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/tövészef, 
A színház heti műsora: 

Péntek: Pásztor Ferike, a Népopera primadoaiájá-
aak vendégfelléptével Éva, operett Premierbérlet A 
15. sz. 

Szombat: Pásztor Ferike vendégfelléptével Éva, ope-
rett Premierbérlet B 15. sz. 

Vasárnap délután: Tavasz, operett. 
Vasárnap este: Pásztor Ferike és Székelyhídi Ferenc, 

a m kir. Operaház művészének vendégfelléptével, fel-
emelt helyárakkal Hoffmann meséi, opera. Operabérlet 

8. sz. 
Hétfő: Pásztor Ferike és Székelyhídi Ferenc vendég-

felléptével Hoffmann meséi, opera. Bérletszünet. 

A városi szinház mai szinlapja. 
Éva. 

Operett 3 felvonásban. írták: Willner és Bodánszky. 
Zenéjét szerzette: Lehár Ferenc. 

SZEMÉLYEK: 
Flaubert Octáv, gyártulajdonos . . Sugár Gyula 
Mlllefleur Dagobert Bellák Miklós 
Pagnarétta Desire (Pipszi) . . . . Véghelyi Iza 
Larousse, mtivezető a gyárban . . Molnár Rezső 
Éva, a leánya Pásztor Ferike 
Mathilu, Octáv inasa Keleti Lajos 
Vosin, fökönyvelö Polgár Gyula 
Prunelles, könyveld Delly Ferenc 

{ack, Dagobert szolgája R. Nagy Gyula 

'reddy Hunyadi János 
Teddy Gáspár Éndre 

Az előadás fél 8 órakor kezdődik, 

* Ária- i a dalest. A •tegnsp" ismert prima-
donnájának: Serédi Saroltának a lánya: Hoór 
Tempis Erzsébet koncertezett ma este a Tisza-
szálló termében. Kissrányu volt az érdeklődés 
és ugy (Ont fel nekünk, mintha az idei szezonra 
bealkonyult volna a koncertnek. Ne is kutassuk 
az okot, csak konstatáljuk sajnálkozva, bogy 
magyar tehetségek szárnyalását bénítja meg a 
közönségnek a koncertektől való visszavonulása. ' 
A mai koncert alkalmával egy fiatal, széphangu, 
jól iskolázott dalénekes nőt ismertünk meg Hoór 
Tempis Erzsébet személyében, aki érzésteljes 
elöídásában meg tudja mutatni a dalok tartalmát, 
színét, karakterét és jelentőségét. Szép, bőséges 
és szélesen batárolt műsort hozott, amelyben a 
dalitodalcm mesterei: Liszt, Schubert, Brahms, 

Strausz Richárd, majd a mai magyar modernek: 
Tarnay, Csiky, Siklós szerepeltek egy-egy alkotás-
sal, amelyeket bensőséggel, átérezve, kifejlett 
stílus érzékkel adott elő a fiatal és bájos éne-
kesnő, a közönség meg-megujuló, forró tapsai 
kíséretében. A dalok között két áriát is énekelt 
Hoór Tempis Erzsébet, a Rosina „Cavatina*-
ját és a Pillangó kisasszony 1L felvonásbeli 
nagy áriáját. Ez utóbbit különösen szépen és 
megkapó drámai akcentusokkal. Az áriát meg 
kellett ismételnie, a dalok közül is többet és 
az intenzív tetszésnyilvánításokra több ráadást 
is keilett adnia. Sikere volt, megérdemelt érté-
kes sikere, csak kár, hogy többen nem voltak 
tanúi a sikerének és élvezői a képességeinek. 
— A zongorakiséretet ügyesen és alkalmazko* 
dási képességgel Szabó Emil látta el. 

* Megalakult a Filharmonikus Társaság Mis-
kolcon. Eredményes működés után megalakult a 
miskolci Filharmonikus Társaság, amely az ottani 
zenekultúrának fejlődését eddig is nagyban elő-
mozdította. A társaság működő tagjai között sze-

repelnek a városi zeneiskola tanárai és előrehala-
dott növendékei, akik tényezői a filharmonikusok 
teljesítményeinek. A Filharmonikus Társaságnak 
dr. Puky Endre városi főispán, dr. Hodobay Sán-
dor polgármester és dr. Ribiczey József hadbiró-
ezreaes az elnökei. 

