
T934 fanuár 6: Df i LMÄGYARORSZÄG f* 

A r a 1 0 f i l l é r . 

Társadalom - Politika 
9 £ l £ f | j £ f A l l f U l JL JP %Jr Színház - Mozi ^ Sport 
Közli az egész heti színházi műsort, a tSIOZi műsorait s az összes híreket és tudó-
sításokat a Sport valamennyi ágában. — Kapható és megrende lhető : a színházi 
pénztárnál és a mozipénztárakban, a jegyszedőknél és minden hírlapárusító helyen. 

Előfizetéseket felvesz a Oélmaeyarország k'adélKvafala és nyomdája. Előfizetési ár havi 40 fillér 

Sport 
Afrikai furára megy a Szeged FC? 

Jelentette a Délmagyarország, hogy H e s s e r 
Tibor, a Szeged FC trénere, tárgyalásokat kez-
dett Á g i d francia menedzserrel a csapat téli 
túrája érdekében. A tárgyalások tegnap ked-
vező mederbe terelődtek- Hesser telefonon be-
szélt Ágiddal, aki közölte, hogy sikerült három 
afrikai mérkőzést lekötnie. Természetesen csak 
akkor tekinthető fixnek a három mérkőzés, — 
mondotta Agid, — ha a kötlevelek megérkez-
nek. Agid közölte azt is, hogy három délfran-
ciaországi mérkőzésre is van kilátás, erre vo-
natkozólag azonban csak hétfőn tud végleges 
választ adni, amikor ismét telefonálni fog. 

A Szeged FC vezetőségének legutóbbi ülésén 
elhatározták, hogy nagy propagandát indítanak 
a taglétszám növelése érdekében. A Szeged FC 
vezetősége tisztában van azzal, hogy a mai sú-
lyos viszonyok mellett híveit nehéz feladat elé 
állítja, mégis kénytelen ehhez az eljáráshoz 
folyamodni, hogy a klub zavartalan működését 
biztosítsa. A vezetőség reméli, hogy megindí-
tott akciójának eredménye lesz. 

A bfrkozóbainokség donfőfe 
Nagy érdeklődés nyilvánul meg a szombaton 

Szegeden megrendezendő déli kerületi birkózó-
csapatba jr.oki döntőmérkőzés iránt. A döntőbe 
a tavalyi bajnok Kiskunhalasi AC és a szegedi 
„Toldi'" került. Az értékes sportot nyújtó mér-
kőzésre a két csapat a következő összeállítás-
ban veszi fel a küzdelmet: 

Toldi: Dékánv. Lengyel, Pleyer, ördög, Do-
Oó. Kurucz II., Kurucz I. 

Halasi AC: Kocsis, Ujvárv, Kovács II., Deák, 
¿ávodszkv. Fekete, Kovács I. 

A birkozómérkőzés délután 4 órakor kezdő-
dik a rókusi tornacsarnokban. 

A Szened FC íörféneíéhe* 

Kaptuk a következő levelet. 
Tekintetes Szerkesztőségi A Délmagyar-

ország újévi számában Stein Sándor érdekes 
és színes visszaemlékezést irt a futball sze-
gedi gyermekkoráról és röviden megemléke-
zett a Bástya megszűnéséről, valamint a Sze-

Í;ed FC alakulásáról és szerepléséről. Megle-
íetősen sok nevet olvastam itt, azonban né-
hány névvel igen röviden végzett, sőt néhá-
nyait ki is hagyott. Nem vagyok hive szemé-
lyek tömjénezesének, azonban egyáltalán nem 
találkoztam — az ő nevével. Az ő nevének el-
hallgatása: meghazudtolását jelenti a szegedi 
futballsport történetének. 

Futballista karrierje itt, Szegeden elég 
rövid volt. Oka ennek a háború és mire on-
nan visszatért, inkább a sport vezetésével tö-
rődött. A Bástya idején fontos szereppel biz-
ták meg, talán azit lehet mondani: mindenes 
volt. A Bástya elbukása után már-már azt 
kellett hinni, hogy a profifutball Szegeden 
többé nem támad fel. Ékkor Stein Sándor 
Báck Pállal és Vér Györggyel megkísérelték 
a lehetetlent: — szívós, lelkes munkával, nagy 
idealizmusukkal megalakították a Szeged 

FC-t amelynek akkor az első évben meg kel-
lett elégednie a II . ligával. A szegedi futball 
története hamis lenne, ha nem örökítenék 
meg, hogy Stein Sándor vezetésével ez a há-
rom sportember volt a Szeged FC életreh ivó-
ja és megalapítója, — nélkülük ma nem len-
ne első osztályú ligaegyesülete Szegednek. 
Voltak a tisztikarban válságok, de ez a három 
sportember mindenkor helyén maradt és ők 
voltak azok, akik a csüggedőket kitartásra, a 
kishitüeket további munkára késztették. 

