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8
és 2:1 -re irgyfizt»
• III. kerOlei keményen
játszó csapatát. Ez volt az utolsó ligameccs
a zöld-fehér kétszeres
profibajnokcsapatnak.
Ez évben mér aligha 5 lesz a magyar bajnok.
D e egyelőre ez n e m okoz gondot néki, mert
pár n a p múlva hajóra száll a sok dicsőséget
látott csapat é s elvitorlázik u j dicsőségek

után D é l a m e r i k á b a . M I szeretettel
kisérlük
útját a Ferencvárosnak, mert b e n n e a magyar
sportkultúra egyik legjelesebb reprezentánsa
fog u j dicsőséget szerezni a magyar névnek.
S a l g ó budapesti szövetségi birp
vezetni a Básiya-Sabária
vasárnapi
meccset.

fogja
liga*

Délmagyarország

állandóan gyarapodó kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő,
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér,
heti előfizetőknek 16
fillér.

Madiú

Apróhirdetések
Jobb nő ajánlkozik bejárónőnek. Megbízható jelige.

BÚTOROZOTT
SZOBÁK
Belvárosban elegánsan bútorozott szobát kaphat olcsó árért, ha felad egy
30 filléres apróhirdetést.
Kütónbejáratu
bútorozott
uccai szoba, villanyvilágítással kiadó. Fodor ucca
17., I.
Bútorozott szoba különbe.láratta! kiadó. Kölcsey u.
11., II. 1.
Elegánsan berendezett szoba kiadó. -Dugonics tér 11.,
I. emelet 3.

Lakás - Üzlet
Két-három szobás lakást
lelépés nélkül kaphat egy
30 filléres apróhirdetés utján.
Újszeged, Főfasor 59. szám
két szoba, konyha, éléskamra azonnal kiadó.

