
Jól sikerült a csütörtöki ujszegedi edzőmérkőzés 
Csütörtök délután jól sikerült ed-

zömérkőzést tartott a Szeged éa a 
SzVSE. Az első félidő 30 percig, a má-
sodik 60 percig tartott és közben több 
poszton szerepelettek egyes játékoso-
kat, a mérkőzést végül is a Szeged 
nyerte meg 6:3 (2:1) arányban. A gó-
lokat Báló (2), Kakuszi, Demeter, Ko-
vács II., Vörös, illetve Papp (2) és 
Tihapyi lőtte. 

Az edzőmérkőzés után György 
László intéző és Berkessy Elemér ed-
ző egyöntetűen kijelentette, hogy ez az 
együttes fog jatszani vasárnap a Bocs-
kai ellen a Vasutas-stadionban: Pu-
tei — Domonkos, Özvegy — Baloghy. 
Koppány, Kalocsay _ Nyerges, I i-
íanyi, Papp, Borbély II., Huszti. Ha 
Pakó átigazolása vasárnapig elinté-
iiidik, akkor ő játszik Domonkos he-
lyett. , 'I 

Í
A Szeged összeállítása felől ér-

deklődtünk Markovics Szilárdnál és 
Pataky Sándornál, de végleges vá-
laszt nem tudtak adni az edzés után, 
mert Harangozónak még mindig loj a 
válla é« nagy probléma a csatársor 
összetétel*. 'Jóllehet, Dóra is megsé-
rült az edzésen, az ő játékára számit 
a vezetőség. Ilyen körülményék kö-
zött a közvetlen védelemben és a fc-
dezelsorban nem lesz változás, a csa-
társorban Kovács 11.-nek, Kakuszinpk 
és Nagynak biztos a játéka. A iobLol-
(l«l Bálóból, Vörösből és Demeterből 
átihat. 

A tartalékcsapatok tervezett mér-
kőzése elmaradt, helyelte két nyolcas 
csapat, Berkessy és Pati'-v válasz-
tása alapján kijelölt csapatok játszot-
tak. Eredmény: 

A SzEAC egy évre felfüggesztette futballszakosztályának 
működését 

Szétszélednek az egyetemi csapat játékosai 

Nagy meglepetése van a szegedi ban. Az Úszónap célia az, hogy min-
lutbalisportnak, bar néhány bét óta 
sokat beszélnek arról, hogy a SzLAG 
beszünteti futbaJlszakoszáályáuak 
működését. Erre most sor is kerüli. 
Csütörtökön délben Bchmidt Henrik 
egyetemi tanár elnök lesével összeült a 
vezetőség és ugy döntött, bogy a fut 
lallszakosztály működését egy évre 
felfüggeszti. A felfüggesztésnek anyagi 
akai vannak. 

A játékosok ilyen körülmények kö 
zott szétszélednek. Egy futballista 
máris talált elhelyezkedést: Sebestyén 
már alá is irta az igazolólapot az 
l IC-bez. .Visszatért anyaegyesületébe. 

Vasárnap renfíerfk meg 
at ujszegedi versenyuszodában 

a gróf Klebelsberg-emlék-
versenyt 

A hagyományos gróf Klebels-

x-rg Ku nó-e ml ék ve rse n y re vasár-

i jp kerül sor az ujszegedi verseny-

i-zoclában. Az emlékverseny az 

idény egyik legérdekesebb küzdel-

mének ígérkezik és a váudordijért 

a SzUE-n kivül ezúttal .is felveszi 

a harcot a védő orosházi egyesület. 

A nagyszabású küzdelem délután 5 

lírakor kezdődik. 
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X Pakót kiadta az SzTK a SzVSÉ-
uok. Pakónak, az SzTK válogatott kö-
zi p fedezetének a kiadatása ügyében 
tárgyalást folytatolt dr. Szendrényi 
Zoltán, a kék-fehérek főtitkára és 
György László, a piros-kékek intézője. 
A megbeszélés eredményeként az SzTK 
I'akót kiadta a SzVSÉ-nek. A kiada-
lás elé azért nem gördítettek különö-
sebb akadályokat, mert az SzTK és a 
SzVSE között korábban olyan megál-
lapodást kötöttek, ameiy szerint a fut-
ballistát bármikor niegkaphalja a 
vasútasegyesiilet. 

