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Sport 
A Bástya rekordközönségre számit vasárnap. 

Két derbyje lesz vasárnap ai pro.'iligánafc. Az 

egyik a fővárosban a Hungária—Ferencváros mér. 

kőzés, a másik pedig Szegeden: az Újpest-

Bástya meccs. A Bástya eddigi mérkőzései nem 

váltottak ki tulnagy emóciókat a publikumból, 

mert a; III . ker,, Nemzeti, Kispest nem bírtak 

nagy vonzóerőt gyakorolni a szegedi közönségre, 

amely csak a futbaHcsemegék után álútozik. 

Újpest tagadhatatlanul fntballcsemege. Ha el is 

tekintünk nagyszámú válogatottaitói, van valami 

ebben a csapatban, amely elüt a többi ligacsapat-

lól, valami egyéni játékmodor, amely a kifinomult 

futbalUechnih.V.al ellentétben, magyaros hévvel, 

rajtaütéses sturmjaival őröli fel legtöbbször ellen, 

felét. Erre kíváncsi a publikum, ez tudja lelkese, 

dését lángralobbantani, a véksőkig fokozni. És 

ezzel a játékmodorral szemben a Bástya is csak 

hasonlót szegezhet. Elgondolni is nagyszerű, mi 

lesz, ha két gyözniakarástól fűtött csapat össze, 

csap. Újpestnek nagy hire van Szegeden és ezért 

a Bástya vezetőségének jogos a reménykedése, 

hogy vasárnap megdől a szegedi rekord. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kivül a biró sze-

mélyét sem, amikor erről a nagy mérkőzésből 

irunk. Tudjuk jól, hogy ta tussal Újpest csak a 

II . félidő 47-lk percében tudta a győzelmet meg-

szerezni. Ilyesmi csak a biró hibájából eshet 

meg. Szeretnők, ha ennek a meccsnek vezetése 

olyan biró kezébe lenne letéve, akinek pártatlan-

sága és igazságérzete közismert. 

A KEAC mai 
ifjúsági atlétikai versenyén 

töblb rekordot várnak. 

A KEAC kétnapes atlétikai meetrngjéirek 'mai 
első napján az ifjúsági versenyek kerülnek eldön. 
lésre, A versenyen igen nagy számban áll start-
hoz az ifjúság, egyrészt azért, mert az év utolsó 
versenyén ez az utólsó alkalom a versenyzésre és 
egyúttal a pontszerzésre. Utoljára lehet javítani 
a munkastatisztika helyezési sorrendjén és ezt 
az alkalmat ifjúsági atlétáink bizonyára ki is 
fogják használni. Sportkörökben nagy érdeklődés, 
sel várják a diszkoszvető rekordor Madarász 
(SzAK) szereplését, aki most kitűnő formában van. 
Ha jó diszpozícióban lesz, könnyen dobhat orszá-
gos rekordot is. Teljes egészében indul a szegedi 
magasugró gárda,itt is szép eredményt várnak, 
továbbá a távolugrásban, ahol Grabenhofferlól már 
nagyon esedékes a 650 centiméter. 

A versenyre benevezett a SzAK. a KEAC, a 
felsőipariskola, a Dugonics, Tomori. Árpád, Baross 

és Bácska sportkör. A program: 100, 400, 1500 
méteres síkfutás, 4x100 méteres staféta, sulydobás, 
diszkoszvetés, magas-, távol- és hármasugrás, hely-
ből táv- és helyből magasugrás. Kezdete délután 
2, órakor a KEAC ujszegedi sporttelepén, 

Holnap, pénteken a szenior-versenyeket tartják 
meg. - ' f ' " t - - ̂  - f - - ; 
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« Még ma sem biztos a CsAK— 
1 SzAK kupameccs szin&elye. 

Vasárnap kell lejátszani a CsAK-nak és a SzAK-

nak Magyar Kupa mérkőzését, amelynek a szín-

helye ma, csütörtökön sem biztos még. A CsAK 

magának vindikálja a pályaválasztási jogot, mig 

a SzAK-ban azt erősitik, hogy a meccset Szege-

den kell lejátszani. A biróküldő bizottság egyéb-

ként Frankéi szövetségi birót Békéscsabára küldte 

ki a mérkőzés levezetésére V ! r . 

