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a két háború között 
Második ré вz 

Fizi čka kultura i  sport  
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Тehni čki вaradnik 
Kulo ѕár Vera 

Umno иavanje: Druátvo ekononiista Senta 
1 
Vieoka štampa: štampaгija Udarnik -  Senta 

Format B/5 

Strana: 176 + VI listova 

Tiraž: 500 kim. 

Senta , mart 1978. 

U  PRIPREMI 

Katona Pál: Razvoj narodne vlasti 1944-1963 

Тбth Péter: Zenta elemi iskolái 



1932• január 10-én tartott közgyulésen a Szokol- egyesit= 
let elnöke, Drakulió Mihajlo bejelenti, hogy 2omborba való tá 
vozáea miatt az elnöki ti ѕ ztsé grбl lemond. Sajnálattal vettéк  
tudomásul. Dr. Kne đevi ć  Mild és Aradski Sever' méltatták a tá 
vazó érdemeit, utána Drakulidot örökös tiszteletbeli 	taggá 
válá вztották. A közgyűlés ííj vezet őséget választott 	elnök 
lett dr. Kneževi6 Mild, alelnök Ćurid Marko, vezet Aradski 
Sever.. Vezgt őségi tagok: dr. Mild Kneževi6, Ćurid Marko, Ja- 
kovljevid Zarko, Vujovid Mile, Aradski Sever, Radovid Branko, 
Mrk đi6 Jefta, Babin Branka, Branova čki Melanija, Mrkobrad 
Djordje,, Butorac Iva, dr. Zagorica Ivan, dr. Mat еi Vladi в= 
lav, Vujid Sava, Radovi6 Djura, Vukovid Branko, Rakid Lazar, 
Mildevi б  Slavko, Dragin Radivoj,, Miladinov Dugan, R dovi б  
Žjubomir, Obolenaki Gavrilo, Erdeljan Miroslav, Opašid Zarko, 
Slavni б  Miodrag, Svir čevió Dušan, Petrovid Josip, Marid Mihaj 
lo, Džigurski Mita, Konjovid Nemanja, Ognjanov Svetislav, La-
lid Viktor, Zaviši б  Konstantin, dr. Vujid Svetozar. A válasz 
tóst jóváhagyás céljából felterje ѕztétték az újvidéki közpon~ 
hoz.. 

Január 16-án az Eugen-szálloda színháztermében еikeгült. 
kabaréelбadá ѕt rendezett a Szentai AK műkedvel ő-gárdája. E16-
adták a "Holnap.meghalok", a "Narancs", a "III.Konrád" és a 
"Kelemen Palika" c. darabokat. Šzerepl бk: Visontai Mária, Mol 
nár Rózsika, Boros Etelka, Kapái Ica, Löwey Manyi, MalonyaT 
Klári, Sztrilich Béla, Homolya Antal, Tolmác вy Géza és Iat-
ván, Weber Károly, Fehér Gábor, Bodor István, Dallas Jeni , 
Száraz János, Riesz Gyula, Dobos Gyб zб ; Pladi6 Dušan sa át 
gitárkisérete mellett több szerb népdalt adott e16. Konferlt 
dr. Boechan Sándor ügyvéd. Utána táncmulatság. 

Január 24-én, a Vass-vendégl őben megalakult a 	Sakk 
• Klub, Jablan Vida lelkes agitációja következtében. 	Jablan  

már el бгбleg minden szükséges el бkészületet megtett a belgrá-, 
di Sakk Klubbal karöltve. A klub elnöke Jablan Vido lett, al-
elnök Szabó Mátyás és dr. Deutsch Mihály, titkár česljarevi б  
Josip, pénztárnok.Vass Nándor, könyvtáros Vass Jen ő , igazgató 
Vartus Ferenc, választmányi tagok Gelbmann Sándor és Bakalió 
Stevan, felügyel бbizottsági tagok dr. Ludajid Stanoje, Gallé 
Viktor és Lazarevid Ljubomir. A Klub helyiségei a Va ев-vendé 
lбben vannak. 

A napokban megrendezett körvadászaton, melyet Dimitrije 
vi б  Bodko vezetett, 66 nyulat ejtettek ei, melyekb ől a "Dobro . 
deli" konyhájára is b őven jutott. 

Január 30 -án tartotta a Tenisz Klub zártkör ű 	műsoros 
táncestéjét az Eugen-szállodában. Az esten Domány Sárika, az 
ulmi opera koloraturénekesn ője is fellépett, operaáriákat, 
шü= és nbpda.lokat adott e1 б .. Többek közđ tt előadta dr. Glück-
sthal Andor szerzeményét is az. "Fmi  éksorok" c. Pet őfi-költs  -t 

. A dalokat dr. Glückathal kisérte zongorán, aki most 
mutatkozott be el бе zör a zentai publikumnak, mint zeneszerz б . 
.Níkolid Vladimir zentai f est6mUvész, néhány operaáriát - bari 
tanszólót énekelt. Ognjanov Svetislav banktisztvisel ő  hegedűn 
adott elđ  három számot. A "Zsúr hajdan és most" címmel panto-
mimt rendezett Heiszler Gyцrgyovánszkyné, Marid Milica,Gavan-
ski Ivan, Hartstein Teréz,Heiszler Gyurgyovánszkyné, Ludajid 
" їз 	 _ 
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'Mira, Dotli ć  Vukica, Bachma.nn Edit, ludajic Zagorka," Staji б  
Mica, Bruckner Rózsika, Ferenezi Ibi, Pollák.Mikl бs, . Slavko 
Paji ć , Sternberg Tibor, Petkov Vladimir szereplésével, akik 
fest&i, korhű  jelmezekben voltak. Konf eráltak Ormos Andor és 
Branov"ki Danilo, a talpalávalót Z ваdáдyi' Lászl6 zenekara 
húzta, 

Á.Szentai AK legutóbbi vála в ztmányi ülésén elhatározta, 
hogy a bajnokság emlékére a játékosokat és á vezet őséget mü 
végzi csop оrtképben ö гб kiti meg.: A tablóra kerültek a követke' 
zđk: Vujiá Sa.vа , dr. Pecaráki Branislav, Vartus Ferénc,RUdioš 
Elek, Izsák Dez ѕ6, dr..Kéczell M. Fereno, Simon Mihály, Vámoa 
János, dr. Biliczki Ferenc, dr. Ferenozi'Antal, Guelmino Sán 
dor, Tripolszky I вtván,.Freund Sándor., Bruckner Aladár, dr. . 
Vuji б  Svetozar, Hubert Jenó, Újhá гi Gergely, Slavnid . Paja, 
Pi i ѕčher Ferenc, Dallos Jen ő .y .dr. Ninči ć  Milo đ ,.L6w Sándor, 

. Zavi i ć .Konstantin, Nagymélykúti Blint, dr. Deutech Mihály, 
Hevér Károly, Slavni б  Danilo, Löwey Nándor, Halász Sándor,' 
Márkin István, Pernyé е z Andras., dr, Halász Jéno ѕ , Kiss Fri=_..  
gyes, Bruckner Léѕ zlб , Riesz J б zaef, dr.:.Zagorica Ivar veze 

. t ő gyégi tagok, valamint Ćljházi Vince, Kovács Kálmán, Petkov 
Vladislav, T бth János, Pajiá Slavko, Jenovaq Alekeandár, K6- 
rösi István, Kuklis István, Pakaéki Vladimir, Rácz Szab б  Fe-
renc, Térzin Velimir, Stepanćev Miodrag, Borbély :Dezs6 é ѕ  
Nagy Duda József játékosok.. 

Február 2-án az égyesület bált rendez, melyen 	"Misi 
SzAK"-ot választanak..Elhatározták, hogy  : a tenisz és asztali 
teni вΡ z- еzakosztályoknak teljes önálló вágbt biztositanak gyors 
еabb f ejl бdésük celjából. . 

1932. január 31-én tartottá évi közgyűlését  a" '  Szentai:, 
AK. Az új Tisztikar: diszelnök Vujiá Sava, elnök dr. Pecarski . ' 
Branko, alelnökök Hubert Jenő , dr. Kéczeli M. Ferenc, L6w 
Sándor, dr, Vu ј i б  Svetozar, ügyvezét ő  elnök dr. Biliezki,. ;Fe-
renc, titkár'Borzaški Nestor és Tripolszky l•atván, pénztáros'' 
Stólez Dezs đ , Preradov Uros, Márkus István és Löwey Nándor,':. 
ellenđr Kiesz J б z вΡef, Aradski• . бever, Guelmin.ó Sándor, szertá-. 
ros.Bruckner Aladár, Kuklis Károly, házvágy Vémo В  János. 

Február 6-án a Radnі  ćki SK bé.1t rendezett, melyen Bu 
csók Magdát választották meg „Miss Radni őki"-nak,udvarhölgyek 
Babin Bojtina és Kovács Ica. A jelmezesek közül e1 в6 dijat 
nyertek Matók Kat бka /Kikindárölj é в  Kocsis`JÓzsef a • 

A Szokol-egyesi#.letben- Y ~agyban folynak az el đké вz(ileték'' 
a június és július hónapcikban, Prág ~ban.megtartand6 I%..- ő ssz 
szokol-szleten váló гбв zvételrе . Február 23-ig :fogad: el je 
lentkezőket Arádski Sever• vezet ő . 	 ; : 	: 

A szabadkai labdáг'gб-al.azövetség.&gy d$ntött, hogy a 
mult év november 22-én9 autódefekt miatt Adán le nem 	ját 
szott mérkőzést le kell јбtszani a Szentai AK és a_ 	"Plava 
zvezda" csapatainak ez év .március 6--án. 

Február dérekén tartja évi közgyűlését az els6 vadбez 
tér вaság. Megéllapitotték, hogy sok az orvvadász. Már 18 él 
len tettek feljelentést. 

Február 14-én tartja évi'közgyulését a Sakk Klub ia,el- 
határozták, hogy rövid i 6n belül osztályozó- 	mérk б zé нeket 



tartanak. 
Február 14-én tartotta évi közgyUí4 dt 'a Radniéki 	SK 

Kozár Gyula elnöklete alatt . Elnökké dr. Ludaji ć  Milo č  ügyvé-
det és Szabó Mátyás volt elnököt. választották. Ügyvezet ő  el-
nök Dundjer вki Brani ѕlav , a Bács-Tisza Árrnente ѕit6 Társulat 
igazgató-f 6mérnöke, alelnökök Kozár  Gyula  a munkáskamara kép-
visel ője és Pajió Dučan népiskolai fgazgató. 

Február 21 _. én kezdte meg osztályozó-mérk6zéseit 	a 
sakk Klub Vartus Ferenc mérnök, a klub igazgat бjának vezetésé 
vet, azon 26 versenyz ő  vesz részt , a verseny több hétig taré 
nagy érdeklódé в  mellett. 

Február 2l-én városközi birkózó-csapatverseny: Szabadka 
-Zenta 6:0 Szabadkát a "Hakoah і°, Zentát a Radni čki.3K birkó-
zói képvi ѕálték. мincen csapatb бl egy-egy versényző  indult. A 
versenyt Szabadkán, a "Grand Nacional"-száll6 	nagytermében 
rendezték. Eredmények: Bantamsvly 1. Beck /sz/, 2. 	Dobokai 
/Z/;.pehelydly 1. Simokovic в  /sz/, 2. Berényi /Z/; könnyű- 
súly 1. Fischer /sz/, 2. Panid /Z/; weltersúly 1. Ra is /Sz/, 
2. Biliozki /Z/; közé súly.l. Kise /$z/, 2. Rec ѕkó /Z 

sú 	
/; ne- 

hézsúly 1. Rakin /sz/~ 2 . Bognár /z/. 
Március 6-án a Radni ćki SK fiatal ée tehetséges játéko-

ѕa, Burám János , a Szentai AK-ba kérte átigazolá еát. Az al-
ѕ zövetségi funkcionáriusok mulasztásából azonban az átigazo-
lás halasztást szenvedett , mivel nevét összetévesztették az 
і gyancaak a munká'вasapatban ját е zó é ѕ  maradб  Bárány Jenőével. 

Március 16-án dr. Kraljevió testnevelés-ügyi miniszter 
káriratot intéz az crazág összes sportegyeaületeihez ,melyekеt 
arra hiv fel , hogy kapcsol'djanak be a nyomorenyhit ő  mozgat 
inakba. 

Márciue 19-én Tyrs-emlékünnepélyt tartott a helybeli 
Szokol-egye вül еt . Vujovi Milo méltatta a Szokol_ eвehszlovák 
megalapit бjáte Dr. Kn"evió emlékbeszédet mondott, majd a 
izokolisták tornagyakorlatokat mutattak be. 

A Radni čki SK március 20-é.n tartotta megismételt 	évi 
közgyűlését az alszövet"gi megbizott, segedineki Neetor je- . 
lenlétében. Az új vezetőség: diszelnök dr. Ludaj i6 	Mild, 
alelnök dr, Stö ѕeel Ernő  és Polyák Károly , titkár 	Sedjakоv 
Ozren, pénztárnok Seћіlе ider Gyula , a labd arúgó .-ѕzakоѕztály ve 
zet6je Bün Ferenc, a birkózó-szakosztály ve zet6je Gün вz. J'-
zsef, ollen őr Kulka József és Feise .Antun, választmányi t аggok 
Bakos István , sto jkov Aleksandar, Kincses Pál, T бth . István, 
Osmokrovic~ Djordje . . 

MárсЭ.uв  28-án Zentán: Villanytelep  50 /Szabadka/ - szen . 
tai AK lat /1:0/, b.l.m. Nehéz talaj ,.nagy pár. G.Pieanid égi. 
uj ћáui. Ј . steпамčev é ѕ  Pakaáki. A zentai csapaton . meglát-
вzott a tréninghiériy. 

Аprilis 3 -án. A Szentai .AK, mint a ti вzai-csoport baj- 
foka 't vesz a ligakval3fikáci бв-mérk6zéseken, a. SzAND, 
Slavija ée Bácska csapataival együtt. 

Április 3-án Szabadkán : szAND - SzAK 3:1 /1:0 /, liga-
kvaiif ikáoió в-mérkб zée, bfrб  Neverkla. F.: K őrögi - StepafđPeev, 
Tir in Kovács, Pakaáki, Tóth II. - Fajid I., Borbély, 

5. 



kw, Újházi, Rácz Szabá. Izgalmas mérk бzés. J. Kбrösi és Ne-
verkla biró. 

Április 3-4,n Zömborban: Slavi ja -  Bácek'a 5:1 ligakvali-
fikációs-mérk б zés. 

Április 10. A Szokol-egyesületeben Aradski Sever gimná-
ziumi tanár, szokol-vezet ő , a gimnázium tornatermében a n бk 
számára svédtorna-taвf olyamat rendez. Tornanapok minden ked -
den és csütörtökön. 

A Szentai AK választmányi ül"šén elhatározták, hogy ké-
rik a várostól a jegyek után fizetett 4 %-os városi illeték 
elengedé вét. Az állami, báni és városi új illeték 	ö в szege 
összesen 19 5. S zabadjegyet ezután is kapnak a 	játékosok. 
hozzátartozói, de az illetéket nekik iš le kellett fizetniök. 

Áprili б  10-én Zentán: SzАK - Slavija /Zombor/ 2:1 /0:0/, 
ligakvalifikációs-mérk бzés, .biió dr. Poijakovid. F.: K бrö вi-
Stepanćev, Kuklit II. - Kovó.es, Paka#ki, T бth II. - Jenovac , 
Pajiá I., Petkov, Bо ovió II. Újházi. Tartalék Nagy Duda. Az 
ú ílletékek miatt az eddigi і2 és 10 din. jegyeket felemel-
tek 15, 12 és 10 dinárra gi  G._: Jenovac 48. p.", Petkov 51. p., 
Bogdanovi ć  16-os bUntétáb ől 81. p. J.: Pakki, Stepan čev 
/SzАK/, Mataxiá /Š17. 	 . 

Április 10- 4n Zentán: SzAK I.b. - Jugoszlávia /Zenta/ 
2:2/1:1/,  b.l.m. Beró Kuklis Károly. 

Április 11- 4n Moholon: S ZAK komb. - Mo1aо  5:4 /1:1/ , 
b.l.m., b јró Maćkaáki. G.: Petkov, Bežovid II., Pajid /Sz АK/, 
illetve Udovi čkip Bederna, Ma ćka вki II., ,iviá. 

Április 12. A Tisza addig észlelt legmagasabb árszintjé 
vel kapcsolatos védelmi munkákra a szokol-egyesulet tagjai a 
veszélyeztetet+ Kukucska védelmére este testületileg vonultak 
ki és egész éjszaka гd в ztvettek a nyúlgátak épitésében. A 
Tisza április 16-án tet ő zött, + 886 vizállással, ez volt a 
Tisza addig ismert legmagasabb vízállása. 

Április 14- 6n tartotta a lövészegyesület tisztújító köz 
gуп lését, melyen az egylet eln бkévé Vasié Л1i1oje katonaügyт  
tanácsnokot, alelnökké pedig dr. Zagorica Ivan kir.közj еgyz бt 
választották. Vezetéségi tagok: Preradov Ivan titkár, Dimitri 
jevi ć  Boáko .pénztá.:nok, vála в ztmárіy_ - Jablan  Vida, ajkovi7: 
Boža, Petroviá D'oka, Rubi ć  Ride, felúgyel б-bizóttság - Zavi 
šiá Konstantin, ZivkвΡ viG Todor, Vuákovió Boža. 

Ápri: đs 17-én Szabadkán: Bác вka - Szentai AX 7:2. /6:2/, 
ligakvalifikációs-mérkőzés, b:ró.Mangh A zentai csapat, a 
mérkбzés zavartalan lebonyolit"a érdekében a f ő szövetséghez 
fordult, hogy más alszövetség bírótestiiletéb бl delegáljon bi-
rót a mérk ő zé в  levezetésére.' Ez nem történt meg, $ Manggh a 
mérk б zés alatt állandóan a zentai csapatot sújtotta itéletei-
vel, többek között 3 teljesen szabálytalan gólt is megitélt 
a ázАK terhére. A mérkózé в  alatt megeredt az es đ  és teljesen 
feláztatta a nehéz, agyagos talajt, "a zentai játékosok szin-
te b,eleгagádták a.sárba". F.: K đrö ѕi - Stepančev, Kuklie TIK  
-'Kovács, Paka34, Tóth II. - Jenovac, Pajid I., Petkov, j 
házi, Terzin. Tаxtalék Rácz Szab б , Nagy. Duda. 

Ü'~yánazon a napon Szabadkán: Slavija /Zombor/ - SzАND 



3:0 szintén ligakvalifikációs-mérk ő zés. 
Április közepén a báni kormányzat értesiti a Sakk Klub 

vezet őségét, hogy vegye be alapszabályaiba azt is, hogy csak 
18 évnél id ő sebb jugoszláv állampolgár lehet a klub tagja. Ez 
után nincs akadálya az alapszabályok jóváhagyásának. 

Aprilis 24. A Radni ćki SK serlegmérk őzések rendezését 
tervezi a hiányzó tavaszi bajnoki labdar űgó-mérk ő zések pótlá- 
eára, költség-megtérité еi alapon, a Szentai AK, a 	becsei 
Gradjaneki, a verb"zi Dulcis, a Zombori Sport Klub és 	a 
szabadkai SZ І:ZTC részvételével. 

Április 24-én Zentán: SzАK - SzAND 2:0 /0:0/, ligakvali 
fikáci бв-mérk ő zés, bíró Andrée /f ј vidék/. Rekord közönség, é 
mérk đzést đl függött a tabellán a 3. helyezés. G.: Petkov 65. 
és 85. p. F.: Kőröst - Terzin, Stepan čev - Kovács, Pakki, 
Tdth II. - Jenovac, Paji ć  I., Petkov,..Újházi, Rácz Szabó.•Tafi 
talék P ji II., Nagy Duda. _J.: K őröst, Terzin, Stepan čev, Pá 
kaéki, Újházi, Jenovac /SZAK/, valamint Bali /akit a 73.p. kI 
állitottak/, Szilágyi, Stojanovió, Gabri ć  /SzAND/. 

Ugyanazon a napon Bácska - Slavija 2: 1 , ligakvalifikáci 
ó ѕ-mérkő zé в . 

Április 24-én Zentán: Radnicki I. b. - SzAK I. b.,b.l.m. 
eredményét nem ismerjük. 

Május 1-én Zomborban: Siavija - SzAK 2:0 /1:0/, ligakva 
lifikációs-mérkőzés, biró Šiball ć . F.: Kőröst - Terzin, guk-
lie II. - Nagy Duaa, Paka čki, Tóth II. - Jenovac, Pajié I • , 
Petkov, Borbély, Újházi. J.: K őröst, Újházi, Jenovac /$ZAK/, 
Dobrenov, Beljanski, Bogdanovi б  /S1/. 

Május 2•-án. Zentán: SzAK komb. - Graгit čar /Kanizsa/ 5:2 
/3:1/, b.l.m., biró Per čió. 

Május 2-án Zentán: Konkordi_a /Szabadka/ - Radni čki SK 
2:1 /1:0/, b.l.m., biró Krausz. A zentai csapat új játékosok 
kal próbálkozott. 

Május 5-én Zentán: SzAK - Radni čki SK 3:1 /0:1/, b.l.m. 
a két zentai csapat a kibéküléš jegyében játszott egymással, 
a félid őben Feiss .Antun a munkáscsapat nevében átnyújtotta dr. 
Keczeli M0 Ferencnek, a Sz АK alelnökének azt a serleget, ami 
lyet 1927-ben tfzött ki a Radniéki, mint az avatóünnepségén 
rendezett körmérk đzés gy őzte еének. 

Május 3-án a két egyesület vezet ősége megegyezett egy-
mással, hogy a jöv őben közös programmal és traráti együtt ш1kđ  
désben fognak dolgozni. Felhivták a két egyesület szurkolótá 
borát is, hogy a jdviezonyt ne rontsa éretlen, veszekedd t s2~ 
tó kifejezéeekkel és viselkedessd. 

	

Május 5-én Zentán: Alvég - Tiszapart válogatott 	8:4 
/1:4/, b.l.m. A két csapat játékosai: Alvég - Szalma János , 
Kállai János, Szalma Ferenc, Rekeczki Lajos, Tobak I,á в zlб , 
Bene kapus, Kocsis János, Szép Mátyás, Kocsis László, Petrió 
Radovan, Ádám János, Kocsis József; Tiszapart - Bederna Já- 
nos, Csábi BalázЭ  Menyhárt Géza, Bugri József kapus, Csábi 
János I., Csábi J бncs II., Kamra" Mihály, Varga István. 

	

/A "Tiszapart" öltözője K ővágó János,házá.ban volt 	a 
Tiszaparton, mezük: halványkék ing, fekete nadrág/.  
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~Јájus 8-á іі  Zentá.n: SzAk - вácska 3a0 /1:0/,ligakvalifiká. 
ciós-mérk őzés, blr đ  Sibalió.  F.  K бrд s:i - Terzin, Stepan ćev -
Nagy Duda , Paks ki, т óth 21. - Jenovac, Paji I ., Petkov, Rácz 
Szab б , íjházi. A. Bácskában néhá у  tartalék szerepelt. A máso-
dik félid őben orkánszerű  szél. G.  Petkov /l б-os b иntetőből/ 
30. p., Űjházi 67. p., Pа ,.~ ad І . 80.p. Pa.kаškit és Defresvilt 
kiállitották. 

Ugyanazon a napon Szabadkán az АІ  - Slavija 1:0, ligakva 
lifikációs -mérkő zés. 

Május 8--á.n. Becsén.: Gгadjanski - Radniciki SK 4:2 	/2:1/, 
b.l.m., biró Danis. 	 . 

Május 19-én nyitja meg pályáit a Tenj.sz Klub, a klubta-
gok száma tavaly 27, az idén 29. 

Május 15-én, Рј.nkösd első  napján, a Szentai AK mükedvel6 
i, a zentai egyetemi  if  јі5 ѕбg, šzinre h.ozt лΡk.Indig Ottó: 11 Toro о-
kói menyasszony°V c. 3 f . daгabját az , Еuрen" sžinháztermében.Sze 
repl ők: Boгba Etelka, Molnár Rózsi, Bux nу  Rózsi,Sztrilieh B '  
la, $chwrarezer Gyula, Várad9. János, Tolmá .csy Géza, Nagy Jó-
zsef, Tolmácsy István, Fehér Gábor, .bodor istván. Rendez ő  dr. 
Habram Nándor, sűgó ?CŐvág đ  Márton. 

мájus 15-én Zentá.rf: SzАK - Szabadkai sport 3:1 	4 :0/, 
b.l.m., biró Neverkla. Gyenge érdekl ődés, a zentai csaut Petj 
kov, Paka ki, K őxösi, Rá.ez Szab đ  б s Borbéty nélktil ' &t ѕ zоtt. i 
J.'i. $jházi, Jenovac, Tdth Aborіyi Tibor /a góllövők/; иlletve 
Illgen. 

Május 16-fin Zentán: Rаdnic~Кi SК  - Del ija /AQokrin/ 	8:2 
/6:0/, b.l.m., biró Segedineki. A Deli ja sportszerütlett1 nem 
az els ő  csapatát: küldte 'Zsntára játszani, á zentai csapat ha 
akar, akár 20 :0 -xa. is gyhetettvoina. 

A mérk őzés el őtt játszottak a .Radni бki é н  SzAK вzurka-
lók, el őbbiek között Kelemen K бгΡ°oly, ballos J ехкđ , Máхkus 'Ist-
ván, Halász Sándor, Naymélykuti Ba.lin.t, K ővágó Máгton, Túri 
István, Kovács,Gyuxa Jözsef, ut đbbiak között Töth István, Vánd 
lik, Bakos István, Bi.liczki .4 t аl, Kragujevid Jefta ,  Fuss An-
tim, stb.. A Radni бkј  szurko:ók gy ő z: k 6:1 crpdménnyel; 

Május l б-á sportkonferencia Zentán, melyen a dr. luda- .  
jié Milо б  által a.d^mányozott serlegért kiirt méxk őzsseket sor-
solták ki. A гб szvе vđ  csapatok: Sšentai AK, Gradjanski /Becse/, 
bulcie / Verbász /, Rаdni ć kі  SIC., 

Május 22 én tartot}, а. a Durabonaági Vadú.sztár ѕülatok Szö-
vetвége évi közgуtп .бвб t, melyen elhangzott, hogy* a bánság va j-
dasági xészein a  nagy  t б1 miatt a vadállomány er ősen megcsök 
kent és kipusztulöban van. Elhatározták, hogy oktdbert ől de-
cember végéig minden vadász csak egy nyulat ejthet hetenként,a 
körvadászatok pedig megszünnek. 

Május 22-én Zentán: Dulcis ft г eгbás/ - SzAK 2:0 /1:0/,I. 
oszt..B.L.M., bYгб  Neverkia. A mérkő zést még a mint év utol вб  
hetében kellett volna ;ejátszаni o A mérkő zés 	végeredeténye 
nincs befolyással a SZAK bajnokságára , mindössze azért 	volt 
6deke в , hogy a zentai csapai; teljesen vsretlentil 	nyeri-e 
meg  a  bajnoksбgot vagy scm. A gđlok a 38. és 70. p. estek. J.: 
Pa jid, Jenovac, T đt'h II., Kovács, Terzin. .A zentai csapat 	2 
talékkal játszott. . 

B. 



A ligaselejtezб  те -rlcб zések végeб  eredménye: Bácska 	8, 
slavija  6,  Szentai AK 6,  SZAND 4 pont. 

Nlájuв  25-én az aranyifjúság és a S.zenta3. AK . szurkoldi; 
ját в zottak b.1.m.-t a SZAK pályán. Aranyifjak: Borb~ly - Аепкб , То lтáсву  II. - Сsincsák, Tripolszky, Bodor - Váradi, Heinrich, 
Kocsis I., Sztrilich, Fehér SzAK szurkolók: Wollazid - Jeslna, 
Halász - Da11os II., Nagymé7.ykuti, Danced II. - Bruckner II., 
Rieez IIIa, Dallos L, Kukl.i.s, Danced. Bird  Dobos Pubi. Az 
eredményt nem ismerjük. 

Május 22-én játszott a Radnivkl SK P1lokrinban a Delija- 
val b.1.m.-t, az eredményt  nem  tudjuk. 

Május 25-én Zentán:" Р1аУа  zvezda" /Ada/ - Radni čki 	SK 
2:1 /1:1/, b.l.m., bird Franczer..A zentai csapat 	lebecstilte 
ellenfelét, a játékosok fegyelmezetlenül d 	зportszerütlenül 
vlsélkedt гk a pályán. 	• 

Niájus 29-én.Zentán: SzAK - Gradjanaki. /Becse/ 2:1 /1:1/  
"dr. Ludajid labdarúgó--aerlegmérlc бzés", biró Po1 jakovi6. бriáвІ  
érdekl бdés. G.: Torzin /11-esb81/ 2. р ., Böreв ök 24. р ., Pakd 
ki /35 méterea bo пibalövé зb6l/ 80. p. F.: Kбröai - Teruin, Kuk= 
lie II. -- Nagy Duda, Paka нki, Tóth II. - Božovi ć  II., Borbély, 
Petkov, Rácz  Szabd,  t'rjházl. 

Májuв  29-én Verbáazon: Dulcis - Radni. őki SK 1:1 /1:0/, 
"dr. Ludajid labdarűgó-eerl вgmérkб zé в ", bS.rб  Segedlnski. A 
zentai csapat határtalan 1clkesedéssel játszott, a Dulcis  el-
bizakodott voit Ј ..: Radóczki, Botos, Bokros, Lakatos, Györe. 
G.:  Gvozdenov:td /1)/ ds Gydri  /RI,  

Június 1-én Becsén, a zentái szokolisták 100 taggal vet-
tek részt Aradski Sever ѕzokol-vezet ővel az élen, a nagy szie-
ten. D.e. a felvonulá. дΡban, d.u. a tornaversenyben jeleskedtek. 

Június 5-én Zentán, gimn"iumi tornaverseny,szokol-ünne2 
ség. A közoktatásügyi miniszter szózatot :intézett rádi6n ke-
resztül a tanulóifju ѕághoz, melyet a tanulók együttesen hall 
gattak meg. Délután a JzAK-pályán a szokölok bemutatták azo-
kat a gyakorlatokat., melyeket ,Prágában fognak bemutatni. A 
diák- és szokol-gyakorlatokat Aradski tanár készstette 	elб  
lelkiismeretes buzgósággal., 

Jüniuв  2- 4.n a. SzAL( választmányi ü1d еt tartott dr.Pecaxs-
ki еІnёkІе t'vіІ 0 Az egyeeü.l.,et házi kezelésbe veszi népkerti ha 
lastavát. Pálya.i_ntéz ővé Löwey Nándort vá.la дΡ ztották. A Szokol~ 
egyesület kérelmére, apályát az egyesület:rendelkezé ѕére be 
c.sátják. Guelm.inó Sándor, vezet6ségг  tag eг6e kritikával illegi 
te a уezetбвég egyes tagjainak т(ködését és a játékosok sport- 
ezerütlen viselked4set, hiányzik az egyetértés éе  a kell б  e-
gyüttdíködés. A hcsaz й , е zenvedélye вΡ vita után, melyben részt-
vettek dr. Tolmác вΡy І stván, dr. Biliczki Ferenc, V а?^tus Fe-
renc, dr. Habram Nándor, dr. Keczeli Mészáros Ferenc,- Vartus 
Ferenc lemondott labdarugó-intéz ői ti в ztségérбl. 

Június 5-én Zentán: "Kék-fehér" Tenisz .Klub /Szabadka/ 
- Tenisz klub /Zenta/ 8:4, az országos bajnokság els ő  fordul-
ja. Eredmények: N ő __еgye в  - Hartstein Rézi -Kádár Maca 6:4, 
6:2; Bachr_ichné - Hartstein Szabin. 6:4, 6:4; Hartstein Rézi 
Bachrichné 6:4, 6:2; Hauser Panni -• Hartstein Szabin 6:4, w.o. 
A nő i páro еmárk6zé вt Zent, feladta0 Férfi ág уe в  - Beтé гіyi  
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Heiszler 6:2, 6:1; Vig - Slavni б  6:2, 6:3; Simonyi - Kovács 
3:6, 6:3, 6:2; Taupert - Konjovi ć  6:3, 6:1; Löbl -- Horvacki 
w.o. Férfi páros - Hor_✓aoli, i гΡig - Slavnid, Simonyi 7:5, 
11:9; Berényi, Bokor - Heišzler, Löbl 6:1, 6:3. 

Június 11-én Zentán játszottak kabaré labdarúgó-mérk ő-
zést a Szabadkai brrák é в  jogászok - és a zentai birak és.jo-
g" zok. Zenta: Zау2š 6 Konstantini váгosi f ő jegyyz ő  - dr. Fe-
•renczi Antal ügyvéd, Lau d Viktor já гásbiгб  - S đedrov Djordje 
jár"biró, dr. Habiam Nándor ügyvéd, dr. Vuji ć  Svetozar ügy- 
véd - dr. Boschan Sándor ügyvéd, dr. Ninčió мiloé 	ügyvééd, 
Edelényi Miklós ügyvédjelölt, Beci б  Vasilije bírósági 	tv., 
Bugarin Miloxad jarásb ró. Szabadka: dr. G гUn Sándor ügyvéd - 
dr. Budanovic jegyz ő , dr. Grabovac ügyvéd - Carevi ć  Vlaho ta-
nácselnök, Vući б  vizsgálóbíró, Šukovid Minas járásbíró - Ma-
rinkovi ć áгásbiró, Subotió Stгahinja vizsgálobíró, Zveki ć  
Sever\tanacselnök, dr. Vuk ćevi6 ügyvéd, dr. Tisza ügyvéd.Ered 
mény: 4:2./3:0/ Szabadka javáta. Este bankett a vendegek ti ѕz 
teletéve. 

Június 12-én Zentán: Gradjaneki /Becse/ - Radni ćki SK . 
4:1 /2:1/, "dr. Ludajié serlegmérk ő zés", biró Ruzman. A Rad-
ni ~ki szineiben játszott Drljdin, korábban a SZAK kiváló já-
tékosa. G.: Lakatos II. /R/ 7..p., Milovanov 15. és 34.p., Ti-
hanyi б 7.p., Böresök 70.p. J.: Drlja čin, Botos, Radб ezki. 

Június 12-én Vcrbászon: Dulcis - SZAB 4:4 /4:3, 	"dr.. 
Ludaji ć  serlegmérk ő zés!'. Az els ő  tiz percben a szAk 2:0 - ra 
vezet. G.: Borbély /4/, Gvozdenovid, мad гΡar /2/, Dudás II. A 
mérk ő zésen négy sérUlés történt. 

Június 19. és 20-án, Fiinkösd két napján a becsei Gra-
djanski ünnepi labdarúgó-mérkő zéseket rendez, melyre meghivta 
a Tiszai-csoport bajnokát, a Szentai ?X-ot is, hogy egy mérk6 
zéet játszon a Szegedi TK-val. 

Jűnius 20-án Becsén: Szegedi TK - SzAK 4:1 /2:1/, nem-
zetközi labdarúgó-mérk еzé,s, bíró Danis. A mérk őzés legszebb 
gólját Borbély /Sz4К/ fejelte. F.: Кőrösi - Terzin, Stepan čev 
/Major/ - Nagy Duda, Pakaéki, Tóth II. - Paji Ć  I., Borbély, 
Petkov, Burány J., Rá.c.z Szabó. 

A céllöv ő  e -ye вület június 26-án céllöv ő  gyakorlatokat 
tart Кer_esztes eidtt. A lakosságot hirl.apilag intik.el ővigyá-
zatosságra. 

Június 24-én Zentán: SzA - Radnitfki SК  3:3 /1:0/, "dr. 
_ludaji ć  serle mérk ő zés, biró ~eféiá. Radni čki pálya, heves 
iram. G.: јjh'zi 7.p., Muhi 50. p.,°Bctos 53•p., Lakatol II. 
б0.p., Borbély '65., es'90.p. J.: Radóczki, Botos, Muhi , 
illetve Pakа F~ki, мajor, Borbély, Újházi /SzAK/. 

Június 24-én Zentán: Sz АК  I.b. - Radni čki SК  I.b. 	3:3 
/0:3/, b.l.m., bíró Petkov. 

Július 1. Еpül a Szentai AK harmadik teniszpályája, te-
kintettel a tagok nagy számára. 

Július 1-én indult több szokolista-ifjú és leány, Arad-
ski Sever vezetésével Prá.gába,az össz- в zokol э zletre. 

A június 5-.i "Kék-fehér" Tenisz Klub - zentai 	Tenisz 
Klub mérkő zést a zentai csapat megóvta, mert a 	szabadkaiak 
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között olyanok is játszottak, kiknek erre joguk nem volt. 	A 
zágrábi országos tenisz-szövetség az ávг.st elfogadta. 

Július 8-án Törökkanizsán: Szentai AK - Obilid 3:2, b.l. 
m. J.: Pajá, K őrösi. 

Július 8-án Adán: Radniéki SK - "Plava zvezda" 2:1 b.l. 
m. A zentai csapat fiatal játékosokat szerepeltetett. 

Július 10-én Zentán: SzAK tenisz-szakosztály - Adai Te- 
nisz Klub 8:5, barátságos mérk ő zés. J.: Jakovljevi б ,Smiljanвki 
/A/. Eredmények: Férfi. egyes - Paji č  Slavko - Smiljanski 7:5, 
6:4; Webel József - dr. Szemere 6:3, 6:0; dr. Bil.iczki Férenc-
dr. Mannheim 6:4, 6:0; Csonka Lajos - dr. Király 6:1, 6:3; 
Zwick - Tripolszky István 6:3, 6::1. Női egyes - dr. Beli6né 
Webel Józsefné 8:6, 6:1; dr. Mannheimné - Simon Zsuzsa 6:I, 
6:4; Jakovljevi б 	- Pet ő  Margit 6:4 9  6:3. Férfi páros - 	dr. 
Biliožki, Bruckner - dr. Király, іmiljanaki 6:2, 6:2; Pajió , 
Webel - dr. Itiarnheim, dr. Szemere 6:2, 6:1; Ceonka,Tripolszky-
Zwick, Kirini č  6:2, 6:2. Női páros - dr. Beéli бné,dr. Mannheim 
né 	Webelné, Pet ő- 6:1, 6:1. Vegyespáros - Pet ő  M., Csonka 
Jakovljeviá, dr. Szemere 8:6, 7:5; dr. Besli ćné, dr. Mannheim 
- Webelné, Pa,jiá 6:4, 1:6, a harmadik szett 7:7 állásnál sötét 
ség miatt félbeszakadt. 	 . 

A mérl őzésen avatták fel a most épült harmadik teni в zpá- 
lyát. 

Július. 1.0--én l' viddken mérk őzött a zentai Tenisz Klub a 
"Hartman І-serleg"-ért. Az eredményt nem ismerjük. 

Amikor a várnai faiskolát Keresztesb ől a városba .telepi 
tették át, akkor a keresztesi őrh"at átadták az els ő  zentaT 
vadásztársaságnak használatra. Most a város visszakérte és 
visszakapta az őrházat, ahonnan az erd őre és a ggyümölc еfa-i еko 
lára fog felügyelвil az odahelyezett Barsi Flóriá.n őr. 

Július 10-én a 1övé в z egyesület lö•vészversenyt tartott a 
Népkert mögötti katonai céllöv ő-teэΡ ren. 

Július 10-én a Krajcsevics-testvérek, er őművészek /közü-
liik egyik birkózó/, beі iutatót és  birkdzóversenyt rendeztek a 
SzАK-pályán. Az erőшutatványok után, három pár tartott birkó-
zб -bemut аtб  t . 

A mult évi rossz beosztású bе.jnoki szezon arra késztette 
a szabadkai labdarú.gó-alszövetséget, hogy as idén már augusz -
tueban elkezd ődjenek a b ajnoki mérkőzések. A vidéki I. oszt. 
csapatok létszámát nyolcra emelték, a részvev ők: Szentai AK, 
RadniL~ki SK, Gradjanski, Verb" zi Si, Dulcis, Topolyai JAK, 
"Plava zvezda" de  Csantavéri AK. 	 . 

Július 10-én Zentán: SzАK -- Radni ćki SK 3:170:1/, 	al- 
szóvetségi labdarűg б--mérkőzés, b јró Krausz. Radnt$ki- pálya, 
a bevétel az alszövetségé. G.: Radni ki 40. pp., Jenovac.55. p• 
Borbély 78.p., Buгdny 80.p. J.: Jenova.c, Kovács, Major, 	Ráoz 
Szabó /Sz/, illetve Radáczki, Botos, Drlja ćiri /R/ A biró 	a 
46 . percben lefujta a mérk ő zést a beállott sötétség miatt.. 

A július 8-ár! Zentán tartott еportkonferencián ki еorнol 
ták a "dr. Ludaji б-serleg" mérkő zéseinek második fordulóját. 

Július 10-én Zentán: "Crvena zvezda" /Zenta/ - Slav á: 



/Zenta/  1:1  /0;1/, i.fjúeági csapatok b.1.m.-- гг . 
Jtílius 10- én Adáns Ѕ zentai.  AK  1.b. - P° B1aves zvezda" 221 

/l в l/, b.1.m., bird Dud /Adal. .: Betkov, .Gondі _
—~А  

J~S1ius 10-én ZPntána SzAK /kék-fehérek/ - SzA$ /zöld- 
eárgák/  2:1 /1:0/ barátságos vSz.il г~vdн-méгkózéa, bird Bruck- 
ner. 

Dr.  Ninči ć  Л~Lilo dentai ügyvéd gyönyö г  kivitelű  e zü at-  
serleget ајапlв  fel Zenta иагов  viz3labda-bajnokságáért fl-
1y6 küzdelmek gyózt еsének. Egyidejüleg a 5zentesl AK elhatárQs 

. ta, hogy j űli*.xs 31-én megrendezi  úszó- еи  vizilabda- mérk.ózé- 
eét a váгos 193 2 . évi bajnoksá г~ aért.  Az  úszászámokat arany, 
eztist és  bronz  éгmekkel dijazzáh.. A méгkózéaeket a Tisza  zen-
tai oldálán, a fürd6hé.z é в  a hajáállomáa közötti részen bo- 
nyolit ják  Ii,  

•'1932. jíгlius 17-én bon,yelitott ák le 7,enttn d.ca. a oSzaW, 
d.u. pedig a Rádni čki•-•pđlyán, a  nem hivatalos 3fj űsági o вapa- 
tok kétszer 25 perces j дtékidejü vi11'áшtornáját.' Eredmén,yeka 
Rajduk - Raг1niáki  Lb.  3 : 0 :  Slavija - Spá.r.ta  6:0:  ZaAK - SzAI 
Z.b.  1:0;  "(°rvena zvazda" -. '< вAK  2:0;  Slesvija .. нajduk 2:1; 
a dönt6 mé гkőzést, " СЕгтепа  zvézda" - Slavija  2:2,  meghosszab- 
bitották kétszer 5 регвсе l, utá.nes aorsoa.áasal a "c: гvena zvexa- 
da" lett a. villa.вntox°na ztese. 

A  július 31-i úazá- és vYzilabdestaxnával kapoaolatban,` 
tréning--mérkózést tartott Zгntán, július 17-én a szA.ir váloga-. 
tott - SzA.K kombinált vi.zilabda csapat  7: 2 /4:0/ егедтбалуе l, 
bird Homolya  Antal.  G.: Bruckner, BuFáx ~y. A héten még kétezeг  
tart tréninget a válogatott keret. 

Јиliив  19-én a. SzA.K értekcэ zletén kidolgozták  az  úszá- 
vereeny rdszietes ргоугат i át , a, verseny f ővédnöke Vuj id sava 
ро1gármesteг , a SzAK d.iszelnöke. A verseny idejéxe kordonnal,. 
elzárják a Tiezapart azon гё azét, ahol  a  verseny nézói elhe- г  
lyezkednek. Ü1 hcly egész лal»а  8 дlгаг , csak d.e. vagy d.u.- 
ra 5-5 diná_r. ,4.11óhAly egész napra 5, félnapra 3-2 	dinár, 
gyermekek еуеиг  napra 2 din.-t fizetnek. 

Nevezési  di i vizil.abda•-osapaztok гé еzе .т.°е  25 , egyes üsz б- 
ezámokban szeiпélyenként 5, váltában 10 di3дk. 	 ' 

JiLlius 2а-én. a SzA.'i t лni в z- sza.koaztálya Adán játazвtt 
. az ottani Tenisz KIub cPapнtával, az eredméz дyг t nem ismerjttk. 

.A, katonai pa,ra.ncsn лkeág ]. őgya.kлrlestokat  tart 	jtáiius 
28-án a, Népkeг°t magött- 

Júliva 24 -é ха  Zenté.n2 Bulcis /'Ve гbász/ Radnii?ki 	SE 	. 
2:1 /2:0/,  dr. Ludáji rlegmé гk6zés",  bird  A.vram. F ®1"itt 
pálya. G.s Rapp 9., Gvozdenovid /fé э .раlуае  1övásból 15• A•v 
'Vriczkd  85. р . J.2 Muhi,  Lakatos,  Vreozkd,  Botos / illetve 
Rapp, Gvozdenoviá, I}ruituveл:ser, Elszasz бs a kapus. 

Jb4l.ius 24-én Becsbns Grad janski - BzAK 5 .1  /2:0/, , 0°dг . 
гudaji б~aerlеgméгkózés", bdхá Ruzmaxi.  A  zentai  csapat lélek 
aélkül játszott;, 3 pa'tycógált  is  kapott. 

Јиlа.ив  28-4n I$oholon mérkózött a  zentai 	в zokolіeták 
röplabda= сеа .ргна , 	mohol.đ  baсeei, törгikbeлв ei és azenttamd-. 
ai osei atokkal. .~ sra~nta-t. f ~ гcfi. °- еа  пв .đ --egдтtд ttee  is  megбxdemel 
te~~r~zött  . 	 ~ 
'12.   



A lövészegylet j'fliu в  3 д -én versenyt rendez a Népkert 
mögötti katonai l őtéren. 

Július 31-бn a zentai S zokal-egyesületxöplabda-e еapata 
Szabadkán játszott az iíjvidéki zsupsz bajnoki röplabda-mérk бzé 
sem. A férficsapat Szabadka és Zombor csapatai után a harma-
dik helyet foglalta el, rig a n бl csapat els б  helyre kerttlt. 
A női а zokоli нták legköz"elebb Eszékre utaznak, hogy ott is 
résztvegyenek a röplabda-versex уeken. 

Jíi.ius 31-én. rendezte a szent аi AK ifszó- és . vizilabda-
mérk бzé вét Zenta város 1932. évi bajnokságáért, mply évtize-
dek бta az el® б  ‚4в zбverseny váro еіnіkbаn. A nevezбk bes гΡámitva a 
vizilabda-játékosokat is, száj körül mozgott. A S и~K vérseny-
zбin kivül xésztvett оk a Zombori Sport, szabadkai TANK és a 
beoskereki Vojvodina csapatai. A verseny zsűrije: dr.Pecarski 
Branislav, Jámbor Elemér, Guelminó Sándor és minden részvev ő  
csappatnak egy-egy kiküldöttje;' Starter Bruckner Lászlö, oél-
bírák dr. Keozeli, I. Ferenc, Hubert Jen ő , Zavi či б  Konstantin 
és dr. Habram Nándor.. A verseny két гé в zb бl állotta osapatver 
®enyb бl és vizi'pól бtогnd4 ál. Az els бben az nyeri ei Vuji б  Sah 
va polgármeater dij бt, aki az összes számokban a legtöbb pon-
tot szerzi /pontozás uszásban. 5-3-2-1, vlzilabdában 10-5-3/, 
a másodikban a győ ztes dr. Nin čic serlegét yeri,.Zenta város 
1932. évi bajnoka címmel együtt. Többezer f бnуi közönségg, 
nagyszerű  геndezé е , a vеzet őség a Mohácsi-féle u а zodával __.és 
két uszálуhaj;óvaІ  határolta ei a Tisza fel ől a küzd őteret o_. A 
felsorakozott`versenyz őket és kiн éгđiket dr. Keozeli üdvözöl-
te. D.e. és d.u.,,tartótt több elvfutam és mérk бzés után a vég 
eredményei a k:vetkez бképpen alakultak. 

1. Пszás. 50 m. hátzxвzáss 1. Koller /Zom./, 2 . 	Zentai 
László /Zen./, 3. Göttmаnn /Szab./, 4. Szab б  Imre /Zen. 	50 
m. gyoraúsz"sl. Vermes S. /Szab./, 2. Haг sán„y Sándoг  Zen.! , 

D б z нa /Zonži./, 4. Rб th- /Beoe. „ ?_5 m.  gyermek- gуогаів z е :  
1. Dvornjak /Zom./, 2. Bálint Z'en./, 3. Vuki čevi б  /Zom./, 4. 
Bermel /Szab./p 100 ra. mell ~iszá в s 1. Koller /Zom./, 2. Zentai 
Lász16 /Zen./ Đ  3. Rózsahogyi /Becs./, 4. Deutsch Viktor/Zen./ 
100 m. gyors б zé в : 1. Várаdi /Beoe./, 2. Vermes i. /Šzab./,3. 
Miladjev /Zo;n./ s  4 .  Toma /Zom./p 50 in. Lf j~"~Yos~fszósa 1. Ver 
mis I. /Szab./, 2. Kmet z I. /Szab,%, á. Csincef~k Eridгe/Zen./9 

sohwarz /Zom./, 400 m. gyorsi~ѕ zás: 1. Váradi /Becs./, 	2. 
Gradjanski /Zom./, 3. Kmetz 27. /Szab./, 4. Vinkó /Szab a/. 

2. Vizilabda. Zombori Spогt -Szabadkai T АЈTК  5:0, Szen 
tai AK - Becskereki Vojvodina 3n 2 , Becaereki Vojvodina - Sza. 
badkai TANK 8:0, Széntai X - Zombori Sport 240 бllásná. a 
II.' félid ő  4. рercé кΡ, en a zombori csapat, egy tévesnek ítélt b. 
rбi döntés miatt, spоГ°tszеxtitlenűl levonult a ályár бl. 

A vizilabda-b.žrdk Jámbor Elemér /Zenta/ s Sulyok /lom-
bor/ voltalj. 

A pontverseny eredménуe 1. Zomb»r,. Zenta, 3. Szabad 
ka, 4. Beoskerek. A vizilabda serleget a szentai. Аи , Vajié S~ 

va вerlegéia pedig a Zombori sport nyerte. A helyeze tteknek u- 
tólag küldték mag az érmeket, mivel azok a verseny napjáig 
nem érkeztek .meg Zágróbb бl. Nagy anyagi és erkölcsi sikerrel. 
záxult. 

1932 • július 31-én Zentá.n: szentai AK - DuŽcis 	5 :0, 
"dr. Ludaji б-serlegmérk б zé& . A második i бlid бben több eúlyoв  
szeri  вб t1 ііaёg történt. Pakdki úgy esett, hogy eszmé  et  



lenül іzállitották k бrházba agyrázkódással, Rapp /D/ 	olyan 
hasrúgást kapott, hogy eszméletlenül vitték le a pályáról é е  
orvosi kezelésben részesitették, Ráoz Szabó pedig a kapu-
félfának rohant, ös иzeverte arcát és oláju]t, felloosolták,ké 
a бbb tovább játszott. 

Július 31-én Becsén: Gradjanski - Radni čki SK 	3:1 
/1:1/, t°dr. Ludaji ć- ѕerlogmérk бzés", bfró Lozanov. A Radni čki 
fiatal erőket szerepel.tet еtt.G.: Györe S.p. J.: 	Prohá.в zka, 
G'Yöre, Lakatos II. /R/, illetve Tihanyi,. В t гсеб k, 	Milovanov 
/0/. 

Au~uвztus 7-én Zentán: Sz АK - Radni ćki S1C 9:0 /3:0/"dr. 
Ludajié-serleg іnérkđ zés", biró Kujundži б , Jenovac  2.  
Burány 52.p., Újházi 54. p, Petkov б0.p., 0hб zі  бl.p., Űj házi 
80.p., Petkov 88.p. J,,: Botos, Boros, illa, Keczeli /R/. Ra-
dóezki helyet Györe védett a munkáscsapatban,; 

A "dr. Ludaiii-serlegmérk б zé веk" végeredménye: Gradjans. 
ki  10, Szentai AK B, Dulcis 4, Radni őki SK 2 pont. 

Augusztus 7-én Zent án: Konkordia ifj. /Zenta/ 	Slavija 
/Zenta/ 3:2 /0:2/, b.l.m., blró Basa. 

Augusztus 14-én, a zentai Gazdakör 50 éves fennállása 
alkalmáb б7, a SzAK-ot ZavЈљ  б  Konstantin f бjegyzđ , dr. Habram 
Nándor, a Sentai Friss Ujság felelđ s szerkeszt бje és dr. 
Deutsch János ügyvédj еZölt képvi еelték az ünnepségeken. 

Augusztus 14-én érkeztek vissza a eserkészеk nagytáboro 
.zásukról, többezer kilométert tettek mea: vasuton és gyalog, 
megmd вzták a Kamnikot is. A kirándulást Hu ааzák Gábor csapat. 
tiszt vezette. ' 

Augusztus 14-én Zen•tán: Radnx ćki áK - ђoli ja /Mokrin/ 
4:2 /0:0/, b.l.m., bir6 Neverkla. A zentai csapat 10 	pero 
alatt 3 gólt rugott. J. ő  Boros centerhalf. 

A bajmоk± sportegyesület jubileumi ünnepén 	augusztus 
_1416-din, mint két meghl.vott játszott 14-én Bajorokon: Beograd 
ski ŠK- Szentai AK 2:2 9  b.1.m. F.: KBгösi - 1'erzin, Ivaјor - 
St вppančev, Pálinká з , Pakaški"- Кováo в ,/Nagy дuda/ Jenovác,' 
Burány, Petkov, /i7 j,h б.zi, Rácz Száúd . 

Augusztus l5-én Bajmokon: Bajmold AK - Szentai AK 2:1, 
b.l.m. 

A jubileumi ünnepen a zentai csapat nyerte a 	második 
emleget. 	 . 

Augusztus 14-én a Szentai AK е zбgárdája ré в ztvett 	a 
zombori űszóversenyen. Zont аі  László /SzАХ/ az 50 m. 	ifj. 
gyorsászásban harmadik, a 200 m. mellúszásban a második lett; ` 
a 100 m. gyoretiеzásban Kelemen Károlц  /SzАK/ a harmadik; 	a 
100 m. hátúszásban Szabó Imre /SZ АK/ harmadik; a 200 m.vegyee 
-váltóban a SzЛK második.. 

Ugyanazon a napon Zomborban: Zombori Sport - Szentai X . 
3:1 /2:1/, vizilabda-mérk5zé е . G.: Bruckner Aladár.l.p.,Zerita 
öngólt is dobott. F.: Zentai László - 0sine аák Lajos, Tгi-
polezky Aladár - Tri.polszky.István_-_ Bruckner Aladár, Burány 
Géza., Narsány Sándor, Sztrilioh hiányzott a csapatb бl. 

Zentai ver еenyzбk, akik nem értek el helyezést: Deutaoh. 
Viktor, `rolmácsy I еtván, 'Zentai Frigyes, Buráаy Géza, Harsány 
s~ ndo. , Tomasich Antal, Tóth Abonyi  Tibor.

. 
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Augusztus 14-én Zentán: Konkordia /Zenta/ - 	Hajduk 
/Zenta/ 3:2 /2:1/, ifjižsági B.L. І í., biró Franczer. G.: Ábra-
hám /K/ 15.p., Aulik /K/ 30.p., Ábrahám /K/ бО .p., a Hajduk 
gбljai a 31 0  p. és бl.p. Konkordiáí Bene J б zsef - Л~ész ro s 
Istvan, Makrinov Draggo - Németh, Stuhl László, Gáb 9.István 
Kocsis Iatván,..brahám, Aulik István, Petrid Radovan, Vida 
Tstván. 

Augusztus 14-én lejátszott többi ifj. B.L.M.: SZAK I. 
b. - Grаdjanski 4:3 /2:2/; Spárta - Jedinstvo 3:1 /1:1/; Sla-
vija - ZsAK 9:2 /5:1/; a Slavija csapata: Vida Istvá.n - Szal- 
vai Gyula, Wirt Gyula - Dinka Mátyás, Szép Mátyás, 	.Hegédüs 
Pál - ЛΡбé záron László, Szalma Ferenc, Kocsis Lászl б , 	Szép 
Јбвka, a csapat G.: Mészáros 6, Szalma 2, Szép .T.1. 

Augusztus 21-én szokolnap Zentán, gyakorlatokat mutat -
tak be лg вΡr Drautin szabadkai szokolvezet đ  vezetésével.Dé1-
ben közös ebéd. Délután úszáv їгs еnу  a Tisza túloldalán /ered-
ményeit nem ismerjük/, utána a zentai és szabadkai lányok röf 
labda-mérk~ zése, este a Fehér Hajó vendégl đben hangverseny és 
tánc. 

Augusztus 21-én Palicson a TANK rendezett úsz6ver еenyt 
zombori, becskereki, zentai, moholi indulókkal. A pontver-
senyt és'egy serleget Zombor nyerte"34 ponttal, Szabadka 25, 
Zentá 23, Becskerek 18 9  4oho1 8 pontot szerzett. Réazl еtes e-
redméв~yek. 400 m. gyorsúszás: 1. Váradi /Be/ 5,54 p., 2. Torna 
/Zo./, 3. Kretz /Sza,/; 100 m. gyorsúszás: 1. Vermes /Sza./, 
2. Váradi /Be./: 50 m. gyorsúszás: 1. Róth /Be,/, 2. Permes 
/Sza./, 3. D б zsa /Zo./; 100 m. mellúszás: 1. Koller /Zo./, 2. 
Hahn /11Io./~ _3s_.Durst /Zo./p 50 m. hátúszás: 1. Koller Zo.'2. 
Zentai  'L.  /Ze/; 50 m. gyermekúszás: 1. Vuki čeуiб  /Zo, , 2. 
Bálint /~é../, 3._Bermel /Sza./ 3x50 ш . vegyes-váltó: l.Zenta 
/Zent ai, Har sány, Burány/, 2. Zombor, 3. Mohol; 4x50 gyors-
váltó:l. Szabadka, 2. Zenta. 

Veszélyben van a Zombori Sport úszóhegemóniája, a zent&. 
i és becskereki úszók feltörtek. A z вüri g<тenge volt, a becš-
kereki versenу zőkct lépten-nyomon diszkvalifikálták, igy es-
tek el a vándorнerlegt6l. 

Az I. helyet ezüst, a II.-at bronzéremmel jutalmazták . 
A zentai érmeket Zentán, Fodor Hugó kirakatában kiállították. 

Augusztus 21-én Zentán: Radni ćki SK - Csantav'rj. AK 8:1 
/3:1/, I. oszt. B. Т  .M., bјгб  Avra.mov. J.~ : Boros, Bokroe, Laka 
ton II., Muhi, Keozeli. G.: Lakatos T І ./3/, Bokros II. /2 /,, 
Botos /2г, Vreczkб  /1/.. A tréner munkája meglátszik a csapa- 
ton. 

Augusztu.21-é гL Zentán: Konkordia - Sz А  T.b. 2:2, ifj. 
B.L.M., bind Franezer. 

Az e11 đ  vadásztáхsaság úgy határozott, hogy_ mindaddig 
egyiuttmaxad, rig a vadászteriil вΡt bérleti összegét le nem 
szállítja a város. Utána a`volt második таdásztár ѕaеág 'kivá-
lik a jelenlegi egуввületb бl. 

Augusztus 28-án Zentán: Radni ćki 8K - Verbászi SC .6:0 
/3:0/, I. oszt. B.L.M., bírd Ši.balid. Radniéki-pálya. G.: 
Györe 10.p., 30.p., Renkd 36. p.,63.p.,69. р ., Boros 76.p. 3.: 
Botos, Serffzб , Lakatos II., Govedarica, krohászka, Vreczkó. 
Csalddást keltett a VS0, mely augusztus 16-án, a bajroki  jubi 
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leumi labdariágá-tornán nagy g6larán зΡдΡya1 verte a Beogradeki SK 
t, ѕ  igy akkor a második helyre azoritotta a Szentai AK-ot. 

	

Augusztus 28-án Beesén: Gra. đjanski - stientai AK 	2:1 
/2:1/, I. oszt. B.L лri., bíró Aуramov. A 10. p. Becse öng бlt 
rúg. G.: Janek 28.p., I.ilovanov 35.p. F.:,K6rösi - Stepančéf, 
Terzin - Pálinkás, Paka ~ki, Tóth II. - Pa јió, Burány, Petkov, 
Újházi, Rácz Szabó. Tartalék Nagy Duda, Kovács. 

Augusztus 28-án szezonzáró ús?ómérkбzés Zentán a SzAK 
rendezésében, melynek nemzetközi jelleget &ott az, hogy Hahn 
László, Hahn István és Bálint Pál /külf öldön tanuló 	moholi 
diákok/ által képviselve van a Grenoblei S.C., a Bécsi és Lau . 
aannei Ruder Club. Egyikük osztrák ifj. bajnok. A versenyt a' 
Tisza. bánáti oldalán. tartották. Eredmények. 50 m. 	gyermek- 
meUuszds: 1.nartstein i dxton, 2. Lengyel Gyula: 50  T. 	if j . 
gyorsúszás: 1. Zentai Frigyes ., 2. Csincsák Endre; 50 m. gyorB 
úszás: 1. Burány Géza, 2. Kelemen Károly , 3. Bálint Pál /%- 
hol/; 50 m. mellúszá зΡ: 1. Hahn László /ISIohol/, 2. Zentai Lá ѕ z 
16; 50 m. hátúszás: 1. Harsány Sándor, 2. Zentai László; 3x50 
m. vegyes-váltó: 1. Zenta /Zentai, Harsány, Buránv/, 2. IYiohol 
/Hahn I., Hahn II., Bálint/ 

Ugyanazcn napon SzAХ  /kék-f ehérek/ - SZAK /zöld sárgák/ 
3:1, vizilabdamérk ő zés. sztrilich Béla búcsúmérk бzése, aki 
katonai szolgálatra vonul be. 

Augusztus 29-én d.u. 2 árakor indult szegedről az otta-
ni regatta verseny-nyolcas, msly d.u. 6-kor ért a zentai Re-
gatta Klub kiköt ő jéhez. A nyolcas ta,jait a zentai klub tagja 
i látták vendéül, s másnap reggel korán indultak Belgrád f e-
lé, hogy ott resztvegyenek az evez ős Európa- versenyeken. 

Augusztus 28-án Zentán: Konkordia - Slavija 2:1 /1:0/, 
ifj. B.L.M., biró Szabó. 

Szeptember 1-én válasžtm..nyi ülést tartott a Szentai AK. 
sztrilich Вéla helyett az úszószakosztály vezet ő je Guelminó 
Sándor, a vigalmi-bizottság elnöke pedig Dobos Gy б zб  lett: E1 
határozták, hogy a korcsolyapálya melletti melegedet teljesén 
újjáépítik. A "dr.  Ludaji č-serlegmérkő zések" második díját, 
egy kis ezüstserleget, atvették. 

	

• Szeptember 4-én Becsén: Gгa janaki -- Radni čki SK 	3:1 
/0:0/, I. oszt. B.L.M., biró Cvetkovid. A biró gyenge, .a _be- 
csel csapat durván játszik: Györe megsérül, Borost f ejber 
já.k, utána Renkdt is leviszik a pályáról. A becsei gólok 46. 
p., 55.p., 57.p., majd Lakatos II. /Rf 82.p. J.: Radóczki, La 
katoe I., Bokros, Serf sz ő . 

Szeptember 4-én Zentán: Konkordia - ZsATC 1:1 /0:0/,ifj. 
B.L.M., biró Franozer. A ZsAK emberfeletti 	er бfe ѕ zités вel 
játszott. 

1932. szeptember.11-én uerbászon: Dulcis - Radni čki SK 
1:0 /1:0/, I.oszt. B.L.M., biró Segedinski. A zentai 	csapat 
fölényben, de tehetetlenül játszott, a biró pedig két 	io4s 
ll-e ѕtel fosztotta meg a csapatot. A kapott gdl, 	potyagól 
volt. 

Szentember 11-én Zentán: SzАND -  SzАK 2:1 /1:0/, b.l.m. 
biró Cvetkovió. Kiábrándit б  unalmas csapkod", fegyelmezetlen 
višelkedés mindkét részrбl. A biró kevés hozzáérté внel,és  sok.  

16.  _  4 1`8. 



rosszakarattal vezette a тérkб zést. 
A zentai Tenisz $lub háziversenyét az elmúlt héten tar 

tották meg, a férfi veršenуzđk Heiszler-Gyurgyovánszky, a nek 
pedig dr. Lúdaji č  serlegéért küzdöttek. A férfiak gy őztese 
Löbl Endre lett Simon IvlзΡ hály el őtt, a női győ ztes iartstein 
Tévéz. 

Szentember derekán Zágráb е zékhellyel megalakult 	az 
1936.évi berlini olimpiászt el őké ѕzit ő  országos Olimpiai- bi 
zottság, mely dr. Ludaji ć  Mild báni tanácsost nevezte ki a 
Zentár_ megalakitandó Olimpiai-bizottság elnökévé, azzal, .hogy 
a legrövidebb id đn belül alakítsa meg a zentai és zenta-járá.-
si bizottságot. Az alakuló gyűlésre meghívták Zenta, .Horgos, 
Martinos , Kanizsa, Tornyos, Ada és Mohot összes sportegyesüle 
tét, a teniszklubokat is beleértve, valamint több, klubonkivг  
li sportembert is. . 

Szeptember 18-4n Zentán: Radni ćki SK - "Plava zvezd,a" 
/Ada/ 3 :1 /2:1/ I. oszt . B.L.M ., bíró Tamasi . Durva mérkбzés. 
G.:T_.akatos I. 26.p., Lakatos II, 28.p., 62.p. J.:. Boros, 
Bokros. 

Gzeptemb еr 18-án Zintd.n: R&.ni бki sT' ifi. - "P1ava zvez 
da" ifj. 5:0 /3:0/, b,l„m. 	 . 

Gzeђ tenіber 18-áu Topalyán: Szentai AK - Topolyai 	JAK 
1:1 /1:0/, I. oszt. B.L.M., birá P оljakoуiб , F.: Kбrösi-Major, 
Terzin - Pálinkás, Pakáki, 'Tóth II. - Paii č  I., Jenovac, Bu 
rá.ny, Újházi, Rácz Szab б . Tart аJék Tdth Abonyi. A zentai csa-
pat több kisebb-nagyobb sériilést és jó pá.r pofont hozott haza 
Topolyáról, ze.еlyek b tapasztalatokat nyújtottak a revansra.A 
topolyai: közönség megf élemlitette a bírót, a bíró és a zentai_ 
játékosok rend őri asszisztencia mellett hagyták el a pályát, 
de még igy sem tüdtók megakadályozni,hagy nehán у  játéko ѕukt бl 
tettlegesen ne b ~xcauzzon a feldühödött topolyai publikum.G.: 
Újházi, A zentai csapat óvott és büntet ő-f eljelentést tett. 

Szentember ?_5-én a, zentai szokolista-lányok Тjvidéken 
az országos szokol-röplabdabajnokságért mérk ő ztek, miután már 
az újvidéki keriileti els őséget megszerezték , Az eredményt nem 
ismerjük. 

Gzeptembör 21-én Zentáгб] kü.lö гіvronaton közel 200-an u-
taztak Újvidékre'/a közbeesi állomások еn számul{ 500-ra szapo-
rodott!, hogy megnézzék az ott rendezett Jugoslavija-Ferenevá 
ros labdardgó-mérkőzést villanyfény mellett /az e геdmény 2 :Ž 
/1:1/  volt!.  A kirándulók hajnalban.érkeztek vissza, 

1932 . szeptember 25-én a lövészegylet versenyt tartott 
a Népkert hutamögötti löv őtéren. 

szentember 24-én a Kaszinó kistermében, dr. Ludaji ć  Mi-' 
loš elnöklete alatt alakuló gyűlést tartott a zentai Olimpiai 
bizottság. Elhatd.roztd.k, hogy tagokat gyű jtenek havi 1 diné- _ 
ros tagdij--kötelezettséggel, s utána. шegtartják az alakuló 
közgyiilé ѕt. Az el бkészit б  bizottságba választották az elnbkön 
kivül: Tripolszky István és Kulka Josip titkárokat, Arad ski 
severt és Jakovljevid Žarkot, a GzАK részér бl Vartus Ferencet 
és Kiss Frigvest, a Rad гіi čki SK részér ől Szabб  ICaty~st és . 
Fuss  Antunt, a helyi teniszklubok részér ől dr. Répás Nándort 
és Bгuckner Lász1 бt, A járási Olimpiai-bizottság megszerv еzé 
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sére kés đbb kerti. sor. 
Szeptember 25-én Zentán: Szentai AK - Radni ćki SK 1:0. 

/1:0/, I. oszt. B..L.M., bíró Ruzman. Rad б ezki в zenzáció вan'vé 
dett, az egész mérk đ zé в  alatt egyetlen durvaság sem fordul 
el ő . G.: Pajiá 30.p..Á II. félid. đben es ő  esett.:F.: Radni ćki 
- Radóczki - Botos, Renkó - Prohászka, Boros, Lakatos I. - La 
katie II., Mészáros /Slavnió/, Govedarioa, Jan či б , Bokros. 
Tartalék Serf đ ző ; SzAK •-'KŐrösi - Majo' ~ , Terzin - Pálink",Pa 
kaki, Balog - Pajiá, Jenovac, Burány, t)jházi, Rácz. Szabó. 

Október 2-án Zentán: SzAK - Dulcis ~ /Verbász/ 3:2 /2:1/, 
I. oszt. B.L.M., beró Ruiman. G.: Rapp'r 3. р .,t~ 'házi 	20.pp., 
Csonka 41.p., Jenovac 46.p., Rapp.70.p. A mérk б zést Ріka ki' 
nyerte meg a SzAK-nak okos és irányito j átékával. 

Október 7. A Szentai AK kérte a várost, hogy,a Népkert 
ben félépiten.d đ  karesolya--meleged đház felépítéséhez megfe1e18 
mennyiségü használt téglát és ablakot engedjen át ingyenes vá 
rosi fuvarral. A váгosi tanács helyt adott a kérelemnek tekin.' 
tettel a sportegyesület nehéz anyagi viszonyaira és a közér-
dekre azzal, hogy a meleged őház a város tulajdonát fogja ké- 
pezni, de a SzAK használatra, szabadon rendelkezik a melegedő  
vii. 

A Radnićki SK birkózói megbe е zélé аt tartottak 	Günd 
IJfárton szaki sztály-vezet đvel. Egyben csoportképet is készitet 
tik Berényi Mihály, Gombos Béla, цΡé ѕzáros József, Balla _ La-
jos, Molnár Szipán Antal, Vukelid Panta, R б zsa Dezsđ, Pék 
László, Paniá Nikola, Paniá Aleksandar, Biliozki Antal, Balog 
Endre, valamint Balla P6.l, Bafla Dezs đ  és Balla Lajos gyermek 

. versenyz ők. 

Okt đber 2-án bef ejez ődtek az ifjúsági bajnoki mérkő zé 
sek. A végeredmény: Konkordia 12, SzAK 11, ZsAX 10, Gradjanš- 
ki 9, Slavija 4, Spárta 4, Jedinatvo 4, Hajduk 2 pont. 

Október 9-én Zentán: SzAK - Verbászi SC 7:0 /3:0/; 	I. 
oszt. B.L.M., bíró Neverkla. Sáros pálya. G.: Jenovac, Újházi 
/2/, Paj i ć , Csonka /3/. F..: K đrösi - Maj or,,Terzi Stepan-
ev, PakafiзΡki, Pálinkás .- Jenovac,. Pajid, Csonka, Ujházi, $ácz 

Szabó . 
Október 9-én Topolyán: opolyai JAK - Radni čki SK 2:0 

/1:0/, I. oszt« B.L.M., bir6 Ѕofčiб . A topolyai csapat a kö-
zönвégt ől támogatva durván játszott, volt id đ , amikor négy 
zentai játékos is a földön hevert. Ennek ellenére a bíró még-
is,Renkбt /R/ állítatta ki. J.: Győ e, Lakatos II .  ..‚  
A zentai csapat migóvja a mérkő zé еt és büntet6feljelénté ѕt 
tesz. 

Október 16-án Zentán ж  SzAK - Caantavéri AK 8:1 /4:1/, 
I. oszt.•B.L.M.,  bird  Ruzmán. F.: Kđrösi - M~jor, Stepan ev - ‚  
Pálinká в ,.Palca~ki, Kovács,- Pajió, Jenovac, jhá,zi, Csonka, 
Rácz Szabó. Sáro в.pálya. G.: Jenovac 3. р ., Terzin 15. р ., Ráez 
Szabó 19. р ., II jházi 20. рн , Jenovac 4 б . р ., Terzin 55. р ., Jeno-. 
vac 77. р ., Terzin  86.» .  A csantavéri gólt a 40.р . rCгgták, 11-,. 
eeb đl. Ј .: Ivanovid/Ia! és a zentai вaatárok. . 

Az olimpiai-bizott зág oktáber 15-i t+lésén elhatáro zta, 
hogy október 30-.ra alakuld nagygy ű lést hiv ös в ze az Eugenban. 
Egyben gyiijt điveket  osztottak  ki a vezet đségi tagok között. .  

-  
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Oktdber 23. A szabadkai labdarúgó-al вzövetség a Szabad-
kán eladott jegyek, utáni alszövetségi hozzájárulást 10-r ől 5~ 
ra е zá11іtоtta. 1 tekintettel a klubok nehéz„ anyagi hely zet_ 
re. Persze, a rogazdag" vidékr бl megfeledkeztek, s igy a vidé-
ki klubok tavábbra is 1%-ot fizetnek, az al в zövetség pénztá- 
гába 

Október 25--án Zent г.n: SzАK - '°Plava zvezd.a ~' /Ada/ 	3:6  
/1:0/.  I. oszt. B.L,M,, báró Per&td. A zentai csapaton a fá 
zndts ág_ jelei látszanak. F.: KBrö ѕl - Маіог , StepanY~ev-Кováos, 
Pakaski, Pálinkán - Pajid ~. Jenavac, Ujh~ zi, Csonka, Rácz Sza-
b б ; G.: Jenovao 4.p.,54=p., Pakaski 11-esb бІ. 60.p. Jakovlj еvi 
cet és Kozmát /.,A,, valamint C еonkát kiállitották, 'A mérkđzéв  
vége már'larуha, tehetetlen veg6déa. 

Az бѕ zi tabella állása: Szent.ai AS li, Duicie 10 9  Gra-
djan ѕk$ 8, Topolyai JAK 8, RadniLki SK 6, "Plava zvezda 01  4, 
Cеantavéгi AX 4, Veгbá вzi SC 3 pont. 

Péter királу  szobor lele lezési ünnepélyének 	el6éšté 
jén, okt бber 2g-én rendezett fáklyásmenetben a Radn і  kЭC г  ёв  
a Šzentai AK tagjai és játékosai is •résztvettek, 

Marid Vladimir, a zénta.i Rаdni čki SK volt kiváló labda- 
rdgб ja, aki a mul.t évben egyik mérk őzésen lábét törte, okt б --
ber 29-én tüd đgyulladá ѕban meghalt. A sportegyesületek testü-
letileg vettek részt temetésén, 

November 6-án tartotta őszi elsó körvadászatát az e1 ѕ8 
vadásztársaság, melyen mindössze 125 nyul és 15 fogoly esett 
zsákmányul Tekintettel az і je е ztбеn kis állományra, az egész 
téli szezon alatt nem tartanak vadászatot. 

A Szentai AK november 73•-án teadélutáni, tartott az Eu--
gen--s гáll б  hailjában. 

November 13--án Zentán: Sz АK Radni ćk:i SK  1:0 	4:0/, 
b.1.m., b ігб  Sorrnenberg. Kis közönség, j б  sport. Mind a 	22 
játékо . azt akarta, hogy beválegagsák a Szabadka elleni város 
közi mérk őzés egуütte ѕébe. G. Pa xd 13.p. A II. félid őben Іliči 
rid Vladimir emlékére 3 perére 1e.11t a játék. 

A  Rad.ni őkS SK birkázó- ѕ zakosztáіya megkezdte müködé ѕбt . 
Gtгnoz Márton vezetéséve, edz ő  Bart бk Pál. Hetenként kedden, 
eni.itörtök_ön és szombaton van edzés a Zöldfa•-vend бgl бben. . 

November 1 3-án a Szokol--egyesület ürinepi akadémiát ren-
dezett a gimnázium tornatermében, a Balkán--háború kezdetének 
20, évford.ulá j a alkал.mábб1. Felolvasott Vujovid Mile, a szoko 
listák tornagyakorlatokat mutattak be, utána tánc—..volt. 

November  20-án a Szenta:L . нlí. teaestet rendezett a Kaszi-
nó termeiben. 

November 20-án Zeá іtán: Szabadka -v Zenta 4:1 /4a1/ vá -
rosközi b.l,m., bir б  ibalid. Hideg, szeles id ő , nagy kё zбn-
ѕбg. A~bix°b megmutatta, hogyan nem szabad bíráskodni. Az elv-
vé legуб žéѕтe ítélt zentai csapat F.: К6гö i - Drljaćiпз  /Ste 
panéev/, Botos - P•бli.nkás, Pakdki, T đ th II. -- Jenovae,Paji7 
t házi, Renk б , Lakatos II. /Mészáros/. A csapatot Kiss Fri-
gyes /SzAK/ és  Fuss  Anton  /R,  össze. G. Kurin 2. . 
p.,  Guga 7.p,. Lakato в  iT, 22, , Kopasz 10.p .,15 .p• A birб  
nem

s~
i вmе  te a i a Ien$ž Ital l őt ké e gб lt,  e s  nem adott .  
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egy 11-est Szabadka ellen. J.: Siflis /Hanák II./, Bali, Ruka-
vina, Tóth II., Beleslin. A mérk őzésen jelen voltak a Szabadka 
i labda rúgd-vezet ők is. 

Hogy a szabadkaiak e1járása . nem csak Zentáa 1 	szemben 
 volt ilyen, annak dokumentálására a Sentai Friss Сjaág novem-

ber  2 5-i száma közli az egyik apatinX sportember nyilatkoza -
tát a zombori "j Hirek" c. lapbanc„Bizony az apatini együttes 
nem gy бzhetett Szabadkán , egyszerű en azért mert Szabadkkor nem 
akarja beismerni, hogy a vidék futbailnivdban _ régen utolérte. 
A szabadkai publikum 1_áthatta., milyen a vidéki futbalinivó! 
Elvesztettiik a mérk б zé еt, mert a bird - nyiltan kimondom -pár 
toe volt. . A bird sem akarta , az alszö иetség sem akarja, hogy 
Szabadka f цtballfölénуe - amely már rég г=r; elhalvá.nyult - letűn 
jön az  

1932. november 27. A SzAK vezet б sdge a legnagyobb gyorsa 
sággal folytatja a népkerti meleged ő  épitését, mely pár napon 
belül tet б  alá kerul- Egyuttal biztositották a korcsolyapálya 
villanyvilágitását is. 

December 1--én Kikindána Kikinda - Zenta 3~ 3 /1:0/, város 
közi b.l,m.., bird Orosz. Nivós sport. F. K бrösi /Raddczki/ -
Drljaóin., Major. /ké еdbb Stepanóev/ - Renkó, Pakaški, Tóth II.-
Jenovac, Paji ć, Stepanóev, Lakatos II., Rácz Szabó. A bird 
ré ѕ zreha ј ld .volti  kidllitotta Renkót, Paj ióot /a:rikor mint csa-
patkapit ny, Renkd miatt reklamat/. A 9 emberrel játszó zen-
tai csapat védelemre rendezkedik be, .de a tri ѕ szatérb Pajid eg~~ 

másutá.n két gólt id. Kikinda az utol ~d percekben egyenlit. 
December 31-én a Szentai AX és a Jadraneka Straža k ő ző  -

sen rendezték meg a Szilveszter-estet  an  Eugenban. 
A Sentai Friss jság 1932. december 8. és 21. 	közötti 

szóinai hiányoznak , igy, az ezen idбre es ő  oportesemények nem 
rekonstruálhatók. 

1933.,  január 3. Leszállatják az ilsd zentai vadásztár ѕa-
ság 27.500 d.iлár bérleti díját évi 15.000 dinárra, a városi 
közgyiilés határozata értelmében. 

A Dunabánsdgt Vadász-szöивtsdg felhivja a vadászegyesüle 
tekét, hogy január 1-t ő:i szünetel tes вék a ,  riyúlvadászatot, mert 
a.z elmult zord tél megritkitotta az állomanyt. 

Pravoszláv karácsony másnapján, január 6-án mű soros. es-. 
tet rendezett a Radnióki SK az Eugen--szálló nagytermében. Há - 
rom bohózatot: adtak el đ . "Az eldkeld világ" c. l,f.elv, darab -
ban Slavnid Mara, Axadski_ Katica, Habín Vema, Grujin Nikola, 
Vukoviud Iviarko és S1avniá Niilan, az "Aszfaltbetyár" és a "Rebe-
ka néni" c. bohózatokban pedig Kulka Jázsefné, Hubert Mihály, 
Almái István, Nagy мat ., Simon Böske, Gyuresik pária, Papp 
István és Szabó József szerepeltek. Rendezdk: Békáѕеi Nándor 
és Séd ja.kc~y Ozren . "Mise Zenta -- 1933" 011ai Julia lett, udvar 
hölgyei Fet đ  Margitka és Savid Dobrila. 

Január 7-én . tartották városközi asztali:teni ѕ  versenyü-
ket Zenta /SzAK/ és Kanizsa /Grafi ćar/ csapatai. Kanizsát Sőre 
gi I., sdregi II., Os бkvári,,Raffai, Apró Kati, Aprd Otti,Zen--' 
tát Tolmácsy I в tиán, Tripolezky István, Zentai Frigyes, Webel 
József i  Gyetvai Géza9 Tomasich Antal, Р? t б  Margit és Webel Jó- 
zeefné képviselték. Zenta gубrött 19x9 arányban. 



Január 15-én táncdélutánt rendezett a Szentai AK, az Eu-
genban lévő  klubhelyiségében. 

Január 16-án megnyilt a SZAK népkerti korcsolyapályája a 
meleged ővel egyutt. :Mivel a klub vi.l_lanyvilágitásról is gondos 
kodott, a sötétség beállta után is sokan korcsolyáznak. 

Január 15-én Zentán: Zombor - Zenta /SzAK! városközi asz 
talitenisz-verseny 14:1. Az országos bajnokcsapat három tagjá 
Hexner, Gradjanski és Dvorná.k Baba képviaelték Zombort. Nagy 
közönség a Royal nagytermében. Eredmények: Férfi egyes- Gra-
djanski-Tripolszky 21:8, 21:15; Haxner-Zentai 21:12, 21:17; 
Gradjanski-Webel 21:8, 21:10; Hexner--Tolmácsy 21:6, 21:6; Gra-
djanski-Zentai 21:13, 21:7; Hexner--Tolmácsy 21:8, 21:9; Gra-
djanski-Simon 21:9, 21:6; Iiexner-Gyetvai 2.1:12, 21:12; Gradjan 
ski--Tolmáosy 21:4, 21:15; Hexner--Tripolszky 21:13,21:12; Grá--
djanski-Zentai 21:18 9  21:10; Hexner-Webel 21:5,21:10. Férfi pá 
ros: Hexner, Gradjanski-Simon,''L о1mácsy 21:12, 21:13; Hexner, 
Gradjanski--Zentai,Tripolszky 2114, 21:15; N ői egyes: Webelné-
Dvornák Baba  21:9, 21:11. 

Január 29--én a Szentai AK jégünnepélyt rendezett a kor-• 
csolyapályán. Tánc is volt a meleged őben. Ez alkalommal avat-
ták fel a meleged őt, melyet zsúfolásig rлegtöltött a sportoló 
if júcág és a SZAK vezet ő sége. 

1933. február 4-én volt a Radni ćki SK jelmezes bálja. Vu 
jić  Sava. polgá тester megérkezése után felvonultak a maszkák: 
Patyi Jenő  kozáktánc-számokat mutatott be. Stefin Sanyi "Micky 
Maus", Korpa István„c оw-boу"voltak a legsikerültebb jelmezek. 
A n ői maszkák nem árulták e1 neveiket. 

Február 5-én a Radn_i čki SK birkózói a Szabadkán rende-
zett versenyen vettek részt. Pehelysúlyban Pani ć  /R/ I  nyerte 
Szabadka vára s ba jrLokságá;t . A kisn.ehéz-súlyban Bartók második, 
Dobokai légsi£?yban szintén második dijat nyert. 

Februá.r 12-én kezdi el tréningjeit a Szentai AK a népker 
ti sportpályán. 

A Radnieki SK vezet ősége átirt a Szentai AK-hoz, hogy kös 
serek egyezséget a játékosok vándorlásának megakadályozásara.Á 
SzAK választmányának válasza: barátságban akar ugyan élni a 
tárв4ubbal, de ilyen egyezményt nem hajlandó kötni. 

A zentai Sakk Klub február 19- 4n tartotta évi közgyülé-
вét a Vass-féle vendégl őben. 

Február 19-•ér.. tartotta évi tisztú'it6 közgyülését a Rad-
ni ki SK is. Diszelnök dr. Ludaj:I. ć  мU 1о  , ügyvezet đ-elnök Kir--
ja.kovi г~ Branislav, alelnökök dr. Stössel Ernő  és Hauer József, 
titkár  Fuss  Antun, pénztáгos Kulka József, ellen őrzđ-bizottsá. 
gi  elnök dr. Ludaji ć  Stanoje, el.lenđrök Filipenko Vasilije éš 
Klein József, a labdarúg б-szakosztály vezet đje Drljačin Milan, 
a birk6zó-szakosztály vezet đje Gü ncz Márton, ügyész dr. Balázs 
Jenő , orvos dr. Prekajski Dejan. A választmány 6 tagu. 

Február 244n tárgyalta a szabadkai labdarug6- al в zđvet 
ség a Szent ai AK azon javaslatát, hogy a jelenlegi rendszer he 
lyett állits аnа  k fel 4 szabadkai, 3-3 tiszai-- „ dunai-csopor! 
belicsapatb бl egy а1szö•vetségi 13ggát, a többi csapat pedig az 
eddigi bajnoki rendszer szerint m4rk đzzön és kiesési rendszer 
rel jusson be a. ligába. A S zAK javaslata a labdarúgás  
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télét cél о zta, hasonit 9nditvár+ уt tett az apatini sportkonfe-
rencia is. EіŽеI szemben, a zentai Radni čki SК  felhiy"a köyі t 
keztében 15 kisebb egyesület tiltakozott az ellen, hogy a SzAХ  
javaslatát elfogadják, s a most érvérérben lév6 rendszer mel-
lett foglalt állást. .Az alszöyetaé igazgat tanácsa ugy dön-
tött, hogy az alszövet ѕégi közgyfi ив s elé terjesztik mindkét ja 
vaslatot . 

Febzuáг  25 4n a Szántai AK rendezésében ke гLilt 	ezinre 
Bóуi Аdoгján "Egy kis senki" c. 3 feiy. vig j đ.téka 	zsúfolt 
ház elбtt. Szereplók: F~xвnczi Ibl, Tolmácsa István, 	Bokros 
Berta, Baehmann Miklós, Vá гadi János, Bruckner Rózsi, Polyák 
Magda, z c en, ona :гnó, Vig Lajos, Gyetvai Géza, Wagner 
Bo зke, Soti Ferenc, Surányi Ica, Berényi Böske, Nagy Jöz ѕef, 
Bodö iе tтán„ Gyetvai Ferenc, Fehér Gábo г  és Dobos Ga6z6. Ren-
dezđ  B~aba1.a ignáe. Utána táncmulatság. 

Februáг  26-án B Đcsén: Grádjanski - SzАК  6:2 /3:1/, bJ .. 
m. A veг e ѕégb еn nem kis .része volt a szombat esti mulatságnak 
is, öt-hat zentai játékos u.i, reggelig volt a mulatságban. A 
becsei csapat j б  formában vо1t. J.: J дriek, Tihanyi, Milovanov 
/Gr/,. . 

Fcba°uár  26-n  Szabadkán: Post"ok SK - Radni ćki SK 1:1 
/1:0/, b.1.m. Lie közönség, егó веи  f вlázлtt, xagadós pálya. .A 
zentai  csapat többet támadott. 

Магвiив  1-én а  Radniéki. aК  тálasztmánцá. ülé зе  megválass 
totta a тigalmiи ,. fegyelmi- ев  végrehajt б ~ bizвttsr~got. 

Kopasz Imre, Sinkovi в s SándoaY, Мani. б  Jovan о  Papp Ist- 
иагг , кz  I.,, II.,  II~:~ ев  Itio vadá ~ zkeiÜl гtek béxlói kérték a 
várost бl s  hogy az 6 bé гletüket is szállitsák  is,  az е1 в6 уа- 
dáзztáх saѕáa;hoz hasonl. бan.  A gazd"zati b јzott зág március 3-i 
ül.езегг  a kéz е lmet  megtagadta  azzal, hogy  eddig  is оl овбкв  kap- 
tá.k bér.j eteS.kCxt. 

1935. mágci'v!з  5-én tartotta a azentai .AK éyi közgуiilé вét 
dx. Keczeli M.  Ferenc el.nöklete alatt. Tripolezky I вtv an tit- 
kár beвzámolt a ziult ет  legkiemelkeddörb e зeményei:rS1: теуnуех  
ték a esopoгtbajnok. вágot ев  в.ikerült гіszóvarse тлyt гén.déz -tek... 
stoláz Dez в3 pénztár:гzok hв.n~aztaAta, hog ag egye зület ~ рé гnz- 
ügyi konзzolidáLi б  a1tj ára lepett. Dr. To~" вy T в tván korelnök 
уехвн é ве  alatt  та~у tették a tiszt,xjitá вt. Diszelnbk Veг:~.i6 аа~ 
та  polgd~~:steк° в incлk dx. Pecar:з~:i Вта_ni. зlar, tiszte'1 е  b@]4.._ 
а1 р1к!ökök 16w S ~.ndor és dr. Vujid svetozar s  aleluökiik dr.  Xi  ' 
czeli М .  Ferenc é а  ii г:bert Јвпб , ' гigуvezet6 elnök Vartus Ferencr  
еlвб  titkár Tr^ipo:t.szisy T ѕtyán, másod вс  titkár V~iгadi Јаивз , f~ 
pénztáтo ѕ  atoS вг., Dе zз6, pénztáro вak Z бит  Јапов  ез  M4rkuв  I в tтán, 
еllеиóгок  Bruckner Aladár ев  Pilišchег  Ferenc,  зzertáхosok Kipa 
József ев  a:Lavnié Dana, háznagу  Vámos Јапов , orvo вok ' dx. 
Deut зch P~tšhály, д :~ . ~ialász Ján~~ s.ц  dr. 8вншагвг  Jakab ',, 	dx. 
atđ ekl Jб z вef. Егг lüууе ~l8 bizott в~g Zavi в ió  Konstantin, dr.  Hab  
ram Nándor és dr. Воввнахп  Sán.dвx,. ügyész ах . Fcrenczi  Antal.  
Szakosztályvezet6lc: Kiss Frigyes labdaхúg,ás, d.r. Biliozki Fe-• 
rifle  tenisz, Сu.е :1тiп.б  Sándcyr тiszáa, if ј  . Тр lтáвв  I внуахг  aszta. 
liteiiisz Dallos Јеид  korcsolya,  Bodor  I вtváSn st~étika. Pá1yуΡ~'а- 
feliigyeі~k Löwеy lцándo és Nagymély3suti í3f~.liztt. KnaltYxrbfzott- 
вау  h{~ zi La~ г► е  /eln.ök/ ~ FIubE:c4 Jenб ,  Dobos  Gvбzб  бs aztri- 
1~~é1a. Vá~.ar~ ztmányi  -tagok: Dorogi. Józ вQf, iiг . Deutech  J'.- 
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nos, Feronczi Ра :1., Hadžl.á Svetozar, Каlаву  S{ndor, Чеи éг  Ка-
roly I гaá.k Dez вB, ~iülle ~~ Ivü_k1ás, Nikoli ć  Dobrivij,  dr. Ninčl б  
Milo, Obolenski Gavrf.lo, R3esz J б zgeš, Rudics Elek, dr. То1та  
сву  I вtv&.n, dr. 7,agorYca lvan, Sfiernberg 1lлдо .г., Pa1kó Mikló в , 
Simon 'M3:ná1y,  Bruckner  László, Teodorovl. ć  S1aцoliub, Freund 
Sándor. 

мárolus 5-én Zentán: SzAK - Graljaneki /Веаве/ 2 :2/l в l/, 
b.1.m., btró Ruzman.  F  K:Brööi - Stepan ćeи , Major -  Péllnkáa, 
Pakaški, Balog -- Jeno-rao, Pa jid v  Bur4ntZr, Ifjlгá,zi, Коиг~св . Tarta 
14k Tóth» Tavaszi els б  mérk4zés, 't гréning hiánnyal. G.: 	Major 
/öngól/ 14.p. v  űjhá,zi 1б . р ., б8.р ., a kiegyenlitó gált 	Becse 
a 85.р . löđr aA  kezd  „,g•ezé® nagyo bb тé огВ  a  becseieké volt. 

Má.rcbus  5-4n Zentѓгa к  На,оан  /Szabadl~/ •-  Radni6ki 5К  4:2 
barát вágos birkб zбverвeny  az  Eugen-вхаl]. б  szinházte•rmében. F-  
redméц~reka Dég в•áЭ. 1. Beek  /1/, 2. Dobokai /R/; pehelysúly 1. 
Panid. /R/, 2. Rajc;iá  /I/;  könYiiyti. дűly 1. Biliozki /В 19  2.Sohech 
t ar /đ/; иеЭ .н .чг ®~а1.у  1 . Fisвhwr  /1/,  ?-. Spekla  /R/ a leg вzebfi 
цетвет >у  Baxták és Ki ss kő zött :folyt  ii., Kiss csak Pontozá вsal 
tudott ggyуΡ8zni; közéрвúlу  1. lapis /1/, 2. Molnár /R/. A  ver-
seny  után a Iiakoah két 11 i b$rkózó ј a,, Maшužló és Dévai, bemuta 
tбt tartott. 

Маго iив  7--éп  •a. Tenisz Klub érri közgyti.lé вe. Tisztújitáв : 
dr. Dudali б  Mild  elnök, dr. Répá.s Ná,ndor aиelnők, Simonyi I- 
vá.n titkr é s  рг£lyaicltigyol6, Dundj erski Braxnko pénztárnok. 
Feliigyel ő -bizo•:;ts4.gó Kajduaka Матно ~э., Konjovi6 Nezaanja - Bata, 
Preradov Bogdan ' 

	

A  mú.r лΡ.i чa.aз  5--.t 's•áхoo9. birkózóцerвsnу  ufá.n a Radпt őki 	SK 
há,z.fv.ersex'уt  rendezett, zé gдúly : 1.  Galambos ',  2 ,  Beré зi3►i, 3. 
Vuko tid, 4.  Dob okai' Pehelysúly: 1 0  Pani б ; 2. Baniá, 3 .  Balla. 
Kö дl►i::óúilya 1. Biliozk.f-, 2. VгPntikolin,3. Вохво „ 4. Molnár. 
Weltersúly: 1. M z.гое , 2. Balog, 3. Szab б , 4. Kragujevicí. Ко  
zép вúlу :  1 . Bar.t бk, .2. 1'1оlпак . 

Utana Icihšv"o ч-еввапу . Bakos 1 р <.  alatt tussolta Fra- 
ná.t .  

A szabadka.l. Zs~iK - teme вv4rY Ripen.zia nemzetközi mérk б-
zés • alkalma~ból, mé.r С i.uS 19^-én ktilönцoziat indal -i 3za.badkáról , 
Zвombвiy~an  kire  sztUl Temervárra.  Errs a ape  гtkіг nduЫега  a 
zentai réa.vevBk Zavi ~iб  Konstantin i8jegyz đ  vezetéséve1,1.9 -én 
azálltak fel  a különvлnatгa. Temesvárrol 20-dn érk©ztek  vissza.  

Március 12-óо  Zвntѓ.n: Szental АК  - Radni.k.i SК  3:3/1: 2/,  
b.1.m. Ј  Мé в ,аглв ,  lakatos  II., Proh"zka, Reэnk.đ , Boros, Dr- 
1 ј  aó1.n, Botos valamint эtеpaní~ei*, Рál.inká, в . 

Ntá.rcius 19 -°én Törökkani г sán: SzAK š.b. - ibilid, b.l.m., 
eredményé• ч.  nini  iemex° jtik. 

Márciuв  19°  ér,.  гi.yitutta meg ifjonnan átépitett, vörö з  sa-
lakkal  i°ed вtt}í~tYáit a. Tenisz Klub, a vasúti töltés mellett, 
a NépkertLen. A tagdijakat jelen•tékenуen lе szá.11itotta„ ‚ij  ta-
gokat  Simon,,~i Iv,Sn titkár vs в z  fl.  

A Sakk Flub та.то iцв  19-• 4n kezdt e  meg haz Э.verвenyét. 

4 Szentaі  1?.К  teni вг-azako дг.t€э.1уа  má.xoi.uв  18-án tartotta 
évi kö zgуu 1é eét . 

Má,rcitzs :].9-é» Verbászon,: Szentai АК  - Dul.ois 2s1  /1:0/,  
B.Z.iUI., biró Кијчцг" б  A3.be. F.: Кбгов i -• Stepančev  ,,  
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Major 	Pálinkás, Pakaški ;  Tátb. III - Paji б  I., Jenovac, 	Bu- 
rány, fTjházi, Ráez SxaЪ ó ~ Taгtalék Pajió IX0 G.: éjházi 40.p., 
Lerch /11-b б1/ 75,p., Ujház9 83.p. A verbáaz ј  közöné a gyб z-
tes zentaiakat inzultálni akarta, de .a rend őrség idejében köz-
belépett.' A zentai csapat feljelentette a 0uleist. 

Március 19-én Zenién: Radniéki SK - Tapolyal JAK 	._5] 
/2:1/, I. oszt. B.L.M., bíró Tamaei. Nehéz, gyáros talaj. 	G.: 
Lakatos III 15.p., Mészáros 20.p., a topolyai gó1.35.p., Laka 
toe II. 55.p., 57.p.,;  Vreczkó 65.p. J. Govedarica, Botos, Ra--
dóczki, Renkó, Boron. 

Március 26-án _p, Szentai AK m4%kedvel ő-gárdája 
bemutatta Bánfi*i Adorján "Egy k$ е  ве±јW' c. 3 felt'. 
Telt ház, hálás tapsok Szerepl бk: Ferenczi Ibolya 
István, Bachmann мikló в , Bokros Berta, Ránai..Ern б , 
Bruckner Rózsi, Gyetvai Géza, Wagner Böske, Polyák 
nyi Böske, dr. Hubert Bandi, G~retvai Ferenc, Bodor 
dezб  Bubala Ignác tanító. 

az Eugenban 
vigjátékát. 
‚ Tolnidoey 
Vig  Lajo s,  
Magda, Beré 
Pista. Reri-- 

Március 26-»án elmaradt a Radni ~kt SK - "Piava Zvezda " ± I. 
oszt. B.L.M. Adán, mivel az adai csapat hatásági 'bi.zonyitvány-
nyal igazolta, hogy a }gálya használhatatlan a nagy sár miatt, 
ѕ  kérte a mбгk б zбе  elhalasztáaát. A zentai csapat vezet беége 
azonban ezzel nem elégedett meg, hanem 26-án leküldte'3 vezet б  
вégi tagját, akik е zeшélyеsen vizagált meg apályát és azt 
teljesen használható állapotban t ч.láїták. Az err бl szóló f ény-
képfelvétel іket beküldték az аIezövet еégnek, mivel ennek félre . 
vezetésérđl van е zó. Ada csapata tulajdonképpen azért kérte a 
halasztást, mert pár hét mulya több játékossal fog тegerбеödni 
és igy remél pontokat е zerezіti.. Az аj еzövet вбg zagy döntött, 
hogy a mérk б zést kés бbbi і dбpontban kell lejátszani, ѕ  nem tđ-
rбdött azzal., hogy a munkáé- сзapаtцаk kárt okoz. 

