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A nagyobb leadódllomdaoK 
mai műsora 

Budapest. 9.30, 12 és 15: Hirek. közgazdaság. 
12: Károlvi Árpád és cigányzenekarának hang-
versenye. 17: Operettrészletek. 19: Az Operaház 
Othello-előadása. 22: Bachmann jazz-band. — Bécs. 
11: Délelőtti zene. 16: Délutáni hangverseny. — 
Berlin. 17.30: Szórakoztató zene. 19: A modern 
férfi és modern nő. 20.30: Melodrámák. — Frank-
furt. 13.30: Hangverseny. 21.30: Tarka-est. — Ham-
burg. 16.15: Résztetek Shakespeare »Macbeth« ci-
mü színmüvéből. 17: Fúvószenekari hangverseny. 
18: Szórakoztató zene. 20: »Der beilige Morgen.t 
Opera 3 felvonásban. — Langenberg. 13.05: Hang-
verseny. 18: Hangverseny. 19.45: Folózofiai elő-
adás. 21.15: Esti hangverseny. — Leipzig. 12: 
Gramofonzene. 16.30: Ifjúsági színielőadás. 19.30: 
A francia realisztikus színház. 20.10: »A kaméliás 
hölgy«, 5 felvonás. 22.15: Tánczene. — München. 
12.45: Gramofonzene. 16: Hangverseny. 20: Hang-
verseny. 21.30: Részletek Shakespeare »IV. Hen-
rik? cimü színmüvéből. — Nápoly. 17: Szórakoz-
tató zene. 20.50: Zenekari hangverseny. — Róma. 
17.30: Szórakoztató zene. 21: Egy színházi köz-
vetítés. — Zürich. 15: Gramofonzene. 16: Hang-
versenyközvetítés a »Chariton«-ból. 22: Legújabb 
hirek. 

Biliczky András és neje ugy a maga, 
mint gyermekei, valamint az összes 
rokonság nevében fájdalómtól megtört 
szívvel tudatják, hogy hőn szeretett 
fiuk, testvérük, illetve sógoruk 

Biliczky János 
IV-ik éves joghallgató 

hosszas szenvedés után április 23-án 
jobblétre szenderült. 

A megboldogult földi maradványait 
25-én délután 4 órakor a rókusi vám-
háznál levő gyászházból kisérjük 
utolsó pihenő helyére a rókusi te-
metőbe. 

379 
Emlékét örökké megőrizzük! 

A gyászoló család. 

Spitzer Sándor, Hell Zsigmondné szül. 
Spitzer Juliska gyermekei, Hell Zsig-
mond veje és Hell Ferenc unokája 
mélységes gyásztól megtörten jelen-
tik, hogy a forrón szeretett édes apa, 
após és nagyapa 

S p i t z e r M i k s a 
családjáért ritka önfeláldozó, munkás 
életének 75-ik évében f. hó 23-án 
este 8 órakor hosszú szenvedés után 
elhunyt. 

A megboldogult hült tetemeit f. hó 
25-én (szerdán) délután 4 órakor ki-
sérjük a Petőfi Sándor sugárut 52. sz. 
alatti gyászházból az izr. temetőbe 
örök pihenőre. 
Béke lengjen drága hamvai felelt I 

Szeged, 1928 április hó 24-én. a» 

A napokban érkező cséplő-; üzemi- és háztartási 

szénre és kokszra firés<^ 
Eszes-ielep, Ttiener. Tel. 4—89. Párisi körút 44. 

6ÉP0LHI— 6ÉPZSIR! 
Minden géphez megfelelő legjobb 

minőségben. 
Lego lcsóbb beszerzési forrás : 

Ruß Vilmos 
gépolajok gyári lerakata 

Szeged, Mikszáth Kálmán ucca 9. 
(Paprikapiac sarok.) ¿47 

A három testőr. Alig volt az ujabb időkben 
színigazgató, művezető, művészeti igazgató, inten-
dáns, aki ne igérte volna a szegedi színház műso-
rának a budapesti színházak reperloárjától való 
függetlenitését. Hogy a >függetlenség«-nek ez a 
programja u j darabokkal szemben csak igen kis 
téren valósulhat meg, azt nem nehéz belátni. 
De arra nincs magyarázat, hogy a reprizekben 
is miért kell követni a budapesti színházak pró-
bálkozásait. A Nemzeti Színház pár héttel ez-
előtt újra előadta A három testőrt, a szegedi 
színház ugy törekszik műsorának függetlenitésére, 
hogy nyomban elhatározta felújítását — A három 
testőrnek. 

