
S P O R T 
Á bajnokjelölt NAC a SzVSE eílen 

Ma délután nézőrekord várható a 
VaMfas-stadioiibaD. A Nagyváradi AC 
ma a legrokonszenvesebb és kétségte-
lenül a legjobb csapat az NB 1.-ben, já-
tékára minden szegedi futballszurkoló 
kíváncsi Ha az idó megmarad olyan 
nak, amilyen szombaton volt, a néző-
rekord nem is marad el, a jó tutball-
csonnge reményében. A SzVSE azou 
iiíjyeiiV-wk, bogy hozzájáruljon a játék 
s/.e.pségének fokozásához és méltó 
partnere legyen a bajookjelölt csapat-
nak- Ha a szokásos lelkesedéssel és 
lendülettel játszik a SzVSE, meg is 
fogjn állni helyét a legjobb NAC-cal 
szemben is. Az összeállítás kérdése 
meg mindig nem dőlt el a piros-kékek-
nél, minden minden atlol függ, bogy 
Pako harcképes lesz-e. Amint ismere-
tes, Fakónak furunkulus keletkezeit a 
térdén. Amennyiben sebe annyira be-
gy ógyrfit, hogy ugy érzi, részt tud ven-

ni 

ellenkező esetben Sebők megy hátra 
bekkeini. A valószínű összeállítás a 
következő: Papp — Pakó (Sebők), Saj-
tos — Kalocsai, Kolozsi, Sebők (Bor-
bély IJ.j — Fábián, "tihanyi, Koppány, 
Borbély 1L (Frenák), Bundik. 

A NAC szombaton este legjobb csa 
patával érkezett meg Szegedre, üsz-
szeállitása a következő: Vécsey - Mé-
száros, Ouotiy — Szegedi, Juhász, Pe-
rényi — Kovács, Barna, Sárvári, Bo-
dola, Tóth I I I . 

Külön élménynek ígérkezik a mér-
kőzésen a Bodola—Tóth I I I . játéka, 
mert a váradi balszárny a hirek sze-
rint nagyszerű formában van. Bodola 
a mult vasárnap a Kőrösvidéki váló 
gatoltban szerepelt és Boros Pál szö-
vetségi kapitány szerint élménysze-
rűen játszott. 

A vasárnap délután fél 3 órakor a 
Vasutas-stadionban kezdődő mé;kő-

a mérkőzésen, ő lesz a jobbhátvéd, zést K. Nagy P. vezeti. 

Komoly küzdelemben a Szeged bizonyult jobbnak 
az NB II. szegedi rangadóján 

SzAK-UíC 2:0 (2 0) 

Pomipüs napsütéses időben, remek 
nályán, mintegy 1500 néző előtt ját-
szotta le vasárnapról előrehozott baj-
noki mérkőzését szombaton délután a 
Szeged és az UTC. Kékesi játékvezető 
sipjelóre igy álltak fel a csapatok: 

Szeded: Ludas — Szabó, Gyuris — 
R a r ó t í ü ó r a , Kakusza — Bognár, Tóth 
Gaáz. Vörös, Nagy. 

ÜTC: Ébtjer __ Deák. Dobó — Pin-
tér, S: éli, Raffni _ Kéri, Galgóczi 
Tóth, Burkus, Buta. 

Ar UTC kezd és mindjárt nngv len-
dülettel rohamoz. Ludasnak már az 1 
percben elvetéssel kell védeni. A kö 
vetkf-ai percben a piros-fehérek fut-
nak le és egymásután két sarokrúgást 
érnek ej. Az 5. nercben Natv viszi le 
•A lab<l»'t, lapos lövését Ebner védi. A 
6. pereién mrtgint az UTC van front 
han, Tnkh center közeli öl mellé !ő 
Egvelfti fi az UTC keményebbnek, 
gyorsabbnak és lelkccehbnek látszik, 
'assank.nt azonban kibontakozik a 
S/eged nagyobb tudása. Néhány per-
ces eredménytelen ostrom ntán a 14. 
perc-be.e Nagy ügyes cselt csinál, gyö-
nyörűen ivei be. Bognárnak nem nngv i félidőben. Tóth jól és 
feladat a. hálóba fejelni a labdát t:0! szép passzokat adnf 
A 19. ppjrrbe.n Nagy sarokrúgását Bor-
nár majdnem megint hefcjeli. A 20 
nercben .íz UTC nagy helyzetet hagv 
ki: Bűzte szabadrúgását Burkns a fel-
ső lécre fejelj, a lepattanó labdát Dó-
ra az { y s kapuból rogja ki. A 26. 
percher Gaáz pompás lövéssel véteti 
naagát ószre (alig ment valamivel fö-
léi, a következő percben nem téveszt 
célt a Szeged u j centere, ekkor e.ev 
visszapattanó labdát laposan lő a sa-
vókba. 2:0! Az UTC a gól után lan-
kadni t 'tszik, a félidő végén újra fel-
éted és támad, mégis a Szeged ér el 
gólt, a játékvezető azonban nem adja 
meg les cimén. 

