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Teljes a béke a SzAK
és a Szeged FC között
Ismét a SzAK az anyaegyesület?

Azok az ellentétek, amelyek a pályabérleti szerződés miatt a SzAK és a Szeged FC között felmerültek, jelentősen vesztettek élességükből és m i n denki biztosra vette, hogy a két klub között viszszaáll a régi baróti viszony. Azok, akik a barátság helyreállításában biztak, számításukban nem
csalódtak; a kulisszák mögött
olyan dolgok
játszódtak le a napokban, amelyek
örömet
kelthetnek a szegedi sportkörökben
és amelyeknek
rövidesen meg is lesz a kellő eredménye.
Az m á r
biztos, hogy a régi SzAK-vezetök
megtartják
pozíciójukat
a Szeged FC-ben,
viszont a ligacsapat
funkcionáriusai visszavonják
lemondásukat,
A két
klub közö ti jóviszony heiyreáUásának egyik bizonyítéka volt az, hogy Baróti továbbra is a SzAKban maradhat.
Nem kisebb jelentőséggel bír, söt
szinte elválaszthatatlan köteléket fog teremteni az
a beadvány, amelyet a két klub szombaton közösen nyújtott be az MLSz-hez. Az
anyaegyesiUeti
viszony visszaá litásáról
van szó, amelyet
a két
klub minden vezetője
óhajt.
A SzAK és a Szeged FC szombaton
megfellebbezte az MLSz-nek azt a határozatát, amely szerint a ligacsapatnak a Móraváros
lett az anyaegyesülete. Tekintettel arra, hogy olyan körülménye*
merültek fel időközben, biztosra lehet venni, az
M L S z megváltóztatja
korábbi
elhatározását.
Az
történt ugyanis, hogy a SzAK és a Szeged FC
augusztus 13-ón közösen benyújtotta az anyaegyesületi viszonyra vonatkozó beadványát az M L S z hez. A beadványban a SzAK bizonyos feltételeket
szabott és emiatt nem akceptálták b bejelentést
A SzAK a hibát 15-én kikorrigálta és égyoldalulag
terjesztette be ujabb beadványát, ezt az MLSz;
egyoldalúsága miatt nem fogadta el, ezért let ti a
Móraváros az anyaegyesület. Biztosra lehet
venni,
hogy most a SzAK és a Szeged FC közös
beadványának meg lesz az
eredménye.
—oOo—
Kelemen Márton, az MKSz
elnöke
lemondott
tisztségéről.
Egyetlen
alszövetségben
sincsen
annyi harc és elégedetlenség, mint az MKSz déli
kerületében, ahol szinte napirenden vannak a személyl és egyéb ellentélek. A folytonos torzsalkodásoknak az lett az eredménye, hogy
Kelemen
Márton, az alszövetség elnöke lemondott.
Lemondását azzal indokolta, hogy nem helyesli egyesek sportpolitikáját, álláspontját maglóévá tette
dr. Kirchnkopf
Ferenc, a központ elnöke. Hogy
ini lesz az elnök lemondásának a következménye,
egyelőre nem lehet tudni.
Sportemberek a biróság előtt. Még a tavaszi
S z A K — K E A C bajnoki mérkőzés után történt, hogy
Szekeres
László, az SzTK válogatott játékosa a
tribün mögött inzultálta
Papp Józsefet, a SzAK
főjegyzőjét. Az ügy a biróság elé került és a két
' sportember megbékélt
egymással; Szekeres
bocsánatot kért
Papptól.
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Budapesti értéktőzsde zárlat. A tegnapi newyorki áresések kedvetlenül befolyásolták a tőzsdepiac hangulatát, ugy, hogy lanyha
irányzattal
nyitott a hétvégi tőzsde. Az első kötések egy-két
kivételtől eltekintve a tegnapihoz viszonyítva, lényegesen alacsonyabb árfolyamokon jöttek létre.
Később a hangulat megnyugodott, az alacsony árfolyamokon vásárlók jelentkeztek, a vezető értékek' nagyrészt a kinálat megszűntével
emelkedő
áron cseréltek gazdát. A napi árveszteségek azonban nem térültek meg teljesen, ugy, hogy a zárlati árfolyamok túlnyomó részt olcsóbbodást tüntetnek fel. Magyar Nemzeti Bank 185.5,
Kőszén
492, Ganz 32.85, Izzó 227.00, Szegedi kenderfonógyár 52.5.
Zürichi devizazárlat. Páris 15.48, London 21.53.
Newyork 435 háromnyolcad. Brüsszel 73.30, Milánó 22.90, Amszterdam
239.425, Berlin
174.70,
Schilling 79.30. Bécs kifizetés 82.05. P r á g a 15.20,
Varsó 82.25, Belgrád 10, Athén
3.95,
Bukarest
3.25.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A határidős
piacon ma gyengébb volt az irányzat és a rozs ára
4—6, a tengeri ára 4 fillérrel gyengült. A forgalom csekély. A készáru piacon ma igen csekély
üzlet fejlődött ki, mivel ugy a kereslet, mint a kinálat nagyfokú tartózkodást tanusitott. Külföldi
hatásra a buza irányzata gyengébb volt és az árjelző bizottság egyes buzafajták árát 5 fillérrel
leszállította. A rozs üzlettelen, tartott, ára nem
változott. A takarmánycikkck piacán a
tergeri
ára 5—10 fillérrel javult, a zab 5 fillérrel olcsóbb. A forgalom csekély.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 10.70—16.90, belga
56.90-57.50,
cseh korona lf.55-11.95. dán kor. 75.10-75.90. dinár 7.50—7.95. dollár 337.30—341.30, svéd korona
86.35-87.25.
kanadai dollár 336.00—341.00, francia frank 12.35—13.05. hollandi forint 186 40—188 40
lengvel zloty 00.00—61.40. Ion 2.85—300. leva 3.90
—4 05, líra 17.40—17.90 (500 és ''000 lirás bankjegyek kivételével),
német
márka
—.—,
norvég
korona 84.55—85 40. osztrák schilling 80.00—8070,
svájci frank 77.55—78.55.
Budapesti terménytőzsde hivatalos ár,je«rvzése.
Buza tiszai 77 kg-os 20.15—20.70, 78 kg-os 20.15—
21.00, 79 kg-os 20.70—21.20, 80 kg-os 20.85-21.30,
felsőtiszai 77 kg-os 20.10—20.00, 78 kg-os 20.80—
21.00, 79 kg-os 20.75—21.20, 80 kg-os 20.9o—21.30,
fejérmegvei, dunatisznközi,
dunántuli
77 kg-os
20 20-20.55, 78 kg-os 20.50—2o.85. 79 kg-os 20.75—
21.05, S0 kg-os 20.85-21.15. Rozs pestvidéki 19.20
—19.30. takarmánvárpa I. 10.50—17.00, sörárpa I.
21.00-22.00; zab I. 17.10-17.30. tengeri tiszántúli
12.30—12.40.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhuló.
Szept. 101 (10575-106), dec. 100 (107 75 -hétnyolcad , máj. 108 egvnyolcad
(109.75—hétnyolcad).
Tengeri ingadozó. Szept. 103.5 (105
egvnyolcad),
dec. 62 hétnyolcad (63), máj. 64.5 (64.75)." Rozs
lanyhuló. Szept. 08.25 (81 egvnyolcad), dcc. 78 (79
egynegyed) máj. 78 egynyolcad (7925).

