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j+1 csöves vevőkészülék. Szezonvégi rendkivüli olosó árban Kérjen díjtalan bemutatót az egyed-

árusitónál 

DEUTSCH ALBERT 
rádió- és villamossági vállalat SZEGED, Kárász-ucca 7. Telefon 18-71. Kedvező részletfizetési 

feltételek. 

AzOMWE hirei 
Szombaton délután 5 óra 50 perckor és va-

sárnap reggel 6 óra 28 perckor Budapestre in-
duló gyorsvonattal egy-egy csoport utazik fél-
áru vasúti jeggyel. Akik ezekhez a csoportok-
hoz csatlakozni akarnak, jelentkezzenek szom-
bat délelőtt 12 óráig, illetve szombat délután 
4 óráig a Délmagyai ország jegyirodában. 

Divatos frakkinqek 
legolcsóbban P 0 L L A It TESTYFREKNEL 

— Nemzetközi kuglizás. A tekesport hivei 
kedden délután a városháza bizottsági termében 
gyűllek össze, hogy dr. Vé ssy Béla, a: országos 
tekeszövetség igazgatójának elő dását megh lg s-
sák. Az előadáson báró Tunkl Tamás elnő'főlt. 
A hallgatóság soriibtn a szegedi s/x)rt'gyesüle-
tek képviselői és sokan mások foglaltak hlyt. 
Dr. Vécsey Bila előadásában ismertette a teke-
sport előnyeit és hangoztatta, hogy ck i> indult 
meg a vidék bekapcsolására, mert a többi sport-
ághoz hasonlóan, ebben is meg akarják alakítani 
az alszővetségeket. Rámutatott a tekesnort idegen-
forgalmi eszközeire. Példaképen felhozta, hogy 
külföldön milyen nagy népszerűségnek örvn l a 
lekézés. Berlinben 70 ezer ember nésett végig 
egy kugliversenyt. A vidéki alszövetségeh meg-
alakításával egyidejűleg nagy nemzetközi ver-
seny megrendelését tervezi a központ. Az a terv, 
meghívják a németeket Magyarországra és rész-
vételűikkel a vidélci városokban is rendeznek ver-
senyekel. Szegeden színién nagy versenyt rendez-
nének, amely több napig tart ina. A szegedi sport-
egyesületek képviselői nagy érdeklődést tanúsí-
tana/: a terv megvalósítás i iránt. 

- ELŐADÁSOK. Az Egyetembarátai Egyesü-
letének természettudományi szakosztálya értesíti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy e félévi 5. előadó-
szakülését 27-én, szerdán délután 5 órai kezdettel 
tartja meg az f. számú vegytani intézet előadóter-
mében (Templom-tér). Dr. G y ő r f f y István: „Sze-
ded és környéke Virágos növényei rendellenessé-
gei", H o r v á t h Péter: „Uj Hvmenostomata vég-
lény Szeged környékéről" címmel tart előadást, 
niéselnök: K i s s Ferenc, az előadásra vendége-
ket szívesen lát az elnökség. — Dr. Alberto G i a -
n o 1 á n a k, a budapesti olasz követség sajtóalta-
séjának csütörtökre hirdetett „II genio italia.no 
ali 'Estero cimen szabadegyetemi előadása az 
előadó közbejött megbetegedése miatt elmarad. — 
\z egyetem magyar irodalomtörténeti intézete 

meghívására csütörtökön délután 4—6-ig A s c h e r 
Oszkár, a kiváló előadóművész a bölcsészeti kar 
nagy előadótermében két részből álló- előadást 
tart. Előbb az előadóművészét elméletéről beszél, 
majd Ady-verseket interpretál. Érdeklődőket szí-
vesen lát az irodalomtörténeti intézet. — M a g y a r 
Bertalan, az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés helyettes elnöke szombaton este fél 7 
órakor „A javulás utja" címmel előadást tart a 
kereskedelmi és iparkamara közgvülési termében. 
Az előadó tiszteletére a Szegedi Kereskedők Szö-
vetsége szombaton este a Lloyd-Társulatban tár-
sasvacsorát rendez. Vasárnap délelőtt 10 órakor 
Magyar Bertalan részvételével a Szegedi Kereske-
dők Szövetségének nagytanácsa a kereskedelmi és 
iparkamara ) özgyülési termében megbeszélést 
tart, amelyen dr. B a l k á n y i Kálmán és H o r -
v á t h István dr., az OMKE igazgatója és főtitkára 
is részt vesz. 

