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Különvonatok, ünnepélyes fogadtatás Szeneiien 
az Uipest vendégszereplése alkalmából 

A Szeged FC török lurá?a 

Szombaton megváltozott a Szeged FC vasárnapi 
programja: nem az SzTK—SZAK kombinált el-
len játszik, hanem csak a piros-feketékkel, mert 
az SzTK-nak másirányu elfoglaltsága van, — 
Fixmer, a csapat válogátott halfja vasárnap tart-
ja esküvőjét. 

A mérkőzés jó sportot és szép játékot ígér, 
ezen aíakul ki a Szeged FC Újpest elleni csa-
patot. 

A Szeged FC—SiAK mérkőzés után, amely 
délután egynegyed 2 órakor kezdődik. 3 órakor 
az UTC—Vasutas II., 5 órakor a SzAK II— 
Postás másodosztályú bajnoki meccset rendezik 
meg. 

A jő vő vasárnapi Szeged FC—Újpest mérkő-
zés iránt állandóan fokozódik az érdeklődés. Ma 
mér bizonyos, hogy jövő vasárnap az ipari vá-
sár alkalmából Budapestről, Sátoraljaújhelyről, 
Miskolcról, Szolnokról, Szentesről, Csongrádról, 
Debrecenből, Törökszentmiklósról, Ceglédről, 
Gyuláról és Békéscsabáról filléres vonat érkezik 
Szegedre és az utasok nagyrésze az ipari vásár 
megtekintése után végignézi a Szeged F C — Ú j -

pest meccset. Ezt bizonyítja a vidékről érkező 
tömeges jegyrendelés. 

A Szeged FC vezetősége már a bajnokcsapat 
és a közönség fogadásának kérdését is elintézte. 
Dr. Hedry Miklós és Villányi Ármin tegnap fel-
kérte dr. Pálfy József polgármestert, hogy üd-
vözölje az Újpestet ás a nagyszámban megje-
lenő vidéki közönséget. A polgármester elvál-
lalta a feladatot. 

Szombatra véglegesen elintéződött a Szeged FC 
túrája, amelynek időpontját és színhelyét még 
rifem közölte a Szeged FC. Annyit sikerült meg-
tudni, hogy Törökországba megy túrára a Sze-
ged FC, három meccset biztosítottak. 

* 

A Szeged FC vezetősége felkéri a klub tag-
jait, hogy jegyeikét csütörtök este 7 óráig a 
klubszobában feltétlenül vegyék át A pályán 
semmiféle szabadjegy »pénztár« nem lesz. * 

A Szeged FC—Újpest mérkőzés jegyeit 20 
százalékos elővételi kedvezménnyel a Délmagyar-
ország jegyirodája árusítja. 
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Sportegyesületek és fooíball csapatok figyelmébe! , 

Tilztelettel közöljük, hógy berendezkedtünk minden kívánságnak 
megfelelő foötball ruházati cikkek gyártására, illetre árusítására. 
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Football nadrágokat, 
lábsiarvlddket 
Kapós szTCttereket 

L A M P E L é s H E G Y I S Z E G E D , 
Tisza L hörut. Déli Labdarugó Szövetség és Szeged rc szállítója. : 
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Szeged — Európa előtt 
Az első szegedi középeurópai kupa-küzdelem jelentősége 

Szeged juniusban európai jelentőségű sport-
esemény színhelye lesz. Miután a szegedi profi 
futballcsapat a magyar bajnokságban elért ne-
gyedik helyezésével kvalifikálta magái a Közép-
európai Kupa küzdelmeire, a kupa nemzetközi 
szabályai szerint egyik mérkőzését Szegeden jdt-
sza le. Ellenfele a megejtett sorsolás következté-
ben Csehország bajnoka, a „Slávia" lesz. Ezriel az 
eseménnyel aztán Szeged városa belekerül Euró-
pa, sőt az egész világ Sportközvéleményének érdek-
lődési körébe. Ami eZen komoly sportesei 'ny je-
lentőségét illeti, azzal minden a sporthoz értő em-
ber tisztában van. Vidéki klubcsapat eddig csak 
egyszer érte el ezt a dicsőséget és ez a debreceni 
Bocskai volt, amely az elmúlt évben küzdött a 
Középeurópai Ktipa résztvevői között és otthon le 
is győzte az ola$z Bolognát, a kísőbbl középeuró-

pai bajnokot. Bologna egyetlen vereségét a 
Bocskaitól szenvedte. 

Nagyszerű teljesítmény volt ez és ennek értéké-
ből nem von le semmit az, hogy olaszországi küz-
delemben egy góllal nagyobb győzelmével kiverte 
a Bocs'".iit a további küzdelmekből. Az idén Sze-
ged zárkózott fel » nagy egyesületek mellé és ré-
szese lett annak a súlyos, de dicsőséges köte'es-
ségnek, hogy a magyar színekért küzdhet Európa 
előtt a naflvón megtépázott magyar fntballbecsfl-
letért. 

Amilyen rtágv dicsősége — • Sttprfl FC-nek. 

épp oly nagy, vagy talán még npgyobb dicsősége 
Szeged városának, hogy innen került ki az a csa-
pat, melyre egy nemzet rábizza sportjánalk kép-
visele.ét. Aki ismeri 

a Szeged FC megszületésének mosto-
ha körülményeit és azt a példátlan he-
roikus munkát, amivel négy nehéz 
esztendő óta küzd ez az egyesület 

fennttillásáért/ 

aki tudja, hogy a semmiból, párszáz pengő össze-
adott pénzből és néhány ideális lelkű sportember 
nehéz, idegölő munkájából sikerült megteremteni 
a már nagyszerű eredményt, az mély csodálattal 
és elismeréssel adózik a Szeged FC vezetőségének. 

