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Vegyünk nap-és lágfOrdőt minél gyakrab-

ban; előzőleg azonban dörzsöljük be erősen 

testünket NIVEA-CREME, vagy OLAJ-jal, 

amely elősegiti a lebarnulésl és meggá-

tolja a bőr fájdalmas leégését 

Ez a hatás kizárólag az Euceritnek tulajdo-

nitható, amely • világon egyetlen egy 

bőrápoló szerben sem található meg 

NIVEA tehát pótolhatatlan. -
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CREME•OLAJ 

Hz amatőregyesületek egyelőre 
visszavonták nevezésüket 

Ujabb t á r g y a l á s o k a z egyetemi csapat k e d v e z m é . 
nye i ü g y é b e n 

Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy az 
egyetemi sportolási kedvezmények megszűnte-
-fese ügyében a KEAC és a többi egyesület kö-
zös értekezletet tartottak. Az értekezleten ugy 
határoztak, hogy memorandummal fordulnak 
az egyesületek az egyetemi tanácshoz, amely-
ben a kedvezmények megszüntetését kérik. A 
memorandumot küldöttség viszi a tanácshoz, 
amelyben a KEAC is képviselteti magát. A 
határozat után ugy látszott, hogy a KÉAC és 
az egyesületek kó'zőt felmerült ellentétek el-
simulnak. A napokban azonban váratlan fordu-
lat történt az ügyben. 

Az egyesületek tudva azt, hogy az egyetemi 
ianács az egyetemi szünet miatt csak szeptem-
berben ül ismét össze — amikor már megkez 
dődött a szezon— azzal a kéréssel fordultak a 
KEAC-hoz, ho^y addig is, amíg az egyetemi 
tanacs közös kérésük ügyében döntene, nyújt-
son biztosítékot a-ra vonatkozólag, hogy a me-
morandumban foglaltaknk megfelelően játsza 
le mérkőzéseket. A KEAC az egyesületek kéré-
se elől kitért azzal az indokolás ;al, hogy nem 
áll módjában az egyetemi tanács határozata 
előtt ilyen biztosítékot nyújtani, illetőleg meg-
engedni, hogy ellene egyetemi hallgatók is 
játszhassanak. Miután az egyesületek csak ab-
ban az esetben hajlandók a bajnokságban részt „ 
venni, ha a KEAC kedvezményeit megszünte-
tik, azzal a kérelemmel fordultak a DLASz-
hoz, hogy a nevezési határidőt julíus 3Ó-ig 
halassza el, mert remélik, hogy addig sikerül a 
KEAC-cal ujabb megállapodást kötni. 

A DLASz az egyesületek kérését teljesítette, 
aminek azután áz lett á következménye, hogy 
a már eddig benevezett egyesületek — „ KEAC-
ot kivéve — visszavonták nevezésüket. Az egye-
sületek kedden ér'ekezletet tartanak, amelyben 
további állásfoglalásukat fogják megállapi-
tani. 

Négy amaförcsaíárí próbál ki 
vasárnap a Szeged FC 

A Szeged FC vasárnap délelőtt fél 10 órakor 
a SzAK—MTE kombinalttal játszik tréning-
mérkőzést. A vasárnapi mérkőzésnek az a cél-
ja, hogy néhány amatőr játékosi próbáljanak 
ki. A Szeged FC vezetősége nagy ambícióval 
folytatja játékoskutató munkáját, amelynek 
eddig négy csatár az eredménye. Szerződteté-
sük csak abban az esetben történik meg, ha a 
vasárnapi tréningen beválnak. Hogy a négy 
csatár játéktudását jobban meg lehessen bírál-
ni, ezek a játékosok a kombinált csapatban 
játszanak a Szeged FC védelme ellen. 

Szeged kombinált—Hódmezővásárhely kom-
binált futballmérkőzést bonyolitanak le va-
sárnap Hódmezővásárhelyen. A futballszünet-
ben váratlanul megrendezett mérkőzés kimene-
tele teljesen bizonytalan, mert egyik együttes 
játékosai sincsenek kellő tréningben. Ali ez kü-
lönösen a szegedi csapatra, amelyből alig né-
hány játékos futballozott a szünet alatt. Igaz, 
hogy a papírforma még így is szegedi győzel-
met igér, viszont tréning nélkül aligha bírják 
végig a szegedi játékosok a mérkőzés iramát. A 
szegedi csapat a következő összeállításban ve-
szi fel a küzdelmet: Wolford (MTE) — dr. Ka-
rácsonyi (KEAC), Rózsa (SzAK) — Vida, Zom-
bori (SzAK). Heim II. (SzTK) — Bárkányi 
(SzTK), Solti IV , dr. Herczeg (KEAC), Korom 
(SzAK), Tombácz (SzTK). Tartalék: Korom 
(SzAK és Deák (SzTK). A csapat vasárnap 
délután fél 3 órakor indul a Rókusi pályaud-
varról. 

