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A szinház heti műsora: 
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt helyárakkal, 

Kovács Kjtó vendégfölléptével: Marica grófnő. 
Pénteken: Az Orlow. Premierbérlet A. 19. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de 

Bergerac. 
Szombaton este: Az Orlow. Bérlet B. 19. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A drótostót. 
Vasárnap este: Az Orlow. Bérletszünet. 
Hétfőn: Az Orlow. Bérletszünet. 
Kedden: *z Orlow. Bérletszünet. 

Színházjegyét a DÉL-MAGYARORSZÁG jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

Téli ballada. 
— Hauptmann drámájának bemutató előadása. — 

A szinbáinái álUndóiulni látszik a törek-
vés a legnagyobb írót tr unkáival való kapcto 
lat meg'eremtésére és dméijitésére. Ez a mon-
dat esik látszólag cikornyás. A késő éjjeli 
órákban, sietős munka közben, tömörebben és 
amellett precizen bajosan tudtuk volna egy 
mondatban sűríteni, amit mondani akartunk. A 
nagyon tömör mondat ozonban mindig igényel 
némi magyarázató'. Ezért nem gazdaságos. 
Különösen a kéiő éjjeli órákban nem. Tehát a 
migyarázat. Mindössze két és félhónap mull 
el az ioei szezonból. Kaptunk ez alatt az idö 
alatt Shatespearet, Ibsent. Kapjunk lo'ábbra 
is. De sajnosén nélkü öztflk az élő irodalom-
mal való kapcsolatot Szándékosan hangsúlyoz-
tuk az élő szócska mellett az Irodalmat is, 
mert hiszen azoknak a daraboknak legna-
gyobb részéhez, amelyeket a színházik — akár 
a szegedi, akár más színház — előadnak, 
semmi köze az irodalomnak és vice versa. A 
mii tapogatódzást u|abb kísérletnek tekintjük 
abban, hogy a szegődi szinház belekapctolód-
jon az élő írod lomb i is. 

A Téli bal'adához körülbelül olyan forrás-
munka volt Zelma Lagerlöf mozi részére i i 
fe'dolgozott hites regénye, az Arne ur kincse, 
mint amilyen forrásmunkát sokat használt pél-
dául Shakespeare. Ez azonban nem akar se 
kritika lenni, se párhuztm, csak egyszerűen 
ténymegállapítás. Az Arne ur kincse azonban 
Saakespcare legtöbb f jrrásxunkájával pimpás 
kis alkotás. Három Svédországban szotg»lt és 
bazakészülő skót zsoldos katona rablógyilkos-
ságá*, a főisoldosnak a gaz ett után szövődő 
szeielmi tör*éné ét és a bűnösök bönhődíséi 
mondja el. Finoman, hatá ozottan balladisze-
rüen, urakodó elemmé té?e a Irg'iszt&bb mű-
vészettel a miszticizmust, az ésiaki népik e 
jellemző tuajdonságát és transcen lentátis erő-
ket, amelyekben fönt, ugy iá'szik, általánosab-
ban és mélyebben hisznek, mint ma még ná-
lunk. Érthető, ha ez a munka megra-
gadta Haupmannt. Igaz ugyan, hogy a szász-
országi takacsok nyomorának megrázó szín-
padi rajzával aratta ehő nagy sikerét. Az 
is igaz, hogy A bundával, ezzel a másik 
naturalista munkájával emelkedett a legnagyobb 
színpadi költök sorába. De hiába, vonzza öt is 
a romantikus és a Téli ballada, különösen 
hangulatával és befejezésével bele llik abbi a 
sorozatba, amelyből a Hsnnele a legismertebb. 

Más lapra tartozik, hogy milyen rangsor 
illeti meg a Téli balladát ebben csoportban. 
Kétségtelen, hogy nem tar ozik Hauptmann 
legjobb mu kái közé. Balladát irt ö ia. Ter-
mészetes, hogy színszerü és költői. De nem 
elég színszerü és nem elég költői ahhoz, hogy 
feledni tudjuk a drdma hiányát. A mi szín 
padunkra pedig nem való. Helyes, hogy játszani 
akarják Haup mannt. De más munkáját kellett 
volna elővenni A fordi'ás határozottan gyenge, 
nem költői, még kevésbbé drámai, olykor közön-
séges prózának is lapos. 

