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Napok óta Szegeden is egy ritka vendég érke-
zésére várnak: a Finsler-iistökös megjelenését 
Ígérték be az asztronomusok és most ezt várja 
mindenki. Azt olvassuk ki a tudós csillagászok 
nyilatkozatából, hogy a Finslcr nevü üstököst 75 
évvel ezelőtt A. F i n s 1 e r zürichi tanár fedezte 
fel és róla nevezték el. Az üstökös minden 75. esz-
tendőben egyszer földközelségbe jut és akkor lát-
ható lesz. A tudósok számítása szerint az üstökös 
augusztus 9. és 11-ike között jut az öreg Földdel 
olyan közelségbe, hogy szabad szemmel is felfe-
dezhető lesz és most szerte a nagyvilágban Pe-
kingtől Párisig és San-Franciscótól Soroksárig 
lesik az emberek az üstököst. Esténkint Szegeden 
is nagy tömegek lepik el a Tisza partját és kém-
lelik az eget, hátha felfedezhetik a ritka égi tüne-
ményt. Akadtak már sokan, akik azt állilják, hogy 
nekik megjelent az üstökös, vörös, élénk fény-
ben, az ujszegedi égboltozaton, a siketnéma inté-
zet felett. Esküdöznek, hogy a Finsler-üstököst 
látlak Szegeden és még azt is megállapították, hogy 
lassan közeleg a Földünk felé. A tudósok és az ob-
szervatórium állomások megfigyelői ezzel szem-
ben azt álliiták. hogy eddigelé szabadszemmel még 
nem volt látható az üstökös, hanem valószínűleg 
csak ma kerül olyan közelbe a Földhöz, hogy fel-
fedezhető lesz. Hogv hol kell majd keresni? A 
Göncöl-szekér közeiéhen, az alsó csillagnál. Az, 
üstököst a meteorok milliói veszik körül, amelyek 
a föld vonzóközelségébe jutva, ijesztően szép tű-
zijáték formában hullanak maid le. Sokan erre 
várnak, mások pedig babonás félelemmel gondol-
nak az üstökös megjelenésére: 

— Háború lesz megint, meglátják, — mondotta 
egy tapasztalt, idős ember, aki a Tisza partján 
figyelte az. üslököst. 1912-ben a Ilalley üstökös is 
hozta a világháborút és 1849 ben is megjelent az 
üstökös. 
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— UJ magántanár. Budapestről jelentik: A val-
Tás- és közoktatásügyi miniszter dr. C s i l l i k 
Bertalan szegedi tudományegyetemi alkönyvtáros-
nak a budanesti Pázmánv Péter tudománvegvetem 
bölesészeti k*rán ..Az uj perzsa irodalom törté-
nete" cimii tárgykörből egyetemi magántanárrá 
történt képesitését jóváhagyólag tudomásul vette 
és el>bep a minőségében megerősítette. 

H o r v á t h - é t k e z d e 
G 1 i e I I a . t é r 5. 
Halászlé 1 adag — . 8 0 
Rántotthal 1 adag 1'— 
T i s z t a házi k o n y h a . 
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Palasivszky Sándor, a Kőrös-Tisza Ármen-

te-sitö Társulat igazgató-főmérnöke, csütörtökön 
Alakóra érkezik a polgármester meghívására, hogy 
itt tárgyaljon és szaktanácsokat adjon a csatorná-
zásra vonatkozólag. 

A polgármester megalakította azt a városi 
Oízottságot, amely a csütörtökön megkezdődő vá-
sárlásoknál a termelők rászorultságát állapítja 
meg. A hagymát — mint jelentettük — csak azok-
tól a termelőktől vásárolnak elsősorban, akik er-
re iá vannak szorulva. A hagymát 4.S0 pengőért 
vásáiclják mázsánkint. A maximum 10 mázsa. 

Amig aludt, kifosztották. K i s s István makói 
lakos az egyik kövegyi kocsmában borozgatott. A 
múlatás után elaludt és amikor felébredt, észre-
vette, hogy zsebéből eltűnt pénztárcája, amelyben 
35 pengő .volt. Kiss feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen lopás cimén. Á csendőrség megindította a 
nyomozást. 

Anyakönyvi hirek". Házasságot kötött Lakatos 
'Antal Mátyás Terézzcl. 

