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— A tanyai vieut talpfáinak verseny-
tárgyalása. A várói, mint ísmere'es, verseny-
tárgyaliit irt ki a tanysi vasút építéséhez szQk* 
ságes talpfák szállítására. A versenytárgyalási 
ídihivásra tizenhat vállalat küldött zárt 8'állatot. 
Ax ajánlatokat a versenytárgyalási bizottság 
Bokor Pál elnökletével pinteken dílben bon-
totta fel a vállalatok képvis lőinek jelenlétében. 
Hogy ki kap]i mej » szállítást, azt végső fokon 
s város tanácsi dönti majd el. 

A KAC nagysikerűnek Ígérkező bálja f. hő 
30-án, szombaton a Kass összes termeiben. 281 

— As Országos Stefánia-Szövetség 52. számú 
~auya- és caecsemővédő intézet V ik folytatólagos is-
meretterjesztő előadása folyó hó 31-én délután 3 óra-
kor a Csongrádi sugáruti elemi népiskolában. Az 
anyák részére az előadást dr. Lakács József egyetemi 
tanársegéd, az intézet vezető főorvosa tartja a cse-
csemőgondozás és a mesterséges táplálásról. Belépő -
dij nincsen. 

Háztulajdonosakat meghivja az elnökség 
vasárnap délelőtt fii 11 órakor az egyesület 
helyiségében tartandó igen fontos gyűlésre. 304 

— A dühöngő férj levetette magát az eme-
letről, mert felesége nem akarta beengedni. 
Budapestről jelentik: A Csáky ucca 28. számú 
házban az első emeletről leugrott Schöpfer József 
vasesztergályos, miután kűlönváltan éiő felesége 
Schuller Erzsébet nem akarta a lakásba beengedni. 
Schöpfer öt hőnappaí ezelőtt vette feleségül Schul-
ler Erzsébetet. Eleinte jól éltek, de később Schöpfer-
nek nem volt munkája és ettől az időtől fogva 
napirenden voltak a veszekedések. Egy héttel ez-
előtt azután Schuller Erzsébet otthagyta Schöpfert 
és a Csáky ucca 28. számú házban az első eme-
leten egy részvénytársasági igazgató családjához 
állt be háztartási alkalmazottnak. Schöpfer ezalatt 
többször kérte a feles igét, hogy menjen vissza 
hozzá, de az erről hallani sem akart. Tegnap dél-
előtt, amikor Schuller Erzsébet a házvezetőnővel 
együtt a Lehel piacra ment, feleségének esett és 
fojtogatni kezdte, ugy hogy a házvezetőnő és a 
piacon járó-kelők tudták csak a dühöngő embert 
ártalmatlanná tenni. A késő esti órákban Schöpfer 
ismét felment a feleségéhez, megzörgette az abla-
kot és bekiáltott: 

— Gyere vissza, vagy kést döfök beléd! 
Schuller Erzsébet nem felelt, mire a dühös férfi 

öklével bezúzta az ablakokat, majd levetette ma-
gát az emeletről. Néhány perc múlva megérkeztek 
a mentők, akik Schöpfert a Rókus-kórházba szál-
lították. A szerencsétlen ember karját törte és fején 
is súlyos sérüléseket szenvedett. 

UJ táockurzuiok kezdödntk Révész 
tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok 
késiére délután 6 órakor, felnőtteknek esíe 8 
órakor. A legújabb táncokból magánórák. 
Egyeseknek és csoportoknak egész nap tanítás, 
jelentkezés délnlán 6 órától. 

minden minőségben, az összes létező színekben 
valódi . T R t M E L L A * sefyembarisnyák 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 

Ozv. Rlchter Gézárié szül. Schnitzer 

Rózsi fájdalommal és megtűrt szivvel tudatja, hogy 

rajongásig imádott drága férje 

Richter Géza 
folyó hó 29-én 40 éves korában visszaadta a Minden-

hatónak jó lelkét. 

