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0PE8I ZGHSGRBIEREM 
Rndaiesl, V(.. H a j ó s ucca 16, OperAnA*. 
V i l á g m á r k á a zongorák, pianiuók 

ezer pengCtül, nenrven pengős havi 
részletre 1$. B.79 

Nagy t i sz tv i se lő i kedvezmények . 

SZEGEDI SAKKÉLET. 
'A körbajnokságért folyó párosmérkőzés első 

két játszmája nem hozott eredményt, mert 

inig az első partiét Soóky László nyerte, ad-

dig a másodikat Konrád Alajos a maga javára 

döntölte el. így tehát szükségessé vál ik u jabb 

két játszma, amit szerdán és pénteken este 

8 órakor vivnak meg. Ha ez is eldöntetlen 

eredményt hozna, addig játszanak, mig egyi-

kőjük egy játszmát meg nem nyer. 

A Zoltán Hugó-verseny befejezést nyert. A 

verseny elérte az alapítványt tevő Zoltán 

Hugó célját, amennyiben a középjatckosok 

tényleg igen sokat tanultak. A versenyt László 

Csaba könnyen nyerte 10 és fél ponttal, 2. 

Rosenberg Sándor 9 és fél ponttal, 3. Lieb-

mann Béla 8 ponttal, 4. Weisz Imre 7 és 

fél ponttal, 5. Kmetyó Gyula 7 pont, 6. Mák 

E r n ő 5 és fel, 7—8. Lőrinczy Gábor és Reich 

•Miklós 4—4 pont, 9—10. Rosenberg Béla és 

Kasza János 3—3, 11. dr. Lusztig István 2 

és fél, 12. Diószeghy László 1 és fél pon t 

Hétfőn este 9 órakor a Szegedi Sakk-Kör 

választmánya ülést tart a körhelyiségben 

(Lloyd székház, első emelet, bal). Az ülésen 

ki írásra kerül Szeged város 1930. évi sakk-

bajnoksága. Nevezni hétfőn, szerdán és pén-

teken a körhelyiségben, vagy napközben 

Weisz Imre főtitkárnál (Mars-tér 17., telefon 

10-36.) lehet 

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.33, London 25.19, 
Newyork 517.55 Brüsszel 72.07, Milánó 27 08. Mad-
rid 68.00, Amsterdam 208 00, Berlin 123.65, Bécs 
7280, Szófia 3.72.75, Prága 15.31, Varsó 57 95. Bu-
dapest »0.5(1, Belgrád 9.12 hétnyolcad, Buka-
rest 3.08. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90, 
Belga frank 79.35—79.75, Cseh korona 16.83—16.93, 
Dán korona 152.50—153 10, Diuár 995—1003, Dol-
lár 568.70-570.70. Francia frank 22 45-22.75, Hol-
landi forint 229.30—230.30, Lengvel zlotv 63.90— 
64.20, Leu 3.37-3.41. Léva 4.10-4.16. Líra 29.65 
—29.95, Német márka 136.25—136.85. Norvég korona 
152.35—152.95, Osztrák schilling 80.15—80.55, Spa-
nyol pezeta 74.10-75 70. Svájci frank 110.30—110.80, 
Svéd korona 153.05—153.65. 

Irányzat» Külföldi lanyhább jelentések hatása 
Alatt a mai tőzsde a tegnapinál alacsonyabb árfo-
lyamokkal, de élénkebb hangulattal indult meg. 
A hangulat a tőzsdeidő alatt az argitrázsvásárlások 
folytán javult s a legmagasabb árfolyamok mel-
lett zárult. A fixkamatozásu papírok piaca csendes. 
A devizapiac üzleltelen, Newyork árfolyama 10 
fillérrel javult. 

Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
márc. köt. 23.60, 2374, 23 72, zárlat 2.172-23.73, 
máj. köt. 21.50, 21.66, zárlat 24 64—24.66, okt köt 
23.98, 24.00, 23.95, 24.10, zárlat 21.09-21.10, Magvar 
rozs márc. kőt. 14.33. 14 25, 14.30, zárlat 14.31— 
14.32, okt. kőt. 16.08. 16.05. zárlat 16.08-16.10. Ten-
geri máj. köt. 14.54, 14.60, 14.50, 14.57, zárlat 
14.57-14.60, jul. köt. 15.01 14.99, zárlat 15.03-
15.05. Tranzit tengeri máj. köt. 14.02, 14.05, 13.98, 
14.02, zárlat 11.05—11.07. Irányzat barátságos, a 
forgalom élénk. 

