
— M a i n crref* T M H tstefe 
Balasaa Ármin. A Délin agyai-ország 

y>tj8ré*i számában »Egy szoborünnep-
ség. ahol tüzessaemü lánynak nézték 
Móra Ferencet* cimü cikkünk em li-
báét tesz arról is, hogy Juhász Gvula 
verseinek első kiadója B a l a s s a Ar-
» i » volt, aki a költő tudta nélkül ad-
ta k! a verseket • csak később egye-
set! meg Juhász Gyula Balassa Annin 
nal A cikknek eszel a részével kap-
csolatban a Balassa-esalád részéről 
közöltek velünk: tény az, hogy a köte-
tet 1<*V7-heu tényleg Balassa Ármin 
adta kl aki a Szeged és Vidékének 
főszerkesztő-tulajdonosa volt s Juhász 
Gyula tudott róla. hogy készül vers-
kötetének kiadása. A közöttük Jevfl vi-
szony mindvégig a legszivélvesehb 
volt s az elhunyt Balassa Armln ko-
porsójánál Juhász Gyula mondo't bu 
rsnhessédet.* Fzzel * kiegészítéssel je-
lentősen ktbövfll és megvilágosodik a* 
a szegedi knlturtörféneti dokumentum 
amely a nagv költő és a kiváló iró-fő 
srerkestfő benső kapcsolatára annviro 
jellemző 

_ Bundát. snMf. eipőt, fynkof és 
pénzt Inntak. A szerdal nap folvamán 
öt wfahh lopási üevben lnditotf nvo-
mozásl a rendőrség. Melzel* Frida h* 
ró Jósika-ntca 1S szám alatti lak* 
"óról 5 női prémhundá' loptak el Is-
meretlen tettesek 1WV1 nenffő árféthro 
— Vitéz dr. Gárgván Tmre Rus n*ter 
utcai házának ndvnrflból. a félszer 
alá tolt korairól Ismeretlen tettesek le 
loptak egv 5f*l pengő" érő suhát -
Kereszfénvf János Szillérf-sn«árul 
szám alatti lakos lakásába ismeretlen 
tettes erőszakkal behatolva, a hezár» 
svek'rénv feltesrltése ntán errv pár ma 
gasszárn férflelnőt ellooott _ Wár 
fon Ferenc Pásztor-nfea 70 szám alatt' 
lakos tvukketrecét az élsraka Isme 

ratlen tettesek" feltörtét? és 4 'vul?o> 
elemettek". _ Vitéz Farkas Tőrrefrrt 
Gvertvámosf-ufr* 4 szám alatti ?ako«-
bevárt szrkrénvébő! 2ŐÜ nenvő bankó 
pénzf lootalr fsmere'inn betörők 

S P O R T 
A Szeged még mindig nem adta fel a reményt 

A csütörtöki SzTK elleni kétkapus edzésen változ a lá soka: 

próbálnak ki a csapó ban 

S Z Í N H Á Z 
A színházi iroda közleményei 

H E T I M Ű S O R i 

Gdlt&rt&k délután: Patyolatkjsasz-
saony (Katonaelőadás). 

Csütörtök este: Mária főhadnagy. 
Péntek délután: Latyi-Matyi (Gyei-

mekelőadás). 
Péntek este: Mária főhadnagy. 
Szombat délután: Mária főhadnagy 

(Ifjúsági előadás). 
Szombat ese- Mária főhadnagy. 
Vasárnap délután: Mária főhadnagy 

(Mérsékelt helyérak). 
Vasárnap este: Mária főhadnagy. 
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Ma este; Mária főhadnagy Földé 
• j i László első felléptével Ma este 
előazór lép fel Főidényi László a Má 
ria föhadnagv Kossuth Lajos szerepé 
ben. Az Uj Magvar Színház kitűnő mü 
vésze Budapesten töhb mint kétszáz 
szór aratott hatelmas sikert a Fővá 
rosl Operettszínházban ebben a sze 
repben A Mária főhadnagy továhbi 
előadásain mától kezdve tehát két ven 
dék lép fel: Fogarassy Mária mini 
rímsjvreplő és Földénvl László mini 
Kossuth Lajos. A nagy érdeklődé' 
miatt jegyekről siánlatos előre gon 
doskodnl A Mária főhadnagy pén'e 
Ven este tisztviselői bérletben kerül 
szlnm 

Pénteken délután? TJafyf-Mafvl 
Vagv gyermek előadás lesz pénteken 
délután 3 órakor a Városi Színházba* 
Srinre kerül harmadszor Budapest 
legnagyobb sikerű gvermekoueretMe 
melyet a rádió ls körvettto't. a T.afvi 
Matyi (a furfangos rukrászinas). a 
címszerepben Károlv! Vilmossal mér 
sékeli helvárakkal F*» a rendkívül 
kedves és mulatságos overmekósre 
bot • « nhá* Igazgatósága a szülék 
*rivy« gyeimébe ajAnlje, Telefon; 
26-90. 

