
legyük a dolgozók közkincsévé 
a sport minden ágát 

Kedd 1950. március M. 

| A mai napon a Szegedi 
Szakszervezeti Munkás Test-
edző Egyesület tagtoborzást 
indít. Minden egyes vezető és 
játékos tudja és átérzi a szo-
cializmus építésében ráháruló 
feladatokat. Mindannyian tud. 
ják, hogy szociaista sportunk 
kifejlődését csak úgy tudjáic 
maradéktalanul végrehajtani, 
ha a sport is a dolgozó néjrr> 
támaszkodik és azzal szorosan 
egy ü t Iműködik. 

Az SzSzMTE négy évtizedes 
múltja bebizonyította, hogy 
értékes, maradandó eredmé-
nyeket csak a dolgozók támo-
gatásával lehet elérni. A fel. 
szabadulás előtt az SzSzMTE 
eemilyen támogatást nem ka-
pott, sőt munkáját minden té. 
ren gátoták az akkori sport-
vezetők. Ennek ellenére az 
egyesület komoly eredménye-
kel ért el. Ez annak az ered-
ménye v(At, hogy a dolgozók 
érezték: az egyesület az övéké, 
az az egyesület, mely a spor. 
Ion keresztül harcolt a fa-
siszta elnyomás, a kapitaliz-
mus rabsága ellen. 

A Szovjet Hadsereg meg-
hozta a dolgozó magyar nép-
nek a felszabadulási, s meg. 
hozta az SzSzMTE-nek is. A 
Szovjetunió hős katonáinak 

sportágban van már élvonal-
beli versenyzőnk. A minőségi 
sport mellett nem feledkez-
tünk el a tömegsportról sem: 
tudjuk, hogy minőségi spor-
tunk csak éigy válhatik még 
erösebbé, ha mind nagyobb 
tömeget vonunk be a sporto-
lásba. 

Munkánknak csak az elején 
vagyunk. Eddigi eredménye, 
infc csak alapját képezik c 
nagy tömeget foglalkoztató 
és mozgósító, minőségi spor-
tolókat kinevelő új egyesüle-
tünknek. 

E cél eléréséhez azonban az 
szükséges, hogy Szeged dol-
gozói minél nagyobb számban 
zárkózzanak fel az SzSzMTE 
mögé, támogassák erkölcsileg 
és anyagilag. Jöjjenek spor-
tolni egyesületünkbe; amellyel 
nagyban segítik építő mun-
kánkat. A szegedi dolgozókon 
múlik, hogy egyesületünk es 
ezen keresztül a sport minden 
ága a dolgozóké legyen, hogy 
az SzSzMTE mind a tömeg-
sport terén, mind a minőségi 
sport terén valóban az élvo-
nalban haladjon. 

Erős, egészséges ifjúságot 
akarunk nevelni, amely a ter-
melésben, s a béke megvédé-
sében is megállja a helyét. 

, ,,, , „ ... , Példaképünk a nagy Szovjet-
segítségével az egyesület meg. unfá if[úsága. A szovjet fia-
indulhatott a fejlődés útján. 
'Az egyesület vezetésében és 
munkájában azonban eleinte 
nem domborodott ki a mun-
kásosztály vezetőszerepe, s az, 
hogy a sport sem áll kívül 1 
politikán: a sportnak is a 
Párt irányvonalán kell ha-
ladnia. 

1949-ben döntő változás tör-
tént az SzSzMTE-ben. Mind 
erkölcsileg, mind számbelileg 
az egyesület ebben az évben 
hatalmas mértékben megerő-
södött. Egyesületünkben is 
kezdett megvalósulni Pártunk 
célleitűzése, az, hogy a sport 
minden ágát dolgozó népünk 
közkincsévé kell tenni. Az 
J9i9.cs évben az egyesület 
működő szakosztályainak szá-
ma megkétszereződött és több 

falok pédája bizonyítja, hogy 
a sportban edzett ifjtíság a 
szocializmus építésében foko-
zottabb mértékben tudja ki-
venni a részét. A magyar i f -
júság a szovjet fiatalok pél-
dája nyomán haladva hasonló 
eredmények elérésére lesz ké-
pes a sportban is. 

