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Az újszeged! sfrand 
Néhány héttel ezelőtt foglalkozott a város ha-

tósága azzal a memorandummal, amelyet a Sze-
gedi Partfürdő részvénytársaság igazgatósága jut-
tatott eü a polgármesterhez. A partfürdő, amely 
Szeged egyik legrégibb fürdőóntézménye, az ujsze-
gedi parton kialakult lehetetlen állapotok miatt 
su'yos válságba került. Az egymásmellé fölsora-
kozott kasztstrandok elvonták a „nagy-strand" 
régi közönségét és a vállalkozás fenntartása o'yan 
súlyos anyagi áldozatokat követelt már az elmúlt 
esztendőkben is, hogy azok viselésére az igazga-
tóság nem vállaikozhatik tovább. A huszonegy 
évvel ezelőtt megalakult Partfürdő igazgatósága 
ezért elhatározta, hogy fölajánlja a fürdőt a vá-
rosnak. Memorandumában azt fejtegeti, hogy a 
város kezelésében jól jövedehneziö vállalkozás 
lenne a strand, természetesen csak akkor, ha az 
apró kasztstranddk partba smálati jogát vissza-
T'onnák. A memorandum hivatkozik azokra a fon-
tos idegenforgalmi érdekekre is, amelyek egy mo-
dern tiszai strandfürdő létesítéséhez fűződnek és 
közli a város hatóságával, hogy a nagy-strand tel-
jes fölszerelését, összes beruházásait szinte ellen-
szolgáltatás nélkül hajlandó lenne a városnak át-
engedni csak azért, hogy a régi vállalkozást meg-
mentse az elpusztulástól. Nem kíván többet, csak 
azt. hogy a város vállalja magára a részvénytár-
saság roéiiányezer pengős adósságát és vállalja el 
a részvényesek sorsolás utján való kártalanítását. 
Kimutatja, hogy a strand ingó és ingatlan vagyo-
nának az értik e ezzel szemben közéi harmincezer 
pengfl. 

Ponsráoz Albert, a Partfürdő egyik vezetője, 
pénteken átnyújtotta a polgármesternek a memo-
randumot azzal a kéréssel, hogy tanulmánvozza 
át és azután hozza meg döntését. A poJeármester 
megígérte, hogy a kérdést alaposan 'áttanulmá-
nyozza. mert szerinte is szükség van a strand-
probléma vé^eges megoldására. 

— Előfizetői között értékes jutalmakat oszt 
ki a Délmngvarország. Nézze meg kirakatain-
kat a Széchenyi-tér 2. alatt. Fizessen elő! 

— Hirtelen halál. Pénteken reggel a Faragó-
ncea 14 számú házban holtan találták hozzátar-
tozói Palotás János 81 éves fűtőt. A helyszínre 
kiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy 
az öreget szívszélhűdés ölte meg. 
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— Apa és fia a vádlottak padján. Szép János 
vadőr és fia. Szép István nemrégiben parázs ve-
rekedést rendeztek a Somogyi-telepen. Róvó Pé-
terrel verekedtek, mire Pál Antal rendőrfelügye-
Mhelyettes a verekedők közé lépett, hogy e&esi-
titsa őket Az ittas Szép és fia ekkor a rendőrt 
kezdték ütlegelni. A vadőr elvette a rendőr revol-
verét, a fia pedig a kardjával futott eL A tör-
vényszék Szép Jánost és Szép Istvánt 1—1 hó-
napi fogházra Ítélte, a tábla ezt az Ítéletet pén-
teken helybenhagyta. 

— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szíve 
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

* Követelje a Staafter-trap4Mát, mert minő-
ségben ez vezet. H l 

— A Rádió Újság legnjaM) számában rengeteg 
ismertetést, kritikát, humoros cikke*, novellát és 
egyéb hasznos és szórakoztató otvasntvalót közöl. 

lapontl friss pörköltkávé, száraz háziszappan Sehiffernél 

i s padozatflcszha 
minden méretben a legolcsóbb B A C H fatelepen, 

Párisi körút 35 (volt Somló-telep). 7» 

1800-tól napjainkig korhű jelmezek és táncokkal 

a Város! Színházban 1933 márc. 
hú 6-áii, este 8 órai Kezdettel. 
Rendezi a Magyar Nők Szent Korona Szö-
vetsége szegedi szervezete, a szegedi iparo-
sok és kereskedők bevonásóval. Bemutatják 
a szegedi társadalom 240 tagja. Közremű-
ködik a 9-ik honvédgyalogezred zenekara. 

Műsor: 
Nyitány. Előadja a 9. honvéd gy. ezred zenekara. 