Szegedi staféta az úszóbajnokságok'on. Va-
sárnap rendezik meg a Magyarország—Cseh-
ország válogatott vízi pólómérkőzést és a MUSz 
bajnoki úszóversenyét. Az úszóversenyen a 
SzÜE a 4x200 méteres stafétában M i h á l y -
f f y , P l e p i á r , K ő v e s s y I., W a n i e II. 
összeállításban veszi fel a küzdelmet. A 100 
méteres gyorsúszásban W a n i e II. képviseli 
a szegedi színeket. Hétfőn a SzUE—MTK vizi-
pólóbajnoki mérkőzést rendezik meg. 

Berkövics biró fegyelmi ügve Sófalvy szer-
ződtetése miatt. Megírta a Délmagvarország, 
hogy a Sófalvy-ügyben a Biró Testület fegyel-
mi eljárást indított B e r k ö v i c s Jenő szövet-
ségi biró ellen. Berkövics ellen az a vád, hogy 
ő volt az, aki Sófalvynak, a HTVE játékosának 
az Újpesthez való szerződésnél közreműködött. 
A Bíró Testület eddig azért nem tárgyalta Ber-
kövics ügyét, mert a HTVE-től nem érkezett 
be a kért felvilágosítás. Szombaton megérke-
zett a HTVE átirata, amelyben Sófalvy szer-
ződtetése miatt súlyos vádakat emel Berkövics 
biró ellen. A levél többek között azt ír ja, hogy 
Berkövics ugy S z e k e r e s , mint Sófalvy 
ügyében az Újpest megbízásából iárt el. Berkö-
vics dr. G i d ó f a l v y Pál, E l e k Andor és 
V a r g a Dezső HTVE-tagok előtt kijelentette, 
hogy az Újpesttől a költségek fedezésére bi-
zonyos összeget kapott. Berkövics Sófalvy szer-
ződtetése után is — ir ja átiratában a HTVE —, 
állandóan sarkában volt a játékosnak és ami-
kor látta, hogy Sófalvy a szerződtetést meg-
bánta, mindent elkövetett, hogy az Újpest irá-
nyába hangolja a HTVE-játékost. A HTVE le-
velének végén a szigorú fegyelmi eljárás meg-
indítását kéri a Biró Testülettől. A Biró Tes-
tület fegyelmi bizottsága a közeljövőben tár-
gyalja Bérkoyics ügyét. Berkövics bejelentette 
a Bíró Testületnél, hogy egyelőre nem kíván 
hiráskodnl. 

Solti IV , a KEAC csatára — mint ismeretes — 
egyesületének As a főiskolai szövetségnek írásban 
bejelentette, hogy egyelőre nem lesz profi. Erre a 
nyilatkozatra a torinői fntballvllágbajnoksftgok 
miatt volt szükség, amelyre a résztvevőket névsze-
rint kell benevezni. Beavatott körökben azonban 
ugy tudják, hogy Solti IV. a torinói világbajnoksá-
gok uitán — leszerződik a Ferencvároshoz. 

A DLASz főtitkári tisztsége. A SzAK érdekes 
indítványt nyújtott be a DLASz-hoz. A főtit-
kári tisztségre vonatkozólag olyan propoziciót 
tett, hogy az alszövetség főtitkárát a jövőben ne 
válasszák, hanem szerződtessék. A SzAK indit-
vánvának alátámasztására felhozza, hogy az 
MLSz főtitkára, Kenyeres Árpád is szerződéses 
viszonyban van a szövetséggel. A főtitkár sze-
mélyét illetőleg azt Indítványozza a SzAK, 
hogy F ü r s t Györgyöt az eddigi főtitkárt szer-
ződtessék le. A SzAK indítványával a DLASz 
tisztújító közgyűlésén fognak foglalkozni. 

A Törekvés—Salgótarjáni BTC országos ama-
tőrhajnoki mérkőzést vasárnap játszák le Hatvan-
ban. , 

A Móravárosi TE törpersapata vasárnap Al-

győn játszik bemutató mérkőzést. 

Munkásuszóversenv Újszegeden. Az SzMTE 
augusztus 6-án a SzUE újszegedi versenyuszo-
dájában országos munkásuszóversenyt rendez. 
Az úszóverseny keretében vizipólómérkőzése-
ket is lebonyolítanak. A nagv érdeklődéssel 
várt verseny este fél 8 órakor kezdődik. 

A Magyar—osztrák atlétikai versenyt Szombat-

helyen, a magyar—osztrák hölgyuszóversenyt 

Győrben rendezik meg vasárnap. 