Március 28-án Nedeijkovid Ozrensakkmester szi шultán par 
tit játszott Kanizsán 18 tábla ellen, melyek közifl 15—öt meg-
nyert, 3 remivel végzбdött. A zentai Sakk Klub játékosai közfal 
négyen vettek részt a tornán, köztilük Reinholcz remivel vég-
zett. 

Április 2-án Zentá гг  Gradjaneld /Becsa/ - Radni čki 	SE  
5:0  4 :0/., I.oezt. B,L.M., beró і~éji č . G.: Jаneкj15.p.,Böresök. 
53.p., Botos /öngól/ 57,p.,.Tihanyi 62.p., Börcaák 70.p. /a 
mérkб zé ѕ  legszebb gólja., a zentai hátvéd által lestoppolt  lab-
dát a hátvéd lába a1ó1 éle гΡзΡen az ellenkez б  sarokba kцldi/. A 
zentai csapat rosszul játszott. 

Áprilie 2-án. Verbászon: Szenta± Ab - Verbászi S0 	3:3 `. 
/2:0/, I п oszt о  B..I'M., biró Drenkoviá. Az i F  f€1id. viharвzera 
szél támogatja a  SzAK-ct. G.: Paka~ ki ?-. р ., Jenovae 26.p.,Jung 
I. 46. р ., Erlemann /11-b6:i,/ 48. ро , Jenovao 78. рп , Betseh 87 .р . 

1933. április 9. Az гljyidéki Frušliagora turi в taegye вület 
központi vezetGséggе  felkérte Gro вemann A.rpád zentai kereeked8t, 
hö.gg а  léte вitend ő  zentai fiók :сев zегв  tagokat gyL jtsön.Jelent 
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Másciuе  26 4n Zentán: Szentai. AX Töpól ai JdХ 	8:0 
/3:0/, I. oszt. B . L,M., biгó Avramov. Sáred рá~y . G.: Burány 
14.p., Jenovac 20.p., Burány 31.,p., Tóth 49.p.., Újházi 51.p., 
59.p., б0.p., 74. . Topolya сs k negyed đráig bírta az iramot. 
J.: Paji б , Рdіівkё. в 9  Je І1ovac, U jhdzi, Bu_rány, Major, Stepančev 
/S АХ/, illetve Ozékus /T/. K бrös:nek nem volt munkája. 



~- 

.. 

kezni a Royal- с zđ.11ó épuletében lév б  kis iizletben, kell ő  számú 
tag jelentkezése után a fiók megalakuY. 

A Rad г~i ćki. SK vigalmi bizottsága elhatározta, hoggy a klub 
keretében egy állandó mUkedvel gárdát szervez, szinel őadáв ok, 
vidám e аték és kabaré-el6adá ѕok megrendezésére. Jelentkezés '_a_ 
h?unkás-könyvt đ.r Ћelyi вΡégeiben /Szilvási-féle vendégl ő/. 

Apri.lis 9-én Zentán: Radni ćk:i SK - Duleis 5:1 /1:1/, I. 
oszt. B.L0 М ., birö Vukov±d. G.: Gvozdenovid /D/ 8.p., P гohá в z-
ka 30.p., Renkó /11--esb ől/ 53.p., Vreczká 75.p. Đ  Lakatos II. 
80.p., Keczeli 85.p. Gvozd.enovi6 a 60.p. egy 11-est лiellé' lő tt. 
A veгbáвнi kapun /Kolnár/ az 50. percben ros вzul vet ődik egy 
labdára, megsé г~il,és ájultan viszik is apályáról, a 85.p. a 
pótkapua is meggyérül, s helyébe a harmadik kapus á1J be. 

$pri.lis 9°én Adán: SzAK - "Plava zvezda" 1:0 /1:0/, 	I. 
oszt. P.L.M., birá 'Danis. Csapkodó, szétes ő  'zentа i 'játék, még 
a hátszél sem egitett. G.: Pakdki 23.p. J.: Stepan đev, Jeno-
vac. Az 55.p. Újházi egy 11-est a kapusba l őtt. 

Április l7-én a iövészegy].et összes tagjai 	kötelez ő  
részvételével céllöv ő-versenyt rendezett a P]épke гt mögött, 	a 
tiszai védtöltés és a Keresztesbe vettet ő  iát között. 

Április 16-án, Husvét-napján, a Szentai AK 	mUkedvel ő- 
gárdája el őadta ü "Frueka 7B e. 3 feiv> vígjátékot. 	Szerepplđk 
Ferenczi Ibi Rónai Ern ő ,•Tolmácsy I зtván, Steiner 	Dezsбné, 
Donát Klári, Bachmann IJlјkló ѕ , Sóti Ferenc, Váradi János. Rend! 
ző  Bubala Ignác. Utána reggelig tánc. 

Ápriiіe 16-án Z е rіt đn: S нАK B.U.S.K. /Belgrád/ 	3:2 
/0:1/, b.1..m., bјrő.Danis. Igen nagy közönség. F.: K6rösi-Ste- 
pančev; Major - PáJ_inká в , Pakački, Tóth II. Pali ć , ' J-enovaо , 
Petkov /о Fа1c a második félid őben játszott/, 11jhđ,zi. , Rácz Sza-
bó. G.: Belgrád 23.p., бjh"i 48.p., Petkov 52•p•,Belgг .d 53. 
p., Pei,kov 85.p. S нАK-pálya.. 

Áprili 17-én Zегtán: B4U.S. К .. - Radni đki SK 3:1 /0:0/, 
b.l.m., b. гб  Danis. A zentai csapat "Hu вvét-hétf ői hangulat -
ban" játszott. Éles, hideg szél, nagy közönség a R аd ki pá-
lyán. G.: 63„p. Vriczká, 71.,77. y  87.p. BUSK.J.: Vxebzkб , Laka'. 
toe, Renká, ЛΡйé'ѕzáгos, Nadórzki» 

Llбmé гΡ kбzések:. Јрги1 s 16•- án SzA.0 T.b. - Radni ki I. 
1:0 /0:0 ', bir б  Ки]sl:.s; ápril3s 17-én Radx ~ički I.b. - S иАK I. 
b. 2:1 0:0/, biró Franozer, mindk.ett б  b.Lm„ 

Husvéti ѕ zabaügyágon tart6zkodo4t Zentán Petkov, SZ~Х  
vézet6 ѕdgі  kérte a katonai hа tб sđ'gokt61 ѕнabadságának méghosz-
еzabbitását, amit meg :is kapott táviratilag. Igy Petkov ját в z-
hát a sorsdönt6 mérkбгésгn Becse ellen. 

április 20-án a SzAK elhatározta, hogy 2-3 hónapra txé-
nert szerz ődtet, ha a Radni ki SK beleegyezik, akkor vele ki5-
zö в  költségen, közös trénert. . 

A SZAK úgy hatál'oz пΡ tt, hogy тájuв  7-én еgy 	városközi. 
mérkб zé вt szervez Borbély Dezs ő , beteg átékosána]c fel гз egélyye-  
z"ére . Ennek mеgazervezésével megbi нtá~k  Kiss  Frigyesi intézőt 
é ѕ  Vartus Ferenc ü,gvezet đ-еJПбkđt. 

Április 23 • án Zentán: S нAK - Gradjanski /Becse/ 	1:1 
/1: 1/  I.oszt. B.L<M.,  bird  Mazi č . Szakad đ  es őben a Š нAК_ két 
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100%-os gólhelyzetet hagyott ki,G.: Petkov 40. р  ., Becse 43• p• 
F.: K6röai - StepanKev, bjajor - Pálinkás, Fakaski, Tóth II.~- 
Jenovac, Faji ć , Petkov, Ujházi, Rácz Szabó. Becse megelégedett 
a döntetlennel, pártra játszott. 

Іprиli в  23-án Csantavéren: CsAK - Radnićki sK 1:0 /1:0/, 
I.oszt. B.L.M., biró Kujund ~'id Albe. G.: Zaje 14.p. 30 méteres 
bomb alövéssel. J.: László kapus, Vida II., Patócs /mind CaAK/. 

lprilis 30-án Zentán: SzАK - Radni ćki SK 4:1 /2:1/, I. 
oszt. B.L.IFI., biró Sonneпberg. Óriási érdekl ődés, ezen a mérkó 
zésen d őlt ei a Tiszai-kerület bajnok еágának sorsa. G.: 'Ráež. 
Szab đ  15.p•, Lakatos IL 17.p., Jenovac 35.p., Fajid 62. 
StepanL~ev /I1-eab61/ 73.p' F.: К6rö вi - Stepanćev, Tóth  II. p ~~ 

Pálinkás, Pakaki, Kovád -.Jenovac, Pajid, Burány, tijházi, 
Rácz Szabó. J.: Vreczkó, Boros, Frohászka, Renkó, Lakatos II. 
/R/, valamint Stepanč'ev, Jenovac, Rácz Szabó /SzAK/. 

Május 5- 4n a SZAK választmár уi ülésén elhatározták, hogy 
nevei külföldi trénert ezerz6dtetnek,a csapatnak utánpótlásról 
kell gondoskodni, egységes stilu Đra, összjátékra és fegyelemre 
van szükség' Szerz ődést kötöttek Dobdezki.trénerrel. 

Május 7-4n versenyt rendezett a lövészegye вület a katona 
i '16téren. 

A SzАK tagjai é в  barátai akciót inditottak egy 	
igy 600 вzemélyt befogadó tribün 	 k n épitése érdekében, mert csak 

vélték biztositani az állandá'látogatott ѕágot. 
мájuв  7-én Zentán: Sloga /Kikinda/ - SzАK 4:2 	/3:1/, 

b.l.m.,  bird  Neverkla. A Sloga kitin ő  volt, a S иAK-bán 	több 
tartalék játszott. Kevés néz ő , a mérk6zé в  ráfizetéásel zárult, 
pedigg a mérkőzést Borbély Dezs6, beteg já'céko нΡ fel segélyezé. ~é- 
re  :tszс  ± k 	lo a  ~~ 	._,~ . 17e р o~. ~J~házig8.Gó_ndi 60 . 
p.,Slóga.62 p.A IIJélid.Gondi g є iBorzа  ki álltak . bé a e вapátbš... 

Május 7-én Zentán: SzАK if j, - SzAK I.b. 2:1  /2:1/b.  1. 
m., biró Kuklis. G.: Aulik /ifj/, Bcsanao /I.b./. 

Május 7-én Radni ćki sK - Kanizsai AK 8:2, b.l.m./közeleb 
bi adatok hiáлуoznak/. 	 . 

Május  14-én Csantavéren: SzАK - CsAK 4:2 /1:2/, I. oszt. 
B.L.M., biró•segedinska» G.: jházi 14•p ., Vida és Bálint/C е/, 
Újh"i, Pajid /2/ F.: К6rösi - StepanZev, Tdth II. -Pálinkás, 
Pakaki, Kovác вs_Pajjid, Gondi, Burány, lfjházi, Rácz Szabó. Fz-
ze1 a Szentai A цΡ. lett a Tiszai--csoport bajnoka' 

A bajnоkвdg véga6 бllása: Szentesi AK 23, Grad anski 18, 
Dulois 18, Topólyai JAK 12, Radni ćki SK 10, Csantav ri AK 9, 
"Plavá zvezda°Y 8, Verb"zi SC 6, . 

Május 21-én Adán: 9DPlava zvezda" - Radni ćki SK 	3:2 
/3:0/, I. oszt, B.L ,M,, biró Ruzman. A zentai csapat elbizako-
dott volt, helyenként kemény küzdelem. J.: K6vágd, Vállai/P.z/, 
Lakatos, Domány /R/. 

Május 26-án 12 motorkerékpdroe haladt át Zentán, 	akik 
Varsóból indultak, s Bécsen, Budapesten, Szegeden, Zentán,Belg 
nádon kereszttil'Pale вztiná.ba tartanak. Az utasok varsái zsid đ  
mérnökök, repül6k és technikusok, akik Palesztinából É вzak-
Afrikán kerieztUl Gibraltáxba mennek, illetve ugyanezen az u-
tort— nek vissza Lengyelországba. ' 1Ђ8. •: 
26. 



Május 25-én Zentán: Kikinda válogatott - Zenta v'loga-
tott 6:0 /3s0/, városközi b.l.m., bir đ  Mazi б . G.: 30.,34.,38•, 
46., 83., 88.p. Csak az elsó 25 perc volt a zentaiaké. Meg іzé-
gyenit ő  eredmény, a válogatás határozatlansága igen megbosszul 
ta magát, erre a két helyi klub között nincs meg az ö вѕ zhang . 
Közönвégünknél pedig lehetetlenebbül egy "falu" közönsége sem 
viselkedik. Nem barátja a csapatnak, hanem ellen вégв . Csak 
győzelmet tudnak látni, a vereséget nem birják elviselni. Ná-
lunk mindenki "szakért ő " és kérlelhetetlen biró. A. kö zönség 
ellenséges viselkedése lelkileg is összeroppantotta a csapa-
tot, mely amugy is rossz volt. 

Május 26-án, a.Kere вked ő  Ifjak Egyesületének válaвztmá-
nya elhatározta, hogy sportegyesületet alakit "Merkur" néven. 
Mintegy 40 játékos j elenty ~zett, akik az ,ij kereskedi-sportég 
letben hajlandók játszani. A csapat ügyvezet бje Recskó Péter, 
intéző je K ővágó Márton. A labdarúgó-csapat tagjai: Bene József 
- Petri ć  Radovan, Makrinov Dragoljub - Kocsis Lász1 б , Domány 
István, Németh György -• Matykó Jen ő , szép М  tyá е , Kamrás Mi-
hály, Recskó Péter, Kocsis István, Hegyi Béla. Alelnök Kovács2 
vies József. 

Május 28-án a Szent аi AK bankettet rendezett az Eugenban 
a bajnoki aim elnyerése alkalmából. . 

Június 1-én vála вztmánуi ülést tartott a Šzent аi AK, me 
lyen a labdarúgó.- és tenisz-szakosztályok tagjai között leforr 
tatott éles vita következtében sokan kiléptek a tenisz-szakosz 
tályból. Egyszerü jogi- és adminisztrációs ügyekért nem szabaa 
feláldozni a lényeget: a sportot. Ugy látszik azonban, hogy jó 
zentai szokás szerint mindenki azt vallja: 9  ba nekem nem lehet 
igazam, másnak se legyen!°1 "De igy nem is megyünk él őre!" - ír-
ja a sajtó. 

Június 4. é ѕ  5-én, Ptіnkösd két napján, szabadkán meg tar-
tott nemzetközi motorkerékpár-versenyre Zentáról Viczei Károly 
és Reinholcz János nevezett be, 

Június 4-én Zentán, Palics - Sz АK teniszmérk őzés 	volt 
a "Jojki ć-serlegért", melyen résztvettek /a zentai Tenisz Klub 
játékagyaival kiegészitve/ Lali đ  Iчíara, Webeiné, Majorosné,Simon 
Mihály, Löbl Andor, slavni б  Paja, dr.. Bil.iczkt Ferenc, Pajió 
Slavko, Webel József. A részletes eredményeket nem ismerjük. 

Június 4-én Becskereken: S4entat_4Х  - Vojvodina 	3:1 
/1:0/, labdarúgó-serlegmérk őzés. A pi.inkösdi s еrlegmérk ő zésen 
ré ѕzvevők: sK Banat /Pan:csova/, AK Obilid, SK Sehw bische, SK 
Radni ki é i  AC Vojvodina /Becskerek4 Szentái AK. A pontverseny 
két.eerlegért folyt,. melyeket Elek Viktor é ѕ  dr. Kálmán Fereno 

•adбuzányozztak. J.: tfjházi, Paji ć  /SZAK/, LBvi kapus, Román, Si-
les, Bozsai. 

Június 5-én Becskereken: Schw~bische - SZAK 1:0 /0:0/, 
labdarúgó- ѕerlegmérkб zés. A SzA egész id őben fölényben ját- 
жΡ zбtt, s csak az egész csapat könnyelmásége miatt kapott_ 	a 
gyengén játszó ellenfélt ől az 55.p.-gólt, amely elütötte 	az 
e~đik serlegt бl. Kornerarány x.2:4 a SzAK javára. 

Június 4-én Zentán: Radni ćki SК  - SZAND.5:4 /4:1 ,b.l.m., 
bíró Neverkla. A zentai csapat mdg többet is tudott volna mu-
tatni. Kezdés után Lakatos II. három gólt adott, a 31.p. Szilá 
gyi III., a 41.p. Lakatos II., a бб .p. Govedarica, 72.p.Bo 
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majd Szemesi és Šajkovid eredményesek. 
Jániuѕ  5-én Zeiitán, a. Radni ćki népkerti pályáján: Spárta 

/Zágráb/ •• Radni ćki SK barátságos birkóz бverseny. A Spárta иΡzi 
neiben T б th I. é ѕ  Palkovios zentai ezármazásá birkóz бk is sze-
repeltek . Nagy közöniég Bantamsúly: 1. Gombos /R , 2. Illjlaki 
/Sp/. Pehelysál : 1. Tóth /Sp/, 2. Panid III. /R% Kön.nyü ѕúly: 
1. Pongrác /Sр/, 2. Biliczki /R/. Weltersúly: 1. Pr i~ /Sp/,2. 
Mészáros /R/. Középsu1y: 1. Jar_es /Sp/, 2. Spekia /R/, akinek 
jobb karja könyökben kificamodott. Félnehéz-súly: 1. Palkovies 
/Sp/, 2. Bartók /R/. 

Június 11-én a gimnáziumi tanulók a helybeli Szokol- еgyі  
sülettel együtt tartották е zokásos évi tornaünnepüket. 

Június ll-én tartott rеndkivüli nagygyűlésen mondta ki a. 
Keresked б  Ifjak Egyestilete a sport-alosztály megálakitását. Az 
új klub neve "Merkur", szinei: kék-fehér. 

1933. június 4-én a Radnički SK misoros estet rendezett 
a Vöröskereszt javára. Szinre került Nui'tó1 "A nátha" c. 1 
fele. bohózat, Babin Vera, Vukovid Marko, evi ć  Radovan, Manoј  
lovi' Ankica és Kragujev Nada közrem ű ködésével. Utána Vaezary 
János "Igazi asszony" c. 3 felv..vig ј átéka következett Steiner 
Dezs бné, Simonyi Iván, Tolmácsy Isty n, Sóti Ferenc, Fecarski 
Dragica és Szab б  Imre szereplésével. Ormos Andor 
konf erált„ Utána reggelig tánc. 

Június 11-én a lövészegyesület versenyt tartott a katona 
1 l бtéren. 

Június 15-én Zentán: Szentai AX - ZsAK /Szabadka/ 	2:1 
/1:1/, b.l.m. biró,Krausz. Nagy közönség. A zentai 	csapaton 
meglátszik a szakavatott kéz munkája. G.: Vujkovid II. 	2.p., 
Újhazi 14.p., Petkov G0.p.  J.  Pakašld, Tóth, Pálinkás, Major, 
Rácz Szabó, Pajid, Burány. 

El бmérk б zést játszott a SzAK két tartalékceapata, eredeté 
nyét nini ismerjük. 	 . 

Június 18-án Apatinban.: "Tri zvezde" - SzAK 2:1 	/0:1/, 
ligakvalifikáoiós labdarúg6-mérk ő zés, bíró Momirov. Mint el бro 
láthatd volt, a zentai csapat kikapott. G.: Petkov. Az apatinI 
ak a 85, p. egyenlitenek,, a 88.p. Metz kiáltó lesállásból meg-
szerzi a gy ő zelmet. Momirov pd.rtoskoddan megnyérette a mérk б  -
zést az apatiniakkai, F .: Kőrösi - Stepanćev, Major - Pálinkás, 
Pakaki, Tdth II. - Pajid, Gondi, Petkov, éjházi, Rácz Szabó.. 
Tartalék Burány. J.: Gondi. 

Június 18-án Zentán: Konkordia - Radni ćki SK kómb. 2:1 
/2:1/, tréningmérk б zés. Biró Lakatos II. J.: Stuh]. és Mészáros 
/K/, valamint Boros és Vreczkó /R/. ' 

Jižnius 25-én Zentán: Szentai AK - Kulai Tenisz Klub ver-
senye a "Jojkid-serlegért', középdönt ő  mésk бzés. Eredményét nej' 
ismerjük . 

J'žnius 25-én Szabadkán: SZAK - Bácska 1:1 /1:1/, ligase-
lejtez ő  labdarágб-mérkб zé ѕ , biró Avramov. Gy ő zelemmel is felé-
rб  eldöntetlen, a 1elkesedes, jó kondicid, tervszerű  játék 
eredménye. G.: Bácska 2.p., Gondi 30.p. F.: Кőrösi -Stepančev, 
Major - Pálinkás, Fakaški, Tóth II. - Paji ć, Burány, Gondi,6j-
házi _  Rácz Szabó. J.: K őrösi, Pálinkás, Gondi, Major,Tdth II.,  
28. 



Pakaški . 
Június 25-én Zentán: Radza"ki SK - Sz мТ C /Szabadka/ 6:3 

/1:0/9  b.l,m., bíró Kujundid. G.: Mészároe, Muhi, Lakatoe II 
/3/, Vreozkd. A szabadjai csapat c вak a mérk őzés végén tud 
ezépiteni. G.: Polyvás /2/ és Szeliczki. 

Júliuö 1. A "Ргuókagoxa" turisztikai képvi peletét Sed ja-
kov Ozren vállalta Zentán, irodája a Sedjakоv-nyomdában van. 

Június 29-én Zentán: Villanytelep SK -  SzАK 3:1 /2:0/, 
b.l.m., biró.Ovetkovi6. A Sz АK 4 tartalékkal á'11t ki. 	Sáros 
ppálya. G.: Karip 12.p',, Pi вani б  38:p., Pisanid 48.p., 	Paji6 
90.p. 	 . 

Jvliús 2-án. Zentán: SzAK - Fako /Szabadka/ 2:1 /0:0/, b. 
1.m. A felforgatott és tartalékos Sz АK alig tudott gy őzni. G.: 
Szép ée Rácz Szab б,, illetve Husla. 

J{x1iuв  2-án Moholan: Molac - Radni čki SK 3:1 /1:1/,b. 1. 
m. A zentai csapat tartalékosan is á,llandd fölényben volt. G.: 
Vreozkd. ` 

Jtiu:з  9-én a 1,övó вzegyesіtlet versenyt tart, melyen nem 
tagok is résztvehettek. 

A 5zАK va1аsztmánya hozzájárult, hógy az újoncian . alakult 
Merkur labdarúgd-géningjeit és mérkőzéseit a SzАK-pályán tart 
ѕa. 

Július 6-án a SzAK /F.: Kőröei - Stepanđe , Major -Pá1in 
káe, Pakа€ki, Tdth II. - Paji đ, Gondi, Burány, Уjházi, Ráćz 
Szabd / ját®zatt tréningmérkő zé еt az Lb. csapattal. 

Júliuв  9-én a népkerti kioszkban megtartott Szentai AK 
mulat в ággon történt meg a "Мis. SzAK  193"  választása. Szép еég-
királynđvé Ferenezi Ibit  v -  _a е z o a  u • :• ' • gye . • г~`Zšv== 
zВa éв  Berid l[Пđna. ІЈéгitán népkerti ~ün~epély volt. 

Július 9-én a Bóbány Vince-f éie vendégl őben.a Szentai AK 
kugliversenyt tartott értékes dijakkal. A versenyen a Dobócz4 
Bruckner csapat gy ő zött, a Döme I.•--Stcрan~ev csapattal szembeun. 
A gy őzte в  csapat tagjai: Dob ~Sozki, Bruckner László,. Dorogi, 
Gyetvai, Tolmacsy, Rđ.cz Szab б , Sáxi és Szabd. A. vesztesek csa-
pata: Лöme,  step  і 'еv,,Кг 5еі , Dá16,`Schneider, íjházi,Dömе  II. 
és Berta. . 

1933. jáliu в  9-én Zentán: "Tri zvezde" /Apatin/ - 	SzAK 
1:0/0:0/, ligaselejtez ő  labdarúö-mérkőzés, bird Popovid/Belg 
rád . Soha nem látott nagy közönyég. Dönt đ  mérkő zés, a játéko-
sok elfogultak, rajtuk m.l k kilesz az alszövet еég bajnoka. 
G.: Boneo.s 47.p. Egy gólképes'c ѕa~tárral a zentai 'csapat bizto-
san nyerte volna a mérkőzést, de a csatárok nem tudnak gdlt 
lőni..A v ~gs đ  hájгát a közeled ő  vihar akadályozza meg. F.:mint 
a július 6-i tréningmé гkő zésen. 

Július  9-4n  el đmérkőzésként a Szk g rermekosapatai mér-
kő ztek. Dobóczki tréner rendszerepen foglalkozik a 12-14 éves 
labdarúgókkal, a 2x30 perces mérk ő zép eredménye 0:0, bird Tri-
polszky István. Figyele_mreméltd játékukkal kitűztek: Vartus Le 
ente és .Csaba, Holld Gyuri, Palkd Laci, Vaus Jen ő , Webel La-

jos, Huszág ac _, un nyuszi. 
Júl.iu в  23-i kezdettel, a Radni ćki SK kétfordul6s körmóг  

kő zést  rendez az adai "Playa zvezda ", moholi Molao és a becsei 
( 	 2`S 



Gradjanski részvételével. A у 6ztesnek Vujié Savs polgármester . 
ezüst вerleet ajánlott fel. - 

A Sžentai AK Duxiabánság bajnelcságáért úszd- és vizilabda 
mérkő zé вt rendez augusztus 13- бn, az összes számottev ő  durvabán 
sági úezбklubok részvételével. A SzАK vezet ősége Matkovid Dob= 
rica bánt kérte fel a verseny védnök еégére, aki azt el is fo-
gadta. 

Jú11ue 16-án Olimpiai-•nap Zentán. Rekken ő  hőségben, te-
kintélyes bevétel mellett: Sz лк  - Radni ćki SK gyermekese atok 
4:2 /2:0/, 2х30 perces b,l.m., bírd Szabá. G.: Holló /2/p Krí-
vokapíd, Novakovi ć  /mind SZАK/, illetve Pintér /2/ /R/. 

Utána atlétikai versenyek következtek, 100 m. síkfutás: 
1. Miladinovid /Szokol/, 2.. Kárpáti /S ZAK/, 3. Borzaski /Szo-
kol/ Diszkosz: 1. Bordjoški Marko /Szokol/ 30,35_m., 2.Pollák 
Miklós /Szokol/ 28,17 ni,, 3, Govedarica Milarad 	/Rad пΡićki 
26,30 m. Sfzlydobás: 1. Bordjo ~ki Marko /Szokol/ 1290' тд .-, 
Wer_ner /SzAX/ 9 D 80 m., 3. Slavtliá /Radnicki/  945  m. 

Ezután a Szokol-egyesület tagjai ezokolgyakorlatokat és 
korlátgyаkorlatokat mutattak be .  Következett a b.l.m.:_ 

Radni čki SK - SzAK 2:1 /2:1/, bírб  Cvetkovid. Mindkét 
csapat tart аléko з , a SzАE-on kiUtköz#It a rége hiba; c вatáгái 
gdlk'ptelenek. G.: Gondi 2.p., Muhi 30. és 3б ,p. A végén lany-
ha, csapkodó, helyenkdnt durva játék. 

Július 23. Zentán egyetemi labdasúgó-egyesület alakult, 
mely barát в ágo в  mérkőzések kapcsán szándékozik bejárni a 'nyár 
folyamán a Dunabánságot, hogy megismerkedjenek más városok e-
gyetemi  if  ј uе gбуа1. i,füködésükr ől semmi további adat nincs. 

Jú1iuв  23-án Zentán: SzAK - SzAK I.b. 3:4  4 :2/ labdarú-
gх5 tréning-mérk ő zés. Utána a klub hó.ziestet és halvacsorát ren 
dezett az Fugen-szálloda kaszinótermében, melyen mintegy negy-
venen vettek részt. 

1933.  július 23-ár_ Zentán: Radni čki. SK - мо lac 3:0/1:0/, 
"Vujid-serlegmérkózés", birá Sonneberg. A mérk őzések ezzel kez 
dődtek e1. G.: I,uhi, Bokros, Pajiá I3. J.: Boros, Vreczkó, Dr-
ljaкin /R/, illetve м"ka ki, Јibrahám /W. 

Július 23-án Zentán: PaliCSi Tenis IClúb - Tenisz 	Klub 
/Zenta/.7 6, "Jojki б-serlegmé гkő zés",. A zentai.csapatban nem 
játszott dr, Biliczki és Pajid. Férfi egyes: Simon-Kiss 	6:8, 
6:2, 6:0; Berta-LGbl 6:2, 6:2: Gо ]_dmann--Slavnid. 6:0, 3:0 w.o.; 
Brúckner-Skenderavid 6:2,_5.:7,6:1;_ 
burger-Csonka 4:6,6:4,6:0,Férfi páros: 	Süron,Slavnió-Kiss 
Skenderovie 7:5, 6:3; Berta, Gábor -- Webel, Tripolszky 	6:2,  
7:5; Goldmann, Heller - Bruckner, Löb1 75,6:1. N ői 	egyes: 
Matijevid - Lalid 8:6, 6:2; Webelné -- Sár 6:2, 6:3;  Fodor-'' 
Steiner  6:1, 6:1. N ői páros: Webelné, Fodor - i аtijevid, Stei-
ner 6:3, 6:1. 

A szabadkai alszövets бg igazgatótanácsa július 21-én dön 
tött az ,1j. bajnoki beosztásról. Ai бgy elsőosztályú bajnoki ásó 
port lesz: egy szabadkai és három уidéki. A vidéki csoportok T 
Dunai-csoport -"Tri zvezdefl, Bezdáni SE, Hódsági. SE, Bajmoki 
AK és a négy zombari egyesület; Közép-csoport - Dulcisr Verbá-_ 
ezi SC, Cservenka,.Krivaja és Feketics; Tiszai-osoport- Sžen 
t_ai_AIC,  Radn3ćki SK, C вantaeér, Ada, Mohol, becsei Gradjaneki. 
30. 



Július 30. Zentai ninц 6 k Hercegovinába mennek rgeva- 
dé еzatra. Wolff Imre gyárigazgtó, Ramadanski L uborлir telek-
könyvvezet ő , dr. Kоnjovј 6 Вož~i r fogorvos é в  DЈmitrij. гi Ć  Bor 

• ko fegyverkeresked ő  julius 3•- indulnak Iiercégovina 	déli 
határán fekv ő  de  a zentai ftír 	yár tulajdonét képezČS é dđеé ѓ  
be zergevadászatra. A kivág4sra"»télt erd őben medvék,is tanyáz 
nak, di azokra vadászni nem Vitéz földijeink bizonyé= 
ra nem engednék el, hogy egy- еg~ kedvét el nе  ejtsenek, ha eza 
bad volna. miatt a júliu вΡ 28- ~цΡpgbeszélésen, melyet barátarc 
körében az Eugenban tartottak đl gy út „ fontoi vállalkozás  
el őké е zité вére, csak ittak'a r е  v е  b őrére.' 

Július 26._,27.. és 28-án Zentán ját вzótt&.k 	barátságod 
teni.szmérk őzé цΡ kéretében a Kulán kitün őe дi'széгеpe zeg е  4 .. 
verseву zők, becskereki vendégjátékosokkal együtt p  

nisz Klub népkerti pályáin. Eredmények: S аеs-Fodor 6:2, 6:1; 
Civin, Mahr - Slavni б , Simon 6:4, 6:3; Bánó - Balázs 3:6, 6:3, 
6:4;: Civin,Sаѕ s - Bánó, Ginder 6:3, 6:3;. Sasa, Daun - , Fodor, 
Schwarezné 6:0,6:2; Civin, Mahr - Slavnid, Simon 7:5; Balázs, 
мahr - Civin, Bánó 3:6, 6:4, 6:6;.Baláz$, Daun'- Fodor, Simon 
6:4 /a három utóbbi mérk őzést a sötét вég miatt abbahagyták/ ; 
Mahr-Simon 6:4, 6:4; Civin-dr.Bili•ezki 6:1,6:3. A szegediek 
Zentáról romániai turnéra indultak. 

Júliuв  30-án Zentán: SzAK - Báoska 2:2 /1:1/, ligakvali 
.fikáció в  labdarúgó-mérkőzés, biró Danis. A SZAK csatárвorát 
bal вΡ zerenоВe üldözte, különben 3-4 góllal gy őzhetett volna.G.: 
Marcikić  9.p, Tfjházi 24.p.,,Pfarcikid 58.p., Burány 64.p. A II. 

.félid őben a SzАк  leszoritja ellenfelét, sok lövés megy kapura, 
kapufa, kapuf át ér. J:: K őrösi, Burány, Újházi, Gondi, Stepan-
č ev, Ráoz Szab б , Paj'i ć , Pálinkás, Pakabki; Borbély /SZAK/, il-
letve Maroikid, Эarcevid. .A birs rosszul da elfogultan ítélke-
zett. ' 

A ligakvaiifikációs mérk őzések során a Szentai AK harma-
dik lett. 

Július 30-án Adán: Radni č ki SK - "Plava zvezda" 	2:2. 
/0:1/, "Vujió-serlegmérk ő zés" Lelkes adai játék. Közelebbi  a-
dat nincs. 

A. szokatlanul kés őn kezd ődött nyári id őjárás arra kény -
szeritet e a vajdasági 1szóegyesületeket,.hogy versenyeiket 
augusztusra halasszák el. Augusztus 6-án a Zombori Sport, 13_- ._ 
án a Szentai AK, 20-án a' э zabadká TAlúК , 27-én pédig a be ~ ske-
reki Vojvodina rendezi meg versenyét. . 

A zentai klubok.elégedetlenek az új .bajnoki beoaztá ѕsal. 
A :SzAR és a Radni ćki SK vezet ősége augušztus 4-én az ö еsze е  ti 
szamenti klubok :  képvisel őivel tiltakozó gyülést tartottak Zén 
tán, á Vass-féle vendégl őben, s f elebbezé st adtak be . a јNd -hé z.. 
Kifejtették, hogy a sportfejl ődés szempontjából azt ` kívánják, 
hogy a Tiezamenti-csoportba 10 együttes Јátsszon:,SzАK,Radni čki' 
5K, Verbászi SC, Dulcis, Csantavéri AK, "Plava zvezda", Tópa 

_TLai JAK, Molao, Feketics és Becsei Gradjáхiski. A Dunai-o нoport 
га  is 10 egyesület legyen: a 4 zombori csapat, "Tri zvezdé" , . 
.'Hódság, Bezdán, Cservenka, Moravica, Bajmok. Ezt.a beosztá вΡt a 

Szentai AK részér ől Vartus Ferenc tigyvezetó'eln đk inditvényoz 
ta. 

31. 
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jedб  részén, ahol a versenyeket bonyolítják 1e. A SzAK két ván 
dorserleget tf~ zött ki a gy ~ zte ѕeknek, egyet a vízilabda-torna 
győ ztesének, egyet .pedig a pontverseny gy~ ztesének. 

A verseny zsürijébe a rendez ő  egyesület részérбl a követ 
kez бket kérték fel: dr. Pecareki Branislav ügyvéd-elnök, t g оk 
Jámbor Elemér bankigazgató, Zavi šió Кoristantin.városi f 6jegyző, 
dr. Deutech Jánós ügyvédjelölt és Vartus Ferenc mérnök. Indító 
Bruckner László nagykere вked6, id őmér ő  dr. Keczeli M. Ferenc 
városi :f бügyész, bani tanác вos,Tolшácsy Géza bankhivatalnok 
Célburák GueІшiná Sándor, Bruckner Aladár és Homolya Antal. 
Rendezők Pajió Slavko, Pakaéki Vladimir, Terzin Velimir , Dal-
los Jenб , Halász Sándor, Kuklis Károly, Kukli_s István , _Kuruoz 
Menyhért, Hirschenhauser Pál, Takács István, Pilischer Ferenc, . 
Gvozdenovió, Kárpáti Кálmán, Orosz Janó, Biliozki János, Maty-
kó Jenб . 

Az egyéni úszószámokra 48 nevezés érkezett, a vízilabda 
tornára benevezett a becskeréki Vojvodina, szabadkai ТAKХ , Ѕ zе  
tai AK és Zombori Sport /ez utóbbi nem érkezett meg, igy he 
lyette a Szentai AX I,b. csapata,vett részt a küzdelmekben%. A 
zombori úszók sem jelentek meg a зtartnál, 

Augusztus 13-án nagy erkölcsi és anyagi siker jegyében: 
folytak le a versenyek. Megjelentek Tvlatkovi ć  Dobríca dúnnai 
bánképviseletében Plazinid Milan f бszolgabiró., Branova ćkf Ste. 
van helyettes-polgármester, azonkivüi a városi tanács tágjai . 
és dr. Szántó Gábór.,o.rsz.gyül.képv., aki külon egy gyérleget tú 
"zott ki..a.verseny els helyezettje számára': 

A verseny d e vízilabda el бdönt бkkel kezd.бdott: Szent.3 
AK - TANK 7:0  /3.0/ G-. Tr:ipolezky Il./4/,,.Bure:i~y /27, Sztri 
lich, a.zentai kapus egy labdát:sem kapott. az  egész mérkđ zés a 
lait"!; Vójvo.dina Szentai_ AK I`.b.. 6:1 /3= 1/ G..: Zentai Íri-
gyes, Szabó Imre sokat hibázottá kapuban. Ut бna.úszó;аelejte - 
zdk voltak. 

D.u, döntök következtek. 50 m. gy оreússé.s: 1 Vermes I. 
/TANK/, 2, Búrány /SzAK/, 3. Tóth /Vojv/, 4 Har.s бny /SzAK/; 
100 m. mellúszás: 1. Hahn /TANK/, 2. ~ Kiarl s, й Pr  /Vojv/, 	3...._ 
Sztrilich /SzAK/, 4. Balázs /Vojv/; x50 vegyesváltó::1.:TANK, 
2. SzAK I., 3. SzAK II., 4. Vojvodina.. 50 m. gyermekfaszás: 1. '  
Báj  lint, 2. Pé3~ ,  3. P3ntér, 4. Halász,, 5.• Gavri.lov, 50 m. - if j 
gyomúszás: 1. Zentai II. /Sz йк7, 2. • Balla /Vo jv/, 3. Osino вák 
II SzAK/, 4. Brankevan /V л jv/, 400 m. gyorsúszás 1. ' , Balla 
/Vojv/, 2. Váradi /Vojv/, 3. Vinkđ  /TADTK/, 4. Nagy /SzAK/; : 100 
m. hatíí_szás: 1. Zentai I./SzAK/, 2. Кurla.nder  /Vojv/, 3 Bálint 

7Šzлк/, 4. Szabó /SzAK/; 100 m. gyorsúszás:  1 . Váradi./Vojv/ , 
• 2. Molnár /Vojv/, 3. Krausz /T ~l'IХ/, 4. Háxsány. /SzAK/; 50 m 
nбi gyorsúezá ѕ  1. Bruckner Rózsi, 2. I:Iolnár Rózsi,  3 Husz бgh.. 
Piroska, 4. SimoZauzsa Jm _n  z7;  3x50 ш , gyo%svált б  1::, 
TANK; 2. SzAK I., 3. Vojvod іna, 4. SzAK II., 5.:TAI~K II. Utána. 
ismét vízilabda-mérkбzések következtek: SzAK II..- TANK` 3:2. 
/1:1/ G.: Tomasich Antal, Szabó Imre, Deutach Viktor /S ZÁK/va 
lamint Kovács  48 iЈбгr y /TANKI;- SzAK I. - Vo jvodina 5 к 1 /3:07 
dönt őmérkб zés, bíró Jámbor. F,: SzAK: Zentai László Harsány 
Sándor, Tóth Abo юуi Tibor - Sztrilich Béla - Bruckner Aladár, 
Tripolszky István, Buгбuу  Géza, Vojvodina: Buráti - Vajda, 
Friedmann - Kreculj - Ballag  Róth, Kurl.ander. G.: Burány /3/, 
Tripolszkyy, Brucknér, Kur1Éisi đer. ' 

A végвб  pontverseny eredménye: SzAK  72, Vojvodina,__391  г  
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TANK 30  pont.  A verseny után társasv•w>ceora  volt  az Eugenban,. 
kellemes hangulatban, 	 . . 

Augusztus 18-án jelent Wog a rendőrf őnök és a báneág á1- 
tal e.láirt azabá•lyrendelet a t$szal úaz бk és fürd đ z ők számára:, 
тёІу  вzabályozza a fürd őházak тllködését, valamint a fürd ő z ők 
magatartását erkölo вi és közbiztonaági szempontbál. 

Augusztue 20-án Palioson rendezte a szabadkai.'ЛANK.ászá- 
és vizilabda, mé.rkő zését, melyen Becskerek, Zombo  é s Zenta 
versenyz đi is résztvettek,-. А  zombori és zental V®raenyek után 
klábrándit бan hatott a rendezés, az úazó-  é в ól бveтsenyeket o 
lyan aekél;~ V4zben tartották, hogy abban á11n~ lehetett, az. 
egyes számokat a közönségt đl ml.ntegy 100 m..niyi távolságban ren 
aezték úgy, hogy a közönség aцg láthatott  valamit  a  цersenyr  
b81, a vfzila.bda-biró ихегер ~ б ~зе  pedig "jobb ha f ele.désbe me-. 
г°tI1'? 10  

- Eresцnényeky 50 т . gyor д  ezás: 1. Verrüee /TANK/,. 2.Burár~y 

~
3zAI{/, 3. ~Cováoa /тANK/, 4. ~özsa ZSp , ~Q т . if ј  gyór вúszás: 
v Zentai I. /SzÁI~/, 2 . Vuki őević  ~Sp// 3 ; Balla. /Vo јц/,,. 4. 

јИвlпаг  /Vojv/; 50 гд . hátúszásr l. 1 о11 е= /Z ~р/ а  2.  
/Vojv/, 3. Zentai I. /SzAK/, 4, Nagy /LSp/$$.3х50 m vé ўesváltó 
1., TANK, 2 , Zombі~1 Sport,  3, Zentai  I., 4®Q m; gyore szás...1 
Balla  /Vojv/, 2. rankovan,/Vojv/, 3 . Vinkd'/TANK/, 4. Thoma 
%~3 i; 50 т . gye.rmek-gyorsl~szás: 1. Gozer /ZSp/, 2 	Szánt б  
/ZSp/, 3• Ка .г. вапу  /S.ZAK/, 4.  Bálint /Vojv; , 100 m.  
1. Kahn./T.ANTC/, 2. Kurl іindér /Vojv/, 3á Koller /ZSp/,;4 3ztri 
lich /S г AХ/ g 4х50 m . gyo.rsvált.ó: 1. TANK, 2.  Zombori Spor-t,:. a.: 
beeskerekJ е  zentai váltot.1 еа11а :а  miatt  д:iazkv'a;І ifikálták:Z,~ 
bori:`5port -~ ~ гАК  3:2 /2:2,'   v'i.zilabda dont őiлérkő zes A pontve'r, '. 
аегцг  аl ~ ава :, T:ANK 41, Zombori Ѕport 34, Vojvodina  10, .: Szentb,a , 
AK 16.:poilt.. 

Augusztus  15-én Zent ~an:: Radni čki SK -''Flerkür 10:0 /2:0/,  
labdarúgo-tréningmérkfízés,  bird  .DrljaLin Radni čki-pálya.  

Dobéczki P;,i.klöa, a S г,АК  trénere, ak i. jiíтцixs`eleje 	бна  
foglalkozott  a klub labdarúgóival ;  befejezte trénezi` т{Škod"ét 
é в  augusztus l9-én e.ltivozctt Zentáról. 

` 
 

Augusztus 20•- 4n a zentai Sakk Klub a becsei SaÍzk. Kiubbal 
tqérkđ zik Zentibз  az Eugen.kávéh.ázban. A z  ere дm бnyt nem  ,i ,smвr- : 
~ик , • 

Ли  usztu н  20..ап  Zerгtán к  Radгiičk7. SК  -":rlasra zvezda °1/.ü'te/ . 
бао  /55 е 07 е  аVи~ 7.d-serl еgm rkő z$ а ", b іг^á RuzWаn, Аг  adai csapat  
tiSbb tartalékkal, a Padn$ ~kx. рedi , Wirth sáxü і é вe foi:ytáп  10 
ga1і~e1 j ~t ѕ zott, Q,: Bok:ros  /3/,  Drl ~ a#in, Lakatos é.s egy.öx~ 

. 	
» 

Лиgttaztus 20$11 Тдро lуé г. к  6Qentá.і. ;Д  ^ Tsзpglуat ‚ г̀ l.К :: 42 
 ' 

/2tQ/ b l.tn. Utrá і'ri.li д  а  A њв rital е ~ аРд  qщ~  

e1r ~р~~l~.~ е~ a bala Е é~ed І ~ G, ~ вв ~д~.i, d~~i~z$ ' ~t spa і tev, 
ї  hé.~ j., ~У , С  c~Vв zde к~дvici ied®zet, Вв . : + а~~~~ Gt~ đ~e'éls8, Pálinkás : 
k~ лadpf edez:st, 

AYxguд~tua 24 -• 	Ѕ ~entai AK vála ѕ ztmány-1 üléaén a becs; ' 
ke ~ceki é® zpnlb0 	száegyesületekicel összhangban elhatarozták; 
hogy & azabadkai rossz rendezés é в  rossz paliosi vizviszonyok 
miatt  lэа l! ввi versenyeken nem vesznek részt és kérik a  "Regge-
li Ujsag!'.-đ t, hogy az általa kifrt vándorserlegmérk őzéet is 
mályen rendezze meg. Т 'úri Géza személyében иј  klubszolgá~t 
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válaвztottak. stolez Dezsó pénztárnok helyett,lemondá вa f'о1у -
.tán Dallo е 'Jenót vála в ztották. Stepančev.Miodrag esküvőjén,au- 
gusztus 28-án, a SZAK-ot Vartus Ferenc üv. elnök, ifj.Tolmáesy 
István és Dallos Jenó képviselik. A klub új tagjaiul felvették. 
Plazinid Du čan f бѕ zolgabir бt, Nikvvi б -Bb-вko kárházi segédor-
vost éѕ  Lelbach Gyula földbirtokost. 

Augusztus 3-án indult Belgrádból Várnába a 	jugoszláv 
csapat, az ottani európai vadászversenyekre. A jugoszláv c' вa 
pat t дgjai Heiszler Gyurgyovánszky Aurél /Zenta , dr. Jankovi б  
/Belgrád/, Vrtunski /Belgrád/ és Jakil /Zágráb A ver е enyeken . 
Románia, Magyarország, Törökország, Jugo:szlávia és .Bulgária . 
ver е erуzói vettek részt. Csapatversenyben /minden ország 4 ver-
senyz ~vel/ a jugoszláv csapat els ő  lett. Egyéniben: l.. Ivanov 

. /B/, 2. dr. Jankovid /J/, 3. Heiszler Gy.A. /J/,:4'. Jakil /J/.. 
A "futó szarvas" és "él őgalamb" versenyen Hei ѕzl-er nem indulta  . 
A mintegy 200 versenye б  megszemlélte a cári vadaskertet, részt. 
vett a jugo ѕz'láv követségi banketten és a bolgár_szokol va 
dászszövet вég versenyein. 

Augusztus 27-én Moholon:..Radni čki SК  - мolać  3:2 /1 2/,, 
"Vujid-serlegmérkőzés", biró Ruzman. G..: Lakatos  II /2t  Jan- 

A közönség fenyeget бleg viselkedett és az egyik 	zentai,. 
játékost tettleg bántalmazta. 

Augusztus 27-én Csantavéren: SZAK - 1'riglaY 4 :1 /2:0/, 
b.l.m., bird Bruokner László. A korábbi CsAK, Tr э.glav ra .vál ' 
toztatta n вvét., F.:  Kqrösi - Go ndi ,. I,ial or - Gvozdenovid, Рakaš  
Id,  Borbély - Kóváos, Petkov,; l3urány, U ~kiázi, Špadijеđ, /Ivan! `> 
ševid/ G q Újházi /2:/,.Pétkov, Bu.rány.  

Augusztus  27-én beesicereld  Vojvodina  raдde ~ett sž.av еx'' 
senyt, a Sintai ‚ ѕ  szabadkai  űszGk részv,ét.elevel, az:. Abázia 
strand  el őtti űszópályári. Kittinő  rendezes. A, zentai ús гók: 
е1 вб , 2. máeodik és 3 harmadik helyet  szereztek,  .; várakozáson fé - 
ltil jó1 szerepeltek. Eredmények: 50 ?B.  ifj. gyorsйszás 1. 
nar Károly /V о jw/, 2.  Balla László /V'ojv/, 3.  Zentai 	Frigyes ; 
/szAK/; 400 m., gyc?rií вzás: 1. Balla  Ldszld /XTojv./, 2 .  .Bránkovan.  : 
/Vojv/, 3. Vinká /TAIí'K/; 50 m. n бi gyorsúszás: l. 	Kriš,titian ' 
Pucu, 2. Török Li1i, 3. Szenczi Ёиг  /mind Vojv/, 100 m rnelliJ - 
sz'.s: 1.Kurlör_dér  Antal  '/7ojv/, ~ 2. Zentai Lászlo /SzÁK/, 	3. 
Ра1'áet у  а  ; о ~ . 0 gyorsuszás: 1. Vermes Ístván /T:l ►S1K/, 
2. Róth GézaZ/Vojv,', 3. Tripolszky István /SzAK/; 100 m.  ht'  
szás: 1. Zentai László /SzAK/, 2. Kurlзnder  Antal  /Vojv/,  
Har sán s ánd.or /SzA K/; 

á
100 

 
т, , ~ szfiз : I7iár Kár đly 

/Vo jv/ 2. Verme Istvn /ТАП{/ 
	.'. 

 3 ~ Brankovan /~o jv:/; 3 ~c50 m 
vegyesvdltd: 1. SZAK /Zentai I,áerló, ~ Harsány Sándor,Burány` Gé 

~ 	 za/, 2. Vo jvodir}а  /Palásthy, Kurliгдider, Róth/, 3. SZAK 	II 
/Deutisch Viktor, Szabó Imre, Tripolsžky István/; "50 т .gyéѓmek- 
;gyor'űszáв : 1. Bálint László  /SZAK/, 2. idiha~ lovid /Vojv/ 	;,. 
4 ' 50 т . gyorváltó: Т . Vo jvodina. /Ва11в., Ii:olnar, 	Brankovan, 
Rdtü/, 2. SzAK /Zent.ai Frigyes, l'ripolszky István,Harsáiдy sán-.• 

~ 	 dor, Burány Géza/, 3. TAIQK /Knits I., Kmetz II., Vermss II.V ~x  
mis  I./ Bemutató vlzilabda-mérk бzés: AK° Vo j ч'odina - 	Széntei : 
AX 63 /1:2/, bird Gussmann Tibor.'Zenta 2 tartalékkal , ját•- 
в zik ,G T Tripólszky /2/9 Deutsch. 	Vojvodina gyönyörCi đ sš2já- 
tékkal 5 védhetetlen gólt dobott. 

Sze témber 4-én Zentán: Radni čki Sk - Hajduk /$zabadka/ . 
1:1 0:0 b.1.m., bird Tamasi. G..: Lakatos II. J.: Kerвsz~  
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• ??usin Đ  Barna II /H/;illetve Boros, Radóozki, Slavnió,Prohászka. 
Szeptember 4-én Merkur - SZAK I.b,., 3:0  /2:0/,.  ъ .1, ґа ., ъігб  

Tripolszky. A SzAK I.b. du:rvá.n játszott. 
Szeptember 4°-én Szabadkán: FAkO - SzАK 3 : 1 /2:1/, b.l.m., 

bíró Neverkla. F.: K őrö нi - Stepanćev, Ma or - Gvozdenovi ć  II., 
Pálinkás, Borbély - Szép,' Gondi, Burány, Újházi, Ivani#evi ё  
SzАND-pálya, szemerkél ő  eѕб , 400 nézi, G,s Burány 20.p., 

Szeptember 6-án, a tr бnörökös születésnapja . alkalmábói:'.a 
közgyülési teremben ünnepi diszközggyyúlést rendezett a.Szokol 
egyesülеt, Beszédet mondott dr. knetievid Мiloš ügyvéd,,. á. Szo"kol 
elnöke „ "kneževi Ć  P;.ilivo j gimn. igazgató. Paj id igazgatd :. ve 

' zényletével dalt adott el đ  a "tora 01  dalegylet. 	' 
Este a Szokol-egyesület mulatsága volt az Eugenban, éló;z ő . 

este pedig köszönt ő  faklyásmenet, melyben résztvették'a helyi. 
sportegyesületek kiküldöttei is„ 

A szeptember 7'-i SzАK vála ѕ ztшd уi ülés Rieiz Јб z ёеfеt  v  
lasztotta meg egyesületi pénztárnoknak. 

Szeptember 10. L бtérnek.alkalmas 20  hold területet k'r a 
katonaság a várostól. A hadügymini"sztérium átiratot intézett a 
városi tanácshoz, hogy a ka вzárnyaépité ѕ  öef e'ezése után Zentán 
elhelyezendő , egy zászlóaljnyi katonaság számdia,  20 hold  'lёу 6 
térre lesz szпkség, melyet a katonai hatóságok ki.  fognak 'építe 
ni. Ha a városnak megfelel б  .helye nem lenne, úgy ajá хіl,j іn`á kór:: ' 
"nyez б  községek területén erre alka7.mas teret i лL nthogy;. Zentá 
nak akkor ilyen:tei^ülete nem  volt, : a váro ѕi.tandce atSгt C:dka." 
községhez,, -.melyn.ek bir.tokáљan lévб , a ш(ut-61 délre f kv6 lе.ge~ 

16, úgy vegzelytéiens е gе ,  mint  'f ekvésénel fоgva sgen alkalшas.:' 
nak ; latszik, l е tér, céljaira. A város ezt, a te.ruletet ejántott a`. 
hadfi gy mi nг  s at éг  iumne,k . 

. 	A bán5ag j óváhagyta a i:IerlпΡa.r sportegyesulet alapszabI:ya 
it', igy szeptember 17-én már megkezdheti a II, oszt, 	bajnoki 
тdгkő ze нeket, 

Széptembeг  "8-án !entán: SzAk - Perinai 6:1 /2:0/',labd аr 
tréningmérk ő zés. ј .: Aulich közé csatár, Németh jobbfedežet,b 
rinov hatved, Szalma /a góllövđj; valamennyiei "a.Merkuxbol . 
čsa~at szépen fejl бdik, figyelemremélt б  játékot mutatott, 'a vej- 
reeeg ellenére is. 

1933.. szeptember 17- 4n kisorsolták: a Tiszai-- č so ;or -t 	;II, 
oszt, bajnoki. labdarigó-mérk б zései"t. A bajnakságöаn ré вztvész 
nek: Merkur /Zente,/; Racr_i ćki /Jđ zseffalva /, Jedinstvo /kereszt 
uur/, Obili ć  /Törökkanizsa/, Grani čar /Gyála/, Nápredna Omládina 
/Kanizsa/, Slavija /Đroszlámos/, 

Szeptember 10 -én Zentán: Radni čki SK - Gradjanski 	2:0  
/0:0/, "Vuji б- веr е  т4rk őzés". A dérk őzés döntötte el,:;:hbg ~r`" ki 
_nyeri a serleget, a.zentai csapat már eldöntetlen esetében ;. is :. 
megnyeri. G,: Govedarica, Pajid /11-esb đl/. A R.adnićki' ezután 
védelembe vonult, J.: Radóczki, "Vreczk ő , Lakatolt II,., Dг1jáčin: : 
Raddczki v6dése me еébeilló volt, 6 és Vreczkó nуPrték meg" a. 
mérkőzést, A mérk бzés után, a serlegadományoz đ  Vujid 5aвa szép 
beszéd ki вéretében nyujtotta át a serleget a Radniki elnökének, 

• Kirjakovid Branislav, várod f6számvev6nek, aki azt a klub névé 
ben megköszönte, вte 150 személyes bankett volt a Fehéг  Haja. 
vendégl đben, ahol Vujid Sava polgármester és dr. Ludajid мiloš` 
kö еz.ntötték a munkáscsapatot. 168. 
36. 



Szeptember. 10-én Zentán:  Merkur  - Radni ćki I.b. 	4:4 
/3 :0/, b.l,m., blró Franozer. A Rad.ni ćkiban ját ~з zott PajiB I., 
Gvozdenovi ć  I., Tб th . I I. , és Terzin, akik 'a Szentai АК- b ól :ki- 
léptek. A Radn3. čk1 cs:ak két  11--essel tudott kiegyenliteni.Bene 
/a Merkur kapusa/ az egész mez őny legjobbja volt. 

Szeptember 10-én Zentán: Tan3.sz Klub -- "Kék fehérek" té- 
niszkiub /Szabadka/ 10: 11 9  városkб zi mérk őzés . Еredmények: 
Férfi egyes : Berényi-Simon 6:3,6:0 _/a,revánspartit Simon  nyer-
te 6:3,.6:3 arányban/; Slavni ć-S ám 6:4, 6:4; dr. Biliczki-dr. 
Vidakovi б  6:4, 6:4; 5imonyi-dr. IJiollang 2:6 v  6 : 3, 6:4; dr. Bi- 
liozki-dr.Grabovac 6:2, 6:2; dr. Grabovac-dr. Répás 6:2, 6:3; 
dr. Vidakovi ć-dr. Répás 6:0, 6:0; Női  egyes: Hauser.7.'anni-  Fo-
dor Возке  6:2, 6:0; La1i ć  ЛZara•-Berén.yzne 6:4, 6:4; Turanov . Ka,-, 
tó-dr. Schwarezné 6:4,2:6,6:4; dr. Vidakovićné-Brichta 	Lili 
6:49 6 : 4 ;,dre Vidakovi:éné- Zentai Zsuzsi  6:4,6:4; ,T.uranov 	Kató 
Sta jič : Anna 6: 4 Đ"; 6:4; .Férfi párosa Slavniá, Simun - Belényi,Tá 
upert`4:6,,.6:3, 6:2; Szám, Goldbérger-dr. Biliczki, . 	Simonyi 
6:2, 6:2; Női páros:  Fodor  Böške, La1i ć  Itlara - Hauserné,Berényi•
né 6:4, 6:3; Vegyéspáros: Simon, Fodor»-Berdriyi,Hausernd 	2:6—, 
6:4, 6:2; dr. Bi.lirг,ki, La13. ć  - Szá.m, dr. , Vidakovi ćné 4:6, 6:3, 
6:4; Taupirt, Turánov-Slavni ć ,dr.:Schwar вΡ tiné 6;2,6.2.; .  Taupert, 
Turanov - 8imonyi, Zentai Zsuzsi 6:4, 6:4."` 

SFгeptemher 10•-én Kikindán: ZsAK -- Szeiitai AK 2:0 	/0:0/, 
b,1,m., . b r.ö I4TіŠkovi б . 'Er ősen tartalékos zentai csapat;, zsói пbé-- 
koe kik.indai ра1, ка . Ј .: K őröei, :Major, Borbér, ,Nagy Duda:...,. 

A 5zentai AK el.hat.áró г ta., hogy ezent'.i1 mi і:d:en s гombá.ton: 
este  Ъагd'tsgое  szAK сѕа1ddі-5 еѕ z еј vе t іІ t  tartanak  a.z Iugen 
вzálló kašžin.ótexwét?eh.. Az :e3sc5 összejóvetél_ gz ё~•temb;el 16-án 

Szeptember  17-éfi  tartotta  a Iiérkur spórte уesй1ét alalmld : 
gyülését, melyen megválas г.tótták  as elso  tisztikart.  Dišzelnok". 
Rado.ševi. ć  Sveti slav f đkapit и.ny, tiszteletbéli 'dis zelnökok ` Dra 
gin G. Rad3.vo j és Riesz La,jos,elnök I,ianiá Vojin köz бégb ~ ró,üg у̀-;. , 
vezet ő-elnök luksz  Lajos,  a Э.elnök d-r. Goldstein Ј•exiő  és 	Rein_ ,..  

hol вΡ г  Gyđ z ő , цgyész dr. R ćpás 1'ánd вr, orvos dr Beleslin ''I3raп- ` 
' ko,dr. Irliković  Jovan, dr. StÖCkl JÚzse.f, dr. Schwarcz Jakab,in- , 

tézб  dr. Blín Fe.rencÚ f ő~énztáras Bakai Jáno4, pénztá'ro вok': Xi v 
caevics JÚzsef , Gyiгrák Ј ozsef, jegyz őkönyvvezet ő  Preradov_ Niki  
1а , ellenőr F3ar.tusz Péter, Gulyás István,hé.znagy Fcrenczi - Ра1у ,,.  

szeэгtárnok Recskö Péter, Sz đke LáSzlö. :L,azgatóbizottsag dr. 
LоbІ  Andor.. Aradski Sever, MrazoviC Franja, P1av ~i ć~ ú. ~an;,: 2iá- 
ns.jlovi6 Djoká, Jovi. б  Aleksandar,' Pe,rriy~ész Axid:cr~ s, jhé,zi,.• Ger- - 
ge1y, Balázs P. János, Rácz Szab б  Nándoѓ , O1áh .Józse£, S:zü,gyi: 
János, , Erdélyi  Lajos, Domány Ferenc, K őva'gó Márton,,. Bergel 
György; Stuh1 Lászl.h, Kuklis István., Lóczy Lágzlá, Be ćhex'er Fe.- 
reno, Kaszás Mátyás, Be.retka Jé.n.os, Vasas ,István, Beke в  Is:tván. 
Póttagok Bord. joški D jura, Csépe Károly, Fischer Alár.tcin, Faxag d . 
Nándor, Rácz Sz. Dezs ő., Vándlik János. Feliigyel6- ~bi.zott:šág:Sz ő- 
ke Dezs ő , T.dth A. János, Kivdcs A.  Lajos,  páttagok Tdth  Vince, ' 

• Pe.t ő  Flórián. 

1933. szeptember l7-én Zentán: S гАУ  --' МвЈ .ас  . 3:0__,___ /2:0/, 
b,1,m., blr б  Sti.pid. Kiadös trén.ingmérk őzés. G.: Gondi 15. p., 
S zép 18. р , 1;h.ázi /11-esb đl/ б8 ~ р . Ј .: Borbély, Gondi, fljházi, : 
Szežoneleji ~orma . 

Szeдrtember 17- én Zentán: Merkur - Radni ćki /J đ zseffalva / 
1:0 /0: ,9/, II. oszt. B.L<M,, iró Stipi ć . Győ ze1emmel 	ke~zdt 

169.
, ; 	 ti 
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bajnoki mérk5zéseit az új zentai csapat. G.: I#ecsk б  б8.p. F.: 
Bene - Kinoses, Makrinov - Németh, Stuhl, Rácz Szabó II. - Ko-
osi в , Reo ѕkó, A.ulik, Rácz Szab б  I,, Szalma. Tartalék Petri ć . 

Szeptember 17--én Adán: "Plava zvezda" - Radni čki SK 3:2 
/1:1/, I.oszt. B.h.TI., b ігб  Boros. Az adai közönв ég,iamét igen 
fenyeget бen viselkedett, az al вzövetaégnek kellene erélyesen 
rendet teremteni a kisebb helyeken, mert itt mindig botrányba 
fog fulladni minden mérk бzé в  és a csapatok nem fejthetik ki i-
gazi tudásukat. . 

Szeptember 22. A városi tanáoa megvizsgálta a még rendel 
kezésére álló városi földterületeket „ ennek alapján a Halas-
tó, mellett lév б  földekb бl ingyen felajánl 20 'hold földet az 
újvidéki hadsereg-parancenQkeagnak katonai lövetér céljaira. 

Szeptember 24-én Zentán: Merku.r - SZAK I.b. 4:2 	/2:2/, 
b.l.m., bird Kuklis.' 

Szeptember 24-én Zentán: Sz АK - Radni čki SK 2:0 /1:0/, 
I.oezt. B.Z.M., biró Avramov. Nehéz mér k б zés, mindkét fél na= 
gyon kifáradt. A SzAK.valamennyit hanyatlott, a Radni čki pedig. 
javult. G.: Petkov 40.p, Burány 80.p. Uldökl б  iram. Erdelján 
/R/ egy 11-est f5І dгі g, Csak a SzАK össze llitá вdt ismerjük: 
Kőгбвi - Stepančev, NI jor - Nagy Duda, Pálinkás, Borbély Ko= 
váci, Burány s  Gondi, Újházi, Rez Szabó. J.: Erdeljan,Vreezkó, 
Boros, Rad đczki. . 

Szeptember 29. A Radnićki SK birkózdi megkezdték tréning 
jeiket a Hajdú ѕka-fél е  vendégl бben, Sahware г  Gyula  vezet в  e á 
Jatt 

Október 1. A Merkur sportegyesület átirt a Szentai 	AK 
és á'Radni čki SК  vezet бвégéhez, s Кdгј  'hogy kölcsönös szer .zб  
dé ввel kötelezzék magukat egymás játékosai elszipkázásánák még 
akadályózására. 	 . 

Október 1-én Zentán: Radni. űki SК  - Merkar 4:1 /2:0/, b . 
l,n.,  bird  Kuklis. Ј . đ: Erdeljan, Boros, Vreczkó /R/, 	illetve 
Aulik, Bene, Tóth /M/. 

Október 1-én Moholon: Szentai AK - Мelac 2:1 /1:1/, 	I. , . 
oszt. B.L.L; biró Boros. Igen szánalmas  volt  a "mohóli csata" 
a zentai bajnokcsapatra nézve, a csak  a  ut оеб  10 perces fel-
lobbanás e гe'dményezte a gydztes gólt, amely igy papíron megmen 
tette a 2 pontot. A cao.pat presztizsét azonb д.n a játék nem é- 
melte a moholi közönség el б tt. A prdzai kulisszatitok: a•., csa . 
pát, figyelmeztetés ellenére sem rakatott cip бire stoplikat, ѕ  
igy nem tudtak mozogni a füven moholi pályán. A moholiak lelko 
sen játszottak. G.: Gondi, Bur"y. J.: Nagy Duda, Pálinkás, Kö 
..váca, Újházi, Gondi. 

A Gradjanski óvása alapján, az alszövetség elrendelte, 
hogy a "V'ujió- ѕ eгlegmбrkбzés" dönt бjét, a Radni čki-Gradjanѕki 
mérkб zéat jra kell játszani egyik játékón jogtalan szereplése 
miatt. A Radni čki nem f el.eb'bezi meg az alszövet е4g döntését, 
hanem hamarosan összehívja a klubközi bizottságot, hogy az ál.-
lapitea meg a lejátszandó mérk б zés helyét és idejét 

Az аlszövetaég kötelezte az öaszes klubokat, hogy pályá-
ikat kerit ѕб k el a néz3tér felé, különbeni letiltás mellett. A J  
kluboknak nem szabad -  taз zani olyan egyyeaiiletekkel, melyek nem 
tagiai  az orе zágos fuсball-szöveta.égnek, illetve, melyek liga- 
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lább nem jelentkeztek valamelyik alszövet ѕégnél felvétel. céljós 
ból. A. rendez ők kötelesek a pályán rendet tartani, _ különben 
szigorúan btintetik az egyesületet. 

Október 8-án Zentán: SZAK - "Flava zvezda" 5:0 	/1:0/, 
I.oszt. B,L. ~ ., blró Ruzmann. Az I. félid őben Ada állta a sa-
rat, de a II.-ban kikészült. G.: Rácz szabó 30.p., Burány 57. 
p., Újházi 69.p., Burány 74.p., TFjházi /li-esb ől/78.p. 

1 9".  október 8-án Zentári: Nz АK' I.b~- Мe іг  O.O,b.l.m» 
bfró Bruckner László, 

Október 1.5-én Zentán: Molac -- R аdni. ć'ki NK 2:1. /1:1/,. I. 
oszt . B.Le м ., b,,ró Lozanov. A zentai csapat könnyen vette a.  
mérk6zést, a moholiakban sziv és kitartás van. Gó;Lakatos II. 

Az eddig csütörtöki napokon tartott rendes heti éxtekez- 
leteket a NzAK a jöv őben szerda esténként tartja, .tekintettel 
a.mo'zi- és szinházi- rendezvényekre. Az e heti értekezlet már 
18-án. van. 

Október 15-én Osantavéren: szentai AK - Trigiav.0:0,  I.  
oszt. B.L.M., biró Vujkovi б , A SZAK állandó fölényben  volt,  ; •Kđ  
rösi alig kapott labdát, de csatársorában nincs g бІІё vб, A 
zentai csapat sok kornert rúgott. 

0lctóber 15-én Törökkanizsán: Obili ć' - Лvíérkur 4:0 /¢:0/, 
II. oszt. B.L. К  , biró segedineki. Nagy sár; a, zentai csapat- 
csak 10-10 percig ,volt jó mindkét félid бbén J,..`: Bene kapus,;` 
Rioz $zаbó :jobbfedezet, Aralik b.alös з zékötd :  és,.Récsk6:'ce nter' = 

Október 16-án tartott :ren.dkivüli ér,tekezl' і tén;a .Nz АK :el 
fogadta a šzerz ődésterve гetвt,.mely,.megakádбlyóžza a. három,::.. 
helybeli klub játéko вain гΡаk vándorlasát.  A  szег z бdбз  egy évre 
szđl,.ha azt lejárat el őtt 14 nappal nem mondják fel, úgy to 
vábbi égy évre é г  бnyes. Ha valamelyik klub vét az egyezség . 
ellen, ugy 2000 dinárt fizet annak a klubnak, melynek jitéko ~ 

sát átvette. A szerz ődést megkLildik az alszövetségnek is, hogy' 
az anyaklub hozzájárulása nёІkUі  ne igazoljon át játékosokat. 
Vitás esetekben 2-2 megbizottb ől  6 116  választott 	bizottság 
dönt. 	 . 

Október 18-án tartott választmányi ülésé:a a Radni ćki SK 
is elfogadta az egyezményt. A.b.irkózó-szakosztály vezet ő je. 
Schwarcz Gyula lett, miután, Günez iúárton lemondott. A labda г'-: 
gб-o еapat összeállitá,sát ezután egy háromtagú bizottság végzi. 

Október 22-én Zentán:,Merkur - Grani?~ax 1:1 /1:0/ - II. 
oázta B.L.M., bir б  Vujkovi ć . SzАК-pálya, a zentai. csatársor : 
gólképtélenséggel tündökölt. G.: Ntuhl középfedezet szabadrú 
.gasbdl.Jo : Stuhl, kakrinav, Bene. 

Október 22-én Zentán: $ZAС  .- Gradjaneki 3:2 j:l/,, 	I 
oszt. B.L.M., birs Vujkovid. i:I'.g soha nem látott izgalmas, za-
varokkal, zökken őkkel tarkitott mérk¢zé,s. Nagy közönség, a b.e- " 
osei osapat kevés számú kisér бje idegenben is oly er őszakosan 
viselkedett, ami egy "falusi" salát ~á1іán is nehezen képzelhe 
t ő  el, mo;s1t a zentai közönség 'is eltudja képzelni, hogy viđé- 
ken micso`d'a ellenszenvvel és fenyeget ő  viselkedésse'1 kell 
megküzdeni, ha'a saj бt pályán igy bánnak a játékosokkal és a 
közönséggel. Kemény játek, a  13. percben,Burány lövésre lendü 
16 lábára veti magát a becsei kapus,  .a  zentai csatár ínszalag 
ѕ zakadássa.l' összerogy, kórházba viszik.  ‚A  zentai csapat mágia 
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10 perc alatt 3 gólt 1 6 , Pajiá 15.p., 17.p., Gondi 25•p..Beoвe 
csapata kezd durván játszani, igen jó a fedezetsora. Milo vanov 
szépit 41.p. A 65. percben Trbidet kiál_litja a bir б , aki.elle~ 

ezegul, s a becsei szurkolók is beleavatkoznak a vitába. A,já- 
ték szünetel. A 75• percben K őröst egy Labdára veti mаgát,..egy 
becsei játékos fülön rugja, mire kiengedi a labdát. s azt a tá 
madó gólba helyezi. A nap h őse Pajid. 

4 Hadi- еа  Tengerészetügyi Minisztérivлг  23704928.  
rendelete értelmében a zentai lövészegylet szeptember 15-én .e1 
határozta', hogy október 28 .. és 29-én céllöv б--versenyt rendez 
Zentén, melyen a győztešпnА  3.egjobb lоиб " felirattal aranyér :.. 
met nyer. A versenyezi csaki в ; azoL vehetnek ré вzt., akik. az°: 
folyamán 1egalább 10 oé'SГвvбgyakorlaton vettek részta Hogy mi- ' 
nél többen résztvehessenek°a versenyen, az egyesület szeptim 
ber  17, 24; 9  október 1. é s 8-án is tartott löv őgyakorlátot X. : 
versenyre tizenketten jelentkeztek. A fekvő , térdelő  és á11 б  
1ielyzetből. elért összes~te.tt eredmények alapján 1. Ceornai Ri ... 
chárd:240, 2. Jablan Vido 209,_3• Pe,trović  Djoka 16б`,:4; Gilió 
i 	

` 
Mlorad 155, 5.. Preradov Ivan 123, 6 o  Loljió Ivan 82 ponttál 
Az еlвб  öt helyezett kapott а-rsxiyérmet, mivel 100 , 	pc>ntná]: 
jabb hélyezést értek е1, 	' 	~ 	 .. 

Októbeт  29-én Zentán: Radni бki SK - Tziglav 2s1. /1 1/, 
I;. oszt; B L ‚ b і.ró Аитадтои . Er ő s azelbexi G; = Renkó ;/öngól/ 
Lakatos ZI.. 35 p., Boros 88.p, Ј ;:.. Recsk6, Renkó., 

Okt бber .29-én Kan.i.zsán: N'apredna Om7,adi.da - Me ~kux' ",' 2 0'. 
/1:0/, TÍ >  oszt  .• B L N., ьігб  Киј uпdži.ó . 'Sá.rofi р .~1уа , a . helyi : 
csapat nagy 1en:d lettel nyer,  gólok a 30 p•, 48;.:p A  . Merkur , 
góІképtеleп , völt. Ј  tuh1, Kocsis. 

0 1  tóber 31-én Zentán, a Vaas-f$1e véndég1:бben Feuer  Ј . 
nos пiérnök, a belgrádi, sakkör kiváló játékosa, '10 sakkozdval 
ezinniltan játšztn.át játszott.. Hatan vesztettek, Sedjakov.'0'tiren • ; 
remist jái;szott, Beleslin. Luka, Hes вer Géza  és Nagymélykížti:":. 
Az~tа1 gyбztek. 

' November 3-án SzAK válas гtmányi ülé в . Az új,r~idéki "S1Ге-: :. 
sport"  csokвládégyár egy értékes_ serle ~et ajánl.9tt fel  a Ѕ 7АХ-  
nak, ser.legmérk бгe sek i endezé se . cél j é:bol, di a, Sz.AI:; értes3,tet-:' 
te az adвmárуozđ t,  hogy  erre csak, tavasszal  kerülhet< sor  ;. А  
klub elhatározta, h.ogy Burány Jánoe, a labdár{~gб-aíзapat t в,gjá- 
nak felépüléso érdekében minden áldozatot ќ eg fog. liózn`i.. ,' 

'A 1egu.tóbbi. уárasi közgyitlé вen egyik vб,roaatyá azt: indit 
ványozta, hogy a luxus -csónakokat .a 'város n8 ádózi;aевa meg,a . 
вхока ,аов  40. diná,гral, mivel 'а  csón,дkázás sport én :égésžséges.A':, 
vб l.ász в  aki -` вport'bó7. csónakot  tart  az .fizessen ts.: Erre 	a.' . 
felezóls.ló városatyа  azt ind.itványo гta, hogy akkor тдinё.en  ''j. 
futball-labd г~ra 100 dinár városi адбн  vess iek ki :  Ezt az in.- 
ditványt .nem is vették táтgryaі; ás а12,, "aтmii°a . 	kil4t зžott .. : 
sportellenes tenden в tá ja." • A Sentai Frls s ІУјеб.g . kömmentám ja đ  

~ talán  az  fáj egyeseknek, hogy ők már .nem birnak rugdeІő zni é а, . : ' 
t gólt 18ni R 	 . 

November 5mén Ztdng  Merkur  - Slavija 2s1 /0 в 0/,Tl.oszt.. 
B.LoM., b3ró Danis. G. Recekó, Мé в záros,' в  943°. р . .11-e вbá1 	a: 
Slavi ja m,1. к  Stuh1, Damánjr, RrS.c z S zabó . 	

.. 

November 5 -én Becséns G•radjanski - Ttadni ćki SIS 90/3 s0/, 
biró Segedinski. Az 6s,z f.o1}ramán a zent.ai isa '; 
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pat  teljesen l вtört, rossz gólaránnyal utolada tabellán. 
1 93 3 . november 12-én tartotta alakuld közgyíflését a Ju- 

go вlav_en иј  aport egylet Zentán. Elfogadták az alapszabályterve 
zetet, kimondták .a megalakulást, mégválasztották a vezet ő séget. 
Diszelnök Vujid Sava p оІgármester,Plazini ć  Dugan f 8szolgabir6, 
Grb.f Armin gyáros ев  újh zi Lajos banki ~azgató. Elnök Dundjere 
ki Branko ármenteait6-táraulati igazgato-f бmérnök, iigyvezet~ 
elnök dr. Ludaji6.Stanoje ügyvédjelölt, аІі L nd1с  Vujoševi6. ; No-
vak ев  O1uji6 Mi1an. Titkárok Jakovljevі 6 Zaxko és Bo'rza~ki 
Nestor.  A labdarágб- вzakosztály vezet6je Aradski Sever. Pénztá 
rosok Kadž3 ć  Svetoza.i és Lazarevi6 Ljubomir._ Gazda 5avi6 Do1iri 
vi i .  Orvo sok dr. P.reka jski Deјлп  é.s dr. Icгikovi ć  Bo:đko. Vá1'aáz:Е' 
mányi tagok: Kneževi ć  hLilivo j , dr. Lo1inMilivo j Slavni"б  Pa-
ја , Ob вtić  Ivo, Petrovi б  Josip, dr. Ludaji6 1ulilo ~á, Лieš~ kov Ivlilo 
rad, BeCi ć  Vasilije, Pajić  Slavko, Terzin Velimir,..Nikolie Do~ 
rivoj., evi б  Radovan, .dr. Konjovid Во  čidar, Bra.novački Danilo.. 
A felügyel6-bizottság tagjai Kirjakovic' Br.anisláv, Ро zsár ', Јо - . : 
zsef, Izsák Dezs ő , Ја b1ап  Vido, Kerceg Emi1, Pa ji.' .Dušan Az - 
иј  egyesfiiet labdarúgó-játékosai a SZAK, Radnidci SK és a.:Ler-
kur esapataib.61 ki иált játékosokból tevбdtek öšs.ze... 

November 16-tó1 a Szentai •AK ren.de Ѕ ;heti ösšzejbvetéleit.`.. 
szerda helyett ismét csütörtökön tartja as  Eugen.ban: 

November 12-én Kereszt цron:. Jedinstvo =. I,Ierkizr 1.0/0 ; 0/, 
II.. oszt. А  zentai cs:.pat minden f1 ёхW е  mellett д s.;,:e 
vesztette a mérk б zést, f đ leg a biró e.lfogix:itsage.. miatt. Áz,;te„ 
lénf'é1 j о.gtalan 11 -essel :győzött. A bird  lésálláз  cini'én 1efdj- 
ta. a ' :zelitai г . ćsapat mindén akcióját.: _ Ј .:' Dórnany.Í":,. Sttih]., is ~ah-; 
ririo'v,  Kincses. ; 

Lovas sgl.kató:nakötelezéttek'lóve'rs.enye $zbadkán A`s., 
badkai- 3e lovassági ezred november 26-án, az ezred laktanyá ј á 
ban lóversenyt rendezett a. Szabadka és környéki lovássági kato 
nakötelezettek számára, melyen Zentáról.is többen vettek rész 
Jelentkezés saját lóval, köznapi ruhában. A zentaiak nem :;értek 
el helyezést. 	 . 

A Szentai AK háziünnepélynek tervezett, tabl бlelcp1ezéš. 
ѕe1 egybe kötött fényes bankettet rendezett november 	25-en, 
melyalkalommal az 1930/31 évi bajnokságot nyert labdarúg б  
csapatot és a jól szerepl ő  vі zіlabda--gárdát tinnepelték..Az'Eu- 
gen-szálló nagytermében Zaviš~i. б  Konstantin városi . ' f ő  jegyző  : 
mondta az üdvözl ő  beszédet, majdaeleplezte a diszes tablót, a : 
játékosok és a vezetdség tagjainak fényképeivel. Vámos János:.. 
beszédében méltatta a klub sportbeli"és kulturális tevékeny вé- 
gét. Dr, Pecarski Branko elnök kiosztotta a tabló kicsinyitett 
másolatait a bajnokcaa.pat tagjainak„ valamint a bajnoki érme-
ket a,vízilabda-csapat tagjainak. Dr. Szántó Gábor orsz;; yül. . 
képv. a vízilabda-csapat kapitányának, Sztrillch Bélának atád-; 
ta a csapat által nyert hatalmas serlegét. Kirjakovi б  Brani ѕ . 
lav, a Radni čki SK elnöke üdvözölte a SzAK-ot, dr. Keozвli м..:. 
Ferenc pedig a megjelent vendégeket. Az ünnepjégre meghívták a 
szabadkai alszövetség e'lnökségét, a birótestület vézet ~ вΡégét a 
serlegadományczó Vujid Sava polgármestert, dr. Ninči6 	Ьii 1  
ügyvédet, dr. Szántó Gábor orsz. gy űl. képvi ѕel бt, 	valamint 
Lelbach Gyula földbirtokost, az egyesület dísztagját é і 	az 
összes zentai tá.rségyesületeket. 
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November 26-án  az  еl аő  zentai vadáeztár вaaág körvadá.a 2a-  
tot rendezett Karjadon. 

November 26-án entán: Radni ćki SK - "Pláva zvezda!'.. 4.:1 
/2:0/,  b.1.m., bird  S гabó, A munká в  csapat több fiatal 	játé...  
kost prdbált ki. Sároa раlуа ..G.: Lakatos Ii. /2/,:Pajiđ  IT., 
Györe /R/ é а  Vállai /PZ/, 

November 26-án Zeиtán: Jugoslaven -.A4erkur 6 :1 /4 :1/,,1ab :  
dartfgđ-tréningmérk бzéa, biró  Flies. Az  иј  csapat b етutаtКо zѓаа . 
A több klubból овагеаll о  csapatnak még nem volt m eg a. ke11 ő-". 
ö ввzjátéka. F.: Л2arkovi6 - . Drljaćln, Samárdžid - T'ilorad ;Ѕj.av-  
nivc, Velimir Terzin, Špadijer - Borza~ki,::Pajić, Petkov, Gvoz- 
denoviá, Jánći ć . Ј .: Gvozdenovie, Petkov /J/ ев  Лцé вхагов , Do.- 
mány .  /?./. 	 . 

A Л4erkur fegyelmi tanácsa sportszeriitlen .vlaelkedéae` mi-
att Domány Jđžaef et ев  Au].ik játéko вokat kižárta a klubbdl. 

December 3-én, az egyesül" ünnepén, a.Szokol `egyesület . 
diazközgyižléšt tartott, utáná tisztelgé вek fogádáaa a;:polgár 
mesteri hivatalban. Е1 б z este, november ' 30-án,.`Szokol'-akadémi',1. 
a volt  az Eugenban. 

A november 25-i háziünnepélyen a következ ő  labdarúgókat, 
,іaz6kat és vizilabdázákat tüntette ki егвтте l  a  ŠzAK vála вztmá 
nya: Ttőrö вi I вtván, Лгаjor 0rbán,.Stepančev,Nliodrag, 	Раliпкав  
Ра1, Pak"ki Vladimir, Tdth Jánós, ' Balog Ferenc,  аgу  Duda :,T6-  
zsef, Kovács Kálmán, Jenovac Aleksande.r, Biirany „.nos, . ~etkov 
Viadislav, Pajič  Slavkó, , Csonka Lajos,-Terzin: Velimir,.. 	ј há.:2i : 
Vince,_ Rácz 5zab6 Férenc, Borbély DézsŠ,.`$álint L авхlб ,•• pék: 
Gyulе:, Pintér Jénó, B.urány Géze; :Sztr.illoh.:Bé1a, ' Zentai   

 . 	 F
.
ri- 

gyes,.Csinbsák  Endre,  Zentai Lásžló,`Deutsch Viktor,  ,Szab¢Ím-
re. 	

:
. _ 

December 7. és 8. közptti éjszáka,. ismeretlen .`, tettesek  l 
11 helyen megfLfrták a S т,entai AK .népkerti ј éураз :уајб .н ;  liQg3г - 
azt hasznavehetetlenné tegyék.' А  megrongált pályát azonban  : :.'a:, 
nagy hidegben hamarosan rendbehozták, igy december  10-én ünne-' 
pélye вen meg i s  гW,itották. 

December 7-é.n a SzAK tartott válaaztmáюyi ;'иlевн., melyen , 
a.klub tagjaiul felvették Л4i1an Vúkeli ćet, Ste д:n;er Dezsót, NIa 
jorós Pétert, Jámbor Elemért, Ki ss Jdzsifit. ЕІhаtѓго ztdk,hо gу  
az előz ő  évi. koreso2.yázási dijakat fogják szedni: 	szezonjegy  : 
f elnőtteknek 80, gimnazistáknak ев  gyermekeknek 60 dinár. 

A  L ќ5 т4 в z Egyesület december 24-,ón évi közgyíflést 	tar-  
tott. hefolyáaát nem i smerjü k . 	 ~ 	„ • 

December 14-én a Roya1-szálloda nágyterm$ben . bemútat.á. 
boxmérk6zés volt. Romanceek  Antal  бjvidéki boxoló` 5 -5 menetben  шérkő zött Kalmár Péter ев  Faragó Вé1а  z~ntai boхolókkaІ . Kász= 
toxi Ivan eszéki boxolo pedig Branóvaćki Во  ~koval /Zénta/':, 

. 	December 10-én a Radni ćki SKfгb,irkózógárdája 	n,yilvános. 
blrkóz ő  tréning-mérk6zéat tartott. Az eredményeket nem ismer - 
jiik.. Tekintettel arra, hogy de ćember 26-án 5 zábadkával уároskö 
zi mérk8zé в  lesz, december .  17-én ismét nyilváno в  tréning-mérk'~ ` 
zéat tartanak, melyen ösazeállitják a  zentai válogatottat. — 

December 26-án Zentán tari.otta a Radni đki SK blrkózómér-- 
kő~ zéét  a  szabadkai "Hakoah" csapa.tával, mint váro вközi.mérk ő .. 
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Zést. A szabadkai csapat 4:1 arányban g г 6zött. Légвúly:l. Kiss 
I вtván /H/, 2. Berényi /R/. Fehelysúly: 1. Vujeviá /H/, 2. Pa- 
ni б ,I± . R/. Könnyü вúly : 1. Vlanikolin /R , 2. Krietovác /R/. 

sú Welterly: 1. Fischer /H/, 2. Kragujev /R/. Kozépsúly: 1.Kiss 
/H/, 2. Bartók /R/ 

December 31-én a Radni čki SK szilveszteri mulatságot tar 
tett, melyen Aulik Reginát választották °Mi вs•Radni čki "-vá, u 
varhölgye Keczeli é еzáros Piroska lett. . 

December 31-én a Szentesi AK is szilveszteri , mulatQt 
tartott az Eugenban tombolával egybekötve : A rengeteg  nyeri-í 
ménytárgyat éjfél után osztották ki. 

1934 . január 1-vel a•zentai гend~rkapitányság a követke-
z ő  ren3éTétet adta ki a jelvények és szimbólikue tárgyak vise-
lésére nézve . Jelvénynek tekintik mindazon tárgyat, melynek az 
a célja , hogy bármilyen tekintetben kifejezze valamely csoport 
hoz való tartozást , valamely nemzet iránt érzett szimpáti б. 
vagy képlet е sen jelképezzen valamely érz.elmet . Mindazon jel-
vényt szabad viselni, amely valamely törvénye вen elismert egye 
sUlet jelvénye, melynek szabályagy::é в  el őírásai a viselést.inge 
délyezik. Tilos a jelvény olyan szándékkal való használata, . 
hogy  as  illet ő  csoportot, amelyhez a jelvény.tartozik,kigunyol 
jók. Tilos idegen áramok jelvényének viselése, ha arra a rend 
érség el ő zetesen engedélyt nem ad. Ruhák, kalapok és egyebek 
viselésére, amelyek egyes államok nacionális jellegét tüntetik 
fel, szintén engedélyt kell kérni. 

Január 10. A Szentesi AX labdarúgó-játékosai a tél folya-
mán hetenként egyszer szabad-tréninget tartanak, pihen б  a kor- 
csolyapálya meleged ő jében. 

A kedvez ő  idejárás következtében a korcsolyapálya egész 
nap nyitva van. 

A Jugoslaven sportklub és a Szerb Jótékony N.бegу) et közö 
sen rendezett Szilveszter-esti mulatságot a gör.kel. jév' al- 
kalmából. A szépségversenyt Pecarski Dragica nyerte, vele egy 
üveg pezsgőt is. 

Január 19, A Radni ćki SK-ot ujabb veszteség érte, mivel 
egyik legjobb játékosa, Lakatos József, aki a zentai válogatott. 
nak is évek óta állandó tagja, Zentáról Szabadkára költözik é~s 
ott a FAK0 csapatában fog játszan3. Rövid két'h бnap alatt, ' a 
Radni ćki elsó csapatából Renkó, Boros Keozeli, Korpa katonai 
szolggálatra vonult be, Jan ći ć , Sаmárd i ć , fajid II., 5lavnid, 
мéezáros, Erdeljan és Drljaćin pedig más klubba léptek át, igy 

. a Radni čki majdnem teljes elegy csapatát elvesztette. 
Január 22-én az újvidéki és szabadkai katonai hatóságok 

kikiildö±teib6l alakult bizottság felülviz еgálja a város által 
'katonai löу&tér céljaira felajánlott, a Halastó mellett fekv ő  
területet 

Január 16-án. kellett volna aláírni a Sz АK, Radni čki 	SK 
és a Merkur megbizottainak azt a szerz ődést , amely hivatva van 
rendezni játékosaik vándorlását és átigazolását . Azonban az . 
els б  két klub között újabb nézeteltérés mutatkozott Tóth II.-
nek a SzAK-ba való visszaigazolása körül, igy a szAK nem irts 
alá az okmányt . Ett бl függetlenül a másik két egyesület aláír-
ta a szerz ődést. 

43• 



A Szentai AK 1934. január 21-i közgу(t "é t elhalasztot-
ták bizonytalan időre, mivel a rend őrség nem engedélyetité _ a 
magyar'tanácskoz"i nyelvnek, az alapszabályokban biztosított 
ha ѕznál аtát. Az alapszábályok értelmezése é s alkalmazásának mód 
ja tekintetében a SzAK felebbezett a fels őbb fórumokhoz. 

Január 20- án a Radni ćki SK аkedvel ő  gárdája 	sikerült 
vígjáték-e вtet rendezett. Négy 1 felvonásost mutattak be. E1 в S 
Ui Nuőid Branislav "Gomb" o. vígjátékát, majd Halász Imre "Nem 
érdemes nőnek lenni" :égy "Éjjeli vendég" c. tréfáit, végül Va 
szari. János "EsküvB előtt'" c. vígjátékát. S гerepl бk: Vukovi ć  
Márko, Slavnie Idaca, Branováćki Eta, Preradov Dobrinka, Szabó 
József, Kulka Józsefné, Knopf Flanci, Spekla Juci; Gyúroaik & 
oa, Stеin Sándor, Patyi Jenő  éi Oláh Jözsef. Rendez ő  Ormos 
Andor. 

A katonai bizottság megállapította, hogy a város által. 
felajánlott terület nem alkalmas löv őtérnek. Január .23-án 
Osбkára mentek át a kiküldöttek, hogy megtekintsék az urádálmi 
sörgyár melletti területet, számbajöhet-e erre' a célra. Mint- 
hogy azonban a csókái terep sem volt alkalmas e célra, a bi - 
zottság mégis a Zenta város által felajánlott, a Hala вtó mel-
letti 20 hold területet választotta. .. 

Február 4-én a Radni ćki SK megkezdte állandó т(kedvel đ  
gárdájának szerve zdsdt Ormos Andor , zentai gyógy .szeré в ž9_ nép' 
szerű.  konferanszié vezetésével.. 

Február 4-én az els ő  zentai .vadásztársaság közgyüle вéi 
elhatározták., hogy á kanizsai határban ujabb 15000 holdnyi vá 
dászterületet bérelnek, s: igy összesen 60.000 hold terúletiik,,' 
lesz. Ez Duxiabán еág legnagyobb és legjobb terulete Ny'tL,r'5ká, 
fé.cán, ,fogoly és vSziszárny s kifogyhatatlan menryi_sdgben vari:' 
Elnök lett dr. hudaji ć  I;'_üo е , alelnök dr. Konjovid' Boidár,- 
pénztáró fi Boldizsár, titkár Branov. ćki:Danilo, ü yé вΡž" 
dr. Aradski Ivan, vadászmester Dimitrijevió Boáko, a körvadá - 
ezatok rendez ője Ramadanski Ljubomir. Választottak még 8 vá- 
lasztmán~yi tagot is. : ' 

. 	Február 3-án éi 4-én Szabadkán rendezte a Hakoah birkб zó 
versenydt Dunabánság bajnokságáért, melyen a Radni ćki birkózói .  
is resztvettek néháч  súlycsoportban, mérsékelt sikerrel.A lé& 
súlyban ya jóképessét( Berényi .nem tudott helyezéshez jutni,. A'. 
pehelysulyban Vukelié harmadik lett. A,könn `súlyban' Simid 
szépen szerepelt, de helyezést nem ért el. Waltersúlyiban Bax- 
tók a második. A pontvseny: Нalcoah  9.5, zombori Radni čki 5, 
zentai Radni ćki 3 pont. 	 . 

Február -l2-én a Szentai AK farsangi múkedvel őeiőadása,ká 
baréestje: El& dták Slavnió Triva.réndezés б ben az "Ellenzékies 
keddi" c. bohózatot. Utána a "Sarkutazó", a "Meztelen ember'п  
és a "Jutalomjáték" c. bohózatokat, melyeket Guelminó Sándor 
rendezett. Szerepl еk: Rónai  Teddy, Bohros Berta, Bodor Istvá x', 
Dobos Gy еző , Slavnie Triva, Vukovi ć  Marko, Gyetvai Géza,Wagnér 
Erzsébet, Tolmácsy I вtván, Мбö nár Rózsi, Váradl János, Hór'váth 
Erzsébet. Kónferált Boáchan Sándor. . 

Február 13-án a Radni ćki SK álarcosbálja zárta be a far-
sangi szezont, melyet a\Royal nagytermében rendeztek. A termet 
páholyszerű en rsndezték'be, s 10 ora körül vonult.b е  az álaroo 
вok_2_ fdb ől álló csoportja, egy "cs čdarabbi" vezetése alatt,  
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kés őbb még 12 f őnyi csoport érkezett, mind ízléses kosztümök-
ben. A maszkok versenyében Aulik Regina nyerte az els ő  dijat.A 
terem tizüknek bizonyult, nagy siker. 

Február 21. .Az els ő  zentai vadásztár saság az elmúlt va-
dászidény alatt összesen 1500 nyulat éti 150 fürjet l őtt. A kár 
tékony madarak közül 200 varjút és 50 szarkát pusztítottak ii. 
A társaság Kanizsára is kiterjesztette területét é в  12 kanizna 
i tagot is felvett tagjai sorába. 

Február 18-án Zentán: szAK - Merkur 5:2 /2:1/,labdarúgó-
tréningmérkőzés, biró Kuklis. Tavaszias forma, csapkodás. G.: wоzdenovi ć , Szép, Janek /SzAK/, valamint Mészáros, Domány II. 
M . 

Február 20. A а zabadkаi labdarúgó-alszövet еég intézőbi - 
zott вága kisorsolta a II. oszt. csapatok tavaszi bajnoki .mér-
kőzéseit. A bajnokságban résztvettek: Merkur, Jedinetvo, Slavi 
ja, Obilié, Grani čar, Radni ~ki N0, Karadjordje. 

Február 25. A Jugo ѕ laven SK fegyelmi bizottsága Gvozdeno 
vić  Branko játékosát 6 hónapi játéktilalommal büntette, meri 
a klub engedélye nélkül a Szentai AK csapatban barátságo е  mér- 
kő zést játszott. 

Február 25-én Zentán:. SZAK - Szabadkai FAKO 1:1 /1:0/,b: 
1.m., bíró Vukeli ć . F.: Kő cdei - Balog, Major - Nagy Duda, Pá
linkár, Borbély - Szép, Gondi, Kovács, Rácz Szabd, Janek. 	Á. 
.pálya egyik oldalán bokáig érő  sár. G.: Husla 55.p., Gondi 10. 
p.' J,c 3 Husla, Baranyi, Kurin /F/. 

Február 25-én tartotta a .R а.dnički. SK :évi kö zgуLilését, me. 
lyen új vezet ő séget választóttak. Elnök Kirjakgvió Branišlav,, 
alelnökök Hauer József és Pozsár Jdzsef, titkár Feiss Antim,' 
jegyz ő  Perovid Veljko, pénztáros Kulka József, ellen őr Simoвyi,. 
Iván, a választmár'y 12 tagu. A birkózó-šzakos гtály elnöke. Bar- 
tók Fál, a kultúrszakosztályé Ormos Andor. Több indítvány 
zott el, hogy a klub nevét Szentai Sport Klub-ra változtas з  
meg. A vitában ingeriilt ellentmandások és éle.shangú közbeáa бlá 
sok hangzottak el. Josimov I,Iata és társai azzal•indokolták a:. 
névváltozás fontosságá.t, hogy a hegváltozott gazdasági viszo- 
nyok és a döbbenetes munkanélküliség miatt a klub elvesztettek_ 
legf őbb támogatóját, a munkásságot, .s az eddigi név alatt csak 
játéko вókat nevelt a többi klubok részére.-A névváltoztatásian 
ditványt titkos szavazással elvetették. 

Február 25-én tartotta a Széntai AK é ѕ  évi közgу(ílését 
az Eugenban. A Klub korábbi felfolyamodása folytán a fels őbb ha 
tóság megengedte a magyar nyelv használatát a közgу(Žlésen.Ti sz 
teletbeli elnök .lett Vuji б  Sava polgármester, tiszteletbeli áI 
elnökök dr. Zagorica Ivan, dr. Petroviá Marko, dr. Vuji ć  Svetö 
zar, 16w Sándor, Iz_sdk Dezs ő , e_lnök dr. Pecareki Branislav,al-
elnökök dr. Keczeli M. Ferenc és Hubert Jen ő , ügyvezető-elnök 
Palkó Miklós, I. titkár Tripolszky István., II. titkár Váradi 
János. F őpénztáros Riesz József, pénztárosok Bruckner A'ladár 
és Szőt в  Kálmán, ellenőrök Domány Ferenc és Márkus István, 
szertárosok Slavn.iá Danilo és Nagymélykúti Bálint, hóznagyok . 
Vámos János és dr. Deutsch János, orvosok dr. Deutsch Mihály, 
dr: Hólász János, dr. Stöck Józ зef, dr. Schwarcz Jakab.Felügye 
l őbizot aág: Zavi 	 Iv~ió Konstantin, Simon hált', Kiss Frigyes, 
Atlá-zrmin. Szakosztályvezet бk: labdarúgás Guelminб  Sándor, 
'I 7T.- 	
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úszás és viailabda Jámbor Elemér, tenisz Bruckner László, kor- 
csolyázá ѕ  Dallos Jeni, asztalitenisz Toimácsy István. Pályaf el 
ügyei đ  Hevéг  Károly és Löwei Nándor. Kultúгbizott вág: dr. Hab-
ram  Nándor, Sztгilich Béla, Rónai Ernб  és Sternberg Andor. V б-
lasztmányi tagok: Árpási Karoly, Dobos Gy ő ző , Dorogi József, 
Farkas Baráti Béla, Ferenczi Pal, Freund Sándor, dr. Hubert. 
Andor, Janek Gyula, dr. hiikovi ć  Bо  ko, LLironicki Ivan, IчΡIü31er. 
Mikl"б s, Nikoli ć  Dobrivoj, dr. Ninćić  Лíiloš, kreradov . Nikola, 
Ramadanski Ljubomir, Rudi čs Elek, Rudics iűihál , dr. Tol тáo ѕy 
István, dr. Tabakovié Andrá е , Újházi Gergely, Ujház Lajoš,Var 
tus Ferene, Vukeli6 Milan, Slavni ć  Paja, Teodoro'i ć  Blavoljub 
Jegyzđkönyvileg köszönetet szavaztak az eddig üv. . elnöknek, 
Vartus Ferencnek. 