A képekhez konferál Hajtay Etelka tanárnő. 
I. kép. Tavasz. Tánc a ligetben 1800-ban 
2 kép. Leánykérés 1320 ban 
3. kép. Lakodalmas (gyertyás) tánc 1840-ben 
4 kép. Házikoncert 1850-ben 
5 kép. Nagymama születés napja 1860-ban 
6. kép. Készülődés a bálra 1870-ben 
7 kép. Farsangi bál 1880-ban 
8. kép. Térzene 1890-ben 

SZÜNET. 

Csevegés a divatról. Tartja őrgróf Marenri 
Károlyné. 

9 kép. Sportkép (régmúlt s jelen) 1900 és 1933. 
10 kép. Családi kör régen és most 1910 és 1933. 
II. kép. Nemzeti újraéledés Díszmagyar 

és népviselet * 1920—1933. 
12 kép. Modern divatrevü 4 képben: Tavasz 1933. 
13. kép. Modern divatrevü Nyár 1933. 
IS kép. Modern divatrevü ösz 1983. 
13 kép. Modern divatrevü fél 1933. 
16. kép. Napyamagyarország reménysége, cso-

portkép. 

A táncokat rendezte és hefanttfa Klfmké Jázsa 
tanárnő. Jenyek etőlegyezhetők a Városi Színház 

pénztáránál. Rendes esti helyárak. » 
Minden ortHolyttan éa töldaxlntl székenl-Mtvat-
lappal kedveslietfttBk kSzKixéalfnknefr ax 1933 
dlvat/tiTól. — A ölvafavoltal Traub B. éa Ittraa 
kVoyckereskedése bocsdftfa rendelkezésünkre. 

és Müvésszef 

Kulenkampfff Georg 
hétfőn, 6-án a Tiszában Schubert hegedü-zongo-

| rára írt 4 tétéiből álló duóját, Debussy hegedű 
szonátáját, Ysaye, Gastelnouvo, Paganini és Men-
delssohn müveket játszik. Kisér Herz Ottó. 

Kulenkampff hétfőn, Tisza 8. 
A mai hegedümüvészgárdában a legelőkelőbb po-
zíciót betöltő német hegedűs a berlini művész-
képző tanára, a Harmónia 7-ik bérleti hangver-
senyén. Jegy Déhaagyarországn ál. 

4 színházi iroda hiref 
Ma délután ifjúsági előadás: Szökött katona. 

Filléres belyárak. A legnagyobbsikerü népszan-
müfelujitás volt Szigligeti Ede legszebb darabja, 
a Szökött katona A ma délutáni ifjúsági előadá-
son filléres helyárak érvényesek. 

Három grácia. Lehár-revü, premierbérlet A 
szegedi szinház teljesen uj rendezésben, uj kiállí-
tásban hozza színre ezt a gyönyörű, látványos, 
szórakoztató, revü operettet. Ma este újból fel-
csendülnek a Három grácia világslágerei: „Ha 
megversz is, imádlak é n . . , M i l y fényes hódí-
tás...", stfc. 

A Három grácia főszereplői: Hornt Erzsébet, 
Horváth Böske, Gergelyi Vilma, Lázár Tihamér, 
Bellák Miklós, Deréky János, Oláh Ferenc, Füre-
dy József. 

A Három grácia egyike lesz a szezon legszebb, 
legkellemesebb színházi estjeinek, siessen teháit, 
váltsa meg jegyét az előadásra. 

Vasárnap délután a hatalmas sikerű Talpig 
úriembert, Hasenclever kacagtató modern zenés 
komédiáját tűzte műsorra a szinház. 

Vasárnap este: Három grácia. A. bérlet. 
Hétfőn este a Magyar Nők Szent Korona Szö-

vetsége Szeged társadalmának, kereskedőinek és 
iparosainak bekapcsolásával divatrevfit rendez a 
színházban. 

A színtársulat vezetősége felkéri a bérlőket, 
hogy bérleteiket a szinház gazdasági hivatalában 
legkésőbb kedd délután 3 és 5 óra között bemu-
tatni saiveskedjenek. 

A színtársulat uj bérleti ciklusa a jövő hé-
ten kezdődik. 

A színtársulat vezetősége 15 előadásra bérle-
tet hirdet. Bérelni lehet a szinház titkári hivata-
lában 

A színtársulat vezetősége a helyárakat újból 
mélyen leszállította. Legdrágább hely 2 pensrő. Az 

i összes délutáni előadásokon, vasárnap is filléres 
i helyárak érvényesek. 

Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 
irányzata ma egyenetlen volt Nyitás alkalmával 
a helyi értékeik és a Kőszén részvényeik iránti 
érdeklődés az egész piacra ösztönzőleg hatott, ami 
általános áremelkedést eredményezett A tőzsde-
idő második felében azonban daoára Berlin szi-
lárdabb árfolyamainak, a tartózkodás kereke-
dett felül. Ez a tartózkodás főleg az Amerikából 
érkező nyugtalanító hireknek tulajdonitható. Ezek 
hatása alatt a piac elcsendesedett és az árnyere-
ségek legnagyobb része lemorzsolódott. A fix-
kamatozásn papírok piacán csupán egy-két ér-
ték iránt volt érdeklődés, egyébként a piac elha-
nyagolt Magyar Nemzeti Bank 117, Első M. Alt. 
220, Bp. Gőzmalom 10, Hungária 8, Bauxit 30, Beo-
dni 25, Cementna 90, Magyar Asphalt 8, MAK 347, 
Nagybátonyi 16, Salgó 235, Urikányi 32.25, Gló-
bus 10, Ganz 11.25, Láng 12.25, Lámpa 15, Ri-
ma 17.5, Ofa 7.75, Nasiei 60, Trösizt 75, Dél cukor 
77, Magyar cukor 73, Mezőgazd. Ipar 8, Stunwner 
18, Gschwindt 104, Krausz 68, Royal 22, Szegedi 
Kender 13.5, Goldberger 25, Győri textil 25, Pa-
mutípar 34.5, Hungária műtrágya 5.2, Vasúti for-
galmi 18.6, Telefongyár 8.5, AH. köles. 100, Főv. 
köles. 36.5, Nápsz. kök». 49.5, Irányzat egyenet-
len. 

ZftrioM Aevieazártai. Pfrrts 20.185, London 17.61 
Newyortc S11.125, Brüsszel 72.10, Milánó 26.18, 
Madrid 42.70, Amszterdam 207.35, Berlin 121.75, 
Béos hiv. 72.045, (silüng) 58-30, Szófia 3.74, Prága 
15 23, Varsó 57.50, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyam-
jelen+é«e. Angoí forrt 19.65—20.05, belga 76.16—79.74 
c*eh korona 16.91—17.01, dán korona 87.20—88.40, 
dinár 7.50-8.00, dollár 570.50—573.50, kanadai 

dollár 471—477, francia frank 2250—22.50, hol-
landi forint 231.00—232.40, lengye! zloty 63.95— 
64.45, leu 3.40—3.44, leva 3.95—4.25, líra 22.90—30.20 
német márka 135.70—136.60, norvég korona 100.30 
—101.30, osztrák schilling 80.10—80.80, svájd frank 
110 70-111.40, svéd korona 103.20-104.20. 

A budapesti terménytőzsde hiTsWrn árfolya-
mai. Buza tiszai 76 kg-os 14.70—14.80, 77-es 14.90 
—15.20, 78-as 15.10—15.35, 79-es 15.35-15.60, 80-as 
15.45—15.80, felsőtiszai és jászsági 76 kg-os 14.15 
—14.80, 77-es 14.35—14.45, 78-as 14.45-14.60, 79-es 
14.60—14.75, 80-as 14.75—15.00, fejérmegyei, du-
nántúli, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 13.85—14.05 
-77-es 14.00-14.20, 78-as 14.20-14.40, 79-es 14.40 
—14.60, 80-as 14.56—14.75. Pestvidéki rozs és egyéb 
7.60—7.70, takarmányárpa I. 9.40—9.60, II. 9.20— 
9.50, felvidéki sórárpa 10.75—13.25, egyéb 10.00-
11.00, zab I. 9.20-9.50, n. 9.10-920, tisEásiuli ten-
geri 6.90—7.00, korpa 6.15—6.25. 

Csikágői terménytőzsde zárlat Bnza barátsá-
gos. Májusra 48 hétnyolcad—háromnegyed (46 
hétnyolcad—47), juliusra 48 hétnyolcad—három-
negyed (47 egynegyed—17.25), szeptemberre 49 
hétnyolcad—fél (48—48 egynyolcad). Tengeri szi-
lárd. Májusra 24 hétnyolcad (245), juliusra 26 
háromnyolcad (25 egynyolcad), szeptemberre 27 
hétnyolcad (26 ötnyolcad). Zab tartott. Májosra 
16 (16 hétnyolcad), juliusra 16.5 (16 egynyolcad), 
szeptemberre 17 (16.75). Rozs tartott. Májusra 35 
(33.75), juliusra 34.75 (33 egynyolcad), szeptem-
berre —.— (—.—), 

Hétfő, márc. 6, Tisza 8 

Georg 
Kulenkampff 
hegediiest Kísér: Dr. Herz Ottó 

Jegy Délmagyarország jegyirodánál 


