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Sszin&ás; és Müvés&et 
HETI MŰSOR: 

Pénteken délután: Csipetke. Mérsékelt helyárak. 
Délutáni bérlet 20. 

Pénteken esle: Tánc a boldogságért. A. bérleti. 
Szombaton délután: Vigözvegy. Filléres hely-

Arak 
Siombat este: Táno a boldogságért Bérletszü-

net 
Vasárnap délután: Fs^ csók és más semmi. 

Operett. Mérsékelt helyárak. Délutáni bérlet 21. 
Vasárnap este: Tánc n boldogságért. Bérlctszü-

net. 
Hétfőn este: Bohémélet. Opera. Felemelt hely-

árak. Premierbérlet. 7. 

Tánc a boldogságért 
H ő n y i Adorján jó iró, L a j t a i Lnjos jő ze-

neszerző és ketten egvüt még se tettek ki egy egé-
szet. Egy egész operettet. Irodalomnak kevés, amit 
rászántak, operettnek meg sok. A téma nem me-
rül el egészen a giccsben, de koncessziókat tesz 
neki. Egy másik főbenjáró bűne, hogy nem ad elég 
alkalmat muzsikára és minden humor egy kedves 
kis könyvkőtőinas körül koncentrálódik, ami szin-
tén nem elég az operett-üdvösséghez. 

Ez a Tánc a boldogságért is amolyan nyomta-
ték a szinházi ügynökség mérlegén, ami derék vi-
déki színházak között cirkulál reménytelen ambí-
ciókkal. Nem kelt se boldogságot, se bánatot, leg-
feljebb még egy elkedvetlenedéssel többet, de mi az 
ma már, amikor annyi mindentől el vagyunk ked-
vetlenedve. 

A színház gondot fordított az előadásra. Leg-
jobbjait küldte csatasorba. Kedves és megnyerő 
volt J u r l k Ica és J n r i k Julcsi, K e m é n y disz-
tingvált tónussal, finom liraisággal alakított egy 
zeneszerzőt és határozottan Intonálta a nivót. Már-
kus ügyes szerelmest, K r é m e r pedig igen mu-
latságos tökfilkót játszott. Az est egyik sikere az 
övé volt. K ő r ő s s y zsánerében maradt, humoros 
volt, He r c zeg , G a r a m i Jolánnal barátságos 
nyárspolgári párt alakított és ezzel minden érde-
mes momentumot kimerítettünk. A zenekart Tő-
r ök Emil vezényelte, a vezérszólamot és szólót 
B eck Miklós vezette — zongorán. 

Heifefz Jascha 
márciusban Szegeden 

koncertezik 
Kimagas ló esem'énve lesz. az idei szeged-

hangversenyszezonnak. A »Harmón ia« ki-
vá ló vezetője, dr. K u n Iz idor csütörtökön 
egy estére lekötötte Ileifetz Jaschát, a leg-
első művészek k ö ' é tartoró, v i 'ágM-ü he-
gedű virtuózt. Hcifetz Jascha rend ' ivPli 
művészi p á l y á j á n eddi«? sohasem hang-
versenyezett Szegeden és most a Harmó-
n i a áldozatos, nagyjelentőségű vállalkozá-
sával Szeged lesz az els'ó magyar vidéki vá-
TOS, ahol megielenik a kon^e"t ó iu o n .A 

szerződést hosszú ideig tartó tárgyalások 
előzték meg, amig végre csütör tökön sike-
rül t a megegvezést perfektuálni . Heifetz 
márc ius 17-i hangversenye a szegedi sze-
zon legkiemelkedőbb eseménye lesz. 

A szegedi színház műsora a „Csongrádi Hír-
adódban. A Csongrádi Híradó csütörtöki számá-
ban uj rovatot látunk, cime: „A szegedi színház 
heti műsora". Nem tudjuk, hogy a színház igazga-
tósága vezette-e be ezt az ujitást vagy a „Cson-
grádi Híradó" léptette-e életbe ezt a rovatot, mi 
azonban örömmel regisztráljuk az ujitást, mert an-
nak ellenére, hogy csak csekélyke jelét látjuk an-
nak az álláspontunknak, amelyet régóta hirde-
tünk és amely abban kulminál, hogy Szegedet kul-
turailag a környék központjává kell fejleszteni. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy a szegedi szinház 
műsora, különösen, ha a műsor is, a szereplők is, 
az előadás is jó, — állandóan érdekelni fogja a 
környékbeli városok közönségét. 