1934. március 1. A Júgoslaven SK-nak nincs 	labdarúgó 
pályába, ezért a klub a Szentai  AK  és Radni čki SK vezet5ségé- 
vei .targyalt, hogy tréni иgвk-tartására pályát kapjon, мégegyez-
tek a Radni ć kival, hogy ennek pályáján tartja tréningjeit és. 
egyéb mér kőzéseit is. 

Március 4-én Zentán: Szentai AK -. Мегkuг  5:1 /2:1/, lab- 
daríló--tréningmé гk бzés, bfrók.Petkov és Kuklis. Egymás elleni 
.hajгastilцs, valóságos kupamér kdzés benyomása, mely végül is 
tettlegességgé f ajúlt. F.: K бΡгösi - Balog, major - Nagy Duda, 
Pálinkás, Вo гbély - Szép,'Gvozdenović, Rácz Szabó, Gondi,Janek. 
A Merkur felállitását .  nem ismerjük.. G:: Вácz Szabó:,GVozdexlovid .; 
/2/, Szép,. Janek, ЛΡ iészáros.  /11-ešb бl/: ŠzАK-apálya  

IЈах i:ius -4-én .Fentén: Radni čk SK Jugoelavén 3:1 /X 0/, 
b:i.m:,:biró Feiss. A munkáscsapatban 6 új játék č s $zerepe],t,'а .. ; : 
régiek közi.il csak Kadóczki, . : Vreczkó., Botos, bakács es Lakat ős 
II. játšzott, a.'t đbbiek..djoncók, akik nyilvános mérk бΡ zé'ѕeken .  
még nem .ját е zottak. G.: Lakatos II /3/, Terzin /11-ešb ől/ 

гΡAz els б  zentai vadásztársáság elhatározta, hogy a bácsi„ 
püspöki.uradalomból 50 fácánt szerez be tenyésztési célokra,.,. 
melyeket a kanizsai erd ~ben helyeznek,ii. A ragadozómadarak,kif 
.lönösen pedig a szarkák méreggel ral б  irtásához már .megszerez.. 

''` ték az engedélyt. 
fiarci.us 8-•án a Szentai AK választmánya elhatározta, .hol ►  „ 

mégis aláírja a szipkázási-egyezményt,érvel Palkó.Mikldst 	es 
Vartus Ferencet bizták meg. 

Március 11-én Zentán: Szentai Ak - Ki.kindai ZsAK 	1:1;  
/L'1/, b.l.m., biró Vukelid. Jó sportot hozott a kikinda 	és 
Tiazavidéki kerület: bajnokainak mérk ő zése. F.: Kőгб.si - Balog, 

. rdajor,- Nagy Duda, Pálinkás, Borbély Gondi,Gvozdenovid, Pet- 
: kov, Ujházi, Janek. G..: Gvozdenovi ć  l б .p., ZsAK 18.p. Korxre еra- 
ráng 5:5. . 

4 

Március ll-én Zentán: І :eг Iссur - adni čki SK  3:2 /2:1/, b. '  
1.m., biró  Fuss.  A munkáscsapat Raddczlci nélkül játszot.t..J. 
Mészáros /TT/, aki 3 gólt l őtt. 	 . 

L:dreius 14-én közös értekezleten a négy entaf labdarú d, 
egyestilet megegyezett egymással, hogy amint a viszonyok mе en-
gedik, egy kétfordulós i~elyi serlegmérkбzést rendeznek. A ser-
leget a városi tanácstól fogják kérni. A megbeszéléseken részt 
vettek a következ ő  kiküldöttek: dr. Keczeli 1. Ferenc, Vukelicz 
Milan /SzAК/,  Fuss  Antun, Klein. József - ";,ialen" /Radn/. Dun-
d.jerski  Branislav, Jakovljevi ć  ~arko /Jugosl/, ReinholczGyб z 
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Lukácsevi čs Jó иs /мerkür /," A tárgyalásek:: аt $_а+седelein eli ѕztt 
aávs;l 'kap.ó ёolatbanг .  megakadtak.  

A Radni čki SK kijelö І te` fegyelmi-  é в .:intézбbá:zot.tságát.A 
f~b. tagjaі : Kozár Gyula ~ .Kerekes Ferenc„ stó.j фи:. A1e~čsánaar, 
az i.b. tagjai:. Pozsár Jó,zsef, Feiss Antuп;.;  RadгэviĆ  Đ  jцra, Kö- •  
zár Gyu1a,>Ku1ka Józ вef, Bakos zst иán, Kere в enc-.. Elhat á 
rozták, hágy az eddigi büfé -helyiségéb ~l z~~x~~: ö~Öz đ t készité 
nek a vendвagc вapatok ré в zére. 

Л'iáxciuв  18-án Zentán: Radni čki SK - S.zabadkaL Spoгt 1:1 
/0:0/, b~ 1.m., bir б  Vukéli6. Igen jó j áték. G.: Vreczkó,.. 	š 
Sport 1l- еаb бl. Ј .: Vreczkó, Вон ов , Radóczki:, л2éezár.n.e: 	/н/., 
Denegri, Ház3., Katona kapus /SP/. 

Мá.тcius 1&-•án NIoholoxl: SzAK - 7vlolao 5::0 /3:0/, b.l..m.,b . 
ró Maćkaš'ki. G.: Janek /2/, цjházl /2/, Gvozdenлшiá. Ј ,. Pá1.1í~ 
kás, Borbély, Tóth fedezetsor. ' ' 

	

IDlárcius '25-én Zentán: Aviati čár /Újviйёk/"-- SzAK 	3 ::2. . 
/3.1/, b.l..:ti., biró.Velisavljevi ć . Virágvaв~rnap a SzAK pályá b 
F ^; Kбroei - Balog:/Nagy Duda/,  Major  - P1 і nkás, Bórbély;T б tYT 
- Szép /Go'3~i/, Gndi /Kárpáti/, >Petkov, t~házi, Ј  nek G. sAvi. 
8.p., 36 а }ilaF,. Pe,tkov 39:p., Avi. /li евъ dІ/  40,>p., ~jházi  64  

-р<-1Iт30 р ': 	SzAK_ gб1t: rug, a bir б  nini adj'a. meg.: 	 , 

, Riárciá~в  25-4 иohinlon: IVlolao - Radni:^ čki SК  3: 2 /0 .1/, І . , 
izt B.L.IPi.,  bird  цикец á, A гentái č eapat tart aléltkár •:. á11t 
f el . . G. : Lakatos  I..  /2/... 

Pláxciu в  25-én. Zentán: Jugoslavexi - Meikur 4  Q /2'0/  1aii ,  
dárúg:ó-tтcningmérkőzés,' biró Petkov. T1agy közönség el•:бtt. G. ~ . 
Bór.záški.,y Terzin,. Pajiá  /2/ A Rlerkur  5  t а tаІ dkkаІ  jdtezott 

, 3~"~ár.cius 25- én közgyižlé з t tartot t  a  ie:nisž K1ub.Llnók,  dr .. 
Ludajiá PЛilo.š, ügyvezet ő-elnök dr. Répás Nándor, titkár Sirдo -  
иуi Iván, csapatkapitány dr. Biliczki Ferenc, pénzté.ros Fodor 
Böske, иála в ztmány Heiszler Aural, Donát K1ári.és Slavni ć  Раја : 

iieger б södik a Radni čki SK, a klubba,  visszatdr Lakatos" II. ' 
és Paji ć  II., a katonaságtól pedig szabadságra hazajöпnek Ben- 
k6 é в .Bokras. 	 ' 

Aprilis 1-én Zentán: Szentai AK.- B.i7.S.K.,.Belgrád, 3:3 
/3:1/, b.<l.m., bíró Belesli і á Nagy rokonszenvvel fogadta a kö-,. 
zönség a , belgrádi csapatot.  F.:   Kőrö si - Nagy Duda, Major  
Pálinkás, Borbély, 'Tóth - Gondi, 'Kova,cš, Petkov, ljházi, Јanek.. • 
G .: lfijházi 2.О . р ., Janek 30. р ., Boško 22. р ., Kováca  

. ko 76.p.,.1l-esbíil 80Wp. Szép mérkőг é з : A bir б  nini adott 	meg -: 
egy Zenta által rúgott gólt. 

Іprilis 1-én Szenttamá-son: Radnički /Szentt./ - Radni čki . 
SK /Zenta/ 5:2 /0:17f h.1.m. A régi átékoaok közül alig 	2-3' 
utazott  ii a csapattal, de igy is szep játékot mutattak. 	.' 

Aprilis l-én Zentán: Szentai AK.I.b. -. мегkuх  2:1 /2::0/,'. 
b.1.m., bird Kuklis. Alacsony szinvonal. Túri /szAK/ egy онвге  
futásban osontrepedést szenvedett, а  a kórházba szállitották. 

Aprili в  9-én a Jugoslaven baráti találkozöt rendezett ~ a 
"F'ehér Hajd" venddgldben, 	 ' 

Április 8-án Zentán: SzAK-- Triglav /Csantavér/2:0/1:0/,; 

~ 
B.L.A'1., bird Danis. Kino з  gy8zelem, a zentai  csapat  
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80 percen keresztül fölényben volt, de majdnem eredménytelenü. 
F.: Kбrö нi - Stepančev, Major - Pálinkás, Borbély, 'тбth-Gondi, 
Gyvozdenovi ć , Petkov, Újházi, Janek. 

]ip rilis 9-én Zentán:Szentai AK - Jugoslaven 2:1 /1:0/,b. 
l.m:., biró Slezak. Egyenl ő  ellenfelek, a Jugo еlavennak minden 
reménye megvan, hogy az alszö.vet вég egyik legértékesebb együt-
tesévé n~јje ki magát. SZAK: Kőrösi - Nagy Duda, Itiiajor --Pálin 
kár, Paka ki, Tóth - Kovára, Gvozdenovi ć , Petkov, Újházi, Ráčz 
Szabó. Jugoslaven: Márkovi б  - Govedaгic' , Drljaćin - Slavnić  I. 
Jovanović6 Slavnio II.-Gvozdenovio,Pа~ i б ,Spadijer,T 

г 
 zin ~pol1vás. 

.április 9-én Zentán: Radni čki SK - Merkur 1:1 b.l.m. bí-
ró Szabó. Az alkalmi bíró elfogultan biráskodott, a játék elf a 
jult, ѕ  emiatt a Merkur az.I, félid ő  35. percebеи  levonult a 
pályáról, mivel nem akarta, hogy játékosai a bajnoki szezon 
kezdetén megsérüljenek. 

Április 12-én SZAK választmányi ülési._Tárgyalják Petkov 
Vladislav ügyét, aki átlép a Jugoslavenba. Elhatározták,hogy.a 
népkerti kerektavat kitisztit ják. Dr. Mikovid Jovan vis zá1-р  " 
a választmányi tagságtól, mert szintén belép a Júgoslavenba,.Az 
toszó- és vizilabda-szakosztály vezetésér ől lemondott Jámbor -
lemér, helyébe Tripolezky Istvánt választották. 

Pravoszláv Husvét napján a szokol-egyesület szokolünne-
pélyt rendezett Masarik csehszlovák államféacfi 84. šzülété вΡnaÉ_т  
ján. . .. 

Aprilli в .14-én Adán: Jugoslaven - "Plava zvezda" 	3 .:0 
/330/, b.lam. A Zentai csapat szép játékkal gy őzött. F.: Mar-

kivid - Govédarica, Dr3ja čin - Slavni е  M .. Đ  Jov.anovi ć, Slavni б  
P. - Borzаški, Рајі 6 Ѕраdіјег , Terzin, Polyvás. Tartalékok: 
Petkov, Janč iб . A csapat mindinkább összeézokik. 

Április l6-án a Szentai AK testületileg vett részt Bor-
bély János,volt labd Іgó-játékosának /aki 1933. májusában . 
tért vissza Délamerikábбl, s ismét zertai lakos lett/ és Peti 
Margitka, a SZAK asztalitenisz-csapat tagjának esküvején. 

1934. április 15-én Zentán: Radni čki SK - "Plava zvezda" 
1:0 /0:0/, I. oszt. B.L.M., bíró Kujundži б . Nagy közönség. G.: . 
Lakatos II. б 2.p. J.: Radóezki, Vreczkó, Földi /aki betegen 
játšzott/, 

Április 15-én Becsén: Szentai AK - Gradjanski 1:1 /0:0/, 
I. oszt. B.L,M. bfгб  Avramov. F.: K đrösi_-  Nagy  Duda I5ajor -  
РбІіnІсбв , Borbéіy, Balog - Gondi, Gvozdeno~ió, Paka čkІ ,Ujházi, 
Rácz Szabó. ErőВ  iramú mérk ő zés a csoportels ő ségért. G.: Gvoz-. 
denovi б  /20 m. szabadrúgásból/, б5,p., Becse /11-esb бl/ б8.p. 
A 87. percben Újházi szivére kap egy ütést és ö вazeesik,' áz. 
orra vér нik, de tovább küzd. 	 . 

Apriџ,,i s 15-én iioholon: Molac = Jugoslaven 3:1 /2:0/, b. 
l,m., G.: Zivi б  15.p , Udovi čki 42.p•., мaćkaški II. 70.p., Pa-
jid 88.p, J.: Drljačin, Terzin, Pa jib I., illetve Ispán, Ma S-
kački II., Udovi ćki. 

..április 22-én Zentán: Szentai AK - Radni čki SK 0:0, 	I. 
oszt, B.L.м ,, bgr б  Šlezak. A munkáscsapat katonajátéko_ ѕaival 
meger ő sített együttesét állította csatasorba. Nem  várt döntet-
len eredmény, a nap h ő se Rádóczki, élete legóbb formáét mu-
tatta, SZAK: Kőrösi - Nagy Duda, Major - Pálinká ѕ ,Borb ly,Tóth 
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- Gondi, Gvozdenovi6, Janek, íjházi, Rá.ez Szabö. 
Április 22-én Zentán: PЈerkur - Jugoslaven 1:0 /0:0/,b.l. 

m. G.. Szép. 

április 18-án a Szentai AK műkedvel ői ismét el őadták a 
"Fruska" c. vígjátékot. 

A pünkö вdi körmérkő zések еorán, amikor a belgrádi "Grafi 
óar" a zentai Jugoslaven és Radni ćki SK játszanak egymással, 
május 20-án, a munkáscsapat megünnepli legrégibb játékosainak 
az egyesület szineiben való szereplését. Botos 216, 	Radóozki' 
200, Lakatos II. 200, Lakatos I.pedig 195-ször szerepelt 	a 
klub szineiben. 

Á.prilis 22-én ünnepelte a Kat. Legényegylet véd őszentjé-
nek, Szt. Józsefnek névünnepét, mely alkalomból, gazdag kultúr 
program keretében kugli- és biliárdversenyt rendeztek. A kugli 
versenyben 1. Burány Fereno, 2. Gyenis Vince, 3. T rapc вik Jб-
•zsef, 4. Кovács Ferenc. Biliárdverseny /karambol/ 1. Visontai 
Zsigmond, 2. Sandrik Lajos. Вiliárdverseny /ötszázaе/ 1. Varga 
József, 2. Borosgyevi lahály, 3. Kara István. A gy ő ztesek érté 
kis képeket , szobrokat, báranyt, pulykát, tyukot stb. kaptak. 

Aprilis 29-én Zentán: Szentai AK - Pdolac 1:0 /0:0/, В .І . 
M., biro Per či ć . F.: Кбг d вi - Nagy Duda, Major - Pálinkás, вor-
bély, T бth II. - Gondi, Gvozdenovi ć , Kovács, aljházi, Janek.G.: 
Nagy Duda 65.p. A II. félid őben a közönség állandó kiáltozáвá-
ra.eldurvult a játék és soha nem látott betrányos jelenetek 
játszódtak le. Igen sok moholi szurkoló ki вérte csapatát. 

Április 29-én Józ ѕeffalván: Radni čki SK - 	Karadjordje. 
6:5 /4:1/,.b.l.m., biró  Fuss.  A Radóczki, Renkd, Takács 	éa_._._ 
Lakatos I.. nélkül.játszó zentai csapat a II. f. 20. 	percéig. 
6:1-re vezetett, ekkor azonban a közönség biztatására a vendég 
látó csapat olyan durva játékba.kezdett, hogy a bi-
rб t és a vendé játékosokat is.megfélemlitették. G.: Györe /3/ 
Lakatos II /2/, Vreczkó. 

1934. májusában a zentai azokol-zenekar, melyet 	Remete 
Ireneusz karmester képez ki,részt vesz az Újvidéken tartandó 
azokol-zenekarok hangversenyén, s megfelel ő  helyezés esetében 
a szarajevói országos azokol-zenekari versenyeken is. A Szo-
kol-egyesület elhatározta, hogy a iüépkertben, a tó melletti 
bekeritett téren, nyári torna - és játékteret rendez be. Erre 
még a napokban sor kerül. 

мájus 6-án Zentán: Sz АХ  - "Playa zvezda" 2:2 /2:1/, 	I. 
oszt. B.L.M., biró Avramov. Kínosabb mérkőzés szemléletiben 
még alig volt része a zentai közönségnek, mint ezen a bajnokká__. 
got eldönt ő  mérkőzésen. A zentai apat verg ődött,izzadéágósan 
er őlködött, mag a támadó szellemű  és hőвiešan védekez ő  adaiak 
jó hatást váltottak ki. F.: K őrösi - Major, Nagy Duda - Fálin-
kás, Borbély, Tóth - Kovács, Gvozdenovi ć, Gondi, 	Stepanćev, 
Janek. G.: Ada 7. p., Janek 14.p., Step аnćev 30.p., Oláh 58.p. 

P,;ájus 6-án Oroszlámoson: sl.avija - Merkur 4:2 /4:1/, II. 
oszt. B.L.M. A biró lehetetlen ítélkezései és a közönség 	fe- 
nyeget ő  viselkedése miatt vesztett a zentai csapat. A 	biró 
minden módon nyomta a zentaiakat, a meitélt 11-est négyszer 
rúgatta, rig vegre megitélte. A közönseg többször benyomult a 
pályára és a játdlcosokat bottal fenyegette éi ütlegelte:  _ 	A 
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csapatnak igy fölénye ellenére sem sikerült gy őzni vagy 	kie- 
gyenlíteni. 

I,iájuв  10-én Adón: Jugoslaven - "Plava zvezda" 3:0 /3:0/, 
b.l.m., bíró Vukovi ć . G.: Pe.tkov 13.p., Pаji ć  24.p., Polyvás 
30.p. Terzin .fejes gólját a bíró nem ítélte meg. 

Május 10-én Zentán: Radni ćki sK /szabadka/ - Radni ćki aK 
/Zenta/ 3:2 /2:1/, b.l.m., bíró Vukeli ć . A zentai csapat több 
tartalékkal állt ki, nem vette komolyan a küzdelmet, erejét a 
vasárnapi bajnoki küzdelemre tartogatta . A kapuban Botos vé-
dett, aki még soha nem volt kapus és a kapuba tartó labdákat 
egyszerű en beengedte. J.: Mészáros. 

Iulájus 1.0-én Zentán: Radni čki sK I.b. - Merkur komb. 4:3 
/2:2/, b.l.m., bíró  Fuss.  Radn.: Szabd Benke Lajos - Kállai 
Péter, Gyömrei Antal - Janacsek Péter, Rácz János - "Halál",Gá 
bor István - szabó Jбos, Gyuresik Péter, Pintér Péter, Vida 
István, Tóth Ferenc. 

Május 13-án Zentán: Gradjanski - Radni čki SK 4:1 /1:1/, 
I. oszt. B.L.M., bíró Mazi ć . Heves, küzdelmes, nagyiramú mérk б  
zés. A beteg Györe helyén tartalék játszott. G.: Szalma 12.p., 
Becse 10.p., 46.p., 50.p., 75. р . 

Május 13-án Adán: azАк  - "Plava zvezda" 1:1 /0:1/,b.l.m., 
bíró dr. Szemere és Guelminó. A mérk đzé в  b ővelkedett izgalmas 
jelenetekben, a pályáról levonuló Sz А.K-ot csak nagy könyđrgé-т  
sek árán tudták rábirni a játék folytatására. G:.Vállai. /A/ 
éš Kárpáti /szAK/. 

Május 13-án Kanizsán: Jugoslaven.- Grani ćar.4 2/2 1fy:.... 
l.m., btrđ  Losoncz. Nagy közönsé.g, nívós mér k ő zé в, állanđб  
zentai fölény. G.: Pajié /2/, Petkov, лиiladinov. 

A Rаüni čki aK, Jugoslaven és Merkur vezet őségeinek kérel 
mére a városi gazdászati bizottšág a közgy űlés elé terjeszti, 
hogy a város vegyen 1000 dinárért egy serleget a zentai klubok 
számára, mely majd vándorserlegként szolgál. A mérk đ zéšek'fel-
tételeit a város fogja megszabni.. 

A szantai AK megóvta a Radni éki SK elleni'0:0 eredményű  
mérkđzést , szalma játékos jogosulatlan szereplése miatta JNSz 
elrendelte a mérk б zé в  üjrajátszášát május 15-i ülésén. 

Május 20-án, az országos bajnokság keretében játszottak 
a zentai Tenisz Klub és a kulai Tenisz Klub csapatai . A zentai 
csapatban a aZAK tenisz - szakosztályán аk meghívott játékosai is 
játszottak. A mérk đ zé вt a Davis-Cu szabályai szerint játszot 
ták. A fé_rfi'вzámokban a kulaiak gyoztek 4:1, a n đi .számokban 
pedig a zéntaiai gy őztek 3:2 arányban. A az АK-ból meghívótt já 
tékosok névsora: Lalid Mara, Be čli ćné, dr. Biliczki Ferenc, sI 
mon Mihály . 

Május 20-án Zentán: Grafi čarelgrád/ - Radni ćki aK 3:1 
/2:1/, b.l.m.,,bí гб  Fürut /Belgrád/.A belgrádi csapat iskola-
játékot m'tatott a ki в számu közönségnek. мérk ő zés elбtt selyem 
zászlókat cseréltek. J.: Vreczkó, Tobak, Bokros, Boros. 

Május 20-án Zentán: Radni ćki I.b. - BIerkur 2:0 /2:0/, b. 
l.m., el őmérkő zés. 

Május 21-én Zentán: Jugoslaven -  Grafi čar 3:2 /2:2/,b.l. 
50. 



m., bird Danis. Kisszámn1 közön вég, a belgrádiak ismét iskolajá 
tékot mutattak. G.': Polyvái, Petkov, Pajió. J.: Petkov, Paji d 
Szabó Benke. 

Á Radni čki Sк , Merkur és Szentai AK által nemrég aláirt, 
játékosok át nem vételére vo.natkozó egyezményt tárgyalta a lab 
daхúgó alszövet вég május 22-i ülésén, s intéz bizottsága arra 
az`'áll.spontra helyezkedett , hogy a megegyezés ellenkezik a 
szabályokkal, azt Жgy'nem veszi tudomásul. 

Május 27-én Кanizsán : Radni čki SК-Grani car, b.l . m., ered 
ményét nem tud juk. 

Máus 27-én a"szabadkai szokol-keriilet tagegyesületei 
nagy szab sú'szokolszletet tartottak Zentán,  kb.  1000 réazvevб-
ve1 . Megjelentek Szabađka,'Bajmok, Topolya, Ada, Mohol, Kani- 
zsa, Bajsa , Horgos , Martinos , Távanküt , Mérges , вékova , Nagy-.' ;  
fény és Vele.bit szokolésapatai .,, valamint a zentai`gimnázium ta 
nul бi, А •vidékieket.:,á Központi«- és:a Szerb-i вkolában szállá 
solták .el. D.e. nagy'ösázpróba a SzАЕ-pályán, majd felvonul" 
a váro еháza elé, ahol dr. Knelevid Milo elnók., Staji ć  .Staja. 
tábornok.é ѕ  Vujid Sava polgármester tartottak beszédet. A•dé"lü 
táni tornaversenyen, a Népkertben, kitintek a zentái szokoli- 

.ták szertorna gyakorlatai Aradski  Sever  .tігnatаndг. v,е zеt ёв .е  s 
latt, továbbá j бl sikerült a szabadkaiak piramisa, A szle.t vé-, 
geztével Todorovid Tililan, a szokolzsupa vezet б  je beszélt. ,Utá.-.:: 
na a szabadkai szokolze.nekar közremüköd :ésével 'tán,cmúl;ats г:got: 
rendeztek. 

Мајив  31= ел , Úrnapjd.n,..Zér~tán : . Szentai AK .  Radni čki SK 
3 2/2.0;/, 'I.o иzt B.L.M.; , ~ ,го  Slezak. A1e;zovetšegi kikuldott 
Nikolid. I2adni čki-pálya: Az egyszer már lejátszott, d .e megsem 
mi вltett,0:0 arányban eldöntetienül végz бdött mérk đzést ját 
szatták'újra9 s  ezzel  a Szentai AK harmadszor is megnyerte.  a: 
csoportbajnoksd'got  A .SzAK fáradt csapattál jdtszott a Radnl č . 

tiki mindinkább feljavuld együtte вével.  0.(  Štepё nL~ev./11 -,ból/7..' 
р ._, Gondi 44. р ~ , Lakatos II. 59.р ., 5tépancev 67. р ., . Lákatos.. 
II. 85. р . F.:.Radóczki -  Botos, Vreczkó - Ј.'akáes Józ.sef,. Pro г  
hászka  Lakatos  Vince .= Tobak Ferenc, Györe ilihé.ly, .Renkó Jó= 
zsef, Lakatos Jdzsef, Földi Károly. A SzAK-bó1 jók Major, 
xárpáti, Gondiy,ilagy Duda, Pálinkas. 	 '. 	 „ 

Pтájus 31 -én el бmérk ё zé зΡként a Radni ćki pályán: Radni ćki, 
szurkolók - Jugoslav¢n sztiLrkolók 1:1., bird Hirschenhauser Pa1i. 
A Radni ćki szurkolók: kapus? - Tбth István, Коиасг  - Kdzs Fe- 
rene, Kincses István, Pozsár József.-. Bako зΡ,, SimonyуΡi,Biliczki,:; ; 
Fleiss,..Klein gyógyszerész. Ju oslaven-drukkerek: Bakalid- Dun- 
djer.ski, Aradski Sever - Slavni ć  N3koTa9-7erzin, Sávié Dobro- 
vi i  - Pe jac, Vujačid, Branova čki, Bordjo čki Nenad, dr. щkovid 
/S avi cr/ . 	 l 

Júniuö 3-ап  Zentán: Merkur -.Jedinstvo /Keresztux/ 4• :'•
/3:1/,  II. oszt. b.l.m., bfr б  Vukelid..A SzAK - V50 el8mérk б zé 

; ве . J.: Rekecki, Stuhl, Domány. 	 . 	'  ~ 	 ' 

Júnlus 3-án Zentán: Szentai AK - Verbászi SC 8:0 /3:0/, 
ligaselejtezd labdarú о-mérk бzéa, biró ~ef áid, A zivatar elli- 
néne nagyszdnnu közönsé~~ . A SZAK egész id б  alatt. támad, a' VSĆ  
védekezik. G.: Stepan čev /5/, Gvozderiovi,d /3/. F•: Kdrösi - Ma 
jor, Nagy Duda - Pálinkás, Bbrbély, Tóth Kálmán,Gv.ozdenovicS, 
Gond14 Stepančev, Janek, A SzAK els бpr6 . játéka. 

' 
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Június elején választmányi ülést tartott a zentai lövész 
egyesület, s elhatározta, hogy modern fegyvereket szerez be. A 
beosei kerületi lövész-közgyülésre június 10-én, Preradov I- 
vant és Dimitrijevid Boškot küldték ki. 

1934 • június 10-én Olimpiai-nap Zentán. D.e.. váltófutás. 
a SzАK /Gondi, Gv.o zdenovi ć , Muhi, Homolya/, a Jugoslaven /Pe-
jin, Polyvá в , - VjiL~ić , Savié/ éе  a Rađničlci /мészáro.s, .Szalma, 
Földi, Fekete/ csapatai között. A Merkur csapata nem 	vett 
részt a versenyben, mivel tagjai testületileg az al ѕбváro ѕ i fi,'1 
c"körménetben voltak, a Szokol-egyesület tagjai pedig.külö 
le szleteken más vároaokban.tartózkodtak. A stafétát a F őtéren' 
rendezték, a B ZAK vе"rsenyző i .győztek. Đ .u. a Rádniki - pályán:  
birkózó-bemutató v бlt, a Kragujevi ć  és az adai Vlanikolin, va 
lamint a Vukelic- Fein párokból, az el őlállók kerültek ki gуб z- 
teeen. Utána iskolabirkózásban Bartók-Bilictiki kisközép вúl.yú éѕ  
Gombor-Berényi légsúlyú_birkózók szerepelték. Utána kétšzer 20 
perces labdarúgó=tonnák: Jugoslaven-Tierkur, Radni ćki Szentai 
AK, Jugoslaven - Radnićki. 

Jugoslaven-erkuх  2:1 /0:1/, birá.Šlezak..Az ered шбny..a ;  
Jugoslaven pech-szériájának és a Merkur összpontosított védel 
mének és taktiká.zásának köszönhet ő . G.: Rekeczki 5.p., 	Pájić .. 
88.p., Terzin /a t,[erkur taktikázása folytán meghosszabbitott 
játékidőben 11-ésb ől/ 94.p. 

Radniki SK - Szentai AK 2:0 /1:0/, b1r б  Šlezak:Szokatla 
nul barátságos mérk őzés, aminek .érthet ő  magyarázata, hogy. a 
SzАK a következ ő  vasárnap leját н zand б  ligáaelejte.ző-mérkőzésre. 
kíméli : játékošait. G.: Tobak l.p., Lakatos  ,II .  ._85 p., : Radбćzki° 
égy }l-est; nem é гtékesitett. A nіéгКб zбн  végen  a  'kё zdв  ég :`.tel-
jei mértékben félгéértve a SzАK intenсiójá.t., enyhér, tunt;etett` 
a  Ѕ zАХ  l.evónul б  játékórai ellen': 

Jugoslaven - Radniéki SK 1.1 /1:1/, 'biro 'Šlezak A Júgos 
laven technikai készsége és a munkás-csapat furgesegé mérkő'~ 
zött. G.: Lakatő s II. 20.p., Petkov- ,21.p. 

A sorshúžás döntötte el, hogy az olimpiai-nap körmé гkб zé 
вének gy őztese a Jugoslaven lett. 

A:labdarúgó-mérkőzés szünetében 100 m. s4.kf utást rendez-
tek, melyr.:ek gуб ztése Kocsis, második Szalái. 

Június 15ґ .А  helybeli Regatta Klub tagjainak egy 'nagyobb 
ósoportja hosszabb vtziútra készül ődik több csonkkal. A követ- 
kéz8.útirányt j вlölték ki: a Tiszán Becséig, onnan a nagycea -
tornán, Verbászon keresztül Bezd бnig, innen tovább Slankamenig;.. 
majd a Tiszán vissza Zentára. A kirándulás után rövid pihen őt 
tartanak itthon és azután az Aldunára rendeznek egy nagyobb ví 
zikirándúlá вt. . 

A Radni čki SK f elhívást intézett az összes zentai labda 
rúgó-égy е sülethez, hogy szervezzék meg tartalék ćвapata.ikat,'. a-. 
melyek kétfordul б s, pontrendszer szerinti bajnokságot rendezné.: 
nek. 

A zentaI Radni čld SK kezdeményezé нбге , kétf'orduló а  serleg ; 
mérk5zé нeket tartanak a Radni čkđ. SK, becsei Slavija, Jugoala- 
ven;, "Plava zvezda" é н  моІас  részvételével. A ѕor вolá в 	sze- 
rint, a ela б  forduló július 1-én kezd ődik. A. ~erleget Jakov 
ljević  ~arko adományozta. 
	 A június 10-i,bec ѕei kerületi 1övé ѕ zközgyíгlé еen a zentai 
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lövészegyesцletet elismerésben ré вzesitették éredményes működé 
eéért. A gyulé вen Vasi ć  Miloje zentai katonai tanácsnokot a 
szövetség igazgat6sági választmányába, Dimitrijevid B о . éko ke-, 
resked&t pedig a f elügyel3-bizottságba választották be. - --' 

Június 17-én Apatinban: S.zentai AK - "Tri zvezde" 	3:3 
/2:3/, ligaéelejtez б  labdarúgó-mérk бzé в ; A zentai csapat vidé-
ki sikerének titka, hogy half sora klasezisokkal múlta felül az 
ellenfélét. G.: Major /öngól/, Janek, Gvozdenovi ć , Krtolica 
/11-esb бl/, az ötödik gól igy esett: egyik apatani játékos kéz 
z®l megfogja a lab đát, beviszi az ötösig és onnan a zentai hál 
lóba vágja, a 80.p. Kárpáti egyesit. J.: Pálinkás, aki egymá-
ga semlegesítette a hires Skoda-Zimmermann balszárnyat. F.: Kő . 
rđ si - Major, jаgy Duda Yálinká э , Stepanćev, Tóth - Gvozdeno 
vi ó, Gondi, Kárpáti, Janek, Juhász. 

Júniue 24•-én volt a város által, a népkerti tó mellett  a '  
szokol-egyletnek ajándékozott, nyári apórtpálya ü,nnepéTyéa fel..,.. 
avatá вa. Ez alkalommal az egyesület tagjai könny űatlétikai azt 
.mokat mutattak be., 

Az al ѕzövetség közgyúlé вén,.az iga.zgatótanácsba Vukelić  
Milan, a, ; felügyel ő-bizottsagba, pedig Jakovljevi ć  Zárko. zentai 
'aportvezet đket választották be. 

Június 24-én Zentán: мerkur - Obilid /Törökkanizsa/ 1:1 
/0 c0/, II.` oszt, B  .P ~1., bíró Pert. szAK-pá:lya A zentai; csa-
patnak két legjobb csatára hiányzott. G Szép á' A Petnid-Gordo  
van és a> Bakalid-Racz Szabó összec вapás a]:kalmával, ?:a birő  
mind '..a négy játékost kiállltja. Recвkб  egy ll--eat,melle 1 бtt. 

Június 24-én Liokrinbans De1.ia -- Jugos],aven 8 2 	/5 іј, 
b,.l.m., bíró .Popovi. A ćsapatf pechjére, Fajid, đ : c еaјatkap tány,: 
a 'nappal szemközti pályarészt választ j,a'kezdéskor9 kulönben 'i s 
az egész csapat indiszpozigióval kü,2dött. J.: Barzaški /a vize 
t ő  gólt l őtte/, Drlja ći:n, Spadijer, Slavniá II., illetve'simi'  
A kapott gólok.közül legalább. négy иesállá вb бl eredt. 	. 

Júri1ue 2a-á:i az. "I. Alekeandar király" kaszárnya' felszed 
•t іlé вi ünnepsége alkalmából, Vidovdán napján, labdarúgó - mérgi 
kőzés volt'Zentán, a heZLyi válogatott és egy katonai váloga- 
tott.között /eredmé.nyét, lefalyas£t nem ismerjük/. A helyi vá-' 
logatottba t ~ilnyomórészt csak a Jugoslaven és a Radni čki 	SK 
adottátékosokat, mivel a Sz АK pár nap'mulva ligaselejtez ő . 
mérkő zе et.ј  át в zott. A válogatott: Radóezki /R/ - Vrec гkó /R/,.'' 
Drl jaćin /J/ - Prohászka /R/,„Jovanovid /J/, siavnid /J/ Muhi. 
/SZAK/, Pajió /J/, Petkov /J/, Lakat ő s II. /R/, Polyvás /J/. 

Június 22-t б1 28-ig tartották'Szarajevóban az or вzágo.g, . 
szokol-zenészversenyt, melyen a zentai szokol- zenekar is г éstiј  
evett Remete Ireneusz karmester vezetése alatt. 22 zenekar vex- 
senyzett, a zentaiak az 5. helyen. végeztek. Remete volt asok

,  

jelenle ő  karmester közül a s  egyetlen, aki dirigálásáért kül''on' 
10 pontot szerzett zenekarának. Az el őadott számok .közül, a 
`"Pozdrav" c. darab lejátszá еá után, maga a szerz б , Péb~ćak üdvö 
tölte a zenekart els бként. A zs riben belgrádi, zágrábi, szaré 
jevб i és újvidéki zenetanárok, zeneszerz ők ültвk. 

Július 1-én Zentán: "Tri zvezde" - Sz АK 1:0 /0:0/, liga-
selejtez ő  labdarifgé-mérk őzés bíró Šef ćić . Szép számú közön-
ség, az apatini csapat megérdemelt gy ő zelme, mely ezzel a gy ő- 
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želemmel már tulajdonképpen a selejtezüt is megnyerte. F.: K ő-
rösi - Ir:ajor,  Nagy  Duda - kálinká в , Borbély, Tóth - Rácz 5za-
bó, Gondi, Stepančev, Kárpáti, Janek. G.: Skoda. 

J~flius 1-én megkezd ődtek a "Jakovljevi ć-aerlegПérk б zések" 
Becsén: Jugoslaven - slavija 1:0 /1:0/ 9  bíró Lozanov. padijer 
24.p. J.: Drlja ćin, Govedarica, Terzin, Jovanović , Pajid. 

Júliu в  1-én Adán: Radni ćki SK "Plava zvezda" 1:0/1:0/, 
"Jakovljevi ć-serlegmérk őzés", bíró Tonkovi ć . Az adai csapat 
rendkivül gorombán játszott, miként az ,~j ѕág írja: "pof©zkodá ~ 

ban 8:0 az adai csapat javára!" A bird figyelmeztetései hiába- 
val đk voltak,, amint elfordult, máris csattant a pofon! G.:_Pro 
hászka 3.p. J.: Mészáros, Radóczki, Vreczkó /R/, illetve Vállá 
i, Bederna /PZ/. Botos és Renkö nem játszott a Zentai csapat 
ban. 

El еmérk бzés Adán: Radni čki SK Lb. - "Plava zvezda":I.b : . 
3:3  /3: зΡ./. . 

Július 8-án Zentán a Jugoslaven csapata 'a helybeli kиto- 
naвág labdarúgó-csapatával tartott tréningmérk őzést. Lгedméyét 
nem tudjuk. 

Július 3-án ifjúsági teni вz-тбг k őzést játszottak' 'Zentán 
a  Ѕ zАХ  és a szabadkai "Kék-fehérek" gyermekjátékosat. Zenta 8 
mérk5zést megnyeгt, egyet az id ő  rövidségе  miatt nem .'fejeztek 
be. Ered г'іények: 10116 Pali - Fenyves II. 6:4,  6:1;  Ѕchwarc eг . 
Laci Dohány 7:5, 6:2; Holló: Gyuri ovié 6.4,  6: 3,  'Pa1kб  La 
ci - i~Iunk 2:6,. 6 : 4, .6:.1;. Borós.János -- Raosmány I.  6:1, 	6`:4,'. 
Webel;.bajos 	Rać smány TI. 6:1, 2:6,. 9.7;:Palkó,.lou d Gyorgy 
&:unk; ovié 6 ~ 3, 6á3; Schwarczer, 10116 Fal Fenyves  II.,  Do 
hány 6:29 6:3; Racsшány I-, Racsmány. II. -. Boros., Webel 	7. ć 5, 
4:6. J.б  irányban halad a gyeхmekjátékö ѕ ok nevelése.: 

Július 8-án Zentán: ZsAK /Sza'badka/ - úzАХ  3:0 /2:0/,]i-, 
gaselejtezG labdasúgó-mérk ő zés,  bird  sonneberg. A SzАK veszte 
вégének oka, a half sor teljesen elhibázott játéka, melyet r  a;:. 
nemtör ődömség vagy a lustaság rovására kell írni. muhi els б  fel 
lépése a csapatban igazolta a bizalmat. J.: Gondi, s a 	SZAХ . 
f бer ő ss'égei, a "Mamukó" /Major, iuhi és K őrögi/. A .bírd 	"nem 
vette észre" a szabadkai csapat szabálytalanságait. 

Július 10-én Zentán: $ иАK if ; .: - Palics ifj. gyermekte - 
ni ѕzveтseny a SzАK népkerti pályáj аn. Eredтér~yek: Holló. Pali- 
Kemérіq б :1, 6:1, Schwarczer Laci -- Béd ő  6:1, 6:1; 1011 6 .Gyuri- 
Kraúsz 6:4, 6:2; Palkó -Laci- Timár 6,.1, 6:3; Lusztig :  Wébel 
Lajos 2:6, 6:4, 6:4; Boros János - Filis Iván 6:4, .6:0;  10116 
P., Sch'warс zer - Bed б-Нemes 7:5, 6:4; Palkó, lo11d Gy. -Timár,.` 
sKrausz 2:6, 6:1, 6:0; Boros,. Webel - Lusžtig, Pilis 6:4, 3:6,. 
befejezetlen. 

1934. július 15. A napokban egy kisebb kerékpáros osz-
tag  pihent meg városunkban és azután folytatta világk đrüli út- 
ját. Világj ,áro dánok voltak, akik kerékpáron az Alduma felé i 
gyekeztek. 

Július 15-én Zentán: Aranyif ak - Jogászok _ Többiek 	2:0` 
/1:0/, labdarúgб-kabarémérk ő zés, bíró Bruckner László.. G.: Cza 
bafi, Tripol zky. Borbély a jogászok kapusa, kivédett egy  11- 
est.  
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Július 15-én Zentán, SZAK-pálya: 1Ierkur - Jedin вtvo /Ke-

resztur/ 4:1 /2:0/, II.oszt. B,.L.IvI., bíró Feri. Az alszövet аég 
megeemmisitette a június 3-án játszott B.L.IyI-t', s most azt új-
rajátszották. G.: Recskó, Szép, Rekeozki. 

Július 15-én Szabadkán: ZsAK - Szentai AK 6:1 /1:0/,iiga 
еelejtez б  labdarúgó-mérkőzés, biró I'everkla. A zentai csapat-
ból hiányoztak Borbély, Gvozdenovi ć , Pálinkás, Kárpát i. és D:u-
hi. A SzAK már korábban elvesztette minden lehet ő séggét a ligá-
ba való bejutáshoz, ezzel magyarázható a lanyha 'játék és a ve- 
.re вég. J.: Kбrösi, Gondi, Janek. A hiányzö játékosok a 'vonat-
induláskor egyszerűen nem jelentek meg, s igy a Sz АK kénytelen 
volt egész fiatal, nyilvános mérk ő zést még nem játszott játéko 
.sokat beállitani a esapatbđ . 

Július 29~ én tartotta a szezonnyitó közgyíilését az els ő  
zentai vadás.ztársaság az 'Ђыgі fl)  ki в te гmében. 

A Bács-Tisza кrmentesft ő  Társulat legutóbbi igazgató. ѕ  gi . 
üilésén ideiglenesen továbbra is megengedte a zentai lövé ѕ zégye 
sületnek, hogy a tiszai nagytöltés oldalában tartsa l őgyakо rla 
tait, tekintettel arra, hogy a helybeli katonaság részére 'is 
lő térr ől kell gondoskodni, s az esetben a lövészegylet is, ott 
tartaná gyakorlatait. Ennek f elépitéséig ideiglenesen használ- 
hát fák az eddigi l бteret. 

Július 17-én i:oholon: Jugoslaven - Molac. 6:3. /3 0/, b 1. 
m.‚ biró 4a čkas~ki. ге ningmérkő zés. 

Az fzj:bajnoki beoszt", melyet a szabadkai alszovetég a':. 
vidéki delegátusok támogatásával ál]apitott meg. Tih ai -cso-
port I.. oszt.: Szentai AK, Gradjanski /Becse/, вiolac, "Plava.. 

..zvezda", Radni čki SK, Obilid/Törökkari.z в  4;`Slavija /Be ć'$é/. Ti 
szai-csoport II. oszt.: G гani čar /Gyála/, Napredna Omladina/Ká 
nizsa/, i,erkur /Zenta/, Jugoslaven /Zenta/, Jedinstvo /Kereszt- 
úr/, Slavija /Oroszlámos/, Karadjordje /Józseff alva/, Gгani čar 
/Kanizsa/. 

Július 20-án a Jugoslaven választmányi ülésen kiszélesf-
tette választmányát új tagokkal, éspedig: T.odoróvi ć  Sava kapi-
tány, Jovićiá I:íladen kapitány, Jovanovi ć  Iomćilo állomásf đnök, 
(lurid 1taгko állatorvos, Fešid Du an hajóállomásf őnk, Pop Mija 
toy Ivan hadnagy, Botiinovi б  vasuti pályafelügyel ő . Az ülésе  
Neškoy Milorad po в taf đnök elnökölt. . 

Július 22-én Tóth Erdélyi János, Bátkai lstván és Berta. 
István kuglizá ѕb б7 mentek hazafelé, közben er ősen vitatkoztak 
egy megalakitandó kugli-egyesület lehet đségeirбl, melynek vége 
azonban az lett, hogy Tóth Erdélyi János könny ű  testi sértést 
szenvedett. "Az alapszabályok további megbeszélésének".a rend 
еrség el őtt lesz folytatása. 

A Szentai AK vezet бsége már két f zben tartott mégbeszé 
lést tribün-épftési ügyben. A pálygondnok lakása és az öltöz ő  
u.i. olyan siralmas állapotban van, hogy azt csak tetemes költ 
cégek árán lehet rendbehozni. A tervezett tribünt úgy épitené~c 
fel, hogy alatta a szükséges helyiségeket is elhelyezhessék. A': 
megbeszélések még nem vezettek eredmeriyre, pedig a gazdasági 
viszonyok határozottan javulófélben vannak. . 
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Július 22.-én Zentán: Radni ki ЅK - Jugoslaven 1:0 /0:0 , 
"Jakovljevid- serlegЈnérk đ zé&", bíró Slezak. A hádnieki fürgebb 
volt a kitün ően védekez б  Jugoelavennal szemben. Úriási 	hđ ség. 
G.: Lakatos II., Terzin hibájából. J.: Drlja čin, 	Govedarica, 
Szabó Benke, Jovanovi4, Paji ć  /Jug/, illetve Botos, Prohászka, 
Lakatos I. és II., Vreczkó / 

Július 27-én a helybeli négy labdar1gó-csapat értekezte 
tet tartott, melyyen a Jugoslaven és a.Merkur csapata elégedet - 
lenségét nyilvánította ki az i1j II. oszt. bajnoki beosztással 
szemben. Követelik az alszövet вégt ől, hogy a bácskai és bánáti 
II. oszt, csapatokat válasszák külön, s a két гentai II. oszt._ 
csapatot'/Jugoslaven, r иerkur/ osszák be a Tiszai-csoport I.osz-
tályába.  A felebbezé$t a f6szövet ѕéghez is beadták: 

A legutóbbi, Szarajevöban megtartott országos в zokól- ze:''. 
nészhangverseny alkalmával szép sikereket aratott ѕ zokolzeinékar, 
Remete lreneusz karmester vezetésével Zágrábba utazik a zentai 
Szokol--egyesület tagjaival, hogy résztvegyenek az augusztus 2. 
és 3-án tartandó országos szokol- ѕ zleten. 

A lövészegyesület jíllius 2.9-én kezdi meg gyakorlatait á 
tiszai töltés mellett, melyeken a katonaság is reszt vesz' A 
céllövészeten mindenki részt vehet, a tagok f. él a.ném'tagok pe-' 
dig egy dinárt fizetnek egy golyóért. 

I  Úszбbravílr. Az indiai vizek csod.ája . elevenedett meg a.na 
pokban a rakpartoz' sétáló közönség él. бtt, de; egyben a ;_  jápán; 
gуоngyhalászok х'а  is einlékéžtetett, akik a tengerf enekre bukva 
hozzák fel :a, mé]_ységb đl"a mesés kincsekét ér.ő  igazgyöngyokét к' 
lax'ovi6.. Duáan f őkapitány ugyanis felöltözve 'regat,tá.ba` szá1l.t, s 
amikor le akart ilni,  diszes kis kardja kifordult huvélyéb ől és 
a Pžszába esett. Branóva ćkž Danilo készšégesen a vízbe :  vetette ;  
magát ѕ  akard keresésére indult a viz alatt. Háromsžor' meruit 
alá a sebes folyású, hét méter mélységu` vízben, amikor.' tettét 
siker koronázta, s a népszer ű  llžata karddal a kezében emelke= 

,dett ki a vízb ől, s a néz đk éljenzése közben nyújtotta át kard.,. 
ját a csodálkozó f őkapitánynak. . 

Jűlžus 26- 4 n Gyálán: Jugoslaven - Grani ćar 2:0 /1:0/, Ь . 
1.m, Tulajdonképpen a gyálaž Grani ćar és a kereszturi Jedinstvo.;. 
kombinált csapatát gyđ zte le a zentai csapat. Gr.: Gvozdéno у ld,'.: 
Spadijer. 

Fürj. 1Ј4'tyás, Tripolszlci Menyhért, Német János, &Iolnár Ovi 
kós Péter és Német Vince, mint a pánai föld- é ѕ  bosztánytulajdó. ,; 
'nosok képvisel ői, július 29- 6n deputáóióban keresték fél a' vá 
roe polgármestérét /annak távollétében Branov,a ćki Stevan gazd.'; 
tanácsost/, s kérték a katonai 16tér miel бbbi kiépitéaét; mért ' 
a mostani, sűrűn tartott l őgyakorlatok miatt nem tudják földje- 
iket rendesen megmunkálni és érzékeny károsodás éri. ket. A tu 
lajdonosok némelyike kártérítési perrel fenyeget б zik.. кб'zölték' 
velük, hogy az új löv őtér valászínítleg a réti, u.n. "Nagyháto и !' 
lesz, addig is a l őgyakorlatokat lehet őség szerint a hétf бi égy.`:. 
pénteki hetipiacokra teszik, amikor a földtulajdonosok úgy is a 
városban tartózkodnak a piacon. 

Július 29-én Zentán: Jugoslaven 	"Plava zvezda" 6:0/3:1,4' 
"Jakovljevi б-serlegmérkőzés" bíró Vujkovi'. G.: Polyvás 15.p., 
Bederna /11-esből/, padijer, Petkov, Pajid. Šdin, Pajid, Pet- 
kw,у 	zentai csapat 1j ös ѕzeállitá" half sora, Terzin, Jovano- 
' 56. 	 laB, 



vi ć, Slavni ć  II. igen ј о  volt. Ј .: Pa jiL~, Ро_~áв ,Drl.jač'in, Go 
vedarica /J/, illetve Vrgov еа  Vállái /Pz/. 

Július 29-én teniszmérk đ zé в  Kád вág -• Zenta 6:3, "dr. Јој  
ki ć- serlegért". A hбdságiak rutinban és tudásban is jobbak: E- 
redmények: Simon - Bi1ek 6: 2 , iv.o.; Radovanovi ć  - dr. 33ili.czki 
6:1, 6:0; Flaman-Slavnié 6:0,  6:1;  Bruckner-Lésmeister 7:5,6:3; 
Flaman, Radovanovi ć  -'Bruckner, simonyi 6:2; 6: 3 ;. Le,s.meister, 
Bilek - Simon, Slavni ć  6:4, 6:4; Nathein - Fodór,'6:2, 6:O;:La-. 
1ić-blatanovi б  4:6, 6:4, 6:2; 3 Лathein, P,Iatanovle = fodor.,  Laud  
6 : 4 , 

6 : 3 . 	 . . 	 ' 

Ј i1l.ius 31-én Szabadkán: Szentai AK - "Kék fвhér" Tenisz-  
' klub 4:5, gyermekteni в zez ők; versenye. A zentai..f.iúk élvesztet-` 
ték a  versenyt az er đszakos és sportszerütlen szabadkai játékó 
sok  és vezet őik ellen. Eredmények : Schwarczer  /z/- LIunk б 3,,  

• 2:6, 6:4; Dohány - Ко 11о  I I./`L/.6:0, 6:3; Со ~ i б  - 10111  iZ' 
2•6, 6:3, 6:2; YJebel /Z/ - Racsmány 6:4, 3;.6, 6s4, Pa1.ko  
Szenti  6 5, 6:3; Boros /Z/ - Racsmany II. 6.1, 6 1, Rcsmány 
I. Tümbász - Boros, SVebel 4:6,  7:5, 6:3; Ra сsmány : II.., Cović  - 
Ко 11о; I., Pa1kó 6:1, 6 4,  PiLцnk,  Szinti  _ - Schwarczér,Kolló :II.. 
/z/ 6:4, 6:4. 

Augusztus 5.. ј  napokban Adán megtartott klubközi m'e.gbe . - 
szélésen kisorsolták a. "Jakovljevi ć-serleg" labdá гigó-toгnájá-•.. 
nak. másödik forduló ját, amely augusztus 5-én ke'zd ődik:` Az .é1:ѕđ  
forduló elmaradt mérkđ zégeit szeptember elj ő  feléhen fogják.'1é• .  
játe zani ~ 

Auús ztús :.2 -án a S zAK választmányi .ül б  sén' Guelminб  Sán 
dor csaladi okok miatt lemondott intézói tisztségero І '.., КΡely б be:; 
Bruckner  L ѕ z1 бt választótták meg. Ilirs čhenhauser Pál.:lemоndá 
sát az  if  јйѕб gі  csapat intéz đ ségérбl nem fogadták e1 hanem 
felkérték .az ügyek további vezetésére. A tribün_épitési.javas-
lat kidólgozására, a dr. Pecarski Branko, Pá1kÚ,'Riesz, Iáiro 
nicki, Stolcz, Vukeli6, Freund, Bruckner választmányi tagokból 
álló bizottságot küldték ld. Az úszó-• és vízilabdacsapat veze-
tésére Guelminó Sándórt kérték fel. 

A zentai szövetségi vadásztársaság a napokban tartott ü- 
lésén elhatározta, hogy a nydlv аdászatot szeptember elsejével.. 
kezdik meg. Egy vadásznak hetenként csak egy ,nyúlat.szabad el-
ejteni. Nyálakat és foglyokat csak  a'  Кб vе tІсе z б  helyeken.._ .  lehet . , 
vadászni: Fána, Kisrét, бagyrét, Adorjáni-rét, a Menta- bátkai 
úttól balra a Tiszáig és Bátkába Fogoly ráég vadászható a Kis 
bátkában is. Vadlibákra, kacsákra és víziál'latokra a vadászat 
engede'lyezve van az összes nagyobb vizeken. Fürjekre, foglyok-
ra, vadkacsákra, különböz đ  vizi és mocsári madarakra a vadá -
szat már augusztus elsejével. megkezd đdött. Fácánt vadászni ti -
los. IÚinden tagnak joga van egy évben egyszer vendégeket hív-, 
ni, aki azonban csak szervezett vadász lehet és annak is..,any-
nyi vádat szabad elejteni, mint a tagnak. 

Augusztus 5-én kezd ődött az ог zб gов  amat őr. sakkverseny 
Belgrádban, összesen 18 indulóval. Az els đ  fordulóban Br őder, 
újvidéki bajnok е zép, kombináció,s.játékkal aratott gy ő zelmet 
Nagymélyk~Zti Antal zentai versenyz đ  felett.. 

Augusztus 5-én Zentán: Rаdni ~ki SK - slavija 2:0 /0:0/, 
"Jakovl jevid-• еerlegmérk đ zé&", bir б  Kujurdid. A zentai esápat 
biztosan  nyert annak ellenér.e, hogy több els őrendű  játékовбt  
169. ' 	 57. 



vesztette el.  G.  Botos /2/, a másodikat 11-ešböl. J.:Vreezk б , 
Idészárós, Rad бczki, Botos. 

Augusztus 5-én Becskereken rendezte meg a Vojvodina Lfs2б  
azakoe2tálya "Bánát ászóbajnokaágát ". A versenyre a SzAK, _'. а  
szabadkai Sport, a zoпbori Sport és a Panćsovai SK úszói nevez 
tik be. Eredmények, azoknál a számoknál, me]yekben a. zentaiaГc 
is szerepéltek: 3х50 т . vegyeé-vált б  1. Vojvodina, 2..szabadkai ., 
Sport, 3. Szentai AK; 50 m.  gyermekverseny 1 Л€ihajlovi ć  /VO ј - 
vodina/, 2. Gavrilov /szabadkai Sport/, 3.  10116  /SzAX/ еа  
Šrte.fkovi č  holtversenyben; 100 m. gyorsúšzá з  1. Várad /lfojvodi 
na/, 2. IчIolnár /Vojvodina/, 3. Kelemen Ká:roly /SzAK%;, 50. т  
if ј . gyorsűszá_s  1. Osinesálc I I . /SZAK/, 2.. дlolnár "/Vo jvodina.r3 
Todorovid ,/Panos. S K/; 50 m.gyorsцszáa 1. Kovács'/ в z~,badkaд  
sport!, 2. Róth /Vojvodina/, 3 Burány /SzAK/, 4к5~m .gyorsvál 
to  1 ~  Vo jvodinи , 2. szabadkai Sport, 3.. Szentax'~ vižilatíaá 

_ 
mérkóžés: Vojvodina - Szentai AK 7:2 /4:0./, F Szalió :' Tóth, 
Osinesák I..- Tripolszky II: - Ćsincsák II., Burány,,Brúckner. 
Tartal.ékos csapat. 

Augusztus 10. Az orazágos mesterképz ő  sakkver ивny та,о  
dik fórdulójában Djurišió legy ő zte Idagyзnélykútit, a harmadik 
fordulóban ivagymélyktlti Sikošekkel jwtszótt, a játszmá.fugg ő  - 
ben maradt. Az ötödik fordulóban іagymélykúti Fe.uerral: szem-
ben szenvedett vere вéget. 

Augusutus 12-én .a lövészégyesülét оеl;lоиб  versex.уt 
tott.,,nem t;agok:részére is: 

... Augusztus :l2-én Lélbach Gyula  nagybirtokos  :`tanyáján ':.na-
gyobb  ̀ szabáš,íІ  l бverser у t tartottak, melyen a környekbeli ga ž= 
dák nagy szá;mbaп  vettek .гészt. égy .éves aparnenek indultak, 
az еl вб  di jat Keczeli Sá.ndór tanyai gazdá.nak "iríarsal!'; nevu, en . 

gedélyezett amerikai inénjé nyerte. A nyertes olyán lovat vert 
meg  a futamban,  mely a budapesti lóverserцreken már ketszer `is 
.dijat nyert. 

Ristid Dobroslav, a zentai 27 .gy.e. kapitánya,,..egyeb,ként' :. 
ј ó lovas,  egy lovat • akart nyereg alá törni, a ló  azonban 	a 

.f öldre vetette magát és lovasát maga а1а  temette. .A kapitány 
виlуов  bel"  sérüléseket szenvedett, k6rházba vittek.,;. :  .„ 

Gvozdenovid. 
Augusztus 15-én Zentán: Radnki SK - "Plave zve.zda" 3 2 

/1 :2/, "Jakavljevi ć- ее±legmérkő zés", biró Krausz. A vendégek az .: 
I. f.élid ő 'ben lerohanták a munkáscsapatot, rally csak a II. fél 
.idóben talált magára. A Radniki most már véglegesen a ѕéxиég 
mérk ő zés gy őztesének tekinthet ő , mert  mar  4 ponttal vezet.` az 
8t követ'5 Jugoslaven. előtt. 

A szabadkai labdarбgó alszövetség bajnoki. beó в ztásával ,. 
elégedetlen egyesüh_tek közül, hat szabadkai . és hét vidéki klub` 
írta alá a felebbezést, melyet a Ј Nd Z augusztus 7-i LLlé вén tel 
je в  egészében magáévá is tett, s'megsemrisitette a 	korábbi 

. bajnoki beosztást. A szabadkai alszövetség 'igusztus 11-én vi-
hargs_ülést tartott, melyen az fzj .beosztásr бl határoztak.  .  A 
5s: 

Augusztus 12-én Zentár: Szer_tai AK -bAKĐ `; /Szabadka/ 
2:2 /0:0/,  b 1  т  ‚ blró V7 лkeliá. A közönség' res'vétlenségének 
jegyében yenge  sportot hozott G.: Rácz  Szabo /2/, viszont a 
kapott g6lok K őrösit terhelik. F Itőrö чi`:--:i;iajor, Stepanćev 
Pálinkás, :Paka č'ki, Töth .- iiiuhi, Janelc, Kárpáti:, Rácz 	5zabó, . 



régl beosztás  szerint  a  zentai Radni ćki SK kiesett volna az Т . 
osztályból. Лlár-már tettlegességre is 5or kertilt mikor végrв  
megegyeztek az дј  beesztásban. Szabadkán két лвг~ál:yt állitot- 
tak fel, a vidéki cs apatokat három е156 osztály Ъa osztották. 
A  Tiszai-csoportba a Szentai AK, Gradjanski, "F1.ava zeváda",T ~io 
lao, Slavija és Obilió került e  Hosszíf vita után, utólag, a Rađ  
nićki SK-t is beosztcitták as e1s6.osztályba.. . . 

Az alszövetség a  fentiek  követketitében új.ra sorsolt a . az  
ő s гi bajnoki  mérkбzéseket, s6t, mivel a Radni ćki SK ut6lag•те~ 
is benttna.radt  az  I. osztályban, ezt a második sorsóláat.' гв  те~ 

ismételték. 	 . 

A  Tiszai-csoport II. oszt. esapatai: Jugoslaven, неї kuг , 
Grani čar /Gyá1a/, Napredna.Ömladina /Kanizsa / ,.Karadjordje /Јо  
zs`effalva/ Slavij a /Oroszlámos/, Jedinstvo /Keresztúr/, Grani-; 

` 	ćar./Ka:nizsa/, Jugoslavi ja /Iorgos/. 	 . 
Augusztus 12-én játszották a Jiigoslaven - iolac mérk6- 

.zést,  a  "Jakovljević-serlegmérk6 г ések" keretében. ..Lredrnényét 
és lefolyását nem isrierjülc. 

Augusztus 20. Leboh,yol.itottált a bélgrádi' mesterképz6 or-' 
szágos salckverseny XI. forduló ját is, mely alkalommal béfejez-  

' ték az összes függ6ben maradt játszmákat is. A tѓьІ ázat 	é1én. . 
Schreiber vezet 10 ponttal, a zentai Nagymélykúti az utols б  е =. 
1 бtti helyet foglalja el  .másfél  ponttal, az utolso Takзimovi ć . 
0 ponttal. .A  ho  végén fejezték be a verseny-t, .Plag з mél:ykuti,;más 
f б 1.  pontot  sz erzett..  

Augusztus  22  Len.ondott. a Radni čki SK elnöke, Hauer. Јб-  
zeef `Iјгmcnd6sát elfoglaltsagával és , eg} éb okókkal, iridokoltá.: 

Augusztus  19-én rendezte' még a Szenta,i .гАю ,- в áok~ šos..:•évi :': 
úszó- ев  vlzilabdaver_senJé і; "Zenta bajno]cságáért.",  melyen гёѕzt 
vettelc a belgrádi BUSk, szabadkai Sport, becskereki Vöjvödina,__, 
versenyz ői is Igen nagy közönség E1 đtt mérkо zteY..: rendezés 
Tripolszky István egyesiileti ti.tkár, valamint, dr..Keczeli Lг::,. 

' 	F erenc, Bruckner Lá вzlú és Guelminó Sándor érdeme..Eredmények: ' 
50 т . gyermek-gyors'tszhs 1. Gavrilov /Sza č .Sport/, 2. 	Lukácš,. 
/SzAд./, 3. lék /Sz_1K/; 400 m gyorsúšzás 1. Ballá /цо jv/, 	2 
Bu1at /BUSfi./, 3 . V].nk6 /Szab.Sport/; 50 m . if ј . g orsti{szás 3.
:Molnár /Vo'j и/, 2. Csincsák II. /Sz ~ K/, 3. nпitić  /BUSK/; 	5О _п ,.. .. 
gyorsižszá н  1. Róth /'dojv/, 2. er čió /вUSK/,...3. Kovács . /Sžab 
Sport/; 3 х 50 т . vegyes-val.t6 1. 13USli I' ;  2. BUSK II., 3. Vojvo 
dia, 50  ra  nó1. стyorsúszá s 1 . Szenczi 'vi /lojv/, 2. Кгlтап  Р ]. 
ri /Vojv/, 3. Békѓ,s иi Irma /Sz:U;/;  100 is.  hátíіszás 1. Grć3~c 
/Bush, 2,  Vermes /Szab. Sport/, 3. Lrcegan./Vojv/•, l00  ra  шеІ  
úszás 1. Strmac /Вц 5К/, 2. Kurl ёinder /Vojv/, 3. Nikóla јеи ].д ... 

~ 	 /BUSK/; 4]с 50` т . gyorsvaltd 1. Vojvodina, 2. BUSK, 3. Szabadkai 
ґ  'Sport.' Vizilabda-mć rlt6zések: BUSK- Vojvodina 6:0 /3:0/; BUSK - 

Szentai AK 3:1 /1:0/. ‚ 	 . 	. 
Az í~szóverseny idejére a Tiszai,-ralcpart megfelel ré'szét 

~ 	 kötél-kordannal е1'_1erltették,  hogy'  néz бket né zavarja a fór- 
galo тn . 

A Katolikus .?óeg„yl.et kés ő  délutгni órákban 	megtartott 
parfé-délutánj дn osztottгk•ki ünnepélyes keretek között a győti 
tesek érmeit, a SzAK vezet бinek jelenlétében. 	' 

:lugusztus 19 -én Zentán: hilac - Radnió ~̂ti 4:3 /2:1/, "Ja- 
' 	kovl jevi.ć- serlegmérk6zés", biró KtLlun ćić . A ЛТо 1ае  óriási  er6-  
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feszité.ssel nyerte meg a mérk őzést. A tartalék'-kapus miatt vesz 
tett a ~zentai csapat. J.: Bokros, Vreezkó, A méкkőzé9 bef ejez~ 
ee után a szurkol6k összeverekedtek, egy moholit el őá.11ito;t'talt 
a rend őr вégre-  - -- _ 

Augusztus 19-én Adán: Jugoslaven - P1ava :zvezda!':  
/4:0/ "Jakovljevi ć-serlegmérk ő zés",  bird'  Slezak. А  zentai csa-
pat  er đ sen fejl ődik. Govedaricát a csatársorba áтlitották, "ami 
eredménye в  volt, viszont amint Drlja čin hátvédb đl 	čsatárnak 
ment,, a zentai esapat.azonnal:3 gólt kapott. G,: Paji ć 	8:р . ,, 
Govedarica 33•p•, 43.p.,  44 р  ‚ Ada 48.p., 50.p., 57.p., Go.veda =. 
ri ća 65 p., Petkov 68.p,, Goveđarica 89,p, Ј .::Horvát /Pz/.Fair 
játék. 

A szabadkai labdartlgó:-alszövetségben tovább''dti1 az egye- 
netlenség, Augusztus 22-én az igazgatótanácsban.a`tagok e ~y ré- 
вze ismét a  beoszt" megváltoztatását követelte:,,a ; szavazas. é '-.'. 
redménye:mellette és ellene 8-8 volt;  igy az elnök az .' el őter-.' 
jesztést elvetette. Erre az ellenzék, Vukeli ć  Milan zentai;'  iga ž., 
gatbtanác вi tag vezetése mul]ett az ülésr ől`kivonult: és. a VáвS 
f е1 е  vendégl őben ült össze taná ć skozni,:Táviratbán  tiltakoztak  
az .  ellen  .a testnevelésügyi. miniszternél;. hogy az  alssövetsé`g  u-
gyeit 5egeđinski Yrányítja, s egyben  tiltakoztak az új beosztás 

. éllen ís. 	 — 	 ... 	. . 	... 

° 	Aügusztus 26-án:Ze.ntán: Szabósegédek /Lukács-cég alkalma> 
zottai/ ..- Л1olnárok, szakmaközi  b 1  ш  ‚ .,,erédményet,.ne ш..fisrпerj.ük: 
StiAK-pályá ~ :. 

Auguaztus 26 án Žentán: Tiszapart R,adni čki'SK I  
fi , eredményét .nem is гner]ük, нadnić ki-раlуа . 

Augusztus '28 an : а'. Jugó slavén 8К  ,ba j tárš4 . 
tartott, melyen nem tagok  is részt vettek„  

Augusztus . 27-tő1  30-ig folynak a  Nagyrétben a katonai  ":'é 
leslövés2eti gyakorlatok. Kidobolták, hogy a lakosságnak ez;ido 
alatt  tilos a Nagy кΡétbe menni . 

Augusztus 2 б-án' кendezte a Radrii ~ki SK idei szi.lreti mulat':=', 
ságát a Itoyal•- szálloda pazarul feldiszitett szinh"tirin'bi'n. 

Augusztus 26-án Zentán: Slavi ja /Bécsé/ .- ~ Radnićki. SK 0 0,} ' 
I.oszt. B.L.I\1., bird Kulun čiá. A zentai csatárok konibinácio...'. 
és gó].képtelenek. Radóczki az egész els đ  félid őben csak 2 lab-' 
dát kapott. A 85, р . a Radnicki ellen megitélt 11-est, Radóozki, 
mac вkaügyességgel védte ki; Ј .: Rad6czki , Vrecz.kб, BotosyFekete: :  

Augusztus  26-án  Zentán: Mirlcur - Slavija /Oroszlámos/10. 1 : 
/3:0/, II. oszt.. B.L.Lt., bird Per1. A győ zelem éstékét `~noveli > 
az a körülmény, hogy a Mirkur  csak  10  :emberrel јаtszottá vé'gi:g:;;,. 
a mérkőzést, Rekeczki balöss,г,eköt ő  izomrándulást kapott., A S1s-=':: 

összéjövet.e.lt  

vija gdlja 11-esb ől a 80.p. 
Augusztus 26-án Becsén: Gradjanski - Sz АB 1:0 /0':0/, 	I:. 

oszt. B.L,M., bíró Marcikid. F.: K őкΡösi - Nagy Duda, Major 
Pálinkás, Pakak39 -Borbély-Gvozdenovi ć, Gondi, Stepanćev, Rácz 
Szabd, Janek. G.: I+űlovanov 55.p. Becse egy 11-est mellé l ő tt, 
egyet pedig K бrösi kivédett. Jeli ć et /Gr/ goromba játék miatt 
kiállitottak, Janeket /SZAK/ pedig lerúgták. 

Augusztus 26-án Kanizsán:Jugoslaven Grani čar 8:0/2:0/,. 
11__цв zt., B.L.M,, biró.Hórveeki . Fülleszt ő  melegben játszotta  
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el вб  Bajnoki mérk őzését a zentai csapat , m4y az I . félid6ben 
lámpalázzal küzd. G.: kolyvás 7.p..,.l9.p., Ѕраdіег  55.p., 74. 
p., Jоvanоvi ć  7 б .p., Terzin 84.p., Jovanovi ć  88.p, Kornerarány 
9:2 a zentai csapat javára , melynek a védelпгe kitű nő, de a 
csatársora túl sokat kómbinál. 

' 	Szeptember 2- án Zeritán kellett volna játszani: '.Jugosla- 
ven - Jedinstvo /Keresztűr/, II.  oszt. B.L лI.-t, de a vendég-. 
csapat lemondta a mérkőzést,. igy azt azentai csapat nyerte 
3:0 arányban. 

A közoktatásügyi miniszter három zentaA , 	s.zokolvezeti 
vizsgával rendelkez ő  fiatalty vidéki gimnáziumokba :nevezet.t : . ..ki 
tornatanárnak. Radovi ć  Brankat /a zentai községbírói hivatal 
alkalmazott .ját/ кгúševacrа.,. len d Rаdovant /a zentai katonaügy 
osztály alkalmazottját/ Gospi ćra, Babin Brankat pedig /a:'zénta . 
i gazd"zatihivatal alkalmazottját/ Slavonski Brgdba nevezte 
Ici. 

A JNSz igazgatótanácsa a napókban tárgyalta meg •az.;orszá: .  
gos labdarúgó -s7övetség új alapszabálya .inak'tervezetét , 	mely 
megszüntette volna az addigi alszövetségeket és csak a 	báni' 
вzékvárosbán szándékozott alszövet séget . létesiteni .. Bz 	e11en 
az osszes vidéki alszövetségek tiltakoztak, igy az igazgatóta 
nács . határo'ata alapján a szabadkai é s a becskereki alsžövetsé 
gek tövábbra is megmaradnak. Az egyesületék_ csak saját délegá 
tusaikkal képviseltethetik magukat az alszövet Bégi kázgyúlésen, 
igy, tehát egy_ alszövetségi funkcionárius sem g уц jthet:::' : os'sze:.  
meghatalrnazđвokat...._. - 

Szeptember. 2-án Zentán: Sz АХ  - Radnü čki SK 6 1 	/2 ]/,.: 
I. oszt ...B,L,II. bir б .Per čid. Szép számú közónség elbtt a r'uti 
nirozottabb csapat nyert. G. i Nagy Duda 35.p., ,Lakatos 37.. p., 
Gvozdenovi ć  40.p, Kárpáti 60.p., 70.p ., Gvozdenóví ć  80 p ,'Káг  
páti. 88.p. Kornerarány 8:1 a SzАK javára. 

Szeptember 2-án barátságos labdarúgó-e.l бmérkóžésekt Merte;. 
kur ifj. 	SzАB ifj. valamint SZАIČ  I.b. - Radni čki SK 	I.b.: 
Eredményeiket nem ismerjük. 

r 
Szeptember 2-'án,Jázseffalva: Merkur - Karádjordje 	4:0 

/3:0/, II. oszt. B.L,M., bfró Kulundžió. G.: Kamrás, Kocsis II. 
/2/, Szép. Jó iramfí mérk đ zés. 

Szeptember 6-án, a trónörökös születésnapján ,. Zentán:27. 
gyai.ögezred -• Jugoslaven 33 /1:1/, b.l.m., bíró Boros. 	F.:. 
PreradQV\- Drljađin, Terzin.- Slavni б  I,`, Jova.novi ć , 	Slavnić . 
'II. - Spadíer, Govedar_;. пa, Petkov, Paji ć , Polyvás.,:.G.: Jovano 
vi ć  29.p., padijer 22.p., Terzin 35.p. 

5zeptember 9-én Adán: SzАK -"P1ava zvezda" 4:0 /2:0/, I. 
OBzt.'B.L.M., biró Lozanov. F.: K6röei - Stepan ćev, Major 
Pálinkó.s, Pakaki, Borbély •- Go.ndi, Nagy Duda, Kárpáti, 	Rácz 
szabd, Gvozdenovi ć . G.: Kárpáti, Gondi, Gvozdenovid /2/. 	Az 
adai csapat sportszerú`tlen visélkedése miatt a mérk ő zés inkább 
boxmeccsre haeoiilitctt . A. II. félidđ  első  perceiben az 	adai 
kapus Kárpáti bombalövését mellre kapja, megszédül, összeesik, 
kiviszik a pályáról. Еtt đl kezdve az adai játékosok csak em-
berre mennek , ütnek-rúgnak s Gondi gólja , után már csak Gondi 

ra vadásznak . Az egyik adai bekk Gondixiak rohan, de .ütése .e-
161 ez tјgyesan lehajol s igy az ütés egy másik adai ј átékopt 
t yl ii, :aki o5szees.ifC. A biíró egyik adai játékost ki llitja.  _ _.r 

; 
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A mézk ő zés utár_,mikor már a zentai csapat tagjai as autóban ül 
nek, egyik adai szurkoló a .nyitott ablakon benyul és 	Gondit 

-€ гlltöи- a üti. 

Szeptemb.er 9-én Józseffalván: Jugoslaven - Karad_jordje 
13:0 /5 :0/, II. oszt. B.L.Iii., biró Isajlovi б . Kisméré 	pál a - Y ~ 
evés közönség. G.: Jovanovid /2/, Govedarica /3/, Terzin /2/, 
padijer /5/, Fajid' /1/. A Kar aijordje csapatának legjobb mibe 
re Szabó kapus volt, aki a_ Jugoslavenból lépett át, a többieTt 
nem tudtak megállni a. žentsi csapat elánja el őtt. 

A hmlyi sajtó kifogásolja, hogy a Sakk Klub nem miiködik, 
nem veszi komolyan a munkát. Néhány gyengén megrendezett 	és• 
egyáltalában be sem fejezett klub-bajnóksdgot, valaulint egy. 
kudarcnak bei118, nem egész komolyan kezelt "levelezési- ver-... 
smnyt" rendezett, melynek elvesztése nagyon rossz fényt vetett 

. a.. klub játékasainak erejére. A belgrádi mesterképz ő  versenyen 
résztvev ő  Nagymélykúti is kell đ  el őkészület nélkül- játszott,pe 
dig többre. képes. Nem rendeznek klubközi mérk ő zéseket, ahol a 
játékosok nagyobb rutinra tennének szert. "H.G.", a cikk szer-. 
z đ je az általános közönyb бl ѕ zеге t гіё  felrázni a sakkbarátokat. 

Szeptember 9-én Zentán: Líexkur - Grani ćar /Gyála/, . II 
oszt. B.LJ:I., bfr б  Priboj. Eredményét nem tudjuk. 

Szeptember 14-én Zentán, Kosti Ć  saklcmester rendezett 	a 
Sakk Klub meghivásár_a 16 táblás szimultán-versenyt az Eugen 
szálló éttermében. A partiban résztvettek: Mucsi János, Aulik 
Мihály,,Hеѕ ser János, Hisser Gáspár, Jovanovid I;ülo ~ , Becid Va 
silije, Jablan Vido, Sedjakov Ozren, Klein József, НаgymélykútТ  
Antal, мI 1nár iriikl бó , Szabé Mátyás, Vartus Ferenc, Hubert An -
dor, Kiss József és Heiszler. Gyurgyovánszky Aurél. Hesser Já-
nos megnyerte a. játszmát, Jovanovi б , Vartus és Heiszler remis-
re végzett, a többiek elvesztették a partit. A verseny 	jóval 
éjfél után fejez ődött be. 

Zentán van a sakknak jöv đ  je, b ő  és j6 j átékosar уag van, 
a f ellendükd shez azonban er ős klubélet szükséges. . 

' 	г lábdđrúgó--bajneki beosztások alkalmával 	elmérgesedett 
'helyzet.szeptember 11-én váratlanul kiгΡóbbant a szabadkai labda 
xiigб -al нzövet нб gben. Tizenegy igazgatósági tag, köztük Vukeli  
Milan Zentáxól benyujtotta lemondó át., s ezzel az alszövet ѕ ég 
ínunkaképtel е rm4 vált, mert nincs szükséges létszáma határozat-' 
hozatalra. Еlkerülhetetlenné vált az di közgyülés ösezehivása. 

A SzAK választmánya ülést tartott szeptember 13-án, me-
lyen foglalkozott a,Jugeslaven ajánlatával a pálya használatá-
ra vonatkozólag, A választmánynak elvben. nincs kifogása ellene, 
de el őbb a helyzetet meg kell tárgyalnia a Merkurral, mellyel 
korábban szmr_z ődést kötött a pálya használatára vonatkozólag. 

Szegi ember 16-án Zentán:  SzAK  -' Radni ćki SK 6:0 /2:0/, 
alвΡгbvet вégi-napi b.l,m., biró' Kulundzie. A munkáscsapatban fia-
talok játszottak. G.: Kárpáti, Pálinkás, Gvozderiivid /4/. J.: 
Vreczkd, Tobak /R/, Gondi, Nagy .Duda, Pakaški, Gvozdenovid. 

Szeptembex 16-án Zentán: Jugoslaven - Merkur 9:0 /3:0/, 
alszövetse~i napi b.l.m., bíró Kulundži бΡ. G.: Polyvás /1/, 
Petkov /3/, Spadijer /2/, Pajid /3/. Preradov /Jug/. kivédett 
egy ll-est' A Merkur mérk đ zés közben le akart vonulni a p бlyá-
ról, de a  bird  erélyesen közbelépett. _.4  
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Szeptember 23-án Zentán: Gradjaneki - Radni ćki SK 	1:0 /1:0/, I. oszt. B.LJI., biró Vukovid. A védelem 	ellenállásán 
megtört a vendégcsapat minden támadása , az egyetlen g бl is. a 
véletlenen mulott. Fürgébb csatásokkal a zentai csapat gy őzött 
volna. 

Szeptembe rr 23-án LIoholon : SzАК  - Ieiolac 6:1 /3:0 /, I.oszt. 
B.L.м ., bfró Cvetkovi ć . G.: Gvozdenovié /2/. Janek /1/, Хárpá.ti 
/3/,.Iáaćka~ki II .  /1/. Gуorsiramú.mérk ő zés, a moholi csapat 
'ezuttal igen fairen játszott. 

Szeptémber 23-án Zentán : Jugoslaven - Napredak /Kanizsa/ 
' 17:0 /7:0/, II. oszt. R,L,I;I., biró" Danis. Ritka eredményü mér-

kőzés ' zentai. pályán. A kanizsai csapat alig 2-3-szor jutott 
át a zentai:Qsapat térfelére, mintha csak egy kapura játszot 
tak volna a zentaiak . A Jügoslaven ezen eredménnyel megdönt ő t 
te az лΡrszágóš gólarány-rekordot, amely eddig 14:0 volt. A 
Korabbi, Obili ć  elleni mérk őzés 20:0-ás gólaránya ;.nem.számit" 
mert az nem bajnöki mérk őzés volt. G.: Govedarica /11/,Polyvás 

.:,/3/, Рa,ji'б  /2/, Gvózdenovid /1/. 
Szeptember 23-án FIoroso ц : Merkur - Juoslavija 	' 3:0 

/2:0/, IL oszt. B.L.M., biiró Slezak. G.: Szep l.p., 8.p., 	Kám 
xás 63. p. A zentai csapat nagyon magára talált. 

A Jugoslaven $K szeptember 28-án tartott választmányi ii-
..lésé л  búcsüz о tt Gov,édarica, I':ilorad átékosátöl, aki katonai 
a kadémiára.irat Кб zott be. Jakóvl,evi ć  Zarko üv..elnök mondotta 
á:búcsbeszédet és egy aranygyüruvel ajándékozta meg a-távozó 
játélćóst :. ' 	 . 

Szeptember. 29 -én .Zen.tán ismét.Кost ј 6 sakkmester tartott 
szimültá.riversenyt 2 2 . tábla ellen, melyek .közül 19-et,  riegnYert, 
mig Jablán.Vidó; 'rIei:szl;er Gy. Aurél és Nagy шélykížti'Antal  re-

misre végé.ztek:• 
szeptember 30-án. Nagymélyl с'ftival. játszott két egyéni par 

tit, mindkett1 remisre végz ődött. 
Szeptember 30-án Zentán: SZAK - Slavija /Becse/ 3:0/2:0/, 

I. ószt. В ,L.i., biró Avramov.. Az eredmény könnyen lehetett.. 
volna kétszámjeg у*т, ha a zentai csatársor nem erélytelen. G.:. 
Kárpáti ll.p.9 21.p., 36.p. 

Szeptember 30-án Horhoson: Jugoslaven - Jugó'slavija 6:0 
/2:Q/, I1. oszt. B.L.In., biró Vuk лΡ vi ć . u.: 'Terziri 3. р .,Polyvás 
33.p•t Páji е  49.p., Polyvás 51.p., Terzin 70.p., Polyvás 88 ±p. __ 
A 65. percben a közönség berohant a pályára, a üró pédig 1e-  
ffZjta a mérk ő zést. Némi tanácsk лΡ zás után, a rend őrség felel ő s 
Béget vállalt a rend fenntartásáért, mire a bíró újra r іegind'i- 
totta a játékot. A horgosi csapat csapkodott és lélek nélkül 
játszott. 

Szeptember 30-án тbrökkanizsán: Obiliá - Radni ćki SK, I. 
oszt. B,L,Sч ., 'biró PerLiá. Az eredményt nem tudjuk. A zentai 
csapat tij tréner keze alatt teljesen tíj össze б11itásban, nagy 
reményekkel. bocsátkozott Idzdelmibe, . 

A ,Radni ćki.. SK, Ottenbacher Nándor, a munkásbiztosit б pénz 
tár zentai kirendeltségének vezet ő je személyében 	els őrend 
trénerhez, jutott, aki rövid. id ővel ezel őtt vette át a 	munkás 
csapat edzését. l:"unkájának az eredménye már megmutatkozott 'á 
zeutember 23-i. Gradjaneki elleni bajnoki mérk ő zés allcalmáva 
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Szept вuгber 3~-án Kereszt. іѓon: Jedinst.v,o -• Л  erkvs 	2:0 ,  
II. oszt, i3.•L. і\i. А_mc;rk ő zésen a. zent,ai játékosokat: 	tettТég. 
bántalmaztá.k,, a közönség több izben benyomult a. pályára, 	s 
annyira fen уeget.ték a.::erkur j.átékosait,, hogy azok a mérk ő zése 
után öltözetleniii woltak kénytelenek távo:zizi..A. zentai csapat 
ezért kérte a méкk,c~ zés: гnгgsenггпisi..tését az:zai, hogy .azt 	ет1 е- 
ges pál.yán. ѝ jra já~sazák lв  . 	 . 

A szabadkai birótestület igazgatótanácsa Vukeli ć  i,iilan 
/zentai/ szövetségi bfrót a fegyelmi bizбttság elé utaѕitötta, 
mert a legutóbbi ülésen áll".tólag megsértette Boros szövetségi . 
b1rбt, az augusztus 22--i alszövetségi mozgalomból kifolyólag, 
álláspontjának megvédése érdekében folytatott ćlesebb 	vita 
alkalmával, 	 ' 

Októbér 7-én Zentán: SZAK Obili d  /'Törökkanizsa/ .. '6s2 
/2:0/, L oszt. B.h.ivi., biró Beleslin. A szezon utolsó merkđ z'é.. 
gén, mintha minden összeesküdött volna a Sz АK,ellen: hideg 
széi, esett az eső , kevés néző . A körülmények ellenére: is šzép.' 
játék.  G.:  Gondi /3/, Gvozdenovid' /3/,. 

: 	Október 7-én Zenta.n: Jugoslaven - S'lavija /Orosz]:ámos / 
4:1 /1:1/, II. oszt. B..L.1I 	bšr б  Tamasi. C в {iѕ z6s, nehéz ta- 
laj, csapkodó játék, ennek tulajdanithatö,az is,.hogy a tientai 
csapat a bajnokság alatt el вб  gólját kаpta, a'lO,p. G.:...Pajié 
3O.p.,, Drljač~".n 75.p., padijer 78.p., Pajid 84.p. Fair játék. 

1934. október 9-én d . 4 órakór., I. Sándor k ~ xály Yar- 
seillesben mérénylet áldo7atá lett. A. minl,szteгtánáeš hatáaza 
tot hozott, hegy a legmélyebb gyász október ̀25-ig tárt, s 	a:... 
nem7eti..gyász miatt ezalatt semmiféle el őadás népi tatható;: ok 
tóbér 9-t ől. szám".tott hat héten.,belül pedig sernmifele.. vígalím ~ 
vagy táncmu3_atságot nem lehet rendezni, november,: 21-ig Lmi'att 
elmaradtak a következ б  kisorsolt B.L.1<:  -ik : október 14-én_Lioho 

..ion Radni čki SK -• мolac, október 14-én Zentán Llé гkur -Uram 'аг  
/Kanizsa/, október 14•én Jugoslaven - Grani ćar /Gyála/, Uind 
három mérk ő zésen a zentai esapa.tok voltak a favoritok.. 

Az utóbbi id бben alig volt olyan mérkőzés, amelyen 	ne 
lett volna incidens vagy játékos kiá1litásp s a szabadkai al- .  
szövetség igen enyhén biré.i_ta el a fegyelmi ügyeket és még 
bírбverés.esétében is csak egy-két heti letiltassal 	torolta.. 
meg  sérelmet., A legutolsó figyelni". ülésen úgy látszik,a jobli_ 
belátás kerekedett felel, mert az itéletek mérve megközelitet 
te azt  ; a mértéket, amely megfelel az elkövetett sportsžerütl еn' 
ебgnek' 	 .. 

Az október 9-i ülésen, a szabadkai alszövets б g 	október 
28-ra tű zte ki az alszövetség z•endkivüli közgy ű lésénekhatár 
napját. Közben az elnököt is elhelyezték Szabadkáról, a két al 
elnök'pedig lemondott. " 

A labdarúgó-f б szövet вég táviratilag értesitette az: öss.-
ezes alszövetségeket, hogy a nemzeti. gyászra való tekintettel, . 
bizonytalan ideig szünetelnek alabdarúgó-mérk őzések, ui. az  
elhunyt király a futballszövetség legf őbb védnöke volt, s igy 
a futballtársadalom is kiveszi részét a gyászbó.l. 

A Szentai AK gyászülést tartott október 16 -án, 	amelyén 
dr..Fecarski Branislav elnök emlékezett meg az elhur уt uralko-
dóráf. A SzAK nagyszámú küldöttséggel képviselteti magát.a ki 
rályi_temetésen október l8-án. 
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A lövészegyesület is gyászülést tartott Vasió filoje k'a 
tonai.referens elnöklete alatt, 

A szabadkai alszövet вб g rendelete értelmében október 28-
án mindenütt gyászülé вeket és e гnlékmérk б zéseket rendeznek. Zen 
tán a SZAK és Jugoslaven ját szanak egymással a SZAK-pályán. 11 
bíró az I. félid ő  9. percében megemlékezésül, félbeszakítja a 

•mérk őzést egy percre, a játékosok bal karjukon gyászszalagot 
kötelesek viselni, lt ndenki köteles belép ő jegyet váltani, mely 
nek ellenértéke a "Vitéz Alekszandar király az egyesít ő - alap" 
jövedéГrпét-képezi. A mérk őzések az egész ország tejületén pon-
tosan 2 бra 50 perckor kézd бdnek. Đ ktöbeг  28-tol 1935. április 
9-ig minden mérk őzésen féldгb ćoja kell ereszteni az állami 
é_s egyesületi zászlókat. 

Október 28-án d.u. 2 órako г  ünnepélyes gyászösszejövetelt 
tartottak a SzАK-pályán az összes zentai sportegyesületek és 
f unkcionáriusok. A gyászülés elnökéül K'rjakovi б  Branislavot, 
a gyászbeszéd megtartására Ja.kovijevid Zarkot kérték fel. A be 
széd után a sportolók letették a fogadalr~at II. Péter királyra. 

Október 28-án Zentán: SZAK - Jugoslaven 2:0 /2:0/,b.l.m. 
bíró Vukelió,. Sportszer{( szép mérk ő zés  volt,  

Október 28-án a szabadkai szokol--egyesület elit-tornacsa 
pata Zentára érkezett és délután a Szokolanába.n közös.gyakorlá 
tokat tartottak a zentai legjobb tornászokkal. 

A szabadkai alszövetség, október 22-i illésén, a ; лerkur ja- 
vára igazolta a kanizsai Grani čar által lemondott II.. oszt B. 
L. i- t. 

November 1-én Kikindán: Sloga - Jugoslaven 4:3 /4:1/, b. 
l.m., bíró Orosz.. Szép eredmény a bánáti baynokesapat ellen. 
G.: Petkov /3/. J.: Petkov, }aji Ć , Teriin, Spadijer. 

November 4 -én Adán: "Plava zvezda" - Jugoslaven 	3:2 
/2:1/, b.l,m., bírák Szemere, Komlós és Ter.zin. A kitüzött id б  
re nem jött meg a szövetségi b јгб  , állitólag az adai csapat k~ 
sбn kérte kikL d і t бѕб t. Ѕeüedinski, aki történetesen Lоholon 
vezetett bajnoki m ćгΡk őгΡést, utána átjött Adóra, konstatálta az 
adaiak szabálytalan eljáг 1sdt, hogy mégis megtartották a тбгkő  
zést. A Jugoslaven 4 tartalékkal allt ki. 

November 4-én l: лΡ holon: мolac - RadniL Кi SK 2:0 /0:0/, I. 
oszt. B.L.1.., bír d  eg:edinski. Kemény mérk őzés, a zentai csaté 
rok nem találták fel magukat. A mérk ő zés után a közönség heve-
sebb és fiatalabb rdsze belekötött néhány zentai játékosba. A 
Radni čki vezet ő sége jelentést tesz az alszövet вбgnek, mert az 
ilyen viselkedésb ől ném lehet rendszert csinálni. 

November 11 ,  A SzАХ  választmány. illésén Vukeli ć  Milan ve 
zetóségi tag beadta lemondását tisztségérdl. Köszönetet szavát 
tak neki eddigi működéséért. 

November 11-én Zentán: szAK - Мerk{ х' 4:0 /2:0, b.l.m.,bí 
ró Weiss. A SZAK új játékosokat próbált ki els ő  csapata részé-
re, akik já1 beváltak. A katonaságtól hazaté гб  Balog, mint csa 
tár és Zimmer, mint fedezet, valamint Szép és Juhá вz igen meg-
felelnek. G.: Stepančev, Szép, Gvozdenovid /2/. 

Az országos szok лΡl-szövetség vezet ő sége 	elhatározta, 
hogy december 17-én az elhunyt király születésnapjának emléké- 
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re, minden ezokolista b е jtöt tart, s az ez által megtakarított 
összeget egy В zociális akció alapjára fordítják. 

November 12-én tartották meg á bírósági tárgyalást Vuke- 
li ć  1vгilan és Boros Imre labdarkgó-játékvezet бk közötti sértés 
ügyében, akik a bírótestületi ülésen éles vitába elegyedtek egx 
mással° Ennek során Vukeli б  sért ően

.
válaszolt Borosnak, s бt 

pár nappal kés őbb az utcán inzultálta is. A,biróság Vukeli ćétп  
bünösnek találta és 900 dinár pénzbüntetésre itélte. 

November 11 -én Zentán: Radini čki SK -  "Plava zvezda" 3:2. 
/1:2/, I° oszt. B.L°I:.°, bíró Danis. El đrelátható volt, hogy a 

. •mérkđzés nem. fog simán lefolyni. Bederna, az .  adaiak középfede-
zetének térdé felhasadt, kórházba szállították, a játék durva 
öklözés mellett folyt tovább, a biró az egyik adai fedezetét 

:kiáilitja, dé az adai csapat 9 játékossal is megszerzi a vize-
test.  A zentai csapatból is kiállit.egy játékost, erre a zenta 
i csapat kapusa a ćsatá.r ѕorba megy, ahol kier őszakol két U 
est az elleггfé11e1 šzemben, amit a Radnicki értékisit is. G.: 
Györe, Prbhászka, Botos. . 

A zentai Szokol-egyesület vezet бi-'tanf olyamot nyitott no 
vember 17-én, amely november 26-ig tart. A tanfolyam vezet б jé 
Aradski Sever tornatanár» Befejeztével a részvev đk a Zsupa ál-
tal kijelölt bizottság el đtt vizsgáznak. . 

A szabadkai alszövetség igazgatótanácsa elrendelte, hogy: 
a labdar~4gó= mérk őzéseken a játékosok és funkcionáriusok egy-
máš.közt csak.államryelvet használhatnak. A rendeletet.büntet ~ 
šszankciókkal is+ellátták. 

November:.l8-án Gуб l бn Jugoslaven - Grani čar.4:0 /3 0/, 
II. oszt. B  l 1i biró. Isajlovi'. A zentai csapat iskolajáték 
kat szerezte még .a góljait. G.: Petkov /2/, Paji6 /2/., 

1?ove'mber 25.= 6n közgyű lést :tartott az alszövetség, 	hogy 
új vezet б séget válasszon° A közgyűlésen ismét elemi 	er бvel 
robbantak ki az.ellentétek, úgyannyira, hogy a gy űlést a rend 
őrség volt kénytelen feloszlatni. Ennek következtében a JNSz. 
az  alszövetség élére egy öt tag іf kómeazariá.tust nevezett ki, 
mely az alszövetség ügyeit további intézkedésig vezeti. 

November 25-én Zentán: Iverkur - Jugoslaven 0:0,. II. oszt. 
B.h.iú,, biró Vukóvić° A Jugoslaven csapata teljesén gólképte 
len volt, még égy.ii-est sem voltak képesek értéke іiteni. 	Az 
І . félid őben a Мerkur alig tudott ellenfele térfelére átjutni, 
a Il-ban pedig védelembe tö тbг i иlt< - 	 . 

.December 2. A Jugoslaven üdvözl б  táviratot küldött 	a 
JNSz.  vezet đ s бgéhéz azon alkalomból, hogy a szabadkai alazövet 

. ségben megkezdte a rendez" š шunkáјб t. 
Több zentai sportember, Aradski Sever gimnб zinmi tornata 

nár kezdeményezésére elhatározta, hogy siegyesületet alakit.Az 
erre. vonatkozó meg~вeszélést december 2-án tartják az Eugen -
szálloda sporttermiben., 

Aradski Sever s D juгa Kola.rov zentai gimn. tornatanárok 
.. november hónap f оlyamán P 3jukán, sit.anfolyamon vettek részt. 

1934.. 	december 1-én, az álLаmi ünnep alkalmából szokolün 
népséget rendeztek a Szokolanábrian., melyet dr. Kneževi ć  Milo~ 

beszéde nyitott meg. A katona-zenekar két klasszikus száma u- 
tán.,d_szolcolok.ünnepélyes esküt tettek II° Péter királyra. Dél 



után gyermek-akadémiát rendeztek az' Еugén"nagу termében, 	ahol 
Vojnov_i ć  tanár beszélt , majd szavalatok és tornagyakorlatok vol 
tak a szokolzenekar kísérete mellett. 

December 2-án; ho в szfz id ő  dta el ő ször tartott körvadásza 
tot a zentai első  vadásztársaság, mely nem várt 	eredménnyel 
végz ődött. Az adai határ mentén, a mákosi parton 46 	puskás 
nagymennyiségű  fogglyot'és 650 nyulat éjtett. 

December 9-én az adorjáni területen tartották a k čSrvadá-
ezatot , ahol 24 puska 229 nyulat ejtett . Eddig az idén össze 
sen 1670 nyt4l.került teritékre. 

Vukelid Tđilan labdarúgó-bitó a zentai sportegyesületeket 
együttmüködésre hivta fel, s azt a javaslatot terjesztette a 
klubok elé, hogy alakitsanak érdekeik megvédésre egy klubközi 
bizottságot. E bizottságba minden klub 2 tagot delegálna, 	az 
elnöki tisztet pedig ' az egyesületek elnökei vagy az 	általuk 
kijelölt személyek felváltva töltenék be. 

December 13=án a SZAK tárgyalta az el őterjesztést , mеlyet 
elvben elfogadott és egy bizottságot küldött ki a szabályzat 
elkészítésére . Egyben a vezet őség elbúcsúzott a Zelitáról távo-
zó Mironipki lvantól, a SZAK vezet ő ségi tagjától. 

A Juжoslaven vezet ősége is elfogadta elvben a klubközi 
bizottság megalakítását azzal, hogy az az egyes klubok önállósá 
gára nem lesz kihatással. _ 

December 19. A SzАK kebelében alakult.asztaliteni.sz-szak 
osztály, hosszú szünet után újból megkezdte müködését az Еu-  
gen-s'zalloda kistermében , alól minden nap tréningežnek á játe-
ko sok . 

Á zentai Tenisz U ub is.megtartotta évzáró'réndes kö á- 
gyűlését. 'A klub mű köd.č se nem mutat fel k еdvez ő  eredményt,. 
mert az év folyam(n az ös: zes mérk őzéseit elvesztette. Az 'új 
tisztikar: elriök dr. Ludajid i,iloš, ügyvezet ő  alelnök dr.Répás 
Nándor, titkár simonyi Ivan, pénzt гsnok Fodor Böske. Elhatároz 
ták, hogy tagokat gyű jtenek. 

December 23-sín a zentai els ő  vadásztársaság a 	kanizza 
i határban'tartott körvadászatot. üárom körben 44 puska ötszá- 
zen felüli nyulat ejtett. 	 ' 	 . 

