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esék 6:2, 6:0, 6:3 nyerlek.
Vegyes páros: Bajnok dr. Pétery—Péteryné
MAC.
Vidéki

párosverseny:

1. dr. C s e r m á k — Z u r i k

KHAC. 2. gróf Serényi—Nyeviczkev (6:2, 3:6,
10:8), 3. Makk KEAC—Csont Debrecen és
dr. Szécsv—Vadász
LTE.

Ujszegedi

Ifjúsági:

lij'ulíus • 3

1. Sugár, 2 Schwartz.

x Rafeeíthurozások Braunnál, Somogy í-ucca 15.
A Vidéki Kupai a Sabária nyerte az Attila legyőzésével. Második lett az Attila, mig a Bástya
könnyelmű pontleadásaival a harmadik
helyen
végzett a Boeskay előtt.

Szegediek vitték diadalra a magyar—osztrák
uszómérkőzést
A Császárfürdöben nagy ünneplésben részesítették a szegedi úszókat
Budapest, július 2. (A Délmagyarorezág m inkjitárcától.) A Császárfürdő roskadozó tribünjei a
magyar—osztrák mérkőzés napján a szegedi úszók
nevétől voltak hangosak és amíg a budapestieknek
csak az obligát taps jutott ki, addig a két szegedi
»szónak nagy ünneplésben volt része.
A két Wannie érte cl a legszebb eredményt és
különösen Wannie Rez:<j.l perc 02 másodperce«
százasa Európa legjobb sprinterei közé avatta
« SzUE-uszót. A fiatalabb Wannie. pedig játszva
vert rá 50 métert az osztrák úszóra.
Az izgalom helyett a kedély uralkodott a Császárban. .lött a Huszár Pufi. Megéljenezték. Jött
« Slózl- ö is hatalmas ovációban részesült. A
nap kegyetlenül sülölt és a pestiek kegyetlenül
viccelődtek. Egyetlen ember járt szörnyű izgatottan. J ó barátiait nem ismerte raec. Morfondíroz :
— A Yértessyvel még baj van. A Celle se
kész még.
kotnjádi ő, a vjzipóló kapitány. Csak kilenc
gólt nyomlak be fiai az osztrákoknak.
10U méteren a legjobban startolt a nagy Wannie.
50 méterig vezet, ott egyszerre fordulnak. Gáborffy
kétszer kötélnek úszik. A publikum elfelejti Gáborffy sok szép sikerét és a vidéki fiul biztatja.
Wannie uj erőre kap, fej-fej mellett, még egy
utolsó erőfeszítés és Wannie egy gondolattal előbb
érinti a célt. Idő 1 perc 02 másodperc' Wannie
élete legjobb idejét úszta ki.
Viharos éljenzés és ováció. Az első diadal Szegedé a magyar-osztrák mérkőzésen!
Leússzak a 100 méteres hátúszást, amely ujabb

diadalt hoz a magyar színeknek. Itt is segített
a vidék. A csabai Ullrich második lett.
A 200 méteres mellúszásban pem termett babér
a magyaroknak. Ez • volt az egyetlen szám. ahol
arathattak az o s z t r á k o k . 7 .
A 4 x 200 méteres gyors uszó-stafétában a kis
Wannie mulatta ,meg a szegedi erőt. Egy uszodahosszt vert rá ellenfelére. Ö úszta ki a legjobb
200-as időt: 2 perc 2» másodpercet. Tarródy négy
egész másodperccel úszott rosszabbat, a nagy
Wannie abszolút megerőltetés nélkül 2 perc 35
másodpercet, ö már teljes uszodahossz-előnnyel
indult .amikor a5 osztrákok még csak váltottak!
Vége-hossza nem volt a két szeged ifiu ünneplésének.
Végül jött a poló.
.Szenzációs dolgokat csináltak. A bíró éppen
csak hogy belefújt a sipiába, már gólt dobtak.
Újból fajt, újból gól. Ezt a csapatot nem veri
meg egy válogatott sem.
sSunyií-uák (Homonnai II.) van a legnagyobb
sjkere. Bombákat dob az agyonijedt osztrák kapusnak. Rátaposnak a viz alatt.
— Tyüh, az anyád! — tör ki Sunyiból az
elkeseredés a közönség óriási derültségére.
Komjádi a hetedik gólnál kezdett megnyugodni.
— N a talán most már nem veszthetjük el a
meccset, — biztatta önmagát. A nyolcadik gólnál
kijelentette .hogy a meccs blstos. A mérkőzés
végén pedig igy szólt:
— Abszurdum, hogy egy magyar válogatott vízipóló csapat eaafc 9 gélt tud lőni a£ osztrákoknak . . .

