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A Szeged FC súlyos veresége 
a Latorca-uccáfoan 

Kellemet len meglepetésben volt része vasárnap 

a szeged' közönségnek; a Szeged FC súlyos, 0 6 
<0:2) vereséget szenvedett az Elektromostól. Meg 

kell állapítani, hogy a vereséget ebben az arány-
Ixin nem érdemelte meg a csapat. Sokat táma-

dott a Szeged FC. Különösen az első félidőben, 

de nem volt egyetlen eredményes csatár sem. Az 
Elektromosnak ellenben minden sikerült, a végén 

pedig a leállott szegediek mellett szinte tetszés 

szerint rúgták a gólokat. 

Nem ugy indult a játék, hogy a Szeged FC el-

veszti a mérkőzést; nyomban tárnadólag lépett fel, 

mégis az ügyes Elektromos-csatársor szerzett gólt. 

Ez a játék hosszú perceken át folytatódott; a Sze-
ged FC támadott• az Elektromos csak lefutások-
kal kísérletezett- de minden megmozdulása veszé-

lyes volt és már nem is volt meglepetés, hogy 

Szendrődi ujabb góllal terhelte meg a gyenge 

Pálinkás kapuját. 

Annak ellenére, hogy 2:0-ra vezetett az Elektro-

mos, az első félidő játéka alapján nem lehetett a 

gólsorozatra gondolni, amikor azonban összerop-
pant az egyetlen ép szegedi formáció, a halfsor is, 
megpecsételődött a Szeged FC sorsa. Hiába volt 

minden kísérlet; felforgathatták a csapatot, semmi 

sem sikerült. Ezzel az eredménnyel megszületett 

a ligaforáulő legnagyobb meglepetése. 

A csapat, különösen az e'.ső félidőben nem ját-

szott rosszul, de a meddő játék felőrölte a játé-

kosok idegeit Csak a kapu előtti tehetetlenség-

gel lehet magyarázni a vereséget. 

Barátainak, ismerőseinek, 
rokonainak, Üzletfeleinek 

Küldjön alaiidlkba Szegedre szó 
2 10 féláru utazási igazo*vínnif. 

Favoritgyőzelmek 
a déli amatőrfronton 

Vasárnap nagy küzdelmek voltak a bajnoki 
pontokért. A szegedi alosztályban meglepetés-
nek számit a Móraváros pontszerzése Makón, 
HTVE veresége a KTE-től. A kiesési derbit a 
HMTE nyerte meg. A csabai alosztályban 
MAFG pontelónyre tett szert a bajnokságért 
folyó küzdelemben-

S z e g e d i a l o s z t á l y : 

SzAK—MTK 4:0 (3:0) 

Az ujszegedi sporttelepen megrendezett mér-
kőzést a píros-kékek biztosan nyerték. Az 
első félidőben nagyszerűen játszott a SzAK. a 
másodikban lefékezett, ekkor i z MTK is so-
kat támadott. Soltot és Oroszt a játékvezető 
kiállította. A gólokat Albert (21. Román és 
Papp lőtte. 

Vasutas-SzTK 2:1 (1:1) 

Zzl a mérkőzést is a SzAK pályán bonvoli-
tollák le. A több tartalékkal játszó SzTK az 
első félidőben egyenrangú ellenfele volt a Vas-
utaknak, sőt jobban is játszott. Sajtos II., Vi-
rág. illetve Kecskés volt a góllövő. 

KEAC KAC 1:0 (1:0) 

Az egyetemi stadionban a KEAC nak nehéz 
ellenfele voll a kiesésre ál ló kecskeméti csa 
pat, amelv igen sokszor veszélyeztetett. A 
KEAC csatársora feltűnően gyengén műkö-
dött Dr. Tóth II. lőtte a gólt. 

