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Meghalt Buchwald bácsi 
A forgó, zajongó, kavargó életből már régen 

eltűnt Talán már meg is feledkeztünk róla, túlter-
helt emlékezetünkben teljesen elhalványodott jel-
legzetes alakja, amely valaha ez annyira hozzátar-
tozott ennek a városnak az életéhez-

A korzói bérszékek gazdája volt valamikor. Für-
gén szaladgált a sétálók kőzött, sasszeme észre-
vette a bérszékek minden uj vendégét és már 
indult is a hat fillérjéért- A háború után szűnt 
meg az uralma a bérszék-regiment fölött, ami-
kor a város ezt a »haszonvételi jogot« a hadi-
rokkantaknak adta. Buchwald bácsi, aki már akkor 
is nagyon öreg ember volt, még néhányszor meg-
jelent hajdani provinciájában a korzón, de már 
ha leült egy székre, neki is fizetnie kellett Aztán 
észrevétlenül eltűnt- Visszavonult teljesen. 

Olyan furcsán hangzik most a fekete hir, hogy 
meghalt. Nyolcvannégyéves volt 

— A Rassay.párt választasi irodája Kárász ucca 
& (Rosmann-ház;, I. emelet. Tel:fon 32 47. 

— Munkaközvetítés. A Szegedi Hatósági Munka-
közvetítő hivatal közli: Munkát kaphat a hatósági 
munkaközvetítő utján 8 kubücos téglagyárban, 1 
szíjgyártó, 2 kosárfonó, 4 kovács, 1 műszerész. 

x Csak Vincze-féle kávékeveréket igyunk! Na-

ponta friss pörkölés. Aradi-ucca & Telefon 14-60. 

— Tolvajokat fogott a rendőrség. A rendőrség-
hez napok óta érkeztek feljelentések ujszegedi 
lakosoktól, amelyben elmondották, hogy gyümöl-
csöseiket meglopják, garabolyszámra viszik a cse-
resznyét, de betörők járnak az élelmiszeres bódék-
ba is. A tolvajokat a rendőrség csütörtökön el-
fogta- H e g y i Mihály, C s i s z á r Ferenc rovott-
multu egyének a tettesek, továbbá V a r g a Já-
nos, akiket 'őrizetbe vettek. 
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Búcsúzó színészek. Ma este búcsúzik a Sziklai-
pár a »Lili bárónőben* A két kiváló művész távo-
zása a szegedi színpadról veszteséget jelent- Az 
első bucsuest iránt óriási érdeklődés nyilvánul 
meg, amit növel, hogy a szegedi közönség évek óta 
kedvelt bonvivantja, Tolnay Andor, hosszú szabad-
ságának felléptével, először lép a szegedi szinpadra. 
— Szombaton Elek Ica vesz buesut a szegedi kö-
zönségtől a »Szökik az asszony »-ban. 
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Sport 
A Hungária nehéz győzelme 

Nagyváradon 
Nagyvárad, junius 18. Hungária—Nagyváradi 

AC 4:3 (3:3). 

Tanítóképző—Szenl Isíván felső-
kereskedelmi 3 :3 (1:1) (3:3) 

KISOK bajnoki d3ntö 

Csütörtök délután a SzAK-pályán játszották le 
az országos KISOK bajnoki döntőt, amsly, da-
cára a 2 x 10 perces meghosszabbításnak, nem 
hozott döntést. Igy ismét le fceli Játszani, de most 
már Budapesten. 

A mérkőzés végig élvezetes volt- A budapesti 
diákcsapat játszotta a kultiváltabb, a szegedi a 
lelkesebb futballt, ám egyik sem volt a győzelem 
kivívásához elég. Mind a háromszor a Tanítóképző 
szerezte meg a vczetést Albert révén, de mind-
annyiszor sikerült a pestieknek egalizálni A meg-
hosszabbított időben a szegedi csapat volt front-
ban, de a győzelem kivívásához már nem volt 
elég ereje. 