December 30-án, Bánátban, Szajántól тбгб kkanizsa felé e 
ső  részen, Dimitrijevi ć  Fsoško vаdászterületén, körvadászatot 
tartottak, melyen a zentai vadásztársaság igen sok tagja vett 
részt. 30 puska összesen 174 nyulat és több foglyot ejtett. 

December 31-én fényes Szi'lveszter-estet tartott a 	SZAK 
a Royal-s гálló.nagytermében. Jelen voltak a város polgármeste-
`rén es f őtisztvisel őin kívül, a város többi előkel ő ségei, köz-
jegyz ők, báni tanácsósok, iigyvédek, a rend őrség vezet ői és 
"sokan mások". A tombola végeztdvel, gyjtést rendeztek a Vö-
röskereszt Egyesület részére, mely szeg eredménnyel zárult. 
Ezt a gyítjtést ezen a napon minden szilveszteri mulatságon meg 
tartották. 

1935 .  január 1-vel dr. Auer Ljudevit testnevelésügyi mi-
nisztér rendelettel állította vissza a szabadkai alszövetség a 
utonómi јdt. Az alszövetség megkezdte működését é ѕ  közgyűléséi 
is megtartja február elején. 
	"sután megfelel ő  mennyiségis hd esett, megkezd ődtek a si- 
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tanfolyamok Aradski Sever vezе té вével. A sípályát a Tisza báná 
ti oldalán jelölik ki, nagyobb gyakorlatokra pedig a f els бhe 
gyi magaslatokra fognak kirándulni. A sifelszerelést a jelent 
kezđk együttesen rendelik meg. 

Az els ő  sigyakorlatokat január 13-án tartották meg 	a 
népkerti lejáró melletti töltésen, utána a siel бk sitalpakon 
felvonultak a város faterén. 

Január 13 -án körvadászatot tartott. az  els ő  zentai vadász 
társaság a kanizsai határban. A hídf őt ől kiinduló te.rületen 
280 nyulat és egy rókát ejtettek, 

Január 19-én és 2O-án á síz бk.egy kisebb különítményё . 
a fels еhegyi magaslatokon végzett gyakorlatokat.: . 

A zentai Szokol-egyedület február 3-t б1  kezdve 	minden 
.vasárnap d.u: ismeretterjeszt ő  ebadósokat tart a Szokoláлában. 

A szaba.dkai alszövetség február 3-án tartotta rendeš.,köz 
gytzlését, melyen 67 egyesület közül 59 képviséltette magat k;I 
nök lett dr. Doljanin, alelnök Szele I Лihály, f őtitkár 5egedYns 
ki Néstor. Az igazgatótanácsba Zentáról,Jakovljevi Q Žárkot./ Ји  
goslaven SK/ választották. 

Február 3-án tartotta tisztfjit6'közgyülésé.t а 'S'zokolaná 
ban a helyi Szokol-egyesület. Az fzj vežset đseg• elnok dr. $neže 
viá 14^iilo в  ügyvéd., helyettese ICne ~evi6 .  Iбilivojs gimn. igazgato;, 
titká,r Vujić iá Л,.ilorad, vezet б  Aradski Sever,  helyettesei  ТЛi1а  
dinov Dúšan е s. Preradov Dobrivo ј , nőveže нб  Branovаéki;:laeláni 
ja, helyettesei.Lali ć  iriilica és Branova ćki.;Jelena. 5-5 igazga-  
tó вági .és felügye]: őbizottsági tagot is váiaš ztott,2.k. 

Február 9-én á zentai vađásztársáság ezezörižáro'vadagz 
bankettet rendezett az rugén éttermében. Вranovaeki Dánilo_,. 
gyisdleti 

t
titkár szervezte.. 

A vadásztörvény életbeléptetésér ől szóló bánsági szabály 
rendeletet egyhangülág elfogadta a báni tanács. A vadászsör... 
vény ,u.i: csupán általános intézkedéseket tartalmázott,mig c.z 
egyes vidékek. vadászati helyzete igen eltér ő  volt, nem. lehé.- 
tett egységes tilalmi id őket sem el бirni. Fzért kellett egy" 
ges szabályrendelettel rendezni a vadágzat feltételeit ;  az 
egyes bánságok vi_szonyainák megfelel ően. 

Február 10-én tartotta a zentai Merkur SK  évi.réndes köz 
gyiflését Reinholcz Gy őz ő  alelnökvezetésével, Ti зztt5jitás:tišz 

. teletbeli elnökök Dragin G, Radivoj, Riesz Lajos. Díszelnök Ža 
viši6 Konstantin, elnök Szabó Мátyás-, ügyvezet ő ' elnök 	Rein- 
holcz Gy б z б , I. alelnök Slavniá Danilo,,  II.  .alelnök 	Balázs, 
Piri János,ügyész dr. Vuji č  Svetozar, orvosok dr. " Schwarcz Ja ґ  
kab és dr: Halász János, titkár Jovid Aleksandar,i~ égу Z,ő-  éš 
intézi Osáki hihály, pénztárnokok Kovácsevi és.József es čvor 
kov Vladimir, ellen6rök Szike László és. K ővágó Мбх tд n,' háznagy 
Ferenczi Pál, szertárosok Gebhardt D.ezs ő  és мéšzáro.s László.: 
Vála ѕztmány:,Axadski Sever, Bi.esz Gyula; Lengyel András, Stuhl' 
László, Szügyi János, Kincses István, Kivágó Károly, Kamrás' 
Károly, Hadler Lajos, ~Jjházi Gergely, Szép Mátyás, Gr čki Vuja, 

. lenti Vince, Мész~ros András. Felügyel ő-bizottság: Recskб  Pé-
ter, Huszák Károly, Vasas Ištván, Oláh József, Kuklis István. 

Február. 17-én tartotta a Jugoslaven SIC évi közgyűlését 
Tiazt  jitáв : díszelnök Isojsiloviá Milovan ezredes, helyérségi 
' 68. 	 - 200. 



parancsnok, Vuji ć  a•ava polgármester, Рlazini б  &.ilan f ő szolgabí 
rб , Kolorovi ć  Dusan f ő>apitány, elnök Stojanovi б  Slavko vezeta 
járásbiró, alelnök dr. гetrovi ć  ?.larko közjegyz ő , Ne kov I1i1 
rad pб staf őnök, ügyvezet ő  elnök Jakovljevi ć  Zarko, titkárok 
Terzi.n Velimir és ',borza ki Nestor, pénztárnok Radi čevi6 Ljubo-
mir és Bakalid Stevan, háznagy Branova člci Branko,labdarúgó - ka 
pitány г'ај i б  Slavko, tréner Drlja čin Id.lan, labdarúgó-szakosz--
tály vezet ő je Todorovi ć  Sava százados, ügyész Popovi č  Relja,or 
vos dr. Prekajski Dejan és dr. Konjovi б  Božidar, a kultűrszak- 
osztály elnöke Kneevi ć  L:ilivoj gimn. igazgató, az atlétikai 
szakosztály vezet ője Aradski Bever gimn. tanár. 

Február 17-én tartotta évi közgy űlését a zentai Kereske-
dő  Ifjak Egyesülete, mely alkalomr.al elhatározták Tóth Abonyi 
János el ő terjesztésére, ho' a I,erkur sportegylet a jöv őben sa 
ját igazgatás és vezetés alatt teljesen önálloan fog mt4ködni.A 
Keresked ő  Ifjak :Egyesiilete továbbra is a sportklub rendelkezé-
sére bocsátja székházát és az eddigi kedvezményekben részesiti 
a tagokat, kivéve a könyvtár használatát. . 

A zentai szövetségi vadászegylet február 20=án tartotta 
évi rendes közg уQ бés t. Tisztújitá.s: elnök dr. Ludajid I+iilo , 
alelnök dr. Konjovi ć  Boidar és Deutsch Károly, titkár Brano -
vaćki Danilo, pénztáros dr. Bánffi.Boldizsár, vadászmester 
Dimitrijevi б  Bo ko, választmány: Vujid Sava, Bachmann Béla,Pre 
radov Bogdan, dr. Aradski Ivan, Pfeiffer István, Huszágh' Lásž--. 
ló, Rudics Elek, Csornai Richard, 'Jólff :Imre, Ramadariski Ljubó`. 
mir, Bicskei I.:ihály, u ć ov ј, deljko ‚'elügyeloбб-bizóttság: dr. 
Zagórióa Ivan, Gyetva.i Gúzo, dr. Habram János. 

Február 24-én összetilt a "Vuji ć-serlegmérkő zésélt" üg зréit.." 
intéz ő  klubközi bizottság, s jižnius 23-ra határozták'meg 	az 
újraj бtszanбб  R dni č ki ЅK és Gradjanski /Becse/,közti Iabdarú-; 
gб-mérk бzés napját. 

ájus 1. A szabadkai lovasság egy katonai osztaga Dole 
zil ezredes, a szabadkai lovasezred helyettes-parancsnokának ve 
zetésével, Szabadk бхб l Zentára és innen még az nap Csantaver 
re lovagolt. 

I.árcius 2-án tartotta a Radni čki 5h álarcos bálját,mókás . 
el őadások és szórakost а tó j ítékok keretében. A jelmezek közül 
k,ltаntek: Gyuresik ::ari вΡ кa. 	viгб g /,,Varga Anci,  Gombos Vera 
/kémény sepr :)k/, Kuika Јб  ,5 fn б  /spanyol kosatGm/,' i'ripolSZki. 
BÜske, Vekszler Juliska, o''os Ica %különféle/, Simon 	DÖSke 
/kis kadét/, Lé.kó ';de /indi ćn/, G бbor Istvб I7  
dóczki Istvгпy?Хп tt`a1l з sta/.  Az  elsó 'díjat Kulisa Јб zsefné, 	a 
másodikat Simon :iэbSke,  a  harmadikat Kecskés  Jenóné  /ké enysep- 
r ő/ nyerte. A férfia': díját Radócski каpta. 	‚ 	~~ 

A szabadkai mleaivets g utasit б sбга , Segedinski 	Nestor 
fctitk бr, február derekán r,í almmz бísi pejt indított 7ukelió  Li  
lan zentai l i'Кб S, s:JVetficgl ` 1 а :'dardg -bi гб  es t бrsai 	ellelt, 
rgalazás:véts бge miatt. i, per el ő cménye az, hogy az 	egyik 
alsz бvets б fii fiulКcion бriu ѕ  beаб vбn;t intetett a f ő szövetség -
hez, melyben rámutatott arra, hogy az alszövetség ügykezelésé-
ben szabálytalanságok fordulnak el ő . Vu_celi ć , a vad szerint ki 
jelentette, hogy  "a bajnokságot rnsért lesietett vásárolni az 
als zövetst5gben". Az elsó t зrgyalast m rcius 4-én tartották meg. 
Vukeli б  á llitását ta:iukkal kiv бnta igazolni, igy az újabb tár-
gyaldst mбroius 27-re t'' lték ki.  
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törte. 
Vukeli б  egyébként már оiuв  6-án az utcán elesett é е  lábát 

мároius 12- én a szabadkai alвzövetség kisorsolta a II. 
o8zt.•B.Z.NI-ek 1d8pontjalt. 	 : 

A labdarцgв-;játékvezet6i  kurzusra Zentáтól hároman je- 
lentkeztek: Pakaáki /SZAK/, Terzin /Jugoslaven/ еа  Szabб  /Rad- 
nićki' SK/. . 

Március 17-4n Zentán: SzAK - Radnl čkl SK 5:1 /3: 0/, lab- 
darúgó-tréningmérk б zé в . Ј ;: GvozdenovlE, Juhász, Radóczkl,Sza1 
ma. 	

.- 

érvényben marad. 
Március 24-én Zent.án: Szent i AK - Sz АиD /Szabadka/ 4.:2 

/3.:0/, b.l.m.:, bird Radovanovi ć . jházi'.és.Rácz Szabó sérulé 
sek miatt né ттpp  játszhatott, Jenovac pedig ismét átlepett á -̀ Ju 
goslavenba.. Igy .a, fiatal Juhász' és Szép all` аndó tágjai marad-
nak .a csapatnak. G.: Gondi, Gvózdenovió./2-2/ Kőгosi s'2enzá;.ci 
á s fórmában van. F.:  Kеrö si . ЛΡđa j or, 3tepančev Pálinkás, Pa 
kaški, : Tóth. - I'iuhi, Balog./Szép/, : Gondi', Gvózd е~ о vi б , Jцhás'z:. 

A Segedinski - Vukeli б  rágalmazási perben március 27-,¢n_. 
tartott tárgyaló on Bruckner Láézló, Guelminó Sándor éš Dallos :  
Jenб  tanúk Vukeli ć  mellett tettek tan(tvállomást. 'A t ггxgyálášt _ 
29-én folytatják. 

Az alszövetség felfüggesztette 52 egyesület: játékjogát, 
mivel azok nem rendezték fennálló tartozásaikat. A..f elfüggesz- 
tett csapatok közt van a négy zentai egyesület iá., de a tarto-;.. 
zás kiegyenlitése esetében a f elfügge н zté в  automatikusan" meg-` 
ezünik. 

A Segedinski - Vukeli ć  rágálmazási perben dr. 'Uröšévi ć  
Radomir, Vukeli ć  иедбје  elfogultsági„kifogáat tett  a  tárgya=- 
lá~t  vezet ő  hapčeví ć  Miladin büntet ő ~árásbirб  ellen.' 	мiцtázд  . 
azonbá,n. a tanúk nem igazolták a vádpontokat, a ъїróeág április ' 
1-4n  felmentette a vádlottakat. ` 

' 	A f elment6 itélet a szabadkai al 
 

szövetség vezet бségének '. 
átszervezéaéhez vezet. 

Nláxcius 31-én Zentán: SzAK - Villanytelep SC /5zabadka/ 
2:2 )'2 : 2/, b.1.m., ъ ró Radova novіő . Orkánszerü в zé1, ki.вszámú . 
közönaég.  G.:  Pisani ć , Stepančev, Gvozdenovió,' pi вanié 11-ee 
6l. 	 . 

Április 2-án tartottá a szabadkai alszövetség 	ülé е't, 
melyen elhatározták, hogy mindaddig, rig a biró ѕág másodf okon 
nem dgnt a Segedinski-Vukeli б  perben Segedinski f бtitkár he-
lyét_Sibalió Radivoj másodtitkár tölti be. 
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1935. március 20-án  meghalt dr. То lтасву-Iátváü, a az.EÍK 
válaв ztmányának tagja. TemRtés.én a 'SzAK testületileg 	vétt 

~ .. 

réazt. 
!vІагсгив  24-én  a Tugoslaven SK Kikindán játszott a. ZiAK 

oáapatával, b.1.m. Az eredményt nem 3smer jük. 
A . Jugoslaven tréning celjaira kibérelte á Radni ćki - р  

1yát. 	 ' 

A Szentai AK felmondta a Radni čkl SK-bal _szemben a ј'áté- 
kosazerz бdéat. A Radni čki v"alaszt п}ánya nem fogadta el.á f elmon 
dást, mert nem idejében történt. Igy a szerz8dés még egy". é,vre. 



Doij.anin stepa.*.x elnök iggér..etet tett, hogy a sportolás er 
kölcsi érdekeit minden körülmények között megvédi. 

Április 7-én volt a Szentai AK évi közgyülése. Tisztfji- 
tás: tiszteletbeli elnök Cetina arko városelnök és 	Lederer 
Gyđrgy nagybirtokos, elnök dr. Pecarski Branislav 	ügyvéd,, 
tiszteletbeli alelnökök dr. Zagorioa Ivan, dr. Petrovi ć  Marko, 
dr. Vu ј i б  Svetozar, Izsák Dez вб , Hubert Jeni, Korhecz Gyula, 
alelnökök dr. Keczeli Мé е záros Ferenc és Zaviši ć  Konstantin,.. 
ügyvezet б  elnök Vartus Ferenc, I. titkár Tripolszky István,II.. 
titkár Árpá вi Károly, fó,pénztáras Riesz J б z вéf., I. pénztáros 
sz бcs Kálmán, Il. pénžtáros.Váradi Janós, I..ell.enбr szabadi 
Lászld, II. ellenár Fehér Gábor, ru пatáro вok 5lavni ć  Danilo é в  
Burány János, háznagy Vámo а.Jnoa, ügyész dr. Ferenezi 'Antal, 
orvosok dr. Deutsob. Mihály; dr. Werner János, dr. Papp,. Antal,,, 
pályafelügyel бk Hevér Károly és Löwey Nándor. Felügyel đ-bizott 
rág: elnök Palkó Miklós, tagok Dorogi Jб zsеf , dr. Deцt вoh ~ ..Já 

М  nos, Múller klós. szakošztályvezet бk: futbаIT~Sörl б ly Dézs6,. 
úвzás.Bruckner Aladár, tenisz Webe1 József , v.lvás.Várny ~ž,Tiva 
dar,.korcáelyáz" Pandek Ferenc atlétika Werner Imre.,a в ztali 
tenisz Csinesák Lajos. MikedvelS-bizottság Dobos G убиб , G6ndá. 
Simon, Rónai Lгnő . Igazgató-bizottság Atlasz Armin, dr.Bánff;, 
Boldizsár; Dallos Jeni, Freund Sánd.o г , Kies. Frigyes, 	Ko ć si:s 
Nándor, Nagy Fajka József, N аgymélykúti Bálint,::ing. 	Nkoli č , 
Dobrivoj, dr. N ј•nöić  МU. о  , Preradov Uro вΡ, Ramadanski Ljubcmir 
Rudics Elek, Rudics нihály, Riesz Gyula, slavniá`P а  а, dr. 
Tabakovié Andri ja, Újházi Gergely, Vig. József,': Vukelid 1 i]áац . 
Helyettesek Halász S ndor, Csonka Lajos, Bachmann Mikios. 

Április 7-én Zentán: Radni čki SK /Zenta/ Radni čki 
/Szabadka/ 2:1• /0:1/, labdaг{gó-tréningméгkđzés. 

Április .7-én Zentán SZAK - Zrinjski'/szabádka 	2.i 
/0:0/, b.l.m., b9 гб  Fuss,  G,: Gvozdenovi ć  11-e вbбl,'stepančev 
в zabadг'gásból. 

Ápгili ѕ  7-én Zentán.: Jedinštvo /Keresztúr/ - Merk 
/2:0/, II, oszt, B.L.M., biró  Fuss.  

.Április 7•-én. Becsén: Jugoslaven 	Gradjanski'6:4 
b.l.m., biró Radovanovid. 

Áprilia 14-én Zer_tá:n: SZAK - Gradjaneki 2:0 /1':0/, 	I.; 
oszt. В .L. М ., bgгб  Cvetkovi ć . Nagy közönség, _mi'nden_zavaró in- 
cidenв  né1kü1. G.: Gondi 23.p,, Stepan č ev /a,l6-osról; küldött 
szabadrúgásból, mely a kapust is bevitte a hálóba!/. A SzA1 ~ . 
ezzel a gy ő zele ї~me1 ismét a Tiszai-csoport tabellájának; élére:; 
került. 

Április 14-én Zentán: Radni čki SK I.b. - SZAK I.b. 	2:1 
/0:0/, b.l.m. 

_ Apгili ѕ  14-én Zentán: slavija /Becse/ - RadniY~ki:SK. 2:0 
/1:0/,  'І . oszt. B.L.M., biгó Terzin..Egyenl ő  erđk küzdelme , a 
zentai csapat 2 gólját kapusa hibájából kapta, két 11-.est vi'-
szont nem tudott é гtéke вiteni. 

április 14-én Zentán: Jugoslaven - ZsAK 3:2 /2:0/,b.l.m.. 
Radnićki-pálya. G.: Jenovac /2/ б s egy öngól. Mindkét csapat-' 
ban több tartalék szerepelt. 

Apri11 ѕ  14-én Kanizsán: Grani ćar - ivlerkur 4:1 /1:1/, II'.. 
oszt._~.L.Tvi., biró Szabó. Izgalmas, változatos küzdelem. 	_.. 
T 
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Ágг13]Јi`s  14-4n tartotta aa IJerkur вportegyl :et., rendkívüll  
közgyülését Balázs.Pir1 Jánoa alelnök vezetésévaц.. Až,alap в za- 
bályokat módositottІѓk „ mivel a sportklub t,öbbé nin  aLosztálya 
a Kereszt•ény Keresked8k Egye вц leténe.k. Rés.zbon. módosit'.ották, a 
tisztikar 	Zeállit`ísát is: elnökké választották Keseelning 
LrnG sör.nagy,kereskeá6t, ela đ  pénztáros вá.Dudás I.., 	második 
pénztárossá  Kдvác вevics József`et, szaki  ѕztѓіуv е zеt бnе k 	Лоте , 
L., vál,asztm~ nyl  tagoknak pedig Hajdúska I,ászl¢t éš. P4olná т. S2. . 
Vincét. , 	 ; 

tpriiis 21. I>4iután a T enlsz Klubban több tagsági  °-' hely^ 
megüresedett, ű'j.tagfelvételt hirdettek. Jelentkezéaek Fodpr 
Hugó f8téri üzletében. 

APri11s 24 - 6n évi tisztu` jltó közgyülést  tartott  ;'a. 	Si 
Klub,. a Szokol--egye вület helyi вégeiben. Lefolyaaát nem ismer:,= 
jtik. 

Április.2l- én kábaré-estet rendezett á Szentái АК . Hor'- 
váth Erzei azerbnyelvú prolögot mondott egy kisdiák els ő  elmé ~- 
nyeir.бl. A "Fel a kezekkel" c. 1 f e1v, bohózatban. KapрΡáš Lca, 
Leech 	Erzsike, Horváth Erzsike, Rónai Ern6, Gyetvái гéza, Gyet 
vaтi Ferenc, гéhér Gábor.gzerepelték. Ormos Andor szellemes  kin  
f eránsza_kbvetkezett, majd Görög Láázló "Oros2lánszlvű .;`JenB.!' с ,. 
1 . f ely: bohózata kövétkezett,  Lesch  Erzsi, Ránái Ernd, Gyetvai 
Ferenc és 'Géza, Fehér Gábor szereplés'ével..Az..es,t'útols. б: szá-;,,. 
ma. ‚ a "ZÓvá,šár'!. с . paraažtkomédia:vólt.9  Steiner Dez вoné,`. Bodor; 
István, .Óláh;J6zsef еа  Vig Lajoe közremüködésevel:;`:Dubala Tg'-: 
nác rendezte.  , 

Aprilis 21-én Ze.ntán: SzAK -!'Juda Makká;bi" /tljyidék/ 3:š É 
/1:0/,: b l,m',, b,1rcS Noverklar Az, égéaz mérk бzéa alátt csak egy : 
1.övé вt'kapott a; .SZAK  kapusa,  a  véndég.c вapat egy  percig  . 	sem ' 
volt.ve'szelyes. A SzAK ceatársor  nem  volt  veszélye в  Gvozdenó=-. 
vi ć  nélkül. A II . félid8ben az éllenfél..töb.b,t4 ј  játékbšt, SáAK . 
pedig GvozdenoviGot á1lit .a be. G.í Stepanćвv /11`-esb бl/, pá-
1ink.i.s, Gvozdenovi ć . Ј .: ~ jházi, Juhász. 

Aprilis 22 -én Szenttaraáson: Szenttamási A% és Radni čkt : 
kombinált - Radnl č ki SY. /Zenta/ 4:2 /1:1/, b.1.m A zentái ' 
csapat fáradtan játszott, mert еlбгб  napon is тдérkб zése . ; :volt,` 
/nem .tudjuk melyik szenttamási csapattal, 1elráaát, eredményét 
nem isiner jük/, 

Április  22-4n  Bácsföldva'ron: BAK - Irlerkur 3:0 „/l¢0/, .'.b., . 
1.m. A zentai csapatns.k sok gólhelyzete volt, de  nincs gбlІovб  
ii  ' 

Ipnilis 24- én volt a Céllöv б.Egygsület évi r.endes k đ zgytž ;- 
••lése. Gi1ib I;Iilorad heves támadása ut6n, megvála вztótták áz {г3 

vezet бз éget.'E1nök VasiE b.i1® је , alelnök Stamenkovi Ć  Branis - 
lav, titkár Fr ё re:dov Ivan, pénztáг © з  Jablan Vido. Vá.lasztmáвy: 
Dimitrijevie Bo3ko, Ljolja Ivan, Osorna:i Richárd, Pe đić  Dušan, 

. Peši б  Djoka. Felügyel6-bizottság: dr.. Zagorica Ivan,'  Lalid ' Vi. 
limir, Dikri в  Lazar. ' . 

193y. áprilia 28-án Zentáni Jugoslaven - Radni ćkl SK 8:0 
/1:0/, b.l.m., bir б  Szabб . A munkás- csapat az ut6bbi 	гдбbеи  
nagyon  visszaesett,  kevés a jó jjatékesa, в  igy közeli'a 	ve- 
szély, ho y kiesik az е1 s. б  osztályböl. G.: Govedarica /2/, Ve-
licki. /3 	Jenovac /2/, Spadijer. 	 . 
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Кprili в  28-án Törökkaniz вán: SzAK - Obilid 3:0 /2:0/, I . 
oszt, B.L.M.,  bird  Rudi ć . Á1landó SZAK f ölény. G..: Gvozdenovid 
40. р ., Stepančev 42. р ., б 5. р . Ј .: Tóth.,Nagy Duda, 	Pal  ca~ki.~"-  
Legalább 100 ta~ú szurkoldhad klaért в  a zentai csapatot; gya-
log, vonaton, 1ohá.ton ев  kerékpáron'. 

us 6- .. zt. Györ. -na.i akrobatikus tornamutatványt 
mutatott be p.ratlan •. ors.gga , a varosh.za f еl вб 	erkélyen 
'Milorad Slavпi ć ,  a Jugoslaven 1a.bdarúgója. Kb. 40 m. 	mélység 

~ е ie ~ đ-Rc~°rTa~ ton t б tága вt állt» Mutatványát jól 	. вikérült 
~ 	 fénykép örökitette meg. 

Мáјиа  12-é.n a beckei gát đrháznál az els đ  zenta3.'•vadásztá'r 
вaвág,agyaggalambokra l őver дenyt  rendezett, melyen   re  z~ 
vett Mojs:ilovi ć  Milan  ezredes, dr.. Ludajió мiioš а  va ѕztár-  
вавау  elnöke és Kirjakovi ć  Branislav f đ számvevđ  is :.,A versenyt 

' 
 

Csornai Richard gyógyszeréez nyerte. Után.a,hangulatos halvacso 
ra volt . 

М  jus 12-én a népkerti вzivattyúház mellett a 	céиlövó 
egyesület éles töltés{ј  fegyverekkel l őgyakorlatot ;tartott,. 

Május i2-~ én Zentán: Szentai AK - Molac 7  š.Ó /,2:0/, I'. oszt': 
B.L.M., bir6 Avramov, G.: . Stepan čev 16:p., 26..p,, 50.p , 	Ju 
hász 65.p., Stepan čev 75 p., éjházi 80.p.; Gvozdenovó 	85.' 
p. J.:,Major, ‚ ј házi, Juhász, Ma ćkaški, Udovi. ki. 

Május 12-én Horgoson kellett ,volna ,játszarii IT  đsžt'. 
L.M-t a,Jugoslavennak az ottani osapattal, di  azt Нбгgов  
mondta; helyette . 

Adán Jugoslaven - !"Plava zvezda" 2 1 ./0 1/, b 1 i . , biró 
Dudás., Rossz pálya, nagy h đиΡ ég: 'G Pétkov`:/2/, Mivel ' , a .Jugos-
laven sorban megveri az I, oszt. csapatokat  is,  az elsđ  ósz- 
tályban lenne a helye. 

Május 12-én Oro вzlámo еon: Slavija - Merkur 433:/1z2/.,II. 
oszt. B.L.M., biró Ivanov. A. helyi csapat durva,.brutáli'é :já- 
.tékának köszönheti gy ő zelmét, a magukról megfeledkezett játéko,', 
sokkal és közönséggel szemben a bírd is tehetetlen vglt•. 	Nem : :. 
volt sem rend đr, sem orvos a pályán, pedig'több 	rendzavarás 

. és baleset is történt. Markoviónak orrcsont ját, Rácz: 	Szabó 
And.rá,snak jobb sípcsontját törték e1, Rekeczkit 	hátbaverték,. 

	

. Štuh1 László pedig négy pofont'kapott. Vizet nem. lehetett ka - 	 
ni, a sebesült zentai játékosok egy pocsolya állott 	vizéb~l 
voltak kénytelenek inni..A zentai csapat elhatározt 	" hö'Ј' 
ilyen csapattal többé nem óhajt játszani. 	 F 

Május 12-én Becsén: Gradjanski - Radni čki 6:0, I. oszt.B. ,,  
1. М., a mérkб zés lefolyásárul, eredményér ől adatunk nincs,. a `. 
6:0 eredmény csak a bajnok б ág végtabellájából állapithat6.: meg,, 
megfelel ő  következtetéssel. 

Május 19-eл  Zentán: Jugoslaven -- Merkыr 6:0 /3:0/ II.oszt. 
B.L.M., birб  Misák. G.: Velicki 8.p., Jenovac.10.p., $padijer 
25.p., Jenovac 49.p., бl.p., 79.p. A Merkur elkeseredetten vé-
dekezett, de a Jugoslaven egész id ő  alatt fölényben volt. Pet-
kovot a bíró kiállította a'II. félid őben. 

Május 1&-•án Zentán ülést tartott a helyi Olimpiai-bizott -  
вág, hogy el ő .ké ѕ zitse a június 2-án megtartandó olimpiai-, nap 
programját. Ré в zt vettek a megbeszélésen az ö вezes zentai 
ss orte 	a szokol-egyesület, a katonai hely őrség  é е  ` a ~ ~ 
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gimnázium képvisel бi. 	 . 
мájus 9-én Adán: "Plava zvezda" - Radni čki sК  5:0 /3:0/, 

oszt. B.L.Iii., bíró Velieavljevid . Az adai csapat 	inkább 
szerencséje, mint tudása következtében gy бzött, a ъігбґ 	is 
részrehajló volt Ada javára. A zentai.csapat legfeljebb 	égy 
góllal volt gyengébb ellenfelénél. Dományt /R/ kiállította a 
iró, igya zentaiak  10 emberrel játszottak: Három.gól 	tsz. 
ta lesállásból esett, a negyedik pedig, csak `a.küls ő 	kapufán 
csattant,. mégis gólt ítélt a .bíró. J.:'Takácá, 'Sobak. ` 

мájus 27-én új sportlap indul szabadkán horvát. nyelven,. 
suboti čki'Špertski List néven. 

I4ájúв  26-án a Šzokol-egyesü.let  tagjai  é s zenekara 'a mаrto 
nosi testvér-egyesület ünnepeégén vettek , részt, Ar.adski 'Š.éver 
vezetésével. ' ' ' ' 

Júni.uи  2-án а  szokol-egyesület tagjai é в >zenekara .az•:;adai 
testvér-egyesület záázlóázentelési ünnepén.vették'részt 

' 	Мајиа  26-án Zentán: sZAK , Radnićкi sк .  3:2  /0:2/,  I os,zt 
B.L. Лi ~ , ъіró Avra-.mov. A munkáecвapat ötletesen:játazott., 	G. 
Pintér 15. р . о , 35. р ., Boro ® , Pakačkl, Gvozdenovi ć e A:Sz.AK t б.тúa= 
дазаl nem voltak  tervszerüek. 

Л2ајив  26-án  On szlámo son: Jugo álaven =. Slávi ј а  .2:2/2:0/,  , 
bázt. B L 	, ъ~го  .Ivanov. A zentaiak'5: tartálé'kkš:1 álltak' 

ki. G..: Pajió,. Jenovace Ј . г  5lavnió I., Gvozdenóvi.ó. I.,,. Samar„ 

Júnтuš 1 еп ._kezd6dött. a szabadkai "Nap'1ó" с  ú,ságnaк  láb: :  
darí.gđ -népszerű séga  versenye,  as  ггј á.ágban kbzб lt- szelveny,e;k еn. 
A vezető sége felhívja. tagjait é.s: szurko3óit,' hogy; szavazá:° 
taikat;, Pakaškira adják; a Bruckner, Те .stvérek  vagy ; Hirschenha:iz .;: 
sir .Dávid.f őutcái üzletekben. 

Június 2-án  Olimpiai-nap Zentán. Délél őtt:а  fotéren olim-
piai jelvényeket árultak a helybeli Nóegyletek tagjai, <,5 diná<. 
roa áron. A következ ő  versenyek és mérk б zé зek játszódtak 1е :`' 
ezen,  a III. olimpiai-napon. 

Váltófutás 4XlOO méteren, ré вzt vett a négy 	helyi 
sportklu'b négy-négy, taggal, 1. szentai AK /Gondi, Matykd, :`Újhá .: 
zi, i'iuhi/, 2. Jugosláven, 3. Iderkur, 4. Radn.i čki sK. A gyóztée;:` 
h%mzett selyemzáз zlót kaFott._ 

Birkózóversen.y d.u. a sZAK-pályán: Pehelysúlyban,'Bi- 
liczki gy бz Vlanikoliri ellen, középsúlyban Juhász-Vukelió . és:' 
nehézsúlyban Bartók-Kragujevió.menetek eldöntetlenek. 

Labdarúgó-mérkózés: Jugosláven - szAK  2:2 /1:0/,b ігб  
Cvetkovi ć . F.: Jugoslaven - Лlarkovl ć  - Drlja čin, samard ~ić : :. 
álavni ć  I., Gvozdenovid I., slavni ć  II. -  Jenovac., Paji ć , Pet 
kQv, Velicki, padijer; sZAK - Kóröai - F;Iajor, Nagy Duda -' PB. ; 
link",  Pakaški, Gondi - /Juhász/, stepan ćev, Újházi,.Gvozdeno, 
vid, Balog, 1óth. Az els ő  f élidóben a Jugoslaven, a második-.. 
ban a SZAK volt fölényben. A mérkózé's nem volt teljesen sport- 
szerű , a blró kiállította Viligkit., mert Pálinkást hasba rúg- 
ta, Pajid lesántu.lt é в  kiállt,Ujházi ев  stepanőev úgy belefu-
tottak az ellenfél kapuв ába, 'Iarkovi ćba, hogy 	eszméletleniil. . 
ös в zeesett és kórházba szállitot~ták. G.: Veli ćki /J/ 19. 	p,, 
Gvozdenovi&"/sz/ 56. р .,75. р ., spadijer /11-esb ől/ 80: р . 
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Dr. Auer Ljudevit teatnevelé ѕügyi miniszter június 1-vet 
megszüntette a sportversenyek illetékét, s ennek követke_ztében 
a jegyek után csak jelentéktelen ö ѕѕ zeget kell befizetni. 	zt 
az összeget versenypályák , stadionok épité вére fordítják 	és 
külön alapban kezelik. 

Június 6-án és 9-én a zentai lövésze gy esület Preradov I-
van egyleti titkár vezetésével , a katonasággal együtt, éles 
töltényekkel tartott l őgyakorlatokat a népkerti szivattyútelep 
nél. lg3 S' 

Jániva 9-én a zentai Szokol-egyesület a szabadkai kerület 
testvér-egyesületeinek é в  a zentai gimnázium közreműködésével 
nagy в zabásu szokolnapot rendezett . Az állomáson ünnepélууen fi 
gadták a becskereki, csókai, marton.osi, kanizsai 	szokolokkJ 
érkező  Pavlas Ignjatot , az újvidéki szokol-zsupa . elnökét 	és 
Tošié Dušan mérnököt , a szokol-zsupa utazási osztályának f бnö-
két. A zenekar hangjai mellett a SzAK pályára vonultak, ahol 
d.e..megtartották a gyakorlatok f őpróbáját. Délben ünnepi fel 
vonulást rendeztek a városon keresztül a Tiszapartra , ahol dr. 
Kneževi б  Iúiloš a Szolcol-egyesület elnöke megnyitotta az új 
szokol-fUrd&t, az egybegyűlt 5000. f őnyi közönség jelenlétében. 
Utána Pavias Ignjat beszélt a "Mindent a közért, a közt ől pe 
dig nem kívánunk semmit" jelszóról. Végül Tošic Dušan átadta 
dr. Kne'evicnek azt a diplomát, melyet a zentai szokol-zenekar 
a Zágrábban és. Szarajevóban rendezett zenekari hangversenyeken 
nyert. D.u. a,SzАK-paán tornaversenyvolt. A вiker„ Aradski 
Sever érdeme. E,, to  

A Punkösdi unn.pek alatt, június 9. és 10-én a Sžentá.AK 
részt vett á zsombolyai jubiláris sportünnep alkalmából rendé- 
zett labdarúgó-mérk б zéseken.'A játékosok és 45 szürkol б , vala- 
mint Zavis~i б  Konstantin egyesületi alelnök, útvezet ő , kü1.án г  
vasúti kocsiban indultak Romániába: ižtlevél nélkül, csak határ 
átlép ővel utaztak, az fztiköltség oda-vissza r лindössze 60 di- 
nárt tett ki. 

Június 9-én Zsombolyán: SzAK - Zsombolyai Sport 	Egylet 
5:2 /1:2/, nemzetközi labdarúgó-mérk б zés, br б  Illés. A 	SZAK 
érkezését nagy érdek l бdéa el őzte meg, a mérk б zéaen jelen vol-
tak az összes hatóságok képvisel ői, a zentai csapatot romá иΡ 
nyelven üdvözölték, s átadták a himzett "S.S.Jimbolia" felirá- 
sú, piros-.f éhér selyem emlékzászlót. A SzAK nevében Zaviái б  
válaszolt szerb é в  román nyelven. F.: K őrösi - Мajor, Nagy Du-
da - Pálinkás, Paica иΡki, T б th - Juhász, Balog, Stepan ~ev/Gondi/ ' 
Gvozdenovi ć , >fjházi. G.: Stepan čev,.Újházi, Gvozdenovi ć , jhá- 
zi, Gvozdenovi ć , illetve Hahold és Burger. A.közön~ég a SzAК-
ot-buzdította lelkesen. 

Június l0-én Nagykoml бson: 'Lsombólyai S.E. - SzAK 	3:1 
/1:0/, nemzetközi i аbdarúgó-mérk б zés. Ez a mérkő zés a zsombo-
lyai tüzolt бtestület 60 éves jubileumi ünnepségének, . valamint 
a nagykomlб si dalárda jubileumának kiegész іt6 részét képezté.A _ 
zsombolyai csapat el őnye volt, hogy új játékosokat állithatótt 
csapatába, a SzAK-nak nem volt tartaléka. G.: Gvozdenovi ć .  Es- 
te  ünnepi banketten vettek részt a zentai vendégek. 

Június 10-én Zentán: Tisza - Sloga 4:3 /2:1/, b.l.m. 	A. 
tiszaparti labdarúgó-ppápán jj.tszott a két rivális tiszaparti 
if júslgi csapat nagy közonség eldtt, G.: ЛΡ;Iadarász 10., Fendrik 
25., Csábi 35.p., Renkó 52.p., Мadarás 59.p., O ѕábi 80. p., 
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Fendrik 83. p. szép játék, tehetséges labdarúg бk, csak oktató 
ra volna szükségük. 

Júлiuѕ  9. és 10-én zajlott le az újvidéki "Reggeli 6jság" 
által'rendezstt kerékpáros körver вeny Тjvidék, Zenta,szabadka 
6jvidék útvonalon, melyen 33 versenyz ő  vett ré вzt. Az elek 
versenyz ők 9-én, 10 óra után pár perccel, az útólsók 11 бra 5 
perckor érkeztek Zentá а  . A zentai rendez ők f riн sit őkkel fo-
gadták őket, majd Szabadka felé folytátták az utat. A verseny 
béri -nem vettek részt zentai versenyz ők. . 

Június 10-én a zentai els ő  vadá ѕztár.saság a beckei cs5sz 
háznál agyaggalamb-löv ő  versenyt rendezett, a környékbeli va--
dásztáгвaságok tagjainak részvételével. A vidékiek közül leg-
jobb eredményt Kece István. adai magánhivatalnok ért el.. A 
céllövő-verseny gy đzteвe.  Csornai Richard lett. A verseny után 
tárвa вvac в ora volt, melynek menüjét Dimitrijevid B"ko vadász-
mester f őzte . 

J~zniva 20-án Szabadkán: sZMTC - Jugoslaven 0:0, 	b.l.m., 	. 
biró Terzin. A Szabadka válogatott - Bohemians nemzetközi mér.- 

. kőzés el őmérkő zéseként játszották. Külön érdekessége a mérkő  -
zé вnek, hogy a csapatok támadósorai,.mintha egymással  verse- ..  
nyeztek volna,. ki fog több gólhelyzetet elszalasztani.. F.e 
Bлarkovió'- Samardži б , Drlja čin - Jovanovi б  Gvozdenovid, Slav-
ni б  I. - Jenovac, Baji ć , Petkov, Velicki, padijer. SzM ТС: Hor. 
vát - Mihály, hrokszállási - Terényi, Göncöl:, мiвni б  Berkes, 
Hulla, Gabri ć, .Djur"ev, Prigli. 

Június 20-an Becsén: Szentai AK -- Slavija 2:1 /0 s1/, 	I 
oázt+ B.L.I,.., bfró Kozomára. Majdnem .megl.epetes, a 	nagyszámú 
szúrkol б  által kisérve a SZAK nehezen gy őzte le ellenfélét F.'.  
Kőrösi - Nagy Duda, naJor - Pá1i•nká е , Pakaški, Tб th ;II:` Gori-
di, Juhász, Stepanč ev,: гј házi, Gvozdenovi е . Slavija Sžđke. -
Szabó, Kuszl.i '- Avrauiov, Fekete, Bartus - Vel,imir оv,D igureki, ` 
Ostoji ć , Vax di ć , Marton. G.: Ostoji ć , Gvozdenovi6 14.p., Páka 
ki 77.p. 

Június 23-án Zentán: Sz АK -"Plava zvezda" 4:1 /3:1/, 	I. 
oszt. B.L.L:., bíró Sonnenberg. Az alszövetség nem minden ten- 
dencia nélkžl küldte Zentára ezt a bírót, u.i. étt ől a шérkő  - 
zést бl függött, hogy a Sz АK vagy a Gradjan вki nyeri a b аjnokвá 

. got. A blrб  nem adott meg a SzАK javára két 11-est, 'viszonT 
egyet ellene itélt meg,'m е lyb ől gól lett. Így, tekintve, hogy 
ugyanazon a napon. a Gradjanski Becsén 4:0-ra verte a Slavijat, 
a SzAK-nak legalább 6:0 ~-ra kellett volna gy ő znie, hogy bajnok 
lehessen. G.: Gvozd.enovi б , Paka ~ki /2/, Stepančev.. . 

A Tiszai-csoport I. oszt. bajnoksága igy alakult: Gradjan 
ski 22,' Szentai AK 22, Slavija 11, "Plava zvezda"_7, Mo1&c. 7, 
Obili б  6, Radni бki SK 3  pont. 

A Tiszai-csőport II, oszt. bajnoka már most a Jugo laven, 
tekintve, hogy 10 ponttal vezet a többi csapat el őtt. Igy ‚ a 
júniu в  30'-6 n esedékes volt bajnoki mérk đzést a kere в zturi 
'Jedinвtvo-val a szemben lemondta. Hogy a csapat terув zerüen el ő-
készülhe ѕsen 'az I. oszt. bajnokságra, meghívta Levitus Fritz 
bécsi 'trénert Zentára, aki július 4-t бl edzi a csapatot. 

1935.' .június 29. és 30-án kellett volna vendégszerepelni 
két zentai labdarúgó-mérkő zés keretében a Zsombolyai S.,E. csa-
a társak, a román ható вágok azonban nem adtak kiutazáeí, inge- . 
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délyt a csapatnak. Igy'helyettc з 	 , 

Júniuв  30-án,Zentán: Bezdáni SE -.5zAK'4:3./3:1/,:b.1.m., 
biró Neverkla..Az e1s6'félid őben'a dunai-csoport bajnoka, m1g 
a má.sodikban a'SzAK  volt  fölé nnyуΡ ben. G.: Gvozdenóvi'ć; ljjhá.zi. 
/2/. A bezdáni gy ő zte.s ggб1. а  70. р . lesálláából-esik. J.:.KBrö- 
ai, Szép, GvozdenoviC, üjházi /Sz/, i1l і,tve Horvát /В/. 

Június 30-án Becsén::Jugo в ,~'~ven - Slavija 3.:2 ./2:2/,:.b.1. 
m., biró Lozanov. G.: Jenovac, Špad3.jer,. Jenovac. A Ii. félid ő  

i ben a zentai esapat iránylt, nem'kgvesebb, mint 13 saxókrúgásra 
volt  . Ј . : Martinovic, Jenovac. 

Júni.us. 28--án Moholon: Jugoslaven - Лго lас  3 2 4 :0/, öreg- 
fiúk 'labdarúgó-mérk6zéš, biró Úrl jačin. G. : ev3. б , Dadi6,,,&Tiro 
aavljevi ć  /Ј/, Ma&kaáki, .Griji ćkov.' /Л4/. Nagyszámü igényвh pub=' 

~ 	 likum. 	 . 	 . 	. 	. 

Július 7 -én Zentán: .R'adni čki -~ 27  gyalogezred  válogatott 
4:1 /2:0/ 9  b.l.m., blró Terzin. 13adni čki:-'pálya. .G.: Rózsa; Pin 

Július 7 -én Zentán: Jugoelaveü - Z в  /Kikindá/1:1 /0:1/, 
b,1.m., bíró .Cvetković . G.: Todorović  ,p,., Páj iá -I, 50.p`.• J., 
Drljan, Slavni ć  II., Jenovao, Preradov: kapus ...Az a csapat 
volt fölényben, amelyiket a szél segitetté.`A ZsAK áz észak 

' bánáti bajnok. 
Július 14-_én Zentá.n: Obili ć  /Törökkиr:ixsa/:,- Radni čki :ŠK. 

2.:0 /1 :0/,: I. oszt. B.L.r:?., blró Be1e.slin ; А  m'mk"- csapatot  
menti az a körülmény, ho[~г  az utóbbi. ké t he t ,alatt  a2. aratási 
és csépl б ai, munkákkal voltak elfoglalva,  s igy fáradtak és,< :tr б    
ning nélkül..állt.дk ki erre a fonto s  méxk бzésre..Fgyedü]. Vrécz-- 
kб  .volt јб , a többi fáradtan: ее  tery  'nélkül. mózgott... , 

Jtilius 14-én Adán: Tu:erkur - ° 1 Plava,€zvezda" r2:1 /1:0/, . b. 
1. т ., blró 1)udás. A z adai csapát több tártalékkal 	játezott. 
G.: lúészároe 3. р ., Gya іnat /PZ/ 77. р .,'Лотапу  84. р . Ј .: Hadler 
II. //. Kellemes meglepetés  a zentai csapat sportszerü é s fi-
gyelme zett viseikedése.. 

,Jiilíus 17-én vi.sszaérkeztek Zéntára' Bá,bin Brankó,' Bakali. ć , ' 
Števan és Po11ák Teii'k1ós, akik az itteni szokol-egyestilet. гёв z 
r81 vettek rószt a szófiai bolgár szokolün кi.epaégeken. 

Július 21- б:: Zent án: Zenészek -- Szab 'бk .6:3 /3:2/, в zakm 
közi labdarúgó-mérk ő zés, bfró.Pétkov. Szelvénу-méг k$zés, belé . 
tidij helyett is őhelyért 5, állóhelyért 3 db, "Regbeli Újság. 
бi.ltal kibocsátott szavazószelvényt kellett a pé.nztarnál lead-'. 
ni. A в záb бk: Вurány - Slavni ć ,. Báló - Andruskó, Gábór, Кбrösi-. 
Kovács, Lukács, T б th, Rácz , Szabó, Szabó. Tart аЭ Ρ бk Ste a és.Gu- 
bik.•Zenészek: Zsadány'V. - Zsadányi II a,, Verebes ..III. -Laka 
toe, a Gondi II., Zsadányi IV. - Verebes II., Verebes i', ~ Góndt:: 
I., Zsadányi III., Zsadányi I. A játék csaknem mindig a szabók. 
kapuja él őtt folyik, 	 :. 

A mérk6zést tulajdonképpen Fakaki, a Szentai.AK játékosи  
nyerte meg, mert a népszerűsegi verseny-szelvényekb бl 500 dara 
bot hozott neki ez'a mérk ő zés. A gy ő ztes csapat Pakaškit távi 
ratilag üdvözölte.' '. 

Juulius 21-én Zentán: Tenisz Klub /Zenta/ - Tenisz 	Klub 
/Topolya/ 7:2, "Jojki ć-serl вgmérk6zés''. Simon /Z/ - Berta 	 
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6:2, 6:0; Dimitrijevi ć  /Т/ - SlavnióZ/ w.ó.; Bruckner /Z/ . -  _ 
Buchwald /Т/ 6:3, 5:7, 7:5; t~ebel /Z/ Bénis /Т/ . 6:1, 	6:4; 
Dr. Be ~li бné /Z/ -  Dimitrl j evióné /Т/ 6:3, 6:4; webelné  
Buchwaldné // 3:6, 7:5, 3:0 w.o.; férfi-páros г  Simon, Simonyi 

-- Barta, Bénis /Т/ 6:3,  4:6,  6:3; Bruckner, 1Nébel /Z/ 	- . 
Buchwald, Diniitrijevid /T 6:?_, 6:2; :  n6.i-páro в : Buchwaldné,.Di 
mltrijevióné /Т/ - dr. Be~lióné, Wébelné /Z/  6:3,  6:3. 

Július 23-án a s г,ábadkai.alszövetség igazgat б tanácáa me 
változtatta az eddigi bajnoki beosztáet. Az vj beosztás tiгla~ 
donképpen a Szentai .,gК , által el őter jesztett terv, apr бbii __ kor _ 
xekturákkal.  

I. A. osztály - szabadkai csoport: Slavija, Bácв ka,Sz Аггд , 
Konkordia4,SzMTC.; Zrinjškl R  Sport, Postás SK , Vil2anyt:elep. SK; 
I.  A. ostitály - általáпos csoport: Szental АК , STS Tri zvezde/A 
patin/, Hódsági SK., Bezdáni SK, 'Lombori SE:, AK Krivaja, ND Gra 
djanski /Becse/, SK Dulcis /Verbász .; I B. ;osztá,ly 	közép_- - 
ьё.сѕ kаі .  csoport: Šziváci 5K., ZsAK 	ombor/, Zombori  AK,  ,Csér.- 
venkai SK, SK Hajduk /KtS.]. в./у  SK S].avija /Zomborj, Bájmoki . AK, 
JSK /Kula/; I. B. osztály - tiszamenti ,csoport. Moholi SK, .Ver~ , 
bászi  5K, SK Slavi ja /Be cs e/ Jugo.glaven SK /Zenta/ Jugoeloven-
ski. AK /Topol.ya/, ASK 'TPlava zvezda°T /Ада ./, AK Tr,iglav:../Csanta : 
vér/, SK Ob111 č  /Törökkanizsa/; II. o вztály - ti.szamenti cso--  
port: Radni čki SIi /Zenta/, Grani ćar /K anizз a/,,Jugosla,vija SK 
/Horgos/, Slavija /Oro в zlámos/, Jeđinetvo /Keréáztur/ Merkur 
/Zenta/ Gráni čar /Gyála/: : <` , 

Az alszöveteé g területén  az 1935/f36 .Labda .rtiгgó 	¢ya.dъад  
бвyzesen 66  klub  mttködlk. A  szezon végén a két  I. A. 	osztá]:y, .; 
bajnoka .játšzik'az.alszövetsé.g ba.jnokságáé тt. 	 . 

Július ..`2&-án az els ő  vadásztár вa.ság dr. Ludá :i гL,Milo ~ el  
nökletв  alatt kö'zgyiflést tartott : Dimi.trljavi6 Bó ~ko ;el őter' 
jeaztéšére гlfogadtak, hogy fürjekre é з  fo 7.yokra auguožtua 1~ 
én .kezd бdjék a vadászat, egy vadász hat вnk~nt ešák .8 fiir је 't és 
foglyot 1oh.et. Nyulakra szeptember 15-нб1  szabad =vadášzni. ~min- 
den vadász hetenként csak kett¢t l бhet. Vadludakat é`s vádka-, 
csákat jí~lius 15-t бi lehet 1 őn1. Fácánvadáezat. tilos. lviiután; a. 
báni  hivatal  б s a kanizsai közgyСі é в  a  kanizsai.  texulet bérl.e- 
tét, nem hagyta jóvá, a területet: átenged.11k békéa, {rtón, a;ké'sz- 
kladások megté -ritése mellett a kanizsai vadбs'ztársaságnak. M'o , 
sálbviF Milan ezredest, a helyбrség parancsкiokát.éš Djurdj,i~ ' 
Mi1oš rendбrkapltányt a társaság tlszteletY;eli tagjának vála в z< 
to.tták . 

Július 28-án Zentán: Radnićki SK - Мо 1ас  5:1 /0 t0/, 	I.::. 
oszt. B.L.M., biró Terzin. Szép kombinativ játék. G.: ;Rózsa 60. .. 
р ., 65.p.., Vreczkó 71. р ., Абхва  81. р .;. 85 . р . Ј .. : Boto,s,RÓzsá,.' 

" Radóc~zki, Vreczkó, Do*пагіу . Mindkét csapat részér бT н zé.p, ..fair  
j.áték. 

_ Јіliив  27-én Tiódságon: SzAK - Kódsági ST1 2:2 /1:2/,b.1.me, 
villanyf ény mellett. Magas szlnvonalú, stflu вos,. ézép ,_j~,ték, 
hatalmas  közönség. G .: ~ jházl 30. р ., Gvozdenovi6 б0. р . Utána ' 
a  тёгk б zбѕhе z т61tó szép tánemi ű.atв ág volt, mély hajnalig  tar 
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tótt. 

Jakovl jévi6,, Žarko, a zentai Jugoslaven. ügуvvezet ő 	elnđke 
lemondott az al в  zövet ségben,. viselt igazgatótanác ѕ c в i . tia zt вб  é 

.mivel véleménye szerint az új bajnoki beosztás nem . вzol~ 
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gólja kell őképpen a tiezai-csoport érdekeitA s ez nem egyezik 
еaját álláspontjával. Lemondásával az al©z đvetségnek nincs'  egy 
zentai tagja вem. 

Az al вzövetség jf1 iuв  28-án sorsolta ki az, els бosztályú 
bajnoki mérk5zésoket. 

1935.  augusztus  3-án C в ókán: Jugoslaven -~ SK Osóka 	32, 
b.1.m., bir б  Terzin. A templom3 védszentünnep alkalmábбl 	jat 
ezOtták. Csóka esapatában ját гз zott a nioholi Koeta Mačkaáki iš. 
Vi вв zatet в z ő  volt a vendégek fegyelmezetlenвége, akik 	egyes 
pillanatokban még játszani sem akartak, csak вétál.tak  a 	ра- 
l:yán, в&  a esapatkapitány és a vezetó вég tag ja iznak kivánságá- 
ra sem akarták elhagyni a játékteret. 	. 

Augusztus 4-én Törökkani2sšn.: Jugoslaven •- Obili б 	2:2. 
/1:1/, b.1G ш ., bir6.Íva оц . Petkov, Velicki, Slavnió:nem jé.t-,. ;  
s г.ott a csapatban. G.: Ѕpad:f.jer, Jenovao, illetve Vasš,, Erde-. 
1jan. 

Augusztus  4-én Adán: 1PP1ava zvezda' - Radnički ŠK 	1 0 
/0:0/, .b.l.m., biró Sza.b6. Szép, élvezetes.  sport, ' 	játék. . 
A zentai  csapat veszélyésebb volt s  csak a bíxó- tévedése si.` 
at.t vesztett,  .A gól Gyömrei hibájá.bó]: esett. 

Priivel Pakdki,  a  S г.А:К  kiváló játékosa, nem 	tar tózkgб ilc 
Zentán, a SzAI{. ve г,et őз ége ée Hirschenhausei' Páі , 	vezet đ .в éggi . 
tag е в  buzgó вг, еlц éгуууи  jt ő , köszörnetst mand аnak .a  szuricolok-
nak, . , akik . a népszerí~ вégi versertyen 16092- szavazatot adtak 	ii  
Pakaёkirá. Kérik, ho gy a dönt.бben i s pártгл go.lják 	Paka~ki:t` 
szavazataikkalo 

Werner  Imre f őiskolai hallgató, a: 120 métex ;s тéle'в  . Тi вгáн  
mPgsгákítás nél kül  40 - szer uszta 'át '1 6ra :; ~}2: perc. alatt .Htiz,el~ 
az eredménnyel megdöntötte Bulat Gab  o belgrádl íícзžó rekordj?át ~ ' 
aki piherió nélkül csak 32-szer úszta át .a Szávát.. 

Augusztus 11-én házi tekeversenyt tartott a Katolikus L,é=: 
gényégyesület házimulatsága al.kalm đ.b61, .melynek győzt .eвei . Ке;=.,; 
ezeli TV7 0  György, Kopasz 5ándor és Gregus Káro;iy.. Utána: jólsí.kв :..; 

Augusztus 11-én Zent án: SzAK - sloga /Kikinda/ 2á 1  /l'éQ/, 
b.l.m., biró Radovanoviá. Megérdemelt gy б zelem. G Széр  T7. 
30.p., All 65. p, ;  Kárpáti 82.p. J.: Gondi, К 6гđ  .si, Stвpanćev:. 
Juhász. Három tartalék játszott a SzA к^-ban. 

Augusztus ii-én Szivácon: Sziv бсЭΡ. SК  - Júgoslaven 	.3.:1. 
/0:1/, b.l.m. Fair, technikailag jó játék. F.: Preradov -  Sa• 
mard i б , Drljaći,1 - Jovanovid, Gvozdenovid, slavnid Jenovac, 
Paji б , Petkov, padijer Lazin. G.: Jenovac 10.p. A Jugoelaven 
ellen olyan gólt is megІ tél.t a bfr б , amikor a labda  gólvona --
lig sem jutott el, A mérk ő zé еt a SzSK-nаk. az  I. B.  L  o.вoportba 
való jut sa alkalmából játszották, utána a Szokol-! otthonban, 
tár вa вvacsora volt. 

Augusztus 11-én úsz đ- és vižalabda•verseny 	Beoskereken 
a Vojvodina rendezésé đen. A d.e. megtartott vizalabda - mérk б-  
sós: Szentai AK - BUSK /Belggrád/ 4:3  /1:3/,  a zentai csapat 
revansot vett tavalyi vere аégéért. G . : Tripolszky  12/, Zentai 
/2/ n: élutá Szentai AK - Jedinstvo /Török;becse / 12;1 
/б~0/,, a becвeiek jobb játékot mutattak, mint azt .az eredmé 

rült fagylaltest volt. 
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- 	 /2/, Pl нvšid P,Iilivo j /1 /, Harsány Sándor 1/. 
b ő1 	•következtetni lehetne. G.: Tripolezky  /3,", 

Vass Nándor јо  volt. 	 " 
Az iíвzdszámok,  melyekben  a zentaiak helyezé вt 

50 т . gyermek gyorstfвzáB 2. 10116 György; 50 m. if  ј . 
1. Osinosák Endre, 3.  Vasa Nándor; 50 m. gуorsúazáa 
Frigyes;  4х50 m. gyorsv гlltó 2. 5zentai АК . 	.. 

Augusztus 12-én Tör3kbac вΡ én: wzentai"AK -. Jedinstvo.,. ba- 
rátaágos vi г,ilabda-mérk őzés. Ezen a bEmutat б-•mérkCzésén jobban 
kidomborodott a zentai játékosok fölénye, mint a г  el đzd napon 
Beoskereken. A törökbecsei вzó- és vízilabda- ć sapatot Kelemén 
Károly, volt  sz6 в zerv гΡ zЭ  és vezeti. G.  Zentai, 'Cs3:ncвák, 'Bú- 
rány . 

Augusztus  18-  án 'L. ent б.п , a szentai AK  rendezte  ' ► Zen.tá vá-
roe 1935 évi bajnokságét".  A  hatalmas köŽÖnвég szinte: elözón- 
lötte a rakparti. sétányt már a kora délelGtti óráklэan. A bee:s- 
kéreki Vojvodina 12 tagja  Guszmann  Tibor, a törö.kbeošei _:, Је- 
dinstvo. 14  tagja Kelemen ITároly, a.paltcsi .  sport ..8 tagja  Hub-
hm J б zsef, a zombori Sport 8 tagja pedig SehLtffer'1' в renc ие  . 
zetése. alatt é кkezett, A mérkő zések é з  versenyek a. tiszai  fur- .' 
dđház, ha jáállomás, a, rakpart é s két hatalmas ú вzá.iy. ál tál;' él 
zárt teri:ileten bonyoládtak 1 е . Délel őtt vStzilabda mér. kбzések 
Zombori  Sport  - Jedinstvo 6:4 /2:1/. A IT. félid8 3t3 enedmény 
nyél végződött,,ekkor közös megeg уezés ѕel 2х3 p.ércoel'' те    
hos в za.bbitot t ák a mérkő zé at. . Szentiai #íK -  Vojvodina 2 :0 /O::O g/; '. 
G . a Tripolazky a TT fé]_id ő  3.р ., Csinćв .sk І I 1~ ар  F--Š:za -, 
bб  - Har вány, Ylavaió - Tripola'zky•(;sincsák TI:. ВнЭта .дз,у , 
Zentai II. Délután k:éza ődték az - ~ZSzoverseny,гk 50 m, gyermek 
gyóráцszás 1. 1!iihajlovió /Ч,', 2. 7,izká"es /SzAK/, •3. нáuer 
SŽAK/;  400 m a  gyersd в tiás'1. Balla /V/, L. Ercegan ,(V/, 	3 

Tank  /P/;  4х50  in.  .gyorsvá7.t б  1. SzAK I , 2. Vojvod>_na, 3 S,zAg. 
IÍ.; 100 in.  ?nelluszá.s 1. _Kurlд~ n.dгr /V/, "2. tJebel /SzAK/, 	3. 
Lengyel /SzA.TC/, 4. B гΡ rmel~ 	; 	m.riő i-meilú'sžгs 1 .  LZOlцá: " 
Ibolya, _ 2 е _ K i s;. .A..l_iN,.  3. Kecaké д  OttilaFaa miridanny- an + Sz . ., 
50 m  • уо 	' 	• '-° - 	- 	a 	. /SzE1K/n  3e. . 	Vujić,. 
/ŠŽAK~, 4. . TY?Olná..r /V/; l00 m<, hé.tí~ ѕz ~п 8 3.. Ku~ .aзэ.der  fV,/, ` 	2. 
Ercegan jV,/, 3. Harsany /SzAK/, 4 . Šaúer /Ј~10о  .gyorSízs7ás 
1 .. Burány /SzAK/, 2. TTukievi б  /V/, 3 .  Molnár /V/, 4. Kelemen 
/Ј/;.3х50 т . vegye вvált б  1. Vojvodina, 2.. SZAK  II., 3. SzA$ 
III. Utána,kövctkeztek a vízi].abda dönt ők: Vojvodina-Jedinstvo 
10:2; Šzenta5. AI,'. -• Zomtror3. Sport 4:19 G.,.: Cs іncsök .ÍI/I/, Tr$- 

I polazky /2,%r  A pontverseny szerinti sorrend: І . Szentai 	AK 
` 62, 2.  Vojvodina 57, 3. Zombori Sport:l0, 4. Paliosi Sport 6 , . 

5. Jedinstvo 3 pont. ~ 

A.'"Zenta város 1935 évi bajnakát" megillet ő  Bérleget a 
Katolikus Nőegylet tancestél,y.én adta át a zsi,ir°i a győ ztea SzAK 
nak, rig a".Vajvodina ~/01á.h Józ вef ékszerész által adománуo_..- 
zott/ ezüstpoharat kapott. Az el. ért егедгп éх~у  инбп  a SzAK- nak 
joga van indulni a dubro'rniki országos úszá- és 'v:izilabda-mér- 
kőzésen. A zéüri e1r..öke Zaviái ć  Konstantin, a versвnу szá•гиок  
е  в  er edmények bemendó ј  а  'földig ér ő  kaftánban/ rpáai "' Káxvly 
hírlapirá volt. 

Augusztus 18-á.n Kikiridán: Sloga - Szentai AK 5:0 /0:0/ 
b.l.m., b4r б  Grujin. Közelebbi adatok hiányoznak. 
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Augusztus 18-án Zantá.n: Jugoslav в'n -- S иАI'D /Szabadka/. 
1:0 /0:0/ 9  b'.l.m., biró Kozomara. Közelebbi adatok hiányoznak. . 

Augusztus 18-án Karlován: Vojvodina SK ~'Ie гkur, b.l.m. 
eredményét ée lefolyását nem šanerjük. 

A lagf бbb vadá вzszöve•t"g megsem9i еftette az els б  va- 
dá вztár вaвág július 28 4n tartott közgyklé вét,- mert azt nem 
в zabályҐo вan hívták ö вв ze. Augusztus 25-én ismét megtartották a.' 
közgyű lést, melyen Deutsch Tároly és Bicekei 2d hálу  vezeté еé-. 
vet több kanizsai vadász is részt vett. Negegyezték a'kanizeai 
vadászterület átengedé вa ügy*ében, a kanizsai vadá в zok.fizotK 
a zentai els ő  vadásztársaságnak .9200 dinárt é.s ezentúl is van 
dégül látják a mentai vadászokat a társas .gyúl és fs ćánvadá: 
szatokon A tilalmi id бk az eddigiek maradtak.' 1-feiffer Іѕ tvѓn 
nyug. ármente.sit ő-társulati -igazgató-mérnököt, aki 35 éven át 
volt tagja a vadásztársaságnak, örökös tiszteletbeli tagnak 

Augusztus 25-én rendezte uszó- ев  vizilabda 	 a. 
törökbecsei Jedinstvo., melyen a SzAK :1.2 ver.sényz ője:is 	rés гt 
vett, Tiipolsгky István szakosztaly-vezeto'rel az, élen. A`.Vo j '. 
vodina /Beoskerek/ 30 vers вnyгбvel indult ..A vi'zilabda mérkGzé 
sek éredményEi Szentai AK - 5tojvodina tart;alékceapáta  8  0 

'/4 г 0/; Szentaí. AK -- Vo jvodina  I. 3:3 /1:17.. A Sz.AK megorizte - 
veretlenségét a vizilabd.ában. yrdekes,  izgalmas  ј .t еk G.:',Tri 
polezky /3/, az .ellenfél két lаидаја  kapufár6l pattant a S2 
hálójába,:a harmadii,.at  Balla dobta, Az úszóversÉnyek : eredme 
nyéi: 100 ,m gyor súszásb.an 7entai. /SzAK/ e1s о , 50  m , 	gyorв  . 
u.szásban entai /SzAK/:második, 50 т . ifj.  gyors  zѓ.sъаі  Vasa 
/SzAK/ másodi k,  100 m.' mellúszásban :SZebel /S гАК/ mđ gođіk, .:. a 
3х50  ra  es 4х 50 .т . váltóban is második lett a, SžAK A:versenyt. 
megnehez~.teti e, hogy a keskeny tiszápályáiz  egyszerre ' csak  négy,.;  
versenyz ő  indцlhatott о  Ton.tverseriy: Vojvodina 7 7 ,5,' SzAK 43,5 , . 
Jedinstvi 13 pont. A Vo jvodine, nagvobb, a Szentaf_ Al  kisebb  e-
zust ser7:eget nyert. 

Augusztus  25°-én  SzAK , Vojvodina /Beoske.rek/' 2:1 /1 :1/9  : 
b.1,m., bir6 L-ieleslsna G.: Gvozdenoviá 20. р ., Gondi 8.9.р . ј .: '. 
Újházi, Tóth, Pálin.kás, Juháez /SzA.K/, illetve R'рmán,  
i~/ • 

N 

 

Augusztus 25.-én Zentán el бmérkEzésként: az.ЭK 1.b'..- ~ 

goslaven 1.b. 1:0 /1 :0/, b ,1.m., biз:ö Kukli ч . 

szeptember  1-én Zen.tán:. SzAH. - "Tr:i zr e ?de"/Apatin/ 2:}. ' 
/2:1/, I . oszt. B.L.I+i., biri Lozanov TZv. i'.fenrat - 1,4aas;`' 
Schrodi - Kosid, Borsos, Bra,un - Netz, Krtolicá, Iva ~koviв ,&kó. 

t да  Zimmermann; S zAK : KбrÖ si -  St epan čev, 1~а  j ór '- Pálinkás, Уа~== ` 
. kaki, Tóth -  Gondi,  Tб •t,abonyi, ÍJjházi, Juhász, ,, Gvózdenoví ć .  , 

Rekordközönség e]. бtt játszott a két вxbajnok,. Pákaški` is ha а-•' 
' tért a katлnaвágtól. G.: Skoda. 21.• р ., Gvazdenović  21 р .', Uј --;.. 

há zi 40. p Gvozdenovióot a, kapu е16•tt kétezer is. 'felvá,gjék., á•' 
bíró nem. eipol, az е 11 еnfél pokoli temp б t diktá.l, ' de. hi: ba. 

Szaptembe г  1-•én Zentün: Radni čki SК  - 	 ni čái/Kaniz вá/ 
3:1 /2:0/, II. oszt, B.LoI чI., bfró Tönköly. A ' 	kan.i,zsai 

. csapat nem  volt  komoly allonfél., a zentaiak élélméeeób caatár- ' 
sorral, akár 10 gólt is rúghattak volna. 

.Szeptember-l-é зз. Весв éп : Jugóslaven - Slavija  4:3  /2 :3/r  
81. 

vála вztották meg. 
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I. oszt. B.L.]\t., bíró Ruzman. G.: Jenovac 7.p:, Velimirov 	8. 
p., Benedek 10. p., Petkov 24. p.., Verodi ć  43. р ., Jenovac 48. 
p., 69.p. A II ,  félid бben a zentai csapat jobb volt. 

Szeptember 1-én Keresztúron: Jedinstvo - lierkur 	2:0 
/1:0/, II. oszt. B.L. м ., bíró мe глу4k. A zentai csapat kérte a 
rend fenntartása érdekében, hogy alazövetségi kiküldött legyen 
Jelen. Incidens nem is fordult elv.  G.  Jajagin /2/. Az ellen-
f dl  játékosai legnagy оbbrészt belgrádi'egyetemisták, akik Belg: 
rádban is játszanak. 

A Tenisz Klub szeptember 8-14-ig tartotta hd.zivereeny't.;,,. 
Heiszler Gyurgyovánszky Auréi ezüstserlegéért, a legk"itn đbb 
fdrfiveraenyzd rdszére. A versenyt dr. Répás Nánáor 	.ugy~гđ , a  
klub ügyvezet ő  eln.öke intézte. IQem tudjuk, ki nyerte a 	veri 
senyt. 

Szeptember 8-án a вezdáni SE asztalitenisz-ceapata béinuta-
tó mérkő zést játezott a Szentai AK csapatával. Az,eredmenyeke 
nem ismerjük. 

Kijelölték a birkózócsapat tagjait, akik az,.Isztambulban 
szeptemberben megrendezésre ke.rii:l đ  Balkán-bajnók ѕágókón Jugosz` 
lávia szineiben indulnak. A keretnek 6 vajdasági ,  tagja van,kö`z 
tük ketten zeritaiak: Tóth és Palkovios. . 

Szeptemh.er 11-én, Varsóból visszatértében, Kost" aakkme в , 
ter Zentán beszárad a varsói nemzetközi :sakkr іerkбzésr6l бs 
eggyyúttal a Royal-kávéházban szimultán-mérlc б zes`t tart á sakkba . , 
rátokkal.. Az eredményt nem isti:erjttk.  

Szeptember 8-án Bezdánban: °u zАK Bezd'áni SÉ 2.2 	/13.1 
I. oszt...B.L.i. F.: SzAK K đrösi - Stepanđev, Najör 	Pli иΡkás,': 
Pak"ki,,.T. đ th - 'Gondi; Juuhász, Тб taborу i, .[J ''házi, G,vо ždenavi ć  
BSE Her.mann' Tibor, Kis - Szlavik, Polc, Odri - 'Ruff :II., HOr. 
váth III,, Ognjanov, LTateis, Horváth II. Két egykori bajnokcs ra 
pat izgalmas csatája. Keskeny pálya. G.: Juhász .9 p., Hošvátfi 
ÍII. 12.p., Juhász 56. p., Horváth III. 85. p. 

Szeptember 8-án Zentán: Jugoslaven - Triglav /Osantavér/; 
f0 Ö, І . oszt. B.LJL, biró Dušanovi ć . A hideg miatt kevés né 
„ . G.vozdenovtd a y. p. ,gólt 16, de a biró.nem adja meg.Ugyan 
ez történik Jenovacćal 15. p. A Triglav ritkán jutát ellen-
feidnek térfelére. J.: Ѕpadijer, Petkov, Paji ć . A zentai csa-
pat az I. félidđ  6. percét ől 10 emberrel játszik, mivel Drlja-' 
čin kоrábbi sérülése kiújult, 

Szeptember 8'-án Zer}tán:. Radni ćki. SК  - Jugoslavija/Horgos/ 
2 :0 /2:0/, 'II. oszt. B.L.L., biró Polyvás. G.:.Tobák 12 	p.,, ;  
Pintér 17.p. A II. félid őhen a horgosiak csak védekeznek, de: 
olyan durván, hogy a biró hármukat kiállitotta. J.: Botos, Pin 
tér, Tobak. A biró 7 perccel el őbb fiijta le a II. félid őt.:,. 

Szeptember 15-én. Zentán: SzAK - Krivaja./Bácskoss thfálva/ 
6:0 /2:0/, I. oszt. B.L.M., bird Avrarnov. A vendégek esalódást 
kéltettek. G.: QGvozdenovi đ  .39.p., 41.p., JuYlász 52.p., Gvozde- 
nović  '59. p., Ujházi 65., Juhász 74.p. J'.: a.rb~anskі , Rak"', ` 

. Csákvári, Kerekes kapus /Kr/. Néz ők száma 2000 körtil. 
Szeptember 15-én Zentán: T+ie гkur - Grani čar /Gyá1a/ 	4:1 

/0:1/, II. oszt. B.I.I ., biró Isajlovid. Radni ćki-pálya.Kezdés 
kora  zentai csapat ö t kornert ér el ..  G . :  Lié sz áro s  /4/.  

( 



L1.бт é:а lkбz;és. RadniZki. І .b. w  HTeхkur I. ь .., eredményéls nem 
it•aкзi jiuilc . 	 . 

Szeptembe'r 15-én 0'  вz1&sеноn: RadniL~ki S•К  - Slavij;a 3;:0 
/3 :,0/,, II. iszt. B.L.M., birб  Ivanov. Allandiá' zéntai 	fölér~y.. 
G.:• Bbto в , `fobak, Pintdr  A II. félid б  14. pвrcében a 	bird  
nem< volt haj]. апд.б  ii-est itélni a zentai  csapat ellen ; 	azљrt 
az e'gyiko'davald j.átékos elvette a  birdtdi.  a  sÍpot,  eldobta,  ' ѕ  
a gyerekék el вzakadtak ие 1 е . А  biró, а  botrány miatt lefújta `a, 
méakб zést és caend бri  fedezet mellett h;agyta  ii a' pályát. 

Szeptember 15 -én тopo]yán JAK - ‚ ґugosiaven 5:2 /2:1/, 1. 
oszt, B.L.M., biró Radovanovi б . Izgaт m~ е , er8 ѕ  játék: A zentai 
csapat szabadrúgábdl és 1'1-a вból rúgta g6Yjait. J.: Petkov, 
Jenovac, Preradov. 	 . 

Szeptember 20. Beci б  Vasilije tgyvédjelršlt, a JugoBlaven 
SK vezető ségi tagja és Jakcvljev±6 arko ügyvezet б  elnöke a 
napokban Komnenovđć  Marko t еatnevelé вügyi mini ѕzt.ernél jártak, 
referáltak neki a klub nК  kö г  éвéгб1. A miniszter 3000 , dinárt 
utalt ki a klub részére, melybál, a vároától kért hozzá. јб.rulá в  
sal, a klub fel akarna épitcni saját pályáját. 

Szeptember 22-én Zentán: SZAR - Zrinjski /Szabadka/ 1:0 
/1:0/, b.l.m., biró Kozomara. Al в zövetségi-mérk б zés, jövedelme, 
az alszövetségé. G.: Szép II. 12.p. A SZAK kimélte erejét. J.: 
Kбrösi, Gondi, Vreczkó. 

Szeptember 22-én Zentán: Radni ki SK - Merkur 1:0 /1:0/, 
ti.l.m., biró Peiss. Alszövetségi mérk бzés, jdvedeline az alszö 
vetségé. Lgyenl б  küzdelem. G.: Rácz Szabó Jnos 40.p. A munkás 
csapat half sora, a fi_erkur védelme j б  . 

Szeptember 29-én T3eosén: Gradjanski - SzАK 1:0 /1:0/, I. 
pszt. в .L.h., biró Avramov. Két riv 	lá ális talkozója, Zántáгбl ,  
közel száz szurkoló kísérte a csapatot. A SzAK egész i,d ő  alatt 
le volt szorítva, a gólt a 14•p. kapta. Juhásznak volt egy 
biztos helyzete a S9.p., de ötösr61 kapu fölé emelte a labdát. 

Szeptember 29-én Zentán: JL~goslaven 	I,íolac 6: 1  /3:0/, I.. 
oszt. B:L Ј4., biró Ruzmann. G,: Pé.ji ć  I. 4.p., Petkov,  10.  pp., 
Velicki 34.p., Petkov 54.p., Vlajkovi ć  56.p., Velicki 59. ., 
30.p. J.: мačka~ki II., Vlaj.kovi ć , Udovi čki /M/, Petkov, Gvoz-
denovi б, Velicki /J/. ' 

Szeptember 29-én Keresztúron: Jedins.tvo - Radni ćki SK 2:0 
/2:0/, II. oszt. в .L.I'í, , biró 'Kozömara. G.: Jan či d 24. és 30 
p.., utána Radni čki fölény. J.: Botos, Radóczki. 

' Szeptember 29-én Ifanizsán: Merkur - Grani čar 3:1' /2:1/,IL 
oszt. B.L.TI., biró Támasi. A játék elején kanizea gdit fejel.. 
G.: Mészáros, Szép, Rekeczki. 

1935.' szeptember .29•-én Szabadkán, s; Fácska - SzAND labda 
rúgó-méгkőzé в  el бtt tartott könnyűatlétikai mitingen megrende-
zett számok közín: súlydöbášban , a. 3' helyet szerezte meg a 
zentai ° ezármazásű  Werner /a HASK szineibeti/ 10 64 méterrel /Vu 
-cevi&,,,Vo jvodina"12,82 m. és T utibari6 „»Báeska''11,53 m.mögött%' 
valamintпdiszkoу etésb еn u yancsak a 3= helyet ugyan 31,37 m± 
terrel/Vu~ievi ć , y,Vojvodina'136,70 m. és Geák„Illírija'~33 D 40 m. 
mögött 

~.. 	

.. 	
. 	
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Október 6-án a Merkur Tiszaszentmikldson játszik az újon-
nan alakult PAK csapatával bemutató mérk ő zést, mert mint isme-
retes, az újonnan alakult csapatoknak bemutatd mérk őzést kell 
 átszani, mert ennek alapján veszik fel őket az alszövetségbe. 
Igy a Merkurnak 6- •án két mérkőzést kell egyszerre játszania,e-
gyet a Radnióki SК-val, a má вikat pedig a PAK-kal. El őrelátha-
tálagg a Merkur meg fogja, osztani csapatát. Egyik mérk ő zé в  ered 
ményét sem ismerjük. 

Október 9. Kamnenоу iб  Mirko testnevelésügyi miniszter ki-
jelentette, hogy ellenzi a professzi.onalizmu в  bevezetését a 
labdaxfzgó•- вΡportba. Afutbal'1-mérkőzések adójának leszállit"a 
csak az új költségvetést évben valósitható meg - mondotta. 

Október 6-án Zentán: дΡzАK - Jugoslaven.4:2 /2:1/, b.l.m. 
birá Ovetkovi бΡ. $zАK-pálya, közepes érdekl ődéi mellett.Közeleb 
bi leirás nem ismeretes. A mérk őzé е 'jövedelme az "I. Sándor kT 
ráiy-alap"-é. 

Október 13-án Verb"zon: Dulois - SzAK 4:1 /2:1/, I. oszt. 
B.L.M:; biró Avramov. Inkbb pontharc, mint nivóe mérk ő zés.G.: 
Paka~ki. A SZAК  gorombá.n ját вzott,különö вΡеn Tdth, aki ѕzájaakö 
dott is. 

Október l3-án Zentán: Jugoslaven - Obilié /Törökkanizsa / 
5:2'./0:1 , I. oszt. B.L.M., b •ró Belealin. Nagy közönség. G.: 
Petkov /2/, Paji ć , Drlja ćin, ~Jenova c. 

Október 13-án Zentán:Merkur - Jugosi&ven I.b., b.l.m.ered 
ményét nem ismerjük. A Me.rkurnak az öroszlámosi slavija- vaT 
kellett volna II. oszt. B.L.M-t ját вΡ'ani, de a slavija a legu- 
tdbbi• incidens miau játéktilalmat kapott, s igy a Merkur já-
ték nélkül kapott két pontot. . 

Október 13-án Gyá.l.án: Radn.iL~ki sK - G.rani ~uar 1:0 	/0:0/, 
II. oszt. B.L.]á.,  'bird  Polyván. G.: Kállai 17.p. 

Október 20-án Zomborban: Sz АK 	Zombori Sport 2:1 /2:0/, 
I. oszt. B.L.M., birá Ruzman. Gyorsiramú, нzép, biztos győze . r 
hm. G.: Tdthabonyi, t ј házi. 

Oktgber 20-án Zentán: Jugoslaven - "Plava zvezda" 	5:3 
/5:0/, I. oszt. B.L.M., bíró Segedinski. A. zentai csapat visz 
szaesett a II. f бlid őben. 

Okt бber 20-án Zentán: Merkur - Jugoslavi ja. /iorgos/ 6:0 
/3:0/, II. oszt. B.L. М ., bíró Seedinskі . 

Október 20-án a 'y Г ehér Hajó" и end.égl őben a Jugoalaven sK 
teaestet rendezett, Ѕtri ~ev ѕki kitííцő  muzsikája mellett. 

Október 27-én Zentán: Merkur - Radnieki sK 6:22:1/, II. 
o вžt. B.L.M., birá мi вΡ ák. G.": Kocsis /2/, I ~Ié вzáro а  /2/, Kamrás 
/M/, valamint Topa „ Zsiga /R /,  illetve egy öng бl: J.: Boto в  
/R/, a munkás-csapat kapusátki.áll ~totta a birá. ' 

Október 27-én Zentán.: SzАK - Radni ćki és Merkurkombi-
nált 2:1 /2:0/, b.l.m., tréningmérk őzés. G.: Gvozdenovid. 

A kereszt'lri Jedinetvo ellen вzeptémber 29-én elvesztett 
mérkő zéšt a Radnióki óvása alapján, a zentai csapat javára ig 
zolta az alazávetség 3:0 arányban. 

Október 30-ári kelt végzésével Vuji ć  Sava polgármвster e1 
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bocsátotta állásából Gvozdenovidot, a Szentai AK ј 4téko ѕát,alci 
hogy újból álláshoz juthasson, kénytelen volt átigazoltatni ma 
gát a Jugoslaven-hez. 

November 3-•4n Zent đn: Hódsági SO - SzAK l:0 /0:0/, I.oszt 
B.L. м ., bírd 5egedinski_. Nagy közönség, sok vidéki néz ő , magas 
sziлvоnalú, élvezetes mérk őzés. A zentai csapatbál nagyon hi-
ázіyzott Gvozdenovi б , dé igy is egy klasszissal jobb volt ellen 
felénél, a bírd azonban minden kibontakozó zentai támadást le-
f újt, egy oknélküli 11-est itéit Zenta ellen, viszont két 11-
est nem itélt meg Hödság ellen. A SzАK csak a birönak kö вz,önhe 

. ti, hogy nem g đzolta 1e ellenfelét. J.: Major,.Stepan ćev, Pá- 
kaki, Tóth Abonyi. A,bíró 3 .perccel el đbb lefújta a ménkő  - 

 a SzAK megóvta. 

November 3-án Kikindán: ZsAIC - Jugoslaven 2:.0 /0:0/, b.l. 
m., biró'Mrkobrad. A zentaiceapat négy ifj. taxtalékjátéko -
sal á11t ki, akik jól beváltak /Grujid, Krivakapi ć , Lazin, o-
viá/, s akik Petkov, Velicki, Š~padijer és Preradov játékoso-
kat helyettesítették. J.: Jenovac, Gvozdenoviá II. 

November 10-én Zentán: Jugoslaven - Radni ~ki és; 	Nferkur_j 
komb. 7:2 /3:1/, b.l.m., bíró yer2ln.. A mérk őzés jövedelmét kö 
zö В  megegyezéssel Dx1jačin Milan a Jugoslaven játékgsánё  
gydgykezeltetésére f лrditottđk, lllandó Jugoslaven fölény. G.: 
Velicki /2/, Petkov /2/, Gvozdenggvié  II /3/,  illetve Botos 11-
esbGl és Mészáros. J.: Jenovac, Spadijer, illetve мvвzáro е  és 
Kocsis. 

November 24-én Zenta -Kanizsa 53, vára sközi sakkverseny 
az Еugen-szállodában. Nagymél уkúti /Z/ gy'5z Tdth /K/, dr. Luda 
jiá /z/ győ z'.Bakota /K/, Sarn ai /K/ győ z Vartus /Z/, Мolnár 
/K/ gy ő z Szabó /Z/, Klein  /Z/ygyő z Bicskei  ‚/k/,  Sedjakov /Z/ ' 
győ z sdti /K/, Kovács /K/ győ z lesser /Z/, Budjan /Z/ 	gyб z 
Gubik /K/ ellen. Legközelebb Kanizsán lesz revans. 

November 24-én rendkivü.li kö гΡ gyúгlést tartott a. Radn1 đki -- 
SK Kin jakovié Branislav e1nökletével. iTj tisztikar: DiszelnöК  
Vuji ć . Sava és dr.. Ludaj.i ć  і . і10, elnök Kirakovid 	Branislav 
fEszámvev đ , alelnökök Radoviá Djura. és Kovacs IJd.rton, 	titКd.r 
Miladinov Dua.n s  intézd Josimovid LIata, penztáros Kulka József 
és Vukovi ć  Rada.,,.orvos dr. Deutsch Мihály, dr. Stöss еЭΡ. ' Егnő , 
dr, Beleslin Bránko. i, f elügye1Gbizottsá.g: Klein József, Kozár 
Gyula, Nе  ió Iša. Vá.іasztmđny: Kerekes Perene, Bakđ s István, 
Sternberg Tibor, Günsz Кá.rton, Kiss Jen ő , Szop István, Márton 
József, Biliczki Antal, Boros József_, K ővágó Márton, Нбnig 
Mór, Schneider Lihály. kólyagondnok Behoz Péter. 

A.Subot:éki Spo х•tski List kommentárja: naprdl-napra fogy 
a sport iránt érdekl£~d ők tábora, a.labdarúgó-mérkб zések néz đi= 
nek rohamosan csökken a sz đma.-  Nem `csoda, mert a sportverše-
nyek gorombaságokkal tarkítottak, kirivd birái tévedésekkel, 
pá_rtoskodé.ssal és egyes klub оk ~favorizálásával vétenek a sport ' 
szerüség elve ellen. Кб zisaert az egyes klubok eggymásközöttт  
gyűiölködése és spor'ts гerűtlen magatartása is. A mérk бΡ zé ѕek e-
redhiényeit gyakran csak a zöld asztaln đl döntik el', 'a ubli.kum 
arról csak hosszabb id ő  után értesiil. A néz ők egy része a mé-
regt ő l pirosan, mđ s része a félelemt ől fehéren hagyja e1 a né-
zGteret . Lehangol á tények ezek, j еЭΡ. lernz đek a most befejezett 
lаbdarйgó-szezonra. Мég-tetézik a bajt a szabadkai labdarúgó-

217. 
 , 

85. 



alazövetségben uralkodd viszonyok,'ahol a vi вѕ zaélé еek 	és 
igazságtalan döntések megakadályozására megindult  a.  ъеІеб  harc 
a funkcionáriusok körében. 

1935. december 1-én, az állam egyesülésének ünnepén 	a 
Szokol-egyesület a szokolotthonban ünnepséget tartott, ünnepi 
beszéddel, szavalatokkal és a 27. gy.e. zenekarának'közremúkö-
d"ével az Eugenban. 

December 8-án körvadászatot rendezett az elsó zéntai va-
dászt čír вaeág a karjadi állomásnál. 

December 7-én százter ~tékes bankettet rendezett a Szentai 
AK, évzáró összejövetel címén. 

December 21- éri a Jugoslаven'SK a Fehér Haj бbаn, 	évzáró 
társasvacsorát rendezett. 22--én ugyanott évi közgyuléв t 	tar- 
tott az egyesület, melyen ,~j vezst őséget választottak. A köz-
gyű lés lefolyását nem ismerjük. 

December  31- én Szilveszter-estet tartott az" Eugen-szállo- 
dában á Szentai AK, a F.o уal-szállodában pedig a:Merkur $R, 
szépségversennyel egybekötve. 

1936. február. 23-án Zentán: Dulcis - ázАK 1:1 /1:0/, 	I. 
oszt. B,L.Pл ., bir.ó Beleslin. A Dulcis szebben játszott. 	J.: 
Pálinkás, 1'Jjh4zi, illetve Haúslohner, Polyvás, Mornau kapus. 
G.: Finta és Ujházi. 

Március 2-án Apatinban: SZA.K 	"Tгi zvezde" 1:0 /0:0/,, I.. 
oszt. B.L.M., rossz id őben, kevés néz ő  el бtt. A SZAK megérde 
melten nyert. Az egész mérk őzés legjobbja K őrösi;kapus. ' J. 
Brtolica, Zimmermann /'T Z/. 

Wiáreiu в  8-ázx Zentán: SzАK - Gradjanski /Becse/ 11:0/7:0/, 
oszt. B.L.M., bíró Avramov. Az eredmény teljesen reális, a 

becsei, mint gyenge csapat mutatkozott be. F.: K őrösi 	Major, 
. Stepan ćev - Pálinkás, rak аBki, Tótћ  - Tihanyi, Jeцovac, Gondi, 

Újházi, Rácz Szabd. G.: Jenovac /1/`, Gondi /1/, Tihanyi /3/, 
Ujházi /2/, St еpanе ev /4/. 

Мárciu в  9-én Csantavérén: CsAK - Jugoslaven i;I:/1:0/, I.. 
oszt. B.L.IJ., U"író Beleslin, G.: Bakos /Cs/ és Paji ć  /J/. 	A 

félid ő  32,percében egy zentai ј t4kов  megütötte Oláhot/Cs/, 
erré megkezd ődött az eg; тmássa7 való leszámolás. A verekedésben 
mindkét csapat játékosai ré в ztvettek, a-végén a publikum 	iš 
beleavatkozott a verekedésbe, melynek a гexd. őгв ég vetett véget, 

Мárciüš,16-án Kossuthfalván: SZAK - Krivaja 4:1 /4:0/, I.. 
oszt. B.L.M., biró Tama.si. 	 . 

Március Í6--án Zentán: Jugoslaven - Slavija / Becse/, 0:0; 
I. oszt. B.L.M. A. zertai csapat győ zelme volt várható..J.:Sž б-
ke kapus /S1/. 

Мárčius 23-á.n Zentán: SZAK - Bezdáni SE 2:0 /1:0/,  I.oszt.  
B.L.M., bird lozanov. Nagy közönség, a bezdáni csapat 	glvesz 
tette minden kilátását a bajnokságra. J.: [Íjházi. G.: 	Ujhážг  
/2/ 0  

Március 23-án Adá 	 Рn.í Jugoslaven - " аva zvezda 4°  31/1:1 ‚ ' 

. oszt. B.L.I., bird Kozomara. 	 ( 
Március 30-4n Hódságon: Hódsági SIC - SzAK 4:1 /0:0/, 	I. 
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oszt. B.L.M., b1rő  мolnár. A esoportels őвégért ј dt вzott.derbit 
megérdemeltei_ nyerte a HSK. J.: Deu.tsch, Konrad /HSK/, Gondi, 
Jenovac, Major /szAK/. G. мбе  záro в  /2/, Konrad /1/, seelinger 
/1/, illetve Tihanyi /1/. . 

. Мѓгсіus 30-4n Zentán: Jugoslaven -JAK;/Topolya/ 	2s1 
/0: 1/, I. oszt. B.L.L., b%r б  Kozomara. A zentai gy&zte в  gól a 
90.p. esett, ezzel a Jugoslaven esoportela б  lett. Derbi-mérk б-
zé е  hangulat . 

(prili е  15-én Moholon: Jugoslaven - мо lac 1:0 /OtO/, 	I. 
oszt. B.L. м ., bíró Lozanov. G.: Jevanovió. 	. . 

•A Jugoszláv Könnyúat1 б ti.kai szövetség felhivta.az  or вžág 
területén müköd б  összes sporte7yletet, hogy- amén иΡyiben még 
nem lenne - alapítsák meg atlétikai alosztályaikat. Ecélból 
tagságidij és 'egyéb kedv ~ezmé.nyeket is kilátásba helyezett. 

Április 20-án Zentán: SsАK -- Zombori Sport 3:0 /2:0/, I. 
oszt. B,L.LI. ;. b јr б  Neverkla. J.: 11Jjházi, Jenovac /sžAK/, Ko= 
vác в , Majer, Pavlet гΡ. б  /ZS/. G.: Újházi. /2/, Tihanyi /1/. 

1935/36-os bajnoki labdarúgó-évad zár б tabellá.i: 
I. A. oszt. szabadkai csoport ZsAK 21, slavija 21, Bácška 

19, ZZAND 14, sport 11, Zrirіjski. 9, SzМтС  9, Konkordia 8 pont. 
I. A. oszt. ált аl6nоѕ  csoport /1./ Hódsági. sK 22, Dulcis 

19, szentаi AK 18, Bezdáni sE 15, Gradjanski 14, "Tri ~vežde ~' 
12, Zombori sport 7 s, Krivaja 3 pont. 

I. B. oszt. középbácskai csoport /2./ Verb"zi SK 23, szi 
váci sK 22, Zombori. AK 16, Kdai JsK 15, Bajmoki AK 13,Zombór ~ 

ZsAK ; 13, Hajduk 14, 0servenkai sK 10, Slavija 8 pont. 
I. B. oszt. tiszamenti csoport /3./ Jugoslaven 19,To,polya. 

i JAK 17, "P1 ~iva zvezda" 15, I,iolac 9, slavija 9, 'Úbili ć  7; 
Csantavéri A.K 6 pont. 

A II.. osztályban lejátszott mérk б zé ѕek eredményeit 	nem 
ismerjük. /4./ 	 . 

A sportlapok mind többet írnak arról, hogy a ' . labdaió= 
bajnokság lebonyolítási. formája, с soport оnkénti beoszt"a' .nom 
felel meg és káros a labdartigáa fej3 бdésére. Szabadkát és a vi 
déket feldarabolja, terUlatenként izolálja. A körvélemény aT . 
в zövetségi ligát köveivel, mely magában .foglalná á legjobb ѕ za 
badkai és vidéki csapatokat tízes létszámmal, míg a többi 	27 
csapat as alszövets бgi,els б  osztályt képezné. A 	s đrtközV4 
lemény érdekl ődésjel fi уeli az al е zövetség döntését, d.e ugyan. 
ókkor fél az alszövet ебg kbzi еmеrt maradi felfogásától és bal -̂
kez" megoldáaai.t б 1.. 

A đ soportels бk egymással való mérkőzései. kapcsán, a zenta 
i Jugoslaven szereplése a következ ő  volt, .. 

Május 4-én Hódságon: HGdsági 8 к  - Jugoslaven 3:1 /1:1/, 
kvаlifikáeiós labda.r.á-g đ-mérk őzés, bíró Beleslin. G,: Paji .ó II. 
l б .p., Pos 20..p., Мészáros 75.p., 82.p, J.: Drljačin, Petkov, 
V el i cki . 

Ugyanazon a napon szabadkai ZsAK - Verbá е zi sC 4 : 0  /2:0/,  
kvalifikáci бе  'labdarúgó-mérk őzés. 

Május .10-én Szabadkán: ZsAK -, Jugoslaven 5:0 /1:0/, kváíli 
fikációs ]abd а rúgó-.mérk ő zée~ , b%гó Ruzman. F.: szabó Benke 
Velicki, Drl jaćin Jovanovi б , Gvczdenovi ć  II., slavni ć  - Pa-' 



ji č  I., Pajič  II., Petkov, Š~padijer, Gvozden оvi ć  I. A 	zentai 
. csapat. dnfeláldozóan ját в zott, de nincs ö в szjátéka, minden  ‚16.-.  
téko а  magának játszik. ZsAK: Hanák - Papid, Kenyeres.-Kanazir, 
Janji č , HegedUs -.Sajkovi č , Kecskéš, Raji čkovi ć , Bogešió, Bar-
na. G.: Kecskés 2p., Raji čkovió'50.p., 52.p., б8.p., 85• . 

Ugyanazon a.-тrapc~ч : Hadsági SK .- Verbászi SK 1:0 	/0:0/, 
kvalifikációs labdarúgó-mérk ő zé в . 

Május 18-án Zentán: Jugoslaven - Verbászi SC 3:0 /2:0/, 
kvalifilváciás labdarúgó-mérk őzés, blró Lozanov. Es б .után, kis 
közönyég. A csapatok sokáig várakoznak a biró megér.kezésére , 
mert a becsei vonat késik. Mikor a biró a pályára lép, mindkét 
csapat egyforma fehér mezben várja a kezdést, a bird interven-
ciójára a hazai csapat nem hajlandó dreézt cserélni, csak a 
II. félid бben öltenék kék riezt. F:: Szabó Benke - Lazin, Dxlja;  j 
Lin - Jovanovi б , Gvozdenovis II., Slavnid -.Paji č  I., 	Paj '~ 
IIö, Petkov,-Velicki, Gvozdenovid I. VSC: Kunz 	Götz,Hermecz- 
Schmidt II., Magyar, Schmidt I. - Reitenbach., Knob, 	Еauer, 
Britz, Poth II. G.: Pajid /2/, Gvózdenovi ć  I./1 . 

Ugyanazon á náp оn: ZsAK - Hódsái g SK  2 :0 /:0/, kvalifiká. 
ciđ s labdarúgó-mérkő zés. 

Május 25'-én Zentán: Jugoslaven Hódsági SK 3:1 /0:0/,kva 
lifikációs labdarúg б-mérkő zés, biró Ra.dovanovi б . F.:Jugoslavén 
;Šzabó Ј Benke:- Gvozdenovi б  LP., Dr1j аLin,:Gvozdenovi б  II., Jova 
novi č  - Paj3ó I., padijer, Petkov, V еlicki, Strižak;.. нбdBág 
Rúprich - Seelinger, Luther - Suly, Wei ѕz, Rapp - Kisf еrénc,Ka 
nуб  II., Mészáros, Pole, Schmidt. G.: Strižak, Schmidt, Paji б,' 
Petkov. A mérk őzés egyben leckéül is szolgál az alszövetség 
nek, mert a csapatok nem veszik komolyan a kvalifikációs mérk6. 
zéseket. Igy pl, Módság cáapatában nem szerepeltek Balla, Kin:' 
rad, Horvát, Dajtochl és Kanyó I., helyettük tarta.lékök ját- 
sző ttak. 

Ugyanazon a napon ZsAK - Verbászi SK 3:0 /1:0/, ,kvalifi- 
káció в  labdarúgб-mérk őzés. 