Iskolai zenemüvek féláron kaohatók. Iskolai zenemiiveket usszeK
Hungária anfinuaríum K.flyö.u«a 6 .

reggel.
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Szeged; Szerkesztőség Somogyi-ucca 22., I. emelet.
Telefon 23-33.
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegy
iroda: Aradi-ucea 8., telefon 13-06.
Nyomda: L ő w Lipót-u. 9., telefon 13-06.
Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., IIollán-ucca 5., I. Telefon 1-237 39.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Városi bérpalota (Tejpiac.)

Telefon 215.

Nyomatott
a kiadótulajdonos
Délmagyarország
' Hirlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
Felelős nyomdavezető: K L E I N S Á N D O R .
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BUTORCSMNOKA,
Szegőd, Dugonics-tér
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isziMyilMás
Mindazon jóbarátok, ismerősök, akik felejthetetlen
leányomnak,
illetve testvérünknek elhunytával fájdalmunkat részvétükkel és virágaikkal enyhíteni igyekeztek, fogadják érte leghálásabb köszönetünket.
Gáspár-család

Mészáros Sándor a maga és gyermekei nevebon mely fájdalommal tudatja, hogy szeretett hitvese,

Mészáros Sándorné
szül. MÉSZÁROS

ERZSÉBET

f. hó 11-én 6G éves korában hosszas
szenvedés ulán elhunyt.
A megboldogultat f. hó 13-án, hétfőn délután 4 órakor a közkórház ravatalozójából kisérjük utolsó nyughelyére, a rókusi temetőbe.
Engesztelő szentmise hétfőn reggel
8 órakor a rókusi templomban.
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