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I külföldi tanulmányútjáról visszatérve, 

111 LGSinVBI biPlß kozmetikai működését újra megkezdte 
[ " • s ü á l l a y Albert ucca 1. sz. 

AZ IDO 
S Z E G E D : 

A >zegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
Jelenti, hogy kedden Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 12.4 tok Cel-
sius, legalacsonyabb 6.2 fok Celsius. 
A barométer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 754.9 mm., 
este 758.4 mm. A levegő relativ pára-
tartalma reggel 73 százalék, délben 
47 százalék. A szél Iránya nyugati, 
erőssége 4—5 volt. 

BUDAPEST : 
A Meteorológiai intézet jelenti estB 

10 órakor: Hazánkban a lecsapódások 
csőkkentek s a hőmérséklet néhány 
fokkal emelkedett. A szelek helyen-
ként még élénkek. 

Prognózis; Változékony, hűvös, las-
san javuló Idő. 

— Meghalt Nemes Marcell. Budapestről jelentik: 
N e m e s Marcell, a világhírű magyar műgyűjtő, 
aki néhány héttel ezelőtt jött Münchenből Bu-
dapestre. hogy megoperáltassa magát, ma délután 
3 órakor meghalt. 

x AH. eng gyors- és gépirási tanfolyamra beirat-
kozás 31-ig. Honvéd-tér 4. Államvizsga. 429 

— Építőmunkások gyűlése. Szerdán este fél 6 
órakor a Hétvezér-uccai Munkásotthonban az épilő 
munkások fontos gazdasági ügyben gyűlést tarta-
nak. Előadó: S z a k a s i t s Arpád Budapestről 

— A Fészek Klub és a Munkácsy-céh reprezen 
ratlv kiállításának nagy sikere. November 2-ig ma-
rad nyitva a Szegedi Fészek Klub és a budapesti 
Munkácsy-céh nagysikerű reprezen atív képzőmű-
vészeti tárlata. Az első vidéki reprezentatív képző-
művészeti kiállítás iránt állandóan nagy az érdek-
lődés. eddig már több, mint kétezerötszázan nézték 
meg a legelső magyar művészek legjelesebb mü-
veit. Ugyancsak nagy sikere van a Heller-, Szöry-, 
Károlyi-emlékkiállitásnak is, valamint az egyház-
művészeti és a szegedi tárlatnak is. Soha ilyen 
művészi értékű kiállítás nem volt még Szegeden 
és soha még ennyien nem néztek meg képzőmű-
vészeti kiállítást. A tárlat egyes müdarabjai iránt 
Js nagy az érdeklődés és a vásárlás élénk tempó-
ban kezdődött meg. Már most megállapítható, hogy 
a Szegedi Fészek Klub és a Munkácsy-céh áldo-
zatos mozgalma a legnagyobb sikerrel fog zárulni. 
Az ünnepi napok alatt egyébként a Szegeden tar-
tózkodó előkelőségek közül számosan nézték meg 
a kiállítást és a legnagyobb elismeréssel nyilat-
koztak az első ilyen vidéki mozgalomról. A ki-
állítás megtekinthető naponta délelőtt 9—l-ig és 
délután 3—7-ig az u j iparostanonciskola (Zrinyi-
ucca és Eötvös-ucca sarok) emeleti kiállítási ter-
meiben. 

x A szeszélyes Időjárás óvatosságra int. Már 
most vegye meg hócipőjét és hócslzmáját DEL-
KA-nál. Ar, forma, minőség meglepetés, 47 

— Komáromi János felolvasása Szegeden. Ko-
máromi János, az ismert iró november 8- ín va-
sárnap Szegeden a református templomban tar-
tandó ünnepségen müveiből felolvasást tart. A 
templomi ünnepség kezdete délután 5 óra. Az 
ünnepségre belépti dij nincs. 

