 4 6:11 2

Az
ujonati átalakított

és fényesen berendezett

ROYAL
K á V É H A Z B A N

minden este  elsőrendű cigányzenekar
HANGVERSENYEZ

Versenynaptár
Május 1-én:

Vasutas—KEAC I. o. bajnoki (Vasutas-sporttelep) 
Előtte a kél. együttes szövetségi díj cs ifjúsági 

bajnoki mérkőzése.

Május 5-én:
Magyarország-Ausztria Becs, nemzetközi 
Magyar nm. válogatott—Osztrák am. vál. Becs 
Srfm-ogy- S.ibária (Kaposvjár) , ,

f. o. ama tőrbajnokság:
Vasutas- SzTK (Vasutas sporttelep'

TTC KTK Klebelsberg sporttelep 
ÜTVE—Zrinvi (Hódmezővásárhely)
MÁK KEAC Makó

Szöv. dij és ifjúsági bajnokság:
KEAC—Zrínyi (Klebelsberg sporttelep)
KEAC—Zrínyi ilj. (Klebelsberg sporttelep)
Vasutas—SzTK ifj. (Vasutas sporttelepé 
Vasutas—SzTK (Vasutas sporttelep)

A gyulai kupabizottság
kapakapitánynak dr. Hinnann Józsefet, 

a város sportéletének egyik kimagasló a - 
lakját kérte fel. ;

A SzAK
'• elhatározta, hogy 

Rosenherget, amikor 
sorban szerepelteti.

A Kétegyházi TE
összetételében nagy változásokat idé - 

zell elő a SzCsEY műhelyének Makóra 
történt áthelyezése. Az áthelyezés legjobb 
erőitől fosztotta meg a csapatot.

reorganizálja csatársorát és 
letelik a büntetése- a esatár-

A sxerkesstö Usenetei
CS. B. Debrecen. Levelére kimerítő választ kül

dünk. Már is közöljük, hogy a linóleum címlapnak 
nincs semmi akadálya.

LOWEER, Szombathely. Fényképeket köszönjük. 
Kitettük a kirakatba Telefonunk: 17—91. Kérheti 
rá a beszélgetést, sportügyekebn szívesen állunk ren
delkezésére hétközbeni szerkesztőségi óráinkban. 6 -8 - 
ig és vasárnaponként éjfélig Közölje velünk ottani 
szerkesztsőégj telefonszámát, hogy mi is hívhassuk, 
adódó alkalommal.

Csak nálam szerezhtők be, az évtizedek óta vezető világmárkáju
eredeti Fegyvegyári Kerékpár és az 
1929-es ujdonságu Alias kerépárokWAFFENRAD STEYR

írógépek újak és használtak.
kellékek. kerékpárgumik és alkatrészek 

nagy választékban. Nagy javítóműhelyI 
Kedvező részletfizetések ! !  ~*íüS(í§Kelemen M ártonnál, Szeged, Kelemen-utca 11. sz.

’ rőpósta mellett.
I p í í P l

B E L V Á R O S I  M O Z I
Április hó 29. és 30-án, hétfőn, kedden

R i n - T i n - T i n  a,lr7° K ja  & gyilkos arany
i A KÉM

dráma 7 felv. Főszereplő Dolores Coslello 
Előadások kezdete: vasárnf 3, 5, 7, 9, hátk^ö, 7, 9

K O R Z Ó  M O Z I
Április hó 29, 80-án, hétfőn, kedden

Olga Csehova
Ázsia titkai 1

Cscndovszky müvének filmváltozata 6 felv. 
Előadások kezdete: vasár«; 3, 5, 7, 9, liétkf 5, 7, 9f



1929.. április 29. 5.MAGYAR É L E T
ÍMHHRIMHBMHHHHMMMíP •umarm

V a s á r n a p  d é l u t á n...
Nehéz küzdelem után két pontot hozott a Bástya Kaposvárról

B á s t y a - ^ S o m o g y  1 : 0  ( 1 : 0 )
Kaposvár I o. ligabajnoki Bíró:

Góllövő: Possák
(A Sport revü sa já t  tudósit ójától.) A Bás

tyát Kaposvárra féltő gonddal elengedett 
szegedieknek meg van az öröme. Két u- 
jahb pont, amelyet egyáltalán nem volt kis 
munka elhozni Somogy hazájából.

