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Töxsde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde ma 

tartott irányzattal és csendes forgalommal nyitott. 
Az előző napok élénkségét kedvező hangulattal 
csakhamar realizációs hajlandóság váltotta fel. Ké-
sőbb mind erősödő kinálat jelentkezett a piacon, 
mely az árfolyamok érzékeny visszaesését eredmé-
nyezte. Különösen a spekuláció által erősen favori-
zált papírok, mint az Urikányi és Stühmer szenved-
tek nagyobb árveszteséget, mlg a többi értékeknél 
a gyengülés mértéke a 2—3 százalékot nem haladja 
meg. A kínálat zárlatkor is ttilnyomó. Az irányzat 
zárlatkor lanyha volt A fixkamatozásu papírok 
piacán szintén nyereségbiztositőeladások bonyolit-
tattak le, ezért az irányzat mindvégig lanyha volt. 
Magyar Nemzeti Bank 134, Mák. 284, Ganz 12.8, 
Izzó 284, Jutaipar 14.25. Szegedi kenderfonógyár 
14.5, GoTdberger 37, Pamutipar 43. Irányzat lanvha. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 20.38, London 16.01, 
Newvork 312.50, Brüsszel 72.20, Milánó 27.19, Mad-
rid 41.925, Amszterdam 208.275, Berlin 122.75, Bécs 
hív. 73.33, silling 57.10. Varsó 58.30, Belgrád 7.00, 
Athén 2.98. Bukarest 3.05. 
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfotvamjelen-

tése. Arizol font 17.75-18.15. dán kor. 79.16—79.74, 
belga frank 7916-79.74, cseh korona 14 00-14.20. 
dollár 341.25—451.25, kanadai dollár 333.00-353.00, 
francia frank 22.30—22.50, dinár 7.80—8.30. hollan-
di forint 231 00-232.40. lengvel zlotv 64.65-65.15, 
leu 342—3 46. leva 4.00-4 26, líra 29.90-30.20. né-
met márka 135.70—136 60. norvég korona 88.00 
—89.00, osztrák schilling 78.70—80.70. svájci frank 
110.70—111.40. svéd korona 91.40-92.40. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolvamai. 
Buza tiszai 77 kg-os 9.10—9.35, 78 kg-os 9.20—9.45, 
79 kg-os 9.30—9.55, 80 kg-os 9.40—9.65, jászsági, 
fejérmegvei, dunántuli, pestvidéki, bácskai 77 
kg-os 8 70—8.80, 78 kg-os 8.80—8.90, 79 kg-os 8.90 
—9.00. 80 kg-os 9.00—9.10. Pestv. rozs 5.45—5.55, 
árpa T. 10.75—13.00, takarmányárpa I. 8.70—8.90, 
Zab I. 9.60—9.75, tengeri tiszántúli 8.50—8.60, 
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyha. 

Májusra 88 háromnyolcad—egynegyed (29 ötnyol-
cad—fél), juliusra 86.75— ötnyolcad (88—87 hétnyol-
cad), szeptemberre 87 háromnyolcad—egynegyed 
(85 ötnyolcad—fél). Tengeri lanyha. Májusra 50 
(54.75), juliusra 52 (61 esvnvolcad), szeptemberre 
54 (62.25). Rozs lanyha. Májusra 58.5 (58.25), ju-
liusra 60 (59.75), szeptemberre 61.75 (60). Zab má-
jusra 35.25 (35 hétnyolcad), juliusra 34.75 (35 há-
romnyolcad), szeptemberre 34.25 (34.75). 

özvegy dr. Klein Mórné szül. Pe-
retis Alice ugy a maga, mint az egész 
rokonság nevében fájdalommal tu-
datja, hogy szeretett férje, 

Dr. Klein Mór 
orvos 

életének 70. évében Kosszu, Idnos 
szenvedés után f. hő 20-án elhunyt. 

Temetése a zsidó temető cinter-
mebői f. hó 22-én déli fél 1 órakor 
lesz. 