Herczeg Ferencnek ez a legigénytelenebb szín-
darabja. Valamikor ugy beszéltek és irtak róla, 
mint a legkitűnőbb magyar bohózatról. S ma 
ós mai szemmel nézve már csak arra ad módot, 
hogy rajta mérjék meg: milyen csudálatos fej-
lődésen ment keresztül a magyar drámairodalom 
az utolsó harminc évben. A három testőr még 
nem elég öreg s már nem elég fiatal s felele-
venítése Tömörkény István halálának évfordulóján 
csak arra volt alkalmas, hogy — ne a Barlang-
lakók magyar lelke, magyar szava, magyar mu-
zsikája ragyogjon és szárnyaljon fel Tömörkény 
István városának színházában. 

Az előadást nem illeti meg sem különös gáncs, 
jj sem különös elismerés. Mit követelhetünk attól a 

színésztől, aki holnap résztvesz a warzburgi dal-
nokversenyen s ma Rigó A három testőrben? 
Vagy attól, akinek holnap az, őrgróf zengő pátho-
szát kell megszólaltatni s ma komikus Herczeg Fe-
renc bohózatában? Szorgalmán és buzgóságán kí-
vül mit adhat az a szinész, aki tegnap Rubek 
professzor volt, ma pedig a siheder újságíró? 
Az előadásnak voltak pillanatai, amikor felpezs-
dült a friss kedv s neki szilajodott a bohózat 
tempója, de voltak fáradt félórái, amik alatt a 
színészek mint uraságoktól levetett ruhákban ide-
genül tengtek-lengtek a nem rájuk illő szerepek-
ben. Herczeg Vilmosnak volt egy-két »gólhely-
zete«, Főidényi, Bilicsi és Jávor is buzgólkod-
tak, ám a hölgyek sokkal kevesebbet nyújtot-
tak. Kormos Margit produkciója talán csak bróm-
mal élvezhető. 

A szinház nem telt meg félig sem. 
Medgyasszay Vilma sanzonestje. M e d g y a s z-

s z a y Vilma kedden este. tartotta meg a Belvá-
rosi Moziban sanzonestjét. A moziban kevesen 
voltak, üres pádsorok tátongtak, a didergős, esős 
tavaszi éjszaka csillagtalan hangulata nyomta a 
jelenlevőket. A legnagyobb magyar dizőz dalest-
jén. fls Medgyasszay Vilma kilépett az üres pad-
sorok elé ajkán régi, ellentállhatatlan mosolyá-
val, fiatalon, ragyogó szépségben, legyőzhetetlen 
temperamentumával, utolérhetetlenül kedves egyé-
niségével és rácáfolt időre, mindenre, minden-
kire. Az ő művészete fölött a sziv melegsége 
állt őrt és ennek az őrnek mindentlátó szeme 
alól nem veszett el semmi. Medgyasszay Vilma 
híres tehetségéből. Minden dalában erő, vér és 
élet lüktetett, nem az emlékek kedves melanchó-
liája, amely aranyoz és szépit, de friss, eleven 
élmény, amilyent Medgyasszayn kívül ma sem 
tud egy magyar művésznő sem produkálni. A 
sanzon Medgyagszayval nőtt meg Magyarországon 
és ennél a kitűnő müvészasszonynál vert gyökeret. 
Humor és kedély jutott túlsúlyra most tempe-
ramentumában, amely egy bizonyos derűs böl-
csesség elefántcsont-tornyából nézeti vele a vilá-
got és ez váltja ki azt a meleg vonzódást is, 
amit mindenki érzett Medgyasszay iránt, aki hal-
lotta. Gazdag programmal jött, gyönyörű toalet-
teket vonultatott fel, szemnek és szívnek nyújtott 
szívesen szívből és a közönség valósággal óvá-
cióban részesítette. B a r t ó k és K o d á l y nép-
dalainak kongeniálisabb interpretátora kevés akad. 
Hogy hivatott müvészlélek, akinek fantáziája és 
érzései vannak, ezekben a dalokban mutatta meg. 
A zongorakiséretet G o n d a István látta el sok 
megértéssel, aki magánszámokban is jó- hatást í 
keltett. Medgyasszay Vilma megérdemelte volna, 
hogy sokan, telt terem hallgassa, a közönség 
mindenesetre szép est emlékével lett volna gaz-

I. v. 
BASILIDES-DALEST PÉNTEKEN 
BASILIDES dalestje 27-én háromnegyed 9 óra-

kor a Belvárosi Mozi színpadán. Kísér Kósa 
György. Jegyek 1.50-től. 

