
о OeLMAGYARORSZJG 1930 február 18. 

Ilyen а 

bevált és kitűnő fájdalomcsillapító 

Aspirfn-SeKs&ftiáii 
eredeti csomagolása 

Ügyeljünk a Bayer-keresztre! 

Ceak gyógyszertárban kapható. 

Kiosztották 
a kirakatrendezők dijait 

Hétfőn délelőtt a kereskedelmi és iparkamarában 
ünnepség keretében osztották ki a kirakatverseny 
díjnyertes rendezőinek jutalmait. Wlmmtr Fülöp 
elnök, Vértes Miksa alelnök, dr. Tonelli Sándor 
főtitkár, dr. Lamlesberg Jenő ügyvezető titkár és 
Pleskö András fogalmazó jelentek meg az ünnep 
ségen. Wlmmer Fülöp megnyitó beszédében rá-
mutatott arra, hogy a kirakatversennyel nagy szol-
gálatot tettek a városnak. Arra kérte a nagyszám-
ban megjelent kereskedőket, hogy a jövőben is 
ugyanilyen ambícióval csinosítsák kirakataikat. Kö-
szönetet mondott a nagy szorgalommal működő 
zsűrinek, a sajtónak, a kereskedőknek, a kirakat-
rendezőknek és a gázgyárnak. 

Wimmer beszéde után Pongrftw Albert, a gáz-
gyár Igazgatója beszélt, aki kijelentette, hogy a 
gázgyár készséggel volt segítségére a kereskedőknek 
a világítástechnikai kérdésekben. 

Ezután a versenyen győztes kirakatrendezőknek 
kiosztották a dijakat. Sorra járultak a kamara el-
nöksége elé a kitüntetett kirakatrendezők, akiket 
az ünnepség résztvevői megéljeneztek. Különösen 
Kónya Etelt, a Knittel Konrád-cég ügyes masamód 
kisasszonyát. 

A kitüntetett kirakatrendezők a kővetkezők: 
flfcrtmann József, Darabos János, Frank Árpád, 
Kovács Béla, Szalal Alfréd, Bodó József, Horváth 
Zoltán, .lanlesck István, Kón>a Etel, Krausz Emil» 
Szakáll Ilona, Popp Andrásné, Takács Jenőné, Gál 
Zoltán, Laezkó János, Bényl József, Szarvas Sán 
dor, Hajász Bertalan. Szabó László és Barlucx 
József. 

Az ünnepség Wimmer Fülöp zárószavaivtu ért 
véget. 

x Tavaszi Dcl-Ka-cipők uj egységárainak ered 
rnénye: Tömeges vásárlás és általános megelége-
dettség. Díjazott kirakataink beszélnek. 55 

— Negyven pengőre ítéllek egy vigyázatlan föl-
tárt. S z a l a i László szegedi soffőr januárban a 
Dugonics-téren elütötte C senge r i János zenészt 
Szalai éjszaka haladt keresztül kocsijával a Du-
gonics-téren, azonban kocsiját nem világította ki 
és nem tülkölt. A zenész sebesülése nyolc napon 
tul gyógyult. A szegedi törvényszék V i I d tanácsa 
a hétfői főtárgyaláson gondatlanságból okozott sú-
lyos testisértés miatt 40 pengő pénzbüntetésre ítélte 
a soffőrt. 

x Hach tüzelőanyagja az elismert kialitás 
x Szegedi Torna Egyesülői zártkörű táncesté 

lyét folyó hó 22-én 9 órakor tartja az ipartestület 
emeleti termeiben. 673 

és Müvésszet 
A fiütarmonlkusok 

Goldmark-hangversenye 
Lelkes ünneplés jegyében zajlott le a filhar-

monikusok vasárnapi Goldmark-hangversenye. Az 
ipartestület székházának nagyterme ugyan mérsé-
kelten telt meg erre az alkalomra is, az egy-
begyűltek azonban emelkedett ünnepi érzéssel fe-
jezték ki elismerésüket az egyesület produkció-
jáért. A várost hivatalos személyiségek képvisel-
ték, a zenekart kibővítették, külsőségekben tehát 
minden előkészület megtörtént, hogy a centennáris 
muzsikus ünnepély emlékezetes maradjon a fil-
harmonikusok erősen megcsappant, de annál ki-
tartóbb törzsközönségének. 

