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FEBRUÁR 
Sóban vásároljon és meggyőződne, öogy mi-
nőségre. árra és Itiviielre legíuíányosabban 
s z e r z i be összes ruházati szIlKségleíett: FÖLDES 
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Mérész ucca sz. 
№3Xtvm 

Baranya U9i, 
a fiatal zongoraművésznő, aki pénteken adja bu-
rsuhangversenyét, szerdán este Szegedre érkezett 
Elmondotta, hogy tavaszi amerikai utja előtt még 
egyszer visszajött szülővárosába, hogy elbúcsúz-
zon a szegedi közönségtől. Amerikai turnéját vég-
leg perfektuálták és annyi hangversenyt kötöttek 
le számára, hogy egy egész esztendőt kint tölthet 
az Egyesült-Államokban. Nehéz és fárasztó ameri-
ka imunka lesz, de reméli, hogy sokáig emléke-
zetes lesz ez az u t A fiatal zongoraművésznő 
Szegeden kezdte muzsikusl pályáját és csak nem, 
régen távozott cl szülővárosából Budapestre. Pén-
teki koncertjét érdeklődéssel várják. 

Baranyl Lilly pénteki hucsuestjéro jegyek a Dé !-
m a g y a r o r s z á g jegyirodájában kaphatók. 

Harmónia hangversenyed: 
Szegedi zongoraötös 3-ik kamarazeneestje ked-

den, 5-én, Tisza, 8. 

Fnehs Ervin szerzői estje 10-én, Tisza, fél 7. 

Waldbauer—Kerpcly III. 15. 

A színházi iroda hirei 

Ezen a héten még csak ma este van műsoron: 
A tábornok. Zilahy Lajosnak rövid idő alatt Sze-
geden is páratlan népszerűséget aratott legújabb 
színmüve, a Párisi divat péntek esti bemutatója 
miatt még csak ma este szerepel a szinház mű-
során. A végtelenül szellemes és vidám jelenetek-
ben bővelkedő színmű főszerepeit a mai előadáson 
is Tarnay Ernő, Pártos Klári, Peéry Piri, Kormos 
Margit, Ivováts, Herczeg, Nagy György, Szilassv, 
Veszely és Rónai játszák. 

Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: A 
'égi nyár. 

Péntektől kezdve minden este: Párisi divat. Pén-
teken premierbérlet szombaton A. bérlet, vasár-
naptól bérletszünet. Főszereplők: Sz. Patkós Irma, 
Dayka Margit, Tolnay, Páger, Vágó, Keleti Erzsi, 
Úti Giza, Veszely, Egyed Lenke, Wlassics Györgyi. 
Rendezi: Sziklai Jenő, vezényli: Beck Miklós. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Va-
lázskeringö. 

L V S Z T I G I M R E 
SZÉCHENYI-TÉR 2. 

Egyediül Kizárólagos harisnya és kötöttáru üzlet. 

Minőségért garancia! 

1 M e g n y í l t 

Figaró-kávéház 
( • o l t P a p agi j, B o h n n a l szemben) . 

Hideg és meleg konyha! 

HMinüzene! Polgári árah! 
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S p o n f 

Lehet-e látszani vasárnap az «¡szegedi pályán? 
Az első ligameccset vasárnap kellene lejátszani 

Szegeden a Bástyának. Ennek most már nem 
volna semmi akadálya, ha a pálya erre alkalmas 
lenne. A megindult olvadás, továbbá az esőzés 
azonban egyelőre problematikussá teszi a mérkő-
zés megtartását, mert a mély, vizes tócsákkal tele-
tűzdelt talaj annyira laza és sáros, hogy ha egy 
kis fagy, vagy napsütés szikkadtá nem teszi, alig-
ha lesz alkalmas bajnoki mérkőzés megtartására. 
Mindenesetre még addig változhat az idő, do a 

1 pályatulajdonos SzAK-nak fel kell készülni arra, 
» hogy homokkal és fürészporral javitsa meg a 

kapuelőtti részt és tüntesse el a tócsákat. 
Egyelőre tehát biztosat nem lehet mondani. A 

Bástya cl fog követni minden lehetőt,' hogy vasár-
napra alkalmassá tegyék a pályát a meccs le-
játszására. A rendes labdatréningek megtartását i* 
akadályozza a sáros talaj, úgyhogy csak részben 
tadja a csapat kihasználni az utolsó hetet a kon-
díció feljavítására. 

