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csó, Turai, Lázár—Sas, Cseh, dr. Sárosi, Tol-
di. Titkos. 

Svájc: Bizzozero—Minelli, Lehmann—Sprin-
ger, Vcrnati, Lörtscher—Weber, Wagner, 
Monnard, Walacek, Aebi G. 
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Délmagvarország—Rheiins. A szombati ba-
seli mérkőzés után, vonatra iilt a déli váloga-
tott futballcsapat és Franciaországba utazott, 
Rheiinsbe, ahol a kerület együttesével méri 
össze erejét. Tekintettel arra. hogy nem lehel 
tudni, a rheimsi csapatban szerepelni fog-
nak-e ligabeli játékosok, a mérkőzés esélvei-
ról sem lehet szólni. Ha játszanak a ligás'fut-
ballisták. akkor a helyi csapat a meccs fa-
voritja, ellenkező esetben a déli csapat reáli-
san nem vesztheti el a játékot. 

SzVSE- OMTK hirkozócsnpat bajnoki meccs a 
Vasutarnacsarnokbnn. A Vasutas birkozócsa-
pata kitűnően kezdte a sze:on'; a HMTE fölött 
aratott pompás győzelme u'án vasárnap az Oros-
házi MTK csapatát látja vendégül. A küzde'eiiinek 
a szegedi csapat a favoritja, msplspetés azonban 
nincsen kizárva. A mérkőzés dé'utdn fél 5 órakor 
kezdődik a Vasutas-stadionban lévő tornacsarnok-

ban. 

Diákmeccs. Szombaton délután az egyetemi 
stadionban játszották le a Dugonics-gimnázium 
IV. a. osztályának és a 111. a.-nak firtballmérkö-
rését. A meccset a IV. osztálya csapat 9:t (5:1) 
arányban nyerte meg Lőrinczy (4), Dietrich (2), 
Piukovlch II. (2) és Christopb. illetve Szűcs lőtte. 
A győztes csapatban a góllövők és Zolnay, a 
vesztesben Recktenwald játszott jól. A meccset 
T'iukovich I. vezette. 

Jogász—Matematikus labdarugóinérkőzéa. Az 
egyelem jogi és matematikai karának labdarúgó-
csapatai vasárnap délelőtt fél 10 órakor a KEAC-
stadionban-összeméri erejét. A meccset dr. Sehnn-
nen János vezeti. A mérkőzés a „Gerendás-kupá-
ért" folvik. 

m O W f O -lovak 
Mélyen lisztéit Szerkesztő Ur! Az a körül -

máény, liogy nb. lapjuk mindenkor nagy 
megértéssel karolta fel a sportegyesületek sé-
íelmeit, indit arra, hogy az igen tisztelt Szer-
kesztő Úrtól az alantiak közlését kérjem. 

Az egyesületek legnagyobb problémája, kü-
lönösen fontosabb mérkőzéseik előtt, a já-
tékvezető kérdése. Miután a játékvezetők egye-
sületi érdekeltsége, valamint a sok törlés a J. 
T. biróküldő bizottságának munkáját is erő-
sen megnehezíti, fel kell vetnem azt a kér-
dést, hogy az úgynevezett derbi, vagy na-
gyobb jelentőségű mérkőzéseken, miért nem 
lehet foglalkoztatni az egyesületen kívüli já-
tékvezetőket. akiknek pártatlansága minden 
vitán felül kell, bogv álljon. Bár a J. T. tu-
domásom szerint, nem rendelkezik megfelelő 
szánni egyesületen kiviili játékvezetővel és 
különösén olyannal, akire nagyobb fontosságú 
mérkőzés vezetését nyugodtan bizhatná, talán 
éppen ezért kell, hogy felhívjam a figyelmet 
arra a játékvezetőre, aki a múltban már igen 
sok nagyobb jelentőségű mérkőzést vezetett 
az érdékeit egyesületek legnagyobb megelé-
gedésére. Ez a játékvezető S u g á r-S t en i t z 
Béla. akit sajnos az utóbbi időben a Játék-
vezető Testület nem igen foglalkoztat, bár 
képességei olyanok, hogy minden egyesület 
szívesen és megnyugvással veszi működését. 
Eddigi játékvezetését mindenkor a megfelelő 
hozzáértés és teljes pártatlanság jellemezte. 
Az egyesületek érdekében állónak látszik te-
hát Sugár mennél sürübbeni foglalkoztatása, 
mert ez a körülmény Játékvezető Testület jó-
hirnevének is előnyére szolgál. 

Arra kérem a Játékvezető Testület vezető-
ségét, hogv az egyesületekre nézve igen fon-
tos kérdési a lehelő legsürgősebben vizsgál-
ja felül és adjon alkalmat Sugárnak, bogv 
az egyesületekre, de magára a Játékvezető 
Testületre is értékes munkáját minél inten-
zivebben kifejthesse. Soraim -s/ives közlése-
ért köszönetet mondva, maradt tisztelett?: 

(Sportember-előfizető.) 