Móraváros—MAK 3:3 (3:1) 

Makó. Nagy küzdelem folyt a mérkőzésen. 
A győzelemhez a Móraváros állott közelebb. 

de ezúttal is kiengedte kezéből a kél pontot. A 
mérkőzésen izgalma:; jelenetek játwódtak le a 
közönség soraiban. Góllövők: Santa. Börcsök, 
Leholay, illetve Varga, Horváth és Fazekas 
(11-esből.) 

HMTE—KTK 2:0 (0:0) 

KTE—HTVE 3:2 (1:1) 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeged: 
SzETAC—Sylvánia t : l (0:0). Nagy küzdelem volt 
a másodosztályú derbin. Postás - Zrinyi-K AC 2:0 
(0:0), UTC-KPLE 6:0 (3.0), Ujszentivin: KiTE 

I lTSE 3:2 (3:1) — Szövetség dijmeecsek: Szegei]: 
j Vasutas II.-Sz.TK 11 3:2 (2:1), KEAC II-Sylvá-
I nia If. (2:0 (2:0), SzAK II .-SzFIE II. 3:1 ('0:1' 

— Ifjúsági bajnokság: Szeged: Vasutas-SzTK 
3:0 (3:0), UTC-MTE 5:0 (2:0). 

C s a b a j a 1 o s z t i \ y ; 

GyAC—B Máv. 3 2 (2:1) 

Gyula. Érdekes, változatos küzdelem ala-
kult ki a két csapat találkozóján. A mérkőzés-
ből a kapu előli határozottabb csatársorral 
rendelkező gyulai csapat került ki győztesen. 
Csieselvt (Máv.) a játékvezető kiállította. Gól-
lövők: Góg. Lindenberger (11 esből). Sehmidt. 
illetve I 'hrin és Szombati. 

CsAK MTK 1:1 (0:0) 
Békéscsaba. A csabai csapat szinte állandó 

fölényben volt. mégsem tudta megnyerni a 
meccset. Uhrin, illetve Tóth I I Mtiéli a gólo-
kat. 

O T K - G y T E 5:1 (2:1) 
Orosháza. Az orosházai csapat győzelme meg-

érdemelt, a gólara iv azonban túlzott. Góllövők: 
Friedmann f.3). Baiki . Tóth. illetve Csiszár. 

MAFC-Szövőgyár ,1:0 (1:0) 

Mezőtúr. A helyi derbit megérdemelten mer-

te meg a MAFC. 

ETC—TTC 3:0 (2:0) 

Textil—Turul 8:1 (2;0). 

A vendég tenniszezök győztek 
a KEDC háromnapos versenyén 

A KEAC háromnapos nemzetközi tenms ver-
senyén valamennyi számban a budapestiek, il-
letve a külföldiek győztek. Ki kell emelni dr. 
SzentGyörgyiné játékát, aki Tonollival meg-
nyerte a női párost. A verseny eredménye; 

Női egyes 1. Tonolli (Olaszország). 2. Wolf 
né (Bécs), 3- Somogyi Klári (Bontania) és 
Bauer (Szeged). 
Férfi páros: 1. Friedrich—Macsuha, 2. Straub 

—Sznopek, 3. Issekutz—Máhr (KEAC), dr. 
Csermá k—Drasche (Ber 1 in). 

Női páros: 1. SzentGyörgyiné—'Tonolli. 2 
Woli'né—Szepesiné, 3. Medveczki — Bener és 
Somogyi—Bauer. 

Vegyes páros: 1. Bálás—Tonolli. 2. Fried-
rich—Szepesiné, 3. Sznopek—Medverzki, 4. 
Straub—Somc 

Férfi egyes I I . osztálv. 1. Bemáth (KEAC), 
2. Ungár (ÍJTE), 3. Singer és Bascb (UI.TE). 

Női egyes I I . osztály: 1. Sárosi Tilda (KEAC) 
2. Medveczki Sári (BEAC), 3. Bauer és Wal-
fischné. 

