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Sport 
Két másodosztályú bajnoki 

mérkílzés 
Csütörtökre két másodosztályú ba jnoki mér-

kőzés volt kitűzve a szegedi alosztályban, a 
KEAC-KPLE és az MTK l I .-SzEAÍC talál-
kozó. A Kiskundorozsmán megrendezett KEAC 
II.—SzEATC meccsnek barátságos jellege volt, 
mert a dorozsmai csapat elmulasztotta hivata-
losan bejelenteni a mérkőzést. A játékot az 
egyetemi csapat nyerte meg 1:0 (0:0) aránvhan 
C s e k e y góljával. A mérkőzést, amelynek a 
DLASz előtt folytatása lesz, K l e i n Ármin ve-
zette. 

Az MTK II.—SzEATC másodosztályú hajno-
ki meccset Makón játszották le. A mérkőzés, 
amelvet a makói csapat 2:1 (1:1) aránvhan 
megnyert, liclvenkint tulkeménv volt L a k a -
t o s gyengekezü bíró. 

B Néoyessy-ilfiy 
Nemcsak Szegeden, hanem az országos sport-

körökben is nagy feltűnést keltett az az egves-
birói határozat, amelv a DLASz három szen-
tesi funkcionáriusát a nagy port felvert Né-
gy e s s y-ügvből kifolvólag, súlyosan megbün-
tette. Két évre tiltották el mindenféle sport-
tisztség viselésétől és a pálvák látogatásától 
P i t i Pétert, a DLASz alelnökét, dr. J á s z 
Miklóst, az alszövetség fellebbviteli bizottságá-
nak tagját és G e r e c z Elemért, a szentesi fe-
gvclmi egvesbiró előadóiát. Az eltiltással kap. 
csolathan az egyik szegedi snorlvezető a követ, 
kezőket mondotta: Hosszú idő után végre tisz-
tázódott a sokat vitatott Négvessv-ügv és a 
vétkesek elnvcrték büntetésüket. Szegeden min-
denki tisztában volt azzal, hogv Négvessvt jo-
gosulatlanul igazolták le a KEAC-hoz. Erről 
azonban a KF-AC nem tndott. mert az akkori 
szentesi intéző elfogadható kiadatást ndott. A 
szeiedi tárgvalások során mindenki tagadott, 
csak akkor pattant ki az figv. amikor Négves. 
sv beismerte, hogv intézőié hirb r^ n hamis 
val'omás megléteiére. Nagy érdeklődéssel vár-
juk most már. — mondotta vcgül a szegedi ve-
zető —, hogv a megbüntetett funkcionáriusok 
miiven álláspontra helyezkednek- megvnriák, 
mig az Ítélet jogerőre emelkedik, illetve felleb-
bezéssel éltek, vagy levon iák a konzekvenciá-
ival és saját elhatározásokból bocsájtják tiszt-
ségüket a DLASz rendelkezésére. 

Préba'átékos a Szptied FC 
csütörtök' tréningén 

Készülődés a túrára 

A Szeged FC-ben a turaelótti lázas készülő-
dés tapasztalható. Elkészültek már a játékosok 
és a kísérők útlevelei, a felszerelések rendben 
\annak, mert minden pillanatban várható a tu-
rameccsek kötleveleinek a megérkezése, amely 
után a csapat azonnal útnak indul. A francia 
túrát, amelvet He s ser Tibor készíti elő, szin-
te biztosra lehel venni. Ezzel kancsolalban cgv 
bécsi mérkőzésről is szó van. A francia túránál 
azonban sokkal előnvösebhnek Ígérkezik egv 
másirányu tura. amely azonban egyelőre ké-
tes. A vezetőségtől szerzett információnk sze-
rint ebben az irányban is szorgalmas tárgvalá-
sok folvnak. 

A játékosok a legteljesebb felkészültséggel 
állnak a klub rendelkezésére: csütörtökön tré-
ningmeccset játszottak a SzAK ellen és vala-
mennyien jó formában vannak. A tréningről 
csak S z ó i k n hiánvzott. A tartalék játékos ta-
nulmányai i"i >tt kanott felmentést a tréning 
alól. A m i ör'öki tréningnek az adott érdekes-
séget. horv r'on egv prób-iíátékos is résztvett. 
A futballista kielégítően iát«zott. szerződésére 
azonban egvelőre nem kerül sor. csak ké«zen-
V'tben tart iák. A vezetőség tavaszra legalább 
két játékos szerződtetésére gondol; valószínűleg 
a csütörtöki próbaiátékos lesz az egyik futbal-
lista, aki a tavaszi szezonban a Szeged FC já-
lékosgárdnját ki fogja egészíteni. 

A »zegedi leventeválogatott vasárnap Szolnokon 
vendégszerepel a városi leventeválogatott ellen. 
A küzdelmet az ..Asotha"-serlegért vívják meg. 

