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Nagyszabású nemzetközi motoros
csillagturát rendeznek Szegedre
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a szabadtéri játékok augusztus 15-i előadására

A KEAC motorosszakosztálya augusztus vall az a körülmény is, hogy a blokk egyik ve15-én, a szegedi szabadtéri játékok záróelőadása
zetője sürgős tanácskozásra hivja a szegedieket
alkalmából országos és nemzetkőzi csillagturát — a székhely kérdésében.,,
rendez. A csillagtura célja Szeged megismerése
és „Az ember tragédiája" dómtéri előadásának megtekintése.
A csillagtura távja, utvonala nincs kikötve
és azon kategóriakülönbség nélkül résztvehet
mindenféle motoros jármű. A résztvevők kíséA Szaged FC ját jkosai szardán ismét tréningeit
rőket is vihetnek magukkal. Beérkezettnek szátartottak, ezúttal kétkapuis játék keretében kémit az a versenyző, aki augusztus 15-én délelőtt
szültek - belgrádi meccsekre. Két hetes csapat
11 és 12 óra között a városháza előtt levő célnál jelentkezik. A beérkezettek díszes emlékjátszott, ami igen jó hatással vain a tempóbirásplakettet nyernek és az esti szabadtéri előadásra. A csapat pénteken reggel indul ós délután 2
ra egy elsőrendű helyre szóló jegyet kapnak.
óra tájiban érkezik Belgrádba, ahol este fél 10
Nevezési dij személvenkint 4 pengő. A ver- órakor mérkőzik a BASK-foai a kivilágított stasenyre augusztus 5-ig lehet nevezri. (KEAC
dionban. A vasárnapi BSK elLeaii meccsen kivül
motorosszakosztálya, Szeged, Tisza Lajos-körmég ujabb mérkőzésekre van reménye a Szeut 59.)
ged FC-nek. Ezek fixirozására valószínűleg BelA csillagtura résztvevői beérkezésük után 12
grádban kerül sor, de lehetséges, hogy még az
őra 5 perckor diszfelvonulást rendeznek a váelutazás előtt megérkeznek a kötleveleik.
rosban. Délután 1 órakor társasebéd lesz a Hun.
A Szeged FC vezetősége szerdán kijelölte azt
áriában. Az ebéd keretében osztják ki a dijaa tizenkét játékost, akiket a túrán szerepeltetni
f at. A csillagtura résztvevői délután megtekin- kiván: Pálinkás — Schruddt, Riosz — Gyurosó,
tik: G a á l Franciska, az ismert nrimadonna és
Somogyi, Bertók — Korányi II.. Grósz, Mester,
zik a Dóm-téren „Az ember tragédiája" előBognár, Kiss. Tartalékként Szojka utazik a csaadását.
pattal. Szó volt Tombácz elviteléről is, de a
nemrég szerződtetett futballista e'utazása C
akadályok gördültek.
Tibor Géza, a Szeged FC budantsti képviselője szerdán arról értesítette egyar Jetének vezetőségét, hogy egy nyugati tara érdekében
folytatott tárgyalásai közvetlenül a befejezés
