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Sport 
A szegedi egyesfiietek — 

visszalépnek a bajnokságtól 
Javaslat az Ónálló alosztály felállítására — Elhalasztanák 
a két első lorduló mérkőzéseit 

Figyelem! Újítás! 
mai naptól kezdve steril 

papirtégeiyekben 
kapható a kitűnő pasztőrözött tejszínből készült 

tejföl geiTekbni 24 fillérért. 
a Központi Tejcsarnok RT. 

f l ó k t a l b a n . 

Végeredmény: Magyarország 76 pont, Olasz-
ország 65 poni. 

Ismeretes, hogy az egységes szegedi front 
legutóbbi értekezletén elhatározták, hogy a be-
adott nevezéseket a szegedi egyesületek vissza-
vonják és nem vesznek részt a ba jnokságban a 
jelenlegi körülmények között. Az elhatározást 
tett követte: kedden valamennyi szegedi egye-
sület bejelentette a DLASz intézőbizottságának, 
hogy visszalép a bajnokságtól, — egyidejűleg 

Íiváslatot tettek a DLASz vasárnapi tisztújító 
özgyülésének az önálló szegedi alosztály fel-

állítására. A szegediek ezt az elhatározásukat 
azzal indokolják, hogy nem birják az utazással 

A Szeged FC 7:2-re győzött 
Bonn-ban 

Vasárnap Bonn-ban, a város csapata ellen 
játszott a Szeged FC. A ragyogóan játszó sze-
gedi csapat hatalmas győzelmet aratott a jó-
képességü német csapat ellen. Somogyi és Kiss 
kivételével elsőrangúan játszott az egész csa-
pat, de különösen Mester és Grósz remekelt. A 

fólokat M e s t e r (2), G r ó s z (2), K o r á n y i 
I. (2) és B e r t ó k lőtték. A mérkőzés végén a 

SŰOO főnyi közönség hatalmas ünneplésben ré-
szesítette a Szeged FC-t. 

Szerdán Hágen válogatottjával játszik a sze_ 
gedi csapat. 

Atlétikai verseny a bajnokság 
előtt 

Vasárnap délután rendezték meg a SzAK-pá-
lyán a bajnoki előkészítő atlétikai versenyt A ver-
senyen sajnálatos baleset tőrtént, amelyről lapunk 
mis helyen számolunk be. 

Részletes eredményeik: 100 m. sikfutás 1. Almá-
sf I. (előny nélkül) 11.3 mp. (SzTK), 2. Szőke (előny 
nélkül) 11.5 mp. (SzTK)., 3. Hirschl (SzAK, 3 m. 
•lőny) 11.6 mp. Magasugrás 1. Almási II (SzTK) 
169 cm., 2. Szakály (SzTK, 6 cm előny) 167 cm, 3. 
Müller (SzVE. 6 cm előny) 167 cm. 800 m. síkfutás 
1. Benkő (SzTK 2 mp előny), 2:14.4 p„ 2. Takó 
(SzVSE, 2 mp el«ny) 2:14.8 p„ 3. Tábith (SzVSE, 
e. n.) 2:18.8 mp. 500 Om. síkfutás 1. Juhász (SzAK 
e. n.) 2:18 8 mp. 5000 m. sikfutás 1. Juhász (SzAK 
Jovanlv (SzTK, 20 mp. előny) 17:56.2 p. Sulydobás 
1. Baróti (SzAK 180 cm. e.) 11.54 m., 2. Hirschl 
(SzAK 220 cm e.) 11.39 m„ 3. Csipak (SzAK, 150 em 
előny) 11.02 m. 400 m. síkfutás 1 Kenderesi (Sze-
gedi VSE e. n.) 56.8 mp., 2. Almási II. (SzTK, 10 
m. e.) 57.4 mp.. 3. Leó (SzAK 15 m. el) 58 mp. Disz-
koszvetés 1. Baróti (SzAK 680 cm. e.) 37.38 m„ 2. 
Szőke (SzTK e. n.) 35.88 m„ 3. Csipak (SzAK 240 
cm e.) 35.75. Távolngrás 1. Almási I. (SzTK) 656 
cm., 2. Nagy (SzVSE 1 m. e.) 642 cm., 3. Szakály 
(SzTK, 50 cm •.) 640 cm. 1500 m. sikfntás 1. Ko-
vács (SzAK 20 m. e.) 4:29 2 mp., 2. Széli (SzVSE, 
e. n. 32 mp., 3. Tábith (SzVSE e. n.) 433.4 mp. Ge-
relyvetés 1. Végvári (SzTK 17 m. e.) 54.20 m.. 2. 
Gombos (SzAK 14 m. e.) 52.90 m., 3. Szakály (SzTK 
10 m. e51.70 m. 