A rendezés és előadás minden tapasztalható 
igyekezet el'enére sem segítette elö a sikert. 
Sose szoktunk bogarászni, de azt már mégse 
szeretjük, ha frociiznak bennünket és mélyen 
bent a tengerben havas fenyvesekkel eiesztet-
nek gyökeret a befagyott vízbe. Pedig egyéb-
ként épp ennek a felvonásnak a díszlete keltett 
volna némi illúziót. Az egyes szerepekben 
Hercxeg, Baróthy, Szentiványi, Kaszab Anna, 
Hartányl, Gtnda, Falas és Rtgoz szorgos 
kodlak. A legtöbben jól tud'ák a szerepüket 
és valanenn}ien ismert képességeik arányában 
tevékenykedtek. 

Ismételjük, a szinház helyes uton jár. De 
igen gyakran ráhibáz a darabválasztás *a. Most 

még ezen múlik, hogy tar'ós és mély szin-
pidi sikert is arasson, aminőt tavaly is aratott 
egy-kettőt és hogy mslléá ¡Ihassunk elisme-
résünk teljességével. k. s. 

* Kőnig Péter és Juhász Gyula műve a 
Badai D J í r d . hangversenyen. Közftlfk, 
hogy Kőnig Péternek, a szegedi zeneiskola 
igazgatójának Juhász G>u1a költeményére irt 
zenei pályaműve az e ső dijat merte a Budai 
Dalárda pályázatán. A műve' Budapesten a 
Vigadó nagytermében adták eiő z&ufon, előkelő 
közönség jelenlétében. A fővárosi lapok szerint 
a szrgsdi zeneszerző és a szegedi költő müve 
fénypontja volt a nagyszabású zenei esténe». 
Magasz'aiják a Hmt-usz Budavárához c mfl 
zenei ódnak ujy hangulatokban gazdag zené-
jét, mint kö tői szövegét. A hatalmas müvet a 
Budai Dalá da százötven lagu együttess ad a 
etö a Székesfővárosi Zenekír kísérete mellett, 
óriá'i hatással. 

* Étay Emília, ¿Juhász Gyula, Mó*a Fe-
renc szereplésével január 7 én irodalmi est a 
Tisza-szállóban este fél 9 órako'. Jevyek Har 
monia péiz áránál (Belvárosi Mozi) 15—50ezer 
koronáért már k«p atók. 

* A színház második bérlete. Az idei szezon első 
bérlete ugy művészileg, mint praktikusság szempont-
jából a legnagyobb mértékben kielégítette a nagyszámú 
bérlőket, akiket ezúttal kér fel a szinház vezetősége, 
hogy a színházi titkári hivatalban (Telefon 690.) bér-
letük meghosszabbítása, illetőleg bérleti helyeik biz-
tosítása érdekében minél előbb intézkedni szivesked 
jenek. A bérleti árak és feltételek változatlanul ér-
vényben ír,a "adnak. Az uj, illetőleg a második bérlet-
ben a legnagyobb sikerű újdonságok kerülne < színre. 
A tulajdonképeni erős szinnáii szezon ezzel a máso-
dik bérlettel szokott megindulni, ugy hogy csaknem bi-
zonyosnak látszik, hogy az összes páholyok és jobb 
földszinti helyek a prem'erekre le lesznek foglalva 

* A Téli Ballada mi estére hirdetett előadása „Az 
Orlow" előkészületei miatt elmarad. 