X A SzVSE a szolnoki vasutasuszó-
bajnokj viadalán. Vasárnap ' bonyoiit-
lák le Szolnokon az országos vasutas 
'tezó- és rizilabdabajnokl viadalt. A 
küzdelemben a legjobb vasútasúszó-
cgvesület. a SzVSE is rajthoz áll. 

X Nem kedden, hanem hétfőn lesz 
s szegedi Úszónap. Ugy volt, hogy az 
Országos Uszóhet keretében Szegeden 
megrendezendő Ussönapot kedden ren-
•frzik meg. Most azt az értesülést sze-
rettük, hogv a szegedi Uszőnapra 
Hétfőn délután egynegyed 6 órakor ke. 
rítt sor az ujszegedi versenvuszodá-

denki tudjon úszni, éppen ezért az, aki 
legalább 50 métert leúszik a megha-
tározott időn belül, akkor éremdíja-
zásban részesül. 

X ítélet a SzVSE országos ifjúsági 
bajnoki szereplése ügyében. A SzVSE 
ifjúsági csapatának az országos baj 
nokságérl folyó küzdelmekből történi 
kizárása ügyében most hozlak Ítéletei 
Budapesten, Az itélet szerint Dimákot, 
aki jogosulatlanul játszott, félévre 
tiltották el a nyilvános szerepléstől, az 
egyesülelet pedig 20 pengő pénzbir-
sággal sajtolták. 

X Littomerilzky Mária, Kiss Vera, 
Erdei Júlia, a SzUE tehetséges hölgy 
úszói résztvesznek a Budapesten va-
sárnap lebonyolítandó országos ver-
senyen. Littoineritzky a 200 méteres 
mellúszásban, a 100 méteres gyors-
ban, Kiss Vera a 100 méteres gyors-
ban és Erdei Júlia a 3x50 méteres ve-
gyesváltóban indul. 

X Egyesületi atlétikai bajnoki küz-
delem Szabadkán. A délkerületi egye-
sületi atlétikai bajnokságokért folyó 
iizdelem harmadik fordulójára vasár-

nap kerül sor Szabadkán. A küzde-
lemben a szegediek is rajthoz állnak. 
A bajnokság ebben a pillanatban igv 
áll: 1. SzVSE 251.5. 2. Szabadkai EAK 
223, 5. SzTK 21.5 ponttal. 

X Az SzTK és az IJTC csütörtöki 
edzése. A vasárnapi rajtra készülődő 
szegedi NB. TI. osztályú csapatok 
közül csütörtökön délután kiadós két-
knnusjátékof tartott az SzTK és az 
TITC. Az SzTK a Hunyadi-téri sport-
telepen gyakorlatozott Fehérvári Já-
nos vezetésével. A kék-fehérek vasár-
napi budapesti ellenfele, a GHdher-
ger SE megváltoztatta nevét és már 
az SzTK ellen Budai SE néven fog 
játszani. Az TITC edzését a Liga-ut-
cában Zsigmond Vilmos vezette. 

X Tfi. Hornok István hősi halála. 

Nemrég számolt be a Délniagvaror-

sz'ág arról. Ko"y Jr. Csánvi András 

föhadnasrv. a. lei váló szegedi sport-

ember Hősi Halált Halt a z orosz 

fronton. Most arról szereztünk lu-

dnmásf. Hogy a Hou Iförül vivott 

Harcokban r?v másik szegedi sport-

ember is Hősi Halált Halt. 'Áitgffsz-

íus fi én kötetessé véneié tplíesitése 

közben vesztette rl életét: ifi. TTor-

nek István, a Móraváros feKetséges 

ifjúsági játékosa. Hornok István 

önként jelentkezett a frontra. A 

hőéi Halottban Homok Tstván, az 

SzTK" pépszerű Pista Váüsija fiát 

gyászolja. 

