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fi szegedi városi színház műsora : 
Szombaton: Akárki. 
Vasárnap délután: Lil i . 
Vasárnap este: Náni . 

Sitnházjegyet • Délmagyarország ]egytr*dá 
fában telefonon la labet rendelni. A Jegyeket kl 
f iaatra házhoi MMJftk. 

^ k d r k i . 

Először is minden e l i smerés é s hódolat 
Barólhy Józsefnek, ennek a nagy tudásu és 
választékos izlésü vérbe l i rendzőmüvésznek, 
aki H u g o von Hofmannsthal megindi tó é s 
megrázó szépségű moralitását a szeged i szín-
padon valóra váltotta. Amit hozzáértés, lelke-
sedés megtehet , azt Baróthy József megtette: 
a s zezonvég bizonytalanságában stílust é s 
hangulatot varázsolt a deszkákra, amelyek 
ezen az estén valóban az egés z vi lágot je-
lentették. A képzőművészet i é s zenei hatáso-
kat rendkívül gazdaságosan és öt letesen hasz-
nálta föl, egészen eredet i é s igen sikerűit 
színpadi gondolatai voltak, így például a játék 
kezdetén az a remekül megérzékitet l ho lbe in i 
haláltánc, amelynek festői és plasztikus panto-
mimikája az egés z e lőadás alaphangját ütötte 
meg. Mátray Ernő megér tő segítőtársul sze-
gődölt Baróthyhoz a zene i a lá festés diszkrét 
megteremtésében. 

Arról igazán nem tehet a rendező , hogy 
a mai színészek j ó része nem tud, vagy nem 
szeret verseket mondani, hololt ez a szinész 
művészetének e lemi része . D e ez már kultura 
kérdése. Még is , néhány ér te lmes é s néhány 
mélyen átérzett dikcióval is szóigált ez a 
külömben is e l i smerésremél ló e lőadás . Uly 

Ci za (Akárki anyja ) , Bardácz Rósza (Jólét) 
é s Pártos Klári ( H i l ) igen szépen és benső -
ségesen mondották el z e n g ő igéiket, míg a 
férfiak közül Oláh Fe r enc erőte l jes , bár kissé 
túlságosan markáns Akárki je melleit Rogoz, 

Szilágyi, Herczeg, Hagymássy, Rohonczy és 
mások Jel legzetes figurái hatollak é s a Sátán 
kis szerepében nagyon e rős ábrázo ló készsé-
ge i mutatott a fialal Rónai B. 

Az emlékezetes művészi eseményszámba 
menő színházi este v é g én a hálás és meg-
halod közönség hosszú, for ró ovációt r ende 
zett a nagyszerű színházi ezermesternek, a 
kilünő Barólhynak. 

A színházi iroda hirei. 
Az. Operaház művészegyüttesének vendégjátéka. 

A szenzáció erejével hatolt a híradás, hogy az 
Operaház elsőrendű művészegyüttese junius 28-áiT 
és 30-án, Mozart: Figaró házassága és Don Juan 
című örökbecsű operájában vendészerepel a sze-
gcdi színházban. A kivételes eseményről szóló 
liiradás nemcsak Szegeden keltett méltó felténést 
és rilka érdeklődést, hanem a szomszédos városok-
ban is, ahonnan máris jelentős előjegyzések tör-
ténlek a várvavárt és igaz művészetet jelentő elő-
adásokra. A fővárosi sajtó nagy elismeréssel re-
gisztrálja a szegedi szili ház vállalkozását, inert 
arra ínég nem volt példa, hogy a vidéken az Ope-
raház elismerten nagy művészegyüttese tartson 
operaelőadásokat. A kulturális feladaton kívül gon-
doskodás történi arról is, hogy oly operák kerül-
jenek színre, amelyek eddig még nem szerepeltek 
a szegedi színház játékrendjén. Mozart halhatatlan 
két remekére: a Figaró házasságá-ra és a Don 
Jtwn-ra esett a választás, amelyeknek előadásában 
;LZ Operaház tizenhárom elsőrendű magánénekese 
vesz részt. Mindkét opera az Operaház kosztüm-
jeiben kerül színre, Fleischer Antalnak, az Opera-
ház karnagyának vezénylete mellett. 

Jedermann. Az irodalmi müvek kedvelőinek kí-
vánt a színház kedveskedni akkor, amikor szinre-
hozla Hofmannsthal szépségekkel leli misztériu-
mát, a Jedermann-1, amelynek előadása fáradtsá-
gos és lelkes munkál involvált. A pénteki bemu-
tató után szombaton is szinrekerül a Jedermann, 
amelynek csodás költészete élmény marad mind-
azok számára, akik Hofmannsthal remekének él-
vezői lehettek. 

