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bíró Kulin. — Szövetségi dijmeces: Szeged: 
UTC-MTE, bíró Kies A. 

A szegedi csapatok közül a Vasutas a pün-
kösdi ünnepeket Békéscsabán tölti, a jóképes-
ségü vasutascsapat vasárnap a csabai alosztály 
bajnokával, a CíAK-kal, hétfőn a Törekvéssel 
mérkőzik. 

— imin— > a——i 

Törekvés—Budafok 5:4 (1:3) 
Budapest, május 27. A szerdán délután meg-

rendezett utolsó ligabajnoki mérkőzés az utol-
só pillanatig bizonytalan kimenetelű, változa-
tos. ej-ős iramú játékot hozott. A küzdelmet az 
utolsó percekben nyerte meg a kieső Törekvés, 
annak ellenére, hogy szünet előtt a Budafok 
vezetett két góllal. ' 

A SzAK szerdai vacsorája. A SzAK régi gár-
dája szerdán este kitűnően sikerült bankettet ren-
dezett a Lloyd nagytermében. A banketten olyan 
régi tagot is részt vettek, akik már hosszabb idő 
óta nem vállaltak szerepet az egyesület életében. 
A vendégeket bástyái H o 11 z e r Tivadar üdvö-
zölte, majd kegyeletes szavakkal parentálta el a 
klub két halottját, W o l f Miksát és M i l a s s i n 
Gyulát. Eziután K a r d o s Mihály, a klub ügwe-
zető elnöke szólalt fel, üdvözölte a bajnok 
KEAC-ot és amnak a banketten megjelent képvi-
selőit, majd a KEAC nevében L á z á r László fő-
titkár beszélt arról a jóviszonyról, amely a két 
klub között fennáll. A futball kultúrájáról beszélt 
dr. H a m m e r Pidél t;b. tanácsnok. H o f f e r Je-
nő, a Lloyd elnöke beszédében azt hangoztatta, 
hogy a társulat boldogan adott otthont a SzAK-
nak, amely annyi dicsőséget szerzett a városnak. 
Dr. R ő t h Dezső tb. tanácsnok a SzAK dicsősé-
gére ürítette poharát. Regavári R a c k Károly a 
sportban fontos összefogásról beszélt és nehezte-
lőleg nyilatkozott azokról, akik felborították a 
déli futball békéjét. A társaság a késő órákig a 
legjobb hangulatban maradt együtt. 

Az ÜLTE eldöntetlen eredménye a KEAC éj-
ien. Nagy meglepelése var a tenniszcsapalbaj-
nokí küzdelmeknek: a KEAC nem tudta le-
győzni az ULTE-t: kénytelen volt megelégedni 
a 3:3 aránvu eldöntetlen eredménnyel. Meg-
lepetése a meccsnek, hogy Singer legyőzte dr. 
Csermákot, dr. Basch íssekutzot és Horváth 
László Gerhert. Ezzel szemben Máhr legyőzte 
Sugári, a dr. Csermák—Máhr együttes a Sin-
ger—Sugár párost, Issekutz-Gerber pedig nagy 
küzdelem után a Horváth-dr. Basch kettőst. 

Kovács L: az amatőrválogatottban a lengyelek 
ellen. A vasárnapi olasz—magyar találkozó előtt 
rendezik meg az olimpiai válogatott—Krakkó vá-
logatott meccset, amelyen a szövetségi kapitány 
értesítése szerint a szegedi játékosok közül Ko-
vács I., a KEAC hátvédje is helyet kap. Nem le-
hetetlen, hogy Kovács II. szerepeltetésére is sor 
kerül. 

Csaba Szeged ellen. A szegedi alosztály vá-
logatottja ellen pünkösdkor kiál ló csahai csa-
patot is összeállították. Az együttes a követke-
ző: Kertes — Borza, Kondor — Csonka, Va-
lentinyi, Sipos — Csüllög. Gálik, Nviregvhá-
zy, Déák 1.. Kukla II. Hétfőn Ka.ácsonvi lesz 
a centerhalf, Uhrin a jobbösszekötő, Tóth II . 
a bal szélső. 

ntres-Hirschl János, a SzAK tehetséges johb-
SZélsöjének a lábáról levették a gipszkötést. Hires 
a SzAK—Reménység mérkőzésen szenvedte el sú-
lyos lábtörését. A futballista jól érzi magát és 
most tanul járni. 