Temetése szombaton, f. hó 30-án délután 3 órakor 

lesz Böró Jósika ucca 25. számú gyászházból. 306 

Öt*. Hajdú J i n oané szül. Ssé lp i l Er-
zsébet ugy a maga, mint gyermekei nevében 
fájdalomtól megtört szivvel jelenti, hogyfelej • 
hetetlen jó férj, apa és nagyapa 

Hajdú János 
gyümölcskereskedő 

életének 55-ik, boldog házasságának 33-ik 
évében vasúti szerencsétlenség fo ytín Déván 
történt gyászos elhunytat és az ottani temető-
ben való elhelyezését. 

Emléke örökké él szivünkben! 

305 Gyászoló családja. 

A színház heti műsora: 
Szombat délután ifjúsági előadás: Carmen. 
Szombat este: Annabál. Bérlet A. t l . 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: A cigány-

prímás. 
Vasárnap este: Annabál. Bérletszünet. 
Hétfőn: Annabál. Bérleiszünet. 
Kedden: Annabál. BérletszQnet. 
Szerdán: Farsangi lakodalom. Operabérlet 11. 

Színházjegyét a DÉLMAOYAKORSZÁGjegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

Annabál. 
Amikor egy műfaj a legstilizáltabb lesz és a 

stilizáliságái oda fejlesztik, hogy mesterségesen 
antiquirozó vegyfolyamaiba mártva a legegysze-
rűbbé akarjak tenni, hogy közvetlennek lássék, 
akkor a körül a műfaj körül bajok vannak. A mai 
operettek a veszendő lélek kapkodásával mutatják, 
a jelenben semmi reményük, visszatérnek tehát a 
múlthoz. Előbb még Régi jó Budapest, ma már 
anno 1880, talán a kedves, jó öreg zeneprofesszor, 
Volkmann Róbert kedvéért, akit elért az a sze-
rencse, hogy bűbájos szerenádjaiból, quartettjeiből, 
négykezes zongoradarabjaiból operettet formáltak. 
Schubert, Offenbach, Tschaikovszki után most 
már Volkmann. Az operett népszerű zeneterjesztő 
műfaj, többet tesz a siker és a megismertetés ér-
dekében, mint a csendes rajongók negyven évig 
tartó leborulása az alkotás eiőlí, mégis barbár do • 
lógnak tartjuk az elvonult korokon tul élő költé-
szetet kiráncigálni a Pantfaeonból, hogy egy perc 
könnyüvérű örömében papirosrózsát hullassunk az 
eltorzított melódiákra. 

Ezt általánosságban mondjuk. Az Annabál 
ugyanis megőrzött valamit a zenepoéta munkáinak 
hangulatából: a romantikus, tiszta érzelmeket, a 
szöveg sima finomságát, amely óvakodott a sablon-
operettek triviális eszközeitől, hogy valamiképpen 
kiérdemelje a klasszikus bocsánatot az ellene el-
követett erőszakért. 

Martos Ferenc és Kulinyi Ernő ügyes tollú 
librettisták, akik összeegyeztették az operett nagy 
korának stilusát a mai igényekkel. A páthoszos és 
graciózus merevségbe a bohózat üditő fordulatos-
ságát vitték bele és igy elsőrendűen kedves ope-
rettet nyújtottak az éhesen várakozó, sokszáju 
operettszínházaknak. A turnürös hölgyek, valcerozó 
nagymamák, atillás huszártisztek sok szelíd sóhajt 
csalnak ki. Istenem, talán akkor jobb idők voltak, 
akkor még a princek is beálltak szerelmükért ká-
dárlegénynek, bezzeg most j5, ha beállnak a papá-
hoz üzlettársnak. 

Hogy visszatérjünk a zenéhez, azonkívül, hogy 
Volkmann Róbert muzsikája szerepelt, Vincze 
Zsigmondot is illeti valami elismerés, amiért ép-
kézláb operettet faragott a különálló számokból, 
sőt saját invenciójából is juttatott csekélyke kóstolót. 

