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Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 

irányzata ma is barátságos volt. A reggelt kül-
földi jelentések hatását ellensúlyozták a kormány 
n agyszabású gazdasági programjánik kedvező ki-
látásai ugy, hogy « mai üzleti forgjlomhán to-
vább folytatódlak az áriavulások. Az érdeklődés 
előterében a beruházásokkal kapcsol itbnn első-
sorban a számbavolielö nehézipari vállalatok rész-
vényei állottak. A kisebb helyi értékek ezzel szem-
ben meglehetősen elhanyagoltak voltak. Az árfej-
lödés egyenletes, nyugodt iilemü volt, csak a Ma-
av ir Acél részvénynél került sor az árjegyzésnek 
átmenetileg való felfüggesztésére túlzott mérvű 
emelkedése miatt. A napi árnyereségek ugyan ké-
rőbb nyereségbiztositó eladások folytán részben 
elvesztek, a hangulat azonban mindvégig barát-
ságos maradt Magyar Ncm/.eli Bank 108, Kőszén 
11 A, Gaiz 26.10, Izzó —, Szegedi kenderfonógyár 
50 

Zürichi devizazárlat. Paris 13 865, London 
21.60 egynyolcad, Newyork 431.18, Brüsszel 7.169, 
"Amszterdam 240.875, Berlin 174.175, Schilling 6850, 
Bécs kifizetés 81.45, Prága 15.135, Varsó 8175, 
Bolgrád 10. Athén 3.95, Bukarest 325. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya-
mai. Angol font 1680-1700, belga 56.80-57 40. 

. rseh korona 11.00—11.70, dán koroia 75.00-7580, 
dinár 7.15-7.70, dollár 335.00-339.00, svéd korona 
86.55—87.15, kanadai dollár 332.00-337.00, fran-
cia frank 1065-11 15. hollandi frt 18710 189.10. 
lengye] zloty 60.00-60.10, leu 230-3.80, leva SP0 
—4.00, IIra 16 90-17.90, (500 és 1000 lírás bank-
jegyek kivételével) német márka —.—, norvég ko-
ron! 8115-85 35. osztrák schilling 8000-8070, 
svájci frank 77.75—78.65. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pin-
roo csendes forgalom mellett az Irányzat tartott 
és a buzakötések a tegnapi árkerrtek között mo-
zog! ik. Az árjclző bizottság a dunatiszaközi, to-
vábbá a dunántúli buzafajlák alsó árhntárát egv 
szintre hoz.ta a tiszavidéki és felsőtiszai buzafaj-
lák BISÓ árhatárával. A rozs, valamint a tikar-
mánycikkek árában nem volt árváltozás. A forga-
lom csendes volt. A határidős üzletben fedező vá-
sárlások következtében barátságos volt az iránp-
z it, a rozs 11. a tengeri 7 fillérrel javult. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos áriesvzése: 
Buza tiszai, tiszántúli 77 kg-os 20.50—20.85, 78 
kg-os 20 80-21.15, 79 kg-os 21.03-21.35, 80-as 2,20 
21.45, fejérmegyei, dunántúli, dunatiszai 77 kg-os 
20.45-20 75, 78 kg-os 20.75-21.05, 79 kg-os 21.00-
21.25, 80 kg-os 2110-21.35. Bozs pestvidéki 18.75— 
18.85, takarmányárpa I. 16.00—16.75, sörárpa 1. 
20.00—20.50, zab I. 16.00-10.30, tengeri tiszántúli 
12.50—12.60. 

Csikágój terménytőzsde zárlat. Buza szilárd. 
Máj. 90 egvnvolcad- egynegyed, jul. 85.5:— ötnvol-
cad. szept. 85 hétnyolcad 86. Tengeri szilárd Máj 
59 egynyolcad, jul. 61, szepl. 62. Bozs szilárd Máj. 
70 hétnyolcad, jul, 66 hétnyolcad, szc.pt. 65.75. 

Szeged Városi Színház 
Ma, szerdán esté utoljára 

Huszárparádé 
Beck Miklós, ár Bakosa Gáza, Núdnssy László 

nagysikerű eredeti operettjei 

Csütörtökön esto 

Mezei Mária 
a Belvárosi Szinház művésznőjének felléptével 

Szakíts helyettem 
Bókay János nagysikerű vígjátéka. 

Péntek, szombat és vasárnap este 

Mezei Mária ts PálOczu László 
a Belvárosi Színház művészeinek felléptével 

Budapest legnagyobb sikerű operettje 

D é l u t á n i e l ő a d á s o k : 
Kedden: V.lSl Filléres hely árak! 
Csütörtökön: FEKETE LOVAS. Katona előadás. 

Filléres hc'yárak. 
Szombaton: Y1S.1. Fijlc.res helyárak! 
Vasárnap HUSZÁR PARÁDÉ. Délutáni bérlet. 

Mérsékelt helvárak. 
Kedden lll'SZAR PARADft. 

