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U) játékosok bemutatkozása 
a szegedi labdarugó idény vasárnapi megnyitásán 

A SzVSE 3:4-re győzte le az UTC-t, a Szeged 4 : l-re végzett 
az Obecsei Bocskaival 

Két barátságos mérkőzéssel nyílt 
meg vasárnap Szegeden az őszi íut-
ballszezon. A város újdonsült NB. 
!. osztályú csapata, a SzVSE az NB. 
II, Ofzlályu UTC-vel mérkőzött és 
Hár legtöbbször fölényben volt ne-
hezen győzött 4ÚJ (3:l)-re. A Sze-
ged az Óbecsei Bocskait látta ven-
d« gül revánsmérkőzésre és ismé-
telten legyőzte jóképességü ellen-
felét ezúttal 4:1 (4:0)-ra. 

A Szeged igy állt fel a Bocskai 
elleni mérkőzésére: Kovács (Lu-
r^as) — Korányi, Szabó — Baróti, 
Dóra, Kakuszi — Báló, Bognár, 
Tóth, Harangozó, Nagy. A Szeged 
\ nagy melegben minden igyekezet 
nélkü.', lagymatagon játszotl és az 
e'rő félidőben nem tudott gólt el-
emi. Szünet után kissé összeszedte 
magá? és Tóth (2). majd Bognár és 
Nagy góljával a Bocskai egy gólja 
elleniben bebiztosította magának a 
győzőmet. A Bocskai komoly ellen-
félnek bizonyult, legyőzése nem kis 
teljesítmény, a vasárnapi szezon-
cJf.ji formákból azonban még nem 
lehel következtetni arra. hogyan 
állja majd meg helyét a Szeged az 
NB 11. osztályban. Kovács, az uj 
kapu>- jól mutatkozott be, bár nem 
volt nehéz dolga. A mezőny játéko-
sok közül Harangozó és Dóra di-
csérhető. 

A SzVSE—UTC mérkőzés uj já-
léko«ok bemutatkozása jegyében 

UTC-ben két uj játékos mutatko-
zott be. A SzVSE igy állt fel: Papp 
— Sebők III., Péli — Pakó, Kop-
pány, Kalocsai — Fábián, Kovács 
I- Tihanyi, Ottó, Próbajátékos. 
UTC: Ébner — Dobó, Galgóczy — 
Szűcs. Pintér, Bozóki — Csöke, Szo-
koli, Tóth, Sebestyén, Burkus. 

A SzVSE csatársora jó benyo-
mást tett, különönsen a balszélső 
Probajátékos tűnt fel labdakezelé-
sével, temek lövéseivel és lefutásai-
val, de tetszett az intelligensen ját-
szó Fábián, a jól passzoló Kovács 
L és 9 mozgékony Ottó is. Végle-
ges eredményt azonban még nem 
lehet alkotni játékukról a vasárna-
pi mérkőzés alapján, már csak 
azért sem, mert az UTC két legjobb 
emberét. Pákozdyt és Szélit nélkü-
lözve, két tartalékkal állt ki és igy, 
különösen eleinte, könnyű ellenfél-
nek bizonyult. Később erősített és 
majdnem egvenlő ellenfelévé vált 
a SzVSE-neli. A SzVSE góljait Ti-
hanyi (2), Próbajátékos és Fábián, 
az ÜTC-ét Tót h(2) és a második 
félidőben balösszekötőben szereplő 

gyánszky is belül úszott volnaa 16 
mp-eo. Az országos bajnokság első 
helyezettjei között végezhet az orszá-
gos bajnokságokon. 50 m gyerek mell: 

