
Péntek, 1958. április 8. d é i m \ g y a P o Tf c 7 a g 7 

1 színház és 
művészet • 

H E T I M Ű S O R : 

Pénteken este; Filharmonikus hangverseny. 
Szombaton délután: Júlia. Filléres hely áruk. • 
Szombaton esle: J'eleskci nótárius. Kiss Ferenfc 

felléptével. Ünnepi előadás a Nemzeti Szinház 
fennállásának 100. évfordulója alkalmából. Beve-
zető beszédet mond dr. Németh Antal, a Nemzeti 
Szinház igazgatója. Premierbírlet. Rendes hely-
árak. 

Vasárnap délután: Jul in . ' Mérsékelt helyárak-
kal. 

Vasárnap este: Peleskei nótárius. Kiss Ferenc 
felléptével. Párat'.anbérlet. Rendes helyárak. 

Hétfőn este: István király. Sik Sándor történel-
mi drámája Premierbérlet. 

Kedden este: István király. A. jbcrlet 
Szerdán este: István király. 
Csütörtökön este: István király. 

- o o o - -: 

Dobrowen Szegeden 
csitt 

Délelőtt próbált a f i lharmonikusokkal , délután 

vadászlesen volt a Feliértón. 

Tssay D o b r o w e n , a világhírű dirigens pén-

teken este vezényli a szegedi filharmonikusokat. 

Dobrowen már szerdán Szegedre érkezett és pró-

bát tartott a zenekarral, estére azonban vissza-

utazott Budapestre, uhöl uz Operaházban a Böbé-

inek előadását vezényelte. Csütörtök délelőtt már 

ismét Szegeden volt és újból nagy próbát tartolt 

az együttessel. A világhírű dirigens szenvedé-

lyes vadász és Szegeden is szerét ejtette annak, 

hogy szenvedélyének hódoljon. Dr. B e r e c z k 

Péter, a Fehértó madárvilágának legalaposabb is-

merője, csütörtök délután kivitte Dobrowent a Fe-

liértóra, ahol késő estig folyt a vadászat a tó szár-

nyasaira. A világhírű dirigensről kiderült, hogy 

nemcsak a vezénylőpálcát, de a puskát is jól Uc-

zeii. 

Pénteken délelőtt Szegedre érkezik Dobrowen 

felesége, társaságában lesz F e l l n e r Alfréd, az 

Operabarátok elnöke és Magda T a g l i a f e r r o , a 

kiváló zongoraművésznő, aki hétfőn együtt kon-

certezett Budapesten Dobrowenncl és Dobrowen 

feleségével egyült végighallgatja a szegcdi kon-

certet, 
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Filharmonikus hangverseny 
M A 

Városi Szinház. 8 óra, 
Vezényel: 

DOBROWEN 
Közreműködik: Frcund E. 

Műsoron: Mozart, Beethoven, Csajkovszky 
müvek. 

Jegyek: Délinngyarországnál és színházi 
pénztárnál. 
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A színházi iroda hirei 

A Nemzeti Szinház 100 eves jubileumát ünnepli 
szombaton és vasárnap este a szinház. Ebből az 
alkalomból dr. Németh Antal, a Nemzeti Szinház 
igazgatója a „Peleskei nótárius" díszelőadása 
előtt bevezető beszédet mond. A „Peleskei nótá-
rius" címszerepét K i s s Ferenc játsza. A „Peles-
kei nótárius" szombafi előadása premierbérlet-
ben, -3 vasárnapi előadás páratlan bérletben megy. 

Szombaton, vasárnap és kedden délután két fil-
léres és egy mérsékelt hcjyáru előadásban a 
..Júlia" kerül színre. 

A nagyhét ünnepi hangulatában négy este, hét-
főtől csütörtökig játsza a drámaegyiittcs dr. S i k 
Sándor nagyszerű történelmi tragédiáját, az „Ist-
ván király"-t.. 

...Tnlin" filléres helyárakkal szombaton dél-
után kerül szinre. 

Eredeti operettbemutató Nagyszombaton. 

