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NEMZETI-SZEGED FC 
vasárnapi mérkőzésére Jegyek husz százalék elővételi kedvezménnyel a 
D é l m a g y a r o r s z á g Jegyirodában szombat estig válthatók 

Nehéz csapatösszeállítás! gondok a Szeged FC-ben 
Berecr, Riesz, Seper, Gyurcsó és Harangozó a beíegek listáién 

Amikor a Szeged FC a Ferencvárost le-
győzte és a Hunpária ellen jól játszott, senki 
sem gondolt komolyan arra, hogy az együtte-
sen változtatásokat kell eszközölni. A Bocs-
kai meccs után pedig abba a sajnálatos hely-
zetbe jutott a Szeged FC vezetősége, hogy — 
nem volt csapata. Gyurcsó súlyosabban meg-
sérült, Harangozó már Debrecenben sem 
játszhatott „cipősérülése'' miatt. A baj azon-
ban nem jár egyedül. Ujabb és ujabb kellemet-
icn meglepetésekben van -része a szepedi veze-
tőségnek, amelv már korábban lemondott a 
hotcp Berecz és Piesz szerepeltetéséről. Szer-
dán Seper jelenlett beteget, a szerdai trénin-
gen sem vehetett részt. Influenzája van, Egy-
szóval ebben a pillanatban a Nemzeti elleni 
lázas, készülődésben nem áll a • Szepod FC 
rendel közősére Gyurcsó. Harangozó. Berecz. 
Riesz és Seper. Ez azonban mégsem jelenti 
azt, hogv a futballisták vasárnapig, ne jönné-
nek rendbe. A vezetőség még gondolni sem 
vur arra. hogy Gyurrsót és Harangozót 
nélkülöznie kell. 

A két játékos sérülése olyan szépen járul, 
remélhető, hogy vasárnapra teljesen rendbe-
jön. 

— Megoperáltak — mondotta Harangozó —. 
a műtét csak kisebb termesztő volt és már 
nem is fáj a lábam. Egészen biztosan játszom. 

Szerdán /.larkovícs Szilárd, a Szé-
lied FC ügyvezető elnöke ezeket mondotta a 
helyzetről: 

— Ebben a pillanatban , ugv áll a hclvzet, 
hogv- a védelmen vem változtatunk, a half-
sorban minden körülmények között helyet 

kap• ismét Somogyi. Az ő rutiniát, taktikáját 
és technikáját egyelőre nem lehet nélkülözni. 
Széwn.tom a leeiobb 'megoldás az lenne a csa-
társor fellendítése érdekérbn, ha a halössse-
kötőpgsztnn Gyurcsó játszana. Ebben az 
esetben Varga lonne a johbhalf. Ellenkező 
esetben Szilassy játszik a balösszekötő posz-
ton fe Gyuicsó az eredeti helyén szerepel. 

Az ügyben a végső szót a sportbizottság 
•fogja kimondani, azt hiszem azonban, hogv 
ez / csapat fog vasárnap a Nemzeti ellen ját-
szani: 

Pálinkás—Szőika. Szehenl—Varaa, Somo-
nui. Bertók—Bárkányi. Bognár, Harangozó, 

Gyurcsó. Nagy. 
A sok sérült és beteg; Gyurcsó, Harangozó, 

Seper és Berecz nem vett részt a szerdai két-
kapustréningen, amelyen a Vasutas volt a 
Szeged FC ellenfele. 

A Nemzetinél koránt sincsenek olyan gon-
dok, mint a Szeged FC-nél. a beavatottak biz-
tosra veszik, hogv nem változtatnak a Hun-
gária ellen szerepelt egjrilttesen. Ebben az 
esetben ez a csapat játszik vasárnap a Szeged 
FC ellen: 

Arnyai—Kővágó. Flóra—Tuli. Balogh, Sza-
fay—Molnár IT, Sztancsik, Kisalagi, Mol-
nár /.. Horváth. 

Szó. lehet, esetleg Fenyvesi játékáról. A 
kitűnő jobbszélső sérülése azonban egyelőre 
méc komolynak látszik. -

A szerdai tréningen igv állt fel az együt-
tes: Tóth — Szójka, Riesz — Varga. Próba-
játékos, Bertók — Bárkányi, Bognár, So-
mogyi (Ördög). Szilassy, Nagy. Ez a csapat 
inkább a kondicióedzésre fektette a fősúlyt; 
2:2 (1:2) volt a játék eredménye. A Szeged 
FC góljait Nagy és Bognár lőtte. A Vasutas 
részéről Kiss és Székelv volt a gólszerző. * 

A Szeged FC—Nemzeti ligabajnoki és a 
SzAK—Vasutas amatőrbajnoki mérkőzés je-
gyeit 20 százalékos elővételi kedvezménnyel 
szombat este 7 óráig árusítja a Délmagyar-
ország jegyirodája. 
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A vasárnapi amatőrforduló 
Vasárnap már teljes forduló lesz az ama-

tőröknél. Egyes csapatoknak mindenesetre 
kellemetlenül jött, hogy meg kell birkózniok 
a. Szeged FC konkurrenciájával. Ezen a ba-
jon csak a KEAC 6egitctt, amely 12 óra 
ft percre tűzte ki az egyetemi stadionba a mér-
kőzését. az SzTK azonban megmarad a szo-
kásos kezdési idő mellett. A délutáni kez-
dés nem a szegedi egyesületeken múlik, mert 
a szabályok értelmében a vidéki csapat csak 
délután köteles kiállani a játékra. Ezért kezd 
a KEAC 12 óra 5 perckor... 