Uj alosztály a déli kerületben? Ismeretes, 
hogv a délnyugati alszövetség kebelében mű-
ködő „bajai csoport" vezetői tárgyalásokat 
kezdték a DLASz-szal arra vonatkozólag, hoey 
alosztályukat a déli kerülethez csatolják, lib-
ben az értelemben A n d r i s k a Lajos, a Ka. 
locsai SE vezetője konkrét kérelmet terjesztett 
a DLASz-hoz. A DLASz a bajai csoport átvé-
telének kérdésével komolyan foglalkozik, ép-
pen ezért nincs kizárva, hogy jövőre egy ujabb 
alosztállyal lesz gazdagabb a déli kerület. 

A DLASz é« a Bíró Testület között felmerült 
vitás ügvokben történt döntés a legutóbbi értekez-
leten. A DLASz-t F ü r s t György főtitkár, a Bi-
ró Testületet K a r d o s György elnök és L a p u 
Lajos főtitkár képviselte. Alapos tárgyalások után 
a megbízottak megállapították, hogy a most fel-
merült vitás ügyben a biró részéről tőrtént mu-
lasztás; két esetben nem jelent meg a kitűzött mér-
kőzésen. Éppen ezért, az a megállapodás jött létre, 
hogy a Biró Testület tartozik a biró megnemjele-
nése miatt az egyesületnek a felmerült költségeket 
megtéríteni. 

M E G J E L E N T 
AJTA I ENDRE . 
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Amatőrmeccsek vasárnap. Két érdekes dij-
mérkőzés lesz vasárnap Szegeden. A SzAlv-pik-
lván játszák le a Gyulai AC—SzAK Corinthián. 
d ¡¡meccset, a Hunyadi-téri sporttelepen rende-
zik meg a KAC—Vasutas bajnoki találkozót. 
Mind a két mérkőzésnek másodosztályú bajno-
ki meccs lész az előjátéka. — A KEAC kupa-
mérkőzést játszik vasárnap Budapesten a So-
roksár ellen. 

A rotterdami győzelem. Szegedi sportkörökben 
élénken kommentálják a magyar válogatott nehéz 
5:4 arányú rotterdami győzelmét. A sportvezetők 
az eredményből megállapították, hogy a holland 
csrpat tekintélyes játékerőt képvisel és nem le-
het lebecsülni a vidéki amatőregyüttes értékét, 
amely 2:1 arányú félidő után villanyvilágítás mel-
lett 2:5 aránvu vereséget szenvedett a rotterdami 
teámtól. Annak idején a fővárosi sajtó erős táma-
dást intézett az amatőrök ellen, most pedig ment-
ségeket keres. A vidéki amatőrválogafottban a 
rotterdami mérkőzésen öt déli játékos szerepelt: 
dr. Tóth. Király, dr. HerCzeg, Bukoveczky és Ko-
rányi III. 

A SzAK feljelentette az uszószövetségnél egyik 
hátuszóiát, N a g y Mátyást és a Vasutast. A fel-
jelentésre az adott okot, hogy Nagy, aki a SzAK 
leigazolt uszója. résztvett egy budapesti úszóver-
senyen a Vasutas színeiben. Uszókörökben nagy 
érdeklődéssel várják az ügyben a központ ítéletét. 

A TI. liga—nél válogatott mérkőzés megrende-
zésére vonatkozó tárgyalások a szezon előrehala-
dottsága miatt nem vezettek eredményre. A tár-
gyalások megszakításához az is hozzájárult, hogy 
a DLARz-válogatottnak télt tnrára van kilátása. 