Szünet után mindenki az UTC össze-
roppanása 1 és a Szeged nagvobh tudá 
sának tpljes kibontakozását várja.'Nem 
igy történik A játék szinvonala, amely 
az elsS félidőben sem volt tul nagv, 
most móg inkább alászáll. A Szeged 
az első félidőben sem volt tul nagv 
most még inkább alászáll. A Szegeri 
támad ugyan és döntő fölénybe került, 
de éppen emiatt nern tud gólt lőni 
•-lert valósággal beszorifja magát, az 
ellenfél kapuja elé és a jól tömörülő 
I TC-védők között a csatárok nem ta 

Iáinak rést a lövéshez. A 19. percben 
Vörös lő gólt, de a játékvezető nenr 
adja meg, mert Szélit előzőleg felbuk-
tatták és emiatt itél szabadrúgást. So-
rozatos Szeged-támadások következ 
nek eredmény nélkül, közben-közberj 
az UTC is léíekzPthez jut, de egyetlen 
előretolt csatára, az újonc Kéri, túlsá-
gosan tapasztalatlan és gyámoltalan 
ahhoz hogy helyzeteit ki tudja hasz 
nálni. Szeged-támadásokkal ér véget a 
játék. 

A Szeged győzelme egy pillanatig 
sem volt kétséges. A meglepetés az. 
hogy sokkal kisebb arányban követke-
zett be, mint amit a játék képe alapján 
várni lehetett volna. A gólarány azon-
ban igy is reális, mert az UTC lelkes, 
kemény védekezése méllánylást érde-
mel. Sőt, ha nagyon szigorúan vizsgál-
juk a dolgot, az UTC is megérdemelt 
volna legalább egy gólt, két nagy ka-
pufája után. 

A Szegedben a védelem hibátlanul 
látta el feladatát. Két kimagasló telje-
sitménvt láttunk a piros-fehéreknél, n 
Rarótiét és a Tóth Róbertét az első 

és telkesen küzdött, 
ép passzokat adott Kivüle Nagv, 

Bognár, Kakuszi és Gaáz. említhetők. 
Vörös ezúttal egészen szürke volt. 

Az UTC helytelen összeállítása 
miatt volt akeióképtelen. G'algöezi 

Vidéki •gy»t*m*k közötti 
országos vivómérközés 

A Szegedi Egyetemi Atlétikai Club 
november 20—21-én Szegeden országos 
vidéki egyetemek közötti vivoméikö-
zést rendez. A meginduló vivóévaa el-
ső szegedi versenye lesz ez. A nevezé-
sek beérkeztek a pécsi, a kolozsvári és 
a debreceni atlétikai kluboktól kard-
és tőrcsapat, valamint kard- és tőr 
egyéni versenyre egyaránt. A verseny-
zők száma a négy egyetemről körülbe-
lül 40 lesz. A mérkőzések helye a Sze 
gedi Egyetemi Ifjúság Szukováthi-tért 
egyetemi épületében elhelyezett egye-
sületi helyisége. A verseny kétnapos, 
még pedig november 20-án reggel 9 
órakor kezdődik a csapatbajnokság, 
délután 4 órakor folytatódik, novem-
ber 21-én pedig az egyéni versenyek-
re, délután 4 órakor az egyéni döntőre 
kerül a sor. 

A SzEAC részéről vitéz Kökéndy 
százados, a SzEAC vívómester® veze-
tésével huzamosabb ideje folynak sz 
edzések. A SzEAC e versenyen a kő-
vetkező felállításban szerepel: 

Kardcsapat: A) csapat: Bácsi Zol-
tán. Szentgáli Gyula, Diczfalusy Egon 
és Bűkovinszky László. B) csapat: 
Branyiczkv László, Gábor Pál 1TIFa-
raffóTstván és Detre István. 