Június 1-én Verbászon: Verbá`szi SC - Jugo ~laven 5:4/4:2/, 
kvalif ikáciös l аbdarú.gö-mérk ő zés, biró Cvatkovid. Rekord közön, 

. ség. F.: Jugoslaven Szabó Benke' - Lazin, Drlja čin - Jovanoviб . 
Gvozdenovid II.,_Slavnid -- Paji& I., Paji б  II., Petkov, Velic 
ki, Gvozdenovi č  І . VSC Kunz - Götz, Hermecz,- Рб th, 	đ  ca, 
Schmidt - Reitenbach, Knapp, Strung, Satsir, Brintz. A 	Tiró 
kiengedte kezéb ől a j,atékot, igen goromba mérk ő zés. CBak 	a 
rend бrség és a rendez őség közbelépése miatt nem tört ki a bolt- 

. ráng. G.: Petkov, Satzer, Pajió II., Knapp, Satzer, 	Satzér, 
Reitenbach,.Petkov, Petkov. A tudósitó a cikk végén azt ajánlja 

. a bírónak, hogy soha többé_ ne vegyen sipot a šzájába! 
Ugyanazon a napon ZsAK - Hódsági SK 2:1 /1:1/, kv€ilifiká-

ci" labdarúgб-mérkő zés, b4r б  Seged±nski /gyénge bir4 ѕkodá еa 
miatt a közönség benyomult a pályára, s csak a rendózrség közbe 
lépé вére folytathattak/. 

Június 4- én Zentán: ZsAK - Jugoslaven 4:1 /2~ :0/, kvalifi-
káció в  labdarúgó-mérk őzés, biró Isajl оvié. Radnicki-pálya,nágy, 
es ő , nagy sár, a labda minduntalan elalvad a sárban. G.: Kecs- 
kés 15 ~p., Raji ć ko,vi ć  44.p., Mirnió 70.p., Kecskés 78.p!. 	Pa- 
ji č  89.p. Korneraíány 8:3 a ZeAK javára. Fair játék, a 	bírd 
Pají ć  II.-t kiállitott а . Paji ć  és Petkov ö в szefeleeeltek. 	és 
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Petkov a 70.p. еlhagyta a pályát. A bird kбtségbeejt бen rossz 
volt. 

Ugyanazon  a napon Нбдв €г,gi 5К  - Verbáв z3 50 2:0 /1:0/, kva 
lifikáoids labdarúgó-тег  кб 'гев . Ezzel a szabadkai ZsAK  nyerte 
az alszövetség labdarúgó-bajnokeágát az 1935/1936 vérsenyldény,r 
ben. 

Májuе  31-én Zentán: S1av1j ta /Szabadka/ - Szentai AK 1:0 
/,0:0/, Il.abdarúgó »Stilinóvić- serlegmérk бzés', bird Kizomara. Az 
els б  mérk6zé в  a serlegért. F.: SZAK K бrösi - Vreczkd, 13enk6 -
Pálinkás, Pakaáki, Tát - Gondi, Jenovac, Tihanyi, Juhász, Új-
házi; Slavija Szabd - Szucs, Rukavina - Fleischmann9 Kopaez,Ba 
1d.zs - Dömötör, Karin, Pisanid Husia, Bar ai. G.a Karip.Mind 
két ré іzr с5l szép játék, de a brá,hibát-hibára halmoz. A két 
kapus brillirozik. 

Júníu вΡ 7-én Olimpiai-nap Zentán. D.e. váltófutá вΡ, melyet  
sorrendben immár ha;madszor nyert meg a Szentai AK csapata/Ion 
di, Jenovac, Muhi, Ujhá гi/. Delután a négy zentai csapatból 
ös ѕzeá.11.itott A, és B. labdarúgó-- сsapat mérk б zött, ggyбzött az 
A. csapat, melynek c atár е ora Keczeli /Radni čki/, Rácz. Szabd 
/Merkur/, Petkov és Ѕpad9j еr /mindketten Jugoslaven/ és Mdszd.-
roe  /Merkur/ volt ;  a f đl.eg Jugoslaven játékosokból ös вzeálli - 
tott védelemmel. Az eredményt nem ismerjük,  bird  Cvetkovid. 

Júniu вΡ 7- én el đmérk бzésként: Népzenészek -- Sof бrök L 8;©___ 
е zaknіaközi b.l.m. Gondi egymaga 7 gdlt 1 бtt. 

Június 14-én Újvidéken: SzAK - NAK 1:1 /1:0/, b.l.m., b1-
rб  Nagy. Az újvidéki iabdarúgó-alszpvetség bajnoka úgy mine 
költ meg a vereségtál, hogy a bird á SzAK minden meg тnozdul вá.t 
lef újta. A NAK szép fogadtatást és búcsút rendezett a' vendég-
csapat részére. .A bíró bebizonyitotta, hogy bfrá еkо dá е  tekinti 
tében az újvidéki al вzövetség sem á11.jobban a szabadkainál. 

].936. jižnius 29 -én Zentán: SZAB -- SzAK 2:1 /0:1/, "Stíli 
novi -ser egmérk б zés", bíró Cvetkovid. Ilyen mérk бs бst még 
nem láttak Zentán! Amint a SzAK megszerezte a vezetést, ' ven-
déek gorombáskodni kezdtek, a bird pedig a léglehetetlenebbül 
itel minden esetben, hogy a szabadkai csapat kerüljön ki gyбz-. 
tesen. A játék дΡ sok:kabzálják egymást, Tóthnak felhasad az ar-
`ca, kórházba viszik, a  bird  nem fütyül. Kohn /SzAND/ földre ve 
ti magát, sérülést еzimulál, в  miután a 11-est g б11á, értéked= 
ti a SzАND, a jdtdkOC felugrik a földr бl: nevet, - sikerült ne 
ki! Csak as öntud а to ѕ  SzAK vezet đѕб .gnek köszönhetб , hogy a  bi-
rd  és a vendégcsapat épen vitték háza b đrüket. 

Július 12-én Zentán: SzАK - Jugoslaven 2:1 /1:1/, b.l.m. 
az alszövetség javára,  bird  Boros. K дΡrneraráry 18:2 a SzAK ja-
vára. A közönse távol maradt a mérk đzéct бl. Az al е zövet ѕég 
magatartá вΡa magát az alszövetséget sújtja, mert az anyagi ered 
ménytelenвéget az alszövet в égi pénztár érzi meg. 

1936.  úlius 27/28-án éjjel haladt át az olim.iai fáklya 
Szabad1 ЖЖn,`G r.,. sag .. c - inig 	o u .n. 'ovid nnepe _ 
volt a kultúrház el бtt 2,39 - 3,35 órái , melyen a zentai вpor 
tolók is képvi еeltették ma at. A staféta бriá.si tömeg вorfa= 
la kozott haladt, úgyszólván az egész váro вΡ talpon várta az 
olimpiai láng elhaladá зát, 

Július 30-án hajóval utazott Belgrádba a Szentai AK ~4вzd- 
89. ' 
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és vízilabda-csapata, hogy részt vegyen a belgrádi úszó- al еzđ-
vetség bajnoki verseriyein. A bajnok. вágot augusztus l-én rendez-
ték meg. Az aszók legkiválóbb eredménye Harsány Sándor második 
helyezése a 100 m. hátúszásban. A vizilabda-csapat, Zentai Lász 
ló, Tripolszky István, Harsány Sándor, Zentai Frigyes, Flavš Ј  
Milivoj, Tóth Abónyi Tibor és Csinc ѕák Endre részvételével, a 
második helyen végzett a vízilabda-tornán. A közelebbi eredmé-
nyeket nem ismerjük. A csapatot kísérte Guelminó Sándor és Árpá 
ѕi Károly. 

'`Augusztus 12. A szabadkai labdarúgó-alszövetség döntése az 
iii csoport-beosztás t зrtyában, az 1936/1937 labdarúgó bajnoki 
szezonra: ' 

I. oszt, - azábadkai csoport: ZsAK, Slavija, Bácska,Sz АND, 
Sport, SzМТС , Zrinjski, Bunjevac; I. oszt. - dunamenti ccop'ortx__ 
Bе zdáni SE, "Tri zvezde", Zombori Sport, Zombori ZsAK, Zombori 
sÁK, Bajnoki AK, Nemesmil.eticsi SK, Szerbmiletic вi SK; I.oszt.-
tiszamenti csoport: SzAK, Jugoslaven, Radni ćki SK /mind Zenta/, 
Gradjanski és slavija јK /B е ese/, "Flava zvezda', Molac, 	SK 
ObilióїTörökkanizsa4 Rácsföldvári AK; I.oszt. - 	középbác ѕkai 
csoport: Hódsági 2K, Dulcis SK,..Verbászi SC,.sziváci SK, 	JSK 
Kúla, SK. Iajduk Kt41a, Cservenk'ái. sK, Krivaja SK /Kossúthfalv а4 
JAK/Topolya„ I.I. oszt. szabadkai csoport: Konkordia, Hajduk, 
Radnikkki, TANK, Csántavéri AK. A vidéki másodo зΡztály beosztását 
nem ismerjük. 

Augusztus 23-án Szabadkán: Slavija - SZAK 2:`2 /1:1/ "Stíli 
novid- serlegmérk őzés'!, bixö Velisavljevid. Еs ćíben-sárban jat= 
szották. Jó volt a 2z АK védelem: KGrösi. - Vreczkó, Renkó - 
linkás, FakаŠki, 'Töth. A csatdxaor összeálli.tást nem ismerju"k;_

.. _-  

A Sllavija öngólt  is  rígott. A biiró ismét lehetetlenül b гбв lco 
dott 

Augusztus 25-ér. Szabadkán: SzAND - SzAK 1:0./0:0/, "Stíli 
novi ć- serl Іgnérk ő zés", bíró Krausz. Gyenge és uвázmas játék, a, 
goromba játékban versenyeztek, egymá вsal Zsák.i, Kórá вz I.,Sohwi-
ck:er /szAND/. J.: Ai.ács II., Kđrász II., .Sté вzna, rolyvá в , 
Fischer /SzЛНD/, valamint K đrösi, Jenovaé, Tihanyi, Juhász... G.: 
Ste зΡ zna. Krausz döntötte еl. a mérk đzés sorsát a SzAND javára.' 

• Szeptember 7-én Zentán úszó- és vízilabdamérКб zés a "Lede 
rer serlegért'. A zsűri tagjai voltak dr, Keczeli IFerene,Var-
tus Ferenc, кrpási Kóroly /a SzAK-bó1/, Liptai (Vojvodinából /, 
dx. páfrány /törökbecsei вdnát-hól/. Nagy közönség, de. egész 
nap szemezett az es ű . Vizilа bda-iлérkózések nyitottak meg a ver-
senyt: szAK II. - т3бnt /Törökbecse 1:1 /0:0/ G.: Hauer/szАK/ 
és Sauer /B/; Vojvodina /Becskerek/- SzAK I. 2:0. G.: Róth__ 
/2/. Uszdverseny: 100 m. mellúszás  1.  жuг1nd іг  /V/,2.dr.Zеntai 
/szЛK/, 3. Webel /SzAK/, 4.. Pálmai /V/ 100 m. gyor ѕúеzás T. 
Zentai Frig es SzAK/, 2. dr. Vdd.radi /V/, 3. dr. Molnár /V/, 4. 
Sch.ulmann alics/; 50 m. n đi. gyorsúszás 1. Witmann Kuki /V/, 
2. Halász BabaSzAK/, 3. Kecskés Otilia /SZAK/;.400 m. gyorsú-' -  
s z s 1. a ~/,  2.  Lukács /SZAK/,  3.  Kunet z115á,1. os/,  4.  
Pintér. z ; 50 m.y ~rm?с-gyorsúszás 1. Zentai TGmá в SZAK/, 
2. Kiurski 

‚  /, 3. Krstió /R/, 4. Vartus Szabolcs /Sz АK/ 5. 
Vartus Csaba /SzAK/; 3x50 m. vegyesváltó 1. SzAK, 2. Vojvodina; 
50 m. ifj.  gyorsiiszas 1. Vass /szAK/, 2. Csányi 'j/V/, 3. Mihaj 
vi6 /V/, 4. 10116 G örgy /SznK/; 100 m. hátúszás.l. Balla  /v/ , 
2. Harsány Sándor /SSAK/, 3. Vdradi II. /\r/, 4, Vass Jenđ/SzАK/; 
јx50 m. •gyorsv5.lt б  1. SzАК , 2. Vojvodina, 3. F'alics. Utána e 
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.vízilabda dönt6k következtek: SzAK1 . - Bánát 5:0, G.: Hareány 
/2/, Zentai F. /2/, Tripol вzlcy /1/ ;  Vojvodina zAK II. 10:0 
/5:0/,  bird  Kelemen. А  вегlе ' érk đ zéet  a Szentai АК  n erte é в- 
ре4g ... els ő  1 г  n. А  verseny ut:n . eze 'agylaltdél 
utánon adta át .r. :eczeli M. Ferenc az értékes eziíats;erl:eget 
az úazб azakв sztály иezet đ jének Guelmind Sándornak. 

• 	1936.  szeptember  13 -ап  SZAK - Radni čki SK 8 :0/2:0/, 	I. 
oszt. B.L.M.,  bird  Szabб . G.: jhé.zl /3/, Gondi, Tihanyi /2/, 
Juhá в z /2/. 	 . 

Szeptember 13-áz;. Beceéns Jugoelaven - Gradjaneki 	1:0 
/1:0/,  І . oezt, В . г ,М ., bird  Segedinв ki. Mivel az I. félidő  kö 
zepén a bird Petkov'ot kiá119.to±ta, a zentai  csapat  majdnem е= 
gész idб  alatt 10 emberrel ját в zott. Ј , а  Velieki, padijer, Pa 
jid. G,: Velicki, 1 б . р . A b1rб  nem ismerte ei a hazaiak góxját•
1ева11ав  miatt. 

.Szeptember  20-án Zentán: Jugoslaven - Sz.Ak 2 z 1 /2:1/, I. 
oszt. B.L.M.,  bird  'Tilieavljevid. A zentai derbi na közöneég 
e16tt. Ёrdeke в , de  goromba  játék. G.: Govedarica /2/, Gondi. А  
b1r. б  tehetetlenü:L é в  félénken vezett g •а  mérk őzést. Igen sport- 
в zeт~tek voltak Drljačin, Velicki és Sp'adijer. 

Az itt következ б  
Špoгtѕki List csak az 
nélkül, 

1936. szeptember 
/1:1/, I. oszt. B.L.M. 

12 labdarúgó-mérkđzésr6l a 	Suboti č4ki 
eredményt közli, minden közelebbi adat 

20-4n Zentán: RadniL~ki SK - Đbili б  . 2:1 

1936. szeptember 
/2:0/, I. oszt. B.L,M, 

Szeptember 27-én Zentán: Jugoslaven.- "Plava zvézda" 8:2 
~/5 к 1/, I. oszt, в . г , ме 	' 	 -  

Okt6ber 4-én Zentán: SzAK -• Jugoslaven 4:0 /1:0/9 b'1.m. ' 

	

. Oktdber 10 -én Zentán: Gradjaneki 	SzAK 2:1 /,1 :1/, 	I. 
oazt. B.L,M, 	 . 

. Oktdber 10 ~•éп  Báesföldváron.: Jugoslaven  - BAK 3:0 /1:0 /, 
I.  ozt. .S.L, м . 	' 	 7 

Október 10• ~éп  Adán: "P1ava zvezda" - Radnl čki SK 
/2:0/; I. oszt.  B, L .M, 

Oktdber 1.8-án Zentán: Jugos].aven •- Obilid 6:1 /1:0/, 	I.  
o szt.  B.L sM, 	' 	 . 	.. 	 . 

'Oktáber  '8-"  Zentán: S1avlja /Becв e/ - Radni eki SK 2*0 . 
/0:0/,,I.  oszt,  B.L,M, 

Október 25-én  Zent":  Jugoelaven - Radn.i ć kl SK 3:2 /2 :0/, 
I. oézt. B.L.pi. 

Oktdbex 25 -én Zentán: SzAI: - ~ Slavi ја  /весвсч/ 2 :0 	/2:0/, 
Т . oszt. B.L.M. 

November 15-én Zentán: Gradjanski - Radnlőki SK 2 к 1/б' ї0%, ` 
I.  oezt. B.L.M, , bird  Veliaavljevi ć . A le:gutóbbi nagy 	žápor 
miatt elmaradt  6 5 percet most ját вzották`1 е  a csapatok. 

1937. februáг  28, А  Jugoslaven SK elnökének, dr. LudajiQ, г  
Mi10 .helyére, оссв é 'н , dr'. l,uda ji6 Stano jdt vá1`a вztották m~e . . 
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Február 28-án Zentán: 
m. /5/. 

Február 28-án Zentán: 
/1:0/ 9  b.1.m. 

Mároiue 14-én Zentán: 
/2:1/,  I.  oszt.  B.L.M. 

Магв iив  14-én Zentáns 
I. oszt. B.L.M., bir б  Rudi' 
v® Keozeli és Mészáros. 

Jugoelaven - Merkur 5 :1 /3:1/, b. 1. 

SzMTO /Szabadka/ - Szentai AK 	2:0 

Jugoelaven - Gradjanaki /Bease/ 2:1 

Szentai;AR.- Radni č ki SK 4:11:1/, 
6,   Ј . к  Gondi és Pakaški /SZAK/111et 

Márelus 21 -én Zentén: Szentai AK - Obilió /Törökkanizsa/I. 
oszt.  B.L.M. A zentai osapa$ legjobb ré вze a halfeor. Az ered- 
ményt nem.iemer.juk. 

Márelue 21-én Zentán к  Jugoslaven - Radnlčki SK 4:0 /0:0/, 
I. oszt . B.L.M. 

мáraiue 29-én Zentán: Báoska /Szabadka/ - Szentai AK 2:0 
/1:0/, b.1.m., ъгб  Neverkla. G.: Vujkovid II. 3'5. р.'•, Gabrib 60. 
p. Ј .: Evetovid, Pan čid, Korvát, Hxva,eki.; Ovijanov / В/,/~arče - 
vi6 és Kopunovid II. nem ját вzottak/, i.11etve KBr đai, Pakaéki, 
Pállnkáa. 

Aprilis 4-én: SzAK - Jugoslaven 3:2 /1:1/, I. oszt. B.L.M., 
bird  Bogdanovid. Ёlénk mérk8zéa, fe вztilt légkörben folyt  11 a 
zentai derbi.  3.: >jjházi, Pálink$ в ,'Jenovaв  /S2AK/, illetve 
Drlja čin, Kalezi б , G..: Tihanyi, [ jházi, Jenovao, illetve ~padi- 
јег . ев  Pajid. A Jugo вlaven legjobb játékának egyi két nyujtotta. 

Aprllis 4-én Весвепг  Slaцija - Radni őki SK 7:0 /3:0/, 	I. 
oszt: B.L.M.,  bird Tamasi. 

Áprilia 1l-én Zentán: SzAK - Z.rin;jski /Szabad ka/ 2:1/1:0/, 
b.1.m. 

Április 11-én Zentán: Jugoslaven - Bá в afö7.dEári AK 	3:0 
/1:0/, I. oszt. B.L.M.,  bird Lozanov. G.: Velicki /2/, Janjld. 

Aprili в  18-án Zentán: SzAK - Slavija /Вевае/'2 г 1 	/0s0/, 
I. oszt. B.L.M. A SzAK 10 emberrel játszott, a becseiek beosil - 
letgóljukat KBröei hibájából azerezték meg. 

Apr3lis 18-án Adán: Jugoslaven -"Plava zvezda" 6:0 /3s0/, 
I.  oszt. B.L.M.,  bird  Méezá.ros. 

. Aprilie 25-én Zentán г  Slavija /Вевве/ - Jugoslaven ; 	2:11 
/1:0/, I.  oszt.  B.L.M. 

Apriiie 25-én Zentán: Báoeföldvári AK - RadniL~ ki SK 	3:2 
/2á1/9 I. oezt..B.L.M. 	 . 

Aprilis 25-én Becsén: Gradjaneki ~- Szé ntal AK 3:1 /2:0/, 
I. oszt . B.L.M. 	. 

Már вiva 28-ár. Petrazsényban /Romándї7:; Jiu1`/Petrozaény/ - 
Jugoslaven 5:3 /4:0/, nemzetközi b.1.m. A zentai csapat két na 
poe romániai vendgéazerepléee alkalmából az е l во  napi mérk6zésl. i 
Kapus Bo ~i.ió Iüeša, a többi játékoe Slavnió Milorad, Slavni ć  Pe- '. 
ra, Gvozdenovi ć  Radivoj és Branko,Jan~ió Sergije, Udovi đki Vla- 
dimir, Pajid Slavko, Drlja čin Milan, gadij вr Sava, 	Jovanovi~G 
Vladislav, Velicki Ljudevit. A csapatot Radd Gyula tzénez 	1s 
elkisérte. 
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?Március 29-én Lupényben: Herta /Lepény/ - Jugoslaven 3:1, 
nemzetközi b.l.m. A zentai csapat jelent ő s tehnikai tapasztala-

. tokat szerzett ktilföl а i útján. 	 . 

Az 1936/1937 versenyévad befejezése el őtt, még miel őtt 	a. 
végs ő  kép kialakult volna a tabellán, már elkezd ődtek az alezö-
vet вégi bajnokok kvalifikációs mérk őzései, s igy - meglepetésre 
az alszövetség a Tiszamenti-csoportból a Jugoslavent jelölte kт  
a kvalifikációs mérk őzéseken való részvételre. 

1937. május 2-án Zentán: Jugoslaven - ZsAK 1:0 /0:0/, kva-
lifikáci б s labdarúgó-mérk"és. A ZeAK vereségének oka, hogy Be-
h elin az els ő  félid őben rosszul lett, s végig nem játszott to,- 
vább a mérkőzésen. Ver ѕége•meglepetés. G.: Špadijer..J.: Sti - 
pi ć , Gvozdenovié II., Ѕра dіјег , Paji6, Gvozdenovid I., illetve 
Janjid, Во  geši б , Kenyeres. 

Május 3-án Szabadkán: ZeAK - Jugoslaven 17:0 /9:0/, kvali-
fikációs labdarúgó-mérk őzés, biró sonn еnberg. Városi - .stadion. 
óriási meglepetés, a szemlél őben a paradoxon /6/ érzését kelti. 
Kevéfl néz ő , kevés es ővel. A ZsAK-ot még sohasem látták igy :.ját- 
szani, játékosai repertoárjuknak maximumát adták: a gólok po- 
tyógtak, mint az érett körte., vagy mint a délutáni e вó. A '  
goelaven fair és fegyelmezett volt, a gólokért a esú: вгós. lab-
dát°és a kapust okolták. F.: Jugoslaven Pliskolczi - stipid, Dr- 
lja či - Slavni б  I., Kalezi ć , 5lavni б  II. - Paji ć , JanL~ i6,. Fet-
kov, Ѕраd іјег , Gvozdenovié; ZsAK I иlošev_-- Kanazir, Kenyeres 
Hegedtig, Janji č  , Zvekan - siflis, Balázs, Vorgu ćin, Rajičkovi б , 
Crnjakovič . G.: Vorgudn l.p., Raji бkovid 4.p., siflis 11. p., 
Vorguđin 18.p., 31.p•, 3 б .p., 38.p., 40.p., Zvekan /11- esb ől/ 
43.p., Vorgučin 49.p., Balázs 55.p., Janjid 56.p., Vorgu čiri58. 
p., Balázs 65.p., Raji čkovi6 74.p., Balázs 77.p., Ćrnjakoviб  87. 
p 

h?ájus 17-én Hódságon: Hód нΡági sK - Jugoslaven 2:0 	/1':0/, 
kvalifikációs labdarúgó-mérk őzés, biró dr. Radovanovid. G.: мy—  
száros /HSK/, a zentai csapat legjobbja Miskolczi kapus. 

Május 18-án Zentán: Jugoslaven - Hódsági sK 2:0 /0:0/, kva ...:_ 
lifikációe labdarúgó-mérkő zés, bíró I:iészáros. A vendégek 	csalt 
az els ő  20 percben játszottak szépen.  J.  Lliskoiczi kapus, sti 
pi ć , Gvozdenovi č , illetve Bali. G.: Udovi čki, Faji. 

&Iájus 23-án Apatitiban: "Tri zvezde" - Jugoslaven 4:1/2:1/, 
kvalifikaciós labdar б -nі'г kб zбз , bíró Boros. Kevé а .néz45, de ké 
sóbb az a kevés is elha у  ta a néz őteret a gyenge játék miatt.Áz 
apatiniak 10 játékossal játszottak /Geiser megsérült és elhagy 
'ta a pályát/. 

bju•s 31-én Zentán: Bácska - Jugoslaven 3:2'/2:1/, kválifi 
kációs labd агti.gó-mérk6zés, biró Ruzman. Radni čki-pálya, igen 
élénk és érdekes játék. A Bácska fölényben volt, de esatárai~ak 
nem volt szerencséje. J.: Kopunovid II., Vujkovió II.,Cvijanov,. 
illetve Drlja čin, alavni б  II., Udovi'ki. A II. félid ő  38. ppercé 
ben Paji6 azt klvánta.a bírótól, hogy ítéljen 11-eat a Báo еká 
ellen, de a bíró erre nem látott okot. A játékos erre а  biróra 
támadt és pofonütötté, Kire a biró lefújta a mérk őzést és el 
akarta hagyni a pályát. Erre a helyi csapat eggyyp ~ár játékosa me. 
támadta a bírót és ütni kezdték. A bírót Drlja čin, Fetkov éе  
stipi átékosok vették védelmükbe. A mérk őzést nem folytatták. 
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A.hátralév6 7 percet augusztus 15-én játszották li dr. Bogdano- 
vid bíróvezetésével, az eredméx у  nem v~ltgzott. Nagy esi után, 
sáros páayán, a Jugoslaven a Bácska kapusába lett egy ll-est. 

A Suboti ćki Šport аki List május 31-én nagy cikkben ape11á1 
a közvéleményhez az al е zövetвбg erélytelensége miatt egyes klu-
bokhoz viszonyuló ros в zhi вzemüaége miatt, - aláássa a sportsze- 
rúség elvét az alszövetség területén. Itt az id б , - mondja, 	- . 
hogy nyilváno ѕаn felszólaljunk, 	követeljük a sportközvelemény; 
t đl: vessenek végget ezeknek az állapotoknak. Kérjük! 	 a 
Jugoszláv Žabdarúg6 Szövetséget, - írja, - hogy a fentiekr бl 
értesítse a Népegészségügyi Minisztériumot is, miszerint Szabad 
kánok „ a sportКdzvéleménynek ~eabđI az alszövet вégb бl elege van. 

. 	Június 13-án Zentán: Jügo вlaven - "Tri zvezde" 2:1 /2:0/, 
kvalifikációs labdadigó- шu г kбzés, bíró Mészáros.. A zentai ' csa 
pat megérdemelten nyerte a mérkdzéit. Kevés nézi. A zentai eša . 
'patból kitűnt a szűkebb védelem, a vendégeknél a fedezetsor. 

A Jugoszláv Labdarúgó Szövetség, a szabadkai ZsAK óvása a-
lapján elrendelte a május 2-i Jugoelaven - ZsAK mérk бzé е  ujra - 
ját в zá вát. 	 . 

Július 4-én Zentán: Jugoslaven - ZsAK 2:1 /0:1/, újraját -' 
szott kvalifikációs labdarúgó-mérkdzés, bíró Lozanov. . Nagyon 
fair  játék, de a nagy hdség miatt nem volt érd4es. J.: Gvozde-
novi б , Petkov, illetve Janji б , Raji čkovi б . G.: Spadijer és Gvoz 
denovid I., illetve.Raji čkovi б . Ezzel a ZsAK végleg elesett 8. 
lehet бѕégtrl, hogy az alszövetség bajnoka Legyen. 

Július L8-án Zentán a SzAК  úszó- és vízilabda-mérk бzése a . 
"Lederer--serlegért". Immár. az ötödik évben megrendezett úszбver 
eeny alkalmával, ez alkalommal végleg a SzAK birtokában marad 
a Lederer György,a SzAK diszelnöke, földbirtokos által adományo__ 
zott serlég. Nagy közönség, egyetlen zavaró momentum, hogy 	a 
mérkбzés helyét a nyilt Tisza f е l б1i oldalon elzáró uszályt dél ' i  
ben, f els бbb parancsra visszarendelték. A vidéki klubok közül a 
becskereki Vojvodina és a Zombori Sport vettek részt. A birál б -
bizott ѕág elndke Zaviié Konstantin, tagjai a SZAК  részér бl Gu- ' 
elminó Sándor és Csinesák Lajos, a Vojvodina részérdl Liptai . 
Endre, a zombori 8 ort ré ѕ zér бl pedig Schaffer Tuli.  

A torna délel бtt vízilabda-mérkózé вekkel kezdđdött: Q_АК.  
Sport.5:1 /3:0/, biró K.reculj G.:  .С sі nсвб k II. /3/ és. 	цujid 
/2//SzAК4 illetve Nagy  /Sp/; Vojvod.ina = Sport 4:0 /1:0/, biró 
Guelminó G.: R бnyi /G/v  Rurl ьinder és Balla. A z xlszóvereenyek 
következtek, 3x50 m. ifj . . vegyesváltó 1. SZAK /Vass I.,Vass II., 

. V~ebel/,._?,,Sport, 3 ,  Vojvodina; 3x50 m. vegyesváltó 1. SzAK 
/Plavči ć  Milivoj, dr. Zentai László, Zentai Frigyes/, 2.Vojvodi 
na, 3. Sport 100 m ifj. gyorsúszás.lo Várady /V/,.2. Grülin 
/5p/, 3. Lukács Károly /SzAK/; 400 m. gyorsúszás :l. Balla /V7" 

Novák /Sp/, 3. Lukács /SzAK/, 4. Brankovan /V/; 100 m. hátam` 
szál 1. Balla /V/, 2. Vasi II. /SzAK/, 3. Ercegan /V/, 4. Har-
isány /SzAK/; 100 m. gyor вúszás . l..Vukič@vi б  /Sp/, 2. Balla /V/, 

Zentai Frigyes /SzAK/; 50 m: gyermek-gyor вnвzáe 1. Szü нzner 
/V/, 2.> Vartue III. és Lobozár /SzA К/ holtversenyben; 4x50 m. 
ifj. gyorsvált б  1. Vojvodina, 2. Sport, 3. SzAK; 100 m, mu11ú -
ez " 1. Kuгlander /V/, 2. dr. Zentai /SzAK/, 3. Vartus I./SzAK/; 
4x50 m. gyorsváltó 1.'SZAK/Har вázr Sándor, Vujid Jovan, 	Osi~t_: 
csók Endre, Zentai  Frigyes!, 2•. Sport, 3.  Vojvodina;  Vízilabda. 
mérk~ zés, mely eldöntötte azt, ki nyeri a Lederer-serleget:Szen_ 
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tai AK -  Vojvodina 3:1 /2r1/ ._G.: Csineв ák /2/, Tripol в zl у  F.  
dr. Zentai Láazló, Harsány Sándor, Zentai Frigyes - Р1аи  iá.2Лi- 
livoj - Vuj1á Jovan , Tripolszky I вtván, Csincsák Endre. Igy a 
két évén át gy6ztes S zAK birtokában maradt a вerleg ~ Pontverseny 
аllава : SZAK 68 , Vojvodina  60, Sport 45 pont. 

Július 18-án 5zabadkán: Bácska - Jugoslaven 2:2 /2:1/, kva 
1iflkáciбв  labdartigó-mérkб zéa, bírб  Sonnenberg. F.: Miskolczi - 
Velicki , Drljači - 5tipié, Gvozdenoviá II., Kalezi б  -  Udovđi Ć , 
Jančiá, Petkov, Spadijer , Gvozdenović  I. Mé.r a mérk ő zés  
é1d81t az alszövetségi bajnokság sorsa a Bácska javára. G.:Gvoz 
denovi б  I., Vidakovid, Netoj, Janćiá. Báeaka: Hanák - Prćiá,Vuј  
kovlá I ~ I. - Ćordariá, Horvacki , Kopunovi ć  - Horvát, Vidakovl , 
. Netoj, abanov, Cvijanov. . ' 

Az alszövetség bajnoksága igy alakult 1936/1937-re: Bácska 
11,, ZaAK 8, "Tri zvezde" 7, Hódsági'SK 7, Jugoslaven 7 pori_~ _. 

3937. augusztus 8-án Zentán az újvidéki szokól- 	kerület 
ú вzбveraenye a kerület bajnokságáért. A legtöbb számban zentai- 
ak győztek.,A b їráló-bizottság elnöke Paja Daljey /Újvidék/,tag 
jai Marko Vilió és Dobrivoj Preradov. A ver senyen az  újvidéki, 
zombori, kulai , becsei és zentai szokolegyesületek úsz бi vették 
r"zt. Nagy közönség. Eredmények: 100 in. gyoreús г,á з  1. Blladen 
Pej čiá /КИ1а/ 1 р . 10 mp., 2. Jovan Vuji ć  /Zenta/, 3. Ozren.,Krs 
tono či6 /Весае /, 4. P.iirko Berger /Becse/, 5. Todor Damjanovi  
/Becse/; 100 т . mellúszás 1. Mladen Ре jáić  /Kúla/,' 2. Brankó G1a: 
vaški /Becse/, 3. Lazar Babin /Zenta/, 4. Sever Kovaćevi б  /Be!-  
све/;3х50 т . vegyesváltó 1. Zenta /Milivoj P1avšl ć , Lazar Babir, 
Jovan Vиј 1 б/, 2. Kűla /Milan Vukadinлvi ć , Mladen Pej ći6,Djordjj е  ' 
Gajid/, 3. Zombor /Ivan iva.novl ć , Borislav Jovin, Nikola Radoše 
vi б/, 4. Becse /Ozren Krstono či ć , Todor Damjanovi ć , Mirko . Er- 

. ceg/, Zenta ideje 1:51,05; 100 т . gyorsúszás 1. Milorad Vorgiб  
1:05,04 /Zenta/, 2. Ni6ifor Pejin /Zenta/, 3. Radovan 	Grujin 
/Zenta/, 4:. I,iilorad Preradov /Zenta/  5-6 Dugan  é s Slobodan Jab- 
lđnovi Ć  /Ujvidék/, 7.  Aleksandar Andjeli б  /Újvldék/, 8. 	'Juan  
Pétrovi б ./Ки1а/; 50 т . ifj.yor вúв zás 1. Dra.gomir Gojkov 27,2 
mgg,. /Zenta/, 2. Dra.gutin Kne ~evié /Újvldék/ 3. Л£i orad 	Proti6 
/üjvidék/, 4.  Djordje Filipovi6 /Becse/ 5. Мг 1ов  Ѕijači6,  6.  Jo 
van ivIill б , 7. Milan Raćanз ki; 50 in. ifj. mell űszás 1.Aleksandar 
Krajačevlć  /Újvldék/, 2. Ranko lvkovi б  /Zenta/, 3. Sredoje Pa- 
jiá /fJjvidék/, 4. Ludvig Bek /Zenta/; 4х 50  in. ifj. vegyeaváltó: 
1. Zenta /Niáif or Pejin, Timotej Вхапоиаск l, Radovan Gruji6, Mi 
brad Vorgi6/ 2,63 тр ., 2. Becse /Dušan JaьІanovi б , 	Slobodan 
Jaь1anovi ć , Milan Petrovi ć , Djordje Filipovi ć/; mffugráa 3 m ma- 
gas ugrbdeazkáról if j. 1. Ni бifor Pejin /Zenta/ 110.,5 р .,  
Milan KaĆanaki /Újvidék/ 100,5 p., 3. Timotej Bra.novaćkl/Zenta/ 
100 p.; mtfugr" 3 in magas ugr бdeszkáról 1. Nikola Novakovi ć/Zen 	- 
ta/, 107 p., 2. Milorad Vukadinovi б' /Ки1а/ 103 p., 3. Nikolá- 
Pollak  /Zenta/ 102 р ., 4. Miaden Рејčl б  /Ки1а/ 86,5 p• ,t  5.Lazar 
Barglá 84. р . V~ zilabdamérk8zéa: A. csapat - B.  csapat Г :3/4 к 1/, 
а;két csapatot a SzAK vízilabda-játéko нaival egészitették ki, vi 
dékiek nem játszottak. 

A szabadkai labdarúgó-alszöve,ts~'g elvégezte az 1937/38 évi: 
bajnokságokban részvev б  csapatok új c вoportoв itását,. a követke-  
z бkbens 

. I. oszt , - szabadkai csoport Bácska, ZsAK, Slavija, StiANĐ , 
Zrinjski, SZMTC, Sport; I.  oszt, - álta3árlo в  iiác вkai 	csoport 
--------~ 	 ,...~ • 
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Tri zvezde, Zombori Sport, Bajmoki AK, Jugóslaven, Szentai AK, 
Gradjanski, Hódsági SK, Dulcie, Kúlai JSK; I. B. osztály - duna 
menti csoport Bezdáni SE, Nemesmileticei SK, Szerbmiletiesi SK, 
Zombori ZsAK, Sloga, Csonoplyai SK, Zombori AK; I.B. osztály 
tiszamenti csoport Slavija, Bác ѕföldvári AK, Obili ć, Merkur 
/Zenta/, Radni č ki SK /Zenta/, Adai SK, Kanizsai Sloga; I.B.osz' 
tály - középbácskai csoport Krivaja, CservenkaiS К , Sziváci SK, 
Csantavéri AK, Topolyai JAK, Hajduk, Verbáezi Gradjanski, V_e_r-
bászi SC; II. osztaly - szabadkai cs őport Bunjevac, Radni čki ŠK 
/Szabadka/, bajmoki Gradjanski, szabadkai TANK, szabadkai Bohe-
mia; II. osztály - dunamelléki csoport regdcei Sever SK,gákovai 
Elektro SK, zombori Radni čki SE, zombori Trgova ćki, Kerényi SK, 
monostori SK Dunav; II. o ѕziiály - tiszamelléki csoport oroszlá-
mosi Slavija, martonosi Borac, keresztúri Jedinstvo, adai Rad- 
ni ćki, horgo.si Jugoslavija. Az összes I. ée I.B. osztályíí csapa 
tok bruttó bevételéb ől 5%, a II. oszt. csapatokéból 3% fizeten-
dő  az al ѕ zövetsé,gnek, - ez alkalmas megoldás volt, az alszövet-
ség igyekszik eddigi hibáit kiktiszöbölni. 

Augusztus 22-én "Brankovan-vándordíj а s" úszó- és vízilabda 
mérk őzés Becskereken a Vojvodina rende.zéseben, melyen 	rés&E 
vettek a SZAK versenyz đi is. A pontversenyt a rendez ő 	csapat 
nyerte meg egyetlen úsz б jának, Balla Lászlonak /7/ kit(n6 ered-
ményeivel. 3 х100 m. vegyesváltó 1. Vojvodina /Várady,Kurind.er,_ 
Ball, 2. SZAK; 400 m. gyorsúszás 1. Balla, 2. Drobac, 3. Hüf-
niz SZAK/; 50 m. gyermek-gyorsúszás 1. Szüszner, 2. Rosenfeld, 
3. Drobac III ; 100 m. mellászás 1. T,Tihajlovi ć , 2. Kurlánder,,,_ 
3 •  Vaxtus Levente /SZAK/; 50 m. ifj. gyorsúszá е  1. Holló György 
/SzAK/, 2. Sztiszner, 3. iIuf nus /SzAK/; 100 m. gyorsúszás 1. Bal 
la, 2,..Harsány Sándor /SzAK/, 3. Jovan Vuji ć/SzAK/; 100 fin. hát 
úеz" 1. Balla 2. Várady, '3. Vass Jen ő  /SZAB , 50 m. női gyors-
u`szás 1. Engel, 2. Pretz; 4x100 m. gyorsváltó 1. SzAK / Hufnus, --. 
Vuji ć , Harsány, Csincsák/, 2. Vojvodina. Vízilabda- 	mérkбzés: 
SzAK - Vojvodina 6:3 /4:1/, bíró Gu ѕmann. F.: dr. Zentai 
harsány, Zentai II. - Plavéi ć  - Vuié, Tripolszky, Csinesák. A 
Vojvodinát szolgáló xosszakaratii.biró itélkezések miatt, a SzAK 
játékosai másfél per'c ćel a befejezés el őtt elhagyták a pályát, 
kiszálltak a vizb ől..,G.: Tripolszky /3/, Zentai, P1av ~i', Csin-
csák. 	. 

Augusztus 22-én Topolyán: SzAK - JAK 3:1 /2:0/, b.1.m. 
Augusztus 29-én Zomborban tartotta  a'  Zombori Sport 50 éves 

fennállásának emlékére jubildnis,"'deigen gyengén megszervezett 
úszóversenyét, a Szentai AK, a karlováci Sport Egylet"-"és a 
becskereki Vojvodina versenyz őinek részvételével. A,SzAK a 4x50 
m. gyorsváltбbaл  elsó lett, as egyéni і szószámokban:-Váss Nán 
dór második az ifj gyorsúszásban, Vass Jen б  harmadik a hátú - 
szásban, Harsány Sándor harmadik a 100 m. gyorsúszásban. A vízi 
pólótornán olyan szabálytalanságok történtek, melyék édáig i вme 
retlenek voltak a vajdasági sport történetében. .' 

Spórt _ Karlováci SE 3:1, vízilabda-mérk őzés. A KSE lela-
zsálta a mбrkdzést, hogy Zombor nyerje a jubileumi tornát. 

Szentai AK - Karlováci SE 4:3, vízilabda-mérk бzés. A KSE 
hihetetlen durván játszott tgy, hogy a SzAK játékosai mind aé— '. 
rülten hagyták el a vizet. A KSE a zágrábi. úszó-alszövetség tőbb 
szörös bajnoka. 

Sport - SzAK 5:2 /1:1/ vízilabda-mérk бzés_, bir6 	Grilz 
/Karlovac/. Az el ő z ő  merkózést бl fáradt"žén~á,дΡ csapatom "-  тh 6

_ 
 

~ 
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fosztotta meg. biztos gy őzelmét đl., aki olyan bíráв kodáвt muta-
tott be, amilyent a versenyz đk még nem láttak. Ha zentai fáté-
kos ért a labdához, a birái rögtön lefájta, a: szabaddobáaok szá-
ma 28:2 a Spo гt javára, Rrsány. és Zentai IIL.. kiállitása olyan 
el őnyt jelentett a Sportnak, hogy akanva-nauakarva kénytelen 
volt győ zni-. A zentai játékosokat. á1Tand:d.an lehízták a viz alá, 
vagy jajgatva-hagyták el a vizet, a zomboriak rúgásai . nyomán. I 
lyen körülmények között vizilabdát játšzani lehetetlen, - álla-
pítja meg a Suboti őki Šport вki List. 

Augusztus 29-én Adán:.Jugoslaven - Gradjanski /Bicei/ 0:0, 
labdarágó "Adai SK-serlegmérk бzé е " dönt ője. A mérk őzést azeptem 
ber 6-án megismét.lik Adán, s a gyóztes.kapja az Adai SK serle-
gét. 

Augusztus 29-én Mokrinban: Delija - Merkur 5:0 /3:0/, b.l. 
m., a zentai csapat három бráig:tartó kocsikázás után azonnal 
kezdte a mérk ő zést, ami a nagyarányú veszte еég.oka. 

Augusztus 29-én Zentán: SZMTO - Rad nidki SK 4:1 /1:1/, b. 
l.m. A mez őnyben egyenl б  ellenfelek voltak. 	 . 

Augusztus 30-án Zentán: Jugoslaven - JSK Ktifla 4:0 /1:0/,I. 
oszt. B.L.M., bird Készáros. J.s Velicki, Miskolci, illetve Var 
ga és Schmidt. G.: Udo ~ti čki, Petkov, Janjie, Gvozdenovic. 

Augusztus 30-án Bajmokon: SZAK - Bajmoki AK  3:0/3:0/,  I. 
oszt . B.L.M., bird Szabd. G.: Újházi 10.p, Tihanyi 27..p., újhá 
zi 34.p. Utána a SzAK csak védekezik. J.: Keezeli, jházi, Tih 
nyi, Gondi, illetve Tumbas és Budanovió. . 

Szeptember 5-én Zentán: SZAK - Zombori Sp оrt 4:0 /1:0/, I. 
oszt. B.L.hI.,  bird  боѕid. Rekordszáni közönség, élénk, érdekes 
játék. J.: Pakaáki, Tihanyi, Keczeli, illetve.Be Ćin, Majer, Ba-
lassá.: 

Szeptember 6-án Bajmokon: Bajmoki AK - Jugoslaven 	2:2 
/1:1/, I. oszt. B.L.M. Szépszámú kö' гönség A bajmokiak nagy aka 
rattal játszottak, kétszer is megszerezték a vezetést. 

Szeptember 6--án Szabadkán: Bácska - Szentai AK 3:1 /3:1/, 
b.l.m.,  bird  Neverkia. A zentai csapat el б zб  náp Zomborban ját-
ezott b.l.m-t. G.: Jenovac 12.p., Kopunovi Ć  II. 24.p., Mihalj đe-
vid 52.p., Kopunovi Ć  II. 71.p. F.: Kбrösi - Keczeli, Stepanđev -
P'ajid II., pakafiki, Godi - Jenвvap, Kiss, Tihanyi, Jyhá в z, Újhá 
zi. A Bácskából jók: Panóté kapus„ Gabai č , Ovijanov Ѕ abanov, Kö. 
punovid II., B:ojid /majd a helyette beálló Kopunovi Ć  I../„ čorda 
rid, Miha"devi Ć , Hampelid, Borvacki. . 

S-zeptembe_r 19-én Zentán: Sz АK - Dulcie 4:1 /1:0/, I. oszt 
B.L.M.,'  'bird  dr. Bogdanovid. G.: Tihanyi /2/, Jenovac /2/, illet 
ve Rapp /11-esb бl/. A verbászi csapat veresége ellenére is jđ  
volt. 

Szept ember 19-én Apatinban: "Tri zvezde" - Jugoslaven 4:1 
/1:1/,  I.  oszt. B.L.M.,  bird  Sonneberg. G.: Janđió /J/, illetve 
Krtolica /2/, Zieger /1/ /TZv/, Ignjatov öngólt rúgott. 

Szeptember 26-án.Zentán:, 3zАK - JSK Ktíla 4:2 /2:1/, I.oszt. 
B.L.M.,  bird  Lozanov. Az eredrnény könnyen lehetett volna akár 
fordított in. F.: K бrösi - Keczeii, Stepan ćev —Balog, Pakaáki, 
Gondi - Jenovac, D отdnу'  Tiharí,Juh"z, éjházi. A JSK goromba' 
volt  és sokat reklamált, kiiónošeYi Cekus, ákit emiatt ki is áld 
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tott a biró, s `áki elég .sport з zer{ítleni] Эi''Sg ;  ,тдyilatkozott. i 	a 
5zАK-i ѕ táknak: " `ö.ttök ti még hdzzán1ђ ; ma jdí~̀đ<kkor. megmutatjuk_ 
nektek!" A JSK-b61'jók Stojsi č , Ruér.. 

Szeptembér '26 n Bec в4n: Jugo slaven - 4 г'ád.janslti 0:0, • I.  
oszt. B.L.M., egyéb ádšit nem ismerjük:: 

1937. október 3~ ár iZentán Dulcis =---Jіїgc ѕlav ец  4:.1 /1:1/, 
I. oszt. B.L.M., biró Lášzl'á rdеkes,_. ѕ p;‚mérkбz., J.: Jaпkó 
vid, Dragin és Rapp /D/, illé-tvé:+Drljá& в  Vв3ick ;/Ј/.: 

Október 10-én Zentán: Szлк  - Jugoslávenil:l /0 1/,;I,oszt. 
B.L.M., biró r'é záros. A SZAK magas labdákkal játszott, ami na-
gyon megfelelt a Jugoelavennak. J.: Petkov /J/, Раkaški, Gondi 
/SZAK/. G.:,Gvozdenoviá és Tihanyi. Szép és jó játék. A mérk ő-
zés lefolyášának kom аіentálása miatt, a szabadkai alszövetség 
jelenlév5 elnöke tettleg inzultálta Hirschenhauser Pált, a Sz АK 
rendező jét, aki beperelte az elnököt a biróságnál, a SzAK pedig 
fel jelentést kildött az esetr ől a Jugo в zláv Labdarúgó-Szövetség 
nek. A Subotic"ki Sportéki list vezércikkben emlékezik meg, 	a 
sajnálatos e е eшényr бl éš hozza a szerepldk képét is. 	 . 

Október 17-én Zentán: Jugoslaven - Zombori Sport 0:0, 	I. 
oszt. B.L.M., bíró Tarvasi., Izgalmás, szép mérk őzés, kevés közön 
šég. 

Október 17-én Becsén: SzAK - Grad janski 2:2 /1:1/, I.oszt. 
.B.L.IЛΡ., biró Rudid. Iz сa].mas mérkdzée. J.: Stepan ćev, Kбrösi,il 
tetve Milovanov, Nagy s Károlyi. G.: лј 1оvanov /11-esbбl/, Va_r 
ga, illetve Stepan čev, Tihanyi. 

1938. január 9-én rendezte az elsd vadásztársaság az utol 
.eó idei körvadászatot, mivel a nyulvadб szat csak január .15-ig 
szabad. A tornyosi és a likasi ut.között Felé бhegyig 320 nyúl 
került teritdkre. 	 . 

Január 21. t"ivel'a tápasztalat szerint a közönség csekély 
érdeklddést mutat,a barátságos mérk бzések iránt, több vidéki 
klub elhatírozta, hogy. ,a bajnoki szezon elótt'a "Vidéki- kupá- 
ért" rendez шб rkэzéseket. A 12 egyesületb ől álló mezбnybe, meg-
ké.rdezése nélkül beosztották a Szentai AK-ot iš,_ 4 уnek a veze 
t б sége azonban igy határozott, hogy a kupakuzdelmekben nem ki- 
ván'rés гt venni. 

Január 25-én tárgyalta a m. év október 10-i epo .rtincidenst 
a járášbiróság, a tárgyaláson" azcлban a peres felek kölesönö в  

' вajnálkozásukat fejezték ki a tör.téntek miatt, Hirschenhauser 
Fát és dr. Ludajid Stanoje egymástб.l bocsánatot kértek és kibé- 
.kültek. . 

Januбr 30-án zentai Sakk Klub - Szabadkai b:unkáš Sakkozók 
5,5:4,5• Nagyszá.mú közönség a Royalban.. Nagymél kцti veszt. Ba-
rid ellen, Zivkovi6 nyer Gaal ellen, Vartus_/z/' Hátász éldön-
tetlen, Budja /Z/ veszt Luliótyal szervben, Fesser /Z/ gy$ тΡ apró 
ellen, Gel'bmann /Z/ - Tót el чiб ntetlen, Hesse.r J'./Z. I,edvai, 
eldöntetlen, Rec ѕkó Z/ legy5zte Kaszibát, 3:ucsi /Z/ veszt; T.a-- . 
diá ellen, Eszes /Z/nyert Jeneivel szemben. 

Február 3'- i iil'ésén, a szabadkai alszövetség kisoreo-] 	az 
I. é зΡ I.B. l)ábdariigó bajnokság bajnoki mérk ő zéseit, melyen már-
cius 6- sín' kBdódnek é s juniusra. f e j ez6dnek  be.  

Február" г'. Kötelez ő  testnevelési= gy нkorlatok. A váXDsi ható 
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в g  rendelete értelmében az ös szes fiúgyermekeket, akik  1919-
1928  években születtek be kell jelenteni a városházán regisztrá 
lá в  oéljábál. Ezeknek u:г  .a kötelez đ  testnevelési törvény ala 
ján tornagyakorlatokra kell járni. Aki be nem jelentkezik, azt 
500 din. pénzbüntetésre vagy 5 napi elzárásra itélik..A rende-
let az elemi é ѕ  középiskolásokra nem vonatkozik. A szállá эiakat 
kés бbb hívják fel je'lentkezé ѕre. 

Február 13-án tisztújitá ѕ  a szokol-egyesületben . 	Elnök 
lett dr. Kneževi ć  мilo#, alelnök KneEevi6 Milivoj, pénztárnok 
Rakid Lazar, ellen őr'Kirjakovié Branislav, titkár Perovié  Nike-
la,  a tornaosztály vezet ője Aradeki Sever, a kultúr-szakosztály 
vezetője Branko Petrovi ć . Elvileg kimondták, hogy.közadakozá в  -
bó1 Szokol-székházat építenek. 

Február 15-4n városunkon is átutazott Karác9onyi János, er 
délyi világjáró kerékpáros turista aki már eddig bejárta Auszt- 
гiát, Csehszlovákiát, Romániát, s most Jugoszlávián keresztül 
Albániába utazik. A balkáni államokon kereeztül.Azeiába, Auszt-
ráliába, Amerikába és végül Afrikába akar eljutni, .ahol kultlSr-
munkát akar végezni. fJti élményeir ől naplót. vezet és fényképfal 

A Sakk Klub ííj vezet ő séget választott. Di вzelnök Szabó цá- 
tyás, elnök Zavifi d Konstantin, alelnök Kosanovió Nikola é,s Pie 
kunov Fetar, szakosztály-vezet' Vartus Ferenc, els đ  titkár Bu- 
dja Ferdo, második titkár Nagymély kúti Antal, pénztáros Rein-
holez István, háznagy L:uosi Janos, igazgatósági'tagok Re,cp kó Pé 

. ter, Gelbman Aladár, Eszes .:Iihály. Felügyel ő-bizottság Zivko - ' 

vіё  Sava, Szabó Gyula és Neái ć  Isidor. 
Február 13-án Zentán: Sz АK - ZB AK /Szabadka/ 4:1 	/2:0/, 

b.l .m., bíró Jovanovid. Szép játék. A SZAK Gondi és 	stepančev 
helyén tartalékkal játszott G.: Juhász ,/4/. A ZsAK 11 -  egyből 
szerezte gólját'. 	 . 

Február 13-án Zentán, Radni čki-pálya: Sloga /Kikinda/ J_u 
goslaven 4:4 /4:1/, b.1.m., bíró Térzin. A Sloga máx az elsó 20 
percben 4: gólt szerzett. G.: Jan či ć  25.p., majd Gvazdenovi6 /11 
e вból/, Fajié I. és Kablar•  Kevés néz ő . 

Február 18-án a városi gazdászati bizottság ül гsénVцј _ 
Sava elnöklete alatt úgy határoztak, hogy a Szokol- ' egyestilet' 

. szubvencióját a tavalyi 5000 dinárcol, 10000 dinárra emelik,. a 
mint az az el ő z ő  években is volt. 

Február 24- 4n labdarúgó-játékvezet ői tanfolyam 	kezd бdik 	.. 
Zentán, melyre az elókésztileteket Teriin Velimir városi tisztvi 
seló végzi. A tanf olyarcot és zár6viz ѕgát legalább 10 jelentkező  
'esetében tartják Zentán. 

Mi" érkezett meg a FIFA /8/ leirata a Jugoszláv Labdarííg б  
Szövets`éghez az ország sportklubjai részére, mely szerint a fu$ 
ballabda eíílyának 396-453 grammnak kell lenni. Az eddigi el бí -
r" 370-430 gramm volt. Az idei bajnoki mérk бzéseket már az új 
вíílyú labdákkal játszák. 

Február 20-ár_ tartotta a Radni6ki SK évi rendes k6zgyttlé 
еét a Szilvái-féle vendégl бben. Mivel az egyesületi elnбkđ& 
nem jelentek meg a közgy űlés levezetésének idejére, Kulka JÓzse 
fit vála вz_tották közFуU. 4si elnöknek. Itiel бtt rátértek volna á 
közgytilés'pontjainak tárgyalására, viharos vita fejl бddtt  ki,  
---. 231 . 	 99• 
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me1 veszekedés гΡeué ~ személyeakedémaé fajult.;,, akörül. hogy г  van-e 
szavazati joga a leigazolt; de mérk*zésekea;i r"z nem-vevő ,nem  

tréningez5játélco во knak',,valamint a Rádni'ki;SK'ba belépett kisebb 
eg`y QТе tek elnökeinek. A=?vitának csak' $ hbt išági kiküldátt, eré 
lyes f ellépése vetetttvége4. Utána sza~sz"aaa megadták a jogod 
&belépett egyesületek elnökeinek,, de &hanyag játékosoktól meg 
vónták_. Márton József titkári j г&bnté вéžíen elmondta, hogy az év, 
folyamán a régi vezet őség tehetetlennek bizonyult az egyesületi 
ügyek vezetésére. Ezért az év folyamán іі j vezet őséget választot 
tak, de az még'nem tudta'az egyesület ügyeit rendbehozni, meri 
a régi még  jig  z бknуvёќе t sem vezetett. A Radni čki anyagi gin- 
dókkal küzdött s ezért eladta sporttelepének felét a Jugoslaven 
SK-nak. Megállapitotta, hogy- az egyesület csak úgy állhat fenn,. . 
ha a vezet őség az egész év folyamán anyagilag és erkölpsil_eg tá' 

• mog atja a.klub.ot. Kulka József arról számolt be, hogy a'. pénz_,. 
ügyi eredmény passziv. Utána Josimovid Mate beszélt, s élmondta, 
hogy az egyesületben egy sport- és egy politikai; áramlat uralko 
dik, -míg nem politizaltak, addig az egyesüle.tnek,.5000 dinár 
készpénze volt, most a játékosok egy része elha.gyta a klubot, 
mert szegény egyesületben nincs kedvükjátšzani. A,z.:új tiszti- 
kar  me  Іаѕ ztaiга  két lista k"zUlt,;az egyiken ósupán.sport=-
szeret б  vezetők, a másikon politizálók is vannak,-. Jo• в imovi б  
szerint; a.második lista győzött 13:17 arányú szavazáttal :.Elnök. 
lett dr. Pap Antal, másod- és harmadelnök Ormos Andor é$.Kozár 
Gyula, titkar Mati ć  Dušan, pénztárnok Kulka József, labdaúgd• 
szakosztály vezet ő je Bakos István,.birkózó.-sza'_kosžtály vе etб je ; '. 
Göncz Hárton, e1len6r, Živkovi ć  Vo jialav:.. A vála вztm.ny .hattagí1. 
A választást Takács I tváл  korelnök vezette, a kö'zgyül." d.u. 
2-t бl fél 7 óráig tartett'.. . 

.. 	Február 20-án:Zentán: SZAND.- SzAK' 532 /2:1/, b.1. т ,;, ј biró 
Szabó. G.: Keczeli /2 öngól/, üjházi, Jenovac. Vree'гkó,.Stan- 
~еи ; Keczelsi-tréning nélkül játszott. 

Február 20-án Becsén: Slavija - JUgaslaven 4 г 1' /2:0/;•, lab- 	. 
darügó "Vidéki-kupa" mérkб zés,,bir б  tiozanov. G.:..Jan6iá 4,7... р  , •  ' 
Šlavija 24'., 40., 56., 69„.La.. Ј '..:: Janč~Cty, Pajié, L1 ~~j~ č iг~, ~padi; . 
jer.• . 

.Február° 28-án аг  els ő  vadásztárзaság évi közg~iĆ214'а8а,_ 	 _4  .  
mult 	évben- 3S57 Г nyulat, 1800 foglyot, 310 fi.irjet, Pr vádkaоsát',. 
1'2'vadl5:bát, 10 facánt, 10 erdei'šzalonkát és 1 rókát  ejtettek 	1 
ut.. A tagsági dijat 400 dinárra гmelték f e1 és a tár вašág tagja '`' 
it bi'ztos2tják baleset  ellen'  Az új tisztikar: elnök dr. Kon о-

".• 

. vió Bo ~ű dar,. alelnök mr.ph. Huszágh Lá8z1ó,. titkár. Branóvaёkl 
Dánilo,> p.énztáros dr. Bánffi Boldizsár, vadászmeaterek: mr. ph _ 
Céorna3 Richard.  és Ri .eez Lajos. A f elügyel бbizottság. ..tagjai . 

'Djord~ev3i в  Milan,.  Jankovic в  István, Slavnió Paja. Fegyelmi bi- 
' zotts g,: dr. Kon ovid Bozidar, dr. Pecarski Bran.ko, Bránova čkl 

Danilo. Választm~ny: Pandek Ferenc, Rudics Elek, Teodorovi ć  Sla 
vo-ljub, Rieaz Jdzsef,,  Wolf  Imre, Lolin Mirko, Preradov Bogdan, 
Dimitri j eviá ВоBko.. . 

. 	Már.c,iив  7-én Paj:ilá II . PavI;e y  a SZAK népszerü "kis 	Pa ji6 ' 
ј !а" eв l~i:iv ő jеn Berze _Erzsébet Jullannával, a S гАК  vezet őвége ‚ё  

` játékoaai testi:iletileg vettek részt.. 	 . 

	

П (~~ а Feb-ruár 26-án tartotta a S.zentai AK álarcoebál ját. 	Éjfél 
ntán а  jіelmezversenyen, еlаб  d;ijat nyert Vавв  Anci  /magyar ru- 
~ , 	 ~Ž~`Ž._..`  
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ha/, másodikat Gerber Magda /spanyol ruha/, harmadikat Égi мici 
/s бt ruha!, negyediket pedig Kalmár Böake /holland jelmez!. A 
férfiak jelmezveгѕenyét Vase Nándor /indián jelmez! és Guelniind 
Sándor/póly"baba/ nyerték. 

Február 27-én Zentána Sz АК  - Báoska /Szabadk_a_/ 2 к 1  /2:0/ '  
b.l.m. A Báe вka több еt támadott, di a kapu el őtt határozatláp 
volt. Szép. élvezetes játék. . 

Február 27-én Zentán: Jugoslaven - Slavija /Becse/ 	3:1  
/1:1/, labdarúgó "Vidéki-kupa" mérk ő zés. A zentai csapat , nem 
tudta behozni a Slavij.a Becsén szerzett el бnyét, s igy kiesett 
.a további küzdelemb бl. 

Február'26-ári a váro нi közgyúlé®en V'uji ć  Sava váro вelnölc 
beszámolt többek között a kötelez ő  testnevelési t đrv'ny végre - 
hajtásáról is. Hangoztatta, hogy a f бorvo вi hivatal februárban 
megvizsgált a váro вban é ѕ  Tornyoson 1500. , tízt5l-hгiв zéve в  if jút, 
akiknek csak tiz százalékát találta a testnevelésre alkalmatlan. 
пák.r'agy betegnek. 

Február.  28-án a Merkur SE az Eugen- в zálló ._. ѕzíntiáztermében 
. nagyszabású.álarcosbálat rendezett. 

Az érdekelt egyesületek kifogásai köv еtkeztében, a szabad- . 
.kai labdariigd-alszövetség újra sorsolta a vidéki I.B. csapatok 
bajnoki mérk őzéseit, a ezzel a március 6-i kezdési napot, áp гi- 
1i дΡ.10-re halasztotta el . 

Máxo us 6-án Zentán:, SzAK - "Tri zvezde" 2:1 /1:1/, I.oszt. 
B`.L,L, biró Bogdanovió.'Ha Tihanyi helyett nem áll , fel,a ,S.zAK 
tartalékkal; ,ügy .a gyбzelem nagyobb arányú ,is lesietett volna  G.:  
Borsos  30  p., ,Jenovac 40.p-, Ú jházi. 

Báx,ciús °6 -án .Verbászon: Jugoalaven Dulci.e 1 s0 /0;0/, Í. 
lest.' B   M., bird Sonnenberg. Erá в  iramú mérk őzés, a `žentіг  -I. 
.ésapat lelkes játékának kö вzönhette gy őzelmét. G.: Gvózdenovi б  
/11-esb đl/ 77.p' A verbá еzi csapat végig fölényben volt. 

Elrendelték, hogy áprili в  1-én kezd'5dnek a kötelez б  testne 
' vél$si gyakorlatok. A gyakorlatok a vásártéren a labd аг'gб  -p'. 
lyákon, az arra alkalmas középületek udvarain lesznek, hogy min 
Jenki számára kđ zel essék a gyakorlatoz' tér.. Mindenkit éгteвi 

. tenek, hogy hány árára, hol jelentkezzen. 
március 13 -án a Sakk. Klub megkezdte e1:s б  osztályú 	verse 

nyét, melynek részvev đi Búdja, Gelbman, Eszes, lesser, 	Mue i, 
Nagymélykúti, Recskó, Reinholoz, Piskunov, Sedjakov,Yartus, Ziv 
kovi ć . 	 . 

Március l3-án Zen án: Jugoslaven - Gradjanaki 4:3 /2:2/, 
I. oszt. B.L.M., biró Ѕibalié. Hideg szél. Az els б  félid бben a 
beoBei csapat egyenrangd, de a másodikban a zentai a jobb. G.: 
Pajid б .p., Gradj. ll.p., Gvozdenovió /11-esb ől/ 15.p., Gradj. 
20.p. Gradj. 56.p., Janjiб  бl.p., 83.p... 

Március l3-án Кúlán: JSК  /кúla/ -  SzAK 2:1  /1:0/,  I.oszt. 
B.L.M. _.bird Beleslin. A SzAK képtelen volta gólhelyzeteket ki 
használni. G.: Gergely 30.p., /11-esb đl/ 55.p., Stepančev 65.p. 

Márciuе  '20-án Zentán: S иAK - Bajmoki AK 9:3 /4:1/, l.oв zt. 
B.L.M., biгб  Boros. A SzАK három tartalékkal, a bajmoki csapat 
pedig a szabadkai Slavija volt játéko вaival megeгб&idve lépett 
pályára. J.: Tihanyi, Pakaški, Stepan čev, Juhász, illetve ;Ho1 
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hacker Pisaziid, Ormos. G.: Juhász /3/, Tihanyi /2/, Újházi/2/, 
Stepanev /2/, illetve Holzhaoker, Pisani е , Ormos. 

Március 20-án Kúlán: JSK Jugoslaven 1:1, I. oszt. B.L.M. 
Egyébadatokat nem ismerünk /9/. 

Április 3. A hatóságok arra kényyszerültek,.hogy  a kötelez ő  
testnevelési oktatás beosztását megváltozta вsák a f еlsбhegyi és . 
tanyai szСil бk kérelmére. Eddig ui. rendkivül terhes volt, hogy 
a f els đhegyi fiatalok vasárnaponként a városba, a tanyai fiata-
lok pedig-olykor 10-15 km. távolságra, Tornyosra voltak kényte-
lenek menni, e ott fáradtan részt venni a tornagyakorlatokon. A 
tanyai fiatalok egyúttah elestek attól a lehetóségt ől is, hogy 
vasárnaponként, - tanyai csélédek lévén, - hazajöhes еenek tisz 
tát váltani. A f els5hegyiek azt kérték, hogy ott he3 уben, a' 
szállásiak pedig, hogy közelebb es ő  szállási központokban tárt-
sák a tornagyakorlatokat. . 

Március 28-án Zomborban: SzAK - Zombori Sport 3:1, I.oszt. . 
B.L.M., a közelebbi adatokat nem ismerjük. 

Március 28- 6n Törökkaniz бán: Obili č  - SzAK I.b. 3:0,b.l.m. ' 

мároius 28-án Adán: Adai SK - Merkur 3:1, b.l.m. 
Március 28-án Zentán: Bajmold AK - Jugoslaven 3:'1 /1:0/, . 

I. oszt. B.1.K., biró Gyetvai. Goromba játék. G.: Holzhacker 40' 
p., Paji ć  49.p., Holzhacker 85.p., Pisani б  88.p. A vendégek 
j бl játszottak. 

1938. április 3-án Zentán: Jugoslaven - SZAIK 2:1 /0:0/, I. 
oszt. B.L.M., bíró Jovanovi č . Rekord számú közönség, a ezurko - 
lók idegessége átragadt a játékosokra is és górombáskodáshoz ve 
zetett. A 62.p. Paji ćot, a 78.p. Dománvt..a 89.p. Gvozdenovićo~ 
állította ki a biro. A SzAK ezzel a vereséggel elvesztette a 
bajnokságot a Jugoslaven pedig elkerült az alsó régiókból . . 

A Szentai AK április 6-án tartott választmányi ülésén 'ggy 
határozott, hogy az április 3-i mérk бzés tapasztalatait. lesz űr 
ve, zentai riválisával többé nem játszik, amennyiben az ala p-. 
szabályok erre módot nyújtanak. Ezt a határozatot közzétették 
a "Hiradó" 1938 бprilis 10-i számában. . 

л prilis 11-én Zentán: SzAK - Gradjaneki /Becse/ Ő  Ö,T.oszt 
13.L. М ., közelebbi adatunk nincs. 

Április 11-én Hódságon: Hódsági SC - Jugoslaven 3:1 /1:0/, . 
I. oszt. B.L,Ir1., egyéb adatot nem ismerünk. 

fiprilis 11-én Törökkanizsán: Merkur -'Obili č  3:2, II.oszt. ° 
B.L.M. 

Аprilis 10-én tartotta a P>:erkur SK évi kö гgyiilését. IIj ve`-
zet đség: dfszelnök Vuji ć  Sava,6e.leketió Zdravko, Zavíši б  Kons 
tantin, Rudics Ignács, Kesseiring Erna, Riesz Lajos, Dragin G. 
Radivoj, Polyák L đrino és Reinholcz G~тő z б , elnök Szőke Dezs ő  , 
ügyvezet ő  elnök Piskunov Petar, alelnök Yápp Frigyes és Baláz в  
Piri János, titkárok Csáki Mihály és Szabadi László, pénztárno-
kik Hadler Lajos és Kovéesevi_es József,j еу z ő  Jovi б  Aleksandar, 
a labdarіig6- szakosztály vezet б je Wegner Pal, ellen őrök Lengyel 
István és K ővágó Llártin, ügyész dr. Vuji б  Svetozar, ház гг~~agy Fe- 
hét Gábor, szertárnok Gebhaxdt Dezs ő , orvosok dr. Vigg Agoaton, 
dx. Prekajeki Dejan, dr. Vig Kálmán, igazgatóbizottság Sindele ѕ . 
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Károly, Nagynémedi Ferenc , Mészáros Ferenc , Keczeli Ferenc,Ráe.z 
Szabó András , Deák Ferenć , Gebhardt Мátyás , &Iegadja Jen~ ,Náná бi 
Béla, Szép István , Rekeczki Lajos , Felügyel6bizott вág Tóth And-
rás, Jung Márton , sdti мlhály , Tót Vince , vigalmi-bizottság ii-
nöke Sáti rahály. 

1prilis 17-én tartotta a Gazdaköri Ifjáság évi közgy{ilését, 
melyen új vezet бв éget választottak . Elnök Hevér Károly , ügyveze 
t б -elnök Vámos János , pénztárnok Pi в zár Péter , helyettese Szé-
les István , vigalmi -bizottság elnöke Bagi Imre , ellenőrök Kecs-
keméti Vince és Polyák Vince , számvizsgálók Gere Győ ző , Tóth H. 
Lajos és Horti Károly , jegyz ő  Tót Gyula , f őrendez6 Polyák La -
jos, rendez ők Csabai Károly , Papp István , Pintér Elek , Göblds 
Dez в6, Boros Jen ő , Széll Ferenc. A vezet őség elhatározta, hogy 
lovas-szakosztályt alakit , melynek megszervezésével külön _  bi-
zottságot bíztak meg. 

április 17-én Zentán: Slavija /Becse/ - Sz АK 3:1 /3:0/, b. 
l•m• A zentai csapatban túlnyomó részben ifjüsági játékosok eze 
repeltek, lélek nélküli, csapkodd játékot mutatott. 

Április 17- 4n Csantavéren: Jugoslaven - CsAK 2:2, b.l.m. 
Április 24-én Kanizsán: Szentai AK - Sloga 7:2, b.1.m. 
L'^ájus 8. Dr. Fapp Antal orvos, a Radnióki SK elnöke elf og-

laltságára vall tekintettel lemondott elnöki tisztségér ől. 
Május 1-én Zentán: SZAK - Hódsági SC 2:0, I. oszt. B.L.M.A 

gy ő zelem nagyobb arányú is lehetett volna, ha Juhász a mérk бΡzés 
elején meg nem sérül , s a zentai csapat nem játszik végig 10 
emberrel.G.: Jenovac, Tihanyi. 

Május 1-én мokrinban: Radni čki SK - Mokrini SK, b.1.m.eréd 
. ményét nem tudjuk. 

Május 8-án Verbászon: Szentai AK - Dulcis 3: 1. , I. oszt.B. 
L.M. A tartalékos SZAK ezzel a gy б zelemmel bebiztositotta magé-
nak a második helyet a tabellán, de kedvez ő  körülmények között 
még els ő  is lehet , ha a "Tri zvezde" elveszti bajnoki mérk6zé -
sét a zentai Jugoslavennal szemben. . 

Május l5-én Zentán: Báceföldvári AK - bierkur 4:1, II.oszt. 
B.L.L1., bíró Šovljaneki . A zentai csapat lélek nélkül játszott. 

El őmérk ő zés, tréningmérkőzésként a SzAK I. és I.b. csapata 
között. 

1938 . május 22-4n Zentán : "Tri zvezde " - Jugoslaven 	1:0 
11:0/, I. oszt. B.L.t чd., bíró Rudié. A Jugoslaven végig 	f ölére 
ben játszott, de eredménye nem volt, még a 11-est is a kapusba 
lőtte ŠSpadijer. Az apatini csapat semmilyen játékot nem muta-
tott. G.: PlavšiC. J.: Borsos, Schrodi, Weiss ,  Pucs , Skoda/TZ/, 
valamint Velicki , Kalezi ć , Fajic I. ,Gvöždenovid II. és a tarta-
lék kapus. 

Az I. oszt. általános bác9 Кai csoport 1931938 évi labda-' 
rúgó-bajnoksága ezzel befejez ődött , a tabella 	egyes adatok 
hiányában / nem teljes , a következ ő : 1. "Tri zvezde" 22, 	2. 
Szentai AK 21, Hódsági SQ 18, Gradjanski 16, Jugoslaven 14,Du1-
cis 12 , Bajmoki AK 12, Zombori Sport 12, JSK Kúla 11 pont. 

Az alszđvet ségi kvalifikációs 'bajnokságot a szabadkai"Bács 
ka"nyerte Szabadkán : Bácska - "Tri zvezde " 8:0 /4:0/, Apatinban  
3:1 	:1/. 	 .`'. ., 
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1938. május 18- 4n Zentán tartózkodott Asbóth József, a ma-
gyar or вzágo В  tenisz-válogatott tagja, aki jugoszláviai turnéja 
kapcsán , itteni barátainak . meghivására látogatott el egy napra 
a zentai Tenisz Klub népkerti pályájára. 

М4 ј u ѕ  29 . Felhívások jelennek meg a helyi lapokban, 	hogy 
a kötelező  testnevelési gyakorlatokon meg nem jelen đ  ifjak ezü-
leit vagy munkaadóit 50-500 dinárig terjed đ  büntetéssel gyújt-
ják. Akik eddig iskolába jártak és eddig ott vettek részt a tor 
nagyakorlatokon , az iskolaév megszüntével kötelesek ezekre a 
nyilvános testnevelési gyakorlatokra járni, addig , amíg ismét 
új iskolaév nyílik. A gyakorlatokat a városban vasárnaponként a 
Népkertben tartják, kb. 800-900 ifjú részvételével. A testneve-
lési gyakorlatok el đad бi Sever Aradski, Joca Borzaški, Dobrivoj 
Preradov , Milan Savi6- "Bu ćkalo" , Milan Savi ć-"Buca", Vladislav 
Jovanovié, Nikola Slavni ć , Stevan Bakali6, Du ~an мiladinov-"Ši-
mika", Bordjoški, KoledIn, stb. 

Az I. B. tiszai - csoport bajnoki mérk ő zései közöl csak 	a 
Merkur - Obili б , 'erkur - Bác ѕföldvári AK, Radni ćki SK - Obilió 
mérkđ zé ѕ ekről van adatunk, - rig a.többi mérk đ zé вek eredményé -
rđl és lef olyásáról,•u.m. Merkur - Sloga, Slavija - Merkur,Adai 
SK - Radni čki SK, Radnički SK - Merkur, Slavija - Radni ćki SK, 
Adai sIC - Merkur, Radni ćki SK - Sloga, Bácѕföldvári AK - Radni č  
ki SK semmi adatunk nincs. 

rrfájúe 22-én tartotta a Szentai AK évi rendes közgy űlését. 
Jegyz őkönyvben örökitették meg Ferenczi Pálnak , az egyesület 
elhunyt alapító elnökének nevét. Az egyesület mult évi forgalma 
80.000 dinár volt, melybál 10.000 dinár ad бt fizetett. Az új 
vezet ő ség : diszelnök Vuji ć  Sava , Lederer György , Cetina Zarko, 
Rudics Ignác , elnök dr . Pecareki Branislav , alelnökök dr. Kecze 
li_Iy. Ferenc, Zavi б i б  Konstantin, dr. Ferenczi Antal, tiaztele~ 
beli alelnökök Atlasz Ármin, dr. Glücksthal Géza,Hei вzler Gy. 
Aurél, Hubert Jen5, Izsák Dezs đ , Korhecz Uyula, Petrovi б  Zarko 
dr., Rudics Elek, Riesz Lajos, Rudics Mihály, Lagorica 	Ivan 
dr., Vujié Svetozar dr., ügyvezet ő-elnök Kiss Frigyes, 	titkár 
Tripolszky István, Freradov г,  kola, pénztáros Stolcz Dez вő ,S~đ t~ 
Kálmán, ellenórök.Riesz József és Csincsák Endre, szertáros 
Gyetvai Ferenc és Jesina Béla, háznagy Arpási Károly, ügyész dn 
Kúthy Zoltán és dr. Deutsch János, orvosok Deutsch Mihály dr., 
Halász János dr., Kragujevid Stanoje dr., Stöckl József dr., 

_felügyel őbizottsági tagok Vartus Ferenc, Bruckner László, мUhü er' 
Miklós, a labdarúgó-szakosztály vezet ő je Guelmind Sándor, 	az 
úszószakosztály vezet ő j e Vuji č  Jovan, az ifjíísági- szakosztály 
vezet ő je Borbély Dezs đ , a tenisz-szakosztály vezet ője Webe1 La-
jos, a kor e ѕolya-szakosztály vezet ője Pandek Ferenc , a kintúr 
szakosztály tagjai Megadja Erzsébet, Kiss Alice, Vase Anci, Do-
bos. Győ z đ , Gonda Simon, Hüller Dezs ő , Ormos Andor, Pakaški Vla-
dimir, Rónai ЈrnC. Vó.lasztmányi tagok: Biliczki Ferenc dr., Bor 
bély János, Bordjo9ki Djura, Bencsik Lajos, Vámas János,Vukeli 
Milan, Glücksthal Jáno в , Galsa гбter, Csonka Lajos, Doroggi Jó-
zsef, Dallos Jen ő , Gyetvai Géza, ifj. Domány Ferenc, Halász Sán 
dor, Márkus Istvá.n, ' гikо 1i б  Dobrivoj, Nin či ć  Miloš dr.,Nagymély 
kuti Bálint, Fárto ѕ  Tibor, Preradov Uroé, Pahkd I и Jcl6s, 	Riesz 
Gyula, Sz őke Dezs ő , :ternberg Andor Tabakovid Endre dr., Teodo 
rovid Slavoljub, Tóth Mó.rton Ujház G е'rggély, helyettesek Hir-
echenhauser Pái, Seródi Isty n, Tóth Mihály. 
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Május 22-én Becsén: Szentai AK - Gradjanski 1:2,b.l.m. 	A. 
zenttai csapatból hiányoztak Stepanč®v, Keczeli, Juhász , Tihanyi, 
helyettük fiatalok játszottak. 

Júniue 4-én , a vásártér közelében , a ka в zárnya melletti mű- 
úton 1 zeu özött gróf Dessewffy Tivadarné született Dunggyersz-
ky Baba budapesti Liхlov snő  és Popovié Svetolik becskereki keres 
kedelmi utazó autója.. ¢3~ 

A báni hivatal., a helyi rend бrható вá_okon keresztül korlá - 
tozta s em- y- -- 	- rau o , va n a _ z autóbuszok óránkénti 
közlekedési sebességét . A luxusautбk  50, a többiek csak 35  km. 
бránkénti sebességgel ћ ±аmіаівак . 

A nemzetközi autóút Horgos-Topolya közötti szakasza telje 
sen elkészült , s a munka jelenleg , a Topolya beltertiletére 	eső  
altszakaszon folyik. A Topólyától Újvidékig terjed ő 	.tszakaszon 
egyel őre csak el őkészit6 munkálatok folynak és semmi 	kilátás 
sincs arra , hogy még ez évben elkészüljön az útnak ez a része  is.  
1938. május 29-én Zentán: NAK /Újvidék/ - SzAK 3:1 /1:1/ labdarú 
gб "St-il novié-serleg_вérk ő zé в". A vendég kék-fehér együttes első--' 
izbén szerepelt Zentán. A SzAK, у ~ zelme esetén, a második he-
lyet foglalta volna el a serlegmerkб zéseken. 

L:ájuв  29- ć.n Zentán: iierkur - SzAK komb., b.l.m. Az 	ered- 
ményt ne7r, ismer. jük . 

Május 29-én Zomborban: Zombori Sport - Jugoslaven 4:3 	I. 
oszt. B.L.L. Az elmaradt bajnoki mérk ő zés lejátszá вa alkalmával 
a zombori csapat biztosította magának a csoportban maradást. 

Június 5-én a Szentai AK mükedvel ői el бádták Erdélyi irihály 
operett јбt,a "Sárgapitykés közlegény"t.A 15 tagú zenekart Rosen-
berg Emil tanító, karnagy vezette, a táncokat Landau Juliska, sza 
badkai tánctanárn ő  tanitotta be. A szerepl ők az aranyifjúság so-
raib бl kerültek ki: Sztrilich Béla és felésége-, Kapás Ica, Barát 
Ica, Wagner Böske, Gyetvai Géza, Bodor István, Burány Bélóné, Rб  
nai Erna, Bubala Aranka, iгрбá i János. Kisebb szerepekben: Guel- 
minő  Sándor, Fehér Gábor, L_olnár Ibi, Borbély Dezs ő , Rózsa Ilona, 

.Szulai Maca, Schneider L::árta, Rózsa Lrzsébet, Bartusz Tibor, Dau 
kó,Bandi, Döme Gyula, Farkas István, Klenбczkj István és Szer 
Ferenc. Rendező  Bubala Ignác. 

Június 12-én megismételték az operettet lešzállitott helyá-
rakkal. 

Június 16-á.n Kanizsán: Szentai AK - S1oga 3:0, b.l.m., a ka 
nizsai sportnap keretében. Ezen 'a napon tulajdonképpen a Szege 
FC-vel kellett volna mérk őznie a zentai csapatnak Kanizsán, de 
a,közbejött akadályok miatt a szegedi csapat hirtelen befejezte 
turnéját és visszautazott Szegedre. 

Június 13-án tartotta alakuló ülését a helyi olimpiai- bi-
zottѕбg, mélyen a,  kбуі tКе z б  vezet бвéget választották: elnök_ dr. 
Fecarski Branislav, alelnök Čeleketi б  Zdravko, titkár Werner Im-
re pénztáros Bakos István és Tripolszky István, választmány_ Za- 
viio Konstantin, Piskunov Petar, Kizár Gyula, Preradov Dobri-
voj, Terzin Velimir. Felügyel ő-bizottság Pakaški Vladimir, Kix - 
ka Jazsef, Csáki Ki ћály, f  зdo~ Aegdan Elhatározták, hogy j -
lns 3-án tartják meg a helyi olimpiai-na ot, amikor. is atlét ka 
i- és kerékpárverse юyt rendeznek. 
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Június 24. A helybeli sportegyesületek megválasztották azo 
kat a vezet őségi tagokat, akik az al в zövetség közgyiilésén képvi 
selik egyesületeiket . A Jugoslavent dr. Ludajiá stanoje . és Ter= 
zin Velimir, a Radni ćki SK-ot  Fuss  Antun, a 141erkur-t Csáki iali 
hály,. a szentai AK-ot pedig Guelminó Sándor képviseli. . 

Június 26-án tartották meg az alazövetség közgyülését sza-
badkán. j vezet ő séget választottak, melynek hivatása lesz kikü 
szöbölni az addigi anomáliákat, igazságtalan döntéseket és magá 
tartást. Erre garancia az iij elnök személye: Elnök Dolnjanin 
stipan, I. alelnök Szele :+tihály, II. alelnök schwar ćti Íván, j... 
titkár segedinskí Nestor, II. titkár  Fuss  Antun /Zenta/,  
titkár Révész Imre. Pénztárosok mészáros Antal és Fuchs Ferenc. 
Igazgatábizottsági-tagok dr: Poljakovi ć  Ivan, Racko.v Radoslav, 
Jere ć  Ivan, Zivanov Cvetko, 1, érai Imre, Luli ć  Dezider, dr. Frlik o 
vi ć  Gojko , Vartus r'erenc /Zenta/, Krstonoi ć  Dragomir , Ivanov 
Veljko, Aradski Sever /Zenta/, Frönlcel Sándor. Az elnök tisztán 
ѕportszerli és igazságos i гáву  tárt igért, tehát a S_uboti_ č ki_ 
~portski List hároméves kiizdelme nem volt hiábavaló. 

Június 2.6- 6 n Csantavéren: SZAK - CsAK 5:3 /3:2/, b.l.ni. A 
SZAK erб sen tartalékos. G.: Stepan čev, Jenovac, t7jházi. 

Június 26-án Zentán: Radni ćki SK - Obili č  3:0 /1:0/,I. B. 
oszt. B.L.M., a zentai hátvédek és törökkanizsai fede zétsor hr 
ca. 

Július 3-án olimpiai-nap Zentán, különféle sportrendezvé -
nyekkel. I. Kerékpár-verseny Zentától Fels őhegyig és . viasza, 
kb. 15 km.: 1. Dukai Ferenc /SzAK/, 2. 1„olnár Csikds 	József 
/SZAK/,, 3. lчlihаlik József /egyleten kívüli/, 4. Мбв záгós 	Pál 
/becsei Grad janslci/. II. 4x200 m. váltófutás: 1. Szentai 	AK 
/Romolya, Újházi, Deák, 1,1uhi/, 2. Szokol-e esület, 3. Radni ćki 
SK. III. 100 m. síkfutás: 1. Gjházi Vince /s  zAK/, 2. Lazar Ba-
bin /Szokol/, 3.  Juhi /szAK/. 

A Jugoslaven és a 1,Ierkur versenyz ői nin: indultak a verse -
nyeken. 

A verseny gy ő ztesei az olimpiai-bizottság 	diszoklevelét 
és "Zenta város 1938. évi bajnoka" ć . kapták. 

Јilius 10-én az els ő  idei teniszverseny: Sz АK - Kék- fehér 
teniszklub /Szabadka/. Az eredményeket nem ismerjük. 

Július 16-án Zentán: Aranyifjak /jogászok/ -Aranyifjak/dud 
vák/ 1:1 /1:0/, labdarúgó k аbагбmérk ő zés, biró Csáki 1iih ly.. É-' 
gyetemi; hallgatókból alakult két alkalmi csapat " szokásosévi 
merkő zése nagy közönség jelenlétében. J.: dr. Bün Ferenc, Bodor 
Pista, Basch Lajos, Váradi János /J/, illetve Gyetvai Ferenc, 
Borbély Dezs б  /D/. Utána jólsikerült társasvacsora. 

Jülius 23-ra virradóra ismeretlen tettesek betörtek a nép-
kerti SZAK-teniszpályán lév б  öltö.zőbe, s az ott lév đ  ruhákat, 
cipбket ellopták. 

Az els đ  zentai vadásztár saság elhatározta , hogy augusztus 
15-én kezdi szezonját, nyülra csak szeptember 15-t бl szabad va-
dászni. 1inden tag hetenként 2 nyulat é s 5 foglyot l đhet, vadli 
bát, vadkacsát tetszés szerint. A védett,terület ugyanaz marad, 
mint el ő z ő  évben. 

1938 júliusában t бrgyalások kezd бdtek a Radni ćki SK ésa 
1<lerkur között, egy esetleges füzi бгб l. 11indkét egyesület nehéz 
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anyagi helyzetben var, a közönség , nem látogatja mérkбzéseiket,š 
ezért elhatározták , hogy ha a feltételekben meg tudnak állapod-
ni , fz j név alatt egy еѕülne k. 

Július 24- 4n "Jug©azláviai Sportélet " címen AmЬгб zi 	Ká- 
roly, többszörös súly- ás di вzkoszdobó-bajnak é s rekorder, ma-
gyarnyelvü sportlapot indított Becskereken, mely f еleg Vajdaság 
sportjával foglalkozik. 

Július 31- én az országos klubközi teniszver senyek. kereté-
ben találkoznak a két helybeli teniszklub verseny z бi Zentán, a 
Tenisz Klub népkerti pályáján . A Tenisz Klub részér б1 Boros Já- 
nos, Slavnié Paja , Vujid Jovan és Harsány Sándor , a SZAK ténis.z 
szakosztálya részér ől pedig Webel József , Webel Lajós, Palk' 
László é s Holl б  György vesznek részt a versenyen . Részletes e-
redményeit nem ismerjük. 

A Tenisz Klub új feliratot festet klubházának falára:"Lawn, 
Tenisz Klub". A klub hivatalos elnevezése ennek ellenére nem 
változik, a régi néven mtíd dik tov ább:"Tenisz Klub Zenta". 

Július 26-i ülésén , a szabadkai alszövetség kisorsolta az 
1938/1939 labdarúgó bajnoki évad őszi mérkбzéseinek dátumait.Áz. 
alszövetség .felemelte a létszámot az általános . csoportban, e ѕ ~e 
cint a Dulcis nem esik ki alacsonyabb osztályba, sut az alacso-
nyabb oaztályok selejt е z5jének e1s б  é ѕ  második helyezettje is 
bekerül az I. osztályba. 

Augusztus 7-én rendezte a Szentai  AX  úszó- és vizilabdaver 
senyét Zentán., a Tisza-fürd ő  és a hajóállomás közötti partré - 
ezen, a belgrádi Sever uszóklub /az 1936. és 1937. években az 
ottani alsz đvetség csapatbajnoka és vizilabda-bajnoka/,valamint 
a belgrádi Brdjanin•és az újvidéki NAK úszóinak és vízilabdázó-
inak részvételevel. Eredmények: 100 m.gyorsú1záe 1. Pajió/S.éverl 

Vuji Ć  ;/SzAK/, 3. Džiurski /sever/; 400 m. gyorsúszá е  L °Vor 
giá /SzAK/, 2. Pantoviá /Brdjanin/, 3. Dobrovi Ć  /Brdjanin/; 10 0  
m. mellúszás 1. Radakovil /Sever/, 2. 'lebel/szAK/, 3.. эtIarkovié__. 

v /Seer/; 100 m. hátúszás 1. Petkovi ć  /sever , 2. Vaes 	Jenő  
/SzAK/, 3. Dobrovid /Brdjanin/; 100 in. ifj. gyorsúszás 1.V бrg3 б  
/SzAK/, 2. Lukács /•SzAK/, 3. Popov /Brdanin/; 3 х50 m. vegyes - . 
váltó 1. SZAK /Vase, dr, Zentai, Csincs k/, 2. Sever, 3. 	Br- '  
djanin; 4x50 m. gyorsváltö 1. SzAK /Vase Nándor, Zentai 	Fri. 
gyes, Vuji ć  Jovan, Csincšák Endre/, 2. Sever, 3. Brdjanin; 	5Ö 
m. gyermek•-gyorsúszás 1. Nagymélykiіti /SzAK/, 2, Gulyás /SzAK/, 

StojkovidBrdjanin/. Vizi і abda-rвérkбzések: SzAK II. - Brdja. 
nin 44 /3:0/ F.: ;kebel - Farkas, Va.se II. -• Vase I. - .Lukács, 
$olló, Vorgi ć . Bíró Guelminó. Sever - SzAK I.._.3:3 /2:24 	bíró` 
~uelminó. G.: Tripolszky és Csincsák /2/. F.: Zentai dr. - Har-
sány, Zentai FII. - Plavsi б  - Vuji ć , Tripolszky., C еinesák. 	A 
pontversenyben 1. Sever 36, 2; SzAK 34, 3. Brdjanin 15 ponttal. 
A vízila~idára kiírt sexl'eget a SzAK II. csapata nyerte el. 

Augusztus 7-én Aecsén: Slavija - Jugoslaven 2:1 /1:0/, b.. 
l.m. Közelebbi. adataink nincsenek. 

Július 24-én a Zentai hövészeу eeiilet ti ѕztújit 	közgyíA- 
lést tartott. Elnök Draženovi б  Вгаг&o urnagy, hely бreégparanes-
fok, alelnök Ludaji Ć  Bogdan katonaagyi tanácsnok, pénztárnok 
Freradov Ivan, titkár Burió 2,irko, igazg г,tóbizottsá3 tagok dr: 
Petrovi б  b6а 'ko,_Ili č  Ilija kapitány, Ilii Bo.židar nyug.kapi-
tány, Fnvald 5erije, 7imitrijevi č  Bo ~sko és dr. 5ehuller István.  
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Felügyel đ-bizottsági elnök.Heiazler ayurgyovánszki Aurél,tagok__ 
Popovi б  Branko f бhadnagy, Banjovi б  Radovan és Djurid Milan. Az 
elnök alt inditványo zta, hogy indítsanak széleskör ű  propagan-
dát új tagok toborozására , s egy hónap múltával ismét hívják 
össze a közgyfžlést , melyen már az űj tagok is részt vesznek,_s 
azon válasszák meg a végleges vezet đ séget. Az inditványt elfo 
gadták. 

1938. augusztus 21-én tartotta els đ  könnyű atlétikai ver-
senyét az újonnan alakult Szabadkai Könny űatlétikai Klub/sLAK/ 
Szabadkán, melyen többek között zentai származású /ille.t2 ké 
s đbb zentai illet đ ségü/ spo гto ók is sikert értek el, a leg-
jobbak közt is kitűntek Ranko Zivkovid és Barasits. A verseng 
számok, melyekben résztvettek a következ đk: 100 m. síkfutás 

Sándor/SLAK/ 11,8 mp., 2. Horváth /Bácska/ 11,9 mp., 3. Ba-
rasits /sLAK/ 12,1 mp.;2Ó0 m. sikfutás 1. Horváth 	/вácaka/ 
24,8 mp., 2. Barasits /sLAK/ 25 mp.; súlydobás  1.  'Ranko Živko-
vi б  /sLAK/ 12,83 m.; diszkoszdobás 1. Ruzman /sLAK/ „.12 m,. 

Ostrogonao M. /sLAK/ 33,63 m., 3. Ranko Živkovi6 	/SLAK/ 
32,78 m. ; magasugrás 1. ,+i. Živkovi6 /Bácska 168 em.; "2  .... Ránkö 
Živkovič  /sLAK/ 163 on:.; hármasugrás 1. M. Z1 уkoviČ  / Bácska_/ 
12,97 cm., 2. Ranko Živkovi č  /sLAK/ 12,03 cm.; váltó 4 x 100 m.-
1. Bácska 49,2 mp, 2. sLAK /Barasits, Tilly, bankovid, Sándor/ 
49,8 mp. 

Augusztus 14-én Kiltindán: $ZAK - Kosovo 5:4, b.l.m. 	Kö- 
zelebbi adat nincs. 

Augusztus 14-én Borovбn: Bata sK komi. - Jugosláven 7:1 
b.1.m. Közelebbi adat nincs' A Borovón készL 1t fényképfelvétel 
szerint, a zentai játékosok: Ljudevit Velicki, Radovan Ignja-
toy, $iva Lazin, Radivoj Gvozdenovic, Slavkо  Pa.ji б , Sava Spadi 
jer, Radovan Živkovi č , Branko Gvozdenovi е , Neša Boi č, Perá 
Slavni б , Laza Preradov, Lakatos József, á kisér đ  v,ezetđ ségi ta 
gok: Sev е'r Aradski, Bogdan Preradov, Velimir Terzin. 

Augusztus 14-én Adán: Merkur - Radni čki SK /Ada/ 2:2,6.1. 
m. Közelebbi adat nincs. 

Augusztus 14. és 15 -én L'jvidéken tartották, a belgrádi . 1-
szб-alszövetség bajnokságát,' az újvidéki Galeb rendezésében,me 
lyen részt vettek a Bever, a Brdjanin és a Bob klubok Belgrád= 
b бl, a becskeréki  Vojvodina,  az újvidéki Galeb, a Zombori Sport 
Egylet és a Szentai AÍC. A vizilabda-tornát'kiesési rendszer sze 
rift bonyolították le, a következ đ  eredményekkel: Zombori sport 
Sever 4:3; Vojvodina - Szentai AK 1:0 /kétszer háromperceshoвz' 
szabbitás után/; Zombori Sport - Brdjanin 2:0; Vojvodina -
Galéb 6:4; Zombori sport - Vojvodina 4:3 /kétszeri meghosszab-
bítás után/. Igy a Zombori`Sport nyerte a vizilabda-tornát. Az 
ú ѕ zósžámok végeredménye: Seper 190, Galeb 175,.Vojvodina 86, 
Brdjanin 25, Zombori Sport 21; Bob 18 pont, Az úszószá,mokban 
nem indultak zentaiak. 

1• 	.u' sztus 16-án Boros Јd,.s a ; zentai Tenisz Klub 
tagja , az orsžágos 	" i ѕ z•a~nо  sagokon , Zágrábban , Jugoszlávia 
1938 évi ifjúsági bajnoka 1étt. 4K ~ 

Augusztus 21-én Zentán: Bácska - Sz АK 4:4 /2:0/, 	b Ј .m.  
b3.ró_ • Misák. Tulajdonképpen Bácska néven a szabadkai"labdarúgó-
ál.szövetségg k лппј~binált csapata játszott. F.: Bácska =Korponai ć  
1'vi ć , Prčić  - lordari ć , Horvacki, Gг Ši ć  - Gabri б , Babijanovi6, 
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Šabanov, Bukvió, Cv,janov, a II. fé], id đben Puzié. G.:Bukvió 40. 
p., Jenovac 55. р ., Ѕabanov 65. p., trjházi б 8. р ., 5abanov 	73: 
p., Jenovác 89. р . 	 . 

Augusztus  21-én, el őmérkózósként, Zentán: Radnl čki 	SK 
SZMTC 3:2 /2:1/, b.l.m. G.: Го 1дг  és Fék /2/ /R/, illetve Mir- 
nió /2/ /Szi:1TC/. Közelebbi adat nincs. 	 . 

Augusztus 21-én Zentán, Radni č ki-раlуа : Jugoslaven - 
dj.anaki /Becse/ 4:3 /2:1/, b.l.m, Kevés néz6, közelebbi adat 
nincs. 

A Teatnevélési Minisztdrium elvetette a nбi labdarógó- аго  . 
vetaég.megalakltására vonatkozó szabályzatot azzal az indokláš 
sal,  hogy a labdarúgás nem n ők részére való  sport.  к . 

Augusztus 28-rin Zéntán: SzAK - Grádjanaki /Becse/ 	1:0 
/0: 0/, I. oszt. B.L.h4. Közelebbi adat nincs. El đtte a két egye~ 
вület. tartalékc вapatai ját вzottak, az ек  edményt di  adatokat nem 
tudjuk. ., 	. . 

' 	Augusztus 28-án Verbdszori: Jugoslaven - Dulc lв  l:1 /0:1/, 
. I. oszt. В .L. Тп . Közelebbi adat nincs. 	 . ' 

Szeptembér 4-én. Zentán: Jugoslaven -"Tri zv.ezde" 3:1/1:0/, 
I. ozt. B.L.M., közelebbi adat nincs. 	 . 

$zeptember 4--én Kulón: SzAK - JSK  Kula 2 2 /2:1/,  I  oázt. 
B.L.M., bird Neverkla. Közelebbi adat nincs. 

bzepteniber 4- еп  Zentán Radni čki SK -- Ob1lié 	 ~I",  B.  oszt  ._:   
L.М . Nincs róla e~yéb adat. 

Szeptember 4-én Adán: Adai SC - 2lerkur, I.B..oszt. B.L.M., ' 
•- nincs róla egyéb adat. 	 ' 

Szeptémber 11- én a I:derkúi° SK szüreti-bálat rendézett  a На '  
dúaka-vendégl őben' Kü1ön élmény volt a вžépén diszitett terem, 

. a ca ő s гlányok,és cs6szlegényék  nemzeti  viвelétben.Belép ő -szemé= 
lyenként 10 dinár. 	 ' 	. 

Sžeptemöer 4-én rendklviili, közgy{ilést tartott a 	Redni čkl -° 
SK, melyen íij.vezét ő aéget választottak. Еlnök Kozár Úу x1a;.--а1 е1 
nök dr. Fapp Antal és Bakos Istv:á.n, titkár Josimovi ć -,.}atö; énz-̂" 
tárnok Kulka J đ zeef, a labđarúgó-szakoaztály иezet б je 	Кđ "vа̀уб  

' I в tvóny ,pályaа,gondnok Fuskás Péter,, az i'azgat бbizottságg  tagjai  
Boros Janoa,Pék Vince, Ladóczki I п(re, Iv.drton Józaéf, Rázsa Ја_ 
nos, Gtinaz PrIárton, helyetteeek Bicskei Tamás, Szabó Gyula, el-. 