A KEAC-pályn áthelyezésére tartott verseny-
tárgyalás eredménye. A KEAC Szőregi-uti sport-
telepe — amint jelentettük — megszűnik és helyet-
te a felsővárosi Levente-pályán épit az egyetemi 
klub modern sportpályát. A munkálatokat inség-
mnnkásokkal végeztetik el. A KEAC a Szőregi-
utról átszállittatja a nemrégiben épült tribünjét ós 
erre a munkára pályázatot irt ki. Csütértökön bon-
tották fel az egyelem gazdasági hivatalában a 
befutott pályázatokat. Ezek szerint a legolcsóbb 
ajánlattevő P á l i n k á s János vállalkozó, aki 
9217 pengőt kért. J ó j á r t Ferenc 9089 pengői 
O t t o v a y István, pedtg 10450 pengőért válMVn 
zott a munka elvégzésére, A munkálatok kiadó* 
felől mésr nem döntöttek. v y : ' " « 
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Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde 
nyugodt hangulatban csekély forgalommal nyitott 
Kezdetben határozott irányzat nem volt megálla-
pítható és az árfolyamok a kínálat és a kereslet 
pillanatnyi alakulásai szerint ingadoztak, másrészt 
a bécsi lanyha tőzsdejelentés hatása alatt a kíná-
lat megélénkült és az árfolyamok a piac egész te-
rületén lemorzsolód! ;k. Az árveszteség 1—2 szá-
zalék között mozog. Egyes helyi értékek ma is jól 
tartották árfolyamukat, sőt egy-két papir kisebb 
árnyereségre tett szert. Magyar Nemzeti Bank 142, 
Kőszén 247.5, Ganz 14.4, Izzó 160, Szegedi kender-
fonógyár 16.8. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.37, London 15.27, 
Newvork 308 hétnyolcad, Brüsszel 72.10, Milánó 
26.37; Madrid 4220, Amszterdam 208.90, Berlin 124, 
Bécs 73.25, Schilling 57 25, Prága 12 91, Varsó 
58.30, Belgrád 7.00. Athén 2.925, Bukartst 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bat,k hivatni^« árfolvamai: 
Angol font 1695—17.25, dán kor. 75.95—76.75, belga 
frank 79 10—7980 cseh korona 14.02-14.20 svéd 
korona 87.75—88.65, dollár 343.20—347.20, kanadai 
dollár 345.00—355 00, dinár 7.80—8.30. francia frank 
2230-22.50, hollandi forint 232.80-234.80, lengyel 
zloty 64 65-65 25, leu 3.42-3 46. leva 4.00-4.15, 
lira 29 90-30.25, német márka 136 00-137.60. nor-
vég korona 85.60—8650 osztrák schilling 80 00— 
80.70, svájci frank 11070—11165. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfnlvmnje-
lentése. Buza tiszai 77 kg-os 16."0—16.35, 78 kg-os 
16 25—16!50, 79 kg-os 16.40—16.65, 80 kg-os 16 50— 
1685, felsőtiszai 77 kg-os 15.75—16.15, 78 kg-os 
15.90-16.30, 79 kg-os 16.05-16.45, 80 kg-os 16.15— 
1R65, dnnatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 ka-os 
15 80—15.90. 78 kg-os 15.95—16.05. 79 kg-os 16.10-
16.20. 80 kg-os 16.20—16 30. Pestvidéki rozs 12.00 
—12.10, egvéb 12.30—12 40, sörárpa I. 18.00—19 Oo, 
takarmányárpa I 13 80-14.00, zab I. 14.10—14.20, 
tengeri tiszántúli 11.30—11.50. 

Csikágól terménytőzsde zárlat Buza alig tar-
tott. Dec. 100.25 (100 egynyolcad). máj. 101—100.75 
(100 hétnyolcad—háromnegyed), jul. 94 ötnyolcad 
—fél (94 ötnyolcad—fél). Tengeri tartott. Dec 91 
háromnyolcad (91 egynvolcad), máj. 88.25 (88), jul. 
85 ötnvolcad (85.25). Zab tartott. Dec — (54 75), 
mái. 53 (52 háromnyolcad), jul. 48 háromnyolcad 
(78'ötnvolcad), Rozs tartott. Dec. 78.25 (78 ötnvot 
o r ^ máj. 77 ötnvolcad (77 ötnyolcad), jul. 76.75 
(76.5). 

Apróhirdetések 
BÚTOROZOTT 

Belvárosi magánházban 
küiőnbejáratu bútoro-
zott szoba kiadó Kos-
suth ucca 16. 

Csinosan bútorozott — 
szoba azonnalra kiadó. 
Kossuth Lajos sugárut 
10, I. em. 

Lépcsőházi küiőnbejára-
tu elegáns bútorozott — 
szoba kiadó. Somogyi 
u. 13. 

"Foglalkozás 
Mindenes szakácsnő ma 
gas fizetés mellett azon 
nalra felvétetik. Gyer-
tyámos u. 9a. 

Nyomdai berakónő és 
könyvkőtőnő azonnal 
felvétetik Szózat nyom-
dában, Kárász ucca. 

Füszerkereskedőknél és 
italmérőknél bevezetett 
helyi ügynököt keres ju 
talékra nagy borkeres-
kedő cég. Ajánlatok re. 
ferenciával „Bor" jel-
igére a kiadóba. 

Kitűnő hangú hálózati 
rádió és egy női télika-
bát nagyon olcsón el-
adó. Record Áruház, — 
Tisza Lajos körút 42a. 

Szép 12 személyes ezüst 
étkészletet vennék. Pon 
tos leírással, árral vá-
laszt „Készpénz 2" Jel-
igére kiadóba. 

Használt kisméretű 

<!ázká*yhát 
olcsó árban veszünk. -
Ajánlatokat nagyság és 
ár megjelöléssel „Ol-
csó gázkályha" jeligére. 

Felelő* «werlte.it«: PÁSZTOR JÓZSEF 
Nyomaton a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomadvállalat Rt könyvnyomdájában 

Felelő* üzemvezető: Klein Sándor. 

Bútorszövetek, 
kárpitoskellékek 

l e g o l c s ó b b t-rban 
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