Különvillamos 12 órakor Dugonics-
téren. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Megérkezett a rádiópiac 1934-es szenzációja: 
3+1 csöves „TISZA" hálózati készülék 6 wattos 

dynamikus hangszóróval, 20—2000 m. 
hullámhosszra P160'— 

2+1 csöves „Maros" hálózati készülék . . P 82*— 

K a p h a t ó F O N Y Ó S O M A c é g n é l 

Kölcsey ucca 4. szám :-: Telefon 11-65. 
D i f f a l a n bemutalás. Kedvező fizetési fel tétel ek. 

Sport 
Újpesten játsiák le 

a Szeged FC—Újpest mérkőzést 
Jelentette a Délmagyarország, hogy a SzAK 

a Szeged FC-vel karöítve elhatározta a SzAK-
pálya talajának rendbehozását. A nagy anyagi 
aldozattal járó munkálatokhoz már hozzákezd-
tek. Tekintettel arra, hogy a pájyajavitási mun-
kálatok közel egy hónapot vesznek igénybe és 
ezalatt profibajnokí mérkőzést nem lehet ott 
rendezni, a Szeged FC vezetősége kénytelen a 
vasárnapi Szeged FC—Újpest mérkőzést Buda-
pesten megrendezni. A vezetőség hangsúlyozza; 
a pályaválasztó jogot nem adta el, csak — Buda-

Eesten rendezi meg a mérkőzést és minden igye-
ezetével azon lesz, hogy a pálya már a legkö-

zelebbi jövőben teljesen rendbén legyen. 
A Szeged FC—Újpest mérkőzést a jelek sze-

rint nem vasárnap, nanem esetleg szombaton 
rendezik meg az Újpest-pályán. Mivel a mér-
kőzéssel kapcsolatban differenciák támadtak, a 
szerdai rendkivüli tanácsülés dönti el a mérkő-
zés lejátszásának napját 

V«vóakadénifa 
a rókuM tornacsarnokban 

A budapesti HTVK, az ország egyik legjobb 
vivócsapata a vivósport népszerűsítése érdeké-
ben vasárnap délután 3 órakor a rókusi torna-
csarnokban vivóakadémiát tart. Az akadémia 
programján ötös kardcsapat, hármas tőrcsa-
patmérkőzés és egyéni epée mérkőzések szere-
pelnek. Belépődíj nincs. 

Elutasították a KEAC-ellenl óvást 
A DLASz intézőbizottsága kedden tárgyalta 

újból a KAC óvását a KEAC három mérkőzé-
se ellen. Az ülésen kihallgatták N é g y e s s y t , 
akinek vallomása és K o v á c s Imre szövetségi 
bírónak a Bíró Testülethez intézett nyilatkoza-
tának felolvasása után az intézőbizottság előb-
bi elutasító határozatát megerősitettnek látta 
és azt indokaival együtt fenntartotta. 

A Szeged FC megóvja a Nemzeti elleni mér-
kőzést? A Szeged FC vezetősége azzal a gondo-
lattal foglalkozik, hogy a vasárnapi Szeged FC 
—Nemzeti mérkőzést megóvja, mert K 1 u g Fri-
gyes biró indokolatlanul nem adtu meg Korá-
nyi szabályos gólját, amely a szegedi csapat 
győzelmét jelentette volna. A Szeged FC igazát 
— mint ismeretes — F á b i á n Lajos szövetségi 
kapitány, az újpesti vezetőség és a mérkőzésről 
szóló tudósítások is alátámasztják. 

Az ökölvivó szövetség keleti kerülete szerdán 
este hat órakor az ipartestületben tartja a január 
21-én határozatképtelenség miatt elmaradt tiszt-
ujitó közgyűlését. 

F A S O R SZANATÓRIUM 
Budapest VII. Ker. Vilma királynő ot 9. Telefon 31-5-26. 

Sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, idegosztály 
Olcsóbb mint bármely klinika vagy közkórház különszobája 

N a p i e l l á t á s i d i i 1© p e n g ő t ő l . 
6 Kórházi pausálárak idegbetegek esetében továbbá szüléseknél. 

Uj centerhaif a Makói TK-ban. A makói sport-
körökben olyan hírek terjedtek el, hogy az MTK a 
közeljövőben jelentős erősítést nyer egy budapesti 
futballistával, aki a csapatban a centerhaif posztját 
foglalná el. Ebben az esetben az eddigi centerfede-
zet, G1 ó s z szélsőhalf lenne. Az ügy érdekességé-
hez tartozik, hogy a játékost az egyik békéscsabai 
csapat intézője ajánlotta az MTK-nak. 

