
Sport 
A Szeged FC szép játékkal, 

érdekes küzdelemben győzte le VAC FC-t 
Nehéz dolog a I I . liga — állapították meg 

vasárnap a nézők a Szeged—VAC meccs után. 

Akármi lyen szépen is játszott a Szeged FC, 

akármennyire is Szeged uralta a játékot, vé-

gül pedig a háromgólos győzelem is becsü-

letes teljesítmény volt: a I I . l igában min-

den passzért, minden fejesért és különösen 

minden egyes gólért nagyon meg kell dolgozni. 

Az első felidőben a Szeged FC olyan stí-

lusos, gyönyörködtető, emellett lelkes játékot 

mutatott, amire m á r nagyon régen nem volt 

példa szegedi pá lyán. Ez a negyvenöt perc is-

mét megmutatta a futbal l játék minden szép-

ségét. A második félidőben azután a szép já-

tékot az izgalmak váltották fel. A VAC egy 

hirtelen szerzett gólja u tán szemmel láthatóan 

sokkal jobb volt a Szeged, de a kemény 

VAC husz percig nyí l t tá tudta tenni a küz-

delmet. Izgalmas félóra volt ez, de végül is 

a jobb csapat biztosan, fölényesen és meg-

érdemelten nyerte meg az első Szegeden le-

játszásra került I I . l iga derbyt 

A Szeged FC ki tűnő játéka nemcsak a kö-

zönséget lepte meg, de legközvetlenebb druk-

kerei is megelégedetten konstatálhatták azt 

az előnyős változást, amin az utolsó szegedi 

játék óta a csapat keresztülment Stílusos 

támadásokkal közelitették meg az ellenfél ka-

puját , volt a játékban kombináció, lelkesedés 

és ambíció fűtötte a csapat minden egyes tag-

Já t Általános volt a vélemény, hogy a Bástya 

utolsó évében egyszer sem játszott olyan jól, 

m in t vasárnap a Szeged FG a VAC ellem 

Gólralöi ö játék volt ez, sokszor nagyvonalú és 

mindvégig élvezetes. 

Pedig majdnem másképen alakultak a dol-
gok. Krupílzer bíró nekiengedte a VAC-ot, 
ennek pedig sorozatos durvaságok jártak a 
nyomában. Groszra pályáztak a Vac-isták és 
a meccs végére egészen kitetoválták a combját 
A 8:l-es eredmény korántsem hü kifejezője a 
mutatott játéknak, igazságosan legalább négy 
gólkülönbséggel kellett volna gvőznie a Sze-
gednek. _ [ ̂  

Riesz tizenegyesből, Kronenberger fejesgól-
lal, Stemler pedig egy ügyes kitöréssel szerez-
ték meg a győzelmet jelentő gólokat azonkí-
vül számos korner és tetszetős mezőnyjáték 
formálták igen élvezetessé a mérkőzést 

Szeged csapatában Grosz ügyesen irányította 
a csatársort, Harmat pedig kitűnő technikájá-
val járult a szép eredmény kialakulásához. 
A halfsorban Riesz és Tóth derekasan küzdöt-
tek, Polyák is igen szépen javul. A védelem-
ben Pintér megbízható kapusnak bizonyult, a 
hátvédek ezalkalommal kissé In'diszponáltak 
voltak a csúszós pályán. 

A Szeged FC eddig mind a négy mérkőzését 
megnyerte és a Soroksárral, a Turullal veret-
lenül áll a tabellán. 

At 7. Uga eredményei: Hungária—Vasai 4:2, Sa-
bária-Somogy 3:1, Kispest—III. ker. FC 3:1, Fe-
rencváros—Nemzeti 7:0. 

II. Uga: Pécsbaranya—Terézváros 7:3, Turul— 
Megver 4:0, 

Nemzetközi meccsek: Boeskay—Nagyváradi AC 
2:1, Újpest—Jugoszlávia 3:1, Bratislava—Budai 11 
4:1. 

Amatőreredmények 
SmAR—MAK' S.-O. A SzAK ugyan három gól-

különbséggel győzött, de játéka nem elégített ki. 
A piros-feketék első félidőbeli gyenge játéka igen 
kellemetlenül hatott. 

SzTK—Kecskeméti AC 1:1. A szezonban a KAC 
először szerepelt Szegeden és sikerült is egy pon-
tot hazavinni. A mérkőzést a sötétség miatt 10 
perccel előbb lefújta a birő. 