A műsort Goldmark hatásos müveiből állítot-
ták össze és a Házitücsök cimü opera lntermez-
zójával vezették be. Meleg színek röppentek fel 
a hangszerek harmóniáiból és éreztük, hogy ez 
a zenekar most makszimumát adja technikai ké-
pességeinek \ falusi Jakodalom nevezetű suite, 
amely a zenekarirodalom egyik leghnngzatosnbb 
müve, volt a bankverseny legnagyobb eseménye. 
Itt a témák gazdagsága vetekszik az orchesztrális 
nyelv és stílus szépségével, választékos kifejezésé-
vel és ami Goldmark minden müvét vonzóvá teszi, 
a szívből fakadó íorró érzés nagy hullámzásával. A 
mü mély hatást váltott ki. Ami nem elégíthetett ki 
teljesen, az inkább a felfogásra vonatkozik. Több 
suly van a pontos ritmuson, mint a lélek ki-
olvadásán, több szerep jut a realitásnak, mint 
az áhitatos poézisnek, ami éppen Ilyen lirai zene-
müveknél természetesen fokozottabban tűnik ki. 
Némely tételben azonban igy Is kidomborodott a 
költő által megzenésített kép, élmény és • közön-
ség hálásan fogadott minden szépséget Utolsó 
szám a Sakuntala-nyWAny volt Misztikus sejtel-
mekkel teli alkotás, vibrál benne a képzelet játéka. 
A zenekar érzékeltetett ebből a misztikumból vala-
mit, de több finomsággal és részletelmélyedéssel 
fokozhatta volna a hatást 

A Goldmark-hangverseny Jelentőséget adott a 
filharmonikusok kulturmunkájának és több ha-
sonló kulturtettel még sok hibáját tehetné jóvá 
aa egyesület. I. 9. 

Harmónia hangversenyek 
MA DOHNANYI DÍSZHANGVERSENY. Zsnfolt 

ház ünnepli a magvar zeneművészet világhírű 
Bongorafejedelmét a Magyar Újságírók Egyesülete 
szegedi osztálya javára rendezett díszhangverseny 
alkalmából. A Tisza-szálló nagytermében este fél 
9 órakor kezdődő hangverseny kiemelkedik a sze-
gedi szezon minden tekintetben értéke« művészi 
eseményei közül. A newyorki Slenway ft Sons 
zongoragyár egyik legnagyszerűbb hangversenyzon-
goráját küldötte el a Mesternek, hogy ezzel U 
emelje a zongoraest nívóját Műsoron Bach, Beet-
hoven, Liszt és Dohnányi müvek. 

Dolmányt mai hangversenye pontosan Mi I Óra-
kor a Tisza-szállóban. Jegy 2—8 pengőért 

DONI KOZÁK KÓRUS március 5-én. Vezényel 
Serge Jaroff Jegy ni ár kapható. 

Harmónia VL bérlet. Laurisin—Kerpely. Már-
cius & 

A színházi Iroda hírei 
Ma este: Szép Galathea, utána Egy, kettő, 

hárem... 

Szerdán: A. Harmath Hilda vendégfelléptével, 
Tolnay Andor felléptével: Szökik az asszony. 

Csütörtökön: Mit susog a fehér akác. 
Péntektől kezdve minden este: Katica. A Katica 

összes előadásai alatt a második felvonásban La 
Perle D Or fénytáncosnő lép fel. 

Csfi'örtök délután rendkívül mérsékelt helyárak-
kal: Öltöztessük lel a mezteleneket. 

A* uj bérlet kezdete pénteken este. 

Magyaror tzAa legtöbb h l rnev l l ór6»c«ge 
BRAUSWETTER J Á N O S 8 

Óról Appnny« Alherl (l»Knln) п с св гЗ .юйщ. 

Zürichi deviza zárlat; Páris 20 29, Lofidon 
25.19.75, Newvork 518.25. Brüsszel 72.20, Milánó 
27.125, Madrid 64.75, Amsterdam 20780, Berlin 
123.71, Bécs 7297.5, Szófia 3.75, Prága 15.34, Varsó 
58.07, Budapest 90.60, Belgrád 9.12 hétnyolcad, Bu-
karest 3.08. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.72—2757, 
Belga frank 79.45—79.85, £seh korona 16.86—16.96, 
Dán korona 152.75-153.35, Dinár 9.96-10.04, Dol-
lár 569 10—571.10, Francia frank 22.30-22.80, Hol-
landi forint 228.80-229 80, Lengyel zloty 63.90— 
—64.20, Leu 3.37—3.41, Léva 4.11—4 17 Lira 29.75 
—30.05, Német márka 136.15—136.75. Norvég korona 
152.55-153.15, Osztrák schilling 80.27.5-80.67.5, Spa-
nyol pezeta 70.00—72.00, Svájci frank 110.00-110.50, 
Svéd korona 153.00-153.60. 

