
S P O R T 

a JT Kiss M. Ernő, 
mérkőzés bírája ellen 

A fegyelmi befejezése utón döntenek a Szeged óvásáról 

Fegyelmit indított 
a WMFC - Szeged 

Szerdán tárgyalták Budapesten 

.-i Szeged AK feljelentését Kiss M. 

Ernő, a WMFC—Szeged 'mérkőzés 

bírája ellen beadott feljelentését. 

Amint megírta a Délmugynrorszng, 

a Szeged azért jelentette fel a já-

tékvezetőt. mert az MLSz szabály-

zata ellenére a vasárnapra virradó 

é,i*zaka a WMFC vezetőkkel mula-

tott. 

Panasz, tárgyává tették továbbá 

a megadott losgólt is. A JT úgy 

döntött, hogy a feljelentésben fog-

laltak kivizsgálására fegyelmit in-

dít Kiss M. Ernő ellen. 

A Szeged óvása ügyében nz 

MLSz majd esak a fegyelmi befe-

jezése után dönt 

Modern sportteleppé alakítják át 
az ujszegeéí pályát 

Atép i t i k az ö l t ö z őke t , hideg-maleg fo iyov izet , silllyesz-
U t t fUrdotncdenct t es t o rna termet letesitenek a Szeged 

t r i b ü n j e a l a t t 
.Minula a Szeged a Vasutas-stadi-

onban jatsza bajnoki mérkőzéséit, sot 
.HiZL.seit ie> a piros-kekekkel tartja, 
Jr,\ lalsziiK, niinilia az ujszegedi pu-
lyi veszített votua jelentősegéből. Pe-
dig nem tbrténik inas, mint nagyszu-
iusu aialakitasi munkálat, na nieglü-
kiinelés a piros-kekek jatszolenilelea. 
Aki mostanában az ujszegedi pálya 
kórnyek/en jai, messziről észreveszi, 
hogy sörény munkáskezek dolgoznak 
a tsibüpön, a palya körűi és a sport-
te'ó-p ulőtt; úgyszólván egészen atepi-
<ik a tribünalatti helyisegeket, meg-
feeluen csatornázzák a palya kör-
nyéket cs mely vizievezlöarkokat ás-
nak a sporttelep előtt. Gyenge már-
ciusi hó. jhorpadozik a játéktéren, 
amely néhány nappal ezelőtt még viz-
töl volt körülvéve; ma már kis ar-
koliban csörgedezik a felhőkből jotl 
viz és a mmnka, ami a tribün alatt 
folyik, csak örömmel tölthet cl unn-
om sportembert. A nagyon kezdetle-
ges rnodon, dc kétségtelenül jól meg-
alapozott tribünaJatti hciyiségek szoi-
gos munkáskezek alatt szinte óráról-
órára uj arcot kapnak. Néhány nap és 
az öltözők nem deszkából, haneip 
maltorfalból fognak állani, megfelelő 
szigeteléssel, aini természetesen me-
leggé teszi majd az öltözőket. Kicse-
réllek a fütökazónt és átépítetlek a 
fürdőtermek Néhány nap múlva süly-
1 vesztett fürdőmedence várja a játé-
kosokat négy zuhannyal. Ugy épitet-
ték meg az. öltözőket, hogy összeköt-
teléshen vannak egymással. A veze-
tőség nem feledkezett meg arról sem, 
tiogv a régen nélkülözött tornatermet 
is megépítse. Rövidesen mintegy 11 
méter hosszú, megfelelő széles torna-
it n-ni. illetve klubszoba áll majd a 
játékosok rendelkezésére, llogy meny-
nyire modernizálják az öltözőket, azt 
bizonyítja az a körülmény is, hogv a 
ja lék vezető-öltözőben is folyóvíz lesz. 
Nem fog többé viz alatt állni a te-
liszjáisr.ótér is a csatornázás követ-
ezU'men .Egyszóval: modernül fel-

szerelt sporttelep és öltözők várják a 
sportoló ifjúságot és a közönséget. 
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Egy hittel előrehoTták 
az amatőrbajnoki 

idényt 
Tekintettel arra, hogy a szegedi 

N'R [. osztályú egyesületek azt kérték, 
tc'irlalékegvüttesüket sorsolják össze 
nz elsőgarnitura meccseivel, de azért 
is. mert az NB lí. és III. osztály 
iiu'ny rajtját előrehozta, bizonyos vál-
tozást kellelt eszközölni a szegedi al-
osztály műsorán is. Vecsernyés La-
jos főtitkár ugy oldotla meg ezt a re-
lu 7 kérdést, hogy május 3-ig egy hét-
tol elrtbbrehozta a vasárnapi forduló-
kat és ezzel megoldotta a problémát. 

