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J é ! v ^ s ^ á z o t t a közönség 
A labdarugósport ellenségei 

Igy gúnyolódnak: > Huszonkét 
ember rugdalódzik, hoi egy-
mást, hot a talxlát es czl több-
ezer furcsa ember nézi*. Mi 
ezi tartjuk, liogy a meccsen 
nemcsak a kétszer tizenegy 
játékos, de minden alkalom-
kor u közönség is vizsgázik. 

Hit mosl már n Szeged— 
Ferencváros mérkőzésről szá-
molunk be, mindenekelőtt a 
pályát körülvevő, álló, ülő, 
ágaskodó tízezer ember előtt 
vesszük le a kalapot: a "közön -

- ség csillagos jelesre vizsgázott. 
Szeged népe biztatta, Icl'kesi-
iclte az utolsó percig a SzAK 
Csapatát, ugyanakkor azonban 
a lehető legsportszerübben vi-
selkedett, egyetlen »pfuj bi ró!« 
sem hangzott el, mindenki 
méltányolta a Fradi teljesít-
ményét, sőt meg is tapsolták 
Deákot, Kispétert, Kocsist és 
Hernádit, amikor a pályát el-
hagyták. Ebben persze része 
voll elsősorban Barna Bélá-
nak, a kifogástalanul és rész-
rehajlás nélkül Ítélkező bíró-
nak. de magának a két csapat-
nak is. amelynek játékosai 
szándékosan nem vétettek a já-
tékszabályok ellen. 

Magáról a meccsről beszá-
molva. ugy véljük, az egész 
közönség egy véleményen van 
velünk abban, hogv a jobb 
< -apai győzött és a 2:0 0:0) 
luien kifejezi az erőarányt. 
Ennek a magyarázatát pedig 
részint a Ferencváros játéko-
sainak jobb kondíciójában, ré-
szint lelkesebb játékában, de 
okosabb és célszerűbb játék-

modorában is meg lehet ta-
lálni A Szeged dicséretesen 
bírta az első félidőt, a máso-
dikban minden játékosa fá-
radt és lassú volt, kivéve Ba-
kót, a kitűnő "kapust — már 
ma cz a fiatal fin az ország 
legjobb kapuvédje —, ak: 
azonban igen mértékletesen él 
és nem hódot Bacchus isten-
ségnek . . . Hiányzott a Szeged-
hői az igazi lelkesség is, még 
az első bekapott gól után sem 
mutatkozott az igazi győzni-
afcarás. A két csapat játék-
modorában könnyen volt meg-
figyelhető, hogy a Ferencvá-
ros lapos passzokkal dolgo-
zott, mig h Szeged mindén ok 
nélkül lőtt a magasba, célra 
nem vezethető magas -gyer-
tyát*. Az edzésnél keli ezt a 
nagy hibát kiküszöbölni és a 
csapatot az észszerű tapos já-
tékra szoktatni (Arról nem is 
beszélünk, hogy a kapu előtt 
mennyire tehetetlenek csatá-
raink ': 

Ki és ml volt mégis a leg-
rosszabb a nagy mérkőzésen? 
A rendezőség, amely nyakló 
nélkül adta kJ az ülőjegyeket. 
Az a közei ezer budapesti 
szurkoló, aki megváltotta a 
maga helylét, még tisztességes 
állónelvhez sem jutott. 

Reméljük, hogy a nagy mér-
kőzés tapasztalataiból a meccs 
rendeződ, csakúgy, mint a játé-
kosok levonják a tanulságo-
kat Es ebben a meggyőző-
désbén derűlátóan nézünk a 
vasárnapi SZeged—MTK mér-
kőzés élé 

(e. 1f.) 

Pintér Pál nyerte a futbailabdát 
Kihirdetjük Tippátyázatunh eredményét 

\-Szegod— Ferencváros mér-
kőzés alkalmából lapunkban 
elhelyezeti llpszelvénv hét kér-
dést adott fel. A Helyes vá-
laszok a következők: A játá-
kol a SzAK kezdte, az első 
part dobást a Ferencváros vé-
gezte, az első szabadrúgást a 
I orencváros rúgta, az első szög-
lelet a Szeged érte el, az első 
gólt a Ferencváros rúgta, a 
félidő eredménye 0:0, a vég-
eredmény pedig FTC—SzAK 
2:0 voll. 