UTC—Vasutas 2:1. A döntetlen inkább megfelelt 
volna az erőviszonyoknak. 

11. osztály. Móraváros—SzIKE 6:1. A vasárnapi 
mérkőzések legfeltűnőbb eredménye. A fiatal Móra-
város megsemmitő vereséget mért a SzIKE-re. 

Aignertelep—Téglagyár 5:0. 

Főreál—Kereskedelmi 13:0. A reáliskola futball-
csapata ma a legjobb iskolai csapat Szegeden. 

Szegedi Borbély Sport Klub—Dorozsmai FLEI I . 
1:2. Á borbélyok sportklubba tömörült tagjai már 
a harmadik győzelmükkel vonják magukra a sport 
körök figyelmét. 

Kereskedelmi Alkalmazottak futballosztályS—Pos-
tások 12:0. 

Tápéi SE—Törekvés 3:0 (1:0). Birő: Kulrik. 
Góllövők: Karsny 2 és Tix, 
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A BBTE atlétái a KEAC versenyén 
Szeged ritkán Jut olyan atlétikai csemegéhez, mint 

vasárnap a BBTE—KEAC klubkőzi versenyén. Ki-
tűnő csengésű nevek viselői jöttek le Szegedre és 
mutatták be kivételes tudásukat. A nagyszerű futó, 
ugró és dobó számokat nagy élvezettel nézte a kö-
zönség, amely elismerésével sem fukarkodott. A 
versenyre lejött & BBTE trénere, Perricht Rezső 
is, aki régi ismerőse a szegedi atlétáknak. A nagy-
szerűen lebonyolított viadal megrendezése a fárad-
hatatlan ifjú Ottovay Károly érdeme. 

A versenyen megjelentek többek között dr. Veress 
Elemér egyetemi rektor, dr.Issekutz Béla,dr. Berecz 
János, dr. Szentgyörgyi Albert, dr. Hoger József dr. 
Surányi Unger Tivadar egyetemi tanárok, vitéz dr. 
Shvoy Kálmán altábornagy képviseletében vitéz 
Bánáti ezredes, dr. Erdélyi Árpád alezredes, a 
MASz elnöke. A verseny előtt a KEAC nevében 
az üdvözlő beszédet dr. Surányi Unger Tivadar 
mondotta, amelyre a BBTE nevében dr. Issekutz 
Béla válaszolt. Majd ünnepélyes zászlócsere követ-
kezett. 

A versenynek a szegediek részére legőrvende-
tesebb eredménye Boros József u j 110 méteres 
kerületi rekordja: 15.6, amely eredményével Boros 
belépett a szegedi aranyjelvényesek díszes sorába. 
(Ottovay, Orbán, Donogán, Madarász.) Eredményé-
nek értékét növeli az a körülmény, hogy, azt 
Kovács (BBTE) ellen érte el és bár a verseny-
bíróság kettőjük kőzött holtversenyt állapított meg, 
a szegedi közönség mégis láthatta, hogy ez csak 
a REAC lovagias vendégszeretetének volt köszön-
hető. Kiemelkedő eredmény Remecz József 46.27 
méteres díszkoszdobása, Raggambi 10.8 mp-es 100 
méteres futása, valamint Barsi és Lázár jó 400-as 
ideje, mely a nehéz csúszós pályát és erős for-
dulókat figyelembe véve 50 mp-en belőli 400-as 
időnek félő meg. A szegediek közül még kiválóan 
szerepelt Parasin lOOon 11.2-es idejével, Stumpf 
110 méteres gáton 16.2-ős eredményével, valamint 
a KEAC két diszkoszvetője. 

Részletes eredmények: 

110 m. gát: 1. Boros KEAC és Ko.vács BBTE 
holtversenyben 15.G mp. 

800 m: 1. Barsi BBTE 2 p 13.4 mp, 2. Lázár 
KEAC 2 p 13.5 mp, 3. Buchwald BBTE 2 p 17 mp. 

Távolugrás: 1. Koltai BBTE 696 cm, 2. Stumpf 
KEAC 646 cm, 3. Sófalvy KEAC 644 cm. 

Diszkoszvetés: 1. Remecz RAC 46.27. 2. Aczél 
BBTE 40.28 m, 3. dr. Illyés KEAC 40.35. 

fxMO iri: T. BBTE (BuehwaM, K&fsf^, Eaftl 
Raggambi) 45.3 mp, 2. KEAC 45.4 mp (Parasstn, 
Boros, Wanie, Lázár.) 

