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Miért nincs szegedi olimpikon 
A magyar világsikerek örömünnepe voltak az 

elmalt napok. Sok-sok tízezer föt meghaladó kü-
lönböző népfajok színpompás nézőserege szoron-
gott az uszóstadionban, hogy szemtanúi legyen 
a világ legjobb gyorsuszói összecsapásánál. És 
amikor C s í k egy gondolattal a japán előtt cél-
ba ért, egetverő örömujjongásba forrott egybe a 
kicsiny magyar kolonia a stadion tarka sokasá-
gával. Mindenki örült, az emberek lelkéből eltűnt 
a kicsinyes gyűlölködés, helyébe lépjen az olim-
piai tüz lángja mellett megfogamzott saeretet és 
üdvözölte a 100 méteres gyorsúszás babérkoszo-
rus magyar világbajnokát. 

Itthon az egész nemzet figyelme az olimpiász 
felé terelődött s amikor az éter hulláimain a ma 
gyor sorsot annyira kifejező nemzeti ima melódiá-
ja kíséretében hire érkezett világra s^óló győzel-
münknek, megható öröm borzongott végig és nem 
volt magyar, akinek könnyet ne csalt volna ki 
szeméből. 

A győzelem mámorában egyszerre az ország 
apraja-nagyja, korifeusai és csendes munkásai 
mindannyian — sportemberekké vált-W: büszkén 
ííjságolták egymásnak a nagyszerű -t s mint-
egy a maguk céltudatos és áldozatos munkássá-
gának gazdag termését teritékre kerülni látták.. 

Az örömök után megjelent ismét a gyarló em-
ber, az önzés, majd irigység és a végén fájdalom 
vegyült az örömök közé, mi tagadás a lokálpat-
rióta szólalt meg. Fájdalmasan kell megállapíta-
ni, hogy az ország második városa, 

Sseged egyetlen fia sem képviseli a* 
*trilágré*s találkozóján a majryer spi-

neket 

Lesújtó tény, de valóság és ha okait kutatjuk, 
azt hamarosan meig is találjuk. Van testnevelési 
törvény, ami sportolás és sportoltatásra kötelez; 
van lestnevelési felügyelőség ez irányit és fel-
ügyeletet gyakorol; van levente intézmény, iskolai 
sportoktatás, számos sportegyesület és van kö-
zület. amit a törvény a sportok tatás lehetőségei-
nek biztosítására kötelez. 

Mindez gyönyörű teoretikus sport, ami a serdü-
lő ifjútól felfeié intézményesen előirja az egészsé-
ge« magyar Ifjúság kimüvelődésének módját. Ez-
zel a teoretikus sporttal szemben lássuk csak mi 
az elősport. 

Hiába van a törvény, ha a sportolás lehetőségét 
biztositó anyagi előfeltételek hiányzanak; a közü-
letek talán nem is tudják, van testnevelési tör-
vény, amely az 

sporttelepek létenitésére és a sporto-
lás anyagi fedezetének biztosításá-

ra kötelez. 

Nem szerepel a város költségvetésében a sport-
egyesületek támogatására szolgáló segélyalap; 
nines Szegeden egyetlen korszerű, egészségi szem-
pontból kifogástalan és felszerelt nálva. Egyetlen 
komoly tornacsarnok van a rókusi elemi iskolá-

amit n egyesületek felváltva használnak, 
mert amikorra az egyik egyesület teremhasznála-
ti dija toronymagasan felszaporodik — eltávolít-
ják, hogy a sorban következő hamarosan elődje 
sorsában osztozzék... Egyik egyesület sem birja 
a havi 25 pengős használati dijat fizetni. 

Van sportuszodánk, ez azonban máról-holnapra 
népfürdő lett, hogy reggeltől a késő esti órákig a 
közönség szórakozzék benne, az egyesület még 
mindig nem fizethette ki az épités költségeit, ez 
az oka annak, hogy a sportuszók csak este treni-
roáiatnak. A trenirozási kötséget sem igen tudják 
fizetni az egyesületek, mert a havi 25- 35 pengős 
bérleti összeg teljesítése nagy feladat. 

