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Sport 
Nem lehet elhelyezni Szegedről 

a déli kerület székhelyét 
A szegedi egyesületek rendkívüli értekezlete 

A vidéki egyesületek ismeretes akciói ós éles 
tanácskozásai, amelyek a DLASz vezetőségének 
és az alosztály székheL ¿nek Szegediről való el-
helyezését célozzák, arra késztette a szegedie-
ket, hoigy rendkiviili értekezleten tiltakozzanak. 
Gyarmathy Mihály indítványára tegnap értekez-
letre gyűltek össze a szegedi egyesületek ve-
zetői. 

Az értekezlet tárgysorozatának első pontja a 
székh&ly kérdésének megvitatása volt. Az a vé-
lemény alakult ki- hogy az egész akció komoly-
talan és megvalósíthatatlan. 

Szegedről nem lehet elvinni az ál-
szövetség széki f yét, 

— állapították meg —, mert ebben az ügyben az 
országos szövetségnek is beleszólása van: 

a központ a szegedi székhelyhez 
ragaszkodik. 

Ezután a három csoportos beosztás ügyével 
foglalkozott az értekezlet és a leghatározottab-
ban állást foglalt mellette. Egyes felszólalók 
még azit is hangoztatták; akár a közgyűlés, akár 
az országos szövetség a tanácsnak a hármas be-
esztásira vonatkozó határozatát megváltoztatná, 
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a szegedi egyesületek nem vesznek 
részt a bajnoki küzdelemben. 

Rövid vitát provokált a DLASz jövő évi tisz-
tikarára vonatkozó kérdés. Az értekezlet elhajtá-
rozta, a hivatalos lista me'lett foglal állást, ki-
kötötte azonban, hogy indokolt kérelmeket tel-
jesíteni kell. 

Nagyjelentőségű az értekezletnek az a hatá-
rozata. amellyel lehetővé tette a szegedi egye-
sületeknek egységes frontba való tömörülését a 
hatósági támogatást illetően. Elhatározták, me-
monandumiban kérni fogják Bárányi Tibor főis-
pánt és dr. Pálfy József polgármestert az ama-
tőrsport támogatására. Kívánságukat négy pont-
ban foglalták össze: 

1. A közrandészeti rendelkezések felfüggeszté-
sét, mevt azok az egyesületeket anyagilag meg-
ingatnák. 

2. A vigalmi adó ciimen az egyesület által 
befizetett összegből a hatóság támogassa az 
amatőirsportot, illetve töröljék d a vigalmi adót. 
amint azt Budapesten és több nagy vidéki vá-
rosban már megtették. 

3. Csökkentsék a rendőri felügyeleti dijat. 
4. Jóindulatot és támogatást kérnek az ama-

töregyesületek részére a város hatóságától. 
Megállapítható az értekezlet hangulatából, 

hogy a torzsalkodás helyére egy egységes 
együttműködés lapjait helyezték el a szegedi 
egyesületek. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
a szegedi sport eg^ uj útra, a fejlődés útjára 
tért. 

Függetlenül az értekezleten efhamgzottaktól 
§s a Vidéki blokk akcióitól a felölő bizottság: 
Prágai Ferenc (SzAK), v. Nagy Tamás (KEAC), 
Mojzes Károly (UTC). dr. Jász Miklós (SzTE), 
Breinovics Vilmos (SzTK) a napokban megkezdi 
munkáját. 

Két prébafátékos szerepel 
a Szeged FC vasárnapi mér-

kőzésén 
A túrára készülődő Szeged FC pénteken dél-

előtt kiadós tréninget tartott a SzAK-pálván. 
A turaelőkészitő meccs vasárnap délután lesz, 
mert a Vasutas vezetősége nem tudott meg-
egyezni a kerékpáros szövetséggel, hogy a í\ 
Mav. elleni mérkőzést az SzTK-pályán játsza 
le. A Szeged FC vezetősége ugy határozott, 

hogy csapatának a szegedi amatőrök elleni 
mérkőzését teljesen tréningjellegüen rendezi 
meg, hogy ne csináljon konkurrenciát a kerék-
páros bajnokságnak. Az előmérkőzés délután 
fél 5 órakor a Vasutas—P. Máv. vasutasbajno-
ki lesz, utána játszik a Szeged FC az amatő-
rökkel. 

A Szeged FC-ben két próbajátékos: egj? cen-
ter és egy középfedezet is szerepel. Addig, 
amig a Szeged FC csapata adva van, a kom-
binált összeallitása még bizonytalan. 

