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Müvészzet ^ 
A szinhá« h«ti műsora: 

iedd: Dolly. Bérletszünet. 
zerda: Őszi szerelem. Bérlet B. 4. premier. 
Csütörtök: Őszi szerelem. Bérlet A. 4. 
'éntek: Lakmé. Operabérlet 1. 

ozombat: Éva. Bérlet A. S. premier. 
Szombat délután ifjúsági előadás: Lakmé. 
Vasárnap délután: Marinka, a táncosnő. 
Vasárnap; Éva. Bérlet B. 5. 

Telefonon megrendelt színházjegyeket (te-
lefonszám 306) kívánatra hazaküldi a DÉL-
MAGYARORSZÁG jegyirodája. 

* Stefániái Imre spanyol kir. kamara zon-
goraművész hangversenye csütörtökön fél 9 éra-
kor a Tiszában. Nsgyszerü roüsor. 15—60 eier 
koronás helyárak. Jegyek Harmónia (Belvárosi 
Mozi.) pénztáránál. 

* Mindenütt ciak a Dolly sikeréről beszélnek. 
A ,Do!ty*-nak tegnapi negyedik előadísán is megtöl-
tötte a nézőteret a közönség, mely szűnni nem akaró 
tapsaival és ujrázásaival hódolt a szereplők nagyszerű 
játékának. Ma kerül ötödször színre és ezen a héten 
többé nem, mivel az egyébkent összeállított művészi 
program ezt nem engedi. A jövő héten azonban bizo-
nyára folytatni fo^ja diadalutját. Ma este is a főszere-
peket Trillap, Gíbor Mara, Uti, Sugár, Szentiványi, 
He rezeg és Bilicsi játszák. 

* óa i i szerelem A legszebb és legnemesebb em-
beri érzések, a nagylelkűség, szivjóság, megbocsátás 
szövik át az élet rut viharzasaibin sebesült lelkeknek 
ezt a poétikus színmüvét, melynek nagyszerű szerepeit 
Kaszab, Baróthy, Gondi, Feleky, Ladomerszky, Szent-
iványi, Harsányi és Falus játszik. Feleki Klárinak ez 
lesz a bemutatkozása egy bájos naiva szerepben, mely 
Budapesten ilosvay Rózsit tette a siker központjává. 

* Lakmé-ban mutatkozik be az operaegyttttes. 
Delibes tüneményes szépségű operájának címszerepét 
Vass Manci énekli, akinek már a mult szezonban is 
ez volt egyik legsikeresebb szerepe. Mellette Kertész 
Vilmos, Leopold, Zitta Emma, Várhalmy Irén, Herczegné 
és Trillap Ilonka harcolnak a sikeré t. Az előadást 
Rajnai Lóránt rendezi, a balleCet D.:ér Imre tanította 
be, a zenekart Andor Zsigmond vezényli. Szombaton 
délután ifjúsági előadáson ismét szinrekerül a „Lakmé* 
az esti előadás szereplőivel. 

* Szombaton és vasárnap este Ko'.bay Ildikó fel-
léptével: .Éva*. 

Hadió 
ROVATVEZETŐi 8ZÖLLÓS KÁROLT. 

A n agyobb leadóá l lomások 

mai műsora . 

Október 13., kedd. 
(A városnév utáni számit hullámhossz.) 

Budapest 572. Este 7.33 órakor: A postakísérleti ál-
lomás próbahangversenye. 

Bécs 530. Délelőtt U és.délután 4.10 órakor: Hang-
ve seny. Este 7.3 órakor: Ünnepi hangverseny,: Johann 
Strauas. 

Grác 404. Egész nap a bécsi müaor. 
Berlin 505 és 575. (utóbbi uj adó 10 kilowattos). 

Délután 4.c0 órakor: Hangverseny. 7 órakor: Irodalmi 
óra. 8.30 órakor: Ibsen: .Gespeneter*, dráma 3 fev. 

Dortmund <83. Délután 4.30 őrekor: Hangverseny. 
Este 8.30 órakor: A modsrn (Hl. ü órakor: Thoaa L.: 
„Erster Klasss*, parasztkomédia 1 felv. 10.10 órakor: 
Bajor zene és bijor humor. 