A csütörtök délutánt Báslya-tréningnek érdekes-
sége a Szegeden tartózkodó S a l a m o n Béla bí-
ráskodása volt Kitűnő bíráskodása mellett humort 
is vitt a pályára, amelyen legtöbbször csak a 
játékosok mulattak, meri a tribünön a bemondáso-
kat nem hallották. A Bástya a tréningen biztató 
teljesítményt mutatott 

A kerékpárbajnokságok 
A Magyar Kerékpáros Szövetség az alábbi ki-

mutatásban közli a különböző bajnokságok állá-
sát junius 15-ig bezárólag: 

Országúti bajnokság: 1 Szegedi Vasutas SE 641 
pont, 2- Szegedi TK 613 pont, 3. Orosházai TK 
372 pont, 4. Szegedi Munkás TE 320 pont, 5. 
Csabai Előre MTE 223 pont, 6- Ujszegedi TC 
208 pont, 7- Csabai Máv. 97 pont, 8- Hódmezővásár-
helyi TVE 56 pont, 9- Nagykőrösi MOVE 50 
pont, 10. Makói TK 45 pont. 

Pályabajnokság: 1. Szegedi TK 422 pont, 2. 
Nagykőrösi MOVE 344 pont, 3 Szegedi Vasutas SE 
251 pont, 4. Szegedi Munkás TE 82 pont, 5. Uj-
szegedi TC 16 pont, 6. Hódmezővásárhelyi TVE 
15 pont, 7—8. Zrinyi-KAC—Makói TK 4—4 pont. 

Turabajnokság; l. Szegedi Munkás TE 1710 
pont, 2 Szegedi TK 1050 pont, 3. Zrinyi-KAC 
970 pont, 4 Csabai Előre MTE 480 pont, 5. Szegedi 
Vasutas SE 440 pont, 6 Csabai Máv. 2S0 pont. 
7. Ujszegedi TC 260 pont, 8. Nagykőrösi MOVE 
160 pont 

Tiszíek sportversenye 
A sze;e i ve jye dan "á i zli' ara a min 'en év, en 

szokásos sportver: enyek keretében 19-én tartja meg 
tiszti úszóversenyét a Tiszán. Start 9 óra 15 perc-
kor a közúti hidnál, cél a Boszorkánysziget. 

Szombaton és vasárnap tiszti tenniszverseny lesz 
a Szukováthy-téri katonai sporttelepen lévő tiszti 
tenniszegylet pályáján. Kezdete mindkét napon 
4 órakor. Döntő mérkőzés 21-én. 

Vasárnap Lenkey Magda 
Szegeden síaríol 

MIK—SzUE vizipólóbajnokl mérkőzés 

A vasárnapi SzUE-verseny a nap legérdekesebb 
sporteseményévé emelkedett azzal, hogy megjele-
nik a startnál Lenkey Magda, a kiváló magyar 
Európa-rekorder is. Lenkey Magdának már a mult 
heti versenyen kellett volna Szegedre jönni, azon-
ban egyéb elfoglaltsága ebben megakadályozta. 
Most beváltja igéretét és a vasárnapi versenyen 
100 méteren induL Annak a hire, hogy a világ-
hírű uszósztár Szegeden versenyez, nagy érdek-
lődést váltott kL 

Érdekes attrakciónak Ígérkezik a SzUE—MTK 
vízipőlóbajnoki mérkőzés. Ez a mérkőzés az utolsó 
lesz a nyári szezonban az ujszegedi uszodában, 
mert a többi meccseit a SzUE Budapesten játsza 
le- Az MTK az első pólócsapatok közé tartozik, 
ebben a csapatban játszik a legnépszerűbb vizi-
pólójátékos, Homonnay Márton, továbbá Keserű 
I.r a válogatott tartalékjába kijelölt Hazay és 
az ifjúsági válogatott Brandy. 

Papírforma szerint az MTK győzelme alig vi-
tatható el, ha azonban a szegediek megemberelik 
magukat, ugy nehézzé, sőt kétessé tehetik az MTK 
győzelmét 

Az I. osztályú bajnoki meccs előtt egy II. 
osztályú meccset játszanak le a HTVE és az SzTK 

csapalai. A pólómeccsen kívül úszószámok tarkít-
ják a programot 

A vasárnapi SzUE-verseny jegyeit a Dél magyar-
ország jegyirodája elővételben árusltja * 

A Délmagyarország folytatja a nagy érdeklődés, 
sel kisért tippversenyeket. A szelvényeket a SzUE 
versenypályáján elhelyezett urnába kell bedobni 

Di|: 500 P díjmentes Megyar-Francia 
BIzL R.-f. éleíUöívény. 

