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Queen's blend '/-: angol font P 4 ' 4 0 
Three slars Vio kg P 3 ' SO 
India! spec'ái V» kg. . . . P 2-SO 

Sszeged, K l a u s á l íér 2. s » . 

Zürichi deviza zárlat: Páris 2035.5, London 
25.23.5, Newyork 520.00, Brüsszel 72.22.5, Milánó 
27.25, Madrid 80.30, Amsterdam 208.25, Berlin 123.44, 
Bécs 73.07, Szófia 3.75.5, Prága 15.41.5, Varsó 58.30, 
Budapest 30.67, Belgrád 9.13, Bukarest 3.10. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90, 
Belga frank 79.50—79.S0, Cseh korona 16.95—17.03, 
Dán korona 152.50-153.10, Dinár 10.01-10.07, Dol-
lár 570.75-572.75, Francia frank 22.50-22.70, Hol-
land, forint 229.10-230.10, Lengyel zloty 64.10-
(34.40, Leu 3.39.5—3.43.5, Líra 29.90—30.15, Német 
márka 136.00—136.50, Norvég korona 152.55—153.15, 
Osztrák schilling 80.45—80.80, Spanyol pezeta 88.55 
-89.15, Svéd korona" 152.90-153.50. 

irányzat: A frankfurti tőzsde tartózkodó irány-
zatát a szilárdabb amerikai tőzsde semlegesítette 
és ennek hatása alatt nyitáskor a piacon bizony-
talanság uralkodott Lényegtelen árváltozással ha-
tározott Irányzat csak a tőzsdeidő későbbi folya-
mán tudott kialakulni, amidőn a berlini piac 
gyengítő hatása érvényesült az itteni tőzsdén és 
előrehozott rendezési eladások folytak. Az áresés 
akkor nem volt nagyarányú, mert jelentősebb 
árveszteség a nagyfokú üzlettelenség miatt csak 
néhány papírban jöhetett létre. Ezek között Lámpa 
Fegyver és Bauxit árvesztesége. A lanyha irány-
zatnak csak a Magyar Hitel és Rima tudott ellen-
állni, amelyek még némi árnyereséget is tudtak fel-
mutatni. A fispiac teljesen üzlettelen, a valuta- és 
devizapiacon Madrid áremelkedése érdemel emlí-
tést, egyébként jelentősebb árváltozás nincs. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es 
t;:.zavidéki 25.60—25.80, felső tiszavidéki 25.45—25.65, 
egyéb 25.20—25.35, 7S-as tiszavidéki 25.85—26.00, 
felsőtiszavidéki 25.70—25.85, egyéb 25.45—25.60, 
70-es tiszavidéki 26.05—26.15, felsőtiszavidéki 25.90— 
23.00, egyéb 25.70—25.80, 80-as üszavidéki 26.20— 
25.30, felsőtiszavidéki 26.00—26.10, egyéb 25.85— 
25.95. Rozs pestvidéki és egyéb 23.30—23.40, Zab 
I. 26.00—26.15, közép 25.50—25.75. Lucerna magyar 
:3000—140. Irányzat barátságos, a forgalom cse-
kély. 

Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza alig tar-
tott. Márc. 12S egyketted, máj. 133 egynyolcad— 
133, jul. 135 ötnyolcad—egyketted. Tengeri tartott. 
MMáre. 95 egyketted, máj 99 egyketted, jul. 102. 
Zab alig tartott. Márc. 50 egynyolcad, máj. 52 
egynyolcad, jul. 50 egynyolcad. Rozs csendes. Márc. 
112 háromnyolcad, máj. 113 hétnyolcad, jul. 112 
hétnyolcad—ötnyolcad. 

Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 2600. Arak: 
Könnyű 128—144, közép 144—156, nehéz 158—168. 
Irányzat élénkebb. 
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l e s z S z e g e d e n 

A profímeccseket március 3-ára tolták el, mert i 
a profi intézőbizottság megsemmisítette az I. liga I 
kollégiumának régebbi döntését és csak egy baj- \ 
noki nappal tolta el a szezon kezdetét. Eszerint 
tehát a február 17-re kisorsolt Bástya—Bocskay j 
ligamérkőzés, amely a hideg miatt elmaradt, már-
cius 3-án kerül döntésre Szegeden. Azért csak 
március 3-án, mert 21-én a magyar válogatott 
csapatban játszik Beneda. a Bástya kapusa. 