HétMn délután 

került eldöntésre, a férfi egyes döntője. Az első 
helyért Friedrich és Straub mérkőzött. A 
meccset F r i e d r i c h nyerte meg 6:0, 6:2. 6:3 
aránvban. A vegyespáros handicapversenyben 
a következő párok jutottak be a döntőibe: Ma-
csuha—Szepessyné, Snopek— Bauer Ica és a 
Friedrich—Medveczky Sári duó. 

Befejeződött 
a sportorvosi kongresszus 
Vasárnap befejeződött a jól sikerült szegedi 

sportorvosi vándorgyűlés, amely két napig tar-
tott A vándorgyűlés résztvevői vasárnap délelőtt 
folytatták a szegedi nevezetességek megtekintését, 
délelőtt 10 órakor megkoszorúzták gróf Klehels* 
berg Kunónak a fogadalmi templom kriptájában 
lérő koporsóját, majd istentiszteletet hallgattak * 
Dómban. 

A vándorgyűlés előadássorozata 11 órakor kez-
dődött az egyetem élettani intézetében dr. Veress 
Elemér e.gyetemi tanár pedagógiai előadásával. 
Valamennyi előadó a sporttal kapcsolatos orvosi 
intézkedésekről és a kezelési módokrét szólott. 
Az előadásokat nagyszámú közönség hallgatta vé-
gig. A gyűlés résztvevői vasárnap délután utaz-
tak el Szegedről. 

175 centiméteres magasugrás az atlétikai kez-
döversenyen. Az atlétikai szövetség déli kerülete 
vasárnap rendezte meg az egyetemi stadionban a 
kezdők versenyét, amely az idei elsfl konioiy ibb 
atlétikai küzdelem volt Szegeden. A versenyen 
feltűnést keltett a csabaiak jó szereplése Eredmé-
nyek: 100 m. síkfutás 1 M Kiss (Kecskeméti Máv.) 
ti.9, 2. Garami (B Máv.) 12, 3. Markó (TFSKY 12.2 
J00 m. 1 Singer (HLTE) 55.6, 2 M. Kiss K Máv s 

,">6.2, 3, Dávid (B. Máv.) 56.8. .<100 m. 1. Fábián 
fSzAK) 2:18.2, 2. Meisler fKEAC) 2:186. 3 Si-
rály (B. Máv.) 2:19.4- 1500 n>. 1. Beiter (Vasutast 
4:54.6, 2. Balázs (SzAK) 4:36.4. 3. Bátlv (SzAK) 
4:57.4. 5000 m. 1. Balázs (SzAK) 17:50.8. 2 Tápnv 
(Vasutas)' 18.42, 3. Sirály (B. Máv.) 19.30. sulvlő-
kée 1. Fonyódv (KEAC) 11.59, 2. Peterdv (GvAC 
11.56, Arany (TFSK) 10.56. Qerelvvetés í Garami 
(B Máv.) 43.75, 2. Tesi (Vasetas) 43.05. 3. Arany 
ÍTFSC) 41.52. Diszkoszvetés 1. Garami 'B Máv.) 
37. m . 2. Péeelv (GyAC) 36.80, 3. Fonyódx KEAC/ 
36.90, Távolugrás T. Soós (K. Máv. 610. 2 Csá-
szár (Vasutas) 588, 3. Békési (Tanítóképző) 583 
Magasugrás 1. Arany (TFSK) 175 em!, 2. 7,rinvi-
váry (KEAC) 165. 3. Fazekas 'R Máv) 154 em 
Ruduerás 1. Gulyás (Tanítóképző) 240 cm H100 
méteres staféta f. B Máv 191 2 K Máv 19.6 
3 TFSK 50 mp 

A Zrinyi-KAC 386 fival legyőzte az *zTK-t a 
SzAK 56 fával a vásárhelyieket a vasárnapi 
tekebainoki fordulón, amelyet Sárkány-féle ver-
senypályán rendeztek meg A győztes csapatok 
legjobbjai: Lich't 559, Sebes 555 (Zrinyi-KAC. 
Korponai 564 CSzAK). 


