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Sport 
A vidéki fulballblrók 

Beszámolt a Délmagyiarország arról, bogy pün-
kösd vasárnap a vidéki futballbirók Szegeden kong-
resszust tartottak, amelyen aktuális problémáikat 
és kívánságaikat beszélték meg. A bírók a kong-
resszuson határozati javaslatot fogadtak el, amely 
szerint kívánják, hogy jövőbon a BT országos 
elnökségében a vidék egy társe'n5kkel, egy alel-
nökkel és egy tisz'ika<1 tagpal 'eg.en képviselve. A 
további kívánság az volt, bogy a vidéken leját-
szásra kerülő bárminemű mérkőzésre a Jövőben 
az illetékes vidéki alosztály vidéki birót küldhes-
sen ki. 

Ezeket a javaslatokat a központi BT »ante pánik-
szerű ijedtséggel fogadta és egyes funkcionáriusai 
nyomban kimonHák as Ítéletet, hogy a javas-
latok teljesíthetetlenek. 

A vidéki bírók komolyabb foglalkoztatiss tekin-
fetében külön véleménye van a központiaknak. 
Azt hangoztatják, hogy a vidéki birók meccsveje. 
tései elsősorban az MLSr-ei kötött kartel értei-
mében a PLASz-tól függ. Ezen még val-.hogy 
lehetne segíteni, de abba már semmi ü l alatt 
sem mennének bele, ho^y a vidéki meccsek bíróit 
vidéki alosztályok küldjék U- Ezt az állásfoglalást 
az/al támasztják alá- hogy a proficsapatok mér-
kőzései az országos bajnokságért folynak és nem 
lehet elképzelni, bogy országos jellegű mérkőzé-
sekre lokális szervezet delegáljon birót. 

Mindenesetre a szegedi kongresszus határozati! 
nagy konstemációt keltettek. Kétségtelen, bogy a 
valódi ok az hogy a budapesti birók nem akarják 
magukat egyenrangusitsni a vidékkel, viszont a 
magyar futballkózvélemény, különösen a vidéki, 
teljesen tisztában van azzal, bogy a vidéki futbaU-
birók a bíráskodások túlnyomó részében kitűnően 
működtek. 

A Szegedi Vívó Egylet 
klubbafnokságal 

A vivószezon befejezéseképen most rendezte meg 
a SzVE klubbajnoki versenyét, amelynek ered-
ménye a következő; 

Tőrben klubbajnok: Riehtcr János, 2 
Miklós. 3. dr. Saabé Béla. 

Kardban klubbajnok: Rlchter Ján»s. 2 
Miklós, 3. dr. Saabé Béla, 4. Schwarz György, 5. 
Déri Endre. 

A verseny után Gál Ferenc a SzVE elnöke 
lelkes beszéddel köszöntötte a klubbajaokot és a 
helyezetteket, majd kiosztotta a dijakat 

Halassy Olivér startja 
a vasárnapi szegedi úszóversenyen 

Szeged vasárnap országos uszóesemény sz'ahelye 
fess. A MUSz megbízásából a SzUE az ujszegedi 
uszodában nagyszabású program keretében meg-
rendezi Magyarország 1500 méteres gyorsuszóbnj-
nokságát és Magyarország 2C0 méteres hátuszó-
bajnokságát Mindkét szímbr.n a magyar nszók 
legjava áll starthoz A iegncqyobb érdeklődéssel 
Ha lassy Olivérnek, a hires Európa-bajnoknak 
a szereplését várják, aki tekintettel vasárnap ki-
ivott remek formájára, minden valószínűség sze-
rint rekordot javit Szegeden. Ellenrelei P á bok 
(MTK) és J a k a b (UTE) lesznek. 

A 200 méteres há! úszóba jnokságban Nagy Ká-
roly (UTE), a két Bi tskey (MESE) fognak 
harcot vívni cz elsőségért. A 200 méteres gyors-
úszásban dr. Bá r ány István startja nem való-
színű, miután édesapján ik állapota olyan súlyosra 
fordult, hogy az a legnagyobb aggodalomra ad 
okot Igy ebben a <zimban Wan i e András és 
M i h á 1 y f f y küzdenek egymással. 