Befejeződött 
az uszó Európa-bajnokság 

Vizlpólócsapatunk. ismét ba fnok lett 

A magdeburgi Európabajnokság utolsó nap-
jának eredményei: Toronyugrás: Starck (né-
met) 98.99 pont. 4. Vajda (magyar) 89.87, 7. 
Hódi (magyar) 80.03, 200 m. mellúszás 1. Sie-
tas (német) 2:49, 4ö0 m. női gyorsúszás 1. Mas. 
tenbrock (holland) 5:27.4, 2. den Ouden (hol-
land) 5:27.4, 1500 m. gyorsúszás 1. Taris (fran-
cia) 20:01.5, 2. Costoli (olasz) 21:01.1, 3. Wain-
wnght (angol) 21:10, 4. L e n g y e l (magyar) 
21:14.5, 7. P a t a k i (magyar) 21:40.8 p. 

Vízipóló: Magyarország—Svédország 9:1 (4:1), 
Németország—Belgium 2:1 (1:0). A vízipóló 

járó nagy kiadásokat. 
A DLASz intézőbizottsága kedden foglalko-

zott a szegedi egyesületek beadványával és 
ügy dötött, hogy annak elintézését a DLASz el-
nökségére bízza, egyidejűleg azonban az ama-
tőrbajnokság két első fordulóját elhalasztotta, 
hogy a békéltetési tárgyalásokra elegendő idő 
álljon rendelkezésre. 

A székhely kérdésére vonatkozólag a szegedi 
egyesületek ugy döntöttek, amennyiben az Bé-
késcsabán lesz, nem vállalnak tisztséget az al-
szövetségben. 

bajnokság végeredménye: 1. Magyarország, 2. 
Németország, 3. Belgium, 4. Svédország, 5. Ju-

toszlávia, 6. Franciaország, 7. Spanyolország, 
. Csehszlovákia. 
Az európabajnoki pontverseny végeredmé-

nye: 1. Németország 118 p., 2. Magyarország 72 
pont, 3. Franciaország 37, 4. Olaszország 34, 5. 
Anglia 27, 5. Csehszlovákai 13, 7. Belgium 10. 
8. Dánia 10, 9. Svédország 8 és fél, 10. Svájc 5, 
11. Hollandia 4 és fél, 12. Finnország, Norvé-
gia és Jugoszlávia 4, 15 Lengyelország 1 pont. 

A verseny folyamán megrendezett magyar 
—német uszómérkőzésen 21:l9-re győzött a ma. 
gyár csapat. 

A magyar atléták győzelme 
Magyarország—Olaszország 76:65 

A vasárnapi magyar—olasz atlétikai ver-
seny biztos magyar győzelmet hozott. A ma-
gyar atléták három uj országos rekordot állí-
tottak fel. Részletes eredmények a következők: 

110 tn. gátfutás 1. Kovács (magyar) 14.4 mp., 
2. Valle (olasz) 14.9. 400 m. síkfutás 1. Taver-
nari (olasz) 49 mp., 2. Barsi (magyar) 49.3. 1500 
m. síkfutás 1. Cerati (olasz) 3:54 p., 2. Beccali 
(olasz) 3:54.8., 8. Szabó (magvar) 3:55.4. Riidug-
rás 1. Zsuffka (magyar) 403 cm, országos re-
kord, 2. Inocenti (olasz). 100 m. síkfutás 1. Sir 
(magyar) 10.5., Toetti (olasz) 10.7 mp. Távolug-
rás 1. Dombovári (magyar) 741, 2. Koltai (ma-
gyar) 725. 400 m. gátfutás 1. Facelli (olasz) 55.2, 
2. Héjjas (magyar) 56.7. 800 m. síkfutás 1. Lanzi 
(olasz) 1:53.2, 2. Ignátz (magyar»1:55.6. Gerely-
vetés 1. Várszegi (magyar) 67.77 m. országos re-
kord. 2. Farkas (magyar) 60.92. Sulydobás 1. 
Darányi (magyar) 15.18, 2. Horváth (magyar) 
14.30 m. 5000 m. síkfutás 1. Kelen (magyar) 14 
perc 55.4 mp., országos rekord, 2. Mastroieni 
(olasz) 14:57.6. Magasugrás 1. Bódosi (magvar) 
191, 2. Dotti (olasz) 185, 3. Degli (olasz) 185, 4. 
Sólyom (magyar) 180 cm. Diszkoszvetés 1. Ré-
mhez (magyar) 48.38, 2. Donogán (magyar) 
46.89, Olimpiai staféta 1. Olaszország 3:29.4 p., 
2. Magyarország 3:30.6 p. 

