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Alaposan visszavágóit a Ferencváros
a tava yi szegedi vereségéri
Négy potyogó! és két lesgól segiteife a zöld-fehéreket a
9:2 (3:0) arányú győzelemhez
győzelem. Góllövők: Török (2) és Ko
A Ferencvárosnak sikerűit alapos totta. Ezt megelőzően a SzEAC—UTC rányi II. 11-esből. — Hódmezővásárrevansot vennie Szegeden elszenve- mérkőzést játszották le, de az idő rö- hely CsLE—MOVE-HMTE 2:1
(0:0),
dett tavaszi 5:0-ás vereségéért. A vidsége miatt csak 4:3-as állásig ját- Vezette: Jódal. A II. félidőben jobb
íszegcd vezelö zenei testülete, az ur- vasárnapi
Frencváros—Szeged mér- szottak. A hölgybemutató játékot, volt a csongrádi csapat. Góllövők:
szágos hírnevű filharmonikus egyesil- kőzés, amelyet 9:2 (3:0) arányban a amelynek keretében a szabadkai GyoSzánthay II. (2), illetve Kovács. — II.
let vasárnap délelőtt tartotta közgyű- zöld-fehérek nyertek meg űllői-uti vics Ica és a szegedi Erdős Magda
osztályú bajnokság, Szeged: KiTE—
lését, amelyen megválasztotta uj tiszti- sporttelepükön, a szegedi szurkolók mérkőztek, a szabadkai versenyző
SzTK II. 3:1 (2:1). Vezette: Visegrádi.
karát. Az egyesület uj diszeinökei: vi- sok titkos reményét foszlatta szét. nyerte meg.
Góllövők: Sándor (2), Sisák I., illetve
téz G y i m e s s y
Ferenc hadlestpa- Két nagy gólarányu vereség után a
A Liga-utcában érdekes mérkőzés
rancsnok és dr. T u k a t s Sándor let- szurkoló abban reménykedtek, hogy volt az SzTK és UTC között. A mér- Lévay (2). A Szegedre kitűzött UTC
tek, elnök dr. P á l f y József, társel- a szegedi csapat huszáros lendülettel kőzés 3:3 (2:1) arányban eldöntctlenül II.—Rákóczi találkozó a szőregi csanök dr. S z é c h e n y i IstváD, alelnö- éppen akkor aratja első győzelmét, végződött. A kék-fehérek színeiben pat távolmaradása miatt elmaradt. Makök: dr. H e d r y Miklós, dr. P á l f y amikor a legerősebb ellenféllel kerül játszott játékengedéllyel dr. Tóth II., kői- MVSE II.—MAK II. 2:1 (1:1). VeGyörgy, dr. T e 1 b isz István, ügyveze- szembe. Sajnos, ez nem következett Molnár, Solt és Lépes, a SzEAC négy zette: Kuhn-Kovács. Góllövők: Kiss
tő-alelnök: dr. B e l l e Ferenc, titká- be, győzelem helyett most már a har- futballistája. A gólokat dr. Tóth II., (2), illetve Kevély. Hódtnezővásárlielv:
rok: dr, M a k 1 á r y Lajos és Fricsay- madik nagy gólarányu vereséget szen- Szekeres (11-esből), Lépes, illetve MOVE-HMTE II—MVSE II. 3:2 (2:1).
Vezette: iíj. Berta. Góllövők: Rostás
ué dr. T e l b i s z Márta, ügyész: dr. vedte el a szegedi tizenegy, amely az Tóth, Széli és Bozóki I. lőtte.
(3),
illetve Pintér és Huda, Kokron—
Hábermann
Gusztáv,
jegyző: NB I. osztály pofozógépének szerepét
A vasárnapi sportnap megmutatta,
S z a r k a László, pénztáros: L a p u kezdi átvenni.
hogy a kendergyár igazgatósága és HTVE II. 2:1 (0:1). Vezette: dr. KoLajos, háznagy dr. D u n s z t Kálmán,
vács. Góllövök: Irhás, Szűcs, illetve
A nagyaránvit vereség okait ku- az UTC vezetősége lelkesen támogatja
ellenőr vitéz ' dr. C s o n g o r Árpád,
Benkő.
