
XII. as 

SVÉD ACÉL - HENTES ÉS PÉKIPARI KÉSEK 
Gyártja: Kecskeméti Antal-féle acé lánigyár , Szeged. 
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Díszhangverseny holnap Tisza 6 
Orvos, özvegy és árva alap javára STEFÁNIÁI 

knmaramflvész vezénylete alatt játszik a Hunyadi 
Járna 9-lk honv. gyalogezred fUharmoolkns sa-
»ekara LASZLÓFFY MARGIT aangoramövésnifl 
Mozart és Saint Saens zongoraversenyeit játéra. 
Jegy 1—8 pengőért DélmwgyaroáL Bevezető be-
szédet »artja dr. Meskó Zoltán ny. tábornok-orvos, 
a szegedi Orvoaszövetség elnöke. 

A színházi iroda hírei 
Ma este még egyszer esti előadásban színre ke-

rül Kacsoh Pongrácz halhatatlan magyar daljáté-
ka, a mosiani felujitás alkalmával hatalmas si-
kert aratott János vitéz. 

A János vitéz ma esti előadásén filléres hely-
árak érvényesek, hogy mindenkinek »11™Ima Je-
gyen megnézni a legszebb magyar daljátékot A 
címszerepet Tolnay Andor játsia. 

A Marica grófnőt, Kálmán Imre világ^rd és 
világsikerű nagyoperettjét, az elmúlt évtized leg-
szenzációsabb operettjét közkívánatra felújítja a 
srinház pénteken este. A közönség igen nagy ér-
deklődéssel várja ezt az érdekes reprizt, amely as 
előjelekből következtetve, felöl fogja múlni egy aj 
operett premierjének fényét és ünnepélyességét. 

Mindenkinek meg kell nézni ennek a diadalmas 
operettnek uj előadásait. 

A Marica grófnő csütörtöki előadása kivétele-
den fél 9 órakor kezdődik. 

Pénteken este 8-kor, vasárnap délután 6-kor 
kezdfidik a Marica grófnő előadása. 

A Teve, az elmúlt hét szenzációs sfterft se-
réé francia bohózata ezen a héten esak egyszer, 
osötőrtökön délután van mflsoroo filléres bej-
árakkal. 
Szilveszter éts újév mfisora. 

szombat délután fél 4: János vitéz Tolnay An-
dor vendégfelléptével. 

Sz«vm haton este 8-kor: Szilveszteri nagy kabaré 
szombaton éjjel 11-kor: Szilveszteri nagy kabaré, 
vasárnap délután fél 4: Debrecenbe kéne menői. 

Tolnay A. vendégfelléptévei. 
vasárnap délután 6: Marica grófnő. Tolnay An-

dor vendégfelléptével, 
vasárnap este 9: Szilveszteri nagy kabaré. 

I holnapi díszhangverseny 
a zenekar színházi részlegének elfoglaltsága miatt 
nem a hirdetett 8, hanem 

6 ihat) órakor kezdődik. 
— Telefonrendelésre házhoz küld! aainház-

jecyét a Délmagyarország kiadóhivatala. 

ozv. Síern Adolfné szfil. Sachs 
HermJn felesége ugy a maga, mint 
gyermekei, vejei, unokája és testvére 
nevében a legnagyobb fájdalomtól 
porbasujtva 1 adatja, hogy a legszere-
tőbb férj, apa, nagyapa, test vér és rokon 

Stern Adolf 
f. hó 26-án este, életének 63., boldog 
házasságának 88. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. 

Temetése f. hó'28-án délután Vs8 
órakor lesz. Polgár ucca 23. sz. alatH 
gyászházból. 

KtilBn viOnmoskocsí a Dugonics térrö'. 

Fodor Oyuláné az. Stern Olsl 
Roth Lajosné sz. Stern Flóra 

gy ormokéi. 
Fodor Gyula Roth Miklós 
Roth Lajos nnokaj». 

rrjei. 

Szereietünk örökké őrzi emlékedet. 

Sport 
A Szeged FC kettős győzelemmel kezdte meg 

franciaországi turáiát 
A Szeged PC eiső franciaországi mérfcőzésel-

ról hétfőn a Waő éjszakai órákig nem érkezett 
hir Szegedre. Kedden délelőtt azután annál 
kellemesebben hatott as a bár, hogy a Szeged 
FC sikerei kezdte meg franciaországi túráját és 
mindkét napon győzött 

Karácsony vasárnap aa FC Valenden-
nes ellen Iál, hétfőn pedig a US Bruaye 
ellen 6:2 arányban győzőtt a szegedi 

esapaL 

A kettős győzelemről szóló hírnek érdekes-
sége az a közlés, hogv a Szeged FC kapuiát 
Alberti, az Attila gódkeppere védte. Szerepelt 
a caapathain Bán is, a teljes szegedi csatársor 
igen ]ó játékot mutatott 

csak ré 
csapatok HBfGldl \nyei 

kellemesek. Feltftnő 

az Újpest nagyszert győzelme Barce-
lonában. 

