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Wildenstein-segeni porosz kőszén. Bécsi légszeszgyári koksz. Hasábos és aprított bükk tűzifa 
príma minőségben legolcsóbban beszerezhető N e m z e t i H i t e l in téze tné l Telep: Vadász ucca 4. Telefon: 16—91. 
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Művészet* 
Jegyek » Délma^yarország Jegypénztáránál. 

.. Telmáuvi Emil. a világhírű magyar hegedűi 
művész 18-án hangversenyez Szegeden, a Tisza-
szállóban. A műsor, amellyel Telmányi a dobo-
góra lép, rendkívül gazdag: Beethoven, Bach, 
Chopin, Schumann legszebb hegedűversenyeit in-
terpretálja. A hangverseny koronája kétségkívül 
Dohnányinak sRuralia Hungarica< cimü nagy müve 
lesz, amelyet Telmányi ezen turnéja alkalmából 
ismerhet meg a magyar publikum. Ajánlatos a 
jegyekről idejében gondoskodni. Jegyek váltha-
tók a Harmóniánál. 

Szögedi Szinház Gyalu műsorával. Tragikomé-
diák és komitragédiák. Végtelen szellemes irások, 
legtöbbnylre szegedi aktualitások a szerző alá-
írásával és utóhangjával. Ara 4 pengő. Kapható 
> Délmagyarország kiadóhivatalában. 

Harmónia hangversenyei: 
Balokovic Zlatkó lengyel hegedűművészről a B. 

Z. am Mittag irja: >Technikailag tökéletes, gyö-
nyörű édes tónust, a Signal: > Kiváltságosán érté-
kes hegedűs, kinek játéka tüz és érzés«, a Pesti 
Hirlap: »KiváIó muzsikalitás, elsőrangú technikai. 
Jegy 1.60 pengőtől. Tisza, este 8. 

Dr. Schwartz dalestje nov. 17. 
Telmányi—Kósa nov. 18, 
Bárányi Lili zongoraestje művészi eseroénv. nov. 

24. Tisza, este 8. 
Stefániái Imre spanyol kir. kamaramüvész dec, 

4-íkj hangversenye a Harmónia harmadik művész-
matinéja. Jegyek 1—4 pengőért. 

Anday Piroska, a bécsi opera világhírű épek-
művésznője dalestiét dee. 174kéu tartia, 

S szmházi iroda hírei. 

Broadvay. Várakozáson felüli nagy érdeklődés 
előzi meg a ma esti bemutatót, melynek soroza-
tos előadásaira tömegesen viszik a jegyeket. A 
Broadvay sikerét mi sem bizonyítja fényesebben, 
mint az, hogy Budapesten a századik előadása 
felé közeledik. A férfi főszerepet Páger Antal 
játsza, kinek bőséges alkalma lesz ebben a prózai 
szerepben is sokoldalú képességeit érvényesíteni. 
Partnere Pártos Klári, aki egy amerikai görl sze-
repében nyújt nagyszerű alakítást, mig egy ame-
•ikai alkoholcsempész szerepében Földényiro vár 
íagv és nehéz feladat. Nagyszerű alakításokat nyuj-
anak még Jávor, az alkoholcsempész ádáz el-
•ínsége és Herczeg, a karakterisztikus vonású 
1 meri kai detektív szerepében. Hálás szerepeket 
játszanak még Egyied Lenke, Kormos Margit, 
Bardöcz Rózsa, Rull Margit, Oláh és Farkas. 

A Broadvay ma premierbérlctben és holnap A. 
Bérletben kerül szinre. 

Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: 
Cigány szerelem. Helvárak 20 fillértől 1 oeqgQ 30 
fillérig. 

Shakespeare ciklus. A Shakespeare ciklusra k»d-
rezményes bérletek válthatók naponta délelőtt 
)—t óráig és délután 3—7 óráig a színházi irodá-
ján. Telefon 13-90. 

Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodájában 
cleionou is lehet rendelni. A jegyeket kiváuatra 
lázhoz kiiidjük. 

