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Páj-is 30.28, London 
Brüsszel 72.18, Milánó 

Zürichi deviza zárlat: 
Í5J7.25, Newyork 518.85, 
27.165, Madrid 8140. Amsterdam 208,40. Berlin 
123.65, Bécs 73.05, Szófia 3.74.5, Prága 15.38, Varsó 
58.20, Budapest ÍK1.48, Belgrád 9.12.5, Bukarest 3.12. 

Budapesti deviza zárlat: Angol font 27.S0—27.95, 
Oelga frank 79.60-79.90, Cseh korona 16.94—17.02, 
Dán korona 152.70-153.30, Dinár 10.00-1006, Dol-
lár 570.70—572.70, Francia frank 22,40—22.60, 
Hollandi forint 229.80-230.80, Lengyel zloty 64.10— 
64.40, Leu 3.41-3.47, Lira 29.90-30.15, Nemet 
márka 136.40-136.90, Norvég korona 152.60—153.20, 
Osztrák schilling 80.62.5—80.97.5, Spanyol pezeta 
:i2.95-9355; Svájci frank 110.32.5-110.72.5, Svéd 
korona 153.15—153.75. 

Irányzat: A mai tőzsdét ismét az egy-két papír-
ban mutatkozó nagyobb eltolódás és a többi rész-
vény csaknem teljes elhanyagolása jellemezte, ösz-
tönzés hiányában teljesen csendes cs üzlettelen 
volt az egész tözsdeidő alatt a forgalom és élénk-
séget csak a Lámpa, Gschwindt pedig kedvező 
osztalékhirekrc estek. Ezen akció következtében 
Lámpa 10 százalékkal esett, Gschwindt közel 3 
százalékkal, Gumi 5 százalékkal emelkedett. Zárlat 
felé a piac elgyengült és az értékek legnagyobb 
részében 1 százalékig terjedő árlemorzsolódás volt. 
A zárlati irányzat kedvetlen volt. A fix piac üzlet-
leien. 

Budapcsli terménytőzsde zárlat: Buza 77-es ti« 
szavidéki 21.90—25.05, 78-as tiszavidéki 25.15— 
25.30, 79-es t i s z a v i d é k i 25.40—2550, 80-as tisza-
vidéki 25.50—25.60. Rozs pestvidéki és egyéb 22.90— 
23.00, Tak. árpa I. 25.25-25.50, kqzép 24.75-25.00, 
sörárpa felsőmagyarországi 27.00—28.00, egyéb 
26.50-27.00. Köles 26.00-26.50. Zab I. 25.00-25.40, 
közép 24.60-24.80. Tengeri tiszántúli 26.75-27.00, 
egyéb 25.35—25.65. Rcpcc 45.50—46.50. Buzakorpa 
1S.25—18.50. Lucerna magyar 135.00—155.00. 

Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza csendes. 
Dec. 114 ötnyolcad—cgyketted, márc. 118 három-
nyolcad—egynegyed, máj. 120 hétnyolcad—három-
negyed. Tengeri alig tartott. Dec. 83 ötnyolcad, 
•jiárc. 87 cgyketted, máj. 00 cgyketted. Zab alig 
ta>'.tott. Dcc. 47 háromnegyed, márc. 47 ötnyolcad, 
máj. 48 egynegyed. Rozs alig tartott. Dec. 100 
háromnyolcad, márc. 103 báromnyolcad, máj. 105 
ötnyolcad. 

Müvésszet* 
Növendékhangverseny 

A városi zeneiskola hangversenyei ma már olyau 
látogatottak, hogy színültig megtöltik, mint a 
keddi növendékhangverseny alkalmából is, a Tisza 
nagytermét. Nemcsak szülők és hozzátartozók, de 
érdeklődök is szép számmal jelentek meg, hogy 
a tanítványok nivós produkcióiban gyönyörköd-
hessenek. A zeneiskolának határozott nyeresége — 
kedden tapasztaltuk — a tanári gárdának uj, jú 
erőkkel való kibővítése és örömmel láttuk, hogy 
a kamarazenének külön tanszakot nyitottak. így 
lehet valóban zeneszeretetre és értelemre nevelni 
az fijuságot, igy méltán bizhatunk abban, hogy 
ifjuságunk a muzsika nemes kultuszával nő fel. 