A 200 méteres női mellúszásban a szegedi Dari-
ner Gizinek a budapesti Szép Klári lesz az 
ellenfele. 100 méteres ifjúsági gyorsúszás, mell-
úszás és hátúszás egészítik ki az úszó programot, 
ami után sor kerül a sz'.»n első bajn>ki póló-
meccsére, a SzUE és a BBTE között A SzUE 
remélhetőleg komplett csapattal állhat ki a reváns-
jcllegú meccsre, miután Háy Ferenc csütörtökön 
Brúnnbrn ledoktorált és a meccsen mar $ is 
résztvehet. Ez esetben a SzUE felállítása a kö-
vetkező lesz: 

Gál—Háy I—Mihályffy-dr Háv Ferenc -Mikéi, 
Szaniszló, Wanie Anlrás. 

A BBTE két héttel ezelőtt S.O-rt verte a SzUE-t, 
most tehát alaposan fel kell készülődnie a szege-
dieknek, hogy sikerrel kerülje lek ki a re n ból. 
A bajnoki pólómeccs ntán a SsVK az Orosházi! 

láttáik barátságos pólómeccset 

Apróhirdetések 
A következő napra csak tttatáa 5 öraig fogad w 

apróhirdetést a kiadóhivatal. 

R T t e g r o 

Bútorozott szoba, egy 
vagy két «z mcb nek 
kiadó. Korona u IS, 
Lépcsőház 3. I. 10. 

Külön előszobás 
búto-

rozott szoba fürdőszo-
bával olcsón kiadó. — 
Püspök b. 12 erd. ház-
tulajdonosnál. 

L a k á s - Ü z l e t 

1 D r l e l m 

helyiség 
l a k á s sa l SoaMovi-alca 

a'att bérbeadó axoa-12. 
aaL 363 

Takaréktár n. 6. legmo 
dernebb 3 szobás, ma-
gasföldszinté* uccai la 
kás — egy udvari két 
szobás modern és egy 
uccai 2 szobából álló 
lakás esetleg irodának 
vagy rendelőnek b ld-
adó. 

Kétszobás 
WdsaMas 
lakás aagasato* 1-éra ki-
aéó Lacknar tér 9 l aa. 

Kiadó augusz'ns l-re 2 
kétszobás udvari lakás 
Dugonics tér 2 

Nagyon forgalmai he-
Iven üzlethelyiség la 
kással kiadó. Mfodei.fé 
le iparra alkalmas. Ri-
gó ucca 8. 

Három szobás komló? 
tos lakást a nagykör-
úton belül keresek. — 
Augusztusra Jeligéié. 

Szerény iflényü «»• ta 
ni'óné házveze'őnői ál-
lást keres magányos ur 
vagy úrnőnél. Hosszú 
bizonyitvánvokkal ren-
delkezik. Szentgyörgyi, 
né, Vásárhelyi suíánat 
90. -sím. 

Vemet kisasszonyt két 
•isp-ermek mellé felve 
szek. Perfekt német je-
ligére. 

A O A S - V E T E L 

Gqermeh 
szondátok 
piros, barna, kék bőrből 
elsírendü kézimnbka 

P 2.-98 
LászlóÁruház 
Tlasa Lafoa körűi ét 
Károlyi 

Kihuioti színes hajat veszek 

J U u 

httlgyfodrászteren 
Ofo«ilnr« ncca 428 

Eladó 
6 drb. ebédlő bőmék 1 
drb. kerek asztal flvegtap-
ra' é» agy angol bőrgar 
allata. Tábor a. 7b. 

3 3 7. UKfonhlTUr* 

ZSTmtMmm* 
amnal hiihot aailllt 

Slernberg 
Zoltán 

Vénusz féle francié 
formájú 40-ea számú 
fértidpS. Még a kész-
lel tart. Tábor n. 7b. 

