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Öszl és (£11 rhcomohuráh 
szi. Gellért OQógQfürúö és Szállóban 

B U D A P E S T E N 
A szállóban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 peng«. 
A gyágytényszők árából s í « 4 l l ó l a k ó in ak jelentós á r e n g e d m é n y . 

Felvilágosítást készségei szolgál az igazgatóság- Budapes t XI. Kelnwheqy» ut 4. » iám. 

T ő z s d e 
Budapesti értéktőzsde zárlat filénk forgalom 

mellett barátságos Irányzattal nyilt meg a mai 
tőzsde. A spekuláció a rendezési napra való te-
kintette, hogy kötelezettségeinek megfelelhessen, 
élénk visszavásárlásokat eszközölt, ugy hogy már 
nyitáskor csaknem az össze» értékkategóriákban 
javulás mutatkozott. Javult a Fegyver, cukoripari 
részvények, söripari részvények, Nemzeti Bank, 
Izzó, Ganz és a ementla. Zárlatkor az irányzat ba-
rátságos. Magyar Nemzeti Bank 162, Kőszén 307, 
Izzó 205, Ganz 18, Szegedi kender 22. 

Színarany 6230—6190, Napoleon aranv 3625— 
3610. 

ZflrlcM deviza zárlat. Páris 20.37 hétnyolcad, 
London 15.14, Newvork 310.25, Brüsszel 72.10, Mi-
lánó 28.225, Madrid 42.225, Amszterdam 208.8375, 
Berlin 124.00, Schilling 57.65. Prága 12.915, Varsó 
58.325. Belgrád 7.02, Athén 2.92. Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Pank hivatnlo« ér'olvamai: 
Angol font 16.8S—17.15, dán kor. 75.10-75.90. belga 
frank 79 10—79 80. cseh koron* 14 02—14 20, <véd 
korona 86.95—87.85, dollár S45.10—349.10, kanadai 
dollár 339.00—349.00, dinár 7.80—8.30, francia frank 
22.30-22 50. hollandi forint 233 40-235 40. lengvel 
zloty 64.95-6555. leu 342—3.46. leva 400—415, 
líra 2990—3025. német márka 136 00—137.60. nor-
vég korona 84.85—85 75. osztrák schilling 80.00— 
80.70. svájci frank 11070-111 65 

Budapesti terményt^-de hivatalos árfolvamje-
lentése. Buza tiszai 77 !<g-os 17 60—17.85, 78 kg-os 
17.75—18 00, 79 kg-os 1790-18.15, 80 kg-os 18.00 
—18.35, felsőtiszai 77 kt-os 17.40-17.55. 78 kg-os 
17.60-17.75, 79 kg-os 17.75—17.90, 80 kg-os 17.85-
18 05, dunaitiszai, fejérmegvei. dunántúli, 77 kg-os 
17.10-1720. 78 ke-os 17 25-17.35. 79 kg-os 17.40-
17.50, 80 kg-os 17.50-17.60. Pestvidéki rozs 1 3 3 0 -
13 35. eg^éb 13.70-13 85, sörárpa I. 1950-2100 ta-
karmánvárp» I. 1575-1625. zab I. 15.50-1560. 
tengeri tiszántúli 1310-13.35. egyéb 13.00-13.10. 

Csfkágói terménvtőzsde zárlat Buza tartott. 
Mái. 96.5—ötnyolcad (95 ötnyolcad—fél), Jul. 96.5 
—89 (88 háromnyolcad—egynegyed), szept 87 egy-

faHsrahosŝ foi MSiyeoei 
k Délmasrvarország hevásár'ási szervezetének 

f i l s z e r k e r e $ k e d ő í a q t a t : 
Balogh Károly. Csuka n 17. Becsky Antal, Fecs-