MŰFOGAT WIPLA fémből csináltasson 

Használhatósága •gy.nártékO a n«m»sfémek*vel (ar0"/' P'oHna) 
Tortóssóqukétt garanciát vállalunk Dólmagyororszó® kápvIzalaM ' 

Szegnek Kállay Albert a. t Kárzeti lorakotok: Makón, HOdmezávásárhelyen, 

Szeged és környéke két 
legnagyobb hitelszerve 
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a z A . B . C . é s a K Á L A S Z 
Készpénzárak, 6 havi hitel 
minden közszükségleti árunál. 
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Sziklai Jenő színigazgató bemutatta 
az uj színtársulat névsorát a szinügyi 

bizottságnak 
Modernizálják a szinház belsejét — Elismerés a szabadiéi ! János vi íéz 

nagyszerű rendezéséért 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szinügyi 

bizottság hosszabb nyári szünet után szerdán ülést 
tartott dr. Páfy József polgármester elnöklésé-
vel. Az ülésen Sziklai Jenő színigazgató bejelen-
tette, hogy a jövö szezonra vonatkozó szerződte-
tés' tárgyalásokat nagyobbrészt befejezte és be is 
mutatta az uj tagok névsorát. A névsor a kővet-
kező: 

Nők: Sz. Patkós Irma, Ilamvay Lucy (prima-
donna), Lantos Ica, Komlós Juci (szubrett és nai-
va), Mészáros Agi, Balogh Klári, Fülöp Viola 
(drámai szende), Szilágyi Szabó Eszter (drámai 
hősnő), ihász Klári (szende és naiva), Bárdi Te-
réz (próza színésznő), Hámori Lili, Mihályi Má-
ria. 

Férfiak: D. Kovács József (tenor bonviván), 
Kurucz Ernő (énekes, táncos bonviván), Juhász 
János (fiatal hős), Pethő Endre (szerelmes és pró-
za-bonviván), Herczeg Vilmos, Veszely Pál, Er-
dődi Kálmán, Vágó Artúr, Szenes Sándor. Sár-
mássy Miklós (siheder), Forgács Sándor (jellem), 
Zilahy, János, Földes Mihály, Rónai Imre. 

Ezenkívül 14 tagu görl és 14 tagu boy-csoport. 
Közölte még Sziklai, hogy leszerződtette Eörg 

Klára színművésznőt is, akinek szerződtetését a 
szegedi közönség nagy rokonszenvvel fogadta. 
Ugyancsak szerződtette szerdán Forgách Sándort,' 
a neves kolozsvári színészt, aki a szabadtéri elő-
adásokon mutatkozott be a szegedi közönségnek. 

A szinügyi bizottság az uj tagok névsorát, va-

lamint a még folyamatban lévő szerződtetés: tár-
gyalásokat tudomásul vette. 

Bejelentette még Sziklai, hogy a szmi szezont 
október első napjaiban kezdi meg Molnár Ferenc 
iíLiliom* cimü darabjának előadásával. A darabot 
Pünkösti Andor fogja rendezni Szegeden és terv* 
bevette még, hogy Hevesi Sándort, Tarnay Ernőt, 
Hegedűs Tibort és Hont Ferencet is felkéri elrv 
adások rendezésére. 

Ugy, mint az elmúlt szezonban, az idén is 
rendszeresen tartanak operaelőadásokat a szegedi 
színházban és több neves karmester meghívását 
tervezi a színigazgató. 

Szóbakerült az ülésen a színpad modernizálása 
is. Sziklai bejelentette, hogy nagymérvű átaliw 
kitásokat hajtat végre a színházban, modernizálja 
a színpadot, liftet építenek és horizontfüggöny ia 
készül, ezenkívül szépenható diszitéseket végeztet 
el a színpadon és a nézőtéren is, igy uj, csinos 
keretet kap a szinház belseje. A szükséges móder* 
nizálásokhoz a szinügyi bizottság huzzájárutt. 

Az ülés végén a szinügyi bizottság tagjainak ne* 
vében az elnöklő dr. Pálfy József polgármester 
elismerését fejezte ki Sziklai Jenő színigazgatónak 
a János vitéz sikeres szabadtéri rendezéséért. Egy-
ben örömét is kifejezte a polgármester, hogy 
Sziklainé, Patkós Irma felgyógyult és az uj sze-
zonban a szegedi színházban is felléphet. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde 
ma igen csendes, eseménytelen volt. Gyengébb kül-
földi tőzsdejelentések hatása alatt inkább eladá-
sok szerepeltek a piacon, a vételkcdv teljes hiá-
nya miatt a csekély árumennyiséget is csak csök-
kenő árakon lehetett elhelyezni. A hangulat mind-
végig kedvetlen volt. A tőzsde gyengébb irányzat-
tal, kisebb árveszteségekkel zárt. Magyar Nemzeti 
Bank 189, Magyar Általános Kőszén 534, Szegedi 
kenderfonógyár 52, Egyesült Izzó 231.50, Ganz 36.3. 

