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Sporí 
A Szeged FC Soroksárott 

Kétségtelenül megállapítható, hogy a vasár-
napi eldöntetlen eredmény lehangoltságot oko-
zott a Szeged FC-ben. Ez azonban fokozottabb 
tevékenységre készteti a vezetőséget. 

— Kellemetlen meglepetés ért bennünket va-
sárnap — mondotta az egyik vezető —, de a 
futballban ez előfordulhat. Mindenesetre nem 
ártott a meglepetés, mert a jövőben mindent 
óvatosabban kell kezelni. Ez a meccs megmu-
tatta, hogy egyetlen ellenfél ellen sem lehet 
biztosra menni. Kénytelen vagyok megállapí-
tani — mondotta végül a funkcionárius —, 
hogy a vasárnapi eldöntetlen nem a Törekvés 
érdeme, hanem a Szeged FC hibája; nem lett 
volna szabad ilyen összetételű csatársorral ki-
állani a küzdelemre. 

Mivel vasárnap ujabb pontküzdelem lesz, a 
Szeged FC-ben tultették magukat a Törekvés 
elleni meccsen látottakon, mert csak nyugodt 
atmoszférában lehet készülődni az egyik leg-
veszedelmesebb konkurrens, a Soroksár ellen. 
A meccs Budapesten lesz, tehát fokozottabb 
szorgalomra van szükség, hogy eredmény le-
gyen. A Szeged FC-t két pont választja el a 
Soroksártól, amely az Újpesttől elszenvedett 
vereség ellenére továbbra is a negyedik helyre 
törekszik. 

Hogy milyen összeállítása csapattal játszik 
vasárnap a Szeged FC Soroksár ellen, azt eb-
ben a pillanatban nem lehet tudni. Annvl bi-
zonyos azonban, hogy egy-két poszton változás 
várható. A védelem és a halfsor változatlan 
marad, a csatársor ellenben más lesz, mint a 
Törekvés elleni. Varga semmiesetre sem fog 
játszani, már csak azért sem, mert súlyosab-
ban megsérült. Vastagra még mindig nem le-
het számitani, mert orvosi vélemény szerint 
csontgyulladásával még legalább két hétig kell 
pihennie. Értesülésünk szerint kimarad a So-
roksár elleni csapatból Nasrv, aki még nem tu-
dott formába lendülni sérülése miatt. Neki is 
hosszabb pihenőre van szüksége. Helyette is-
mét Tombácz fog játszani, aki sérülését kihe-
verte. Ismét szerephez jut B o g n á r. Eszerint 
vasárnap a Soroksár ellen előreláthatólag a kő-
vetkező együttes veszi fel a küzdelmet: 

Pálinkás — Miklósi, Riesz — Gvnrcsó, So-
mogyi, Bertók — Korányi, Bognár, Szőregi, 
Moinár, Tombácz. 

A vezetőség ezt a csapatot alkalmasnak tart-ti arra, hogy a siker reményében vegye fel a 

üzdelmet a Soroksár ellen. 
A játékosok kedden délután kondíciótrénin-

get tartottak Rét i tréner vezetésével. Szerdán 
ujabh gyakorlatokat végeznek, délelőtt gyalog-
lóórát tartanak, délután pedig a SzAK-nálván 
lahdatechníkát gyakorolnak. Ennek a tréning-
programnak az a célja, hogy a játékosok meg-
felelő kondícióra és tempóbirá«ra tegyenek 
szert. 

Tanítóképző—POreát KISOK-bajnoki fntball-
raérkőzés less szerdán délután fél 3 órakor az 
SzTK-pályán. 

Főreál VT. oszt.—Főreál alsó válogatott 44 
(2:2). Bíró dr. P*pp. Góllövők: Lusteiner (7), Hol-
lós!, Laeskó, Illetve Kellner (V) és Pa*akl A bíró 
rxVzl Ill.-at kiállította. 
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Férfi szövetekben ¡¿¿.ÍA/ 
S E L Y M E S B L A l U u h * . S T " * 1 

