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fejezte be Franciaországi túráját 
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Szociáldemokrata gyűlések 
A Szociáldemokrata Párt közli, hogy folyő 

hó 11-én, szerdán este fél 8 órakor a követke-
zd helyeken pártszervezeti összejöveteléket 
tart: 

Rókus: Munkásotthon (Hétvezér-u. 9.), eW-
adó dr. Valentiny Ágoston. 

Felsöváros: Turcsányi-féle vendéglőben (Gál-
u. és Római-körut sarok), előadó Lájer Dezső, 

Móraváros: ördőgh-féle vendéglőben (Kál-
vária-u. 16.), előadó Olejnyik József. 

Újszeged: Zombori-féle vendéglőben (Csa-
nádi-u. 6.), előadó Pintér Géza. 

Alsóváros: Vecsernyés-féle vendéglőben 
(Hattyas-sor és Füzes-u. sarok), előadó Ernst 
Sándor. 

— Szülői értekedet A városi női felsőkereske-
éetaá Iskola igazgatósága kedden délután 5 órai 
kezdettel szülői értekezletet tart, amelyre az ér-
dekelt szülőket ezúton mghivja. Az értekezleten 
Holy Erzsébet tanárnő tart előadást „A felsőke-
reskedelmi iskola szerepe a nő életében". 

— Pisztolyvásár, súlyos sebesüléssel. Takács 
Benedek pusztatanyai lakos vasárnap revolvert 
kinált megvételre Kiss Ernő gazdálkodónak. Kí-
nálgatás közben csattogtatni kezdte a revolvert, de 
elfelejtkezett arról, hogy a revolver töltve Tan. A 
pisztoly elsült és a golyó súlyosan megsebesítette 
Kiss Ernőt akit kórházba kellett szállítani 

Kérelem előfixeiőin'k^es! 
A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ngy a havi, 
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetést dijai-
kat csak nyugta tllenében fizessék kt. Nyugta 
nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-
tett fizetéseket nem ismerünk el. 

Asc olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztő nr! Kérem, szíves-

kedjék b. lap jában soraimnak helyet adni. Bo-
csánatot kérek az illetékesektől, hogy alsóvá-
rosi adófizető polgár létemre szót merek emel-
ni az éjszakai nyugalom megzavarása ügyé-
ben, de nem tudom tovább szó nélkül tűrni, 
hogy éjjel 12 órától fél 3 óráig ne pihenhes-
sünk a kocsmából távozó részeg társaságok 
miatt Ezek a társaságok torkukszakadtából 
kiáltozzák végig az uccát és a legdurvább sza-
vakkal fűszerezik nótáikat Ugy gondolom, 
hogy nekünk alsóvárosiaknak éppen olyan 
kedves az éjszakai nyugalmunk, mint bárki 
másnak. 

Tanácsos volna, ha az illetékes hatóság a* 
ünnepnapi, vagy az előtte való éjszakákon 
rendőrjárőrt küldene ki a Szabadság-térre, 
megszüntetné ezt a tűrhetetlen állapotot és 
megvédené adófizető polgárai éjszakai nyugal-
mát. 

Tisztelettel: (aláirás.) 

Tekintetes Szerkesztőség! Kőztudomásu, Hogy 
Szegeden a lakások milyen nedvesek, az uc-
cán levő vízlevezető árkok bűzösek. Legyen sza-
bad megemlíteni, ho^y addig is, míg a rendes 
csatornázás elkészül, jó megoldás volna a szük-
ségmunkák alkalmával azokat az nccákat, il-
letve árkokat amelyekben az ártézi kutakból 
állandóan víz folyik, cementcsővekkel megcsi-
náltatni, ugy, ahögv azt egyes háztulajdonosok 
megcsináltatták. Ezáltal eltűnne a városhöl a 
sok bűzös árok és a könnyebb vízlefolyás által 
megszűnne a nagymérvű vizszivárgás. A költ-
ségek egyrészét több évi lejárattal szivesen vi-
selnék a háztulajdonosok, a többit pedig a 
város. Soraim közléséért fogad ja Szerkesztő Ur 
hálás köszönetemet, tisztelettel: K. J. háztulaj-
donos. 
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7: O-ra győzte le az AS Breslolseí 

A Szeged FC vasárnap nagyszara győzelen*-
mel fejezte be sikerekben gazdag franciaor-
szági túráját. A szegedi proficsapat utolsó 
mérkőzését Br est ben játszotta, ahol a nyugat-
franciaországi bajnok, a* AS Brestoieet Impo-
náló játékkal 7.-0 arányban legyőzte. A győze-
lem értékét növeli az is, hogy Kispest ugyan-
ezt a csapatot csak 2:0-ra verte, a kitűnően 
játszó Nagyváradi AC pedig 6rl-re. 

