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Svájc-Magyarország 3 : 1 ( 0 : 0 )

A szinházi iroda hlrel

A Bzegrdi színtársulat nyári előadásainak BoSoha ilyen Váratlan vereség még nem érte a győzni a svájciak, mert • magyar csatárok min.
ltozatát csütőrlö: ön délután folytatja. Ezal!:M0m- magyar válogatott csapatot A vereség okát elsősor- de® kínálkozó gólhelyzetet elszalasztottak Tragimal sünre kerül a szombaton felelevenített Katona- ban a játékosok fáradtsága okozta, akik s sze- komikus, hogy az egyetlen magyar gólt is — ez
dolog cimü gyönyörű operett. Lamberg Rózsi, a zon végére letörtek. Főleg azonban azért tudtak egyik svájci hátvéd rúgta
kiváló operaénekesnő vendégfelléptével, a szombati előadás elsőrendű szereposztásában. Ez az
előadás katonai előadás lesz, a nagyközönség részére visszatar ott jegyeket a pénztár kedden kezdi
árulni. Helyárak rendkívül mérsékeltek: 20 fillértől 1 pengő 30 fillérig.
Bohn SC - KEAC 2 :1 (0 :1)
A nyár nagy eaeményet szabadtéri előadás. Szép
Dóubloversen\ 1. Neptun EE 6 29, l Szegedi
A két alosztálybajnok alsó találkozója a keHeléna a Tlsnaparion. Szómba , vasdnup. A színCsónakázó E- 6:32.5.
rü'eh
döntőben
»
csabaiak
megérdemelt
győzeltársulat páratlan művészi eseménnyel kedveskeNégyevezős ujoncverseny 1 Tisza Szegedi Evedik a közönségnek szombaton és vasárnap. Offen- met arattak. Egyelőre bele kell nyugodni abba,
zős
Egylet 6:33, 2 MEC 6:44, 3. SzTE.
hogy
Békéscsabán
jobb
amatórfutbalit
játszanak,
bach remekmüve a Tiszaparton, a Vár előtti térNyolcevezős verseny 1. Pannónia EE 5:45.4, 2.
ségen felállított szabadtéri színpadon kerül színre, mint Szegeden A Bohn SC minden részében jobb
Sirály EE 557.
iá Stefánla-séiányon külön színpadot, kényelmes volt, mint • KEAC és két-három gótarány sem
nézőteret épitenek fel, különleges világosító be- lett volna túlzott a Bohn javára. A játék Jó sportot
nyújtott a KEAC becsületesen küzdött és minMadarász vasárnap indult a BBTE atlétikai verrendezésekkel és kuliszákkal.
den tőle telhetőt megtett A második kerületi
senyén és 44.24.es dobással első lett. MadarászA tiszaparti Szép Heléna előadásra színién a döntőt jövő vasárnap játszák le Békéscsabán. A
Színház! pénztár ánulíja a Jegyeket mától kezdve. vasárnapi meccsen 400 csabai drukker Izgult a nak ez volt az első idei startja. — Ugyanezen a
Vasárnap délután rendkívül mérsékelt helyárak- tribünön, akik különvonattal" Jöttek Szegedre.
versenyen Boros (KEAC) a 110 méteres gáüuláskal (30 fillértől 1 pengő 30 fillérig) még egyszer
ban 15.6 másodpercfis kitűnő idővel második lett
színre kerül Vaszary János pompás vlgjátékujdouKovács mögött, ald 15.1 másodperccel országos
Szeged
FC-UTC
5
:
0
(3:0)
sága, az Angyalt vettem feleségül, a premier szerekordot
futott — R e m e t z Dunakeszin 50.47
reposztásában
A Bohn—KEAC mérkőzés előtt játszott a két
Remetz hétről-hétre
csapat A kánikulás hőségben egyik csapat sem métert dobott <üszl;osszaL
erőltette meg magát, főleg a Szeged FC-ét nem j*vil.
fűtötték ambíciók. Az UTC többször veszélyes Is
Lövészverseny. A szegedi polgári lövészegyesütudott lenni, de a jől funkcionáló védelem mingyőződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte
lelek
vasárnap tartották uieg Szeged belterületi
den kísérletezést megakadályozott Mindenesetre •
G á s p á r , Mikszáth Kálmán-u. 5 . s z .
Szeged FC-nek nagyon kellett a Játék, hiszen járási versenyüket a felsővárosi le ven telő téren. A
Keresek megvételre higanyt, hamis csontfogakat,
versenyre benevezett 12 csapat közül első lett a
brilliáns ékszert régi arany és ezüstpénzeket 42 vasár na a itt letz a Vasat az elsO osztályozóra.
Vasutasok csapata 2126 ponttal, 2. SzTK 2070
Kérem a címre
ügyelni!
Móravóros—HTVE 1:1. A Vásárhelyen lejátszott ponttal, 3. Postások 2039, 4. Városi tisztviselők
mérkőzés Jó fényt wt a fejlődő Mőraváros képes- 2028 ponttal. Egyénileg 1. Csamangó (Vasutas)
178, 2 dl. Kulcsár (Posta) 177 egységgel. A t3-as
ségeire.
csapatok közül az első két helyezett indul 26-án
''•
!
a külterületi két járás egy-egy győztes csapatával
Wanie András feladta a versenyt Szeged tőrvényhatósági versenyén.