A főiskolai bajnokságok. Szombaton, vasárnap 
és hétfőn rendezik me.g Budapesten az országos 
főiskolai bajnokságokat az összes sportágban. A 
versenyen a KEAC képviselteti magát. A sze-
gedi egyetemistáknak a birkózásban, a boxolás-
ban, a tornában és az atlétikában vannak esélyei. 
A futballcsapat első meccse a PEAC ellen szom-
baton lesz. 

Az alföldkeriilcti tenniszbainokságokat Sze-
geden rendezik meg szombaton, vasárnap és 
hétfőn. Tekintettel arra. hogy a versenyre a 
vidék teljes számban felvonul, a szegediek 
cgymásközötti küzdelmüket lehetőleg már 
szombaton igyekeznek lejátszani. A versenyt 
a KEAC-pályán rendezik meg. 

A Vasutas pólócsapatánnk bajnoksága. Renső-
st'ges ünnepség keretében osztotta ki K n e f f e l 
Sándor, a Vasutas úszószakosztályának elnöke a 
másodosztályú vizipólóbajnokságbnn győztes csa-
patnak a bajnoki érmeket. Az úszószakosztály el-
nöke lelkes szavakkal buzdította a további siker-
re a kitűnő vizioólógárdát 

i Szoyka kitüntetéssel vizsgázott az egyetemen. | 
S z o y k a Kornél, a Szeged FC hátvédje, sikerrel 
tette le a szegedi egyelem jogi fakultásán második 
alapvizsgáját. A vizsga eredménye: szótöbbséges 
kitüntetés. Ugy a vezetőség, mint a játékostársak 
melegen gratuláltak Szoyka teljesítményéhez. 

ADY ENDRE: 

Jóslások 
M*ayarorszá9ról. 
MÓRICZ ZSIGMOND: 

Rab oroszlán 
olvasható a 

I J F É L M Ü G Y U R O R S Z Í G 
Kölcsönkönyvtár áb an 

X ö s s d e 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Rarátságos han-

gulatban élénk forgalommal nyitott a mai tőzs-
de. A külföldi tőzsdék szilárd ösztönzést nyújtot-
tak a tőzsde közönségének, ugy, hogy élénk vá-
sárlások következtében a kezdő árfolyamok a teg-
napinál magasabb árszinten jöttek létre. Az cr 
dvklödés előterében elsősorban a nehézipari rész-
vények állottak, mivel az amerikai és angol vas-
ipari részvények nagyarányú áremelkedés'; a bu-
dapesti piacon sem maradt hatás nélkül és így a 
spekuláció érdeklődése különösen a Rima rész. 
vénv felé fordult. A vegyipari részvények közül 
igen szilárd volt a Ohinőin, s fokozott keresletre 
tiz nap alatt közel 30 százalékkal drágult. Ganz 
részvényekben ma igen jelentékeny volt az áru-
kínálat. A tőzsdeidő második felében nyereség-
biztositó eladások következtében az áremelkedé-
sek megálltak és a tőzsde barátságos irányzattal 
zárt. Magyar Nemzeti Rank 171, Magyar Altalá-
nos Kőszén 408, Szegedi kenderfonógyár 45, Egye-
sült Izzó 102, Ganz. 1S.70 

Zürichi devizazárlnt. Páris 20.:«. London 15.42 
egynegyed. Newyork "00.1)25. Brüsszel 52.31' egy-
negyed. Milánó 24.35, Madrid 42.225, Amszterdam 
209.125, Berlin 124.55, Schilling 56.20. Prága 12.81, 
Varsó 58.00. Belgrád 7.00. Athén 2.00. Bukarest 
2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16 85—17.15, dán kor. 75.05—75.85, belga 
56.90-57.50, cseh kor 13.30-14.20, dinár 7.80— 
7.95, dollár 337.70-341.70. svéd kor. 86.90 - 87.80, 
kanadai dollár 331.00—341.00, francia frank 22.3<*-
22.50, hollandi forint 22885-230 85, lengyel zlotv 
- . - . leva 4.00-4.15, leu 2.80-300. lira 
29.90-30.25, (500 és 100 lirás bankjegyek kivéte-
lével), német márka . , norvég korona 

