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SZEGEDI SAKKÉLET 
A nyárj kórmérkőzés második fordulójának el-

lő pánositása csütörtökön kerül lejátszásra. A* 
Altiszti Kaszinó a Munkás S -kk Kör ellen, a Móra-
városi Sakk Kór a Rókusi SaVc Kór ellen vesa 
N a küzdelmet. Az előbbi a rég honvédlakta-
nyában, az utóbbi a Szél-uccai Sán'a.vendéglőben 
bérül lebonyolításra. Mindkét mérkőzés fél 9 én-
kar kezdődik. A Szegedi Sakk Kór szabadnapos. 
A körmérkőzés jelenlegi állása: Szegedi Sakk Kör 
S ás fél, Móravárosi Sakk Kór 3, Munkás Sakk 
Kör 7, Altiszti Kaszinó Sakk Köre 1 és fél, Ró-
kusi Sakk Köt 0 pont. 

Zürichi devjza zartat: Páris 20.12.25, London 
MU05, N'̂ wyork 513.5a Brüsszel 71.25, Milánó 
25,17, Madrid 41.45, Amszterdam 20675, Berlin 
122.20, Szófia 3.72, Prága 15.19, Varsó 57.60, Buka-
rest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Baak hivatalos árfolyam 
Jelentése: Ango' font 20.25—20.65, belga fran't 79.16 
—79.74, cseh korona 16.96—17.06,.dán korona 107.60 
—108.60, dinár 9.96-10.08, dollár 57050—573-50, 
francia frank 22.30—22.50, hollandi forin! 229.65 
—231.00, lengyel zloty 63.95—64.45, leu 3 46—356, 
leva <06—4.19, lira 29.90-J0 20, német márka 
135.70—136.60, norvég korona 10000-101,00, osztrák 
schilling — s v á j c i frank 110.70-111.40, svéd 
korona 10250—130.50. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza, tiszai aj 
77 kgos 1240—12.65, 78-as 12.65-1280, 79-es 12 70 
—1Z85, 80-as 12.80-13.05; felsőtiszai és dunán-
túli 77 kgos 11-90-̂-12.20, 78-as 12.05-12.35, 79-es 
1Z20—lí.45 80-as 12.30-12.60; jászsági, fejérme-
gyei, pestvidéki és bácskai 77 kgos 11.95—12.25, 
78-as 12.10—12.40, 79-es 12.25-1250, 80as 1235 
12/». Rozs, pestvidéki 7.60—7.80, egyéb 7.70-7«), 
árpa tak. I. 10.60—10.80, II. 10 40-10,60, zab 
IL 1050—10.75, repce 2325—24.00, tiszai tengeri 
1400—16.25, korpa 925—9.40. 

. Olkágól terménytőzsde zárlat: irányzat szilárd. 
Buza szeptemberre 50.75 (49.00), decemberre 54.00 
f52.25), májusra 58.37.5 (—); tengeri szeptemberre 
31.37.5 (31.00), decemberre 31.75 (30.50), májusra 
3^90 ( — r o z s szeptemberre 32.00 (31.00), decem-
berre 3550 (34.25). 

Mintfen külön értesítés helyeit 

Fájdalomtól lesújtva a magam ás csa-
ládom nevében, tudatom, hogy szeretett 
feleségem 

Láncil Adolíne 
szili. Szobofka RÓZSII 

1932 augusztus 3-án kora reggel életének 
5SL, zavartalan házasságunk 37. évében 
hosszas szenvedés után jobbíétre szen-
derült. 

Drága halottunkat augusztus 4-én, csü-
törtökön d. n. 5 órakor a szegedi zsidó-
temető cinterméből kisérjük őrök nvugvó-
helyéi*. 

Ki»Uem oTászollák méq leánva: KAImánné 
L&nczl Paula ve'e- Kálmán Árpád, uno-
kái : Kúlmón Ágnes és András pk tervér«» 
Szobotha Islvan Imr«, Kárász Al-

berlné és KrnA A'olfné. 

őszinte á tíotf, jó lelkületét a legna-
gyobb hegyelettel zátjuk szivünkbe. 