Irányzat: A mai tőzsdenapon mérsékelt forga-
lom mellett barátságos hangulat uralkodott. Egyes 
arbitrázs- és helyi értékek iránt fokozódott érdek-
lődés nyilvánult meg, úgyhogy az árfolyamok 
eléggé emelkedtek. A tőzsdeidő második felében 
inkább áru jelentkezett úgyhogy a magasabb ár-
folyamok az üzletidő végén már nem voltak egé-
szükben fen tartva. A fixpiaoon az érdeklődés csök-
kenőben van, az árfolyamok tendenciája lefelé 
irányult. A devizapiac változatlan és üzlettelen. 

Határidős terménylő«sde zárlat: Magyar búza 
márc. köt. 21.91, 21.88. 22.06, 21.80, zárlat 21.79— 
21.80, lesz. 21.90, máj. köt. 23.00, 22.93, 23.06, 22-79, 
zárlat 22.79-22.80, lesz. 22.90, okt köt. 22.95, 2307, 
22.91, zárlat 22.90—22.91, lesz. 23.00. Rozs márc. 
köt. 12.30, 12.32, 12.20, zárlat 12.20-12.21, lesz. 12.20, 
máj. köt. 13.18, 13.20, 13.00, zárlat 13.00-13 05, lesz. 
13.10, okt. köt. 14.98, 15.00, 14.80, zárlat 14 80— 
14.82, lesz. 14.90. Tengeri máj. köt. 13.70, 13.90, 
13.75, 13.80, 13.78. zárlat 13.76-13.78, lesz. 13.80, 
jul. köt 14.28. 14.45, 14.36, zárlat 14.34-14.35, lesz. 
14.40, aug. lesz. 15.00. Tranzit tengeri máj. kőt 
12.80, 12 93. 12.90, zárlat 12.90-12.91, lesz. 12.90, 
jul. lesz. 13.30. Irányzat lanyha, a forgalom élénk. 

Budapesti termény tőzsde zárlat: Buza 77-es tt-
«zavidéki 23.85—24.25, 78-as tiszavidéki 24.20—24.50, 
79-es tiszavidéki 24.50—24.85, 80-as tiszavidéki 24.65 
—24.95. Rozs 12.20—12.3a Takarmányárpa I. 15 60 
—16.30, II. 15.20—15.50. Sörárpa felsőmagyarországi 
20.00-22.00, egyéb 18.00-20.00. Köles 10.50-12.00. 
Zab I. 13.80-14.20, egyéb 12.75-13.15. Tengeri 
tiszai 13.00—13.25, egyéb 12.90—13.20. Buzakorpa 
9.60—9.80. Lucerna magyar 13500—15500. Lóhere 
nagyarankás 75.00—90.00. Irányzat lanyha, a for-
galom élénk. 

Cslkágól terménytőzsde zárlati Buza márciusra 
23.82, májusra 24.82, Julíusra 25.09. Tengeri már-
ciusra 19.10, májusra 20.—, juliusra 20.48. Róza 
márciusra 18.17, májusra 18.28, juliusra 18.28. 

Ferencvárosi sertésvásárs Felhajtás 2537, eladás 
784. Arak: Könnyű 148-160, nehéz 160-168 fillér. 

Olt György ugy a mag», valamint gyer-
mekei Editke és Lacika, továbbá özv Ott 
JAzsefné mint anyósa, testvérei, rokonai és 
jób&rátai nevében fájdalommal jelenti, hogy 
forrón szeretett neje 

Ott Györgyné sz. Halász Margit 
1830 febr. 16-án este a halotti szentségek ájta-
tos felvétele után csendesen elhunyt. 

Drága halottunk kihűlt tetemét 1930 febr. 
18-án, kedden délután fél 3 órakor fogjuk a 
városi kórház halottasházából a róm. kath. 
egyház szertartása szerint a belvárosi teme-
tőbe örök nyugalomra helyezni. 

Az engesztelő szent mise áldozatot 1930 
febr. 20-án, csütörtökön reegel 7 órakor mu-
tatjuk be a Fogadalmi templomban. 

Emléke szivünkben örökké élni fog. 

IDENYRE 
U X i f l U t t l r • C s i p k é k , s e l y e m tUllök, gy»n- I I s a b • Frack-lngek, nyakkendők, keztyUk, 
n v I g l f C I I • g y ö k , c s a l t o k elb. óriási választékban. МГвЛш harisnyák stb. szolid olcsó árakon! зоб 

Pollák Testvéreknél Csekonics ucca és Széchenyi tér. 