Yasarnap már teljes forduló lesz 
a szegedi J. osztályban; a mérkőzé-
sük kozul csak a NzAbE—Moraváros 
lalálkozo marad cl, mert a cserepes-
sori játéktér viz alalt áll és a pnos-
kékek hozzájárultak a meccs ellia-
lasztasához. A iorduló mérkőzései kö-
zül csak a SzAK 11.—Postás meccset 
rendezik meg Szegeden, a Szeged— 
SBTC lalálkozo előtt Jódal vezetésé-
vel. A többi nicrkü2és, zárójelben a 
játékvezető nevével: Hódmezővásár-
hely: IIMTE—SzMAV (Kiss), Kecske-
mét: KTE—UTC (Horváth Z.), KiMAV 
—SzFIE- (Szerető), Szabadka: Bácska 
11 Sz'l'C (Tönköly), Magyarkanizsu; 
Magyarkanizsa—MÁK (Liliom II.).. 
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Szeged—SzVSE 

edzőmérkőzés íesz csütörtökön 
a Vasutas-stadionban 

A vasárnapi mérkőzés előtti ünnepségen Lakat 
Károly szavalja a „talpra magyart" 

Mind a Szeged, nnnd a SzVSE nyu-
godtan készül a vasárnapi bajnoki 
mérkőzésre. A piros-fehérek azért 
nyugodtak meg, inert önbizalmat 
adott nekik a nagyváradi eredmény, 
a piros-kékek pedig azért, mert a szol-
noki meccsen csak a honi csapat ve-
szíthet, hiszen az SzMAV a nagy fa-
vorit. 

A Szeged már csak azért is nyu-
godtan készül a küzdelemre, mert 
nincsenek csupatösszeállitási gondjai. 
Értesülésünk szerint a vezetőségnek 
nincsen szándékában a Nagyváradon 
jól szerepelt együttest megváltoztatni 
és bizik abban, hogy ebben az össze-
tételben végigjíTtszhatja az idényt. 

Az MLSz rendelkezése értelmében 
a március lö-i mérkőzéseken hazafias 
ünnepségeket kell rendezni. Az ün-
nepség érdekében a Szeged minden 
előkészületet meglett. A Szeged—SBTC 
találkozó előtt a játékosok a közön-
séggel együtt eléncklik a Himnuszt, 
majd Lakat Károly főiskolai hallgató, 
a piros-fehérek játékosa elszavalja a 
•Talpra magyart*, majd a játékosok 
a közönséggel elének lik a Szózatot. 

A piros-fehérek szerdán erős kon* 
diciógyakorlatokat végeztek a Vas-
utas-stadionban cs csütörtökön is ed-
zést tartanak. A csütörtöki tréning-
program isinet a SzVSÉ^cl való kél-
kapusjáték. Az edzőmeccs délután 4 
órakor kezdődik a Vasutas-stadion 
gyakorlópályáján. 

A SzVSE a Szolnoki MAV ellen 
változtat csapatán. Ugy tudjuk, hogy 
az eltávozolt Kecskés helyett Halasi 
fog játszani és Borbély IÍ, nem sze-
repei, mert másirányu elfoglaltsága 
van. 

* 

A Szeged—SBTC' és a SzAK f f -
Postás hajnnki mérkőző, jegyeit elő-
vételi kedvezménnyel szombat e-i.. 7 

óráig áraettja a Detm-tajrer-raa*;; 5«»rr. 
irodája. 
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X Csütörtökön: SzEAC—SzTK a 
Hunyadi-téren. Vasárnap rajtoló NB 
III. osztályú csapataink, a SzEAC és 
az SzTK csütörtkön edzömérközést 
tatszik egymásai. A játék a Hunyadi-
téren kerül eldöntésre délután fél 4 
órai kezdettel. Itt emiitjük meg, hogy 
nz egyetemisták makój bajnoki mér-
kőzésére már megtörtént a játékveze-
lőkiildés és Szabó Zoltán bíráskodik a 
találkozón. 