Sport 
Szeged közönsége a város halóságától várja 

a Bástya megsegítését. 
; (A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Délmagyarországnak az a cikke, amelyben rámu-
tatott a Bástya nehéz anyagi helyzetére, élénk 
feltűnést keltett. Szinte egybehangzóan alakult ki 
az a vélemény, hogy a Bástyát meg kell menteni. 
A sportközönségen kivül azonban a városházát 
is foglalkoztatja a Bástya ügye. A tanács hétfői 
ülésén került szóba a Bástya segélyezésének kér-
dése és akkor a tanács — mint ismeretes — 
ugy határozott, hogy az ügyet kiadja javaslat-
tétel végett a pénzügyi bizottságnak. A tanács 
olyasféle megoldásra gondol, hogy nagyobb ösz-
szegü részjegyzéssel támogatná a Bástyát, amely 
fennállása és működése óta tagadhatatlanul nagy 
hasznot hajtott a városnak. 

Ma még nem lehet tudni, hogy a városnak ez a 
részjegyzési szándéka milyen határig megy el, 
de egyesek sokkal szivesebben látták volna azt a 
megoldást, amely egyszerűen lekopirozná a mis-
kolci példát: a Bástya rendelkezésére bocsájtana 
egy olyan összeget, amelyet forgótőkének lehetne 
használni és igy az anyagi gondoktól megszaba-
dulva, tisztán a sportbéli fejlesztésre fordíthatná 
energiáját. 

A Délmagyarország szerkesztőségébe naponta ér-
keznek levelek és javaslatok, de akármilyen meg. 

M I M f M M M M M A A M t M M A M f l R A M t M M M M M R M 

oldásra is hívják fel figyelmünket, elmaradhatat-
lan az a kívánság, hogy a Bástyát {elsősorban a 
városnak kell megsegítenie. 

Pesten találták ki, hogy Weiglhofferl 
a Bástya átengedi a Hungáriának. 
Szegeden szerda délután egy fővárosi szak-

lap közlése nyomán az a hir terjedt el, hogy, 

a Hungária állítólag kérdést intézett a Bás-

tya vezetőségéhez, hogy átengedné-e Weigl-
hoffert, akiért cserébe Orthon kivül bármelyik 

csatárát adná, azonkívül tetemes, összeget is 

helyezett kilátásba. 

A Bástya igazgatósága csütörtök esti ülésen 

— amelyen egyébként folyó ügyeket tárgyaltak 

— megállapították, hogy az egész nem egyéb, 
mint légből Icapott kitalálás és abból egy, szó. 
sem igaz. 

Egyben itt említ jük meg, hogy a 'Bástya— 

Makói TK meccset nem mint eredetileg volt 

Makón ját szák le, hanem Szegeden cs előtte a 

a SzAK—KEAG bajnoki mérkőzés^ bonyjolit-

j ák le. 

t Érléklőzsile: 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai: 

Valuták: 

it'ogol fan! 27.75-27.90 L«l ' 3.51-356 
Belga i r . 79.45 —79.75 Lévl — 
Cseh kar, 16 86-16.94 Llrtf , 31.05-31.25 
Dfin Ur. J 52.70-153 30 Márk* 135.75-136.25 
Dinár 10.00 -I0.C6 Oitr. Kiül. 80,40-80.75 
Dollár E67 90-569.90 Norr. kor, 150 35-150.95 
Fr. frínk 22 35 -2255 ST. frink 109.85-110.25 
Holl. forint 229.90 -230.90 Svéd kv, 153,30-153.90 
Zlptjj 63.85 -64 15 

Devizák: 

Smiterdn 
BefgrSa 
Berlin 
Bak. d«f, 
Brüsszel 
Kopenhága 
Oslói 
LondűB 

Milánft 
Hswy.srS 

230.05-230.75 
tO.C4-10.07 

135.85-13625 
M - . -

79.50-79.75 
152.80-153.20 

150.45 150.85 
27 77-27.85 

31.15-31.25 
570 20 571,83 

Párti 22.37-|,-22.47'lí 
PrágS 16.89'/,-16.94'/. 
Szófia 4.11-4.14 
Stockholm 153.40453 80 
Varsó 63.95 64.15 
B«ea 80.47'i-80.72 
ZftrisS 1C9.9711,-110,22' 
Szab. kflif, M 3.521.-3.55 
Madrid - .-

Irányzat; 