A színházi irona htret 
Rigoletlo — Böhm Endrével. Verdi operájá-

nak címszerepét a mai előadáson a szegedi szár-
mazású Böhm Endre, a lübecki és a rostocki 
operaházak első baritonistája fogja énekelni. A 

közönség élénk rokonszenve és érdeklődése kí-
séri már jő előre is a nagy jövő előtt álló 
szegedi operaénekest. A R i g o t e t t o főszerepeit 
a vendégen kívül Lamberg Rózsi. Gaizter Lola, 
Szórád, Molnár, Keleti és Hunyadi éneklik. 

A három testőr. Herczeg Ferenc páratlanul mu-
latságos vígjátéka csülörtökőn A. bérletben kprül 
színre. 

Cigánykirály. Az idei szezonnak egyik legna-
gyobb sikerű operettujdonsága Uray—Nagypát 
operettujdousága, a C i g á n y k i r á l y volt, mi-
nek legfényesebb bizonyítéka az, hogy telt házak 
sorozata mellett közeledik az első jubileuma felé. 
A főszerepeket a pénteki előadáson is Sz. Patkós 
Irma, Neményi Lili, Beke Aliz, Tolnay, Páger, 
Herczeg, Bilicsi, Egyed Lenke. Oláh. Veszely és 
Rónai játszák. 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékeli hely. 
árakkal: A gésák. 

Nászéjszaka — Lábass Jucival. Lábass Juci 
vendégjátékaira a N á s z é j s z a k á b a n oly tö-
megesen váltják a jegyeket, hogy a szinházi pénz-
tár a mai naptól kezdödőleg a hétfő, kedd, szerda 
és csütörtöki előadásokra is megkezdette a jo. 
gyek árusítását. 

Angal fán? 
Belga I r. 
Cseb' fc«r 
Din kor. 
DinXr 
DulIXr 
Fr, trink 
Holl, forint 
Wetj 

Valuták: 
27.85-28 00 s.al 

79.80-80.11 
16.91 -16.98 

153.25 153 85 

570.00 572.00 
2250 -22.70 

23(130-231.30 
64 05 -64.35 

í évo 
Llrtf 
MJr» 
Oftr. *rJiü, 
Norv. Kor. 
S». trink 
S»W kar. 

3.55 3 BO 

30 10 -30*30 
136.60 137 10 

81.30-80.65 
152.80 -153 40 

110.05 110.45 
15345 154 00 

Irányzat? 
A mai értéktőzsde ismét üzleltelen és esemény-

telen volt. Csendes forgalom mellett egész Zár-
latig alig 1 százalékos áringadozások fordultak 
elő. A hfyigulat azonban egy árnyalattal barátsá-
gosabb volt. A fixkamatozásu papírok piaca szin-
tén üzlettelen volt, a valuta- és devizapiac egy 
árnyalattal barátságosabb. 

Gabonatőzsde: 
Az irányzat tartott, rozs barátságos, a forgatom 

csekély. 

Illvataios árfolyamok: 
76 kg. 

33.65-33.90 
33 60-33.80 
32.75 33.00 
33.45-33.65 
33.45 33.65 

Buza 
Ttsziv. 
FMIsiai 
Fm. 
Pv. 
Bácskai 
Dunántuii . 
Rozs, peatvid. 
Arpa takarmány t. 
Arpa takarmány II 
BuTükorpa 
Síe«Ke 
Tengpr-

es yéb 

77 
3390-34,20 
33.55 34 10 
33.05 33.30 
3370-33.95 
33.70-33,95 

78 ks 
34.35-34.55 
34.15-34,45 
33 40 33 60 
34 05-34.25 
34.05-34 25 

79 Vtf. 
3465-3485 
34 55-34 75 
33.75 34 85 
34 35 34.60 
34 35-34 60 

32.90 33.C0 
30.50-31.25 
30 00-30 20 
23,75 24.03 
52,-— 54.— 
2840 287.1 
27 60-27.85 

•éb 

egyéb 
Zab I. 

közép 
Kííle* 

30.70 3^ 85 
3355-34 55 
29.85 30.00 
34,25 34 50 
34.00 34,23 
2850-3000 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF, 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagynrország 
Hírlap-és Nyomdavállalat Rt. Uftnyvnyoíjjdájí'.-.an. 

Csak eredeti Waffenrád fegyvergyár 
kerékpárt vegyünk, mert évtizedek óta e 

vezető világmárka. 

Kedvező részletre 
beszerezhető. 

Gummlk, alkatrészek és 
javítások olcsón kapható. 

Ólma Mártonnál 
K á r á s z u c c a 1©. 

Amerilcaí 
írógépeli 
raktára. 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberfr 
lis napilapját támogatja, aki nyomtatvány szükség 
letét a Délmagvarország-nyomdában (Ltto Lipót, 
ucca 19.) szerzi be. Telefon lí—S4. 


