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S p o r í 
Nincsenek csapatösszeállitási 

gondok a Szeged FC-ben 
Talán még soha mam uralkodott olyan jó han-

gulat a Szeged FC-ben, mint most. amikor -sryik 
legnehezebb küzdelme előtt áll a csapat- Két-
ségtelen hogy a Ferencváros valamennyi ed-
digi ellenfélnél nehezebb, de nem tartják — le-
küzdhetetlen ellenfélnek. Mindenesetre jó ha-
tással lest a játékosokra, ha a szerdai különvo-
nattál nagyobb drukkertársaság is utazik Bu-
dapestre' A különvonat csak abban az esetben 
indul, ha legalább százan jelentkeznek- Az úti-
költség oda és vissza nyolc pengő és szombat 
délig lehet jelentkezni a menetjegyirodában-

A bizakodó hangulat érezhető volt a csü-
törtöki tréningen, amelyen a Szeged FC a 
SzAK-kal játszott- A tréningmeccs élvezetes 
játékot h'özott a futballisták kedvvel dolgoztak-

Az Mén először fordul elő. hogy a Szeged FC 
vezetőségének nincsenek csapatösszeállítás' 
gondját- Ha szerdáig nem jön valami közbe-
abban az ecetben a Bocskai elleni győztes együt-
tes veszi fel a küzdelmet a Ferencváros ellen-

A Szeged FC játékosainak vasárnapi foglal-
kostatása ügyében még nem döntött a vezető-
ség; lehet, hogy valamelyik amatőrcsanattal 
játszik a Szeged FC. de az sincs kizárva, hogy 
csak kiadós labdatréninget tartanak-

Csütörtökön hozzákezdtek 
a Vasutas-pálya építéshez 

A pénzügyminiszter átengedte a Vasutasnak 
a dohánygyár mögötti területet 

Hosszas huza-vona után végre elintéződött 
a Vasutas-pálya ügye. Csütörtökön délelőtt 
Szegedre étkezett a pénzügyminiszter átirata, 
amely szerint a pénzügyi kormány a dohány-
gyár mögött elterülő 6500 négyszögöl területet 
pályaépítési célókra átengedte a Vasutasnak. 
A pénzügyminiszter által átengedett terület 
mellett elhúzódó 4000 négyszögöl főidet a vá-
ros adta a Vasutasnak. Ilyen körülmények kő-
zött több, mint tízezer négyszögöl területen 
építik fel a sporttelepet, amelyen minden sport-
ág otthonra talál. 

A munkálatokhoz csütörtökön hozzákezd-
tek. Elsősorban a futballpálya talaját akar ják 
elkészíteni, mert a Vasutas szeretne még eb-
ben a szezonban otthonában mérkőzni. 

Szekeres: az $zTK-hoz kérte igazolását. Va-
lónak bizonyultak azok a hírek, hogy S z e -
k e r e s László visszaamatörizálása után az 
SzTK játékosa lesz. Szekeres aláirta az SzTK-
hoz szóló igazolását, amely ha szombatig Bu-
dapestről visszaérkezik a DLASz-hoz, a cen-
terhalf vasárnap játszik az SzTE ellen. 

BEVONULÓ KATONAKNAKs 
Katona ládalakat —.24 
1 nagy doboz „Tükör" cipőkrém —.24 
10 drb levélpapír borítékkal —.24 
1 drb törülköző —.48 
2 doboz fénymáz —.18 
Körőmkefe ' —.10 
Sárkefe —.16 
Ruhakefe —.14 
Rud borotva szappan —12 
Alumínium borotva tál —.18 
Fényesítő kefe —.18 
2 doboz púder —.12 

Minden katonai felszerelési rikket leg-
olcsóbban árusitunk 

ÉLELMISZEREK: 
6 dkg Orange Pecco tea —98 
80 dkg teasütemény —.98 
3 drb citrom —.24 
l koszorú fü^e —.24 
10 dkg ararhHrxi teíhalom — 
10 dkg csokoládés drazsé —¿0 