Nagy volt a küzdelem és mindvégig nyílt. 
A Somogy csatársora gólralörő játékának 
csak a legjobb Bástya-védelem tudott el- 
lentállni. Dolgozott is végig, különösen a 
második félidő első felében olyan tudás
sal, amely minden dicséretei megérdemel.

*

Bástya: Benedek ■ Enimerling, Kronenberger 
Wahl, Tóth, Simóka Varga, Schwartz. Possák, Öl* 
vedy, Solti.

Somogy: Kutassy — Szattyán, Morvái, — Tallián, 
Köves, Palkó — Galambos, Körösi, Somogyi; Va
das, Rákosi.

Az 1. félidőt a Bástya szél ellen játsza.a 
Somogy nagy lendületlel látnád. Vadas lö
v é sé t  Benedek bravúrral védi a 4. pben. 
A 6. perc a mérkőzés sorsdöntője. Somogy 
ellen büntető rúgást ítél a bíró, Kronen- 
berger neki áll, labdájával Possák megug
rik, 10 méterről közvetlenül a léc alá yág- 
ja, védhetetlen módon a labdát. Somogy 
a gyors gólra erősíti tempóját, csatárai 
sűrűn olt tanyáznak Benedek előtt, aki

sűrűn lép közbe, biztos eredménnyel. A 
22. pben a luftoló Emmerling mellett So
mogyi közelről vágja a labdát kapura, de 
Benedek zsákmánya lesz a nagy Helyzet. A 
39. pben közvetlen szabadrúgás felső ka- 
pulécet horzsol; a közönség g'óll reklamál, 
de a labda hátid a hálón gurul ki a me
zőnyből. Még néhány meleg'helyzete akad 
az első félidőnek, amikor'Somogyi kél mé
terről az üres kapu fölé küldi a labdát iz
galmában. ma jd pedig a 43. percben Palkó 
rúg kapufát.

A második félidőben mindenki a So
mogy további ostromát várja, az azonban 
elmarad és a Bástya kerül megérdemelt 
fölénybe. Támadásai veszélyesek és ugyan
csak próbára teszik a Somogy védelmét, 
mely állja is keményen a küzdelmet. Az 
eredmény nem változik. A mérkőzés vé
ge felé a Bástya erősen védelembe vonul, 
megtartani igyekezvén és okosan a 
két pontot Ígérő győzelmet.

Kornerarány: 8:1 a Somogy javára.
A Bástya játékosai közül kiváló volt a 

védelem, Benedek, Emmerling, Kronen- 
berger legjavát adták tudásuknak, a hatf- 
sorban kitűnő volt Tóth. a csatárok kö
zül Varga és Possák.

A Somogybán jók voltak Tallián. Köves, 
Palkó és Vadas.

Szeged válogatott~Félegyháza válogatott 8:0 (4:0)
SzAK-pálya Déli Kupa-

Szeged és Félegyháza lelkes amatőrjei 
álltak ki tornára tegnap Szegeden, a Déli 
Végek Szent Korona Kupájáért megvívan
dó mérkőzések során. Az eredmény min
den vérmes szegedi reményt felülmúlt, és 
úgy vagyunk vele, akik végignéztük ezt 
a mérkőzést, hogy sok is volt a gólból. 
Kitűnő csatáraink eredményes játékát jég
esőén regisztráljuk, de hátározottan mel
léjük állt a szerencse olyan formában,hogy 
a támadásoknak mindig értékel jelentő 
volt a befejezése. Félegyháza csapata is 
megérdemelt volna egy-két gólt, de ők ép 
a sikertelenség napját járták, s semmit 
tudtak eredményre vinni.

*

Szeged: Szűcs — Riesz, Debreczeni — Fixmer 
Feigl, Adányi — Puzsin. Schmalzler. Megyeri, Heim, 
Tom bácz.

, Kiskunfélegyháza: Markócs — Para. Baltás 
Pázsit, Sahin Itt.- Tompa T'.sere, Sahin! II., Kei n, 
Fejes, Miltényi.