Veszek finom bőrgirná-
hirát. Ké zpénz 6 jeü-
gére. 

Strandszék 
erfia lenvászon 
haza Hal, Össze-

csnbhatö 

9 6 fillér 
LászlóÁruház 
Tlasa Lajos Urat éa 
Károlyi 

Remek antik iróa z al 
(rekoloo), plüss ebédlő-
divánny eladó. Párisi 
körút 43 b. 

Gummitalpu 
cipő 

34 mámig P | *88 

• M l . 9' 

1«3 

42-46 
99 

2a76 
Tisza Áruház 

PUspOkbazár 
Caltritiwra •«n«w. 

3 szobás macánvilla el 
adó- Viz, villany, kert-
tel. Forgalmas níon Je-
ligére. 

2 0 0 d r b papír-

damaszt szatréla 

9 6 fillér 

LászlóÁruház 
Tisza Lajas-Uratis 

Kírolyi-ncca 

K Ü L Ö N F É L É K 

16 éven 
fclOII nő, U üsletklssolgé* 
lásbaa gyakorlott, némi 
óvadékkal felvétetik. Ká-
kéczt a 14 sfllöda 9Z» 

Hadirokkant igényjogo-
sultnak átadnám ujsze-
gedi házhelyemet — 
Horthy M. it 8., Ke-
méndí. 

Elveszett kedden este 8 
óra körül a Lányi cuk-
rászdától a Kék Cail-
lagig egy zöld szallagos 
férfi kalap. Mcraláló 
jutalmat kap Ti z> L. 
körút 68., házmestertől. 

Zürichi devlsa aárUt: Páris 20.16 
London 18.78, Newvork 510 hétn oload, Brüsszel 
71.75, Milánó 26 30, Madrid 4200, Amsterdam 207.35, 
Berlin 121.90, Sz .fia 3.70, Prá^a 1S15, Varsó 57.35. 
Belgrád 9.05, Bukarest 3.06. _ , 

A Magyar Nemzeti B?nk hivat Érfstyaaa 
Jelentése: Angol fent 21.00-21.40, be'ga frank «00 
—80.80. cseh kotona 17.00-17.10, dán konona 114-50 
—115.50, dinár Tj.95-1007, dollár 570.50-573^0, 
francia frank 22-30-22 5a boIl"nii forint 23155— 
232-95, lengyel zloty 64.00—64.50, leu 346-356, 
leva 4.06—4 19. líra 20.24—29 54, német márka 135-70 
—13600, norvé? koro a 101.40-105.40, o Z'rák schft. 
ling —.—, svájci frank 110.70—11L40, svéd tav 
rona 10630-107.30-

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza tiszai 77 
kg-os 11.80-1225, 78-as 1L95-12.35, 79-es 1210-
1245, 80-as 12.20—1265; felsőtiszii és Jászsági 77 
kfros 11.65-11.80, 78-as ll.80-ll.95, 79es 11.95— 
1210, 80-as 12.05-1225; tiszavidéki különleges 8Q 
kg-os buza 1295—13.35; pestvidéki rozs 1380-
1360, egyéb rozs 13.80-14.00; takarmányárpa L 
15JS0-16C0, IL 15.00-15.25; felvidéki sőrárpa 1633 
—1675, egyéb sörárpa 16.00-1625; zab I- 1675— 
19-75, IL 1765-18.00, tiszai tengeri 1650-1660: 
korpa 1225—13.00, 

Csikágéi terménytőzsde zártat: Irányzat tartott 
Buza májusra 55-50 (55.625), juliusra 5725 (56.875), 
szeptemberre 59.25 (59.125); tengeri májusra 30.37.5 
(30.37.5), juliusra 3262.5 (32.50), szeptemberre S475 
(34.625); rozs májusra 37.125 (36.37.5), juliusra 
39-25 (38.75), szeptemberre 4(125 (40.25)). 

Felelős sserkeszlő: PÁSZTOR JCZSEP. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Débnagyarortaág 
Hírlap- éa NyomdaválUtat Rt- könyvnyomdájában. 