Kiadó azonnal
Zürichi deviza zárlat: Páris 20.S1.25, London
a Szeged Feltámadás ucca 25.
25.19 háromnyolcad, Newyork 519.55,
Brüsszel
szára és Hétvezér ucci 22. szám
72.15, Milánó 27.18.25, Madrid 72.30, Amsterdam
alatti sarokházban egv szouterén
BudapeM. 9.15: Hangverseny. 930: Hirek. 9.45:
208.62.5, Berlin 123.89, Bécs 72.99, Szófia 3.75.25,
üzlethelyiség
A hangverseny folytatása. 12: Déli harangszó az
Prága 15.38.5, Varsó 58.25, Budapest 00 58, BelgEgyetemi
templomból,
időjárásjelentés.
12.05:
rád 9,12.5, Bukarest 3.08,
kétszobás lakással.
Hangverseny. 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny
Ugyanott eladó egy nCi és egy
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.72—27.87,
féri kerékpár, továbbá l ö t b
folytatása.. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és víz- Belga frank 79.45-79.75, Cseh korona 16.93-17.01,
használt üvegajtó, üvegablakok
állásjelentés. 14.30: Hirek, élelmiszerárak. 16: Dr.
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Dán korona 152.35—152.95. Dinár 9.99—10.05, Dol- és aj'ö'oVok.
Lovricb József egyetemi
tanár előadása: »Az
lár 570.70-572.70. Francia frank 22.30-22.50, HolHáromszobás lakás azonnal
anyavédelemről.« 16.45: Pontos időjelzés, időjáráslandi forint 229.80-230.80, Lengyel zlóty 64.05vagy augusztus l-re kiadó.
és vízállásjelentés, hirek. 17.10: Vitéz Garamszeghy
64.35, Leu 3.37-3.41, Lira 29.95-30.20,
Német j Kálmán u. 8.
Sándor előadása:
»Karácsony-est
Szibériában «
márka 136.50-137.00, Norvég korona 152.45-153.05,
17.40: Szórakoztató zene. 18.40: Francia nyelvok4 uccai szoba,
konyha,
Osztrák
schilling 80.42.5—80.77.5, Spanyol pezeta
tatás. 19.20: Dr. Hans Göttling németnyelvű előkamra, fürdő-, cselédszoba,
79.75-80.45,
Svájci
frank
110.15-110.55,
Svéd
koadása: »Der Weltkrieg ím Román.« 20.10: Grastb-ből álló két ónálló ma
rona 153.00—153.60.
mofonhangverseny. 21: Karinthy Frigyes felolvagasföldszintes uj modern
sása. Humoreszkek. 21.30: Pontos időjelzés, hirek.
Irányzat: A mai értéktőzsdén a forgalom csenlakás kiadó Tisza Lajos
21.45: Vonóstrió hangverseny. Majd: Pertis Jenő
körúttól második ház. Tudes üzletmenet mellett kisebb áreltérésekkel egyeés cigányzenekarának hangversenye. — Berlin. 17: netlenül indult. A holnapi fedezési napra tekindakozódni Teleki ucca 3 ,
d. e. 9—10 közt, vagy TeTeazene. 19.30: Az ünnepi játékok közv., utána
tettel, azonban már ma is rendezési eladások folyleki ucca 5.. Ligeti műidőjelzés, időjárásjelentés, sporthírek és képtáviratak, amihez hozzájárult még a berlini tőzsde Iartyépítésznél d. u. 3-4 között.
tozás. — Frankfurt. 16.35: Asszonyok délutánja.
hasága és igy az irányzat elgyengült. Az érdeklő17.35: A házizenekar hangversenye. 20.15: G. Dodés előterében ma is a Bauxit-részvények állottak,
K i a d ó
nizetti »Ltjria von Lammermoor« cimü operájának
amelyek azonban a nagy árukínálat ellenére is
B6hn-vcndéglő házban —
közvetítése*. 21.45: Wagner Siegfried-ünnep. Utána
csak 2 pengő árveszteséget szenvedtek, mivel a
Deák Ferenc ucca '22. sz.
késő éjjeli hangverseny. — Köln. 13.05: Déli hangtegnapi nagy árveszteség után ma intervenciós
alatt
üzlethelyiség
nagy
verseny. 17.45: Délutáni hangverseny. 20: »Felhőkvásárlásokat eszközöltek ezekben az értékekben.
szuterén
helyiséggel. Bőkel a szelek szárnyán« zenekari hangverseny. —
vebbet a házmesternél. TeLanyha volt a Szikra, Izzó és Nasici. Míg a többi
Königsberg. 15.30: Gyermekmesék. 16.30: Szórakozlefon 18-20
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érték csak kisebb árlemorzsolódással zárt. Fegytató zene. 20.05: A Ni ke-trió hangveísenye. 21.10:
ver Beocsini és Levante kjssé javult. A forgalom
Vidám-est. — Leipzig. 12: Gramofonzene. 15.15:
zárlat felé teljesen elcsendesedett és a tőzsde kedGramofonzene. 16: Zenei képek, hangverseny. 22:
vetlen hangulatban zárt. A fixkamatozásu papírok
augusstusra.eseíIdőjelzés, időjárásjelentés, újsághírek, sporthírek,
piaca teljesen üzlettelen, a valuta- és devizapiacon
leq előbbre
Is
ulána tánezene. — London. 12: Hegedű- és zonlényeges változás nem volt, csupán Konstantinágorahangverseny. 12.30: Orgonahangverseny. 13:
poly és Madrid emelkedett.
»
Szórakoztató zene. 15.30:
Iskolai hangverseny.
Határidős
terménytőzsde
zárlat:
Magyar
búza
18.45: Scriabin zongoramüvei. 19 43.-; Katonazene.
okr köt. 23.25, 23.04, 23.18, 23.07, ¿árját 23.06—23.07
5
21.31: »Love i n a Village« című vigopera közvelesz. 23.10, márc. köt. 25.25, 25 04 , 25.18, 25.00, h e l y i s é g e .
títése. 23.15: Tánczene. — Milánó 12.20: Rádiózárlat 24.97—24.98. lesz. 25.00 Rozs okt. kőt. 18.40,
kvintett. 13.35: Jazz-band. 16.30: Gyermekkarének.
18.20, 18.55, 18.30, zárlat 18.30-18.32, lesz- 18.30,
17: Jazz-band. 20.30: A házizenekar szimfonikus
márc. köt. 19.70, 20.00, 19.72, zárlat 19.71-19.73,
hangversenye. 23: Jazz-band. — Prága. 16.25: DélFoglalkozás
lesz. 19.70. Tengeri jul. köt. 24.10, 23.56, 23.81,
utáni hangverseny. 19.05: Fúvószenekari hangverKifutófiu
felvétetik állandó
23.70, zárlat 23.69—23.70, lesz. 23.70, máj. köt.
seny. 20: J. Stolba: »Der Goldfisch« cimü hangalkalmazásra. Yáradi, Br.
19.10, 18.60, 18.83, 18.75, zárlat 18.70-18.71, lesz.
játékának előadása. 22.25: Éttermi zene. — TouJósika ucca 14.
18.70. Irányzat igen lanyha, a forgalom élénk.
íose- 13: Chansonok. 13.15: Tánczene. 20.30: Hegedűhangverseny. 20.15: Operettrészletek. 21: Nagy
Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es
zenekari hangverseny. — Warszawa. 17.55: Mantiszavidéki 21.70—21.90, 78-as tiszavidéki 2190—
dolinhangverseny. 20.30: Szimfonikus hangverseny.
alakíts»', sziselelést szn'ld lr«n
22.10, 79-es tiszavidéki 22.10—22.40, 80-as tiszavivillái B a r n n k í i m U v c s - Wien. U : Délelőtti zene.
déki 22.40-22.60. Rozs 16.75-17.25, II- 16.70-17.00.