Első nap 4:0-re, második nap 8:1-re verte az 
FC Barcelonát 

A Ferencváros vasárnap Genovában 3:1 -re 
kikapott ac FC Genovát«, hétfőn Marseille-
ben 4:2-re győzött az Olimpique ellen. Nagy 

csatát vivott a Hungária Milánóban, ahol az 
Ambroeiana 6:5-re győzte le, hétfőn a Sam-
pierdareoa Geoova tagáwaéaérvel t:l-xe lát-
szott 

III. ker. Msasina 1:1, III . far.—FC Bari 
2:0, Bocskai—Palermo 3:2. Bocskai US Beg-
gione 3:2, Budai 11—Padova 2:0, Alesaandna 
—Bud?i 4:1 

A Magyar Vízipóló Kupát az UTE 5:3 (2:1) 
arányban nyerte meg a MAC ellen. A mezőny 
egyik legjobb embere a Szegedről elszármazott 
Vágó Sándor volt A harmadik helyért lefoly-
tatott küzdelemben az MTK 5:2-re győzte le a 
III . ker. TVE-t 

Disztorna. A Tisza Torna Egylet vasárna-
pi disztornáia minden várakozást felülmúlóan 
sikerült A fiatal egyesület olyan kitűnő pro-
gramot nyújtott, ami teljes elismerést érdemel. 
Az ünnepséget 60 férfi- és hőlgytornász felvo-
nulása vezette be, majd Szolcsányi István üd-
vözölte a megjelenteket Változatos program 
következett szebbnél-szebb ritmikus, buzogány, 
mü szabad, táncgyakorlatokkal, portertorná-
val. A közönség minden produkciót lelkesen 
megtapsolt. 

Budapesti értéktőzsde sárfal As fcmepek «bá-
ni első tőzsdenapon sem élénkölt meg a tömd« 
forgalma. Nyitáskor az Irányzat Jól tartott voK, 
kisebb áremelkedésekkel, később azonban dacára 
a bécsi és a szilárd berlini tőzsdejelentéseknek, 
az érdeklődés csak néfeány papir iránt mutatko-
zott, mig más részvényekben éra került piacra és 
az irányzat igy egyenetlenné vált Az üzlettel tő-
ség a tőzsdeidő első felében végig tartott, sok ér-
tékben egyáltalán nem történt kötés. A fixkama-
tozásu papírok piacán teljes osend uralkodott Az 
árfolyamok változatlanok. Zárlat: Magyar Neon-
ácii Bank 117, Bauxit 30.5, Magyar Altalános Kő-
szén 31.3, Salgótarjáni 24, Urflcányl 35.5, Ganx 13, 
Rimamurányi 18.9, Nasici 55.2, Nova 15r75, Tröszt 
71.5, Délcukor 78, Magyar cukor 67.8, Egyesült 
Izzó 272.5, Feltea 112.5, Ruggyanta 21, 1932 évi 
4.5 százalékos «Alampénztárjegy 100 százalék, 1914 
évi fővárosi köfcsönkötvény 30 százalék. 

Zflrlehl derteaeárUt Párts 20.275, London 171«, 
Newyork 519.62, Brüsszel 71.95, Milánó 28.60, Mad-
rid 42375, Amszterdam 208.70, Berlin 123.725, Szó-
fia 3.76, Prága 15.385, Belgrád 7.05, Bukarest 3.085. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvam-
jegyzéae. Angol font 18.95—19.35, belga 79.16-79.74 
cseh korona 16.91-17.01, dán korona 96.00-99.20, 
dinár 7.30-7 80. dollár 570.50-573.50, kanadai 
doilár 492-498, franci« frank 22.30-22.50, hollandi 
forint 22925—23065, lengyel zlotv 63.95—64.45, leu 

3.40-3.44. leva 3.95—425, líra 29.90-30.20, német 
márka 135.70-136 60, norvég korona 97.30-9830. 

osztrík schilling - .— . sváici frank 110.70-111.40, 

svéd korona 10310—104.40. 

A budi pe*M terményőtzsde hivatalos árfolya-
mai: Búza tiszai 76 k?-os 11.95—12 35, 77-e* 12.15 

-12.60, 78-as 12 30-12.70. 79-es 12.45-12.90, 80-as 

12.60-1310, felsőtiszai 76 kg-os 11.50-11.90. 77-es 

11.65-11.85, 78-RS 11.80-11.95. 79-es LF.90-12.20, 

80-as 12.15—12.30, jászsági 76 kg-os 11.70-11.90, 

77-es 11.85—12.00, 78-as 1200-12.00-12.15, 79-es 

1225-12.35, 80-as 12.40-12.50. fejéi-megyei. dunán-

tuli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 11.50—11.70, 

77-es 11 65-11 85, 78-as 11.80-11.95, 79-es 12.00-

1220, 80-as 1215-12.30. Pestvidéki rozs és egyéb 

5.80—5.90, takarmány árpa I. 8.90-9.00, I I . 8.80-

8 90. feMdéki sörárpa 10.50—12.75. egyéb 1000-

1100. zab I. 8 50-8.80. II. 8.40-8.5o, " tiszántúli 

tengeri 6 00-6.10. korpa 5.80-5.95. 