;1en'rök Vtikovl ć  Radivoj és Živkovié Vójislav. 	. 
Szeptember  11.-én Zentán: SzAK - Zombori Sport, I. óazt. 

S,.h1., birб -šibalió. . Sem eredményét, вem lefolyását nem ismer-.  
jük. 	 ' 	 . 

Szeptember 11 ~ én Zentdn: Radniríkl SK - Merkur, LB.'  o вzt. -  . 
B.L.b'!., bird Ivanov. Zentai I.B. rangadd mérk6zés, sem eredmé- 
nyét, eem  egyéb adatait nem iamerjük. 	 . 	 . 

.Szeptember ll -én Нб dsr4gon: Jugoslaven.- Hddsd.gi SC,I.oszt. 
B.L.M. Sem eredményét,  aim  lefolyását nem ísmerjuk. : 

1 	ze timber 18. Boros János fiatal zentai tenisz át 
kos, aki néh ny h T еz lő tt a dunдbán в4gi . jú g versenyt" 
is meggnyyerté,_moat veretlenül nyerte meg a Tenisz Klub házfivér. 
senyét is és ezzel együtt a "Heiszler-serleget". 
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Szeptember 18-án Verbászon: Duleie - SzAK 4:0 /3:0/, 	I.  
oszt.. B.L. ~ І ., bíró Ćo ѕ i ~ . A SzАK legjóbb játékosai megsérültek, 
egyéb adat nincs. 

Szeptember 18-án Zentfn: Jugoslaven - Cservenkai SC 11:2 
/4:1/, I. oszt. B,L.Pt., bíró ibalió. Nincs adat a mérk őzésről. 

Szeptember 18-án Z еntán: Radni'ki SK /Zenta/ - Еаdni čki. SK 
/AdЈ4 I_oszt. B.L.M., nincs adatunk a mérk őzésr ől. 	. 

Szeptember 18-án Т 5гбkkanizsán: Merkur - Obili ~ , I. oszt.B. 
.L.M.,.bíró Szabó. A Merkurijátéko вai közül többen megsérültek,e 
gyéb adatunk nincs. . 

.A fels őhegyiek és körnуélcbeliek Fe1'вóhegyen tartják köte- 
lez5 te вtnevel si gyakorlataikat. Nyilvántartásukát ' е  ćovабk_i__ 
Kosta tanit б  vezeti. 

Szeptember 25- 4n Zentán: Jugoslaven SzАK 1:1 /0 0/, 	I. 
.oszt. B.L. М . bíró Radovanovió. A csótárok tehete.tlenekn еk bizo 
nyultak. Egyéb adatunk nincs.. 

Szeptember 25•4n Zentán: Merkur - Bác вföldvári AK,I.B.o вzt :  
B.L.M., birб  Feiss. Közelebbi adat nincs. 

ki Obill ć-ból iJazolté.k a SzAK-hoz. 	 < 
0kt ber 9- 4n Zon:borban: J цgoslávéћ - Žombóri Sport 	2s1 

/0: 1/, 1 .  oszt ..B.L 	, blrđ  Sonnérzberg. - Közвlebbi..adataink:nin . 
asének. 	. 	 ' 	 . . . 	. 

Október 9-én Adán і  .Pv:ёrkur - Radni&'i SK /Adá/ 1i6 .,; I:.B.ošzt.':' 
B.L. M., ninos adatunk ró1a. A zental csapat még бvta  a 	mérkő  
zé в t, mivel Ада  igazolatla n јátékoat azerepeltétett. 

Október 9•-én B дcšf231dváron к  Radni. čki SK/Zenta/.`.: ВAK, I. 
: o вzt. В .L. РЛ . Egyéb adatait nem ismor jük,. 

1938k októ'ber 9-én a SI,AK, а "ISatica"Szokol-egyésü,let és. ` a 
Bá.eska 	SK közöa rendezésében Szaba.dkán könnyiiatlétikai versenyt 

. tartottak, melyen többék között a zentai вzarmazáвíz; dia SLAK 
szlneiben 1ndLú ó Ranko Íivkovié is indult'á,A többi versgnn,,yуΡszám. 
leírá9 ~.t mellózve, csak az  ó számainak eredményei a köv ~tkezők: 
magasugrt~ s 1. Lazarevi б  /Jugos Ј avija/ 173 ет ., 2. 1дl. ivkovió 
/Szokol/ 168 ст ., 3. Ivániéevi б  /SLAK/ 168 cm., 4. Ranko Živko. 
vid /SLAK/ 158 cm,; súlydobá.s l. Kiss /Vojvodina/ 11,69 m., 2. 
Pavlovié /Vojvodina/ 11,27 т ., 3. Ranko ivkevi6 /SLAK/ 10,90 m.. 

Október l б •-!in Cservenkán: ĆвŠK - SzAK 2:1 /2a1/, h.  oszt. .  
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Szeptémb іr 25 - 4n Kanizsán: S1oga -,Radni ćki SK 
. B.L.M, blró Ter.zin. Nince más adatunk. 	. 

.Október 2- 4.n Becsén: Jugoslaven - Grad3a nski O:O, I. oazt. 
. B.LmM, , nincs róla 'más adatunk. 	' 

Október'?-án Zentán: SzAK'- Bezdáni SE 3':3 /1:2/,-I. o в zt. 
B.L,M.; bíró Š1ba11 ć . Iúincs egyéb ad.atunk. 

, 

Október 2-án Zéntán: Radni ćki SK - Slavi ја  /üecse/, , 
oszt. Ii.L,ii~ , , Radni čki-ра.lуа . Sem eredményét, sem .1elrá вát ` nem 
~smerjük.,. . . ' 

Ókt4ber 9 -én Zentán: SzAK -"Tri zv ezder  0 0,  I  oszt .B.L M., 
; b1r б  Priboj, A SzAK sok ј átéko иát vesztette  ii  ati utóbbi id őben.... 
F.: Kőrösi .- Stepančev, Tóth - Ba1og, Kiss,  Lioskei'-. ::Fákaški, 
Jenovac, JLthá9z, I иani.še тTié, Humaji /Vörös/. Huinajit .a tie čsk.eré:.. 
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B.L.M., bíró Lozanov. A II. félid őben Juhászt durván megrúggták 
hátulról, de a biró nem ítélt 11-est a CsSK ellen, a C еSK kiálli 
tott játékosa pedig megfenyegette a bírót, hogy leszámol vele,mi 
re LóžánöиΡ megfélemlitvе , visszaengedte a játékba. A mérk ő zés ü-
tőn Gegner Vilim CSSK-játékos csúnyán aroulboxolta,Hadlert, ugy, 
hogy az eszméletét vesztette s.agyrázkódást szenvedett. A S ZAK 
feljelentette Lozanov bírdt és a vereked ő  játékost is. "Ilyen ká 
rülrcények között nem lehet f utballoznii" - mondja a Szentai Hir 
adó október 23-i száma. A SzАK,megóvta a mérk ő zést. 

Október 30-án Bezdánbaп:-В-SЕ  - Jugoslaven  3:1 /2:04  I.oszt. 
B.L.I,4.,. bíró Jovanovi6. Bezdáni gólok az 5.p., 20.p., 57.p., a 
zentai gólt Špadijer adta a 80.p. Ezzel a zentai csapat elvesz -
tette az бв zi csoportele đ séget. 

.. 	 November 20-án Adári: Merkur - Radni бki SK,'I.B.  oszt. B. L. 
M. Az október. 9-i, megdvott mérk őzés újrajátszá вa. Eredményét nem 
ismerjük. 	 . 

1938. november 15-én kis szám 	yé ~~ közöng e1ótt rendezte 	a 
szabadkai Bácska Sк  könnyű atlétikai. versenyét, amelyen ismét ki 
tant a SI,AK színeiben induló Ranko Živkóvih. Rirom számbanin 
dult, mindháronnban gy бzött, magasugrásban 160 ‚ni,súlydobášban 
11,40 in, diszkoszdobáfiban 27,69 m. eredményekkel. -` 

iovember. 27. A városi tanács döntése értelmében a népkerti 
koresolyapálya ; az idén városi házikezelésbe.n marad. A jöv ő  evben 
azonban hdrbeadja a város a korcsolyapályát. 

December 1-én ünnepelte a Szokol ere еület az állam egyesü-
lésének ünnepét, délel ő tt diszakadé гniát tartott.. 

December 18-án évi rendes közgyulését tartotta a Jugoslaven.:_ 
SK.  Az  ;їj vezet đ ség: díszelnök Vujid Sava, Dundjereki Branis.lav, 
Hadžic Svetazax, Neékev 'iilorad, elnök Stojanovi ć  Slavko, ügyve 
zetб-elnök dr > Luda ji б  Štaгoje, a.lelnökö?d Jakšk Sima;. Slavni б  
Faja, Freradov Bogdan, t9 káyok Terzi.n V.ellmir, F,etkov Vl аdimir,__ 
Slavni ć  Feta.r, pénztárnok Teг Zin Stevan, Živkövi ć  Vojislav,:lab-. 
darfigó-šrakosztá.1y vezet ő je Aradski . Sever, szertáros Stevan', Baka-~ 
li č , ügyész Fiskunov Fetar, orvcsók dr. Frekajeki Dejan, dr. 
Deut.sch I,Iiháty, dr. Bordjoki `.I ~ .rko. Feltigyel6-bizottság Jablan 
Vido, Živková. ć  Sasa, 5amardzió Larko, Slavni б  Slavko. Ezenkívül 
választottak még 25 tagú vá.asztmányt_,/neveiket nem ismerjük/. . 

December 31-én szokásos szilveszteri mulatságát rendezt_e a 
Szcntai. AK az Eugen összes termeiben, tomboidval,egybékötvé: A` 
tiszta jövedelmet az egyesület felszerelésének gyarapit"ára for . 
dították. 

1939 január'7-i hirdetmény a napilapokban, hogy melyik év-
folyam, melyik iskolában, melyik el őad бnál köteleé 	jelentkezni 
minden vasárnap reggel fdl nyolc órakor. kötele.z6,testnevelési -- 
korlatra. Az 191.9 és 1920 évfolyambeliek a régi kaszáг  уd~ an. 
vai-i е kola/,  el őadd Slavnió$ az 1921-22-23 évfolyambeliek ugyan 
ott, el őadó Siavni6 az 19 4-25-25-27-28 évfolyambeliek a szerb--
i еkolában é1 á-Kő1edin és T3ordjoški; az 1921-22.23 évfolyambe 
liek a кözpanti-iskolában, eladó Freradov; as.1922-23 évfolyam-
beliek a Központi-iskolában, eladó I,iiladinov; az 1921-22-23 év 
folyambeliek a Központi-iskolában, el бadó~ Bakali6; az 1919-20 év 
f olyarcbeliek a. Központi i:skolában, eladó Aradski. 

A  szabadkai labdarúgó-al ѕ zövetség február eleji üld в4n ki- , 
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sorsolta az I. oszt, bajnoki mérkő zéseket. м[árcius 5-én kezd6d-
nek é е  május 21--én fe jez бdnek be. 

Február 12-én tartotta. ávi kiizgyfilését a zentai vadásztá г-
saвág. A közgyulás kegyelettel adózott Bachmann Béla elhunyt 
tag emlékének. Az ij tisztikar: elnök dr. Xоnjoviá B"idar or-
vos, alelnök Huszágh Lászlö gyógyszerész, titkár Branovdki Da-
nilo rend őrkapitány, vadászmesterek Osorn аL Richard és Riesz La 
j о s, pénztárпе  dr. Ыііfг i Boldizsár, választm.áx ~,y.. Preradov Bog 
dan, Pozsár Jözsef, Rudics Elek, Lolin Mirko, Teodoroviá Slavo-
ljub és Pandek Ferenc. 

1.939 . febru4.r. J бl korcsolyázó fiatalok sósaiból jékoron~ 
esapaааkult Zentán, тie1y. egy városközi mérk őzést is jatszot 
Becse cáapatával február hónapban Beesén., melyen a zentai csa-
pat 10:3 arányban kikapott: A fiatal _zentai. együttes még aró.ny-- 
lag igen j бl szerepelt a becsei rutinirozottabb csapattal szem-
ben, melyet egy volt zágrábi. eg retemista., dr. Sch ышаaher tréni-
rózott. A. zentai csapatban. Oláh Imre /kapus/, 8zécséri ayi László, 
Ho11ő  Gyurka., Klenöezki István, Szeli István, Borbély Dezső , Si 
mon мihály és Sohwa.rczer L'.szl.ó atszot  

A mérk 	n. đzés utánх  korcsolya-bemutatót látatt:a kis 	számú 
közönség S іmоn Zsuzsa - Szécsé  ~i Lász1 б 	rt ől.  A bémutatón e ј r 
szerübb m 	ѕ .Lу b*n szerepet-  ck.^  iivat eos tréner erre a 
célra nem állt° гendelkezésre. 

Februá.r  18-'n re ~цΡlezte meg a $zentai AK minden évbán szokó 
sos &larcosbálját. A zs(,г.i: Kiss Frigyes, .Аrpási Károly Blazse 
vac Miksa гaé гnök és Plavái ć  I;ilivo j,a elmezverseny e1š di já.T 
мolná f Zek /ma _vaх  ruha/ v  a .másod. kat Ger ser , . . 
orgo/, 	 Irénnek /mark о 	‚±te oda. 

Február 19-én. a Keresked đ  ifjak Egyesulete ésrtir 	Í_Ierkur 
Sportegylet körös álarcosbálá,t rendez'ett ~ Jelmezeikért 	dí jat 
nyertek Nánási в z і  Tóth. Lili és Boros Andi. 

Februc г  19 -én Zentán: 5 е2К. - SzАiVD 1:0 /0:0,Ї, b ol.m., , ' a 
zentai Wsapat új játékosokat' próbált ki /két csa.tárt/. 

Február 19--én Szabadkán: Jugosla.ven - ZeAK 1 1 /0:0/, : 'b  : .l: 
ma, edz őmérk őzés mindkét csapat részére. 

Febru..h•`.r 2 čí-án Ze:ntán: Bácska /szabadka/.-- Sz AK : Не0; /0:0/, 
b,i.ni. , a zGUta:t  csapat na?;уaró.nyú vereségét г4 ј  kapúsának  
s zö nhe t.i . 

Febru'x 2 б-аи  Zentán: Jцgoslaven - Bata. Sd:_-t л b./Bor.ovo /5:2 
/1:0/9  b.1.m. G.: Janúic;, Jan čX ć , Paji ć , Lakatos és Gvozdenovió 

„ 

. 	Febr-üáx 28- агг  a  szabadkai Iia)coah birk`öz őиeraenjrt rendezett 
csak szabadkai birkő zók részére, melyen többek között 	részt 
vett, az 1950 -es d'rekhen Zentán lakó da ü.gyészként 	müköd6, , 
Kr.3 ~з továo  is,  aki e1s6 helyezdst ért  ii a könnyiiвгílyii- вaoport - 
ban. 

Márc:i.ue 5-én Zentán: SzAK •- Dulois 3 :2 /2 :1/,  I.  oszt. B. 
L.Iöi. .Ieiyenkdnt  durva  játék  emiatt a blr б  mindkét csapatból 
2-2  jAt'knst kiállitott. G.: Stepan ćeTr, Kisa, a Duloia ré вzér бl 
Jenjekovid  /2/  és egy ingó1. 

Taárcius 12-én Zentán: Grad љa ki -- Jügoslaven 3 :1, I.oszt.. 
BETOL, érdekes, de igen goromba játék. 
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Náraius 1.2_.én Zomborbau: SzAk - Zombori Spori; 50, I.oazt.B.L.ü. 
igen hideg időben., 

А  7'e в tn вvн léuii.kyi. Miniszt ium;  a Legfels őbb 	Lgész вégügyi 
Tanécusal 	zhangban '>•egі eg~ ešen ee lvetette a megalakitandó n ő1 
labdér:ígá -sz čivet s,Fз  * ala s 	: - ~ azzal az i ид.oklasзal, hogy a 
n.k •- een..? апу  к- testi és lelki alkató.nak ez  a sport nem f e- 
le1 meg, kdrr,e fl.-,.di в zeгvezetrн .- 

FF:érciui 5-én Аpat:lrгban.: Jugoslaven - "Tri zvezde ".I. oažt. 
~ 	 B.L.IvL z eгFэ dmény č t :w.ezr. .ia~з e:rjiik, a zentai csapat favoritként in- 

dult, de vesztett. 

?,ió.rr.lus 19 --én Zentén: S.zAK - JSK Ки1а  0:0, I. oszt. В . L.N. 
bird  Tamasi. A zenf;ai csara.t a legkedvez őbb helyzetekb ől sem tu-
dott gól_i; eldrni, іz зnkzvii. Ј . спаг  as  első  percekben. megsérült leg-
jobb tél.гo вa, Gond+.> i чer~dégek keményen jé,taz о ttak. J.: Keoze- 
1i, Ste •pančev, Pskadki 

I;lérci. -us ? 9.- F':n Cserveakdn: SC Cservenka - Jugi?slaven 	2:1 
/1. оТ/, С . oszt г .:i,.,I ;  a  viddki bajnoksá.J legnagyobb meglepeté- 
se.  A  zerita± . eap:at, г?e:I.yet  a  legkomolyabb bajnokj elöltne'k tar 
tottak вl,aztkörökben a  tavaszI baj,.xokeégban, rendre elveszti ba~ 

foki mérkfizései.t' J . г  i)i•Тј a űin с s Ve.licki. 

19'z9. ápri).s :1. • - -i;51 jelenik meg  a Jugo вzlév Atlétikai Szö - 
vetaé g lapja az ' 1titl б tik_а '' . Kiadd ja a J.A.. Sz. , Zá.gr_áb, Svač ióev 
trg 8. . 

	

rci-и ;г  26- б n Aрat.nban: .ASIi - SzAlt 3:1 /2:0/, I. oszt 	B. 
•.11. .т .:  Borsos, I'ur,, 1iŠOV, illetve KSrö зi, Stepan čev, Juhész. 

I,1ó.rr..1_из  26mбn. Cexi.tбл : Ihv.cis -• Jugoslaven 2:1 /`L:1/,I.oazt. 
F.f.I.pi.A ver ё..> г i. c sapat v ćgig  a  Icezdben  tartotta  a т_érkő zés sor- 
sát, a zentai  csapat edd:iF tavasz ї  mérkőzéseit :rendre elvesztet- 
te, A becsi.iletgólt Gvozder..ovi.ó I. adta. 

.Ál:зrili.s г-- гS.п  ?.entб z з.; S гАК 	Cservenkai SK 4:0 /2:0/, 	I. 
oszt. 'З .7: 	. С . , .<<з.d:]_er ;'3/, Gondi /1/. 	 . 

1pr;.lís :2- -:in йдагэ : Radn.i ćki /.ida/ - Radni čki SK /Zenta/ 1:0 
/_:0/, I 2 , oszt. Ћ , Т„'_.:, тr, z  a,:1k_аlптша l jói_szotték  ii  ismét 	az`. 
ő sszel mr;r,sp гu..::ít н  tt 1.c jnold rn'гk őzést. 	 . 

l.pr:i.:1.i4 2•é:. T;>r..úkkab:.ísc,én: Jugosla.ven. k пmb. - Ob21iб 	2:6  
/0:0/ 9  b .1 „>L. 

ri.pг i.и ie,  2-in Zentd.n: R, dni. čкi Sк  - Jugcslaven. 3: 1  /1:0/, b. 
La.  

],Iзг ilis 1> én Beosdn: G:raitjauisl:i 	S2 гА .К  2:0 /2:0,/, I.osžt.H. 
. 

 

L,M.,  bird  Ttuđ.ic:.  G:  Itі r°aІyi. 5.p.., Kovaćevi ć  20. р . A zentai té- 
madósor  Ideges. Ј .: ^,_a.l пvan7v, Ivan:l ć , .i.11etve K őrö вi,Stepančev, 
Fakaв P; .1. 

i pri1.'г .з  1 ćr- ќn ryc.r.tán: Jugoslaven - Bezdáni SE 8:0 /6:0/, -3 : " 
* 

 
cost.  B I,.'•Л , . г?Lr,S Л,e те x•i,la, A rentaiak el сő  tavaszi gy ő zelme., a 
.csat д:i вor sz^p kon:binativ jdtdka, minden tagja er гYormén veszé 
Ј .;геи  volt as  ellenI  dire.  Közelebbi adataink nincsenek. 	' 

~.~ri1_s . г̂0 ~r~ ~гcs.Ei7ldvs.r ~n: Radni, čki SK  - BAK 2:1 /0:0/I.$. 
orzt. Та >'L.;1., I эiró i пг ano г . 

!~рх :1.Ii >_.20 , 4xk К ,x;?'i. г s ~п : д 1егkзхс  ш  Sl п 7a 2 °1 /2 :0/, I.B.oszt. 
L.r1~1_bi.rd Vаг с;а . A  zentai  csapat szdL j~t гkkal gy ő zött. az   ag-
res,.zi.v káraiz вai. ki.5ns:sg el ő tt.  
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Аprllls 23-•~n Zentá.n: Jugo вlaven. - SzAK 3:0 /1:0 /, 2< o вzt,B і~_--.. 
2д . A Jugoslaven  minden lehet б  вénszét в zerencséaen klhasználta 
és igy gyđг,öt•t а  SzAK nem tudta  a  helyzeteket kiha вználnl. Nagy 
közön зég. Köze~ ehbi adatok nincsenek. 

іp:r.ilis 23 -ón Adán: Rad.ni гk.i SK /Ada/ @ Merkur 2 : 4  /1:24, . 
I,B. овггн . B.I.ri«, biró Jablanov. 

Aprilis 23-а,n Р, ес sén: Radn.i ё k1 SK - Slavi ја  0:0, I.B.oazt. 
L.M., biró 1;Lthók. 

Ір}r111s 30-é,n. i.[nnepe7.te a Katolikus Legényegyesület . 	véd  
в zentj бnek, Szt. Józsefnek ün.nepét, mely alkalomból az egyešü = 
letbe:n b:1.li đ.rd- é з  tekeveгзe:r4qt rendeztek  a tagok  részére. Ered 
ményét nem i цmer jiik. . . 

Ivl э.jus 2 -4n Bezdanbaxi: Bezdéni  SE 	SzAK 3:1 /1:0 /,I.oszt . 
B.,L.iЛ., el őtte egу ór. гí з  zapores б , a zenta.i csapat gyenge 	volt, 
különö вen a ceató;rso.r. 

' RMĆ1.jus 2-é.n uentón: Jugoelaven 	Н  dsдgi SC 2 : 2 /2:1/ 9 	I . 
o в zt. B.L.I:I.A vendégеk јо  jétékukleal vitték haza  as  egyik pon- 
tot 	 . 

11prt1is 30-é.n Zerlt đгг : Rad.nicкki SK -• Мerkur 2:0 /1:0/, I.B.  
oszt. BoL.'r:I. пelyi :rangadó, Adatok nincsenek. 

Аpr. i•1i. з  24--én t artotta évi közgy;кl ееен  a Ra.dпixki SK. 	Az 
,~ ј  vezetdsdg: elr.ök dr.  ?app  Antal, а1. еl пок  dr. Kopasz Ištv ѓ,n, 
ügуve г.et ű--elnök Jasimovió ít,e,to, nénztá і.os i,ér.tón Jó гsef, titkáx' 
hlandić  Milan,  intéz б  Ваков  Ietva'xi. EzenkivVl  12 tagd. 	. választ 
mѓny-t is vгlasztattak. 	

, 

,1;ia.' ив  7~- Рп  Zentón.: SzAK - I~ódaѓ  g.t SC °i.:0 •/1:0/,' I . i szt. B. 
• L.Iv1.,  bird  Tamasi<, A győ zelem nagyobb is lehetett volna, de 	a 
t бmadó вor sorra elpuokdzta a k.ielyzetaket. G.: I jházi. Ј .: KBrö- . 
s1, Steparič ev, KeczeJ_i. és Jenovac. 	 ' 

A  vdrosi f őorvosi.  hivatal felhivja mindazokat  a testneve 
1.еви .ууl  gyakorlatra kötelezett fiatalembereket 9  akik 	barmel:y -' 
okb đ l eddig nem j i.rtak a  gyakorlatok-ra, hogy jelentkezzenek fi  
1ülvizsgalatra }  kil:l.ör.tben eztileiket sz5.go.r.rían megbi.intetik. , 

A rend б'rkapitG.nysag  a  1Fgszigo.riíbba:n megtilt ja a lakos.sá.g- 
nak:, hogy a  katonai laktanya mellett Idvd gyako.r.l đ téren . vagy 
aranak közv-e•tlen köceléb®n г-soportosu'1jon, az if júвágnak, pedig, 
hogy ott futballozzon. ' 

t.a jus 7-én Zeirtán: Adai  5K.- Merkur 1:1 /1:1 / 9  b.1.m. 

Eié.j2as 7-én ~š.dз:д : RadnlZíkl SK /Ada/ - Radni бki SK 	/Zentá./ 
1:Ci /1:0/,  I.B. oszt.: Z.L.U.,  bird  Terz:1.n. 	 ' 

Аггlгјил  1.4-- ćn  Zentén: Мerkur •- Ob1li б  /Török кanlzsa/ 	5:1 
/2:0/,  2., В . o4zt. В „L_,1uI, 

R'ó ju.s 1q.-én 1Laniz иéns Radni&d SK. -- S1oga 3:0/2:0,{I.B.,oszt. . 
B.L.M. 

Tч`Ia. jus 14-•én I{'után; J~k,;«.>s7.aven •- ;tíіі  si JSK 3 :2 /0:2/, 	T < 
oszt, В . І . М . Az е1 в 'З  félldőben. a kú1a1a1t nagyon rohamoztak. 

Méjuе  21.--én ?entén: Jugoslaven --  Zombori  Sport, I.oEazt.  B.  
S;.P«.,  as  erеdnényt бв  as  adatokat nem i вmeзrjtik. 

Pdб ,jus 21•-é•ri ?enté.n I,ierkur -- Slavija /Becse/, 	I.B.oszt . 



B.L.M., nincs róla más adat. 

1,lájus 21-én Törökkaniz вán: obilid - Radni čki SK, I,B.oszt.  
L.M., nem tudjuk az eredményét. 

A Suboti ćki portski List május 23-i számában arról ir,hogy 
pont került a szabadkai labdarúgó-alszövetség berkeiben : ré óta 
dцló,—s f бleg nacionalista inditékbбl táplálkozó harcnak végéré, 
mely kimondottan bunyevác /horvát/ jellegi csapat, a Bácska és 
a szerb vezet6ségü alszövetség között dúlt. Az utóbbi évek folya 
mán a Bácska részé гGl elfogadhatatlannak min бsitett sorozatos aT 
szövetségi döntések és jté'lkezések kiváltották a dönts lépést, 
ѕ  a Bácska az újonnan alakult zágrábi Horvát Sportközösség tagja 
lett  ‚s  az ott alakult 8 csapatból álló horvát-lígában indul a 
bajnokšágért. Egyidej űleg kivált a szabadkai labdarúgó-alszövet-
ségb бl. Az új lш  rvát - szövetségnek 217 klub lett a tagja. Ugyan- 
akkor a belgrádi Jugoszláv Labdarugó-Szövet ѕ 'gben az 	országos 
bajnokságért játszó horvát csapatok is kiváltak, s a 	Horvát 
Sportközösséghez csatlakoztak. 

Június 11. A szabadkai lovašegyesület egy Zentán tartandó 
sportnap rendezésére segélyt kért Zenta városától. A gazdászati 
bizottság 5.gy Batározott, hogy segélyt nem ad a város; mert erre 
a költségvetés nini nyújt lehető séget, ellenben a verseny céljára 
szívesen enged át megfelel ő  ter letet, ahol azt lebonyolíthatják. 
A szabadkai egyesiilet erre elállt a rendezést бl. 

J{mius 22-én v дΡrosközj barátságos teniszverseny: Zenta - Be 
cse 4:4,. a SZAK népkerti pályáján. szép, nivós sportot 	hozott. 
Vase /z/ - Tenner  ‚/3/  0:6,  6:4,3;  dr. Schumacher /B/ - 	Sjmо n 
/Z/ 6:1,..6:..; Geтbér /B/ - YJebe1 I2. /Z/ 6:4, 6:4;.-•Рalkб  /Z/ 	- 
Rózsa /B/ 6.2,2:-6; 6:2; '.ebel I. /Z -/"- Kiss /B/ 6:1, 4:6, 	6:3; 
Webelné /Z/ - Engelsmann /B/ 6:4, 6:0; dr. Schumacher, Kiss /B/ 
- Simon, í7ebel /Z/ 5:7, 6:3, 6:3; Rózsa, Gerber 3/ - 	Webel, 
Schwarczer /Z/ 6:0, 5:7, 6:2. 	 ^ 

1 }~. jiál usában Boros János, a zentai Tenisz Klub 	tagja 
Szerbaa 1939 évi nyilt bajnokságajn ismét megnyerte az 	egyéni 
if j. bajnokságot, azcnkivül Ba čkor leidva]. /Zágráb / az if j. ve- 
gyes-páros, Harangozó Tiborral /Szabadka/ pedig az  if j. 	férfi-' 
pá.ro ѕ  bajnokságot. 	 . 

Јiliu в  2. Lrdekes labdarúgó-mérk őzést készitenek el5 július 
9-re a zentai' sportközönsPgnek. A Szentai AK régi játékosai ba-
rátságo mérk őzésre hívták ki a Ѕ zAK jelenlegi csapatának játéko 
sajt. Az öregek csapatát a Кdvetkezб  jutékosorbó1 szándékoznalt 
összeá.11itani.: Wolland, ing. Kocsis, иajor, I:.ezei, Freund, Bor-
bély János, dr. Bün, Hadler, Drljačin, PajiĆ , Rácz Szabó Ferenc, 
Terzin, Csonka, Janek. A mérkő zés eredményét nem ismerjük. ' 

Jiílius 2-•n olimpiai-nap Zentán, gazdag sportprogrammal. I. 
A könny'.ž а t1 б tika3. eredmények a következdk: Diszkoszdobás 1. Unko. 
vid 25,70 tn., 2. Kr vökáрi6, 3. Petrovi Ć ; távólugrás 1. Unkovi' 
5,85 m., 2. Ivanovi Ć , Petrov; súlydobás 1. D2mi č  12,35 m., 2.Kri 
vokapi ć  12,20 m., 3. Ietrovi 'd 4. Lazin, 100 m. síkfutás 1. Csor 
dás, 2. Lтnkovjć , 3. Ivanj беу  ~ ; 80 m. síkfutás 1. Birclin, 	27  
Мajer; 1500 m. síkfutás 1. Rlajer, 2. P,artinovi6, 3. 	Velá evi ć ; 
4x1,00 váltófut ѓ.s 1. Szokol /Unkovi Ć , Ivani ~evj ć , Petrov, Krivoka 
pi ć/, 2. Szentai AK, 3. :zLA . II. A ker.ékp гrversenyt a SzAХ-pá= 
ya - Fels бhegy és vissza útvonalon rendezt:¢k. Eredmény: 1. Had-

nadjev, 2. LarkovjC, 3.  "=ojkov. F1sSnek ugyan Kocsis Isttvvn 
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kit be,  azonban 	mertnem artoták  

be az útirányt. III. Az olimpiai-na. labdarúg6-mérk ő zé аe: Zenta 
válogatott - Becse válogatott  3:072:0/,  biró Radovanovi6. тL~xo~ 
közi•mrkőzés. F.: Markovid - Stepančev, Vreozkб  - Keczeli, Pa 
kaški, Kiss - Paji Ć , Hadler, Suh"z, Pintér, Gvozdénovió II. B~ 
oe't a komplett Gradjaneki-csapat képviselte. Szép mérk őzés.G.š 
Gvozdenović  II. /2/ é в  Juhász. . 

A Haláвz-szövetkezét ellen бrei a mult hét folyamán általá-
noa haláazrazziát tartottak a Tiszán. Ez alkalommal több orvha-
láвzt fogtak, akik ellen mégtették a feljelentést. 

Július 9-én.teni в zmérkőzé в  Zentán: "Kék-fehér "Tenisz Klub. 
ifja:- Szentai AK /feln őttek/ 5z2. A szabadkai csapatb бl kitlin 
tik a neve аІ it еni в z- ј t ёkоеоk, a Harangoz б -fivérek. Harap 
gozó  I.  - Vass II. 6:3, 7,:5; Kudlik - Webel Í. 6:3, 6:4;Palkó- 
Raetovвki 6:3t 6:2; Harangozó T. - Webel II. 9:11, 6,1,7:5; Bo-
ros -Simon 6:2,.6:2; Palko, Schwarczer - Kudlik, Harangozó 6: 4, 
6:3; Boros, Harangozó I. - Simon, Webel 6:3, 1:6, 6:3. 

Minden évben ѕzokáso в , az aranyifjúság által rendezett "jo 
gász-dudva" labdarúgó-mérk őzést, ji~lius 22-én rendezték meg. .` A 
jogászok csapat-keretébe a követkéžő  mаkedvel ő  játékosok tartoz 
talc : Borbély Dez вő , C вincsák Endre, Fehér Gábor, Tripolszky А1á 
dór, Nagy József, Bodor István, Bach Lajos,, Barsi Jen ő,Czabaf  
.Sándor, Dóragi László, dr. Biin Ferenc, Burány Béla, Bálint Ist- 
ván,'Sztrilich Béla, a "dudvák"-éba: T бth Abonyi Tibor, Mullér . 
Dezo6, Arpá вi Károly, Arpási .János, Kocsis Nándor, Simon Mi- 
hált', Sz őke Bé1a, Horváth Zsigmond, Heinrich József, Széc в ényi 
László, Gyetvai :Mihály, ifi'. Gyetvai Géza, Gyetvai Ferenc, Er đ4 
lyi Lajos. Utána közö в  vacsora volt. . 

Augusztus 6 '-án kisorsolták a vidéki I.oszt. őszi bajnoki'. 
labdarugó-mérk őzéseket. Kezd ődnek szeptémber .  3-án, befe jez đdne.k` 
'november ]2-én. 

Augusztus 13-án a Zentai katonai parancsnokság figyelmez 
tette a város lakósságát, hogy minden kedden, csütörtökön 	ée.. 
szombaton Beckében éles tölténnyel gyakorlatoznak a katonák, . і 	1 
napokon tehát senki Be tartózkodjon vagy közlekedjen ezen a te- 
гUЭе tén. 	 . 

'Augušztuв  6-án Zentán: SZAK - Radni đki SK 3:0 /2:0/,b.l.m. 
mindkét c вapat több fiatalt próbált ki. 

A szabadkai labdarúgó-alszövetség.dönté нe szerint a vidéki 

	

. I.A. osztály tiij tagja a becsei Slavija, de berr}}t maród az 	osz- 
tályban az egyébként kies ő  Zombori Sport is. Igy az Í:A. 	ósz- 
tályban 11 csapat játszik. 

A vidéki I.B. osztály Ti вzai-esoportjában a kđvetkezđk ját 
ezanak: Bác вföldvári AK , Adai SK, Radni ćki SK /Ada/., Radni kІ  
SK /Zentá/, Merkur /Zenta/, Qbilió /Törökkanizsa/, Sloga /Kani- •; 
zea/, Јedinstvo gesztúr/, Sloga /Mohul/. Az újonnan alakult 
moholi : Slógá-t azért osztották be az I.B. osztályba, mert a 
környékén nincs má в ode е ztályú egyesület és igy a céapat bajno -
ki mérk őzés nélktU maradna. 

Augusztus l7-én Zentán az országos teni в zђ.ajnokság m"odik. 
fordulójában: Zentá-Titel 9:1. Simon - Nonenmacher 7:5, 6:4;rWe 
bel - Nonenma ćher 6:3, 6:1; Palkó - Subotičkí 3: б , 6:2' 9s7•, 

f, 

‚' 

ti 



Webel - Buesk• 6:3, 6:4;  Subati čki, Nonenmaoher - Simon, 	webel 
6:3, 6:1; Webelné 	Subotički 6:2, 6:0 Király - Flugenan 6:0, 
6:0; Király уΡ - Suboti. čki 7: 5 n  6:3; Webe іné - Flugenan w.o.; Ki- 
rály, Webelné - Suboti čki, Flugenan 6:2, 6:2. 	 . 

Augusztus 20-án Zentán: SZAK - S г,AND 2:1 /1:1/, b.1.m. G .: 
Stepančev, Radonji đ . 

Augusztus  20-4n  Jugoslaven - Sloga /Kikinda/ 4:2 /2:2/,._b:. 
1.m,  G.: Džapura, ápadijer. Nem tud јџk melyik váro вban.játszot- 
ták. 

1939.  szeptember  1-én, az évek óta tart đ  háboríгs feszült 
ség eredmények г~ppen /Danzig megszállásával/ kirobban a пгавоđ lГ  
vilđ.gh.áború, melynek meg  volt  neptiv hatása városunk вportéle- 
tére'is. 

Szeptember 3-án Apatinban: SzAK - Apatini SK 2:2 /1:0/, I. 
oszt,  B.L.k1, G,: Gondi és мolnár.. 

Szeptember 3-6'n Zentáiз : Jugoslaven - Kú1ai JSK 3:1 /2:0/, 
I.oszt. B,L.M. Іјegérdomelt zentai. gy б zelem. 

Szeptember 3-án Bá.csföldvároná Radni čki IK - BAK 3:2/2:2/, 
I.B. oszt. B.L.b'I. 

Pajié Pavle, a Szentai AK játélko еa, Szabadkán letette 	a 
ls,bdarúgó-vezet ői vizsgát. 

Szeptember  3 -4n  a Szentai AK teniszcsapata fölényeé győ zé] 
met aratott Zombor teniszcsapata ellen, az országos bajnokság 
keretében. A zombori hölgyjátékosok nem jelentek meg, $ igy a .  
Sz АХ-isták 5:0 arányban nyertek. A f бГгi;iátékosok 5:1 arányban• 
győ ztek a zombor јak felett. Simon - Weidinger  8:6,8:6;  Webel 
II, - Pollaceek 6:2, 6:4; 2'apavica - Palkd w.o.; Webel I.- Tuti 
6:4, 6:1; Simon,Webel 1:I. -• Pollacsek, W ~idinger. 6: 4 ,3:6,6:4. 

Szeptember 17- бn Kires ~tíwon: Radnieki IK - Jedinstvo 10 
/1:0/, I,B. oszt. B.L.M. 

Szeр temb гзr 1.7-én a Radnički SK rendki'rüli kózgуC1114 ббл , 	a 
Szilvási-i éle vendégl őben tárgyaltak a 1erkur SK beolvadá$ról a 
Radni бki SK-ba. A beolvadást mindkét részr đl elfogadták. 

Szeptember 1 .1-é,n вezdé.nban: Bezdáni SE •-- Jugoslaven 	2:2 
/1 :1/, I. oszt,,, B.LJi, Közelébbl. adatunk nincs. 	 . 

Szeptember 11-én 2entán: SzAX - нó.dsá gi SC 1:0 /1:0/ v 	I. 
oszt. B,L.M. Közelebbi adat nincs. 	 . 

Szeptember 11. A Iorvát Labdarúgó-Szövetség keretén belt{1.. 
Szabadkán megalakult a Bácskai Labdarúgó-Alszövetség. Az alaku-
ló közgуdC бé en részt vertek az ö в szes szabadkai labdarúgó-klu - 
bok, a Zrinjski és a ZeAK kivételével. Egyidejaleg megalakult 
a Horvát Labdarúgó-S<^,Gvet ѕбg szabadkai biröi szekciója is. 

Szeptember. 24. A zentai Gazd аkd5r motorkerékpáros " tanulm 	. 
nyi kirándul.á вΡa. A Gazdakör ifjai a Belgrád melletti obrenováo3 
gуUnmölcstelep meatekinté ѕ ére, 2"egadja István mérnök., titkár ve- 
zetés бvel tarmimanyi k зΡ_rindulást.rendeznek. Indulás 24-én reg-
gel. 6 órakor. 	 . 

Szeptember 1'F-•én "erbászon: Dul.cis - SzAX 8:1 /4:0/ 	_I. 
oszt. B,L, М, a közön вég ' ő zelmét várt, da a csapat _ јtéka 

' kritikán alul. volt, s a legszégyenteljesebb vereséget szenved- 
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te. 	 . 
1939. szeptember 28. A lab čar'ígó- вport iljabb nagy 1ép"t 

tett a fe ј l8dés út ján, mert Zágrábban megalakult a Jugoszláv Ki 
гályság Legfóbb Labdarág6-sz đvetsége két labdarg6-ligával éš 
három вzövetséggel: a szerb, horvát.é д  в zlovén-szövetséggel. 

T в ~

Szeptember 24-én Becsén: Slavija - Sz АK 2:2 /2:0/,Ieoszt a 
B oL~M~ 

Szeptember 24-én Kaniz вán: Radni čki SK - Sloga 1:0 /1:0/,I. 
D. oázta B,L,M. A mu Уіkáscsápat a volt Merkux Játékosaival mege-
r бsödve vette fel a küzdelmet. 

Szeptember 24-én MoholorA:.Jugoslaven - Sloga 4:2 /4:0/, Ъ . 
1.т . 	 , 

Szeptember 2.6 .-ó.n. a Radni čki SK közgyülést tartott é в  megvá 
lasztotta ,1ј  tisztikar.át. Elnök Szőke Dezső , иlelnökđk Piskunov 
Feta.x, Neši ć  Isá,  dr. Kopasz. lstván, ti.tkárok Josimovié 	Riáta, 
Joviú Aleksandax, ј énztáro вok Vukovió Radá, Nárton Јбгзеf, 	a 
labda.ríg б-szako зztaly vezet đ je Terzin Velim.ir, helyettese Hu- 
вzák Mihály д  Felügyel6-bizottság: Tóth Andráa, Kováoeevioa Јо -  
zsef, Kulka J б zsef, helyettesek Bafiázs. .Airi Ја .пов , Sóti Pч  ihály, 
вzertó.rosok Gebhar.dt Dezsó, Hangya. József . Igázgató -bizottság: 
Pisk'mov Peter, Jo в imoviá i,ata, Vukovi. б  Rada, Terzin Velimir, 
Hangya Jđ zsef. Fegyelmi bizottság:.Neói ć  Isa, ваlахз  Piri Ја- 
nos, dr. Hubert Andor, Schneider г Lіhály, Boros János. V3ga1_mi-ь i 
zottaág: dr0 Kopasz István, Hus".k.Mihály, S6t1: Mihály, Ráčz  
Száb б  András,Geb2iа dt. РЛануаа , Méazáros Сé г,а , Hangya Józ вef. 

Okt бber 1-én Zentán: вezdáni SE - SZÁK 4:2 /3:1/, I. oszt. 
BOL.M., b3r6 Tam.a.si . A vere"g a játékosok fegyelmezetlenségé - 
nek köszönhet6. . 

Október 1--•én Topol$n.: Jugoslaven - JAK 2:2 /і :1/, Ć , ољіtp 
BOL.M., a zentai csapat rossz napot fogott ki, 	. 

Okt бöer 3-á.n Zentári: Radni.& t S K /Ada/ - Racžni č l~.-i SK /Zen 
ta/, I.B. oszt. в .т , М .  Az eredményt nem iamerjUk. 	 . 

Október  8-n Becsén: SzAK - Gradjanaki 2:1 /2:1/, I. oszt... 
B.L.M., két јб  agytittes küzdelme. 

Oktáber  8-n  Zentán: Jugoslaven -  Zombori Sport  9:1 /4:1/,' 
I.os2t. B,,L.hi, Er б sen fe1& хонгз  terepen, a Jugoslaven  fizikailag 
er ősebb csapata megérdemelter.. gy6zött. ' . 

Október 15-én Zentán: Jugoslaven Sxentai AK I. oszt.B.L. 
1.,  eredményét nem ismerjük. мindkét ceapatb б l igen sok jr~.té —

kos vonult ъe .kat гinának, s Igya mé.rk đzé в  kimenetele er ősen b - 
zonytalan volt. Kijelölt b2ró Sibali б , határb.rák Pájiб . Раv]е  
és мano jlovi б  Jovan szövetségi bírák. 

0kt бber 15-én Moholon: Radnički SK - Sloga, T.B. ászt. B. 
L.M. Eredményét nem tudjuk. 	 . 

0kt бber 22-én Zentán: Radni čkí SK - Obi и iб  /Törökkanizsa/, 
I.B. oszt. B.L,M, Eredményét nem tudjuk. 

Október 12-én Zomborban: Zombori Sport - Sz АХ  3:1 /2: 11/,I. 
oszt. в TT 

6 Ј  М e 

Oktб bег  22-én ° Zentán: Jugoslen -'.SK Apatin  4:0/2:0/,  I. 
oszt. B.L.M. 



Т  

Október 29-én Adón: Radni ćki SK - Adai SK, I.B. o вzt. B.B. 
R7. Eredményét nem tudjuk. 

Október 29-én FIóáságon: нбdsé.gi SO - Jugoslaven 6:3, 	I. 
O в zt. B.L.M. 

Október 29-én Zentán: SzAK - Jg Х  /Topolya/ 3 :2 /3 :1/, 	I. 
oszt. B.L.M. 

November 5-én Zentán: Jugoslaven - Dulois 3:2 /0:2/, 	I. 
oszt . B,L.M. 

November 5-én K{ln: JSK Kt~1a - SzАK 3:0, Х . oszt . B.L.M.., 
a kúlai csapat játék nélkül jutott a bajnoki pontokhoz 

November 12-én Becsén:•Gradjanski - Jugoslaven 3:0 /1:0/I. 
~ 	oszt. B,L. М ., bíró Gergec, A legfontosabb és egyben a legszebb 

mérkб zé ѕ  a bajnokságban. A becsei csapat szépen játszott, a zen 
tai esalбdást keltett, pedig a bajnokság egyik esélyese. G.: Riг  
lovan.ov III./3/ . J.: Paji ć  /G/, Preradov és Tihanyi /J/, 

November 29-én Zentán: Jugoslaven -• Slavija /Becse/ 	1:0 
/0:0/, I.oszt. B..L.t' . К  zelеbbi adatok nincsenek. 

november 26. A zentai és sžanádi vadásztáreašágok ki 
ceerélik a. pánai és a nagybudzsáki va д.ászterižletekot.Tudvalev.67 
hogy Pána, holott az a zentai oldalon fekszik, Szaná.d községhez 
tartozik, viszont Nagybudzsák, amely a bánáti oldalon van, .Zen 
ta város tulajdona. Igy Рána a szanádi vadásztársaság vadáezte-
tülete, Nagybudzsák pedig a zentai. vadásztársaságé. A két va-• 
dászirsaság most megegyezett abban, hogy kényelmesség . kedvéért 
kicserélik a két vadászterületet. A bánáti f б szolgabir đ ság eh-
heti az egyezséghez, m.ár hozzá is járult. Zenta. város képvisel б-
testülete azzal a feltéte11e1 egyezett bele a cserébe, ha en-
nek az érvényessége csak a béri.eti i_d бre szól és a bérlet meggú-
jitásakor 5jra kérni kell a társaságoknak a város hozzájárulá - 
sát a cseréhez. 

Az áІІ amegyestilés 21. évfordulóján, de ćember 1-én 	többek 
között a Szokol-egyesület is diszközg з L.lést tartott. Este fél 7 
árakor fáklyásmenet vonult végig a laktanyától a város f бbb út 
vonalain kivilágitett ablakok mellett. December 2-án szokol-aká, 
démia volt az Eugenbar_, utána a tisztikar a szokolokkal együt' ~ 
bб.1at rendezett. Az e napra tervezett Zenta-Becse városközi b. 
l.m, közbejött akadályok miatt elmaxadt. 

December 17. Az elsó vadásztársaság közvadászata jól sike-
rült, 600 nyalat és igen sok foglyot ejtettek el. 

December  17-én évi közgyűlést tartott a Jugoslaven SK az 
Eugen kistermében. A szabadkai_a1szövetséget Guelminó Sándor 
képviselte. Az egyesületnek 35000 din. kiadása 36000 din. bevé- 
tele volt. A Zentár бl el':.elyezett sto janovió Slavko vezetG-á -
rásbiró, eg.yesületi elnök helyébe dr. Ludajió Stanoje ügyv det 
vála в ztottí.k_. gyvezetd elnök Freradov Bogdan, alelnökök Vuji б  
Jovan és Šlavnio Paja,titkárok Texzin Velimir és Petkov Vladi -" 

' mir. A labdaríia б- žako зΡ ztály vezet ő je Aradski Sever,pénztáróš оk 
Terzin  Stevan  Ѓв  ivković  Vo jislav. Háznagy Drlja čin Rбilan or-
vosok dr. Preka üki De an és .dr. Burd ošlci пΡ'arko, ügy asz PIsku-
nov Pеtar. Választmányi tagok:  Stanójévi č  мiodra~ , Kosн ovié Ni 
kola, Rosió RA3rko, irаnovа   ki Danilo rendCrka it..»ї  Zivkovi~ 
Sava, Balcali ć  Stevan, Paji ć  Slavko, Jai ►an o ;. ivkoиiб  Jo 
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van, Branova čki Lazar Vorgiá Jovan, Branova čki Branko, Oluéki 
b'iilan Obradov Ivan, evi6 Radovan, Sugár Ferenc. Felügyel8- bi 

	

zotteag: Jablan Vido Jovanoviá;Vaеil4je, Vukomanoviá 	Stevan,•
SZavniá Slavko, Menozer Dez в(, Köledin Mileta, 	. 

A városi gazdászati bizottság foglalkozott a népkerti kor 
o вolyapélya téli haszno ѕltá вával. A Jugoslaven kérte, hogy 10 đ  
dtnáх  haszonbérletért engedje ét a vár. оѕ  a koresolyapéilyat. Ba-
kin Marko javasolta, hogy a közgyfflés tel jesitse e. Jugoslaven 
kérését, Vámos János pedig azt, hogy árverésen ad ја  kг  ávárós 
.a korc нolyapályа  bérletét a többet igéг6 klubnak. A bizottság 
еzótöbbséggel Rakin javaslatára szavazott, így az 1939/1940- es 
télre a Jugoslaven gondozásában volt apálya. 

1939. december 31W.én a'Szentai. AK. rendezte szokásos, tombo 
lával egybekötött е zi'lveszteri mulatságát. 

	

1940. január 5-án a Va Эs-vendégl đben megbeszélést 	taгtot 
tak az annak idején Preziden іёoldlt a?_pesi-•hegyivadászok /p Іá 
ninérok/, bajtársi estet akarnak rendezni. Piszár Pétér szerve-
zi. . . 

a "Fehér Hajóban",tánccal egybekötve.. 
Január 17-én a Vass- vendégl đben tartották társa ѕvacsoréju . 

kat az alpesi-hegyivadászok /planinárok/, melyen bajtx вi össže 
tartásuk tolására jött össze "rang és vagyoni helyzetre való 
különbség nélkц?. úr és paraszt, gazdag és szegény,.vá.rosi é ѕ  tá 
nyai égyaránt" - mi-ként a felhivás szólt. A vacsorát és ö ѕвze 
jövetelt Halász Sándor keresked8 szervezte. 

Január 19-én Le čnik sakkmester sakkversenyt rendezett 	a.Ґ  
zentai Kaszinóban, amelyen csak a Kaez ivó tagjai 	vehettek 
részt . 	

... 

Február. 6-•án álarcos-bálat rendezett a Radni ki SK az Eu- 	. 
gen-szálloda disztermében. Sok izlésesen ölt- бzött álarcos vo 
nult fel, els ő  djat Burá.ny Juci., a másodikát Nánási Bö вke y . a 
harmadikat Kincses Ilona nyerte. 

Аz els б  zentai vadás4tér ѕaság.,megkezdte a kértékenу  тada' 
rak irtását, mérgezett huadarabökat és tojást helyeztek el,iná 
kosban, Kisrétben, Вátkában és a Nagyrétan. 

A társaság tieztújt ő  közgуŰlést tartott,. elnök lett 	dr.' 
Könjovi ć  Bo'idar, alelrök Huszágh Lász16 gyógy В zeré. вz,v.adá вz 
mesterek Riesz Lajos é ѕ  Csornai Richard, ,pénztáro вΡ_Pozsár Jб  
zeef, titkár Branova čki Danilo. Vélasztmanys Wolff lmre:, Pandek___ 
Ferenc, Teodorovi Ć  Slavoljub, Rieaz József, Djordjevi č  ÍLи1an,bo. 

Február 25-én évi közgy{iléat tartott a Szentai Ag a Vase-
vendé l ki;idntermében, melyen megjelent Vúkov Gli orije.a.rend. 
úrhatosé és Guelвіinó Sándor a szabadkai alszövet"g .nevében. 
A közöny g érdekl6désén еk c вökkenésа  a hábordѕ  id őkre vezethet б  
vissza, a sportbel. eredménytelenség oka az, hp  уv a  ј4kоѕ9k 
legnag ~*obb része katonai szolgálatot teljesit.Elhuaiyt j téko ѕvk 
nak, Tóth /TI./ Jánosnak emlékét jegyz őkönyvksn iiгökitett4k meg. 

120 

Az els đ  zentai vadásztársaság több .__vidéki tér еaság közre- 
n{fködésével körvadászatot rendezett, melyen 463 nyulat ejtettek.' 
Ütőm tarsasvacsora volt.. Január 6-án körvadászat B tkában. 

Januárban minden vasé nар  teadélutánt .rendez a Radni. čki SK. 

un 2чLl:rko , 



új vezetéség : d.i в zelnök Branovački Stevan városelnök, 	elnök 
dr. Pecarski Branislav ügyvéd, báni tanácsos, alelnökök 	dr. 
Keczeli M. Ferenc, bázi.i tanáoos, Zavi" đ  Konstantin 	városi 
f 5jegyz б , dr.. ; erenozf Antal ügyvéd,tisztelet•beli alelnökök dr. 
Zagoriea Ivan közjegyzđ , Heiszi.er Gy. Aurél , titkárok Tripolsz-
ky Istул  és Fakaški Vladimir, pénztáros Riesz Jđ zsef é в  Sz.'5ts 
Kálmán„ ellen~rök Freradov Nikola é в  Rónai Erna, szertáros Jegyi 
na Béia, háznagy Arpá вi Károly, ü gу" zek dr. Déutsch János, dr. 
Ktithy Zoltán, orvosok dr.. Deutsch Mihály, dr: Kragujevi ć  Staniв  
lav, dr. Stöckl J б zsef, dr. Halász János, dr. мüller Imre, pá-
lyafeJ_iigyel б  Hevén клroly, ielügyel$bizottság Vartus Ferenc, 
Bruckner Lászl б , MUl.ler Мikl б s.Szakosztályve.z вtók: Yáóáa úgás 
Guelminđ  Sándóx úszás Vujt Č  Jovan, tenisz Webel'József, kintúr 
Megadja Erzsébet, Gonda Simon, i.ij. Gyetvai Géza.; Választmány: 
dr. Biliczki 1'erenc; Borbély János, Bencsik Lajos; Vános-J nа  
Glücksthal Jánoš, Galsa Péter, Domány Ferenc, Edelényi Мik]6s, 
Tóth Мáxton, Halász Sándor, Janek Aladár, Márkus István,, Kaszás 
Tenyhért; Ormos Andor, Palkó I,Iiklós, Fajin; Pavle, Pandek~ Fe 
renc, Riesz Gyula, Sternberg Béla, dr. Tabakoviб  Andrija, Teodo 
xovi Slavoljub, T7jházi Gergely, Pártos Tibor, Mucsi Iván. Не --
lyette вek Szexédi István, T б th М" hály, Tóth Vince. 

A Katolikus Legényegyletben megalakult a sakkosztály. Veze 
t5 вége a következi: elnök Bartók Fát, titkár Recskó Féter,.pénz-
táros Sóti iiihály, szakve zе t Baráti János, Választmánnyy• Kopasz 
Sándor, Gyömrei Ferenc, Tari мiháiy, Szögi Ferenc, Ceábi János.` 
Ellenбr.z&-bizottság: Molnár Csikós Bálint, Aulik I3ihály, Kamrás _ 
László. Rendszeres szakel бaddsokat és versenyeket fognak tarta 
ni. Idárcius 10-én az Ipar testület sakkozóival mérk бznek. 

A. zentai Sakk Klub Iíusvét-vasár napján sakkversenyt rendez 
a zimonyi Sakk Klubbal a Royal éttermében. A vendégek az ország 
legjobbjai, köztük három kivaló n бi játékos is van, velük ' jön 
Tomofejovna oroz. bajnokn б  is. 

April3s 7. 	szabadkai labdarúg6-alszövet ség megsemmisitet 
te a Zombori Sport, Apatini SK és Bezdáni SE valamennyi 5szi éš 
tavaszi eredmény ét /val6szin ű , hogy a Kúlai JSK is ex're a еos- 
ra jut/, ami nagy vá•ltoz, Аsokat idez el ő  a bajnoki tabellári. Igy 
a sorrend a követko z бképpen.. alakul  /s  csak 7 csapát marad a ta-
bellán/: 1. Dulcie,  2,  I бđ sб.gi SC, 3' S zent,& .АК_/a 8.helyr бl a 

'3-ra ugrott/, 4. Gradjanski, 5. JAи , 6.Jugos_laven /az l.helyr бl . 
a б- ra került/, 7 Slavija. 

I árciu в  hónapban a Radni čki--pálya  viz  alatt áll, igy a Jú- 
goslaven csapata a tiszai védtöltés mellett tartja tréningjeit,. 
melyen Wilheim Lajos tréner. vezetésével, Veli.cki, Tihanyi, Š° pa-
di jer, Janđј 6, Gvozdenovic Branko, Kablar, Simi б , Jovanovi6,Mar 
kovi ć , Kal ezi б , Lakatos J б  zsef vesznek részt . 

Március 10- бn Zentбп : Radni ćki  SE - Jugosla.ven'komb. 	3:2 
tréningmérk б zés. Jugoslavenben játszanak: Lakatos, Buri č  Djor 
die, Kablar I1tja, Krivok pió Boža, Seni ć  Vlad вΡ, Kaó.lar Perá, 
Szabó Benke .Lajos, Lazin Ziva, Velicki. Ljudevit, Liїkóvi ć  Raj-
ki, Pejin Ni ć ifor -"i,iéa". 

Januártól-áprilisig meglehet đ sen hiányos a dokumentá ćió és 
forrásmunka a lej бtszott mérk ő zésekr бl /10/. 

Április 7-én Szabadkán: SzАND - SZAK 4:1 /1:0/, b.l.m. 
	__  
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Aptili в  23-án Zentán: Jugoslaven - JAK /Topolya/ 	.1:0 
/1:0/, I..o вzt. B.L,M. Fénykép рΡfelvétвlról ismerjük a zentai já- 
tékosok neveit: Sergijo Janči б , Vujadlr.oviá Rade, Simié Miha,j 
1 о , PreradovI. I~J Іъrаd; Jovanovi б  Vladislavy Pe jin Nidifor, Tiha 
nyi Јб ,аае f g  Gvozdenovi č  Mi1.an, Lakatoe József, Gvozdenovl б  Bran 
ko, L ćlzin 'Liva. 

Aprlli в  23-án Adán: Adai SK - Radni čkl SK 4:0 /2:0/, '  I eB.  
oszt. B.L.M. 

á.prilis 7-én Flódsági SC` - Jugoslaven, I,  oszt.  .B,L.B І .,biró 
Šibali б . 

Aprilis 7-4n S1oga /Mohil/ - RadniL~ki?~о ._jI.B. oszt.B.L.M. 
'о lгб  Rudid. 	 . 

Áprills 14-én S2AK - H бdнági,.SC, I. ošzt. B.LoM.;Ii¢deágon.{ 
Április 14-еп  Jugoslaven - Dulcis, I..oszto B.L.Pd.,.Ver.bá- 

szon. 
. Aprills 14-'4n Adán: Radnđđki  SK  /Zenta/ - Rá.d иi čki ~ K/Ada/. 

I.B. ozt. B.L,M. 	 . 	 . 	' 
Л;Iájus 7-én Becsén: Slavđ ja - SZAK 3:3 /7::1/, Í..'oetit., B.L. 

M. 
IYlájus 7- én Zentán: ZsAK - Jugoslaven 5:2. /4"1 /, b.1.m. 

I,іајив  7- 4n Jugoslaven - G.radjanški 1:0 /1:0/, I.osž.t.B;.L.M : 

1940. július11-én'az elsó szövetségi vad"zigyesuiet ' tu- 
datja tagjaival, hogy területén tovább3akig minde иnenцi'vadásza-. 
tot megtilt.  .A  tagok névs л ra: Darši. Dávid, dr. Bánffi Boldiz нár, . 
Branova бki Darzilo, Bránóva бkđ  Stevan, Csornai Richard, dr. De -  :. 
utech Jánoe, Dimitrijevió Boško, Djordjevl б  Piilan,Glücksthal.Je" 

. nó, dr.. Habram Nándor., Huszágh Lászlá, Jankovics István,Ké в ser--. 
ling Lrnó, dr. I:onjovi6 Božidar, K лΡ -rhecz Gyula; Lampel . László, . 
Lampel Рá1, Lo1in Л4irko,.. P,tiskei An.drás, I[iskei Antal, Pandek Ге  , 
renc, dr.. Pecarski Branko, Pozeár József, Frer•adov . Bogdan, 
Riesz Gyula, Riesz Jdzsef, Riesz Lajos, Rudics Elek, Rudics Mi-' 
há1y, Slavniá Faja, dr. Schuller István, Teodorovie Slavoljub, у  
t̂óth 1„ihál.y, , Wo1x.f Imre, Vuji Ć  5аиа , dr. , Zagorica Ivan. A szá1-.; 

-1'ási tagok nevsora: Barát đ  Péter, Bar s đ  . András, Bergel  Gyula,'.'.. 
'Bd,zsd P4.1, Pulyák Vince, Iíevér-Károly, Ilevér Féter, ioxti. Ја- 
no н y Iiorti Jdzeef, T ćt Vince. . . 

A  szabadkai alsz3vetség vidéki еl во  oeztályánák bajnлks4. .. 
gát a Jugoslavein. nyerte /a г.,árótabell.át nem ismér jük /. Az alszo . 
vetség bajnoksá.gáért a tizAND- да1 játazott párosmér.kő z.ést_. А ; 
SzAND mindkét esetben gyGzött,'Zentán. 3:1, Szabadkán.  pedig 3:2 . 
eredménnyel. A mérk бzések leírását nem ismerjük. . 

Jíínius  16. A zentai halásztársa вág a horgá нz jegy árát . 31 
dinárbán, a kettós hórgászjegy árát.50, a véghorog~ eg,yét 	75; 
a dobđhálóét 75, a keritlSjeg,yét 200 dinárban, állap totta 	meg 
a sporthnrgászok részére; 

A,Katólikus Ifjúsági Е g.уеѕ"ileteben asztalitenisz-versenyek.. 
kezdódtek, a.mérkózések els б  fordul đ jában 1. Dobos-5zá.raz. pár.. 
/serleget nyert/, 2. I.'.olnár=liayer .ár babérko в zorút n  irt!. Ји  
niús 9- 4 n ját szotEalc a  nini.  or.u'o',  ii ye .•. n:r- •ayer 
pár nyert meg. 

Julius 22. és 23- 4.n katonai céllöv ő-gyakorlat éle в  töltés-  
sel. 	ekében.' 
122. 
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A szabadkai labdarug б-alszövetв ég I. oszt. Tiszai-c ѕoport- 
jónak új csoportcsit"a: Jugoslaven, Radniéki SK, Slavi a,Szen-
tai AK, Bácsföldvári AK, Adai $K, Gradjanski. A bajnokság szep-
tember 8-án kezd ődik, november 3-án végz ődik. 

1940. augusztus 4-én tartja a kanizsai Sakk Klub tizéve ѕ  
évfordul đ ját, amikor is sakk-napot tartanak a zentai, szabadkai 
és topolyai klubok részvételével. A zentai klubot Klein Józaet, 
Budja Ferdo, Vujiá Jovan, Nagymélyküt: Antal, Gelbmann. Aladár, 
Recskđ  Péter, Csernők István, Hisser Jáno е , Ujházi Miklós és. 
Lasian Mirko /Ada/ képviselik. A zentai Sakk Klub összeköttetés 
be léppett a belgrádi Sakk Klubbal, egy mestermérk őzés megszer- 
vezésére, melyen a három legismertébbju~o вzláv amatбr sakkbaj-
fok és á 6 legjobb zentai játéko е  venne részt. 

Augusztus 11-.én a szabadkai Lovaregylet, "Kilo j аhaća" öt 
tagú bizotts őga jelent meg a zentai Gazdakörben, Isakovi ć  Dušan 
tábornok,; elnök vezetésével egy szeptember 15 -én megrendezénd ő  
lóverseny megszervezése i.igyében. A Gazdakör 'лΡeadja István tit 
.kár útján biztositotta a kitti Idötteket a kör tamogatás бs ól. Á 
vőroselnök is helyesléssel fogadta.a kezdeményezést,.s a zsidó-
temet ő  melletti legel őt felajánlotta. versenypálya céljaira, 
egyben szerényebb összegi anyagi támogatást is felajánlott . a 
lovak dijazására. A verseny eredményér ől nincsenek adataink. 

Szeptember 1-én asztalitenisz-mérk őzést tart a Katolikus. 
If júsági Egyestiiet /KIE/ a szabadkai Nagyar Olvasókör csapaté- 
val, köztük Harangozd orsz бgos bajnokkal, az Ipartesttilet nagy 
termében. Az eredményeket nem tudjuk. 

1940, szeptember. 15-én kezd ődik a zentai Sakk Klub bajnok-' 
sága. Sok iij tag; jelentkezett, akiknek el ő ször. részt kell venni . 
a II. oaztőlуú játekosok küzdelmében. Еzért el ő ször a II. oszt. 
versenyt kezdték meg. л  versenyt Budja Ferdo egyesületi titkár 
vezeti, a Royal-ban rendezik. 

Utána kezdik az I. oszt. bajnokságot "Zenta város 	1940/ 
1941 évi bajnoki címéért". A klub 14 igazolt játékosa beiratko-
zott a Szerb Sakk-Szövetségbe, s még az idén megkezdi versenye-
it a többi szövetségi klubokkal. Váxosu х kt аn a sakkélet oly é- 
lénk_, hogy a'váxć st  a  b бcskai sakk--központnak tekintik. 

Egé ćž sorozat I. oszt. bajnoki Zabda.rúgó-mérk őzést játsza-  
nak le csapataink, de egynek sem tudjuk eredményét és lefolyó- 
sót: 

Szeptember 15-én Zentán: Radni бkí sK-Slavija /Becse./ 
Szeptember 15-én Becsén: Gradjanski-Jugoslaven 
Szeptember 22-én Ad őn: Adai SK - Jugoslaven 
Szeptember 29-én Zentán: Jugoslaven-SZAХ  
Okt,ober 6-őn Zentán: Jugoelaven - Radni бki SK,biró Lozanov 
Október 6 - án Adán: SZAK - Adai sK, biró Tarvasi 	. 
Október 13- őn Bőcsföldvő ..on: BAiC - Radni čki SК . 

A Sakk K7 ~xb•ban háromnapos verseny után befejez őddtt a II. 
oszt. bajnokság: 1. dr. Hubert Andor. 11, 2, Fiecher- Ignác 11, 
3. dr. Ger đ  István 9,5, 4. Lazovié Torna 8,5, 5. Ko ѕanovi б  Niko- 
la 8,5_, 6. kiárton József 8, 7. Vasa Jenő  7,5, 8. Neéi č 	Isidor 
6,5, 	Burány Vince 5, 10. Csábi János 4,5, 11. Márku в  IštYán 
4, 12. Bakó János 2,, 13. Csonka Nándor 2, 14. Dluhi János, 	1 
pont. Az el вő  három utott be sz I. o в zt őlyba. Október 8-an úgy 
határozott a vezet őseg, hogy az A..ieapat mellé meg нzervezi 	a 
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B. csapatot is /rely ~I. és II. oszt. játékosokb бl áll/ ez máz 
október 13-án els ő  markő zésén a Katolikus Legényegyesl ~et sakk 
-eeapatával játszik, a jöv đben pedig városközi mérkőzéseket is 
játszik. Az A. csapat részt vesz  a belgrádi sakk-alszövet ség ok 
tóber 20-án kezd őd ő  városközi mérk ő zésein. A vajdasági csoport-
ban Zenta, Szabadka, Zombor,, Kanizsa, Topolya, d јvidék és az 
újvidéki Grafi čar indul. 

Október 13-án Zentán: Gradjanski - SZAK 3:0 /2:0/, I.oszt. 
B.L.M., biгб  Feiss. Az őszi f.orduló els ő ségét eldönt ő  mérkő zés. 
F.: Кőrösi - stepančev,Vгeczkó-,Prohászka, Paka ~ki,Bicškei.- To 
bak, Pernyész, Kiss, Radonji č , Újházi. 

Okt6be г  20-án Zentán: Jugoslaven - slavija /Becse/,I-.oszt. 
B.L.M. Az eredményét nem ismerjük. 

Október 22-én Zentán: szentai AT% - SZAIQD 3:1, b.l.m., bíró . 
Paji ć  II. Fé юу képf elvételr ől ismerjii.k az összeállítást: K`rösi- 
Gondi, Vréczko - Prohászka, Pakaški, Jablonszki - Pernyész,Kiss, 
Tóbak, Újházi, Radonji č  /Pa čo/. Az ev utolsó labdar űgo-mérkő zé- 
se. 

Október 20-án Zentán, a Royal-ban, városközi sakkmérk đzés: 
Zenta - Szabadka 4 1 2 : 3 1./2. Eredmények: Rid ј i бki /Z/ - .Og 
njanov 1: 0 , Recsk б  tz/ - Bosehan 1/2 •1/2, Нagymelykúti /Z/ -  
Ѕсhwіс zег  1/2 :1/2, Iorian /Z/ - Engel 1/2 : 1/2, Budja /Z/ -Ba:__ 
láza Piri 1/2 : 1/2, Klein  /Z/  - Luli Ć  1/2 • 1/2, Gelbman /Z/= 
Tamasi 0:1, Vujié /Z/ - Gerber 1:0. Beléptidij feln őtteknek 3, 
diákoknak 2 dinár. Asztalitenisz-mérk őzés. 

Október 27-éri Zentán: Katolikus Legényegylet II. csapata -
Zentai Keresztesek II. csapata 10:6. A LE csapata: .  Herfirt, 
Kipp, Horvát, Recskó III. Asztalitenisz-mérk ő zés. 

Katolikus Legényegylet I. csapata - Katolikus Ifjü.sdgi E-
gyeškiet 12:6, ugyancsak ezen a napon mége yszer meg гnérk6zött a 
két csapat, s ismét a Katolikus Legényegylet I. csapata gy ő zött 
12:6 arányban. redmények: /elölállók a lIE tagjai/ гábri -
Kovács 11:21, 12:21; Silók - Lövei 22:13, 21:8; Slavni č- Csabai 
11:21, 11:21; Ladányi - Eálint 20:22, 15:21; Fábri - Lövey 21: 
17, 22:20; Šilák -- Kovács 14:21, 14:21; slavnid - Bálint  8 :21, 
12:21; Ladányi --• Csabai 18: 2 1 9  11:21; Fábri - Bálint 21:19, 21: 
14; silók - Csabai 21:14, 21:7; Sl аvni б  - Kovács 7:21, 14:21; 
Ladányi - Lövey 11:21, 10:21; Fábri -- Csabai 2.1:15, 21:18; si-
lók - Bálint 15:21, 21:17, 21:18;.slav_ni č  - Lövey 12:21, 10:21; 
Ladányi - Kovács 18:21, 14:21;Šilak, Fábri- Kovd.es,I,övey 1.3: 
21, 17:21; Lad^nyi, Clav.ri č  - Csabai, Bálint 15:21, 14:21. 

Október 27-én városközi sakkmérk ő zés a Royalban: Zomk о r......._.. 
Zenta 6 1/2 : 1 1/2, ezzel a zentai csaut kiesett a 	további 
küzdelmekb ő l. A me г k ~Sz~ st BudjaFerdo foszemlész /Zerta/ és Kul 
zinski В iіiitгi je / Zombor/ vezette. Eredmények: /az 	elöl á.11óќ  
zomboniak/ Gгi<nber~er Imre - Ridji ćki I,_ihajio 1:0; Grrber János 

Nagy:^.élylсіlti Antal 1:0; Jokovics K Е:1mán - Lorián Imre 1/2 	. 
1/2; Кulinski Dimitrije - Gcl.bman Aladdr 1:0; Carey Petar 	- 
Iiesser,János 1:0; áchafier Izsó - Klein  J5zsef 1:0; Volsak Jo-
van - Recskó Féter 1:0; ':ijatovi č  ±,Klan - Vu.jic Jovan 0:1. 

A Sakk Klubban nova iber 17-gin 30 jdtékossal 	szimultánt 
jut ázott Idedeljkлvj č  Ozren m гΡ~ .r. nök, akit Pudja Ferdó hívott meg 
zentai vendéT п zere р les г ?. Az eredm ,yeket nem ismerjük. 
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November 22-t бl a Sakk Klub 20 _  játékossal kvalifikácida 
L  еаkktогnt rendez . Az'. arеdményeket nem ismеrjüls.  - 

November 24. A Katolikus Legényegyletben sakktanfolyam kez 
dбdött az ifjúság részére. A tanfolyam el бadói Törteti Imre éš 
Reoskб  Péter. 

December 8-án a Keresztes Ifjak.Egyesülete  „ a  Katolikus 
Legényegyesillet asztalitenisz-csapata bajnoki mérk бzést játszik 
a Keresztesek ezékházában Zentán. December 15-én a törökkanizsa 
i Keresztes If jak Egyesülete látta vendégül a zentai Katolikus 
Legényegylet asztalitenisz-csapatát. Az eredményeket nem tud-
juk'_ 

December 31-én a Szentai AK tartotta szokásos Szilveszter- 
est jét. 	 : 

1941. január 13-án.tartotta a Jugoslaven SIC, á Szerb N б eggyy  
let és a Kilo Šrpskih Sextara szokásos, közös pravószláv évzáró 
mulatságát,. t.ombolával . eybekötve, az Eugen termeiben. 

Január б-án Kanizsán: Zentai Katolikus Legényegylet II.csa 
pata - Kanizsai Iparos Otthon 7:2,,..vrosközi asztalitenisz-mér-
k'5zés. Eredmények:/az el.ölállók á aritaiak/ Herf ert-Losonc 18: 
21, 38,21; Kipp-Bicskei 21:11, 21:12; Pern уész-Kovács 21:10,21: 
16; Herf ert-Bicskei 21:10, 21:7; Kipp--Losonc 21:14, '21:16; Per-
nyész-Вioskei. 21:6, 21:15`; Herfert-Kovács 21:19.,21:11.;Pernyé зΡ z- 
Losonc 19:21, 19:21; Kipp-Kovács 21:10, 21:1. 

Január 19-én Zen -ián: Sakk Klub - C"rogi Sakk Klub 7:1, ba_ .  
rátвágos .visszavágó. A zentaiak közül dr. Hubért,.Újházi,Fleišг, 

. vuji б , Bergel é а Ludaji gуб ztek, Gelbmann ée Bud ja femi іt ért 
el . 	. 

Január 19-én Szabadkán: Ѕ zаъа dkаі  Katolikus Kör: 	Zentai 
KIE 9:5, bárátságos asztalitenisz-verseny. KK.: Nagy Gyula,Sza-
bó Miklós, Kové.cs Fábus, Sántha Ica, Pauk Pösze; KIE:Keczel,i 
András,. Fábri Nдndor, Si1ák István, Horti Aranka,.l_ucsi ' Ica. 
Eredmények: Nagy-Keczel.i 26:24, 17:21,'21 :16; Silák-Kováo е  21: 
17, 21:15; Szabó--Fábri 21:17, 17:21 , 25: 23; Nagy-Silák 	21:16, 
21:12; Fábri-Kovád 21:13, 21 :17; Keozeli-Szabó 21:23, 	21:18, 
21.4;  Nagу-Ръгi 21:18,21:19; Keczeli-Kovács 21:16, 20:22, 21: 
16; Szabó-Silák 21:19, 17:21, 21:15; Pauk-LIucsi 2.1:18,. 	21:18 
Sántha-Horti 21 :5, 21:9; 1vluesi-Sánta 21:16, 21:17; Pauk 	H_orti. 
21:9,  21:10; Sárba, Pauk - Horti, • 1,4ucsi 2115, 21:16 

Január 19-én Szabadkán: Keresztes Ifjak Egyesülete.I./Sza-
badka/ - Katolikus Legényegylet I. /Zenta/ 5:.2, ug yanakkor Ke- 
resztes If jalc Eggyesülete II. - Katolikus Legényegylet II. /Zen-
ta/ 5:3, barát вágo в  asztalitenisz-mérk бzésеk. KIE I. : Benyák , 
Kalmár, K.ovácsevica, II. Tilli, Davidovib., Miavec; KIE I. : Bar 
si, Kipp, Kovács,Il. Herfert, Lövei, Recské. 

Január  19 -én sakkmérkб zés Zentán: Katolikuš Legérт  egylet - 
Tiszapart 10:2 /visszavágá a multkori mérkбzésre, amikor. az  e1- 
вб  mérk őzést is a KLE rдyerte 5:3 arányban/. Eredmények/az elél- 
állók a KIE вakkozб i/ Eszes-Boгbély 1:0; Sóti-Gyurai 1/2:1/2; 
Polyák-Róz®a 1:0; Wolland-Varga  1:0; Bartók-Takács 1/2:1/2; 
Baráti-Csornák 1:0; Panió-Szabó 0:1; Tari-Pék 1:0; Muci- Bébin 
1:0; Eszes II. - Turi 1:0; мolnár Cs. - Tót 1x0, Ceábi=Lese- . 
vits 1:0`.  
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Januáx 26-án zentán: Katolikus Legényegylet I. - Kanizsai 
Iparos Otthon I. 5;0; Katolikus Legér уegylet II. - Kanizsai Ipa 
roe Otthon II. 5:0, visszavágó asztalitenisz-mé г k6zé вek. Eredmá 
nyek: I. csapat - Kipp-Kovács 21:13,'23:21; Tomasirh-Apró 2'1:1É~ 

21:17; Kovács-мuhi 21:8, 21:8;.  Тохлаеісћ-Коv св  21:11,21:9; Ko-
vács-Apró 17:21, 21:16, 21:15; versenyen kivid Kipp-Muhi 21:19, 
21:15; Herfert-Kovács 15:21, 21:13, 21:19; Kipp-Apró 21:7, 
21,:7 •  Tomasich-Мuhi 21:8, 21:10. II. csapat - Löveg.-Cseszkó 22: 
20, X21:9; Recskó-Pataki 21:15, 21:17; Bálint-Kovács 21:16, 21: 
13'; Recskó-Cse в zká 21:7, 2.1:17; Bálint-Pataki 21:19, 21:13; ver 
senyen kivttl Lövet-Apró 17:21, 21:17, 22:20; Bálint- Cseszkđ  
21:16, 21:13; Lövet-Pataki 21:18, 21:19; Recskó- мuhi 21:7,21:1 5 

Január 26-án tartotta a Radni&i SK évi közgyfilését. 	Az 
eddigi v.ezet б ség jól működött, a csapat ismét bekerült az I.ósž 
tálybа. Az egyesület sz%ne a jöv5ben: piros--fehéré Új tisztikar: .' 
tiszteletbeli elnök Szike Deza б , elnök Piekunov Petar, ügyveze 
t б-elnök dr. Kopasz István, a vigalmi bizottság elnöke dr. Ger ~ 

István, alelnök Kulka József, titkárok Csáki Mihály és Burány 
Pál, pénztaг.rnok Vukovi Ć  Radivoj és Gebhardt Mátyáe.:Szakosztály 
vezet бk Burány János ,/1abdaríigás/ é$ Márton Jöz.вéf /sakk/',šzer- 
tárnokok Gebhardt Dez ѕ6 és Schneiderr Мihály, egyesületi orvón 
dr.. Stössel Eгn6, pálуfelvigyázó Csonka Károly. Választmány: 
szügyi János, Bakos István, Balázs Piri János, L аdóczki Imre, 
Turi Nándor, Kizár Gyula, Erdélyi Lajos, Zentai Frigyes, d г . Hu 
Bert Andor, Jovi б  Aleksandár, dr. MLiller Imre,. Ormos Andor, Ne- 
šid Isá, Reinholcz G уъ z б , Reinholcz István, Nánási Béla, Kovács 
Аndrás. Helyetteзek: Rács Szabó András, Kuszák Mihály, Boris  
István. 	 . 

Január 27-én tartotta évi közg уGlését a Katolikus Legény 
egylet, ahol az egyesület tisztikarán kivül megválasztották.. a 
testnevelési oszta.lyok vezet ő ségét is, éspedi •1.. Asztalit.eni:s'z 
bizottság • diszelnök Lukács Dez еб , elnök Szivеk Géza, péüžtárő-- 
sok Horváth Gyula és Recsk' Vilmos, titkárok Herf irt László. é.~ 
Lövet Nándor, szakosztály-vézet б  Kovács D. Géza,.ellen őrök Báló 
Vince, Barsi Jen ő , Matykó Nándor, szertárosok ifj. Kipp József, 
Csaba.i Lukács; 2.. sakk-bizottság: elnök Bartók Fá.l,'titkár 'Pc 
lyák Péter, pénztáros Recskó Péter, szakosztály-vezeti s бti'.Mi ~ 

hált'. 
Február 9-én tartotta évi közgу  lését a Sakk. Klúb a'Royal-

ban. ftj vezetd ѕб g: elnök Zavi б i б  Konstantin, alelnötök.Vuj`ió Jo. 
van és dr. Hubert Andor, titkár Budja Ferdó és N аgymélykuti An- 
tal,šžakosztá:y-vezet ő  Ridjioki Ylihа Jlo, háznagy N"i ć  Isidór 
Választmány: О'jházi Мiklós, ing. Kne`zevi Ć  Milivoj, Bergel LáSz-; 
ló. Felügyel б-bizottság Vukov Slavko, sб ti мihály, Eszes Mi- 
hál t' . 	 . 

Fabruáг  9-én 7en_tán: Szabadkai Magyar Olvasókör -. Katoli-
kus Legényegylet 8:2, вakkversen. Eredmények: /az elöl állók a 
szabadkaiak/ Balázs Piri - Recsk' 1/2 : 1/2; Hat ász-Eszén 1:0; 
Tarvasi-Sóti 0:1; Gál - Baráti 1/2 :1/ 2 ; Papp-Polyák 1:0; Tóth -
Muosi 1:0; Еget& Bartók 1:0; Beske II. - Gyurai 1:0;Ilka =Pani Ć  
1:0; Ваиog-Csábi 1:0. A verseny után Balázs Piri Péter ezimul 
tán versenyt tartott  10 tblán, a KIE sakkozói közül csak .Wol-
land József és  Takács Ferenc nyert, rig мészáro ѕ  Imre remisre 
végzett. 

Februбr 15-én a' Rad.ni&i SK álarcosbálat rendezett a Royal 



ban. A legszebb két jelmez tulajdonosa Tapp Хatalin és Gyömrei 
Bözsi, a legszebb álarcos Gyömrei Bözsi és Rekovics Vica fett. 

Február 18-án fejezte be házi sakkversenyét a Sakk Klub. 
Végs đ  sorrend Rigyic ski Pкfihály, Recskó Féter, Geibmann . Aladár, 
dr. Hubert Andor, Nagymélykiúti Antal, Budjqg Ferdo, Vujió Jovan, 
Eszes 2dihály, Fleiss Vilmos, lIucsi János TTjházi Iv_iklós, Rein -
holcz István. Budja titkár jjavaslatára hrom verseny-' csoportot 
állitottalс  feli melyeit egymás ellen és városközi versenyeken ját' 
szanak . Els ő  csoport: Rigyicski Mihály , Recskó . Péter, Gelbmann, . 
Aladár, dr. Hubert Andor, Nagymélyk цti Antal, Budja Ferdo,  Fle  
les Vilmosa Vuji ć  Jovan , Hesser Geza , Pelva Jenó,_л udа~ 6 Djór 
die, Lorian Imre ; második csoport Klein József,Sedjakov Ozren, 
ing. Kne ~evi6 RIilivoj, Hessen Jб zsef, Újházi Мi klds, Iuc вi Já-
nos, sбti RIihály, Eszes Мihály, Bartók Pál, Bergel Lászl б , Far-
kas Balázs, Reinholcz István, Fischer Ignác. A két cso p ort I-A 
és I-B elsóoszté.lyí: játékosokból áll. A III. csoport m ~sodosztá 
lyú játékosokból áll: .dr. Ber-gel Ernđ , Kosanovió Nikola,, Nei~ 
Isidor, Lazarevió Todor, Burány Vince, Márton Jб zsef, Vase Jenđ, 
Dluhi János, Vig Jenđ , Csábi János, Sternbéng Andor, .Bakó Já-
nos. Osoportvezet đk I. R_igyicski Мihály, II. Budja Ferdo, III. 
Nešié'zsidor.. 

. Február 18-án Szabadkán sakkmérk đzés: Szabadka -Zenta 7 :3 
városközi mérk ő zés. Eredmények: /az elöláll бk szabadkaiak/ Ba-
lázs-Recskó 1:0, Halász-"Jolland 1:0, Tóth- S бti 1/2 F 1/2; Gál -
Szabó 1:0; . Juhó,sz-Barát 1:0; Papp--Bartók 1:0; Рranoiskovi б  
Eszes 'I. 0:1, Kemeri-Eszes II. 1:0; Keller.-IJucsi .  0:1; Horváth -. 
Polyák 1/2 :.1/2. 

A 1:abdarrígő -alsz ~vet ѕб g •kisorsolta a tavaszi I. oszt. baj-
foki mérkő zésеket a Tiszai-csoportban. Március 16-an kezd ődnek, 
тn ju9 4-én "fe jezódnek be'. Tavaszi kezdéskor a Tiszai-csoport ál . 
lósa: Gradjanski 11, Szentai AK 9, Jugoslaven 7, Radni čki SК  5,̂ 
Adai SK 4, Slavija 4, Bdcsföldvári AK 2 pont. 

Február 23-án Kikind гn: S1oga - Jugoslaven  6:0  /5:0/, b.1. 
m, A zéntai védelem es бdöt mondott. Amikor a II,félidóben LIarko 
vió állt; a kapuba, a gólzápor. megállt. Ј .: I,Iarkovio, Gvozdeno =: 
vió, `Lakatos. . 

Március 2-din Szabadkán: Zs АI I . b. - Jugo sl aven  3:2  /1 i 2/, 
b.l.m., el űnlérkózés .a ZSAK I. -- Beogradeki Siti mérk ő zés e18tt. 

Iíárcius 2-án Zentán: Radni đki•SK - SZAК  3:0 /2:0/, sdz őmér.,. 
kđ zés, biró Burár&y János, G,: .Pintér ;  trikodáno уics, Кaszá,s. 

1941. máröius 2--án egyéni asztaliteni_sz-bajnoksál Zentán, 
'az Eugen . ѕ zinháztermében . A versenyre a Katolikus Legenyegylet . 
8',._a Katolikus If jii зá.gi EgyisUlet 3, a Keresztes Ifjak Еg esiile . 
tе  3 játékost állitott ki. Nagy közönség el őtt, 1. Palkó . г  ezús~~ 

emlékérem/, 2. Barsi /ezü еtérem/ 3. Pennyész /eziistérem , 4'. To 
masich /mindannyian . KLE/, 5 . Silák , 6. Keczeli /mindketten KIE% 

btárcius 2-án Szabadkán: Magyar Olvasókör - Sakk. 	
_ т B1ub 

/Zenta/ 5:4, barátságos városközi sakkverseny. 4:4-nél Tóth Lu- ~ 

dasi /10/ remist ajánlott г el dr. Hubertinek /Z/, aki azt nem fi 
gа  ta ei, de kés őbb a játszmát és a csa atversenyt is elvešzte` 
te. Eredmények /elöl állnak a zentaiak/ Pelva-Balázs Piri 0:1 -
Recskó-Halász 1/l:T/2; Gelbman-Tamasi 1:0; Nagy mélykúti Pap'pp S. 
1:0; Budja-Gaál 0:1; Fleiss-Lget ő  0:1; 17jházi-Juhász 1/2:1/2;E-
szex Per.-.N.N. 1:0; dr, Hubert-Tóth Ludasi 0:1. 
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Márciva 9-en uentánx Bohémia /S abadka/ - SzAi: 2:1 /1:1/, 
b.1.m., bir б  PajiE.. Sároe, hid© у , мзаб  id6. A SzAK-bó1 sérülés 
miatt Gondi és StepanLev kiállt. G. : Tobak /SZAK/. 

BIárelus 9 -én Zentán: Jugo.laven - Radnii~ ki SK 3:1 /1: 1/ , 
labdarúgö•-edz6mérk đzéa,  bird  Pajiú. 	 . 

Március 16•án Becsén: Radnizki Sк  - Slavija 1:1 /0:1/, 2. 
oszt B L М  birб  Ruzman. G.: Vardiб  37. р ., Kelemen. /R/  
Szezoneleji ~ iл rma. 

M&boius 16 -án Bác в földváron: S zentai AK - BAK 2:1/1 :.1/, I. 
oezt. B.L.M.., bird G-uelminó. A kijelölt bird Lozanov nem jelent 
meg és szükséggЪіró biráskodott. A m kz бs bortrá.nyos .1efolyású 
volt, a II:. f á.lid ő  30. р .-bern megszaka,dt. D16bb égy BAK ját.ékos 
megüti Újházit, amiért a bird  kiálittja, utána egy másik indoko 
latlanul•f aultol ја  Vőröst, a bird  ezt  is k3.á11 і tja,  di  az  nem a 
karja elhagyn.i a pályát. A.biró vár 5 percig és 1ef~jja а  mérkó 
zéat. . 

Лiároius 16-án Zentán: Szabadkai Tí'C - Katolikus Legényagy- 
let /Zenta/ 5:1, baráts ~goa aeztaliten.tsz-mérkбzée a.Legényegy_ 
let helyiségében. A mérkđüéšön az е aztall.teniв 'r~- játék' 	minden ' 
szépségét bemutatta a иžabadkai ba nakcxз apat. Fredmény уΡek:`./е1о1 
a szabadkaiak/ Коггс z=IЗa.rsi 22:20, ~1:12; ЛIag~I-•Tomasi ćh27:25, 
21:11; Harangozó II. - Palko 21:14, 21:12; Ko:ncz - 	Tomasic.h 
21:13;21:1.0; Nagy-Palkó 19:2_1, 21:18, 16s21; Harangozó I2 	Baj' 
ai 21:13, 21:19.• Versenyen kivül: Konoz-Pa1ko 24:22,15 21y22 2Z;__ 
Nagy-Barsi 15:21, 17:21; Harangozó I I. - Tomasich 21:8,21•9. Be _r.`..- 
mutató szett : harangozó II. -- Nagy 21:9,  ?1 16  

ZiIáretus 16-án tartották Szabadkán a Katolikus Kör helyisé.- 
gében hármás mérkózé вцk гt. a; zentai Katolikus 2f.j űaági Egyesület 
/KIE/,  a  s,zabadl•:ai katolL'cus &ör é s a kanizsai TTC , 	asztali 
tenisz-csapatai. .Eredmények: Zentai KIE - Kani ' zaai . С ;.5:0; Ка= . 
tolikus Kör - Kanizsai TTC 5:0; Zentai KID -  Katolikus  Kör 5:1. : 
F.: Zenta - Si1ák Istv ап , Fábri Nándor Keczeli észár л s 	And-, 
rás; 4 zabadka .- ~ NaŰy иуul а , lта£;у  Dde, kagy  Fereuc; B.an_izsa. ~:_  
Bicskei Ottó, Bics'cei L а sz1ó, Szecse. Ferene. A dönt6 	/Zérгta'_•._ `  
Szabadka/ .mérk5zés eredmér_ye.i: KQeze'•_i l,t.A. -Nagy F. 19  21,  21 ~ . 
1 6,. 21:17; Fábri N. - Nagy Е . 21:16,17 :21, 21:18;  $ilák Ј . . -^_ 
Nagy Gy 21 19, 21:19; Кег. геli-Nagy E 1.8:219 2.1:17,21x17; Ki- 

' ezeli-Nagy Gy 18:2 .1 ~ 16:21; Sil.ák-Nagy F. 21:18, 21:17..,' 

I:.áraius 26 A P,ia~ ,yуΡат  Közmúve•l đdési Szövetség l jvidéki . f6-.: 
: intéz őbizottsága értes.f.ti az ér.cl вkelt sportklubokat, hogy a 5zö 
vetség rövid8een megalakít a a spл rtszakosztályát, mi бrt ts fs~ 

kérik  as  érdék16d6ket, mag~nosokat és egyesiileteket'tagként va 
1 6  jelentkezésre<, A  vCgleges megalakulásig is, as  addig f elmerii : 
16 sportügyeket Andrée Dezs đ , Blazoek Ferenc es dr,._: Nagnar__.Ra~- 
тоlу  ös вzetételú hármas bizottság intézi Újvidéken:Hal,lomáa;sze 
rift, a régi Jugл szlá.via utolsó napjaiban a Széntai AIt is  ho-
zott' egy hatdnozatot a csatlaka г,ásról, de ет r81 hiteltérdem'1 б  a 

' dat nincs, в  kivitelezésére  nin:  is került sor.a hábor.fzs esemé~ , 
. nyek követke,ztében. 	 . 

Mdrclu' 23-€Ln  Biri vdn: Bata SK - Jugoslaven 6:3 /G:3/,b.1. 
m. Fényképfelvételr'S.1 ismerjük a •r.en.tai wsapat játékosait:  Mar-
kovid Nestq r_, Simi г̀  I;iihajlo, Gvozdenoyid Branko, IЛartinovió Bra 

' na, Lazin Ziva, Pej in ЛT3óifor, Burid D jole,  Lakatos  Jб zseP, ;D  
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pura './a mokrini DeliJa-b6l/, Jan вši в  Sergi ~l® Seniá V1ada. А  mér 
kđzés h6se Markovils Nestor  volt ,  akit  a néz ~fk az еlвб  félid đben 
mutatott védéséért többször megtapsoltak. A II.  .f élid đben az  I-
gyik zentai eaatár m вgsóгült, s Malkavi гj a osatáraorba állt,ott. 
'ie megmutatta  tudksdt. 

Március 23-ár. kellett volna a Jugoal.av вnna.k az . Adai. SK- 
val Zentán I. oszt. i3.L.M-t játezaиia, az adai csapat azonban a 
mérkózó вt lemondta, s a zentai  csapat azt kihasználva utazott 
Borovбra. 	 . 	 -- --^- 

Мáгвiив  23-án Zerató.n: Ii.adnićki SK -- Szental AK 1: 1 /1 : 1/, 
I. oszt. B.L.BI., Radni čkl-рб.lуа . A SzAK-ba.n néhány  fiatal.  ját é- 
kos ját вzott. Sахов у  nehéz раlуа , a SzAK c вatárai önzósködtek, 
kényelmeakedt еky a munk"-csapat leikescзn'játз zott.' Mindvéglg ; 
sportsz.erü játék. 	 . 

Магс iив  2 3 	asztaltenisz-verseny Zentán, a г..entai  Kato- 
likus If juвá.gi Igyesület, a s7abadka,i Katol,ikua Кох  .é е  a Kani - 
zsai TT.O hármas mérkózésének II. forduiája. F;zedmények: ezabad- 

. kai KK.- kanizeal TTO 5:0, zentai k:IE - karLizeai TWO 50;  aza-  
badkai KK. - zrantai KIE 5:4. 	 ' 	. 	... 

Lgyidejüieg; zentai KIE-hölgycsapat -  szabadkai КК-hölgy.-, 
csapat 7:2. А. zentaiak játékoaai: Mucsi Ilonka minden mórkб zé. 

. aét me gnyes te/, K.lenóczki  Julia  
Mircius 30--án, a hé.bo 	rчseményвk következté 

'ben már nem ta't л tták meg Zentá:a  a  Jugoslaven SK - Szentai А  . 
I.  oszt,  .i.I,.IчА-t,  valamint  a  szabadkai  KK. kanizsai é в 	zentai 
KIL hármFS aaztaiitenioz-torna harmadik, Kanizsán lejáts2and б  
d'dntó гnérkózé вeit. 

A máвod,ik világháború ki вzéiesedésének elóa вtó.jén, amikor. 
a jobboldali jugo вzlá.iY kormány  1941 tavs,szán a fasiszta Német-. 
.orazággal vaiá megegyezésr г  a paktumot választottaA.a: közvéle- 
mény el вöpörtv a Cvetkвviú-l.tormó.nyi; és az ellenállást vá.la вztot 
ta. : .. 

A tengelyhatalmak több oldalr бl meginduld támadásnak, a 
belső  viszálуoktól megtépett orszá.g nem képes ellenállni, 1941.. 
április l0-én Zentára bevon.ui a hadúzenet nélkül útnak inditott 
magyar kyrrly,i honvédség, a sz вmszéd.o в  bánáti részek pedig egyi . 
dejüleg német magszádé„? a7.á kerilnek. 

A tár вadašmi és sportélet ho ав zú id őre megbénul, a sport-
rendezvények a katonai közigazg аt" alatt egy ideig szünetel- 
nek. Sok sportoló, kU1 nö ѕen a вzláv neш zetységüek, eltávozott 
Zentárói, vagy hadifcg вágban van, s emiatt a magyar nemz вti вógü 
вportoiók miködéae is hosszú id őre megbénul. 

A Szentai AK, Zentai ik-ra változtatja nevét, a Radniđki., 
SK-bó1 pedig Bocskai ŠK lesz, A Jugoslaven. Sport Klub müködósét 
a m. kir. katonai közigаzgatás betiltja, di a szerb nemzetiséi 
itthon maradt spoxtolók r"zt vesznek a f ennáll б  többi Еport és 
te вtneveló вi egylet шüködégében. 

A katonai közigazg ~rtáв  a Szokol-egyesület további müködé-
sót Bem en g edé7yezi,min..t jugoszláv nacionalista irányzatút. 

A vaddszegyesület szerb nemzpti вégü tagjai továbbra is 
tagjai maradnak ugyan az egyesületnek, de a zentai rend đrhat б  -
ség бl nem kapnak f egy цΡ exvyseiési. еngedél t, s ily tulajdonkép- 
pen j б  id őre megfoszt;ják őket a vadászat lehetóaegétól. Aшig a 
szerb nemzeti ѕégü tagok végül  is  meg nem kapják fegyverviselési,. 
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engedélyüket , addig a vadá вztárѕaaág vezet'5oége tagsági helyü-
kit a táreaаágban betöltöttnek veszi, nem törli бket a tagok so 
ráb6l , a helyükre nem hajla иΡdб  тda,új tagokat felvenni még fel-
вбbb nyo дΡié вra вem, lettl$gyenek azok akár a legbefoly"oeabb kö 
rökbdl в zé .rmaz6ak. 

A Horthy-féle ellenforradalmi rendszerben propagált anti -
ezemitizmua jegyében, a a német f aeizmus példájára hozott intéz 
kedé~ek: a z аidб-törvények értelmében, amelyek részben valláaT 
hovatartozáвt бl függetlenül z ѕidбnak nyilvdnitott azemélyekkel 
szemben számos jogfoа ztó intézkedé вt vezettek be, -  z вidбk nem 
lehettek a вportegyeeületeknek aem.vezetбi, вem pedig tagjai é ѕ  
a fennálld egyesületekben nem.aportolhattak. Ennek következté 
ben a Regatta Club tagl6taz'ma  is.  alaposan megfogyatkozott. 

Az e вemények kđvetkeztében vároBunk sportolóinak száma  1-
gin  megoeappant, különöoen pedig a nagy katonai behivások ide-
jén. 
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II. 

A politikai nyomá а  hatá вára az egyesületek 	vezet~aégeit вürgбsen átszervezték, de átszervezték az eddigi bajnoki rend-
szert is a labdarugáэban o a többi sportágakban, mind ez azon 
ban magán viseli az ideiglenes, hábo гúа  mеgoldáе  jellegét. 

