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TAVASZRA: Férfi divat sportingek, női blúzok, nyak-
Kendő külön'egességek. pécsi bözStez-
fyilk, férfi, női és gyermek harisnyák, 
habselyem nadrágo • és kombinék, füzek 

és melltartók, ttvek, gombok, csattok, valamint a z ö s s z e s uri és nfti divalc kkek leg-
nagyobb tálasztékban, meglepő olcsó árakon i 

Külön ketongye osztályunkban a legszebb inganyagok, sif'onok és vásznak, teljes meny-
asszonyi kelengyék készen és rendelésre. 

Férfi dlvatkalapok nagy választékban. Esőernyők gyári lerakata. 
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H E T I M Ű S O R : 
Vasárnap délután: Én éa a kisőcsém. Rendes 

lielyárak. 
Vasárnap este; Pilótaszcrelem. Bérletszünet. 
Hétfő délután: Pilóta szerelem. Rendes hely-

árak. 
Hétfő este: Én és a kisnesém. Rendes helyárak. 
Kedden délután: Montmartrei ibolya. Filléres 

hely árak. 
Kedden este: TONCA Gyenge Anna, Svéd Sáo 

dor, I.aurisin J.. fellépte Felemelt helyárak. 
Szerdán délután: Montmartrei ibolya. Filléres 

hely árak 
Szerdán oste: Nine* előadás. 
Csütörtök délután: Montmartrei ibolya. Fillé-

res helyárak. Utoljára 
Csütörtök e«te: Troubadour. Operaest. Gyenge 

\ Bar. S B'llarini. Elek Szidí. Halmos János 
felléptével Felemell helyárak. 

.N'yilassyaHztal. Néhány évvel ezelőtt. — mint 
ismeretes — a képzőművészetek iránt érdckl " " >k 
előtt megalakult az Alföldi Művészek Eg\rsülete, 
amelynek programjába tartozott az alföldi mű-
vészet. festészet propagálása. Kiváló tárlatokat 
rendezett és nagy súlyt helyezett fiatal tehetsé-
gek istápolására, általában az alföldi művészet 
érvényesülésének útjait igyekezett egyengetni. Az 
utolsó években megcsappant az egyesület munka-
kedve, sokan elköltöztek, sok u j festő bukkant 
fel év a7 egyesület lelke, Juhász Gyula i;: távol-
maradt az általa annyira szeretett egyesüléstől. 
A festők széjjelszéledtek és nem találták meg 
egymás kezét. Most hir szerint az ifjabb és ujabb 
szegedi festők csoportja azt tervezi, hogy életre 
kelti a régi egyesületet és ennek keretein belül 
megalakítja a Nyilassy-osztnlt. Uj tervekkel, uj 
lelkesedéssel akarják kezűkbe venni a művészet 
ügyét. A Nyilassy-asztal megalakulása örömmel 
tölthet el mindenkit, eki elkedvetlenedve szem-
lélte. milyen fárad» tespedtség ülte meg a szege-
ili művészetet, milyen keveset hallatnak r-.rjuk-
ról és milyen keveset tett-k haladásuk, fejlődésük 
f\S összetartásuk érdekében. 

A tanítóképző főiskolai kórus hangversenye. 
Emlékezetes, hogy még a múlt évben milyen 
nagy sikerrel mutatkozott be a szegedi tanár-
képző főiskolai kamarakórus teljesen modern 
magyar zenei alkotásokból összeállított hangver-
-cnvével Szögi Endre énekkara egy év leforgása 
'latt — a növendékek szűkre szabott ideje dacára 

ismét elkészült egy nagyszabáus előadással. 
S/agi Endre a modern mai magyar muzf'Viért 
ípostoloskodik, ebben a szellemben neveli a 
tanárképző főiskolásokat és annyi érdeklődést, 
megértést, annyi érzésbeli és intellektuális kap-
csolatot tudott felidézni növendékeiben, hogy 
111a nincs Szegeden szebben, finomabban, éne-
1 lő modern kórus a tanárképző növendékek kó-
rusánál. A mult évi iskolai hangverseny után a 
Difi magyar ország sürgetésére kilépett a kórus az 
iskolai keretből és áprilisban megmutatja nagy-
szerű tudását a város közönségének. Ez a hang-
verseny, amelyen a kamarakóruson ki "I a fő-
iskola száztagú énekkara is bemutatkozik, élénk 
bizonyítéka lesz annak, mennyi érték és mennyi 
szépség lakozik a mai zenei törekvésekben. 

Fűzőt haskötőt 
sajftt szabada'om szerint, orvosi rende etre is, elsőrendű 

anvapból lefrjutányosabban készít 
K E R E S Z T E S S Y J U H A 
Széehanyi tér 3. (udvarbaa balra) Iranv-azlist Éremmel 
UlfeRttW. Tanítást vfclalok. * 

Tavaszi felhők ... 
Szombaton délután betévedtem a rzinház-

ba. Nem tudtam, hogy milyen darabot ját-
szanak, de már a folyosókon elért hozzám 
Schubert muzsikája. Ebben a pillanatban 
elsülyedt körülöttem a ma és színesen, lam-
pionosan virágzott ki az elfelejtett tegnap, 
amikor ott dúdoltam valahol, a sötét diák-
helyen én is a kedves, ismerős melódiákat 
és megkönnyeztem Schubert Franci félszeg, 
szomorú sorsát. És szerelmes voltam 
Tschöll-papa lányaiba, mind a háromba 
egyenkint és külön-külön. Valamelyik folyo-
són szemem elé került a plakát. A színház 
a Három a kislányt ujitja föl és a főszere-
pet most is Ocskay Kornél énekli. Bársonyos 
tenorja áthallatszott a lecsukott páholyaj-
tókan és tavaszi melegséggel töltötte meg a 
legtávolabbi folyosókat is. 

