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Mnátiö 
A nagyobb leadóállomások 

mai mii sora 
RUDAPEST. 9.15: A m. kjr. 1. honvédgyalog-

ezred zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsay 
Richárd zeneügyi igazgató. 11: A m. kir. budapesti 
rendőrzenekar fuvósegyüttesének hangversenye a 
Vigadó-térről. (A Dunakorzó-kávéház terasza.) Ve-
zényel Szőllőssy Ferenc karnagy. Közben: 11.10: 
Nemzetközi vizjelzőszolgálat Vízállásjelentés ma-
gyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi 
templomból, időjárásjelentés. 15.30: A »Tündér-
vásár« meseórája. »Tündérszárnyak«. Mese. Irta 
és felolvassa: Jeszenszkyné T. Irén. 16.45: Pontos 
időjelzés, időjárás-, vízállásjelentés és hirek. 17.15: 
Bura Sándor és cigányzenekarának hangversenye. 
18.30: Az Angliába táborozásra menő magyar cser-
készek III. oszt. énekkari csapatának hangver-
senye. Vezényel lovag Koller János karnagy. Kon-
ferál Schrank Endre parancsnok. 19.35: Farkas 
Imre felolvasása: »Akácvirágos Debrecen«. 20.10: 
Főldessy Arnold gordonkaművész hangversenye, 
Pusztay Sándor, a m. kir. Operaház művészének 
közreműködésével. Zongorán kisér Kazacsay Tibor. 
Utána kb. 21.45: Pontos időjelzés, hirek és idő-
járásjelentés. Majd: Bachmann jazz-band a Duna-
palota nagyszállóból. — BELGRÁD. 17.30: Rádió-
kvartett. 20.35: Szerb népdalok és cigány dalok. 
22 10: Verdi-operarészletek. — BRNO. 19.05: Zene-
kari hangverseny. 20: A modern cseh zene. 21: 
Könnyű zene. — KÖNIGSBERG. 16.30: Szórakoz-
tató zene. 22.30: Szórakoztató és tánczene. — 
KASSA. 13: Gramofonzene. 19.05: Zenekari hang-
verseny. 20: Népdalok. 21.05: A szalonzenekar 
hangversenye. — LEIPZIG. 16.30: Zenekari szvi-
tek. 20: Straus Oszkár: »Der letzte Walzer« c. 
operettjének közvetitése. — LONDON. 16: Könnyű 
zene. 18.45: Beethoven-, Brahms- és Schumann-
zongorahangverseny. 21.45: Eda Kersei hegedű-
hangversenye zenekari kisérettcl. 21.15: Zeneóra. 
21.35: Kamarazene. 22.45: Tánczene. 23: Szóra-
koztató zene. — MILANO. 16.30: Gyermekkar-
ének 17: Hangverseny. 20.30: Szórakoztató zene. 
2il: Jazz-band. — PRÁGA. 12.20: Hangverseny. I 
19.05: Fúvószenekari hangverseny. 20: Rádió-trió. 
20.50: Népdalok. 21.05: Könnyű zene. 22.00: Kávé- I 
házi zene közvetítése. — RÓMA. 17.30: Hangver-
seny. 21: Puccini: »La Fanciulla del west« (A 
nvugat leánya) című operájának közvetitése. — 
STUTTGART. 16.15: Hangverseny. 20.15: Plan-
ciuette: »A cornevillei harangok« című operett-
jének közvetitése. 22.30: Szórakoztató zene. — 
W I E N . 16: Hangverseny. 18.15: Kamarazene. 20: 
H e r m a r m Wiedemann operaénekes balladaestje. 

Sport 
A m a g y a r 

vasárnap minden 
Vasárnap nagy erőpróbája volt a magyar uszó-

sportnak és ezt diadalmasan állta ki. A két váloga-
tott vizipóló csapat fölényesen győzte le a cseh és az 
osztrák válogatottat. A cseheket 11:1 (6:0; arány-
ban, az osztrákokat pedig 5:1 (3:1) arányban. Mind-
két eredmény megfelel az erőviszonyoknak mert 
tna a magyar vízipóló csapat az egész világon egye-
dülálló klasszist képvisel. 

A magyar—cseh vizipóló-meccs előtt úszóver-
seny volt, ahol a szegedi fiatal uszógárda értékes 
győzelmeket aratott. A 400 méteren Pleplár máso-
dik, az 50 méteres gyermekversenyben Knitíel első, 
a 200 m. mellúszásban Mitiályovjl* harmadik és a 
100 in. hátúszásban Bislyák második helyezést 
ért el. 