Évi részletfizetésre 

Rádió, kerÉhpárj 
Gyermekkocsi, gramofonlemezek leg-

olcsóbb forrása. Javitómühely. 

varrógép Déri) GcpdrultóZ. 
„9 gólt rugiunk, de besöféíedelt 
es abba kellelí hagyni 
a játékot. . 

Szombaton este három kipirult arcú 14 
év körüli diákgyerek állított be a Délma-
gyarország szerkesztőségéhe. Illedelmesen 
köszöntek és éppen ugy, mintha tanáruk 
előtt állnának, előterjesztették kérésüket: 

— Tisztelettel bejelentjük — mondotta a 
legélénkebb arcú —, hogy mi a gimnázium 
IV. a. osztályának tanulói vagyunk és dél-
után a KEAG-pályán legyőztük a III. a. osz-
tályt. Kérem, szíveskedjenek az eredményt 
a lapba betenni... Kórusban mondták az 
eredményt: 

— 9:1 (5:1) arányban győztünk és meg is 
érdemeltük a győzelmet! Többet is rúghat-
tunk volna, de már besötétedett és abba kel-
lett hagyni a játékot, mert ha nem érkezünk 
idejében haza, kikapunk, pedig holnap nin-
csen tanitás. Szabadnapunk van, meccsre 
megyünk és drukkolunk Riesz bácsinak . . . 

— Tessék megirni azt is — mondotta 
Piukovich II. —, hogy kik lőtték a gólo-
kat. Lőrinczy lőtt négyet, Dietrich kettőt, 
Christóph egyet. A másik két gólt én rúg-
tam, de lőhettem volna többet is, dé a bá-
tyám, aki a biró volt, nem adta meg két 
szabályos gólomat. Azt hitte, hogy otthon 
van. . . ---ív, • • • . 

— Kik játszottak jól? 

— Én is, én is, én is — mondották kó-
rusban. Ez azt jelenti, hogy jól futballozott 
Piukovich II., Lőrinczy és Dietrich. 

— Te is jó voltál ugy-e — fordult Piuko-

vich II. Zolnaylioz, a társaság harmadik 

tagjához. 

— Miért kérdezed — felelte szemrehá-
nyóan a csatár — láthattál, hogy játszom... 

Ezután a három fiatalember, mint aki 
jól végezte dolgát, illedelmesen elköszönt és 
boldogan hagyta el a szerkesztőséget. Egy 
perc múlva azonban visszarohant Zolnay és 
a következőket mondta: 

— A sportszerűségnek tartozunk azzal, 
hogy megmondjuk ki rúgta az ellenfél gól-
ját és ki játszott a III. a.-ból jól. Szűcs 
lőtte a gólt, kívüle Recktenwald tudott fut-
ballozni . . . 

— És a játékvezető? 

— Majd ad neki a kis Piukovich. ha haza-

megy . . ' 
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llirck a DLASz-ból. A Vasutas megóvta a MAK 
e'.'en 2:3 arányban elvesztett mérkőzését azon a 
cimen, hogy a játékvezető leküldte a pályáról 
egyik futballistáját, Sántát, mert annak az ellenfél 
leszaki.otta — a nadrágját. Amig távol volt a fut-
bal ista, rúgta a gyöz'.es gólt a MAK. A DLASz 
egyest Írója az óvást igazoíójelentés miatt kiadta 
a MAK-nak. — Józsa József SzáTE-futballistát 5 
hónapra tiltották cl a nyilvános szerepléstől. Klub-
társa, Daröczi Frigyes 2 hónapig nem futballoz-
hat, az a'sóvárosi csapat trénere, Szögi Ignác el-
len pedig fegyelmi eljárás indult Dömötör Ödön 
játékvezető felje'entése alapján. Kenyeres Jánost 

1 (Zrinyi-KAC) 2 hónapra eltiltották a játéktól, Far-
kas Józsefet (SzEATC) kiállításával megbünteteit-
r.ek találták. 

Szabálymagyarázó est és bankett a futballbi-
róknúl. A Játékvezető Testület déli kerülete ked-
den este 8 őrekor szabálymagyarázó vitaestet ren-
dez. A vitaest után bankett lesz. A bankettre ked-
den dé ig lehet je'entkezni dr. Juhász Jánosnál 
(Fodor-ueca 9., te'efon 14-11.). 

