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Sport 
A Szeged FC tornájának első napja 

A nagyváradi Törekvés bemutatkozása 

A kemény hidegben kisszámú közönség 
előtt zajlott le pénteken a Szeged FC torná-
jának első két mérkőzése: a Szeged FC—MTE 
és a SzAK—Nagyváradi Törekvés. A közön-
ségnek jó sportban volt része; szép küzdelme-
ket, lelkesedést és technikát látott. 

A torna első mérkőzésére 

a Szeged FC és a Móravárosi TE 

állt ki. A közönség nagy tapssal üdvözölte a 
csapatokait, amelyek kc-mplett együtt?sükk?l 
vették fel a küzdelmet Wiener László bírás-
kodása mellett. 

A móravárosiak léptek fel támadóként és 
a 10. percben vezetéshez is jutottak Juhász 
szép szabadrúgásából. A gól után változatos 
játék alakult ki, később fölénybe került a 
Szeged FC és a 23. percben ki is egyenlített; 
egy szép jobboldali támadásból Hams elé 
került a labda, a balszélső közvetlen közel-
ről gólt lőtt 1:1. A 32. percben Korányi révén 
vezetéshez jutott a proficsapat. 2:1. Szojkának 
a 42. percben rúgott gólja kétgólos előnvt biz-
tositolt a Szeged FC-nek. 3:1. 

A második félidőben is inkább a Szeged 
FC volt frontban a lelkes móravárosiak 
azonban lefutásaikkal sokszor veszélyesek 
voltak. A 8. percben egy gyors MTE akcióból 
Witlmann 3:2-re javitotta az eredménvt. A 
Szeged FC ujabb gólt a 18. percben ért el. 
Riesz felszabadító rúgását Wolford elintézte, 
a labda a feje fölött gólba esett. 4:2. A mó-
ravárosiak lelkesen küzdöttek és a 27. percben 
Wittmann egyéni akciójából ismét eredmé-
nyesek voltak. 4:3. A 32. percben esett a Sze-
ged FC utolsó gólja. Korányi félmagas beadá-
sát Szojka a hálóba fejelte. 5:3. A 34. nercben 
ujabb gólt lőhetett volna a Szieged FC egy 
fault miatt megítélt 11 esből, de a büntetőt 
Havas kapu mellé lőtte. 

Ha a szezonelőtt vesszük figyelembe, a iá-
fékosok mindkét csapatban meigfelelően sze-
repeltek. 

A Szeged FC—MTE mérkőzés után került 
eldöntésre a nagy érdeklődéssel várt 

SzAK—Nagyváradi Törekvés 

találkozó. A pályára kifutó nagvváradi csapa-
tot meleg tapssal fogadta a közönség. A Tö-
rekvést begavári Back Károly a SzAK ügyve-
zető elnöke üdvözölte és selyemzászlót adott 
át a nagyváradiaknak, akik virágcsokrot ad-
tak. 

A végig élvezetes spoitot hozó mérkőzés el-
ső félideiében néhány kihagvott gólhelvreten 
kivül esemény nejn történi. A második félidő 
3. percében esett a mérkőzés első gólja. Bor-
bás szép átadását Varqa előírásosan belvezíe 
kapu elé, ahonnan Stemler gólt fejelt. 1:0. A 

ól után is támadásban maradt a SzAK a 
örekvés lefutásokkal kísérletezett. Egv le-

futásból sikerült a Törekvésnek kiegyenlíteni 
a 30. percben. Major leadását Csonka a kifutó 
Bokor mellett a hálóba gurította. 1:1. A gólra 
erősitelt a SzAK. igy sikerült is megszerezni a 
vezetést. A 35. percben a kiszökő Borbást a 
16-oson belül faultolta a Törekvés-védelem, 
ezért a bíró íl-est itélt, amelyet Stemler góllá 
értékesített. 2:1. A 38. percben esett a SzAK 

harmadik gólja, dr. Wahl szép passzával 
Korom megszökött és vedhetetlen gólt lőtt. 3:1. 

A nagyváradi csapatban egy jóképességü 
együttest ismertünk meg, amely megfele'ő 
treninggel eléri a magyar első liga játéknivó-
ját. 

A mérkőzés után a Hági-étteremben ban-
kett volt, amelyen a Törekvés, a Szeged FC és 
a SzAK játékosai vettek részt. 

A Törekvés a SzAK-tól elszenvedett vere-
sége ellenére ambieionálja a torna megnye-
rését, ezért 

vasárnap 

a Szeged FC ellen jelentősen megerősített 
csapattal veszi fel a küzdelmet. 

A Szeged FC—Törekvés mérkőzés előtt —, 
amelv délután fél 3 órakor kerüi eldöntésre a 
SzAK-pályán — háromnegyed 1 órakor a 
SzAK—MTE meccset jatszák le. 

A Szeged FC—Torna jegyeit 20 százalékos 
elővételi kedvezménnyel vasárnap délig áru-
sitja a Délmagyarország jegyirodája. 

Tornaünnepély. A Munkás TE vasárnap dél-
után fél 5 órakor a rókusi tornacsarnokban 
nagyszabású tornaünnepélyt rendez, amelyen a 
tornászvilágbajnokság kötelező szabadgyakor-
latait is bemutatják. A tornaünnepélyén közre-
működik az egyesület mandolinzenekara. 

A Szeged FC február 11-én megrendezendő jel-
mezes bálja a farsang egyik legkiemelkedőbb ese-
ményének Ígérkezik. A bál rendezősége nagy elő-
készületeket tesz a siker érdekében; 1500 meghívót 
bocsájtott ki. 

