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I belügyminiszter visszaállította az MLSz és a JT önkormányzatai
Tiz futballkeriileíre osztják az országot
Budapest, január 29. Az 01T négyes bizotlsága szerdán ülést tartott, amelyen az MLSz miniszteri biztosa bejelentette, hogy a belügyminiszter elfogadta az MLSz és a JT önkormányzta
fának visszaállítására vonatkozó javaslatait és
megengedte, hogy a beterjesztett nj alapszabály-

tervezetben foglaltak szerint bu ják egj be a SzöI vétség, a JT és az Edzői Testület közgyűlé st. \z
1 uj alapszabálytervezet megszünteti az eddigi alI szövetségi,rendszert és fiz kerületre osztja fel az
\ országot,
|

Raöhel Field milliós könyvsikerének filmváltozata talán a legművészibb azok közül,
amelyeket a hangosfilm valaha produkált. K
népszerű regények filmredolgozása újabban
igen divatossá vált, hiszen a könyv; sikere a
legkitűnőbb reklám. Ennél a filmnél úgy érezA S z f l f iesz a z egueienikstáK ellenfele — M e g á l l a p o d á s a v a s u t a s o n es
tük, fordított a helyzet: a filmdráma teszi
a i egtjeieimsiaif hozóit o Kozds uierüozesreifdezesre
majd igazán népszerűvé és sikeressé Rachel
Field regényét, ezt a száz év előtti romantika
(A Délmagyarorszíig munkatársától) Ha a baj- teri biztos fogadta Cseb Il.-őt, aki előlerjes/.tctte
kissé komor színeivel árnyalt történetet, amely g noki küzdelmeket nem is, az előkészületeket min- indokait, amiért klubot akar változtatni. A játéegy nemes női lélek portréja köré fon hervad- denesetre megnehezíti az ujabb havazás, amely kosnak az volt az indoka, hogy már nem sokáig
ismét fehér takaróval borította be a sporttelepe- szerepelhet és szeretné jövőjét biztosítani. A mihatatlan koszorút . . .
ket. Ennek dacára a SzEAC a pályaedzéseket nem niszteri biztos nem teljesítette Cseh LI. kérését,
X filmre nem egészen illik rá a Cím": „Egy halasztja el, mert mint Pataky Sándor intéző mert éppen a mult héten mondotta ki az MLSz,
íiiszony báróm élete." X hár.om életből esak a mondotta, minden körülmények között végleg ki- í>°gy e áy bajnokságért két csapatban nem lehet
másodikat ismerjük meg, az elsőről semmiféle költöznek az egyetemi stadionba.
szerepelni. Ilyen körülmények között Cseh II.
— Tavaly tavasszal sem volt kedvezőbb az továbbra is a Szeged játékosa marad, bár még
képet nem nyerünk, esak halvány sejtését annak, hogy szomorú ifjúkor rejlik mögötte, a időjárás — hangoztatta az intéző —, mégis ki mindig reménykedik, hogy ügyét el lehet intézni.
kellett menni a pályára. Egyébként is ilyen páügyben a Szeged hivatalos álláspontja, még
harmadikat pedig a vígasztllozó ,.bappy end" lyán esetleg bajnoki mérkőzéseket kell játszani. Az
nem került nyilvánosságra, de nehezen lehet elígérete sejteti. De az, amit a film a regény- Csütörtöktől kezdve minden körülmények között képzelni, még lelépési dij ellenében is, a piros. ,
ből magába tömörített, megkapőan regényes, a pályán fogunk dolgozni és vasárnap már ba- fehér klub könnyen megválna egyik legjobb futmérkőzést játszunk.
Lekötöttük a ballistájától.
érzésteli és fájdalmasan szép románc, olyan, rátságos
mint egy spinéten eljátszott Beethoven-szoná- SzFIE-t, amellyel délelőtt fél 10 órakor tartjuk
X A Szeged edzése. A Szeged-játékosok rzerta, vagy egy távoli, zokogó, balk hegedűszóló.. meg játékunkat az egyetemi stadionban.