A DLASz egyik előkelő tisztséget betöltő veelőtt állanak. A képviselő srermt a tarára, amely
zére legutóbb élesen kifakadt a szegedi egyesületek magatartása miatt. Szerinte a szegediek öt-hat mérkőzésből állama, a BSK augusztusi
teljesen tétlenül nézik a „Vidéki blokk" akcióvendégszereplése után k?rül'£ sor.
ját és nem tesznek semmit ellene. Nem tudja
mire magvarázni ezt a passzivitást különösen
Mi van Bukoveczkyvel. A KEAC vezetősége
akkor, amikor egymásközötti harcukban igen
dr. B o r o s s t ó l , a klub kiváló atlétájától azt
hevesek voltak. Most, amikor érdekeik ellen ak. az értesítést kapta, hogy B u k o v e c z k v szercióznak, Szeged tekintélye forog kockán —nem
ződéséről szóló hírek alaptalanok. Dr. Boross
szervezkednek. Nem elég az, hogy az ülésen
közölte egyesületének egyik vezetőjével, hogy
kimondják: egyforma álláspontra helyezkednek
Bukoveczky egész budapesti tartózkodása alatt
a közgyűlésen a beosztás és a tisztikár kérdéséegyütt volt vele, de senkivel sem tárgyalt.
ben. ha-.em — a vidéket is meg kell nyerni az
Az Attila—Nemzeti-ügyben a PLASz intézőbiügynek. Bár — mondotta — ebben a pil'-anatzottsága tegnapi ülésén ismét a miskolci csapatnak
brin a vidékiek nagyrésze a Vidéki blokk möadott igazat: a Nemzeti óvását elutasította. A
gött tömörül, mégis meg lehet őket győzni álláspontjuk helytelenségéről.
fellebbezések ilyen formán — elölről kezdődnek.
FTC—SzUE elsőosztályu
vizipólóbajnoki
— Fel kell világosítani őket, hogy csak
nszálvhordoKÓi néhány érvényesülni akaró em- mérkőzés lesz szombaton Budapesten. A mérbernek. Hihetetlen, hogy a vidék tekintélyes kőzés vezetésére a szövetség H a l á s z t deleálta. — Vasárnap kerületi if júsági úszóverseny
része ne legyen tisztában azzal, mit vesztene,
;sz Szegeden. A verseny után a SzUE C—Szolha a székhelyet Szegedről elvinnék. Nem hinoki Máv. barátságos mérkőzést .játszák le.
szem. hogy ezért vállalná valaki az ódiumot.
Dr. W&aic András szombaton résztvesz a Buda— Mint értesülünk — mondotta végül —, nem
volna nehéz „szétugrasztani" a „Vidéki blok- pesten megrendezendő próba v e r s e n y « az európabajnoki versenyre való kiküldetésért.
kot". mert — bír szerint — egyenetlenség ütötte fel a fejét. A hódmezővásárhelyieknek nem
Szeged—Kecskemét—Hódmezővásárhely közötti
tetszik, hogy a „Blokk" Békéscsabára akar ja hölgyuszóverseny lesz vasárnap Kecskeméten a
vinni az alosztály székhelvét, viszont a csa„Hirös Hét" keretében. H e r e n d i Pál csütörtöbaiak csakis ebben az esetben hajlandók a vá- kön este 7 órakor állítja össze a szegedi válogatotsárhelyi akciót támogatni. Az elégedetlenségre tat.

