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Sporí Az első liga vasárnapi fordulója. Budapest: 
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Szeged FC—Budai 11 Újszegeden 
Nagy crócklődős előzi meg a Szeged FC 

Budai 11 bajnoki mérkőzést, amely vasárnap 
a SzAK-pályán kerül eldöntésre. A papírfor-
ma szerint a Szeged FC a mérkőzés favoritja, 
a Budai 11 jelenlegi formáját nézve azonban 
teljesen nyilt küzdelemre van kilátás. A nem 
hangos nevekből álló budai csapat az utóbbi 
időben nagy 1 ormaiavuláson ment át; ismét 
jól összedolgozott együttes a Budai 11, amely 
ellen senki sem mehet biztosra. Mult vasárnap 
teljesen reális körülményeik között legyőzte a 
Kispestet. Ez ellen a osapat ellen a Szeged FC 
csak akkor győzhet, ha sziwel-lélokkel végig-
kiizdi a mérkőzést. Remélni lehet, hogy a 
Szeged FC nem fog csalódást okozni, Kutikkal 
pedig végleg megoldódik a régóta vajúdó cen-
terkérdés. 

A Budai 11 szombaton este Faragó Lajos 
igazgató vezetésével Szegedre érkezett. A bu-
dai játékosok nagyon bíznak abban, hogy sze-
gedi vendégszereplésük sikerrel jár. 

A két csapat a következő összeállításban ve-

szi fel a küzdelmet". 

Szeged FC: Pálinkás—Schmidt. Riesz— 
Gyurcsó, Grosz, Varga — Korányi, Bognár, 
Kutik Kiss, Havas. 

Budai 11: Budai — Wébar, Fekete - Magda, 
Burger. Sahuster — Rökk, Stancsik, Zilahy, 
Pozsonyi. 

A Szeged FC—Budai mérkőzés előtt, — 
amely fél 4 órakor kezdődik és amelyet Klug 
Frigyes vezet —a SzAK-pályán kiét érdekes 
amatőrbajnoki mérkőzés kerfj eldöntésre. A 
SzAK-pályán játszák le délután egynegyed 
1 órakor a Vasutas—HMTE, 2 órakor pedig az 
SzTK—KTE els(5osztályu bajnoki mérkőzést. 
Délelőtt fél 11 órakor a SzAK II Postás má-
sodosztályú bajnoki meccset rendezik meg. 

* 

A Szeged FC—Budai 11 mérkőzés }egyeit 
20 százalékos elővételi kedvezménnyel vasár-
nap délig árusítja a Délmagyarorszdg jegy-
iroddja. 
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Ügyvezető-válság 
a Szeged FC-nél 

Plarkovlcs Szilárd befelentefle 
lemondását 

A Szeged FC vezetőségének körében nagy 
meglepetést keltett, hogy Markovics Szilárd, az 
egyesület ügyvezető elnöke lemondott tisztsé-
géről. A Délmagyarorszdg munkatársa kérdést 
intézett Markovics mérnökhöz, aki lemondá-
sának okáról a következőket mondotta: 

— Több oldalról ért támadások elvették ked-
vemet a munkától. Nyugodt lelkiismerettel tá-
vozom. mert kötelességeimnek — amelyet a 
közgyűlésen magamra vállaltam —, eleget tet-
tem. A Szeged FC szanálási munkája befeje-
ződött, az egyesületnek ma már jel-íntős adós-
sága nincs, a játékosoknak nem tartozik, sőt 
készpénzbetéttel is rendelkezik. A csapatban 
példás fegyelem van, elért eredményei sport-
belileg megfelelőek. Lemondásom előtt túráról 
is gondoskodtam; a Szeged FC március 25-én 
Kolozsvárott a KAC, április 1-én ós 2-án Nmrv-
vdradnn a Törekvés, illetve a Crisana, 7-én 
ós 8-án pedig Aradon vendégszerepel az AMTK 
ellen. Távozásom egyik legfőbb oka. hogy a 
munkában komoly segítőm nem akad*, az ad-
minisztráció napi 4—5 órás elfoglaltságot je-
lentett. 

— Ezeken kivfll még számos más ok is szük-
ségessé tette lemondásomat. Ezekről egyelőre 
nem nyilatkozom. Mindezek ellenére, egy átme-
neti időig, . . 1—2 hétig — tovább vezetem a 
klub ügyeit, hogy semmiféle sérelem ne érje 
egyesületemet. 

A Szeged FC vezetősége Markovics Szilárd 
lemondását — a kiszivárgott hírek szerint — 
nem fogadja el. hanem teljes bizalmáról bizto-
sítva felkéri, hogy vezesse tovább a klub ügyeit. 

Megalakult a 

ökölvívó szakosztálya 
M ó r a v á r o s i T E 

Elnök Gárgyán János, intéző Kleinesszcl Fe-
renc, tréner Biritz László. Tréninghelyiség és 
tagfelvétel és tréning kedden és csütörtökön 
este fél 8-kor a Mdiyds-téri Gdrgydn-féle ven-
déglőben. 255 

Az aroatőrbataokság 
vasárnapi programja 

A vasárnapi amatőrforduló szegedi program-
ján a Szeged FC—Budai mérkőzés előtt leját-
szandó SzTK—KTE és a Vasutas—HMTE 
meccsnek a két szegedi osapat a favoritja, bár 
a technikás vásárhelyi csapat és a feljavult 
kecskeméti együttes meglepetést csinálhat. 