A nagyobb
mai

leadóállc¡^¡f.sok
műsora

Kiadó

a Dugonics téri

patika

özv. Feuermann Lipólné sí. Vágó Margit
u g r a maga, mint az egész rokonság nevében szomorodott szívvel jelenti, hogy

Feuermann Lipót

a Frled Zsigmond és Fia cég uiazója

f. h ó 5-én este életének 55-ik, boldog házasságának 9-ik évében hosszú, kínos szenvedés után elhunyt.
Temetése pénteken délután 3 órakor esz a
zsidó temető einterméból.

Emlékéi kegyéieltel megorizzük.
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mester.
s/ám.

" W ü

Zákány

egtr. a t'varusban megjelenő
szépirodalmi lap prngaganda
számolt osztogatása és ryugták
infcasszálása céljából felvétetnek. Jelentkezni délután 2—3-ig
a Royal-száilóban.
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Mindenes főznitudó bejárónő ajánlkozik jobb családhoz. »Szorgalmas 4« jeligére.
Icés kerestetik óvadékkal.
Belvárosi j ó forgalmú vendéglőre. Tudakozódni lehet
7-én 3—4 óra között Emke
kávéházban Székelynél.
Ügyes elsőrendű kézilány
felvé'.c'i'i 1 nal. Havrincsák. Somogyi ucca 11.

tJgyes -varró- és
ta n u l ó l á n y o k
felvétetnek Allh
Gizella
női dvettermébe, Széchenyi tér 7. II. em. 24. 921

ADÁS-VÉTEL
Eladó házak között válógathat tetszés szerint egy
apróm
utján.
Zománcozott ivóviztartéiyu

jégszekrények
fulánvosan kaphatók
Léb Mózes bádogosnál,
Attila ucca 8. szám. 559
Csigalépcső, gázkályha, teljesen uj állapotban eladó.
Szentmil-.ily ucca 4.

Rádió-

ucca
T9S

a kiadóhivatal

telefonszáma

VARGA MIHÁLY

;

hangszórók
legújabb kivitelben

megérkeztek, melye' kin óbáláara
vételk'nyszer ntlUli adok.

K e l e m e n gépraktár
Kelemen ucca 11.

Használt leánykakerékpárt
keresek megvételre. Vasagszentpéter u. 24.

Előkelő
finom
urihölgy
ajánlkozik fürdőre kisérő,
segitő társnak ur vagy úrhölgy mellé. Leveleket találkozó megjelölésével a kiadóba »Balaton« jelgiére
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Építkezési,

Takarmányárpa I. 22.25-22.75, közép 21.50-21.75.
Sörárpa felsőmagyarországi 24 25—25.00. egyéb 23.71
—24.25. Zab I. 19.30-20.00, közép 18.75—19.00. Tengeri tiszántúli 25.00—25.50, egyéb 24.15—24.50.
Korpa 14.50—15.25. Irányzat lanyha, a forgalom
csekély.
_
.. ..
Csikágól terménytőzsde zárlat: Irányzat mindenütt szilárd. Buza. Jul. 108 egyketted—ötnyolcad, szept. 112 ötnyolcad—hétnyolcad, flec. 117
egyketted—háromnegyed. Tengeri. Jul. 89 egyketted. szept. 90 háromnegyed, dec. 85 hétnyolcad.
Zab. Jul. 44 egynyolcad, szept. 43 egyketted, dec.
45 egyketted. Rozs. Jul. 84 háromnegyed—hétnyolcad. szept. 88 ötnyolcad, dec. 92 ötnyolcad.

J ó meqfelenésU
Intelligens n ő k

»Edes kisleány« jeligén levél van a kiadóban.

KÜLÖNFÉLÉK
Harisnyafelelések ?
u| harsnyák. férfi zoknik 'egdlvatosabb színekben, DMC anyagból. Selyemiiarisnya szemfe'stedést legju'ánv 'sabban készít
Kelemen l'oaka, isko'« ucca 14.

Fiatal nőt aktmodellnek keresek. Jelentkezni Kelemen
ucca 11., I. emelet 7., szombaton 3—4.
Raktárhelyiséget, világossal,
szárazat keres Belvárosban
Linoleümipar. Kárász u. 6.

gyárosnál

Aradi ucca 4L

SZEGFŐ

Telefon 469.

Mindennemű kölélAru, zsineg,
.
ponyva, lótnkaró, halász é s fennlí háló,
gyermek hinták, tornaszerek
113

g y á r i

ó r o n k a p h a t ó i é .

Befőzni való cseresznye és
földieper
(saját termésű)

Felelős szerkesztő: PASZTOK JÓZSEF. '
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hirlan- és Nromdaváilalat Bt. könv-ayomdáiában.

meglepő olcsó áron kapható

Haídu János
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