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Most sem sikerült . . . 
MTK—SzAK 2 0 (1:0) 

Budapest, április 28.) A Bakó 
Szabó,. Galgőczi — Ladányi, Kakuszi, 
TGolozsi,. — Hernádi, Vörös, Gyuris, 
Harangozó, Nagy összetételben sze-
replő piros-fekete csapat egyenlő el-
lenfele volt a szombaton lejátszott 
mérkőzésen az MTK-nak. Az első fél-' 
Időben ismét felforgatták, a szegedi 
csapatot. A sokat támadó piros-feke-
ték nem tudták kiharcolni az egyen-
lítést Galgőczi és Nagy a meddő Rá-
táik miatt elveszti önuralmát és 
mindkettőjüket kiállították. Ezután a 
38. peiteben Palatínus ismét a gól-
szerző-

A szegedi fiuk ezúttal sem tudtak 
eredményt felmutatni. A játék ní-
vója alacsony volt. A játékvezető is 
a piros-feketéket nyomta. Egyénileg 
a védelem még kielégítő volt és a 
fedezetek is .küzdöttek. A csatársor-
ból llarangoftót és Vöröst lehet meg-
említeni, akik igyekeztek. 

SzMTE—KPSE 5:1 (1:0) 
A munkások s/ép győzelmei arattak 

a jóképességü fővárosi csapat ellen. 
Jó taktikai húzásnak bizonyult mér-
kőzés közben Bánáti középcsatár 
posztra való állítása. Az első félidő-
ben mindkét csapat egyformán ki-
vette részét a támadásból. A második 
félidőben 'az SzMTE fedezeteinek jó 
labdáivá) szárnyai kapott a raun-
káscsalársor és tetszetős támadásokat 
vezetett a fővárosa kapu ellen, me-
lyek gólokat is eredményeztek. Bá-
náti (2), Keresztes, Hont! és Baffia 
öngóljával érték el szép győzelmüket 
la szegediek. Jók voltak: Szekeres, Pa-
latínus, Bánáti és Honti, illetve a ve-
terán Kölnit Vili. , 

Tisza-—Postás 2 : 2 ( 1 : 2 ) 
A Tisza szerezte meg a vezetést 

Bakos góljával. A postások erre a 
gólra az első félidőben kettővel vá-
laszoltak. A második félidőben a Ti-
sza rohamoz az egyenlítésért Bor-
bély II. fejeséből sikerül is. Az ered-
mény. igazságos. 

-nOo -
A kerületi bajnokság mérkőzései: 

SzATE-SzAK II. 1:1 (1:0), Honvéd 
TK—HMTE 3:1 (1:0), meglepetés. 
Rendőr SE- Battonya "3:2 (3:1), Mé-
raváros-MMrE 5:3 (1:2-, HTVE— 
Rákóczi 1.0 (0:0), Újszeged—Postás 
6:0 (0:0), Dorózsthá—SzFIE 4:1 (2;1), 

Vívás: Nagyszámú néző előtt ren-
dezték meg vasárnap délkerület kabd-
vivóhajnokságát. A versenyt kitően 
rendezték és a bajnokság győztese 
nágy harc után Kiss MAV.HTVE ver-
senyző lett. A helyezések a követke-
zők voltak. 2. Jávorkai (Postás). 3. 
Lévai (SzEAC-, 4. Papi (MAV.HTVE), 
6, Detre (SzEAC),- 6. Szentgáli (SzEAC) 
7. Birling (Postás)), 8. dr. Losonczi 
(MAV.HTVE), 9. Martinék (Postás). 

NB I. eredmények 
Vasas—Ferencváros 4.0. 
Csepel—ETO 4,1. 
ErSO—Testvériség 3.2. 
SzAC—Pereces 1:0. 
Kispest—Haladás 2:2. 
Újpest—Szolnok 3:1. 
DVSC—Dorog 1:1. 
A vasárnapi forduló után a tabella 

állása g következő: 

1 Újpest 23 
2 Vasas 24 
3 Kispest 24 
4 Ferencváros 22 
5 MTK 23 
6 ETO 24 
7 Csepel " 23 
8 Szolnok 23 
9 DVSC 24 
10 SzAC 23 
11 Szeged 24 
T2 Haladás 24 
13 ErSo 24 
14 Pereces* 23 
!5 Dorogi AC 24 
16 Testvériség 24 

bői minél nagyobb számban jelenje-
nek meg csütörtökön, május 1-én a 
Rákőczi-téren. Indulás délelőtt 10 
órakor. Egy a városban megtett tisz-
teletkör után mennek a jármüvek át 
Újszegedre és a Főfasoron vonulnak 
végig. Délután a sportpályán bemu-
tatót rendeznek és üldőzőverseny is 
lesz. 

