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Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában! 
— A munkásdalárdák pünkOsdi dslverse-

ny« Sztgodeo. A Magyarországi Munkás-
dalárdák Szövetsége — mini ismeretes —-
pünkösd ünnepén, május 23-án és 24 én 
országos dalosversenyt rendez Szegeden. A 
város tanácsa hetekkel ezelőtt már örömmel 
vette tudomásul a munkásdalárdák tervét és 
elhatározta, bogy a dalverseny sikerét minden 
lehető eszközzel előmozdítja, mert tisztában 
van annak nagy kulturális jelentőségével. A 
Munkásdtlárdák Szövetsége a Szegedi Dalárda 
tatján most hosszabb beadványt intézett a vá-
ros tanácsához. A beadványban részletesen 
ismerteti a pünkösdi dalosverseny programját. 
Elmondja, bogy a dalosok — 2500-3000 
ember — 23-an este érkeznek meg Szegedre. 
Előreláthatólag 25 dalárda vesz részt az ország 
minden részéből. A fáklyás fogadtatás este lesz 
a Széchenyi téren. Vasárnap és hétfőn délelőtt 
lesz a színházban a dalverseny, vasárnap dél-
után Újszegeden népünnepélyt rendeznek. A 
Szövetség a szinház átengedését, az ujszegedi 
gyermekjátszótér elzárásának engedélyezését, a 
daiárdisták hid«ámmentességét, a résztvevők 
elszállásolását kérik a tanácstól. Hírnek ezen-
kívül egy irodaszobát a városházán a központi 
irányító iroda számára. Kérik a tanácsot, hogy 
delegáljon valakit a rendező-bizottságba. A 
Sanács a munkásdalárdák beadványával hétlőn 
foglalkozik és — értesülésünk szerint - öröm-
mel teljesíti minden kérésüket. 

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BÉCS-
BEN a rikkancsoknál a „DEL MAGYAR-
ORSZÁGu-ot. 
— Előadás a japán irodalomról. Az Egyetem Ba-

rátainak Egyesülete Bölcsészeti Szakosztályában már-
cius 3-án d. e. fél 12 órakor Imaoka Dsuicsiro ma-
gyarnyelvű előadást tait a japán irodalomról. Az előadás 
a központi egyetem könyvtári előadótermében lesz. (Du-
gonics tér la, I. emelet). Belépés díjtalan, érdeklődő-
ket szivesen lát az elnökség. 

x UJ Daloroae tánctanfolyam. Kállay 
Lilly oki. tánctanárnö, táncmüvésznö, dr. Bárá-
nyi János zeneiskolájában Dalcroie tanfolyamot 
nyit. Jelentkezni a zeneiskola irodájában (Szt. 
Mihály ucca 7, I) lehet február 28-ig d. u. 4—5 
közölt. Külön gyermek (4 éves kortól), felnőtt 
és asszony kurzusok. 

— A leventék tornaünnepélye. A szegedi 
leventeegyesületek küldöttsége járt pénteken a pol-
gármesternél Karácsonyi Guidó vezetésével. Be-
jelentették, hogy a leventeegyesflíetek május 23 án, 
pünkösd ünnepén tornaversenyt rendeznek Sze-
geden. Engedélyt kérnek, hogy a versennyel kap-
csolatban rendezendő népünnepély céljaira dél-
előtt a Széchenyi teret, délután pedig az ujszegedi 
gyermekjátszóteret lezárhassák. A polgármester ki-
jelentette, hogy a kérelem fölött a tanács dönt, de 
a Széchenyi tér lezárását semmiesetre sem enge-
délyezi a tanács. 

iPriscilla Deans 
| nagy filmje: | 

i „Caffe im Galró" I 
| hétfőtől szerdáig a Belvárosiban. | 

Havi 5-6 miElié koronái 
takarít mee, ha könyvelését, levelezését, mérleg készi-

lését, a felértékelést a 439 

Könyvelési éa Adóügyi Vállalati®! végezteti. 
Havidíj 1C0XC0 koronától. Vaspálya ir. 5. Telefon 6S9. 

rr rr 

ELŐFIZETŐINK 
NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZA-
LÉK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK 
Kérjen árajánlatot! Délmagyarország Hírlap- és 
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34 

V A R R O G E P E K 
KERÉKPÁROK 
GYERMEKKOCSIK 

részletfizetésre is 3S7 

fihCY FHP efPontházában Szeged, Kiss ucca, 
U U U Kwsti-paiola. *EUy Imvltumütitij i 

— A szinügyi bizottság tagjai Gsál Endre 
elnökségééit. Wlmmer Fülöp kezdeményezé-
sére pénteken értekezletet tartottak a szinOgyi 
bizottság tagjai. Az értekezleten Back Bernát 
és Bokor Pál kivételével mindenki résztvett. 
A megjelentek egyhangúlag elhatározták, hogy 
felkérik a polgármestert, tegye lehetővé, hogy 
dr. Gaál Endre kullurszenátor továbbra is el-
nöke maradhasson a szinügyi bizottságnak. 
Ehhez a határozathoz a két távollevő tag is 
csatlakozott. A bizottsági tagok fel is keresték 
a polgármestert kérelmükkel, aki kijelentette, 
bogy az ügyet a szinügyi bizottság tagjainak 
egyhangú kívánsága szerint el fogja intézni. 

