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Sík Sándor előadása 
Arany Jánosról 

(A Délmagyarorszíg munkatársától.) Dr. Sik 
Sándor egyetemi tanár szerdán este nagyszabású 
előadást tartott az Egyelem Barátok Egyesületé-
ben Arany János költészetéről. A Szukováthy-téri 
auditórium hatalmas termét teljesen megtöltő kö-
zönség előtt 

Sík Sándor előadásának bevezető részében ar-
ról beszélt, hogy az embereket a költőben annak 
egyénisége, mondanivalója és művészeiének for-
mája érdekli. Három nagy magyar költő közül 
Petőfinek van a legtöbb mondanivalója, óriási a 
formaérzék e, mégis, mint egyéniséget szeretik leg-
jobban. Vörösmarty titáni nagyságú, nagy forma-
művész, de ami halhatatlanná teszi, az mondani-
valóinak nagyszerűsége,. Arany János nem ke-
vésbé szeretreméltóbb, mint Petőfi mondanivalói-
nak gazdagsága vonz, mégis legjobban magával 
ragad mondanivalóinak miivészi formálása. 

— Arany a magvar kölfértet legnagyobb for-
Liaraüvésze — mondotta. Hatalmas nyelvi felké-
jzültségiivel mindent kitudott fejezni. Egy-egy sza-
va, mondata a kor lelkét hiven tükrözi vissza. A 
legtipikusabb magyar lélek egyetlen költő költé-
szetében sincs olvan tisztán megrajzolva, mint 
Aranyéban. 

Nagyhatású előadását azzal fejezte be Sik 
Sándor, hogy amig lesz magyar ifjú, az mindig 
magára fog ismerni Toldi alakjában. Nem ' iván-
hat méltóbbat a magyar ifjúságnak, mint azt, 
hogv minél tökéletesebben hozzánőjjön Aranyhoz. 

Dr. Sik Sándort előadása végén a közönség 
hosszas.in ünnepelte 

' s a h G F B harisnyát v e ö u e n 
12ii P o l l A k T e s t v é r e k n é l . 

TELEFONRENDELESRE 
házhoz küldi színházjegyét 
a d C l m a q y a r o r s z A q 
kiadóhivatala 

— Megnyílik az ipartestület könyvtára. Könyv-
tárórák egyelőre vasámaponkint délelőtt 9—12 
óráig. 

— 30 könyvet cserélhet havi egy pengőért a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtáraban. 

— Repülőgépkiállitás. A Magyar Aero Szövet-
ség Endresz György emlékére a városligeti ipar-
csarnokban repülőgcpkiállitást rendezett A kiál-
lítást a vasárnapi szegedi filléres gyors utasai 
kedvezményes áru belépőjeggyel tekinthetik mo»t 

— Előadás. A Magyar Cionista Szövetség sze-
gedi csoportja szombaton este félkilenckor a zsi-
dó hitközség székházának nagytermében Balfour 
ünnepélyt rendez, amelyen dr. Biedl Samu és Be-
r«-gi Ármin mérnök tartanak előadást Az ünnep-
ségre belépődíj nincs. 

x Eredeti modell női kabátujdonságok Blau, 
Kelemen-ucca 5. 

— A szegedi országzászló előkészítő bizottsága 
29-én déli 12 órakor a városháza bizottsági ter-
mében ülést tart. 

— Családi dráma a válóper után. Pécsről je-
lentik: A baranyamegvei Berkesd község határá-
ban tegnap este Farkas Mátyás gazdálkodó fele-
ségét és anyósát, akik Pécsről jöttek, megleste ev 
a két asszonyt karóval agyonverte, azután a sző-
lőbe menekült, ahol a pincébe? felakasztotta ina-
sát. A családi dráma előzményt az, hogy Farhas 
Mátyást tegnap választotta el a feleségétől a pé-
csi törvényszék és nötartás fizetésére kötelezte. 
Farkas emiatt hosszút esküdött felesege és a per-
ben tanúskodó anyósa ellen. 