Újszegeden egy műsorban 
játszák le május 1-én a Sza-
badság-Kupa első fordulóját 
Ismeretes, hogy Szeged dolgozó-

társadalma népünnepély keretében 
ünnepli meg május 1-ét. Ezekből az 
ünnepségekből a sportolók is kiveszik 
részüket. A hétfői napon kialakult a 
sportműsor. A MKP végrehajtóbizott-
saga által a szegedi íabdarugósport 
minőségének fejlesztése érdekében 
felajánlotta a Szabadság-Kupát, mely-
nek első mérkőzéseit május 1-én ját-
szák le az MK UMTE ujszegedi pá-
lváján. A műsor á következő íesz: 
9 órakor a Honvéd TK—Szikra 
MaDISz, 11 (órakor Tisza—Szőregi Rá-
kóczi, fél 2 órakor Rendőrség—Pos-
tás, fél 4 órakor Móraváros—MK 
UMTE és fél 6 órakor SzAK—SzMTE. 
A mérkőzések szüneteiben — a hi-
rek szerint — tréfás műsorszámok 
is lesznek. Többek között igy akarják 
lejátszani két részletben a MKP és a 
Szociáldemokrata Pá; t barátságos mér-
kőzést. Az utolsó mérkőzés előtt és 
a szünetben a szegcdi motorosok vo-
nalnak fel és vesznek részt egy ül-
dözési versenyen. A mezítlábasok .is 
felkészüllek, hogy villámtorna kere-
tében megmérkőzzenek a »Birnfeld 
Sándor* Kupáért. A műsor azonban 
olyan zsúfolt, hogy még nem biztos, 
melyik pályán bonyolítják le ezeket 
a mérkőzéseket. Jó "lenne, ha a SzAK 
hozzájárulna, hogy a villámtornát dél-
előtt az ujszegedi pályáján bonyolít-
sák le. " 

Az Újszegedre átránduló dolgozók 
a népünnepély során Szeged mennyi-
ségi és minőségi sportolóinak s'port-
munkájában is gyönyörködhetnek. 

s z w k ^ z tt művészei 

5 1 83:31 39 
7 4 60:30 33 
6 5 62:28 3? 
4 5 55:20 30 
! 10 40:28 25 
4 10 45:34 24 

11 2 10 44:35 24 
11 2 10 33:30 24 

4 10 41:52 21 
6 9 52 51 22 
4 !1 46:53 22 
6 lt 37:40 20 
4 12 28:47 20 

9 —14 33:58 18 
6 3 15 33:55 16 
1 1 22 21:100 3 
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Felhívás a szegedi motorosokhoz. 
Dr. Wólner László rend őr százados la-
punkon keresztül fordul a szegedi 
motorosokhoz. Kéri, hogy a május 1-i 
népüunepélyre való átvonulás céljá-

A Szegedi Ifjúsági Kórus 
hangversenye 

Igen szép és dicséretreméltó fel-
adatra vállalkozott a Szegedi Ifjúsági 
Kiskórus, amikor a praekeassikus 
mesterek müveit velte műsorára, va-
sárnap délután a Katolikus Házban 
megtartott hangversenyén. Különösen 
ki kell emelnünk a S z é c s i József 
vezényletével színesen és lelkesen 
előadott Hassler és Janequin a ca- csapatbajnokságának III. 
pella kórusait. A piarista gimnázium 
Palestrina kórusa K a r t a l József ta-
nár vezényletével két régi olasz szerző 
és Halmos László egyházi kórusait 
adta elő stílusosan. A Szt. Erzsébet 
leánygimnázium -énekkara S e y Mar-
git tanárnő vezetésével Palestrina mü-
veiből énekelt. 

A kórusszámok között szólószámok-
kal és kamarazeneszámokkal szere-

a világhírű hegedűművész 
e gye t l en hangversenye 

május 5. ftáiíő Tisza íé 8 
(KONCERT) 

pellek- az igen ügyes Szegszárdy Ta-
más hegcdüszámoltkal, Marki Júlia 
ének-, Láng Etelka és Molnár Athine 
zongora- és Wambaeh Ferenc cselló-
számokkal. A közönség melegen ün-
nepelte a szép remény ekre jogosító 
fiatal énekeseket és muzsikusokat. 

Rfifiopgsch: taá ns 5. 
A világhirü amerikai hegedűművész 

már Európában van és megkezdte 
turnéját, amely mindenütt, értesülé-
sünk szerint, frenetikus sikerrel kisért 
diadalut. 

Szegedre május 5-én jön és vele 
érkezik felesége és impresszáriója is. 
Miután a hangverseny iránt máris 
rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg, 
az előjegyzett jegyek csak a hét kö-
zepéig tarthaló fenn a Koncert-hang-
versenyirodában . 