Ezzel szemben a Vasutas a hetet még a torna- dán ismét edzést tartottak a Dugonics-gimnázium
Ügyesen alkalmazott a film mesélőformája, teremben tölti, azután ő is kimegy a játéktérre, tornatermében Hesser Tibor vezetésével. Csüa múlt árnyaival viaskodó nevelőnő bizalmat- a szabadba. A piros-kékek egyébként csütörtökön törtökön ujabb, egyben utolsó tornatermi edzését
tartja a piros-fehér játékosgárda, mert vasárnap
fan növendékeinek meséli el magamögött ha- tartják edzésüket
már végleg kiköltözik a Temesvári-körúti páA
Vasutas
és
a
SzEAC
között
ismét
létrejött
gyött életének szomorú történetét s az ifjú lellyára.
az
a
megállapodás,
amely
tavaly
is
megvolt
és
kek visszatérő bizalma megadja neki azt a felamelynek értelmében a két NB II. osztályú csamentést, amit az emberi gonoszság megtaga
pat a Szegeden eldöntésre kerülő mérkőzéseket
dott tőle s amely nélkül nincs bátorsága az ú j közösen rendezi meg. A megállapodás értelmében
élethez.
a két együttes tavaszi, szegedi műsora igv ala(*mhímmmmmam
Bette Davis a nevelőnő Sok lélekbemarko- kul: március 3: SzF.AC—SVAC, Vasutas—D. Magyarság (Vasutas-stadioni, március 30- Vasutas
Budapesti értéktözsdezgrlat Barátságom fean
ló, esupaszív alakítását méltattuk már ezen a _DVAC, SzEAC—Vasas (Vasutas-stadion', ápri- guiatbau, szilárd árakon nyitott a tőzsde. Kezhelyen, de ennyire igaz és nagy művészi tel- lis 27: Vasutas—SVSE, SzEAC—MTK (Vasutas- detben az élénk érdeklődés következtében a részjesítményével még nem találkoztunk. Első be
stadion), május 18: Vasutas—Pénzügy, SzEÁC— vények magas árakon cseréltek gazdát A tőzsdeUyomásenk, hogy akarattal elcsúfította magát ETO (Egyetemi stadion), junius 8: Vasutas- BLK
idő folyamán nyereségbiztositó eladások nyomán
erre a szerepre, kihangsúlyozva, ami nem elő- SzEAC- Postás (Vasutas.stadion), juníns 22: Vas- a kínálat a legtöbb részvényben megerősödött és
utas—Zugló. SzEAC—SzFC (?). Zárjelben a mér- az árak kissé lemorzsolódtak Zárlat előtt a kenyös rajta; de- az már a lélek örök Ssodájá
kőzések szinhelyét tüntettük fel. Az utolsó mérkőnak számít, ahogyan megszépül é« fölmagasz- zésnapnál azért" tettünk kérdőjelet mert ezek a reslet az piac egész területén ismét fokozódott é*
az áralakulás egyenetlenné váit. A vezető értétosffl önfeláldozó, tiszta szeretetének szent tü- mérkőzések annak a pályáján kerülnek eldöntés- kekből a Kőszén, a Rima, Tröszt Gumi, Brassói
zében- Van néhány felejthetetlen jelenete, ame- re, amelyik csapatnak akár a bajnokság, akár a részvények árnyereségekkel, a Bauv.lt, Fegyver,
lyért kétszer is érdemes végigsírni a filmet. A kiesés szemoontjából nagyobb szüksége van a Ganz, Magyar Cukor részvények pedig kisebb árhölgyközönség ezekért a jeleneteiért örökre pontokra,
veszteségekkel zártak Zárlati Árfolyamok! Ma—oQo—
gvar Nemzeti Bank 216.74 Mag/*.- Általános Kőszívébe zárja . . .
szén 491.—. Ganz 24,8, Izzó 192 - Szegedi kender
X SzEAC—KEAC mérkőzés Kolozsvárott.. A 84 25.
Charles Boyer Csak a másödikhegedű, de
szívh'angjaival most is hatást ér el. X többiek, Kolozsvári EAC. amelynek magvát a volt -zeZürichi devizazárlat Páris 8.20, London 1607
különösen a gyermekszereplők, méltó részesei gedi egyetemisták adják, jelentkeztek az Mf.Sz- és fél. Milánó 21.67, Newyork 431.-, Berlin 17350,
ívé! a bajnoki küzdelmekre való beosztás érdeké
a film költői szépségének.