DOBROWEN 
MA 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Kedvetlen han-
gulatban lanyha irányzattal nyitott a mai tőzsde 
és a newyorki gyengébb tőzsdejelentések hatása 
alatt a spekuláció eladásai nyomán a kínálat 
megerősödött és a részvények árfolyamai már a 
tözsdeidő elején is lemorzsolódtak. A nehézipari 
értékek piacán a holnapi rendezési napra vn'ó 
tekintettel igen jelentékeny eladásokra került sor. 
A tő.zsdejdö későbbi folyamán a helyzet alig 
változott és általában zárlat előtt jegyezték a 
napi legalacsonyabb árfolyamokat. Végeredmény-
ben a vezető értékek közül a Kőszén IC, Bauxit 3, 
Gumi 4, Rima 3.25, Fegyver 2.50, pengővel ol-
csóbbodott. Magyar Nemzeti Bank 165, Kőszén 
330, Ganz 20.35, Izzó 141, Szegedi kenderfonógyár 
üres. 

Zürichi devizazárlat. Páris 13.515, London 21.64 
egynegyed, Newvork 430 egynyolcad. Brüsszel 
73.425. Milánó 22.64, Amszterdam 212.35, Berlin 
174.925, Schilling 59.50, Prága 15.21. Varsó 82.20, 
Bel arád 10. Athén 3 95, Bukarest 325. 

Magvar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolvá-
rnai. Angol font 16 80—17.00. belga fr. 56.85—58.45, 
cseh korona 10.00- 11.70. dán korona 74 80—76 60. 
dinár 7.15—7.70, dollár 337.31—311.35, svéd korona 
8640-87.30, kanadri dollár 332.00-337 00, fran-
cia frank 1010-10.60, hollandi frt 187.00-18900. 
lenavel zlotv 6n 00—61 40. leu 2.50—2 80. leva 3.60 
- 4 00, lira 16 90-17.90. (500 és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével német márka —.—, norvég ko-
rona 8150—85 40. osztrák schilling — , svájci 
frank 77.45—78.35 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con az irányzat tartott volt, a kötések az összes 
terménycikkekben a tegnapi árteretek között mo-
zogtak és igv valamennyi terménycikk hivatalos 
árfolyama változatlan maradt. A forgalom cse-
kély. A határidős forgalomban az irányzat tartott 
volt, az ár ik nem változtak. 

Budapesti |erménvtőre,ta hivatalos áríegvzése: 
Buza liszai, fetaötiszaí 77 kg-os 65- 21.03. 78 
kg-os 20 95-21.35, 79 cs 2120—21.55. 80 kg-os 2135 
21.70, feiérmegyei, dunántúli, danrfiszai 77 kgos 
20.70-21 00. 78 kg-os 2100-21.30, 79 kg-os 2125 
-21.50. 80 kg-os 21.40-21.60. Rozs pestvidéki 18 80 
1890, takármánvárpa elsőrendű 15 50—16.00. sör-
árpa I. 17.75—18 25. zab I. 15.40—15.70, tengeri ti-
szántúli 12.90—13 05 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza egyenet-
len. Mái. 82.5—ötnyolcad, jut. 79.75—hélnvo'cad, 
szept. 80 5—ötnyolcad. Tengeri tartott. Mai 59 
hétnyolcad, jut. 61 cgvnvolcad, szept. 61.75. Bozs 
szilárd. Máj. 59, jul. 58 5, szept. 57 hétnyolcad. 
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B U D A P E S T 
l e g ú j a b b , legmodernebb szál lodája 

HOTEL 
RIO 

VI!., Kürt u . 6. Pátria kávéház mögöll . 

Mérsékelt árak 

RÁDIÓ 
P é n t e k t á p r » l s S . 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
6.15: Torna, 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha. 
rangszó, idöjárásjelentés. 12.40: llirek. 1320: Idő-
jelzés, idöjárásjelentés 14 40: Hírek, étrend, élel-
miszerárak. 16.15: Időjelzés, idöjárásjelentés. 

BUDAPEST í. 
12.05: Cigányzene. 13.30: Az Állástalan Zené-

szek Szimfonikus Zenekara. 16.15: A rádió diák-
félórája. 17: Hogyan készüljünk külföldi vendé-
geink fogadására? 17.25: Jazz-zenekar énekszói 
mukkal 17.55: Sportközlemények. 18.05: Hermann 
Pál gordonkázik. 18.35: A Rádió (l Rádióról. Dr. 
Néiuet Antal előadása a rádió dramaturgiai kér-
déseiről. 19.05: Hanglemezek. 19.30: A rádió kül-
ügyi negyedórája. 20.10: Versek. 20.40: Cigányze-
ne. 21.10: llirek. 21 30: A Magyar Szimfonikus Ze-
nekar Mozart-hangversenye. 22.25: Idöjárásjelen-
tés. Majd a rádió szalonzenekara. 