SAKK 
Rovatvezető: Benkő Pál 

20. sz. hadállás. A. Troitzky. 
Világos: Kel. Hb7 és Hfl , gy: a2, 

b6. 
Sötét: Kc4, Ba3. 

Világos indiíl és nyer. 
22. sz. Francia védelem. 

Világos: Smyslow. 
Sötét: Serebriski. 

Moszkva, 1945/ 
'1. e4, e6 2. d4, d5 3. Hd2, Hc6 

4. Hf3, í l fö 5. e5, Íld7 6. c3, f6 
7. e: f6? (Sötétnek adja a kezdemé-
nyezést. Jobb volt 7. Hh4-eí indirekt 
védeni az fe5 gyalogot.) Vf6: 8. Fb5, 
Fd6 9. Ve2, 0-0-0 10. Hf l, e5 (Világos 
sok tempót veszítve hosszusáiicra ját-
szik, mely rossznak bizonyul.) 1L 
Fc6:, b:c6 12. d:e5, He5; 13.He5;, 
Fe5: (Sötét stratégiailag nyerésre áll. 
Kezében 

van a futópár1, a nyitott, e és 
b vonal, valamint a fejlődési előny.) 
14. Ed2, a5! (14. Fe3-ra, Fc3:f kö-
vetkezett volna) 15. '0-0-0, Fa6 16. 
Vei, a4! [Fenyeget a3) 17. a3, Bab8 
18. He3 (Szívesen adná a gyalogot, 
mert.. . Vf2 ? 19: Vf2:, Bf2: 20.Hg4 
és He5: különböző szinii futókat 
adna.)..., Fd6, 19. f3, Fa3:l! (Szép 
és erőteljes befejezés) 20. b:a3, Fd3 
21. Hc2, Fc2 . Világos felaóta, meri 
22. Kc2:; Vf5f után mattja, cagy ve-
zérvesztése van. A megnyitásban el-
követett stratégiai hiba, megpecsé-
telte világos sorsát. 

Hirek: Déli Kerület városok közötti 
fordulója 

p a r t h i r e k 

Ma, kedden délután 3 órakor sze-
minárium a Kotrótelepen. Előadó: 
Kiss János. 

'Ma, kedden délután 5 órakor a 
propagandavezetők értekezleté Arany 
János-ulca 2. ,szám alatt. 

S z a k s z e r v e z e t i h i r e k • 
A Mérnökök Szakszervezete ápri-

lis .29-én, kedden délután 6 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. Előadó dr. Hódos Márta »A 
szakszervezeti mozgalom története < 
címmel. 

A paprikafőmolnárok saját érde-
kükben jelentkezzenek április 30-án, 
szerdán délután fél 5 órakor a ma-
lomipari munkások szakszervezeté-
nél (Kálvária-utca 10). 

A magánalkalmazottak Szakszerve-
zete bankosztálya május 2-án délután 
fél 6 órakor a. szakszervezeti szék-
házban taggyűlést tart. Tárgy: az uj 
kollektív szerződés. 

Az Orvosi Szakszervezet május 
14-tőí 18-ig Héviz-fürdőn ülést tart. 
Jelentkezés és részletes feltételek köz-
lése az . Orvosi Szakszervezetben.. 

Orvosok szénelőjegyzésre 8 napon 
belül a szakszetvezetnél jelentkezze-
nek. A vezetőség. 

A Pedagógusok Szakszervezete áp-
rilis 29-én, kedden délután 5 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A Szakmakőzi Bizottság felhívja az 
összes szegedi gyógyszerészeket, hogy 
a népjóléti miniszter ur 73.100/1947. 
számú rendelete előírja, hogy az 
OTBA körzeti kezelőorvosai és szak-
orvosai által szabályszerűen rendelt 
gyógyszereket a gyógyszertárak az 
alapot terhelő 50 százalék hitelezése 
mellett kötelesek kiszolgálni. 

Felkérünk minden szerve-
zett textilraunkást, aki 1947 február 
hónaptöt mostanáig a tagsági köny-
vét a kartoték rendezése végett nettí 
adta le, a legrövidebb időn belül 
jelentkezzen a csoport irodájában. Je-
lentkezési idő minden reggel 8-től dél-
után 3-ig. 

B W a f g g Höz?em§nyek 
118/120/ig. biz. - 1947. 

