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HETI MŰSOR: 

Csütörtökön este: A „Szép a vilá«" előkészü-
lete miatt nincs előadás. 

Péntek este: „Szép a világ". Premierbérlet. 
Szombaton délutáa: Az abbé. Ifjúsági előadás. 
Szombaton este: Szép a világ. Bérletszünet. Fel-

emelt helyárak. 

Vasárnap délulán: Szép a világ. Bérletszünet. 

Vasárnap este: Szép a világ. Bérletszünet. 

Zenei események Szegeden 
Alig választ el hat hét a naptári év végétől és 

ezalatt a rövid idő alatt kibontakozik Szeged 
jelentősége a zenei fronton. Két nap múlva vi-
lágvárosokban is jelentős színházi esemény: a 
Szép c, világ bemutatója. Lehár jelenlétében, a 
jelentős művészi eseményre a rádiókaposolás 
utján az egész világ felfigyel. Szeged szempont-
jából nevezetes a vasárnapi nagy zenekari L0-
hár-hangverseny. ahol az illusztris zeneszerző 
müveiből összeállított műsor a nagy tömegek-
nek hozzáférhetőbb és Lehárnak majdnem min-
den opuszából vett szemeivények bemutatásá-
val ritkán hallható zenei élvezetet nyújt-A nagy 
zenekar hatása, a szép melódiák tobzódása, Le-
hár személyes megjelenése, olyan csemege, 
amely nagy sikerre számíthat-

Sorban utána következik deoembar 2-án a 
Filhcfmonikusok első bérleti hangversenye, ahol 
az uj karmester. Fricsay Ferenc mutatkozik be. 
mint szimfonikus dirigens- A muzsikusok nagy 
sikert várnak a fiatal ambiciózus karmester be-
mutatkozásától és e sikertől várják a Filhar-
mónia felvirágozásának uj korszakát, mely 
nemcsak adminisztratív vezetésben, hanem mű-
vészi irányításban is jelentős változásokat hoz 
a szegedi zenei életbe-

A zenei események gócpontja a december 4-iki 
Harmónia bérletest. Svéd Sándor ária- és dal-
estje- A szegedi színpadi szereplésével is a 
legkedveltebbek közé befutott legelső bariton-
énekművészünk olyan műsort állított össze, 
amely magában is elismerése a szegedi közön-
ség megbecsülésének. Az énekművészet minden 
ágazatából válogatta ki a legszebb, legtetszető-
sebb áriákat és dalokat. Introdukciónak 
Hiindel örökbecsű Lairgoját (Gratia Signore) 
álltota be, majd Mozart Don Jüan Szerenádiát, 
Rossini Cavatináját a Sevillaiból és Alfano (Tu-
randotot befejező hires olasz komponista Fel-
támadás c- operájának nagy baritonáriáját- A da-
lok virágából a legszebb csokrot Carissimi. Pa-
siello, Tosto. Schubert. R- Strauss- Hubay, Sza-
bados és Rékay müvei alkotják- Ez a hangver-
seny méltán nevezhető a szezon egyik legki-
emelkedőbb zenei eseményének. A Filharmónia 
szimfonikus koncertjén való bemutatkozás után 
Fricsay karnagyi terrénumának másik szaka-
szán mutatkozik be december 12-én. amikor a 
Harmónia 5-ik bérleti koncertjének karmestere 
lesz. Fz a koncert művészi je'entőségben mél-
tón csatlakozik a szegedi nagy zenei csemé-
nvekhez- Vendége Koncz l i t i s világszerte ün-
neoelt nagyszerű hegedűm": vS-z- Az instrumen-
tális muzsikát kedvelőknek ünnepi estje lesz 
n hangverseny; Komcz orchesterkisérettel a két 
legszebb l.egedűkoncertet: Mendelssohn e-moll 
és fíruch g-moll versenyműveit játsza- A ze-
nekart a szegedi legkiválóbb vonós muzsikusok-
kal kiegészített zenekar alkotja-

Az év zenei eseményét a Szegedi kard 
rsony díszhangversenye: Hcrz Lily zongora-
estje fejezi be. amikor is 'a Chonin-verseny díj-
nyertes művésze a tavalyi zenekari szegedi si-
kere után, mint szólista mutatkozik be-

A felsorolt koniyrteseményekhez b'z.^nyára a 
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I f i | | E ^ M | J | cummiiavitás és rege-
V U L l l M l l neráló özem 

Tl«za Lafos kOrut 73. 