DIVATÁRU; 
Színes női svájci sapka P 1.08 
Divat mintás pulh-wer P 3.88 

PÁRISI M G Y Í R U H Í Z RT. 
IZIOBP. CSEKONiCS ¿S KISS UCCA SAROK 

Szezonnyitó boxmeccs: 
Vasutas-Törekvés 

Érdekesnek Ígérkező ökőlvivómérkőzés ke-
rül eldöntésre vasárnap Szegeden. A szezon-
nyitó boxmeccsen, amelyet az országos vas-
utashajnokságért tartanak, a Vasutas, a buda-
pesti Törekvés csapatéval méri össze erejét. A 
Vasutas nagy előkészületeket tesz a mérkőzés-
re. A Vasutas csütörtökön összeállította csa-
>atát a Törekvés ellen: Csikós, Thury, Konko 

lyos, Ambrus, Kovács I., Percsi 
Gera. Az első csapatok meccse 
együttes ifi 

paiai a loreKves enen: CSÍKOS, inury, 
lyos, Ambrus, Kovács I., Percsics, Kovács II., 

első csapatok meccse előtt a két 
fjusági böxólói mérik Össze ere lüket-

A küzdelem délután fél 4 órakor kezdődik a 
rúkusi tornacsarnokban. 

Zemkó János debüje a Vasutasban. A déli 
kerületi birkózó csapatbajnoki küzdelmek a 
sorsolás szerint október 13-án kezdődnek. Va-
sárnap mégis lesz csapatbajnoki meccs, mert 
a Vasutas október 13-i másiiányu elfoglalt-
ságára való hivatkozással kérte a szövetséget, 
hogy a HTVE elleni mérkőzésére vasárnap áll-
hasson ki. A szövetség teljesítette a Vasutas 
kérését, ezért vasárnap Hódmezővásárhelyen 
eldöntésre kerül a mérkőzés. A Vasutast — 
Z e m k ó János kiséri Hódmezővásárhelyre. 

A Békési TE búcsúja Nagy Antaltól. N a g y 
Antalt, a Szeged FC uj balszélsőjét ünnepé-
lyes keretek között búcsúztatta el a békési TE, 
amely 250 teritékes bankettet adott. A banket-
ten megható módon búcsúztatták Nagy An-
talt, a klub elnöke azt kivánta, hogy legyenek 
vele ugy megelégedve, mint Békésen voltak. 
Nagy ezüstplakettet kapott a BTE-től. 

A Szegedi Vivó Egyesület készülődése a sze-
zonra. Azok á sportágak, amelyeket csak zárt he-
lyiségben lehet űzni, lassankint átveszik a szere-
pet. A tornászok után most a vivók kezdték meg 
előkészületeiket a szezonra. Mint eddig mindig, 
ezúttal is a Szegedi Vivó Egyesületben kezdődött 
meg a munka A r m e n t a n o vezetésével. Az 
SzVE tréningjeit máris sokan látogatják. 

A KEAC választmánya pénteken délután 6 óra-
kor az egyesület klubhelyiségében közgyűlést elő-
készítő ülést tart. 

A KEAC „gólyaversenye". A KEAC pénteken 
délután fél 3 órakor a SzAK-pályán kezdő- és 
úgynevezett „gólyaversenyt" rendez atléták ré-
szere. Mivel az ilyen versenynek mindig van 
érdekessége, a küzdelem érdeklődésre tarthat 
számot. 

Pleplár: a Vasutas úszója. Azok a hírek, 
amelyek egyes SzUE-uszóknak a Vasutasba 
való átlépéséről szóltak, ugy látszik, igazak. 
Ezt bizonyítja, hogy P l e p l á r Lajos, a kiváló 
SzUE-pólójátékos és hosszútávúszó, csütörtö-
kön aláirta a Vasutassal az igazolólapot. A Vas-
utasban ugy tudják, hogy a többi SzUE-uszó, 
akikről szó van, a napokban írja alá átigazo-
lási kérelmét. 

Béke az MTK-ban. A makói derbivel kapcsolat-
ban — mint jelentettük ellentétek támadtak az 
MTK intézője, W e l d m a n n Péter és egyes funk-
cionáriusok közölt. Az Intéző lemondott tisztségé-
ről. Most tigv értesülünk, hogy az ellentéteket si-
került áthidalná, Weidtraann visszavonta lemon-
dását. 

Vőneky (Vasutas) halála. V ő n e k y Mi-
hály, a Vasutas tehetséges csatárjátékosa 24 
éves, korában tífuszban meghalt. Vőneky a 
SzAK-ban kezdett futballozni és többször volt 
ifjúsági válogatott. Két héttel ezelőtt még ját-
szott csapatában, néhány nap múlva tífusz-
ban megbetegedett, amely végzett vele. Vőnekvt 
csütörtökön délután temették el nagy részvét 
mellett; a koporsót játékostársai vitték a sir-
hoz. 