A junius 21- i SzUE—MTK vizipólómérkő-
zés eredménye 

Név 

ucca 

javára. 

hszóm 

Dij a Maqyar-Francia Biztosító R-t. 

100 P készpénzjufalma. 

Az uszoda legszorgalmasabb és legnép-
szerűbb látogatója 

Név 

ucca hszám 

Zürichi deviza zárlat: Páris 2016.25, London 
2504.75, Newvork 514.92.5, Brüsszel 7170, Müánó 
2696, Madrid 51.50, Amsterdam 20727.5, Berlin 
12230, Bécs 72.37.5, Szófia 3.73, Prága 15.25.25, 
Varsó 57.70, Budapest 90 02 5. Belgrád 911 ötnyol-
cad, Bukarest 3.06.5. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.81—27 96, 
Belga frank 79 50—79 90, Cseh korona 16.87—16.99, 
Dán korona 152.90—153.50. Dinár 10.06-10.14, Dol-
lár 572.50—575.50, Francia frank 22.25—22.55, Hol-
landi forint 229.80—230.80, Lengyel zloty 63.90— 
64.30, Leu 3.38—3.42, Léva 4.12-418, Lira 2985_ 
30.15, Német márka 135.50—136.10, Norvég korona 
153.10—153.70, Osztrák schilling 80.25-80.65, Svájci 
frank 110.80—111.40, Svéd korona 153.15—153.75 

Irányzat; A tegnap esti frankfurti zárlat kedve-
zőbb árfolyamainak hatása alatt a tőzsde barát-
Tengeri jul. köt. 13.60, 13.43, zárlat 13.43—13.44, 
minimális maradt. Az árfolyamok névlegesek ma-
radtak, mert a közönség nagyfokú tartózkodást ta-
núsított Később a berlini jelentések áresésről^ szá-
moltak be s a papirok ennek hatása alatt itt Is 
elgyengültek. A zárlat csendes volt. A fupiacon 
az árfolyamok egy árnyalattal javultak, a deviza-
piac csendes, jelentősebb változás nélkül. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
jun. köt. 14.58, 14.46. zárlat 14.45-14.47, lesz. 14.5(1 
Tengeri jul. köt. 13.60, 13.43, zárla U3.43—t3.il, 
lesz. 1350, aug. kőt. 13.73, 13.75, 13.55, zárlat 
1355-13.56, lesz. 1360, 1932 máj. köt. 11.58, 11.60, 
11.49, zárlat 11.47—11.49, lesz. 1150- Transit ten-
geri jul. köt. 10.90, aug. lesz. 11.00. Irányzat 
lanyha, a forgalom csekély. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
77-es tiszavidéki 14.65—14.80, 78.as tiszavidéki 14.80 
—14.95, 79-es tiszavidéki 15.00—15.30, 80.as tisza-
vidéki 15.10—15.40, 81-es tiszavidéki 15.10-15.50. 
Korpa 1300—13.20. Irányzat tartott, a forgalom 
csekély. 

Csikágöl terménytőzsde zárlat: Buza lanyhuló. 
Juliusra 56 egynyolead—56, szeptemberre 56 egy-
nyolead—56, novemberre 59 háromnegyed Tengeri 
lanyhuló. Juliusra 53 egynyolead, szeptemberre 
52 ötnyolcad, novemberre 46 háromnyolcad Zab 
tartott Juliusra 25 egynegyed, szeptemberre — , 
novemberre 28 ötnyolcad" Rozs lanyhuló. Juliusra 
36 ötnyolcad, szeptemberre 38 egyketted, novem-
berre 41 egynegyed 

Arcképes2 Igazolvány levelező-
lapokat, csoport és családi képeket legolcsóbban SIMONYI 
fényképésznél, Széchenyi tér 8, Korzó Mozivsl szemben. 