A szegedi dogozók érezzék 
át mindennek a jelentőségét 
és hatalmas fontosságát, sora-
kozzanak fel az SzSzMTE 
möaé, támogassák azt minden 
erővel, legyenek agitátorai, 
szervezői, sportolói a sport-
egyesületünknek. Legyenek 
aktív, harcos munkásai a szo. 
cialista sport megteremtésé-
nek. 

Kovács Ferenc 
az SzSzMTE főti tkára. 

Kitűnően szerepeltek a szegedi csapatok, 
csak az ÉDOSz Móra kapott ki 

Lokomotív—K. Lombik 4:1 (1:1) 
A fővárosi együttes az első per-
cekben Tóth Lajos hatalmas erejii 
szabadrúgásával vezetést szerez, de 
ezután mind jobban feljön a szege-
di csapat és pompás játékkal' meg-
érdemelten szerzik meg a győzel-
met. A gólokat Böjtös (2), Szalai 
és Győri lőtte. Az egész vasutas 
csapat jól játszott, de Böjtös, Ve-
res II., és Sebők különösen kitűnt. 

Textil Phőbus 5 :1(1:1). A ve-
zetést a Phőbus szerzi meg, a 
Textil azonban nem adja fel a 
küzdelmet. A második félidőben a 
szegedi csapat nagy fölénybe ke-
rül és biztosan szerzi meg a meg-
érdemelt győzelmet. A gólokat 
Czcne (3) és Tóth (2) löt/te 

Honvéd—Szentesi MTE 7:0(5:0) 
(A szél ellen játszó Honvéd már 
a/, első percben gólt szerez. Ellen-
állhatatlanul támad a csapat to-
vábbra is és a félidő végéig még 
négy gólt lőnek a csatárok A má-
sodik félidőben a szentesi csapa4 

védelembe vonul, Igy j« rengeteg 
helyzet adódik kapujuk előtt, a 
Honvéd csatárok azonban sokszor 
bosszantóan hibáznak. Ezzel a győ-
lc-mtnel a Honvéd 3 ponttal meg-
ugrott a táblázaton. A gólokat Fo-
dor (4), Bacsó (2) és Barátb lőtte. 

Postás—Csongrád 2:0 (10). A 
zöld-fehérek kezdik visszanyerni 
őszclcji formájukat. Megérdemelten 
győztek 

Dorozsma—EDOSz Móra 3:0 (1:0) 
Az első félidő 7. percében a do-
rozsmai kapus lesérült, ettől kezdve 
a hazaiak végig tiz emberrel' ját-
szottak. A játék eldurvult, s a fia-
tal játékosokból álló segedi csapat 
nem bírta a forró légkört. A do-
rozsmaiak lelkesen játszottak és a 
győzelmet megérdemelték. 

Eeyéb eredmények: NB. I. Vasas 
—Honvéd 1:0, ÉDOSz—Postás 3:0, 
Soroksár—E'örc 3:2, Debrecen-
Újpest 1:1. Félbeszakadt Győri 
Vasas—Szombathely 5:0, Csepel-
Textiles 1:1. 

NB- 11.: Szolnoki Lokomotív— 

Bp. Lokomotív 1:1, Cegléd—M. 
Textil 4:1, Békéscsaba—Makó 1:1, 
KSzTE—Szolnoki MTE 1:1, Oros-
háza—Kiskunhalas 2:2 

NB. III: Bácsalmás—KMTK 1:1. 
Baja—Makó 2:1, Rákóczi—HSzMTE 
2:0, Kistelek—SzVSE 4:1. 