Az előadás teljes dicséretet érdemel. Készült-
ségben, kiállításban megtettek minden lehetőt, a 
primadonnák öltözéke igyekezett korszerű lenni, 
természetesen mindennél fontosabb, hogy az 
énekprodukciók is helvükön találták a szereplőket. 
Kolbay Ildikó bájos, Gábor Mara jókedvű, Trillap 
Ilonka ennivaló volt. Fenyves ezúttal játékban és 
énekben rokonszenves alakitást nyújtott. Delly 
mókázása, Bilicsi jóizü játéka, Herczegné finom 
nagymamája mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 
bemutatót nagy tetszéssel fogadta a közönség. A 
telt nézőtér sokat ismételtetett és őszinte hódolat-
tal fogadta a halhatatlanságba költözött muzsikus 
rövid látogatását, a sokat jelentő, de keveset be-
futó deszkákon. I. v. 

* Koncz János világhírű heged amüvés i f eb -
ruir 9 én a Tiszs-szállóban adjt több évi tá-
vollét ntán szegedi hangversenyét. Műsoron a 
fővárosban szenzációs sikert arató műsor, ennek 
keretében Caesar F/aak szoná a. Kíséretet Kósa 
György jeles éi kedvelt zongora ad visz látja el. 
Jegyek 15 eier koronától, Hirraoaíáná!. 

* Annabál. Ma már mindenütt csak az „Annabál" 
szenzációiról beszélnek, legékesebben szól azonban 
az a teljesen zsúfolt ház, mely a tegnap esti bemutató 
a'ka'mival lelkesen ünnepelte a nagyszerű előadást. 
Az , Annabál" kasszasikerére azonban legjellemzőbb, 
hogy a színház vezetősége úgyszólván a jövő hét maid 
minden estéjére műsorára tűzte az .Annai>ál"-1. A fő-
szerepeket minden egyes előadáson továbbra is Kolbay 
Ildikó, Gábor Mara, Trillap Ilonka, Fenyves, Sugár, 
Daily. Szentiványi és Bilicsi játszák. 

* Ma délután ifjúsági előadás: Carmen. Bizet 
világhírű operája ma délután ifjúsági előadásul mérsé-
kelt helyárak mellett kerül szinre. A címszerepet ez-
úttal a fiatal, tehetséges és Bzép jövő előtt álló Ziíta 
Emma fogja alakítani, mig a többi vezetőszerepekben 
Szász Editb, Vass Manci, Faitk Giza, Kertész Vilmos, 
Leopild, Arany, Fenyves, Sugár és Bilicsi nyújtanak 
elsőrangú alakításokat. 

* Az Annabál szenzációs előadásait mindenkinek 
meg kell nézni. 

* Vasárnap délntán mérsékelt helyárakkal: A 
cigányprímás. Kálmán Imre rendkívüli sikerű ope-
rettje vasárnap délután mérsékelt helyárak melleit kerül 
szinre. A vezetőszerepeket a délutáni előadáson is 
Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Herczegné, Sugár, Delly, 
Szentiványi, Herczeg és Hunyady mint vendég játszik. 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai, ^of*" 
táki Angol font 346350-3«76!)U, cseh korona 2109.5— 
2117*1), aiűár 1236.25-1261.25, dollár 71300-71600, 
francia frtwfc 2700 -2715, holland forint 28620— 
18750, Isi 3Í6—321, !éva 475-515. ür* 2870-
2890, márka 16966.5 -17016.5, osztrák schilling 100.35— 
1&9.67, dán borona 11625 17676, svájci frank 13747— 
13802, bei«s frank 3238- 3252, norvég korosa 
144S5—14535, svéd korosa 19JS0—1914Ü, lengyel 
zloty 9.UJ—l'JO'O. 