A Szeged FC Bnestben Iskolajátékot muta-
tott be, különösen csatársora volt elemében. A 
gólok közül háromat Harmat, kettőt Havas, 
egyet-egyet Gyurcsó és Lukács lőttek. A csa-

A KEAC győzött 

a vasárnapi vülámíornán 
Az időjárás miatt nem nagy közönség volt 

kíváncsi a vasárnapi »nyomorenyhitő« villám-
tornára. A tornát a KEAC nyerte meg, amely-
nek három mérkőzést kellett abszolválnia. A 
KEAC mindhárom mérkőzésén megérdemelten 
győzött. Ellenfelei közül a legjobb formát a 
Móravárosi TE játszotta, az egyetemisták alig 
tudták tőle az egygólos győzelmet kiharcolni. 
A SzAK mindjárt a torna elején kikapott a 
Vasutastól. A torna részletes e edménye: 

KEAC-MTE 1K), Vasutas—SzAK 1:0, SzTK 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén 
ma egyenetlen volt az áralakulás. A hangulat nyi-
táskor kedvetlen volt Vontatott üzletmenet mel-
lett az árfolyamok kisebb mértékben lemorzsolód-
tak. A tőzsdeidő későbbi folyamán a berlini tőzs-
de ösztönzésére egyes értékek, főleg a szén papí-
rok iránt élénkebb kereslet jelentkezett, ennek kö-
vetkeztében a részvények árfolyama megszilárdult. 
A fixkamatozásu papírok jobb kereslet mellett 
barátságos volt az irányzat Magyar Nemzeti Bank 
126, Ba'iiií 31.75. Magyar Általános Kőszén 325, 
Salgótarjáni 247, Urikányt 36.75, Fegyver 71, 
Ganz 12.5, Rima murányi 19.5, Nasici 55.75, Tröszt 
72, Délcukor 78, Magyar cukor '72, Egyesült Izzó 
274, Fetten 112.5, Ruggyanta 22.5, 1914 évi fővá-
rosi köles önkötvény 29.25, 1932 évi 5.5 százaléko* 
éliampénztárjegy 100 százalék. 

Zürichi devizazárlat Párt» 20.27 hétnyolcad, 
London 17.37, Newyork 519.25, Brüsszel 71.95, Mi-
lánó 26.59, Madrid 42.43 háromnegyed, Amszter-
dam 208.75, Berlin 123.40, Bécs schilling 61.30, Szó-
fia 3.76, Prága 15.38, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08.5. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam-
jegyzése. Angol font 19.00—19.40, belga 79.16—79.74 
cseh korona 16.91—17.01, dán korona 98.50-99.70, 
dinár 7.30-7.80, dollár 570.50-573.50, kanadai 
dollár 500—506, francia frank 22.30—22.50, hol-
landi forint 229.35—230.75, lengyel zloty 63.95— 
64.45, leu 340-3.44, leva 3.95- 4.25, lira 29.90-
3020, német márka 135.70—136.60, norvég korona 
98 00—99.00, osztrák schilling —.—, svájci frank 
110.70—111.40, svéd korona 103.60-104.60. 

A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolya-
mat Buza tiszai 76 kg-os 13.10—13.50, 77-es 13.30— 
13.80, 78-as 13.45—13.90, 79-es 13.60—14.10, 80-as 
13.75—14.30, felsőtiszai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es 
12.65-12.80, 78-as 12.80—12.90, 79-es 13.00—13.15, 
80-as 13.15-13.25, jászsági 76 kg-os 12.80—12.95, 
77-es 12.95—13.05,, 78-as 13.10—13.20, 79-es 13.20— 
13.35, 80-as 13.35—13.50, fejérmegyei, dunántuli, 
pestvidéki és bácskai 76 kg-os 12.55—12.70, 77-es 
12.70—12.85, 78-as 12.85—12.95, 79-es 13.00—13.15, 
80-as 13.15—13.25. Pestvidéki rozs 6.05—6.15, egyéb 
6 05—6.15, takarmányárpa I 8.80—8.90, II. 8.70— 
8.80, felvidéki sörárpa 10.25—12.50, egyéb 9.50-
1100, zab I. 9.00—9.25, II. 8.80—8.90, tiszántúli ten-
geri 6.40—6.50, egyéb 6.40—6.50, korpa 6.10—6.20. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza nyuodt. 
Májusra 48—48 egynyolcad (49—48 hétnyolcad), 
juliusra 47.75—ötnyolcad (48.5—háromnyolcad), 

— Hal mérkőzésből Ot győzelem 

pat a mérkőzés után vonatra fitt és Mxenfin 
érkezik Szegedre. 