Kard egyéniben minden egvetem 
négv legjobbja indulhat csak, igv a 
SzEAC valószínűleg Bácsit, Smrigál i t , 
Diczfalusyt és Bukovinszkyt fogja je-
lölni. 

Tőrcsapatot a SzEAC nem Indit, 
mig tőr egyéniben Diczfalusy és Szent-
gáli indul. 

A verseny megrendezése Sebmidt 
Henrik egyetemi tanár, a SzEAC elnö-
kének. a sportoló ifjúság iránti szere-
tete és Kerénvi József egeytemi test-
nevelő tanár fáradhatatlan munkássá-
gának méltó eredménye lesz. 

—ooo— 

'. D'szforna ünnepély 
a Városi Színházban 

A Magyar Tornász Szövetség fel-
hívására, a Szegedi Torna Fjgyesület 
28-án az előző versenyek résztvevői-
vel, valamint az országos bajnokok és 
csapatok felvonulásával nagyszabású 
díszbemutatót rendez. A versenyen 60 
hölgy- és férfitornász vesz részt. 

Ez a verseny a disztornaünnepély 
bizonyságtétele annak, hogy a vidék 
sem marad el e nemes sjiort terén, sőt 
művészi nivóra is emelkedett. 

Az ünnepi tornabemutatót megtekin-
tik az ország összes sportvezérei és 
irányitói. A bemutató iránti nagy ér-
deklődés máris megmutatkozott, ugyan-
is több környékbeli városból érkeztek 
meghivási igények. 134 

—ooo— 

X A SzVSE atlétikai SBakosztéjy4-
nrni vall he mint csatar, Bnrkus sem , . _ „ , . . , . 

, . , r- t i VJL * - -i "ak ülése. A SzVSE atlétikai szalcosz-
mint összekötő, a fiatal Kéri semmit / 
sem számított. Tóth és Rnza magukra 
hagyatva tehetetlenek voltak. Rurkus-
sal a halszélen és Szokolival összekö-
tőben eredménvesebb tehetett volna ez. 
a sor. A csapat legjobb embere Szél' I 

dettel a Vasutas-pályán szakósZfiflW 

ülést tart. Az ülésen határozzák m«g| 
azt az irányt, amelyen a nagy sfknrt 
elért atléták a jövőben haladni fog* 
nak. A vezetőség felkéri atlétáit a tetej 
jcs számú megjelenésre. 

KOZMETIKA 

A szemöldökről 
(Folytatás.) 

Vannak szemöldökök — igen erft* 
sek, dúsak, összenőttek —, melyek bt* 
zonyos korrekcióra szorulnak, mert 
például az összenőtt szemöldök hara* 
gossá teszi az arc kifejezését, néba 
öregiti is az arcot. Az ilyen összenőtt, 
tehát az orrháton levő rész eltávolít-
ható anélkül, hogv a szemnek a leg-
kevésbé is ártanának vele. A nagyon 
erősen nőtt és vastag szemöldököt rita 
kithatjuk, mert az ilyen természetű 
szemöldök a DÖÍ arcnak férfias jelle-
get ad. Javilásra szorul az össze-vtsz* 
sza nőtt szemöldök is, mert a szép 
szemöldök Ívelését zavarja. 

Azzal számolni kell, hogy az egy-
szer elkezdett csipeszelés után a szá-
lak mindig erősebben nőnek és eredeti 
szépségét cs egyenletességét a szálak! 
töbtié nem nyerik vissza. 

Kozmetikai műhiba a szemöldök! 
végleges diatermiás kiirtása, mert » 
divat változó és az. ilyen eljárás után 

természetes állapotot többé vissza-
állitani nem lehet. A keskeny szemöl-
dök divatos ugvan, de soha ne feled-
jük, hogy a divat változó. 

R. O. n* 

flormonos es vitaminos 
•rcvizek, krémek, olajok, púderek. 
Sreolö elleni fényvédő szerek. 

R E I T E R O S Z K A R N E 
Kozme t i ka i Intézete, Szeged, 
Dugonlos-tér II. I. em. Telefon 26-02 

Arcápolás. Szépséghibák, szemölcsök, 
szőrszálak végleges eltávolítása. 
Fénykezelés. Tanítványok kiképzése. 

O l c s ó b é r l e t r e n d s z e r . 

