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Zürichi deviza zárlat: páris 20.26.25, London 
25.07.5, Newvork 515 95, Brüsszel 72.02.5, Milánó 
27.02.5, Madrid 57.00, Amsterdam 207.45, Berlin 
123.00, Bécs 72.85, Szófia 3.74, Prága 15.30, Varsó 
57.90, Budapest 90.28.5, Belgrád 9.12.5, Bukarest 
3.06.5. 

Budapesti valu'a zárlat: Angol font 27.75—27.90, 
Belga frank 79.70—80.10, Cseh korona 1693—17.03, 
Dán korona t >2.70—153.30, Dinár 10.04—10.12, Dol-
lár 568.60—570 R0. Francia frank 22.40—22.70, Hol-
landi forint 229 30—230.30. Lengyel zloty 65.85— 
64.15, Leu 3.36—3.40, Léva 4.11—4.17, Líra 29.90 
—30.20, Német márka 136.05—136.65, Norvég korona 
152.80—153.40, Osztrák schilling 80.55—80.95, Svájci 
frank 110 70—111.20, Svéd korona 153.30—153.90. 

irányzat; A mai értéktőzsdén nagy üzlettelen-
ség jegyében folyt le a forgalom. A közönség 
részéről kisebb vételi megbízások érkeztek be és 
ezek elegendők voltak az árnivó fen tartására. Az 
irányzat zárlatkor egyenetlen. A fixpiac üzlette-
len. gyenge, a valuta- és devizapiac szintén üz-
letfélen. 

Haíáridgs Terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
okt köt. 18.50. 18.59, 18.34, 18.48, 18.46, zárlat 
18.46-18.47. Rozs okt. köt. 11.07, 11.15, 1102, zár-
lat 11.02-11.03. Tengeri jul. köt. 13.40, 13.50, 13.40, 
zárlat 13.42—13.45, aug. köt. 13 80, 13.81, 13 54, 
13.72, zárlat 13.72—13.75. Irányzat barátságosabb, 
a forgalom közepes. 

Budapesti terménytőzsde E*rlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 19 90—20.15, 78-as tiszavidéki 20.10—20.35, 
79-es tiszavidéki 20.30—20.60, 80-as tiszavidéki 20.45 
—20.70. Rozs 10.10—10.20. Takarmányárpa I. 13.75 
—14.00, II. 12.75—13.00. Zab I. 14.50—14.75. II. 
14.00—14.25. Tengeri 13.50—13.60 Repce 26.25—27.00. 
Korpa 7.30—7.50. Irányzat lanyha, a forgalom cse-
kély, a köles jegyzése megszűnt 

Csikágói terménytőzsde zárlat* Buza szilárd. 
JuIiusra 90 hétnyolcad—91, szeptemberre 94 hét-
nyolcad—95, decemberre 100 háromnegyed. Ten-
geri szilárd. JuHusra 74 háromnegyed, szeptem-
berre 73 ötnyolcad, decemberre 68. Zab egyenet-
len. Juli úrra 34 egynvolcad, szeptemberre 36 egy-
nvolcad!, Ideoemberre 39 egyketted. Rozs szilárd. 
Juliufra 47 háromnegyed, szeptemberre 52 egy-
negyed, decemberre 58 egyketted. 

Karosszéria 
Uoflács János ffiSStVK* 

készítést, javítást 

és fényezést vállal 

VASÚTI SÍNEK 
patkévas, gömb és laposvas o l csón bes ze rezhe t ő . 
59 Oc=kavas'elei'. SzeMistvén tér 4 

Felszerelési berendezési tárgyak, 
kocsik, hordók stb. 106 

iqpti olcsón e l a d ó k . 

Patzauer Miksa, Kő!c?ev ucca 9. 

Fürdő kloth nadrág, 
evezős trikó, gyapjú fOrdőtrlkó, strandöltöny, cipő, 

szemüveg, s'b slb. meglepő olcsón csak i » 
HITSOVITS-nál. IsVota ucca 25 Gr Ap&onvi A. u.) 