— Balogh Marsit képkiáll itáaa. Balogh Margit, 
az isméit szegedi festőmüvésznő kiállítást rendez a 
Kézmüvesbank épületében, (Kárász ucca 11., I. em.) A 
kiállítás, amely iránt élénk érdeklődés mutatkozik, vasár-
nap délelőtt nyilik meg. 

x Olcsó alma beszerezhető a Központi 
Tejcsarnok részvénytársaság fióktejcsarnokaiban. 

— A húsiparotok tiltakozása a szuró-
tanoncok egyenjogúsítása ellen. A kereske-
delmi miniszter leiratot intézett az összes ke-
reskedelmi és iparkamarákhoz, véleményt kérve, 
hogy a szuróiparra kiadott engedélyek birto-
kosai, illetve azok tanoncai és segédei egyen-
rangusiíhatók-e a képesített mészárosokkal és 
hentesekkel, iiietve azok segédeivel és tanon-
caival. A Dunántuli Húsiparotok Szövetsége 
tiltakozom az egyenjogúsítás ellen és a minisz-
ter leiratának másolatát — hasonló állásfoglalás 
végett — leküldte most a Délmigyarországi 
Husinarosok Szövetségének is. 

x JőmlnSségfi here, széna szalma 
minden mennyiségben kapható a Damjanich 
uccai széoatelepen. Telefon 3—35. 

x Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. 

— Vágó József előadása. Vágó József, a Pester 
Lloyd közgazdasági rovatvezetője, aki a munkabér-
statisztika és az életszínvonal alakulása szempontjából 
rendkívül fontos indextáblázatairét országszerte ismere-
tes, szombaton, e hó 27-én este fél 7 órakor a kereske-
delmi és iparkamarában „A konjunktura, a gyakorlat 
és a statisztika ellentétes megvilágításban" cimmel elő-
adást tart. Az előadásra, amely visszapillantást nyújt 
az elmúlt évek gazdasági eseményeire és egyúttal a 
jövő kereskedelmi és ipari kilátásokat is vázolja, az 
érdeklődőket ezúton is meghívja a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara elnöksége. 

X Iparművészeti Kézlmunka-Kiá Iltást 
rendez saját tervesésfl munkáiból Simon Blanka 
budapesii ipatmüvésznő (IV,, Váci ucca 11/b.), 
aki munkáival nemcsak a budapesti nemzetközi 
vásárokon és az Országos Kézmüvészipari Tár-
laton, hol a jury a tárlati aranyéremmel tüntette 
ki, hanem a lipcsei és bécsi vásárokon is 
elismerést szerzett a magyar kézimunkaiparcak. 
A kiállítás és elárusilás folyó hó 28-ikán kez-
dődik a Kass-szálioda halljában; egész napon 
át nyitva van. Belépti dij nincs. 

— Uj román tolmács. Az igazságügyminiszter Kardos 
István tanfelügyelőaéghez beosztott igazgató-tanítót a 
szegedi törvényszék területére hites törvényszéki tol-
máccsá nevezte ki. 

x Eredeti piriai és bécal modell kalap-
ujdonságokkaí megérkeztem. Goldgruber Irén, 
Somogyi ucca 23. 

x Fehér éa ajour hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. 

— Átszökött a határon, mert megverte a 
barátját. Pénteken reggel' elfogták a vámőrök 
Németh Pált jogtalan határátlépés miatt. A rend-
őrségen elmondotta, hogy azért szökött át a hatá-
ron megszállott területre, mert Verik Józsefet sú-
lyosan megverte és azután elmenekült. Most már 
azonban vissza akar térni Alsótanyára. A rendőr-
ségtől átkísérték az ügyészségre, hogy ügyét tisz-
tázzák. 

— Nyomor elől a halálba. Farkas Lajosné 
Margit uccai lakos elviselhetetlennek talált nyo-
mora miatt pénteken délelőtt'zsirszódát ivott. A 
mentők a köskórházba szállították. Kihallgatása 
alkalmával nyomorát és szegénységét hozta fel 
öngyilkosságának okául. Állapota válságos. 

— Árkedvezmény a Délmagyarország 
előfizetőinek. A Hegyesi-fele Házi cukrászat 
a regi kiváló cukrászmester kipróbált recept-
jeit tartalmazza. Az egyetlen enemü könyv, 
amelyet szakember irt és amely megbízható 
leírását adja ugy az egyszerű sütemények, 
mint a legfinomabb édességek elkészítésének. 
Ez a köny 50000 koronás boltiáron kapható 
a Délmagyarország kiadóhivatalában, elő-
fizetőink azonban 25 százalékos árkedvez-
ményben részesülnek, tehát 37500 koronáért 
kapják a Hegyesi féle Házi cukrászatot. 