Mérsékelt helyárak. 

fUszinfiáz és 
mtivérzer • 

H E T I M Ű S O R : 

Szerdán este: Huszárparádé. Szelvények és 
kedvezmények érvényesek. 

Csütörtökön délután: Fekete lovas. Katona-
előadás. Filléres helyárak. 

Csütörtökön este: Szakíts helyettem. Mezey 
Mária vendégjátéka. 

Pénteken este: Párisi nők. Mezey Mária és Pá-
lóczy László felléptével. Operettujdonság. Pic-
mierbcrlet 33. 

Szombaton délután: Yasa. Filléres helyérak. 
Szombaton este: Párisi nők. Mezey Mária és 

Pálóczy László felléptével. Páratlanbérlet 30. 
Yíisárjap délután: Huszárparádé. Mérsékelt 

helyárak. Délutáni bérlet. 
Vasárnap este: Párisi nők. Mezey Mária és Pá-

lóczy László bucsufclléptével. Bérlctszünet. 
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Az első magyar szfnigazgaló 
emlékére színjátszó-versenyt 

rendeznek Csanádpalotán 

Az első magyar színigazgató, K e l e m e n Lász-
ló, a csanádmegyei Csanádpalota község temetőjé-
ben alussza örök álmát. Csanád vármegye nemrég 
nyugalomba kényszeritett kulturalispánja, Ta r-
nay Ivor éveken át országos gyűjtőakciói foly-
tatott Kelemen László emlékének méltó megörökí-
tése érdekében. Alispáni működésének utoisó nap-
ján egyik legutolsó intézkedése volt, annak a bi-
zottsági döntésnek a meghozatala, hogy a Kele-
men László-szoboralapra összegyűjtött 30300 
pengőiből Makón szobrot állitanak Kelemen Lász-
lónak. A vármegye uj vezetői jónak látták az eltá-
volított kulturalispánnak ezt a kulturális elgon-
dolását is elejteni s kimondatták, hogy a Kelemen 
LászlóJemlékalaport szobor fclAlli«ása htelyett 
mnjd egy kulturház építésére használják fel. Ez-
zel a Kelemen László emlékének ébrentartására 
irányuló akció lekerült a 'napirendről. Annál ör-
vendetesebb. högy Csanádpalota kulturlársadalma 
most dr. M c c s o v József, M a r é k László és 
I g a z István kezdeményezésére az egész járásra 
kiterjedő akciót kezdeményezett s megrendezte a 
Kelemen László emlékversenyt, amelyben a járás 
községeinek műkedvelői szinielőndásokkal szere-
pelnek. Eddig két előadás pergett le a legnagyobb 
siker jegyében. Nagylak község műkedvelői a „Gyl-
mesi vndvlrág"-ot, a pitvarosiak a „Noszti fiu 
esete Tólh Marival" cimü színmüvet mutatták be. 
13-án az ambrnzfalvai műkedvelők -a „Szökött ka-
tonái", 15-én a csanádpalotaiak „Tüzek az éjsza-
kaiban", 27-én a nagvmajlátiak az „Elnémult ha-
rangok"-nt, április 10-én pedig a kövegyiek „Az 
uj harangszó" cimü színdarabot adják elő. Ápri-
lis 24-én lesz a Kelemen László-szlnjátszóvcrseny 
záróünnepélve. . 
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Kopasz Márta kiállítása az egyetemen. Kopasz 
Márta egyike az ígéretes szegedi grafikus művé-
szeknek, akit legutóbb az egyetem bölcsészeti 
karának clölcrjesz.léecic a kultuszminisztérium 
a rajzkészség! lektori teendőkkel bízott meg. 
A kitűnő művésznő első nagyobb nyilvános be-
mutatkozását szerdán és csütörtökön az egye-
lem központi épületében tartja, ahol grafikai 
müveit mutatja l>e. A tárlatot Gelei rektor 
nyitja meg szerdán dclben 12 órakor és az ti-
zedikén 2 óráig marad nyitva. Kopasz Mária 
ozalkalomból összegyűjtötte a magántulajdon-
ban levő szegedi tárgyú, tempera/est mén veit is-
A kiállítás zöme a merkantil-grafika köréitől 
sorakozik, dc különös figyelmet érdemel az a 
tudományos anyag, amelyet Kopasz Márta 
mint versenypályázat nyertese a szegedi ken-
der-, len- és olainövénv kísérleti állomás ren-
delésére az országos mezőgazdasági kiállilás 
részérc készilett. 

Ilninory I.ili sikere a Vasában. Kcddei délután 
n „Ynsát" játszotla a szinház szépen megtelt ház 
előtt. A beteg Mészáros Ági helyett H á m o r y 
I.ili ngrolt be és jó tempóban, nagy kedvvel helyet-
tesítene Mészáros Ágit. A tehetséges Ilámnry Lili-
nek a közönség sokat tapsolt, az előadás után so-
k in gratuláltak neki a bravúros teljesítményért, 
amellyel ismét bebizonyította, hogy ériékcs tagja 
a társulatnak. 