Kerületi I osztály: SzSzMTE— 
Cukor 5:1, Rendőr—Kiszombor 9:3, 
Lokomotiv—Csongrád 4:0 Dohány-
gyár—SzATE 2:1 II- osztály: Fel-
sőközpont—Előre 5:2, SzATE—Ül-
lés 0:0, Várostanya—Tápé 2:1, Al-
sóközpont— PüspökleMe 6:4, SzSz-
MTE—Aígyő 4:0, FTC SzIT—Jó-
zsef Attila 2:0, KaSE—Deszk 3:2, 
Dorozsma—ÉDOSz Móra 4:3, Rá-
kóczi—Ujszentiván 2:1, EDAC— 
Postás 5:1 lfiúsáA: FTC SzIT— 
Rákóczi 6:4, Textil—Postás 2:1, 
ÉDOSz Mőra—SzSzMTE 1:0, A.'-
győ— József Attila 2:0, Lokomotív 
—Ujszentiván 10:0. 

x A D Ö A R V E R É S . AZ Állami Zá-
logház és Árverési Csarnok NV 
Szeged, Tábor-u. 3. szám alatt ár-
verést tart 1950. évi március hó 
24-én. Árverésre kerülnek az adóhi-
vatal által felajánlott tárgyak. A 
kiállítás délután fél 2-kor, az árve-
rés fél 5 órakor kezdődik. 

K I S K E R E S K E D Ő I H Í R E K 
A fűszer- és vegyeskereskedők 

szakosztálya ma, kedden délután 
fél 7 órakor fontos ügyekben szak-
osztályi ülést tart. Mindenki jelen-
jék meg. 

DÉLMAGYARORSZÁG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő és Wadó: 
i f j KOMÓCSIN MIHÁLY 
Szerkesztő: BÓDAY PAL 

Szerkesztőség: Szeged. Jókai u. 4. 
Telefon: 35-35 és 30-03. 

Éjjeli szerkesztőség telefon: 
este 8-tól: 34—38. 

KUdóhlva-al: Szeged. Kárász-u. 6 
Telefon: 31-16, és 35-00. 

Az x-szel jelzett közlemények 
díjazottak. 

Felelős vezető: Koncz László 
Délmagyarország Nyomda NV. 

Szeged. 

Igazságos eredmény 
SxSxMTE—MÉMOSx 2x1 (1:1) — Vasárnap: SxSxMTE—Sxolnoki Lokomotív 

Az SzSzMTE a következő felállí-
tásban játszott; Cserhalmi — Sza-
bó, Bénák, Gyuris — Gyurik, Szőcs 
— Csáki, Solti, Bánáti, Ladányi és 
Király. Az első félidőben szél ellen 
játszik a szegedi csapat mégis leg-
nagyobb részben a hazai együttes 
térfelén folyik a játék Az SzSzMTE 
csatárok előtt több alkalom nyílik 
a gólszerzésre, de Solfi, Király, 
majd Csáki hibáz Jó helyzetben. A 
38. percben a pompásan játszó Bá-
náti kiugrik és megszerzi az első 
gólt. i-o ( ) t perccel később nagy 
védelmi hibából Szőnyi kiegyenlit. 
1:1. A második félidő szegedi tá-
madásokkal kezdődik. A 12. perc-
ben Király szöglete utáni kavaro-
dásból Ladányi megszerzi a győz-
tes gólt 2:1. A gól után hullámzó 
játék alakul ki. Mindkét csapatnak 
van gólhelyzete de a csatárok hi-
báznak Az SZSZMTE végig lelke-

sen ját szőtt. A győzelmet feltétle-
nül megérdemelte- A védelemben, 
a gól előtti helyzetet kivéve min-
denki kitűnően játszott. Gyurik is-
mét csapat-a egyik legjobbja volt. 
Szőcs átlagos teljesítményt nyúj-
tott. A csatársorban Csáki és Bá-
náti kitűnően játszót Ladányi ja-
vul, de még mindig messze van 
őszi formájától. Királyt sérülése 
akadályozta. Solti gyengébb telje-
sítményt nyújtott. Kovács játékve-
zető kiválóan vezett e a mérkőzést. 
Ezzel a győzelemmel az SzSzMTE 
egy ponttal á'l csak a Szolnoki Lo-
komotív mögött. Vasárnap: SzSz-
MTE—Szolnoki Lokomotív. 