— Vitézi összejövetel. Csongrád vármegye vi-
tézi széke vasárnap este fél kilenc órai kezdettel 
vacsorával egybekötött bajtársi összejövetelt ren-
dez az ipartestület márványtermében. Vacsora 
után tánc; közreműködik a 9. honvédgyalogezred 
zenekara. Az összejövetelen szívesen látnak csa-
ládtagokat és vendégeket is. 

x Budapestre érve a Park-szállodában a keleti-
pálvaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 20 szá-
zalék engedményt nvujtunk. 

Sszinfjász 
H E T I M Ű S O R i 

Csütörtökön délután: A fenséges asszony. Ka-
tonai előadás. Filléres helyárak. 

Csütörtökön este: A montmartrei ibolya előké-
születei miatt nincs előadás. 

Pénteken este: A montmartrei ibolya. Bemu-
tató főpróba. Premierbérlet 16. 

Péntektől minden este: „A montmartrei ibo-
lya". 

Fűzőt haskötőt 
saját szabada'om szerint, orvosi rende etre is, elsőrendű 

anyagból epiutányosabban készit 
K E R E S Z T E S S Y J U L 1 A 
Széchenyi tér 3 (udvarban balra) Arany-87Ü£? érrmne! 
kMUnfa'v<>, Tanítást vá latok 

A s z í n h á z i I r o d a h l r e l 
Ma és holnap este „A MONTMARTREI IBO-

LYA'' nagyarányú előkészületei miatt nincs elő-
adás. 

Pénteken előadási főpróba 

monimartrai itolya 
Szombaton diszbemutató. 

Ha siet, még kap jegyet a „MONTMARTREI 
IBOLYA" első előadásaira. 

SZOMBATON DÉLUTÁN a „DOROZSMAI 
SZÉLMALOM" filléres helyárakkal kerül színre!! 

Montmartrei ibolya 
A legszebb KALMAN-muzsíka. 

FÉRELEM A KÖZÖNSÉGHEZ. Budapesten a 
péntek ós szombat esti jegyek is elfogytak a Mont-
martrei ibolya előadásaira (vasárnap délutánra 
már tegnap) és ujabb igénylést kértek. Felkérjük 
tehát az i. t. közönséget, hogy a színházi pénz!ár-
nál előjegyzett jegyeiket haladéktalanul szívesked-
jenek elvinni, hogv a pesti igényléseknek eleget 
tudjunk tenni. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a 
színházi pénztár a hétfő és keddi előadások jegyei-
nek árusítását is megkezdte. 

Csütörtökön délután a FENSÉGES ASSZONY 
kerül színre filléres helyárakkal katonai előadás-
ként. 

SZEGEDI FARSANG 
Görbe Éjszaka. A hosszú farsangi idősza-

kot méltóképen koronázza be az utolsó farsangi 
éjszaka, amelyet pompás műsorral, rengeteg öt-
lettel és mókával a szegedi újságírók és színészek 
rendeznek a Hungária összes termeiben március 
5-én „Görbe Éjszaka" cimen. Az aszbalok fogla-
lása már most olyan arányban indult meg, hogy 
ajánlatosnak látszik a további igénylések mielőb-
bi bejelentése a Görbe Éjszaka irodájában Tisza 
Lajos-körut 73. (MTI). Telefon 27-59. 

A Sylvin ia Sport Egylet szombaton este 8 óra-
kor a Vőneki-vendéglőben szinielőadással egybe-
kötött farsangi táncmulatságot rendez. A műked-
velők előadják „A falu rosszát". Szerepelnek: Le* 
bák József, Pintér Jenő, Jójárt Rózsi, Havas Haj-
nal, Farkas Mihály, Schreier Vihnosné, Jójárt 
István, Jójárt Istvánné, Széles Hona, Schwarzen-
berg Zsigmond, Zsuffa Miklós. Otta Nándor, Pin-
tér Jenőné, Szélpál István, Ónozó István, Nóvé 
Ferenc, Schreier Vilmos, Szécsi Ferenc. Az elő-
adást Jójárt Sándor rendezi. Az előadás jövedel-
mét az egyesület sportfelszerelése javára fordít-
ják. 