A IL Q&siályu Szeged FC hőskorában, ami- ,, 

kor lelkesedést és nehéz filléreket kellett ösz-
szerakni, hogy Szeged neve ne tűnjön el a 
ligaküzdelmekből, néhány nevet a gyors fel-
sorolásban kihagyott Stein Sándor cikkéből. 
E nevek: Bauer Zoltán, Zappán Szilárd, 
Bleicher Viktor és Kovács István, ők voltak 
azok, akik a megemlite'teken kívül eredmé-
nyes munkát végeztek és segítettek abban, 
hogy a II. osztálvu csapat egy év alatt az I. 
ligaba kerüljön es ott jelenleg az ötödik he-
lyen álljon. 

Tisztelettel: Gr. A. 

Két év után „lelépés! dijat" kérnek Pálin-
kásért. Érdekes levelet kapott tegnap a Sze-
ged FC. A Kisteleki TE, P á l i n k á s régi egye-
sülete felszólítja a Szeged FC-t, hogy a fut-
ballistáért járó lelénési dijat haladéktalanul 
fizesse meg. A kisteleki egyesület azzal az in-
dokolással kéri a lelépés! dijat, hogy annak 
idején, amikor Pálinkás a Szeged FC-hez szer-
ződött, a vezetőség megígérte, ha a csapat be-
jut az elsó ligába, a KíTE bizonyos összeget 
kap. A Szeged FC vezetősége meglepetéssel fo-
gadta a KiTE levelét nemcsak azért, mert már 
közel két éve az első liga tagja, hanem azért is, 
mert P á l i n k á s szerződtetésekor lelépési díj 
megfizetésére Ígéretet nem tett. Ilyen körül-
mények között a Szeged FC vezetősége eluta-
sítja a kistelekiek kérését. 

Solti József tegnap résztvett a Pböhus tréning-
jén és játékával általános tetszést keltett. N á d a s 
szövetségi kapitány azzal a gondolattal foglalko-
zik, hogy a vasárnapi válogatott triálra Soltit 1« 
meghívja. Mivel a válogatottjelöltek csapatában 
nincs hely, az ETC-ben fogják Soltit kipróbálni. 
Nádas kapitány vasárnap este állítja Ö9sze a 14-én 
Frankfurtban játszó válogatott csapatot. 

Az u j uszókerületek. Az úszószövetség el-
nökségé legutóbbi ülésén az eddigi hat vidéki 
kerületet három kerületre: é«zaki. déli és ke-
leti kerületre osztotta. A déli kerület kibővült, 
mert a Dunántul Debrecenig terjed. A kerüle-
tek nagy részét alosztályokra osztották. Az al-
osztályba inokok egvmás között döntik el, ki 
lesz a kerületi ha inok. A kerületi ba jnokok az-
után kerületekközötti úszóverseny keretében 
találkoznak, hogy a vidéki bajnoki cimért meg-
küzd jenek. A kerületközi úszóversenyeket a 
kongresszusok helyett rendezik meg. Az első 
kerületekközötti uszóversenv Szeeeden kerül 
eldöntésre. A kerületekközötti úszóversenyen 
kivül az idén városokközötti uszómérkőzés is 
lesz. Szeged, Eger és Pécs úszói között Pécsett. 
A vizipólóha in okság beosztására vonatkozólag 
még nem döntött a MUSz elnöksége. 

A DLASz intézőbizottsága,kedden társryalja a 
KAO óvását a KFAC három (Vasutas. UTC, SzTE") 
mérkőzése ellen. A HTVE megnemlelenése miatt 
elmaradt KEAC—IITVE mérkőzés ügyében is ked-
den dönt a DLASz intézőbizottsága. 

Magyar csapatok turanrogramja. Szombat. 
Stuttgart: Ferencváros—Kickers. Constanisse: 
ülnest—Association Sportire Con«tantine. Sidi 
bel Abbes: Bocskai—Városi válogatott. Le 
Mans: Kispest—US. Mans. Mossina: Budai 11— 
AS Messina. — Vasárnap. ITlm: Ferencváros— 
Ulmers SC. Constanisse: Újpest—Városi válo-
gatott. Mascariao: Bocskai—Városi válogatott. 

Megalakították a „SzAK-törzs"-et. A „Mac 
régi gárda" példáján felbuzdulva a SzAK régi 
tagjai tegnap megalakították a „SzAK-törzset'\ 
amelynek törzsfőnökévé egyhangúlag bástyái 
H o l t z e r Tivadart, az egvesűlet elnökét vá-
lasztották meg. A SzAK-törzsnek az a célja, 
hogy a 35 éve fennálló egyesületet minden te-
kintetben támogassa és a hagyományokat ápol-
ja. Sportkörökben általános tetszésre talált a 
SzAK-törzs megalakulása. 

