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A szinház heti mfisora: 
Szerda: Izrael, szinmü. (A-bérlet 2. íz.) 
Szerdán éjszakai előadásul először: Tavasz ébredése. 
Csütörtök: Izrael, szinmü. (B-bérlet 2. sz.) 
Péntek: Bűvös vadász, opera. 
Szombat délután: Ifjúsági előadás. 
Szombat ette: A diadalmas asszony, operett. (7 órai 

iiezdettel.) 
Szombat éjszakai előadásul: A király, bohózat. 
Vasárnap délután: Rigolettó, opera. 
Vasárnap este: A diadalmas asszony, operett. 

Izrael. 
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Henry Bernstein. 

Rendező: Qulyás M 
SZEMÉLYEK: 

Ágnes hercegnő Gazdy A. 
Tibault, fia Rubinyi 
Guttlieb Buza Győző 
Szilván páter Polgár 
De Gregensa Gulyás Menyhért 
De Sallat Delly Ferenc 
De Mauri Szabó 
Hector Sári 
Reginai Pajor 
Gilbert Czobor 
De Moncc Hunyadi 

Tavasz ébredése. 
Dráma 3 felvonásban. Irta: Fraaz Wedekind. Fordította : 

Pajzs Elemér. Rendező: Gulyás Menyhért. 
SZEMÉLYEK: 

Gábor Menyhért Czobor Inre 
Stiefel Móric . • Rubinyi Tibor 
Rilov Jancsi Saári Gyula 
Wendla Lengyel Gizi 
Ilse Komáromi Rózsi 
Gáborné Uti Giza 
Igazgató Herczeg Vilmos 
Alarces ur Buza Győző 
Stiefel Keleti 

A bűvös vadász. 
Három hónap alatt a negyedik opera előadá-

sával készült el a szinház. Mennyitégre sok és 
ez azt bizonyítja, hogy komoly akarás él a ve-
zetésben az opera repertoit kibővítésére. Kár 
azonban, hogy a műsor csak a már itt szinreke-
rült op rákkal gyarapizik. Weber operája vagy 
tiz évvel ezelőtt jutott a szegedi szinház játé*-
rendjére, de műsoron nem maradt, már a pri-
mitív kiállítás miatt sem. Ma sok buzgóság, 
sőt áldozatkészség is mutatkozott az opera sta-
firozásában, ami azonban csak egy kis részt 
mutatóit abból, ami velejárója A bűvös vadász 
színpadi beállításának. Nagy technikai felszere-
léssel lehet ezt az operát szinrehozni, már pe-
dig a mi színházunk nagyon szegényes a tech-
nikai berendezkedésében. 

Az előadással elkészültek ugyan, de nem 
volt benne svung, se élet. Egy kis bágyadtság 
nehezedett tá, amit talán a sikerért való aggo-
dalom is előidézett. Szász Edit Agatája kiemel-
kedő volt az együttes teljesítményéből. Köny-
nyen, tisztán és precízen énekelt; kellemes 
hangja valóban üdítően hatott. Bihari Sándor 
érces baritonja uralta Gispár partiját és elő-
adásából nem hiányoztak a megfelelő drámai 
akcentusok. Gallai Maxja énekben, játékban 
•oha törekvő, de alig valamit mondó. És a 
szerep nem is az ő kisterjedelmű, lírikus te-
norjának való. Kmetty Ilona sem tudott az 
Anna alakjának érvényt szerezni. Teli van a 
hangja mellékzöngével és nincs se fénye, se 
melegsége. És a játéka is színtelen, fakó. A 
kórus, a vezénylő igazgató által erősen tartva, 
jól végezte feladatát és a zenekar is eredmé-
nyesen működött. 

Tapsban nem volt hiány, de az érfékssebb, 
a melegebb siker nem kisérte az eioadást, 
amelyben jó törekvések mutatkoztak, de a mü-
véizet szépségei nem tudtak belőle kibonta-
kozni. Félórával ismét későbben kezdték az elő-
adást, nem kis bosszúságára a közönségnek, 
amely a hosszú felvonásközöket is unta. 

