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SZEGEDI FARSANG 
A „Görbe Éjssaka" ötletes, színes plakátjai 

csütörtökön kerüllek ki a szegedi uccákra és 
mindenütt nagy feltűnést keltettek. Napról-napra 
közeledik a március 5. és napról-napra fokozódik 
az érdeklődés a „Görbe Éjszaka" iránt, amelyet 
a Városi Színház művészei és a szegedi újságírók 
rendeznek a Hungária összes termeiben. A végig 
kacagtató, szellemességekkel telitett műsor kere-
tében a szinház legkitűnőbb tagjai lépnek fel. A 
tánc fél 10 órakor, a műsor éjfélkor kezdődik. Meg-
jelenés jelmezben vagy sötót ruhában. A rendező-
bizottság határozata szerint belépődíj nem lesz, 
csupán a műsor megváltása kötelező. 

Az Ipartestületi leánykör március 4-én fél 8 
órai kezdettel az ipartestület márványtermében 
jótékonycélu műsoros tesestét rendez, amelyet 
tánc követ 

T t o s d e 
Budapesti értéktőzsde zárlat A tőzsde ma is 

kedvetlen hangulatban vontalptt forgalommal nyi-
tott. Kezdetben általános tartózkodás volt észlel-
hető a piacon és a szórványosan előforduló kö-
tések a tegnapi árfolyamokhoz képest csak ki-
sebb eltéréseket tüntetnek fel. A tözsdeidő ké 
sőbbi folyamán a pia.- egész területén élénk áru-
kínálat Indult meg és mivel vevők alig Jelentkez-
tek, az eladások nyotnii az árfolyamok fokozot-
tan lemorzsolódtak. A tőzsde közönsége lebonyo-
lításain kivül magánfelek eladási megbízására is 
növekedett az árukínálat, ugy, hogy a tőzsde 
irányzata mindvégig lanyha maradt és a vezető 
értékpapírok 2-4 százalékig terjedő veszteséget 
szenvedtek Magyar Nemzeti Bank 165, Kőszén 
304. Ganz 16.5, Izzó 108. Jwtaipar 17.75, áru, Sze 
gedi kenderfonógyár 24 8. 

A tőzsdetanács elhatározta, hogy a folyó évi 
termésű buza és rozs hivatalos forgalmának és 
árjegyzésének megkezdését később megállapítandó 
Időpontig elhalasztja. 

Zürichi deviznzárlat. Páris 20.38, London 14.93 
Newvork 307 egvnvolead, Brüsszel 72175, Milá-
nó 26.145. Madrid 42.225, Amszterdam 208 725. Ber-
lin 123.90, Schilling 5« 90. Prága 12 8925, Varsó 
58.325, Becrrád 7.02, Athén 2.92, Bukarest 3.05 

A Magyar Nemzeti B«n hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.75-17.06. dán kor 74.95-75 75, belga 
frank 79 10-7980. cseh korona 14.02-14 20, svéd 
korona 86 80—8750, dollár 344 80—348.80, kanadai 
dollár 389 00—34900 dinár 7.80-8 30. franci* frank 
22.30-2250. hollandi forint 233 00-235.00. lenevel 
zloty 65.10—65.70, leu — , leva 4.00-4.15, 
líra 29 90—3025. német márka 136 00—137 60 nor-
vég korona 84.85—85 75. osztrák schilling 8000— 
80 70. svájci frank 11070-11165 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamje-
lentéaf!. Bnza tiszai 77 ktr-os 17.80—17.95, 78 kg-os 
17.95-18.10. 79 kg-os 18.10-18.25, 80 kg-os 18 20 
—18.45. ftfsőtisziai 77 kff-ns 17.60—1780, 78 ks-f>s 
17.75—1795, 79 kg-os 17.90-18.10. 80 kg-os 1800 
—18.25. dunatlszai. fejérmegyei. dunántuli 77 kg-os 
17.30-17.45, 78 kg-os 17 45-1760. 79 kg-os 17 6 0 -
17.75, 80 kg-os 17 70-17 85. Pesfvdéki rozs 13.30-
13.45, egyéb 1410-14 30, sörárpa I. 1950-21.00, 
takarmányárpa I. 1500-15.25, za bl. 1540—15 50, 
'enreri tiszántúli 12 90—1300 

Oaikáeói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd. 
Máj. 97 hétnyolcad—98 (97 egvnvolcad—fél), jul. 
93 egynvolcad—egvnegyed (92—92 egvnvrvlcad), 
szept. 92 háromnyolcad—fél (91 egynvolcad—91). 
Tengeri tartott Máj. 84 hétnvolcad 'C84.5\ iul. 80 
effvw»<rved (79 hétnvolcad), szept. 76 ötnyolcad 
(79 hétnvolcad). Zab tartott. Mái 50.75 (50.5Y jul. 
44 (43.5), szept. 41.5 ("41). Bozs szilárd. Mái. 65 egv-
nyolend (64), jul. 64 őtnvolcad (63 hétnyolcad), 
szept. 64.75 (63 ötnyolcad). 
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Aradi-uccai kiadóhivatalában. 