Patakv Kálmán magyarországi túrája. P a-
t a k y Kálmán, — aki hétfőn vendégszerepel a 
szegedi színházban a Bohémélet című operá-
ban — ugy látszik magyarországi turnén jár. 
11-én hangversenyt ad Miskolcon a Lévay Jó-
zsef Közművelődési Egyesület rendezésében. 
12-én Nyíregyházán, míg 13-án Debrecenben 
lép fel. 

Herczeg-ciklus Miskolcon. Abból az alkalomból, 
hogy Herczeg Ferenc nemrégen töltötte be életének 
70. évét, a miskolci szinház Herczeg-riklust ren-
dez. A ciklus második előadása gyanánt szerdán 
kerül színre a „Gyurkovics lányok". Herczeg Fe-
renc egyik legrégibb és legsikerültebb vígjátéka, 
amely tudvalevőleg írói népszerűségét megala-
pozta. 

Színház Makón. A társulat szerdán a Timosát 
adla elő Remete Géza Mózsija és Lackó dr Tow-
jeje teljes művészettel és mélységes átérzéssel ala-
kított emberi figurák voltak. Kovács Nusi Sára 
asszonya nemes egyszerűségével és méltóságával 
hódította a sziveket a szenvedő anya felé. Váró An-
nié persze, hogy ezúttal is jó volt. Timosa szere-
pében G á t i Pál sikere teljes volt. Pénteken dél-
után 4 órakor Botrány a Savoyban cimü vígjá-
ték, pénteken egte Nászéjszaka, szombaton Molnár 
Ferenc örökbecsű alkotása: Liliom. Vasárnap dél-
után 3 órai kezdettel filléres helyárakkal Martos 
Ferenc daljátéka: Az obsitos és este negyed hat 
órakor ugyancsak filléres helyárakkal: Az utolsó 
Verebély lány. 

A színházi iroda hírei 
A „Csipetke" ünnepi előadásban kerül ma dél-

után színre. Az ünnep alkalmából ismét zsúfolt né-
zőtér fog gyönyörködni és kacagni a remek operett 
nagyszerű jelenésein. 

Minden szám sláger » „Tánc a boldogságért" 
cimü kitűnő operettujdonságban. Lajtai Lajos pom-
pás jazz-muzsikáját gramofonon, rádión és a ze-
nekarok játékából mindenki ismeri. A szenzációs 
muzsika érdekes és hangulatos szerelmi történet 
kísér., amelynek két aranyos leány és két jókedvű 

BUDAPESTI 
HINDENBURG KOKSZ 
Minden mennolseghen házhoz szállítva. 
Viszonteladóknak árk edvezming? 

físSs* & keztyüszalonomat j f ü m e g n y i t o t t a m , 
ahol modern férfi, nöi és estélyi keztyűket a legújabb bécsi divat szerint a legjuMnyosabb 

Modelljeim ' " í iST" 
V*r ucca 4. I. e. 5. szám. 

niüoMinMH. Kertész Piroska 
A Szegedi óráiok-ékt zerészek Szakosztályába | 
tömörült iparosok és ékszerkereskedők 

14 napos évvégi árusítást rendezne'' 
és ifjen kivételes olcsó és nagyon mérsékelt árakon bocsájtják óra- és ékszeráruikat a t. 
vásárló közönség rendelkezésére. Használja ki mindenki e ritka alkalmat és vásárol|o> 
olcsó árak mellett, hiszen köztudomásu, hogy az arany-ezüst örök érték és hogy ez a ieg 
lohb tőkebefektetés. Nézze meg áras kirak atainkatll 

Háziasszonyok! Hs««^nn<>m 
lenven k izáró lag 

I 

rSEIKER-SUTOPORI 
kérjen és vegyen. 

