
S Z E G E D 1924 junius 13. 

A szegedi szinház heti műsora: 
Péntek: A Góth-pár vendégfelléptével, felemelt hely-

Arakkal Cserebere, operett. 
Szombat: Boccaccio, vig opera. Operabérlet 18. sz. 
Vasárnap délután: Pompadour, operett. 
Vasárnap este: Díszelőadás a Magyar KüIOgyi Tár-

saság tiszteletére Boccaccio, vig opera. B-bérlet 14. sz. 

A szegedi szinház mai szinlapja. 
Cserebere. 

Parodisztikus operett 3 felvonásban. Szövegét Irta! 
íves Mirande. Zenéjét a Willemetz verseire irta: 

Maurise lvain. Fordította: Heltai Jenő. 
SZEMÉLYEK: 

A grófnő O. Kertész Ella 
Éva. a leánya Véghelyi Iza 
Du Pa de Vis gróf Góth Sándor 
Pierre, a fia Delly Ferenc 
Herczeg János Bellák Miklós 
Melanie Gulyásné 
Margueiite Horváth Böske 
Mag Ila Mitry 
Margót Kornay 

Az előadás 8 órakor kezdődik. 

* E g y kedves nyári e s t e a tél) s z ínház -
ban. Ma eszmélt először magára a szinház 
azóta, amióta az első meleg nyári nap ránk 
köszöntött. Ma nyári műsort adott, még hozzá 
Góthékkal, nem is akadt, egészen bizonyos, egyet-
len ember tem a szépen megtelt nézőtéren, aki 
megbánta volna, hogy beült nyáron a — téli szín-
házba. Nagyképűsködő lennema dramaturgizálni. 
Különben is az előadott három darab néma ma-
ga* esztétika éles bonckése alá, hanem a közönség 
könnyed szórakoztatására és múlékony vidá-
miiására készült. Készséggel jegyezzük fel, 
hogy céljukat elérik. Nem hallgatnatjuk el ezen-
kivül, hogy a legtöbb irodalmi iz és drámirói 
érzék Góth Sándor és Liptai Imre darabjából 
csillan elö és hegy a másik két egjfelvonáiost 
Góth dolgozta át magyarra. A tényező szere-
peket mind a három darabban Góihék játszot-
ták. Szellemesen, forduialosan, párját rit-
kító színpadi rutinnal és mintául bárki ré-
szére odaállítható gördülékenységgel. A leg-
szebb színészi produkciót mégis a „Hamar 
egy asszonyt" című vígjátékban nyújtották. 
Irodalmilag megengedhetetlen azonban és nem 
is találó, hogy az előadott darabokat egybe-
foglalták „Három asszony" gyűjtőcím alatt. 
Véfcűl: Ezeket a vígjátékokat Budapesten 
télen játszották. Persze kabarékban. A tisz-
teit olvasó még se keressen vagy találjon ellen-
létet bevezető soraink és e tény között. Amit 
a pesti kabaréknak télen is szabad, ahhoz a 
szegedi köszinbázban, kevés kivételtől eltekintve, 
csak nyáron nyúlhatnak hozzá. A többi között 
azért is, mert a mi színházunkban csak nyáron 
van olyan meleg, mint a budapesti kabarék-
ban télen. 

* A filharmonikusok Szentesen. A szerdán 
délutáni hajóval a szegedi filharmonikusok 42 
tagu zenekara Szentesre utazott, hogy a magyar 
zenekultura szolgálatában ott hangversenyt adjon. 
A szentesi Tisza-kikötőnél husz magánfogat várta 
a szentesi rendezőbizottsággal a szegedi muzsiku-
sokat. A hangverseny a Tóth József-szinház igazán 
szép helyiségében folyt le telt nézőtér előtt, ahol 
a szentesi intelligencia teljes számban megjelent. 
Beethoven Vl-ik szimfóniája, Fichtner hangulatos 
és magyar tüzü suiteje, Csajkovszky fenséges 
szimfónikus költeménye és Berlioz Rákóczi-
indulójának grandiozitása óriási és folyton növekvő 
lelkesedést és tapsokat váltott ki. A jeles zenész-
gárdát, élén Fichtner Sándorral, a kiváló dirigens-
sel, zajosan ünnepelték. A hangverseny után a 
zenészek tiszteletére bankett volt, amely záróráig 
lelkes hangulatban tartott. A hangverseny rendezése 
körül dr. Révész István szentesi orvos és Gyulavári 
Géza városi tanácsos végzett köszönetet és dicsé-
retet érdemlő munkát. (K.) 