Hó- és sárcipőia vitása í elsőrendilek 
Kitiinfi, gondos munka,, olcsó árak! 

színház is csatlakozik elsőrendű operaelőadá-
saival, igy igazán első nívón áll Szeged zene-
élete, amire büszkék lehetnek a város vezetői-

(Ki.) 

A szombati Lehár-vonaí 
Az uj Lehár-operett bemutatója alkalmából 

a szegedi színház szombatra kulturvonat indí-
tásának engedélyezését kérte a vasút igazgató-
ságától. Az engedély meg is érkezett azzal, 
hogy a vonatot elindítják, ha legalább ötszáz 
utas jelentkezik. Budapesten meg is kezdték a 
jegyek árusítását. A Színházi Élet kulturvona-
tára hatvanhat százalékos menetdi ¡kedvez-
ményt ad a Máv., igy egy menettérti 
jegy ára 8 pengő, de ebben a szombati elő-
adásra szóló színházjegy ára is benne 
van. A tervek szerint a vonat szom-
baton délután hat órakor érkezik meg Szeged-
re és vasárnap este indulna vissza, az utasok 
tehát Szegeden töltenék az éjszakát és az egész 
vasárnapot is. 

Az érdeklődés nagy a Lehár-vonat iránt Bu-
dapesten, de mivel a jegyek ára éppen kétsze-
rese a filléres vonat jegyárainak, a Pestről ér-
kezett jelentés szerint eddig még nem váltot-
ták meg 500-an a kombinált jegyeket. Való-
színűnek látszik ugyan, hogy a vonat indítá-
sának napjáig együtt lesz az utaslétszám, a 
szegedi szinház igazgatósága mégis szűkséges-
nek tartotta, hogy a vonat indítását arra az 
esetre is biztositsa, ha mégsem telne meg a 
kulturvonat. Sziklai Jenő színigazgató kérésé-
re dr. P á 1 f y József polgármester szerdán 
délben táviratilag kérte föl dr. V e r e s s Gá-
bor Máv. üzletigazgatót arra, hogy abban az 
esetben, ha a kulturvonathoz nem volna 
együtt teljesen az ötszáz utas. indíttasson a 
vasutigazgatóság motoros különvonatot Sze-
gedre és igv tegye lehetővé azt, hogy a már 
jelentkezettek részt vehessenek a szegedi Le-
hár-bemutatón. 

Dosztojevszky, Dnbarry és János vitéz — tilos 
Romániában. Bukarestből jelentik: A kultuszmi-
niszter végérvényesén megtiltotta az összes romá-
niai színházaiknak, hogy Dosztojevszky „Bün és 
bűnhődés" cimfl darabjá*. valamint a „János vi-
tézt" és a „Dubarryt" Románia területén színre 
hozzák. 

A színházi Iroda hírei 
Ma este a 

Szép a világ €t 
99 

sajtófőpróbája miatt a szinház nem tart előadási 
A „Szép a világi I. és III. felvonása a királyok 

tiroli hoteljének, a „Majestic"-nek káprázatos elő-
csarnokában, a II. felvonása a tiroli Alpok egy 
gyönyörű sziklás tensikján történik. 

Pénteken és szombaton este 

Lehár Ferenc vezényli 
a szinház zenekarát. 

„Szép a világ" vasárnap délutántól rendes bély-
árak mellett minden este szinrekerül. Főszerep-
lők: Sz. Patkós Irma. Szűcs László, a m kir. Ope-
raház tagja, Vágó Márv, Garamy Jolán, Kőrössy, 
Herczeg, Fülöp és Szabó. 

Ma délután filléres helyárakkal először „Egy 
görbe éjszaka". 

A „Szép a világ" első két előadására már csak 
néhány emeleti ülőhely kapható. 

Szép a világ €t 
99 

péntektől minden este. 

„Az abbé", a szezon legnagysikerübb színmüve 
szombaton délután filléres helyárakkal, ifjúsági 
előadásban. „ 

Lahár-hangverseny vasárnap 
Jegy 1.50 pengőtől Délmagyarország jegyirodánál. 

Harmónia hangverseny 

Svéd Sándor Tisza, 4-én 
ária- és dalest jegyet már kaphatók 2 pengőtől. 