KOZMETIKAI ÜZENETEK; 

Makót as«z,rn*. Előbb vizsgáltass* 

meg magát háziorvosával. 
Kíváncsi. Csak rendszeres közeié* 

sel és megfelelő utasítással végezhető 
Cs érhe'Ő el eredmét*. 

Ilonka. Gyógypuderre van szüksé-
ge. Száritó kozmetikumokat használ-

táivá 16-án. kedden délután 6 órai kez- jon. 

volt. fibner. aki most jálszott elősz.ör 
válltörése óta, pompásan védett. 

Előmérkőzést a SzAK vegves ját-
szott az UTC vegyessel A SzAK győ-
zött 9:0 (4 :(T)-ra. 

A mérkőzés után í z NB II . déli cso-
portjában a bajnoki tábiázal igy ala 

Parafa munhához 
j ódpfesKke 1 . tüzö- és ragasztónőket, 

^őrw&góí igen magas fizetéssel fe!-

B o c ^ k a v - u t c a 9* S Z . nincs beszámítva. 

1. Szeged AK 11 8 3 - 51 15 10 

2. Ganz TE 11 7 — 4 26:17 14 

3. Z. Danuvia 10 5 3 2 25:12 13 
4. Fegwergyár 10 5 3 2 22:12 13 

5. SzVAK 9 5 2 2 28H2 12 
6 UTC 12 6 2 4 19 24 1 2 

7. OTE I I I . ker. 11 4 3 4 21:21 11 

8. H l VE 10 5 — 5 21:27 10 
9. WSC 10 4 2 4 13:18 10 

m. MVSE 10 4 1 5 19:21 9 

11. ó . Bocskai 10 3 3 4 13:16 0 

12 Zent91 AK 10 2 2 6 17:23 fi 

13. UCSE 10 1 4 5 12:38 6 

14 B. Törekvés 10 2 1 7 16:28 5 

15. Topolyai SC 10 2 1 7 12:31 -5 

A Fegwergyár—SzVAK 2:2 állás-

nál fé.lbeszakadt. mérkőzés eredménye 

fiprúiumeiasi 
a másnapi lap 
számira csak 

délután 
5 ó r é l f l 
v e s z fel 
kiadóhivatal. 

Igen komoly tőke ke-
res kellő garancia mel-
lett elhelyezést. >Meg-
van a kellő garancia* 
jeligére kérem az aján-
latokat e lap kiadóhi-

j vatalába. 

j Cipcszinarhoz pénzcs-
' társat keresünk 2-től 10 
i ezerig. •Haszonrészese-
dés* jeligérc. 

I fULÖNfl I IK 

Borkereskedés nagyban 
és kicsinybeni enge-
déllyel, nagy vevőkör-
rel nagyvárosban 150 
hektó <> borral átadó, 
esetleg 60 ezer pengő-
vel társulható. Közre 
működéssel. Leveleket 
Egyedülálló' jrljgérc 

Kóaepkot u, sze l ényige- Szeged postafiók 170 
nyü, független nő isme-
retségét keresem, ki-
nek komoly az elhata-
rozása egy boldog há-
zaséletrc. Pontos cím-
re válaszolok. Levelet , 

a kiadóba kérek >Bol-l veleket <Vidék 
doe otthoni jeligére, re a kiadóba. 

43 éves intelligens özv. 
asszony pékműhely üz-
lettel férjhez nienue 43 
—50 éves jobb megjele-
nésű pékmesterhez. Le-

jeligé-

Elveszett péntek este a 
kis templomtól, Lőw 
Lipót utca, Kálvária n. 
21b.-ig szemüveg tok-
kal. A megtaláló a Mus-
kátliba adja Ic, juta-
lomba részesül. 

EGY ARANYLÁNC 
medallionnal elveszett. 
Becsületes megtaláló 
jutalom ellenében a 
Kardos festéküzlet bc 
adja le. 295 

ELISMERT, 
rlőkelő márka házassá-
gi ügyekben Méltósá-
gos Asszony, cime:Bp. 
Főpostafiók 304. Vó-
laszboriték. Működése 
korretk és diszkrét. 

IntelJigpns, konroiy öz-
vegy asszony 4,5- a0 év 
közötti becsületes úri-
ember ismeretségét ke-
resi házasság céljából. 
Levelet a kiadóhivatal-
ba kérem <Magányos* 
jeligére. 