Az előirt időig a Dólma-
-s> arország kiadóhivatalába és 
a meccsen felállított urnákba 
összesen 4275 szelvény érke-
zeit, ezek közül azonban egyet-
lenegy sem találta ei mind a 
lu't kérdésre a felelelet. Leg-
közelebb állt az igazsághoz 
I' ulér Pál (Sajka-utca 1/b). 
aki az eredményt és a félidőt 
pontosan találta cl és ezenkí-
vül még három kérdésre adta 
a megfelelő választ öt illeti 

tehát nagydijunk: a futballab-
da. A második diijat, három ér-
tékes könyvet Marsa Rudolf 
(Gólya-utca 4) kapja, ugyan-
csak öt találattal. A harmadik 
dijat: egy könyvel Nagy Mi-
hály (Pufcz-ulca 3) kapja. Egy-
egy Óz darabból álló. átszál-
lásra jogosító villamosjegytöm-
böt kapnak: Bazsik János (So-
mogvilelep f utca 3), Gazdag 
János (Öthatom-utca 21), Ite-
cker János (Csillag-utca 9 sz.), 
Srliiuált Árpád (Kossuth La-
jos-sugárul 70/c), Márton Baba 
(Bocskay-utca 9) A követke-
zők kapnak vigaszdíjat: Imre 
Péter 'Jósika-utca 30), Papp 
Gábor (Bihari-utca 30), Juhász 
IniTe (Csaba-utca 651 és Be-
szédes György (Altila-u 9). 

A győztesek a dijakat liét 
fötői kezdVe minden délelőtt 
9 és 4 éra közölt kellő iga-
zolás mellett Átvehetik a Dél-
in agyar orszá g kin dóhívatnlá -
hali 

Labdarúgás. SzTK—SzAK 
oldboy mérkőzés a SzAK-pá-
lyán délután 6 órakor, Kar-
dos Mihály vezetésével. Belé-
pődíj 1 forint a két egyesület 
ificsapatáiiak felszeretésére. 

A középiskolait bajnokság 
döntő mérkőzéseit ina délután 
3 órakor tartják a Hunyadi-
léri sporttelepen. 

Három NB mérkőzés és egy 
il! rangadó a Stadionban 

vasárnap 

A Vasutas-stadion vasárnapi 
műsora: háromnegyed l-kor 
kezdődik az SzMTE—HTVE ifi 
rangadó, fél 3-kór játszálfi az 
SzMTE—Drasche NB II., ne-
gyed! 5-kor a Tisza—Előre NB 
II. és 6 órakor a Szeged— 
MTK NB I. mérkőzést. A mér-
kőzések jegyei elővételben már 
csak korlátolt mennyiségben 
kaphatók ma délután 6-ig fci-
adöliivatalunkban. Felhívjuk 
olvasóink figyelmét tipszelvé-
nyürik're, amely a mai és hol-
napi számunkban jelenik meg. 

URNAPI EREDMENYEK 
Labdarúgás. KAC—SzMTE 

4:2 (3:0). Tisza-Drasche 1:1 
(0:0). A Tisza értékes pontot 
szterzlcft nehéz ellenfelétől, an-
nak otthonában. 

Egyéb labdarugóerertuié-
uvek: NB L: Vasas—Újpest 2:0 
(0:0). NB II.: Goidberger— 
MVSE 2:1 (0:0), M. Texlit-
Előre 3:2 (2:2), Szolnok— 
KM TE 2:0 (0:0). Kerületi I. 
osztály: Postás-SzEAC 4:1 
'1:0). Rákóczi—SzAK 6:1 (3:0), 
ifibajnokság: SzMTE-MVSE 
2:2 (1:1), óvás alatt játszott az 
SzMTE. JT-Kupa: Déli JT-
Közép JT 3:0 (0:0). Barátsá-
gos: SzMTE ifi—Kecskeméti 
ISK Válogatott 2:1 (2:1). Hú-
sos-Mélykút 1:1 (0:0), UJszíe-
ged-Móra kombinált—Mezőhe-
gyest kombinált 5:1 (3:0). 

Teke. SzAK II.-BSE II. 
3021:2701 kerületi II. osztálya 
bajnoki. HTVE-VAOSz Sza-
badság-Kupa középdöntő 219 
fa vásárhelyi győzelmet ered-
ményezett. A döntőben a Gáz 
és a HTVE játszik a kupáért. 