x »Dóczy fotelftgv«, ottomán. matrac. Hid-n is 
— A Színházi Élet u j száma rendkívül érdekes 

cikket közöl, melyben gróf C s á k y Károly volt 
honvédelmi miniszter elmondja, hogy milyen kö-
rülmények akadályozzák meg őt abban, hogy meg-
tartsa esküvőjét Síró Anna művésznővel, a Vá-
rosi Színház tagjával. Incze Sándor amerikai le-
velében a newyorki u j Molnár-premierről számol 
be. Cikkeket,, háromfelvonásos darabmellékletet, 
regényt, kottát, pompás divat-, rádió- és kozmetikai 
rovatot ad a S z í n h á z t É l e t . 

x Zsuzsa néninél kapunk legolcsóbban koszorút. 
Kigyó-ucca 4.. Széchenyi-tér 8. (Jerney-ház.) 433 

Zürichi deviza zárlat • páris 20.21, London 
25.02 25, Newyork 515.10, Brüsszel 71 82 5, Milánó 
26.96.75, Madrid 56.00, Amsterdam 207.52.5, Berlin 
122.69, Bécs 72.63, Szófia 3.73, Prága 15 27.5, Varsó 
57.70, Budapest 9« 20, Belgrád 9.12 tizenháromtizen-
hatod. Bukarest 3.06. 

Budapesti valuta zártat: Angol font 27.70—27.85, 
Belga frank 79.40—79.80, Cseh korona 16 85—16.97, 
Dán korona 152.40-153.00, D n ' r 1003—10.11, Dol-
lár 571.80—573.80, Francia frank 22.30—22.60, Hol-
landi forint 229.55-230.55, Lenjyel zloty 63 70— 
64.10, Leu 3.36-3.40, Léva 4.12—4.18, Lira 29.70— 
30.00, Német márka 135.65—136.25, Norvég korona 
152.40—153.00, Osztrák shilling 80 25—80 65, Svájci 
frank 110.75—1Í1.25, Svéd korona 153.00—153 (>0. 

Irányzat: A mai értéktőzsde teljesen üzlettel n 
volt s kötés csak igeh szorvánvosan fordult elő 
főleg a vezető papírokban. Ezzel szemben a leg-
több papir árfolyama névleges és a külföldi jelen-
tések sem nyújtottak ösztönzést ugv, hogy a for-
galom mindvégig minimális maradt. A fjxpiac üz-
léttelen. a valuta- és devizapiacon csekélv for-
galom mellett az árak változatlanok. 

Haláridős terménytőzsde zárlat: Magyar buza 
márc. köt. 16.00, 16.01, zárlat 16.00-16.01, máj. k ö t 
16.24, 16.20, zárlat 16.20-1621. Bozs márc. köt. 
9.12, 9.10, 9.20, zárlat 9-17-9.20. Tengeri máj . köt. 
12.65. 12.60, 12.70, 12 06, zárlat 12.65—12.66. Irányzat 
barátságos. Forgalom csekély. 

Budapestt terménvtőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 14.60-1530, 78-as tiszavidéki 14.75—15.70, 
79-es tiszavidéki 14.90—1590. 80-as tiszavidéki 15.00 
—15.90, 81-es tiszavidéki 15.00—16.10. Bozs 7.90— 
8.00. Zab I. 16.75—17.25, II. 16.20—16.35. Irányzat 
jól tartott, a forgalom élénkebb. 

Cslkágól terménytőzsde zárlat: Irányzat min-
denütt szilárd. Buza. Decemberre 79 háromnyol-
cad. márciusra 83 háromnegyed, májusra 84 hét-
nyolcad—háromnegyed. Tengeri. Decemberre 78 há-
romnegyed. márciusra 80 egyketted, májusra 83 
Zab. Decemberre 36 ötnyolcad, márciusra 38 há-
romnyolcad. májusra 39 egyketted. Rozs. Decem-
berre 49 egyketted. márciusra 53 egyketted, má-
jusra 55. 

SszMJ&ász 
és Művésszet 
Harmónia hangversenyek 

Sauer zongoraest XL 6. 
A szezon nagyszerű művészi eseményeinek leg-

kiválóbbja a ma élő legnagyobb pianista hangver-
senye. Műsorának min ién száma a régi nemes 
zongoraművészet reprezentálója. Bach C-dur toc-
cata. Beethoven cis-moll szonáta, Brahms Inter-
mezzo. Mendelssohn g-moll Sherzo, Chopin bolero 
és nocterne 2 etűd. Liszt és saját müvek adják 
a grandiózus műsort. Jegy 2 pengőtől. 