Kehrlmpéfe győzelme 
Moníecarlóban 

Montecarlo, február 27. Ma délelőtt folyt lo a 
nemzetközi tenniszmérkőzés, amelynek során a 
magyar Kchrlhig—Aschner-pár 8:6, 6:2, 6:4 ará-
nyú biztos győzelmet aratott Froitzhein—Klein-
schrott német bajnokpár ellen. A mérkőzések a 
Butler-kupáért folynak. 

A Bocskay vasárnap Szegeden a kővetkező csa-
pattal fog kiállani a Bástya ellen: Htttner—dr. Fe-
jér, Dettrfch—Wampctich, Sághy, Kcvitzky—Mar-
kos, Vince, Tcleky, Semler, Mcrtln. 

A magyar csapatok Délamerikába való túrázása 

egyelőre nem áll jól. A Vienna sem tudja per-
fektuálni amerikai túráját 

A március 10-ikl olasz—magyar mérkőzést aligha 
lehet elhalasztani, mert az olaszok ragaszkodnak 
az eredeti terminushoz. 

A SzAK old-boy csapata megalakítása ügyében 
tárgyalások folynak az »örege játékosokkal. Meg-
van a valószínűsége, hogy a legtöbb volt SzAK-ista 
»nagy* játékos játszani fog az öregek csapatában. 

Az UTC kérte a SzAK-ot, hogy vasárnap tré-
ningmeccset játszhasson az ujszegedi pályán. A 
kérést a SzAK nem teljesítette, mert délután erre 
nincs idő, délelőtt pedig nem engedhető meg, 
hogy az amúgy is laza talajú pályát hasznavehetet-
lenné tegyék. 
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Zürichi deviza zárlat: Páris 2031.25, London 

2523 háromnyolcad, Newyork 519.37.5, Brüsszel 
72.22.5, Milánó 27.23, Madrid 80.50 névleg, Amster-
dam 208.25, Berlin 123.38, Bécs 73.10, Szófia 3.75.5, 
Prága 15.39.5, Varsó 58.35, Budapest 90.65.5, Belg-
rád 9.12 hétnyolcad, Bukarest 3.09. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.75—27.90, 
Belga frank 79.50—7950, Cseh korona 16.93—17.01, 
Dán korona 152.55—153.15, Dinár 10.00-10.06, Dol-
lár 570.70-572.70, Francia frank 22.50-22.70, Hol-
landi forint 229.10-230.10, Lengyel zloty 64.10-
64.40, Leu 3.39-3.43, Líra 29.85-30.10, Német 
márka 135.95—136.45, Norvég korona 15260-153.20, 
Osztrák schilling 80.50—80.85, Spanyol pezeta 87.70 
—88.30, Svájci frank 110.05—110.45,' ,Svéd korona 
152.90—15350. 

Irányzat: A mai értéktőzsdei forgalomban az 
űzlcttelenség tovább folytatódott A spekuláció a 
berlini eseményekkel kapcsolatban nagyfokú tar-
tózkodást tanúsított és csak egyes értékeket favori-
záltak. Ezekben az értékekben lebonyolított üzlet-
ből állott csaknem az egész ma délelőtti forgalom. 
Az áralakulás csak az előbb emiitett papírokban 
irányult felfelé, egyébként a legtöbb értékben ár-
veszteségek mutatkoztak. Árveszteséggel zárt a Ma-
gyar Nemzeti Bank, Ofa és Ganz—Villamossági, 
valamint nagyobb árveszteséget szenvedtek Bauxit, 
Nasid és Izzó. Az irányzat zárlatkor gyenge. Az 
árveszteségek általában 1 százalék körül mozognak. 
A fispiac teljesen üzlettelen, a valuta- és deviza-
piac egyenetlen, csupán Madrid lanyhulása érde-
mel emütést 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es 
tiszavidéki 25.55-25.75, felsőtiszavidéki 25.35-25.55, 
egyéb 25.15—25.30, 78-as tiszavidéki 25.80—25.95, 
felsőtiszavidéki 25.60—25.75, egyéb 25.40-25.55, 
79-es tiszavidéki 26.00-26.10, felsőtiszavidéki 25.80-
25H0, egyéb 25.65-25.75, 80-as tiszavidéki 26.15-
26.25, felsőtiszavidéki 25.90-26.00, egycb 25.80-
25.90. Rozs pestvidéki 23.05—23.15. Takarmányárpa 
I. 25.75—26.00, közép 25.50-25.75, Sörárpa felsőma-
gyarországi 26.75-27.50, egyéb 26.25-26.50. Köles 
26.50—27.00. Zab I. 25.60—25.85, közép 25.15-25.55. 
Tengeri 28.75—29.00, egyéb 28.00-28.25. Buzakorpa 
18.75—19.00. Lucerna 130.00—140.00. Lóhere nagy-
arankamentes 150.00—160.00. Lóhere nagyarankás 
130.00—145.00. Irányzat barátságos, forgalom csen-
des. 