CÜ U € f W 3 3 S Í 

serépkályhák 
kijiöntéle pzin és méretben kephatóV 

ljindesberg mm. 
\z Hsszes ép í t ke zés i a n y a g o k 
iegfobb beszerzési forrása. 50 
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Árverési hirdetmény 
Alulirot Bírósági véi>rehaj?ó n lühi -v> LX. > < 102 í-d ér'fflsw-

n-n ezennel közhhrí te?zl, hogv - sz'e 11 k(r tárásb'rörít. 1 29. évi 
12553 számú véezise következtét"" dr Barta De»s6 «gvv^d ál'al 
képvisel1 Gőztéola és Hornyolfcsm- ngyár javára 15 0 penjtfl <"s járu-
lékai ereiéig )9.í0 évi ia>uárhó9én MearatosiMt kielégi'ési végre-
ha fás utiáii lefoglalt és 3273 pengére becsült köve kezö ing'ságnk, 
u m kfilönfíle faanyag, tégla, cserép, szén stb. nyilván js árveré-
sen eiadanak 

"ely írveresnek a szee-rti kr. láráshtrőság 1930. évi Pk 40850 
számú légzése f .lyián 1500 pengő tőkekövetelés. ennak idöközi 
9 százalék kamatai és eddig összesen 31330 pí-ngah^n hlrrtil'e mir 
megáilapi'ot' s te merülendő kö'tség»k ereiéig Szeged, Atokháza 
kap Róisaiárási á Inmás mellett és (o y'a»va 0 t^mö :ön, Kijvács 
I nos ^telepén leendő eszközlésére 193'. évi lu'ius hé 4. napjának 
délutáni 3 Oráia ha áridölll kltüzetik és ahhez venni sz-indékizók 
nly megjegyzéssel hivatnak meg, hngy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX t -c. 107. és 108 S-ai értelmiben készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szitka?? esetén a becsíron alul is el fognak 
ada'nl. 

Kelt Szeged. 1933 évi junlus Só 6 napján. 
K u b n , klr bir. végrehajtó 

1A Délmagprország elöllzetöl Lldónf 
a főszezonban is kedvezményes ellátást élveznek a 

I Hotel Grandé Italiában, » 
^jj amely Velence egyik legelőkelőbb szállodaja. A «j Penzió julius és augusztus hónapokban: Lakás, teljes ellátás, kuríaksa, motor- fft 

| csónak az állomástól és vissza, személyenkint W 

fi 1 hétre (7 nap) 410 lira = 123 pengő j í «2 „ (14 „ ) 730 „ = 219 „ m 

3 „ (21 „ ) 1040 „ = 312 „ f 
| | 4 „ (28 „ ) 1350 „ = 405 „ | | 

Ihelenfhezfó a Deimaggarország Kiadóhivatalában, j i 

Sport 
Reorganizálják a Bástya csapatát 

Illetékes tényezők kijelentették, hogy a Bástya 
körül legutóbb elterjedt hírek túlzottak és semmi 
komoly alapjuk sincs. Amire tényleg szükség van, 
az egy részleges reorganizáció. A csapatnak van-
nak gyenge részei, ezeket uj erőkkel kell feljaví-
tani, ki kell cserélni. Ez az egyik tennivaló. A 
másik: a meglevő játékosanyag racionális felhasz-
nálása, mindenkit a neki megfelelő posztra állí-
tani. A harmadik pedig: egy szakértő és kellő 
tekintéllyel biró tréner alkalmazása, aki képes a 
csapatot feljavítani és az I. osztályú ligacsapatok 
tudásának nívóján tartani. Ez a három pont az, 
amit meg kell most oldani. Nem könnyű, de elér-
hető. Már történtek is bizonyos intézkedések és 
ugy hirlik, hogy Szedlacsiket óhajtják megnyerni 
trénernek, aki ha vállalja, ugy rövidesen Szegedre 
költözik és átveszi a csapat reorganizálásának 
és trenirozásának munkáját. Beck Pál továbbra 
is intézője maradna a Bástyának. 