Kerékpáros szakosztály a KEAC-ban. Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a ke-
rékpáros szövetség déli kerülete a kerékpáros-
sport fellendítése erdekében felhívta az egvesü-» 
leteket .alakítsák meg kerékpáros szakosztá-
lyaikat. A felhívásnak eredménye van; a KEAC 
megalakította kerékpár- és motoros-szakosztá-
Iváí, amely főleg turakirándulásokat fog ren-
dezni. Értésülésünk szerint a déli kerület pro-
gramjába vette, hogy a jövőben minden vasár-
nap turakirándulásokat rendez és azokat az 
egyesületeket, amelyek a kirándulások alkal-
mával a legtöbb pontot szerzik, éremdíjazásban 
részesiti. Szó van egy négynapos déli kerületi 
kerékpárversenyről is. 

A Postás az elterjedt hírek szerint jelentékenyen 
megerősödik. Értesülésünk szerint Podolszky, 
az ASE, Szilassy a FÖC és Csányi, a Kis-
zombori AC volt játékosa a másodosztályú csapat-
ba gravitál. 

Előkészületek" a vidéki birkozóbajnokságra. 
A birkózószövetség déli kerületének intézőbi-
zottsága legutóbbi ülésén szövetségi kapitány-
nak Z e m k ó Jánost, a többszörös bajnokbir-
kozót választotta meg. Elhatározta a bizottság, 
hogy sulvcsoportonkint három birkózóból álló 
válogatott keretet állit fel és két héttel a vidéki 
birkozóhajnokságok előtt rendezi meg a válo-
gató versenyt. A súlycsoportokból kikerülő 
győztesek képviselik a déli kerületet Debrecen-
ben megrendezendő országos vidéki birkozó-
bajnokságokon. 

Titkos, a Hungária Játékosa, aki a frankfurti vá-
logatott mérkőzésen megsérült, a legutóbbi orvosi 
vizsgálat szerint nem rándulást, hanem szárkapocs-
csontrepedést szenvedett. A futballista felgyógyu-
lása két hetet vesz igénybe. 

A KEAC vivói Makón. A KEAC ötös vivócsa-
pata szombaton Makóra rándul át, ahol a ma-
kói vívóotth ónban a Makói Vivó Egyesület ötös 
csapatával fog mérkőzni. 

A DL.VR» tanácsa legntóbbi ülésén magáévá fet 
te az intézőbizottságnak azt a javaslatát, amely a 
megítélt bírságok megnemfizetése miatt több egye 
sülét játékjoffának felfüggesztésére vonatkozik. A 
tanács kimondotta, hogy február 26-i hatállyal a 
szegedi alosztályból a HTVE, a HMTE, a CsÁK. a/ 
SzTE és a KAC játékjogát felfüggeszti. A II. számú 
fegyelmi bizottság előadójának a tisztségtől fel-
mentett Tóth Győző (KEAC) helyére Herczeg 
Adolfot (MTE) választotta meg a tanács. Az ülés 
jőváhagvta az elnökségnek az április 15-i Dél-
Észak válogatott mérkőzés Hódmezővásárhelyen 
való megrendezésére vonatkozó előterjesztésé*. 

A szegedi ifjúsági kosárlabdabajnokságok 
első fordulóját szerdán délután fél 3 órakor 
rendezik meg a reálgimnázium tornatermében, 
ahol három meccset játszanak le. Eldöntésre 
kerül a Reálffimnázium a)—Főreál, a Tunvo-
chy—Tanítóképző és a Reálgimnázium b)— 
Piaristagimnázium mérkőzés. 

Baek — a miskolci Attilában? Back, a Szeged 
FC játékosa, aki már az ETC FC-vel is folytatott 
szerződtetés! tárgyalásokat, most ismét távozni 
készül Szegedről. Az Attila a Szeged FC vezetősé-
gének beleegyezésével próbajátékra Miskolcra ren-
delte Backot, aki — ha játékával meg lesznek elé-
gedve — a miskolci csapat játékosa lesz. Back teg-
nap Miskolcra utazott. 