I B A L O G H B Ö S K E Ü 
személyest n a Mulató Páriában 

Ü J O S E P H I N E B A C K E R Ü 
a Mulató Párlsban. 

Tladió 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora. 
Budapest 555.6. 9.30, 12 és 15: Hírek, közgaz-

daság. 11: Ultraphonhangverseny. 17.30: Sportelő-
adás. 18.15: Magyar zenés mesejátékok, Slojano-
Slojanovits Jenő zenei feldolgozásában, szólisták 
és hároinszólamu női kar szereplésével, kamara-
zenei kísérel mellett. 20: Grafonolahangverscny. 
21: A Margitszigeti Színfonikus zenekar hangver-
senye. 22: Pontos időjelzés, hírek, közlemények 
és lóversenyeredmények. — Barcelona 325. 17.30: 
Kamarazene. 20.30: Francia nyelvlecke, 21: 
Egészségügyi előadás. 21.10: Jazz-hand. 22: Ha-
rangjáték. 22.10: Átvitel Madridból. — Berlin 483.9 
5GB. 20: »Die versunkene (¡locke . dráma egy felvo-
násban Gerharrt Haupmanntól. 22.30: Tánczene, 
— Breslau 31N.N. 20.15: Hangverseny. Linnéké. Be-
natzkv, Friedmann, Kollo, Blon müveiből. — 
Frankfurt a/M 42S.K. 16.30: Orosz zene, 19.30: Át-
vitel a Saalhait nagyterméből: A »Wiener Phil-
harmonisches Orchester hangversenye. Utána 
Jazz-band. — Hamburg 394.7. 1925: »Rigolelto , 
opera négy felvonásban, zenéje Verditől. Utána 
könnyű zene. - Leipzig 365.N. Dresden 284. 20.15: 
Két egyfelvonásos: 1. Ninon von Lenclos ,K. 
Hardl). 2. »Die Kleinstädterin (Turgenyev), 22: 
Sport- és sajtóhírek. 22.15: Tánczene. — Milánó 
322.K. 20.45: Bánfi mérnök rádiótechnkiai előadá-
sa. 21: Operai átvitel: La Traviata Verdi1. 22,45: 
Jazz-band. - München 535.7. 22 15: Tánczene -
Nápoly 333.3. 21: Hangverseny a Beethoven ün-
nepély alkalmából. Beethoven müveiből: 1. Trio 
op. 97. 2. Kreulzer-szonála op. 17. 3. Vonós-hetes 
op. 20. Prága 34S.ÍI. 20: A vakokból alakitolt) 
ének- és zenekarok hangversenye Ilossiní. Kiel 
Macau és I.iszl müveiből. 22.20: Tánczene.. — 
Itóina 44!). 17.45: Hangverseny. 20.35: Angolnyelvű 
előadás a Sixtusi kápolnáról. 21.10: Színházi ál-
vitel. A szünetekben előadás. Wien 517.2. 577. 
10: Délutáni hangverseny. 20.05: A Wiener Sim-
phonierorchesler hangversenye. Műsoron Beet-
hoven, Händel, Schubert, (¡retry, Boccharini, Mo-
zart, Lanner és Strauss müvei. Utána tánczene. 

Az Operaház művészeinek 
vendégjátéka 
2S-án és 29-én. 

Jegyek a nélmagyarországnál. 

KEREKP AROSOK! 
Soha nem létezett olcsó árban v á s á r o l h a t n a k : Elsőrendű 
gumikat, alkatiészekít, felsze eiéseket óriási választékban. 

Tessék meggyőződni! Kerékpárok részletre i s ! 8ie 
SZÁNTÚ IGIOSNÁL. Reform- palota, gőzfürdővel szemben 

Értéktőzsde: 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai: 

Valuták: 

kngol font 27.83-27.99 Lel 
Belga I r. 79.60 -79.90 Léva 
Cseh kor. 16.94 -1702 Líra 
D i n k o r . 153 10 -153 75 Márka 
Dinár 11.04 10.10 Oztr, achll. 
Dollár 570.85 573 25 Norv. kor. 
Fr. frank 22.55 -22 .75 Sv. frank 
HolL forint 229 35 - 230.35 Svéd kor. 
Zloty 63.65 - 64 65 

