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A Nemzett Szinház vendégjátékának 
jegyei a „Harmónia" pénztáránál (Bel-

városi Mozi) válthatók. 

A Bástya SzAK—FTC Szent István-napi 
mérkőzés jegyei a Délmagyarország jegy-

irodájában válthatók. 

Sport 
Pénteken komplett FTC Jön Sitgedre. A 

lengyel válogatott ellen Kiss Qyul i szövetségi 
kapitány i z FTC vezelőségének kérésére egyet-
len FTC játékoM sem állitott be • magyar vá-
logatottbi. Az FTC tudatában van a Bástya 
elleni mérkőzés fontosságának é i ízért kond-
iéit csipsiial Jön Szegedre. Viszont a Báilya 
is kijárta, bogy Wiberi ne áliitsák be a ma-
gyar válogatott csapatba ás igy mindkét együt-
tes komplett csapattal fog pénteken a starthoz 
állni. Nagyszerű kflidelemre van tehát kilátás 
a két ligacsapit között és es a mérkőzés már 
bizonyos tekintetben liiztázni fogja, a Bistya 
erőviszonyát. 

Szab i yozza a kerület a kettős mérkőzi* 
sak bevételeinek elosztásit. Az u| fa ball-
szezonra a kerület megállapította a kettős mér-
kőiések bevételeinek elosztását. Kimondta, hogy 
az amatőr-mérkőzéseknél a főmérkőzést a be-
vétel 60 és az előmérkőiést a betétel 40 szá-
zaléka illeti. Amennyiben előmérkőzést II. osz-
tályú csapat látszana, agy a bevétel 30 száza-
lékára tarthat ciak igényt. Ez a rendelkezés 
leraéizeteien esik amcfJr-klubokra vonat-
kozik. 

Nsm fízitik a klubok a kerületi részese-
déit . A délkerOlet pénztárosa panaszkodik, hogy 
a kerület egyesületei nem fizetik a kerületnek 
járó részesedést. Különösen azokban a hóna-
pokban hanyagolják el kötelességüket, amikor 
futballizűnet van. Tekintettel arra, hogy a ke-
lület adminisztrálása igen tekintélyes összegbe 
kerül, mintegy 7 és félmillióba havonkint, a 
legnagyobb nehézséggel kell küzdeniök. A most 
meginduló szezonban könyörtelen szigorral fog-
ják a hátralékokat behajtani é i azon klubnak, 
amely hitralékban van, már as első mérkőzé-
sét is felfüggesztik. 

Ping pong a Zrínyiben. A Zrinyi plng-pong 
szakosztálya erőien szervezkedik és az ősz be-
álltával intenziv sportélelet fog élni. Több ver-
seny rendezését vette tervbe. Játékosait azon-
kívül a fővárosi versenyeken is indítani fogja. 
Körülbelül 30—32 Játékosa vin, akiket három 
csoportba ositva foglalkoztat. Legutóbb Játéko-
sai áldozatkészségéből három kompiéit felszere-
lést váiárolt, ugy, hogy a meginduló tréning-
nek semmi akadálya nem lesz. A klub eddig 
is ériékes eredményeket ért cl, amennyiben ta-
valy megnyerte a délkerületi bajnokságot. 

A Kinizsi egyezményt akar kötni a Bás-
tyával. A temesvári Kinizsi abban a levélben, 
amelyben a Bástyával a reváns terminusára vo-
natkozólag egyezkedik, azt az óhaját fejezi ki, 
hogy nem kötne-e a Bástya vele olyértelmü 
megállapodást, amelyben kölcsönösen kötelezik 
magukat arra, hogy egymás Játékosait ciak a 
klub liváhagyáiával veszik ál. A Kinizsi eszel 
védekezni akar az ellen, hogy profiklubok el-
hódíthassák Jó Játékosaikat. A Kinizsi óvatos-
ságát feleslegeinek tartjuk, m u i bár a Kinizii 
„amatőr"-klub, de Játékosai épp oly fizetést 
kapnak, mint a profikluboknál. 

Tóth aláirta a Bástya azerződiiéf. A Bástya 
vasárnapi bemutatkozó mérkőzésén Tóih csak 
próba/útikra volt Szegeden. A mecci ulán a 
klub vezetőléce tárgyalásokat kezdeti a sikere-
sen debütáló hilfjátékoisal, amelyek most ered-
ményre vezetlek és Tóth aláirta a neki felkínált 
szerződist. Eizerint moit már végleges a 
Bástya Tóih, Wibsr, Simókts triászból álló ba!!-
i o n . 