Nyilatkozatok. Nagy Antal: Igaz-
ságos eredmény. A MÉMOSz vé-
gig sportszerűen küzdött. Mácsay 
András (MÉMOSz): az SzSzMTE 
megérdemelte a győzelmet, bár egy 
kis szerencsével kiegyenlíthettünk 
volna 

NAGY MAGYAR SIKER A L'HUMÁNITÉ MEZEI 
FUTÓVERSENYÉN 

Vasárnap rendezték meg Parisban a l'Hiunanité hagyomá-
nyos mezei futóversenyét, amely Franciaország legnagyobb töme-
geket megmozgató versenye. A küzdelemben a francia atléták 
mellett a népi demokráciák legjobbjai is résztvettek. A nagyszá-
mú indulóra jellemző, hogy egyedül a veteránok versenyében 410 
induló volt. A hatalmas érdeklődés azt bizonyítja, hogy a francia 
sportolók magukénak érzik a Francia Kommunvista Párt napilap-
jának, a l'Humaniténak a versenyét, s ezzel is segíteni akarják a 
kormány kizsákmányolása elleni és a béke megvédéséért folytatott 
harcban. 

A magyar atléták hat számb an diadalmaskodtak a versenyen. 
A veteránok versenyében Németh Béla, a női számban Bleha An-
na, a férfiak közül pedig Pénzes végzett az első helyen, A férfi 
és női csapaban is a magyar egvüttes lett az első. 

A díjkiosztáson Marcel Ca chen, a Francia Kommunista Párt 
központi vezetőségének tagja kifejtette, hogy a magyar együttes 
győzelme újabb eredmény népi demokráciánk eredményei között. 
I g y k e l l e t t v o l n a t ippe ln i : 

1. Postás—ÉDOSz 2 (0:3) 
2. Túrna—Teherfuvnr törölve 
3. Debrecen—Újpest törölve 

(Félbeszakadt) ? 
4. Vasas—Honvéd 1 (1:0) 
5. Csepel—Textiles x (1:1) 
6. Soroksár—Előre 1 (3:2) 
7. Olajmunkés—Dorog törölve 
8. Győri V.—Szhely 1 (5:0) 
9. MÉMOSz—SzSzMTE 2 (1:2) 

10. Szoln. Lok.—Bp. Lok. x (1:1) 
11. Szfvár—Perutz 1 (2:1) 
12. PBTC—M Dinamó 2 (0:3) 
13. Sújhely—Pereces 2 (2:3) 
14. NyVSE—Kerámia 2 (0:1) 
15. Kistóxt—Diósgyőr 1 (4:1) 

Az embersoortfogadások márci-
us 19-1 fogadási hetére beérkezett 
236.747 szelvény. Kifizetésre ke 
rült 390.532.55 forint. Tizenkét 
talála'os szelvény nem volt. Ti-
zenegy találatot 49 pályázó ért el 
Fejenkénti nyereményük 2655 fo-
rint. Tíz találatot 556 pályázóért 
el. Fyjónként 233 forintot nyernek. 
Kilenc találatos szelvények szá-
ma 3831. Fejérként 33 for'm'ot 
kapnak. 

Az NB. II. állása: 
1 Szolnoki Lok. 20 49:14 32 
2. SzSzMTE 20 57:16 31 
3. Bp Lokomotív 20 52:23 39 
4. Cegléd 19 40:26 22 
5 Békéscsaba 20 45:37 20 
6. MÉMOSz 20 37:39 20 
7 K Lombik 20 26:34 20 
8. KSzTE 19 27:38 20 
9. Szolnoki MTE 20 31:41 17 

10. Orosháza 20 26:35 17 
11. Phőbus 20 23:33 16 
12. Szegedi Lak. 20 21:26 15 
13 Szeeiedi Textil 20 33:45 15 
14* Makó 20 33:48 15 
15. Kiskunhala'- 20 32:57 15 
16. M. Textil 20 28:48 13 
52 fával győzött az SzSzMTE 

Gázgyár 
Vasárnap délelőtt N B l -es te-

kebajnoki során az SzSzMTE 
Gázgyár újabb pompás győzel-
met aratott . El lenfele a Teher-
fuvar együttese volt, amely az 
ötödik helyen állt a táblázaton. 
A szegedi együttes 52 f a kü-
lönbséggel 3096:3044 arányban 
diadalmaskodott ellenfele felett . 
Legjobb dobók: Révész IL 418, 
Révész I. 417. 