— Havi 80 fillér és havi 1 pengő az előfize-
tési díj a Délmagyarország kolcsönkönvvtárá-
ban. 

— Elítéllek egy házaló szöveiügynököt. Az 
utöbbi időben ismét ellepték a várost a silány 
szövetekkrl házaló ügynökök, akik minds.n ipar 
eugedéiv nélkül árusítják kevés értékű portéká-
juiat. A rendőrség szerdán tetteuért egy házaló 
i gynököt és azonnal a kihágási bíróság elé állí-
totta. A kíhágási bíróság engedély nélküli há-
lásért 30 pengő pcizbirságra Ítélte cs a nála 
tulá'.t 18 méter r u h v e t e t elkobozta. 

Novemberi költözködés alkalmával 

INGYEN SZERELEM 
át csillárjait, 

ha ui csillár-szükségletét nálam szerzi be. 
villamossági vállalata 
Kölcsey ucca 4. felelőn 11-65. Fonyó Soma 

Tössde 
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 

irányzat ma szilárd volt Nyitás alkalmával jol>i> 
árfolyamok kerültek felszínre, az üzleti forgalom 
azonban mérsékelt maradt. A tőzsdeidö második 
felében kedvező külföldi tőzsdehíreikre és a kon-
tremín rendezéseire további javulás mutatkozol 
ugy, hogy zárlatig élénk üzletmenet mellett az ár-
folyamok az egész vonalon elég jelentős árnyere-
séget értek el. Különösen élénk volt a forgalom 
Salgó, Kőszén és Urikányt részvényekben. Az ár 
nyereségek 1—3 százalék között mozogtak. Zárlat-
kor az irányzat szilárd. A napi legmagasabb ár-
folyamok maradtak érvényben. A flxkamatozásu 
papirok piacán is élénkebb az üzlet javuló árfo-
lyamokkal. Zárlat: Magyar Nemzeti Bank 12S, 
Eauxit 139, MAK 330, Salgótarjáni 24.5, Urikányi 
37.5. Fegyver 69. Ganz 14.5, Rtmamurányi 20,75, 
Nasicí 66, Nova 15.25, Tröszt 67. Délcukor 82.25, 
M?gyar cukor 61, Felten 120, Ruggyanta 23.5, Vas-
út forgalmi 21.5, 1914 évi fővárosi kölcsönkötvény 
35 százalék, 1932 évi 5 százalékos állampénztár-
jegy 100 százalék. 

Zürichi devizazárlat Páris 20.3625, London 
17.17. Newvork 518.12, Brüsszel 72.05. Milánó 26.52 
Madrid 4255, Amszterdam 20850, Berlin 123.05, 
Szófia 3.74. Prága 15.34. Varsó 58. Bukarest 30G. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam-
jelentése. An*ol font 18.90—19.30. belga frank 79.16 
-79.74, cseh korona 16.91-17.01. dán korona 97.90 
-99.10, dinár 710-7.40, dollár 570.50-573.50, fran-
cia frank 22.30—22.50, hollandi forint 229.65 
231.05, lengyel zloty 63.95—64.45. leu 3.40—3.44, lo-
va 3.95—4.25. lira 29.90—30.20, német márka 
—136.60, norvég korona 96. 97.—, osztrák schil-
ling — . svájci frank 110.70—111.40, svéd ko-
rona 98.10—99.10 