Szerdán egy hódmezővásárhelyi 
vendéglőben ül össze a DLASz 

e'nöksége 
A DLASz kinevezett elnöke, dr- Gidófaivy 

Pál Ismét tanújelét adta annak, hogy egyálta; 
Ián nem szimpatizál Szegeddel és ivem veszi 
figyelembe azt, hogy az alszövetség székhelye 
Szegeden van• Az orosházi ülés után, szerda 
délután 4 órára Hódmezővásárhelyre hívta P«z-
sze a DLASz elnökségét- A mostani he'vzetbn 
ez nem kei tett volna feltűnést, ha Ctidóíal-
vy az elnökséget nem — egy vendéglőbe hív-
ta volna össze 

A DLASz elnöksége, mert Gidófalvynak ugy 
tetszik — mondotta az egyik szegedi sport-
funkcionárius — számításba nem veszi, hogy 
kitűnő tárgyalóterem van Szegeden az alszö-
vetség helyiségében' hanem a zöld asztal he-
lyett — Mhér asztalnál igyekszik a fontos ügye-
ket elintézni-

A Vasutas: a nemzetközi 
maratoni csapatverseny 

győztese 
Jelentette a Délmagyarország. hogy a Vas-

utas-futók a kassai nemzetközi mantórti ver-
senyen jól szerepeltek; Gyetvay Ötödik. Szal-
ma hatodik lett- A sok résztvevő miatt a csa-
patverseny eredményét csak. tegnap hozták 

nyilvánosságra, ami európai sikert hozott a 
Vasutasnak- A szegedi együttes, mivel Csonka 
tizenkettedik lett. 23 ponttal megnyerte a csa-
patversenyt' megelőzv« a Galambossal kiálló 
BESzKRT-ot és a világhírű finn futókat. 
,A futók Csapó intéző vezeti-ível kedden 

visszaérkeztek Szegedre, ahol nagy ünneplés-
ben részesítették őket-

Szerencsés eldöntetlen meccs után a MAK új-
ra szeretne játszani az MTE ellen. Érdekes 
óvás futott be a DLASz-hoz: a MAK megóvta 
az MTE ellen 2:2 arányban végződött mérkő-
zését. mert a meccset — szegedi biró vezette. A 
MAK azért óvott, mert választmánya kimon-
dotta, hogy szegedi csapat ellen szegedi biró 
nem vezetheti meccsét. Az óvással kapcsolatban 
az egyik móravárosi vezető kijelentette, örül-
nének. ha a meccset megsemmisítenék, mert 
legalább győznének. „Csodálkozom az óváson. 
— mondotta —, mert örülnie kellene a MAK-
nak, hogy az egyik pontot megmentette; állan-
dóan mi támadtunk és a végén szerencsével ki-
egyenlítettek. Azt hiszem, a MAK óvása nem 
komoly, mert még az óvásdijat sem fizette be." 

A boxmec«e után megsérült — a biró. Az már 
nem egyszer előfordult, hogy boxmérkőzésen az 
egyik versenyző hosszabb időre harcképtelenné 
lett Az azonban még nem igen tört éta t meg, hogy 
— a biró váljon harcképtelenné Pedig S p 11 z e r 
Miksa, az ismert szegedi boxbiró azóta sántit, 
amióta egy izgalmas meccset vezetett. Ugy történt, 
hogy a két ökölvivó vehemensen támadta egymást, 
közben kicsúszott egy-két szabálytalanság. Ezt 
akarta megakadályozni a biró, akt, amikor ismét 
egymásnak engedte az ellenfeleket, a nagy siet-
ségben, — nehogy ő ' s kapion egy-két horogütést 
— hátraugrott és komolyabb húzódást szenvedett 
a lábán .. A versenyzők mo«olvoffvia. Spttrer sán-
tikálva hagyta el a ringet. . 

December 15: jelvényszerző verseny Szegeden. 

Az országos tornaszövetség közölte a déli kerület 

vezetőségével, hogy a szokásos jelvényszerzőver-

senyt Szegeden, december 15-én kell megrendezni. 

A jelvényszerző versenynek propaganda célja van. 

Ismét felfüggesztették Ttll II. (SzTK) játékjo-
gát. Gyarmathy Mihály, az SzTK futballszakosztá-
lyának vezetője szerdán Budapestre utazik, hogy 
a Szekeres- és a Till-ügyben tárgyaljon. A Szeke-
res-ügyben az elnökség nem hozott döntést, vi-
szont Tíll FT. Játékjogát előbb visszaadta, most 
Szonhan ismét felfüggesztette. Most azt állitják az 
MLSz-ben, hogv Tiltre a főiskolai szabályok vo-
natkoznak, jóllehet középiskolai tanuló. Nem Vi-
tá«. hogy i«mét Till I.-el tévesztették össze. 
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Kályha kiállításomat vétel' 
kötelezettség nélkül kérem 

megtekinteni. 