Borpincét 
500 hl bor e'helyezésére azonnaira keresek 

Sándor Béla HS 
• F6po»t*i>AI. 

Varga Mihály 
k rada rk l kén l t ö , kátéiéra* 

/ n r l r éimecbsi i tksikálAgyir 

SZEGED, Aradi utca 4. sz. 

A legfrissebb eseményeket kapja, Ha oivaiia 
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Haztelek gyümölcsfák* 
kai Eelsöva'ros 30UÜ P 
Haztelek Fnldmives ut-
cán 4600 P. Háztelek 
alsóvárosi állomásnál 
6 14.000-1gj Adómen-
tes családi ház utca-
frontos kőrútnál 17.500. 
Adómentes magasföld-
szintes családi ház 
szobás, fürdőszobás 28 
ezer P. Adómentes ma 
easföldszjntes családi 
háromszobás, fürdőszo-
bás 30.000 P. Adó. 
mentes emeletes bér-
háx 3 szobás komfor-
tos lakásokkal 60.000 P 
Adómentes emeletes 
bérház 2 szobás kom-
fortos lakásokkal 80 
er.er P. Adómentes em. 
üzletes sarókbérház 3 
szobás komfortos laká-
sokkal fő uton 40.000 P. 
Adómentes emeletes üz-
letes bérház komfortos 
lakásokkal, szép kert-
tel. egyetem közelében 
115.000 P. Adómentes, 
háromemeletes bérház 
komfortos lakásokkal 
Belvárosban 200.000 P 
Földszintes ház 2x2 szőj 
bás iikás és fiiszeriiz-
lettc*. kerttel 16.000 P 
Emeletes, üzletes ház 
Kókusnn, jó forgalmú 
füszeriizlet és négy la-
leássál 28.000 P Üzle-
tes ház regi jóforgal-
mu vendéglővel, kerttel 
főúton 45.000 P Eme-
letes, üzletes ház fő 
nton, füszerkereskedés. 
fakereskedéssel, fürdő-

szobás lakással 38:00(1 
P.Beháro«i, emoletee 

bérház 2. 3, 4 szobás 
komfortos lakásokkal 
90.000 P. Belvárosi 
nagy bérház 7x1 és 2 
szobás, fürdőszobás la-
kásokkal 60.000 P. Bel 
városi nagy üzletes bér 
ház komfortos laká-
sokkal 200.000 P Uj-
szegedi kertes villák 2, 
3. 4 szobás fürdőszobás 
lakásokkal naffv vá-
lasztékban. Paprika-
földek nagvfeketén 1 és 
3 holdas n. ölenkint 3 
P. . Dorozsmai ntnát 3 
ezer n. öl 4 uengő ölen-
kint. Szegedhez közel 
müutnál 7 holdas szép 
gyümölcsös tanyával 28 
ezer P. Szegedhez kö-
zel 7 hold bánáti szán-
tóföld jó tanvaépüiet-
tel müutnál 20.000 P, 
10 holdas városi bér-
földes "rántó és S T Ö I I Ő -

hirtok tabvával ki«-
vasutálomásnál 650(1 P, 
6 holdas szöllfí birtok 
tanvával kisvasutnál 
20 0)10 P 17 hold szán-
tó és «zöl|öhirtok jó la-
kó. és gazdasági épü-
letekkel Felsőtanv'án 

65 000 P 20 hold srén-
tóbirtok gWirnölcsösscl 
jó tanyaénülctekkel Ed 
sőtanván 45 OOO P 103 
hold «rántó hirtnk t 
szobás tanyával é« sok 
gazd. épületekkel 165 
ezer P Ezen birtok 
hérhe i= kapható! 120 
hold bánáti szántó uri 
lakóházzal, gazd épü-
letekkel. artézi kut'sl 
160 000 p. Alkalmi vé-
telek) 

m l f r VI t 
F. M. ingatlanirodában. 
Horthy M H. 3. (Kul-
túrpalotánál) 

W f t t & f ö l l 

Szépen bútorozott szo-
ba léljes ellátásai ki-
adó. Bocskai utca \ I. 
emelet. 