Annak ellenére, bogy « vasárnapi 
újvidéki mérkőzéshez senki sem fűzőit 
vérmes reményeket Szegeden, a súlyos 
veresig mégis lehangolólag hat a csa-
patra és a szurkolókra egyaránt. Az 
I. osztályban való bentmurádás remé-
nyét azonban még mimlig nem adta 
fel a Szeged. Hat mérkőzésük van még 
hátra a piros-fehéreknek, ebből ilthon 
játszanak hármat. Bizfosra veszik, 
hogy a három itthoni mérkőzést meg-
nyerik. a vidéken játszandó mérkőzés-
ből -pedig egy, de esetleg két pontra 
számítanak Ha ez a száml ás bevA 
lik. meglesz az a 22 28 pont, ami 
szükséges az I. osztályban való bent 
maradáshoz A vidéken játszandó mér 
kőzések közül most vasárnap kerül 
sorra Nagyváradon a NAC—Szexed 
találkozó. Szinte lehetetlennek lát 
szik. hogv a bajnokságra lörő NAC-tól 
a Szeged ponto' tudjon elvenni, a já-
'ékosok azonban ezt nem tartiák 
olyan lehetetlennek. A NAC, mint 
íeohnikás egvüttes, sokkal jobban »fek 
szik* a Szegednek mint például az 
SBTC. vngv a DiMAVAG fa másik két 
vidéki ellenfél), azt remélik tehát 
hogy á NAC lesz az amelyiktől az 
óhaitott vidéki esv pontot e l r a g a d t á k 

A húsvéti két mérkőzéstől a Sze 
ged já'ékosat kedden még igen féred 
tak váltak, ezért a szokásos hételeb 
kondirióertzésf szerdán délután tartó' 
ták meg Ma csütörtökön az SzTK •»' 
len les* kétkapus edzés a T e m e s v á r t 

körnfon Ezen a tréningen egy-két 
dekes változtatás krtnóhálásám kert? 
sor Fdzés ntán este R Arakor szak 
osz'fllvl ütésen beszélik meg és ha'á 
rozzák el a osapat vasárnapi össze 
állítását 

A nagyváradi mérkőzést Rónai ve 
zefi Nagy Ernő és Tóth Mihály segéd 
leiével. 

—«o®—• 

Csak a Vasutas Játszik 
vasárnaD NB-mérlcőzést 

Szegeden 
A Szeged vasárnap Nagyváradot 

mérkőzik, az Sz'l K nak pihenő napj-
van, igy csak a SzVt>E játszik ezci. 
a napon Szegeden NB-mérkőzést. Az 
egyetlen sz.egedi NB mérkőzésnek ki 
tünő programja van, amennyiben a jó-
képességekkel rendelkező makói vas 
utascsapat, az MVSE lesz a SzVSE e> 
lenfele. A SzVSE nagyon komolyan 
veszi ezt a mérkőzést, mert bár je 
lenteg ót tiszta pont ai vezet a ta 
be lián a KHAC előtt (a kaposváuak 
kikaptak húsvétkor), mégis feltétlenü-
győzni akar, bogy bajnokságát bebiz 
tositsa. Vasárnap az SzTK ellen néha-
néha döcögött a Vasutas-gépezete 
igaz, bogy az ellenfél nem nagyor 
késztette komoly játékra és nem is 
volt szükség nagyobb erőkifejtésre A 
vezetőség szerint azonban a csapat 
kissé »tut van játszva*, ezért Ber 
kessy edző ezen a héten nem tart kát 
kapus edzést, csak kondirió gyakorta 
tokát végeztet a játékosokkal Az 
MVSE elleni csapatot ma, csütórtö 
kőn, vagy holnap éllitják össze, még 
pedig a mult vasárnapi csapat alap 
ián Nem lehefetlen azonban, hogv 
egy-két változás lesz a* együttesben 
Bakos mindenesetre visszakerül a csa 
társor iohbszáiére. Általában szo* 
igyekeznek. hogy a csatársor átütő 
erejét fokozzák. Szó tehet Sailos T és 
Borbély I játékáról is. mert mind n 
kát iáfékos tréniösbe állt IWhél* V 
Kasárekpf tátékávaV elégede' a v°ze 
'őség A kis Rorbélv azt nvui'n'te 
amit várták tőiéi ho««*o szünet utá* 
elég jól mozgott. annak ellenére, hogy 

az ellenfél legjobb embere, Kolozsy 
volt az ellenfele; 