A Szeged FC franciaországi! turamérlege ezek 
szerint Így alakult 

Valencienes ellen gyö« 5:8, 
Bruay ellen győz 5:2, 
Rennes ellen győz Sít, 
Lorient ellen győz 4rt, 
Club Francais ellen veszt 2:5, 
Brest ellen győz 7:0. 

Ggőzött ötször, vesztett egyszer, adott 26, ka-
pott 12 gólt. 

-UTC 2:1, KEAC—SzTK írt, KEAC-Vasutas 
8:0. 

Turaeredmények: Düsseldorf: Düsseldorfi vá-
logatott—Ferencváros 72, Pforzheim: Újpest— 
Pforzheim! válogatott 7:1, Cagliari: Budai 11— 
Cagliarl 1:1, Schweinfnrt: Bocskai—Schweinfurtl 
válogatott 1:1. 

Szegedi birkózók sikere. Szép sikert értek el a 
szegedi ifjúsági birkózók az országos ifjúsági baj-
nokságokon. Dobó (SzVSE) megnyerte a pehely-
súlyú bajnokságot, a nagyközépsulyban Bárány 
(SzMTE) második, Szües (SzVSE) harmadik lett. 

FTC-MTK 8:3 (1:1). Biró: Konkoly. Góllövőkt 
Kar say (2), Borbás (1), illetve Bicók (2), Hetesi (1). 

szeptemberre 48 háromnyolcad (49 háromnyolcad). 
Tengeri alig tartott. Májusra 27.25 (27.5), Juliusra 
28.5 (29), szeptemberre 29 háromnyolcad) (30 egy-
nyolcad). Zab alig tartott. Májusra 17 ötnyolcad 
(17.75), juliusra 17 hétnyolcad (18), Rozs nyugodt. 
Májusra 35 ötnyolcad (36 ötnyolcad), joliusra 84.5 
(35.5). 

Sszin&iis 
és Mtívésset 

Holnap, szerdán Frantz Colette 
nagyszerű műsorával az európai hangveraenypó-
diumok ünnepelt hegedümüvésznöje a szegedi 
közönséget k biztosan meg fogja hódítani. Kísér 
dr. Héra Ottó. Jegy Délmagyar jegyirodában. 

A színházi iroda hlrel 
Ma este: Manollta. Filléres hely árak. Havassy 

Mimi és Tolnay Andor vendégfelléptével. A ragyo-
gó, látványos nagyoperett ma kerül színre utol-
jára esti előadásban. Filléres helyárak érvénye-
sek. 

Szerdán még egyszer srtare kertB Hnnyady 
Sándor hatalmas sikerű remekműve, az Erdélyi 
kastély filléres hely árakkal 

Osiütórtőkön délután: ManoMta. Fölére* hely 
árak. 

Csütörtökön este: TV. HenrS. Eredeti magyar 
nyelvű Pirandello bemutató. A modern színpadi 
irodalomnak egyik legérdekesebb egyénisége L' 
gi Pirandello, akinek frappáns ha.tásn, nj színpadi 
keretekben foglalkozó színdarabjai mindenkor 
eseményszámba mennek. A szegedi színház csü-
törtökön este ritka érdekességü eseménnyel szol-
gál a közönségnek. Pirandellónak egyik légérdek-
feszítőbb, Magyarországon egyáltalán nem ismert 
müvét, a IV. Henriket mutatja be. A darabot a 
fiatal, modern felfogású rendező, Hont Ferenc ren-
dezi. A címszerepet Deréky János játsza. 

Csütörtökön IV. Henrik. Premierbérlet 
Pénteken: IV. Henrik. A. bérlet. 
Szombat délután: János vitéz. Ifjúsági előadta, 

filléres hely árak. 
Szombat este: Diadalmas asszony. Premlerbé*-

let. 
Vasárnap délután fél 4: Diadalmas asszony. 

Délutáni bérlet. 
Vasárnap délután 6: Jó házból való urileány 
Vasárnap este 9: Diadalma« assaony. A bérlet. 