Mőfl>áníiáz a$ bhárosban 
csöndes uccéban, 5 szobás modern fokás-
sa! és mellékhelyiséflekkel November l-re 
bérbeadó. Érdeklődőknek felvilágosítást nyujl 
Szenesi Ferenc, Dam|anich ucca, szénalelep 

pengőért 30 KÖNYVET ESS 1 
mert naponta cserélhet klnyvet a 

Délmagyarország-kölcsönkönyvtár 
e l ő f i z e t ő j e . 

Sport 
A Szeged FC a Hungária ellen startol 

augusztus 21-én - Szegeden 
Kisorsolták az L Hjja mérkőzés» 

legjobban szórakozhal Unni Jánosnál, 
Kálmán urc* 2/t>. ho' e&y lííer h i í i í n ö 
bot 46 f i l l é r . Kihordásra árengedmény. 

Jelentette a Délmagyarország, hogy az I. 
liga mérkőzései augusztus 21-én kezdődnek, 
ha ahoz a Ferencváros b hozzá: árul. Miután 
a bajnoki szezonnak ebben az időpontban való 
kezdéséhez a Ferencváros is beleegyezését 
adta, kedden kisorsolták az I. liga mérkőzé-
seit, amelynek Szegedet érdeklő dátumai a 
következők: 

augusztus 2/,: Szeged FC—Hungária (Szege-
den), 

augusztus 28.: Bocs kar—S zeged FC (Debre-
cenben), " 

szeptember Szeged FC—Újpest (Szege-
den), 

szeptember 25.: III. ker.—Szeged FC (Buda-
pesten), 

október 16.: Szeged FC—Somogy (Szegeden), 
október 23.: Ferencváros—Szeged FC (Buda-

pesten), 
november IS.: Szeged FC—Attila (Szege-

den). 
november 20.: Soroksár—Szeged FC (Sorok-

sáron), 
november 27-' Szeged FC—Kispest (Szege-

den), 
december 4.: Budai 11—Szeged FC (Buda-

pesten), 
december 11.: Szeged PC—Nemzett (Szege-

den). 

Mint látható, a Szeged FC hatalmas attrak-
cióval, a Hungária elleni mérkőzéssel kezdi 
az őszi szezont. De más szempontból is ked-
vező a sorsolás, mert még a szezon elején 
itt lesz az Újpest elleni mérkőzés is. 

A Szeged FC egyébként az őszi szezon fo-
lyamán hat mérkőzést játszik Szegeden és 
ötöt Idegenben. 

A derby meccsek közül október 18-án ját-
Süá's e a Hungária—Újpest meccset, novem-
ber CO-án a Ferencváros—Újpest és doecmber 
11-én a Hungária—Ferencváros mérkőzést 

Szeged—Békéscsaba 
a Dréhr-serleg döntője előtt 

A néhány hét múlva megnduló futbatlszezon 
már a start elején i$ érdekes attrakciókkal ör-
vendezlek meg Szeged sportkózönségét Eltekint-
ve az I. liga nagy érdeklődéssel várt bajnoki 
meccseitől, az amatőrök is készülnek a szfntcm-
teml>er 4-én eldöntésre kerülő Rtid.ipest'-Dél 
Dréhr -erleg döntőmérkőzésre. A döntő színhe-
lyéért két város versenyzett, az országos bajnokot 
ndó Hékéscsaba és Szeded .Végül is a DLASz ta-
nácsa ngy dőntö't, hogy a vidék szempontjából 
nagyfontosságú mérkőzést Szeged'-n játszák 1c. Mi-
után a déli kerület csapataiból került ki nz or-
szágos bajnok is, presztízskérdés a kerület szá-
mára, hogy az amatörök trófeája délre kerüljön. 

A DLASz elnöksége máris hozzáfogott a mér-
kőzés előkészületeihez. Az elnök ég arra ?z Elha-
tározásra ju'o'.t, hogy a válogatott meccse: előké-
szítő tríalmérkózésekct nem rendez, mert az túlsá-
gos anyagi megterhelést jelentene, eU n en augusz-
tus 2S-án Szeged és Békéscsaba váró* válogatottéi 
'él.é e^abán játszanak egymással. A DLASz e i n k 

! lécének az az álláspontja, hogy a kerületi válo-
| pa.o lat legjobban a két város válogatottjainak 

összecsapásánál szerzett tapasztalatok alapján le-
bet összeállítani. . . . 