Vasárnap nem lesz amatör-
bajnoki mérkőzés Szegeden. 

A Bástya—Újpest meccs napján nem lesznek 

Szegeden bajnoki mérkőzések. Makón és Félegy-

házán azonban két mérkőzést lejátszanak. Makón 

az: MTK a HMTE-vel fog játszani, Félegyházán 

a KTK a Zrínyi-KAC-ot látja vendégül. Erre a 

mérkőzésre, nem tudni mi okből, középmagyar-

országi birót kértek, mintha csak ezen dőlne el 

a délkerületi bajno'kság sorsa. " V 

„Könnyelmű bíráskodás 

Beszámolt á Délmagyarország arról a furcsa 

futballbirói ügyről, amely Kohautek Rezső biró 

körül forog Szegeden. Kohautek ugyanis egy mér. 

kőzésen kiállította Vezér Ernőt, a SzAK régi, kiváló 

játékosát, • akit azonban a fegyelmi bizottság 

a tanúvallomások alapján felmentett. Kohautek 

azonban megfelebbezte a felmentő Ítéletet a felebb-

viteli tanácshoz. Ez pedig azt a csodabogarat szülte 

meg, hogy ugyanazon tanúvallomások alapján, 

amellyel Vezért felmentették, 1 hónapra eltiltotta 

a játéktól. A SzAK természetesen nem nyugodott 

bele ebbe az elintézésbe, hanem Kohauteket fel-

jelentette a' Bíró Testületnél, könnyelmű bírás-

kodás miatt és egész sereg tanút jelentett be 

igazának alátámasztására. Az ügyet most tárgyalta 

a Biró Testület fegyelmi bizottsága, amely elren-

delte a tanúkihallgatásokat. Szegedi sportkörök-

ben kíváncsian várják a BT. döntését. 

Minden külön értesítés helyett! 

Ozv. Vágó Vilmosné ugy a maga, mint gyermekei Sándor, 
Vera, Agi és Imre, valamint a kiterjedt rokonság nevében mélységes 

fájdalommal jelenti, hogy a legjobb férj, apa, rokon 

VÁGÓ VILMOS 
a Bácsmegyef Agrárbank -volt vezérigazgatója, Zomborban, 

népfelkelő százados stb. 

életének 51-ik évében kedden, október hó 11-én délben, hosszas szenvedés 

után csendesen elszenderült. 

A megboldogult hült tetemeit csütörtökön, folyó évi október hó 

13-án délelőtt 10 órakor az izr. temető cinterméből kisérjük utolsó útjára. 

Drága emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megdrizni. 

Villamos kocsik délelőtt fél 10 órakor a Dugonics téren. 124 

•f É r t é k t ő z s d e ; 
A valuta« és devizaforgalom 

Valuták: 
fngol font 27.82-27.98 
Belga I r. 79.50-79.80 
Cseh ker, 16.88-16.96 
Dán kor, 153.05-153 65 
DinSr lO.GO—10.06 

Dollár 568.80-571.20 
Fr. fránk 22.40-22.60 
Hotl. forint 229.00 -230.00 
ZletS t. 63.40 -64.40 

La! . 
L«t| 
Líra 
Márti 
Oztr. leBQ, 
Norv. kör. 
Sr. frinlc 
Svéd kor. 

3.53 >3,58 

31.45-3LM 
126.10 -136.6C 

80.45-80.85 
150.50-151 .IC 

110.05-110.43 
153.70-154,30 

Devizák: 

Kmiterc(fi229 12,|,229.82'1, Pária 22.42:t,-22.52'1, 
Belgrád 1U.05-10.09 Prágs - 16.92—1697 
Berlin 136.227rl36.62'!. Szófia 4.11'1,-4.15'J, 
Bak. der, M —.— Stockholm 153.82'|, 154 22, 
Brüsíztí 79.52I|.-79.77,|) Varié 63.50 -64,30 
Kopenhága 153.15.153.55 B«ca ~ 80.60-80,83 
Oslő 150.60 -151.00 ZöricH 110.15-110.43 
London 27.81'/s-27.89'|, Szabi. külL lei 3.54-3.58 
Milánó 31.20-31,30 Ma" — 
HesrywK 571.00 572.70 