& szleház heti műsora J 
Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid. 
Szombaton este: Alexandra. Bérlet B. 17. Premiere 
Vasárnap délelőtt 11 órakor: A nőegylet táncrevüje. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Annabál. 
Vasárnap este; Alexandra. Bériét A. 17. 
Hétfőn: Alexandra. 
Kedden: Alexandra. 
Szerdán: Alexandra. 
Csütörtökén délután rendkívül mérsékelt helyárakkal; 

A madarász. 
Csütörtökön este: Alexandra. 
Pénteken: Alexandra. 
Szombton délután ifjúsági előadás: A hid. 
Szombaton este: Alexandra. 
Szombaton éjféli előadás: 

Thawara Ray indus csodafakir produkciói. 
Vasárnap délután mérsékelt hetyárakkal: Annabál. 
Vasárnap este: Alexandra. 

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

* Vecssy hangverseny jegyek 25 ezer koro-
nátél, Tdmányi hangverseny jegyek 20 ezer 
koronától, Lindberg aria- es da estjének jegyei 
25 ezer koronától kaphatók a Harmónia pénz-
táránál. 

* A Zsidó Nőegylet nagy táncrevüjét 
vasárnap, e hó 28 án délelőtt 11 órakor köz-
kivinatra a városi színházban megismétli: A 
tánc fejlődése Ó- Egyiptomtól a mai fox-trottig. 
Tanulságos, látványos, szórakoztatói Jegyek a 
városi szinház pénztáránál délutáni árban vált-
hatók. 40 szereplő, korhű művészi jelmezek! 

* Ma délután ifjúsági előadás: A hid. Herczeg 
Ferenc remekmüvének ma délutáni előadására már 
minden jegy elkelt. Az előadás előtt Dr. Csaba Jenő 
piarista tanár fog konferálni. 

* Alexandra. Ma délelőtt tartja a szinház az 
„Alexandra" díszletes és jelmezes házi főpróbáját és 
ma este csendülnek fel a színpadon Szirmay Albert 
gyönyörű melódiái. A mai premier közönségének a 
nagyszerű előadáson kívül meglepetésül hozza a szín* 
ház vezetősége Szirmay Albertet, a világhírű magyar 
komponistái, aki Lázár Ödön, a Király Szinház igaz-
gatójának társaságában a premier megtekintésére ma 
délután érkezik Szegedre. Ma tehát minden tekintet-
ben nagy napja lesz a színháznak, de hihetőleg az 
Alexandra sikere hosszú időre elveti mindea gondját. 
Kolbay Ildikó, Gábor Mara, Fenyves, Szentiványi, Her-
czeg, Sugár, Bilicsi, Faius és Ro»oz állanak a nagy-
szerű együttes élén. 

* Az Alexandra szombattól kezdődőleg megszakítás 
nélkül minden este műsoron van. 

* Vasárnap délután mérsékelt helyárakhal: Anna-
bál. Trillap Ilonka váratlan megbetegedése következ-
tében vasárnap délután „A madarász' előadása helyeit 
az .Annabál" kerül szinre a vezetőszerepekben Kolbay 
Ildikó, Gábor Mara, Fenyves, Szentiványi, Bilicsi, Her-
czegné és Sugárral. Helyárak mérsékeltek. 

* Jövő héten minden este: .Alexandra*. 

* Jövő szombaton este 11 órai kezdettel: Tha-
wara Ray indus fakir produkciói. Thawara Ray, az 
indiai csodafakir, aki hetek óta lázban tartja csodála-
tos produkcióival az egész országot, a ludományos 
köröket legelsősorban, szombaton este éjféli előadás 
keretében Szegeden mutatja be műsorát, amelynek leg-
csodálatosabb száma az élvs eltemetés. Thawara Ray 
Budapesten orvosi bizottság jelenlétében Zuglóban mu-
tatta be először hihetetlennek tetsző mutatványát, ami-
kor is jókedvűen cigarettázva .halt" meg. A roppant 
érdekes előadásra már lehet jegyeket előre váltani 
mérsékelten felemelt helyárak mellett. 

Minden v a s á r n a p 
délelőtt 11-fél 2-ig 

az APOSTOLOK -ban 

az első szegedi szimfonikus zenekar hangversenye 
Stingl Walfred kas mester vezetése aiatt. 

Szabad bemenet 1 4 4 Szokott rendes árak I 

Legújabb kalapmodellekkel 
megérkeztem. 433 

POiíRK IiONH, Báró Jósika ucca 43. 

Gyümölcsfák 
minden fajban, magas-, kúszó- és bokor rózsák, 
orgonák több szinben, díszfák és cserjék, buxus 

stb. legelőnyösebben beszerezhetők 
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