Breslau 418. Délelőtt 12.30 és délután 5 órakor: 
Hangverseny este 8.30 órakor: Modern kamarazene. 

Frankfurt 470. Közvetíti Kasselt 275. Délután 4.10 
órakor: Hangverseny. Este 8 30 órakor: Az Amar-
kvartett Mozart ciklusa. 10 órakor: Olasz és német 
áriák. 

Hamburg 395. Délutál 415 órakor: A Gabler-trió 
hangversenye, Este 8 órakor: A hamburgi vadászkürt-
kvartett hangversenye. 

KOnigsberg 453. Délután 4.3) órakor: Hangverseny. 
Este 8 órator: Fuldi L.: „Feuerversicherung*, vígjáték 
I. felv. Utána H. Brennert: »Die Hasenpfote*, tragi-
komédia 1 felv. Este 10 órakor: Hangverseny. 

Lipcse 454. Délulán 4.30 órakor: Hangverseny. Este 
8.ir> órakor: Mese est. 

Stutlgart 443. Délután 4.30 órakor: Hangverseny. 
Es'.e 8 órakor: Johann Schenk: „Uer Dortoarbier*, 
vigopera. 

Daventry 1600. Este 7.25 órakor: Könnyű zene. 7.30 
órakor: gzimfónikus hangverseny. 

Páris ¡751. Délután 4.45 óra sor: Rádió jazz. Este 
8.45 órakor: Hangverseny. 

Prága £50. Dílután 5 órakor: A rádió trió hangver-
senye. Este 8 órakor: Koncert. 

Róma 425. Este 8 40 órakor: Hangverseny. 
Zürich 515. Délután 5 órakor: Hangverseny. Este 

8.30 órakor: A Gilbert-zenekar hangversenye. 
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RADIO készü lékek , a lkatrészek 

a legolcsóbban I 
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C v n l l n c Széchenyi tér 8. 
S / Í U i l U S Telefon: 14-31. 

Sport 
Vasárnapi sportesemények. 

Dél —Délnyugat válogatott mérkőzés eldön ellenül 
végződött- A magyar válogatott Prágában 2 :0-ra, 
Budapest-Prága városok közti mérkőzésben Buda-

pest 1:0-ra vereséget szenvedett a csehektől-

Dél nem tudta legyőzni vasárnap Délnyugat 
válogatott csapatát, csak eldöntetlen ered-
ménnyel, 2 : 2 vei kellett megelégednünk. A 
déli válogaloltban való bizalmunk nem volt 
alaptalan, mert a Megyeri nélkül iilszó déli 
csatársor megnyerte úgyis a mérkőzési, de a 
már kezűnkben lévő győzelmei a rassz taktika 
kicsavarta. Érlheieden, hogy a 2 :1 arányú 
eredménnyel miért nem elégedett meg a déli 
válogatott és miéri nem iparkodott erös véde-
kezéssel megakadályozni a kiegyenlítést, amint 
azt minden csapat igen fontos díjmérkőzéseken 
csinálni szokta. 

A mérkőzés ugyan nsm mulatta Dél fölényes 
játékát, de mulatta azt, hogy meccset játszani, 
gólhelyzeteket előkészíteni hogyan kell. A déli 
csatársor a II. félidőben szebb és eredmé-
nyesebb futballt mutatott, mint Délnyugat és 
ezért nekünk kellett volna győznünk. 

A déli válogatott ciapatnak, ha jó haljsor 
áll abban, gólokkal kellett volna győzni, amit 
öogyha megismétlik az eldöntetlen eredmény 
ménnyel végződött mérkőzést, meg is fogja 
nyerni. Mstt a mostani halfsornál egy klasz-
szissal Jobb halfsort lehei a szegedi csapatok-
ból összeállítani. Most tanulhatunk és a jövő-
fa ;n vigyázni fogunk. Jobban szét kell nézni és 
találni fogúik megfelelő anyagot. Az első fél-
idő 0 : 0 volt, a míaodik 1:1-el végződött. 
Dél szerezSe meg a vezetést a meghosizabbi-
ío'.t időben, mit Déínjuiat a sötétség leple 
alalt kiegyenlített. 