CsikáRÖi terménytőzsde zárlat. Buza lanyha 

Decemberre 42.75 ( - . - ) . májusra 43 hétnvolcad-

44, Joliusra 43 bétnyolead-44 (—.-f. Tengert sög 
tartott Decemberre 2125 (—.—% májusra B5J0 
(—.—), Jölhwra 27 egynyokjad (-.-) . Zab alig 
tartott májusra 1« ötnyolesd (—.—?. Julin«» t l 
háromnyolcad (—.—). Rozs lanyha. Decemberre 
29.50 (—.—>, májusra 31.75 (—.—), JnHaera M H-
rotnnvoTcad {—•—)• 

Tör leq T a l i z m á n nezsgft . . P J -
raon a m i pezsgft, édes, Ki-

Édes, s z á r a z t% rör f t s . P 

K o c s i s n á l . « 

Dr. Weifer Dszkárné 
kozmetikai Intézete 

Szeged. Daganlcs tér tt. I. a*. Telafsaszia: 2t—02 

Arcápolés. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása. 
Fénykezelés. Otes5 bérlet! rendszer. Tanít-
ványok kiképzése. Arevhek. Arckrémek. 

Pouderek, ie 

Helyi fegvaszfókurák a legmodernebb 
villamos készülékkel. 

I1T84—1932. vh szám SBI 

Árverési hirdetmény 
Alnllm't HrAOrl végfeha|M n MSI. éri LX. L-f. 10B. S-a érteti*-

ben er—ne' VBihlrré teszi hogv a szeredl Ur. Járásbtrő-ák 1033 
évi 11879. számú végzése knve4fcez<«ben vtféx df Pifrt» Kífotr 
«BTWd íMal Wprtaeit dr. Fábfán Perene laríri lM* reo«« h 
(AiuWkal ertjéit 1931 évi november hó íUn (osanatoaitoi W»V-
al'éel vérrehalli* at|tn fellHnglatt é< KOD oeneflre h-e«ait kn-
vetkezS Ingóaíjok, a. m - Mzl bolorok H eevéb lasék nyilván™ 
írvertaen eladatnak. Az irrrrt* az alibh mevnevezetl ioclaltaMk 
tavára 1« elrendeletlk, amennyiben köveieléiflk m** fon áll. 

Ezen áiveréarek • eiMedl klr. itr.AaMrC^e ***r*m MvM- JOM4 
pangS lAkeköveteléa, enn»k 193».-évi »teol. M |. noM'A 1 l«ré 
B Rázalék kamatai H eddie Oatzecen «"74 neatébea bMI 'ac már 
mef,Állapított éa a né« telinerOteodfl kflltaétek errjtir S*«Nd. 
Dnsooíc. tér I I . arám alaH leendft fnranxtnatttvrra I3M. évi 

X •^ynerrfd 10 órtta hat*nd90 
kitflzetlk és ahliot venni 'azlndékorAk olv ireideifvz«ml hivatnak 
m*8. bo«T a« érintet* IngMeok ax I8R1. LX t-e. I0T. MS (Val t -
telmében kéazpénzfizetta mellett a lertflbbe» toértaek i r fk r t 

5 5 Ü T " 0 l '*• d e l e « , e ' t e b b » t*e»ért<1t kétkannadMrt el 

CMbbséiet igénylők ezen Igén vüket legkéiAbb as krvmU bmc-
kwdértlg bejelenteni tartoznak Ax érveréa csak akkor lesz Üvi 
aatoslva. ha bármelyik fél. legkésfibb ei árvereai •riusliaT •Mao 
elöl« hétkfiznapon bejelenti, hogv megtartását kivánla a ebtm az 
esetben sz árverés akkor Is meg lest tartva, ha • kívánságot ett-
terieszlö fél nincs jelen (1030. évi XXXiV. t.-e. 7Z 6 1 
^^Tí?r1h.1j',í*.hl,'*ulb41 wo" togsnatoaltva. at árverés m <r-d«*<Í'e* kOxbenJárás« nélkül Is meg lesi tartva, ha aU«A vég-
rehaftaió és végreh-fá̂ t szenved» ellenkező kívánságot nem nvll-
vánii. (1U30. évi XXXIV. i.-c. 72. §.) ^ ^ 

Adám Miksa rL Javára £00 pengO és jár. 
Szeged, 1938 évi december hö 14 nap|ún 

Olvasheta t lan . Ur. Ur. régrebatM. 