A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyam-
jegyzése. Buza tiszai 76 kg-os 13.10—1355, 77 kg-os 
13.30-13 80, 78-as 13.45-13.95, 79-es 13.65-14.10. 
80-as 13.70- 1425. felsőtiszart 76 kg-os 12.70-12.90 
77-es 12.85—13.05, 78-as 13.00-13.20. 79-es 13.15-
13.35, 80-as 13.25—13.40. jászsági 76 kg-os 12.70-
12.95, 77-es 12.85—13.10, 78-as 13.00-13.25, 79-es 
13.15—13.40. 80-as 13.25—13.50, fejérmegyei, du-
nántuli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 12.65—12.85 
77-es 12.85—13.00, 78-as 13.00-13.15, 79-es 13.15— 
13.30. 80-as 13.25—13.45. Rozs pestvidéki 7.15—7.25 
egyéb 7.25-7.35, árpa tak. I. 9.90-10.20, II. 9.75 
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-9.85. sörárpa telv. 11.00-14.00, egyéb 10.75—11.75 
zab I. 9.90—10.30, II. 9.60—9.75, tengert, tiszai és 
egyéb 7.15-7.50, korpa 7.50-7.60. 

Csikágói terménytőzsde sárlat Az irányzat 
Unyha. Buza. decemberre 44.75 (45.375), májusra 
50.375 (51.-1. juliusra 5150 (52.125), tengeri de-
cemberre 21.50 (21.125), májusra 2925 (29.—), Ju-
liusra (30.50). rozs decemberre 28 50 (23.125), 
májusra 32.25 (33.00) 

Színházba ̂ »«ebrkMieíSíT0»? 
H8PLI kesztyűsnél, Klaitaál tár I . ezám. 

és Művésszel 

Németh Mária nov. 8 
Jegy 2 pengőtől. Délmagyarország jegyirodá-
ban, Mozinál és Városi nyomdánál. Harmónia 
2-ík bérlet. 

A színházi Iroda hlrel 
A színház kellemesen fűtve van. 
Ma este van az Amikor a kislányból nagylány 

lesz premierje. Főszereplő Kosáry Emmy. Ren-
dező: Remete Géza. Karnagy: Beck Miklós. Dísz-
etek Ballon József. A szezon egyik legbájosabb 
modem operettujdonságának prem'erjén fellép 
Kosáry Emmy, a ragyogó primadonna, a buda-
pesti operettszínházak egyik legnépszerűbb mű-
vésznője. A darabot Békeffy István és Lajtay La-
jos, a nagysikerű magyar operettszerzök írták s 
az a szezon egyik legnagyobb szenzációja volt a 
nyáron Budapesten. A darab vidéken Szeged« ke-
rül először színre uj színpadi dekorációkkal, gaz-
dag kiállítású díszletekkel. 

Ma délután: Régi orfeum. Filléres előadás. A 
szezonnyitó pompás revü operett ma délután fil-
léres előadásban kerül szinre. Főszereplő Feny-
vessy Éva. 

A szinház kellemesen fűtve van. 
Ma és minden este: Amikor a kislányból nagy-

lány lesz. Ma premierbérlet, holnap A. bérlet. 
Szombaton délután filléres előadásban szinre ke-

rül az Azra. Szép Ernő remek alkotása, a bűbájo-
sán szép és romantikus keleti mesejáték szomba-
ton délután közkívánatra filléres előadásban ke-
rül szinre. ( 

A szinház kellemesen fűtve van. 

NEM LESZ GONDJA 
ha Kelemen ucca 5. sz. alatti nöi és férfi rnhaáruháza-
maf felkeres!, ahol eddig nem létezett olcsó árakon 
szerezheti be ruhaszükségletét az alábbi olcsé árakon: 

Doubl nehéz felöltő P 16 

Fekete télikabát 

Hubertus kabát . 

Bőrkabát . , . 

Boy kabát . 

Fiuruhák . . 

stb. 

30 

16 ii 

„ 32 

„ 15 

ti 
8 

Nöi kék és fekete kabát 
gazdagon szőrmézve . 

Pinom női kabát nemes 
szőrmézéssel . . . 

Lányka kabát szőrmével 
Pinom Nutriet bunda 
Csikó bunda . 

stb. 

P 28 

60 
1 6 

ti 

it 

h 65 
P 160 

Tekintse meg véielkényszer nélkül raktáramat is és áras kirakataimat!!! 

B L A U I G N Á T Z KeiamM u s. 


