
DfcLMACiYAKCütNZAG 1929 január 10. 

S p o r t 
A Szegedi Munkás Testedző ifjú-
sági birkózóinak győzelme Ma-
gyarország ifjúsági bajnokságán 

Három szegedi MTE ifjúsági birkózó vett részt 
» budapesti ifjúsági birkózó bajnokságokon, ahol 
több mint 100 versenyző indult és e nagy me-
zőnyben is ugy Szeged városának, mint az MTE-
nek szép dicsőséget szereztek. A kisközépsnlyban 
Kurucz Árpád és Tóth Ferenc indultak s mind-
ketten szép győzelmeket arattak. Kurucz Árpád 
percek alatt dobta ellenfeleit s csak a pesti birák 
fosztották meg a jogos első helyétől. Még igy is 
pontozással vesztett s egy pont különbséggel vég-
zett a harmadik helyen. Tóth Ferenc félkilóval 
esett át a kőnnyüsulyból és a nála jóval nehe-
zebb ellenfeleket is fölényesen győzte le, de a 
nagy sulykülönbözetet nem birta el s igy a bí-
ráskodás segítségével került a negyedik helyre. 
N legszebb győzelmet — amit a pesti szakkörök is 
elismertek — Ku^acz Lajos aratta, aki az összes 
favoritokat percek alatt tussolta s a mérkőzések 
befejezésekor a közönség nagy megbotránkozással 
vette tudomásul, hogy már a harmadik vidéki 
birkózót az igazságtalan birók ütötték el a jogos 
győzelemtől. Eszerint tehát Kurucz Lajos egjenlö 
pontaránnyal került a második helyre. A pesti 

fiortkörökben nagy meglepetéssel vették a sze-
gediek előnyomulását, azonban ugy látszik a bi-
roknak nem volt szivük ahoz, hogy a pesti krek-
kek előtt egy vidé'<i birkózót juttassanak az őt 
jogosan megillető első helyhez 

Gödit nem igazolták le a Ferencvároshoz, illető-
leg igazolását megsemmisítették. Göd i játékjogát 
április 8-ig felfüggesztették. 

A 33-asok karácsonyi furája 2501) pengő tiszta 
nasrnot hozott. Ez az összeg a szerény fizetésű 
33-as csapatnak a szezon megkezdéséig elég. 

Újpest—Bocskav-mérközést terveznek húsvétkor 
Athénben a görögök. 

Tex Richárd, a most elhunyt hires boxmenager 
VI millió pengő vagyont hagyott örököseinek. 

Mechlovits a ping-pong világbajnokság esélyei-
ről. A jövő héten kezdődő ping-pong világbajnok-
ságokon — mint ismeretes — Gál Magda, a ki-
váló szegedi ping-pongbajnoknő, mint Magyaror-
szág reprezentánsa is indul. A világbajnokság ma-
gyar esélyeiről most nyilatkozott Mechlovits Zol-
lán világbajnok, aki Gál Magdával kapcsolatban 
kijelentette, hogy a női egyesben a szeg?di baj-
noknőt legalább a harmadik helyre várja. Ez a 
lippelés igen jó fényt vet Gál Magda képes-
ségeire, aki rendkívül szorgalmasan készül a világ-
bajnoki versenyekre. 

Proli boxmérközés. Az a nagy érdeklődés, ami 
r> vasárnapi boxmérkőzés iránt városszerte meg-
nyilvánul, arra késztette a rendezőséget, hogy az 
eredeti tervektől eltéröleg, még több versenyzőt 
indítson s igy minden tekiintefben kielégítsék a 
sportkedvelő közönség érdeklődését. Szó van arról 
is, hogy a Milton—Gutfreund-páron kivül még 
egy professzionista párt indítanak. 
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nagy kötél ára 16 pengd. 
A díszkiadás 52 pengő. 
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Kap&ató a Bélmagyarország 
Madrifiivatalában, részletfize-

tésre Is. 

Faszer- és terményárak! 
F a t b o r o k , likőrök, szardínia, állandóan frlSS 
t c a - v a t és p ö r k ö l i k á v é k legolcsóbban 

bes'Prezlietőt 172 
I f i . F ü r d ő k J á n o s n á l , « Í M 

lett a jó izü 

Félfehér 1 kiló 30 fillér 
Fehér . 1 kiló 34 fillér 

Viszonteladóknak á r k e d v e z m é n y ! 1 7 5 

Munkáscsaládok!!! 
Önök szeretik a jó izü, 
békebeli módra készült 

Bokor-házikenyeret 
Ha a környékbeli kereskedőnél nem volne 

kapható, ugy S kilói Is h a z a k ü l d ö k ! 