Budapesti terménytőzsde zirlal: Buza 77-es ti 
*ia vidéki 23.85—24.15, 7S-as tiszavidéki 24.15—24.35. 
79-es tiszavidéki 24.15—24.70. 80-as tiszavidéki 2-1.65 
—24.85. Rozs pestvidéki 13.70—13 90. Köles 11.00— 
13.00. Tengeri 13.00-1310, egyéb 12.90-13.00. Az 
iránvzat barátságos, a forgalom csekély. 

Autósok, moto-
rosok és repülök 
nagyszabású siáríKörii hátat rentíssenele 
tóiyó f)6 26-dn , ax tnarlestület már-
v á r t e r m é b e n . — Felkériiik mindazokat, akik 
tévedésből még meg-hivót nem kaptak és erre igényt 
tartanak, cimüket mielőbb közöljék a bálirodával. 
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Sport 
Érvényben marad a Bás§ya-Firencv£ros 

1:0-ís eredmAviy 
Budapest polgármestere a Bástya javára döntött 

Egy évnél több, hogy az ismeretes Bástya— 
Ferencváros-meccs lepergett, a mérkőzést 1:0 
arányban a Bástya nyerte meg Budapesten, de a 
79-ik percben félbeszakadt meccs eredményét a 
Ferencváros megfelebbezte. Rendkívül sok huza-
vona ulán Budapest polgármestere most döntött 
ebben az ügyben és a Baslja Igaza mellett fog-
lalt állást. 

A polgármesteri döntést dr. Berezel Jenő he-
lyettes polgármester irta alá és abban a következő 
érdekes megállapítások foglaltatnak: 

»Az MLSz harmadfokú határozata alaki szem-
pontból kifogás alá esik, mert a határozathozatal-
nál az alapszabályok 110. §-ának 3. pontja figyel-
men kívül hagyatott. Az MLSz országos felebbviteli 
bizottsága határozathozatalánál ugyanis Tarján II. 
lés is résztvett, aki az MLSz Professzionalista Al-
szövetségének intézőbizottsága által lefolytatott 
alapeljárás során mint szövetségi képviselői kikül-
dölt vallomást tett. Az alapszabályok 110. §-ának 
3. pontja szerint pedig »a szövetség szervei előtt 
fekvő ügyek intézéséből ki van zárva az, aki az 
ügyben mint tanú ki volt hallgatva, amennyiben 
vallomása nem egyedül hivatalos uton tudomására 
jutott tényeknek előadásából áll«. 

Ezen alaki szabálysértéstől azonban eltekintet-
tem egyrészt azért, mert az MLSz országos felebb-
viteli bizottsága — határozatából kilünőleg — 
egyhangúan határozott és így az érdekeltnek te-
kinthető Tarján Illés szavazata nem bírt döntő 
jelentőséggel. Másrészt pedig figyelembe kellett 
vennem a spuríszempontoknak az ügytől el nem 
választható követelményen; ugyanis az Országos 
Testnevelési Tanácsnak sportszem pontból nyilvá-
nított véleménye szerint — mindkét fél ártatlan-
ságát hangsúlyozva —, nem látszik most már a 
megoldásra más alkalmasnak, mint az, hogy az 
eredmény a mérkőzés 79. percében mutatkozott 
áilapo'a szerint igazolandó.i 

Ez a polgármesteri leirat tehát megállapítja, 
hogy niíiesen olyan érvényes szabály, amiért a 
Bástya—Ferencváros-mscrsel ujra kellene játszani. 

Gál Magda a berlini világ-
bajnokságon 

Gál Magda, a szegedi sportélet egyik híres-
sége, kedden újból magára ölti cimeres dresszét 
Gál Magda, mint Magyarország reprezentánsa, 

kedden B e r l i n b e n áll 
starthoz az asztali tennisz-vi-
lágbajnokságokban, ahol tíz 
nemzet képviselőivel míri ösz-
sze erejét. Anglia. India. Svéd-
ország, Németország. Ausztria 
a legerősebb ellenfelek, de is-

H merve Gál Magda kitűnő ké-
, '"' pességeit, nem kétséges, hogy 

J a világbajnokságokban is si-
' I:errel fogja megállani helyét. 

^ Gál Magdának a női egyesben 
Oái Magda saját honfitársain kívül C o 1-

b e asszonnyal is meg kell küzdeni, aki pedig 
jelenleg a legjobb német versenyző. Nagy esé-
lyekkel indul Gál Magda a vegyes páros világ-
bajnokságban, alioi partnere B a r n a vi 
nok lesz. 