X Amatőrfogadalom. Pintér .Tános. 
az MVSE aradi szerzeménye, amatőr-
fogadalmat telt Pliehta Béla amatőr-
z.siirielnök előtt. Most már nincsen 
akadálya annak, bog y Pintért a ma-

nói együttes leigazolja es szerepcv, 

tesse. 

X KÍ9S M. Ernő a polgári bíróság 
elé állítja vádlóit A JT megküldte aj 
MLSz-nek véleményét a Szeged óvá-
sára vonatkozólag. A játékvezető vé-
leménye szerint az óvásnak nincsea 
alapja, mert >mühiba« és szabálysér-
tés nem történt, igaz ugyan, hogy af 
első gól les volt, ezért azonban a 
partjelző hibás. Ezzel szemben a Sze-
ged a mérkőzés ujrajátszását kér: a 
195 paragrafus alapján, mert olvan 
hiba történt a mérkőzésen, amely dön-
tően befolyásolta az eredmény kiabu 
kulását. Értesülésünk szerint. Kiss M. 
Ernő egyébként a polgári bíróság c á 
állítja vádolóit és elégtételt kér ma-
gának. 

A P R O H I R D E T E S E K 
t: i a d o 
házteikfk, csaladi 
i s bérházak, ipar-
telepek, szollá és 
szantá birtokok 

Háztetők 20 méter utca-
fronttal. egyetemnél. 15 
rzei P Háztetők viz, 
villannyal Kálvária 
templomnál 5TA.4J P 
Adómentes családi ház 
2 «zobas. Felső váro-
son 10.0011 P. Adómentes 
esaládi ház 2 Szobái 
Bokuson. 1*2.000 P. Kör-
ntnn 2 szobás ház, épít-
kezésre alkalmas utcai 
telekkel 14(MHI P Adó-
mentes 2 szobás, fürdő-
szobás és 1 szobás la 
kás. kertes. Kálvária-
templomnál. 16.500 P. 
Magasföldszinté* hát 3 
szobás 3x1 szobás la-
kással. felsővárosi köt 
útnál 18.000 P Adó-
mentes emeletes ház 
üzlettel, fürdőszobás la-
kás és kert, kaszárnvá-
nál. 22.000 P. Emele-
tes jó ház. körutnál. 5 
lakással, nagv kerttel, 
24.000 P. Csatádi ház, 
2x2 szobás lakás, nney, 
gyümölcsös, kert. viz, 
villany, köves utca 28 
ezer P. Adómentes csa-
ládi ház 8 szobás, für-
dőszobás, kertes, Mars 
tér közelében 26.000 P. 
Emeletes hérház 6 la-
kással, köratnáí. viz, 
vitlannvai 32.000 P. 
Adómentes ház 4 lakás-
sal, nagy ipartelepnek 
alkalmas telekkel, köz- I 
műves. Mars férnél. 32 | 
ezer P. Sarokház ven-
déglővet, nagy termek-
kel. kerttel '40.000 P 
Nagy emeletes bérház 
jókarban, 10 iaká*«al, 
nagv bérjövedelemmel 
közműves. 40 000 P Bel-
város legszebb részen 
"agy ház lebontásra és 
építkezésre alkalmas, 
nagy telek, 42.000 P. 
Adómentes esaládi haz 
4 szobás, fürdőszobás, 
főúton, villamosnál, 50 
ezer P. Szép emeletes 
ház, pincés, 2, 3, 4 szo-
bás lakásokkal piáénál 
főúton. 55.000 P. Nagy 
üzletes ház, lakásokkal 
üzletek cs raktárakkal 
nagy forgalmit piacnál 
560(10 P Belvárosi, 
s/ép, emeletes ház 5 
szobás, komfortos. 3 és 
1 szobás lakásokkal, 
kerttel. 68.000 P Bel-
városi, magasföldszin-
té* ház pincé« fiirrlrt 

MU<-as lakásokkal, eine-
letépitésre alkalmas. 
éves adómentes részen 
75 000 P Szép emeieiea 
trírház 6 lakással, für-
dőszobás, kertes, alsó-
városi kőrútnál. 90 00® 
P. Belváros legszebb 
részén emeletes hérháy 
2. 3. 4 szobás komtor-
tns lakásokkal 1"0<>00 
P Belváros legszebb 
részén adómentes, két-
emeletes modern bér. 
ház komfortos lakA 
sokkal 160.000 P Foga-
dalmi templomnál mo-
dern bérház, komfortna 
lakásokkal, nagv bér-
jövedelemmel 200 000 P. 
Gyümölcsös, szöllö éa 
szántó, tanvás birtokok 
Alkalmi vételek. 