Tisztelettel 

Bokor János Fia 
Mikszáth Kálmán ucca 10. Telefon 319. 

Zürichi deviza zárlat: Paris 20.31, Londor 
23.12, Nevsyork 519.50, Brüsszel 72.20, Milánó 
27.181Madrid 84.7h5, Amsterdam 208.571/*, Berlin 
123.48," Bécs 73.08, Szófia 3.74%, Prága 15.37V2, 
Varsó 58.20, Budapest ÍM.611/2, Belgrád 9.121/2, Bu-
karest 3.12. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.-85, 
Belga frank 79 47.5—79.77.5, Cseh korona 16.92— 
17.00, Dán korona 152.50-153.10, Dinár 9.96-10.02, 
Dollár 570.50-572.50, Francia frank 22.45—22.65, 
Hoilandi forint 229.55-230.55, Lengyel zloty 6-1.10 
—64.40, Leu 3.41-3.47, Lira 29.85—30.10. Német 
márka 135.95-136.45, Norvég korona 152.40-153.00, 
Osztrák schilling 80.42.5—80.77.5, Spanyol pezeta 
93.25-93.85, Svájci frank 110.10-110.50. Svéd ko-
rona 152.95—153.55. 

irányzat: Rendkívül üzlettelenül, azonban jól 
tartott árfolyamokkal indult a mai értéktőzsdén a 
forgalom. Az üzle'telenség olyan nagyfokú volt, 
hogy az első negyedórában még a legkeresettebb 
papírokban is csak elvétve jött létre kötés. Ké-
sőbb az érdeklődés előterében a kuliszpiac arbit-
rázs értékei állottak és ezeknek áremelkedéséből a 
többi papirok ösztönzést merítettek, úgyhogy a 
részvények nagyobb része kisebb-nagyobb árnye-
reséget tudnak felmutatni. Keresték a sör- és szesz-
részvéuyeket, Magyar Cukort és Izzót. Jelentős 
áremelkedést ért "ei a Félten Zárlatkor az 
irányzat barátságos. A fixpiac teljesen üzlettelen, 
a valuta- és devizapiacon lanyha irányzat mellett 
Konstantinápoly és Berlin áresés? érdemel em-
lítést. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 23.55—23.70, felsőtiszavidéki 23.40—23.55, 
egyéb 23.15—23.30, 78-as tiszavidéki 23.80—23.95, 
felsőtiszavidéki 23.65-23.80, egyéb 23.40- 23.55, 
79-es tiszavidéki 2-1.05—2415, felsőtiszavidéki 23.75 
23.95, egyéb 24.55—24.65, 80-as* tiszavidéki 24.15— 
2125, felsőtiszavidéki 23.85—24.05. egyéb 23.65— 
23.75. Tengeri tiszántúli 26.25-26.50. Buzakorpa 
18.50—18.75. Az irányzat búzában barátságos, a 
többi tartott, a forgalom csendes. 

Az összes lisztárak változatlanok. 

Chicagói terménytőzsde zárlat: Irányzat min-
denütt szilárd. Buza: Márc. 116 egyketted—ötnyol-
cad, máj. 119 egyketted—ötnyolcad, jul. 120 egy-
ketted—ötnyolcad. Tengeri: Márc.. 01, máj. 94 
egynyolcad, jul. 95 háromnegyed. Zab: Márc. 49 
egynyolcad, máj. 49 egyketted, jui. 47 háromne-
gyed. F.ozs: Márc. 101 egynyolcad, máj. 106 hét-
nyolcad, jul. 104 hétnyolcad. 