A SzAK vasárnap Szentesen játszik, ahol az 
SzTE lesz az ellenfele. Ha a piros-fekete csa-
tárok Szentesen ís erélytelenek lesznek, álmá-
kéihoz hasonló meglepetés érheti a SzAK-ot. 

Az MTF.-nek igen nehéz dolga lesz Hódmező-
vásárselyen a WTVE-ve 1 szemben. 

A KAC technikás csapata bizitos győztesnek 
látszik a CsAK ellen. 

A Makói TK második csapata vasárnap má-
sodosztályú bajnoki mérkőzést játszik az MTK-
pályán a KITE-vel. A mérkőzés délután fél 4 
órakor kezdődik. 

Ferencváros—III. kerület, Nemzeti—Bocskai, 
Újpest—Phöbus. Miskolc: Attila—Hungária. 
Kaposvár: Somogy—Kispest. 

A „Toldi" vasárnap délelőtt 11 órakor a rókuá 
tornacsarnokban tartja tisztújító közgyűlését. 

SzAK—Tanárképző főiskola b) 11:2 (2:0). Ko-
sárlabdabajnoki mérkőzés, bíró F a r k a s Pál, gól-
dobók: Dorogi (9), Mecseki (2), illetve Kucsera (2). 

Tehetségkutató mezei futóversenyt rendez a 
Szegedi Munkás Testedző Egyesület, egyesületen 
kivüi álló 16 évet betöltött ifjak részére, akik le-
igazolva nincsenek és nyilvános versenyen még 
nem indultak. A verseny március 25-én, délután 
fél 3 órakor kezdődik a Gedó környékén. Bene-
vezni lehet szerda és szombat kivételével este 7-től 
9-ig a felsőkereskedelmi iskolában levő tornate-
remben (bejárat a Stefánia-sétány felől) és a ver-
seny kezdése előtt fél órával a helyszínen. Az első 
hat helyezett éremdíjazásban részesül. 

Tornászbemntató lesz vasárnap délelőtt 10 
órakor a rókusi tornacsarnokban, ahol a torna-
gyakorlatokkal egyidejűleg oktató előadás is 
lesz. Az országos szövetség részéről T ó t h Jó-
zsef vidéki előadó vezetésével bizottság fogja el-
lenőrizni a világbajnoki anyagot. 

Mezei futóverseny. Az atlétikai szövetség déli 
kerülete vasárnap délelőtt fél 11 órakor a lóver-
senytéri pályán kerületi if júsági, szenior egyéni 
és mezei futóversenyt rendez. A szenior ötös 
csapatverseny távja' 5800, az ifjúságiaké 3000 
méter. 
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KISOK-bajnokság. Szombaton délután három 
KISOK-bajnoki mérkőzést játszottak la Eredmé-
nyek: Tanítóképző—Reálgimnázium 2.-0 (1:0). Bíró 
Lőwy. Góllövők; Kürthy és Papp III. A mérkőzé-
sen T a k á c s olyan szerencsétlenül fejelt össze 
Sárival, a Tanítóképző centerhalfjával, hogy orr-
csonttörést szenvedett. — Főreál—PiaristagimnA-
zium 8:0 (3:0). Bíró Komlósi. Góllövők: Kratofil 
(41. ördög (3) és Ébner. — Ipar—Tunyoghy 2;0 
(1:0). Biró Pataki. Góllövők: Takács és Erdélyi. 

Vasutas—Békéscsabai Máv. vasntasökölvivó 
bajnoki mérkőzés lesz vasárnap este 7 órakor a 
rókusi tornacsarnokban. A mérkőzésen a Vasutas 
a kővetkező csapattal áll ki: Csikós, Kiss, Am-
brus, Eperjessy, Surányi, Percsics, Farkas, Szabó. 
Szép mérkőzésnek ígérkezik az országos bajnok 
Szabó és Gerai küzdelme a nehézsúlyban. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszég 
Hírlap- és Nvomdavállalat Rt könyvnyomdájában 

Felelős üzemvezető: Klein Sándor. 

SCbon9 Himeüária műtrágya 
azaz szuperfoszfót 

ÍPapriknpiao ) 

Szegeöí uzemsK öuöaDesJ! lerawnak 
tökéletes kezelésit és adminisztrációját 

elvállalja 
telefonnal, raktárakkal biró aktiv kereskedő anyagi 

garanciával. 
Megkeresés Kaposi LAsslö festők és vetryeskere*. 
kedő, Budapes t . VT. Natrymező ucna 21. 14 

í i e o e d , Csekonlcs- és Kiss-ucca sarok 

HÚSVÉTRA 

3 drb csokoládé tojás staniolozva —.24 
Csokoládé tojás 13 cm átlátszó csoma-

golásban —-24 
4 drb kis csokoládé nyul v. bárány —2A 
4 drb, v 3 drb, v. 2 drb vatta csirke —.24 
Óriási csokoládé nyul 30 cm magas —.98 
1 üveg locsoló parfüm szóró dugóval .—24 
Húsvéti doboz 10 drb csokoládé csirke, 

nyul, báránnyal megtöltve —-24 
HAZTARTASI CIKKEK 

3 drb, v. 2 drb. v. 1 drb festett rózsafakaró -.24 
3 drb, v. 2 drb tolókasütő —.24 
Burgonyaprés fémből P 1.58 
Hussütő lábas fémből —.52 

ÉLELMISZEREK 
40 dkg kitűnő főző- és étkező csokoládé —.78 
Fél kg cacaópor —-88 
Kérje most megjelent hnsvéti árjegyzékünket! 