Kellemes tavaszi napsütésben, szép szá
nni közönség lelkesedése mellett indul a 
játék. Szeged kezd. Az első akciója korúért 
eredményez. Több sikertelen kezdeménye
zés után Megyeri a 15. pben gólt rúg. If
jabb támadás után Megyeri fejese kapu 
mellé megv. Megveri széireadását Puzsin 
hibázza, majd Megyeri újabb lövése em
berbe megy. Heim egyedül viszi a labdát

1000 néző Bíró: Fülöp (Csaba)
és góllá is értékesíti a 25. pben. Tombácz 
beadását Megyeri kapásból gólba helyezi 
a 35. pben. Félegyháza erősen védekezik, 
de a rámenős játékot játszó Szeged Megye
rije révén a 14. pben Tombácz beadásából 
negyedik gól is esik. Félidő: 4 0!

A második félidőben Félegyháza erősen 
támad. Hatalmas lendülettel veti magát 
a játékba s egy-pár szép lefutást csinál, 
de a kapu előtt Biesz és Debreczeni ki
tűnő védésén minden támadás megtörik. A 
sikertelenség enerválólag hat a csapatra, 
viszont Szegedet állandó hizlalással füti 
lelkes publikuma. Sahin IP, Sahin III.. 
Kern meglepetésszcrü labdái, Para és Bal
tás védelme nem And megbirkózni a győz
ni akaró lelkesedéssel. A 7. pben Heun 
szöktetéséből Megyeri gólt lő. Újabb ak
ció révén Megyeri Schmutzlerrel játszva 
össze, a 9. pben Védhctetlenül hálóba he
lyezi a labdát. A 15. pben Megyeri szélre 
ad Puzsinnák, ki szép beadással visszaad
ja és az ügyesen továbbított labdát 
Schmutzler lön be. A 31. pben Félegyhá
za 11-est vél és a büntetőt Tombácz tán
coltatja á hálóba. Egy pillanatra Szeged 
alábbhagy, Félegyháza alkalmai keres 
technikás játékának csillogtatására, már- 
már a levegőben van a becsületgól, de az 
éber Szűcs kiütéssel menti a 44. pben a ve
szélyes lövést.

'bán sokkal veszélyesebben. A 36. pben 
Némedy szökteti Mózest, ez Fejesnek ad
ja a labdát, aki belejel. 2:0.

A második félidő kiegyen]ilödöllebb já
ték képét mutatja, bár Bajki a második 
percben sérülten kiáll és csak 15 perc 
múlva tér vissza. A 13. pbep Zeitler hend- 
set vét, a ll-esl Török lövi he. 2:1. \ 18. 
pben Zeitler góljával 3:l-re emelkedik a 
gólok száma. A 28. pben az előre húzó
dó halfsor mellett Nemes könnyen szökik 
és labdáját Csabai gólba juttatja. 3:2. A 
30. pben Xémedy a Ifi-ősről a nap leg
szebb gólját rúgja. 1:2. majd a 31. pben 
Zeitler átadásából Xémedy állítja be a 
végeredményt. 5:2. Ezután hullámzó a já
ték és egy 'Gyula-kornerraC ér végei á 
mérkőzés.

C saba — M akó 
4:1 (0 :1)

Makó Déli Kupa 1000 néző Bíró: Martonosi
Csaba: Valentint Sagulv, Mágori Bagáti, 

Pattali. Majoros — Pongrác, Kovács. Szaniszló. Ba
logh. Kopp. 1

Makó: Nagy Breiuer, Hala»/. lengyel, Gaz
da. Horváth Ács. Szopory. Opré. Suba. Villa.

Az elsVi félidőben egyenlő erejű ellen
felek küzdelmét mutatja a játék, váltakozó 
támadásokkal, némi Makó fölénnyel. Óri
ási immuntí kezdődik a mérkőzés, mely 
az egész félidő alatt tart. Ilyen iramot még 
a makói pályán nem diktáltuk. A 20. pben 
Ságitiv és a 35. pben Majoros erős össze
csapás után a pályát vérző fejje] elhagyni 
kényszerülnek. Szerencsére pár pere el
múltával miudakelten visszatértek. Makó 
sűrű támadását a 20. pben siker koronáz
za. (iorváth. Szopory, Aida, Opré, Suba 
összjátéka után utóbbi gyönyörű, védhe- 
letlen gólt In Csabának.