MINSz SzIT HÍREK 
Értesítjük alapszervezeteinket, 

hogy ezen a héten taggyűléseket 
tartunk, központi előadóval 

Taggyűlések kedden• 
Építőipar: fél 7 óra. 
Textilkombinát: 1 óra. 
Textilkombinát: 2 óra. 
MAV: 6 óra. 
DÉMA: léi 3 óra. 
Pick-szalámigyár; fél 4 óra, 
Varga-kö'lélgyár: fél 4 óra. 

A Baross Gábor gimnáziumban 
megértették a tömegsport jelen, 

tőségét 
Vasárnap délelőtt a Klauzál 

gimnázium tornatermében 12 is-
kola részvételével nagyszabású 
atlétikai teremversenyt rendez-
tek. A versenyen mintegy 200 
induló vett részt, amelynek 
több, mint fele a Baross gimná-
zium növendékei közül került 
ki. Ez a nagy tömeg azt bizo-
nyítja, hogy a Baross gimnázium 
tanári kara és növendékei meg-
értették a tömegsport jelentősé-

gét. Ebinek már a versenyen i» 
meg volt az eredménye: az egyé-
ni verseny 8 számából hatot, a 
csapatverseny 8 száma közül pe-
dig hetet nyertek a Baross gim-
názium tanulói. Különösen ki-
emelkednek Lázár teljesítményei. 
Eredmények: Lányok: Helyből 
távol: 1. Szűcs (Pedagógiai 
gimn.) 202. Magasugrás 14—16 
évesek 1. Pásztor (Kereskedel-
mi) 95. 16—19 évesek: 1. Ter-
hes (Ker.) Gyógylabdadobás 1. 
Faragó (Erzsébet gimn.) 11.21. 
Fiúk, helyből távol 14—16 éve-
sek: 1. Lázár (Baross) 264. 16 
—19 évesek: 1. Németh (Klau--
zál) 263. Magasugrás 14^16 
évesek: L Lázár (Baross) 130. 
16—19 évesek: 1. Bárdi (Baross)' 
120. Hármasugrás, 14r—16 éve-
sek: 1. Lázár (Baross) 765. 16 
—19 évesek: 1. Borsos (Baross) 
770. Gyógylabdadobás, 14—16 
évesek: Simon (Klauzál) 14.20. 
16—19 évesek: 1. Uhrin (Ba-
ross) 15.44. 

Asztalitenisz 
A' Textiles NB II-es férfi csa-

pata vasárnap 13:9 arányban 
vereséget szenvedett az EDOSz-
tól. A Goldbergert 13:l-re győz-
te le a szegedi csapat. A Textiles 
női csapata 5:l-re győzött Rá-
kosszentmihály ellen. A Loko-
motív férfi együttese 13:l-re 
diadalmaskodott a Goldberger 
fölött. 

ATLÉTIKA 
A vasárnap megtartott mezei 

futóverseny eredményei: Férfi 
felnőtt: 1. Gazsó (Békéscsaba) 
21:17. 2. Ottruba (Lokomotív) 
21:25. Férfi ifjúsági: 1. Mihecz 
(Makó) 10:16. 2. Kónya (Loko-
motív) 10:23. Női felnőtt: 1* 
Kási (Makó) 3:49. 2. Nagy (Lo-
komotív) 4:14. Női ifjúsági: 1. 
Méhes (Lokomotív) 2:45. 2. 
Pataki (Lokomotív) 2:48. 

KOSÁRLABDA 
A Postás NB l-es női csapa-

ta vasárnap 60:34 arányú győ-
zelmet aratott Budapesten a 
Teherfuvar ellen. A szegedi 
együttes győzelme biztos és 
megérdemelt volt. 