Oszl és téli rheamakiirák 
Sri. Gellért GQóggfürdő és Szállóban 

B U D A P E S T E N 
A szállóban egy heti teljes pensio (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) 100 pengő. 
A gyógytőnyezők árából a s z á l l ó l a k ó i n a k jelentős á r e n g e d m é n y . 

Felvilágosítást Vé*z«é<rg.el «zolgát az igazgatóság- Budapest XI. Kelenheqyl ul 4. szám. 

S p ó r / 
RendkivUli előkészületek 

a vasárnapi Ferencváros-Szeged FC 
mérkőzésre 

Budapesti és yfdéki különvonatok — PótQlések az újszeged! pólyná 
A vasárnapi Szeged FC—Ferencváros mérkőzés 

iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy 
a vezetőség különféle intézkedéseket kénytelen 
volt életbeléptetni. így többek között arra kéri a 
szegedi közönséget, hogy a meccsjegyeket pén-
tekig elővételben feltétlenül szerezze be, mert ez-
után a budapesti és a vidéki- vendégek részére 
tartja fenn a belépőjegyeket. Az elővételre azért 
is szükség van, hogy a Szeged FC-nek elegendő 
idő álljon rendelkezésére a pótülések elhelyezését 
illetően. A jelek szerint a pótülésekre feltétlenül 
szűkség lesz, mert maga a Ferencváros többszáz 
jegyet kért a Szeged FC-töi. Valószínűleg ez a 
jegymennyiség nem lesz elegendő, ezért kell a 
szegedieknek péntekig beszerezni jegyeiket A kör-
nyező városokból szintén tömegesen érkeznek jegy. 
igénylések. 

A vasárnapi meccsel kapcsolatban a Szeged FC 
vezetősége kéri tagjait, hogy hátralékos dijaikat 
egyenlítsék ki, mert ellenkező esetben nem lesz 
módjában tagsági jegyüket akceptálni. 

A Ferencváros elleni meccsre a tőle megszokott 
ambicióval és kitűnő hangulatban készülődik a 
szegedi játékosgárda. A meccs előtti utolsó tré-
ningjét csütörtökön délután 3 órakor tartja a 
Szeged FC; a SzAK-kal játszik előkészitőmér-
kőzést 

A csapatösszeállítást illetően a tréning után lesz 
döntés; a Ferencváros szintén csütörtökön Jelöli 
ki együttesét. 

Amig a Szeged FC-ben kialakultnak lehet te-
kinteni a csapatot, addig a Fere-cvárosban bi-
zonytalan a helyzet és nagy változásokat várnak 
az együttesben. 

A Szeged FC—Ferencváros mérkőzésre megtör-
tént a biróküldés- Eszerint Hertzka Pál vezeti a 
vasárnapi nagyjelentőségű meccset. Hcrtzkának a 
mérkőzésen két budapesti határbiró: Szicreti és Ko. 
vács fog segédkezni. 

* 

A Szeged FC—Ferencváros mérkőzés jegyeit 50 
százalékos elővételi kedvezménnyel a Délmagyar-
ország jegyirodája árusítja. 

Jg vasárnapi amatörford̂ cí 
A vasárnap eldöntésre kerülő mérkőzések 

közül Szegeden három elsőosztályu meccset 
tűztek ki: a KEAC—Sz. Máv., az MTF.-HTVE 
és az SzTK—KAC találkozót. Ezek közül a 
KEAC—Sz. Máv.-ot a Szeged FC—Ferencváros 
előtt, az MTE—HTVE-t a lóversenytéri pályán 
rendezik meg. Az SzTK—KAC meccs ügyében 
még nincs döntés, bár a mérkőzésekre birókül-
dés megtörtént. Eszerint a bajnokcsapat mecs-
csét V e z é r Ernő, a móravárosi mérkőzést 
K l e i n Ármin, az SzTK—KAC-találkozót 
F r a n k é i Mihály vezeti. 

