
— Híre«* Pálfy MIVIÓs 17 mtlMÓ eseli koron* 
.•ImlikasztAsáral vádolja unokaöccsét Pozsony-
ból jelentik: Herceg Pálfy Miklós 17 millió cseh 
korona elsrlkkasztása chnén feljelentést lett uno-
kaöccse, gróf Pálfy József ellrn, még 1931 novem-
berében A feljelenté* sorsa a napokban döl 
amikor az ügyészség nyilatkozni fog, hogy vállal-
ja-e a vádat. A herceg évekkel ezelőtt a gráfot 
tette meg általános ÖTőkósévé. Tavaly azonban ki-
tagadta és helvette Páltty Lászlót ültette a va-
gyonba, Pálfy Józsefet pedig elsiámolásra Mvta 
fel. Az elszámolás során állott el fi a 17 millió ko-
ronás hiány. 

— Filharmonikus hangversenyekre * pengA-
é r t bérelhet a Délma*yarorssáxná1. Bérleti nyi-
latkozat éa mu sorterveiet Sieged senel életének 
reorganizálása érdekében mindenki béreljen. 

Dreherben ma este Nl 
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— Előadás a vitaminokról. A MIEFHOE kul-

turelőadásalnak sorozatában csütörtökön este jdr. 
SzentgyJlrgyt Albert egyetemi professzor tartott 
előadást Érdekes és hallgatóinak figyelmét magá-
valragadó fejtegetéseivel magyarázta a tudomány-
nak mai nézetét a vitaminokra vonatkozólag; vé-
gigvezette a vitaminkutatás fejlődését és bepillan-
tást engedett abba a nehéc és fáradságos munkába, 
melyet a tudomány végez. Előadás után hozzászó-
lások hangzottak el. A nagyszáma kózönség lel-
kes tapssal honorálta az értékes előadást 

z Hideg, nedvesség ellen biztos védelmet nynjt 
Hel-Ka JóminAségü hó- éa sárcipAje. 

— Véres verekedés a yo-yo miatt Tegnap este 
v«d verekedés játszódott lo Vásárhelyen négy fia-
talember között, a yo-yo miatt. Boeaor Imre és 
Lenese Sándor fiatalemberek az esti órákban aa 
iparegylet által hirdetett yo-yo versenyre siettek, 
amikor nzew bek erűitek Csabai József és Paka 
István HMTE futballistákkal, akik az Iparegylet-
bői jöttek. A futballisták közölték a yo-yo bajnok-
jelöltekkel. hogy s verseny elmarad. Ebből szó-
váltás kerekedett, majd ölre mentek. A két yo-yo-
zót a futballisták alapom helybenhagyták. Az 
esetnek a rendőrblró előtt lesz folytatása. 

— Legújabb könyvek gazdag választékban a 
Délmngyarország kölcsőnkőnyvtárában. 

— Pör aa 1914-bea kölcsönadod borja körül. 
Érdekes pert tárgyalt csütörtökön a járásbíróság 
Fgy 65 éves gazdálkodó keresetet adott be egy 
vásárhelyi gazdálkodó ellen és keresetében azt 
kérte, hogy a bíróság Ítéljen meg részére — egy 
kisebbfajta csordát A per előzménye még 1914-re 
nyúlik vissza. Ekkor történt ugyanis, hojíy a fel-
peres átadott az alperes gazdálkodónak ké» bor-
jút 'gyft ajándékba, egyet pedig felnevelésre. A« 
íd j múlott a borjúról megfeledkeztek, mig most 
1'»32-ben eszébe Jutott a felperesnek, hogy neki egy 
borjúja vas az alperesnél Illetve sem i i egykor-
ju. hanem tóhb tehén, mert a borja akkor fed-
nfltt szaporodott, sokasodott, ussaegszen'leg 1000 
pengőt követek a felperes. Az alperes gazda eszel 
szemben art állította, hogy 1914-ben adásvétel tör-
tént A akkor megvette a borjukat a keresetnek te-
hát nincs alapja. A bíróság elrendelte a bejelentett 
t.innk kihallgatását 
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és Mtívésseí 
Csök a tükör elöíí 

Érdekes, végig izgalmas bűnügyi riportot irt 
F o d o r Lásdó Csók a t ü k ö r e l ő t t címmel. 
Ft a riport néhol glccaszerű. néhol bravúros. Bé-
li ol dirikns, de van benne jó adag revü igazság, 
amely tagadhatatlanul, as elevenébe vág. Talán 
ezért is lehet elnézni írójának azt a könnyed fő-
lényét amellyel elintézett mázsás súlya problé-
mákat kettévágott lelki gordiusl csomókat való-
színűleg. a nagyobb siker érdekében.«. 