APROHIRDETES 
| FOGLALKOZÁS f 

MINDENES bejárónő azonnalra 
felvétetik. Bocskai-utca 9 szám, 
földszint 6. 7939 
48 ÉVES gyerroekszeretö nő el-
menne mindenesnek. Otthon után 
vágyik, vidékre is. Jelige „Szor-
galmas". 77?0 
MINDENES bejárónő jó bizonyít-
vánnyal jelentkezzen délután 4—5 
k ö z ö l Sztaün_körút 29. I. em. 

7936 
| A D A S - V E T E L Q 

LAKBERENDEZŐ SZÖVETKE 
ZET fejszámolása miatt n raktá-
ron levő bútorokat és berendezési 
tárgyakat a hó folvamán mélyen 
leszállított áron árusítjuk ki. Ta-
karék|ár-u la. 7546 
ESZENCIÁÉ üveget 20 gr-ost 
minden mennyiségben veszek. Ba-
golyvár. Kigyó-utca 47. 7944 
FÉRFISZÖVETEK és bélésáruk 
Szöginél, Szeged, Klauzál-tér 3. 
szám. 
LEGSZEBB fésülhető Bab; paró-
kát, Dauert, Pusztaszerinél csi-
nál- nthat. Kelemen-utca 12. Hajat 
veszek 7945 
KIÁRUSÍTÁS miatt elsőrendű 
hálók és ebédlők Lakberendező 
Szövetkezetnél. Takarék tár-uton 
ta szám 7760 
KUTYAKAT w s z a Belklinika. 

KERLKPAR1 VESZ 
A KIADÓHIVATAL 

KÖLCSÖNKÖNYVTARI könyve-
ket olcsón eladók. Jávor. Kigyó-
utca 1. 
SÜRGŐSEN eladó egy kombinált 
ebédlő. Szekrények, fürdőkád, ben-
zin kannák s b. Bocskai-utca 8. I. 
emelet 6. 7856 

SÁNDOR.SÖRÖZŐBEN, a Fő- | 
postánál már csapon a kitűnői 
harna Pnrter-sör. 

ELADÓ teljes hálószoba. íróasz-
tal, szivattyú, mosdó, régi ajtótok 
anyag. Sztálin-körút 90, délután 
4—7 óráig. 7943 
ELADÓ kétéves karca csikó. Ér-
deklődni Röszkei-utca 18. 7934 
IRODA SZEKRÉNY redőnyös. író-
asztalok. kredenc, jó állapotban és 
vashordó eladó. Partizán-utca 28. 

7940 
| L A K Á S f | 

ELCSERÉLNÉM szoba-, konyhás, 
spelzos lakásomat körú'on kívül. 
Érdeklődni Polgár-utca 8. 7942 
KISEBB átalakításért szép szoba-
konyha. spelzos lakást adok. Érd. 
Dobó-utca 65. 7938 

áj K Ü L Ö N F É L É K 
HASZNÁLT óráiból divatos kar-
órát készítek, órajavítáef válla-
lok egy évi jótállással Szerkeze-
eket veszek. Koltai Sándor órás-

mester. Kiss Menvhért-u 1 
MEINL ..Fazenda" kávékeverék, 
minöségáru. Naponta friss pörkö-
lés. Szeged. Kárász-u. 6 sz. 

Felszabadulásunk ünnepére 

Htü&ac-kanpt/ 
2.50 forint. 

Kapható 
a Déimaeyar kiadóhivatalában. 

FEHÉR, mély gyermekkocsi és sö-
tétkék felöltő és szürke kosztüm 
eladó. Szent György-utca 1 szám, 
üzlet. 7941 

LOYKÓ papir. írószer és illatszer 
üzletét á helyezte Széchenyi jét 15 
(Kiss D. palota). Cikta cipőüzlet 
mellé. 
LACZKÓ órásmester üzletét Szé 
chenyt-'ér 9 sz. alá. Zsótér házba 
helyezie át. Órák javítását régi 
órák alakítását jótállással válla-
lom 

[ ÍRÓGÉPET KÖLCSÖN VESZ I 
| A KIABOHIVATAi j 

CSŰRI órás. toronyóra készítő 
új címe: Mikszáth Káimán-u'ca 8 
szám. Kar-, zseb- ébresztő és fali . 
órák javítása. 