ke u. 3. Brnnhoffer József. Szentháromság u 8b. 
Börcsők Balázsné, Somogyi-telep III. ucca 99. sz. 
Chappon Antal. Fodor u. 32. Chappon László. Új-
szeged, Közénkikötő«or 9. Csikós István, Kálmán 
ucca 2b és Külső Csongrádi sugárut 182. Dal-
mát Endre, Pálfi ucca 11. sz. Francsics Jó-
zsef, Kálvária ucca 15. Hoehstjjdter László, Rigó 
ucca 17. Kelemen Imre. Kossuth Lajos sugárut 9. 
Kovács Albert. Hunyadi tér 13. Németh Józsefné, 
Nyár ucca 20 (Tisza-malom mellett). Pálinkás 
Gyula Szentháromság ucca 47. Rosner 8ándor Kis-
faludy- és Szabadsajtó n. sarok. Saáry Béla. Kos-
suth Lajos sugárut 113. Saáry László, Csongrádi 
sugárut 28. Salamon Sándor, Mars tér 9. Schne-
ringer János (Havas) Brüsszeli kőrút 27. Sehnsz-
ter János, Vásárhelyi sugárut 41. Tárkény János, 
Pusztaszeri ucca 2. Vincze György, Párisi kőrút 
22b. Wallenstein Lajos, Petőfi Sándor sugárut 27. 
Fleíszig Samnné, Mikszáth K. u. 5. Köves Zoltán-
ná, Török u. 7. S. Singer Irén, Kigyó u. 4. Beck 
Dezső, Szőreg. Becsey Aladár, Margit u. 29. (Só, 
liszt, kenyér, cukor, gyufa kivételével.) 

U t f l l s z e r k e r e s k e d ő t a g o k , 
akik a bevásárlási könyvön nincsenek felön-

tetve: 
Sipos Bálint, Faragó ucca 22. 
Schlesinger Józsefné, Cserzy Mihály ucca 31. 

Ezeknél a cégeknél a v á s á r o l t ő s s z e q l l é . 
r o m s z á z a l é k á t a Délmasvarországr előfize-
tői t a k a r é k o s s á g ? b é l y e g e k k e l fizethetik. 

nyolcad (86 hétnyolcad). Tengeri szilárd. Máj. 84 
ötnyolcad (88.5), jul. 80 (79 egynyolcad), szept. 76 
ötnyolcad (76). Zab tartott. Máj. 49 hétnyolcad (49 
egynyolcad), jul. 43 háromnyolcad (42.5), SZept. 
41 (40 ötnyolcad). Rozs tartott Máj. 64 egynyol-
cad (63 egynyolcad), jul. 64 (63.65), szept. 64 egy-
nyolcad (63 háromnyolcad. 

S p o r f 
Havas szezonnyiíás 

Újszegeden 
Nagy érdeklődés nyilvánul meg a \asárnap 

megrendezendő Szeged FC—Főiskolai válogatott 
meccs iránt, amely az első komoly fulhallküzde-
lem lesz az idei szezonban. A Szeged FC veze-
tősége minden előkészületet megtett a meccs 
sikere érdekében; felemelte a főiskolások költ-
ségmegtér itési igényét és saját, költségen letaka-
rittatta a havat a pályáról. Éppen ezért kelle-
metlenül érinti a klubot az ujabb havazás, amely 
azzal fenyeget, hogy ismét használhatatlanná teszi 
a pályát. Feltétlenül megakarják rendezni a mécs-
esét annál is inkább, mert jövő vasárnap már 
kupaküzdelme lesz a Szeged FC-nak a vasárnapi 
Hungária—Budai n meccs győztesével. 

A Szeged FC vezetősége szombatra várja a két 
próbajátékos megérkezését. A két futballista he-
lyet kap a főiskolások ellen játszó csapatban és 
ha megfelelnek, leszerződtetik őket. A főiskolá-
soknál, hir szerint, Solti IV. is játszik. 

A meccs bírájának személye fölött még nem 
döntött a Biró Testület delegálóbizottsága, amely 
valószínűleg Vezér Dezső és Lőwy Henrik közül 
jelöli ki a játékvezetőt. 

A Szeged FC—Főiskolai válogatottnak érdekes-
nek Ígérkező előjátéka lesz: a SzAK—KEAC ba-
rátságos találkozót rendezik meg a főmeccs előtt. 

* 
A Szeged FC—Főiskolai válogatott mérkőzés 

jegyeit 20 százalékos elővételi kedvezménnyel a 
Délmagyarország jegyirodája árusítja. 

fl fedetfuszoda m n 
Feltűnést keltett a Délmagyarországmk az a 

hiradáca, hogy az uszodabizottság közel egy éve 
nem ü;t össze, igy a legaktuálisabb problémák-
kal nem foglalkozhatott. Eddigi, mükörléíe mind-
össze arra szorítkozott, hogy meghízta Vil'ányi 
Ármin műszaki tanácsost, dolgozzon ki terveze-
tet a fedettuszodára, amelyet a »Püspökbazár« 
helyén építenének fel. Villányi kidolgozta a leg-
apróbb részletekre való figyelemmel a terveze-
tet, a tervrajzot és kalkulációja szerint 40 ezer 
pengőbe kerülne az uszoda felépítése. Költség-
vetésében kimutatta, hogy az uszoda évente 12 
ezer pengőt jövedelmezne. Ugy látszott, hogy ez 
az életrevaló terv lekerül a napirendről, amikor 
most a Délmagyarország híradása ismét felkel-
tette az uszoda iránt az illetékesek figyelmét. 