Hol láiszák le a megismételi Dél—Délnyu-
gat válogatott mérkőzést ? Ei izgatja az embe-
reket Egészen bizonyosan ma még nem tud-
jak megmondani, de ha a szokisokat vesszük 
alapul, akkor újra Szegeden kell döntésre ke-
rülni a mérkőzésnek, meri Dél nem vesztette 
el a pályaválasztó jogát. 

A vérző magyar futballt legyőzte az egész-
séges cseh futball. Egyszerre két ütközetet i3 vi-
vott vasárnap a magyar futball. Az egyiket Prá-
gában, a másikat Budapesten. Mind a kettőt el-
vesztette. A vereség gólarányban kifejezve nem 
csúnya, mert 1:0 és 2:0 elbirható. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a magyar futball eltűntekben és 
sebesültekben mit vesztett, akkor ezt az eredményt 
is sikernek kell elfogadnunk. Majd, talán lesz még 
alkalmunk, amikor a beteglistán lévő nagy játé-
kosaink játszhhatnak a magyar szinekért, akkor 
revánsot vehetünk legyőzőinken. 

A szegedi postások vasárnap a Kiszomborl AK-bal 
mérkőztek barátságos verseny keretében. A postások 
heves küzdelem után 3:2 (1:1) arányban győzték le a 
kiszomboriakat. A gólokat Forray, Szöllőssy és Kende 
rúgták, mig a kiszomboriak góljait Jung.\ 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon jó barátoknak és ismerősöknek, 

kik néhai 

S t a r k Vilmos 
elhunyta alkalmival részvétük kifejezésével 
fájdalmunkat csillapítani igyekeztek, ez uton 
fejezzük ki leghálásabb köszönetünket. 

476 Bartos Mór és családja. 

HÁZAT, 
földet, földbérletet, lakást, 
üzle te t , pénzkö lc sön t min* 
denkor legelőnyösebben köz-
vetít N E Z C R országos 
iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál 

RÉVÉSZ BÉLA TÁNCINTÉZET 
T I S Z A - S Z Á L L Ó 

Diák csoport 
kedd, péntek 

d. u. tí órakor 

Esti csoport 
(felnőtteknek) kedd, 
péntek esi2 8 órakor 

/t lentkezés a tanfolyamokon. 

Magánórák és exkluzív csoportok egész nap. 

Fűző- és ernyőkel lékek 
a legolcsóbb f ÍJ ~ / í javítások és a «• t t í r A 
napi árak, 1 U £ U tisztitások, C I I I y U 
javitá- n t 1 i t < 7 n c n l z pontos, lelkiismeretes 
eok és a l l l U A a o i m , kiszolgálásban kaphatók 

K á l f W I PQ Tsn c é8 n é l Szeged, Kárász u. 8 
ÍVdlUUÍ J . C5> l ö d Telefon: 11-02. szám. 319 

á ftagvar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamat. 
valuták! Angol font 3455U0—346500, nokol 2103-2123, 
dinár 1257-1271, dollár 70985-71605, francia frank 
S287-3Ü7, holland forint 28470—2d57ü, lei 339—345, 
léra 518—524, lira 2843-2873, márka 16890-17026, 
osztrák schilling 100.28-100.79, dán кэгопа 17120— 
(7276, «vájd frank 13760-13833, belga frank 3207— 
1231, norvég korona 14J20—14170, svéd korona 
1Ö945—19J55, lengyei iloty 11350-11550. 

Devizák i Amsterdam 28670-28770, Belgrád <267-
1271, Berlin 16990—17046, Bukarest 145-347, Brüsz-
szel 3227—3237, Kopenhága 17270-17326, Osló 14170 — 
14220, London 8455JÜ-346500, Milánó 2858—2870, 
Newyork 71335 -71555, Páris 3237-3301, Prága 2115-
3123, Szófia 522-524, Stockholm 19145-19250, Varsó 
11550 -11603, Wien 100.48-100.82, Zürich 13760-13806. 