84.50—85 40. osztrák sihilling 80.00—80.70. svájci 
frank 110.70—111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai: 
Buza tiszai 77 kg-os 14.55—14.85, 78 kg-os 14.70— 
15.00. 79 kg-os 14.85—15.15, 80 kg-os 15.05—15.35, 
felsőtiszai 77 kg-os 14.35—14.70. 78 kg.os 14.50— 
14.85, 79 kg-os 14.65—15.00, 80 kg-os 14.80-15.15, 
dun<a tiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.15— 
14.40. 78 kg-os 14.30—14.55, 79 kg-os 14.45—14.70, 
80 kg-os 14.60—14.85. Pestvidéki rozs 12.00—12.15, 
sörárpa I. 17.00—18.25, takarmányárpa I. 13.25— 
14.00, zab I. 15.10—15.30, tengeri 10.90—11.10. 

fsikágói terménytőzsde zárait. Buza alig tar-
tott. Máj. 83.75—ötnyolcad (90 háromnyolcad), jut. 
83 ötnyolcad—fél (83 hétnyolcad—87)," szept. 85.5 
—háromnyolcad (84—84 egynvolcad). Tengeri nyu-
godt. Máj. 60.25 (64.75), jut. 57.75 (59 háromnyol-
cad), sziept. 52 ötnyolcad (57 háromnyolcad). Zab 
alig tartott. Máj. 24 háromnyolcad (23 háromnyol-
cad), jul. 25.25 (24 háromnyolcad), szept. 26 öt-
nyolcad (25 háromnyolcad). Rozs tartott. Máfi. 
53 (52.75), jul. 53.5 (58 ötnyolcad—háromnegyed), 
szept. — (53.25). 

Apróhlrdetéiek 

Pengőket takarít meg, 
ha pünkösdi és havi bevásárlásait 

H e g e d ű s N á n d o r 
füsj-er-, csemege-, kávé-, tea. és vetömagüztetében 
oszközli. Legfinomabb hódmezővásárhelyi rétes-
lisztek legolcsóbb beszerzése. Tisz% L.-kfirnt M. 

Ez a szenzáció: 

»» American" 
harisnya 
l ehe le tvékony 
he rnyóse lyem 

erősítéssel, hibátlan 

3.90 
G o m b h á z Csekonics 
ucca 3. 75 

m 

Bútorozott 
UCCAI SZOBA 

külön bejáratul esetleg 
ellátással is kiadó. So-
mogy i-uoca 22., eme-

let jobbra. 308 

Különbé járatú bútoro-
zott szoba, fürdőszoba 
használattal kiadó. Baj-
za uoca 2, II. 7 

Allamvasuti mérnök ke-
res feltétlen uri helyen 
bútorozott szobát, für-
dőszobahasználattal — 

„Mérnök" jeligével. 

Be lvárosban 
november 1-ére modern 
földszintes, 3 szobás la-
kás kiadó. Tisza Lajos 
körút 31. Megtekinthető 
d. c. 11—12. Házmester. 

Kétszobás, fürdőszobás 
kertes lakás augusztus 
l-re kiadó. Pál u. 4a. 

Háromszobás lakás 
fürdőszobával nagy ve-
randával Újszegeden a 
hid mellett augusztus 
l-re kiadó. Víz, villany 
bent. Bővebbet Tisza-
szálló iroda. 

Háromszobás uccai par-
kettás összkomfortos 
urilakás augusztus l-re 
kiadó Oroszlán u. 2. 
alatt. Érdeklődni a ház-
felügyelőnél. 

Nagy szobakonyhás la-
kás junius l-re olcsón 
kiadó. Alföldi u. 57. 