A Szeged FC mai dicsőséges szereplése nehéz 
tálajon, íőkszór reménytelen küzdelmekben lett 
valóság, amelyet nemcsak a csapat játékosai har-
coltak végig, hanem a vezetőség is. A nagyközön-
ség azt nem tudja, hogy milyen nehéz munka — 
pénz nélkül, fillérekből fenntartani egy jó csapa-
tat. A közönség csak a meccseken látja a küzdel-
meket és szidja egy-egy ítkerteléfiíégért a játé-
kosokat és a „balkezes" vezetőséget, de tudomása 
nincs arról, b°gy milyen nehéz dolog jó csapa-
tot kiállítani a gyepre ós milyen nehéz munka egy 
csapatot fegyelmezni, összeszokhatni és összetar-
tani. Aztán meg a pénzt előteremteni, hogv a ren-
geteg költség fedezve lefven és fennakadás nélkül 
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naponta frissen köpült 
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fióktejcsarnokaiban. 

Viszonteladóknak árkedvezmény. 

gördüljön a klub szekere. A Szeged FC v et' 
feladata magaslatán áll és most, hogy 

elérkeztünk az eddig elért legszebb 
eredményhez, melyet valaha szegedi 

sportegyesület elért, 

meg kell hajtani az elismerés zászlaját a SzeReo 
FC előtt. 

Azok, akik állandó figytlehvnél kisértük « Sze-
ged FC éúróttáhlrü jelentőségét, csak az elishieríV 
szaváit adhatjuk, de fel kell hivnunk Szeged Vá-
ros vezetőségének figyelmét a Szeged FC ragyog? 
teljesítményére. 

A középeurópai kupa szegedi mérkő-
zése Szeged városát az egész sport-

világ elStl Ismerítaé teszi, 
ami felbecsülhetetlen propagandát jelent, áieg.-d 
ezzel belekerül egy olyan érdeklődés köréhe, ahol 
a külföld felfigyel rá és ugy köryveli el ezt « 
várost, mint a magyar kulturértékek egyik ténye-
zőjét. Szeged városának mindig az volt nemes lö-
rékvése, hogy propagandát fejtsen ki Szeged meg-
ismertetésére és azáltal, hogy értékeket tud pro-
dukálni, mely vonzerővel bir, ide vonja az ide-
geneket. Most olyan eszközt és lehetőséget adott 
a Szeged FC a városnak, amely kiszájnithatatlan 
előnyöket jelent Elsősorban ls a várost környező 
helyiségekben és városokban induljon meg a pro-
paganda, hogy innen jöjjenek be az emberek a 
nagy eseményre. 

A város idegenforgalmi irodája indítsa 
meg <J propagandát. 

Lépjen érintkezésbe a községek és városok veze-
tőségeivel. Aztán ami a legfontosabb: 

a Máv.-ndl eszközöljön kt erre a napra 
olcsó sportvonatokai, amelyek elhoe-

zák Szegedre ar érdeklődőket. 

Erre a napra Budapestről filléres vonatndk kell 
jönni, mert Budapest nagy érdeklődéssel kiséri a 
jeles sporteseményt. Olcsó motoros vonatok in-
duljanak minden kisebb városból, mert nincs 
olyan kisebb város Szeged körül, ahonnan, ha meg-
van a lehetőség, 150—200 ember be ne jönne 

Prága, ahonnan a Szeged FC nagy ellenfele ér-
kezik, már összeköttetésbe lépett az IBUSz-szal is 
erre a napra 

különvonatot indít Prágából Szegedre 
1000 cseh ntassal. 

Az IBUSz révén az utódállamokkal is érintke-
zésbe kell lépni a szegedi idegenforgalmi hivatal-
nak, mert bizonyos, hogy innen is sok érdeklődd 
jönne Szegedre a nagy sporteseményt végig-
nézni. 

Az előbbi évben, mikor a debreceni Bocskai ját 
szőtt az olasz bajnokkal, kétezer külföldi érkezel 
Debrecenbe és a nézők száma főbb volt 10 ez»r 
főnél. Szeged sem maradhaft tétlen, meg kell in-
dítani a legerősebb propagandát. 

A Szeged FC a maga részéről meg fog tenni 
mindent a kellő propagandára. Plakátokat küld 
mindenhova, a sajtó ismerteti a nagy esemény ér-
dekességét és jelentőségét és a helyi aportklul•<•' 
kai felveszi az érintkezést. Az ujszegedi Sz.\K 
pályát uj ülő- és állóhelyekkel szereli fel cs i 
kalmassá teszi a várható nagy tömeg befogadd 
sóra. Szeged városának is ld kell venni részéi a 
munkából. Az esemény előkészítése a Szeged FC-
nek nemcsak nagy munkájába kerül, hanem fen 
geteg költséget ls "igényel áz előkészítés és a meg-
rendezés. Anyagi segítséget kell nyújtani, hogy 
fennakadás nélkül tudja az európai Jelentőségű 
sporteseményt előkészíteni. Mart 

elsősorban a város érdekeit szolgdlfa 
Itt minden, ami ebben a dologban tör-

ténik. 

A hlr, s dicsőség, hogy Szeged fiéve ilyen rend-

Szeged F C . « mérkőzésének jegyei 2 0 szá-
elővételi kedvezménnyel a D é l -

magyarország Jegyirodában. 


