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A komplett Szeged FC látszik 
vasárnap az SzTK ellen 

Harangozó és Nagy játékképes 

Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szé-
fed FC vezetősége hosszas utánjárásra talált 
ellenfelet vasárnapra csapatának. Az ellenfél 
az SzTK lesz, amelyet nem kell bemutalni a 
szegedi közönségnek; a kék-fehérek tudásá-
val, értékével tisztában van mindenki, aki 
szereli a futballsportot. Stilusos csapat a kék-
fehér együttes és az ilyen ellenfél jól jön a 
Szeged FC-nek, amely legközelebbi bajnoki 

meccsét a Törekvés ellen' játsza le- Azért 
kell kiemelni azt, hogy az SzTK stilusos já-
tékára szüksége van most a piros-fehéreknek, 
mert a budapesti amalőrcsapat szintén ha-
sonlóan futballozik. 

Az SzTK elleni meccsen végre ismét az a 
fsapat fog szerepelni, amelyik a tavaszi sze-
zonban kitűnően küzdött és nagyszerű ered-
ményeket ért cl. Nagy örömet keltelt sport-
körökben. hogy ugy Harangozó, mint Nagy 
ismét jálékképes állapotban van. Harangozó 
ugyan még érzi kissé inhuzódását, de orvosi 
vélemény szerint most már szüksége van az 
inaknak a „munkára". Eszerint a Szeged FC 
vasárnap az SzTK ellen azzal a csapattal áll 
ki- a SzAK-pályán, amelyikkel a Budafokot 
legyőzte: 

Pálinkás—Szójka, Riesz—Varga, Seper, Ber-
tók—Bárkányi, Gyurcsó, Harangozó, Bognár, 
Nagy. 
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Picfc Lőtte nyerte a női KISOK-feaniszbajuok-
aágot. Most folynak a KISOK-tcnniszbajnok ságok, 
végeredmény azonban csak egyes számokban van 
a kedvezőtlen időjárás iniatt. Befejezték a női 
egyéni, a férfi és a vegyespárosversenyt. A női 
bajnokságot nagy küzdelem után Pick Lőtte nyer-
te Csermák Klárival szemben. A helyezésekert 
még folyik a küzdelem. A férfipárosban a Bruck-
ner—Vclti (Klauzál) kettős győzött. A második 
helyen a Deák— Selfoerlcitner (Tunyoghy) duó 
végzett, harmadik a Gitzfalusy—Bertók (Klal 
zál, illetve Dugonics) pár lett. A vegyespárosban 
cz az eredmény: 1. Vclti—Csermák Klári, 2. Gre-
gus—Tóth Viola. 

IMiöbus Budai 11 Nemzeti ligabajnoki mér-
kőzés lesz szombaton Újpesten. A meccsnek a 
kék-sárgák a favoritjai. 

Szeged—Cegléd ping-pong kupameces lesz va-
sárnap este fél 9 órai kezdettel a Margit-uccai 
elemi iskola nagytermebon. A mérkőzésre a sze-
gedi csapat igy áli ki: dr. Csányi, Dóczy (KM \C), 
Rosmann (SzAK). 

Szombaton: az Egyetemi 
Testnevelési Intézet dísztornája, 

a Baross-gimnázium 
évzáró tornaünnepsége 

Szombaton megkezdődnek a diákok évzáró 
tornaünnepségei. Az első ünnepséget az Egye-
temi Testnevelési Intézet és a Baross-gim-
názium rendezi. 

Az Egyetemi Testnevelési Intézet disztor-
nájára délután 5 órakor kerül sor a József 
főherceg-téri testgyakorlótéren. Az ünnepséget 
a felvonulás cs a Hiszekegy vezeti be, majd 
dr. Szenlpétery Zsigmond egyetemi tanár, a 
Testnevelési Bizottság , elnöke mond beszédet. 
Ezután kerül sor a férfiak és a'hölgyek sza-
bad, illetve nyujtógyakorlataira. Lesz az ün-
nepségen birkózó, ökölvívó, atlétikai és vi 
vóbemutató, kosárlabdajáték, fegyelniezőgva-
korlat. A programban bőven kiveszik részüket 
a hölgyek is különböző gyakorlataikkal-

A Baross-gimnázium udvarán szombaton, 
kedvezőtlen idő esetén május 21-én délután 
5 órai kezdettol rendezi meg az intézet évzáró 
tornaünnepélyét, amelynek a programján 
tisztelgő felvonulás, a VIII. osztály búcsúzó 
növendékeinek a ballagása, az I.—VII. osztá-
lyok zenés szabadgyakorlatai, a különböző 
osztályok zsámoly-, vívó-, szertorna-, kato-
nai- és szökdclőgyakorlatai, akadályfutás, 

kézi és kosárlabdajáték, rudugrás és súlylökés 
szerepelnek. 
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Vasutas ifjúsági bajnokság. A "SzVSE vasár-
nap — mint ismeretes — vasutasbajnoki meccset 
játszik a stadion salakpályáján. Sportkörökben 
azt hitték, hogy a küzdelem a szeniorbajnoksá-
górt folyik, óppen ezért a SzVSE vezetősége 
hangsúlyozza, liogy a ceglédiek elleni játék a 
vasutas ifjúsági bajnokságért folyik. 