A SzVSE—MVSE mérkőzés birája 
Moldoványi lesz. 
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X Megindult a játékvezetői tanfo-

lyam. A futballszövetség szegedi ke 
rületének játékvezetői tanfolyama 
megindult A tanfolyamnak sok részt-
vevője van nagyon sok volt fulballls 
ta jelentkezet', ezért a tanfolyam szép 
sikerrel kecsegtet A legközelebbi elő 
adás pénteken lesz. addig még ujabb 
jelentkezéseket elfogadnak a szövetség 
hivatalos helyiségében. 

X Megkezdi működését a Szeged AK 
atlétikai szakosztálya. A Szeged AK 
legutóbbi válasz'mányi ülésén Marko-
vics Szilárd ügyvezető elnök bejelen 
ette. hogv az egyesület belépett a Ma 
gvar Atlétikai Szövetségbe A* attéti 
kai szakosztály rövidesen megkezdi 
működését Kerénvi József testnevelés" 
tanár edzői iránvitása mellett Keré 
ovi József a ma esft választmányt filé 
sen vázolja az atlétikai szakosztáb 
munknorortramlát 

X A HASE vendégszereplése Mnh« 
'on. Husvét két nanián a H\SF Mn 
holon vendégszerepelt még hozzá 
szén sikerrel, amennvihen vasárna* 
i-0 (0:0? aránvban győzőt* az ot»a»' 
-sanat ellen A gólol? Wözflt bármai „ 
kitűnő formában Tevő Köss egyet ne 
dlg Juhász rní»ntt A mnbnltelrnok 
-endktvö 1 lo'sretf a s reged t esans' 

n* főlényes fáféka sportszert 
meg-)far'ása s a közönsé" lelkese-

roo-netta a szegedi fink*' Még na 
-vobb volt a mohnlínk öröme amtko> 
a másnapi revá*smérk*-*«,H, S-1 '1 -I" 
arányban gvöztek a* előző nani mér 
'•őzésföl és ünnepléstől fáradf szege 
liek felett Ennek a mérkőzésnek égve' 
'on szegedi yólfát .Tnhás* rúgta A 
'TARÉ egvéhként lelkiismeretesen ké 
:zfit a vasárnap délp'án Ml 5 órako-

SzTK nótván a gzen-ed ff esanot-
•Hen lelá'srandő bafnok' rangadőmér 
'•őzé sre A HA VE közérw^otárínak 
"etrkvnek betegsége miaft tartaléko 
•an lesr '• énvfeten fá'szanl 

X A Postás húsvéti vqpdéggzerep-
lése Péterrévén és Adán. A HASE-hoz. 
hasonlóan a Postás is bácskai »por 
ván* volt husvét két nppján. Vasár-

nap Péterrévén a DMKSz futhallcsa 
pata ellen játszott és Márton f2), vitéz 
öidög f2). valamint Csonka góljaival 
5:3 arányban gvőzőtt. Hétfőn Adán 
vendégszerepeltek a szegedi pos'ások 
ít' 6:2 (2:1? arányban vereséget szen-
vedtek A szegediek góljait Márton 
rúgta Vasárrap nehéz mérkőzése lesz 
a Postásnak Csongrádon kell meg-
verekednie a hafnokt pontokért a 1e 
lenteg kttfinő formában levő CsLF 
vei. 

X ITjvldékeu látszik vasárnap az 
f'TC. Az UTC vasárnao Hlvidéken az 
UVAK ellen iálszik NB Hl hainnk 
mérkőzést Az nfszegediek kérték az 
uividékt egyesületet, hogv a mérkőzé-
kezdetet 2 órára helyezzék mert csat 
tgy tudnak hazatérni még aznap Az 
UVAK azonban ezt a kérést nem tel 
tesffette ezért az UTC panasszal for 
dnl az AURz. bez A kendergvári esa 

oat égnébként valószínűleg kénvteter 
lr«* nélkülözni frterőscégé' gzéll kö 
•énfedezete' nkt szeleöl-tt beosztA*-
mlatt nem ntarbat Utvtdékr* Szé' 
-sak abban az esetben hidna a esanot 
'al mennt még aznap clnfnzbatn« 
"tvtdékrfll 