Korányi Lajosi megvizsgálta dr. Hedry Endre 
OTI. kórházi főorvos és kijelentette, hogy a láb 
gyógyulása a legtökéletesebb. Szerinte Korányi 
j i á f február végén, vagy március elején játsziul 

A birkozóbajnokságok. A birkózószövetség 
déli kerülete január 14-én rendezi meg Szege-
den a kerületi ifjúsági birkózóbajnokságokat. 
A szenior versenyszámok eldöntésére 21-én ke-
rül sor. A szenior bajnokság válogató verseny 
is lesz a február 4-én Pécsett eldoutésre kerülő 
vidéki bajnoki birkozóversenvre, amely a Ieg-

Í'obb vidéki birkózó ciméért folyik. A szenior-
la'r.okságok előtt délután 2 órakor tartja meg 

a déli kerület tisztújító közgyűlését 
Bertók Pál, a Szeged FC játékosa, aki jelenleg 

Szaivason tartózkodik, levélben közölte a vezető-
séggel, hogy a Rapid-tornán Cisartól szenvedet* 
sérüléseit teljesen kiheverte. 

A Franciaországban túrázó Kispest tegnap Pon-
tinyban az US. Pontiny ellen 10:2 (5:1) arányban 
győzött 

Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde ma Is-
mét barátságos irányzattal nyitott. A tegnap meg-
indult javulási folyamat a mai tőzsdére is átter-
jedt és részben fedezési vásárlások, részben pedig 
bankmegbizások teljesítése nyomán csaknem az 
összes értékek árnyereséget értek el. A külföldi 
szilárdabb tőzsdejelentések szintén kedvezően be* 
folyásolták a piacot ugy, hogy a barátságos irány-
zat zárlatig érvényben maradt. A réíftvénypiao 
kedvezőbb hangulata a kötvénypiacon is éreztette 
hatását főleg a fokozódó érdeklődés és javuló ke-
reslet ma a gyenge dollárárfolyamok eilenére * 
legtöbb cimletnek megjavította árfolyamát. Ma-
gyar Nemzeti Bank 128.5, Mák. 274, Ganz 8.7, Ju-
taipar 11, Szegedi kenderfonógyár 13, Pamutipar 
45 áru. Irányzat barátságos. 

Zürichi devinazárlai Páris 2026, London 16.76, 
Newyork 32550, Brüsszel 71.725, Milánó 27.16, Mad-
rid 42.575, Amszterdam 207.55, Berlin 122.95, Bécs 
hiv. 72.80. silling 57.80, Prága 15.35, Varsó 58.05. 
Belgrád 7.00, Athén 2.94, Bukarest 3.05. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamjelen-
tése. Angol font 18.55—18 95, dán kor. 8300—84.20, 
belga 79 16—79.74, cseh korona 16.95—17.07, dinár 
7 80—8.30, dollár 357.00-367.00, kanadai dollár 
351.00—371.00, svéd kor. 96.oo-97.oo, hollandi 
forint 231.05-232.45, lengyel zloty 64.65-65.15. leu 
3.42—3.46, leva 4.00—4,26,. lira 29.90-30.20, német 
márka 135.70—136.60, norvég korona 93.80—94.80, 
osztrák schilling 78.70-80.70, svájci frank 110.70— 
111 40, francia frank 22.30-22.50. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
Buza tiszai 77 kg-os 7.20—7.45, 78 kg-os 7.30—7.55, 
79 kg-os 7.40—7.65, 80 kg-os 7.50-7.75, jászsági, 
feférmegyei, dunántúli, pestvidéki és bácskai 77 
6.95-7.05, 78 kg-os 7.05—7.15, 79 kg-os 7.15—7.25, 
80 kg-os 7.25—7.35. Pestvidéki rozs és egyéb 
3.65—3.75, takarmányárpa I. 7.00—7.20, sörárpa I. 
10.50—11 50, zab I. 8.20—8.30, ujtengeri 5.85—5.90. 
ótengeri 7.70—7.80, korpa 6.05—6.15. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-
tott. Májusra 84.25 (84.75—ötnyolcad), juliusra 82 
háromnyolcad—ötnyolcad (83—82 hétnyolcad), szép 
temberre 83 ötnyoicad (84). Tengeri alig tartott. 
Májusra 51 hőromnyolcail (52), juliusra 52 hétnyol-
cad (53.75), szeptemberre 53 hőromnyolcad (54 hét-
nyolcad). Rozs lanyhuló. Májusra 57.25 (58), ju-
liusra 59 (59 ötnyolcad), szeptemberre — (—). Zab 
alig tartott. Májusra 37 (37 háromnyolcad), julius-
ra 35 egynyolcad (35 ötnyolcad), szeptemberre 34 
(34)'. 

iCalaviisletemet 
Kelemen ucca 7. sz. alól ( í / f i e l y e z / e m 
Gr ót / J r n o n v i Albert ucca S. sz. 
alá. (Tömörkény ucca sarok) 
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T ű z h e l y e k , redőnyök, r ó d l r k 
radiátorok készítése és javítása. Készen raktáron. 673 

" T e f t é l . v i laKatosmester. Rákdoai tóréa Török nooa 1. 