Vezér Ernőt, Czeglédy Józsefet és Boross Pált 
ajánlotta a Játékvezető Testület déli kerülete a 
központnak elsö'.igabajnoki meccsek vezetésére. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Szilárd irányzat-
tal nyitott a hétvégi tőzsde. Newyorki és londoni 
szilárd jelentések kedvezően befolyásolták a spe-
kuláció hangulatát cs már nyitáskor a tegnapinál 
magasabb árak kerültek felszínre. A vételkedv a 
vas- és bányaipari piacról indult ki, a tőzsde 
egész területén elterjedt és mivel igen sok rész-
vényben áruhiány mutatkozott, az árfolyamok je-
lentékeny mértékben emelkedtek. Az eddig elha-
nyagolt cukoripari értékekben is élénk üzlet fej-
lődött ki javuló árfolyamok mellett. Nemzeti Bank 
179.50, Magyar Általános Kőszén 479, Egyesült Iz-
zó —, Szegedi kenderfonógyár 57.75, Ganz 31.93. 

Zürichi devizazárlat. Páris 11.(585. London 21.62, 
Newyork 433.87, Brüsszel 73.62, Milánó 22 75, Am-
szterdam 239.87, Berlin 174.775, Bécs 79.35, kifi-
zetés 81.80, Prága 15.23. Varsó 81.80, Belgrád 10, 
Athén 3.95, Bukarest 3.25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatulos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.70—16.90, belga 56.00—57.50, 
cseh korona 11.00—11.70. dán korona 71.65—75.45, 
dinár 7.25—7.80, dollár 335.05—339.05, svéd korona 
86.25—87.15, kanadai dollár 333 00-338.00, fran-
cia frank 11.10-11.60, hollandi frt. 185.60—187.60, 
lengvel zlotv 60.00—61.10, leu 2.83—3.00, leva 3.60 
— 1.00, lira 16.90—17 90, (5oo és 1000 lírás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—. norvég ko-
rona 81.05—84.95. osztrák schilling 80.00- 80.7(1', 
svájci frank 77.40—78.30. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupia-
con élénk üzletmenet mellett búzában gyengén 
tartott volt az irányzat. A bejelentett kötések ál-
talában a tegnapi árkeretek közölt jöttek létre év 
igy a hivatalos zárlati árfolyamok nem változtak. 
A rozs 10 fillérrel olcsóbbodott. A takarmánycik-
krk piacán 10 fillérrel gyengült az uj tengeri. A 
határidős piacon barátságos nyílás után lebonyo-
lítások következtében az irányzat elgyengüli. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. 
Buza tiszai 77 kg-os 20.50—21.00, 78 kg-os 20.80— 
21.30, 79 kg-os 21.05-21.50, 80 kg-os 21.20-21.6a. 
felsőtiszai 77 kg-os 20,10—21.00, 78 kg-os 20.70— 
21.30, 79 kg-os 20.95—21.50, 80 kg-os 21.10—21.6o, 
fejérmegvei, dunatiszaközi, dunántúli 77 kg-os 
20.45—20.90, 78 kg-os 20.75—21.20, 79 k+-os 21.00— 
21.40, 80 kg-os 21.10—21.50 Rozs pestvidéki 18.5o 
—18.65, takarmányárpa T. 16.50—17.00, sörárpa I. 
21.00—2300, zab f 16.70-16.80, tengeri tiszántúli 
13.90—14.Oo. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Dec. 91.73—hétnyolcad, máj. 92 egynyolcad, jun. 
86.5—ötnyolcad. Tengeri lanyhuló. Dec 54 egy-
nyolcad, máj 57, jun. 58.25. Rozs lanyhuló. Dec. 
71.75, máj. 70.25, jun. 60. 

Harmincéves jómcgjelcnésü két diplomás 
dr. kereskedelmileg képzett 

va«"onos fiatalember 
elfoglallsága vnialt ezúton 

Csakis vagyonos uricsalád ajánlata kéretik 
,,Komoly 30245" jeli gérc Bjockner hircTe-
tőirodába, Budapest, Erzsébet krt 14. 

MEGHÍVÓ: a Paris) Nagy Áruház Rt. szegedi 
bej. cégnek Szegeden 1937. évi november hó 21. 
napján délelőtt 10 órakor a társaság üzlethelyi-
ségében Kiss-ucca 1. szám alatt megtartandó 
rendkívüli közgyűlésére. — Tárgysorozat: 1. A 
részvénytársasági alapszabályok 2. jj-anak módo-
sítása,- amely paragrafus a vállalat célját tartal-
mazza. 2. Az alapszabályok 4. g-ának niódositása 
alaptőkeemelés céljából. 3. Az alapszabályok 8. 
Sj-ának módosítása a részvénytársaság cégének 
jegyzése tárgyában. 4. Az alapszabályok 19. Sj-ának 
módosítása, a közgyűlésen való elnöklés tárgyá-
ban. Az igazgatóság. Jegyzet: Az alapszabályok 
13. §-a értelmében részvényesek, kik szavazó jo-
gukkal élni akarnak, kötelesek a közgyűlés össze-
ülte előtt legalább 3 nappal részvényeiket térit-
vény mellett letéteményezni. A letéteménvezés a 
társaság pénztáránál (Szeged, Kiss-ucca 1.) tör-
ténik, , - 1 9 9 