Ez a döntés jól jön a Bástyának, mert igy első 
mérkőzését nem Budapesten kell lejátszani Új-
pesttel, hanem itthon a Bocskayval. Ezen a na-
pon már megindul egyébként a teljes ligaforduló 
és szembekerül egymással Újpest—Nemzeti, Fe-
rencváros—Somogy, Kispest—33-as, III. ber.—Va-
sas. A Hungária—Sabárla utóbbi túrája miatt el-
marad. 

A Bástya vasárnap az ujszegedi sporttelepen a 
KEAC—Vasutas-kombinált ellen komoly tréning-
meccset játszik. Ez a mérkőzés most már egészen 
bizonyosan meglesz, mert a pályát takaró havat 
letisztítják. Tehát a tréningmeccs pon! az utolsó 
órában jön, mert az utána következő vasárnap 
a Bocskay ellen kell az első ligamérkőzést leját-
szani A csapatösszeállítást a szombati tréning 
alapján fogják eszközölni. 

Beneda most lesz másodszor magyar válogatott. 
Budapest város válogatottja azonban már négy-
izben volt. 

A BLASz amnesztiát ad a visszaamatőrizálás 
alatt álló játékosok egy részének. Azok, al;ik csak 
egy évig voltak profik, a szezon végén visszake-
rülnek az amatőrök közé. 

Odrobináb, a CsAK haifjátékosa a Somogyhoz 
fog profinak leszerződni. A CsAK O d r o b i n á -
kot kiadja és igy már tavasszal résztvehet So-
mogy mérkőzésein. 

Dudást, Kispest válogatott befcijéf a Hungária 
akarja megszerezni. Kispest nem idegenkedik Du-
dás átengedésétől, de 6000 pengőt kér érte. Ezen-
kívül Dud á s még 3000 pengőt igényel saját ré-
szére. Kilencezer pengő még a gazdag Hungáriá-
nak is megfizethetetlen. 

Markost és Bobrikot a szövetségi tréningről való 
elmaradás miatt a szövetségi kapitány egy-egy 
ligameccsről letiltotta. 

Tafcács II. legutóbbi tréningen Senkeyvel tör-
tént összecsapáskor megsérült Szerencsére a sé-
rülés nem volt súlyos és igy vasárnap már játsz-
hat Párisban. 

Nyolcvan profiíutballista kéri az MLSz-t, hogy 
adja vissza amatőrségét. Elég tekintélyes szám, 
akik csalódtak a professzionalizmusban. 

A Bocskay, a Bástya első ellenfele, arról pa-
naszkodik, hogy az időjárás miatt eddig nem 
tudott kellőképen trenírozni. Ha a helyzet igy 
áll, akkor miért ragaszkodtak a debreceniek a 
február 17-iki terminushoz? 

Az olaszok biztos résztvevői az idei Kőzépeuró-
pai Kupa küzdelmeknek. A legnagyobb valószínű-
ség szerint az olasz színeket az FC Torino és a 
Bologna FC fogják ebben a nagy küzdelemben 
képviselni. 

jobb eredményeit a liga három legjobb csapa-
tával szemben érte el, úgymint Hungária, Ferenc-
város és Újpest ellen. Abban az ádáz küzdelem-
ben, melynek végső eredményei a helyezést és 
a kiesést jelentik, elsősorban szükséges a csapat-
nak lelkes, minden tudását nyújtó odaadó mun-
kája, de feltétlen szükséges a nagyközönség lel-
kes biztatása is. nehogy azon régi vidéki hibába 
essen a szegedi közönség, ha a szegedi csapat 
kapná véletlenül az első gólt, — kishitüen el-
hagyná a csapatát. Ellenkezőleg még fokozottabb 
mértékben kell a csapatot lelkesíteni, hogy a 
győzelmet ki tudja vívni. 

A Bástya csapata jó, de jónak kell lenni a css-
pat tagjai baráti, kollegiális viszonyának, becsü-
letes, szorgalmas tréningre van szüksége és a 
mindent beleadó lelkes küzdelemre. A nagyközön-
ség lelkes buzdítása pedig a szép és fair mérkő-
zést, a boldogitó diadalt hozza meg. 