Hat elsőosztálvu meccset, hét másodosztá-
lyú találkozót, két szövetségi és egy ifjúsági 
bajnoki mérkőzést rendeznek meg vasárnap. 
A bő programból Szegeden három elsőosztá-
lvu, öt másodosztályú mérkőzé3 kerül eldön-
tésre, 

A SzAK—Vasutas találkozó a Vasutas-
stadionban, a Szeged FC—Nemzeti ligabaj-
noki mérkőzés előtt kerül lebonyolításra Su-
gár vezetésével, akit a két egyesület közösön 
kér kiküldeni a játékra. A Hunyadi-téri 
sporttelepen megrendezendő SzTK—HTVE 
mérkőzés vezetésére a Játékvezető Testület 
Huszárt delegálta ós Reményűn vezeti az 
egyetemi stadionban lebonyolítandó KEAC - -

SzTE találkozót, 

A Móraváros vasárnap Kecskeméten szere-
pel a KTE ellen. A mérkőzés vezetésére a 
KTE délnyugati játékvezető kiküldését kérte, 
amit á déli futballbirák teljesítenek. Ha-

sonlóképpen teljesítik a KAC kérését is. A 
kecskemétiek, akiknek Makón, az MTK ellen 
van mérkőzésük, budapesti bírót kértek a 
mérkőzésre. Szentesen az SzMÁV—MAK ta-
lálkozót Benkő vezeti. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szeded: 
SzATE—Rákóczi, játékvezető dr. Csányi A., 
SzFIE-USE, játékvezető Piszár, SzEATC-Kok-
ro.i, játékvezető Dömötör, Sylvánia—Postás, já-
tékvezető Faragó, Zrinyi-KAC—UTC, játékveze-
tő Lflwinger. Hódmezővásárhely: HMTE—KPLE. 
játékvezető Czeglédy, Mindszent: MLE—KiTE, 
játékvezető Nagy — Szövetségi dijas meccsek: 
Szeged: Vasutas II —SzAK II., játékvezető Far-
kas, Zrinyi-KAC II—UTC II., játékvezető dr. Ju-
hász — Ifjúsági bajnokság: Szeged: SzAK Vas-
utas, játékvezető -Lázy, - — 

A nyomtatványdijak 
megnehezítik a megegyezést 

a DLASz és JT közűtt 
A hónapok óta tartó harc a. DLASz és az 

országos J. T. között nemrégiben végotért; a 
két fél bizonyos engedményeket tett, egymás-
sal szemben és most létrejött a régóta várt 
béke. Tekintettel arra, hogy BLASz—JT meg-
egyezéstől függött a déli alszövetség és a déli 
Játékvezető Testület közötti megállapodás, 
sportkörökben remélik, hogv i t t is helyreáll a 

normális állapot. A futballbirák központja 
leküldte déli alszövetségénck az egyezmény 
szövegét és utasította tagjait, hogy ennek 
alapján állapodjanak meg. 

Az egyezmény Lapu Lajos főtitkártól sze. 
zett információnk ezerint. több tekintetben 
kiküszöböli azokat a nehézségeket, amelyek 
eddig vita tárgyát képezték Az egyezmény 
egyik legfontosabb pontja az, hogy a Játék-
vezető Testület elnökségi tagjainak módjában 
áll a pályán meg nem jelenő játékvezető he-
lyébe egy másikat kijelölni. Érdekes az egyez-
ménynek az a pontja, amely szerint az nlszö-
vetségnek jogában áll egyes futballbirák 
kiküldése ellen vétót emelni. 

A jövőben a futballbirák csak harmadik 
osztályon utazhatnak. A napidíj és a biró-
dij a régi marad, vagyis 6 óránkint 3 pengőt 
kap a játékvezető, akinek biródija 2.50, 
éppen annyi, mint a hntárbiróc. 

Ezekben a pontokban biztosan létrejön a 
megegyezés a déli JT és a DLASz között, 
vita tárgyát képezi azonban az, hogv mi 
lesz a nyomtatványdijakkal. A futballbirák 
ragaszkodnak a nyomtatván ydijhoz, — a 
DLASz azonban ezt nem hajlandó megfizet-
tetni az egyesületekkel. 

— A JT szeretné már a harcokat befejezni 
— mondotta Lapu Lajos —, ezért igyekezni 
fog a tárgyalásokat megkönnyíteni, do ha-
sonló álláspontot vár a DLASz részéről is. 
Mindenesetre a nyomtatványdij, amelyhez ra-
gaszkodunk, vitákat fog provokálni, de senki 
sem kívánhatja a JT-től. hogy ezt az elég te-
temes ki.adást jelentő tételt magára vállalja. 

A Szeged FC választmánya csütörtkön este fei 
9 órakor ülést tart a Huigária-szálló sakktermé-
ben. A választmányi ülésen számol bc Markoviéi 
ügyvezető-elnök turatárgyalásainak eddigi ered-
ményéről. 

Szegedi diákok a gyulai bajnoki vivóversenyen. 

Szombaton és vasárnap rendezik meg Gyulán a 

kerületi egyéni és csapatbajnoki diákvivóver-

senyt. A küzdelemben Szegedről résztvesz a sze-

gediek közül a piaristagim aázium csapata: Buóez, 

Papp, Czipót, Znkar, a Tunyoghy-gimnáziumhól 

Mónus és Halmágyi. 

Fájdalomtól megtört sziwel jelen-
tem, hogy forrón szeretett hitvesem 

Raáb Alaiosné 
sz. Román Anna 

1938 március hó 1-cn d. e. 4-kor, rö-
vid szenvedés után az Úrban el-
hunyt. Temetése f. hó 3-án, d. u. 3 
órakor a belvárosi temető kupola-

csarnokából történik. Az engesztelő 
szentmise áldozat bemutatása f. hó 
3-án, d. e. 7. a fogadalmi templom-
ban. RAAB ALAJOS 