1. Lábdy Jenő SzUE 396 mp, 2. TÓUJ 
János OUE 40.6 mp, 3. Kovács László 
OUE 43 mp, 4. Tribolv II . Palicsi SK 
46 mp. 200 m ifj. meíluszás: 1. Csi-
szár íme SzUE 3 pec 8 3 mp, 2. Baka-
csi Gyula SzUE 3 perc 9.2 mp, 3. Tri-
boly L Palicsi SK 3 perc 32 mp. Csi-
szár győzelme meglepetést keltelt. 50 
m gyerek gyorsúszás: 1. Bagi Gyu'a 
OUE 33 mp, 2. Varga Zoltán SzUE 
34.2 mp, 3. Lábdy Jenő SzUE 34.6 mp 
100 m szenior gyorSuszás: 1. Schvéz-
ncr József Csabai UE 1 perc 6 mp. 2. 
Kőrössy Lajos SzUE 1 perc 7 mp, 3. 
Jenei SzUE 1 perc 10 mp 200 m hölgy 
mellúszás; 1. Littomeriizkv Mária 
SzUE 3 perc 28.8 mp, 2. Nagy Ilona 
SzUE 3 perc 432 mp, 3. Bakacsi Ilona 
SzUE 3 perc 59 mp. 50 ni leányka 
mellúszás: 1. Tornyai SzUE 50.4 mp, 

2. Katzmaver SzUE 50.8 mp, 3. Szoko-
lav OUE 51.8 mp. 100 m. hölgy hát-
úszás: 1. Kiss Vera SzUE 1 perc 41.8 
mp, 2. Birkás Erzsébet OUE 2 perc 
3 4 mp. 100 m ifj. gyorsúszás: 1. Va-
lent Gyula Egri MSE 1 perc 5.1 mp, 

2. Tellcsz Endre SzUE 1 perc 8.8 mp, 

3. Lawner Lajos SzUE 1 perc 10 mp. 
Tellesz II. körülbelül másfél méterrel 
bentragadt a rajtnál. Jó rajttal szo-
ros versenyt úszhatott volna a kiváló 
egri úszóval. 8x50 m.Kverek vejjyes-

Próbajátékos szerezte. Az UTC-benj válté: 1. OUE I. csapata 1 perc 54 
igen ügyesnek bizonyult a pröbá t lmp , 2. SzUE I. csapata 1 perc 54.4 
játszó Csöke és a mezőnyben ki- nip. 3. OUE II. csapata 2 perc 01 mp. 
elégített Szokoli is, h i bá j a azonban. R * 1 0 0 m s** n '«r vecyesváltó: 1. SzUE 
hogy nem lőtL ' A (Nagv. Kiss. Kőrössy) 3 perc 48.4, 

'elt el A Vasutasoknál négv nz 'vrzott 

A mérkőzéseket végignéző elég 

szépszemű közönség elégedetten tá-

Jó eredmények a SzlIE Mátyás király-emlékversenyén 
Uj kerületi rekord a 100 m-es ifjust gi hölgy gyorsúszásban 

A Szegetií Usző Egyesület vasár- Anna SzUE 1 perc 30 mp. 50 m gyerek 
nap délelőtt és délután rendezte meg'há j ; 1. Tier Zoltán OUE 39 mp, 2. 
Mátvás királv-emlék versen vét lo ion-Igakó Béia SzUE 412 mp. 3 Erdélvi 

Gvörgy SzUE 414 mp 100 m férfi 
mell: 1. Kiss Antal SzUE 1 perc 16 2 
mp, 2. Wenncr Miklós SzUE I perc 
18.8 mp 3 Birkás János OUE 1 perc 
33.2 mp. Kiss Antal eredménye orszá-
gos viszonylatban is elsőrangú. Kel 
lemes meglepetés volt Wernor nagv-

t«l-téri uszodájában nagyszámú kö 
zönség jelenlétében. 

Délelőtt 10 órai kezdettel vizliab-
4a körmérkőzésekkel kezdődött a ver-
seny. amely igen nagy meglepetést 
lozolt. meri a SzUE TI. oszlályu csa-
pata nagy küzdelem után 5:4 arány-
ban verte az Orosházi UE 1 csapatat. 
A rendes játékidő 3:3-as eredményt 
áozott a 2x3 perces meghosszabbítás-
ban végeredn«é<rvben 5:4 a rámban 
gvözött a SzUE II. Góldobók a 
SzUE részéről Tellesz I. (4) és Csi-
szár I. 