* Koncr J á n o s hangversenye . Az egymást 
követő koncertek látogatottság teHr,etében saj-
nálatosan éheztetik tiatámkat U y iáiszix, a 

nagyszerű szemmel látta és biztos kézzel rajzolta 
meg a serdülő lányok és legények gyötrelmes 
csatáit a szerelemmel. Franc Wedekind évekkel 
előbb, mint Forró, ugyanerről a tragikus küzde-
lemről irt egy hatalmas, mélységeket feltáró tragé-
diát: a Tavasz ébredését. Azóta sokan túlzottan is 
támadták Wedekindet e merészségét, hogy a nagy 
küzdelmet a szinpad lámpái elé vitte, de minden-
hol elismerték, hogy a tragédia minden erotikája 
mellett is fényesen fogja hirdetni azt a nagy küz-
delmet, amely kihatással lehet a serdülő emberek 
egész jövendő életére. Az irodalmi világ már rég 
óta a legnagyobb elismeréssel vette be az el-
múlhatatlan müvek közé ezt a gyermektragédiát. 
Andor Zsigmond, a városi szinház igazgatója ma, 
szerdán éjszaka adja elő ezt a világhírű, hatalmas 
tragédiát az egész drámai társulat közreműködé-
sével. A színigazgató ennek a nagy érdeklődéssel 
várt előadásnak egész jövedelmét a Szegedi Újság-
írók Egyesülete karácsonyi segélyalapja javára 
ajánlotta fel. A Tavasz ébredése bemutatásának 
hire már eddig is megmozgatta a város egész 
társadalmát és az érdeklődést még az is fokozza, 
hogy az előadás előtt Juhász Gyula fog bevezető-
beszédet mondani. Jegyeket az előadás ^megkezdé-
séig — igen korlatolt számban — a szinház 
pénztára árusítja. 

* Henry Bernáté in larael je . A színházi iroda 
jelenti: A szinház nem elégszik meg olcsó szenzációk 
olcsó sikerével, hanem egymásután tűzi műsorra a 
mindenkit érdeklő és valóban irodalmi értéket jelenti 
darabokat. A drámai társulat, amely eddig eleget pi-
hent, most nagyon hálás és felejthetetlen szerephez 
jut. Az igazgató szerda estére tűzte ki a világhíres 
írónak, Henry Bernsteinnek nagyhatású drámáját, az 
Izrael-X. Bernsteinnek ez a darabja éppen olyan híres, 
de még talán nagyobb hatású, mint a nagy port vert 
Aprés moi I Bernstein munkájáról nem mondunk ujat, 
amikor ragyogó, szinte páratlan és utolérhetetlen techni-
kájáról szólunk. Ez a technika már nem egy darabot 
emelt a világhíresek hegyére és ide elsősorban került 
föl a mindenkit megrázó Izrael. A nagy emberi érzések 
drámáját ma este mutatja be a szinház az együttes 

i legkiválóbbjainak részvételével. 

közönség nem győzi az iramot és ebből ered, 
hogy sem a tegnapi koncertre, sem Koncz 
János mai hegedű-estjére nem akadt kellő 
számú hallgatóság, Koncz Jánost, aki az ulóbbi 
időkben évről-évre ellátogat hozzánk, ismeri is, 
szereti is a koncert-publikum és ugy ismeri, 
mint a hegedűnek kivételes képességű meg-
szólaltatóját és szereti előadásának elmélyedést 
bizonyító közvetlenségét, zengő, meleg tónusát 
és kifejlett, akadályokat nem ismerő technikai 
képességét. Ezeknek a kiváló müvésztulajdon-
ságoknak ma is élvezője volt a közönség, 
amely zavartalan gyönyörűséggel követte a 
művész frappirozó hatású előadását. Műsora 
gazdag volt és változatos, egyben változott is. 
A Kreutzer szonáta helyett a Vl.-kat játszotta, 
majd Mozart: Hegedűversenyét a hirdetett 
Strauss: Sonata helyeit, azután Corelli: La 
folia-ja, Schubert: Ave Mária-ja, Paganini: 
Boszorkány íánc-a következett és ráadások 
gyanánt Hubay: Zefirjét, Sarasate: Spanyol 
táncok-ját adta elő formában és tartalomban 
egyaránt kiválóan és nagy hatástkeltően. Nagy 
siker volt, ami velejárója a Koncz János mű-
vészeiének, mert ez a művészet tiszta, értékes 
tartalommal van teli. A kíséretet a gyengélkedő 
Kósa György a legteljesebb alkalmazkodási 
képességgel látta el. 