Kosárlabda. Postás-KASE 
rérfi NB I. 37:55 (46:18b -
Az országos ÍSK nőf bajnoksá-
got a szegedi kereskedelmi is-
kola csapata nyerte veretlenül. 
2. Pécsi gimnázium, 3. Telek"® 
Blanka, 4. Szent Gellért ke-
reskedelmi Iskola csapata. 

A Szabadságharcos Szövetség 
céllövö versenyt rendez ma és holnap 

Szeqeden 
Berzsenyi, akik az ötalakos 
olimpiai pisztolyversenyben in-
dulnak ós ez ért versenyeiken 
már többizben túllőtték a vi-
lágrekordot A puskaverseny-
ben Budai, Ador és Papp Z, 
a szegedi oéJJövők elsőszámú 
olimpiai reménységei is indul-
nak Egyforintos jegyek a 
helyszínen kaphatók. 

A Magyar Szabadságharcos 
Szövelség szegedi csoportja ma 
ós vasárnap rendezi meg első 
országos réllövőversenyét a 
Vasutas-stadionban, amelyen a 
legjobb szegedi és hódmezővá-
sárhelyi céllövőkőn kivül az 
olimpiai kcrcl élgárdája is 
vészlvesz Ma délután egy óra-
kor Szeged és Hódmezővásár-
hely legjobbjai mérik össze 
ok 'ükei, a vasárnapi verseny 
re:,.,ei S érakor kezdődik Á 
versenyen résztvevő olimpiai 
kerettagok között van dr Bör-
zsönyi, Takács Károly és dr 

MAI SPORTESEMÉNYEK 

Atlétika. SzEAC versenye az 
Ady-téren délután 4 órai kez-
dellei, a nőt egyesületi baj-
nokság első fordiilója. 

Az államositott 

L I P P A I 
fürészgyár 

korlátlan mennyiségben 
kiszolgálja vevőit 

f e n y ő f ü r é s z á r u b a n , 

épületfában, lécben 

és fürészporban. 

T e l s d t l s z a p a r t 33. 

Szobafestést, 
mázolást és butorfényezést el-
sőrendűen, Jutányosán vállal 
SÉHEMMEL és ÉSOMOR. Szt. 
István-tér 7. * 

G a z d á k ! 
ZSAK-, ZSINEG. gazda-
sági kötél-áruszükségletü-
ket legelőnyösebben sze-
rezhetik be a 60 éve 
fenálló 

Pollák Sámuel 
cégnél. Ta'karéktár-u. la. 

Május 30-án, vasárnap 
este 6 órai kezdettel 
a Va s u t a s'-stadiónban 
mérkőzés. Jegyek elővételben a D á magyarország kiadó-

hivatalában szombaton délután 6 óráig kaphatók. 

D p g i l ü a z M Szalay Zoltán 
szegedi törvényszéki fanác$e!néibe! 
Budapest, május 2S. Három 

héttel ezelőtt bocsáttatta kJ uz 
első nyugdíjazási es áthelye-
zési névsort az igazságügynul-
nisztériu®, Az érdekelt Igaz-
ságügyi tisztviselőknek joguk 
volt ellentmondással élni. A 
miuiszlérium most több vég-
leges határozatot hozott az első 
listán szereplő birák és ügyé-

szek áthelyezésében ás nyug-
díjazásában. A listán több kú-
riai, táblai, törvényszéki és 
járasbiróságí bíró szerepel, kö 
zöttük Szatay Zoltán szegedi 
törvényszéki tanácselnök" és 
NJkl János szentesi járásbiró-
sági elnök. Mindkettőt nyugdí-
jazták. ; i 

R ó t h h a f I M f a b u t o r g y á r 
Vasassiertpéler-iilci 3. bolt Bugyi gépgyár) 

18 kari tanácsok munkájába 
valé bekapcsolását követeli 

a szegedi egyetemi ifjúság 
Az aüg kél héllei ezelőtt 

befejeződött V. Dlákparll 
ment megalakította a Ma-
gyar Egyetemisták és Fő-
iskolások Egységes Szerve-
zetéi Egyetemeink mai 
formái viszont nem felelnek 
meg ennek az ifjúságnak a 
nevelésére, elméleti és gya-
koriali vezetésére. Az uj 
egyetem megteremtéséhez 
elsősorban a demokratikus 
egyetemi fia'a'ság és a h|a-
ladő szellemű professzorok 
szoros együttműködésére és 
szövetségére van szükség. 

