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Sport 

N á p o l y 
A magyar válogatott futballcsapat vasárnap 

Játsza Nápolyban Egyiptom együttese el-
len első világbajnoki mérkőzését. A meccs nagy 
küzdelmet igér, mert tekintélyes játékerőt kép-
viselő csapatnak tar t ják az egyiptomiakat. Az 
eddigi találkozások alkalmával a magyarok 
nagy balszerencsével játszottak az egyiptomiak 
ellen: Páris 0:3. Kairó 0:0. A nagyjelentőségű 
mérkőzést a rádió közvetítem fogja A meccset 
az olasz Barlassina vezati. 

Vasárnap eldöntésre kerülő többi világbajno-
ki mérkőzés: Róma: Olaszország—USA, Geno-
va: Brazilia—Spanyolország, Torino Ausztria— 
Franciaország, Firenze: Németország—Belgium, 
Bologna: Argentin?—Svédország, Trieszt: Cseh-
ország—Románia, Milánó: Hollandia—Svájc. 

Az amatőrbajnokság 
finise 

Nagy érdeklődés előzi meg a vasárnapi arna-
tőrforduló keretében Szegeden az SzTK-pályán 
eldöntésre kerülő 

KEAC—SzTX 

bajnoki mérkőzést. A találkozó nagy küzdel-
met igér, mert a KEAC reorganizált csapata 
szeretné visszaszerezni vezető pozícióját, 
amely igen n júéz lesz a jó formában levő 
SzTK-val szem'.en. Az SzTK—KEAC mérkőzés 
előtt, — amely délután fél 6 órakor kezdődik 
— tél 4 órakor a 

Vasutas—MAI? 

meccset játszák te, amely érdekesség szempont-
jából a főimórkőzcssel vetekszik. A kitűnő 
programot a délután fél 2 órákor kezdődő Vas-
utas tl—MAK másodosztályú bajnoki és a dél-
előtt tél 10 órakor lejátszandó SzTK 11—KEAC 
11. szövetségi dijmérkőzés jól egészíti ki. Az 
SzTK—KEAC mérkőzés alatt közvetítem fog-
iák a nápolyi Magyarország—Egyiptom mecs-
cset. 

Makón az 

UTC—MTK 

meccsen az újszeged} osapat ismét a kiesés 
ellen harcol. Az MTK-pályán délután egvne-
gyed 6 órakor lejátszandó meccs előtt fél 4 
órakor az MTK 11—Rákóczi másodosztályú 
bajnoki mérkőzést játszák le. 

A SzAK Csongrádon a CsAK. az MTE Szen-
tesen az SzTE, a KEAC Hódmezővásárhelyen a 
HTVE ellen játszik vasa-nap. 

Szegeden az UTC-pá'ván vasárnap délután 
fél 6 órakor a SzAK 11—UTC II. szövetségi 
díjmérkőzést rendezik meg. 

Bukoveczky 
Szegeden marad 

A szegedi sportkörökben szombaton oTyan 
hirek terjedtek el, hogy Bukoveczky Mihály, a 
KEAC válogatott játékosa és a Bocskai között 
megszakadtak a tárgyalások. Az üggyel kap-
csolatban kérdést intéztünk Bukoveczkyhez, aki 
megerősítette a hírt. 

— Levélben közölten a Bocskaival, — mon-
dotta —, hogv szerződést egyelőre nem írok 
alá a közbejött akadályok miatt, .¿rre :.z elhatá-
rozásomra nemcsak az késztetett, hogy a KEAC 
még megnyerheti a bajnokságot és rám szüksé-
ge van, hanem. * ert a Szeged FC-vel is tár-
gyalok. A tárgyalások még nem vezettek ered-
ményre. de a ielek szerint arra minden remény 
megvan. 

fl frontharcos 
autótura versenyzői Szegeden 

Az Országos Frontharcos Szövetseg sport-
osztálya által L200 kilométeres távon rendezett 
autó- és nvotorlíerékpárverseny résztvevői 
szombaton délelőtt vonultak át Szegeden. A 36 
fé&xtMmü közül 24 érkezett Szegedre és ha-