Toldi-MLE 2:1. Csak egyféltatva most már nem lehet mentség- a fiatalságot a sportolásban. A sportkarnagy F r i c s a y Ferenc, hangvernapon megjelent Kövcssv Jenő. az idöt játszottak a csapatok, mert a
ként
felhozni,
hogy
tartalékos
volt
a
senymesterek: dr. B e l l e Ferenc, Ermindszentieknek haza kellett utazni.
d é l y i János, P e r é n y i
Pál és szegedi csapat, mert a rendelkezésre OSK megbízottja is
Góllövök: Molnár I., Kapocsi, illetve
álló
legjobb
együttes
állott
ki
a
FeS z a r k a László, könyvtáros
MaZsótér. — Ifjúsági bajnokság, Szeged:
—
—
g y a r Ferenc, A választmány tagjai: rencváros elleni mérkőzésre és kiMóraváros—SzFIE 1:1 (1:0). Vezette:
lencven százalékig megközelítette a
A D T O s Kálmán, dr. B a l o g h Ányos,
Orosz győzelme Pusztai fölött, Bixkky. Góllövők: Belányi (öngól), ildr. B a t i z f a 1 v y János, vitéz B á n- tavaly nagy sikerrel szerepelt együtletve Dékány. Rákóczi—SzATE 6:3
a szegedi ierriszversery
k y Róbert, dr. B e r e c k Péter, Bol- tes összeállítását. Ma már csak Akna(4:2). Vezette: Hajnal. Góllövők: Bavölgyi
és
Ladányi
volt
nj
ember
a
g á r Károly, B ó r a Arpádné, Csoeseménye
ranyai (4), Tóth, Karsay, illetve Virág
rnák Elemér, E r d é l y i János, vitéz csapatban Tóth és Toldi utódaként,
Az SzTC rendezésében a bajnok- III., Kanalas és Rádin. Csongrád: UTL
dr. G ö r ö g Károly, H u d y József, tehát a mezőnyben csak a balösszecsapat
és a HTSE ujszegedi pályáin —CsLE 4:2 (0:2). Vezette: Kovács J.
kötő
személye
nem
volt
a
tavaszi.
vitéz Magyar Pál, dr. Hunyady János,
Góllövők: Kéri, Szekfü, Lengyel, Sadr. Kapos&v Gyula, Ketting Lajos, Kol- Az eredetileg beállított Bognár he- vasárnap fejeződtek be .Délmagyarorvanya, illetve Hajdú és Kovács. Barátszág
bajnokac
ciméért
folyó
teniszlyett
Ladányi
játszott.
Két
uj
ember
tbay Alajos, Kissfalvy Alajos, dr. Koságos mérkőzés, Szeged: SzFIE II.—
mérkőzések,
amelyeken
a
szegediek
csondy Gyula, dr. Kulcsár Ferenc, Na- nem lehetett okozója a csapat ily
szády József, dr. Némedy Gyula, Pon- nagymérvű lesüllyedésének. Most már jól szerepeltek. A verseny kiemelke- Villamos SC 4:2 (1:0). Vezette: Retagrácz Albert, dr. Rávnay Tamás, dr. ott tartunk, hogy nem merük bizni a dő eseménye Orosz győzelme az orszá- zső. Góllövők: Csáky (2), Laudtsz I , .
éljátékosával. Vőneki, illetve Papp (2).
Paraszkay Gyula, Rainer Ferenc. Rő- jövőbeni komoly sikerekben, sürgősen gos vidéki ranglista
ser Miklós, dr. Schmidt Henrikné, Szi- ki kell tehát kutatni a bajok forrását. Pusztaival szemben. Eredmények: FérX Nincs szegedi a déli birkozóvárányi Béla, Szilágyi Ferenc, Szeitz Fe- A következő mérkőzések sorsát néni fi egyéni I. osztály: 1. Orosz SzTC, 2.
logatottban.
Szombaton és vasárnap
renc, dr. Sztojka AJfklós, vitéz Tarr szabad a véletlenre és a futball sze- Pusztai Kolozsvár, 3. Paulini és Benkerül eldöntésre Nagyváradon az orSándor, Temesvárv József. Tekkcr Jó- rencsére bizni, amelyről
látszik, kő Kolozsvár, férfi páros I. osztály:
szágos vidéki birkozóbajnoki verseny,
zsef, Tilger Ferenc, dr. Tóth Béla hogy az idén nagyon
elpártolt a 1. Pusztai—Bekő, 2. Dóczy II.—Martiszti főorvos és dr. Tóth Béla bank- Szegedtől. A Szeged vezetőségének bovics SzTC, férfi egyéni II. osztály: amelyen a déli válogatott is résztvesz.