A második mérkőzésen a SzUE I 
?s?pa(a 20*) aránvhan verte a Zenlai 
AK vízilabda csapatát Góldobók Sza-
íiszló (7). Borbélv (Ti. Tombácz '4). 
Lacra (3), Batugránszkv (Sj. A SzUE 
I csapata lendiilefps iskolajálékkal 
érte el kétszámjegvü evőzrlmét. A zen-
taiak a nagv vereség ellenére is jó! 
mozogtak de a góldohássa] nem vol 
szerencséjük 

Délután 5 órakor folvtafódo'l a 

rerseuv égvén* és csapat uszószímrk-

kal A hétről-hétre fejlődő Littnme-

fitzkv Mária a 100 m-Ps hötgv gvors-

mzásban nj kerületi r"knrd«f állított 

fel Igen jók „ férfi 10" m-s hátúszó 

a férfi 100 m melluszó Predménvek 

Részletes eredménvek a kővetke-

zők: 

1O0 m ifj. hölgy gyorsúszás: 1 Lit-

íomeritfkv Mária SzUE 1 perp 15.2 

ap. /Déli kerületi rekord.) 2. Kiss 

2. SzUE B. (Bíró. Wenner. Jenei) 3 
perc 56.8, 3 OUE (Benkő. Birkás. J»-
nászka) 4 perc 156. 3x100 m ifj. gyors-
váltó: 1. SzUE (Csiszár, Lawner, Tel-
lesz II.) 3 p 38, 2. OUE csapata 3 perc 
48.6 mp, 3. Palicsi SK csapata 3 perc 
54.8 mp. 

Az úszószámok után kővetkeztt két 
vizilabda mérkőzés:: 

SzUE I.—Orosházi UB 11:1. (Az 
első félidő 6:1). A SzUE biztosan ver-
te az OUE-t annak ellenére, hogySza-
niszló, a SzUE gólzsákja az első perc-
ben megsérült és kiállt. Góldobók: 
Borbély (5), Balugyánszky (2), Tom-
bácz, Lacza 1—1, Kiss (2) gólt dob 
tak. 

SzUE II.—Zenfai SK I I . osztályú 
bajnoki mérkőzés: 7:1 (4:0). Bár a 
SzUE fiataljai fáradtak voltak a dél-
előtti hatalmas küzdelemtől és az 
uszószámoktól, mégis biztosan ver-szerii úszása Ezzel az eredményével 

bent tehet az országos bajnokság dön-l ték a zentaiakat. Góldobók: Gérecz 
jő jé ben 100 n szenior hátúszás: t i(2'., Tellesz I. (2), Tellesz I I (2), Law-
Valent Gyula Egri MSE t perc 15 4 ner (1). 
mp, 2. Balugvánszkv Elemér SzUE 1 
perc 16.2 mp, 3. Józsa Sándor Kun-
szentmiklósi SE 1 perc 18 mp. 4 Ben-
kő Sándor OUE 1 perc 186 mp. A 
nap legszebb versenye; az ifjúsági 
egri uszó ma az ország legfőbb hát-
uszója Gyönyörű stílusban úszik Ba-
lugvánszkv eredménve is kitűnő. Pi-
henten, vizilabda játék pékül Balu-

"UMWWW 

D É L M A G Y A R O R S Z A G J 
KEDD , 1943 l u t u M u i 10. * 

A mérkőzéseket Róvó János Buda-

pest vezette. 

Az egvéni és csapítszámok", továb-

bá a vizilabdamérkőzés győztesei a 

gvöm-örü veretű Málvás király emlék-

érmet kapták, melyet erre az alka-

lomra készíttetett a rendező egvesü 

let. A dijakat LLázár László tanár, 

a SzUE alelnöke osztotta ki. 
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Klein Manóné, szü l . Friedmann Janlca. u g v a m a g a . 

m i n t a z egész r okons ág nevében m é l y gv á s zba boru l-

tan , meg rendü l t en t u d a t j a , b o g v b ő n szeretett fér je, 41 

éven á t bőséges, gondos é let társa 

K l e i n M a n ó 
volt fakereskedő, súlyos betegség után, életének 74. 

évében meghalt. 

Drága halottunkat f. hó 10-én délután 6 órakor te-

metjük a cinteremből. 

F ' e zvé t h í t oga t á sok mel lőzését k é r j ü k . 

Külöu villamos félhaikor indul a Dugonics-térről, 

Szeged, 1948 augusztus haviban. 