A kerékpárosbaj'noksdg 
Nagy küzdelmet, izgalmas versenyt igér a 

vasárnapi kerületi országúti kerékpáros baj-
noki és az SzTK-pályán megrendezendő pá-
lyaavatóverseny. A pályaverseny valamennyi 
résztvevője Szegeden tartózkodik és szorgalma, 
san készülődik a versenyre. Nagyszerű időket 
futnak a motorosok: a 380 méteres távolságot 
20 másodperc alatt abszolválják. Pénteken be-
nevezett a versenyre a Tour de Hongrie ab-
szolút győztese, S z e n e s is, bejelentette rész-
vételét N e m e s és E r ó s is. A bukósisakos 
küzdelem favoritja a két Papp. 

A pályaavató verseny jegyei 20 százalék elő-
vételi kedvezmény mellett a Délmagyarország 
jegyirodájában válthatók. 

A SzUE az országos uszó-
bajnokságokban 

Szombaton kezdődnek Budapesten az or-
szágos bajnoki úszóversenyek, amelyeken a 
SzUE úszói csaknem teljes számban résztvesz-
nek. A kétnapos verseny első napján a követ-
kező szegedi úszók indulnak: 200 m. gyors: dr. 
Wanie, 1500 m: Pleplár, 3x100 méteres i f jú-
sági vegyes staféta: Vágó II., Maróthy, Bor-
bély. 3x200 méteres ifjúsági gyors staféta: Vá-
gó II., Papp, Maróthy. Vasárnap: 100 m. gyors: 
dr. Wanie, 3x200 méteres gyors staféta: Bloch, 
Pleplár, Mihályfi, dr. Wanie, 100 in. hátúszás: 
Gegő. Az uszóvezetők véleménye szerint a sze-
gediek komoly tényezői lesznek a versenynek. 

Ismeretes, hogy a SzUE—TSC vizipólóbaj-
noki mérkőzés megrendezése elé akadályok 
gördültek. A SzUE dr. Wanie nélkül — akinek 
az uszószámokban kell szerepelni —, nem haj-
landó vasárnap délben a meccset lejátszani. 
Ebben az ügyben N é m e t h János, a SzUE 
budapesti képviselője eljárt, — valószínűleg si-
kerülni fog a mérkőzést az úszóversenyek uián 
megrendezni. A mérkőzést dr. T i c h y v«zeti 

A SzUE-uszók — két vizipőlójátékos: S z a-
n i s z 1 ó és G á l kivételével, akikre csak va-
sárnap lesz szükség —, szombaton délelőtt 
utaznak el Szegedről. 

A SzAK és a Szeged FC vezetősége között teg-
nap i«mét tanácskozás folyt az anyaegyesületi 
kérdésben. A tanácskozáson bástyái H ő 11 z e r 
Tivadar. V i l l á n y i Ármin és begavári 
B a c k Károly vett részt és belevonták a meg-
beszélésbe H e s s e r Tibort, a Szeged FC tré-
nerét is, mivel a SzAK csapatának előkészítésé-
ről is szó volt. Először a trénerkérdést beszélték 
meg. Ennek eredményeként Hesser a jövőben 
a Szeged FC mellett a SzAK-ot is trenírozni 
fogja. Az anyaegyesületi kérdés megoldása a 
befejezés előtt álL 

A Szeged FC direktóriuma szombaton este 9 
órakor ölést tart. Ezt megelőzően 8 órakor játé-
kosértekezlet lesz. 

Végkimerülésig játszák a hatodik Hungária 
—Spárta középeurópai mérkőzést Bécsben. Ha 
a szokásos meghosszabbítások uián sem lenne 
eredmény, sorsolás utján döntik el a „győz-
test". 

Szftcs megnyert» a kisnehézsuiyu versenyt, 
Dobó harmadik lett a aagyközcpsulybaa a kiskun-
halasi országos birkozóversenyen. Mind a két 
birkózó a Vasutas versenyzője. 

Gyurcsó Szegeden marad. Jelentettük, hogy 
Gyurcsó János, a Szeged FC futballistáját a 
Phöbus szerette volna megszerezni. Péntekig az 
is volt a helyzet, hogy Gyurcsó a Phöbus játé-
kosa lesz, dé mégis sikerült az ügyet ugy elin-
tézni, hogy Gyurcsó szegedi tartózkodását biz-
tosítsák: a futballista állást kapott és végleg 
Szegeden telepszik le. 