Összeállították a SzAK-ot és a KEAC-ol va-
sárnapra. A szegcdi sportközönség nagy ér-
deklődéssel várja, hogy a bajnokcsapat és a 
bajnokaspiráns küzdelméből melyik kerül ki 
győztesen, mert mind a kettőnek igen nehéz 
meccsei vannak még. A SzAK vasárnap Szen-
tesen az SzTE, a KEAC Makón a MAK ellen 
játszik. A két csapat vezetősége tegnap össze-
állította az együtteseket annak az elvnek az 
alapján, liogv „győztes csapaton nem szabad 
változtatni." Eszerint a SzAK vasárnap igy 
áll ki Szentesen: Bokor—Solymár, Rózsa— 
Mecseki. Baróti, Vági—Kovács IV., Solt, SzoL 
noki. Aliiért, Papp. — A KEAC összeállítása 
ez: Patakv I.—Antal, dr. Tóth III.—Kalocsai, 
dr. Ilefcseg, Csonka—Kása, Kovács I , Kolo-
zsy, Kovács II., Dénuel. 

50 0 

Hos 

utazási kedvezmény Szegedre 
a jubiláris Szegedi Ipari Vásárra 
Igazolványok a Délmagyarország kiadóhivatalában 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű ka rókpá roka t engedményes ár-
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Szeged , (Kiss D. palota) Kiss u . 2. 

A MAK furcsa óvása m MTK ellen. Sportkö-
rökben uagy feltűnést keltett, hogy a 2:2 arány-
ban eldöntctleuül végződött MAK—MTK meccset 
a kék-fehérek megóvták. A MAK óvásában azt 
adla elő, hogy a játékvezelő, — szerinte a mér-
kőzés előtt kijelentette, hogy a játékban nz 
előnyszabályukat nem fogja alkalmazni, a meccs 
alatt mégis ezt tette.. Ilyen óvás nemigen volt 
még a déli futball életében, mindenesetre a DLASz 
áttette az ügyet az JT-hez, hogy hallgassa ki a 
futballbirót. A MAK óvásának nem jósolnak si-
kert. 

KISOK női atlétikai versenv lesz vasárnap 
délelőtt 9 órakor a Vasutas-stadionban a leány-
gimnázium rendezésében. A verseny program-
ján szerepel trlatlon ötös csapatok részére, 50 
méteres síkfutás, magasugrás, labdaliajitás 
két kézzel. A küzdelemben a leánygimnázium, 
a felsőkereskedelmi iskola és a vásárhelyi re-
formátus gimnázium gárdája vesz részt. 

AsziairendelOs 
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Mefropole-bár 
Budapest, Rákócziul 
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Szegcdi futballista Dániában. Kószó István, a 
Vasutas asatárjátékosa Dátaiába utazott, ahol 
egy évig fog tartózkodni. Kószót, aki a városi 
kertészetnél dolgozott, a város költségén fog 
Dániában tartózkodni a kertészeti akadémián. A 
kitűnő futballistát társai és a vezetőség melegen 
elbúcsúztatta és ezüst cigarettatárcával kedveske-
dett neki. 

Szombaton folytatják K félbeszakadt SzAK— 
Vasutas másodosztályú tenniszhajnoki mérkőzést. 
A SzAK—Vasutas másodosztályú tenniszbujnoki 
meccs — mint jelentettük — <a piros-kékek 2:1-
es vezetése közben az esőzés miatt félbeszakadt. 
A játék folytatására szombaton délután 2 órakor 
kerül sor a Vasutas-stadionban. A meccsnek a 
SzVSE a favoritja. 

Elmarad a déli kerületi KISOK-futballdöntö? 
Jelentettük, a KISOK központja vasárnapra tüzlo 
KI a Felsőipariskola—Nagykőrösi tanitúképző 
déli kerületi diákdöntőmeccset. Jiuig Péter, a fcl-
söipariskola igazgatója pénteken közölte, hogy a 
nagykőrösiek a mérkőzés elhalasztását kérik, 
mert vasárnap a városban nugy diikiinnepség 
lesz. A kérdés szombaton döl ej, mert előzőleg 
megkérdezik a központot. 

Szövetségi ellenőr az UTC—ÜMTE mérkőzésen. 
Vasárnap játszák le az ujszegedi sporttelepen a 
másodosztályú bajnokság kimenetelére nagy-je-
lentőséggel biró UTC—HMTE meccsel. A fontos 
mérkőzésre való tekintettel az ujszegedi csapat 
szövetségi ellenőr kiküldését kérte a DLASz-tól 
Az alszövetség teljesítette, sz ujszegedick kéré-
sét és költségére Fürst György DLÁSz-fötilhárl 
delegált i a meccs ellenőrzésére. 

Fegyelmi Ítéletek. Könnyű napja volt tegnap a 
DLASz fegyelmi egycsbiráinak, mert a vasárnapi 
meccseken alig állitottak kj jálckosokat. Szege-
den mindössze két futballista ügye került dr 
Gróf Kornél egyesbiró elé; Oláh Lajos (HMTE) 
és Bába Antal (UTC). Az egyesbiró Oláh ügyé-
ben Huszár László játékvezető kihallgatását tavi-
ja szükségesnek, mig Bábát két hetre eltiltott* * 
nyilvános szrrepléstőL 
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