* A azinház művészi vezetése. A szegedi 
szinház igazgatója, Andor Zsigmond ismét 
tanuielét adja annak, hogy a szegedi szinház 
vezetését mindenképen művészi nívóra akarja 
emelni. A cél érdekében nem ismeri az anyagi 
áldozatot, amiről a szinház e hetének utolsó 
napjai tesznek tanúságot. Pénteken és szomba-
ton Pásztor Ferike vendégszerepel az ZüVűtimü 
Lehár-operettben, vasárnap és hétfőn pedig 
Szikelyhidy Ferenc és Pásztor Ferike fellépésé-
vel a Hoffmann meséi kerül szinre. Közben 
szombaton éjjel Palló Imre, báró Vécsey Elvira, 
az Operaház tagjai, valamint Berg Ottó, az 
Operaház karnagya érkeznek Szegedre és rész'-
vesznek a niüvésíi élménynek ígérkező hang- í 
versenyen. Pallónak és Vécseynek szegedi ven-
dégszereplése * két kiiünő művésznek külföldi ? 
turnéjái előzi meg. Ugyanis az International j 

Concert Bureau összeállította a művészek hang-

versenykörutjának műsorát. Andor Zsigmond, 

mikor értesült, hogy Palló és Vécsey külföldi 

turnét kezdenek, szerződést kötött az impresz-
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szárióval egy szegedi hangversenyre. A meg-
állapodás szerint a hangversenyt szombaton 
éjjel tartják meg a színházban teljesen a kül-
földi turnéra elkészült műsorral. 

Táblai itélet a Pick—Cinner-pörökben. 
Rendkívül érdekes és elvi jelentőségű ítéletet 

hozott ma a szegedi királyi itélötába a Pick 
Márk-cég által a Czinner és Társa Szalámigyár 
r.-t. ellen folyamatba tett pörökbeti. 

A Pick Márk-cég, mint a Czinner és Társa 
Szalámigyár r.-t. részvényei törpe kisebbségének 
tulajdonoia ugyanis két pSrrel támadta meg a 
részvénytársaság közgyűlési határozatait. Az 
egyik pörben azon közgyűlési határozat képezte 
Pickék részétől megtámadás tárgyát, amellyel Pick 
Jenő és Pick Móric részvényesek az igazgatósági 
tagságból elmozdlitattak, ezen pörben már a tze-
gedi kir. törvényszék elutasította a Pick Márk 
céget keresetével; a másik pörben pedig, amely-
ben az alíptőke fölemelési határozat támadta-
tott meg, — a szegcdi kir. törvényszék a meg-
támadást keresetnek annak idején helyt adott. 
Ez utóbbi itélet ugy jogászkörökben, mint a 
Czinner részvényeket nogy mértékben vásárló 
nagyközönség körében az országban, de külö-
nöcen Szegeden nagy feltűnést keltett és fog-
lalkoztatta a jogi szaklapokat, a tCztdei ujsá-

TŐZSDE 
Tartózkodó a szegedi tőzsde. A szegedi 

tőzsde ma a fővárosi hirek hatása a!att állott, 
különösen a délután érkeztek olyan jelentések, 
amelyek az üzlet'elen magánforgalomról és ba-
rátságtalan hangú atról szóltak. Igy Szegeden 
is tartózkodó irányzat alakult ki a tőzsdéidé 
folyamán, a forgalom igen csekély volt, üzlet* 
kötések a!ik jöttek létre. Szeged Csongrádi 105, 
Belvárosi Mozi 75, Keramitgyár (pénz) 120, 
Kézmüvesbank (pénz) 16.5. 

MagánfarKaloai. Az irányzat Uzlettelen és tartott. 
Árukínálat túlsúlyban, alacsony kurzusokon a piac ve-
zetőértékeiben pénz jelentkezett és az árfolyamok to-
vábbi lemorzsolódása megszűnt. A kosztpénz 2 szá-
zalék. Árfolyamok : Magyar Hilel 900, Osztrák Hitel 
290, Angol-Magyar 156, Hazai Bank 400, Leszámítoló 
142, Amerikai 35, Kereskedelmi Bank 2000, Lloyd bank 
26—28, Pesti Hazai 6100-6200, Salgó 9i0 -925, Kő-
szén 4100-4200, Drasche 500, Rima 190-200, Ganz-
Danubius 5600— 5800, Ganz villamos 27C0- 2750, Ma-
gyar Acél 420—425, Cukoripar 4950, Georgia 760—770, 
Mezőcukor 425- 435, Izzó 850-860, Spódium 375— 
385, Őstermelő 415, Gumi 475, Államvasút 680-690, 
Naschitzi 33C0, Ofa 825. 

A D«vIzak5ipo«t ár fa l jana i- Vairttts Otttr. tor. 
0 4B90—0.4920. Dinár 4130U-44130, Sxokol 94600-
101600, Léva 25200-26800, Lei 18800-20000, Lengyaí 
márka . Liia 1410-1510, Fr. frank 1375— 
1485. Belga ir. 1130-1230, Sv. frank 5650-6050, Angol 
Iont 140900-15C900, Dollii 3285í>-35150, Holland forint 
12185 -13065, D i n korona 514C-5540, =5 véd korona 
1530—9140, Norvég korona 4320-4670, Napoleoa 

— pénz. 