A HASE értékes győzelme 
Makón 

HASE—MAK 6:3 (3:0) 

Az NB IH.-ba most Jtekerült 
HASE vasárnap Makón a MAK-kal 
játszott barátságos mérkőzést. A 
szegedi honvédaltisztek szép küz-
delemben megérdemelten győzték 
le az NB. III. osztály kitűnő kö-
zépcsapatát. Annál inkább jogosan 
táplá nak szép reményeket a hon-
védalliszti futballisták, mert saját 
pályáján győzték le a jó erőkből 
álló makói csapatot. A szegediek 
első gólja az egyik makói játékos 
öngóljából esett, aztán a pompás 
centerjátékot mutató Maleczki rú-
gott négy gólt, majd Gál egyet. A' 
csapat legjobbjai Maleczki, Fehér, 
Rácz, Virág és Góré voltak. A HASE 
vasárnap Zentán játszik a ZAK el-
len és négy uj játékost próbál ki. 

Az előmérkőzésen a HASE II. 
2:2-re végzett a MAK Il.-vel. 

wagy mezőny és $ó eredmények 
az SzTK országos céllövő 

versenyén 
Sokkal nagyobb mezőny indult a 

szombaton és vasárnap megtartott 
vándordijas céllövő versenyen, mint 
amekkorát váriak. A versenyen el-
döntésre került, hogy ki nyeri egy 
esztendőre a Szeged város >Bácska«, 
vándordiját, amely kispuska csapat-
versenyre és Faludi Sándor, az 
egyesület elnöke vándordíját, amely 
összetett pisztoly egyéni eredményre 
volt kiirva. Az első vándordíj védő-
je a Budapest Postás SE, mig az 
egyéni pisztoly vándordijat Takács 
Károly, a HTVK olimpikon céllövője 
védi. A versenyen csaknem 200 ver-
senyző vett részt. Ennek következmé-
nyeként dijkiosztásra csak vesámap 
este 9 órakor kerülhetett sor. A szép 
dijat a versenyzők körében nagy meg-
elégedéssel fogadták. 

Részletes eredmények: 
Egységes kispuska csapatverseny 

Szeged város Bácska visszatérési 
vándordíjért: A vándordíj védője bu-
dapesti Postás SE 1386 pont, 2. "Elek-
tromos TE 1380 pont, B) csapot f . 
XI . ker. Levente Egyesület 1377 pont, 
Cl csapat 1. XI. ker. Levente Fgve-
sület 1363 pont, D) csapat 1. Hódme-
zővásárhelyi MOVE 1299 pont, E) 
csapat 1. Árpád Fejedelem Budapest 
1283 pont. Kezdő verseny: 1. Büd*< 
pest Zugló Danuvia SE 1233 penf. 
Hőlgyverseny Hmvásárhelyi MOVE 
724 pont. 

Nemzetközi ktspusKa csapatverseny 
a »Magvar József* vándordíjért: A 
vándordij védője budapesti Elek'ro-
mos TE 1365 pont, C) csapat 1. X I . 
ker. Levente E. 1282 pont, Gyorstüze-
lő csapatversenv: 1. Szegedi Testgva-
korlók Köre 482 pont, 2. Budapesti 
Árpád Fejedelem LE 365 pont. Cél'ő-
vöpisztoly csapatverseny: 11'. Szegedi 
Vasutasok SE 986 pont. Automatapisz-
tolv csapatverseny: 1. Szegedi Vas-
utasok SE 257/66. 

Egyéni versenyek: 
Egvéni egységes I. oszf.: I Tótü 

Tmre Bp. Poslás 288 pont, I I . oszt 1 
tíolup János Bp. XI . ker. Levente 28"; 
oont, I I I oszt.: 1. Bata Zoltán Hrnvá-
sárhelvi MOVE 276 pont. 2. Szilád' 
Sándor SzVSB 274. IV oszt.: 1 Kul-
csár Imre Bp Zuglói Danuvia 264. V 
oszt.: 1. Hollósj Ferenc Bp. X I Le-
vente 267. VT oszt.: 1. Kulcsár Tmrí 
Rp Zuglói Danuvia 264. Kezdő: 1 Vi-
da József Bp. X I ker. Levente 272, 
ffölgv: 1. Acs Gizella Újpesti Pamut-
evár 267 ront. Nemzetközi I. riszt: 1. 
Szarka Sándor Elektomos 284. U. 
oszt.; 1. SeCrr István Elektromos 966. 
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