Devizák: 
Amiterdai 229 52' |t230 22' |, PárU 
Belgrád 10.C6'|,- ÍO.IO'I, Prága 
Berlin 135.77'/,—136 17*1, Szófia 
Buk. dev. lei —.— Stockholm 
Brüsszel 79.57-79.82 ;|, Varsó 

«.««» 153.20 153.65 Bécs 
Osló 148.50 148.95 Zürich 
London 27 82 27.90 Szab. kttlt. 
Milánó 32.67 /. - 32 87 |, Marin--
Newyork 57285-574.55 

Zürúii: 

'£ 3.42'|t—3.52' 

32.75-33.15 
135.70 136.20 
80.62 1,-80.9 ÍV, 
148.40 149 05 
110.'5 110.65 

153.45-154.10 

22.42 1,—22,52'j, 
I6.S6V4-17.01»/« 

4.12>|,-4.16% 
153.55-154,00 
63 75 64,55 

80.62 I, 80.87'|, 
110.25 110.57 I, 
tel 3.40-3.4Q 

nyitás zárlat 
Páris 20.3450 20.34.75 
London 25.23.25 25.23.25 
Newyork 5.19.62.50 5.19'/, 
Brüsszel 72,17.50 72,22 
Milánó ¡29.80 29.65 
Amsterdam 208.12 2,8.12 
Berlin 123.11 123.11 25 
Bécs 0.0073.10 0.0073.12.50 
Szófia 375 3.75 
Prága 15 39 15.40 
Varsó 58.C0 58.00 
Budapest V 90.60 O 90.62 
Belgrád 9.13.50 9.13.50 
Bukarest 3.10,5'J 3.10.50 

Irányzat; 
Kedvethn hangulatban nyitóit a mai tőzsde a bácsi 

helyzetnek megfelelően, l é több a rendezési nap és a 
tpjkulácló eladása folytán gyengült az irányza és csak 
a tőzsdejelentés beérkezése u'án mutatkozott kisebb 
javulás. A Ganz-paoirok ét a Ganz é dekkö be tartozó 
vállalatok részvényei nyitották me > a sziíárdulást, a 
veszteségek lassankint a többi papí okrál ts eltün'ek 
Az El.ö M. Bizt. 5 pengővel esett vssz«, gyengék 
voltak a fculisszpapirok, a bank- és tak, érleltek és a 
M. Cukor. Zárlatkor EZ irányzat nyugodt, a forgalom 
c endes. A fix papírok piacán ma is üzettelen volt az 
irányzat. A valutapiacon gyengébben terdált a liia 
s svájci frank és a márka figyéb említésre méltó 
áiváltozás nem történt. 

Gabonatőzsde: 
Az irányzit lanyha, a forgalom csekély. 

Hivatalos árfolyamok: 

75. kg. 
28 90-29. 0 
28.70-29.10 
28.30-28.80 

Buza 
Tussá*. 
F.-tlszai 
Fm. 
ptf> 

Bácskai 28 30 28.80 
Dunántuli 28.10-28.50 
Rozs, pettvidéki 
Árpa 
Bu ¡akorpa 

76. l g. 
29 c0 29.90 
29.30 29.70 
29.C0-29.40 
23.93-29.30 
29.03-29 40 
2869 29.10 
26.75 27.00 
23.75 24 5'J 
20 20-20.40 

77. kg 
30.00-30 20 
29.8 J 30 10 
29.50 29.80 
29.50 2980 
29.50-29.90 
29.30-29.60 
egyét) 
Tengeri 
Zab I. 

közép 

78. kg. 

21.8 
25.30 
25.00 

22.00 
25 5D 
25.30 

Özv. Mülhoffer A lber íné , valamint gyermekei fájdalmas szivvel 

tudatják, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, testvér és rokon 

Mülhoffer Albert 
hosszas betegeskedés után, életének 60-ik, boldog házasságának 36-ik 

évében 1927 junius 23-án éjjel jobblétre szenderült. 

Drága halottunk hült tetemeit f. hó 26-án délelőtt 10 órakor fogjuk 

a zsidó temető cinterméből utolsó útjára kisérni. 

Drága halottunk, aki egész életed nekünk szentelted, soha el nem 

muló fájdalommal bucsuzunk tőled. 

Vi l lamos különkocsi délelőtt fél 10 órakor indul a Dugon ics térről. 

a legjobb gyártmányúak óriási választékban 
a legújabb forma és színekben 794 

rendktvUU olcsó szabott Arakon 

POLLÁK TESTVÉREK 
Csekon i c s uccai kalap raktárában 