Hirdetmény. 
A honvédség tagjainak igazolásáról 

szóló 24.300/eln. ig. biz. 1945. sz. 
rendelet 11. §, értelmében közhírré 

ma, 27-én kerül lebonyolításra. A teszem, hogy az alább megnevezett 
Szegedi Munkás Sakk-kör uj olthoná- honvédszemély igazolási ügyét a fenti 
ban Kálcária-utca 10. szám "alatt látja b.lz- a J«f- Pság épületében az ott 
vendégül Békéscsaba válogatott csa- ^ J c l o l t időben,fogja tárgyalni éspe-
patát. A mérkőzés 9 órakor kezdődik, i 
A Szegedi Egyetem Kecskeméttel ját- j m aJ , í s h o 10"1 '" d- 1 0 érakor 
szik, vendéglátó Kecskemét. További „ Gyuránld Károly őrmester, Szeged 
mérkőzések, Szentes-Félegyháza, i ^ I M S 8 , 37/.a' ?• , . , ' 

• - s ' Felszóhtok mindenkit, aki valamely 
izolás alá vont személy oly maga"-

tár Iá sáréi lifü, mely a "magyar nép 

Orosháza-Hódmezővásárhely ¥ zö t t i ^ r S S i r ? 3 
vannak. tartósáról ttfd, mely a "magyar nép 

Ezen a héten fejezodott be Bécs- érdekeit sérti, vagy sértetté, hogy ezt 
ben a 16 résztvevős nemzetkőzi. ve-! az ig. biz. elnökének (Tisza Laios-

i r_. o _ i . i _ j i . j _ _ . M u i i f orr n,i. , ,» \ . . . • _ gyesmesterverseny, mely Scblechter 
emlékének lett szentelve. A versenyt 
biztos "játékkal Szabó László magyar 
bajnok nyerte, amivel újból bebizo-
nyította nemzetközi képességeit. Rész-
letes eredmény: 1. Szabó 11.5, 2. 
Kotlenauer 10.5, 3. Lokvenc 10.5, 4. 
Opocensky 10, 5. Gereben 9.5, 6. 
Griinfeld 9 ponttal. 

körút 97., i'ldsz.) Írásban, vagy a 
tárgyaláson személyesen adja elő. ' 

Figyelmeztetem a bejelentőket, hogy 
írásbeli bejelentéseiket csak akkor ve-
hetem figyelembe, ha olvashatóan ne-
vüket és pontos Iakcimüket is köz-
lik 

Szeged, 1947 április 25-én. 
Pribis/latvszkv Ferenc s k., 

az ig biz. elnöke. 

APRÓHIRDETÉSEK 
G D A S - V É T E L 

FOGORVOSI komplett berendezés ju-
tányosán eladó. Kölcsey-u. 10., fid. 3. 
CSUCSSZUPÉR zeneszekrény, alkalmi 
vétel, lemezekkel, eladó. Amatőrbolt, 
Dáni-utca. Csöveket átveszek. 
MAGAS áron vásárol Saúvageot fran-
cia szótárt a Hajós könyvüzlet, Orosz-
lárirutca 8, 
KIVÁLÓ hangú szuper rádió, Ame-
rika-vétel kitűnő, alkalmi áron eladó. 
Hétvezér-utca 33.-, em. 
ELADÓ egy fészertetőzet uj csere-
pékkel és akácfaoszlopokkal. Megte-
kinthető a várkioszkban délután. 
TÖMEGBÉL VEGEKET, bélyeggyüjte-
ményeket íegmagasaDb napi áron ve-
szek. Bélyegüzlet, Tisza Lajos-körut 
93. Hősök kapujánál. 

PRÍMA fényképezőgépet veszek. — 
Részletek ajánlatot kérek a kiadóba. 

? F O G L A L K O Z Á S 

MINDENES főző bejárónő ajánlkozik 
Cim a kiadóban. 

S | 
PERMETEZÉST magasnyomású gép-
pel jutányosán vállalok. Csonka An-
tal Újszeged, Alsótiszapart 273. 

í K Ü L Ö N F É L É K 

BÉLYEGGYCJTEMÉNVT, tömegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék & kirakatban. 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál 
ELVESZTETTEM magyar-füzetemet 
szerdán,, április 23-án "a Kárász-ut-
cában. Becsületes megtalálót kérem, 
hogy a számára értéktelen füzetet a 
Szegedi Kis Újság kiadóhivatalába-ju-
talom ellenében behozni szívesked-
jék. Szőnyi Judit, VII. gim. tan. 

• L A K Á S I 
KÉTSZOBÁS Széchenyi-téri lakáson! 
elcserélném egyszobás olcsóbérüért. 
Berg Miklós, Széchenyi-tér 16. 
BÚTOROZOTT szoba fürd í^bahas^ 
nálattal azonnal kiadó tisztviselő ré-
szére. Bokor-utca 8., II. em. 6. 

Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOB 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja a 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jőkal-ufctf 3. 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szer-

kesztőség (esfe 8 órától)!: 573 
Kiadóhivatal: Kárász-utca fl. 

A HÍRLAPKIADÓ KFT NVOMÍK 