Zürichi devizazárlat. Páris 16.33. London 21.695, 
Brüsszel 73.29, Milánó 22.925, Amszterdam 21.075, 
Berlin 175.20, Bécs 81.10, kifizetés 82.05, Prága 
15.18, Varsó 82.60, Athén 3.95, Bukarest 3.25, Bel-
grád 10. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 16.85—17.05, belga 56.90—57.50, 
cseh korona 11.05-1195. dán kor 74 90—75 70. di-
nár 7.50—7.95, dollár 337.45—341.45, svéd korona 
86.80-87.70, kanadai dollár 336.00-340.00, fran-
cia frank 12.35—13.05. hollandi forint 186.30—188.30, 
lengyel zloty 60.00-61.40, leu 2.85—300. leva 3.90 
-4.05, lira 17.40-17.90, (500 és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével), német márka —.—, norvég 
korona 84.60—85.50, osztrák schilling 80.00—S0.70, 
svájci frank 77.55—78.45. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupia-
con ugv kenyérmagvakban, mint a takarmányeik-
kek piacán az irányzat tartolt volt és a kötések 
általában a tegnapi keretek között jöttek létre. A 
hivatalos zárlati árfolyamok változatlanok marad-
tak, csak a finom buzakorpa ára és a 8-as takar-
mányliszt olcsóbbodott egyformán 10 fillérrel. A 
forgalom búzában élénk volt. A határidős piacon 
rozsban az irányzat tartott volt. a rozs ára alig 
változott, a tengeri árfolyama kissé gyengült. 

Budapesti terménvtőzsde hivatalos árjegyzése. 
Buza tiszai ó és uj 77 kg-os,20.25—20.55, 78 kg-os 
20.45 20 75, 79 kg-os 20.70 -20.95, 80 kg os 20 85 
—21.05. felsöíiszai 77 kg-os 20.15—20.45, 78 kg-os 

20.35—20.70, 79 kg-os 20.60-20.90, 80 kg-os 2075-
21.05, fejérmegyei, dunánluli, dunaHszai 77 kg-os 
20.20-20.10, 78 kg-os 20.40—20.60, 79 kg-os 20 60— 
20.80, 8o kg-os 2o.75—20.95, Rozs uj pestvidéki 
19.20—19.35, takarmányarpa uj I. 16.50—17.00, zab 
uj 16.55—16.75. tengeri tiszántúli 1200—12 15. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza barátság 
gos. Szept. 113.5—egynegyed (113 ötnyolcad—há-
romnegyed), dec. 114.75—fél (111.5—ötnyolcad), 
máj. 116.75—ötnyolcad (116.75). Tengeri egyenet-
len. Szept. 100.75 (101.25), dec. 67 (66.5), máj. 68.5 
(67.75). Rozs szilárd. Szept. 82.75 (81 hétnyolcad), 
dec. 81.5 (81), máj. 82.5 (82.5), 

S Ö R Itapolva. " f e n B O R 
Szegeden m i n d e n i d ő b e n 

Schorr Ottónál, Kassuth iaja. 5. 

FILM 
Revü, vígjáték, romantika és modernség. "A szí-

nészek közül még a legkiválóbbakkal is meg szo-
kott történni az, hogy egyetlen szerepkörben, 
egyetlen műfajban specializálják magukat és ezzel 
egyoldalúvá válnak. Róbert T a y 1 o r r ó 1 ezt 
nem lehet elmondani. A fiatal amerikai filmszí-
nész, aki alig egy év előtt tűnt fel a világ szemé-
nek, elsőizben a Broodway Melodyban lépett fel, 
tehát egy nagy revü főszerepét játszotta el. Kö< 
vetkező filmje a Camille volt, amelyben Greta 
G a r b ó mellett a romantikát képviselte tökéletes 
eleganciával és könnyekig ható melegséggel. Most 
viszont egy modern drámában, A fivérem letes-tán 
rimü izgalmas szinmíiben vállalta a főszerepet 
Barbara S t a n w v c k női főszereplővel együtt 
és ezenkívül eljátszott egv vígjátéki szerepet Jean 
H a r l o w egvik utolsó filmjében. Ennél sokolda-
lúbb szinész kevés volt még az amerikai filnitá.r-
sadolombati és igy érthelő, hogv Róbert Tayior, 
aki a Fivérem feleségében bebizonyítja, hogv nem-
csak mint romantikus amorozó, hanem mini egv 
modern kalandfilm hőse is, kitűnő alakítást led 
nyujlani.»ma már az amerikai sztárlisla élén áll. 