Kérje fflszeresétSl a Dr. Oelfcer-téle IN ÖVEN Tíny-
könyTcí. ha ott nom volna, ugy kflzvellentll a gylrtól: 

Budapest, VIIL ker., ContI uoca 25. u&m. 

fiu a hőse. A szegedi előadás teljesen kifogásta-
lan, a színpadok gyönyörűek. A „Tánc a boldog-
ságért" vasárnapig marad műsoron. 

Ha nincs még jegye a „Bohémélet" hétfői estt 
előadására, siessen és váltsa megl 

Lehár Ferenc zenéje csendül tel szombaton dél-
után a színházban. A „Vigözvegy" kerül szinre fil-
léres helyárakkal. Glavari Hannát Sz. Patkós ír 
ma énekli I 

Egy csók és más semmi páratlan sikerét iga-
zolja, hogy a vasárnap délutáni előadásra is csak-
nem valamennyi jegy elővételben kelt el. 

Kőszeghy Teréz, a m. kir. Operaház kiváló éne-
kesnője, Pataky Kálmán a bécsi Hofoper tenoris-
tája és Svéd Sándor, a m. kir. Operaház ünnepelt 
baritonistája, hétfőesti vendégjátékán minden ze-
nekedvelő jelen lesz. Vezényel: Beck Miklós. 

Kétnapos szünet a színházban. Jövő héten szer-
da és csütörtök este az „ördöglovas" rendkívüli 
előkészületei miatt a szinház nem tart előadást. 

Jegy valamennyi pesti színházba 25 százalékos 
engedménnyel a Pi'lmagyarország előfizetőinek. 
Operaház: Manón. Nemzeti Szinház; Az ember tra-
gédiája. Magyar Szinház: Bál a Savoyban. Belvá-
rosi Színház: Helyet a fiatalságnak. Király Szin-
ház: Kék Duna. Fővárosi Operettszínház: Sárga 
liliom. Kamaraszínház: Mákvirág Pesti Szinház: 
Tányérmosó. Bethlen-téri Színpad: Számológép. 
Hoyal Orfeum: Variété műsor Terézkörnti Szín-
pad: Teljes gőzzel. Komédia Orfeum: Újévi malac. 

T ő z s d e 
Budapesti értéktőzsde zárlat A pár nap óta 

tartó szilárd irányzat mai napon újból erőteljesen 
folytatódott, ugy hogy a részvénypiacon csaknem 
minden érték további árnyereséget ért eL Az ér-
deklődés már nyitás alkalmával olyan nagy volt, 
hogy a még kevésbé favorizált értékek is lényege-
sen magasabb árnivón mozogtak. A papirok ár-
nyeresége azonban a tőzsdeidő későbbi folyamán 
lemorzsolódott A spekuláció érdeklődése azonban 
ma is főleg a már régebb idő óta favorizált rész-
vények felé irányult amelyeknek árfolyama kez-
dettől fogva egyenletes emelkedéssel zárlatkor a 
napi legmagasabb árnivót érte el. A forgalom élénk 
volt. A fixkamatozásu papirok piaca ériékei kö-
zül főleg a fővárosi kötvény irányzata szilárd, a 
többi címleteknél csak kisebb árnyereségek jöt-
tek létre. A forgalom közepes volt. Magyar Nem-
zeti Bank 140, Izzó 275.5, Ganz 12.75. Julaipar 13, 
Szegedi kenderfonógyár 14, Goldberger 32.5, Pa-
mutipar 43. Irányzat barátságos. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Irányzat tar-
tott. Buza májusra 91 hétnyolcad—háromnegyed (91 
hétnyolcad—háromnegyed), juliusra 90 ötnyolcad— 
fél (90.5—háromnyolcad), szeptemberre 91.5 (91.5). 
Tengeri májusra 52 háromnyolcad (52 háromnyol-
cad), julisura 54.25 (54.25), szeptemberre 55 hét-
nyolcad (55 75). Rozs májusra 62 háromnyolcad 
(62 egynyolcad), juliusra 63.25 (62 háromnyolcad), 
szeptemberre 64 háromnyolcad (—). Zab. májusra 
37 hétnyolcad (37 hétnyolcad), juliusra 37 egynyol-
cad (37), szeptemberre 36 hétnyolcad (36.5). 