A csapatok a Cegléden megtartott
igazgató, Wagner Ferenc.
hivatása és kötelessége a hibákat fel- 1. Bekő Kolozsvár, 2. Dóczy I. SzTC.
válogatóverseny
után igy állitották
fedezni és kiküszöbölni, még pedig 3. Dóczy II. SzTC és Paulini Kolozsvár, férfi páros II. osztály: 1. Dóczy össze: Zsámbóky CMOVE, Hullai KTE,
sürgősen,
amíg
nem
késő.
A titkári és pénztárosi jelentések
Garaczi KTE, Gaál CMOVE, Besze
A 9:2-ös vereségről nem lehet so- I.—Dóczy II. SzTC, 2. Markovics
után az uj idény művészi munkarendSzTC—Bekő Kolozsvár, hölgy egyéni
Szalisznyó CVSE Vasvári CVSE.
kat
irni
A
Szeged
az
első
félidőben,
jének megbeszélése következett. Ezek
Sa
I
osztály:
1.
Csapó
Mária
SzTK
2
^
"*
szerint a filharmonikusok az idényben amikor 3:0 volt az eredmény, kevedor
Gaál
Éva
SzTC,
3.
Tókos
Edith
HTSE
i
v
e
z
e
t
ő
elnökölt.
sebbet
mutatott,
mint
amikor
szünet
hat rendes bérleti nagyzenekari hangX A SzVSE két kerületi csúcsot
versenyt rendeznek szép programmal, után a gólok özönét kapta. Más lap- és Heipz Mária Hódság, vegyespáros:
a
váltóbajnoki
versenyen.
amelyek során előadásra kerül ciklu3- ra tartozik, hogy négy gólban a sze- 1. Csapó Mária—Dóczi I. SzTC, 2. Gaál javitot
szerüen Beethovennek minden páratlan gedi védelem hibás, kettő pedig a jó- Éva SzTC—Pusztai Kolozsvár, ifjusá- A Budapesten megrendezett országos
számú szimfóniája I.-töl lX.-ig. A mű- ' lékvezető tévedése folytán került a gi fiu egyéni: 1. Keczeli Zenta. 2. váltóbajnoki atlétikai versenyen jót
sor nagyrészét az élő nagy magyar szegedi csapat hálójába. Dicséretre Báthosy HTSE, höjgy egyéni II. osz- szerepelt a SzVSE-staféta és két régen
mesterek müvei foglalják el, Bartók, méltó, hogy a Szeged egy pillanatra tály: 1. Gaál Éva SzTC, 2. Tókos Edi.ht fennálló csúcsot döntött meg. A pirosKodály és Visky újdonságai. Minde- sem adta fel a küzdelmet és volt ere- Tókos Edith feladta a küzdelmet. A kékek a 4x400 méteren 3:32.8, a 4x800
nekfölött kimagasló nagy
eseménye je ahhoz, hogy 7:0 után két gólt rág- verseny kifogástalan rendezéséért Dó- méteren 8:20.2 percre javították a déli
rekordot. A 400-as staféta hatodik, a
lesz a szezonnak Willem M e n g e i - jon. A gólokat Lukács (3), Beké (2), czy Lászlót illeti dicséret.
800-as negyedik lett a versenyen
b e r g , a világhírű holland karmester Kiss. Finta. Sárossy. Aknavölgy' (ön—OOszereplése, aki a szegedi filharmoni- gól), illetve Kalmár (2) lőtték.
X A HTVE veresége Kaposvárott,
Az NB I. osztály többi eredménye:
X HASE nyerte a szegődi 1. osztály
kusok februári koncertjét vezényli.