. Irányzat: 

Az irányzat a mai tőzsdén az egész tőzsdeidő folya-
mán barátságosabb volt. Az árnyereségek az iizlelidö 
közepe táján már mintegy 3-4 százalékra terjedtek, 
mdőn Berlinből gyenge jelentés érkezett, ami az ár-
nyereségek egyrészét lemorzsolta, de a zárlati árfolya-
mok még igy is magasabbak a legutóbbiaknál, A 
bányapiac favorit papírjai érték el a legnagyobb árnye-
reségedet, különösen Bauxit, Kőszén és Urikányi. 
Kívételképen gyengülések is előfordultak. A forgalom 
gzük keretek közölt mozgott. A fix papírok piacén 
csekély forgalom mellett az irioyiat lanyha volt és a 
címletek 6-8 százalékos árveszteséget szenvedtek, 
A valutapiacon Brüsszel egy árnyalattal gyengébb volt, 
a többi fizetőeszközökben valamivel magasabb árfolyam 
mok érvényesültek, 

Zürich: 

Páris 

London > 
Newyork 
Brüsszel 

Milánó 
Amsterdam 
Berlin 
Bécs i 
Szófia 

Prága 
Varsó > 
Budapest 

Belgrád 
Bukarest 

nyitás zártat 

20.36.50 2036.78 
25.25.75 25.25.75 
5.18.55 5.18.47.50 

72.22,50 72.2S 
28.31.50 , 28.32.50 

208.05 : 20807.50 , 
123.66 123.67.5C 

0.0073.17.50 0d073.17.5C 
3.75 3.74 

15.37 1536.50 
58.00 58.00 

P 90.70 P 90.65 
9.13 9.1325 
3,23 3.23 

1 1 ' ' ' Gabonatőzsde: 

Az irányzat gyengébb a forgalom csendes. Az össies 
lisztárak változatlanok. 

HIratalos árfolyamok: 

Buza 
Tísssr. 
F.-tiszai 
Fm. 
Pv. 
Bácskai 

77 kg.uj 78 ke. ul 
30.15-30.35 30.55-30.75 
30.05-30.30 30.40-30.60 
30.05-30.2'í 30.30-30.50 
30.10-30.30 30.50-30.70 
30.05.30.75 30,30-30.50 

Dunántúli 30.05-30.20 30.20-30.45 
Rozs, pestvid. 28 85-29.03 
Árpa takarmány 1. 25.25-25.75 
Árpa takarmány II. 24.75-25.25 
Buiakorpa ui 17.75-18.00 
Repca 46.00-47.00 

Tengeri ó 24.50-24.75 
Lóhere nagy 

arankamentes 170.00-190.00 
Lucerna, magyar 180.00-190.00. 

79 kg, uj 80 k9. ui 
30.80-30.90 30.85-31 00 
30.65-30.81 30.80-30.90 
30.50-30.70 30.65-30.80 
30.60-30.80 30.60-30.70 
30,50-30.70 30.60-30.70 
30.45-30.65 30.70-30,80 
egyéb uj 28.50-2865 
Sörárpa 2700 31.OH 

egyéb 26.00-28 00 
Zab I. uj 22.75-23.2S 

közép 22.25 22.75 
Köles 23.00-24.00 
Lóhere nagv 
arankás I60.C0.170.00 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hirlap- és Nyomdavállalat Rt, könyvnyomdájában* 

Szeged. 

nöi ruQálc 

mvA* J00 nöi ru&a szalon-

_ . ban készülnek. 
# # 820 

Szeged, Kárász u. 15. udvarban 

K-érfeix a f á n l a t o t 
Takarék! Üt 
Hozomány! 
Temetkezési! 
Biztosításokról! 

a Phőnix Biztosítótól Kígyó u. z] 