Halkan benyitottam. Olyan mély volt a 
csönd, hogy az első pillanatokban, amig 
szemem meg nem szokta a nézőtér homályát 
— a sziporkázó tavaszból vetődtem be a 
színházba — azt hittem, kongó üresség előtt 
játszanak a színészek. De aztán feldübörgött 
a lelkes taps és kiderült, hogy Schubert da-
lait százszázalékosan zsúfolt ház hallgatja 
és lelkesedi végig. 

Érdekesek és tanulságosak ezek a délutáni 
diák és filléres előadások. Mondják, hogy 
ezeken aiz előadásokon lehet megtalálni — 
az igazi színházi közönséget. Azit a közön-
séget, amelyből a ma még nem ölte ki a lel-
kesedés képességét, amely tud fenntartás 
nélkül tapsolni újrázni, amely el tud me-
rülni a festett vüág illúzióiba. Olyan ez a 
közönség, mintha a boldog tegnapból felej-
tődött volna itt, mintha a békebeü szivek 
melegségét őrizte volna meg és a békebeü 
gondtalanság rózsaszínű ködében élne. 

Aztán hozzászokott a szemem a homályhoz 
és sorravehettem a hallgatóságot. Fehérhajú 
urak és hölgyek között rengeteg — gyerek. 
T ágrapatta n t- szeműek, kóeoshajuak, piros-
szájuak és nevetős-arcuak. Megtöltik a 
földszintet, a szines színpad felé kandikálnak 
a páholysorokból, nagyokat nevetnek TschöU-
papa mókáin és könnyek maszatolják be 
hamvas arcukat, ha Schubert Franci szivé-
nek szomorúságát érzik meg. Az öregek pe-
dig ugy tesznek, mintha a gyerekek örömé-
nek örülnének és a gyerekek bánata illetné 
meg a szivüket, pedig hizony az ó szivükön 
is szinpadi illúziók játszanak Schubert-meló-
diákat. m. I. 

EsőenwőK őuűri leronató 
Olcsó árak 8 i»Oliatt ÍCStlCrCKngl 

flu'omata ! M H i t t 
pontos ujrendszeru automatával, igen olcsón b e 
szerezhetők: HEXNER JÓZSEF kávéházi ós ven-
gédlöi berendezések szaküzlete Budapest, VII., 
Király uoca JS. Kérjen árajánlatot! 

A színházi Iroda hirei 
Ünnepi előadások. A színház a mai és holnapi 

kettős ünnepekre nagyszerű műsort állított ösz-
sze. Ma délután és héttőn esti' a legmulatságosabb 
operett az „ÉN ÉS A KISÖCSÉM'', ma este és hét-
főn délután a legújabb slágeroperett, a „PILÓTA -
SZERELEM'' kerül színre rendes helvárakkal. 

Vasárnap délután és hétfőn este 

Én és a kisocsém 
Vasárnap este és hétfőn délután 

Pilótaszerelem 
A „TOSCA" vendégei KEDDEN: Gyenge Anna, 

SVÉD SÁNDOR, és Lanrisin Lajos. 
A „TROUBADOUR" vendégei CSÜTÖRTÖKÖN 

Gyenge Anna, Elek Szidi, Bar. S. Ballarini és Hal. 
m«v- János. 

Kedden: TOSCA 
Csütörtökön: TROUBADOUR 

Világhírű miivészek felléptével. 

A „MONTMARTREI IBOLYA" e héten még 
kedden, szerdán és csütörtökön délután van műso-
ron filléres helyár-'kkal. 

1" ft SiíSélérí ujíöaSaMi a ugy a 
női, mint a férfi kalapot 

a Rókusi kalapszalon, ^ M 0 ' 
Tavaszi modell ú j d o n s á g o k na$y 
választékban o'csón kaphatók. XST 

Olcsó i Megbízató í 
ifi. Hegedűs Béla 

dl»ztemetUe%ési vállalata 
Az összes klinikák, állami gyermek-

menhely szerződéses szállítója. 
Szeged, Szentgyőegy tér i 

lei-; 15—55. (Éjjel-nappalj AutÓH. 

Ruhája 
ha azokat 

ui lesz, 
M á t h é vegytisztitó 
Üzlet : Ti9za Lajos-körui 39. sz. Ipartolep : Báró Jósika-ucca 22.' 

F ü r d ő k á d a k 
fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidékés 
piperecikkek elsőrendű kivitelben FEKETE 
NÁNDORNÁL, Kossuth L.-s.-ut 18 T.: 22-7A 

Uri szabóság! 
Készítek öltönyt, felöltőt mérték után, hozott 
anyagból is, szolid árak mellett P I S K O L T Y 
L A S Z L ö férfiszabó Oroszlán-ucca 6. sz. 

I 
A legjobb minőségű csónaklakkok, 
festékek legolcsóbban kaphatók 

Karaszihy Gázánál, 
F e k e l e s a s u c c a 22. s z . 

Ha panasxa, 
reUlamációta van, foráuljoi 
UösvctlcnUl a kiadóhivatal-
fioi, l e v e l e z ő l a p vagy tclcfoi 
utján 