A Vasutas vasárnap Makón vendégszerepel, 
ahol az MTK elleni mérkőzésén K a n d i b a 
fog bíráskodni. 

A SzAK—KTE mérkőzés Kecskeméten kerül 
eldöntésre budapesti biró vezetésével. A szen-
tesi KTK—SzTE találkozót L e f k o v i c s ve-
zeti. 

Másodosztályú bajnoki mérkőzések Szeded: 
KEAC II.—Zrinyi-KAC biró Kuím, UTC-Üákó-
czi, biró Czeglédi, Postás—MAK II., biró Wiener, 
SzEATC—SzAK II. biró Magyar. Makó: MTK II. 

—Vasutas II., biró Lakatos. 
KPLE—SzFIE, biró SpiegeL 

Kiskundorozsma-

bíróit Moftáfják 
a kecskeméti eryesiiKeteket ? 

51 b i ró je i31t 

A Biró Testület vizsgáztató bizottsága tegnap 
átvizsgálta a tanfolyamra jelentkezők kérelmiét éa 
csak néhányat utasított vissza; 51 jelentkező ké. 
relmét pártolólag terjeszti az országos intézőbizott-
sághoz. Azoknak, akik még nem fizették be • 
^tandíjat", a bizottság március 5-ig haladékot 
adott A tanfolyamot március közepén rendezik 
meg. 

A biróvizsgáztató bizottság után a Birő Testüle» 
tanáosa tartott ülést amelynek egyetlen tárgya • 
budapesti bírók kecskeméti szereplése volt. A ta 
nács sérelmesnek találja a kecskeméti egyesületei« 
eljárását, ezért elhatározta, hogy az ügyet perma. 
nens bizottság elé viszi, amely a DLASz és a Biró 
Testület között felmerült vitás dolgokban hivatott 
dönteni. 

Beavatott helyről nyert információnk szerint, ha 
az ügybén a déli bírák nem kapnak elégtétek, a? 
ujabb bojkottól sem riadnak vissza. 

Vivóverseny. A Honvéd Tiszti Sport Club 
varárnap meghívásos vívóversenyt rendez, 
melynek keretéijen tőr egyéni és kardcsapat-
versenyt bonyolítanak le. A versenyen a SzVE 
részvétele bizonytalan, mert a kardcsnpatot 
ebben a pillanatban nem tudja összeállítani, 
mivel D o m á n Budapesten van, S z á n t h ó 
beteg, dr. A r m e n t a n o n a k pedig nincsen 
kardtréningje. Jelenleg az a helyzet, hogy csak 
dr. A b o n y i az, akire számítani lehet. A 
HTSC versénve vasárnap délelőtt fél 9 órakor 
kezdődik. A döntőküzdelmekre délután 3 óra-
kor kerül sor. 

Az UTC megkapta követelését a® Újpesttől. \ 
350 pengőt amit Szekeresért Újpest terhére, iz 
UTC Javára Megítéltek, az ujszegediek végre kéz-
hez kapták. Az összeget az UTC már el is k"l-
tötte; különböző adósságokra és beruházásokra 
fordította a pénzt. 

A Szwred FC—Budai 11 mérkőzést, amelv már-
cius 10-re Budapestre volt kitűzve, 9-én, szomba-
ton rentfpzik meg. A Budai 11 a vasárnapi nngv 
konknrrencia miajHíozta egy nappal előre 
mérkőzést. 

Az egyetemi stadion építkezésével kapcsolat-
ban^dr S z e n t n é t e r v Zsigmond egveterr' 

a testnevelési intézet elnöke, megheszé-
ést folytatott D é z s v Ferenccel, a KEAC al-

elnökével. Pézsv tájékoztatta a professzort a? 
ügy jelenlegi gllásáról. Mivel az egyetemi ta-
nács. értesülésünk szerint, a munkálaln' meg-
kezdésére megadta az engedélyt, a r "'•! 
gram megbeszélése végett a pályaénitőbi/iltv 
szombaton "i'ést tnrt. A kiszivárgott hírek sz? 
rint a stadionnal kapcsolatban nagyszabású 
tervek kiviWAtöl is *zó vitt, ezek azonban 
egyelőre méa hizfmvi '.bnvk. 

Az ¡*'TK ökölvívó szakosztálya szórni**fon est-
8 órakor a rókusi tornacsarnokban rendezi mea 
házibainckságát 