A Szegedi Atlétikai Klub sporttelepe ugy beren-
dezés, mint fekvés szempontjából egyiko a leg-
ideálisabb pályáknak. Hiányzik azonban a béke-
beli közlekedés, hiányzik a vülamosvasutunk, mert 
a városi autóbuszok egyedül nem képesek a for-
galmat lebonyolítani s a gyalogjáróknak bizony; 
jól ki kell lépniök, hogy tíz perc alatt kijussanak. 
Ideális a SzAK-pálya, mert jó levegője van, az 
ujszegedi park fáinak ózondus levegőjével van 
telitve és azért rossz például az SzTK Hunyadi-
téri pályája, mert házak között a levegőtől el-
zárva fekszik. 

Éppen azért is rámutatok erre, hogy nagyon 
vigyázzon az illetékes közeg, amely hivatásszerűen 
és megfelelő szakértelemmel foglalkozik a fe-
dett versenyuszoda ügyével, hogy eszébe se fu9> 
son a fedett uszodái máshol, mint a kis Stefánián 
felépíteni, mert a lényeges kellékekre rámutatva 
a meleg- és hidegvíz közelségére, jobb és meg-
felelőbb helyet Szegeden nem találnak, sem sport, 
sem pedig városi épületek szépészeti szempont-
jából A gyerekek üdülő helyének kijelölését pe-
dig jobban, mint a Stefánia-sétányon senki a 
világon nem oldhatja meg, ezt a szakemberek 
is örömmel, mint nagyon megfelelőt, el fogják 
fogadni 

Szeged testi kultúrájának ügyét mindenkinek 
lelkesen kell támogatni Erkölcsileg mindenkinek, 

i anyagilag pedig azoknak, akik abban a hely»-
zetben vannak, hogy az állammal és a várossal 
közösen a legmesszebbmenő áldozatkészséggel fel-
építhessék a még hiányzó sportok otthonát 

miodMmeiiayls6sbei> a legolcsóbb ftrban kapható j 
C s l k ú j a a l , Polgár ucce 19. «rím. Telefon 18-97. 1 

Irta: bástyái Holtzer Tivadar. 

Három hosszú hónap után megnyílnak újra a 
Szegedi Atlétikai Klub ujszegedi sporttelepeinek 
kapui, ahol Szeged város sporttársadalma a már 
megszokott ujjongó örömmel fogja üdvözölni a 
piros-feketék mindkét csapatát, a SzAK-ot és a 
Bástyát, azon két csapatot, melyeket Szeged sport-
társadalma szivébe zárt és melyek Szeged város 
sportfejlődését országos és nemzetközi viszony-
latban ismertté és elismertté tették. 

A Szegedi Atlétikai Klub első csapata, mely 
több éven keresztül Magyarország legfőbb vidéki 
futballcsapata címét védte, a futballsport ketté-
választása folytán kissé meggyengült, de a leg-
jobb uton van, hogy az elvesztett hegemóniát 
ugy a kerületi, mint pedig országos viszonylat-
ban visszaszerezze. Anyagunk van és a vezetőség 
odaadó, lelkes támogatása és intenzív munkája 
meg fogja hozni a várt eredményt 

A második féltett és becézett gyermekünk, a 
Bástya — a szanált Bástya — immár a liga har-
madik évének második felében lép porondra, mint 
« liga legjobb kőzéphelyezettje. Az elmúlt félév 
legjobb eredmenv ¡re hivatkozhat mert a les-

j Selyemflór 
női harisnya 

¡ismét kapható. 

P á r i s i N a g y M á z 

I Szened. Oekonics ucca PS Kiss ucca sarok. I 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy szereted fó férfem, fin és fesfvér 

Rifck Miliáli Cezsí 
f. hó 20 ón rövid, de kinos szenvedés 
után a makói kórházban váratlanul 
elhunyt. 

HQII tetemeit hazaszállítjuk és 22-én, 
d. u. 3 órakor kisérjük örök pihenőre 
a belvárosi temető hullaházából. 

G y á s z o l ó ö z v e g y e , 
604 édesanyja és testvérei. 