Chicagói terménytőzsde zárlat: Irányzat min-
denütt nyugodt. Buza. Mára 123 egynegyed—egy-
nyolcad, máj. 128 háromnyolcad—egynegyed, jul. 
131 egynegyed—egynyolcad. Tengeri. Márc. 94 egy-
ketted, máj. 99 háromnyolcad, jul. 102 egynyol-
cad. Zab. Márc. 53 egyketted, máj. 51 háromnegyed, 
jul. 49 hétnyolcad Rozs. Mára 100, máj. 111 

jul. -¡J1Q esynyolcad. 

/1 nagyobb leadóállomások 
1 mai miisora 

Budapest. 9.15: Hangverseny. 1205: Gramofon-
hangverseny. 12.25: Hirek. 17.40: Bárányi János 
zongorahangversenye. 19.25: Angol nyelvoktatás. 
20: Előadás a stúdióból. »A névtelen hajó.« Szán-
játék 3 felvonásban. 22: Rigó Jancsi és cigány-
zenekarának hangversenye. — Bécs. 11: Zene. 16: 
Silving-kvartett 1920: Vera Schwarz és Jósé Ro-
gatchcwsky hangverseny. Utána: Jazz-zeno. — Bcr. 
lin. 20: Zenekari hangverseny Frida Weber-Fless-
berg (szoprán) és Herbert Kiper (tenor) közrí*-
müködésével. — 5. G. B. Daventry Experimentál. 
13.10: Löncs-zene. 15: Szimfonikus hangverseny, 
16.30: Orgonahangverseny. 20: Augus Morrison zon-
gorahangversenye. 20.30: Katonazene. — Frank-
furt. 16.35: Hangverseny Rossini müveiből. 20: 
Szimfonikus hangverseny. — Leipzig. 16.30: Dél-
utáni hangverseny. — 2. L. O. London 5s* Da-. 
ventry. 12: Muricl Michell (alt) hangversenye; 13.15: 
Zenekari hangverseny. 16: Zongora-sextctt 18.45: 
Beethovcn-zongorahangvcrseny. 22.30: Tánczene. — 
Milánó. 16.30: Szórakoztató zene. 20.30: Fratelli 
Riéci »Crispino E La Comara« cimü operájának 
kőzvetitésc. — München. 12.55: Hangverseny. 17.30: 
Szórakoztató zene. 20: Szimfonikus hangverseny. 
21.35: A nürnbergi Madrigal-énckkar dalestje. — 
Nápoly. 17: M. Sanarico (sopran) hangversenye. 
21.02: Lehár F.: »Éva« cimü operettjének közve-
títése. — Róma. 13: Ráefió-trió. 17.30: Szórakoztató 
zene. 20.45: Szimfonikus hangverseny. — Zürich. 
16: Délutáni kávéházi zene. 17.55: Gramofonzene. 
20: Egy színdarab közvetítése. 

S e l y e m h a i i s n y á k , férflsoknik 
legolcsóbban *'6<> 

Glücbsfhal és Társa, Csehonics ucca 3. 

M ü b u í o r ! 
Háló, ebédlő, nriszoba elsőrendű kivitelben készül 

Busa János műbútorasztalosnál 469 

Vasasszentpéter ucca 25. Kész ebédlő raktáron. 

Angol uri szabóságomat 
Detííc Ferenc ucca 25. sz. alatt 

megnyitottam.!  5 8 7  

Kérem az uri közönség szíves támogatását. 

Bel- és külföldi szövetek raktáron. 

Kiváló tisztelettel &*o « t ö kOV Í Í S M t í f . 