D tvnák : Bécs 0.4590-0.4920, lklgrád 41300-44100, 
Priea 94600-101600, Szófia 25200—26800, Bukarest 
18800- 20000, V a r * Milánó 1400-1500, 

Pária 1360—1470, Brüssel 1133-1230, Zürich 5650-
6050, Lo-xton 140600-150600, Newyork 32700-35000, 
Amsterdam 12185-13065, Kopenbiga 5140-5540, 
Stockholm 8530- 9140 Krisztiim 4320 - 4670. Minden 
vonatkozásban 52*|, felár számítandó. 

Zürichi tőzsde. Nyitást Pária 24.10, London 
2488, 1Newyork 578.00, Milánó 24 82, Hollandia 
215°/., Berlin O.OCOOCOC00127'/*, Bécs 8,0C81»/tl Szófia 
4.45, Prás« 16.75, Varad Badoftsi 0.0150, 
Bukarest 3 271/.- Belgrid 7.30. 

Z&ritht tarM i Páris 24.05, London 2490, New-
y o S ö l a o o f Milánó 2480 Hol lwdi . 215.75, Berfc. 
O.OOOOOC000129, Bécs 0 . 0 « W v M g 
1677V»» Varsó —. , Budapest v.0150, BMkaresi 

3.327i, Belgrid 7 30. 

gokat és a napi ssjtót is. 
A mai napon tartotta meg mindkét pörben 

a felek feiebbezése folytán a szegedi Ítélőtábla 
Muntyán-\nn&csn a felebbezéii tárgyalást és 
a kimerítő tárgyalás, továbbá hosszas ta-
nácskozás után ugy ítélt, hogy a Pick 
Márk-cég felperest mindkét pörben elutasí-
totta keresetével és kötelezte az összes pör, 
valamint felebbezési költségek viselésére. Az 
alspiőke fölemelési határozatot megtámadó pör-
ben azzal indokolta ítéletét a királyi tábla, hogy 
a Cinner és Társa Szalámigyár Részvény ársaság 
az alap!ökefe!emelés körül a (örvény és alap-
szabályok rendelkezéseinek betartásával hozta 
meg közgyűlési határozatát, mig a más<k pör-
ben az képezte a kir. tábla ítéletének indo-
kait, hogy a Pick Jenő és Pick Móric igaz-
gatósági tagságból történt elmozdítását kimondó 
közgyűlési határozat hozatala szintén jogos volt. 

A kir. táblának ezen elvi jelentőségű ítéletei 
megnyugvást keltettek a Czinner Szalámigyár 
részvényesei körében. 

Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsde irány-
zata szilárd. Az árak körülbelül 8000 koronával maga-
sabbak. Körülbelül 30-40 vagon kelt el. A forgalom 
csekély. 

Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buza 
2350 -2400, egyéb 2300-2320, 79 kg.-os tiszavidéki 
buza 24C0-2475 egyéb 2350-2425, rozs 1925-1975, 
takarmányárpa 2000 2200. sörárp* 2200-2300, u b 
2200-2350. tengeri 1950-2C00, korpa 1375-1425. 

A Szegedi K i za f iveabank mindennemű tőzsdei 
megbízást a legpontosabban végei el. w 

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF, 
{kiadótulajdonos : Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

villalat R.-T. 
•yomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged. 

D á D I A k i n i í legszebb kivitelben 
• « • » - H KH U I V készülnek legolcsóbb 

árban REISER PHPIHNGYifrftBHN 
Sseged, Oroszlán-utca 8, Endrényi papirkeres-
• — ' m e l l e t t . 996 Régi paplanokat újjá itdeteo/za. 

Ha házat, földet, 
szőlőbirtokot, 

üzletet, telket vag£ 
bárminemű ingatlant 

venni vagy eladni óhajt, 
ugy bizalommal keresse fel 

központi nagy i n g a t l a n f o r g a l m i i r o d á j á t 

Széchenyi-tér 6. :: Teleion 10—54. 

Az összes eladó ingatlanok a legolcsóbban 

és legkedvezőbben irodám által vehetők meg. 

MOITATTÁNYÁIT 
készíttesse 

a Délmagijarorszig 
Hírlap- és Nqomda-
vil lalaf R.-T.-nál 
Petőfi S.-sugárut 1. sz. 

Telefon 16-34. 

B u d a p e s t i 

gyapjufonalak a p e ^ 
nekben és nyersen, amerikai felvető és 
beszövő fonalak, leverők, szövőszékek 
a legjobb minőségben legjutányosabb árban 

keleti szőnyegszövő műhelyében 
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1 

Nagy választék kész szőnyegekben. 

Megrendelések elfogadtatnak. 6 

n a g y b a n i á r a k l — T e l e f o n : 14—80. 