A csütörtök esti bemutatón roknszenwel fo-
gadta a közönség, a vigjátékiró drámáját. Köny-
ves Tó t h Erzsi, C s s l l e Lajos és D e r é k y 
János vezették a darabot a szegedi siker felé 
Könyves Tóth Erzsi a kulturált színésznő biztos 
eszközeivel oldotta meg a nem éppen könnyű fel-
adatot Cselle Lajos drámai magasságok felé len-
dQlése sikerrel járt. Deréky János Igen emberi 
»olt He r c z eg Vilmos alakítását ken még meg-
dicsérni. mert kU szerepeiben a ssiv legmélyebb 
harjall érintette 

A színigazgató nyilatkozata a — 
színházról 

Kaptuk • következő sorokat: 
A Délmagyarország tegnapi számiban Wim-

mer Fülöp kamarai elnök ur többek között a 
színházról is megemlékezik. 

Ezzel kapcsolatban most már elérkezettnek 
látom az időt. hogy én is * nyilvánosság elé 
lépjek. Színigazgatóvá történt újbóli megvá-
lasztásom óta mindezideig tartózkodtam a nyi-
latkozattételtől és a legfontosabbnak tor tol-
tam mindenkor, hogy ió előadásokat produkál-
jak. Ugy tapasztalom, hogy ezidei működésem-
mel is, éppúgy mint a múlt sziniévad alatt a 
nagyközönség és a sajtó osztatlanul meg van 
elégedve. Mí sem bizonyítja ezt jobban, mint a 
színház rentábilis űzemmeneie. A színházban 
nem voltak, nincsenek és nem is lesznek „ba-
jok", ha tovább is megtarthatom a nagyközön-
ségnek és a sajtónak működésem iránt ezideig 
tunusitott jóindulatu támogatását A szinház-
r.s'k csak egy baja van, az, hogy vannak még 
mindig gáncsoskodók, akik nem az előadá-
sokkal tőrödnek, hanem letérve a tárgyilagos-
ság útjáról, mesterségesen kiélezett személyi 
'•onatkozásolckal igvekeznek a színház boldo-
gulásának útjába állani. Ezen kijelentésem 
megtételére nem Wimmer Fülöp nyilatkozata 
késztet mert az ő szinházszeretete és objekti-
vitása évtizedek óta csak hasznára vált a sze-
gedi szinház intézményének, hanem az a saj-
nálatos körülménv, hogy bizonyos urak a név-
itlenség fedezékéből Indítanak ellenem ujabb 
és ujabb támadásokat Én ezúttal most arra 
kérek mindenkit hagyjanak nyugodtan 
dolgozni és bizonyosra veszem, hogy 
művészi munkám eredményességével a 
most még gáncsoskodók is meg lesznek elé-
gedve. 

Görög Sándor. 
y • 

Németh Mária nov. 8 
A legszebb hangú énekesnő csodálatosan ra-

gyogó műsort énekel a filharmonikus zenekar kísé-
retével. Még minden kategóriából kapható jegy 
'2 pe- p«töl a Délrrngyar jegyirodában. 

Nímeth Mária áriaest kedd 
A színházi Iroda hírei 

Ma este: Csók a tükör előtt. A. bérlet 
Szombat este: Kék mazur. Premierbérlet. 
A szombati előadás kiemelkedő eseménye lesz 

szezonnak. A Kék mazur szerzője Lehár Ferenc, 
a világhírű magyar komponista, akinek halhatat-
lan alkotásait és örökszép melódiáit a közönség 
jól Ismeri. A Kék mazur egyike legtöbb sikert lá-
tott és legszebb operettjeinek. 

Az előadás nagy eseménye lesz Szűcs László-
nak, a m. klr. operaház kiváló tenoristájának ven-
cíégfellépte Olinszky Julián gróf szerepében. 

Ezen az előadáson mutatkozik be a szegedi kö-
zönségnek a társu'it gyönyörű hangú uj énekes-
primadonnája. Jestenszky Mária operaénekesnő 
Loesin Blanka szerepében. 

As operett több! főseerepében • tárral* leg-
jobb erői lépnek fel: Horráth Böske, Bemete Gé—. 
Bellák Miklós, Várady Pál, Deréky János, Fáhry 
József, Füredy József. Oláh Ferenc. Sötét Balázs, 
Marink orvics Sebő. 

A Kék mazort Bemete Gésa rendezi és 4r. 
Szathmáry Endre dirigálja. 