Ott látjuk a sportot 

a> adóalanyok táborában 

szánalmas vérszegény népében csaknem teljesen 
élettelenül, mert kíméletlen ridegséggel megfoszt-
va életét tápláló bevételének jelentős hányadától, 
— a sportverseny bevétel ugyanis adóköteles. 

Lehel, hogy e sorok irónia látszatát keltik, pe-
dig 

rideg valóságban Szeged sportjának 
tragikumát tárják elénk 

Ki tudja, hogy a 140.000 lakosú város fiaiban 
hány Csík, Zombori, Kárpáti, Lőrincz és többi 
sportnagysága inkkaJ egyenrangú sporttehetség 
vész el az ismeretlenség homályában, mert nines 
lehetőség felfedezésükre és képességeik kiművelé-
sére. Pedig, hogy a magyar sport nemzetnevelő 
jelentőségén kivül külső vonatkozásban milyen 
tényező, mi sem bizonyítja jobban, mint a ma-
gyar sportsikerek felett a világ kulturnemzetei-
nek annyi lelkesedéssel kifejezésre juttatott elis-
merése. B. F. 

ördög a Szeged FC-ben? Az ismeretes ö r -
d ö g-ügvben tegnap fordulat állott be. A 
A KEAC szakosztálya ülést tartott és elhatá-
rozta, ha ördög nem hajlandó továbbra szí-
neiben játszani és le akar a Szeged FC-hez 
szerződni, nem áll útjában, de anyagi ellen-
szolgáltatást kér a futballistáért. Beavatott 
helvről azt az értesítést kaptuk, hogy a KEAC 
ördögért 1000 pengőt kér. A tárgyalások foly-
nak. 

A szegedi munkástornászok bemutatója Miskol-
con. A szegedi tomaegvesületek közül csak a Sze-
gedi Munkás Testedző Egyesület gárdája nem tért 
pihenőre a bajnoki szezon befejeztével. A lelkes 
gárda állandóan trenírozott csak azért, hogy a 
kettős ünnepen Miskolcon híréhez méltóan szere-
peljen. A Miskolci Munkás Testedző Egyesület 
ugyanis most ünnepli meg fennállásának 25-ik év-
fordulóját és ebből az alkalomból ünnepségeket 
rendez, amelynek keretében tornabemutató is lesz. 
A disztornaünnepségre a miskolciak meghívták a 
szegedieket is, akik annak idején vendégül látták 
őket. A szegedi tornászcsapat tekintélyes erőt 
képvisel és nem kétséges, hogy jól betanult gya-
korlataikkal sikert aratnak Miskolcon, ahová kü-
lönvonattal utaznak el. 
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A S»VSB vasutasbajnoki meccse Kiskunfélegy-
házán. A szegedi futballcsapatok közül az idén a 
Vasutas játszik először bajnoki mérkőzést — a 
vasutasbajnokságért. Ellenfele a Reménység lesz. 
a mérkőzést Kiskunfélegyházán rendezik meg A 
Vasutas, amely két évvel ezelőtt kiesett a Máv.-
liga elsőosztályából és a másodosztályban sem 
szerepelt a legjobban, az idén minden igyekezeté 
vei azon lesz, hogy visszakerüljön az élcsoportba 
amelyben a Törekvés és hozzá hasonló játékerő1 

képviselő együttesek mérkőznek. 

„SZANALAS." A Szeged FC vezetősége Ad-

ási küzdelmet folytat a klub fentartásáért, a 

szanálási bizottság szinte mindennap ülése-

zik. Ezek az ülések nem zártak, mindenki ad-

hat tanácsot a vezetők meg akarják menteni 

a városnak sok dicsőséget szerzett csapatot 

Szinte páratlan az a lelkesedés, amellyel a 

vezetőséggel karöltve a drukkerek a klub ér-

dekében dolgoznak. Meg kell menteni a klu-

bot, — ez a jelszó. A lelkes szegediek nem-

csak tanácsokkal látják el a vezetőket, ha-

nem anyagiakkal is sietnek segítségére. Az 

egyik legutóbbi ülésen történt} hogy az egyik 

vezető szomorúan vázolta a klub súlyos hely-

zetét. Előadását félbeszakította a hallgatóság 

egyik tagja és egy életrevaló ötlettel állott elő. 