Miskolcon a magyar és osztrák hölgyuszók mér-
ték össze erejüket. Megnyertük a 100 m hát, a 100 
m. gyors és a 3x100 m. stafétát. A pontverseny 
30 20 arányú magyar győzelmei mutat. 

A ma ayar—olasz uszémérkőzést 
49:51 arányban megnyertük 

Bolognában áútak starüioz szombat és vasárnap az 
magyar úszók, hogy összemérjék erejüket az utób-
bi időben szépen fejlődött olaszokkal. A mér 
kőzés fényes magyar győzelmet hozott. Csaknem 
valamennyi értékesebb számot mi nyertük. Vársl-
lanul nagyszerű eredményt ért el Halassy Olivér 
1500 méteren, aki iclperccel megjavítva, régi re-
kordját győzte le a favorit olaszokat. 100 méte-
ren 1. Bárány 1016 mp. 2. Mészöly, 3. Banchelli. 
1500 m 1. Halassy 21:25 mp. magyar rekord. 2. 
Gambi 3. Perenlin. 1x200 staféta 1. Magyarország 
(Wanie II., Tarródy. Wanie I., Bárány.) 2. Olasz-

úszósport 
fronton győzött 

ország. Műugrás 1. Selva (olasz), 2. Vajda ( m » 
gyár). 

A MAC emlékversenye 
A budapesti atlétikai versenyen néhány kitünS 

eredményt értek el az atléták. A 110 méteres gát-
futásban Boross, a KEAC atlétája lelt az első. 
Az 1500 méteren Szabó (MAC) uj országos rekor-

'dot állított fel 4:02.4 mp. nagyszerű idővel. Ugyan-
csak uj rekordot futott Somfay is a 400 m. gá-
ton. Az uj rekord 56.2 mp. 

A Ferencváros 
legyőzíe az uruguayi válogatottat 

A Délamerikában túrázó Ferencváros h a t o d i k 
mérkőzésen világraszóló szenzációs győzelmet ara-
tott a kétszeres világbajjnok Uruguay válogatottal 
szemben. A nagyszerű mérkőzésen már 3:0-ra ve-
zetett a magyar csapat és végül 3:2 arányban meg-
nyerte. E n n e k a győzelemnek óriási jelentősége 
van. A magyír futballsport fennállása óta ennél 
értékesebb győzelmei nem aralott A magyar fut-
ballsport ezzel a győzelemmel a világ legelsői 
közé küzdötte fel magát. 

Futball 
SzAK—HMTE ti:l (2:tí>. A tavawról elmaradt 

bajnoki mérkőzést. Vásárhelyen játszotta le a két 
csapat. A SzAK fölényes játék után nagy gólarány-
nval győzte le a Munkások csapatát. Góllövők: 
Doktor (3), Priszlinger, Wíttmann és Rosenberg. 

Dorozsmai Lövészejfylel—SzAK ifj. 3:1 (2:0). 

Országos bajnokság. 
Törekvés -CsAK ~:3 (4:0). A Cegléden megismé-

telt mérkőzésen a budapesti csapat biztos és fő-
lényes győzelmet aratott a déli bajnok fölött. 

Mély fáidalommal lelenllük, hogy drága Jó 
édes anyánk, a legjobb nagyanya, anyós é s 
rokon 

özv. Dobó Józsefné 
sz. Sánta Julianna 

rövid szenvedés után, életének 76 ik évében, 
21-én este 11 órakor a halotti szentségek 
ájtatos felvétele ulán az Úrban elhunyt. 

Drága halottunk hOlt tetemeit f. hó 23-ikán 
délután fél 4 órakor a róm. kath. vallás szer-
tartásai szerint temetjük el a Boldogasszony 
sugárul 55. sz, a'attl gyászházból az alsóvárosi 
temetőbe 

Az enaeszlelő szentmiseáldozatot 24-ikén 
délelőtt 9 órakor mutatjuk be az alsóvárosi 
Mátyás templomban. 

>09 0 Sági- és Xftrössy-család. 
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Erlesilem a n. é. közönséget, hogy ruha 
üzletemet augusztus hónapban felen 
legi üzletemmel szembe, 

Kárász ucca 3. sz. alá 
helyezem át, miért is a mai naplói kezdve a 

férfiésfiuruhákat, női felöltőket 
mélyen leszálliíolf áron árusiíom. 
P o i ó v > y A i * ruhakereskedő 
F C J C l l m U A Kárász ucca §. 