A Magyar Labdarúg6-Szövet вég 1941 júliúе-auguвztusában me 
rendezi az ugynevezett "délvidéki°t csapatok rézére a "Нazaté~ 
rés-bajnokeágot" ugy, hogy az egy іsüloteket több csoportba 
osztja. Az egyik csoport gy бztesa a Zentai AK, ugyanabban a ceo 
portban'a másodilс  helyen v€g гz a Szabadkai Sport Egylet /kés'5b'6 
MOVE SzSE/. A többi csoportban e] 6 helyeken végeznek mégg a 
Szabadkai Vasutas AK /SzV,AK/, az újverbászi Cukorgyári SE és a 
Bezdáni SE is. Igy ezek a csapatok kerUlnek be az uj o еoporto е  
tósban ját в zđ , Nemzeti Bajnokság II. Zrinyi caoportjába, mint 
az t.n. "délvidéki" csapatok legjobbjai. A kvalifikáei бв .mérkő-
zé вek legjobbját, as Ujvidéki AC-ot a STB L csoportba osztot- 
ták be. 

'A Zentai fk Zrinyi csoportban való részvétele alkalmával, 
a csapatiban játszó nem.mа ;yar /szerb, szlovák stb./ nevű  játé 
kosok, de más szakosztályok játékosai is, pillanatnyilag fel-
vett magyar nevek alatt szerepeltek. 

Aprili в  27-én Zentán: 20. határvadász-zászlóalj -Zentai AK 
2:1 /2:0/, b.L ш . Nehéz aáro в .talajon, hosszai id б  óta az els8 
labdartitgó-.mérkб "o. Kezdete el бtt kisebb ünnepséget rendeztek. 
G.:Domány F.: Kбrö в •i - Vreczkб , Gondi - Proháв zka, Domáuy, Vii- 
rög - Kiss II., Kiss I.,. Tobak, Fernyész, Ujházi /Jabionezki/.' 

Мá jua l_1-én Zentán: 20. hon  d-vаd вzz е zІ 6а1 ј  - Zentai AK 
2:2 /0:0/, b.l.m. 

Kiss Frigyes, a Zentai AK ttgyvezet е-elnöke néhány napig Bu 
dápeeten tárgyalt a Magyar-Labdarúg đ-Szövetaégben, ahol megígér 
ték, hogy a labdarugó-sportot sagiteni fogják. 

Májas 18-4n Zentán: Bocskai SK - 20. hat árvad"z-zá вzlóalj 
2 :3 /0:3/ , b.l»m. 'Préningmérk ő zés. 

A Zentai AK választmányi ülése kérte az Orezágo В  Testneve 
légyi Tauács /0 т l/ támogatását is, melyet május 25 -én dr. búsán 
..gyi tótitkár táviratban igést meg, s egyben megköszönte a ZAK 

. üdvözletét. 
bгајив  22-én Zentán: szegedi TK - Zentai AK  4:3,  b.1.m. Kez 

dés elбtt Ра1КО  Мгкl бсз  itdvö гölte a ve лdégeket, КеК- вárga záezl3  -~ : -- 	 ~~~  



тal ajándékozta meg őket, a szegediek részér ől Bárdo аеy Béla kö 
szönte meg az üdvözié нt е  szinten вelyemz"zlót adott a vendégg- 
látóknak. Abrahám László a szegedi labdarugó-al вzövetв ég nevé-
ben köszöntötte a zentai egye®ületet.. 

Május 25-én Zentán: Bec нkai SK - 20, határvadáв z-zászlóalj, 
b.l.m„ Vis иΡzavág с5. Eredményét nem ismerjük. 

Jiinius l-t đ1 a rokkantak a Zentai AK mérkđzé ѕiet 30 fill é. 
rea belépđjeggyel látogathatják. 	 _ 

A volt 5zokol-iürd б  a Zentai AK tu]ajdanába ment át, mely 
most végezteti a szükséges renoválásokat, a utána átadják ren- 
delteté нének. Az egyesület tagjai kedvezményeket élveznek•. 

Június 1-jén Z еntán: Budapesti Vasutas sc.- ZAK 6:0_ /2:0/, 
b.l.m., játékvezetđ  Német László. BVSC:  Alberti"-  .На1аѕ± Gáв--
pár -• Sza:bó, gazdag, Börzsei Földe аi, Gyarmati, Jászberényi, 
ћіoбr, Gleisza. Zászlócsere után lab,darugó-bemutató volt a jav'. 
bбl, de a zentai cšapat csak az e1 вб  félid őben bírta tempóval. 

Június 2-án Zentán: DITrVAG /Diósgyőr/ ZAK 8:i /2:l/, b. 
l.m., játékvezet đ  Kiss Ernб . 1100 néz б . DIMAVAG: Gáspár- BihuB, 
Felföldi iCalocsаi, Soós, Baxta •- Füzér, Berec, Fazekas,Barna," 
Turbéki. lsmet szép gáték, a ZAK most nem birta végig az ira-
mit. Kezdés el őt.t zászlócsere. A zentai játékosok: Vörös,. Ste-  
panóev, Tobak, Pennyész, Borbély, Kiss II., V кeczkó, Lazin'Ju-
hász, Kiss I., Кórösi /kapu /. 

Ez év nyarán a Levente/katonai е] бképz ő/ Egyesület veszi: 
kezébe az if jusági sport megszervezését. Вахаnуai Jena, a ma- '  
gyar közigyzgatási ђаt óságak által kinevezett helyi tüzolt6f6pa 
ranosnok, s. egyben vezet č  levente-f őoitfiató igyekezett megszér 
vezni a levente-kötele;ek ifju зág soraiban a labdarugб-, birkб  
zó-,. box-•, kézilabda- és űsz б-sportot. 

A szertorna megszervezése, melynek v е zetését Slavnié Niko-. 
.la, volt kittin8 azokul tornászra azándékoztak bizni, s melynek 
tagjai leginkább a Szoko'1-•egyesület eminens tornászai közÜl ke 
rültek volna, ici, - nem járt sikerrel. 

Áz úszás, melyet Milorad Vorgi ć  és Webel Lajos szerveztek, 
a . korábbi versenу z бk kiöregedés е  miatt, nem tudta az el vek 
szinуonalát еlé.4ni. 

A bi..kбzósport elég szép er е rlmáxуeket ért el. Az Amerika.- . 
ѕzállódában berendezett Levente Otthonban mar 1941 nyarán elhé- 
lyezték az új bžrk6zósz бnxegэt, ahol els đként a.fiatálok /.a 
két Berió testvéx, Stevanon Mladen, Gojkov Milisko, Todorov Brg " 
nislav, Majlend, Lengyel Jena, Balla rajos atb./ kezd"k meg 
edzéseiket csendes Ferenc /az akkori mérnöki hivatal f đnöke/,IJfe~ 

gyarorѕzág egykori 1égsulyú birkб zбbajnokа E  birkózó-edzб  é5 Bar 
tók Pál neves zentai birkózó v н zetésóvel. 

A r~yáron megrendezett Levente-napon, a Zentai AK népkerti 
sportpályán. már sikerrel léptek fel a birkóz б-bemutatón Hever, 



а  

~ 

Todorov, Stevanov, Balla az if jílságiak és Tucakov, Rác-Gligorir ~ 

Vukov Bora a gyermekbirkózók közül. 
Jiinius 11. és '12- én nagy sportünnepségek Zent án, 	melynek 

keretében a sportolók megko в zoruzták az 1846/49-és  emlékmüvet  
is. 

Június 12- 6n Zenté.n: 10. honvédkórház - Zitai AK 7:0, b. 
l.m. A honvédkórház neve alatt a tartalékos egyés.zs.égügyi tisz-
ti tanfolyam labdarágó-csapata átszott, köztük Sárosi III., pá 
kozdy, Velkey, volt magyar orsz гgos válogatott labdarúgó-játékő  
uok is. Játékvezet ő  Falásti Ferenc, 1500 гő iцу i közönség. A'zen- 
tai' csapat emlékormét nyájtott át a vendégeknek,vi вzonzáeul em- 
lékzášzlót kaptak. F.: ZAK K đrösi - Istvánfi, Vereckei -Frágai, 
Kiss I., Vörös - Jablonszki,,'Kiss II., Gondi, Juhász, ladler; 
10. hk. Csontos - Pákozdy, Siklósi - úlurin, Velkey, H~láЂz -. 
Nagy II., Kiss, Jakab, Sárosi III., Amrž. 

Június 15-én indult a "1azatérés-bajnokság"; Zentá. цt, Sza-
ba'dkai Sort - Zentai ~ 2:2 /2:0/. G.: Kopasz /SzŠ / é в " . Іёtván 
fi /ZAK/1. J.: Кőг ösi. 

üj vezet ő séget választott a Katolikus Legényegylet 	sakk- 
ósztálya. Diszelnök Kapás Sándor és IIUkáCR Dezs ő , elnök Bartók 
Fál, ügyvezet ~-elnök F Đ ly ćk Péter, titkárok Kovács D. Géza, Er-
délyi Béla, szakosztály-vezet ők Sátž Líuhály, Szivák Géza, Csábi 
János. Választ шґ  nyž tagok: i.:ucsi János, L:o'lnár Cs. Bálint,Esze в  
Ferenc, Tari i,:ž`_dly, .Inni'ć, Dobri, Deák Jenő , Sós Sándor, Boros 
Gy. János, Dudás J ~ zsef, ulžc ћ  =ihály, Gуыraž József,ellen őrök 
Cigllsnd Jázsef, Eszes ` žhly és :: гΡ száros ILzre. 

Június 12-én Тentá n a I'at Đ likus Legényegylet 	nayszabásü 
vž11mtornát rendezett sakkozáž rész г re. Еredmények:Bartók l'ál, 
Kaшsás Ió.szld, Bardti J Е nos ~ I^olland József :,: о1ndг  Cs. Bálint, 
Kucora, Fehér ?.:žh ly, Csernac, 'Еrdélyi G., szes Sándor, Boros 
Gy. JánĐ S, Gere K., В 'rsi, Eszes Ferenc, Deák J. 

Június 20. ''.ári 2nd ог , Laddnyi Kdroly, Csonka I.áгoly és 
Kiss Iaíszlá, a рсѕі  TапΡ, -cseгКг szekhez utaztak cserkész- đrsve 
zeti t,  af Đ 1yanr а  . 

Jtínius 22-én . 	 ndk.`.n: 'c ~ta: AK - T:irekvés 5:0 	/3.:0/, 
"Hazatézés-b а ~ лĐks g'', i:`t ,  Кvezet ő  Stojanovi ć . Bdeeka - pálya. 
Stilusos, sz'p zent<.ž jtt ~k. F. K3r5si - Vr.eczká, Stepan čev, -
Kiss I., lasin, irös - "žc ѕ kež, Kiss II., B Đгbély, Juhász, Uj-
házi. Кбrtisi tt dds ít ne:: tettt К  pr $bóra. 

J'iлius 27. ' volt ;,ent а i 'tenisz Klub me,sztint, s 1 a vas'1-
ti töltés melletti,' pd1y,4it a Zentai ш  vetté át, igy most két 
tenisz-telepen f Đ l iК  a tenisz-élet. A terv szerint a régi ZAK 
p^.1;; án ž_rjli si .. . -os.zt `lyt llitanak fel, rig a régi Tenisz 
Klub pѓ lуdŽn feli., tt `.z., t szerveznek. 

A"':céclvez őre f Đr лult ž,? "jd г .as s a Tisza vizá.11ásának rohamos 
CGJ'CÍCené ~ e lehetiV tettE'. i a z 1 Fz» ѕрürt :ieginduldsdt a 	Zentai 
AK fürdije umög3ttž г  ezen. 	,{ f еІиіі v ја  zindazokat jelentke- 
z б sre, akik az ú ~ zbspoг tnak akаrják aagukat elkütelezni. 

4eakh:inar  szop u . 	°i nsz°: ó'rd а  alakul ki Festor 	Slavnić  
v.Qzetг š'vi 	e 	е d і» T ..'cz 	::= і u1.у , „ebel 	L os, 	a 	a- 

i, .er:ert Lá szl ,, : - >ly'•;dtž I :szlcí, Vass :Vándor ; Szeli Ist 
v "1, ._srkas J:fn Đ S, t'Đ l'_ 	~-i5rgy és Idl, ternyész Andras,Harsá.ny 

^.ndor, Novan 'usž ć , ':ártus T.evente, Csaba és Szabolcs, 	Bayer 

T33': 



Pubi, Karlovios Lászl6, Csonka Károly, stb. részvételével. 
Jú~ztus 29-én Szabadkán: Zentai AK - Szabadkai :  Atlétikai FC 

2:2 /0:0/, "hazatérés-bajnokság ", játékvezet ő  Bognicsár. A zen-
taiak.ellenfele a volt SZAND csapata. Ga: Borbély 47.E , Kórász 
III. 59.p., мarjanovi6 65.p., Kiss I. 85.p. A ZAK játeka mérkó-  
zésr ől-mérkőzésre javul. .. 

A Kommnunista Párt Központi Bizettságának Politikai Irodája 
1941. június 4-én, Belgádban megtartott U.lésén•meghozta törté-
nelmi határozatát', amely szerint megkezd бdnek a szervezett fegy 
veres harcok az ország egész tex;žletén, megalakulnak a partizán 
egységek, amelyek fegyveres harcot fognak vívni az _ország fel 
szabadit"áért..A $rt zentaJ'  szervezete is akcióba lépett/11/.:  

Amikor július 4-én meghozták a határozatot a fegyveres mo.z 
galom megkezdésér ől, az egész országban megindult az élethalál 
haгe. _ E. határozat nagy. ereje abban volt, hogy Németoraz€zg . és 
Olaszorstiág éppen. akkor volt hatalmának esucsán, csaknem eéaz 
Európát elfoglalta., - a Szovjetuni б  ellen intézett támadás фΡe 
dig csak meggorsitotta e határozat megho7atal ~át.,`amelyet a 
párt tervszeruen készitett el ő 	ј ~ aЈ- је  .o, 

 

Június 29-én Zentán szeged Zenta 13:0, városközi. tenisz 
mérkőzés: Á szegedi játékosok ig en Szeged város 	válogátott 
csapatát is képviselték, innen a nagyarányú ver e в Brёdiri4riyek -- 
/az elölállók a szegediek/: лbr ám-Кeczeli 6:0, 6:8 6:4;Dбсzi... 
I. 	Webel 9:7, 6:8, 6:0; Budi -«Ugrosd. 6:3, б:3; női 	egyes 
Gaál - Webelné 6:1, 6:2; Tokos - Fal o Aranka 6:0,6.:2; férfi 
..páros Dóczi.I., Dóczi II. -falk ő , Schwarezer 6:3,6:0; 	Dóczi 
II., Ábгahái 	r, гЈikе s.  Simon 6:2,6:3; Orosz, Budo - Boros,Ug. 
rogdy ~ í3, 6:2; jegyes-páros Tokos, Budo - ‚7ebelné,Ug~osdy 6:3,; 
6.2,, Oxoaz.- ,Vebelné, Orosz 7.3, 6.3.. 



kdz" döntötte el, ki nyeri a bajnok вágot, s ki kerül be a vadé 
ki I. osztályba. Gy б zeler esetén a ZAK a bajnok, rig a Zombori 
Sportnak elég egy eldöntetlen is a bajnoksághoz. 

Július 20-án Zentán: Makói VSE - Bocskai SK 6:5 /3:3/,  b. 
l.m., játékvezetd  Fuss  Antal. A multkori rérkdzést a vasutas -
Csapat minimális gólaránnyal nyerte. Majdnem a rérkdzés végéig, 
eldöntetlen volt az e гedmény, a Bocskaiban jól в zerepelték  —a 
fiatal játékosok. 

El'5mérkdzés Bocskai ZK - Zentai AK tartalékešаpatok b.l.r. 
Erédinén г ét nem. ismerjiik. 

Július 20-án Szabadkán: Duleis /Újverbász/ - 'Zentai AK 4:0 
/4: 0/, "Hazatérés-bajnokság".csoport-aelejtezdje, semleges pá-
1yá.n.a Stadionban. A zentai csapat tartalékosan állt fel, egy 
11-est nem értékesített. Ellenfele egységesebb volt. 

Július 26-án magánlátogatásra Zent ára érkezett pár napra 
Sárosi III. Béla, a ''Fréricváros labdarúgó-csapatának válogatott 
játékosa. 

Július 27-én Szegeden: Zzeged - Zenta 11:5, városközi te-
niszmérk6zés. A zentai csapat sokat fejlddött, amit a sok három 
menetes játék is mutat. A zentai versenyz бk egyéni gy ő zelmei 
Ugrosdy - dr. Budi 6:8, 6:3, 6:0; Vass - dr. 	rthé 6:2, 	6:3; 
Vartus - Kapovics 0:6, 6:2, 7:5; Palkó Aranka - Vén Ica 	'7:5,. 
6:'2; Halász Borbála - Kotsis 1ј . 6:4, 6:4; a szegediek 	egyéni 
gydzelmei: Orosz - Boros János 6:4, 3:6, 6:3; 1ibrahám - Keczeli 
Mészáros Bandi 4:6, 6:3, 6.2; '' аrkovics - 'Webel 6.0, 3:6, 6:3; 

. Dóczi -  ?a kd I гΡ sz16 6:0, 6:1; Csapó - Webélné 6:3,.6:3; Gaál 
$va - '.Kirciiy :,"kirgit 6:3, 4:6, 6:1; Hertelendyy - Heinrich. Ilona 
26, 6:3, 6:4; páros mérk б zések szegedi gydze enuné : a va, 
D ezi - ~.., Tтgra,^dy 4:6, 6:3, 7:5; Csapó, Orosz - Király, 
Boros 6:3, 10:8; Dóczi, А brahó.m - Keczeli; Vartus 6:0,6:1; `.Iar 
kovics, Dóczi - P а.lkó, Valis 6:0, 6:2. 

Jíili.us 27-én Zentinn ZAК  - Zzabadkai TC 6:2 /2:0/, b.l.m. 
A zentai eg~resiž иet erfísit е nü akarja csapata~.t, s a mérkúzésen 

.több jó neve budapesti ј .tékos játszott próbamérk б zést a csapat 
ban. 

Augusztus 3-An Zzabadkun, az "Arany-bárány" szálloda külön 
termében labdarúgó-értekezletet t аxtottak, melyen a Magyar Lab- 
da~úgó•-Szövetség гészér6l résst vett dr. Gidóf alvy PAl, mint el 
nök. Itt hat Аrozták meg az u.n. "délvidéki" egyesületek labdarú 
gб-bajnoki beosztásAt. A Zentai AK--ot Guelminó Sándor a Bocs- 

'. . kai SK-ot pedig Koncz titkár képviselte. Az értekezleten 	a Zen 
tai AK csapatát a Nemzeti BajnoksAg II. Zгјгуr -csoportjába, 	a 
žéntai Bocskai SК-ot, valamint a Zentai AK II. csapatát pedig 
az újvidéki csoport I. o, эztály`.ba osztották be. Az 	újvidéki 
csoport I. osztAlyAból az év vé, én két csapat esik ki és kettd 

. 	k_eriil be az NB.III. anoportba. 
Az értekezleten foglalkoztak csapataink sérelmével és pana 

t 	szaival is. 

Augusztus 10--én. ZentAn: Zenta -- Szabadka városközi tenisz-
'mérkб zés, eredménу <t nem ismerjük. 

Augusztus l7-én Anliceon rendezték meg az u.n. "délvidéki" 
veírosok úszóbajnoksígat, a déli úszókerület elnökének vándorser 
legért. Részvev бk ;_zabadka, Zo гnbor - Seg jobb férfi- é в  ndi-uszđ  
2 Т. 	 1' ~ e 



i. Zenta é.s {Tjvidék ném vett részt a versenyen. Eredményét nem 
tudjuk. 

Augusztus 10. A Magyar .Labdar 6'-Szövetség megejtette 	az 
NB. II. ő szi bajnoki labdarúgó-mérk őzéseinek sorsolását a Rák6-
czi-, Zrinyi- és I,_átyás-csoportokban /földrájzi beosztás 	sze- 
rint: ¢szaki, délnyugati és keleti területek csoportjai/. Az . .u. 
n. "délvidéki" csapatok valamennyien a Zrí иyi--deoportban kaptak- 
beosztást, - ebben indulnak a Zentai AK, Pécsi DVAC, Szombathe 
lyi Hаladás VSC, Gy őri Égyetértés, Szabadkai VAK, Pénzügyi TSC, 
.Ujverbászi Cukorgyari SE, Bezdáni SE, Szombathelyi FC, 	TókQdi 
tУSC, Szabadkai SE, Soprroni VSE, Еrsekujvári Cik.ta SE, 	Soproni 
FAC. 

Általános vélemény szerint a zentai csapat igen 	elбkel đ  
beosztást kapott. 

Augusztus 1.0-én Zentán: ZAK -- Kecskeméti AC 4:1 /1:1/,. b: 
l.m., játékvezet ő  Fuss.  G.: Borbély 17.p.' Kecskemét 26,_p. 11 
esb đl, majd Jjházi., Rorbély, Juhász. J.: K rösi, tjházi, Bárká 
nyi. 	

. 

El őmérkőzés: Boc 	 re skai SK - Zentai AK II., b. 1. m..Ed'mé.ny_ét 
nem ismer jiik .. 	 . 

Kiss Prigyes, a Zentai  AK  ügу vezetfáelnöke Budapestre uta- 
zott, hogy egyesiilete részére megfelel ő  hivatásos edzőt szerződ 
tessen, mivel az NB. II. bajnokságok a гг usztus 23-án kezd ődnek 
Nyilas /Nickl/ Józsefet, a ЛΡ iFC játékosat szerződette le, aki 
augusztus 15-én vette át a csapat irányS.tását. Nyilas aze36tt a 
Budafok labdarіágó-csapatában játszott, s több isben 'válogatott 
is  volt.  

A Zentai AK benevezett a Magyar Kupa küzdelmeibe is; a sor 
solás szerint, mint er őnyerő , azonnal bek егUt a II. fordulóba-, 

. melyet azept еmberben játszanak. Ezek egr тfordulós mérk6zések. 
A többi u.n. "délvidéki" csapat bajnoki_ beosztása a.követ= 

kezó volt.,.Az Nл .III. Alföldi-csoport tagjai:. Kecskeméti' AC.,. 
szegedí EAC, Csabai AK, Kulai AFC, Ceglédi MOVE, ' јvidéki 'LV,,. 

. ázabadkai Bácska, Topolyai SC, 4P:iTK,_H бdmez ővásá.rhelyi TVE;Szén 
'tesi TE, маkбі  VSE, Iiia г ar Pamut, 	Békéscs ѕebei Törekvés,. Szege 
di TK, Ubecsei Bocskai. Az NB. III. Dunántúli-csoportja: sapo- 
vári'Turul, •budapesti Hangya, budapesti Kábelgyár, 	btidápéti` 
Nemzeti, Pesterzsébeti ITK, Nagymályog, Pécsi VsK, Csáktornyai 
SE, Apatin3. SE, Zombori SE, budapesti Ganzgyár, kaposvári Rákó- 
ezi. 

Augusztus 15-én'Zentán: Palicsi Tenisz Klub - Zentai 
tenisz-mérkE"é , eredményét nem ismerjük. 

A &íagyar Đrszágo ѕ  Asztali-Tenisz Szövetség./'TOATsz/ aszta-
'liténiaz-bajnokságara _a "dé1v_idékr ől" ösazeen 13 egyesület je -
lentkezett. Zentai _.csapát ninco a jelentkez ők között. A МOATSz, 
a délvidéki-a1szövet: ég rimégszervezésével a Szabadkai ATC aszta -
litenisz-klub е lnölcségét bizta meg. Az alakuló közgy{lést szep-
tember közepér.e tű zték ki. 

Augusztua 15-én Zentán: ZAK II. -Határvadászok 3:0 /1л 0/, 
b.1Qm., játékvezet5 Dudás. 

Augusztus 17-én Zentán: ZAK - Ú'szegedi TC 3:0 /1:0/,'b.l.. 
m., játekvezet đ  ILihók. G.: Juhász, Bicskei, Újházi. F'.:K Őrösi - 



Stepan č ev, Szár z - Kiss I., basin, Vörö а  - Bicskei, Kiss II., 
Tobak, Juhász., Djházi. 

Augusztus 20-án a zentai Bocskai kerékpáros-egyesület ke-
rékpár-kirándulá вt rendezett Budapestre " vissza. 

Augusztus 20-á.n a volt Szokol-tornapályán, a 	Ivépkertben 
tettek fogadalmat a. cserkészek é в  cserkész-aprбdokЕszes .'erenč  
fagimnáziumi ta nár, c бerkésztiszt el ъ tt. 

Augusztus 20-án Zentán: Bocskai SK 
b.l.n., mindkét csapatot most szervezték 
csapatnál elég rosszul sikerült. 

El őmérk бzé вként: Honvédek - Bocskai 
nyét nem tudjuk. 

Augusztus 24. A zentai els ő  vadászegyesület közgyíilést tar 
tott Huszágh Lászls elnöklete alatt. Az új tisztikar: elnök is-
mét Huszágh László, alelnök Rudics Elek földbirtokos, ___titkár 
dr. Báлffi Boldizsár, pénztáros Fа  d еk Ferenc, vadászmé вtér Ri-
esz Lajos, a választmány tagjai Jankovics•István, dr. Habram Ј . 
nos, dr. Konjovié B о idar, Preradov Bogdan, Riesz József, Branő  
vački Danilo. A,felügyela-bizottság elnöke dr. Pecarski Brankó, 
tagjai Teod.oroviá Slavoljub, Rudics . йіhály. 

Augusztus 23-án Zentán:.._Pécsi DVAC - Zentai AK 3:0 /0:0/, 
NB.II. Zrínyi-csoport, B.L.L. Játékvezet6 Szabó. J.: Onodi II. 
Csirke, illetve Lázár és Borbély. A játék elején a zentai csa-
tárok sok jó helyzetet elrontottak. F.: Karösi - Stepan čev, Szá 
raz - Tobak, Lazin, Vörös - Bicskei, Kiss II., Borbély, Juhász, 
Új házi . 

Augusztus 23-án Zentán: Adai SK - Zentai AX II. 2:1 ./1:1/, 
b.l.m., játékvezet ő  Pа jić  II. 

Augusztus 27. Újrasorsolták az újvidékL:.alc..sztál ц  _.I.. oszt._ 
labdarúgó-bajnokságának aszi mérk őzéseit,mivel ut6lag a Bácekoa 
eúthfalvai SC--t is ebbe a csoportba osztották bé 

Az alosztály I. oszt.-ba a következ ő  csapatokat osztották 
be: zentai Bocskai SK, Тј vidéki  PC,  Zentai AT{ II., kishegyeai 
Bocskai SK, тΡ jverbágzi CSE II., Petraci SK, tí ј vidéki Törekvég, 
Bácskossúthfalvai sO. 

Zenta megyei város polgármestere augusztus 28-án betilt-
ja a haszonbég vett vadászterületeken a vadászatot mindaddig, 
amig a földmíívelésügyi miniszter a jelenleg érvényben lév ő  szerz ő  
dést tud лΡmágul nem vette. _. 

A zentai el ѕ  vad.á э zegу esi гlet tagjai a következ ők: 	B.arsi' 
Dávid, dr. Bánffi Boldizsár, Branova ćki Danilo, Branova ćki Ste- 
van, Csornai Richard, Djordjević  :t7ilan, dr. Habram János., 	Hu- 
szágh Lá вΡ zl ő , Jankovics István, Kesserling Erna, dr. 	Konjovié 
Bo idar, Lolin ?.'.irko, ;diskei András,, ;ki kei Antal, Pandek 	Fe- 
renc, dr. Pecarski Branislav, Preradov B бgdаn, Riesz 	Gyula, 
Riesz József., Riess Lajos, Rudics Elek, Rudics Ilihály, Slavni6 
Faja, .f j. T б th I_iihály, Vuji ć  Sava, Papp idenyhért tiszt.  tag.  

A kü's6 fióktársaségot az egу  e вLl еt nevében Horti 	János 
szervezte meg, ennek tagjai: T бt/Sütuв/ Vince, Po. 'lyák 	Vince, 
Barsi András, Hevt=r Péter, Hevér Károly, Bózsó Pál, Baráti Pé-
ter, sorti Dezs ő . 

- Bácska /Szabadka/ 5:2 
át, ami a ____.__szabadkai  

SK II., b.l.m. eredné 



Augusztus 31-én Zentán: Katolikus Legényegylet - 	1. agyar 
хözmüvel ődési Egye еület 5:1, barátságos asztalitenisz- mér]t6zés 
két zentai csapat között. A KLE verseny аői Ldvei,. Recekó, Her-
fert, Fehér., 

Augusztus 31-én Szombathelyen: Haladás - Zentai AK . 	3:0 
/0:0/, NB.II. Zrínyi-csoport, B.L.M. Az elején igen jól tartot 
ta magát a zentai csapat. F.: Istvánfi - Tobak,'Gondi.- Kiss ,.. 
Lázár, Nyilas Bicskei, Juhász, Borbély, Vörös, Újházi. . 

Szeptember 7-én Zentán: Győri Egyetértés - Zentai:AK' 5:0 
/0:0/, NB. II...Zrinyi-csoport, B.L.K. Játékvezet ő  Nagy. A :zen-
tai csapatnak ismét c ѕa1C egy félid. őre futotta іrejéból, mint az 
ut đbbi mérk őzéseken oly sokszor.. A 30.p. Juhász egy ll-est nem 
értékesített. Lázár a 65  p: megsérült. 

F.:Mil"ević- Stepančev, Tobak - Kiss I., házár,Góndi Bios 
kei, Kiss II., Borbélly., Júh đ ''z, Újházi. 	 `J  

s 

Szeptember 7-бn..Zentán: Bocskai SК  - йј vіdбkі  Тогеkvбе  2s0 
/10/, iЈ jvidéki-ešoport, I.oszt. B L 1. Játékvezet ő  Gyarnmáti. 
G.: Pintér és Kelemen. 

. Szeptember 7-én Petr6cön: Petr бcí SK .Zentai AK II. 15:2 
/5:1/, Ujvidéki-csoport, I.oszt. B.L.M. üindjárt az els ő  mézkő- 
zésen katasztrofális vereség. komoly edz őmunkára  van  е zükség.. 

Szeptember 14 -én Szabadkán: SzVAK -  Zentai AX 9:2 /3:1/, 
ŽdB.TI. Zrínyi-csoport, B.LJI., játékvezet ő  Darányi. A.ZAK 	két 
tartalékkal játszott, azonkivül Lázár is :megsérült.s 'csak 	eta 
.tisztált. F,: ZAh K őrösi - Tobak, Istvánfi :, Vörös,. Lážár, Nyi- 
las - GondVereczkei, Borbély, Juhász, Оjházi;,SzVAK .Simon 
Zsáki, Pertits - Jakab II., Balázs, Hegedűs - Jakab I., Ba1'ázs 
I., Demeter, Kecskés, siflis. G.i Balázs I. l.p._, 2.p. /ll es-
b ől/, 'jházi 8.p., Demeter 33.p., Sif lis.52.p., Balázs I.58.p., . 
Jakab I. б3,p., Borbély 67:p., Demeter 82.p.,.Balázs I. 85:p., 
Jakab I. 87.p. 

Szeptember.l4-én Zentán: Bocskai SK - Zentai AK II. 	2:2 
/2: 0/, U јvidбki - csoport, I.oszt. B.L.I. A.ZAK súlyos védelmi 
ibákból ,kapja góljait. 

Zenta megyei város polgármestere a tagnévsor f elúlvizálá.. 
sa céljáb б l kéri Húszágh Lászldt, hogy a vezetése,alatt al]Z 
I. vadásztársáság, Riesz Lajost pedig,- hogy a. vezetése . .alatt 
4116 'II'.,  III. .és IV..vadászt!irsaság névsórát Szeptember 17- ig. 
terjessze b®. 

Szeptember 
ter Gulyás Kálmá 
~l~adóvá nevezte 
`lév ő  összes me 1 
ki felügyeletét. 

Szeptember 20. és 21-én rendezte a Szabadkai ATQ nagy вzabá 
sá "Hazatérés" asztalitenisz-versenyét; országos mez őny melle t 
zentai nevezések is érkeztek. Kiesesi rendszer. A zentai ver-
senyzőkre vonatkozó. adatok: 1. a férfi egyéni II,oezt. bajnok 
вágban Német - Burány Istv6n /Z/ 2:0, 2. az ifjúsági egyesben 
Kovácsevi:cs - Burány Lajos /Z/ 2:0, 3. a n ői egyesben Nemes 
Kató - Burány Irma /Z/ 2:0, 4. a vegyes-párosban  is  kiesett a. 
zentai ..páros, Burány Irma-Burány Lajos az el ődönt őkben. Pompás,  

І . 

19. A m. kir. vallás- és közoktatá аUgyi'mini вž- 
n mérnököt, városunk szülöttét, testneveléвi'f đ  
ki, s hatáskörébe utalta az ország területén 

g év6 és a jöv őben létesítend ő  sporttelepek müsza 



magas  szinvoual'i mérk бzéaek a иегвеадувкви ., 

	

8zeptemb зr 21-én Zentán: Zentai .AK - Pénzügyi TSC. 	2:2 .  
/1:0/, NB. II. Zrinyi-osoport, B.L.M., játékvezet ő  8zijjártó.A 
ZAK reиgeteg gólhelyzetet nem iiaaz иált .ki.  G.:  Uj1іб Zі , Lázár.A 
РТ 5С  csak  a 90 ор . e~grenlit. Јо : Kđröai éв .Tobak.. 

	

A. Levente-egyesület birkózó-ezakasztályában 8 ввzel 	már 
több idđв ebb vвrв e эrWz đ  is birkázik, igy Mi1ic Milan é в  Slavиie 
Bogdan, Pa з:ió Saca, Berényi, Dobokai Antal, stb. 

1941 8нzén háziversenyt rendeznek. 
Ugyanekkor Bárány Вé1а  és Balog Вé1а  /ide helyezett  rendđ  

rök/ birkб zókkal erőвödik, a вzakosztály. 
1941 6ezén 5za.badka - Zenta bi:rkóz6veraeny: ré в zletee 

redményeit nem ismerjük, a zentai csapat gy őzött. 
1941. szeptember 22- én Вбсв -Bodrog vármegye ‚,lispánja пtgggg ' 

'tagadta a zentai I. - VIII ,  számií vadáezterületekre vonatkoz đ  ' 
'haszonbérl зΡti вzérz бdé вΡ зΡk jóváhagyását, a  viszonylag alacsony. . 
haszonbérleti összegek miatt. Az I. -IV. vadáezterületet .32162 , 
hold ‚s  1367 n.ö1 teri,ilettel, évi 10.110.dinár = 1011 ..peng ő  
ösazegért Preradov Bogdan zentai lakos; az V. sz. vadászterüle , 
te.t 7485 kat. hold é в  1520 n.öl terUlettel, évi 1700 dinár =. 
170 peng' đ es4egért Kopasz Imre zentai lakos; a VI. sz. vadá; вz 
területet 7510 kat, hold és 1000 n. о1 területtel évi 800 di- ' 
nár=8Đ  pengő  ö п ezegért Рлапгп  Jovan zentai Ia kos; a VII.- VIII. . 
sz vadászteriSletet 14382 kat hold és 1340 n. ö1, területtel 
évi 2400 dinár = 240 pengő  öaszegért Sevee Mihály zéntai lákos° 
birta haszonbérbe, valamennyien 12 évi ld бtartamra, 1937._feb- 
ruár 1-tбl 1949. január 31-ig. 

. 	A bérl бk felebbeztek  Baj  say  ~.~n6 zombori ali вpán útján 
m,kir. Földmüv вléEsügyi  miniszterhez. 	 . 

Szeptember 21-én Temexinben: TSC - Zentai  AK II.5:0/3:0/,` 
Ujvidéki-csoport, I. oszt. B.L.M, A zenitai csapat ism't caak a. 
lárendelt szerepet játszott. . 

8zeptember 2).-én Zentán: Adai SC - Bлcekai SK 3:l,Ujvidé- 
ki-c вoport, I. o.szt. ;3.L.P1. 	 . .. 	. 

. Október 6-án, az aradi, véк tanuk na,pján, mint.minden иа- 
gyobb városban, Zentán is keg гe]eti stafétát tartottak. 

Szept вmber 28-án Žentán: Zentai  AK  = Mezđkovácaházai ' TB,,  
2:1 /1:1/, "Magyar-kupa" labdarugó mérk őzés II. fordul бja. Ј .: ` 
Кбговг , Lázár. A zentai csapat ezzel a kupakfizdelmek Ill..fordц  
ló jába ksrü І.t . ' . . ' . 

:'Szeptember 28-án Zentán : Zentai АК  11.-Adai Turul SC 2: 1.:. 
/2:0/,  Ujvidéki- csoport, ,I. oszt.B.L.M. G. г Nagyabougi 15.pr,Po 

	

.1yák 28. р ., illetve Llatió /ATSC/. ј .: Jablonezki, 	Pro h
. 
 szká - 

/ZAK,/ Vál'lai / АТ8С/ 	 , 	'  
fiömösközy Emil tanár vezetésével megalakult  Zentán. a kö- 

. zépiskolai aportegyesület/KI80B/.E1nök 1' вtt Dobб  Géza_VIIIao.t. 
titkár Erdélyi István VII .oszt.t.,ezako€iztályvezet6ks Perду é вz. 
Andráe Vl.o.t./labđ.arúgá н/,иатон  Géza VI.ci.t ~/цвхб/, K®ozeli  .. 

, M. 9ndráa Vl.o.t. /aвztaliteni вz/.,8zép Ferenc VI.o.t,. /koroso- 
1уа/ Polyák Imre vl.o.t./k зΡrékpár/, Széc вi Imre VII.o,t. /ke-'  
rékpáx/, Szegedi Lászl б  V.o.t. /teniez/. 
~~ 

- 	 , 	

~ 



Szeptember 28-án Újvidéken: Újvidéki AC II. - Zentai Bocs-
kai 6:0 /4:0/, Újvidéki-csoport, I.oszt. B.L.?,i., játékvezet ő  
IIu s zka . 

Október 5-én Ze ntán: Újverbászi  Cukorgyár SE - Zentai AK 
3:1 /3:1/, STB. II. Zrínyi-csoport, B.L.M., játékvezet ő  Liliom. 
A CSE ш3±и  гt a mérk őzés eléjén 3 gólt rug, a ZAK egy 11-est 
nem értékesitett. F.: UCSE Keresztesi - Nién.esi, Dénes II. -" Ki 
resztes, Dohány, Polyvái - Dénes I. Мióricz, 01áh, Gömöri," Ј .nő--
si: ZAK K őrösi -Tábori, Istvánfi - Vörös,.Lázáx, Gondi -.Bics-
kei, Borbély, РoIу  ák, Juhász, Újházi. G.: Jánosi /2/, Gömöri, 
Juhász. 

Október 5-én Zentán: Zentai AK II. - Kishegyesi Bocskai Sk 
4:2 /4:1/, Újvidéki-esopor~y  I.oszt. B..L.IJ., játekvé гet ő  Lili. 
om. 

Okt бber 5-én iljverbászon: Bocskai SK - ц 'verbászi CSE 22. '  ` 
2:1 .4 :0/, Újvidéki-esport, I..oszt. B.L.Id., jdtékvezetó 	Husz- 
ka. .G .:  Lakatos  /2/, Radanov. 	 ' 

Október 12-én Bezdánba n: Zentai AK - Bezdáni.SE 1:]; /.0:0/,. 
ЛB.II. Zrinyi- csoport B.L.ia., játékvezető  Јиllавг . G.:,Gondi 55. 
р ., L:egyeri 57.Ii: A nagy szél zavarta a játékot. - 

Október 12 -én ti jvidéken: Újvidéki AC II. - Zentai AK 	II. 
14:0 /4:0/, i т jvidéki-csoport, I.oszt. B.L.L. A. zeritai' 	c$apЁ  t 
nem tudott ell.en Ёíllni a technikás, magas szinvonaltl . 	játékót 
ját вго  ellenféцiek. 	 . 

Október 12-é п  Zentдn:  Bocskai SK - Fetrőci SC 5:2 /3:0/, 
Újvidéki-csoport, B.L.L., játékvezet ő  Kovács. G.:  Lakatos  /2/,.. 
Kelemen /2/, Frikodдnovics. ' 

1941.október 19-én Zent án: Szabadkai PC - Zentai AK 	3:2, 
/1:0/, І'т3.II. Zг inyi-cso port ' ЗΡ. L,iu., játékvezet ő  Vézér II.Izgal 
mar mérk őzés, melyet öngollal vesztett el a zentai csapat.. G.' 
Tisza /Ѕ z/ 17.p., Borbély 46.p., Czeglédi /Sp/ 49.p., Lázáx . /ön 
gól/ 63.p. F.:. BAK - K5rösi - Tábori, Istvánú ,-Prohaszka,á- 
zár, Vörös. -- Gondi, Bicskei, Borbély, .Juhász, Ujhzi; S АFC 
Wittreich - Farkas, Szakáll - Szálinger, Kovács II., hán¢éI -  
C"zegledi, Deák, Tisza, Viktora, Gróf, 

Október 19-én Zenté.n: tjvidéki  PC  - Zertai AK II. 3:Ó/1:0 ./,  
Újvidéki- asoport, I.oszt. B.L•.I.. 

Oktdber 26-án Zentán: Zentai AK -Honvédek 2:1 /I:0/,b.l' 
m., 	,játékvezet5 Tob а :. A ZAK csak 9 emberrel јátšzott, de. igy'.'.. 
is fölényben volt. 

Október 26 -án Kishegyesen: Bocskai /K/ - Bocskai /Zenta/ 
3:0 /1:0/, Újvidéki-csoport, I.oszt. B.L.1., játékvezet ő  Popo 	. 
viC. 

Október 26 =án Újverbászon: li verbászi Cukorgyár  SE  II 
Zentai AK II. 5:2 /3:2/, I~+jvidék ~-csoport, I.oszt. B.L'.L"., 	já 
tékvezet5 Danis. A g ári csapat csak 9 emberrel ját в zott. 	G..: 
Nagyabbnyi, Takács /ZK/. 

Október 26. A zentai Katolikus Legényegyletben újra mégé. 
lénkült a sakk-élet. Vil1 бmtornбt rendezteki eredmények: 1,. Var 
ga Folyók Péter, 2. S бti ihálr, 3. вur бti Bános 4. Csábi Jaj-. 
nos; 5. Dudás József, 6. Bartók .Pál, 7. Wolland ј 6z ѕef, 8.Dluhi  
X  40. 	 Z[2 . 

r 



Г  

János, 9. Kuozora Јáпел , 10. Túri ЈбхаеУ , 11. Keczeli Ј . 12. T' 
bori János. Elhatározták, hogy a villámtorиát ezután kétheteri~ 
ként megismétlik e  

November 2-án Tokodon: Tokodi Uveggyári sC - Zentai ,Aá 4:0 
NB. II. Zriny уΡi-esopрΡort, B.L.M. Mikéиt ez.eddlg is  tapasztalhatd 
volt, a játékvezet6 ezuttal  is nyomta a zentai вааранон . Ј . к ~о .и- 
di, I вtvánfi .ев  az  új kapus,  Bene.  

November 2-án•Zentán: Zentai AK'II. - Újvidéki 	Türekvée 
4:1,  Ú vidéki - esoport, Liszt. B.L.M..A zentai'o вapatban 	sok 

' 	tehetš~ge вΡ, fiatal játékos is szerepelt.` 
Nov вmber.. 2-án Zentán.: Bocskai - Ú vidéki FC  6 1 tá éki-

osoport,.I.oezt. B.L.M. A két mérk б zée~ "közö в  rendeЈ~ben:bonyo 
litották  ii,  igen kevés néz.$ e16tt, ráfizeté вsel., đs#zbevét.ei ' 

• 	mindössze 106 peng'$, a 260 peng6 kiadás вal szemben, a ráfizet:é в  
. 	csapatonként 77'pengб . Ilyen .körülmények mellett nem.lehet;,fénn 

tartani az  egyeeületeket. 
November 6-án választmányi ülést tart a zentai  I sz. и,а- 

dá:eztársa вág, s elha.tározzák Đ  hogy , november  10-én, a kanizsai  
vadásžterületek rцтilvános árverésen megszerzik .a:zentaivál hatá', 
гов  teгaletet. Erre Huszágh László elnök és Pandek Feréno pé.nz- . 
táros kapott megbizást. 

November 7-én a in. kir, e ѕendőr8r ѕ-parancsnokság kiván аб.- 
gára eljuttatják az őrsnek a tagnévsort., mely a következ ő : Hu- 
szágh László gyógyszérész, elnök, Rudics Elek földbirtokoe,.,al- 
elnök, Pandek Ferenc mozitulajdonos, pénztárós, dr Bánffi ;Ból- 
dizšár gyógyszerész, jegyz őkönyvvezetđ , választmányi tagok :Bra 
novački'Danilo ügyvédjelölt, dr. Habram János fogorvos, Janko- 
vies István földbirtokos, d.. Konjovi б  B"idar fogorvos, Prera- 
dov Bogdara földbirtokos, Riesz József naggyykereskéd б ,.'vad"zmes 
ter Riesz Lajos nagykeresked б , ѕ zámvizš áló bizottság elnöКe,dх  . 
Pecarski Branko .földbirtokos, a bizottsag tagja Rudics; Мihály 
földbirtokos, tagok: Barsi Dávid földbirtokos, Csornai. Riohard 
gy6gyszeré ѕz,.Dj оrdjevid idlan magántisztvisel ő , Kešselring Er 
nő  mérnök, Korhecz Gyula nagyiparos, Lolin Mirko földbirtokom,. 
Мiskei Andráe földbirtokos, Iíiskei Antal földbirtokos, Papp 
Iіlenyhért földbirtokos, Riesz Gyula keresked ő , slavnid Paja'ke -
resked ő , Tóthl,iihály földbirtokos; a tanyai, kсU].sб  fi бk. tagjai 
Bar вi André.s, Baráti Péter, Bozsó Pá.1 /vendéglő s/, Hevér'Káró'1 
Hevér Péter, Horti János, Horti Dezs ő , Poi_yák Vinoe, Tб th Vinci 
/sutus/, valamennyien földbirtokoš=gazd.lkodók, az egy .Bózs б . 
Fált kivéve, aki egyben vendégl ős is:' A szerb nemzetiség ű  tagok 
részére a rend őrhat б sá.g egyel őre nem adott ki fegyvertartási -é е  
viselé вΡi engedélyt, miéit is nevezettek nem vadászhattak. . 

November 9-én Zentá.n: Zentai AK —Szabadkai Sport 5.:1. 
/2:1, NB.' II. Zrinyi-csoport, B.L.} Ј . ;  játékvezet ő  Reményi. Meg- 
született az els ő  hazai gy б zelem, iíj játékrendszerrel. J:s`Go;n 
di, Tobak, Poly€,.k, Bicskei. 

November 16- 6.n a Zentai AK-nak Baján kellett volna  ját' гзza 
ni a Bajai Türr Istvá.n Sport Egylet csapatával a ;Magyar ; Kupa. 
keretében; de a bajai csapat lemondta a mérk ő zést, в  igy a ZAK 
küzdelem nélkül jutott tovább. A Kupa me гΡőnyében most már osak 
a 16 NB.I ,  osztályú csapat ég a selejtez őkb ől állvamaradt ' 16 
csapat van. 

, ~ 



November 23-án Zentán: r вekújvári SE Cikta - Zentai 	AK 
1:1 /1:0, NB.II. Zrinyi-osoport, B,L.2 Л. jjátékvezet đ  Gá1. 	400 
néző . `G.a Décsy 18. р ., Borbély 51. р . Is~vánfl messze 	kimagas 
lott a mez őnybđl teljjesitményévвl. F.:.ZAg -  Bene - Táb.vri,Ist= —' 
vánfi - Prohászka, Lázár, Vörö в  - Borbély, Polyák, Bicskei, Gon 
di,.Juháez; Cikta - Bahorecz -  Junk, Né,der - Szklenár, Takáoš, 

. Herdiozky - Dópe вányi, Csapó, Klemanovits,Plntér,;Déc вy. 
Október 26"-án Zentán, Евхвв  Ferenc f 6gimnáziumi tanár 	a 

gimnázium dfaztermében eserkészeket  avatott .fel. A 	$imn~zlum 
12 6v után újjáalakult eserkészcsapatának вl во  29 tagja.. tette . 
ii  az esküt nagy közönaég,el6tt. Eszes, aki egyben.eserkéezv вze 
t6 tiszt is, bešzédében vázolta a cserké вzek hivatását és a.:gzа̀  : 
bályokat. Utána Veress Arpád gimn. igazgató mondott beszéde.t. :  

November 23-án áruba bocsátották a Zentai ;AK új,  csinos ki 
vltelíf jelvényeit 2 peng đs аrban. Kap,hatók Kiss Frigyesnél,.Gú-- 
elminó .sándornál és a Janek Testvérek и zle.tében. . 

November  30-án Sopronban: . soproni FAC - Zentai AK  
December 2-án .Ѕopronban.: Soproni VSE.- Zentai AK..8.3.,.mind____,. 

két napón NB _IL. .ŽrS.nyi- csoport, :B.L.td . ; a soproni ut_аlкаlша= 
val kemény,:fagyos talajon, egymáaután két m~rk6žéa A:, zentai 
játékc иok:`majdnem mindannyian sérülten érkezték vi в sza;.. A liósz . 
s"zd úttól .faradtak  voltak,  a második. mérkőzésen  azonban  hár'от  -  
szór'is kie yen7,itettek, de két öngól megpeesételte sonsukat t A... 
ré вztvéи6 jdtékosok: Í'ro'hásZka, • Јцнавх , Tobak,. Istvdnf  i, Gondi, 

, 	. 	.с . . 	. :. вв 	Fri•: 

December 6.,7. ев  8:-án ki в eserké вz-vezet8k képzésére tanfo' 
ly'am indul L'jvidéken. A táborozásra  jelentkeztek  Szabadka,. Zén - , 
ta,.Zombor..éš Тиро l:уа  kiseserkész г-vézet8i. 

December 14- én. .a Zentai AK közgy{iléae dr: Keozeli M .Férenć  
alelnök vé`zétésével. Tripolszky István f6titkár  biter je'sztette:_ 
az uj alaps.zabály--tervežetet. Az üj.ve гet ő ség . meggvvalasztására. 
két  lista szerepelt, titkos szavaz"sal az I. šzám~i,, hivatalos . 
lista gy đzött. Diszelnök dr. Gussáth György, Zenta megyei város ; 
polgármestere., valamint a mindenkori hely6rségi.paranosnók,. ii-  
fok  Pa1kd 2,Iikld's, alelnökök dr. Keozeli  Ii. Ferenc, : 	Bruckner 
Lášzló és Borbély János, tiszteletbeli  alelnökök .Bokor ', Arpád 
alezredes, Bakay János, Es2tergamy Kálmán,.Guelminб  Sándar, L őw ? 
$ándor, Rudics Elek, Rudice i.Iihály, S z abó I(átyás, iTjhe.zl 	Ger- 
уе1у , цбтов  János, ü~yvezet6 elnđk Kiss Frigyes,,  f бt і tkбх  Tr1= 
polszky Ištván, titk Vass Nándor, jegyz ő  C вincsák Lajos,  fó=' ' 
pénztárnok Gyetvai Ве1а , pénztárnokok Böresök)ándor és' Fehér 
Gábor, e11en6rö,k Pólya János és R1esz Gyula, iigyé вz Eđelény3;ldilt < 
1ós, háznagy lrpáai  Károly, orvosok dr,: Gá вp~r  Jen6,  dr. 	PapрΡр  ' 
Antal', dr. St đ ékl Jđžsef, dr..Eidenmüller Elemér. A1 szakoaztá- 
lygk vézet бsége: 1. Labdarúgó- вгак'osztály, elnök Haláaz Sándóі  
intéz6k Janek Aladár,  Nagy D. József• 2. Tenisz- иzakosztály, e~ r 
nök đr_  Király Каго lу , intéz ő  j9ebel ~József; 3. Úszб •- szalcosztál,y; 
~ ~~ 

а 	

~ 	 `  i 	• 

gyes  •. 	_ 

Dв cember :7--én a helybeli eserkészcsapat a,z .Fugen-; szálloda .w 
s zlnházt erméb'en a karácsonyi ajándékcsomag-akció javá.ra mií зo 
ro в  kultúrdélutánt rendezett 	вor: bevezét б  beazéd énekszá 
mok,.f elolvasáš és szavalatok /Csernák N., Herfert йв z1ó 	es 
Recski Vilmos/, a tiízoltó- zenekar száma, tornamutatványok'és.t~ 
bórt~ z. 



elnök Jámbor Elemér, intéz6 Csino вák Endre; 4.. Atlétika, elnđk 
Barsnyal Jen đ , intézđ  1f ј . Gyetvai Géza; 5'.,Korosolya-ézako вz -. 
tá1y, `elnök Pandek  Ferenc  lntéz6 Borbély DezsB; 6. Aszatlite - 
niez- вzako вztályуΡ, elnök' Sz~re,z Jбno з , intézб  Bar вla Jenđ . ; ' 

Felügyel đ-bizott вágt dr. Böк zsötiy Tibor  Dobos  Gyđ z ő ,RÓnai 
Ernđ , p6ttagok Egi'Antal és Nagymély уΡkúti Bt~1іnt.. 

Dr.. Pecarski Brani вlavot,:aki több, m1nt,10 éven keresztül 
vezette elnöki minđségben.az egyeeiilet tigyeit, egyhangúl'ag tréz . 
teletbeli.elnökké választották•. 	 ‚ 	. 

December  16-án'Zentán, hárnaás barátságo в  aaztallténi вz-mér 
k8zés a Lfiakбi  Vasutas -é в  a zentai Katolikus Legény ~gyésiil9t,ver 
senyz6i között. 

L3akđi Vasútae - KLE;5s1, Szépszámú köz$néég é18tt. 
KLE - laköi Vasё tas nđi  csapatok  . 2:2 . Játéko sók к  Nagy  !vi.  

Erzsike é в  Ferenozi Babi /KLE/, Kúsz Róz в1 és Pap Juci /LN/. 
KLЕ .-;IЈa,kói  Vasutas má.sodik osapatok mérk6zéee .3s3> 

második csapatok mérkбzéseit nem tudták befe jezni?, mert a..'2 

	

.' Десетп bег  28-ári"a Vase-vendég7: đben a Zentai АК  vezet6ség'е'ki 	' 
osztotta .a ја'.tékosoknak, a labdarúgó,f đв zövetség által a ć šo 
portgy6.ztesnek adományo гott,,•u.n.: "Hazé,téré з-bajnóksá.g"`.emlék' 
miket.' _ 

15 dlszeskivitelíí érmet osztóttak ki  a  kovetkézđ  'játékósok 
között: Borbély, .Bicskei, Domány, Jablonszki, Juhász, K бrösi, 
Kies I., Kiss II., Lázár, Prohászka, Istvántl, obak,, цjházi,Vb. 
rös, Vereczkei. 

Dgyidejüleg'Guelminó Ѕé,ndor átadta a labdarúg б-szákosztályуΡ  
vezetését az ̀új szakosztálу-vezet6ségnek. Guelmin đ  eddigi munká 
,jé.ért az egyesület diszes kivitel'ú' nagy jelvériyét:'kapt.a. .' 

December 31- én a Zentai AK, a már . közel.. 15 _é.у~ бна ',:_ mindén 
évbén megismétl őd б , hágyomáxцг os Szilves гter-estј ét_renlezi to'т  _. 	. 
bolával. _ 	 --I .: 

~-- -- _ 

	

._ 	.._ 	_. 
A Regatta Klub -.zentai evez б s e..yesület 1941/42-y1g' érte 

háborítatlanul addig men в zokott sport~letét a régi'keretek .kö- .. 
".:zött.'Ekkorra az alapltotagok száma már  6-7 emberr:e 	csökkent 

/Hubert Jexid, Djoka Duxidjerelci, Schmidt.Pál,. д r..Ar.a.diэki. .Ivan, 
dr;: f%11о  Denis, Wolff  tmre/ A felrobbantott és romokban heve 
rđ  hid közel вége miatt, .1941 tava в zán a klvbházat a malomjárбba. 
/12/  hoztak lé, s ott kötötték ki. A klubház9 mint minden vlzen 
elhelyezett sportobjektum gyorsan amortizáló.dott, az Iapitótá- 
gok kis létszáma miatt mind több gondot okožott' а'karbantartáз a. 
Az 1941 /42 évi nagy té]. után pártra htízták és klap'a вztották/13/, 	„ 
majd rés'zeire bontva 1942-ben, mint faanyagot eladták:.Ekko.r .a 

, 
 

klub  is megezíánt működni. Ezzel eggyуΡldejíáleg a  bajokat,  a 	nép- 
kert' végében'lé иб  gát бrház helyi вégéibén `raktározták be /14/.. 	' 

1942. Január 9-én játékvezet б -tanf olyamot rendez  as Alf ö1- 
di-kexület játékvezet6i testületének vezet đ sége, de 	Zentáról` 
nincs jelentkezd. ' 	 ' ' 

Janúár 4-én megny-ilt a  Zentai AK koresolyapálya, ј á1  f- 
tbtt  melegedd helyiséggel. 	 . 	" 	 . 

Január 11-én kezd ődött az Alfdidi-kexUlet asztalitenisz - 
ba j noksága. Zentán.a Katolikus Le.ény уΡegyesület játszott a Zza _ 
barikai Katolikus Olvasókör esa рΡ at~val, Zomborban a  szabadkai 
АТС  és  a Zombori TK, Makón pédig a lakói VSE és a szegedi EAC., А 	1 

' 
	 , 

~ 	 í 	jI 

• csapata' 'visszauta'zott P Лakóra. . 



A KLE 9:6 arányban gy бzte 1 е  a вzabadkaiakat. A zentai fiúk'leg 
jabbjа  Wébel, aid  az öaezee mér`óі aét megnyerte. 	EredményeГc 

. /е16]' а  zentaiak/: Webe1 - Gaá1 21:15, 26:24; Barai -Berkó 21: 
13 18:21, 21:15; Recek6 . - 5zab б  21:23, 21:14,  15:21;. К1рр  - 
SzІ1ák  18:21,  19:21; Web,e1 - Berk6 21:6, 21 :8• Barвi -Sžabó 15ј . 
21~  21:11, 21:14; Rec вkđ-= ~z~:lák 5:21, ll к 2і ; Kipp - Gaál 10:___. 

, -19:21; Webel - Szab б  21:8 21:7; Bar ai - 5z11ák 15:21,17:21; 
Recak5 - Gaá1 21:18, 18:21, 1~ :21; Kipp - Berk б  21:8,. 21:8;.We-
bel - Sz11ák 21:13, 21:10; Bar вi - Gaá1 21:14, 21:15.; Re вskó,-  
B;erkб  21:11, 22 s 20 . -- ~ 

Január 18-án az asztaliteniez- bajnokság újabb, fordulója 
Makőn: Zentai Katolikus Legényegylet - R:ak đi VSE 9,4:Eredmények 
/e1'_á.1 a zentaiak/: Perr цг é,sz.-  Borosok  28:26, 17 21, 1 б :.21;{Чеbе1 
- Raffai 21:17, 21:3; KeczeTi.- Szabб  II. 21:14,21:14;. Webe1- 
Szabđ  II.. 21:15, 21:17; Keczeli -  Keresztes  21:11,21:18;`Kipp~ - 
Вогвв¢k 16:21, 17:21; Fernyéez - Szab б  II. 11:21, 22:20,  11:21,  

, Webel - Kereszte:3 21:17, 21:16; Keozeli - Bđrć sök 21:18-,. :21:15; 
. Kipp - Raffal 21:10, 20:22, 17: 21; Pernyéaz - Keresztee 21:18, 
17:21, : 21:18•, Webel -  Borosok  21:14, 21:9; Keczeli - Ráffai 
21x17, 21:3..A zentaiak legjobbja 3 вmét Webel;volt 

Január 25- 4n kezdődnek a  Katolikus ..L еg' еgуівUІ 'еtЬехі  

Január 25-4n Zentán: Katolikus Legényégye вüle.t -` szegedi '• 
ALC 3: 9 asztalitenisz-bajnoki т- гk~zés az Alföldi-keriiletb еn,.a 
részletes eredményeket nem ismerjük. . 

Bács-Bodrog vármegye alispánja 4566/1942. sz. körrendelete" 
értelmében a hasznos vad téli védelmének, g дndozásánák, tákarmá, 
nyoi"ának elhanyagolása a teiiilet bérleti е zérződés4nek meg--. 

'bajnoki sakk--mérk бzé вek, a tornán 15, játékos гé z r4szt. . 

nЖintetését vonja maga után. 
Zenta város 10_ évre bérbeadta a ko г esolyapályát.a Zentai`` 

AK=nak, évi 20 peng ő  bérösszegért. 	 ' 
A Budapesti Közlöny /Hivatalos Láp/ február 1-1.szá гna köz-

l i  a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét a. pportezö._' /. 
vétségek szervezeté:nek szabály ozásá гól. A rendelet 2.§-ának . har., • . 
ruadik belcézdése igy hangzik: 

"A sportszövetségek tisztikarának vagy mái szervenek`.éa: á 
sportegyesületeknek tagja nem lehet az, "akit az 1941 .,évi XV.'.. 
t•-•o 9.§-a értelmében zsidónak kell tekinteni.. Az .olyan sporte 
gyesülete.t, amely ennek a rendelkezésnek nem felel meg, 'fel' 
kell бѕ zlatni". 

	

Február 2. A Katolikus Legényegyesület évi ,köz ~.yífl вén, 	 
rendes vezet ő ség mellett, többek között, mégválá$ztották 
spórt 4  testnevelési alosztályok v.e ,zető aég'ét ii. 	. 

Az asztalitenisz-bizottság tagjai: díszelnök,Zuká оs Deze б , 
elnök Szivdk Géza,.pénztáro ѕ  Kipp József, titkár ,ifj. 	Löwey 
Ndndor, ' в zаЈсбв ztdІу v е zе.t6 Webel Lajos ellenőrök Barвi 	Jeni 
és híatykó Nándor, azertároe Csabai Lukacs. 

A sakk-bizottság elnöke Bartók Fál, ügyvežet б  elnök Varga 
Polyák Féter, titkáx Farkas Balázs pénztáron Baráti 	János 
вakk-azakosz`tály vezet б  je S6ti iiih ly, ellen őrök Dudán 	Ј6zseiz 
és Eszes 1.iihбly. 	 . 

Feb хuáх  8-án Zentán bajnoki mé г k~ zéa az Alföldi a агΡ~tal.ite-
nisz-kerületben Katolikus Legényegyesület - Zombori TK. E&dmé- 
ns.étm ismerjük. 	 __i. 

~ • 

? 



A Sakk Klub ú tisztikart választott. Elnök Vartus,Ferenc, 
alelnöt Szabó Тβdty s, titkár Nagymélykúti Antal ügyé вz dr. 
Forrat' Zoltán, pénztáros Recskd Péter, ügyvezet Vuji ć  Jovan, 
háznagy Nešió Isidor lett. Választmány: dr. Gerl Kelemen, Eszes 
Mihály, Márton József, Hei в zler ёyurgyovánszki Aurél, Reinholoz 
I еtván. Házi osztályozó-versenyt rendeznek. 

A Magyar Labdarúgó-Szövetség /MLSz/ elrendelté,.hogy a já-
tékosok igazolványait ki kell cserélni, illetve a játékosoknak 
uj igazolólapot kell aláfrni. Ha egy játékos ott akarja hagyni. 
a klubját, egy évig kell várakoznia abban az eвetben,.ha,egyesü 
lete.nem egyezik bele a klubcserébe. _ 

A szabadkai labdarúgó-alosztály játékvеzet61,. elбadésókat  
szerveznek és tartanak az egyesületek azá•mára, mivel a' МL ór 

y• .szágós elnöksége elrendelte, hogy az egyesületek játéko Fai .  .: 	.. 
tagjai részére ismerettеrjeszt6, szabálymagyará.zó, oktat đ . el бa 
dósokat kell tartani. Az el őadásokon részt vehetnek a vezet ősé: 
gi tagokon kívül a klubok szurkólái is. Az.el бadások tárgya 1._ . .. 
Az PJГLSz fegyelmi követelményei apályán,.magatártás játékótárs 
sal, ellenfellel és:játékvezet ővel.szemben; 2..A testtel. vale 
játék szabályos alkalmazása, férfiasabb, keményebb j'á'ték; 	3.. 
A, .]esszabályokról; 4: Az el őnyszabály. szigorú alkalm иΡzáša;. 	5.. 
Ba'jtáхsi szellem a játékban. 

Febrúár 15-én Szabadkán volt az Alföldi-kerület asztalite- 
nisz-bajnokságéinak utólsó mérk б zése: Szabadkai ATČ `- Katolikus 
Legényegyesület /Zenta/ 9:3. A szabadkai csapát, legjóbb jai ../iIa 
rangozó I• és II., valamint Koncz/ nélkül vette fel a kúzdel 
mét, mivel ezek Kispesten, az orszag0s válogató-verser уen vet-
tek részt. redmények /elöl a szabadkaiak/ : Bэе nу  k kebel 21:15, 
15:21, 21::18; Vinézer-keczeli 21:16, 16:21, 21:18_;",. Kóesmár .  -  
Вагѕі  18;21,  21 13,  19:.21; G огgуг 1vау -Pегnуеѕ z 14:21, 21 17, 
21:14, . тВ ei іyák-keczeli 21;18, 21:17; Vin с zér-}3arsi 21x16,. 21 23, 
21:19, Kocsm~ór-Pernyész 12:21,21.:14,21:8; Györgyfalvay _ Wébe1__ ~ 

1321,18:21; Веenу .k-Earsi 21:17, 21:18; Vinczer-Pernyésž 21 13, ,.. 
21 10; Кócsmár- ~7ebe1 21:20,13:21,18:21, Györgyfalvay=Yeozeli w. 
0., mivel a .zentai csapat'šietett a vonatra. 

Az•l1foldi-kerülét ezahadkai-csoport bajnokshgának.vé.gered. 
ménye az I. oszt. férfi-csapatversenyben: 1. Szabadkai ATC '1 0 , 
2. Zombori TIC 8,  3  z еСе d і  EAC 6, 4• Zentai Katolikus LE 4,?5.' 
Szabadkai IC0K 2 pont, 6. Makói Vasutas SE visszalépett. 

Február 15-én az or ~zós válóatdversenyén Kispesten, ei-
вб  lett Harangozó I., 4-5. helyen vegzett Harangozó II.,.a.10.` 
helyen végzett Yonć z, valamennyien a szabadkai, ATC versenyz б i., 

Febrúár 21-re,b.l.m-t tervezett a Zentai AK a be č sei "Bocs 
kai" ellen,` dec. bec ѕ éiek lémóndták a mérk ő zést annak ellenéré,,,.:.. 
hógy a zentai klub. nagy költséggel takarit оtta le:.a'palyáról a 
havat. Igy a "Zentai AK I. és II. csapata játszott egymás ellen. 

• A mérk ő zésen szerepl đ  játékosok: Lazin,.Vreczkó,:Stepan вev,'Pб -' 
1yák, Ki as, II. ,' Juhász, Ú jházi, Bicskei, Eszes, Preradov, Gondi, . 
Borbély, Balog, Krizsán, В5viz, Kipp, Kurfis, Barna, Nágyabónyi,. 
Polyák, Garasi, Recskó. 

A zentai. állami gimnázium asztalitenisz-csapata 1941 decem 
.berében Szegedre utazott, hogy Szeged várós if úsági asztalite-
nisz-b иΡ jnokз4gáért réndezett,mérlc6zéseken rész. vegyen. A ,']26; 
f бnyi  mez őnyb ől háх o гn zentai ±fiú keгL lt be a kilences dönt őbe ,  



	 vábtü kupaküzdélmekb ől. 	 .' .. 	 .. 

мѓхсіuв  8-аn Zentan  Zentai  AK — Kecskeméti м'V 7 1/2 0/, 
b l.m ‚ јбt бІсvе zе t5 Visegrбdi G Borbely /4/,  Bioskii /2/, Р  
lубk,  illetve  s zorácz 

- 

ahol  is a 3., 7.  és 8,helyin végeztek.  A  páro sban  a  zentaiak él 
nyerték  a  bajnokságot és  a  második helyet  is. 

1942.  február 22-én  a  szegedi Таnбгk'рzб  F біаkоІа  jóképe в- 
ségСf csapatával mérte đ .seze erejét іfјйѕбgцвk. Gimnáziumunk két 
csapatot állitott Ici  a  F біѕkоlбvаІ  szemben, s  a  csapatverseny —  

ben  az  A.  csapat e1a'5,  a B.  csapat második lett  a  F біѕkоІа  I-
Ібtt. Férfipárosban  is 1.  és  2.  lett gіmnб zіuвіunk аѕ ztаІі tецѕ  
Csapata. Vegyéspárosbán csak egy v егае nу zб-рѓ.гunk indult, igy 
ebben  a  számban csak barátsággós . mérk5zéseket játszottak  a  fs5i і-
оІбѕо kkа1,  s  négy іnёгkё zёѕьбІ  kеttбt megnyertünk.: ‚  

1942.  februбr 22-én tiaztújitd kzgуd14 ѕ t tartott  a  Bocs-
kai SE. Ѕ z'5kе  Dezs đ gimn. tanár korelnök elnökletével. DiJzil — 

ndk lett dr. Gussáth GугgуроІ gбгmеѕtег  é.s  a  mindenkori leven-
te-parancsnok, dr. Halász Károly m.kir. геndбгвб gi tanáć sos,'d`r 
теmеѕvбху  Lбѕ zІб  vбrosi t аnбсеnоk, dr. Szabó Zoltán f6 ѕzоlgаг-
гб , dr. Egerszegi István tanácsnok, 5z5ké D е zеъ  gimnбziumi ta — 

‚ 

 
nár. F1nök Temunovics József рІбъб nоѕ , Ugуvе zеt б  élnők Czabafi 
Ѕбnd ог  ügyvéd, аІеІ nбkёk Kovács'Jázsef adóhivatali 	ѕ zбшvеvб  

‚‚ Piskuxiov Petar Ugуvбd, onostori Antal лів zаkі  tiszt. 	Vigalm 
elnök dr. Kopasz István ügyvéd, а gубе z dr. Kúthy:Zoltán U уvбd, 

. 

 
elsdtitkбr I.Ialisza  Tibor  аd бti ѕzt, шбѕі dt і tkбг  Koncz каlшбn 
jé z ő  РоІубk Јбnоѕ , рбnztбгnоk Reinholcz Gуб z б , Vukovіб  Rаdј  

o vo éš Кіубсѕіу i св  Jdzsef, е lІеnбгб k  Wild  Frigyes és Lukinics 
Frigyes. Orvosok dr.'Förgeteg Јбnоѕ , dr. Papp Antal,dr. G бspбr 
Јеnб , dr.  töckl József.  A  számvizsgáló-bizottság ilridke Kalmár •..  
Ferenc, tagjai Tóth András és  Balogh  кбгo Іу , рбttаgоk Ѕzugуі  Ј ,  
nos  és Іаdбс zki Imre, int б z бk Kovács Kálmán kereskedi ‚ ѕ  Mбrton 

' Јб zѕеf, ѕ zегtбхоѕ ok Gebhaxdt .Dezs ő  és Hangya Јб z ѕіf., hбznаgу  
Csonka Károly ;  választmányi ;tagok Balázs Piri Jбnos, Bakos Ist-
van,  Túri Nбndог , Surányi Antal, Gebhardt . ібtугѕ ,:Faragó Nán  
dor, Вuгбnу  Pбl, Urbán Antal, Bili czki Afltal, Szabó^ Ѕбndог ,  Hon  . 
váth: ибtуаѕ , K бvбgб  István, póttagok Ѕб ti ліhб1у , Boros Јбnсѕ , 
Rбс z, Ѕ zаьб  András, Jablonezki László, Kov бcs Аn гбв , Rеinhо1z 
István. 

Ібгс iыѕ  1-én 1Эајбгі : Dajai TIBE — Zentai  AX 2:1 /1:0/,  .іа-
gyar-kupa тбгІс 5zбѕ , játékvezet ő  szabd. Balszerencs б s тбг kбибѕ ,  
a  zentai csapat jobb  volt  mégis kikapott' ezzel kіеёе tt  a tó-_ : 

T 

L  

Március 15-én:Sárvárt:szombathelyi FI  -  Zentai  AX 	3:1 
/1:0/, NB II Zninyi-csoport  B L iI ‚ jбt бkvе zе tб  Storefi~E.:.ZAK  
Pusztai  — Veneczekei, Tstvánfi — Kiss  I. , Tábori, Lázár  — Pól 

. ' gбг ,. в 'і.skіі  II., Borbély, Juhász,  Kiss II.; SzFC Wјtѓеіјі , 8za' 
kály — Liszey, Lбгбnйt, Kovács II — Izegl бdi, Dебk Tisza, Vi  
tora,  Grбf G Farkas 8 p. , Deák 66.p. , Juhász  74 p. , 	 Kovб cs 

	

II. 89.p.  Derekas, szép  ktizdelem,  szebb  егі dйхбnу  «ів  ‚ ' ѕ zUlІ thе- 	.  
tett volna. Rossz pálya. 	 . 

	

Јбгб iuв  15-én  ahivatalos  lap  kоггnбnуге ndеІеt ёt k$z61 ' a.* 	 ‚ 

c'serkё az-mo'zgalom вzігvі z і tбгбl. Az еgёѕ z  mozgalmat  nImziti  'a-
lapokon szervezik  t, бі a f бсѕегkбѕ z áll.  .  



. 

A Magyar Labdarüg б-Szövet в ég, az ifjt,eági вportneveléa  ii  
mozditása'érdekében elrendelte, hogy minden nyilváno а  mérk őzés 
sen.bélépđjegyenként 4 fillér ifjíisági hozzá árulást kell szed-
ni, s azt. a szövetségnek befizetni, mely ebb бl .az đ sszegb ~l i'f-
jüвági edzőtáborokat és tanfolyamokat fog rendezni. . 

1942. tavaszán és nyarán Vorgi6 Milorad, Vass Nándor,Szeli 
István és Webel Lajos szervezik a Zentai AK úвzóklubját. A Pap 
lie вi SK o вapátával Zent án és Pа1iсв 0T1, a Szegedi UE e вΡapatával 
pedig Zentán és Szeged ját нzanak vízilabdaméxkб zé вeket'. Nyáron, 
Хunѕzentmikló аon ve зΡznek.ré ѕzt.a Duna-Tisza k б zti váro вΡok'úв Zб- 
és vizilabda-bajnokságán. Itt 400 m. gyorsú ѕ z"ban Slávn Ć  Sa-
nyi helyezése jelent sikert, a 4x100 m. ggyorsváltóban pedig a 
Zentai AK /Szeli, Slavniá,.Vorgie, Nagymélyküti/ 3.•helyén'vég- 
zett. Vizilabdamérkđzések: SZUE - Zentai AK 5:1, g бldobó 'Slay 
ni' ; 'Zentai AK - Szolnoki MÁV /NB.II. csapata ellent ,4 3, gó1- 
dobók Slavnié /2/, Vorgi ć  és Szeli; Ceglédi SC /NB.I. 	csapata 
elleв/ - Zentai AK 7:2 /2:2/, góldobбk Vorgid, ' ЅІаугіґ 	',Szeli 
Istvánt lerűgták. A vízilabda-torna végs đ  sorrendje:  1,.  Sž~gedi 

3. Zentai AK. 
A Levente Egyesület birkózó kora tavasszal részt vettek 
a "D i élkeleti egyyéni birkóz бbajnokságoken" Szegeden, mikor i вΡ az 
ifjúsági нzámokban Todorov, Hevér és Balla három harmadik .. he-
lyet szerzett súly ćsoportjában. 

Az idősebb levente-birkózók a "Délkeléti c ѕapatbajnok ѕágorV 
vettek részt мakán, ahol két fordul бban kiestek. Ezekben a'ver- 
senyeében már részt vettek Csizmadia és Sárósi birkózók is, .akik 
az.év tavaszán jöttek Zentára. 

Tavasszal zajlottak le a Kecskemét és маk6 elleni kétfordu 
l6s birkózóversenyek is. 	 . 

A f elnđttek "Délkeleti egyéni bajnokságán" Cegl éden,.nehéz 
вúlyban Bartók, f ólnehézsúlyban pedig Balog Béla két második'hé 
lyet szerzett. . 

L'tárcius 22-én Zentán: Zentai  AK  - Tokodi. ÜSC 4:2 /3:2/,NB. 
II. Zrinyi-csoport B.L.Li. játékvezet đ  Liliom. A vendé ešápat 
a mult évben még az NB. I.-ben játszott. G.: Bicskei /2/, Ju- 
hász /2/, J.: Kiss I., Bicskei, Vereczkei és Istváni i. 

Március 27, A. Kecskeméti AC kiváló játékosa Garassy Károly 
átlépett a Zentai AK csapatába. 

Llárcius 26-•án tárgyalta a мđ, z egye ѕbirá ja Puвztai ::/ZАK/ka 
pus fegyelmi ügyét, akit a Tokodi`Ü$C elleni .mérk őzésen kiálld_ 
tott a bíró. Egy havi eltiltást kapott, melyet 'hónapra. fél 

1$'i: 
~ 	 ~ 

függesztettek. 
мárcius.29-én Szabadkán: Zentai AK - 3,, VE SZSE 5:2': /4:2/ 

NB. II. Zrinyi-csoport B.L.M., játékvezet đ  Vezér II. Orkánszer( 
.szél, a szabadkai kapus igen gyengén szerepelt: P.: ZAK Pusztai 
Vereczkei, IstуánYi - Kiss I., Tobak, Lázár - Polyák, Bicskei, 
Borbély, Juhász, üjrázi; MOVE SZSE Szabó - Tóth,. Gor eѕik - Már- 
ki, Sz[ics, Huszta - Jaksa, Bogár, Lu čiá, Vujevi', Szkocsov в zki.. 
G.: Borbély 10.p., Juhász /11-esb бl/ 15.p., Juhász 16. р ., ijјhá- 
zi 22.p., Jaksa 24.p., Huszta 37.p., Polyák 85.p. 

Március 29-én Zentán:.Boc ѕkai SK /Zenta/ - Bocskai 8K/Kis-
hegyes/ B.L,M. A vendégcsapat nemelent meg a mérk đzé вen,ezéтt 
a zentai csapat kérte, hogy a mérk б zé еt javára igazolják. 



1942. április 5-én Zentán : Zentai AK - Bezdáni SE 	4:1 
/2:1/ ;  NB.II. Zrinyi-csoport B.L.M., játékvezet ő  Pataki. az új. 
játékos, Garassy bemutatkozása. G.: Horváth III. /BSE/,Bicskei, 
Tábori, Juhász, Tábori. 

április 12-én Zentán: Soproni  VSE - Zentai AK 4:0 /0:0/, 
NB.II. Zrinyi-csoport B.L.M.; g6lképtelen zentai oeatárok.. 

Április 12-én Kiahegyesen: Bocskai - Zentai AK II. 	.4:0 
/2:0/, Újvidéki-csoport, I.oszt. B.L. И . 

Április 19-én Zentán: Újvidéki AC -Zentai AK LI._Újvidéki. 
csoport, I.oszt. B.L.M. A csoport legjobbja ezereplet Zentán; 
az eredményt nem ismerjük. 

Aprili в  19-én kellett 'volna a Zentai AK ceapatának.Érsekú. 
váron NB. II. bajnoki labdarúgđ  mérk6zést ját вzani,azonban nem 
utazott ii,.mivel a kedvezményes vasüti.jegy megszüntetése nd.- 
att á iіъSz-tel ilyen irányú utasitást kapott. A me в szi,üt rend 
kívül .nagy költséget jelentett volna, ezért a f бѕ zövet.ség to- 
vábbi intézkedé в g beleegyezését adta a mérk б zéá'élhalaвztáвá 
hoz. .. 

Aprili в .26. Hosszu tárgyálások után:edzбΡt вzerz5&tetett a 
Zentai AK vez.et ő sége..Halász Sándor és Janek Aládár a.abdarügó 
szakosztály vezetdi az elmult héten Budapesten' Іеѕ zег zбй t е tt ёk 

' Vetzer Rezs ő  volt többšz бrös román válogatott labdaгGgót,a'' Ki, 
hizsi nagyhirü játékosát, aki az Edz đ  Testület .szaktariáesádó-bi 
zottságának is tagja. A Zentai AK csapatán kivül a Levente-,egye 
šület labda гUgó-szakosztályának irányítását is végezni .iogja,., s..., 
ezzel megoldódik a város sportéletének egyik igen fonto ѕ.problé 
májá, az utánpótlás kérdése. 

Április 26-án pentán: Zentai AK - Soproni FAC  7:3' :/6:2/,  
NB. II. Zrínyi-csoport B.L.1T., játékvezet ő  Liliom. G.: :  Borbély 
/4/, Gara е sy, Juhé z, Bicskei. A II. lélid őben Garassyt t цΡlsz 
gortfan kiállította, a bix б . A zentai csapat önї eláldozoan ktz. 
'dött. 

Аpгili' 27-én az els ő  zentai vadásztársaságra vonatkóz б  a 
latokat kellett az elnökségnek eljuttatni a város polgármesteri 
hivatalához. A vezet6ségi tagok személyi adatai melle.tt a bead- 
vány vázolja a társaság cél jat is: "A vadászati törvény., és ':'a 
vadászatra. vonatkozó rendeletek, valamint a vármegyei.vádászati 
а zabályrendelet és ezen alapszabály szfgorú betartá вa mellett, 
a vadászatnak szórakoztató, sport és okszerii m бdo:n való gyakor-_ 
3ása, továbbá=a vádóvásról és az okszerd vadtenyészté вr бl valđ_; 
gondoskodás, tehát a hašznos vadalt megielel б  gondozása tényész=---_ 
tésüknek óvás, etetés, stb által minden leheti mádon való:eló_, 
mozditбea és sz őrmés, száxnyas, ragadozó vadaktól, továbbá, 	š 
kártékony állatóktól vald те gv бd4 не .' Tаglét бzáms 23 rendes és 
egy tiszteletbeli tag.....Alakulási év 1896. A társaság~__brutto tgr 
galma: 1940-ben bevétel P.2.765.10, kiadás P. 2.425,17;, 1941 -  
ben bevétel P. 5.363.59, kiadás P. 4.727.03., 

B;áj ц s 3-én  Zentán: Szegedi VSE,ve*és - Zentai ЛK  
/1:2/, b.l.m., játékvezet đ  Danis. G.: Kecskés, Borbély ÍI., Ba- 
kkos./SZVSE/, illetve Borbély I.'/2/ és Juhász /ZAK/. 

Мбј uі  10-én Fécšett: Pécsi DVAC -  Zentai AK 8:2 /5:0/, NB. 
II. Zrix~yi-esop.ort B.Ln., játékvezet ő  Kassai.  G.:  Borbély /2/. 
A_-zentai védelem cs ődöt mondott. 	 ifi.. 

ј  

~ 

. 



. 

Ма  uв  14-én Zent&n: Ѕ zegedl AK - Zentai AK 4:4 /2:2/, b.1.. 
ni.,  ját~kvezet б  Тоцко lу . A  в ze edi csapat az NB. I. középesapa-
ta.  0.:  Kalmár /SzAK//11-esbбl/~,'Garaвsy /ZAK/ /11'-e вb~l/, Ga- 
гавву  öngól,  K  ,zAK/, Juhá.вz é s Bicakei /ZAK/, - ékkór--  
a zentai  csapat már 4:2-re vezet, de каlтаг '/szAK/ két g611a1 
e yenlit.; . : 

Május.l6-án Zentán: szombathelyi Наlадав , -  Zentai A% 4:2 
/3:1/, NB. II. Zrinyi-osoport B ~L, .jt4tékve г̀ .et6 azopori.. А .' 
Zentai csapat Icis azerenc иével kedvežđъb eredményt is elérhe- ; 
tett volna a caoportelsб  ellen, G Barbély és Juháaz. J.  Ga- 
гавву , Кбгđвг , Borb ély. 

1942. тајив  24-4n Zentán: Zentai AK - NagykBrösi, TVE џ 6š2 
/3:1/, b.1.m. J..: Juhász, Gaxassy é а  Vereczkei.  G.:  Juháaz,. Gon 
di, Prikidánovic в  é и  a csapat próbajátékosa /3/y 'illetve Kal.̀-. 
már I. /2/.  

?riá~цв  24-én Весвеп : Bocskai /Bвcae/ -  Zentai AK  II. 	8:2 
/4:0/, jvidéki-esopo.rt, I.oszt. B.L.M. G.: Ko вtály../3/,Károlyl 
/3/, Réijin /2/,. i].letve Kriz вán /2/. 

Má,jus 23-án Zeпtán Szabadkai.VAK - Zentai AK 1 	/1.0/,: 
NB.II,•Zrínyi-caopört .L,M., játékvez вt6 Еnібd ј .Rе niеk ' ,ґ. ebort.; 
szerú гдéгкб zé s,F. -..:szVAK_A7eater-Perti б Kenyere s.-~ Jakab IL,  ázв .1I.,:,,' 
Zsáki  -Jakab  Т ., , Balázs I., Demeter,  Kee в kés, Bada,ösönyi; Ž~R. 
Kőröal - Vereczkвi, Géczi- Gondi, Ga-rassy, 'Lázáx - Ро1 ák, Bips 
kei, Borbély,  Juh  sz, IIjházi. G.: Demeter 35, p., Gondi /11=eв-: 
b.6I/ 77. р. . 

• 
	'A  MLaz elhatározta, hogy átwzervezi az'NB.II. és NB. III. 

..'osztály:okat, mert az utazási nehézségвk miatt nem lehet. fenn- 
tartani az eddigi rendszert. A labdarúgó-egye цülstek 	ntazáei , 

..kedvezmé,ny.ének. visszavonása után' a. LILaz vá11a1ta'azt .a költ вég- 
többletet, amely a mérkőг.éaek lebonyolit"a alkalmával ei őállt,' 
в  ezen a cl.men eddig már 20.000 peng6 utázáei segélyt folyósi -: 
tott az egyesületeknek, de még ugyanennyibe kerUlnek a hátralé- 
vő ,fordulók. А  ЛiLSz felkérte az érdekelt egyesületeket, hoggy уΡ 3~ ':. 
vaslataikat juttas вák hozzá, az egyes оаo- ortok ösaze~.11itásá.- 
ná1 vegyék figyelembe a földrajzi ев  utaz~si szempontokat ie. 

Május 31,--én Gy őröt 	Győri ETO - Zentai AK 9:1 /4:0/, NB.._ 
I Т . Zrínyi -c soport B.L,LI.,, játékvezet б  Závori. J .: Juhá в z, Vi-
reezkei. 

. 	JUniva 3-án Zentán: Zentai ,AK  .  szegedi TK 6:4 /4:2/, Т̂т;1 ; ` 
m. š  játékvezet6 Dania. szép er6s küzdelam цrna,pján.. G.: 	̀Bór  
bé1 /3/, Juháв z /2/, Polyák /1/, i1:Letve Fá вkerti /1 /,'. Kdkai  

~ 	:/3~ 	 . 

.7йnius 7-én. ?sntán rendezte еlиб  közös tornaiinne'pélyét 	а . : 
Központi-, Іrvai-- еа  Alsóváro иi-népi.akolák tanulóifjú вága a Zen 

~ tai AK_ népker.ti áportpályáj~~ Tóbb mint 450 gyermek tánc- éв ' . 
~ . 

' tornagyakorlatokat mutatott be. 
Június 6-án Budapesten: Pénzügy,đr - °entai AK 5:3 /3:1/, .  

NB.II. Zrinyi- оворогн  B.L.M., játékvezet б  Dezs6. А  z.entai . csa 
pat  derékaaan ktizdött, a II. felid6 40. p~гćёъ en még . mindig оваГс  . 

. 3:3 volt  az  eredmény. G.: Borbély, Ju.hász é в  Kisв  II. 
Ismereges a NB.II. Zrínyi.-csoport bajnoki mérkбzé вeinekґ  

,bellája a Junius б-án lejátszott merkбzések után /Icét forduló 
г  



val a befejéz" e1 бtt/• 1. Szombathelyi Haladás 37, 2.Szombathe 
.lyi FC 37, 3. Gyбri ETO 32, 4. soproni V8E 32, 5. 	ÉrаektzjvárІ  
CIKTA$E 30, 6. Tokodi ÜSC 29, 7. Péosi DVAC 27, 8. 	Pénzügyár 
25, 9. Szabadkai VAK 23, 10. sópróni'FAC 23 9  11.Újverbászi CSE 
15, 12 ,  Zentai AK 14, l3' Bezdáni SE e, 14. MOVE Szabadkai sE 
4 pont. 

A MLSz or е zágo в  tarnáoea j ~fniив  13-án döntött a 	Némzeti 
Bajnók вág 1943 évi űj bajnóki beo еztásáról.. Ugy határozták,hogy 
az NB. I. megmarad az addigi 16-os"létazámbán, négy NB.II. ceo- 
portót l бtesitenek " ezzel себkkentik az utazási nehéz вégeket. 

. Nyolc NB.III. csoport lesz. 
Június 13-án Úј"verbászon: Zentai AK UCSE  2:0/0:0/,  NB.  ..  

II. Zrínyi-csoport B.L.B'L, játékvézető  Zeemberi. Pelette izgal -
mas mérk6zésen a Zentai csapat bebiztosította ínagának a•11, he- 
lyet a tabellán. G.: Borbély és Bicskei. 

Június 13-án.Zentán: Zentai Bocskai 	Zentai  AK. II.. 	5:4. 
/2:2/, Újvidéki--osoport, I,oszt. B L  и  ‚ játékvezet đ  Pataki. 

Június 15-én Zentán: Zenészek - Pinoérek 6:2,:szakmakázi b 
' 1.m. 

Júniu о  20-án Еr'еekű jvárt: ЕsЕ  Cikta - Zentai 'AK 3:1: /2:1/, 
NB.II. Zrínyi-csoport B.L:.L, játékvezet ő  Varga. A zentai o вa-
pat csak balszerencsével vesztett az egyenrangй  ellenfélt бl.G.: 
Bicskei. J.:.Bicskei és Juhász. Ez volt az 1941/42 évi. bajnoki : 
вzezon utolsó mérk бzése. 	 ' . 	' 

Junius 22-én Zentán: Zéné ѕzek - Nyomdászok 3:0  /2:0/,: szak ' 
maközi b.l.m. A nyomdász játékosok egész idd alatt 	fö14nybеn 
voltak, a zenéezek viszont kevés helyzetüket is 	szereneaésen . 
kihasználták.. 	 . 

Június 30-án a zéntai eled vadásztár ѕašág_vála ѕ ztиáбвуi ü= " 
lést tartott. Jelen voltak Huszágh László, Rises József, dr. 
Habram János, Kesselring Erna és Fandek Ferenc. A.. tag sági díjat 
évi 80 pengđben állapították meg, mely legkésgbba. kac еavadá= 
ezat el&tt fizetendd. Bakancs beszerzesére 50 peng б t. 	utalnak" 
ki a vad őr részére. A vezet đségnek bejelentették, hogy 	István 

. Jé.nos halastavi esdsz 110 vadkacsatojást szedett össze és adott" 
.ei Kincses G.yu1dnénak gyöngytyuktojásként. A vezetéség éljá 
rást.indit ebben az iigyben a rend бrségné]. A táraság еzerb nem 
zeti еégd tagjai, tagságuk fenntartásával, mindaddig nem fizet - 
nek tagsági díjat, amíg fegyvertartási, illetve viselési és va 
dászengedélyt nem kapnak a rend бrségt бl. A táršaeág 60. peng б . 
alapítótagsági díj befizetésével belépett a Levente Egyesülétbé;. 
Július 16- tál hetente kétszer szabad kacsára vadászni.Preradov 
Bogdan és dr. Kónjovi ć  Božidar lemondtak a választmányi tag вá - 
gukról, helyettük ideiglenesen Barei Dávid és Kes вelring Ernб  
lépnek.a választmányba. Dorogi Lászlónak megengedi" a választ- 
mány, hogy az év vé éig kártékony madarakra vadászhassón, a va-
dáѕzterületen kizárólag 6. mm-es flóberttel, amennyiben beszšrzi' 
a. fegyvertartási és viselési engedélyt. ' 

Július ̀ 6-ig pihentre tért a Zentai AK labdarúgó csőpata; 
melynek вikerült toуábbra is bentmaradni a NB.II.ósopórt küzdel . 
miiben. 

Jűliúe 15-én a F.agyar Labdarágó-Š2övet вбg országós tanáó вá 
öt NBII. csoportot létesitett, a bácskai csapatok a Zrinyi .-
csoportban játszanak, ami igen kedvezi az utazásokat illét đleg, 
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a leghosszabb távolságok Budape вt-K Őbá хіya, illetve Pécs é е  Ka- 
posvár. Az 1942/1943 labdartlgd évadban a következ б  csapatok 
játszanak a Zrínyi-csoportban: Kaposvári Rákóczi AC, Hódmez бvá- 
sárhelyi TVE, Szabadkai VAK, Újverbászi Cukorgyári SE, Kábel-
gyár SC, Szegedi V'SE, óbeesei Bocskai, Topolyai SC, Zentai AK, 
Budafoki Goldberger.SE,:Makdi VSE, Péosi DVAC, Szegedi TK. 

Az  Alföldi-kerület szabadkai és'újvidéki alosztályait meg-
szüntették, helyettük f e1á11 tották a:ž đnálló bácskai kerúle~t 
két osztállyal, Szabadka és tJjvidék székhellyel, kerületi 	ön 
álló hatáskörrel. A többi zentai egyesül еt az újvidéki alosz 
tályhoz tartozik. 	 . 

A I'1Sz - Alföldi Kerületének ifjd е4gi eđzótábora .1942.jú 
_  liue 19-t бl Újvidéken foglalkozott a fiatal ѕportolбkkal juli-

us 26-ig.A tábor oktatási óráim 42 sportszervezet fiatal labda 
rúgói vettek részt.A Zentai AK-b б1 Bioskei Tibór,Polyák Imre,'. 
Kurfis Nlihály,Kipp József,a Zentai Bocskai-bó1 Horváth István' 
és Alekeandar Tomiá kaptak meghívót a részvételre.A részvev бket 
az  ‚fjvidéki Tanit бképz б  Intézet Internátusában helyezték el.__ 

1942. augusztus 5-én.a zentai els ő  vadášztársasá válaa zt- 
mányi ülést tartott. A cséplési idényre elrendelt vadászati ti-
lalmat augusztus 5-vel feloldották. Eszes Ferencnek és Schüro 
Vendelnek engedélyt ar1tak flóbertvadášzatra kártékony гepiil бva 
dak irtása céljáb5l. Tekintettel arra, hogy a vad бr gyalog ném 
képes bejárni az egész nagy terühetet,50 peng б  hozzájj arulást ád 
nak .a vadőrnek kerékpáг .beszerzése céljából. A közgyitlést.'.au- 
gusztus 15-én este tartják a népkerti vigadóban 	/Kiószkbn/. 
Négy Uj tagót is felvettek a társaság tagjai közéé 	I:egádja 
István ármentesít ő  igazgatót, dr. Gáspár Jena f бorvoat, dr..:10- 
isis ;tyás városi hivatalnokot és Gyetvai Ferenc városi. híva 
talnokot. A 100 peng б  felvételi, és SO peng б  tagsági díjat .1 еf ` 
zették. 

Augusztus 23-án Zentán: Zentai AK - Bácska /Szabadka/. 5:7, 
Magyar-kupa labdarúgó-mérk б zés. A zentai csapat könnyen gyб  
zött, bekerült a következd fordultba. 

Augusztus 30-án Bezdánban: Bezdáni SE - Zentai AK 	4 :2 
/2:0/, Pdagyar-kupa labdarúgó .-mérk бzés Đ _,játékve ~ e_tб. Soós:.F.:BSE 
Kovács I. 	Hódosa, Péter -Vukovió,Kovács IL,' Fejes-Spitz,Ki ѕs,, 
IIateisz, Hódi, Horváth II',I. ZAK: K őrösi 	Verecžkei, Gondi 	- 
Pálfi, Tobak, Lázár,- Kiрp,.Gаrassy, Borbély, ljjházi, Juhász. A 
bezd.áni kapust a 74.p. utánrúgásért kiállították; 

Szeptember 13-án kezd ődik a bácskai kerület. szabadkai al- .. 
Ґosztályának.1942/1943 évi labdarug6-bajnoksága. A beosztott csa 
patok: Zentai Bocskai, Kanizsai SE, Kelebiai Levente. S», Csantá 
véri AK, Szabadkai KAC, Bácskossílthf alvai SE, Szabadkai TC, Sz ~a 
badkai Törekvés; .Szabadkai LTE. ,. 

A.szabadk'ai alosztály II. oszt. bajnokságának xé.szvevбi: 
Zentai AKI'., LIOVE Szabadkai SE II., Szabadkai "ALII., János 
ha.lmi SE, Bá с aka Szabadkai AK І . szeptember 20-án kezdik a ba~ 
nokságot., 

Az пјjú б  gi bajnokságban zentai csapat nem indulté 
1942. szeptember 7-én a zentai Levente Otthonban ökölvívó 

és birkózárerseny volt. 
Szeptember 5-én Zentán: Zentai AK - Szabadkai VAK 	4é.2 

/1:1/ NB. II. Zrinyi-csoport B.L.M., játékvezetd Váradi. ZAK: 
KđrösІ .-  Tábori, Vereczkei - гálfi, Karaki, Lázár - Gondi,  Bics  
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kei, Borbélyy, 1~ házi, Juhász. szVAK : Mester - Zsáki, Ke 2~yeres 
Nagytorma, Jakab'II., Hegedüe - Pertiá Simon II.,.Szeleczki,Ne 
mere, Siflis. G.: Gondi /2/, Horbély, Juhász, illetve Nemere, 
Szele іzki. J.: Gondi, Borbély, Lázár.. 

El бmérkđzé вként játszott két  törpe-csapat. 
Szeptember 12-én Budapesten: Rábelgyári SC - Zentai AK 8 :3 

/2:2/, NB. II. Zrinyi-csoport H.L.M. Technikailag és;  taktikai 
lag is jobb volt a vendéglátó csapat. . 

Szeptember 12-én Zentán: Bocskai - Kanizsai SE 3:0 ./0:0 /,  
Szabadkai.-alosztály,. szabadkai csoport I.o в zt. . B.h.M., játéTtve 
zet ő  Fuss.  A II. félid đ  elején, 3 perc alatt három gólt ért.el 
a Bocskai. G.: Pintér, Vörös,.Branova2~ki. 

A Magyar Labdarúgó-Szövetség és az Országos Sportközpont 
eljárt:illetékes,helyen, s ennek következtében szeptember. 20 
tól kezdve ismét 50o-os utazási kedvezményt.élveznek á ... o,sapa 
tok. A tava€.zi idény folyamán Igen súlyoean érintette az. alsáb~ 

osztályű  egyis leteket a kedvezmény megvon", mivel a 'mérk6zé 
sek jövedelme nem volt elég az utazási költségek'' fed ezéséhéz :` 
sem. 

Szeptember 20-án Zentán: Becsei Bocskai - Zéntai AY . 3:2 
/2:1/, NB.iI. %'rinyi-csoport B.L.M., játékvezet ő  Darányi: A be- 
csei gy đ zelém értékét emeli az a körülmény, hogy a mérkőzés 1e 
nagyobb részét 10 emberrel játszották végig, miután Šzerenesés~ 
as  I. félid5ben klállitották. F.: Bocskai: Hadnagy - .Ká х ol'yi, 
Rádái - Bertók, I.аhályfi I., Tátrai - Szeréncsés, Izsák, Nagy,, 
Мihályfi II., Dolovai.. ZAK: Pusztai - .Vereczkei,, Tábori - Fal-
fi, Garássy, Lázár - Gondi, Bicskei, Borbély, Újhaбzi, Juhász.G 
Borbély /2/. 

'Szeptember 20-án Zentán: Zentai AK II 	MOVE Sžabadkai'SE 
II. 7':0 /4:0/, Szabadkai-alosztály, II_. oszt,;. B.L.M., játékveze 
t ő  Rackov. G.: Máté /2/, Kelemen /2/,,Krizsán /2/, ..NagyabonyI 
./1/• . 