F o g l a l k o r á s 
Megbiziiaió középkorú 
nő 250—300 P kaucióval 
üzletvezetésre felvéte-
tik. Ajánlatok „Felelős-
ség" íel igére igények 
megjelölésével a Kiadó-
ba. 

Fiatal, ügyes mindenes 
bajárónő felvétetik Ki-
gyó ucca 5. Cukrá&zda. 

Varrólányokat felvesz 
Kiss Erzsike női divat-
terme, Vidra u. 3. sz. 

Nyomdába tanult bera-
konő és tanulóleány — 
felvétetik. Szózat nyom-
da, Kárász ucca. 

Egy erősebb kifutó, sa-
ját kerékpárral és 20 
pengő biztosítékkal fel-
vétetik. Jelentkezni — 
reggel 8—10-ig ösz uc-
ca 11. 

Németül beszélő leámy 
gyermekekhez ajánlko-
zik azonnal nappalra — 
Háztartásban segédke-

zik" jeligére. 

Mindenes perfekt főző-
nő vidékre jó fizetéssel 
kóser háztartásba azon-
nalra felvétetik. Kos-
suth L. sugárut 5, ház-
felügyelőn^ 

TARTÓS ONDOLALAS 
garanciával, olajpako-
lás, stb. Thüringer fod-
rásznál, Boldogasszony 
sugárut 20. 

ADÁS-VÉTEL 
Hizott Extrém-

MARHABU8-
különlegesség kapható 
Kellner Kálmán kóser-
mészáros, telefon 22-79, 
Széchenyi-tér 9. 

Sötétkék kosztüm, fe-
kete kabát kisebb alak-
ra eladó. Református-
palota III. 23. 

180x90 dupla ablakok 
eladók. Fodor, Teréz-
u. 22. 

írógép nagyon olcsón 
eladó. Fuschhof, Mik-
száth K. o 22. 

Kisebb fajta füszerbe-
reudezés eladó. Fiscii-
hoí, Mikszáth K. u. 22. 

Nyolc darabból állá 
etnpiere szalongarnitu. 
ra eladó. Alkalmi Bu-
to; csarnok Valéria tér 
5 sz 

Kétajtós jégszekrény 
oicsón eladó. Alkalmi 
Bútorcsarnok. Valéria-
tér 5. 

Tizennégy darabból ál-
ló gobelin garnitúra jó-
karban helyszűke vé-

fett eladó. Megtekint-
ető délelőtt, Boldog-

asszony sugárut 49, ud-
varban. 

Teljesen uj autógájzir 
és egy hosszú kézimun-
kastor eladó. Arany Já-
nos u. 11, II. 9. 

Tangó harmonika 60 
basszusu eladó. Föld-
mives u. 33. 

Legmagasabb árat fize« 
tek használt tárgyakért 
és ruhákért. Csehó, At-
tila u. 8. 

Ócskavasat, fémet ma-
gas árban veszek és el-
adok. Horváth vastelep 
Párisi körút 19a. 

Pusztamérgesi bor 2j 
literen felül eladó. 
Szőlőprést veszek Erdő 
ucca 13. sz. 

Vendéglői kerti székek, 
asztalok, jutányos ár-
ban eladók. Gambrinus 
Vár-ucca 4. 

FIGYELEM! 
A Gyenes-féle Hétvezér-
ucca 38a. alatti ven-
déglőt átvettem, ahol a 
nap bármely szakában 
zónákat, borokat, pon-
tos, szolid, jó kiszolgá-
lást kap. Kellemes kert 
helyiség! A nagyérde-
mű közönség szíves 
pártfogását kéri özv. 
Vasvári Józsefné. 

L E V E L E Z É S 

Korrekt úriember őszin-
te lelki barátságát ke-
resi urileány. „Gyi-
mesi" jeligére. 

Fiatal francia hölgy 
órákat ad „Szeptem-
ber" jeligére. 

Házasság céljából meg-
ismerkedne tisztességes 
leány jobb férfivel „Ke-
vés hozománnyal" jeli-
jei igére. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyaror»zág 
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged. 

Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR. 