Kamarazenekari hangverseny. Alig félház gyűlt 
össze kedden este a Tiszában, hogy meghallgassa 
Hans v. Benda kamarazenekarának műsorát. Ez a 
képzelt zenészekből álló zenekar másodízben hang-
versenyezett Szegeden, bár az idén nélkülözték az 
együttesnek több olyan tényezőjét — különösen a 
csellistáknál és a violásoknál —, akik tavaly ka-
raktert adtak a produkciónak. Benda zenekará-
nak van ideje és alkalma összehangolni, egysé-
ges stílusba bozni az együttest, — kellő lehetősé-
get ad erre és a megismétlődő turnékra a bizo-
nyára bőséges és határozott eélu támogatás. Az 
együttes egysége dominálta most ls a széles szí-
nezésre épített játékukat, bár czalkalommal a ta-
valyi finomabb árnyalások helyett inkább a hatá-
rozottsággal és az erőteljes biztonsággal akartak 
hatni. A berlini zenekar — osztrák és olasz szer-
zőket játszott; egy C o r e l l i Suitc-et, M o z a r t 
2 hegedűre, gordonkára és oboára Irt Concertoné-
ját, R e s p i g h i finom hatásokra épült régi tán-
cai! és befejezésül S c h u b e r t B-dur Szimfóniá-
ját A szólókat Erich Röhn, Kari Höfcr, Wolfram 
Kleber és G'ustav Kern játszották. 
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Filharmonikus hangverseny 

Március 14. (5. bérlet) Tisza, & 
V ezényel: 

Komor Vilmos 
• Közreműködik: 

Kulíner Mihály 
hegedűművész. 

Műsoron: Mozart, Beethoven, Rinikky-Roszi-
koff, Honegger, stb. müvek. 

Jegyek. Délmagyarországnál. 
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4 szinhAzi Iroda hírei 
Holnap este kezdi meg 4 napos vendégjátékát 

Mezey Mária, a Belvárosi Szinház országos nevü 
művésznője a „Szakíts helyettem" remek vígjáték 
főszerepében. 

Ma este még egyszer a „Huszárparádé". Pom-
pás szereposztás, ragyogó táncok, rergeteg hu-
mor. 

Mezey Mária és Pálópzy László együttesen lép-
nek tel pénteken, szombaton és vasárnap este a 
„Párisi nők" cimü opcreüujdonságbnn. 

Csütörtökön délután a „Fekete lovas" katona-
előadásban, filléres hclyárakkal. 

Közkívánatra még kétszer kerül szinre, a „Ya-
sa". Szombaton délután és héttőn este. 

Anyukám! Ugye engem is elviszel a „Hamupi-
pőke" előadásaira a színházba, március 13-án és 
14-én. 

Vasárnap délután „Huszárparádé". Jegyekről 
már most ajánlatos gondoskodni. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 
9917—1938- I. szám. 

Szeged sz. kir. város intézményei (árvaház, sze-
retetház, napközi otthonok) részére 1938. évi ápri-
lis—május—junius hónapokban szükséges 

I. Kenyér, zsemlye, liszt, 
II. Tej és tejtermékek, 
III. Ilus, zsír és hentesáruk, 
IV. Fűszeráruk' szállítására 

1938. évi március )ió 21-én d. e. 10 órakor 
a gizdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 23.) 
nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkezett 
ajánlatokat ugyanezen napon és időben felbontjuk 
s ez alkalommal ajánlattevők, vagy mcghatalmn-
zett képviselői jelen lehetnek. 

Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltételek 
a gazdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 22.) 
díjmentesen rendelkezésre állán ik. Csakis az itt 
nyert nyomtatványok felhasználásával lehet aján-
latot benyujta-ii-

Az aláirt ajánlatok1 sértetlen borítékban elhe-
lyezve és pecséttel lezárva, fenti időpontig a vá-
rosi iktató hivatalba (Városházi, földszint 14) 
kell benyújtani. Az ajánlat borilékját a következő 
felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 99(7-1938. sz 
versenytárgvalási hirdetményben közölt élelmi-
szerek szállítására". 

Az. előirt mintákat a versenytárgyalás időpont-
jáig 3 gazdasági ügyosztályba kell benyújtani. 

Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százaléká-
nak megillető összeget kell a város letétpénztárába 
befizetni s a letéti nyugtát az ajánlathoz mellé-
kelni. Amennyiben az ajánlat végösszege 15.060 
F-t cicm halad meg. n Közszállitási Szabályzat .30. 
íj ban megnevezett kisiparosok sll>. bánatpénzt 
nem kötelesek letétbe helyezni. 

Szeged, 1938 március 8-án. 
Dr. Pálfy József, Szeged szkv. polgármestere. 


