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Nyugalomba vonul ' 
Lukács (gnácz, a szegedi 

járásbíróság elnöke j 
(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-

nap érkezett Szegedre a hivatalos értesítés 
arról, bogy Lukács Ignác, a szegedi járás-
bíróság elnöke március 1-i hatállyal saját 

kérelmére nyugalomba 
vonul. Szombaton dél-
ben háromtagú kül-

döttség kereste fel Lu-
káos elnököt, a kül-
döttség élén dr. Put-
noku Miklós törvény-
széki tanácselnök, né-

hánv keresetlen szó kí-
séretében remek ffiivü 
bőrkötésbe foglalt em-
lékalbumot nyúj tot t á t 

Lakács Ignác. I c á é n a k , aki 
meghatottan mondott 

köszönetet a megemlékezésért. Az emlékalbum, 
melyet Kopasz Márta, a kiváló grafikusmű-
vész készített, tartalmazza az alen-égvi, szen-
tesi és szegedi járásbirósági épületek képét, 
ezeknek a biróságoknak Lukács Ignác 1913 óta 
elnöke volt, a bensőséges meleg emléksorokat 
a. szegedi járásbíróság valamennyi tacja alá-
irta. A remekbe készült album, annak terve-
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legtöbbször ezzel kezdődik o meg-

hűlés. Ne várjon vele, amig komo-

lyabb formában jelentkezik, hanem 

már oz első tüneteknél vegyen ba 

1 — 2 Aspirin tablettát. Meglátja, 

másnapra elmúlt a veszély. Ogyel-

jen azonban, hogy Aspirin-t kapjon. 
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zéso és művészi kiál l í tása Kopasz Márta ké-

pességeiről ad ismét boszédes tanúbizonysá-

got. 

Értesülésünk ezerint Lukács elnök hétfőn 
I búcsúzik cl a biróság személyzetétől. 

7fefídéú£Áatfietfyáct mrét®-. tfagm, otífum. 

Magyar festők 
(Reprezentatív MállUá* a* Iparcsarnokban) 

Mintha da'ok könyvében lapozgatnánk... amikor 

még vo'.t kedv és sziv elidőzni a rímek já.ékában, 

a hangu'atok meghitt zenéjében. Forró vallomások, 

fojtott suttogások, szemérmes á'modozá ok lírája 

ez a kiállítás, — szonettek, dalog és elégiák: szí-

nekben és formákban, rajzokban és tónusokban. A 

líra halk és tiszta zenéje szól ezen az időket idéző 

kiállításon, amely szombaton délután nyilt meg 

az igényesség és hivatás ünnepében, hirde.ve és 

tanítva, gyújtva és világítva Szeged számára: tiszta 

művészetről, szabad törekvésekről, éltető szellem-

ről és egy korról, ame'yv nem sülyedhet el besza-

kadt partok és beomló boltozatok véres napjaiban 

sem, —r nem sü'yedhet el ott sem, ahol egy egész 

világ lá'szik temetkezni, — a romok fö'őtt talán hrl-

kabbán, de annál tisztábban szól ez a tiszta dal 

Nincs megrázóbb, mint romok közül a kék égre 

nézni... A da'ok könyvében, a halk Ura zenéjében 

olykor feliramlik egy-egy átható kiáltás, hogy-

annál tisztábban és teljesebben szóljon az, ami rí-

mekről és ritmusokról akar vallomást tenni egy köl-

tészet nélkül!' korban, rendületlen hittel hirdetve 

t művészet épitő és éltető harmőriáját. 

FESTÉK 
tfegyiáruk Háztarhsi cikke'-

KARDOS 
Valéria tér. 

Egyre nagyobb hivatást je'entenek ezek a rep-

rezentatív kiállítások. Ezt a hivatást 

láttuk már tavaly a magyar képzőművé-

szek reprezentatív táratán és ezt a feladatot telje-

síti tovább ez a szombaton megnyi t kiállítás. A 

magyar művészi élet egyik legjobb gárdája vonul 

fel a dalok könyvében és hogy hivatását még 

jobban te'jesitse, helyet biztosit e sorban a szegedi 

festők számára is, akik még dolgozni próbálnak 

é'e ük reménytvesztett hajóján. Az uj magyar mű-

vészet egy szdp fejezetét mutatja be ez a tár at és 

ha nem te'jes is oz a felvonulás törekvésekben, 

keresésekben és eredményekben, de a magyar mű-

vészi é et egyik legjobb és szellemében majdnem 

hiányta anul egységes gárdája mutat bo töretlenül 

szép oldalakat a dalok könyvéből. 