A második félidőben Csaba nagyon am- 
cionálja a kiegyenlítést, ami a 10. pben sú
lyos védelmi hibából sikerül is neki, Ko
vács révén. Ezután állandó Csaba fölény, 
de Makó lefutásai is veszélyesek. A 15. 
pben Halász ráesik a labdára, .Martono
si bíró kissé tulszigoruan tizenegyest itél, 
amit Balogh góllá értékesít... A tizenegyes 
deprimálja Makót, visszaesik, amit Csa
lja ügyesen ki is használ és négyre emeli 
góljai Goimat. A félidő vége felé Makó 
szépítem próbál az eredményen, de egy 
kapufán és három bombán Rivüf mit sem 
csinál.

A góldifferencia nem fejezi ki hűen az 
erőviszonyokat. Csaba összes góljait a 
gyenge makói védelem révén érle el. míg 
makóiaknak semmi sem sikerült.

Jók voltak a csabaiak közül: Saguly. 
Majoros, Mágori, Pongráez. A makóiak kö
zül: Opré, Szopori. Gazda, Balázs és .Vagy.

Martonosi biró csak az első félidőben 
állott a helyzet magaslatán, a másodikban 
sokszor ráhibázik.

Nem a közönség, hanem a  sportegyesü
letek érdeke, hogy minél szélesebb körben 
ismerjék meg tevékenységét. A Sportrevü 
minden egyesületnek kézséggel ¿11 rendel
kezésére.

Gyu!a~Hódmezővá$árhety 5:2 (2:0)
Gyula Déli kupa Bíró: Frankel

Gyula: Kralt -  Szabó, Masek I I . .— Rajki. Gyur- 
kó, Líraionbergei, Mózes. Zeitler. Némedy, Lo- 
hóczkv. Leopold.

Hódmezővásárhely: Gera — Török, Fejes — l é 
keié, Laskai — Tóth. Kádár, Csabai, Nemes, Ma
gom'. Széli.

A Némedy által fényesen dirigált gyulai 
csatársor döntötte cl a mérkőzés sorsál, 
a védelme is kitűnő munkát végzet; csupán 
a középfedezet-sor az, amely nem állt a- 
ránvban a csapat többi részének teljesítő
képességével, s ahelyett, hogy a csatár-

láncot segilollc volna, inkább a védőjá
téköl a mbic ionálta.

Vásárhely védelmének rossz napja volt, 
a máskor kitűnő Gera is, a hátvédek is 
kapkodva ’játszottak. A halfsor három tag
ja ellenben annál kilünőbb volt, s köz
tük is még kiemelkedett Laskay játéka. 
A csatársor gyenge lövésü, lassú, csupán 
Xcmcsés Magonv állta jól a helyéi, de tár
saik megnem értése őket sem engedle si
kerre.

A pben Mózes kornerét Lehóczky feje
li hálóba. Vásárhely támad, Gyula azon-

e z r a c ^ o á P O o # o o « o a o o T O o » o c » o o « r jC ű 7 0 í

¡(• re tk e d » Im i n yem to tvén yo k , 
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Xoroknay-nyomda
Stól). ISKOLA-UCCA T. 
T K I.K K O N  17 —é l .  
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SPORT R
Döntetlenül végződött a Hungária- 

Ferencváros mérkőzés
A Bástya kaposvári két pontjával a negyedik helyre

került _______
Orosháza—Szentes

3 : 2  ( 3 :1 )
Orosháza Déli Kupa Bíró: Dr, Hegyi

Orosháza: Domoki — Gonda, Szabó — Gab'nai, 
Mayar. Szabó J. — Búzás, Báli, Sass, Dimák, Juhász 

Szentes: Orosz Kürthy, Zelenák Molnári 
Horváth, Rima — Báron, Cibula, Szatmáry, Berez- 
vay, Dudás.

Kezdés után Szentes támad és Orosháza 
alig jut át a félvonalon. Ennek ellenére egy 
lefutásból súlyos védelmi hiba során O- 
rosháza lövi az első gólt, Búzás révén a
9. phen. Szeptes továbbra is támad, hali- 
sora állandóan frontban tartja a csatáro
kat, mégis a 20. pben Bab kiszöktetí Ju
hászt, Orosháza balszélsőjét. Szentes vé
delme offszájdot reklamálva, leáll s így 

Juhász nyugodtan gólba viszi a labdát. 
Élénkül a játék, Orosháza több Ízben front 
ba jön. ámbár Szentes most is a többel 
támadó, de tehetetlen csatársora miatt e- 
redményt csak a 25. pben ér el, amikor az 
orosházi kapus kezéből kiperdülő labdát 
Horváth a gólba helyezi. A félidő vége 
felé Orosháza mindjobban előretör, Szen
tes kapuja előtt egyre-másra adódnak a 
veszélyes helyzetek, Dimák két, Sass há
rom lépésről hagy ki üres kapu előtt biz
tos helyzetet, míg végre a 35. pben Oros
háza támadását siker koronázza. Bálinak 
a balösszekötőből küldöli szenzációs lö
vése Vjédhetetlenül száll hálóba.