As MTK-tói a Bástyáig. Buss, a finom 
lecbnikálu Bástya-balösszekötő ciatár c u k egy 
év áta nem ifi látékos. Futballkarricrjél as 
MTK-ban kezdte és már mint ifjúsági Játékost 
túrára vitte magával. A lengyel túrát sikeresen 

végfgverekedte a nagy MTK ban, mi jd itthon 
az elmúlt évben a legnehezebb bíjcoki mérkő-
zéseken vett réizt. Mint balszélső játszotta vé-
vig az MTK—UTE bajnoki mérkőzést, ahol 
2 : l-re győzött as MTK. Mint center i i ért el 
sikereke1, de sokoldalúiig! folytán bármely 
poszton megál'ji helyét. A kitűnően sikerült 
vasárnapi bemutalkozó-mérkőzés u'átt hamar 

kegyébe fogadta a fiatal nagy lec'inikáju csa-
tárt a szegedi közönség éi valősiinü, hogy né-
hány hasonló siker mán Buss egyik legnép-
szerűbb játékos lesz Siegeden. 

A pénteki FTC—Bástya mérkőzés ulán esta 
bankett lesz a Tisza-szállodában. A résztvenni 
szándékozók jelentkezhetnek Wnlff Endre gaz-
dánál. 

Az alföldi fakertskedők nagy-
jelentőségű akciója. 

Közismert dolog, hogy Csonkamagyarország 
tüzifaszűkségletének kilenctized részéi ma Ro-
mánia exportálja. Fakereskedőink tudják leg-
jobban, mily körülményesen és óriási nehézsé-
gek árán tudták eddig is biztosítani, hogy a fa 
a megszállott Erdély erdeiből az egyes magyar 
városok keriskedőinek raktáraiba kerűl|ön. 

Ezeket as anomáliákat akar|i moit meg-
szüntetni egy konzorcium: Biros és Csucker 
cég és Klein Jóssef iimert aradi fakereskedők 
az Alfildl Paktrtsiedők TixelS Anyag Besxer-
xiii és Elasxtö Irodáidnak létesítésével. Sióval 
Aradon egy olyan közponfi „ M r á f állítanak 
fel, mely Badapsst kivételével as összes alföldi 
cégek évi faszükstgletit biztosítaná. A köz-
pontnak sok más kisebb előnye közül a leg-
fontosabb, hogy a tömegvásárlás állal a köz-
panti iroda a termelőkkel szemben az árak 
tekintetében korlátlanul Járna el, mivel tudott 
dolog, hogy a román faiermelők a magyar 
piacra feltétlenül rá vannak utalvi és igy a 
legolcsóbb árakat érhetnék el kereskedőink. 

Az- iroda eiuton is feihivja az iparigazol-
vánnyal biró összes engross és detail fa Keres-
kedőket, hogy csatlakozásukat saját érdekűkben 
azonnal Jelentsék a „Főközpontba", illetve a 
végleges megalakulásig Boros és Czncker 
céghez Arad, 

A központi iroda a tagaknak a bemondott 
igény szerinti mennyiséget bevásárolja, a köt-
levelet elküldi, feiülvizsgálji, hogy a kötlevél-
ben kikötött minőségű-e az áru, gondolkodik 
a pontos feladásról minden körülmények között, 
még ha nagyobb áremelkedés állana időköz-
ben elö. 

Az iroda tulajdonképen olyan magyar mfa-
kantuldiaa" lenne, mely ugy a román ható-
ságoknál, mint a termelöknél, mindenkor a 
magyar kereskedők érdekeit szolgálná elsősorban. 

Érdeklődésre részletes felvilágosítást nyújt a 
fentebb közölt aradi cég, vagy pedig Rónai 
Sándor fadgynökstg Szeged, Pete fi Sándor-
sugárut 9. 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamát. 
Valuták: Angol font ,346625 - 348625, belga frank 
1885-1965, cseh korona 2110.75—2120.75, dán korora 
18960-19020 dinár 1252.75- 1262.75, dollár 71025-
71325, francia frank 1930 - 2010, hollandi forint 28595 -
28745, zloty 7800 - 8100, let 338 - 348, léva 513-
519, lira 2385 - 2485, márka 16985 - 17035, osztrák 
schilling 10.077-10.117 norvég korona 15635-15685, 
svájci Irank 13796-13846, svéd korona 19095-19155. 

DiViiáki Amsterdam 28620-28720, Belgrád 1256 75-
1262.75, Berlin 16985 17035, Bukarest deviza lei 328-
336, Brüsjsíel 1895 1955, Kopenhága 18960-19020, 
Osló 15635-15685, London 346625-347625 Milánó 
2315—2375, Newyork 71340 -71540 Páiis 1910-1970, 
Prága 2112.25-2119 25, Szófia 513-519, Stockholm 
19095-19155, Varsó 7800-8100, Bécs 10.078-10.108, 
Zürich 13786-13826, szabad külföldi lei 331-339. 