* Ma éjszaka adják Szegeden először a 
Tavasz ébredését. Forró Pál, akinek munkáit ma 
a legtöbben olvassák Courts-Mahler után, minden 
nagy sikert elért regénye közül a legnagyobb si-
kert a Diákkor történetével érte, azzal a könyvvel, 
amellyel megalapozta egész irói pályáját. Azóta 
Forró egyre-másra írja regényeit, de letért arról az 
útról, amely előtte állott, amikor azt a kétségtele-
nül értékes regény-rajzot megírta. Ez a könyv tíz-
ezer példányban jelent meg — és ez nálunk nagy 
ritkaság —, amit csupán annak köszönhet, hogy 

Törvényesítették a kosztpénz intézményét. 
Vasárnap kormányrendelet jelent meg, amely sze-
rint ha az adós a pénztartozást késedelmesen fizeti 
meg, akkor a lejárat napjától a fizetés napiáig a 
tőkének heti két százalék kamatát tartozik kár-
térítés gyanánt megfizetni. Ezzel törvényesen is 
bevonul a kosztpénz a magyar pénzforgalomba. 
Következményeit máris érezheti a közönség, mivel 
a bankok és takarékpénztárak olyan követeléseik 
után, amelyeknél eddig legfeljebb a késedelmi 
kamatot számították fel, most kosztpénzzel terhelik 
meg a feleket. A hetipénz felszámítását a rendelet 
következtében a pénzintézetek kiterjesztették a 
jelzálog-adósságok késedelmes befizetésére, a ké-
sedelmes váltóbeváltásokra és az olyan folyó-
számlatartozásokra is, amelyek jelzálogos bekebe-
lezéssel vannak fedezve. A kétszázalékos hivatalos 
kosztkamatláb azonban nem lesz állandó, mert a 
pénzügyminisztérium időközönként emelni fogja, 
esetleg leszállítja. A minisztérium a mostani hiva-
talos kosztkamat előírásánál is a piaci helyzethez 
alkalmazkodott és miután ugy találta, hogy a heti-
pénz kamatja két százalék körül hullámzik, két 
százalékot állapított meg. Pénzügyi körökben a 
két százalékot ugy tekintik, hogy azzal a minisz-
térium a valóságban minimálta a kosztkamatot, 
mert ezek után a tőkések nehezen fognak ennél 
olcsóbb pénzt a piac rendelkezésére bocsátani. 
Amilyen örömmel fogadják tehát a bankok részé-
ről a kormány vasárnapi rendeletét, annyira ellene 
vannak azok, akik a kosztpénz felvételére vannak 
ráutalva. 

TŐZSDE 
Esti magánforga lom. Az este 8 óráig hozzáérke-

zett jelentések alapján a Magyar-Olasz Bank szegedi 
fiósja a következőket jelenti: Miután a bécsi jelenté-
sek nem voltak kielégítők, az érdeklődés megcsappant. 
Kösién 2i20, Rima 103, Keresk. bank 1230, Őstermelő 
230, Viktória 206, Ganz-Danubius 4900 ezer korona. 