/1 nagyobb leadóállomások 
mai műsora 

Budapest. 9.15: Kurina Simi és cigáayzenekará-
nak hangversenye. 930: Hirck. 9.45: A hangver-
seny folytatása. 12: Déli harangsző az egyetemi 
templomból. Időjárásjelentés, hirek. 12.20: A Te. 
mesváry—Kerpely—Polgár-trió hangversenye. 13: 
Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 14 
óra 30 perc: Hirek, élelmiszerárak. 16: A földmi-
velésügyí minisztérium rádió előadássorozata. Dr. 
Károly Rezső miniszteri tanácsos, a Mezőgazdasá-
gi Czemi Intézet igazgatója: >A kisgazda könyv-
vezetései. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz-
állásjelentés, hirek. 17.15: Rádió Szabad Egyetem 
17.30: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zene-
kar hangversenye. Vezényel Polgár Tibor karnagy. 
18.35: »A Hadimuzeum Egyesület« előadása. Hor-
váth Károly második felolvasása. 19.20: A m. kir. 
Operaház előadása szereplőinek közlése és tar-
talmának ismertetése. 19.30: A m. kir. Operaház 
Gianni Schicci előadása. 20.45: Gramofonhangver-
seny. 22.15: Pontos időjelzés, időjárásjelentés és 
hirek. 22.30: A Dunapalota nagyszállóból Magyar; 

Imre és cigányzenekarának hangversenye. — Bécs. 
11: Hangverseny. 16: Délutáni hangverseny. 21: Ka-
rinthy Frigyes »Kérem vissza a tandíjamat« tré-
fájának előadása. Utána esti hangverseny. — Ber-
lin. 16.30: Kamarazene. 18.45: Komor Géza zene-
karának hangversenye. 20: Wágner-est. 22: Tánc. 
zene. — Bern. 16: Hangverseny. 20: Operett-est. 
Brünn. 12.30: Gramofonzenc. 19: A cseh-szlovák 
filharmonikusok hangversenye. 20: Népszerű fu-
vós-zene. — Daventry Experimentál. 15: Szimfő-
nikus hangverseny. 16.30: Orgonahangverseny. 21 
óra 15 perc: Operarészletek. 21.40: Tophis Green 
(bariton) hangversenye. — Frankfurt. 16.35: Hang-
verseny. — Kattovilz. 12.35: Hangverseny. 17.10: 
Délutáni hangverseny. 20.330: Esti hangverseny. — 
Kopenhága. 15.30: Hangverseny. 22: Zenekari hang-
verseny Beethoven, Mozart, Schubert és Weber 
müveiből. — Konigsbarg. 16.30: Hangverseny. 20 
óra 05 perc: Heuberger »Der Opernhall« operá-
jának előadása. — London. Daventry" 12: Hang-
verseny a Stúdióból. 13: Gramofonzenc. 16: Brass-
band hangverseny. 18.-15: Strauss Richárd-dalok, 
áriák. 19.40: Zenekari hangverseny. — Milánó. 16 
óra 30 perc: Rádió-kvintett. 20.30: G. Puccini >111 
Tabarro, Snor Angelica és Gianni Schicchi« c. ope-
rájának közvetítése. — München. 17: Hangverseny. 
20Í35: Schrammelzene. 21.50: A jövő zeneművésze-
te. — Prága. 12.30: Hangverseny. 16.30: Délutáni 
hangverseny. 19.30: A csehszlovák filharmoniku-
sok hangversenye. — Róma. 13: Rádió-trió. 17.30: 
Zenekari hangverseny. 20.40: Szimfonikus hangver-
seny. — Stuttgart. 12.15: Gramofouhangverseny. 
20: Zenekari hangverseny. — Toalouse. 13.29: Sa-
xophon-szólók. 20.30: Nagy zenekari hangverseny, 
énekkarral. 20.54: Filharmonikusok zenekari hang-
versenye. — Zürich. 13: Gramofonhangverseny. 
15: Zene. 20: Offenbach-cst. 

A k i n e k r á d i ó s a v a n s h a r , a 

n e l e g y e n v e l e b a l , 
az vegye meg 

M o l n á r J á n o s ; 

Hibakeresés és 
késziílékkarfiantariás 
könyvéi 
Magyarország cL«1» teljes rédiítfrlifpeTe). 

Á r a P 
Kapható: 

Gryönö A n d o r könyvkereskedésében 
Budapest, V_, Vilmos cs6azár u l 54 

ÉS Szegeden • Délmagvarország bledOblvalal&ban 

A Szegedi 
Városi Színház 

Zsebkönyve 
a színtársulat ö s s z e s tagjainak a fényképével 

Kapható a szinházi pénztárban és minden 
köny vkereskedésb en 