A Tápéi Gyöngyösbokréta március 5-én 9 órai 
kezdettel az ördögh-féle termekben műsoros e>s-
télyt és táncvigalmat rendez. 

Havi bevásárlásait 
fűszer, liszt és terményekben 

Kardos Jakab üzleteiben 
VALÉRIA-TÉR (HÚSPIAC), Károlyi-ucca 3., 
Török-ucca 11. eszközölheti a legolcsóbban. 
Kifogástalan minőségek. 

Töxsde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Mérsékelt üzleti 

forgalommal indult meg az üzleti tevékenység a 
mai értéktőzsdén, a hangulat nem volt egységes, 
mivel a tegnapi bizonytalanság a mai tőzsdén is 
érvényben maradt. Némi élénkség csak a nyitási 
árfolyamok kialakulása körül volt tapasztalható. 
Nyitáskor inkább a vásárlók voltak túlsúlyban, 
azonban csakhamar megfelelő áru került a piacra, 
ugy, hogy a vételi megb'zások elfogytak és legJ 

több részvény áru a tegnapi árszint alá sülyedt. A 
tőzsdeidő második felében, tovább is olcsóbb árak 
mellett vevők jelentkeznek. Magyar Nemzeti Bank 
164.5, Kőszén 309, Ganz 17, Izzó 204.00, Szegedi 
kenderfonógyár 24.8. 

Zürichi deviza zárlat. Páris 20.30, London 14.962, 
Newyork 307.50, Brüsszel 72.10, Milánó 26.13, Mad-
rid 42.225, Amszterdam 208.725, Berlin 123.90, 
Schilling 56.75, Prága y2 895. Varsó 58.32g, Belgrád 
7.02, Athén 2.90, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Ban hivatalos árfolyamai: 
Angol font 16.75-17.05, dán kor 74.95-75.75, belga 
frank 79.10—79 80. cseh korona 14.02—14.20, svéd 
korona 86.55-87.45, dollár 344.50-348.50, kanadai 
dollár 339 00—34900 dinár 7.80-8 30. francia frank 
22.30-22.50. hollandi forint 233.00-235.00. lengvel 
zloty 65.10-65.70, leu ——, leva 4.00-4.15, 
lira 29 90—30 25. német márka 136 00—137.60 nor-
vég korona 84.85—85.75. osztrák schilling 80.00— 
8070. tvájci frank 11070-111 65 

Budanesfi terménytőzsde hivatalos árfolyamje-
lentése. Buza tiszai 77 kg-os 17.80—17.95, 78 kg-os 
17.95—18.10. 79 kg-os 18.10—18.25, 80 kg-os 18.20 
—18.45, felsőtiszai 77 kg-os 17.60—17.80, 78 ka-ó» 
17.75—17 95, 79 kg-os 17.90—18.10, 80 kg-os 18 <« 
—18.25. dunatiszai, fejérmegvei. dunántuli 77 kg-os 
17.30-17.45, 78 kg-os 17.45-17.60, 79 kg-os 17 6 0 -
17.75, 80 kg-os 17 70-17.85. Pestvdéki rozs 13.30-
13.45, egyéb 14.10-14 30, sörárpa I. 1950-21.00, 
takarmányárpa I 1500—15.25, za bl. 1540-15.H), 
tenaeri tiszántúli 12 90—13 00. 

Csikágói terménytőzsde zárlat Buza tartottl 
Máj. 97 egynyolc"d-fél (97—97 egynyolcadl, lul 
92—92 egynyolcad (91.5—ötnyolcad), szept. 91 egv-
nvolcad—91 (90 háromnyolcad— fél). Tengeri tar-' 
tott. Mái. 84,5 (fM.25), iul. 79 hétnyolcad (80 egy-
nvolcad)*, jul 79 hétnyolcad (76.5). Zaz alig tailolf. 
Máj. 50.5 (50 hé'nyolcad), jul. 43.5 (43.75), s<xp>. 
41 (41.25). Rozs wrto't. Máj. 64 (83.25), jul 63 hét-
nyolcad (82.75), szept. 63 ötnyolcad (— 

S vasárnapi FERENCVÁROS—SZEGED FC l. oszWyu Hgahajnoki mérkőzés jegyei 
20 százalék kedvezménnyel a D é l m a a y a r o r s z á g jegyirodában. 