BUDAPEST II. 

18.35: Jazz-zene énekszámokkal. 19: Gyorsíró-

tanfolyam. 20: Hirek. 20.30: A Magyar Szimfonikus 

Zenekar hangversenye. 

KÜLFÖLD. 
Bécs. 8.30: Schrammclzene, ,harmonikákét* 

tős. Boroszló. 20: Scliubert-est, Droitwieh. 20 
óra 30: Bach F. E. müveiből. Frankfurt. 18 
óra 30: Vidám lemezek. Köln. 19.10: Géczy 
Barnabás lemezek. London Regionnl. 20 30; 
Varieté. 21.30: Orgonaverseny. Milánó. 1715| 
Szoprán- és tenoráriák olasz operákból. Mün-
chen. 21: Vidám lemezek. Prága. Bach: Csein-
baloverseny. Badio Paris. 20.30: Sardou: Szó-
kimondó asszonyság, szinmü. Bómn. 19 30} 
Vegyes zene. Strassburg. Közvetítés a pari/st 
Nagyoperából. Stuttgart. 18: llircs énekes: k' 
leiuezci. 2113: Bábjáték zenével. Yursö. 17 
óra 15: Schumann-dalok. 20: Filharmoniku-
sok. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

11901—1938. II. b. 

H i r d e t m é n y . 
A m. kir. belügyminiszter ur 252.958—1938. XVI. 

sz. a. kelt rendelete folytán a sz. kir. város kö-
zönségét a helyi hírlapok utján a követkézül.ről 
crtcsitem: 

A budapesti kökórházak f. évi április hó 20 m l 
kezdődőleg és junius 5-vel bezárólag csak nz 
életveszélyes, súlyos és sürgős kórházi ápolást 
igénylő betegség miatt felvételre beutalt, illetve 
utasított betegeket vehetnek fel a h Baszható és 
huzamosabb kórházi ápolást igénylő esetekben a 
betegeket tehát nem vehetik fel, hnnem későbbi 
idöoontra kelt felvételüket elhalasztaniok. 

Ennélfogva a sz. kir. város lakossága i sv'áf 
érdekében tartózkodjék a jelzett időtartam, a'att 
a budapesti közkórházakba való felvételét r,!v 
megbetegedésekkel szorgalmazni, ame) veknek 
kórházi kezelése életveszélyes, illetve az egészség 
helyreállításának veszélyeztetése nélkül későbbi 
időpontra halasztható. Éppen igv tartózkodjanak 
a sz. kir város területén működő betegségi 1 nz-
tösjló intézetek (pénztárak, társpénztárak) ala-
pok és egyesületek stb., ilietvP ezek alknjmaze't 
orvosai, valamint magánorvosok is attól, hogy 

gondozásukra, illetve egészségügyi ellátásukra 
bisott, valamint a hozzájuk forduló betegeket —• 
eltekintve az életveszélyes, súlyos és halasztha-
tatlan esetektől —, a budapesti közkórházakbí n 
jelzett időtartam alatt leendő felvételre beutalják, 
vagy arra nekik Javaslatot tegyenek, illetve azt 
nekik tanácsolják. 

Akik ezzel ellentétesen járnak el. azok esetleg 
maguknak, illetve betegeiknek felesleges költsé-
geket és fáradságot okoznak, mert a kongresszus 
tartami alatt az azon résztvevők is csak életve-
szélyes. sürgős és halaszthatatlan esetekben nyer-
nek a budanes'ti közkórbázakba felvételt. 

Ajánlatos azonban az. liogv a kongresszus miid-
azon résztvevői, akik valamely betegségi biztosí-
tó intézetnek (pénztárnak. társnénztárnakV alap-
nak. egyesületnek stb. tagjai virrv jgénviogosulf 
családtagjai, számolva nz eshetőséggel, liogv u 
kongresszus tartama alatt váratlinul is sürgős 
cs halaszthatatlan kórház) ápolásra lehet szük-
ségük, munkaadói igazolvánnyal, tagsági fcftnvv-
vcl vagv igazolvánnyal Stb. lássák el maguk if 
abból a célból hogv n halaszthatatlanul sürgő* 
kórházi felvételük minél gyorsabban történhessék 
még. 

Szeged. 1938 április 2. 
... . Dr. Pálfv József polgármester. 