A '¿második félidőben a játék minden 
szépségét elveszítve, érdektelen csapkodás
sá válik, a játékosok durvulni kezdenek, 
úgy hogy a biró előbb Magyar (Orosháza), 
majd Horváth (Szentes) játékosokat kiál
lítja. A játékosok minden terv nélkül, ötlet 
szerűen vagdossák tovább a labdát. A tel- 
ídö közepe felé Szentes komért rúg, á 
labdát Szabó J. fogja el s az Orosházi 
védőjátékosok között a gólba helyezi. Ez
után a játék teljes érdeklelensegbe fullad, 
csak a közönség Ízléstelen megjegyzéséi 
visznek bele kétes értékű szint, úgy hogy 
jólesően hatott a meccs végét jelző sípszó 
úgy a játékosoknak, mint a nézők jobber- 
zésü részének egyaránt.

1. Hungária
2. Ferencváro*
3. Újpest
4. Bástya
5. 111. kerület
6. Bocskay
7. Nemzeti
8. Somogy
9. Kispest

10. Vasas
11. Budai 33-as
12 Sabória____

profiliga
17 12 4 1 60:17 28
16 10 4 2 56:17 24
17 10 4 3 51:27 24
17 7 3 7 31:23 17
17 6 5 6 20:27 17
16 7 2 7 24.32 16
\7 5 5 7 20:30 15
16 8 3 7 20:31 15
17 4 5 8 19:33 13
18 5 3 10 24:52 13
17 3 4 10 23:49 10
13 2 2 0 18:28 6

j so  bb  hétfői la p ja  a

H u n gária- Ferencváros 2:2 0 :0 )
Bíró: Majorszky. Reális játék, (¡óllövők 

a 40. pben Kalmár, a második félidő 3. 
percében Takács II. 25 méterről, majd 
Molnár lő gólt és végül Turay újból egyen
lít a 32. pben.

Nemzeti—Bocskay 2:1 (0:0
Biró: lvbig. A Nemzeti végre ponthoz ju

tott Debrecenben. Góllövői: Odry és Győ- 
ri. A Bocskay pólját pedig Teleki rúgta.

V a sa s—Kispest 2:1 (1:0)
Biró: Sallay. Gól lövők: Himmer és- 

Frőblich, illetőleg Presovszky. I

Budai 33-as- Sabária 1.0 (00) Szombat.
II. O. PROFILIGA

Pécs-Baranya Józsefváros 1:0 \>
Szeged

SzTK ifi SzAK ifi 2:0 (10) <
Jjusági bajnoki — Biró: Ceglédi. Mindvégig elveze

tés, lebilincselő küzdelem, melyben a tempót ál
landóan az SzTK diktálja.. A meccs mindkét gólja 
kmnerbö! esik. Az elsőt Kalmár, a másodikat ti ir
maim fejeli. ígéretes anyagnak látszik mindkét csa
pat tizenegye. Kár, hogy a SzAK csatársora sokszor 
célszerűtlen diil>|izésre é; szószátyárkodásra fordít
ja az idejét I Ceglédi ideálisan jó bírója volt a 
fiataloknak.

Szí KE—TURUL 1:0 (0 0
II.o- . bajnoki. Biró: Vezér Dezső. Inkább a sze

rencse, mint a tudós döntötte el a küzdelmet. A1 
győztes gól szerzője Krjzsán.

Békéscsaba
Máv SE-BTE 6:0 (30)
KTE—Bobngyár és Előre komb. 3:3 (2:1)

Szarvas
Turul—GvSC Ü 0 10 

Tótkomlós
GyTE—BTC 2:1 (11)

Dorozsma
Ki s tel ek i TE - 1) oroz sma i Lő v ész egy 1 e I 

Ll (2:1) Bemutató mérkőzés.