Felelőn üzenivezftft: Klein Sándor. 

t p l f l i c z n l ó h a f l ó h t l g u e l i n t b e f 
Értesítem az Igen tisztelt építkezni óhajtó közön-
séget, hogy Római-kórut 23. szám alól Dugonics-
ucca 13. szim alá költözködtem Mely alkalom-
mal mindennemű legszakszerűbb építkezéseket át-
alakításokat, elszij^teléseket, stb. legpontosabb és 
legjutányosabb árban készítek. Bármilyen tervezé-
seket részletrajzokat és költségvetéseket a legpon-
tosabb kivitelben és leggyorsabb tempóban e a-
közlöm. Tisztelettel «d»b KÓNYA JÁNOS épitísi 
vállalkozó, Dugonics-ucca 13. szám alatt. 423 

V I R G I MIHÁLY 
Arad!-occa. 

SZEGED kötél-
gyárosnál 

Telefon 11-69 
iU kSlélAru. 

ponyva , lö takaró,halAut é t lenni* ItAló, 
gyermek ha l ók , lornat ierek 

gyArl áron kaphatók. 
5718-1**2 vh. iiim 

Árverési hirdetmény 
AlBteo-t Mrűná0 vécreha|K as 1881. M tX t-t. 102. S-a 

ben «a 
13181. 

43S 

Diroiifi vtCRQijio u íooi. en 
I WfflrtS «ewt honra (iqtedl Ur. ttrutnró«á« I931. |M 
inti féíiésf kOvetkaziében dl " " " "" dr HOttcr Béla flgy*td által 

Székely Sindor íavi/a 133-20 pengS ** li'u'ítoü erei«kt IS3I. 

áivtitotn eladatnak. Ax árrerta m alább menewsett toflalta'ók ta-
ván ta eknxMtetik, amenyayibro kOT-teléaOk mte lenn áll. 

Etaa meitMok a aaacedl kir láráaurOUg I3S2. én Pk. 443S3 
• T á n u véfifM tolytán 133 20 penfO tökekflve'eléa <a ennek 103l. éri 
tnl ta M 10 atMá'ól I*r6 9 aiáialék kamatai é« edd'« Oaanaaa 
flísa oena'ben birtilas mr»ál!apitott a a méz WaMrUleadA 
ktMtatcck ereiéit SorM. K-aiuta Lalos aucárut « náa alatt 
leendAtrganMaaltáaárm 1932. éri májua M 21. nap)Arsk Jálelö t t I 
l é l t l a a n k t t l O é r é J a határidöoi kitazetlk éa ahhot 
TWti astndékox6k oly nec«Myat«ael hivatnak meg, hon 
ax érlratt teteávok ax 1881 ̂ .Lx. t-e. 107, 108 1-alÉililail 
ben héhapénaHaOéa mellett a lestSbbet leértnek axakair mlln • 

•l la el lótnak adatni* 
Kelt S»*e<l, 1932 árt ép-illa hó » napjín. 

Kovéca Ferenc kir. bir. vé«r«hatM. 

Szeged szab, kjr. város polgármesterétől. 

2492-1932. eln. sz. T. & 

Hirdetmény 
A városi mérnöki hivatal a Csuka-uccában el-

rendelt csatornázási munkálatokat f. évi máius 
hó 12-ikén megkezdette. 

A csatornázási munka mielőbbi és zavartalan 
végrehajtása érdekéből a Csuka-uccának a Kecs-
keméti- és Avar.uccák közti szakaszán a jármüvek 
közlekedését, a 250000-1929. B. M sz. rendelet 3t 
í . 3 és 4 pontjai alapján f. évi május hó 20-ikátóI 
Kezdődőleg a munka tartamáig beszüntetem. 

Erről a város közönségét jeien hirdetmény ut-
ján értesítem. 

Szeged, 1932. május 19. 

Dr. Somogyi Szilveszfr s. k. 

polgármester. 