— Uram, ön nem is tagja a klubnak — mon-

dotta a funkcionárius. 

— Ez igaz felelte a közbeszóló —, de fize-

tek és ezzel benyúlt a zsebébe és 50 pengőt le-

tett a vezető elé. 

A gesztusnak az lett a következménye, hogy 

a hallgatóság több tagja kisebb-nagyobb ősz-

szeget tett a zöldasztalra, amely körül most 

nagy harcok folynak. Ezek az összegek nem 

elegendők ahhoz, hogy megmentsék a Szeged 

FC-t. 

Budapesti értéktőzsde zárlat Az üzleti hét első 
napján a várakozásnak megfelelően szilárd irány-
zattal nyitott a tőzsde. Szilárd párisi és bécsi t ő » 1 

dejelentések ösztönözték a teremspekulációt, amely 
kihasználta a kedvező hangulatot és élénk tevé-
kenységet fejtett ki. A vásárlás a bányapiac érté-
keinél érvényesült leginkább, mert a részvénypiac 
con ma áru alig volt és így az üzletkötéseik! csak 
jelentékenyen magasabb árfolyamokon jöttek 
létre. A tőzsdeidő későbbi folyamán a kereslet 
mindjobban fokozódott és igen élénk üzletmenet 
mellett az árfolyamok tovább emelkedtek. A tőzs-
de szilárd irányzattal zárt és a napi legmagasabb 
árjegyzések zárlat előtt fordultak elő. Magyar 
Nemzeti Bank 181, Magyar Altalános Kőszén 
451.25, Ganz 21.50, Egyesült Izzó —. Szegedi ken-
derfonógyár 42.50. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.20 háromnyolcad, 
London 15.43 egynegyed, Newyork 30t"> hétnyol-
cad, Brüsszel 51.70, Milánó 24.175, Madrid —, Ám* 
szterdam 208.30 Berlin 123.40, Schilling 57.20, Prá-
ga 12.68, Varsó'57.60, Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bu-
karest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 17.00—17.20, dán kor. 75.65-76.45, belga 
56 90 -57 50, cseh kor. 13.30-14 20. dinár 780-^ 
7.95, dollár 337.20-341.20, svéd kor. 87.55-88.45, 
kanadai dollár 331.00—341.00, francia frank 22.30— 
22.50, hollandi forint 229.45-231.15. lengyel zloty 
60 75—61.45, leva 4.00—4.15, leu 2.80-300, líra 
29.90-3025, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivéte-
lével), német márka —.—, norvég koron« 85.00—> 
85 90. osztrák schilling 80.00-8070. svájci franü 
110.70—111.65. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése; 
Buza tiszai 77 kg-os 14.95-15.20, 78 kg-os 15.10— 
15.35, 79 kg-os 15.30-15.50, 80 kg-os 15.40-15.60, 
felsőtiszai 77 kg-os 14.85—15.06, 78 kg-os 15.00— 
15.00, 79 kg-os 15.20-15.35. 80 kg-os 15.30—15 45, 
rlunatiszai, fejérmegvei, dunántúli 77 kg-os 14.60 
-14.75. 78 kg-os 14.75-14.90, 79 kg-os 14.95 -15.05, 
Pestvidéki rozs 12.30-12.50, egyéb 12.70—12.80, 
sörárpa TIT. 15.00—16.50, takarmányárpa I 11.90 
-12.10, zah I. 13.10—13.20, tengeri 12.20-1260, 

Cslkágói terménytőzsde zárlat Buza lanyha. 
Szept. 110.25—fél (117. hétnyolcad-fél), dec. 110.25 
—háromnyolcad (111 75—hétnyolcad), máj. 108.75— 
hétnyolcad .110.75—fél). Tengeri lanyha, szept. 107 
háromnegyed (108 ötnyolcad), dec. 94.75 (96.75)', 
máj. 01 egynyoload (92 ötnvolcad). Bozs alig tar-
tott. Sept. 80.75 (81) dec. 795 (79 hétnyolcad), mái. 
77.25 (78 ötnyolcad). 