A színházi iroda hírei: 
A diadalmas »Viktoria« feltámad ma este a szín-

házban. A tavaszi bemutató óta több mint félév 
telt el anélkül, hogy a szegedi közönség ezt a ha-
talmas operettet láthatta volna, míg ma este újra 
felcsendülnek a szép és népszerű melódiák és 
újra működésbe jönnek a nevetőizmok és könny-
zacskók. A régi együttesből Tolnay, patkós inna, 
Kiss Manvt, Ajtay tartották meg kitűnő szerepeiket 
a Viktóriában, mig az egyik primadonnaszerepet 
ezúttal először játssza el Elek Ica, az egyik ko-
.mikus szerepet (a cigány tisztiszolgát pedijg) Káro-
lyi Vilmos. A mai és holnapi előadás bérletszü-
rietben kerül szin"e. 

Csütörtökön délután katonai és népies előadás-
ban először az »Első Wvasz«. 

Pénteken a negyedik eredeti bemutatót hozza 
a Városi Színház: Dr. Keresztury Dezső eredeti, 
misztikus »Haláltánc-játékát«, melynek színpadra 
alkalmazása dr . Németh Antal érdeme. A Bar-
tók- és Kodály-dalokból összeállított zenét Beck 
vezényli. — Utána Hauptmann költői »Hanneléjét« 
eleveniti fel az igazgatóság, szintén dr . Németh 
eredeti elgondolásu rendezésében. Mindkét darab 
vezetőszerepét Peéry Piri játssza, kinek ez lesz 
első fellépése az idei évadban. A kísérőzenét Fridi 
karnagy szerelte. 

Kivételképen pénteken lesz e héten az ffjusffgl 
előadás: »Nán|«, a mindszenti ünnepekre való te> 
kintettel. 

Kürthy Igazgató Budapesten járt, ahol a követ-
kező darabok előadási jogát szerezte meg: Leona 
(Zilahv), Csodabár (Tlerczeg Géza), Töltőtoll (Fo-
dor), Elcscél t ember (Bónyt), Felhők lovagja ég 
a Nők titka (Csathó), stb. 

Vasárnap délután »Lehullott a rezgő nyárfa«, 
este :Dankó Pista nótafája«. 

Ingyen tanítunk ki mindenkit, kl nálunk vásárol „ C S E P E L " varrógépei 

hímzésre, varrásra, sőt ruha és fehérnemű szabásra is 
elsőtendU szabász tanerő által E l s ő k é z b ő l , léhát legolcsóbban vásárolhal'a a gépe', már he'l 3 Pengős 
részletre a gyári kezelés a'all álló Y A W v é s t 9 > — 
szegedi tflerakalban 296 * l v C l | U 5 Ü U r l l l ^ k A f C L » 

Keztyüt csak Paulusznál vegytinki 
Nagy raktárt tart minden színben és minőségben szarvas-, iramszarvas-, őz-, kutya (nappa)-, antilop-, aerge-( 

gazella-, kecskebőr stb. keztyübenf — Rendelésre 1« készít. — Specialista sportkeztyük, mint bOX-, 
vi»ó-. autó- stb. készítésében. — az Iparkiílüláson résztvesz. — Üzlet és ipartelep: K e l e m e n u c c a 7 . 

Fájdalomtól lesújtva tudatjuk, hogy a legjobb feleség, anya 
és testvér 

Goldschmidí Lajosné 
váratlanul, rövid szenvedéssel, 44 évi boldog házasság után 65-ik élet-
évében, elköltözött az élők világából. 

Fiai: 
Pál 
Imre 

Férje: 
Goldschmidí Lalos 

Bátyja: 
Kalmár Guulo 

Sógornői : 
0zv. weiszberger lohabne 
Kalmár Guuláné 
Ozv. Goldschmidí Jakabne 

Felejthetetlen tetemét f. hó 29-én délután fél 3 órakor a Mikszáth 
Kálmán ucca 24. számú gyászházból kisérjük az izr. temetőbe örök 
nyugalomra. 

Nyugodjék békében! 384 