Vasárnap este: Kék maxnr. A. bértat 
Szombaton délután filléres előadást tart a tata-

ház. Még egyszer színre kerül a hatalmas sikerű 
Arra, Szép Ernő csodálatom szép mesejátéka a 
premier pompás szereposztásában, Könyves-Tóth 
Erzsivel a főszerepben, vasárnap délután pedig a 
kitűnő operettujdonság. a Week-end kerül sztars 
népszerű olcsó helyárakkal, délutáni bérletben. 
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Kass éttereiébe«: Bei & fbv zaifira 
Jazz DM. Moidtli hangulat. « 
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Budapesti értéktőzsde sárlat A mai értéktőzs-
de irányzata ismét lanyha volt Előmozdította ezt 
a külföldi, főleg a newyoikl tőzsdék lanyha irány-
zata és a közönségnek a tőzsdékről való teljes 
tartózkodás. Ennek következtében as árfolyamok 
tovább morzsolódtak le éa egyes vezető értékek-
ben a tegnapinál lényegesen alacsonyabb árfolya-
mok kerültek felszínre. Az űzlettelenőég és lanyha 
irányzat az üzletidő végéig tartott és eaak köz-
vetlenül a zárlat előtt a fedezési vásárlásokra 
enyhült ldssé. A fixkamatozásu papírok piacin ál-
talános kedvetlenség uralkodott és mindvégig a 
kínálat jutott túlsúlyba. Zárlat: Magyar Nemzeti 
Bank 120, Bauxit 32. MAK 310, Salgó 22.90, ürlká-
nyl 33.5, Fegyver 71, Ganz 13.01, Bírna 17.75, Na-
sict «0, Nova 14.25, Tröszt 66, Délenkor 91, Ma-
gyar cukor 62.5, Izzó 107, Felien 120, Ruggyanta 
22.5, VasuU forgalmi 23. 1914 évi fővárosi kelcsőn-
kötvény 34 százalék 

Zürichi deviza zárlat Párls 20.375, London 17.13 
Newvork 518.25, Brüsszel 7220. Milánó 26.56, Mad-
rid 4210, Amszterdam 208.425, Berlin 123.10, Szó-
fis 3.74, Prága 15.38. Varsó 58.10, Bukarest 3.065. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizajegy-
íése. Angol font 18 70—19.10. belga frank 79.16— 
7<\74, cseh korona 16.91—17.01, dán korona 97.50— 
98 70. dinár 7.10-7.10, dollár 570.50-573.50, fran-
cia frank 22.30—22.50, holland! forint 229.60-231.— 
1-TJgyeI z'oty 63.95-64.45. leu 3.40-344, leva 3.95 
—4.25. Ura 2990-3020 német márka 135.70-136.60 
norvég korona 95. -96.—, osztrák schilling —.—, 
svájd frank 110 70—111.40, svéd kor 96.40-99.40. 

A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyam-
Jelentése. Búza tlsr-ii 76 kg-os 12SŐ—12.85, 77-es 
12.55-13.10, 78-as 12.70-13.20, 79-es 1290-13.35, 
«0-as 12.95-13.50. felsőtiszai 76 Kg-os 11.85-12.00. 
•7-es 12.00—1215, 78-as 12.15-12 30, 79-es 1230-
12.45, 80-as 12.40-12.50, Jászsági 76 kg-os 11.90— 
1210, 77-es 12.05-1225, 78-as 1220-1240, 79-es 
1235-12.55, 80-as 1215-1265, fejérme«yei, dunán-
tuW. pestvidéki és hácskai 76 kg-os 11.70-11.85, 
77-es. 11.00-1200, 78-as 1206-12.15. 70-es 1220-
1230, ÍO-as 12 30—12'5. Rozs pestvidéki 6.60-6.70, 
egvéb 670-6.80, árp i tak. L d.30-'0.10, II. 9.60-
975, sörárpa felv. 11 00—13.75 egy» 10.50-11.50. 
zab 1. 1000—<020. IT 9.70-9.80. tengeri tiszai és 
egyéb C.85—700. korpa 7.25-7.35. 

Csikágói terménytőzsde zárlat í z irányzat 
lanyha. Buza decemberre 42.125 (43.25), má-
jusra *!.— (48.375), «uliusra 48.375 (49.50). 
tengeri decemberre 24.— (24.125), májusra 
28.875 (28.875). iuliusra 30.625 (?0.625), rozs 
decemberre 26.375 (27.125), Tt.áni?ra 30.25 
(31—). 

VRRGI MIHÁLY gyáitHiU' SZEGED 
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ponyva, lótakaró, halftiz es tenni* Mló. 
gyermek hólólc, tornaszerekc 
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Sl a YO-YO perecet mindenki dicsérit 
Készíti; O r o s z l á n - s ü t ö d e . Oroszlán ucca. 