Turaeredménvek. Ferencváros— Ballspiel 
Club 6:5 (4:3), Újpest—CsSK 3:2 (1:2), Kispest 
—Olimpique Marseille 3:3 (2:3). 

A ligaszezon előtt. A ligacsapatok a ket'űs 
ünnepen a következő mérkőzéseket játszották: 
Soroksár—III. ker. 5:2 (3:1), Phöbus—Millená-
ris 4:4 (3:2). Attila—MMTE 6:0 (2:0), II. liga 
válogatott—Somogy 3:1 (0:1), II. liga válogatott 
—Somogy 2:1 (1:1). (Hétfőn.) 

A Bocskai nyerte a debreceni tornát. Bocskai 
—Rusy 4:0 (2:0), Vienna—Hungária 3:1 (2:1). 
(Vasárnap.) — Hungária—Rusy 4:1 (3:1), Bocs-
kai—Vienna 2:2 (2:1). (Hétfőn.) A bocskai gól-
jait Návai, a volt kecskeméti összekötő lőtte. 

A Felsővárosi IE és a szőregi Rákóczi SE va-
sárnap kitűnően sikerült sportnépünnepélyt tartott. 
Mind a ké- egyesület a tiszta hasznot a klub sport-
felszerelése javára fordítja-. 

A SzAK és a KEAC Makón. Szép fair küzde-
lemben győzött hétfőn a SzAK tartalékos csa-* 
pata a szintén nem komplett MAK ellen Ma-
kón. Eredmény 3:2 (2:2). A SzAK a győzelemre 
rászolgált, mert többet támadott, mint ellen-
fele. Á gólokat Borbás, dr. WahL Hertelendy, 
illetve Bu ja és Balogh (11-esből) lőtte. A mér-
kőzést Oláh vezette. A mérkőzéssel kapcsolat-' 
ban jól sikerült népünnepélyt rendezett a MAK, 
a pálya melletti ligetben. Még egy mérkőzés 
volt hétfőn Makón: az MTK játszott a KEAC-
cal. Változatos játék után reálisan alakult 3:3 
(2:1) arányban eldöntetlenné az eredmény. A 
gólokat Roth (2). Szíkora, illetve Tóth II., Tan 
kács és Kovács I. rúgták. 

A Szeged FC a most kezdődő szezonra uj sza-
badjegyeket bocsát ki, ezért felkéri mindazokat, 
akiknek régi szabadjegy van a birtokában, hogy 
láttamoztassa a Szeged FC klubhelyiségében (Ti-
gza-szálló) minden délután 5—6 óra között. 

Az Uiszegedi Lawn Tennlsz Egylet két győ^ 
zelme. Két szép győzelmet aratott szombaton és 
vasárnap az Ujszegedi Lawn Tennisz Egylet: 
szombaton 6:3 arányban legyőzte Kecskeméten 
a KAC-ot, vasárnap pedig 9:0-ra verte meg a 
KTE-t Kiskunfélegyházán. Mind a két mérkő-
zésre így állt ki ULTE: Singet-. dr. Basch, Su-
gár, Rosmann, dr. Fischerné Máté Klári, "Wel-
lisz Ágnes. A déli kerületi tenniszhajnokság je-
lenlegi állása: 1. KEAC, 2. ULTE, 3. TÉBE és 
a KAC. Lejátszandó még: TÉBE—KTE, KEAC 
—KTE. 

A SzUE vizipolócsapafa vasárnap Orosházán 
vendégszerepelt, ahol a OUE volt az ellenfele. A 
szegedi együttes lefékezve (6:2 (3:1) arányban biz-
tosan győzött az orosháziak ellen. A gólokat dr. 
Wanie II. (4), Szantszló (2), illetve Tóth III. (2) 
dobta. A biró dr. Weisz volt 

Az angol túrán levő Rapid vasárnap Dublin-
ban az ir Bohemians ellen 8:0 (3:0) arányban 
győzött. 

Mindig féláron utazhat 
száz kilóméteméi 
nagyobb távolságra 

Lépjen be 3 

az 

Száz kilóméternél kisebb távolságra h a r m i n c h á r o m s z á z a l é k a kedvezmény. 
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