A diáksággal kapcsolatos 
kérdések eredményes meg 
oldása csak ugy lehetsé-
ges. ha u diákiság képvi-
selői is részi vesznék a 
kari tanácsok műnkájé-
han. 

Ezt az egyöntetű kívánsá-
got a szegedi egyetemi if-
júság az V. Diákparlament 
határozatára és íöbb vidéki 
és budapesti példára Malft 
hivatkozással lolmáeso'la 
az egyetem kari lanácffai-
nak. Nemcsak az érdekelt 
egyetemi ifjúság, hanem a 
magyar népi demokrácia 
minden őszinte híve foko-
zott érdeklődéssel fordid a 
szegedi egyetem kari taná-
csainak állásfoglalása felé, 
meri a diákság kéréséhez 
va lő hozzájárulásuk! a1 ad-
hatják a legbiztosabb jelét 
annak, hogv maguk is 1>» 
kívánnak "kapcsolódni n 
népi demokratikus ncvelő-
intezményekért, nz uj 
magva"' egyetemekért indí-
tott harcba 

sakk 

A Szovjet-Magyar Társaság 
rendezésében május 27-én, csü-
törtökön délulán 4 órat kez-
detlel Barcza Gedeon, Magyar-
ország 1948. évi sakkbajnoka 
nagysikerű előaaást tartolt a 
Szovjetuniósakkétetéről. Utána 
szimullánverseny következett. 
Barcza Gedeon 21 versenyző-
vei vette fei a küzdelmet. 
Eredménye: 17 győzelem, .1 
döntetlen és 1 vereség. Az 
egyetlen "győzelmet Katona 
érié el a mester bástyaelné-
zése miatt. Döntetlenül ját-
szottak: Derszib, dr, Kristóf 
és Babos. 

Meghívó 
Az Endrényi Lapti nyomda 

ós hírlapkiadó Rt. 1948 ju-
nius 14-én d'éleKW 10 órakor 
Szögeden, Szentháromság-ut-
ca 23. saám alatti helyiségé-
ben tartandó 

XXXI. ÉVI RENDES KÖZGYŰ-
LÉSÉRE 

a t részvényesek tisztelettel 
meghívatnak. Tárgysorozat: 1. 
Az igazigalóság é« t'eiügyelőbi-
zoltság jelentése az 1947. üz-
leté vröl. 2. 1947. ért mérieft 
továbbá a nyereség- és veszte-
ség számla megállapítása és a 
felmentvénv megadása iránti 
határozat '3. Igazgatóság és 
felügyelőbizottság 8 évre új-
raválasztása. 4. indítványok. 

Szeged, 1948 május 28. 

Az Igazgatóság. 

Hivatalos Közlemények 

Hirdetmény. Tárgy: Selyem-
hernyó terjesztők részére tí-
pus pamutáru kiszolgálása. 
Fenti tárgyra vonatkozó rész-
lelcs lájékozlaló megteklnthe-
lő hatósági hirdető tál >lán, bér-
ház ka pualalt. 

Szeged, 19 18 május 22. 
Dr. Toldi sk. t. tanácsnok 

T i p s z e l v é n y 
a Szeged MTK mérkőzésre 

1. Melyik csapat kezdi a 
játékot? 

2. Melyik csapat végzt az 
első partaobást? 

S. Melyik csapat rúgja az 
első szabadrúgást? 

4. Melyik osapat ritgja az 
étsfl szögletet? 

8. fü rúgja az első gólt? 

«. Ml lesz ez első félidő 
eredménye? 

7. Ml lesx • végeredmény" 

T" 
Név és taketm 

(olvashatóan) 

A Tip&zjfclvény szombaton dél-
után 6 óráig Kárász-utcai 
kiadóhivatalunkban, vagy 
pedig vasárnap a pálya be-
járatánál lévő Délmagyar-
ország urnába dobandó be 
a mérkőzés megkezdése 
előtt. 
Egy személy több szelvény-
nyei is pályázhat. 

Az értékes jutalmakat va-

sárnapi számunkban közöl-

jük. 

i 

l 