Az első amatőrdöntőn vereséget szenvedett a KEAC

Zálog jegy éí mlelfill eladná

Zürichj deviza zárlat; páris 20-17, London 18.60,
Newyork 513.00, Brüsszel 71.40, Milánó 26.23. Madrid 42.30, Amsterdam 207.25, Berlin 121.80, Szófia
372, Prága 15.20, Varsó 57-iO, Belgrád 900. Bukarest 3.07.
A Magyar Nemzeti Bank híva alos árfolyam
^lentése: Angol font 20.75—21.15, belga frank 79.40
- 80.00. cseh korona 16.96—17.06, dán korona 112.50
—113.50, dinár 9.97-1(109, dollár. 57050-573.50,
francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 230.40
—231.80, lengyel zloty 63.95—6445, leu 3.46-3.56,
leva 4.06—4.19, iira 29.04-29.34, német márka 135.70
—136.60, norvég korona 101.40—102.40, osztrák
schilling —.—, svájci frank 110.70-11140, svéd
korona 105.60—106.6a
Budapesti terménytőzsde zárlat; Buza tiszai 77
kg-os 1255—12.70, 78-as 12.65-12.80, 79-es 12.8013.00, 80jw 12.90—1110; felsőtiszai, jászsági, dnnántuli„ pestvidéki és bácskai 77 kg-os 12.45—12.60,
78-as 1255—12.70, 79-es 12.70-12.90, 80-as 12.80—
13 00; tiszavidéki különleges 80 kg-os buza 13.20—
1340; rozs pestvidéki 1240—1250, egyéb 12.50—
12.60; takarmánvárpa L 1600—16.25, II. 15.5015.75; zab I. 1600—16.50, II. 15.25-15.50; tengeri
tiszai 17.85—1800. korpa 11.30-1200.
OUkágól termény őzsde zárlat; Az irányzat barátságos. Buza juliusra 49.00 (—), szeptemberre
5150 (—), decemberre 54.50 (—); tengeri juliusra
30 25 (—), szeptemberre 32.25 (—), decemberre
32.50 (—); rozs juliusra 30.00 (—), szeptemberre
32.75 (—), decemberre 3600 (—\
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a 200 méteres bajnokságban

Az uszókoaücló vasárnapi versenyén bonyolították le a 200 méteres gyorsuszóbajnokságot,
mit az egész ország közvéleménye — az olitrpiásrra való tekintettel — nagy érdeklődéssex várt
A bajnokságot dr. Bárány István nyerte 2:21-2-ős
meglehetősen gyenge idővel. 2. Székely 2:22.3, ív
Mészöly 2:25,4, 4. Szabados 2:27, 5. Boros 2:292.
Indult még Wanie András is. de a versenyt teiadta.
A versenynek egyébként nagy szenzációja volt
hogjr az MTK mrg'*rte a vizipolótanok; VT E-t
i:3-ra. A íll ker TVE 2:2.re végzett a MAC-cal.

SzAK—Vasutas 6:5 (1:3). A SzAK nehéz küzdelemben a n . oszt-ityu vízipóló bajnoki mérkőzés
során győzött a SzVSE ellen.
SzUE »C«—Kombinált 5:5. Góllövők: Kőrissy
(4), Bánfi, illetve Puljer(3), Benkő (2).

A tiszai regattán föl szerepeltek
a sz gedi evezősök

Arzénl
sportcikk kóazltó
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Száraz pácolt

g

kolozsvári szalonna
kicsontozott, Jó húsos fiatal sertésekbfil
1 k g . 2 pengO ( c s a k i s kg. vételnél).
Viszr-nte'adiSknak árkedvezmény. — K a p h a t ó

Ribizár Gyula THafon
hentesnél
32-52.

SsantgySrgy ucca 4 - 6 .

II Klauzál-téri Lengyel házban

Nagyszámú közönség előtt fofyt le u evezősszövetség szegedi regattája, amelynek eredménvei
egy négyszobás l ü l f c ^ k S
a következik:
Négyevezős verseny kormányossal 1. ''apnonia
augusztusra olcsón
EE 6 33, 2 MEC.
Xégyevezös verseny junior kormányossal 1. Szegedi Csónakázó E 6:27.2, 2 MEC 6:30, 3. Sirály EE.
M . Kir. fOldmlvelést
miniszter
Katona taUkverseny 1 A 2 2 utászszázad
enqedélye
alapfán
engedélyezett
Cserkész őrcsapat versenv 1. r a ista gimnázium.
2. Tanítóképző.
Ingatlan k í l z v e l l l ő I r o d á f a
Egyes verseny t Szendev András (Neptun 7:02.
2 Soós Szegedi Csónakázó 7:09 1*
Kossuth Latos sagáruf 23. szám
Nyolcevezős juniortersenv MEC R14, 2 SzeKözvetítek:
gedi Regatta E 6:36.
Földbirtokot
Kúrbázakat
Cserkészek, kétpárevezős versenve l Reálslmn
Tanydsblrfokel Csald Ji
fjáxakat
a), 2 Beálgimn.) 3. Tanítóképző *
Szántóföldet
Hdz/elkekel
Palánkos négyes 35 éven felüli evezősók rc- Gyümölcsöst
Vxletek nek
*
. szére. 1. Pannónia EE 6 55, 2. Szegedi CsónakáFöldbérleteket
vételét
é s el«
adását, valamint bérbeadását
' zó Egylet 7 05.
\

Vasas FC—Szeged

kiadó

Molnár

Pál

F C vasárnapi osztályozómérközés jegyei
elővételi kedvezménnyel a Délinagyarország jegyirodában.