Svéd í r t » - és dalest 4-ín 

Töxs&e 
Budapesti értéktőzsde zárlat Az értéktőzsde 

ma csendes és eseménytelein volt. Némi forgalom 

csak nyitáskor volt, favorizált papírokban, álta-

lában a tegnapi árnivón. Az első kötésék lebonyo-

lítása után a piac teljesen elcsendesedett és zár-

latig os>ak elvétve fordult elő kötés. Bécsből tar-

tózkodó irányzatot jelentettek és igy megfelelő 

ösztönzés hiányában arbitrage papírokban sem 

fejlődött ki számottevő üzlet. Zárlatkor a piao 

üzlettelen s az árfolyamokban csak jelentéktelen 

eltolódások mutatkoznak. Magyar Nemzeti Bank 

142. Kőszén 231, Ganz 13.5, Izzó 142, Jutaipar 13.25, 

Szegedi kenderfonógyár 15.7, 

Zürichi devizazárlat. Páris 20 305, London 1525, 
Newyork 308.25, Brüsszel 71.85, Milánó 26.29. Mad-
rid 42.05, Amszterdam 208.325, Berlin 123.80, Bée» 
73.13, Schilling 56.90, Prága 12.875, Varsó 58.20. 
Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: 
Angol font 17 10—17 40. dán kor. 76.40—77.20, belga 
frank 79 10 -79 80 cseh korona 14fíi 1420. svéd 
korona 88.15—8905, dollár 342.40—346.40, kanadai 
dollár 343 00—353 00 dinár 7 80- 8 30. francia frank 
22.30—22 50. hollandi forint 231 40—233 40. lengyel 
zloty 64 65-«5 25. leu 3 42 -3.46. leva 4 00—4.15, 
lira 2990—3025. német márka 136 00—137 60, nor-
vég korona 85 90—86 80, osztrák schilling 80.00— 
80 70, svájci frank 11.70—111 65 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamja 
lentése. Búza tiszai 77 kg-os 1570—16.00, 78 kg-os 
15.85—16.15, 79 kg-os 16 00—16.30, 80 kg-os 16.10— 
16,50, felsőtiszai 77 kg-o* 15 45—15 75, 78 kg-os 
15.60—15.90, 79 kg-os 15.75-16.05, 80-as 15.85-16 IS 
dunati«zai, fejérmegyei dunántúli 77 kg-os 1565— 
15 75. 78 kg-os 15.80-15 90 79 kg os 15 95-16 05, 80 
kg-os 16 05—16 15 Pestvidéki rozs 1215—1225 sör-
árpa 1 17 50—18 50, takarmánvárpa I. 1390—1410, 
zab I. 14 00--14.15 tengeri tiszántúli 1000—1020, 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar* 

tott. Dec. 98 hétnyolcad—89 (99 egynyolcad), máj. 

97 hétnyolcad—háromnegyed (97 hétnyolcad—98)', 

jul. 91 hétnyolcad—92 (92—91 hétnyolcad). Tenger! 

barátságos. Dec. 84 ötnyolcad (8325), máj. 85 egy-

nyolcad '84 egynyolcad), jul 83 (82 háromnyolcad)' 

Zab tartott. Dec. 53 (52.5), máj. 50 háromnyolcad 

(50), jul. 46 egynyolcad (45 háromnyolcad). Rozs 

tartolt. Dec. 72 egynyolcad (71.25—háromnyolcad)' 

máj. 7525 (74.5—ötnyolcad), jul. 75.25 (75 25)". 

A l k a l m i v é t e l é k b ő l 
nnn-v tMel Mrsonysrn''éros 

t é l i k a b á t P 2V50 
misr a A — C (Baloarh müszo-
kÓRzlet tart W O S Z l f t n U . O- rész me"ett. 

Ha panassaf 
reklamáció fa van. fordulta* 
UöxveilenUl a MadóQlvatal-
f>ox, levelezőlap varjy telefor 
utfán 

Magyar festőművészek áüandó kiállítása T £ % 
Hazánk legkiválóbb világhírű művészeinek csodásan szép, sikerült müvei, többszáz kép gyönyörűen bekeretezve. Lehetetlen 

Olcs6 árak, legkényelmesebb fizetési fellélelek mellett. Keretezést vállalunk részletre is. 