A Szeged FC nyári túrája. S z i g e t i Tmre 
szomhaton délelőtt telefonon arról értesítette 
klubját, hogy a Racing Clubbal folytatott te-
lefonbeszélgetése után a francia túra termi-
nusáhan megállapodott a párisi csapat vezető-
ségével. A megállapodás értelmében a Szeged 
FC augusztus elején indul túrájára, amely őt 
francia és 2 svájci mérkőzésből áll. Kilátása 
van a Szeged FC-nek a tura kibővítésére is. 

Harminc szegedi atléta áll starthoz vasárnap 
a békéscsabai országos atlétikai versenyen. 

Turai és a Hungária közötti tárgyalások inár 
olyan előrehaladott stádiumban vannak, hogy a 
szerződés aláírása a napokban megtörténik. 

A SzTK sportnépiinnepélye. A kék-fehérek ve-
zetősége augusztus 6-án délután 4 órai kezdettel 
sportnépünnepélyt rendez a Hunyadi-téren az 
egyesület sportfelszerelése javára. 

Riesz Lajos, a Szeged FC hátvédje szombaton 
Isméit leszerződött a Szieged FC-hez. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
Délmagyarország egyéni sakkbajnokságát az 

idén a Szentesi Sakk Kör rendezi meg augusztus 
13-iki kezdettel. A bajnokság a szokottnál is nívó-
sabb küzdelmet igér, amennyiben az idén Kecske-
mét, Cegléd és Szolnok is elindítja legjobbjait. A 
Szegedi Sakk Kör részéről valószínű indulók: Kon-
rád Hugó, Bittér Károly és Soóky László. 

A Szegedi Sakk Kör kedden este 9 órakor vá-
lasztmányt ülést tart 

Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzsde 
forgalma csendes volt s lényegesebb árváltozás 
nem fordult elő. Az értékek egy része kisebb ár-
nyereségre tett szert és a többi papir általában ár-
veszteséggel zárt Az irányzat zárlatkor egyenet-
len. A fixkamatozásu papirok piacán a forgalom 
csekély, az irányzat kissé gyengébb volt. Zárlati 
árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 140, Magyar 
általános kőszén 336, Salgótarjáni 25.3, Urikányi 
44.9, Ganz 13, Jutaipar 18, Szegedi kenderfonógyár 
16.5, Győri textil 62, Egyesült Izzó 316. 

Zürichi devizazárlat. Párls 20.245, London 17,10 
Newvork 368.00, Brüissziel 72.30. Milánó 27.30, Mad-
rid 43.20, Amszterdam 208.80, Berlin 123.325. Bécs 
(hiv.) 72.80, (sllling) 58.25, Prága 15.32, Belgrád 
7.00. Athén 2.98, Bukarest 3.08. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen-
tése. Angol font 1920—19.60, dán kor. 85.40-86.60, 
belga 79.16—79.74, cseh korona 16.95—17.07, dinár 
7 80-8.30, dollár 405.00—415.00. kanadai dollár 
380.00—400.oo, svéd korona 98.9o—99.90. hollandi 
forint 231.40—234.60, lengyel zloty 64.35-64.85. leu 
3.40-3.44, leva 4.00-4.26, lira 29.90-30.20. fran-
cia frank 2230-22.50, német márka 135.70-136.60, 
norvég korona 96.10-9710. osztrák schilling 7750 
-80.50. svájci frank 110.70-111.40 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
Tiszai óbuza 76-80 kg-os 10.45—1195, felsőtiszai 
76—80 kg-os 1025—11.15, jászsági 76—S0 kg-os 
10.35—11.25, egyéb 76—80 kg-os 10.35—11.25. Új-
búza tiszai 77 kg-os 10.75-11.00, 78 kg-os 10.85— 
11.10, 79 kg-os 10.95-11.20, 80 kg-os 11.05-11.30, 
Telsötiszai 77 kg-os 1040-10.65. 78 kg-os 1050— 
10.75, 79 kg-os 10.60—1085, 80 kg-os 10.70—lo95, 
jászsági, fejérmegyei, dunántuli, pestvidéki é* 
bácsikai 77 kg-os 10.40-10.65, 78 kg-os 10.50-10 ~ 
79 kg-os 10.60—1085, 80 kg-os 10.70—lo.95. Pestvi-
déki órozs 6.45—6.60, uj 6.85—7.00, takarmányár-
pa I. 7 20-7.35, zab I. 8.00—8.10, II. 7.80-7 00. ti-
szántúli tengeri 8.00—8.05, korpa 5.10—5.20 

Kormányrendeletek a osikágói terménytőzsdét 
bizonytalan időre bezárták. 

M g F b h a r i s n y a k a Pollák Testvéreknél 