A főiskolai válogatott csapatot, amely jövő 
vasárnap Debrecenben a Bocskai ellen játszik, 
F á b i á n József kapitány a következőképen 
állította össze: Goda (MAFC) — dr. Karácsonyi, 
Tóth III . (KEAC) — Jacsó, Vecsey, Simon 
(DEAC) — Tóth III., v. Feketekovács, Solti IV. 
(KEAC), Iványi CBEAC), Bukoveczky (KEAC). 

A magyar kardcsapat 4:5 aránvban vereséget 
szenvedett az olaszoktól. A magyar csapat ver-
senyét K a b o s gyenge szereplése okozta. Az 
Európabajnok egvetlen asszót nem nyert, mis 
Raicsányi és Gerevich 2—2 győzelmet aratott 

Back. a Szeged FC játékosa, aki az ETC-vel 
folytatott szerződtetési tárgyalásokat, szombaton 
visszaérkezett Szegedre Back visszatérésének 
oka: nem tartotta megfelelőnek az ETC ajánlatát. 

Az Fjszesredi TC vasárnap délntán 3 órakor, 
határozatképtelenség esetén 4 órakor az újszeged! 
kultúrházban tartja tisztújító közgyűlését A köz-
gvülés után műsorral egybekötött táncestélv lesz, 
amelynek jövedelmét az egyesület sportfelszerelése 
javára fordítják. 

A Tisza TE pénteken tartotta meg tisztújító 
közgyűlését. W o l f Endre elnök megnyitója ulán 
a jelentéseket olvasták fel, majd a kővetkező tisz-
tikart választották meg: tiszteletbeli elnökök: 
Pongrácz Albert, báró Tunkl Tamás, begavári 
Back Károly, v. Szabó Géza, S/nbó János, elnök: 
Wolf Endre, társelnök: Szolesányi István, főtit-
kár és művezető: Dani Ferenc, főpénztáros: Lő-
winger Sándor, pénztáros: Kocsis Imre, ellenőrök: 
Wolf Mihály és Szolosányi Géza, orvos: dr. Kauf-
mann Imre. 

A KEAC kardvivó csapata pénteken Kecske-
méten vendégszerepelt, ahol a KAC együttesét 9:7 
arányban legyőzte. 

Tö&sde 
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 

irányzata ma is barátságos volt bár áremelkedés 
nem volt oly erőteljes mint az elmúlt napokban. 
Az érdeklődés ma sem hiányzott, míg azonban az 
előző napok szilárdsága inkább technikai javulás-
nak nevezhető, addig a mai érdeklődés a közönség 
köréből érkezett vételi megbízások teljesítésének 
köszönhető. Különösen a cukor, szén és bányapa-
pirok iránt mutatkozott újból élénk érdeklődés, de 
jó kereslet nyilvánult meg a vas, közlekedési pa-
pírok iránt is. A forgalom nem volt tul nagy mé-
retű. Igen szilárd volt az áruhiány, a dollár kül-
földi áremelkedése, továbbá fedezési vásárlások 
következtében a piac. A hadikőlcsőn árfolyamaiban 
alig történt változás Magyar Nemzeti Bank 140, 
Mák 180, Ganz 13, Izzó 274. Jutaipar 13.5, Szegedi 
kenderforötfvár H 75 Ooldberger 35, Pamutipar 
43. Iránya • •••••'-ago». 

Zürichi devizazarlat Páris 20.33, London 15.80, 
Newyork 325.00. Brüsszel 72.05, Milánó 27.15, Mad-
rid 41 90, Amszterdam 207.60, Berlin 122.65, Bécs 
hiv. 73.17, silling 57.60. Prága 15.29, Varsó 58.05. 
Belgrád 7.00, Athén 3.00. Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos ártolyamjelen-
tése. Angol font 17.90—18.30, dán kor. 79.60—80.60, 
belga frank 79 16—79.74. cseh korona 16.95—17.07. 
dollár 352 00- 362.00, kanadai dollár 343.00-363.00 
francia frank 22.30-22 50 dinár 7.80—830. ho'lan-
di forint 230 80—232.20. lengyel zloty 64 65—6515, 
leu 3 42-3 46. leva 4 00-426. Ura 29 90—30.20 né-
met márka 135 70—136.60. norvég korona 93 00 -
94 00. osztrák ' 78 80—80 70 svájci frank 
110.70—111.40, svéc -- <*?.60_93.60. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
Buza tiszai 77 kg-os 8 20-8.50, 78 kg-os 830-8.60, 
79 kg-os 8.40-8 70, 80 kg-os 8.50-8 80, jászsági, 
fejérmegvei, dunántull, pestvidéki, bácskai 77 
kg-os 8.00—810. 78 kg-os 8.10—8.20, 79 kg-os 8.20— 
8.30, 80 kg-os 8.30—8.40. Pestvidéki rozs 4 40-4.50, 
takarmánvárpa I. 7.25—7 40. sörárpa I. 1050—11 50 
zab I. 8.30-8 40. ujtengerl 6.30—6.35, ótengeri 7.90 
—8.00. korpa 6 40—6 50 
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fürdőkályhák, mosdók, ango klozet, bidék és 
piperecikkek elsőrendű kivitelben *«k«t® 

Ií4 Nándornál, Kossuth L. augárnt 18. Tel 22-72. 
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fl üóravárosi TE—SzM és a nagyváradi Törekvés—Szeged FC 
mai mérkőzésére jegyek 20 s z á z a l é k o s elővételi kedvezménnyel 
a Délmagyarország jegyirodában. 