A hangverseny az intézet vonószenekarának já-
tékával kezdődött, amelyet Perényi Pál dirigált. 
A zongora-tanszak tehetséges növendékei közül 
Hatfyassy Kató, Uofbauer Endre, Kézdy Elza tűn-
tek ki. Ügyesen hegedült Taraszovits László, kit 
igen muzikálisan kisért Gaa! Klára. Nagy készsé-
get és zenei értelmességet mutatott Baktay László 
egy Mozart hegedűversenyben, kísérője zongorán 
a tehetséges Agócsy Ida volt. Két ügyes trióval 
mutatkozott be az intézet kamaramuzsika együt-
tese Fiedler Walter vezetésével. Az elsőben, egy 
Beethoven-trióban, Augusztin Olga (zongora), 
Zsigmond István (hegedű), Csűrik Dénes (gor-
donka) vettek részt. A másodikban, egy Haydn-
trióban, Szávits Eta (zongora), ívánkovits Ferenc 
(hegedű), Csűrik Dénes (gordonka) működtek 
közre. Mindkét triónak nagy sikere volt. Vass 
Rózsi, Jeck Ilona és Mária, valamint Kopasz Klára 
dalokat énekeltek. Stibor Mid sok megértéssel 
kisérte zongorán számaikat. A hangversenyt négy-
szólamú női kar éneke zárta be.. A kart König 
Péter, az intézet nagytudásu és agilitásu igaz-
gatója vezényelte. Az utolsó szám alatt végzetessé 
válható incidens történt A hangverseny tartamára 
sietve összeállított kisegitőpódium ugyanis lesza-
kadt és König Péter néhány növendékkel együtt 
lezuhant. A növendékek és az igazgató azonban 
megőriztek Iélekjelenlétüket és mintha mi sem 
történt volna, megszakítás nélkül végig énekelték 
a kórust. 

raknak 
csakis legfőbb körökbeni ismeretséggel 

olyan megbízást adnánk, 43 

amely s i k e r t e l e n s é g e t k i z á r , miáttal 

nagy jövedelem biztosítva. 
Megbeszélés: Tisza-szálloda földszint 66. 

A szinházi iroda hírei 
Szegény leányt nem lehet elvenni. Zágon István 

rendkívüli sikerű vigjátékujdonsága még csak ma 
este szerepel a színház játékrendjén. A mind-! 
végig szellemes, mulatságos és helyzetkomikumok-: 
ban bővelkedő pompás vígjáték főszerepeit Pártosj 
Klári, Kormos Margit, Kovács, Szilassy, Vágó, 
Veszely, Herczeg, Oláh, Nagy és Rónai játszák. | 

Csütörtöktől kezdve minden este: Az utolsó Vc-
rebélv lány. 

Vasárnap délután mérsékelt helyáraikal: Aida. 

Eredeti párisi fűzők, 
melltartók, sálak, ken~j 
dők, kezlyük, kombinékj 

szolid árakon 516 

Káldor J. és Társánál, Kárász ucca 8 

M 71 Hazai és 

poroszszén és koksz 
árusítására 

egyedárusitík vagy közvetítők 
kerestetnek 

Ajlsai Kössénbánya Hí. 

Budapest, V., Kossuth Lajos tér 4. 
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A külföldi áru 
gyakran selejtes exportárul 

| A16 ára mindig a legolcsőM) ? 

E h e t i r e h t ó m t i h k i i n k 
6. r. B. selgmezett cérna soünl 

garantál! 10 minőség* hibamentes. 

Párta P í50 
Csak 7 napig! Csak 7 napig! 
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gyönyörű divatos színekben. 

Pollák Testvérek u. és 
Széchenyi tér. 