Az elmúlt napok kedvellen irányzata utin a hangulat 
megjavult. A berlini lanyhaság megszűnése a hslyi 
piacra kedvezően hatott, ugy, hogy a spekuláció né, 
hány papírban vásárlásokat eszközölt, amelyek közül 
Banxlf, Kőszén, Fegyver, Athenaeum igen Jelentős 
árnyereségre tettek szeri. A piac többi területén azon-
ban a Forgalom S Í Ü Í keretek S8z5!t mozgott. Az 

Özv. Braun Mihályné sz. Krausz Róza és leánya, Irilz Béláné sz. Bárd 
Piroska mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett jó nagybátyjuk, illetve gyámapja 

B á r d M o l f ur 
Szeged szab. kir. város tVrvényOaíóságl bizottsági tag 

f. évi november hó 8 én áldásos éleiének 90-ik évében elköltözőit az élők sorából. 

Drága halottunkat f. évi november hó 10-én délután 3 órakor fogjuk az 

Oroszlán uccai gyászházéból őrők pihenőjére, a korábban elköltözőit szereteti 

felesége mellé kísérni. 

áriavulás sem számottevő. A bizakodó hangulat zárlatig 
eltartott. A fix kamatozású papírok piacán a tegnapi 
áresések után javult az irányzat. A valutapiacon lelteié 
és lefelé is csak jelentéktelen árváltozások történtek. 

Páris 

London Y 
Newyork; , 
Brüsszel j 
Milánó 
Amsterdam/ 
Berlin 
Bécs | 
Szófül - -
Prága: t 
Varsó 
Budapest' ~ 
BelgrádJ . 
Bukarest 

Zürich: 
nyitsz 

20.36 50 
25.25% 
5.18'lt 
72.28 

28.31,50 
209.25 
123.60 

. 0.0073.25 
3.74.50 

I' 15.37.50 
58.20 

P 90.85 
9.13 
3.21 

«irl8t i 
2036.50 
2555*1, 

5.I&57.50 
72.26 
28.31 

209.20 
123.60 

0.0073.20 
3,74.50 

15.37 
58.20 

P 90.85 
ífl.13 
3.21 

Gabonatőzsde: , 

Az irányzat gyengébb, a forgalom csendes.. 

Hivatalos árfolyamok: \ 
Buza 77 kg.u] 78kg.uj 79 kg, uj 8 0 ^ u j 
Tisza?. 29.80-29.95 30.20-30.35 30.40-30.50 30.55-30.65 
F.-tlfizai 29.65-29.85 3000-30.20 30.30-30.45 30.50-30.60 
Fm. 29.65 29.80 29.90-30.05 30.15-30.35 30.40-30.50 
Pv. 30.05-30.20 30.20-30.35 30.15-30.30 30.60-30.70 
Bácskai 29.65-29.80 29.90-30,05 30.15-30.30 30.30-30.40 
Dunántali 29.65-29.75,29.80-30.00 30.10-30.30 30.30-30.40 
Rozs, pestvíd. 27.10-27.25 egyéb uj 28.50-28.70 
Árpa takarmány I. 25.25-25.75 Sörárpa 27.00 31.00 
Árpa takarmány II. 24.75-25.25 egyéb 26.50-28.50 
Buiakorpauj 17.50-17.75 Zab I. uj 24.00-24.25 
Repce 48.00-50.00 közép 23.50-23.75 

Tengeri ó 24,25-24.50 Köles 23.00-24.00 
Lóhere nagy Lóhere naev 

arankamentés 190.00-200.00 arankái 160.C0.180.00 
Lucerna, magvar 210.00-230.00-

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JUZStSF, 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hirlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájába^ 

Szeged. 

villa és villaszerű 
' _ (2-3 szobás) típusok irodámban 

t f R 4 £ O E O € megtekinthetők. Berkes Dezső 
építőmester,Takaréktáru.2, fszl4 

Olcsó és 
praktikus 

Krauss Dávid 
ös nej8 -

Wisowszüy Margit 

Emlékéi kegyelettel megőrizzük. 
Gyászolják: 

Krauss József 
és' neie 

Rot& Katinka, unoka öccsei és húgai, 
valatnini az egész Bárd-család. 

Külön villamos a Dagonics térről indul. 

trfíz Béla 

430 

396 

Máihé 355 

tisztit 
S z e g e d , T i s z a L a j o s k ö r ú t 39. s z . 

Gyártelep: Br. Jósika ucc» ZZ. sz. 