ladt tovább Pécs felé. A versenyzők zöme egy 
órával a standard i >n belül Vkezefct Szegedre. 
A 242 kilómét res útszakaszt elsőnek Delmar 
Walter futotta meg, aki 9 j ra 40 perckor érke-
zett a szegedi időellenőrző állomásra. Vele 
egyidőben érkezett Bodor István, 5 óra 41 
perckor Wilhetm Sándor, 55 Dereikor oedig ifi. 
Horthy Miklós futott be SzeVedre. Ezután ér-
keztek meg a stratnál 10 perccel később induló 
motorkerékpárosok, akik közül Kesjár János 10 
óra 1 perckor futott be elsőnek. Közvetlen utá-
na Kozma Endre és Szukovecz Ferenc jött. Azok 
a versenyzők, akik a standardon belül érkeztek 
meg. Szegeden pihenőt tartottak, a többiek 
megállás nélkül fu-tottaic tovább Pécs felé. A 
szegedi idöellenőrzőállomáson v. Toporczy Bé-
la tábornok ós Csenky Sándor ezredes, a front-
harcos szövetség, Fonyó I s h n n pedig a DLASz 
képviseletében fogadta a versenyzőket. 

Három alosztály a déli kerületben? A DLASz 
intézőbizottsáía tegnap rendkívüli ülést tartott, 
amelynek egyetlen tárgya az alcsztálybeosztás 
kérdése volt. Az itit' főbizottság tervezetet dol-
gozott ki. amely szerint a déli ' 'erülrtet az ed-
digi kettő helyett hár m alosztályra: északi-
ra. középre és délre osztanak fel. A terv meg-
valósulása esetén a aéli alosztályban a szegedi, 
a kecskeméti és a kisknnfélpgyházi csapatok 
játszanának, míg a makói, sze~tesi, vásárhelyi-
orosházi és a csongrádi egyesületek a közép-
alosztályba kerülnének. Békéscsaba. Gyula, 
Mezőtúr alkotná az északi alosztúlyt. Mivel a 
tervezet a szerzett jogok megcsorbítása nélkül 
egy-egy alosztályban 10 csapat szereplését 
biztosítja, a játékosok nem lesznek annyira 
túlterhelve, mint * jelenlegi rendszer mellett. 

A SzAK vizipólócsapata vasárnap Orosházán 
vendégszerepel, ahol az OUE lesz az ellenfele. A 
SzAK a meccsre reorganizált csapatával áll ki: 
Ilolló — Keleti, Várhelyi II — Sárközy — Lacsa, 
Hlatky, Farsang. 

A Nemzeti—Attila kiesési derbimérkőzést, 
— amely mult vasárnap a Nemzeti sportszerűt-
len távolmaradása miatt elmaradt — vasárnap 
játszák le Miskolcon. A szövetség rendelkezése 
értelmében az Attila tartozik a mérkőzésen 
kettes rendőri 'zészillt :é rröl gondoskodni. 

Solti IV. Szegeden. S o l t i József, a Fhöbus 
válogatott futballistája rövid szabadságra Szeged-
re érkezett Beszélgettünk a volt szegedi játékos-
sal, aki helyzetével nagyon meg van elégedve. 
„Kitűnően érzem magam a Phóbusban — mon-
dotta —, ahol szeretnek és megbecsülnek. Hivatali 
állásomban előrerukkoltam: az ellenőrző osztály-
ból a jogügyi osztályba helyeztek át. Hazajöttem, 
mert két hónapja nem voltam Szegeden és ugy 
vágytam egy kis „hazai levegő után" — vőlegény 
vagyok . . . Varsóban kifogástalanul játszottak a 
szegediek. B o g n á r r a l jól megértettük egymást, 
S o m o g y i és G y u r c s ó pedig olyam labdákat 
adott, amelyeket „művészet volt elrontani." Vasár-
nap végignézem két volt klubom, az SzTK-nak és 
a KEAC-nak egymás elleni küzdelmét. Éjszaka 
visszautazom Budapestre, ahol hétfőn jelentkeznem 
kell. 

Maszlag-, beiéndek-, nadragulyalevelet, ||g 

anyarozsot, g 
kőrisbogarat és 
minden más gyógynövényt 

a legmagasabb árban vásárol 

öl*» MIKLÓS 
BVUAPEsl, V., Vilmos császár ut ö. 
Telelőn : SOS-/7 SUrgönycIm Urlmog. 