Kíubközi blrlíozóverseny 
A Szegedi MTE és a Szentesi MTK Lirk ló-

versenye a mai sportprogram kiemelkedő ese-

ménye, mivel mindkét egyesület 5—5 bajnok-

birkozóval rendelkezik. A szentesi birkózók 

nagy eséllyel startolnak az MTE ellen annál 

is inkább, mivel a Budapesti MAV-ból átiga-

zolt Szűcs Sándorral, Magyarország többszö-

rös ifjúsági bajnokával megerősödve veszik 

fel a küzdelmet. Az izgalmasnak ígérkező 

birkozóversenyre belépőjegyet nem szednek, 

csak programot bocsájtanak ki. A versenyt 

az ipartestület dísztermében, délután 5 órai 

kezdettel tartják meg. 

a nagy fizikumu V á r y Sándor többszörös válo-
gatott, nehézsúlyú bajnok. Azonkívül az európai 
keret válogatott tagjai is. A versenyen Szegedről 
csak a legjobb erőt képviselő versenyzők indul-1 
hatnak. A verseny keretében egyébként V e r e s 
Pál, a MAC amatőrtrénere iskolaboxolást mutat be 
tanítványaival. 

SzMTE február 2-án, délután, az egyetem torna-
csarnokában rendezi idei házi tórnaünnenélyét. 339 

Nyilítér 
A Rösöíiségöes 

Alulírott szegedi politikai napi lapok együt-

tes elhatározása folytán értesítjük a közön-

séget, hogy bálákról s egyéb mulatságokról, 

felolvasásokról, tanfolyamokról, teadélutánok-

ról és sporteseményekről, amennyiben azok 

bármelyike belépődíjas, kommünikét csak di-

jazás ellenében közlünk. A riportírás ter-

mészetesen ezekről az eseményekről is a jövő-

ben is dijtalan. Ez az értesítés megjelenik! 

mind a négy szegedi napi lapban. 

Szeged, 1930 január 16. 
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Szened! Friss lifság. 
Síeneill Napló. 

Szegedi Uí Nemzedék 

Ssz erlcessstői f t e e j i e í 
>Rádió.< ön azt kéri, hogy üzenjük meg. mit 

tehet szomszédja ellen, aki fél éjszakán át hasz-
nálja a rádiót. Ez ellen semmit sem lehet tenni, 
A helyzet az. hogy lakásában mindenki addig 
rádiózik, ameddig akar és ameddig a stúdiók köz-
vetítenek Tehát a szomszéd éjjel is használhatja 
rádióját, de csak z á r t a b l a k o k m e l l e t t . 
Ha mégis szeretné idegeit megmenteni, ezt csak 
ugy teheti, ha appMlál szomszédja belátására. 

MSWi V;; 
Z SZ&JSrm & « Z SZ&JSrm VWZl 

A MAC és az igazságügyminisztérioin ökölvívói 
február 2-án nagy ökölvívó versenyt rendeznek 
a szegediek részvételével. A versenyen be fognak 
mutatkozni a legjobb klasszisu ökölvívók, köztük 

Pá dalimmal jelentjük, hngy a legjobb anya, nagy. 
pnvi é« rok"n 

özv. Scliiiszter Gvlrgyssé 
január hó lT-én, reg?»'. rflsld szenvedés u ' 'n elhunyt 

A i'-egbi'd eu't fB'di maradványa') ja-uár hó 10-én, 
dé'u'íln fé 3 ' p k ! a rók s1 ktízkórházbói a Dogonica-
teme fibe klü*rHk umKó utiára. 

Szeged, 1930 január 18. 

A gyC'taoló család. 
m 

Fájdalomtól megtörten jelentjük, hogy a 

legjobb apa, após, nagyapa, testvér, sógor 

és rokon 

>ECK ANTAL 
ke rc t ked r t 

f. hó 17-én este 8 órakor Szóregen, 77-ik élet-

évébon, jobblétre szenderült. 

Temetése Szegeden f. hó 19-én, vasárnap 

délután fél három órakor lesz az izraelita 

temető cintermébffl. 

V i l l a m o s Kocs i a O u q o n i c t t é r i ki— 
í é r ö t ó l I n d u l d é l u t A n 2 á r a k o r . 

Benk Vilma Ga'dgntber Misáimé 
Beck Gizella № m tászléné 

Besk Dszsö 
gyermekei 

Gcldmuiier Mihály 
»iám László ' 

veiel. 

Bsck öszsünö 
Weisz Rözslka 

menye. 331 

noldnrabsr GyBrgv 
Gnhüotrter Lészlö 
Édám ITxe 
Beck L üke 
Beck Misi Tiborka 

un kik. 