X Ásztettienls* egyéni I»a5nnk»é" 
nelleSOn gremheten éc vasárnap r»" 
teztk a ezob-dketak Pattespn az »«z 
'n'ifrnfsz ofo-énl hatnék--?érrdkat A nn 
lirsi versenyen rész'veRjmek o Ma-
gyar Kender-UTC versenyzői is. akik 

O e i M A f i Y A R O F S Z A G * 
C8trTnRTftK 1948 á p r i l i s 3Ü. " 

mint ismeretes, Zentán megnyerték a 
kerületi csapatbajnokságot. Az egyé-
ni versenyekkel egyidejűleg kerül lebo-
nyolításra s női csapatbajnokság, 

amelyre elküldték benevezéseiket a 
Magyar Kender hölgy versenyzői ls. 
Sorsolásuk igen szerencsétlennek 
mondható, mivel a döntőben az ország 
legjobb csapatával, a Szabadkái ATC-
yel kerülnek ö«sze. 

Fej-
Ai dsrékUjit. . 
Amelygé*. tisztátalan telni 
gyskraa ctak «t emésztési 
Zavaroknsk kfivetkezménye. 

T Ö I S P I E 
Budapesti érjéktőzsdezárlat. A bu 

dapesti értéktőzsde irányzata barát-

ságos volt. A' részvénypiacon tovább 

ra is érdeklődés mutatkozott szinte 

valamennyi ér'ék iráni, a kötvény- és 

záloglevelek piacán is a kereslet volt 

túlsúlyban Árukínálat az, üzletidő eisi 

telében alig jelentkezett, úgyhogy s 

kötések általában csak zárlat felé jöt-

tek létre. Zárlatkor az irányzat jó' 

ártott volt. Hitelbank 130.—, Magyar 

Bank 9 1 _ Nemzeti Bank 432.-. Ke-

reskedelmi Bank 239.5, Pesti Hazai 

16875, Magyar Kender T3—, Szegedi 

kenderfonógyár 311.75, Szikra 513.5. 

Zürichi devizazártat Páris 4.15, 
London 17 31 25. Ncwyorb 431 _ Brüsz-
szel 69.25, Milánó 22.66 egynegyed, 
Am-zieroam 229.37 fél, Berlin 17X55, 
Szófia K375, Bukarest 337 5. Madrid 
39.75 

A Magyar Nem*ett Bank htvataítt 
valutaárfolyamai. Szlovák kor 11 45— 
1175, Ura 17 40-17 90, svájci fraufc 
76.60—80.60. svéd kor. 7170-8270 

A budapesti terményozsdén 
kély forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Közellátási köziemenyek 
1. tudomására jutott a közel la áti 

hiya alnak, hogy a húsvéti üuutpek 
t,őU egyesek nem tudtak valamilyen 
ok miatt hust vásárolni. Azok, a»uk a 
közellátási szelvényiv »D« és »E« be-
tűire a megállapított huslejadaghoz 
nem jutottak hozzá, április tí»-én, csö-
tórtökön a be nem váltott két jegyie 
marhahúst vásárolhatnak az alabbi 
husiparosoknál: Központi Huscsar-
nok, V a r g a István (Tisza Lajos-kör-
ut), A. K o v á c s József (lavasz-utcaj, 
M ó r ó Károly (Szent Ferenc-utca). 

A két jegyre kizárólag csak a fenti 
napon lehet megnevezett husiparosok 
bármelyikénél a fejadagot megvásá-
rolni 

Gazdalajstromok közszemlére tétele 
Kiskunmajsán a gazdalajstrom fo-

Ivó évi április 28-tól május 12-ig, 
Szánk községben április 19-től má-

jus 3-ig, 
Hnrcns községben április 28-tól má-

jus 13-ig van közszemlére kttéve ? 
gazdalajstrom 

Sellye Bogdása, Drávaiványt, Ká-
kics és Marócza községekben a gazda-
lalsfrom közszemlére kl van téve. 

Azok a szegedi lakosok, akiknek 
fent meglclött községek területén föld-
'ulaldonuk vagv fótdhérleffik van. a 
mogtelöl' Időpontban és helyen nvllet-
kozZanak arra vonatkozóan hogv á 
gazdalajslromban felvett területen ma-
rék gazdálkodnak-e. vasv az haszon-
bérbe van adva A gazdalalstrom meg-
tekintésébe* a* 1942 M adóVAnwe-
ket vlffvék magukkal, hérbeadás ese-
tén pedig a bérlővel elvűit jel^Jpc?* 
meg. 