* Az Orlow. A nagyszabású előkészületek arra kész-
tették a színház vezetőségét, hogy a ma estére műsorra 
tűzött Téli Ballada elöaaását ne tartsa meg, hanem 
helyette egy esti főpróbát tartson „Az Orlow" ból. A 
szinház vezetőségének ez az áldozatkészsége is mu-
tálj i, hogy mily nagy súlyt helyez arra, hogy Qra-
nichs'Sdien Brúnónak ez & legújabb és legnagyobb si 
kerü opeiettje minél tökéletesebb előadásban kerüljön 
színre a szegedi színpadon. A szereplő személyek is 
fáradságot nem kímélve dolgoznak egész nap, a szín-
padon állandóan folynak a próbák, a zongoraszobák-
ban a karmesterek, a próbaszinpadon a táncmesterek, 
a diszlettermekben és a festőtermekben a diszitősze-
mélvzet és a diszietfestók dolgoznak, szóval mindenütt 
sürgés-forgás „Az Orlow* sikere érdekében. A rend-
kívüli érdeklődésből, amely a jegyelővételekben nyilat-
kozik meg, arra lehet következtetni, hogy „Az Orlow" 
sokáig kedvelt müsordarabja lesz a színháznak. A fő-
szerepekben Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Feleki Klári, 
Penvves, Delly, Herczeg Faludi, Bilicsi és Rogoz 
mindannyian képességeik legjavát fogják nyújtani. 
Szi-ntiványi Béla, a darab rendezője és Beck Miklós 
karnagy mindent elkövetnek a siker biztosítása ér-
dskében. 

* Ma délután rendkívül mérsékelt helyárakkal: 
KOVÁCS Kató vendégfölUptével: Marica grófnő. A 
kiváló primadonna, aki kedden este a szegedi színpa-
don játszotta el a „Marica grófnő" címszerepét, teg-
nap pedig a budapesti Városi Színházban aratott n*gy 
sikert ezzel a szerepével, ma délután ismét Szegeden 
lép fel. A kiváló művésznő fellépte iránt várakozáson 
felüli az érdeklődés 

* Szombaton délután ifjúsági előadás: „Cyrano de 
Bergerac". 

* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: „A 
drótostót". 

Nöi és férfi fehérnemű, 
gyapjumellény, 
harisnya, 
kalap, 
ernyő 

Sál, 
kötött és 

bélelt bör-
keztyü, bokavédő stb 

leszállított olcsó árban. 
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E. Schatz Magda füzöszalónja 
Somogyi ucca 15 <i Telefon : 14-30 

Párnázott ülőbútorok elsőrendű készítése 

W 11\ 'Г E R 6 

Szeged, Osztrovszky ucca 3. Telefonhivő: 739. 

A valuta- ¿a devizaforgalom záróárfolyamai. tala 
ták t Angol font 34 Ы0—J«6550, cseh korona 2110.5— 
2117«, dinár 1262-1266, dollár Í13J0—71703, 
francia frank 2705-2720, holland forint 2862a— 
űi720, lei 332—337, léva 517- 520, Ura 2870-
2830, márka 16857- 17017 osztrák schilling 10040.— 
li/b.70, dán korona 17755- 178.5, svájci frank 13741 — 
13781, belga frank 3230- 3243, norvég koroaa 
14)73-14525, svéd korona 19070-19130, lengyel 
zloty 8800—9600. 

Devizák i Amsterdam 28620-28723, Belgrád 1262-
Í66, Berlin 16967-17017, Bukarest 326 -330, 

Brüszizel ±230 - 3240, Kopenhágt 17755 17805, 
Osló 14475-14525, London Í4í5.'0 -346510, Mi-
IKDÓ 2870-2680. Newyork П 265 -71435, Pária 
2692-2732, Prága 2IIC.5- »17.5, Szófia 517-520, 
Stockholm 19070-19130, Varsó 8OJO-86OO, Wien 
100.4J- 100.70 Zürich 13741—13781. 

Zürichi tőzsde. Nyitási Pária 19.4720, London 
4.50, Newyork 518.5J, Brüsszel 23.50, Milano 

0.90, Amsterdam 2U3.35, Serlin 123.45, Wien 
3.90731/. Szófi* 1.7750, Prága 15.3750, Varsó 62.53, 
dudapest 9.0072.70, Bukarest 2.2C, Belgrád 9.20. 