*. Onvtxakaanont árfo lyamai . Valuták: Osztr. kor. 
0.3000-0.3220. Dinár 2420Ü-25630, Sralcol 6 2 5 3 0 -
WüiW, Léva 15300-16100, Lei 1I20O-12M0. Lennel 
márka 0.030-0.040, Lira 940-895, Fr. frank 1125— 
1191, Belg* fr. 980-1035, Sv. frank 37JŰ -3920, Angol 
font 93400 -97800, Dolliki 21400—22500, Holland forint 
8120 - 8560, Dán korona 3790—4010. Svéd korona 
560 J-5930. Norvég korons 3195—3415, Napoleon 
7400Q pénz. 

Dtt i í ák i Bécs 0.3Ü00—0.3220, Belgrád 24200—25600, 
Pr*ga 62500—66900, Szófia 15030—1610Ü, Bukarest 
11200-12500, Varsó 0.030-0.04J, Milánó 930-985 , 

Páris 1110—1176, Brüssel 980-1035, Zürich 3700— 
3920, Loadon 93100—97500, Ncrwyork 21430—22500, 
Amsterdam 3120-3560, Kopenhága 3790—4010, Stock-
holm 5600 5930. Krisztiánia 3195-3415. 

Z l r i c h i tőmsde. Nyitási Páris 30.00, London 
2509, Newyork 574.00, Milánó 24.87'/,, Hollandia 
219.12, Berlin 0.300000000125, Bécs O.UC8ű'/». Szófia 
4.05, Prága 16.80, Varsó —.—, Bi'.hnH 0.0302'/4, 
Bakarest 2.87'/„ Belgrád 6.52'/,. 

Zürithi tárlat, i Páris 30.05. . m i , 509, New-
york 57350, Milánó 24.87'/,, ,i h . 219.00, Berlin 
0.000000033125, Bécs 0.0080'/,, Szófia 4.05, Prága 
16.80, Varsó —. , Budapest 0.0302'/„ Bukarest 
2.93, Belgrád 6.52'/». 

A Szegedi Kézmfiveabank mindennemű tőzsdei 
megbízást a legpontosabban végez el. m 

T n r m i n y l S s s d e i A keddi terménytőzsde a mag-
nemüekben élénk, egyebekben üzleltelen volt. 

Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg-os tiszavidéki 
100530—110300, egyéb 1C9000-1C9500,79 kg.-oa tisza-
vidéki 111500—112000, egyéb 110300-111000, rozs 
82500-83500, takarmányarpa 74300-77000, sörárpa 
8 :030—86000, köles 85300-87000, zab 82003-84300, 
tengeri 82300 -84000, repce 200000-210000, korpa 
4600."-470^. 
A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF. 
Kiadótulajdonos: Dilma^yarország Hirlap- és Nyomda -

vállalat R.-T. 
Nyomatott a Dél magvarország Hirlap- és Nyomda-

vállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged. 

G á s p á r I l la t szer tár 
Széchenyi-tér 7, Csongrádi-palota. 

legolcsóbb karácsonyi 
ajándéktárgyak 
Illatszer és kozmetikai különlegességek, 
eredeti kölnivizek, finom pipereszappanok, 
fésűk, fogkefék nagy választékban. 528 

K D O T - S Z O O T KULÖNLF.GESSEGEK 

Jön a karácsony Ez alkalommal ne mulassza el senki kirakatom megtekintésé!, bizonyítéka annak, hogy üzletem a legmesszebb-
menő igényeket is kielégíti. Megérkeztek a legszebb karácsonyfadíszek, üveggolyók, lanetfák, angyalhajak, 
feldisziieit karácsonyfák, aranyfüst, aranypor mindennemű < gyümölcsök aranyozására, továbbá elsőrendű d e s -
sertek u. m. Geibeaud, Lukács, Codeau, Koestlen, » • • • m r m 
Schmidi és a többi gyárak fölerakatai nagyban és ki- ff* fftt i f i Á t i * ffj tf* 1 * J ^ Z S B f 
csínyben. »» Tisztelettel • • * • • "»* w • 