Züriehl deviza zárlat: Páris 20.36.5, London 25.22, 
Newyork 519.90, Brüsszel 72.22.5, Milano 27.19.25 
Madrid 75.75, Amszterdam 208.62.5. Berlin 123.90, 
Bécs 73.21, Szófia 3.76, Prága 15.38.5, Varsó 58 30. 
Budapest »0.62 5. Belgrád 9.12 ötnyolcad, Buka 
rest 3.08 háromnyolcad. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.78—27 93, 
Belga frank 79 60—80.00, Cseh korona 16.90 
17.00. Dán korona 152 55—153.15, Dinár 10.00— 
10.08, Dollár 570.75—572.75, Francia frank 22 40— 
22.70. Hollandi forint 229.5,1 230.55, Lengyel zlotv 
64.10-et.40. I.eu 3.39 - 3.43. Líra 29.05-30.25, Német 
márka 1 3 6 . 6 0 137.20, Norvég korona 152.60— 
153.20, Osztrák schilling 80.65—81 05, Spanyol pe-
zeta 83.35—84.05. Svájci frank 110.20-110.70. Svéd 
korona 153.60—15420 

irányzat. Az uj üzleti hét első napjan kedvetlen 
volt az érléktőzsdén a hangulat. A piac sem bel-
ső, sem külső ösztönzést nem kapott s igv az üz-
let mindvégig vontatott maradt. Egyedül a Kő-
szén és a Bauxit iránt mutatkozott érdeklődés. Kl-
értéktőZsdén és az árfolyamok csak kisebb áre! 
tői eltekintve nagyfokú üzlettelenség uralkodott! a/, 
tolódásokat lünletnek fel. Doktor Wandor részvé-
nyeket 10:1 arányban összevonták. Az uj részvény 
névértéke 100 P. amelyből 5 drb egy tőzsdei kötés. 
A fixpiac ma is szilárd volt. a valuta- és deviza 
piacon nem történt lényeges változás. 

\ Határidős terménytőzsde zárla!; Magyar buza 
okt. köt. 25.»). 25.34." 25.21, 25.26. 25.04, zárlat 26 03, 
26.04, lesz. 2600, márc. 27.30. 27.26. 28.15, zárlat 
28.10. Rozs okt. 21.25, 21.28, 21.23. 21.68, zárlat 
21.68, 21.70, lesz. 21.70 márc. 23.10, 23.65, 23.55. 
lesz. 23.65, 23.67, lesz. 23.60 Tengeri jut. 24.05. 
21.15, lesz. 24.10, 24.20, lesz. 24.10, máj. 20.20 
20.40. 20.30, 20.98, 20 90, zárlat 20.90, 20.92, lesz. 
20.90. Irányzat szilárd, forgalom élénk. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es 
tiszavidéki 24.95—25 20, 78-as 25.15, 25.40. 79-es 
25.35. 25.65, 80-as 25.60. 25.90. Zab I. 18.75-19«), 
egyéb 18.25—18.50. Tengeri 23.75-24.00. Korpa 
13.50-13.75. Uj rozs pestvidéki 19.50-19 80. Irány-

zat barátságos, rozs gyengébb, forgalom élénk, az 
ó-rozsban jegyzést nem állapítottak meg. 

Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza emelkedés. 
Jul. 141, szept. 145 egynegyed—145 és fél, dec. 
152 egynegyed—152 és fél. Tengeri emelkedő. Jul. 
101 háromnegyed, szept. 104, dec. 97 hétnyolcad. 
Zab emelkedő. Jul. 48, szept 48 háromnegyed, 
dec. 52 egynegyed. Rozs emelkedő. Szept. 110 
egyuyolcad, dec. 116. 

Ferencvárosi sertésvásár: Felhajtás 2767 darab, 
eladás 750 Árak: könnyű 161—172, nehéz 175—185. 

SsserKesxiöi ü szenei 
Pusztamérges. Helyszűke mialt maradt ki, ter-

mészetesen minden számunkban közöljük. 

Tankönyveket 
minden isSota részére már most előjegyezhet 

ÍO J ( D f A C k ö n y v k e r e s k e d é s b e n 
« № N 1 W ® Klauzál tér Telefon 3 - 7 1 . 

Csemege juhtúró 
a létező legfőbb minőségű 

ÍO deka 3 6 fillér a 
Központi Tejcsarnok Rt. 

minden íióklefcsarnokában. 480 

Dorozsmai sziksósfürdőben 
szobák háromszori étkezéssel 

és fürdéssel együtt 4 pengő 80 üllér. 
Állandó aulójéral autóbuszc adakozással. Autóbusz 
indul a fürdőbe reggel 5 ó 40. délelőtt 8 ó. 10, dél-
után 1 Ó. 10 é s este 6 ó. 30 perckor. Au'ófcuszjárat 
után egész é | |e l a fürdőautó rendelkezésre áll Szegedre 
is a fürdőközönség részére. 508 

G . F . B . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél 