Az ügyben Villányi Ármin megbeszélést foly-
tatott dr. Pálfy József polgármesterrel, akinek 
tetszik a terv, de a város által való megvalósí-

tása komoly akadályokba ütközik, mert erre nin-
cs en anyagi fedezet. Ha azonban magánvállal-
kozás utján a tervet meg lehetne valósítani, a 
maga részéről a legmesszebbmenően támogatja 
az ügyet. 

Villányi dr. Szabó Géza tanácsnokkal, az uszo-
dabizottság elnökével is tárgyalt az ügyben. A 
tanácsnok kijelentett», a jövő hét folyamán ösz-
szehivja az uszodabizoltságot, hogy az ügyben 
döntsenek. Az a körülmény, hogy az uszoda-
bizottság ismét napirendre tűzte a fedettuszoda 
kérdését, szegedi sportkörökben megelégedést 
keltett. Remélik, az uszodabizottság meg fogj» 
találni a módját annak, hogy a szegedi úszók 
téli trenirozásának régen vajúdó problémáját va-
kmilyen formában megoldja. 

Az egységes szegedi front szombaton délután 
fél 6 órakor a KEAC klubhelyiségében ülést 
tart, hogy a DLASz tanácsának az alosztály-
beosztás Kérdésében hozott döntése fölött ál-
láspontját leszögezze. Kellemetlenül érintette a 
szegedieket a tanácsnak az a megállapítása, 
hogy „szegedi csoportnak" nevezte el a szege-
di alosztályt, vagyis a szegedi alosztályt to-
vábbra is fenntartja — vidéki csapatokkal. A 
szegediek értekezlete a további magatartás 
ügyében fog dönteni. A kiszivárgott hirek sze-
rint valószínűleg a tanácsi döntés megfellebbe-
zését határozza el. 

Az SzTK választmányának szombatra terve-
zett ülése a közbejött akadályok miatt elmarad. A 
választmányi ülés kedden este 8 órakor az ipar-
testületben levő klubhelyiségben tartják meg. 

A Makói TK szombaton este 8 órakor tartja 
tisztújító közgyűlését a kereskedő otthonban, 
amely után bankett lesz. 

Az if júsági játékosok kérdése. A futball fej-
lődése érdekében mozgalom indult meg, amely 
egyelőre az if júsági játékosoknak szerepelte-
tesi kérdésére szorítkozik. A szegedi sportveze-
tők részéről a múltban is sok panasz hangzott 
el az ellen, hogy azt az if júsági játékost, aki 
az első csapatban háromszor szerepelt, az i f j ú -
sági együttesben többé nem játszhat. Mivel a 
tömeges játékosvándorlások komoly gondot 
okoznak az egyesületeknek, mozgalmat indí-
tottak annak érdekében, hogy az az ifjúsági 
játékos, aki már háromszor szerepelt az első 
csapatban, a kővetkező szezonban ismét visz-
sza nyer je régi jogait. 

A Zrinyi-KAC szombaton este 9 órakor a 
Raffay-étteremben szezonnyitó bankettet rendez. 

SzTK—MTE, Vasutas—Postás barátságos 
mérkőzés lesz vasárnap a Hunyadi- tér i sport, 
telepen. Az előbbi meccs délután 2 órakor, az 
utóbbi fél 1 órakor kezdődik. 

A KISOK-kosóriabdabainokság szombati for-
dulóján a következő meccseket rendezik meg; 
Főreál—'Tunvoghy b), Piaristagimnázium b)— 
Reálgimnázium a), Tanítóképző—Piarisía-
gimnázium a). A mérkőzéseket délután 3 óra? 
kezdettel rendezik meg a rókusi tornacsarnok-
ban 

A KEAC plng-pongozói vasárnap Orosházán 
vendégszerepelnek. 

Felelő, szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF 
N vontatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszáo 
flirlap- és Nvomadvállalat R t könyvnvomdájában 

Felelős üzemvezető: Klein Nándor. 

A világbajnokságra készülő magyar Főiskolai válflfiaioSt—Szetjed FC vasárnapi 
$g$zQ«inyICd mérkőzés Jegyei Wm elővételi kedvez-
ménnyel a Délmagyarország f egy irodában . 