* Boccaccio. Olaszhon napsugaras ege alatt 
jókedv, pajzán dal honol. Ott fonó a szerelem, 
lüktet a vér. E környezetben születtek meg Boc-
caccio, a nagy olasz költő novellái, melyekből 
egy csokorra valót gyúrt össze a szövegszerző, 
azok főhőséül magát az irót téve meg. E nagy-
szerű témához tegyük hozzá Suppénak, minden 
idők egyik legnagyobb komponistájának zenéjét és 
elképzelhetjük e mü ismert nagy hatását a hall-
gatóra. Az olasz forró zene, tele sziwel és meleg-
séggel, a jókedv, pajzánság, kacagás, a mindent 

csúfoló humor ott vibrál minden sorában, mialatt 
a Dekameron kikapós asszonyai, bárgyú férjei, 
könnyelmű diákjai sorba életre kelnek előttünk. A 
herceg, aki mindenáron egy novellát akar átélni és 
végül őt veri meg Boccaccio helyett a kigúnyolt 
férjek hada. Minden, amit finom szellem szöveg és 
zenében összehordhatott, hogy egy estét feled-
hetetlenné tegyen, összegyűjtve három felvonás 

mozgalmas képeibe, elénk tárul a szinház pazar 
kiállításában és elsőrendű szereposztásában. Érde-
kes, hogy a szombati előadást az autótúra ver-

í senyzői is, élükön József királyi herceggel, végig-
nézik. A vasárnapi díszelőadás pedig a Külügyi 
Társaság ittidőző tagjai tiszteletére rendeztetik. 
Apponyi Albert gróf és kísérete számára hat páholy 
foglaltatott le. 
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A Szeged-Csongrádi TakarékpénztárJ 
alaptőkefelemelése. 

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár folyó év 
április hó 13-án megtartott évi rendes köz-
gyűlése 50.000 darab uj részvény kibocsátását 
határozta el, melyekből 25.000 darabot közvet-
lenül a közgyűlés után bocsátottak jegyzésre és 
azokat a részvényesek elővételi jogon — teljes 
összegben — át is vették, mig a lovábbi 25.000 
drb 3000 koiona n. é. uj részvényt a közgyű-
léstől nyert felhatalmazás alapján az igazgató-
ság folyó évi junius hó 16-ától julius hó 5- ig 
terjedő időben bocsálja elővételi jog alapján a 
részvényesek rendelkezésére. 

Az eiővételi jog gyakorlására vonatkozó be-
jelentés a kitűzött fenti időben a régi részvény-
köpenyek, vagy a folyó évben kibocsátott uj 
részvényekre vonatkozó jogosítványok bemuta-
tása és lebélyegzése mellett eszközlendő és 
ugyanekkor részvényenkint 31.000 korona fize-
tendő be a folyó évi január hó 1-től a befize-
tés napjáig számítandó 5 9 / 9 kamattal együtt. 

A 25.000 darab uj részvény kibocsátásával 
az intézet alaptőkéje 4 5 0 , 0 0 0 0 0 0 — koronára 
emelkedik s összes saját tökéje mintegy Z 2 6 7 
millió koronát fog kitenni. 

Fölszámol a S z e g s d i Magyar-Amerikai 
Bank. A Szegedi Magyar-Amerikai Bank föl-
számol. Vécsy és Majttnszky igazgatók tegnap 
befejezték Budapesten a tárgyalásokat a Nem-
zeti Hitelintézettel, amely a Szegedi Magyar-
Amerikai Bank berendezését átveszi és annak 
helyiségében fiókot nyit. 

A s zeged i i n d e x ezen a hé ten 305, 

T Ő Z S D E 

A DevIzakCzpcnt árfolyamai. Valuták i Holland 
forint 33600-34300, Dinár 1050-1085, Lei 370 -400, 
Belga frank 4100-4220, Dán borona 15020 15490, 
Korvél soron* 12000—12403, Angol font 384600— 
395600, Líra 3880- 4000, Dollá' 89600—91100, Fran-
cia frank 4760- 49C0, Szokol 2610-2685, Léva 6 2 0 -
655, Svéd korcn* 23680-24380, Owztiák korona 
126.10-129.20, Svájci frank 15680-16150, Napoleon 
316000 pénz. 

Omtdki Amsterdam 33600—34300, Belgrád 1065— 
1085, Bukarest 385- 400, tírűasel 4140- 4220, Kopcn-
báea 15170-15490, Krisztíánia 12150—12400, Londcifi 
387630—395600, Milánó 3920- 4000, Kewvork 89900— 
91700, Pária 4800-4900, *T*gs 2635-2685, Szófia 
640-655, Stockholm 23880 - 24380, Bécs 126.60— 
129.20, Zürich 15830-16150. 

Zürichi tőzsde. Nyitás*. Páris 30.70, London 
2449, Newyork 567.75, Milánó 24.76, Hollandis 
21235, Berlin 0.(100000030136, Bécs 0.0080, Szófia 
4.05, Prága 1662'/,, Budapal 0.00615, Bukarest 
2.45, Belgrád 6.725, Varsó 0.C00U. 

tirithi adriai i Páris 30.35, London 2449, New* 
fink 568 C0, Milánó 24.75, Hollandia 212.35, Berlis 
O.OOOOOOGOŰ136, Uéct 0.0080, Szófia 4.05, Prága 
1662'/, Budaiéit 0.00615, Bnkaruí 2.45, Belgrád 
6.725, Varsó 0.00011. 