N é i c r n t 
F. M. ingatlanirodánál, 
Horthv Miklós n. 1 
(Kultúrpalotánál.) 

L a k á . í , 
üzle1hel/ii(?Q 

Különbejáratu garzon-
lakás fürdőszobával a 
belvárosban úriember 
nek április l-re kiadó. 
Cim a kiadóban. 

Gyakorlott 
TALPSTANCOLÓT 
állandó munkára 

FELVESZÜNK. 
Pátria Cipőgyár, AttC 
la utca 19. 297 

Szorgalmas keresztény 
leány elmenne bármi* 
lyen üzletbe elárusító* 
nak gyakorlattal. <Meg-
bizható 2» jeligére. 

Izr. úrilány állást ke-
res. Elmenne gyerek — 
vagy könnyebb beteg 
mellé fél, esetleg egész 
napra. •Megélhetése jel 
igére kiadóba. 

Ügyes varróleány fel-
vétetik Bajza u. 2, IL 
7. Majorossyné varro-
da. 

.„, . NÉGY- vagy 
ÜTSZOBAS 

modern lakást keresek 
azonnalra a belváros-
ban. E-setleg kétszobás 
komfortos lakásommal 
elcserélem. Cim a ki-
adóban. 

KIADÓ 

a belvárosban egy kis 
üzlethelyiség, olcsó ber 
Belvárosi lakásiroda, 
Dugonics tér 11. Tele-
fon 16-38. 303 

SZÉP NAGY KERTES 
teljes komfortos 4 szo-
bás lakást magánház-
ban elcserélnék belvá-
rosi kisebb lakásért. — 
Megbízott Lakásügynök 
ség, Dugonics tér 11. 
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Bejáróné jobb család-
hoz koszttal azonnali 
belépésre ajánlkozik. 
Boldogasszony sugárut 
47, földszint ajtó 3. 

5J551 

•M/m 

Eladó háztelck belvá-
rosban, közmüvekkel 
ellátva. Érd. Szent Mik* 
lós u. 16b., földszint. 

Eladó gyümölcsös vagy, 
bérbeadó Újszegeden. 
Tudakozódni Pozsonyi 

Ignác utca 21. 

gbflPYgrcr 
Ivarcrctt sülddö és vá-
lasztott 

BELGA 
nyulakat veszek. Aján 
latokat kérek darab-
szám, szín, suly és ac 
megjelölésével. Teljes 
cim adásával a kiadó-
hivatalba. 26Í1 

M A V . háztól házig 
forgalom ügynöksége 

Bútorszáll ítás 

helyben és vidéken 

gépkocsikkal i« 

Fuvarfel vételi uooa: 

K ö l c s e y - u t c a 10 

2 ágy matraccal és éj-
jeliszekrénnyel eladó. 
Lakásiroda, Dugonics 
tér 11. 

Eladó egy "2 méter bei-
világit egyszárnyas uj 
üvegezett szoba ajtó. 
Megtekinthető 10-től 4-
ig Hattyú utca 51. 

Keveset hasznait ágy és 
asztalnemű eladó. Pusz 
taszeri utea 18. em. 3. 

Felelős szerkesztő 6s felelős kiadó; 

B e r e y G é z a 
Szerkesztőség sz. geé, Kölcsey..jtea lü. 1. em. — Éjszakai szerkesztőség! 
Kálvária Utca 14 .. Kiadóhivatal, Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon (szer-
_ Ai.-ziő-ég és kiadóhivatal és nyomda): 13-06. 

Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körtorgogépen Szeged, Kálvária u. 14. 
telefon; 1U-81. Felelős üzemvezető: Ahlakn fsfván 