A Szeged FC
pénteken utazik Belgrádba

Szegednek szervezkedni kel!
a „Vidéki Blokk" elten
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JEGYÁRUSÍTÁS
a színház nappali pénztáránál 9-1 -ig és V« 5-tól.

JEGYEK KOPHATOK
még a Délmagyararszág
és a Friss Újság kiadóhiv-italáhan.

Az Újpest és az UTC között még mindig áll
a harc Szekeres átadásáért járó mérkőzés miatt.
Szerdán levél érkezett L a n g f e l d e r Ferenctől, az Újpest igazgatójától, aki az UTC követelésének mérséklését kéri. Az UTC válaszában
500 pengőre csökkentette igényét.
Góbi L , Villányi, Cserna, Kovács és Mikes vesz
részt a déli kerületből a budapesti ugró atlétagyülekezeten.

Motorverseny. Az SzTK kerékpáros szakosztálya tegnap ülést tartott, amelyen elhatározta,
hogy augusztus 12-én meghívásos motorkerékpáros és niotorvezetéses versenyt rendez
Szegeden. A versenyre meghívták a legjobb
versenyzőket: Kisst, Erőst, Istenest, Szekerest
és Nemest.
Joóst, a Somogy hátvédjátékosát
tegnap leszerződtette.

a

Hungária

Zanéni Károly, az SzTK hátvéd játékosa Budapestre távozott, ahol állítólag a második ligás Szürketaxival kezdett szerződtetési tárgyalásokat. Zanóni távozásával ismét érzékeny
veszteség érte az SzTK-t, amely rövid idő
alatt negyedik játékosát veszti el: T o m b á c z
és H e i m II. után D e á k a napokban utazik
el Bordeauxba.
n

¡ | | ¿

s íe k s é j l e i é t

veoya

CSlllar SCHoNBRUNNJ.
A

H

villamossági váHa'atSná!, K o r o n a ucca 1 3 . Mindennemű viilamos munká nál hivja telefonon a 24 34-et. 540

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén
a tegnapi kedvetlenséget ma jobb megítélés váltotta fel. Az üzleti forgalom azonban továbbra is
szűk keretek között mozgott, az érdeklődés csak
egyes részvények iránt jelentkezett, igy a magyar
cukor és a Kőszénben volt élénkebb visszavásárlás. Az értékek a tőzsdeidő végéig jól tartották
árfolyamukat, csak a Ganz részvény olcsóbbodott
kisebb mértékben, élénk kínálat nyomán. Magyar
Nemzeti Bank 128.5, Kőszén 243.5, Ganz 14.9, Szegedi kenderfonó 13.5. Irányzat jól tartott.
Zürichi devizazárlat. Páris 20.2275, London
15.4625, Newyork 306.75, Brüsszel 71.70, Milánó
26.315,, Madrid 41.90, Amszterdam 207.60, Berlin
118.S0, Bécs silling 57.30, Prága 12.74, Varsó 57.975
Belgrád 7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.06.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai:
Angol font 17.25—17.65, dán kor. 76.10—77.60, belga
frank. 79.10-79.80, cseh korona 14.02—14.20, svéd
dorona 88.65—88.55, dollár 340.35—344.35, kanadai
dollár 339.00—349.00, dinár 7.80—8.30, francia frank
22.30—22.50, hollandi forint 231.00—233.00, lengyel
zloty 64.75—€5.35, len 3.42—3.46, leva 4.00—4.15,
lira 29.90—30.25, német márka 136.00—137.60, norvég korona 86.45—87.35, osztrák schilling 80.00—
80.70, svájci frank 110.70—111.65.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamjelentése. Buza tiszai 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, felsőtisaai ó, aj 77 kg-os 15.50—15.60, 78 kg-os
15.65—15.75, 79 kg-os 15.80—15.90, 80 kg-os 15.90—
16.00, dunántúli ó, uj, pestvidéki, ó, bácskai ó 77
kilogramos 15.40—15.55, 78 kg-os 15.55—15.70, 73
kilogramos 15.70-15.85, 80 kg-os
15.80—15.%.
Pestvidéki rozs ó 9.60—9.75, egyéb n j 9.75—10.00,
takarmányárpa L 11.00—11.30, zab ó 11.50—11.90,
aj 11.20—11.40, tengeri tiszántúli 10.30—10.40.
Cstkágói terménytőzsde zárlat. Buza
szilárd.
Juliusra 98 (96 háromnyolcad), szeptemberre 99
háromnyolcad—háromnegyed
(97.75—ötnyolcad),
decemberre 101 egynyolcad—100 hétnyolcad (99.75
—egynyolcad). Tengeri szilárd. Juliusra 66.5 (62.75)
szeptemberre 69.25 (64.75), decemberre 69.75 (67.5).
Zab tartott. Juliusra 44 ötnyolcad (4425), szeptemberre 44 hétnyolcad (44.5), decemberre 45 hétnyolcad (45.25). Roas sziláid. Juliusra 72.75 (71 háromnyolcad), szeptemberre 73 háromnyolcad (72
egyeayoleadk öeoemberre 76 jfMJ.