A
HTVE vasránap játszotta le Ka
Rajta kivül még kitűnő fővárosi diri- Gamma—Kispest 0:0. Elektromos—Ha- rangadóját. A szegedi I. osztály vasár
gensek és előadóművészek szerepelnek ladás 7:0 '3:0). Szolnok—Kolozsvár napi fordulója keretében játszották le posvárott a .lekésett. NB II. osztályú
a müsortervezeten. A közgyűlés nagy 3:1 (2:1). Nagvvárnd—Újvidék 7:2 a SzVSE<—HASE rangadót, amelyet a mérkőzést a Rákóczi ellen. A vásár
lelkesedéssel fogadta a gyönyörű pro- (5:1). Diósgvör—Újpest 5:2 (3:1), Cse- lelkes honvédcsapat
megérdemelten helyi csapat megérdemelten kapott ki
gramot és nagy ünneplésben részesí- pel—Törekvés 7:2 (3:1). Vasas—SBTC nyert meg. Meglepetésnek számit a 5:1 (3:1) arányban, a gólarány azon
tette az elnöklő dr. Pálfy József pol- 2:1
csongrádiak győzelme a MOVE-HMTE ban túlzott. A Vivók gólját Rudo.t
gármestert, aki a város hatósága 'égfölött.
Eredmények: I. osztálv Szeged lőtte.
—0O0tél jesebb támogatását helyezte kiláIIASE—SzVSE II. 2:1 (1:0). Vezette:
X Nehezen győzőt az MVSE a me3ól s k e r ü l t
tásba, valamint ünneplésben részesült
Gaál G. A honvédcsapat ezzel az egy zőkovácsháziak ellen. Vasárnap Maa jelenlevő dr. Pálfy György tanács
góllal megérdemelte a győzelmet. Gól gyar Kupamérkőzést játszott Makón
az ujszegedi sportnap
nok is, aki a szinház díjtalan átengelövők: Czeglédi, Halasi, illetve Pécsi a Mezőkovácsházai TE-vel. A makói
Vasárnap
mái'
második
sportnapdésével tett az egyesületnek nagy ««otját rendezte az ujszegedi kendergyár (öngól). - SzFIE-SzATE 3:2 (2:2) csapat csak nehezen, a fedezetsorból
gálátoi
r
illetve a kebelében működő UTC. A Vezette: Adányi. A kapu előtt haléro előrerukkolt Varga révén lőtt gólt és
sportnap keretében
futbulhnérközés, zottabb volt a felsővárosi csapat Gól- lá) (0:0) arányban biztosította a toatlétikai verseny és asztali teniszmér- lövők: Gyurik, Makhult. Bárkányi, il- vábbjutást. Az L félidő 30. percében
kőzés volt, valamennyi küzdelem ki- letve Fapdi III. és Molnár (öngól). — sajnálatos baleset történt. A mezőkotűnően sikerült. Tömegsport szem- Szentes: Móraváros—MOVE-SzTE 2:2 vácsházi Szedlacsek olyan szerencsétpontjából különösen nagy jelentősége (2:0). Vezette: Nagy M. Az elsőfélitfei lenül futott össze A. Kissel, hogy
Zürichi dcviüH/úi !»l
PAris 958. volt az atlétikai versenynek, ahol nem nagy lendületét szünet után nem tudjobblábának térdkalácsa eltört.
London 17.30, Nevvvotk 431-. Brüsz- az ercdméiíyek, hanem kizárólag a tel- ta folytatni a móravárosi esapat. ezért
szel 69.25, Milánó 22 60 egyneaved. jesítmény, a sportolás lényege lebe vesztett pontot. Góllövők: Kónya. BaBerlin 172.55. Szófia 5.40. Bukarest gett célként a rendezőség szeme elöli logh II., illetve Czeglédy és Kr'éter. —
Eredeti
2.75, Madrid 40. A,„-zlerdam 229 50. A munkában kifáradt testnek felüdü- Kiskunfélegyháza: Postás—Reménvség
5:1 (1:1). Vezette: Rozsnyay I. Reális
A Magyar Nrtii/rti Bank valutaár lést, felfrissülést jelent e Sporto'ás
eredmény. Góllövők:
Szekeres (3),
lolyamai. Szlovák kur 11 45 1175 lej
Az asztali tenisz bemutatón az or- Zsombókv, Zombori. illetve Farkasin
1.95-2.05, Ura 17.40 17.90, svájci fr. szágos bajnok Szabadkai
ATC 5:2 uki. — Kecskemét: Szeged U . - K M A V és más festményeket uutgiic Avon veszek
F9.60—80,00. ívéd kot. 81.70-82 70.
aránvlWW wAim M ' « e e t í l
3.0 (1.0). -Vezette; y. Kerekes. Biztos
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