Bútorozott szoba eset-
leg teljes ellátással ki-
adó. Érdeklődni Kimer-
né Valéria tér 15. 

ttŰ/ÜOAÍílrt 

Bejárónő ebéd uitáni 
órára felvétetik. Szé-
chenyi tér 15. I. ém. 1' 
ajtó.' 

Azonnai belépéssel ke-
resek gyermekeim mel-
lé megbízható nevelő-
nőt. anyahelvettest 
Teljes ellátással és 60 
P havi fizetéssel, Aján 
latokat a kiadóba ké-
rem «Alkalmas va-
gvok» jeligére. 

PERFEKT 
GÉPÍRÓNŐ 

délután 2 órai foglal-
koztatással állást nyer 
bet. C.ítn a kiadóhiva-
talban. 254. 

FLWF-VFFC 

N'ngv samoftos töltő 

kálvha eladó. P. Rech 
Erzsi. 

Használt és gvári új 

hordozhátor és nagy 

írógépek 
méltányos áron kap-
hatók. FARKAS ÍRÓ-
GÉP ÜZEM Szeged, 
Kossuth Lajos s. út 8. 
szám. 248. 

Kerékpár kpntrafékes, 
békebeli gumival eladó. 
Gyei'l vámos u. 3. ud-
varba o. 

Fél egnieutes ágy-sod-
rony, plüs-íotel és ka-
napé eladó. Kelemen-
u. il. sz, I. e. 7a. 

Jólfőző mindenesnek 
elsejére ajánlkozom — 
gyermektelen vagy idő 
sebb házaspárhoz. Jol-
föző jeligére. 

Bejárónőt délelőttre 
bosszú bizonyítvánnyal 
keresek. Tisza Lajos-
körút 31. 1. em. 10. 

HOLGY-
FODRASZNÖT 

FELVESZ 
SZÁNTAI 

Dugonics tér 11. Tel.: 
14-51. 238 

Jókarban levő, keve-
set hasznát modern sö-
tét teleháló, fotöjök 
párnázott székek sür-
gősen privátnak eladók 
Cím a kiadóba. 

Egy nagy ágyba való 
sodrony 3 hozzávaló 
afrik párnával eladó. 
Gim a kiadóba. 

Iskolatáska finom bőr-
ből, jó állapotban jutá-
nyosán eladó. Ugyan-
ott 8 éves gyermeknek 
való papucs. Somogyi-
utca 23. sz. I. e. 2 a. 

Ifliszoigálólányt felve-
szek. Kaiánka cukrász-
da. Rudolf tér 6. 

Gyékényeipö készítésé-
hez munkásokat felve-
szek. tanilok is. Rigó-
utca 18. 

Cukvaázta nuló a zon na I 
felvétetik. Papp-euk-
rászda. 

IKANARJ MADARAK 

eladók. Kellert Miksá-

imnál Hódmezővásár-

hely, (Toldi u. 4. 

tíhökiriUi 
SZEMÜVEGEMET 

elvesztettem a Dáni-ut-
cában. Megtaláló szí-
veskedjék jutalom elle-
nében Tisza-Áruházban 
Tisza Lajos-körut 46, 
leadni. 1b** 

Felelős szerkesztő és .felelős kiadój 

B e r e y G é z a 

Főmunkatárs: 

T e m e s s á r y J ó z s e f 
Szerkesztőség: Szeged, Köicsey-utca 10, I. em. — Éjszakai szerkesztőség 
Kalvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szer* 

kesztöség és kiadóhivatal és nyomiiaX 13-06. 

Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén Szeged, Kálvária-U. Ü* 
lelefon: 10-81 _ Felelő* üzemvezető: Ablaka István-