Margó

je t i  i e y i u M u . . . .u .—

„Magyar "

A Kiskunfélegyházi SC
— mint Félegyházáról értesülünk — köz

gyűlést tartott, amelyen olyan megoldást 
sikerült találni, mely lehetővé teszi az e- 
gvesületnek, liogy az ősszel isméi munká
lni álljon.

A Sportrevül Koroknay József szerkeszti
Kiadja: A Magyar Élet Lapkiadóvállalat 

Felelős kiadó: LONGI ISTVÁN 

Nyomatott a Korokinay-nyomdában Szegedem!

Hl i ■  ■ ■ » «w w a mi i ■ ■ wi g a t B B

G U M I B É L Y E G Z Ő  szükségletét a KOROKNAY 
NYOMDA liélyegzőgyártó műhelyében szerezherti be 
Iefetőnyösöbben, Apponyi ucca 7. — Tel. 17—91

Ne csak a bírókra járjon rá a rúd! Megérdemli 
azt sokszor a közönség is! És nemi egyszer éppen a 
magáról megfeledkezett tömeg az, mely játékost, bírói, 
egyaránt megzavarI Gondold csak kedves Publikum 
magad a biró helyébe, mikor pfujjozni(pisszlegni, 
márkázni kezdet! Vagy azt hiszed, a bírónak nincse
nek idegei ?

A publikumnak csak egy kötelessége vau: lelkesí
teni a csapatát! Ne csak akkor álljon mellette mikor 
győz, de akkor is, ha a szerencse elfordul tőle !

*
Az meg aztán már igazán szükségtelen 6; eléggé, el 

nem ítélhető, ha olyanok adnak! a tömeg szenvedélye 
alá lovat, akiknek( a rend fölött való őrködés a feli
adatuk ! Nagyon helyesen és okosan járt el mosl 
Szentesen a kiváló Hegyi dr., amikor az illetéktelen

és helyén nem való beavatkozást a limine vissza
utasította.

*
Mihelyest valamelyik csapat rokonszenves a biró 

előtt, ott már baj van. Az az igazi hiifV, az a jő biró, 
akit mindkét csapat egyformán becsül, vagy utál.

*
Tegnap inár n SzAK-pályán is elengedhetelleiíhek 

tartották az o r v o s  jelenlététi Volt is! Szükség is 
volt rá hamarosan ! Szegény Baloghot (SzTK) állító
lag véletlenül úgy lerúgták, hogy kórházba kellélt szál1 
litáni. A szeme körül 3 helyen fölszakitoltai a durva 
futballcipö ! De az SzTK tíz emberrel” is megnyer
te a mérkőzést !

Eredmény pályásat
A Sporttevéi 1929. április 15,-i számában közölt 

ereomény-pályázatára 98 pályázat érkezeit be. A pá
lyázók háromnegyed részben lapunk vidéki olvasói 
közül kerültek ki, ami örvendetes jele a Sportrevii 
vidéki elterjedettségének. A tippélés azonban fölötte 
gyenge, ami azt bizonyítja, hogy a pályázók túlságo
san a papirfoimát tartották szem előtt Négy ered - 
ményt egy se. három vagy két eredményt egy se, egy) 
eredményt négyen találtak el. És pedig: C s i l a g  Ci
pót Kecskemét, Jókai u. 5 a.,(Hungária—Bástya2:0), 
v e n k e i  István Kkfélegyháza, tanítóképző, (l jpest 

Kispest 3:0), P á z s i t  Károly Kkfélegyháza, Pe
tőd u. 31. (Újpest—Kispest 3:0), S z a b ó  Bálint Kk
félegyháza, Kalmár József u. 13. (Újpest—Kispest 
3  0). — Szegedről a szelvényeket legcélszerűbb ki- 
adóhivatalunkban leadni (Koroknav-nyomda, Appo
nyi u. 7.) leadni, vidékről pedig egy levelezőlapra 
Ragasztva beküldeni. Aki négy eredményt eltalál, 
negyedévig, aki három vagy két eredményi talál el 
az egy hónapig díjtalanul kapja a Sportrevül. 1'öbL 
eltalálás esetén sorshúzás dönt.

Magyarország—Ausztria ------ -

Magyar amatőr—Osztrák amatőr 

Vasutas—SzTK 

I U T C -K T K

HTVE— Zrínyi -----—

MÁK KEAC ' -------

Pályázó neve........................

Lakása ............................. ..............— .........