Egyenlőre azonban bizonytalan, hogy kiket akar 
a Bástya elejteni a csapat mai tagjai közül és 
kiket óhajt szerződtetni. Ugy gondoljuk, hogy leg-
alább négy uj játékosról lehet szó és ezekkel, 
ha jó akvizíció történik, nagyon meg lehet erősí-
teni a szegedi csapatot 

Szedlacsek mint tréner is jő akvizíciónak lát-
szik. Komoly, megfontolt sportember és meg is 
van a kellő tekintélye. Ha a Ferencváros stílu-
sát át tudná ültetni a Bástya csatársorába, ha 
azt a gyors, de azért kombinatív futballjátékot 
meg tudna honosítani, itt, akkor nyert csa-
tája iesz Szegeden, mert a szegedi közönség régen 
vágyódik a szép futball után. De egy másik na-
gyon fontos dolgot is várnak Szedlacsektől, ha 
ő lesz a Bástya trénere. A Bástyát soha sem lehe-
tek rossz csapatnak nevezni, a Bástya csak sze-
szélyes együttes volt, amely néha ragyogó telje-
sítményekkel lepte meg a közönséget, néha pedig 
és sajnos, ez sokkal sűrűbben fordult elő, rettene-
tei- gyámoltalan játékkal szerzett keserű csalódást. 
Valami nagy hibának kell lenni az ilyen csapat-
nál. amit a közönség, de a vezetőség sem tud 
megérteni. Ezt egy izig-vérig szakember tudja 
kcrri0álni. Komoly ligacsapatnál nem szabad elő-
fordulni annak, hogy a legragyogóbb teljesítmények 
után (például Újpest legyőzése), egészen gyenge 
csapatoktól jöjjenek katasztróta'is vereségek. Egy 
csapat győzhet, vagy vereséget szenvedhet, de két 
egymásután következő játék 5—6 gólos differenciát 
nem mutathat. Ha pedig ez mégis megtörténhetik, 
akkor valami komoly hiba van az együttesben, 
akkor ezt a csapatot ki kell javítani. 

Most nem akarunk foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy kiket kell jobb erőkkel pótolni. Meg kell 
várni, hogy a i>transfer-ügy« miként végződik. A 
klub vezetőségének egyrésze Szedlacsekkel akarja 
a csapat reorganizációját megcsinálni. Pár hét alatt 
eldől, milyen lesz a Bástya uj kerete és mit vár-
hatunk tőle az uj szezonban. 

Elintéződött a BT és a DIASz 
afférja 

Vasárnap Szegedre érkezeit Kenyeres az MLSz 
részéről és dr. Abrag a BT részéről, hogy a sze-
gedi BT és a DLASz között felmerült súlyosabb 
természetű ellentétet rendbehózzák. A két kikül-
dőit összeült a szegediekkel és hosszabb tanácsko-

zás után sikerűit a felmerült differenciákat elinti-
nálni. Az ügyet főbb vonalaiban már ismertettük* 
A BT sztrájkba lépett, mert dr. Princz, a DLASs 
közvédője sértő nyilatkozatot tett a BT tagokról 
és ezt a sérelmet a DLASz nem akarta reparálni. 
A vasárnapi békéltető tárgyalásnak az képezte 
az alapját, hogy a kiküldöttek megállapították, 
miszerint a DLASz által kreált kőzvédői tiszt-
ség alapszabályellenes és megszüntetendő. így az-
tán a BT megkapta a kivánt elégtételt A több! 
része az ügynek ezek után már nem lesz nehezen 
elintézhető és helyre fog állni a kivánt béke a 
két testület között 

Saeged sz. leír. Városi Szín Ráz 

Szerda este 8 órai kezdettel Bérletszünei 

A látványosságok és pazar mutatványok világ" 
hirü nagymestere 

A l f r e t í o U f e r i n l 

és társulata szenzációs világvárosi műsorának elő-
adása. Kiemelkedőbb attrakciók: Halászat a le-
vegőben, Haláltánc, Eltüntetett táncosnő, A fuse-
ráló szabó, Világitó kanári, Kártyatánc, A zöld 
álarc a XX-ik század legnagyobb csodája, Repülő 
galambok, Indiai csodák, Bécsi tészta, Uferini el-
tüntet tiz embert a nézők közül, A vízfejű ember, 

Az ébresztő órák. 

f e h é r n e m ű « h < „ , f e 

5V0PP°163-Varrds^w 

VARRÓGÉP RÉST* 
f^Cf lCd , K á r á s z u c c a 1. !<záov 

Telefonszám 2.1—is 

Mindazok a rokonok és f^aráloV, kik fe* 
lehetetlen nőm, W o l g a r d F e r d i n á n d n é 
leir.flésén résivétükel Kiteiezlék és taidal-
(Tiunfcal enyhitelték, fogadják háiás köszöne-
tünket. 
H5 A gyászo l ó csa lád . 

tt 