Terménytőzsde. A csütörtöki terménytőzsdén rozs-
ban szilárd volt az irányzat, egyéb cikkekben is mér-
sékelt irányban javulás mutatkozott. 

Hivatalos árfolyamok: 76 kg.-os tiszavidéki buzsi 
3175-3200, egyéb 3125-3150, 79 kg.-os tiszavidéki 
buza 3250—33Ü0, egyéb 3200—3250, rozs 2700—2750, 
takarmányárpa 2900 -3000, sörárpa 3150—335a zab 
3200—3275, tengeri 2750—2800, korpa 2300-2350. 

Ecet és ecetszesz 
eladás nagyban és kicsinyben megkezdődött 

P a + b Á c D e á k F e r e n c - u t c a i 
r d l K U ö eceigyárában Makón 

Magánforgalom. Az irányzat az egész délelőtt fo-
lyamén lanyha, teljesen üzlettelen volt. A kosztpénz 
1 óra után egészen fél százalékra esett vissza. Árfolya-
mok : Magyar Hitel 61o, Osztrák Hitel 225, Hazai 
bank 2o5, Kereskedelmi bank 134o, Angol-Magyar 62, 
Földhitelbank 37o, Pesti Hazai 41 lo, Egyesült Fővárosi • 
165, Moktár 21 o, Salgó 695, Kőszén 3575, Urikányi 
ll7o, Ganz-Danubius 35oo, Ganz villamos 165o, Fegy-
ver 135o, Rima 13o, Schlick 8o, Magyar Cukor 32oo, 
Georgia 55o, Mezőhegyesi 275, Cinner 2o, Magyar 
szalámi l lo , őstermelő 265, Gumi 40o, Izzó 68o, 
Nova 17o. 
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Cséplésre hazai és 
külföldi kőszén és brikett 

kapható a legolcsóbb napi árakon. 

Hercz József 
Makó, Kossuth-utca 54. szám. Telefon 115. 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Mezőgazdasági 

gépek, 
marokrakó-aratógép, sze-
lelö-rosta, járgányok, igás 
szekerek eladók. Érdek-
lődni lehet Városi nyomda 
Szeged, Kárász utca. 

Nyomtatványai t k 5 £ 
a Dólmagtjarorizág 
Hírlap- ős Ntjomda-
v&llalaf R.-T.-nál 
Petőfi S.-sugárut 1. sz. 

Telefon 16—34. 

Kerékgyártók, ura-
dalmak és gazdálko-

dók figyelmébe! 
I. rendű szép száraz 

kőris keréktalp 
igen olcsó áron kapható. 

Makón, Aradi-utca 59. sz. alatt. 
Ugyanott 

rudasfák, vendégoldalak 
és faragott kocsirudak 

szintén olcsó áron kaphatók. al33 

Használt szerszámgépck 
esztergapadok, gyalugépek és fúrógépek eladók. 
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Újra já t s szák a V a s u t a s — C s A K mérkő-
zést. A Vasutas a CsAK ellen elvesztett 2 : 0 
arányú mérkőzést, mint ismeretes, igazolatlan 
játékos szerepeltetése miatt megóvta. A buda-
pesti központ az óvásnak helyt adott és a mér-
kőzés újra játszását rendelted semleges pályán, 
Hódmezővásárhelyen, folyó hó 15-ére. Igy a 
Szeged—Csaba válogatott mérkőzés valószínű' 
leg clmirad. 

A SzAK fürdőháza a Tiszán. A SzAK fürdő-
háza — mely már a njult évben is kedvelt strand-
helye volt a SzAK tagjainak — már lent van a 
Tiszán az ujszegedi oldalon. Az idei szezonban 
azonban nemcsak klubtagoknak, hanem azok ven-
dégeinek, valamint az összes társegyesületek tagjai-
nak is rendelkezésre áll. A fürdőjegy ára a SzAK 
tagjainak 1500, vendégeknek 2500, csónakőrzés 
havonta 30.000, átkelés oda-vissza 500 korona. Az 

átkelés a Stefánia-sétány felső részéről történik-^ 

A szerkesztésért Ideiglenesen felelős: FRANK jOZSjJ 
kiadótulajdonos: Délr, rv,yai vjzág Hirlap- és NyofflO* 

vállalat R.-T. . . . 
Nyomatott a Délmagyarorszá? Hírlap- és Nyom0' 

vállalat R.-T. könyvnyor jában, Snged. 

ITántó 

Szeged, Kölcsey-utca 12. 262 Tptefon 7 -64 . 

Uzletáthelyezés! g%íné%*> 
tét áthelyezte a Ref palotába, városig d(t 

laraovei izemben (a nagy f íézl kútnál, nsor ^ 
zománcedények, gépek, hegyi gumik, alkatrész • * 
gyújtók, zsebkések, borotvák e l ö n y á r b a n * X / + 