Tösssde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőfcíd*' 

flzlettelen volt. Mérsékelt forgalom mellett már 
nyitáskor is a tegnapinál gyengébb árfolyamok 
kerültek felszínre és a tőzsde későbbi folyamán 
pedig kedvetlen hangulat következtében érdeklő-
dés hiányéban az árukínálat megerősödött. Az ér-
tékek túlnyomó része árveszteséggel zárt, csak a 
vasipari részvények, valamint a cukor- és sórpa-
pirok tartották jól legutóbbi árfolyamukat. Zár-
latkor az irányzat általában egyenetlen volt. Ma-
gyar Nemzeti Bank 168, Magyar Altalános KőSíén 
298, Ganz 1980, Egyesült Izzó —, Szegedi kender-
fonógyár 30. Az irányzat egyenetlen. 

Zürichi devlzazárlat. PAris 20.2625, Londo* 

15.1225, Newyork 307 háromnyolcad, Brüsszel 

51 775, Milánó 25.00, Madrid 42 00, Amszterdam 

208.75, Berlin 123 60, Schilling 56.15, Prága 1272, 

Varsó 57.875, Belgrád 7.00, Athén 290, Bukarést 

2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.55—16.83, din kor. 7.15—74.95, belga 
5690— 5750, Csob korona 1415-14.35. dinár 7 80-
7.95, svéd kor. 85.65-86.55, dollár 337.30-34130 
kanadai dollár 327 00-337 00, franci frank 22.30 
22 55, hollandi forint 22970-231.70, lengyel *loty 
63 70-64 30. leu 280-3.00, leva 4.00-415. Ura 
29.90-30 25. német márka 13600—13760, norvég 
korona 83 45- 84.35, osztrák schilling 8000—80.70, 
svájd frank 110.70-111 65. 

Budapesti terménytőzsde hivatala« i i i w y t é w l i 

Búza tiszai 77 kg-os 17.90—18.25, 78 kg-oa 18.05— 
18.40. 79 kg-os 18.20-15,55, 80 kg-os 18.35—18 65, 
felsőtiszai 77 kg-os 1750-1770, 7í kg-os 17.85-
1785, 79 kg-os 17.80-18.00, 80 kg-oa 17.90-18.10. 
dunflttsMi, fejérmegvel, dun ári toll 77 kg-os 1750 
-17.65, 78 kg-os 1765-17.80, 79 kg-os 1780-179», 
80 kg-os 1790-18 05 Pestvidéki rou 15.70-1580, 
egvéb 1570-15 90, sörárpa I. 19.00-2000, takar-
mányárpa T 1700-17.30, zab !. 17.55-17.70. ten-
geri 15 50-15 60, 

Csikáa-ól terményttfzsd« zárlat Buza szilárd 
Dec 97 hétnvolcad—98 (9725—fél), máj. 97 hét-
nyolcad—98 (06.75-hétnyolcad), jul. 88.75—fél Í87 
egvnvolcadV Tengeri egyenetlen. Dec. 50 három-
nyolcad ffiOV mii. 58 hétnyolcad (585). jill. 50 hét-
nyolcad (59.5V 7/ib tartott Dec. 26 ötnyolcad (26 
háromnyolcad1* máj 28 ötnyolcad (28 háromnyol-
ca dV jul. — (28.5). Rozs tartott. Dec. 49 ötnyolcad 
(48 hétnyolcad), máj. 51 háromnyolcad (51 három-
nyolcad), Jul. 51.5 (51 ötnyolcad 

Fájdalomtól megtört sziwel tu-
da'juk, hogy szeretett jő Apánk és 

nasryanánk 

Schorr Márfon 
nv. kántor 82-ik évében f. bő 2&-án 
elhunyt-

Temetés a eintereraből f. hő 80-

án d. u. 3 órakor. Gyászoló Család 

Villamoskoősi Dugonics térrfl Vi3-kör. 