B j d a p e ^ . 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság.
17 Schrammel-zene. 20: Az Operaház tagjaiból
ajakull szimfonikus zenekar hangversenye. 23: Mocsányi László és Lakos Tibor zongorahumoristák
hangversenye. — Bécs. 11: Zene. 16.15: Hangverseny. 20.05: l.aszky Béla dalestje. 20.30: Hangverseny. — Bn»sl3H. 16.30: Zene. 20.15: Az jIkarusc
cimü fantasztikus színjáték közvetítése.
21.20:
Női karénekek Johanti Br„hms müveiből. —
Frankfurt. 16.30: OperpUrészletek. 20: Mozart-est.
Szimfonikus hangverseny. — Hamburg. 18: Keringohangverseny. 20: »A nürnbergi baba.« Vigopera egy felvonásban. Utána: >Der Ehemann
vor der Tűr.«. Operett. J. Offenbach és 9 >Szép
Galatbea.«. Operett egy felvonásban. Suppe. —
Latisanne. 20.01: Orosz vonóshaugversenv-est. 20.30:
Orosz énekhangverseny. — Léipzig. 20.15: Keringőhangverseny. 22.15: Szórakoztató és tánczene.—
Milánó. 16.30: Rádió-kvintett. 20.45: Zenekari 'hangverseny. 23: Jazz-band. — München. 18.20. Gitárhangversenv. 19.45: Augusl Reuss-hangverseny.
— Nápoly. 17: Paolo Dalme (bariton) hangversenye — Rónia. 17.30: Szórakoztató zene. 21:
Részletek »La Traviatac cimü operából. — Zürich.
16 Szórakoztató zene. J7.20: Gramofonhangvcrsenv.

Másolást, sokszorosítási
9 w. e <t e dl.

Házmester, gyermektelen,
felvétetik, \dler, Kossuth
Lafos sugárut 21.

BÚTOROZOTT

Egy párevezős csolnak olcsón eladó. Vasasszentpéter
u. 23. sz.

E S ^ H B l

Kárász uccán gyönyörű
uccai szoba külön bejárattal üresen, vagy bútorozva kiadó. „Julius 1."
jeligére kiadóba.

Jégszekrények

utolérhetetlen híres gyártmány'
előnyős fizetéssel Zománcáruim
páratlanok. 5>z6nté zománc- és
ffmáruháza városi bérpalotában.
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Bútorozott vagy üres szoba kiadó. Feketesas u. 22.

Koncertzongora, elsőrangú
bécsi gyártmány eladó. Belvárosi Illatszertár. Kiss
2. szám.

I. 6.

Lakás - Üzlet:

Eladó

Modern kellemes lakás átadó
lelépéssel, 3 szoba,
fldszt, féregmente.«.. Levelet
Olcsó bér 1600 jeligere kérek.

keveset használt hálószoba
és ebedlökredenc, konyhaszekrény, ágyak, hokedli,
ágybetét és sokféle bútorok. Jókai u. 3., udvarban.

Modern kellemes lakás átadó
lelépéssel, 3 szoba
fldszt, féregmentes. Levelet
• Olcsó bér« jeligére e laphoz.

mélyen

ttutoroK

EhMUMsbátftszobabutor,

Foglalkozás

káplárok,
mézeskannák,
üstház, takaréktűzhely, stelázsok, gyékénykes, eikőllözés nélkül darabonként is

Könyvelést, levelezést, stb.
vállal esti órákban gyorsgépiró tisztviselőnő. »Szerény« jeligére kiadóba.

Jó irásu gyakornok kezdő
fizetéssel felvétetik. SzepesZerge u. 25.

készít
1103

Horvatn Mlhély uccu 7. Mám.

Csónak szegek
tárcsák, villák, ülések és mindentéle
felszerelések legnagyobb választékban
futányos árban beszerezhető

R6tti vaskereskedésében
l'lpe«t, Áaf»«<l u t 5 » .
K3S
FvfT, ínp^l prím
Iben k ^ z e n
Wrörve es lakk'
.. P 11--

Faluták:

35—40

,

3.48 3.53
27.92.28.07 Lal
jtapl (Ml
80.20 - 80.50
LVfl
Balp 11.
30.30-3050
1657-17 05
Llrl
CMK kar,
13695 137.45
15340-15400
Din Str,
80.70-81.05
0<tr. HCL
DtoZr
Műt
^ 570.65 572 65 Nor», Kar. 153.25-15385
110.55 l i a 9 5
ST, trank
2275 -2295
fr. (rtal
153,55 15415
Hett, forint 23065 -23165 Svld kar.
64.10 -6440
«Ml

inra

Irányzat:

A mai értéktőzsdén már nyitáskor is gyengébb
megítélés uralkodott a piacon, bár néhány papírnál
némi árnyereség is mutatkozott, a tőzsdeidő későbbi folyamán általános gyengébb irányzat került
felszínre és az árfolyamok fokozatosan lemorzsolódtak. A berlini barátságosabb irányzat hírére a
lanyhulási folyamat ugyan megállott, az árfolyamkoban azonban javulás nem tudott létrejönni,
úgyhogy az irányzat zárlatkor is gyenge mardat.
Az árveszteségek általában 1—2 százalékot tesznek
ki, a forgalom rendkívül csekély volt. A fixpiac
g y e n ^ b b irányzat mellett üzíettelen volt, a valutapiacon emlitésreméltó változás nem történt.