Békéscsabán a DLASz elnökségének döntését 
megelégedéssel fogadták, de Szegeden is azt han-
goztatják, hogy ennek a mérkőzésnek a nKgrende. 
dszése helyes eszmének látszik 

Szerdán a Szeged FC 51 Játékosa 
kötötte meg szerződéséi 

A Szeged FC szerzödtetési tárgyalásai változat-
lan erővel folynak Megírtuk, hogy Lukács 6s 
Halas már tagnap aláírlak szerződtetésüket, szer-
dán pedig rendkívüli körülmények kőzött folytak 
tovább a tárgyalások az egyes játékosokkal A 
Szeged FC pénzügyi vezetőjét, Markovits Szilárd 
mérnököt ugyanis néhány nappai ezelőtt meg-
operálták és most a beteg ágyánál folytatták a 
m«gbeszé'é^eket. Szerdán a kóve'.kező játékosokkal 
egyeztek meg: K, onenbcrgerrel. Harmattal, 
Schmidttet, Polyákk il és pálinkással. A szerdám 
szerződtetett játékosokkal együtt a Szeged FC-oek 
most már tiz játékosa van CLukács, Halas, Sz&-
pál, Kiss, Tóth). 

A tárgyalásokat csütörtökön folytatják a többi 
játékossal. Az uj csapat vasárnap tartja első tró-
nirijtmeccsét 

602 mérkőzés, 2294 gól 
Augusztus 7-én tartja meg a DLASz évi tfczt-

ujitó közgyűlését, amelynek egyik érdekes pont-
ja lesz a DLASz működéséről szóló évi jelentés. 
Ennek az évi jelentésnek ezúttal nagyobb jelen-
tösiSge van, mert a két évyel ezelőtt még súlyos 
válságban lévő kerület rövid idő alatt, nagy ener-
giával annyira megerősödött, hngv ma már kon-
szolidált keretek között működik. 

A kerület eredménystatisztikája sjerint — ame-
lyet F ü r s t György" főtitkár állított össze — az 
1931—32-ős bajnoki évben déli kerületben ösz-
szesen 602 bajnoki mérkőzést játszottak 1«. ame-
lyeken 2294 gólt rúgtak. 

A számok a szegedi és csabai alosztályban Igv 
oszlanak meg: A szegedi alosztályban játszattak 
182 t osztálvn mérkőzést, rúgtak 774 gólt A 
IL osztályú mérkőzések száma 112 volt 442 gól-
lal; a szegedi alosztály szövetségi dijáért 56 mér-
kőzést játszottak és a mérkőzéseken 186 gól esett; 
az ifjúsági bajnokságért 30 meccset játszottak 42 
gólhl. összesen tehát a szegcdi alosztályban 3S0 
mérkőzést játszottak, amelyeken 1132 gól esett. 
Hozzátartozik még a szegedi sfritiztikáhor, amely 
jellemzi az erőviszonyokat, hogy az I. osztály-
ban 58 mérkőzés végződött döntetlenül! 

A csabai alosztály statisztikája igy fest: Első 
osztályú meccset játszottak 182 őt, amelven 791 
eólt ruptak. It-od osztálvn meccs volt 40, amelven 
59 gol esett. 

A jrőlrekordot a koTüleihen a Rohn SC tartja 119 
Róllal, a szegcdi alosztály gólrekordere a KEAC 
84 góllal. 

Sz l E—Orosházi L E mórkőzé« hnz m i nz u)s«e-

fiedi jszodában* A SzUE csütörtökön délután fél-

hatkor barátságos mérkőzést játszik a déli kerület 

IL-dik osztályú bajnokával, az Orosházi UE-vel. 

A niérk.^és érdekes összehasonlítására ad alkal-

mat az L és Il.-dik osztály erőviszonyáról. Előző-

leg délután 5 órakor a SzUE C) csapata reváns-

mérkfizést játszik a regattak csapa táu l 