A Szeged FC készülődései. A Szeged FC-nek 
a SomoggyHl folytatott tárgyalásai mé T nem 
vezettek eredményre. -ízért a játékosok vasár-
nap pihenőt t a r t a l ak . A komolv munkához ked-
den kezdenek hozzá, amikor is labdatréninggel 
készülődnek a nyári túrára, amelynek érdeké-
ben a tárgyalások a legjobb uton haladnak. A 
csapat legközelebbi mérkőzését a jelek szerint 
csütörtökön játsza, lehet, hogy Szegeden egy 
e-ős amat>kombinálttal , valószínű azonban, 
hogy Kaposvárott a Somoggyal. 

Riesz és Havas vasárnap délután utazik Bu-
dapestre, hogy a német túrára induló III. kerü-
letihez csati ako vanak. 

Tóth István, az Újpest európahirü trénere a 
szezon befejeztével megválik egyesületétől, mert 
— „nem tudott bajnokságot nyerni csapatával". 
Hir szerint Tóth az olasz Triesztina trénere le;-z. 

Madarász Endre, a SzAK, majd a budapesti 
MTK bajnokdiszkoszvetője, a BSzKRT-hoz kérte 
átigazolását. 

Levente ünnepély. A Kinizsi, Toldi és a Rá-
kóczi Levente Egyesület vasárnap délután fél 
5 órakor a SzAK-pályán torna- s sportün-
nepélyt rendez. A sportünnepély programián 
szerepel: atlétika, ökölvívás, birkózás, súly-
emelés, talajtorna, müszabadgyakorbtok. ma-
gyar táncok, puskaszabadgyakorlaitok és 400 
levente közős zenés szabadgyakorlata. Az év-
záró beszédet dr. Halász Pál plébános, a Ki-
nizsi elnöke mondja. 

Vásárhelyi gimnáuum—Tiuiyoghy KISOK« 
mérkőzés lesz vasárnap délelőtt fél 11 órakor az 
UTC-pályán. A mérkőzést V e z é r Ernő veaeti. 

Birkózó pótválogató verseny leez vasárnap 
délután léi 1 órakor a rókusi tornacsarnokban 
Zsámibóky (Czegléd) — Dékány (Toldi), Száraz 
(Cgeléd) — Kovács (KTE) és Bárány (SzMTE), 
— Harmat (KEAC) között. 

Vivóverseny. A „kiskunbajnoki" kardvia-
dalt vasárnap reggel 8 órakor tart ják meg a 
rókusi tornacsarnokban a SzVE rendezéseben. 
Ezután 11 órakor megelőzően a déli kerületi 
egyéni női tőrvivóba jnokságot bonyolí t ják le. 

A DLASz intézőbizottsága a május 10-ről elma-
radt SzAK—KEAC és a KAC—HMTE mérkőzést 
junius 3-ra tűzte ki. A junius 3-ra kisorsolt MTE 
—HMTE meccset junius 10-re halasztották. 

Füszerkereskedők—Utazók futballmérkőzcse 
ma délután 3 órakor a Vasutas-pályán. 

A KEAC motorszakosztálya a siótoki csíllag-
turán. A KEAC motorszakosztálya résztvesz ju-
nius 3-án a Siófokon megrendezendő csillagturán. 
Az indulás szombaton délután 6 órakor lesz az 
egyesület Tisza Lajos-köruti klubhelyisége elől. 
Bajára indulnak, ahonnan vasárnap reggel foly-
tatják Htjukat Siófokra. Minden befutó értékes di-
jat, 20 géppel résztvevő egyesület pedig serleget 
kap. 

A Szegedi Ipari Vásáron résztverő néhány asztalosmester arra hivja fel a nagyérdemű közönség 
figyelmét, hogy „ők a bútorkereskedők részére bútort nem készítenek, de be sem raktároznak*. 

Miután a felhívás a szegedi bútorkereskedők előtt érthetetlen és nevetséges, kényszerítve érzem 
magam a szegedi bútorkereskedők nevében kijelenteni, miszerint a szóbanforgó asztalosmesterek egyi-
kével sem kívántak dolgoztatni, mégkevésbé tőlük bútort beraktároztatni. 

A szegedi bútorkereskedők mind képzett szakemberek, akik megtudják válogatni azokat az asz-
talosmestereket, akikkel dolgoztatni részükről kívánatos és akik arra érdemesek. 

K e r t é s z S á n d o r , 
a Szegedi Bnior! — t l t f e t o a . 

V i g y á z a t ! 
Ne vegyen a d d i g , 

Csillárt, I z 
Rádiót, II 

írógépet !§ 
Kerékpárt, 

kedvező részletre is beszerezhető.
 aho 'Kelemen Márton, Kelemen ucca 11. 