Za '(«sí tSxada. Nyitási Páris 23.90, London 
2510.50, Newyork 518.75, Brüsszel 23.45, Milano 
20.80, Amsterdam 2il6'(, Berlin 123.45, Wien 
C.QC73'/, Szófia «.80, Hága 15.35, Varsó 84.-, 
Budapest Ш72.60, Bukarest 2.50, Belgrád 9.2253. 

Zárlati Páris 23.85, London 2510.75, Newyork 
818.75, Brüsszel 23.45, Milano 20.75, Amsterdam 
208.40, Beriin 323.40, Wien 0.0073.1250, Szófia 1.80, 
Prága 15.35, Varsó 84.-, Budapest 0j0072.60, Bel-
grád 9.20, Bukarest 2.51 

T ra*nvtőside. A hétfői terménytőzsdén az irány-
zat búzában és rozsban barátságos volt, a takarmány-
cikkek változatlanok maradtak, forgalom rendkívül 
csekély, búzában és rozsban kevés kötés jött létre. 
Az áijegyzőbizottság ma jegyezte először a lucernát és 
a lóherét. 

Hivatalos árfolyamok: Buza 76-os tiszaridékí 3650— 
3673, felsőtiszai 3625—3650, fehérmegyei 3500 - 3625, 
egyéb dunántuli és pestmegyei 3550—3575, 77-es tisza-
vidéki 3700-3725, felső tiszai 3575-3700, fehérmegyei 
3560—367j, egyéb dunántuli és pestmegyei 3500-35*5, 
78-as tiszavidéki 3725—3775, felsötiszai 3700-3725, 
fehérmegyei 3675—3700, egyéb dunántuli és pestmegyei 
36 0-3675, 79-es tiszavidéki 3730-3775, felsőtiszai 
3725-3750. fehérmegyei 3700—3725, egyéb dunántuli 
és pestmegye! 3675-3700, rozs 2500—2550, takarmány, 
árpa 2600—27Ü0, sörárpa 3200—3600, zab 2400—2600, 
tengeri 2825—2850, repce 6200-6300, köles 25C0-2550, 
korpa 1625—1650, lucerna, magyar 1925. évi 1750— 
19:0, lucerna nagyarankamentes 2150 - 2350, lóhere 
nagyarankás 1750—19C0. 

Irányzat. A hétfői értéktőzsdén az irányzat barát-
ságos volt. A kulisszpiacon az értékek a pénteki zár-
lati nivó felett indultak, azonban csak a Rimában, 
Georgiában és Délivasulban fejlődött ki inkább üzlet 
2—3 százalékos áremelkedés mellett. A vaspiacon a 
Fegyver és a Ganz-Villamos lanyha nyitás után meg-
szilárdultak é3 mindkettő 1—2 százalékkal javította 
meg á:foiyamát. A Ganz-Danubius nagyobb áremelke-
dés után pénteki nívóján zárt, a bányapiacon alig 
néhány ezer koronás eltérés történt. Az érdeklődés 
előterében az emiitett kulisszértékeken kívül továbbra 
is céhány ipari papir állott, így a Gummi, Izzó, Phöbus 
és Trust, amelyek ujabb néhány 2-3 százalékos ár-
nyereségre tettek szert. A fixkamatozásu értékek piacán 
a helyzet nagyjából változatlan, tegtöbb érték 5ü—100 
koronával emelkedett. Feltűnően szilárd volt ma az 
Első Magyar Biztosító, amely 4 százalékkal javult. A 
forgalom kevés papírtól eltekintve, a piac egész terü-
letén meglehetősen csendes. 

Perencvár?«! ««rtéavásár. Irányzat lanyha. Fel-
hajtás 330G. Árak: Könnyű 16—18, közép 21.Í—22, 
nehéz 23-21.5. 

Felelős szerkesztő : FRANK JÓZSEF . 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hírlap-

és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. Szeged. 

Részletfizetésre B . ruhákat 
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrmé-
ket, bundákat raktárról és mérték után is szállít 

B L A U I G N Á C Szeged, Kelemen ucca 5. 

Angol uri szabóság. 