DtiUak t Amsterdam S850Q—28700, Selgrád 1256.75— 
!271.25, Berlin Uj966.5-i70t6.5, Bukarest 314-319, 
Brütsizel i238-á252, Kopeufcága J762á-17675, 
OsiA 14485-14535, Londoc M475—347475, Mi-
lánó 2870-2884, Kewyoí'S 71260-71460, Pária 
2688 -2702, Prága 2110—ill7*i„ Sxötia 475— 
535. Stockholm ISÉ80-1914Q, Varéi 94S0—10Q50, 
Wién 100.37-100.67. Zürich 13747-13787. 

Zürichi tőzsde. Nyitdt t Páris 19.6205, Londoo 
2520.-5 Newyork 518.-. Srümel 23.57Í0, Milaac 
7.0.90, Amsterdam 208.10, Berlin 123.45, Wien 
Í.3073.025Ü, Szófia 3.60, Frága 13.3450, Varsó 72.50, 
Uudai>est »,0072.60, Seiusrest 2.2850, Belgrád 9.15. 

Zárlati Pária 19,53 London 2521.70 Mewycrk 
SÍ 8.50, Brüsszel 23.60, Milano 28.89, Amsterdam 
208.10, Berlin 123.40, *ien Ü.U073.Q250 Szófia 3.60, 
Prága 15.3450, Varsó 72.50, Budapest 0M72M. B«i-
«rád 9.1450, Bukarest 2.31. 

Tcrménytőz8de. Az irányzat tartott, a forgalom 
csekély. 

uvauűos árfolyamok: Busa 75-os tiszavidékí 3300— 
£925, felsőtiszai 3875—3900, fehérmegyei 3J35-38J0, 
pestvidéki 3850—387f, egvéb dunáaiuli 3325—3850, 
77-es tissavidíki 3950-3975, felsőUui 3925-39A 
fehérmegye 3875-3900, pestvidéki 3900-3925, egyéb 
dunántuli 3875-2900 78-as üszavidéki 3975—4000, 
felsőtisMi 3950 - 3975 fehérmegyei 3900-3925, pett> 
vidéki 3925—3950^ egyéb dunántúli 39JJ—39i5, 79-u 
tiszavidéJd 4000 - 4.25, felsőtiszai 39.'5-4U00, fehér-
megyei 3925—393'! pestvidéki S950- 3975, egyéb 
dunántuli 3950 -2975, roas 2350-2375, Ukarmáa*-
árpa 2403—45vU, aőrárpe 3003-3400, zab 2653-2800, 
tengeri 18C0-1825. köles 185ü-1913, korpa 1702-1725. 

Irányzat. Az értéktőzsde a pénteki rendezési napon 
kissé egyenlőtlen irányzatul indult. A külföldi tőzs-
dékről barátságos hangulatot jelentetlek, enaek azon-
ban az itteni piacra nem volt. befolyása, amennyiben 
sok értékben a hétvégi rendezés kissé alacsonyabb 
árfolyamokat eredményezett. A Viktoria-malom rész-
vényei további nagy árukínálat folytán pénteken ujabb 
25 százalék árveszteséget szenvedtek. A Nova piaca 
csendes vo t. Nagyobb árveszteséggel zárt még a Geor-
gia, amennyiben 3 százalékkal olcsóbbodott. A többi 
papírokban fel- és lefelé alig 1 -2 százalékos ingado-
zások fordultak elő. A Magyar Nemzeti Bank tovabbra 
is szilárdan tendált. A fixkamatozásu papirck piacán 
az irányzat pénteken nagymértékben lanyhult. A pénz-
tárjegyek és hadikölcsönkötrények 10-25 százalékkal 
olc«óbbodtak. A valuta- és devizapiacon a dollár 50 
ponttal esett. Páris és francia frana *5 ponttal meg-
szilárdult. Kissé barátságosan tendált a Bukarest és a 
lei, mig a Varsó és lengyel márka 100—200 koronával 
esett vissza. 

A legfinomabb valódi 

AKÁCMÉZ 
kilója 1 6 . 0 0 0 korona a 

Központi Tejcsarnok RT. 
fióktejcsarnokaiban. 275 

Meinl-lcáre 
KLAUZÁIo TÉR 2. 