Zürichi tőzsde. Nyitás; Páris 14.10 London 
2514.50, Newyork 517.50, Brüsszel 1405, Miláné 
16.95, Amsterdam 207 65, Berlin 123.20 Wien 
0.0073.20, Szófia 3.75, Prága 15 32, Varsó 56.50, 
Budapest 4007225, Bslgrád 9.1150, Bukarest 2 3750. 

Zárlat: Páris 14.10 London 2514*/..' Newyork 
517.50, Brüsszel 1390, Milánó 1697, Amsterdam 
207.65, Berlin 123.20 Wien 0.0073.20, Szófia 3.75, 
Prága 15.3250, Varsó 56 50, Budapest 0.0072.30, Bel-
grád 9.1250, .Bukarest 2 40. 

T«raninvtS<t«ds. A mai terménytőztdén az irányzat 
rozsban és zabban gyengébb, egyéb cikkek tartottak, 
a forgalom nagyon élénk. 

Hivatalos árfolyamok: 76-os tiszavidiki buza 3575 — 
3600, 77-es 3625-3650, 78-as 3650 -3675, 79-e« 
3675 -3700. rozs pestvidéki uj 2175 -2200, más szár-
mazása 2150 -2200 takarmányárpa ui I. 2300 -2350, 
közép iminőség 2175 -2200, repce 5400 -5500, zab 
I. minőség 2200 -2225, közíprainőség 2150 -2175, 
tengeri 2525-2575, buzakorpa 1625 -1650. 

Irányzat. A mai értéktőzsdén az Irányzat elgyen-
gült. Nyitáskor az előző napok szilárd irányzata foly-
tatódott és az üzleti tevékenység ismét élénk volt. A 
barátságos hangulatot alátámasztották a Bécsből jelen-
tett szilárd hírei. A tőzsdeidő későbbi folyamán rész-
ben a helyi spekuláció nyereségbiztositó eladásai, rész-
ben pedig a bécsi piac ellanyhulása következtében 
nagyobb árlemorzsolódás állolt be, ugy hogy csak 
néhány kivételesen favorizált érték tudta Árnyereségé-
nek egy részét megtartani. A legtöbb papir azonban a 
tegnapi zárlati nívóra esett vissza, söt a legtöbb érték 
árveszteséggel zárt. A szilárd irányzatot felváltó lany-
haság elsősorban a kulisszban jutott kifejezésre, ahol 
a vezetőértékek 1—2 százalékkal estek. Egyedül az 
Államvasút volt szilárd. A lanyhaságoak leginkább a 
helyi papirok tudtak ellenállni, amelyek közül néhány 
vezető bánya, cukor, söripari és közlekedési érték ért 
el ujabb árnyereséget. A forgalom később elcsendese-
dett. Zárlatkor az irányzat egyenlőtlen, a hidikölcsön 
és pénztárjegyek nagyobb forgalom mellett 2 - 3 száza-
lékkal javultak. A kényszerkölcsön és népszövetségi 
kölcsön változatlanok. A valuta- és devizapiacon csen-
des üzletmenet mellett a frankvalutákban változás nem 
fordult elö. Lei megszilárdult, az osztrák korona és 
angol font kissé lemorzsolódott. 
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K ü l ö n m é r t í k o s z t i l y ! 

O L C S Ó H Ú S Á R A K ! 
Marhahús 1 kg, paprikásnak 12.OOO korona 

. 1 . levesnek íS.OOO „ 
„ 1 . stltnl 2 2 . ooo m 

D A 1 I . mészárosnál 292 
r t U l U Löw Lipót ucca I éi Valéria tér sarok. 

Az országos hirü, saját termelésű, sárga és görög 

Bangha dinnye 
vásárolható Horváth Mihály ucca 7. szám alatt, a 

Széchenyi Mozival szemben, az üzlethelyiség reggel 

fél 8-tól fél l-ig, délután 3-tót 3 óráig, vasárnap 

10 óráig nyitva. 307 

Világcég keres azonnali belépésre teljesen 
perfekt 

gyors- és gépírót (löt). 
Német nyelvtudóssal előnyben. 301 

Ajánlatok .POSTAFIÓK 170' alá küldendők. 

Csődtömeg vétel é r t e s í t é s i g renad i nok , parketok , úgyszintén mosóárukat stb. 

Értesítem a t. közönséget, hogy a Wigner Testvérek Divat-
 Kiválóti8zteIetteI W e Í S Z f e Í l e r HIÓP-

áruháza csődtömegét megvásároltam, mely csőd- »K . X 1 i . , u ' 
tömeg a következő árucikkeket tartalmazza, úgymint: f é r f i a „ M a r a d é k A r u n a z " tulajdonosa, 
és női ruhaszövetek, téli kabátkelmét, eponge, Szeged, Széchenyi tér 9. (Hernyák pék üzlete mellett.) 