Ken. Az MLSz a jelentkezést tudomásul vette és Szófia 4.25, Belgrád 10.-, Athén 3.—, Bukarest
^ m h h h h h b m h h h b b m h í ^ b h ^ I
beosztotta a kolozsváriakat a Szamos-csoportba. 2.15.
A kolozsvári egyetemisták egyébként ünnepélyes
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. AnSzeged sz. kir. váfos polgármesterétől,
külsőségek között akarnak belekapcsolódni a fut- gol font —— belga fr. —.—, dán kor. —.—, di
«821—194Í.
ballsportba. éppen ezért márcins 15-én spór'ün- nár 760—790 dollár 343.00-348.00, francia frank
nepséget rendeznek Kolozsvárott. Az ünnepség — —. hollandi forint —.— eseb-szlovák korona
keretében persze, futballmérkőzés is lesz és eb- —
(20 K-nál nagyobb címletek kivételéből az alkalomból a KEAC a SzEAC-cal játszik.
Kőzhirré teszem, hogy az újból beállott hava- Tekintettel arra. hogv a Vasutast • mindig baráti vel), szlovák kot 1145—11.80 (20 K-nál nagyobb
zásokra való tekintettel a szén és tűzifa árához szálak fűzték a KEAC-hoz. « Is szeretne bele- címletek kivételévei . kanadai dollár "250—300. leva
leu 820-3.40. lira 17-40-17.90, német
felszámitható métermázsánkinti 20 és 10 filléres kapcsolódni ebbe a nagvszabásu programba és a
márka
—,
svéd korona 81.70—82.70, svájci ir
Pótdijak felszámítását további intézkedésig enge- SzEAC-cal történt megállapodás ntán levélben je7960—80.80.
óólyezem.
lentkeztek" a kolozsváriaknál A piros-kékek els
Budapesti terménytőzsdezjlriat. A terménytőze
«ged, 1941 évi január 29-én.
gondolása szerint, a kolozsvári ünnepségen a
dén
csendes volt az üzleti forgalom. A készárnpiac
Vasutas, a SzEAC, a KEAC és a KAC 'KolozsDr. Pá Ily József, polgármester
árai változatlanok,
vár) vemre részt.
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Szerkesztésért és kiadásért felek

X Meghosszabbította a város * SrAK-píilvS
bérletét. A Szeged választmánva tegnap illést tarBerey Géza
tott dr Medrv Miklós elnökletével A szokásos jefőszerkesztő.
» Delmagyaror^zág Hfrlap- és Nyomda vállalat Rt. lentések elhangzása után portyabeszámoló volt,
majd beielentették. Koev a város 1953-ig mevügyvezető-i igazgatója.
bosszr.bbitotta a SrAK-nálva Bérletét
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér «., I m - Éj
V Cseh Tf. « Szegedbe* maríM? Mentett* s
Bzgkisd fezerkesz+Őség: Kálvária-ute* 14 _ Kiadó- DéTmac-rarorszig, 'Cseh TL üí a <5*mma kőzött
hivatal: Szeged A radi-ntra 8 - Telefon <«Wr- "Van tfnvr*t««a> tnduftsk m*« intettnek az lett
te&zJffcég, kiadóhivatal és nyomda): 134)6.
volna a ttÜfá, bogv * Szeged-fáféfce* M i s t kap a
Kiadótulajdonos:
eígesattatnát és már Tavasszal Budapesten szereHírlap, és Sjjpmdaraafetet h . steit volna. A® fcgyben gr. Gídófrafar 'Pál minisz-

A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése
Buza 78 kg-os 23.80. rozs 71 kg-ós 19.80, sörárpa
kiváló 26 70. I. r. 25.70. ipari 2470, takarmányárpa 21.30. zab 71 kg-os 22.15, tenaeri ni 18.30.
Csikágói terménytőzsde/áriát Buza lanyha.
Májusra 82 hétnyolcad—háromnyolcad, juliusra
77 egynyolcad—egynegyed, szeptemberre T7.25—
háromnyolcad Tengeri lanyha Juliusra 61.75
májusra 62 egynyolcad, szeptemberre 60 égyuyol
cad, szeptemberre 62 egynyolcad. Rozs lattfba
Májusra 43 hétnyolcad, juliusra 45 egvnyokad
szeptemberre 45 ötnyolcad.