A Toldi rendkívüli közgyűlése. A Toldi Birkó-
zó Klub vasárnap délelőtt 10 órakor a Frekott-
vendéglőben tartja rendkivüli közgyűlését. 

Fegyelmi ítéletek. Dr. K ö k é n d i Antal szegedi 
fegyelmi egvesbiró Sz f i r ka Józsefet (Postás), 
3 nónanra. P d r s u l n Mihályt 'Vasutas) 2 hó-
nanra tiltotta el a tátéktól, S o m o g y i Károiv 
SzTK-látékosnrtk visszaadta játékjogát a bizonyí-
tás kiegészítéséig. 

A SzFIE megóvta a t ÜTC ellen el vesztett má-
Södflíztályn bajnoki mérkőzését, mert a kitűzött 
időnél több, mint 20 perccel kezdték meg a játékot. 
Az egyesbiró felszólította az UTC-t, hogy igazoló" 
jelentését tegye meg. 

S Z E G E D E N IS KAPHATÓ M Á R 

mim 
a ha]festékek királynője. Szegedi 

Főlera kat; M A N N H E I M drogéria. 

J R á c K ó ^ 

X iHiúapcsíf rmiú műsora 
BUDAPEST I. 6.45: Torna. Utána hanglemezek. 

10: Hirek. 10.20: Felolvasás. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzőszolgálat ,12: Déli harangszó a.Z Egyetemi 
templomból. Időjáráisjelentés. 12.05: Timkó Mar-
git, magyar nótákat zongorázik. 12.36: Hirek. 13: 
Országos Postás Zenekar, vezényel ifj. ftoubal 
Vilmos. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és viz-
áUásjelentés. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci 
árak, árfolyamhirek. 16.10: A rádió diákfélórái a. 
16.46: Pontos időjelzés, időjéirásjelentés, hirek. 
17: Fejlődés-e a modern művészet? Körmendy 
András előadása. 17.30: Hütter Pál gordönkázik 
18: Sportközlemények. 18.10: Pátria és egyéb le-
mezek, 18.55: A Ditrói korszak. Ditrói Mór és 
Heltai Nándor párbeszéde. 19.30: A» Operaház 
előadásainak közvetítése. Hegyek alján. Zenedrá-
ma egy előjátékban és két felvonásban. 21.05: 
Hirek, Az előadás után kb. 22.10: Idő járás jelen-
tós. 22.15: Bura Sándor és cigányzenekara mu-
zsikál. 23.10: A Bachmann szalónötös műsora. 
0.05: Hirek. 

BUDAPEST II. 18.50: Zeitinger Jenő zongorá-
zik. 19.35: A hódmezővásárhelyi gölöncsér művé-
szet Irta Cseszkó Máté. 20: Budapesti Koncert 
Szalonzenekar. 21.25: Hírek. 21.45: Hanglemezek. 

ír&ehes müsorszámoft: 
WIEN. 19.25: Pooohielli: Giooonda, epsra. 
PRAHA. 19.30: eVrdi: Othello, opera. 
BUKAREST. 20: Donizetta: Lemmermoori 

Lucia gramofonopera. 
POZSONY. 20.40: Ofefnbach: Daphnfs és 

Cioe, Opera. 
HUIZEN. 21.40: Magyar cigánygyereke* 

zenekara. 

i u t o r s z o v e t , 
matracvászon, kárpiioskellékek 

nagy választékban gyári áron, 

Varga Mihály Cégnél, Aradi u. 4. 

özv. dr. Klein Mórné sz. Perelis 
Alíce, Palócz Bódog és neje, Perelis 
J. Waltér és neje (Boston) gyerme-
kei, dr. Szivessy Lehel veje, Palócz 
Margit, István, Henrik, — Szivessy 
Alíce, Mária, Klára unokái, — Bloch 
Leó és neje, Bloch Róbert és neje 
testvérei mély szomorúsággal jelent-
jük,, hogy drága édesanyánk, nagy-
anyánk, illetve testvérünk 

Deisiii Mwí 
sz. Bloch Joseffne 

f 
f. hó 2-án, 76 éves korában, hosszas 

szenvedés után, Szegeden elhunyt. 

Drága halottunkat f. hó 4-én d. u. 

3 órakor kisérjük örök nyugalomra. 

Szegeden, 1Ö35. évi október hó 
3-án. 

BÉKE PORAIRA 

Külön villamos délután fél 3->kór in-
dul a Dugonics-térről. 