éves,

Kertésznél,

Fekete>i>-u. Figyalje a cég nevét

Kiadó Belvárosban üzlethelyiség nagy szuterén,
helziséggel. Telefon 18-20.

gyakornok, lehetőleg keres
kedelmit végzett, felvétetik
Ajánlatok: »Iroda« jelige
alatt a kiadóba kéretnek.

leszitlUlo« dr-

ban

eladó.
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Oszlrovszky ucca 4. szám-

Jó amatörfényképész szellemes úriemberrel megismerkedne kedves úrilány.
vLevelet a kiadóhivatalba
»Kolibri« jeligére.

német gép- és gyorsirónő
ajánlkozik. Megkeresést —•
»Perfekt« jeligére kiadóba.

leadóállomások
mtlsora

a legrövidebb idő alalt m é r s é k e l t é r ő n
W I R T H és R E N O E Y

Egységes gyorsírást jutányosán, rövid idő alatt
szakszerűen lanitok (körrepetálás). Jelentkezni hétköznaponkint 2—l-ig Árvíz
u. 4., I. 2.

Magyar

Uatfió
xf nagyobb
mai

Apróhirdetések

jó mesjeleresü

férfi a női confectió
szakmából
ezentativ erő, ki az eladás,
mint a manipulációban teljes járta sságeal bir, vidéki üzletem vezetésére óvadékkal

^

felvétetik.
Ajánlatokat .928 confectió" jeligére a Délmagytrorazág kiadójába kérem.
131

Tanonc fizetéssel vagy ellátással felvétetik. Török
mübutor asztalosnál Kossuth Lajos sugárut 55.

KÜLÖNFÉLE: i
Pótvizsgára előkészít, korrepetál tanárjelőltnő, Szentháromság ucca 41., f. 3.
d. e. 10—l-ig.

Az Alföld

legnagyobb

táblaüveg raktára
Kőröst Géza
üvegezési vállalata, Mérey
ucca 8. Telefon 9—57. 150
Zongora tanítást kezdőknek
ebédkoszt ellenébe vállalok
Leveleket »Zongora« jeligére a kiadóba kérek.

Tanulmányokat

Faragott
uriszoba bútor

Somogyi ucca 11. szám.

fekete fényezett rendkívüli
olcsó árban

felvesz
132
Havrincsák nfil dlvatterem
Ügyesebb kézi varrólányok
felvétetnek Alt Gizella női
divattermébe, Széchenyi tér
7., II. em. 24.

Spifzer Sándor
bútoripart elepén

Margit

ucca 12. sz.

Gabonatőzsde:

Az irányzat lanyha, a forgalom ó-áruban csekély,
újban élénk.

Hivatalos árfolyamok:

Búza
Tisza*.
P^tíszai
Pm.
Fv.
Bácskai

76 kg.
31.90-32.10
31.80-31.95
31.50 31.65
31.50 31.65
31.50 31.65

77 kg. ' 78 ke
32.20-32.40 3260-32.75
32.05-32 25 32.45-3260
31.75-31.95 31 75-31.95
31 75-3155 31.75 31.95
31.75-31.95 31.75-31.98

79 kp.
3290-33.05
32.75-3295
32.40-32.60
32.40-32.60
32.40-3260

való leírást, másolást, sokszorosítást jutányosán és
soronkivül is eszközlünk. Első Szegedi
írógép
Vállalat.
Keller.
Széehenyi tér 8. Tel. 363. 8?

Kiskunhalason

főforgalmú

fiiszer- és vegyesDunántoh ——.—
Roes, (tettvld. 28.75-28.951 ¡b —
•—
*—•—
50-33-50
Árpa lakarmioy I. 29.00-29.50 egyéb .3231.00
kereskedés átadó.
32C0
ÁrpatakarmányII28.00-29.00 Zatn. 33,90 34.40
FflvUógosUá«« oyu)t dr. SzaöA OqyvM. KlsknntelssoB.
Butakorp»
23.75 24.00
Ucép 33.10 33.60
Repce
52—54.30.00-31.00
Tengeri
29.70-30.00 Köles
/ Z ^ i l l ^ V T r f « lizszer annyi ideig eltartaegyéb
28.75 29.00
* r € l M M C M j € M M . „ok, ha nálunk tisztíttatjaSpeczlális uj kezelési módszer 1 Tessék meggyőződail
Felelős swrkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. Mindennemű ruha festéséi és vegyi tisztítását a legjobb
Nyomatat! a kiadótsie Ikonos DélmsgyflM>r*zág íiíb^ka^ 0 - Meskovics Testvérek
Hlrlsn-éa N>o»4avána!at Rt. kön' womdájabanMorol ucca L «» ISw Unbl utca 7. W