Zarlati Pária 19.50, London 2514'/,. Newyork 
218.7:3, Brüsszel 23.50, Milano 20 85, Amsterdam 
Д.8.35, Bérli a 123/0 Wien 0.0373.1750, Szófia 1.7750, 
Prága 153753, Varsó 63.-, Budapest OJ0072.70, Bel-
{rád 9.20. tfu»areet 2.42 0. 

Terménytőzsde. A szerdai terménytőzsde irányzat* 
barátságos, nyitás után megszilárdult, végeredményben 
az árfolyamok tartottak, a forgalom elég elénk. 

Hivatalos árfolyamok Buxa ío-os tismr ¡deict 3930 -
40. С1, felső tiszai ¿925—37 í 5, fehérmegyei és pestvidéki 
39.0 8950, egyéb dunantuli 3930-3950, 77-es tissa 
vidéki 4i 01— 4050, felső lista: 397 )-40 25, f-hermegye! 
es pestvidéki 39>j~40ü0, egyéb dunántuli 39 0-4U00, 
8-as tiszavidéki 4025-4Í75, lelsőtiszai 3375-4025, 

fehérmegyei és pestvidéki 3875-3925, egyéb dunántuli 
3875-3925, 79-es tiszavidéxi 4*5J-4 K0, feisőtisiai 
4025 - 4J75, fehérmegyei éa pestvidéki 4200 - 4050, 
egyéb dunántuli 4000 - 4050, rozs ¿65Ü-27Ü0, takarmány-
árpa ¿400-2 03, sörárpa 28 Ю-310О, sab 2325—2625, 
tengeri 1925—1950, repce 6000- 6100, köles 2400-
21ьи, korpa 1725 1775. 

Irányzat. A hétfői lanyha irányzat a mai tőzsdén is 
folytatódott. A külföldről érkező kedvezőbb jelentések 
a konireminl ismét eladásokra ösztönözték és mivel a 
spekuláció is néhány pepirban n>eieségbiztositó eladá-
sodat eszközölt, az árnivó 2 4 százaiékig csökkent. 
A kulisszbaa а Georgia, Hazai Bank, Rima és a Nova 
szenvedtek nagyobb árveszteséget, a Salgó tartotta ár-
folyamát, a Magyar Hitel és az Angol Magyar Bank 
pedig szilárdan itndiltak. A piac többi területén a 
vezetőértékek kivétel nélkül 2—4 százalékkal o.csób-
bodtak, mig a kulissz fel nem említett értékei ée a 
kőzippapirok legnagyobbrészt tartották árfolyamukat. 
A forgalom mindvégig szűk keretek közt mozgott. A 
fix kamatozású papírok piacán az irányzat baratságos 
nyitás után ellanyhult, különösen a kényszerkölcsön 
cselt nagymértekben vissza. A valutapiac ma teljesen 
üzletleien vot és a devizapiacon is csekély maradt a 
forgalom, az irányzat lanyha volt. Varsó és zloty, 
Bukarest és lei szenvedtek említésre méltó árveszte-
séget. Párie és francia frank, továbbá a dollár bank-
jegy, valamint London és angol font egy árnyalattal 
gyengébben teidiltak. 

L e g f ő b b m i n ő s é g ű 

angol hó- és sárcipők 
180 ooo és l96.ooo korona. 

Wimpassingi f-a teveszőrrel bélelt 
rr • •fl ' • rr 

noi hocipo 
magas vagy lapos sarokkal 280.000 kor. 

Angol 

gyermek hócipő 
28as számig 153.ooo, 29—34-es számok 165.ooo K. 

Wimpassingi t e v e s z ő r r e l b é l e l t 

gyermek hócipő 
28-as számig 195.ooo, 29—35 ös számok 237.000 K. 

Teveszörrel bélelt 

férfi hócipő 
250.ooo korona. 

Wimpassingi 

férfi sárcipő 
145.000 korona. 

Női sárepő. . . . lH.ooo korona. 
Leányka sárcipő . . 83.ooo korona. 
Gyermek sárcipő . . 79.ooo korona. 

Hó- és sárcipőjavitás a legszakszerűbben. 

G U l l I É i B Ö R I P A R 
Sséchenyt tér S. 

L I N Ó L E U M I P A R 
K á r á s z u c c a e . 619 