Szeptember 20-án Кelebián: Bocskai /Zenta/ - 
2:0/1:0/,  Szabadkai.-alosztály, szabadkai-csoport 
Túlnyomórészben a kelebiai csapat  volt  fölényben, 
29:2 javukra, de csatárai gólképtelenek voltak. J 
Repštoek /LSE/. 

1,évente ' 	ŠTJ 
I .o szt .B.L:I;i. . 
kornerarány 

.: Glockner és, 

Szeptembér 17-é.n Szegeden i.skolakö гΡi ixszóverseny aKISOR. 
rendezésében, a Szegedi Uszó..Egyy1et uszodájában: Aversenyen 
réšžt vett a zentai polgári leányiskola spórtosztályának "úszd 
gárdája is, Kiss I"ária tanárn đ  vezetésével. Az iskola vérsényzó 
i ké.t úszószámban' indultak, mindkett đben maguk mögé_útasitottá, 
a szegedi Dugonits p01g, le đnyi_skola éi az ugyancsak szegedi 
I,a.rgit-utcai polg. leányiskola csapatait.  

50 m, mell'zszá в : 1.Givkov Vera 53 mp>; 2- Deutsch. Zsuzsa 
'54 mp., 3. Halász Erzsi 55 mp., mindhárman zentaiak. 

7x,50 m. váltóban: 1. Zenta 6 p.57 mp. /Belovay Etelka,  Sto 
kid Vera, Englert Erzsébet, Halász Erzsébet, Deutsch Zsuzsa , 
Tóth Horti . Piroska, ivkov Vera/ 2. Szeged Margit-utcai isk..7 ,g 
50 mp,, 3. Szeged Dugonits isk. 7 .p. 60 mp. Pontverseny: Zenta 
19, Margit ú.isk. 6, Dugonits isk. 2 pont,. A zentai csapat tar- 
talék toszói Nemcsók Ilona, Belgie Joli. A gy đzteеek emlékérmet 
kaptak. 

S.ze~ tember 27-én Zentán: Zentai AK - Zombori SE, 'hirver8__  
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jellegLf teni вzmérkб zés, Eredményét nem ismerjük. 
Szeptember 27-én Zentán: Zentai Leventék - Szabadkai Nép-

szer 5:§, bará.t вáoв  birkб zóver нeny..A verеenyt Csendes Ferenc 
vezette le. Lé ѕuly: Csizmadia /Z/ pontozással I ~tono еtori /Sz/ 
ellen. Pehelysuly: Zalay /z/ tusolja Vidát /Sz/, Biliczki /Z/ 
pontozással Peiá /Sz/ ellen. Könny síxly Szalai I. /Z/ tusolja 
Kováosot /Sz/, Vu evi б  /Sz/ tusolja Kalmárt /Z/. Vált6süly: Fi-
soher /Sz/ panto евsa1 Szalai III /z/ ellen. Középsúly: Bárány 
/Z/ pontozással Ѕimokoviб  /Sz/ ellen. Félnehézsúly : , petlehem  
/Sz/ győ z Balog /Z/ ellen. 

Utána bemutató ökölvívó-mérk8zé ѕt tartottak. Ennek kereté 
ben Gál kiütéssel gy őzött a szegedi L őrinez ellen. Nagy tet- 
szélt keltett a.tizéves Velez és az ugyancsak tizéves Gráczi,Ya 
lamint az id ősebb leventék közül Hunyadi I., Hunyadi és Gruz вán 
bemutató ja. . . 

Szeptember 2.7-én Makón: LIakói VSE - Zentái AK 5:1 /3:1/,NB., 
. II. Zг inyi-csopó хt B.L.M, Könnуа  makdi gy б zelem. 

Szeptember. 27-én Zentán: Bocskai - Csantavéri AK 2:2/1:1/, 
Szabadkai-alosztálm, szabadkai-csoport I.oszt.,B,L.M. G.Pin . 
tér és a jobbszél вб . A zentai csapat nem értékeeitett"egy :11- 
est. 	 . . 

Szeptember 30-án labdarúgó-játékvezet ői tanfolyam' indult .  
Szabadkán, többtik_között zentai ré вzvevбkkel is. 

A Zentai AK által a NB.II. Zrínyi-csoportban 	le.játszott 
B.L.L-r ől a Pécsi DVAC, újverbászi Cukorgyári SE, Szegedi Vás 
utas .  SE, Kaposvári RAC, Topolyai so, Hddmez Їvá вΡárhelyi TVE,Go1d 
berger SE és Szegedi TK csapatai ellen, forrásanyag hiányában .' 
ez id ő  szerint adatokat nem ismerünk. 

Hasonlóképpen, ugyanazon okokból nem ismerjük a Bo ć skai e-
redményeit sem a Szabadkai KAC, Bácskossáthfalvai SE, Šž đb.dkai 
AFC, Szabadkai TC,.Szabadkai Törekvégi és a Szabadkai HITE ellen.` 

A szabadkai alasztály II. oszt. bajnokságában`j4tszб nt.ai_-~._ 
AK ._II , csapatának ere д.ménye і t , a _szabadkai_ VAK .II.. 	Jánó shalmai 
ŠÉ, éš a Bácska. Szábedká: AK I.I. ellen.azónos okokból nem tud- 

. 

juk
_...  

Az eszi szezonban mé гkбzött a Levente EyesUletirk бїóesa`. 
pata Szentes és, K.iskúnfélegyháza birkózóival. Zentai 	induló_; 

í Ki вkunfélegyháza ellen: légs тíly Palotás I., bantamsúly Balla 
. Lajos, •kgnnyflstfly Sárosi /N ag ykőröeről jött Zentárá/,valtersíí]y 
.Istvánú bлátyás, középsrily Bárány Déla /folym őr/, :  félnehézsúly 

Varga /Nyiregyházáгđ'1 j ött Zentára/, nehéz еíly Tak4cs Balázs. 
A zentai csapat gy đ zött, 

0ktбbeг  13-án a zentai els ő  vadásztárnaság határozatot 'ho 
zott, hogy a vadászat kezdete 1942 október 16,, busíroz б  terű -

flet a ki;s- és nagggyrét, valamint Mákos a bátkai kómphoz vezet ő  
útig bežár6lag. Nyúlra vadászni hetenként egyszer szabad, heti 
fejadag egy nyúl, a fogoly és.,fácán vadászata a legszigorúbban 
tilos. A vadászati idény alatt minden tagnak csak kétsze т  sza 
bad vendéget kivinni a területre. . 

November-5~érž пј  . Bábóc в  Géza kapott engedélyt a .v_adá.sт-  
t~iraasát бl, hogy káгtékony madarakat irthasson-. vadá вzhaвéon 
flóbertjével. 

A zentai els ő  vadásztársaság 1942 november 22 -én a Gábor - 
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1 зko1ánál,  december 13-án a kar ад1 tertžleten, 1 943, január 3-
n  a Keeeelring-sz đll đnél, januё.r 10-én .ugyanott tartott k$rva 

dáe zatot . 
A zentai еlаб  vadásztársaság 19433. január 17-i válaežtmá- 

' nyi і   иléве   úgy hatd.rozott, hogy a földművelésügyi miniszter enge- 
délyének ellenére, a.n-úl.vadászat határidejét nemi hósezabbít~a; 
.meg. Nyű1 ев  fácán.vadezata tilos. . ' 

A földmt£velésižg у1 minlaztérіum 60. nyulat ' utalt ki a társa- . 
ságnak kedvezményes áron, v6rf тisaitée celjából; a Blagyar Vadte 
nyéezt бk kiviteli és Kereskedelmi R.T.-ná1 /Budapešt,V., Honvéd 
u. 16./. A vételár 2.610.- éng đt tett.ki. .. 

A vadásztársaság ~ürü~r 14-én tartja évi közgy{ilését.. 
Február 1. Az Országos Labdarúgó-Tanáce. ülést  tartott,.  Ti 

lyen foglalkozott a Nemzeti Bajnokság eyгes eвoportjainak і4ј  be  
aeztásával. Az NB. Ii. esoport beosztáeá уal kapesolatban 	úgy 
döntöttek, hogy megszuntetik  az ötcsoportos, különböz б  létazá.mí~ .. 
beosztd.st és az  1943/1944 bajnoki. évre négy csoportot.létešite- 	. 
nek,. minden csoportban 14-14 csapattal„ Fzze1, mintegy__áttaenet- 
tel, vis в7a akarnak térni  a régi háromesoportos NB.II..beosztás- 
hoz. 	 . 	 .. 	 ' 

Janúár 31 -én ZeYitán: Zenta .- Orosháza 4:3; birkózóverseny 
A. légsúlyban Balla,  a könüyüsúlyban Szalai Т :., a kozépsúlyban 
pedig Bartбk gy őzött tussal. A mérk ő zést Csendee Т'ErenC vezet= 'J . 
te . 	 . 	 . 

Február 2-án Zentán: Zentai AK - Bocskai /Zenta/,4:3 /?s2/, 
b.1.m., játékvezet6 t?iaák. L:egérdemelt gy đzelem  az igen lelke 
sen ját вzó Bocskai ellen. A mérkőzée tiszta jövede цдét,valamirit 
Pл.isák ј á°télcиezet6 tlszteletdi ját ie a katonák , hóz`zátartozdinak 
megeegitését- célzó akció javdra fordították.  

Február  l4-'n új' tisztilcart választott a zentai sakic- egy 
lét. Tiszteletbeli elnök lett dr. Gussáth György polgármestér , 
elnök Vartus Ferenc,.alelnölrök Szabó Mátyás éš Bruc.kner Lášzl б , ;  
titkár Nagymélykati Antal, ügyés г, dr. Forray Zoltán,..pénztáros.. :  
Sági Јапов , ü gyvezet ő  if  j.  Deák Orbán, esapatkapitany Vujié  Jo- 
van,  ћѓ.znаgу  Nešid'Ieidor. Választmányi tagok :H'i'iezier Gyuí"gyo- : . 
чánezki Auré1, Reinholcz István, F,szes IЛihály. F'e1gyel đ- 	bi=. 
tiottság: dr.. Gin  Kelemen, J:iárton Józe вf és Baji č  Zivko. 

'A zeritai sakk-:кörben Barczá• Gedeon 11 ellenféllel játszott 
в zimultá.nt 'és val:amen_ іу it megverte Még hárem sa.kk-szimultánban 
is .gy đzött. 	 , 	 . 	 . . 

A Katolikus Iegényegye вület - ёakkšžáJco вztályának ser]:egét 
Sóti Mihály ke.reslced đ  nyerte е 17. .А  verseny eredménye: '. Pci дzcsi 
6,5, Csábi  6  Eezes 5, Selmecz3.` 4, 5, . Kú.czora g•, Ватан l: 4, ??en 

'gyel 3,.Kamr~e 2, Túri 1 pont. A másod~~k csoportban s бti 8, Ta 
. ri.. б , Polyák  4,5, Dudás 4, PanP.d 3,5, íтjházi 3,:Reszler 3,  .Kecs . 

ké'в  2, Takáes 1 pont . ' 	 - 	' ј ' 
862 esapat névezett,be az országos levente labdardgd -baj  = 

nokšágra, melyet tizenegy' osoportban bonyolitá.nak le. A környék 	. 
. beli LCs-ok  mind. beneveztek. 

Február'l3. és 14-ér_ rendezték meg Szegeden, а  vároa 1943. 
. évi.leиente,birkб zбbajnokság~ t. A r'sztvevd 8 vároe 	birkdzб i 

között, Zenta is részt vett lcét ver.senyz бvel és két 	harmadik 
helyet ért  .el. A könnyú_s цlуban Balla negyуΡ szer gyđzött 	tuseal, 	' 
kétq 	szenvedett ~ ver~вéget, a nehézsúlyban pedig Hevér két 
. 154 

а 
  

‚. 



szer győzött és két vereséget szenvedett az er ő s 	mez őnyben. 
Мárcius 7-én rendezik. meg Szegeden a "Délmagyarország" egyéni 
birkóž ~bajnokságait, melyre a zentai versenyz ők er ő sen k szül 
nek Csendes Ferenc vezetésével. 

Február 14-én Zentán: Újszegedi Ti  - Zentai AK 2:2 /1:0/, 
b.1;m., játékvezet ő  Szab б „ Sáros talaj. J.: Lakatos, Kovács, B.6 
viz. 

Még 1943 januárjában kellett volna megtartani Szegeden a. 
szabadkai asztalitenisz-alosztál yy csapatbajnоkságát.a Nemzeti 
Bajnokságba való jutásért, a versenyt akkor teremhiány miatt. el- 
halasztották. ltT~rcius 7-én a Szegedi UTC rendezi meg ezt a ver 
senyt Szegéden. A bajnokságon az alosztály minden csapata részi" 
vesz, igy az.ATC II,, SzAFC, Katolikus Legényegylet, D МХSz, Zen 
ta, Zonibor, Szegedi TFSK é е  a rendező  UTC. 

Február 21-én Нб dmézővásárhelyen: HTVE -.Zentai AK 	3:2 
/1:1/, NB. II. Zrínyi-csoport B.L.M. A tavaszi idény els ő  !baj 
foki mérk őzése Közelebbi adataink nincsenek. Ezen és a május.;. 
9-éri Tajátszott szabadkai V.4Х  - .`Lentai AX NB.II. 3,L;E7;-en Tc -
vül, a hiánуzó forrásmúnkálc miatt hiányóznak az év folyamán le 
játszott  B L  І г  elcre vonatkozó össze е  adatok. 

Az NB.II. Zrinyi-csoport bajnoki mérk бzéseinek tabellája, ..4:.. 
a február 21-i fordil б  után: 1. Szegedi VSE 22, 2. 	Kapósvári 
RAC 20, 3. Kábelgyári SC 14, 4. Hódmez ővásárhelyi TVL l4 	5. 
Obecsei Bocskai 13, fi. Topolyai SC 13, 7 .  Zentai AK 12, 8: Buda 
toki Goldberger S Е  11, 9. 1• аAсбi VSE 11, 10. Pécsi DVAC 11, 11 .  
Szabadkai VAХ .11,12.jverbászi CSE 10, 1.3. Szegedi Tк  6 ponti A 
középmez őriу beri igen el űkel ő  pozi с iókra nyomultak tel. vidékünk 
csapatai. A Zentai AK jó h.elyezé ебb& következtetni lehet . az 
ő szi /általunk nem ismert/ mérk б zések sikereire: 

A zentai labdarugó--játékvezet ői jelöltek, február 	21-én 
tették le az elméleti és gyakorlati vizsgákat a Zentai AK pá 
lyá ján. A vizsgákat Ivanits, budapesti kiküldött 	vezetésével 
tartották • a vizsgáztató játékvezet ők Szabб  József, Idisák Péter . 
és Tönköly Sándor voltak. 

A 11 zentai jelölt közül kilencen, névszerint Dorogi Lásž-' 
. ló, Urbán Antal, dr. }Serényi. György, Petkoy Vladislav, Báló . 
Vince, Burány Janos, Szabó I,ihály, LIal.isza Tibor és Nagy Duda 
József sikerrel tették is a vizsgát. 

F;árcius.ó. és 7-én az UTC által Szegeden mégrendežend ő ,sza 
badkai astitaliteni эz-alosztály esapa.tbajnok иágáкд  eddig. a köve 
kez ők neveztek be: UTC, Szabadkai  API  két csapattal, Szabadkar 
ATC II., Szabadkai Katolikus Legényegyesiilet két csapattal, Sze 
gedi Tanárképzd F őiskola, csapata, Szegedi EAC és  a.  zentai' "Kir 
zsi Pál" egyesület. Ezek a csapatok.egyfarma ,játékerбt .képvi - . 
selnek, s igy a küzdelmek nyilt kimenet е1 nek ígérkeznek: 

március 16-án Zentári: Zentai válogatott - Budapesti amat őr 
válogatott 3:2 /1:1/, b.l.m., játékvezet ő  Emf'd.i. A budapesti vá 
logatottat Kiss Frigyes tigyvezet ő  elnök és Arpási Károly ház-
nagy fogadta a pályaudvaron, a pályán dr. Keczeli. Мészároš Fe-
renc alelnök. és Bakos Károly a budapesti alosztály. elnöke mon 
dott iidvözl ő  beszédet, majd zászlöcsere következett. Zentai . 
K őrösi Vereczkei, istvánfi - B őviz, Bán Lázár,-Borbély, La-
katos', Kovács, Juhász, Száralt. Budapest: urak - Palinkás, Kál 
lat - Pázmándy, Balogh, Sz ődi - Rő zsá1i, Krajnai, Mayer, Dobos, 
Sžabó  III. G.: RozeAli 35.p., Borbély 43.p., Juhász 51.p.,  Juh  

."3t' 7. 	 155. 
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háaz 54. р ., Pázmándy /7.1- евb бl/ 80. р . I вtvánfi kezezése mi att.. 
A II. félid6ben 8 ezögletet rúgtak a  pestiek .  Végig sportszert! 
játék. Ј .: , KBröei, Borbé7_y,r Istvánfi, Juhász, illetve Rozsáli. 

h~árclus 15-én Zentán: Zentai AK II. - Booskai 3:0 /2:~ , 
b.l.m,, játékvezet8 Petkov. G.: Gondi, Polyák, Gyetval /öngdl 

?4árciue 9-én  Szabadkán: SZVAK - Zentai AK 3 :2 /2:1/, 	NB.  
II. Zrinyi-csoport B.I~.b".., játékvezet б  Reményfi. Hajszálon mu- 
1ott, hogy nem a  lelkes zentai csapat nyert, de szünet után. 
megsérillt Juháez é в  5záraz, s igy a azerenceéaebb,osapat . gy ő . 
zött, SzVAK: Simon - Zsáki, Zentai - Jakab II., Nagytorma,, Ke če 
kés'- Gondá, ]3alázs TI., Pertiá, Nemere, 0rnjakoviá. ZÁK: K6ró- 
sí.- Verec2kéi-,-- Istvánfi'- Kér1 II., Bán,.Kéri I. - •Juhász, La-
katos ,  Borbély , Lázár, . Szaraz. G.: Borbély .8.:p:, Pertlé 	B p ‚ 
PertiĆ  22.p. ; ' Nemere  /11-евb бl/ 50 . p., Száraz  28 р , 

A zentai еl вб  vadásztáraaeág ;május, l3-i .választmányi iilé:: 
вéп  Коиасв  Jdzsefe.t Es Vaxtua Ferencet felvitte t agjai kо z ё  А  
ktils б  vadásztársaeág új tagjai Kalmár'Jánoé е в .;Hagymás I?ál. A  
f ebruár 14-én megtar tott évi közgSгt€lé в  határozatд  értelmében,;, 
május 31-ig 10 .pár szarka- vagy tarkavarjú- І-ábat kill .a :tagok- 
nak be вгolgáltatni.. a vadászmester  kezeihez Aki ennek á;.kötele-: 
zéttségnek nem tud eleget tenni, az  10 db. 16-os  cal  kes гpat 
ront köteles átadni a vadászmesternek /15/. 

A Levente Fgy,esillet birk бzó-esapata tavassžal.réštit 	v`ett 
a "Délvidéki i.f júsági e,gyéni bajnokságokon" гakón, mikgris Bal 
la harmadik, Todorov negyedik helyet в zerzett._ Az egyeei,ilet bir 
kdzбi mérk őztek még С so ngrád, Orosháza ég i:'akб  ošapataivaT 
is. Június 13-án Todorov munkaszolgálatrá  vonul  be, veil'"  meg. 
gyengült  a  birkózó-csapat. 

) Zentai AK. i.tszó- és vizilabda-csapata részt .vett'.: a  Gong- 
rádon, Pal'icson, zegeden /többször/ rendezett úszó цiérkózéséken,, 
Kunszentmiklóson az  1943 évi országos  if  јх ' ѕбgі  bajriokságokon_, 
Esztergomban az ifjúságiF,levente-úszóver вenyén. 	Ešztergómba.n ~ 

^ ját вzótták le a, vidék-Budapest  kozdtti vizilabda-mérk űzést, me 
.lyen a  vidéki csapatban $tszottak. ЅІаv.ni ё , Webel гentai v4 

ók, Herf ert Lászld pedig 	 - 
;pelt а  ц  .- csapa 

A zentai elsc3 vadás гtársaság az~943 • .év  .végén 1б ~ еуу ,гéket 
adott ki az 1943/1944 .évi vadá вz-idé eredmérіyeir4l. Ot. ren-
des és egy:rendkivül3. /esak tagok ré в zére.. rendezet~t/körvadászá- 
tot;'rendeztek, éspedig: , 
1;. 1_943__okt бber 31. лyenes- iskolánál. 	214 nyizl  esett,  
2. 1943 • nóvenber 14.'Karjadi бrháznál 	20.9 	"  
3.'1943  november  28. A két mfiút között 	230 	"... 	" 
4. 1943 deceinber 19 . Adai határ,.vasút  .48 	;., 

. Orompart között . . 	480 
5: 1944. január 2. Adai határ,vasút ев  

: Tisza pрΡ'.aаrt köz đtt ~ 	 510: 
6  Rendkivüli: 1944• január 6 ..Szt. Láazl б  

k6rház mögött 	' 	 110. - 

5sezesen ' 	

_ 	
1.753'. 

Az egyesület tagjai: Dr.  Balog Andor, dr. Bánffi. 	Budi- 
' 

 
хват , Barei Dávid, 0sornay Richard , Deák Orbán ,} dr. Gáspár Је- 
пб , Gyetvai Ferenc, dr. Habram Jánoe, Heiszler Gy. Auré1, Hu- 
sz4gh  Láezló, J г.nkovics István, Kesselring Ernó, Kováes Dózs~ét  
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Megadja István, м  hész István, Miskei András, Miskei.Antal, 120- 
gyorб say Elek, Nagy Károly, Ozevár Vilmos, Pandek.Fereno, Papp 
Мenyhért, Riesz Gyula, Riesz Jdzsef, Riesz Lajos, Rudics Elek, 
Rudios мlhá~y, Tóth Mihály, Vartu в .Ferenc. 

Az els ő  zentai vadásztársaság 1944. február .2 -án 	köžgi 
lést tartott, az Eugen-kávéház.: különtermében. Мegemlékezтe-k`~ a 
napokban elhunyt Heiszler Gyy~ri gyovánвzky Aurél gyógyszerész,. va 
d"ztagtár аról. Elhatározták,~hogy több tagot nem vesznek fel, 
a jelenleg fegyverviselési engedélyt nélkülöz ő  10 •szerii nemze-
ti еégCi tagot folytatólagos jogú tagnak tekintik, így tehát a 
létszám betelt. A tagok száma arányban van a terület holdjaival. 
A tagf elvételi dijat a jöv őben 500 peng őre emelik fel.. 

Havi 150 :peng ő  fizetéssel másozik vadőrt.is elkalmaznak. A 
jöv őben csak annak szolgáltatják ki a vadáezjeyet, aki a sze-
zon megkezdéséig  10 pár szarka- vagy taхkavarju-lábat;  mutat 
be a kiállitá hivatalnak, A.vadá еzmester köteles havonta .egy- 
egy nyulat l бni.a vadőrök részére. A.vadászmester beszámolt'ar- 
rбl, hogy.a társaаág 3 kat. holdnyi területét kapott. bérbe 	a 
várostól, melyet, tölgyessel fognak beultetni ТеІері tёе 	után. 
25 évre a föld a város tulajdonába megy vissza. Indítványozza, 
hogy a földekkel pár.hu гamosan fut б 'e вatornák szélét kökénnyel 
ülteasék be, mely igen alkalmas fogoly- és fácánkeltetés célja- 
ira. Az egyesületnek jelenleg 4.269.22 peng ő  k"zрП z ґ. vagyona, 
van..Huszáár Bálint.egyesületi altiszt évi díját.:40 pengíSr61..80-
ra emelték fel. 400 peng őt el őhány,?tak egy füstnélküli. patron 
nal níköd ő  fegyver .beszerzésére, a vadőr вzámára. 500 peng őt a 

. vad élelmezésére forditanak. Tagsági dij továbbra'is 80 péngб  
marad, mely'két részletben fizetend ő . Llfogadták dr.,Habram in- 
ditványát, hogy a jöv őben a zsákmányt külön f élszólitáé'nélkül, 
önként be kell, mutatni a vad őrnek. Lgyhangúlag ismét az eddigi 
.tisztikart választották meg: dr. Bánffi Boldizsár j еgyz őkönyvve 
zet ő . Választmányi tagok Barsi Dávid, dr. Habrém J nos,. fankő  
vice István,Kesselring rsnő , Fandek Ferenc, Riesz József, Riesz 
Lajos, Rudics Elek, dr. Bánffi.Boldizsár. Vadászmester Riesz 
Lajos. 

I,árcius 8-án megejtették a Szabadkai-alosztály .Il. 	oszt. 
bajnoki.sorsólását. A bajnokság áprili е  l6-án kezdődik és május' 
14,-.éri ér véget. 

I,iárciu ѕ  12-én-pentán: Zentai AK - Toppolyan SO 7:.1 	/1':0/, 
NB.eII. Zrínyi-csoport, B.L.AI., játékvezet ő  Skuitéti'. A tavaszi 
:idény nyitómérk ő zése $öze..1000 néz ő  el őtt, a mély sáros, tala j 
miatt a vendégćsapat a II. félid őt már nem birta er ővel. 2ivel: 

Laz ő szi topolyai mérk ő zés igen paprikás hangulatban folyt l'e, 
a мdL z budapesti játékvF zet őt küldött le azonkivUl a мII, z kég 
viseletében Konyor. Lajos fegyelmi egyesbró is megjelent 	Zen-•. 
tán, mint szövetségi ellen őr. A szigorú bíró Véreczkeit kiálli- 
totta. 	 . 

~lárciuš l2-én Gyulán: Zentai Levente Egyesület =ulai_LQ 
vente Eggyyesület 99, a két egyesület ökölvívó szákosztályának; 
viaszavágá mérkđ zése. A zentai csapat könnyen nyerhetett vol-_' 
na, de az utazóétól fáradt volt, Ga гiltedig nem enggedték ré вzt 
venni a mérkőzésen. Papire ly: Iglódi /Z/ győ z Aradó`./Gy/ ‚ e1= 
len. Lé.suly: Velei jz/ és 01áh /Gy/ eldöntetlen. Bantamsuly: 
Gubik /Z/ és Rózsa•./Gy/ eldöntetllen. Bantamsúl : Rónai /Q y/ 
győ z иеnyhárt /Z/  ellen.  Pehelу s ~гy: Szegedi  /GGy/  Surányi / 
a  zentai versenyz őt leléptették a 3.pereben. Könnytisúlys Ráes- 
iá g. 

l 



földi /Z - Szabó /Gy/ eldöntetlen, Vdt беúly: Iglódi I'. /Z/ 
JuhászGy , az els б  menetben gy~ z Iglódi kiütésjel. Közé stilyc 
Dueka Gy/gyбz Horti /Z/ ellen. Kisnehéz вí51y: Herceg /Z/ gyб z 
Hack Gy/ ellen.. 

мároius 19-én Zentán: Zentai AK•Bocskai, b.l.m.,edz5mérk6- 
zés:, eredményét nem ismer jük. 	 . 

1Iárcius 26-án Budapesten: Ganz TE - Zentai  AK. 3:1  /2:0/,. 
NB.II. Zrínyi- ćsoport B.L.M., játékvezet ő  Berdб . J.: Pálfi /Z/.' 
Változatos, erdekes küzdelem. 

мárciuѕ  26-án Zentán: Bocskai -Bajai L.0VE 2:2 /lil/,b. 1. 
m., játékvezet ő  dr. Schannen. Szép küzdelem, Ygaz ѕágos 	dönt.et . 
len. 

1lárciu в  31. Zentai megyei véro ѕ  képvisel б testižletének köz. 
gyűlésén, többek között tígy határoztak, hogy a vas{zti:;: töltés 
mellett lévő  teniszpályák kib бvité вére vonaticozÓ ""а  Zent_а __ :  AK. 
által beadott kére.lem.:érdemi elbírálása végett egy ,3 tagú bi 
zóttságo.t küld -ki a közgyűlés. 

A z'entái e1" vadásztársaság alapszabályának jóváhagyása 
tárgyában, Zenta megyei várós polgármestere, ,mint I.'fokú ipar= 
hatóság 7081/II.-1944. számu, 1944. március 31_i keltezésű  .ha-
tárózatával tudomásúl vette, hogy a társaság álápszábályait Há ćš,. 
Bodrog vármegye aliepénjának 14235/ali вp.1944. számú :leiraté 
val, illetve a m.kir. belügyminisztér 217.052/1942.VII`.b._szá т1ú 
rendeletével látta тnózták. 

_ 	1944. április 2-án i3ékéscsabán: Zentai  AK  - Törekvéa 	3 2  
/0 1/,  Nт3  II. Zrínyi-csoport B.L.i.i. A Törekvés; szerzi meg  a vi  
zétést a 10.p., szünet után Borbély. /1/, majd.i:arkos /2/• ~о13 а_ 
iva1. a zentai  csapat rúkapésol, amikor  a ъігб  Juhászt ki 11 t 
ја . fgy a.Törekvés.szépít a s5 .p. 

hprllis 2-án Zentán: Bocskai - Sz а'badkai.Vašütas AK.II11s1 
/1:0/, b.1. пi. A zentai csapat a .azünet után kapkodott  

A Zental AK határózatot hozott, hogy a . népkerti aрiörtuažg:' 
da épltéšét még.a  tavasz folyamán elkezdi, ezért a foldmunkála= 
tok elvégzéeére versenytáryyalást  hirdetett  й  aj б.nl.аtok be-:. 
nyájtá зi határideje 1944. aprilis.l0.,d.e. 1 6  óra. - Ajánlati. 
urlapokat és réšzletfélvilágosít'ásokat ad Kies Г rigyea ügyveze 
't đ .elnök. Az épltkezés leve гetésére kiilön épitésvezet ő séget w  
lasztott a klub. 

Aprills 16 -án Be ćsén: Bocskai - Zentai AK:3:1 /3:0/, 	РдВ .`' 
IfI. Zrínyi-ešöport B.L'.1., játékvezet ő  Вогов . Ideálls. futballi- ' 
đđ , 1000 néz6. A Tisza-menti rangadó remek küždelmet.hozott. 
Boe нkai: Arvai:- Károlyi, Spajié - Radics, Schlarhy. Г érencti 

.lolndr, 1.lihélyfi I., Osizmár, Djuri đ in, I'ehér: .ZAK: _Pá1fi -  Ki  
czeli, Istváпfi - Kéri, Tóth, B őviz -,'..ar.kos,' Biró, Borbély,Kó. 
иáсн , Fintér. Az örökifjú Istvánfina.k köszönheti a ZAK,hogy nem . «  
ezenvedétt вúlyosabb veresé et. ' Ј .: k:arkos, Pintér..G.: P~Iihály-
fi L. /11-esb бl/ 14. р ., Lih~lyfi I.. 26.p., Féhér '30.p., Ietv&i -  : 
fi /11- евbбl/ 48. р . 	 . 	 . 

' Aprillв  19-4n Zentán: Zentai AK - Hódme гđvásárhelyi 
	

ТцЕ  
1:0 /1:0/, NB.II.'.Zrinyi- csoport B.L.1~i., játékvezet đ  Magyar.  dr. . 
G . : Borbély l.p. A.HT`dE.kihagyott egy 11-eát`. Legjobb:.a zentai 
csapat kapusa. 
~0 . 



Aprili ѕ  16-án Adán: Zentai LE - Adai LE 2:1 /1:0/, levente 
labdar4gó-bajnok вág , szépszámi köz đn"g el őtt. G.: Vajk /ZLE/ 
5.p., 75 . p., Ada 89 . p. J.: B дlla І . Vajk, Balázs Il. /mindany-
nyian ZLE/. . 

Április 16-án Zentán: Zentai AK II. - Szabadkai AFC 	II. 
4:1 /3:1/, Szabadkai-csoport , II.oszt . B.L.M . a Borikai-pályán. 

Aprilis 16-án Zentán : Boc еkai - мagyarkanizsai SE; 	 3:L 
/3:0/, Szabadkai-csoport . Liszt . B.L.M. aiBoeškai-pályán.'Ha  a  

c 	-Bócákai komolyan veszi, nagyobb gálaránny аZ gyđx. 'G. к ' 	Pol 
/2/, Ree вkб . 

Aprilis 23-án Zent 'án::Zentai LE -,O вurogi LE 3:0 /2:0/, le 
vente labdarúgб-bajnokšág , játékvezet ő  Pecze Ferenc . 500 nézd: 
G.: Fogarasi 25.p., Gajódi 34.p., Vajk 70.p. Nádašdi kapus/ZLE/ 
kitiinđen véd еtt . Inkább k"delem , mint szép játék. Fegyelmezett. 
sportszárú magátartás. . 

Aprilie 23=án Zвntán : Szabadkai VAK Zentai AK 4:0 /0:0/, 
NB.II ., Zrínyi-csoport B.L.M . Ügy indult ,  hogy . a ZAX biztosán 
nyers de' ѕzáz вzázalékos gólhelyzeteket hagytak : ki., pedig. в zé1- 
lel támogatva játsžanak. A ZAК-tól'c ѕak' ~él гtaіan csapkodást,cse 
lezést , erőtlen rugdalózást láttak a néz ők , nem volt egyy  át gon--
dolt akciója sem . Baj van a csapat szellemével , összeállitásával 
és'edzési módjával is, pedig külön edz ő  áll гendelkezé.sre. Iatá 

. rozott visszae вés .tapasztalható, amit bizonyít a HTVE elleni.! . 
. lány gy ő zelám , a becsei kiábrándít б  játék é .e ez a mérkб zé в  is. 

Félre kell tenni minden személyi sérelmet é s odahatni . hogy'va-
ldban a legjobb tizenegy šziv-játékos kerüljön a pályára. 

Aprilis 23-- áп  Zentán : Bocskai .- NіIK-I ~TE /volt ґЅ zаъа dkаі  
',  b4TE/ 4:0 /2:0/, Szabadkai csoport ,. I.oszt . B.L.M.'Amilyen kiáb-

rándító volt a 1JTE játéka , olyan lelkesít б  a Bocskai . ambíciója 
és győ zniakarása . A csapat az utolsó percig rohamozott. 

Április 23-án szabadkán: Zentai AK II..- bí0VH sport II.5:2 
Szabadkai-csoport , II. oszt . B.L.N. Tartalékosan is szép gуBzel 
met aratott . a ZAK II., mérkб zésr бl-mérkő zésre javul , ha a hátra 
lév б  mérkđzéseken még 2 pontot szerez , akkor megnyeri a esopor~ 
bajnokságot é s őszié az I. os'ztrban játšzik. 

1944 . április 28 . A zentai gimnazisták cserkészcsapatából e 
redfnényeaen gyü`jtöttвk a bombakárosultak részére , többek kő -. 
z~tt: Boros Gyevi Vendét , Cseh Lá аzl б , C 9iki Lászlб , Csonka Ká.- 
roly, Erdélyi László, Faragó György, Farkas Ferenc, Fábri Gé-
za, Györe Imre , Habram Naandor , Ki зs László, Ko б s Lášzló. , Кóváes 

. László , мбгkus Jenő , I4árton István , IrIucsi ' András , P бes 	Gábor., 
Raffai Lászl б ,' Szampl Lászl', '$zollár Dezső , Tб th Abonyi 	Ist- 
ván, T бth Jénő , Tripolszky Géza , вurány Lajos, Burány Sándor, 
if j . , Vigh Agoston. 	 . 

április 23-án asztalitenisz -háziverseny a Levente , Otthon-
ban. Eredmények : Szloboda N. 	Szvetkó Pál 21:10 ;  21:12; Szabó 
Gábor - Vuković , N. 21:15, 21:10 ; Vukov _N_- szloboda N. 22:24,. 
21:14; szloboda N.- Szabó G. 21:18, 20:22,`17324• szab б  G. 
Szvetkó P. 21:11, 21:14; Vukovi б  N. - Szvetkó p 21:7, 	21:9. 
Végs б  helyezések: 1. szabó.Gábor, 2. Vukovié N., 3. szloboda  N.  
4. Szvetkó P. Ez utóbbi , els đ  versenyén vett részt. 

Ápriliš 30-án Zentán: Zentai AK - IIl. ker. OTE /Budapest/ ..._._.~...  
~ЭI~. 	 Г 	~ ~ 



2:1 /1:1/, NB. II. Zrinyi-csoport B.L.M./A Goldberger SE csapa 
ta nevet változtatott/. Orkánѕ zегf szélben lelkes, mindent bele. 
adó játékot mutatott a ZAK, s megforditótta á már; elveszettne1 
látszo mérkőzés sorsát. J.: Zentai /Zoppe/, Budai, Pintér, Biro 
és Pusztai. G.: OTE, messziről küldött lövéssel Zentai és é 
zi. 

El őmérkő zésként kellett volna játszani április 30-án Zen-___ 
tán: Zentai AK II. - Jánoshalmai SE, Szabadkai-csoport, 	- II. 
oszt, B.L.I;I-t, de a vendégcsapat nem jelent meg. Igy . .a. 2 baj 
foki pontot a ze ntái csapat küzdelem nélkül kapta meg, ezzel a 
e вoportbájnokságot 'is megnyerte. . 

1+prilis 30-án Szabadkán: Zentai AK ifj. - .Szabadkai 	AFc 
ifj. 2:2, ifjúsági B.L.L . 	 . 

Április 30-án Csantavéren: Bocskai -  CsAK_l:l /0:l/,szabad. 
kai-csoport, 1 lest. B, L,Ii. J . . ; hЈáté, Gyetvai, Kipp:. 

1prili е  30-4 n Zentán: Zentai LE - MoholiLE 2:02:0/, 1e 
vénte labdarúgó-bajnokság, játékvezet б  Pavlak /Becsé/ G., Fo a , 
raei 27.p: és 34.p. F.: i аdasdi -Balla, Bordjoški 	Balázs I~," 
Balázs I„ I;iegadjá Vajk, Cseh, Fogarasi; 2'omid, Ballá; II. 

Lkájus 7-én Zentán г  Bocskai - Törekvés /Szabadka/ 3':0/2.0/, . 
Szabadkai-csoport,' Liszt.. B.L.!J. G.: Ercsi /2/, Kipp /1/ J:: 
Gyuresik, ,Honolya, Fendrik /mind B/. 

I~Іájus 7-én Szegeden: Zentai, AK -szegedi.; TC''.2p1 	/2s1/, 
NB. II. Zrinyi-csoport B.L.I.i. G.: Borbé ~y /2/, A ZAK ezzel meg-,. 
er ősitette középhelyezését a tabellán. 

Iájus 7-én Jánoshalmán: Zentai AK II. - Janoshalmai 	SK: 
6 0 /4:0/, Szabadkai-esópbrt,  II  oszt  bajnókság. Ismeretlen  e 
16tttink, hogy.az április 30-ra kisorsolt, de le nem . .játszo.t  
mérk6zést miért kellett me ~ismételni. 

2~ ајиз  7-én Szabadkán: Bá.cska  if  ј  - Zehtái AK  if  ј  
`/4.:0/, if júsági B:L.2:I. 	. 	 (. 

Iájus 14-én Zentán ökölviv ő-mérkőzés a városi szinházt егéвn . . 
ben. A zentái Levente '3gyesület rendezésében'kегU ЭΡ porra az ötó 
dik hadiévi eг éni és csapatbajnokság Szeged, Ujvid.ék,szabádka, 
Gyula, Hódméz đvásárhely, stb оk оlvіv б-сеара tаіnаk геѕzvіі l' 
vel.. Indul többek között Lovinszki is, többszörös légsúlyú or-. 
szagos bajn.oh. 

иájúв  14-én.Bácskossúthfalván к  Bocskai 	BSC 1:0 /0.:0/,Sza 
badkái-csoport, I.oszt. B.L.h. Az eis đ  élido""ben zúhogó ešđbén 
játszottak és ; ésuszkáltak, Utána nappsütés,.G. к  Apáté•. /ll-éebúl/.'' 
A zentai ceapátban nem játszott a nép ѕzérü Ercsi, d:e igy isdi 
csérétet érdemel. 

május 14-4n Zentán: Szegedi AK - Zentai AK 8:4 /4:2/, NB. 
II. Irinyi-csoport B.L. м ., ^ jatékvezetó Harangoz б  /Budapest/. : 
Szemerkél ő  es ő , sáros talaj, rekordszámú közö nség, a játékveze 
t đ  szembettinđ  pártoskodása mellett. A Yels6bb,sportpoiitika sže• 
ged gy бzelmét kívánta, mert másként nem lesz Szegednek NBI.oеz 
tályú csapata, száraz /ZAK/ a 3• p• l őtt. gбіј 4.t a birб  lesálláé 
miatt nem adja meg, utána Szeged egymásután 3 gбlt rűg /kettőt 
в zémbetünő  . lesállasból/, магkos és Szá±az /ZAK/ góljai után Stie 
ged beá112tja a féüd đ  eredményét, Juhász a 49.p. g lt l ő ,. di 
'Zentai /ZAK/ hibájából két szegedi potyagdl esik. Ietvánii /11- 



esből/ szépit, de az utoled 10 percben rég 2 szegedi gól esik. 
A mérkőzé в  végével a közönyég tüntetett a bird ellen, aki az 
eredetileg kirendelt Kékesi bírd helyett jött birá і kodni. 

Május 14-én Szabadkán: Bácska II. - Zentai AK II. 	6:2 
/2:2/, Szabadkai-csoport, II.oszt. B.L.14. A ZAK ezzel befejezte 
a szezont és a II.oezt. bajnoka lett. Már mint biztos bajnok in 
dult ezen a mérkőzésen is, s nem er őltette meg magát. . 

A Zentai AK ifjúsági csapata.egyidejüleg a második helyen 
végzett az if jtísági labdar"tgó bajnokságban. 

LIá jus 18-án Zentán: Zentai és szabadkai játékvezet ők 0:0 
b.l.m., játékvezet ő  Selmeczi Lajos, az Országos ; 	Játékvezet ői 
Testület f őtitkára. Közreműködött Reményfi Gyula-  іі  тт  szegedi 
kerületi Játékvezet ői Testület f őtitkára is. A zentai tizenegy: 
Bene, Recskó, Szabó Imre, Malisza Tibor, Renkd Pál, Burány .Já=. 
nos,  Major  Urbán, Pa j i б  ,Pavl e, Nagy Duda József , Pr ohá szka, Svra 
ka . 	. 	. . 

мájus 1&-án Zentán: Zentai AK - Bocskai /Zenta/ 3:2 /2:2/, 
labdarugó-edz бmérkdzés. G.: Borbély /ZAK/ 3.p., Kipp /B/ 7.p., 
Borbély 30.p., Lakatos /33/ 32.p., Borbély 70.p. J,: Ist уб. хf i, 
Juhász, Borbély /ZAK/, Fendrik, .Gyuresik, мdté, Recskó,Berétka, 
Keczeli /B/. . 

Május 21- t ől 25 -ig tartotta táborozását Tornyoson'a 	628. 
sz. "Botond" cserkészcsapat torr~yoei raja. 

Június 21- én üjverbászon: UCSB'-. Zentai AK 1:1 /l:0/f 'NB. 
II. Zrinyi-cso o'rt B.L.1I., játékvezet ő  Priboj. 300 néző 	ZAK.:: . 
Pálfi - Biró, Istvánfi,-Keczeli, Zentai, Budai- I:Iarkós,P3ntér, 
Borbély, Száraz., Juhász. UCSJ;: Bajać z - Aknási, Rumf-Páimány; 
Petrovic, Noricz 	Lakatos, Rózsi, ;liklósi, Rapp, Jariosi. 	G.: 
Jánosi 44.p., Juhász 5 б .p. Nagy hdség.. 

1944. május26. A levente labdarugó -csapat Kolozsvárra uta 
zik és az ottani levente-labdarigókkal mérk ő zik. 

A kultuszminisztérium rendelete szerint a 14 évésnél idd- 
вebb középiskolások ezentúl beléphetnek a jóváhagyott alapszabá. 

' yvkkal rendelkez ő  sportegyesületekbe, az ille tékes iskolaigazga 
tó engedélye alapján. 

r:1á jus 28-4n Zentán: Zéntai AK - I.lakói Vasutas SB 	3 :2 
/3:0/, NB ~ II. Zrinyi -csoport B.L.LI., játékvezet ő  Sugár. Az 
ő szi fordulóban t:akó gy ő zött 2:0 arányban, a zentai c.sapat,gy ő  
zelmével bebiztosította magának,a NB. II. csoportban val б .megma 
radását. Kibánt iJarkos és Pintér gyö öriž össz játéka.G. :  Szásáz 
10.p., Juhász 21.p. /mindkett ő  f ejes!, Borbély 35.p., Makó 6._. 
p,, .32- A 29.p. a ínakói kapus arculüti .Borbélyt, de a biró nem 
latta.'.J.; Llarkos, Pintér, Biró, Istvánfi, Zentai.,. Vereozkei:. 

Június 4-én Zentán: Zentai AK "Üreg-f űik" - Allami addhiva 
tal, kabaré-mérk ő zés. ZAK: Wolland - Hadler, Kuklie - Pálinkás, 
Borbély Jánoš, Pakaski - Szabó Imre, Paji ć  Slavko /Kdbi/,Janek, 
'Nagy Duda, Rácz Szabó F. Adóhivatal: Pat6 с  'Stöckl Jend glaszé 
kesztyüben/ - Galsa, F б ja János -  Szeli,  iálів za, Bora - Báli, 
Mar.inkov, ме  zei, kovács :arci, dr. Mátraházi. Játékvezet ő  Sza-
bá Béla; egyébké t-ú:gу  egyeztek meg, hogy minden gól után tl ј  bi 
rót választanak. 
____._Június 8-án Zentán: Szabadkai API - Zentai AK 3:2 	/0:2/,  

1611. 
. 
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b.l.m., hfívös, szeles id ő , szitáló es đben. A SzAFC lelkes ját ék 
kal gyđ z az unalmas, elbizakodott, nyegle játékot mutató zentaI 
csapat ellen. Csak Markos és Pintér igyekeztek. 

Június 8-án Zentán: Bocskai - Pánoélos ányagszállító s_zá 
zad 3:0 /3:0/ b.l.m., játékvezetđ  IIrbán. 

Június 12-én Wekerletelep: WSC - Zentai AK 3:1 /2:1/, b.l. 
m., játékvezet đ  Erđ ss. WSC: Vereczkei - Rápies, Csapó -Négyesi, 
Jankovics Đ  Füzesi - Aldott, Hrotkó, IЈagгar, Preurer,. Is°olnár. 
ZAK: Pálfi - Biró, I ѕtvánfi - Popov, Zentai, Tóth - Farkos, Pin 
tér, Borbély, Budai, Száraz. G.: Magyar /3/, illetиe,Popov.Gyen 
ge mér k đzés. . 

Jü.nius.ii-én Szabadkán: KAC - Bocskai 4:1 /O:Đ/,, 5zabadkai 
csoport, I.oszt. Ј3. і . м .,ґ  játékvežetđ  Szabó II. Nagy meleg. G.: 
Rudié /2/, 'Hornok /2/., illetve г tѓ  /1/.. 

Június 12-én Zentán: Zenészek - Pincérek $i2 /4:2/, sz'ákma 
kozi b.l.m. Egész idd alatt a zenészek diktaltбk• a tеmpót, macs 
ka,-"egér harcnak t{3nt a játék. A bevételt a bombakárosultak ja 
vára fordították. A mult évben a pincérek gy őztek  -3:2 arányban: -- 

Június 18-án .Zentán: Zentai  AK  -.Budapesti Fegyvergyár/az 
el đtt Kábelgyár/ 1:1 ./1:0/, NB. II. Zrinyi-csoport B.h.%I. Bocs-
kai-pálya, es б s, csüszós talaj, a szezon utolšó.bajnoki mérlc6zé 
se. G.: Borbély 23.p. J.: Pálfi, Istvánfi, Biró, Budai, Јuhёѕz. 

Június 18-án Zentán: Zentai AK II. -kanizsai SE 1:0 /0:0 /,. 
b.l.m., játékvezet đ  Ozabó. A ZAK nagy keservesen gy б zött .Góndi 
ggoljával, nein látszott meg rajta, hogy bajnokcsapat. Gondi és 
rajházi l-1 11-est mellérúgott. 

„üután az NB. I. osztályú csapatok nem fogadták ;el a 24-es 
lét е zámemelésгe vone.tkozó javaslatot, a ~TB.II. osztályü "cšapa-
tok sem egyeznek bele abba, hogy a NB.II." eddigi négy. esó,pgrt 
ját a jöv ő  szezónban hat,csoportra emeljék fel. Ezek szerint,ha 
az eddigi osoportbeosztás marad, ű y a Zrínyi-csopörtból ő szre 
kiesik Topolya, Verbász és Jbecse.  es vidékünkr ől csak a Szabad- 
kai Vasutas AK és Zentai AK marad . bent a csoportban. 

A NB.III. bajnoka, a Szabadkai"'AFC đ szre a NB.II.osžtályba' 
kerül. A zentai Bocskainak nem sikerült bejutnia a NB.III.':ó 
tályba, igy a jöv ő  szezonban is a kerületi I.oszt. bajnokságban 
ját вzik..A.kerületi' I.ószt. bajnokságba a Zentai AK,II..;  csapata  ' 

A Zéntai AK a szezon befe j,eztével  a  Zrinyi-csoportban..sze_ 
repl ő  15 csapat közül, 24 ponttal, a kilencedik helyet šzerezte 
meg. L'iost külön bizottság szervezi meg a ZAK sz иrkolótáborát,az 
u.n. "B-közép" csoportot az ő szi mérk đzéšekre. Ez a : cadport'el đ  
šegiti_ majd_üj játékosok anga г,sálá"sót is. A bajnсkság befejezte 
vei a Zтír уi-csoportban 5 budapesti és 6 vidéki ; csapat maradt 
bent.. 

Vidékünk négy'legjobb asztalitenisz--csapata,' a 	szabadkai 
AT0 "Népkör", a szabadkai Katolikus Legényegylet, az.'.ájvidéki „ 
Katolikus Olvasókör és a Zentai AK csapatai egy .új .asztalite 
nisz-kupát alapitottak, melyben a négy csapat.kétfotdulós mérk ~ 
zéseken küzd. 

Június 25=én az elsó forduló:.ATC " ЛΡ брkör" 	Zentai AK,  az_. 
eredményt nem ismerjük. Indulók: Szabadka Koncz, R б zsa, 	Berki 
II.,__Zenta Palkó, Keczeli, Pernyész. 	 ' 
162. 

is bekerLilt, mint a I1.oszt. bajrioka. 

I  



1944• június 29-én Zentán : Tiezaparti "Hangya" - Tópárti 
"Old-boys" b . l.m. eredmé їу  t ' nem ismerjük ,. Tópart: Bakos - Pus- 
kás, Urbán - Hegedű s II., Botos, Major - Balog, м4 вzáros, Hege-
dUs I ., Jakus , Kecskés ; tartalékok Gyurceik , Fendrik , Tóth,.K6-
rösi, . Kuklis , Fehérvári, Burány. 'A Tiszapart felállitását nem 
i smer jt k . . 

JÚnius , 29-én Zentán : Zentai AK - Bocskai  .2:1  /2;l/,b.l.m., 
nagy meleg , lanyha játék. 

A Zentai AK asztalitenisz -csapatát a Szövetség a jöv ő  évad 
ra az NB.II . osztály Zr.inyi-csoportjába osztotta be., ahól part-
nerei lesznek az ujvidéki KIK, a szabadkai Levente Egyesület,az 
ujszegedi TC , a pécsi Levente Egyesiilet , Kapuvári RAC és a Pin-
oédi ATC csapatai . A csapatok đsszel kétfordulós bajnokságot 
játszunk , kezdete szeptember 17. A ZAK asztalitenisz- csapata a 
bajnokság megkezdése e16tt részt vesz a ],agyar. Kupa méric6zése 
ken is, mert a kupa k't. еі ,еб  helyezettje, minden tóvóbbi.nélkiil 
bekerül a NB.I . osztályba , az ország 10 els б  legjobb csapató kö 
54. . 

A 7éntai AK II. csapata, mint :a tiszai-kerület II'.  oszt .ba'jj  
foka, nem kerül minden továbbt nélkül az I. osztályba, e1 бbъ  
kétfordulós mérkбzé^t kéll játszania /július 16-án.Baj4n é ѕ'jú-
lius 23-án Zentán/ a.bajai i_0VE labdarúgó-osapatáv аl'a kerület 
II. oszt.. szövet cigi bajnoka cimért. 

Július 9-én Újvidékén: UAC - Zentai AK 9:1 /5:0/, b.l.m.. 
Július 9-én Zentán: Bocskai - fajai i;iTE 4#2 /0:0/, b.l..m. 

Tavasszal Daján 4:.2 аrányban kikapott a Bocskai. 	.. 
Július 16=án Zentán: Gyulai TE.- Bocskai 2:0, b.l.m.,játék 

vezető  п  ј  Duda J.: Homolya, Horvát, ',:áté. /B/ 
E1$$merkőzés: Levente ifja- Bocskai ifj., b.l.m.y 	eredсmé 

Július 16-án faján: Bajai 1.OVE - Zentai AK II. 6:1,  alszö 
vetcig selejtszó 1abdarúg5-mérk6zés. K đrösi kapus .hihete.tlenul 
rossz napot fogott ki. 

A sportprogram szerint július 16-án a zentai Levénte Egye-
sulit ökölviv ő-szakosztálya barátságos mérk б zésre látja. véndé 
giil a szabadkai Levente Lpresület ökölvivdit Zentán: Az érved-  
mény nem ismeretes. ; " 

вurá.ny кároly 10 darab sportiriget ajándékozott  a' '  Levente 
Egyesület labd пг'gó-szakosztályá.nak,'igy a csapat  . vé re saját 
felszerelésében szerepelhet. honiz Kázmér é s tár вa ceg 'ugyanak 
kor egy sportlabdát adott a csapatnak. ' 

A szegedi kerületi. levente labdarúgó-vezet6 ѕ4 	engedélyyé 
vii Zentán megalakult az elsó levente !'szent Lášzlo-kupa" bi- - 

. zóttsága . A serleget O],áh József zenta ј  ékszeré еz ajánlotta fel. 
' A kupa f бvédnöke Gombköt б  István, a Zentan is ismert mаkбі  ' á 
té1cvezetó, aki egyttal a mérk őzéseket is irányítani fogja. Á 
kupáért játszd csapatok : Zentai LE ., liszombori LE, Horgosi LE, 
P.Iakói LE, az elsó forduló augusztus 6- án, a visszavágók augusz 
tus 20- 4.n kezd ő dnek. 

1944. jíllius lB -án a Zentai AK választmányi ülé ѕén. a sport 
ppályán épü16 lelátó'és.klubház építésével kapcsolato:s ügyeke' 
tárgyaltftk. Az egyesíilet egyszerre két helyen kezdett nagyará- 
~ 	 ~. 
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nyu épitkezé вbe , a sporttelepen és a néppkerti koro нolyázбtó mel 
letti területen, ahol modern úsz6pálya é рUl: 

Az.'egyевület elhatározta, hogy egyetlen.játéko вát Bem adja 
. ki mái klubnak villámigazalá в  utján, mivel őввzél.a labdarugóó-, 

szezonbasa három csapata indul a bajnokságokban. 	. 

3ulius 23-án 'Z еntán: Zentai LE = Makói..LE 2:2 /1:1/,"Szent 
László-kupa" labdarúg б-mérk ő zé в . 	 . 

J&ius 23-án Zent án: Zentai AK I. - Zentai AK II. 7:0,b.1. 
m. Miut бn a Bajai MOVE az alszövet вégi ѕelejtez аmérkőzést le-
mondta, helyette játszott égymás вal a két csapat.Játékvezet ő  Ki 
punovic, A lenond s következtében a Zentai AK követeli,.hogy.má 
sodik e ѕapatát вуr lvánit$ák alszövet абgí bajnoknak és egyben .  
kártéritést követel a MOVE-t бl az elmaradt mérk6zés miatt,. 

A Zentai AK egyébként benevezett a мagyar Kupa labdarúgó- 
.küzdelmekre. 	 ' 

1944. julius 30. A Zentai AK a népkerti sportpálya mellett 
egy tágaв  modern klubházat épit,.öltözo, mosdó,orvosi, játékve 
zetеi helyiségekkel, nagy tar.ácsteremmel,.. méllékhelyiségekkel. 

. Az épít őmunka már annyira előrehaladt, hogy maholnap; tet ű  alá 
kerül a közel 40 méter hosszu épület. Mellette üjonnan fúrt ár-
tézikutat létesítenek A labdarug б-pályát újra füvesitik, mel-
lette salakkal borított futópálya létesül. Most végzik a kolá 
tok felállitá вát..Az ül őhelyek részére elk$szültek a lelátó . 
földmagaslatai /földmunkák/, a lelátót tet ővel fogják ellátni, 
a szükséges anyag máх  a helyszinen van. A munkálatokat őszre f1 
jezik be, hogy az induló labdarúgó idényben már.hásználatba:.iš, 
vehessék a felépült objektumot. A népkerti korcsolyapálya mel 
lett, jelölték ki az új vereenyuszoda helyét, a medence földmun- 
kalatai már folynak, hamaхo в an megérkezik a szükséges épit ő=-
anyag és fv~rják a kutakat. 

Farkos Imrével, többszörös magyar or azágos válogatottal; a 
Zentai AI{ elnöksége egyéves edzi szerz ődést kötött.. Eddig szak 
tanácsadóként és játékosként szerepelt a labdai úg б-esápatban. 

A Zentai AK tiltakozását jelentette be  a.  маgyаг  Labdárúgö 
Szövet вégn.él a NB.II. o ѕztálybбl kiesett csapatok 	esetleges 

a . vi вszámaradáša ellen, mivel a csapatok vis вzatartá ѕ  nívó-f elhi 
gutást jelentene . . 	 . 

Јúиiuв  30-án Moholon: Moholi SE - Zentai.AX konib..'1:0, b. 
1 .т . 

Augusztus 9. A :Magyar Labdarúgó-Szövegég határozata értel 
mében egybeolvadt a NB.II. és NB.IIÍ: osztálya... Az elnökség ha 
tározata értelmében  16 körzet létesült; a 16 körzeti :,bajnok вá 
got rendeznek /röviditve  KB!.  

Az Alföldi-körzetbe kerültek: Szegedi VSC, Szabadkai Vasu-
taa.AX, Zentai AK, Uj вzegedi TC, Szegedi HASE,.Szegedi TK, Ma= 

'.kái AK, Szabadkai AFC /áz egykori Sz АNDJ, Bácska,':Szabadkai AK, 
MOVE Szabadkai SE, Bajai TISE MOVE,Báo вalmási TSE, Jánoshalmai 
SE, Szabadkai KAC, Kelebiai LE. . 

Augusztus 6- 6.n Adán: Adai SE - Zentai AK II. 3:2, b.l.m. A 
zentai_i osapatban játszott, mint próbajátéko е  Kováo в  és Kondek 
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is, G.: Kovács /2/. 
Augusztus 6 -tn Zentán: zentai.  Levente Egyesület -csongrádi 

Levente Egyesül еt 7:5 ökölvavó-г  !"К6zés. Eredmények /elöl a zen 
taiak/• LégsTily Faragó Gyula /Z/ feladta, 0:2;'harmatsuly GaáT 
Andor /Z/ nyer 2:29'pehely вuly  spekla Vince /Z/ ellenfél nélkül 
gyбz 4:2, könnуL4sv.ly Tb dor Isty иΡ Z eldöntetlen Simon /Cs/ 
e11 en, 5: 3 т  . vá.lt б sцly Döme Jáno е  //f ela dta Hegedu s /Cs/ el-
len, 5:5; kő zépwÚ1y Horti Andráе  /Z/ ppontoz" вal győ z, 7:5. 

A zеK аi levente öklöz5-szakosztály augusztus l3-án Kecske 
méten szerepel az or вzágos öklöz&bajnok ѕág keretében. 

A Zentai AK labdarugó-csapata augusztus 13-án Temerinben 
játszik a мaјar-Kupamérk ő zések keretében, ha gy бz, vagy eldön-
tetlent játszik, іfgy augusztus 20-án a Bác вka csapatával mérk'5-
zik. A mér kđzésekr đl nincs adatunk. . 

A 1°B-k đzép " sportakció egyik célja a játékosgárda megerő ši 
tésére szük вéges pénz el6teremtése. Augusztus derekán ös еzeszé~ 
ték a kintlév б  gуGjt бivet, hogy meállapitsák, milyen. anyagi 
eszközök állnak .  az  akció rendelkezesére. 

A Magyar Labdarogó-Szövetség augusztus 16-ig hoeszabbítot- 
ta meg a villám-átigazolások határidejét. A Zentai AK 	igyek- 
szik, hogy 'az id е  alatt kedvez ően intézze el a iüggg бben 	lév6 
esaater6sitéseket /katonai szolgd.latra bevonult játékosok pdt- 
lósat/. 

Augusztus 15-én Zentán: Zentai AK - szegedi TK 2:1, b,l.m. 
játékvezet ő  Bá1ó. Ezen a mérk бzésen mutatkoztak be a zentai esa 
pattian Csárdás középfedezet, IF еѕter. jobbösszéköt ő ,'Túri balösz~-
szeköt ő  és Lung középcsatár. 

Augusztus 15-én Zentán: Zentai AK II. - Bocskai l:l,b.l.m. 
A zentai c,9apatban Huzsvá.r. és Csábi írj kapusok, valamint'Xováes 
balösszeköt.ő  játszott bernuta.tót. Tommik üj jobbszéls ő  inrándu 
1ás . miatt nem játszótt. 

Augusztus 2.0-án Zentán: Zentai AX - Szegedi AK komb. 	7 :2 
b,l,;m,, ját4kvezet ő  burám. 1000 f бnyi közönség el бtt a zentai. 

.~ij pályán, Lelkes ;játékot mutatott a zentai csapat, 'jó a labda 
ke élése, hő sszú keresztlabdaosztogatással. F.: K бгб .вi - Zapek, 
Istvánfi - B őviz 1  Csárdás, Száraz - Pintér, Mester, Borbély,Bu-
dai, Juhász, A  II.  félid бben Bdviz helyére Popov, ialester helyé-
r..e pedig Zsadányi állt be. G.: Borbély /2/, Istvánfi /2/,.Zsadá. 
nyi /2/ $'s Budai , . 

Augusztus 20-án Zentán.: Levente Egyesület - Zentai ÁK 4:3, 
b Ј .m., A ZAK kedvetlenül, unottan, a LE ielkesen, gyorairamban, 
hosszű  keresztlabdákkal játšžött. . 

. 	Az, Alföldi-körzet "Körzeti-bajnokgágát' " a уorsolás szerint 
augusztus 27-én kezdik. Az Alföldi-körzet székhelye 	S'zegeden 
van. 

Augusztus 27-én Baján: Zentai AK - Bajai TISE 2:2 '  
NB.II, Alföld.•-körzet B.L.M.. A pécsi párto вkodó biró jóvoltából 
játszott a ZAK döntetlent, pedig Borbély és Juhász egy-egy sza-
balyos góljával az eredmény 4:2 volna, a gólokat azónban a bíró 
nem ismerte e1. G.: Tstvánfi és Juhász. A mérk б zés érdekeв sége, 
hogy a zentai csapat hc`tf đn reggel augusztus 28-4n, éppen az 
angolszász légitár аdáskor érkezett meg Szabadkára, s itt  esett 
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át egy bombatámadáson. Kisebb légnyomá вon kivid nem történt sen 
kinek baja két és,félnapi távollét után. 

A zentai csapat megóvja a bajai ' шбгКб zёвt, mert a bíró sza 
bályelleneaen várt a kezdés еel 30 percet , a bajai csapat vezet đ  
sége pedig'a vendég° г entai csapat ré в zére éjjeli szállásrбI 
nem gondoskodott, így ezek egész szombat éjjel szállás nélkül  
maradtak és pihenni nem tudtak. — 

Kéri a ZAK, hogy bajnoki mérk őzésekre a jöv őben helybeli 
játékvezet őket jelöljenek ki határbírákul, s azokat ne idegen 
b ől küldjék. . 

Panasszal élt a ZAK, az alosztály tervezete ellen iá,amely 
a zentai Bocakait és a ZAK'  II.  csapatát nem az elad osztály é- 
szaki csoportjába osztotta be, •s így minden egyes mérk ő zés, 	a 
távolságok miatt napokat venne igénybe és tetemes 	költséggel 
járna. Кérik a közelebb ј. csoportba való beosztást.. 

1944a szeptember 24-én Zentán: Zentai.AK - Bocskai, b.l.m.. 
/eredményét nem ismerjük/. A tervbe vett, Kisk őrös . 	labdarUgó 
csapata elleni mérkő zés helyett játszották. 	 --' - - 

Szeptember hóna f olyamén a  front  mindinkább 	.közelebb 
jön városunkhoz, a aurű  légiriadók és közlekedési 	nehézségek 
miatt a sportrendezvények sorra elmaxadnak és szünetelnek. 	Az 
emberek a háborús e ѕe тénуek gyors kifejl ődését vár ják, a. sport 
teljesen mellékes dologga válik. Igen sok sportoló katonai behi 
vб t kap vagy munkaszolgálatra me у . Az eddigi, folyamatos аpor~ 
élet mindjobban akadozik. Az űjsagok зΡem közlik az elszórtan 
még el őforduló sportrendezvények eredményeit. A m.kir'.. бІlаmvе -  
zetési és közigaz лΡatási rendszer teljes összeomlásban van: a: 
front  városunkhoz érkezett. 	 . 

Itt véget ér a sportkrónika közlése. 

0kt őber 8-án, hajnalban, Bocsár fel ől jövet, a Vörös Hadse 
reg egységei elérték Zentát. .2gyuinak mindinkább közelebbróT 
hallatszó dörgése egy 11j korszak jöttét jelzi. Új politikai be 
rendezkedés korszakáét, mely egy átfogyó, s a sportolás f eltéte-

"leinek t бrsádalmi úton való me ; teremtesére irányuló sportpoliti 
.бt teremt. 

Ezzel lezб.rult a zentai sportnak és te stnevelésnek,az 1875 
t ől 1.944-ig ,terjed ő , t еггб  kent', a kezdet nehéz вégeivel sikere - 
sin  megbirkoz б  sportkorszaka, hogy helyet adjon az.új, szocia 
lista viazoryok.között még kedvez őbben fejl őd ő . zentai testneve 
lésnek. ' v . 

Zenta,.1973. július. Tolmácsy Géza. 
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4/  

/5/ 

/6/ 

. _ _/.7/ 

/8/ 

/9/ 

л0/ 

J e g y z e t e k 

A bajnoki tabіІlát hivаtа1оs~ta . tem hiгde .tték meg sehol, 
azt a le: játszott mérk ő ~еk eaі ényeinek alapján állitot 
ta össze a, aeг z đ ; egyen eređményei hiányoz= 
nak ezekinek іеїaс  aуоsвt a fо  sтa nkákban /új ságakban/. 

U a. 
U. a.m 
Az, 1936. ovi zentai kia&is Ј ságok e idd ez'erint hid 
nyеznak a k č~nyv- és levéltáe'akb ől, eјedи1i fereagot. 
a "Suboti ćki portski List" šzglgaltat, de аz a n. oszt.. 
labdarü ó`=lnérkúzsekról,ónпinи lуeri tudósftás-t ne лz s1'- 
Az 1937. év els8 felére is ugyanaz a me jegy -zé е ....vonatko 
zik, mint /4/ alatt, azzal, hogy a špórtlá.p . leginkább 
csak a Zent án lejátszott mérk бzésekr ől hoz tudósitást. 
Paradoxon =látszólag képtelen,, fonák. 
Balla László a 60-as évek végén és a 70-es évek elején á 
Jugószláv 3zociali аta szövetségi Kost ігі  na_gykÖvet$ 
FIFA = /Fédéгation Internationale de Football Associati 
on/ Еemzetközi Labdarűg б-Szövetség, mely 1904-ben ala-
kult, Zürich /Svájc/ székhellyel. 
Ezzel a nappal a Szentai Friss Ujság gazdasági 	okoknál 
fogva besziintette megjelenését Е'bban a reményben, hogy a 
kedvez őbb gazdasági viszonyok visszatérésével djra megje-
lenhetj.k. Egyben az "Unio" nyomda tulajdonosai, Balog  Al-
bert  és Balog Karoly érte ѕitik a lap olvasóit, hogy ezen 
túl a "Hiradó" cimü, dr. Ferenezi .Antal és dr. Kúthy Zol- 
tán üg;yvédіk, mint f đ- és felel đs-szerkesztésében megjele 
nđ  és Vámos János tanár tulajdonát képez ő . lap.fog megje 
lénni 1938. március 20-tól kezdve, egyel őre hetenként egy 
szer. L naptól kezdve ez a lap szolgál forrdsanyagként. A 
lap  1938. május 1-t бl "Szentai Hiradó" néven jelenik meg. 
A"suboti čki áportski List" technikai akad бlyok miatt egy 
ideig nem.jelent meg. Kiilönben is hiányoznak az újságból 
az 1940 januártól-áprilisig lejátszott mérkбzések eredmé- 
nyei és adatai, - s amit a lap közöl, az is hiányos 	és 
rendszertelen adat. A Horvát ,portszövetség megalakítása 
бta, de azt megel đ z бen is bizonyos időközökben, a lap tel 
jesen,elhanyagolja a vidéki sportot, s még az eredménye-
ket sem közli rendszeresen, csak itt-ott egy-egy adatot. 
f gy néha hónapokra kimarad az adatszolgáltat ббs. A másod -
ošztálytt csapatok létezésér бl és mé гk бzéseir đl pedig egy 
általári nem vesz tudomást. :inthoy az erre az id б szakra 

_vonatkozó helyi újságok is elkallodtak amásodik világhá-
börú .folyamán, igy az 1936., 1937., 1939 • evek sportkrono 
lб giája rлeglehet6sen hiányos, $ hiányos marad mindaddig, 
amig máe megbízható forrásból nem sikerül az esemmnyeket 
rekónstruálni. A "Szentai Hiradó" április 15-t бl kezdve 
hošszú hónapokon keresztül nem hóz sporthíreket, nem tud-
ni mi okból , a katonai készültség bénítja-e meg a bajnoki 
29 . 	 í̀T7.. 



mérkđ zések rendes тenetét vagy eporttudóвitó ј a 	vonult 
be katonai szolgálatra. Ugyanebben az id őben a "Suboti ć  
ki Športski List" sem értesit rendszeresen a вportesemée 
nyekrđl . Igy ezen hónapok eseményeit csak hiányo аan is-
mer jük.. 

/11/ Ennek zentai vonatkezásaira lásd: 
- Dobos Jáno в : Zentai kommunieták 1919-1944. 

/Zentai füzetek 19. sz./; 
- Tripolezky Géza: Zentától Hangonyig 
/Zentai füzetek 19/ 2. sz./; 

— Székely Ilona : Halálra ítélve 
/Zentai füzetek 1973. sz./; 

- Katona Pál: мeggy ő ződésb бl tettem... 
Gerб  István élete és munkássága 
/Zentai füzetek 19/4. sz.?. 

/12/ Malomjáró = a volt Heezler é в  Társai Részvénytársaság 
malma el őtti Tisza-parti rész. 	 . 

/13/ Kiapasztani = a zentai vizen járó emberek , halászok szak-
kif ejezése: kiszárítani a vizzel átitatódott faalkatrésze 
kit. 

/14/ 1945-t бl kezdve a haj đkkal a felderit бk rendelkeztek. 

/15/ 1943 ,  május hónaptól kezdve, forrásanyag hiányában az év 
végéig nem rekonstruálhatók a sportesemények . A kevés, 
szűkös sportadat, egykorú fényképekb бl, a sportolók visz- 
вzaemlékezéseib ől , valamint a zentai elѕб  vadáеztáгsaság 
részben meg őrzött irattárából ered. 

~ 
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F o r r а  з  о  к  

A Sentai Friss új еág" 1932-1935, valamint az 1938 /január 
1-t őt március 20--ig/ években megjelent azámai ', 	/magyar 
nyelven!. 
A. "Híradö " /1938 . március 20 -tól/'és a "Szentai "Hiradб " 
/1938. május 1-t őt/ számai 1940. végéig /magyar nyelven/. 
A "Subotiéki portslci List" 1935 /májusától/ - 1940 /júni 
usáig/ megjelent számai /1940. január-április kivételé- 
vel/,/horvát nyelven/. 	 -- -~ - —.-- 
A "Sentai йjság" 1941. január, február, március havi szá-. 
mai /magyar nyelven/. 
A "Zentai 1~js!~g" 1941 /áprillsátó1/ -1942  /decemberéig/, 
valamint 1944 /március- szeptember megjelent számai /ma-
gyar nyelven!. 	 . 
A "Délmagyaror9zá." illetve /cimváltozá еѕal/,. "Délvidéki.__._ 
"agyaxság" 1941 /augusztusától/ - 1942  .  /de  сеmъеѓ4іg/,'vаІа  

mint. az  1943 /februбrban/ megjelent számai, illetve a lak 
. bál kivágott és msg$гzött'1943. május 1. és 1944. á.prilis 

17-i sportcikk /magyar nyelven/. 
A budapesti "Sporthirlap" kivágott és meg őrzött sportcik-
kei 1941. november 24., 1942. március 17., 1943. március 
17.,.1944 • június 1 2 . számokból /magyar nyelven/. 	. 
A "Zentai Hiradó" 1941. október 26. és december 7-i cik- 
kel /magyar nyelven!. 	. 
A zentai els ő  vadásztársаság részben megőrzött irattára . 

. 10.. SportesemEnyek alkalmával készitett eredeti fényképfalvé 
telek. 

11.. A.íeljegyzések idejében él ő , egykori spórtolók feljegyzé... 
šei és visszaemlékezései. 	 . 

R.ö v i  di  t é s e k 

Е . г 	= f e1á111tás _.. _._ _ 	_ . 
góll őv ő/k/ 

b.1.m.= 	barátságos labdartígó-mén.k őzés 
B.h.3.=. .boki lab пarúgö- mérk ő zés 
J.s 	= јб/k/ volt/ak/ 
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T á r g y m u t a t ó 

Szentai AK - labdarágás 3-196, 21-32., 35-40.,  43-55., 	57-65_._,. 
-- 67., 70-87., 89-92,,6-106.,,  108-110., 112- 114 ., 

117-124., 127-129; birkózás 74.,; úszás 12-16., 30- 
33., 35., 48., 57 -59., 71., 79-81., 89-90., 94.,966, 
107-108.; atlétika 71., 74., 106. 415.; 'kerékpár 

115; korcsolya 16.,18.,20.,21., 42., 43., 71.,—  120; 
tenisz 3.,.4., 10-12., 23., 27., 28., 54., 57.,71.,' 
106,, 107., 115-117; asztalitenisz 4., 20., 21.,67, 
71., 82.; vézilabda 12-14., 16., 30., 32-33., 35,. 
48., 57-59., 79-81.,.89., 90., 94.,95., 96., 107., 
108; teke 29.; vivés 71. old. 

Radni čkl SK - labdar ~ígás 4-5., 7-12. 14-19., 21-32., 35-40.,' 
42-43., 45-66., 69-74., 7~-79., 81-85., 89-92.,96., 

.  97., 99., 103-104.,.106., 10в-111., 113-119., 121 - 
123., 126-129;.birkбzáв  5., 18., 19., 23., 38., 39, 
42., 44., 45., 82.; atlétika 106. old. 

Szokol-egye вület 3L-6., 9., 10., 12., 13., 15., 17., 19., 28., 
30., 36 2, 42., 48., 49., 51-53., 56, 61., 65.,  66.,  
68,, 74., 75., 77., 86., 95., 99., 106., 111.,115.,. 

' 	.119., '129. о1д . 

Merkur 'SK 27-29., 36-43., 45-53., 55-56., 59-65., 68.., 	69.,. 
. 71-•73., 77-78., 81-85., 89., 92., 96., 97., 	101 - 

. 	106., 108-111., 113., 114., 116. о1 д . 

Egyetemi labdar.úgd-egyesület  30 .old, 	 . 
Jugoalaven SK 41., 45 -50., 52-56., 59-66., 68., 70-74., 	76- 

79,,  81-103.405-114., 117-124., 127-129. old. 
Birkózáa 	5., 11., 18., 19., 23., 28., 38., 39., 42.,.44.,45, 

52 	82 ‚ , 130., 131., 138., 146., 150., 152., 

Torna 
Tenisz 

.kézilabda '131. old. 
Sakk 	3-5., 21., 23., 24., 

85., 98., 99., 101., 
32.., 40., 57-59., 62.,63.,82., 
120., 121., 123-127,132.,139, 

. 	143•, 	144., 	153. 	old. 

Asztalitenisz 4., 	20., 21., 	67.., 122-129., 137., 142-145.,154, 

	

158., 	161., 	16.2. 	old. 

.Röplabda 	12.,13., 15., 17. old. 

Si 	66., 	67., 
f~szá~ 	12-16., 30 

81., 	89., 
155. old. 

68,, 

-33., 
90., 

72. old. 

35., 	48., 	56., 	58., 
94-96., 	107., 	108., 

59., 
131., 

79., 	80., у  
146.,15., 

Korosolya16., 18., 
old. 

20., 21., 	42., 	43., 	71., 111., 112,, 120. 

Jégkorong 112. old. 

i0. 302. 

., 
153., 155.o1d. 

51., 65., 131., 148. old. 

3-4., 8--12., 17., 23., 27., 28., 30., 31., 37.,47., 
50.,54., 57., 67., 72., 776, 82., 103., 106-109 . , 
115-117.,151., 157. old. . 
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Műkorosolya 112. old. 
Svédtorna 6. old. 

Atlétika 	30.., 52., 71., 74., 83., 87., 89., 106., 108.,110., 
111., 115., 138•old. 

Teke, biliárd 49., 55,, 79., 114.o1d. 
ökölviváв 	131.,. 150., 152., 156., 159, 162, 164, old. 
Evezé в 	16., 52., 130., 142. old.. 
Motor, motorsport  26.,. 27., 105., 117, old. 
Kerékpár 	54., 76., 99., 106., 115., 136. old. 
Lósport 	41., 58., 69., 103., 115., 123. old.. 
Vadászat 	3., 4., 8., 11., 15., 19., 20., 22., 31., 35 ., 42., 

44-46., 55., 57., 67-69., 73., 76., 78., 81., 86.., 
98., 100., 106., 112., 119., 120., 122., 129.,136., 
137., 138., 140., 143., 147., 149., 152., 153.,155., 
156., 157. old. . 

C'éllövészet 6., 10-13., 17., 25.,28,, 29., 35., 36., 40., 42- 
44., 52., 55., 56., 58., 60., 65. 	72., 73., 	75..,' 

	

. 	76., 107., 116., 122. 	old. 	 . 	
, 

 

Halászat, horgászás 116., 122. old. 
Cserképzet 14., 132.., 136., 141., 145., 158., 160. óld. 
"Frцéka-gora" turistaegyesület 24., 29. old. 
Sportpályák .építése, létesítése, kib ővité вe, karbantartása'10., 

11., 18.,20., 21., 23., 36., 38, 43., 44., 	49.,. 
.53., 55-57., 131., 137., 157,, 162., 	163.o1d. 

Szakmaközi labdarúgó-mérkőzések 60., 77., 89, 149., 161. old.. 
Cigányzenészek 77., 89., 149., 161. old. 
Szabök 	.`77. old. 
Nyomdászok 149. old. 
Píncérek 	161. old. 
Sof őrök ' 	: 89. old. 	 . 

ZsAK 	'12., 15., 16., 18. old, 
'0rvena zvezda " 11., 12. old. 
Tiezapart 	7., 60 old. 

	

.Concordia. 	14-16., 18. old, 
ínvég 	7. old. 	 . 

Hajduk 	12., 15., 18. old. 
Gradjanѕki 	15., 18. old. 
Jedinstvo 	15., 1$."old. 
Šlév3ja 	11., 12., 14., 15., 16., 18 old. 
5párta 	12., 15., 18, old. 	 . 
Tiszaparti "üaпgya" 162,. old. 



Tóparti "Old-boys" 162. old. 

Tisza 	75. old. 
Sloga 	75. old. 
O1ymplai-blzottság, olympiai -alap é в  rendeavényei 17., 	18., 

30., 52., 73.,74., 89., 105., 106., 115. old. 

Kátelez8 te вtneveléai gyakorlatok 98., 101., 102., 104.,110., 
111., 114. old. 

Tenisz Klub 3., 8-11., 17., 23., 30., 31., 37., 47., 50.,57., 
67., 72., 77., 82., 103., 107., 108., 109., 115., 
132. old. 

Zentai  AK labdarúgáв  129-142., 144-152., 154-165.; 	.teni$z 
132-135 ., 141., 151., 157 ‚ nszáв  132:, 134,•,141_._,_ 
146., 155. old. 
asztaliten.isz 135., 141., 162. old. ; 	vizilabda 
133., 155. old.; atlét ika 141. old.; koro вólya .141 
143. old. 	 . 	. 

Bo.oskai SK 129-131., 1 3 3-140., 144-146., 149-153:.., 155•,:157 ' 
162., 164., 16.5. old. 

Leeente^egye вület 131., 138., 146., 147., 150. 152., 
155., 156., 158., 159•, 160., 162-1 ~4..old: 

Kultúrtevékenységek: 
SzAK - kabaгéeaet 1932., 1.16. 	. 
Tenisz  ,.Klub - nitlsoroe est 1932• I.30.. 
SzAK'- bá1.1932. II .`2` 
Radиiđ ki.';ŠK - bál 19.32• II : 5. 
SzAK - "Toroekói: menyasszony" вz1иmtf,1932.V.1 
SzAK - teadélutá.n 1932. XI. 13. ‚s  XI. 20. 
SzAK - "Jadranska Straža" - Szilveвzterest. 

' 	'1932. XII. 31. 
Radniókl SK -  mtlaoros e st 1 933 . I. 6. 
SzAK - tánodélután 1933. I.15. 
Radni ćki SK - је ].тегев  bá1 1933 • II. 4. ' 
SzAK - "Egy kis senkí" szinm(f 1933. II. 25.. 
SzAK -°Egy к1 в  senki" azlnm{4 1933• III. 26. 
A Radni čki SK á1.landá mtlkedvel6-gárdát szerve.z 

1933. IV . 9 . 

SzAK - ' "Fru вke,« sžinгní1
..
1933 . IV . 16 . 

SZAK -  bankett  1933• V. 28. 
Radni čki SK - п~изогоа  est  1933. VI. 4• 
SZAK - népkerti mulatság 1933. VII. 9. 	 ' 29. 
Szokol-mulatság 1933 . IX. 6. 	 ' 	36. " 
SzAK - osaládi összejövetelek 	 37.  " 
SzÁK - heti é rteke zletek 	 " 	39., 	41. " 
172  304 

') 



г~ 

SzAK - tab1 б1e1ep1ezé нi ünnepély 1933. XI. 25.  old. 

SzAK - ünnepélyea kittintet"ek 1933. XI. 25.  " 
Radni č ki 8К  é в  BzAK szilve вzteri nxulatsdg 

1933. XII. 31. 43• ° 
Јиуааlаиви  SK - gör. kel. 8z11vesztereet 1934.I.13. 43•  " 
Radni čki SK - mfSа_oro в 'e вt 1934. I. 20. 44 . " 
BzAK - kabaréest 1934. II. 12. 44. " 
Radni čki SK - álarcoebál 1934. II. 13. 44. " 
Jugoslaven SK - baráti találkozó 1934. IV. 9 . 47. '" 
BZAK -"Frueka" в zlnmLf 1934., IV. 18 . 	. 49 . " 
Jugoslaven SK - bajtárвi ö вezejövetel 1934. VIII.28. 60:. „ 

Radni č ki 8К  - szüreti mulat вág 1934. VIII. 26 60. " 
BZAK - 8zilvesžtereet 1934. XII. 31. 67. " 
Radni'ld. sK - álarcosbál 1935. III. 2. 69 : " 
BzAK - kabaxée в t 1935. IV. 21. 	 . 72. " 	. 
Jugoslaven SK - teaest 1935. X. 20. 84. " 
8г4К  - barikett 1935 .  XII.  7. 86.'  " 

Jugoslaven SK - bankett 1935. XiI. 21. 86 .  " ~ 

BzAK - álarco вbál 1938 . II. 26: 100.' " 
824к  - "8árgapitykés közlegény" szinmú 	. 

1938. VI. 	5. ев  VI. 12. 105. " 
Dlerkur SK - szüreti bá1 1938. IX. 11. ' 109. " 
8 гАК  - szilveszteri mulat нág 1938. XII. 31. 11]., „ 
BžAK - álarcasbál 1939. II. 18. 	 ' 112. " 
ц:егкиг. 8К  - álarcoabál 1939. II. 19. 	 . .: 112. " 
32АК  - szilveszeteri mulatság 1939. XII. 31. 120. " 
Radni čki SK - teadélután 1940. I-ban minden vas'xnap 120`. ". 
Radni čki 8К .- álarcosbál 1940. II. 6. 120. " 
BzAK - вzllveszteri mulatság  1940.  XII.  31.. 125. " 
Jugoslaven 8K évzáró mulateág 1941. I. 13• 	'  " 

. Radni бki 8К 	álarcosbál 1941. II. 15 .  ". 
Spoxtolók koszorúzási ünnepe 1941. VI. 11/12. 132. '" 
Zentai AK - 8zilve в zetreat 1941. XII. 31. 	 ' 142. " 

Különfélee 

A testneveléeügyi'mini нΡzter nyomorenyhít б  akciója 5. " 
Jegyek utáni illeték 	 6.,  19. ". 
8zurkol6~k labdarűgó-mérkő zé нe  " 
'Araвyifjú нΡág'- 82АК  szurkolóinak lábdarúgб- 

mérk б zé нΡe џ   



Zentai  ‚B  ezabadkái Jog"zok labdartig б-mérkđ zé вe 	10. old. 
A SZALré вzvétele a Gazdakđr 50 éves jubileumi 

ižnnepeé~én 	 14. " 
кülönvónafi a Jugoalavija-Ferenovároe mérkđ zé вre 	17. " 

8zabadka - Zenta vároeközl b.l.m. 	 19• " 
Kikinda - Zenta vároeközi b.1.m. 	 19., 	27. " 
Sport-адо 	 40., 75., 	84 . " 

Jelvények vl вeléeér ől вгоl б  rendelet 	 43• " 
Szurkol бk.labdarúgó-mérk őzéae 	 51., 115 +. -„" 
Aranyifjak labdarúgó-mérk đгéee 	 54., 106.,116. " 
Egyenetlenвég az al ѕzöveteégbeи  58., 60.,•62 ., 64., 	. 

66,,.67., 68., 69., 70., 106., 115., 117., 	118.. " 

Tótágae a váro вháza tornyán 	 73 • " 
.Új  eportlap: Suboti čki porteki liet 	 :74... "  
Nép'szertf вégi . vereeny 	 74•, : 77 ., ' . 79. 
Játékvezetői tanfolyam 	 99., 152., 154. 
A futballabda виlуа 	. 	 99.. " 

" иј  eportlap:"Jugo в zlávlai Sportélet " 	 107.. !! 
Új športlap:_ "Atl é tika" 	 113.. 
A Magyar Közmtivel ődé вl Szöveteég eportezövet вége 	'128. 
ктвОк 	 138151 . 

Az ü .n. zeidótörvé гцr alkalmazása a eportéletben 	143;• 
Zentai labdartígó-válogatott 	 154. 
Játékvezet đk labdárúgó-mérk đzéee 	 160. 
Zentai AK "Old-boys" - Ad6hivatal b.1.m. 	 160. 
Az u.n. "B.közép"-akoiб 	 . 164. , 

" 
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A КЁРЕК  JEGYZЁKE 

Zombor, 1932. májuа  1. 
A Szentai AK labdarug б-játékosai megérkeznek Zomborba az ottani 
"Slavija"-val lejátszandó ligaвelejtez б  mérkбzésre. Az eredmény 
Slavija-SzAK 2:0 /1:0/ volt. Balydl jobbra a játékosak: g6rösi, 
Terzin, Borbély, Petkov s  Kuklis, Pajio I., Pakaéki, Ujházi,Jeno 
vac, Tбth II., Nagy Duda. 

Zenta, 1932, októbere. 
A Radnidki SK birk б zбgárdája, balról-jobbra: Fent állnak Beré -- 
nyi Mihály, Balla Pál, Gombos Béla; középen állnak M бszáros J б-
zeef, Balla János, Molnár Szipán Antal, Panta Vukelic, R б zѕа .De 
zѕ6, Pék László; ülnek Nikola Pani č , Šaoa Paniá, Münz vezet бš 
Bilicki Antal., Balog kidre; a földön ülnek Balla Dezs ő  é s Balla 
Lajos. 	 . 

Zenta, 1933. június 11. 
A Zentai Kere ѕked б  Ifjak Egyesülete rendkivüli 	közgyülёв en: 
sportegysületet alakitott MERKUR néven. A labdarug б  csapat bal-
r бl jobbra: állnak K đvágó.Márton intéz ő , Matykó Jenő, Szép Má 
ty", Kamrás Mihály, Rec вkó Páter /aki egyben a csapat ügyveze-
tő je i в/, Kocsis István, Кegyi Béla, Kovác вevi с  Јбzšef alelnök; 
térdelnek Kocsis László, Dom"y István, Németh György, ülnek 
Radovan Perio, Bene József, Dragoljub Makrinov.. 

Zenta, 1934, májua 27. 
A szabakai szokol--kerület tagegyesületeinek szlet je:. Zéut,án.F:eT 
vonul" a városháza elé, ahol az üdvözl őbeezédek élhangzatt аk A 
hadsereg.diszszázada, a szokoli ~ták,. :a ;gimnázium t.ánul,ifjuвága, 
Petar Znamenвki és .ЛлΡiиo . Vujovic tanárokkal az élén,vaiácnintt ;..:az. 
ünnepl ő  közönség a vá оos dza erkélyér đ l_ f бnyképezve 

Zenta, 1934. május 27. 
A szabadkai szokol-kerület tagegyesületeinek szletje Z.entán. :A 
f érf i tagok felsorakoznak a szabadgyakorlatokhoz. Az els ő . bor 
ban /a három közül/ a bal oldalon áll Szabó Nándor, a második 
sorban jobbról balra Werner Imre, Jovan Mikid, stev.aPribis, `a ' .. 
harmadik sor közepén áll Biró Jáno е . 

Zenta, 1934. Május 31. 
Szentai AK -• Radni бki SK 3:2 /2:0/ elsó osztályü bajnoki mбrkó 
zés. A munkáscsapat: állnak Szalma Ferenc /kés бbb a csapat játé 
kosa/, Tobak Ferenc, Györe Mihály, Renkó József, Lakatos Jó--
zsef, Földi Károly; térdelnek Takács József, Prohá вzka, Lakatos 
Vince; fekszenek-ülnek Botos Géza, Rad б eki kapus, V reokó:"nos. 
Radnidki pálya. Hátul: Files, Szabó, Haj бвevies. 

Zenta, 1936, március 8. 
A SZAK játékввai: Vreckd, Tihanyi, Tóth, Kбrösi, Pálinkás, 
káski, Jenovác, Ujházi, Major, Stepan čev,-elбl Gondi,a 
8; Zenta, 1935. augusztus 18. 
Zenta város 1935. évi úszó- б s vizilabdabajnokвága A vízilabda: 
torna győztese a Szentai AK: Osine вák Endre, Trip®l вzky I ~tnán, 
Szabd Imre, Zentai Frigyes, Harsány Sándox, Burány .Géza,.Milivoj 
Plav б io . 

9• Zenta, 1937, május 2. 
Jugoslaven SK - Z влК  /Szabadka/ 1:0 /0:0/, al зzövetségi kvalifL 
ks mérkőzés a népkerti Radni čki pályán. A zentai 

l~ 5 



pat és irányitói, balról jobbra: Sever Arad еki вzakoвzt lyve 
zető ; Branovaóki vezet бaégi tag, Ljuba Kalezi б, . Rajka ivko 
vić , ~ogdan Preradov vezetбѕégi tag, Milan Drlja~in , Juli'e 
stipio , sergije Jaиói е ,'Ljudevit Velicki , franko Gvozdenovió, 
szabб  Benke Lajos , Rada Gvоzdenoviе , Sava Spadijer ; Radб  Gyu-
la tréner. 
10. Zenta, 1938. májuв  18. 
Aвbбth J бzsef, a magyar ör вzágo ѕ  teniszválogatott tagja e na-
pon Zent án tartózkodott jugo аzláviai turnéja. alkalmával,itteni 
ismerőseinek meghiváeára. Balról jobbra: Djura,Vujio, Ana.sta-
јYć , Djura Ludajió, Boro ѕs János, Spirб  Zвuzsanana dr. Halász 
János, Aebóth József, Stö ѕsel Vera, Jovan Vujić ,. har$ár sáл- 
dor, Vera staji ć , Vig Anna:, đr: Répái Nándor: 
11.. Zenta, 1939. február ja. 
A zentai.jégkorongozók, balról jobbra: Oláh Imre, 	•Schwarzeг  
László.,.simon Мihály, Borbély Dez ѕб , szeli István,-  `тKlеnöćki 
István, H011б  György, szécsényi Lászl б . 

12. Zenta,N 'Z943 • 	 . 
A Katholikus Legényegyesület éВ  á Kere вztény Ifjuságt, Egyeвü- 
let asztalitenisz csapatainak mérk őzése. A két csapat. egyútt, 
balról jobbra:  'unfelt  László, Csabai Lukác в , Fábri Nándor., La 
dónyi Károly, e1öl.Lövey Nándor, Kováoe Dо.bák Géza, silók Ist--. 
ván: 
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GRÁDJA ZA MONOGRAFIJU SENTE 

~ 

Dr. Sze1i letváп : 
Zenta irdi 
1964• 

Dobos Jánoe: 
srednj е  škole 
1965. 

Fábr1 Nándor: 
Zenta földrajza 	. 
1965 . 

Fábri Jen6.: 
Zenta története 1526-ig 
1965. 

Dr. Vigh Ágoston: . 
. A zentai kóгház tđrténete.. 
1966 . 
nn .  Huezágh Lász16: 
A  zentai. gубgуеzегtdгаk 
története ` 	. 
1966. . . 
Dobos Јапов • . 
Okmányok  az  1897.  évi zerrtai 
földmunká вmegmozduláaok 
történetéhez 

~ 196.7. 
Fábri Ј en6: 
Szenta.a török uralom alatt; 

' 	]  967. 

Dr. Szeli. István - 
Dr. Božidar Kovaček к  

„ Piaci Sente. 
, 1967. 	

.. 

ing..Ráez Vince: 
Poljoprivreda u Senti 
1967. ... 	. 

'ii. . 

12. 

14 • То lтасву  Géza: 	 ' 
Pénzügyi élet I . 	. 
Bankok  ‚a  
részvénytáraaságok 	. 
1969. 
ing. Rácz Vinoe к  
btez6gazdaaág II.. . 
Klimatol бgi~ ' 
1969 . 	. 	'  

ing . Rác Vince: 
Mez6gazdaвág Iц . 

. - Pedo16g1ai vizsgálatok . ---- ---.-_- ------ 1 970. 

17• Тоlтасву  Gézas 	. 
Pénzűggyi élet II. ' ' 

. ' A t6ké вvilág kereeked'elmi 
magánvállakozólnak szövet 
kezeteinek.és rё azv:ényt' 
вa вágalnak cégj,egyzéke 

. 	1876-1944. 
1 970. 	' 
Szekeres háézlб : 	. 

.' Zenta és környéke а  régé- 
ežeti leletek fényében 

. 1971. 

То lтао .ву  Géza.: . 	' 	' 
A zentai вport'.é в  teetne- 

) . иеlев  krónikája 
1875-1918. ' 
1971. 

То lтасву  Géza::. 
' 	A társadalmi egyesцletek., 

története 1918-1g ' 
/két kđtetben/ 
1973. 

Katona Pá1.д 	' 
A mozik történe.te 
1973. 	.' 	. 

Тоlтасву  Géza: 
A te вtnevв lés történe.te. 
a két hábor~í kđzött 

' I. kötet 1973 • І . kötet 1978. 
ing. Ráвz Vinoe:' 
oljoprivredna proizvodnja 

. Ѕёёеnіа  repa 
1975.  	 ' 	 ' 

Katona Pál - 
Erdélyl I stván: 
Kulturni život IZI.. 
1968. 
Guelmino János:., 
Zenta és környékének 
növényei 
.I. Virág'овок , 1968. 

" II. Virágtala no.k, 1973. 
13. Dobos J.ánoa:r 

Kommunista szervezkedéa 
Zentán /1918-1929/ 
1969.   



Erdé1 i I вtván: 
ВгвггđСААЕ IЈА  SENĆANSKIH 
IZDANJA 
1964.   
Erdélyl István -‚ 
Vojl вlav'Jankovio: 
BIBLIOGRAFIJA PISACA 
SENCANA 	' 	. 	. ' 
1968. 

Prva dopuneka вveek 1969. 
SEDIIMSTOPEDESET.GGDIЅNJICA . 
5ENTE 1216 - 1966 . ..: 	' 
1966.. 	. 

Dobos  Јапов ; 
ZENTA AZ ÁRUTERмELЁS RS 
POLGÁRO50DÁS  KI  АЂАкUІќЅќNАй  
IDOSZAKÁBAN . 
1967.. 
Т>~1polszky Géza ~ 

. 
Andruвkđ  Кéхо lу . . 
ADY . 
1967.   

ZENTAI Ff7ZE.EEK - SENCANSKE SVESBE 

Tkіurzó emlékfüzet 	 13• 
/Szerk.  Szeli. Ів tvzі/ 
1960 . 
Jovan Djordjevió 
/Ur. Bozidar Kovać ek/ 
1960. 

3. ADAL~KOK ZENTA KtlNYVTÁR- 
ÉLET NEK TđRTÉNETÉHEZ 
1961. 

4. Szeli Iвtván: 
. Egy verвiró Bzocialista 
a ezázad elején 
1961. 

.5. šтAMPA 'O .SLIKAнSKOJ 
KOLONIJI 	 . 
1962. 

6., Szeli I вtván г . 	. 
Маi tényl Zentn á 	 16. 
196 2. 	. 	 . . 

SENCANSKE ТЕ~1Е  U RAZNIM 
GRANAMA KOLEKCIONARSTVA 

'/Ur. Erdél,ц i Iatván/ 
1962. 	. 

8 .,ZFNTAK6RNYÉKI NDPBALLADÁK 
1964 . 
SZÁRAZ KUTGÉM, ÜRE$ VALU . 
1966. f. 
КЕТ  SZZVÁRVANY 
KOSZORUZZA ' AZ EGET 

` 39 б9: 	 . 	 . 

RUKKOLNAK A 5ZÉP ZENTAI ' 
ZEGÉNYEK 
1972. 	, . 

17: ZENTAI HELYISMSREPI K ~PÉ1Ć  
1968. 

18 . 'A ZENTAI АЛ!lAT6RFEŠT :ÓK: 
EX LIBRISEI`:' : 
,1968. 

.19. Dobos  Jdnoa:'. ' ..,  

. „ і 	Senćanákl komuni 
1919 - 1947, . : :;; 
1969. 

. Tripol вzky Gé:za. 
ZENTÁTÓL HANGONYIG' 
1970.. 	 . 
Székely I1ола :` 
Halálra itélve', 
1971..:, 

Kat o na P41 s 
Meggyđ zđdéaból te"tteдa 
1972. . 

20. Andruekб  . 'Károly к  ' 
Metezetel ' 
1975.   
Guelmino Valéria.s 
Fii zf á.im 
1976.   . 	' : 

5lavni ć  Nestor:,  
Crteži - ~ вkióe 
1976. 

 

 

HIKT, 5ZÉNA, SZÉNA 
1973. 	' 	 . . . 

HORGÓSÍ ЛiÉPDALOK 
1974. . 

ISTORIJAT MOSTOVA  
KID  SENTE 	' 
1963. 

IZBORI Ú SENTI 
":1963. 	II. 1965. 
III.: 1967. IV. 1969. 
SENTA Privredni i 
turiatl đki vodió 
Tri izdanja 
JOVAN A9U~KATIROVI6 
1963. 