400 m: 1. Barsi László BBTE 80.7 mp, Í Lázár 
László KEAC 50.8 mp, 3. Buchwald BBTE M. 

100 m: 1. Raggambi BBTE 10.8 mp, X Kovács 
BBTE 11 mp 3. Parassin KEAC 11.2 mp. 

Magasugrás: 1. Késmárky BBTE 181 cm, 2. Ker-
kovits BBTE 181 cm, 3. Stumpf KEAC 178 cm. 

A BBTE—KEAC egyesületkőzi per.'.versenyt a 
BBTE 50:22 arányban nyerte meg. 

A versenyt a KEAC helyiségében közös abéd 
zárta be, melyen ifj. Ottovay Károly üdvözölte a 
vendégeket és közölte, hogy a KEAC három tisz-
teletdíját Remecz, Késmárky és Kolthay nyerték 
és annak a reményének adott kifejezést^ hogy a 
KEAC—BBTE egyesületkőzi versenyeket a jövőben 
évente rendszeresen meg fogják rendezni, A BBTE 
nevében dr. Raggamby-Fluck István válaszolt 

Szegedi diákok a KISOK bajnokságokba* A 
gedi reálgimnázium több tanulója és a felsőipar-
iskola egy növendéke vasárnap résztvettsk Buda-
pesten az országos KISOK-bajnokságokban és gzép 
helyezéseket értek el. A verseny előtt dr. Somogyi 
Józsefnek, a reálgimnázium igazgatójának az OTT 
díszérmét adták át. A szegediek a következő ver-
senyszámokban értek el helyezéseket: A 200 M. 
melluszóbajnokság: 1. Nóvák István (I- Kossuth 
fk.) 8:13.2 mp, 2. Bistyák Vilmos (szegedi rg.) 
3:14.6. 200 m. gyorsuszóbajnokságban: 1. Kánásv 
Gyula (III. Árpád rg.) 2:34 mp, Z Gynlay Pál 
(VIII. Zrínyi rg.) 2:35.8 mp. 3. Puljer Fülöp (sze-
gedi felstfipar) 2:38.2 mp. 3x100 m. vegyesstaféta: 
úszóbajnokságban: 1. I I I . Árpád rg. (Zahorán, 
Schultzer, Kánásy) 4:02.2 mp, 2. Szeged rg. (Bts-
tyák II., Bistyák I , Bakos) 4:13.6 mp. 5x6646 
m. gyorsstafétauszásban: 1. I I I . Árpád rg. (Krausz 
Dienes, Tolnay, Szentíványl, Gruber) 3:41.6 mp, 
2. Szegedi rg. (Weinberger, Bistyák, Bakos, Pópánt 
Dóry) 3:45 mp. 

A SZIKE kerület! Ifjúsági Mrbozöba JnokságaHak 
eredményei: Pehelysúly: 1. Dobó II. SzVSE, 1 
Dékány SzAK, 3. Szűcs III. SzVSE. Aönnnyüsulf! 

I . Szakmeiszter SzVSE, 2. Kovács felsőipar, 3. Szűcs 
II. SzVSE. Kisközépsúly: 1. Méhes SzVSE, 2. Htnáas 
MAK, 3. Szűcs I. SzVSE. Nagyközépsúly: 1. ördög 
e. k., 2. Hegedűs e. k , 3. Sziráki felsőipar. Nehéz, 
suly: 1. Herczeg e. k., 2. Hegedűs SzVSE, 3- Hca* 
váth MAK. 
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B L A U IGNATZcéa 
leszállított őszi árai szenzációsak. 

Nöl kabátok : 

Nöi szörméskabátok 
P 30, BO, 70 

Legújabb nemesszörmével 
p 120, 180 

Sötétkék kabát 
gazdagon azBrmérve P 80 

Férfi kabá tok : 

Átmeneti kabát P 36, 43, 001 
Fekete télikabát 
bársony gallérral P 40, 601 
Fekete télikabát 
szörmézve P 30, 40, 801 

Bundák : 

Nutriette P 73, 00 ,100 ,1801 
la Seal electrio 
Pézsma 
hát- és hasbundák P 3801 
Csikóbundák P 1 4 0 | 
Perzsa Russanov bundák 

Bőrkabát 
Hubertus 
Gumíkabát 
la boykabát 
Fiuruhák 

P 601 
P 20 

P 13-től 
P 23-től 

P 8, 10, 16, 20 
Férfiöltöny P 28, 36, 30, 70 