A Móravárosi T E vasárnap a Kolozsvári-téren 
népünnepélyt rendez. A rendezőség ötletes megle-
petésekkel gondoskodik a közönség szórakoztatá-
sáról. Lesz többek között tizenegyes rúgás höl-
gyek részére, sporttehetség kutató jósnő és szám-
talan más meglepetés. 

Lukács, a Seeged FC volt játékosa, aki jelen-
leg Franciaországban tartózkodik, klubot cserélt: 
az FC Séte Lakácsot 25.000 frankért eladta az 
Olimpique Lil ienek. Az FC Séte annak idején 2000 
pengőt fizetett a Szeged FC-nek Lukácsért. 

M gumik 
nagybani eladását Szeged és 
környékére átvettem. Szftntó 
Sándor cég. Szeged, Kiss u. 2. 

Budapesti értéktőzsde »áriát. A z értéktőzsdén 
nyitáskor nyugodt hangulat mellett az üzleti te-
vékeny j g csekély volt. A z árfolyamok a tegnapi-
hoz képest nem igen változtak. A tőzsdeidő ké-
sőbbi folyamán a spekulációnak a rendezési nap-
pai kapcsolatban fedezési vásárlásaira a hangulat 
megjavult ós az árfolyamok kisebb mértékben 
emelkedtek Zárlat előtt a helyzet megváltozott, 
mivel jelentékeny mennyiségű áru kert i t a piacra, 
minek következtében a napi árnyereségek a leg-
több esetben elvesztek. A tőzsde gyengén tartott 
irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 131.9 Mák. 
248, Ganz 15.6, I z zó 182. 

A tőzsdetanács mai határozata érteimében az 
értéktőzsde hivatalos üzleti forgalma L évi Jalius 
és augusztus hónapban szombati napokon szünetel. 

Zürichi devizazárlai, Páris 20.245, London 15.45 
Newyork 306.875, Brüsszel 71.675, Milánó 26.33, 
Madrid 41.96, Amszterdam 207.95, Berlin 117.70, 
Bécs (si l l ing) 57.45, Prága 12.75, Varsó 58.025, 
Belgrád 7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.05. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelen-
tése. Aangol font 17.25—17.65, dán kor. 76.90—77.70, 
cseh korona 14.02—14.20, belga frank 79.10—79.80, 
dollár 340.50—344.50, kanadai doilár 338.00—348.00, 
francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 232.00— 
234.00, lengyel zloty 64.75—65.35, leu 3.42—3.46, leva 
4.00—4.15, l íra 29.90—30.25, német márka 136.04— 
137.60, norvég korona 86.50—87.40. osztrák schil-
ling 80.00—80.70, svájci frank 110 70-111.65, s v é i 
korona 88.60—89.50. dinár 7.80—8.30. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
Buza tiszai ó és uj 77 kg-os 15.55—15.70, 78 kg-os 
15.70-15.85, 79 kg-os 15.85-16.00, 80 kg-os 15.95 
—16.10, felsőtiszai ó, uj 77 kg-os 77 kg-os 15.40— 
15.60, 78 kg-os 15.55—15.75, 79 kg-os 15.70—15 90, 
80 kg-os 15.80—16.00, bácskai ó 77 kg-os 15.35—15.55 
78 kg-os 15.50—15.65, 79 kg-os 15.65.—15.80, 80 kg-os 
15.75—15.90. Pestvidéki rozs ó 9.15—9.35, uj 9.20-
9 40, takarmányárpa ó 10.75—11.00, uj 10.40—10.65, 
zab I. 11.60—11.70, I I . 11.50—11.60, tengeri tiszán-
túli 10.75-10.90. * 

Csikágói terménytőzsde zár la t Buza szilárd. 
Juliusna 96.háromnyolcad (93.5), szeptemberi -« 
97.75—hétnyolcad (94.75—egynyolcad), decemberre 
99 háromnyolcad—fél (96.25—egynyolcad). Tengeri 
szilárd. Juilusra 59 ötnyolcad (57 hétnyolcad), 
szeptemberre 60 ötnyolcad (59.5), decemberre 61.75 
(60.25). Zab tartott. Juliusra 44.25 (44), szeptem-
berre 45 egynyolcad (44.75) decemberre 46 (44 öt-
nyolcad). Rozs szilárd. Juliusra 69.75 (67.75), szep-
temberre 70.5 (69), decemberre 72.25 (70.75)". 

Ne aggódfék hakerékpérfa 
elromlott, mert javitó műhelyem még mindig a 
Gróf Apponyi Albert-uccában van, csak szemben 
a volt műhelyemmel., a 4. szám fclgtt ZSÓTÉR 
MŰSZERÉSZ. * 185 