Megkap e'sősorban néhány nagyszerű 

mester, 

akik nélkül ma nehéz volna uj magyar művészetről 

beszélni és akik most értékesen gazdag anyaggal 

vonu'tak fel a szegedi nézők elé. Az egyik legszebb 

és legteljesebb kollekciót mutatja be a hetven 

évével is rajongó lírikus: tvdnyi-Gmnwa d Béla. 

Képel.-.é minduntalan uj meglepetés vár, nemcsak az 

Impressziók és stiusok változataiban, a kifejezés 

lírájában, de a keresés őrök nyugtalanságában is. 

Ami yen gyöngéd szeretettel nyújtja át a virágok 

tarka bokrétáját, ahogy meglesi cigányait az erdő 

sűrűjében, olyan forradalmas erővel idézi fői egy-

egy napemente érzékeny, hangulatát. Egyik leg-

szebb dokumentációja mindig incgujuló művésze-

tének bronzvörösben fürdő csodálatos naplemen-

téje, amely a fiatalság bátor sugarait idézi. És a 

másik nagy mester, Csók István, akinek művészi 

utja szinte állomásokban kel életre gyűjteményé-

ben. A tavaszi kiá.li.ás egyik legemlékecebb képe 

szürke Ba alonja volt, amely már csak festői mon-

daniva óit nyújtotta át Arájának mámorában, té-

mát anul Most egy kék Balatonja hozza el tisz-

tult törekvéseit és mellette egy régebbi kismé-

retű remekmű: a »Kandd.ló elő.t* rajzának és elŐ-

adá.ának leheletszerű finomságában. Zsuzsá imája 

és egy Lidéja szines kedé yét mutatja meg. És a 

kedélynek ebben a világában egy sorozat napfény 

és tavaszi derű Glatz Oszkár májusi palettáján. 

Szerelmes szive látszik ezekben a képekben ts bu-

jáki tájai, népi moíivuaml fe.é, lelkesen és kitá-

ru'kozva, mint az ifjúság lege'ején. És ezekben 

a napsugaras színekben kü ön esemény egy kettős 

arcképe, szinte a falu élő é e.ében. A tisztaság és 

a hajnali érintetlencég eszménye szemérmesen mo» 

solygó kislánya szegfüvei 

A kiállítás egyik legszebb eseménye Aba-Novák 
Vilmos egyéni:égének gyönyörű bő.ége. Bármiben 

látjuk ezt a nagyerejü művészt, minden képe 

előtt magával ragad, meglep és magához hu2 

előadásának ereje, kompozíciójának bravúrja, szí-

neinek harsány, boldog dalolása. Szinte lebilincsel 

rajzo.ó virtuozitása, ahogy élettel, drámával és 

humorral telik meg a legkisebb mező is. És a 

kompozisió grandiozitásában vísszahiv és fogva 

tart egy-egy részlet szinte elsikkadó nagyszerű-

sége. Művészeté -.ok egyik legszebb, szin-

te megrázó példája a »Processzió«, ahogy a 

fekete háttérből a magasságba épül a Golgota 

utja a vonuló asszonyok fe'.;5r kendőinek villa-

násával, ahogy a fekete kerotben a menet fölött 

lobognak a piros és kék zászlók villanó foltjai... 

Egy más, kü'ön Ural világba vezet 

Szőnyi István da'oló poézke. Halk, pu-

I ha szineiben a Duna vizének csil-

logása, tájaiban a finom hangulatok melegsége 

vlssza-visszafordi ja a szemlélőt, hogy a távolból 

ts nézze a költészetnek ezt a gyengéd és meleg 

világát. Uj alkotásaival a legjobb uj mesterek so-

rában áll Szőnyi, merengve dúdol halk tájai fö-

lött és az ének sokáig kiséri a szemlélőt öreg 

fájának tükröző vLe me'lett feltűnik egy uj tónus: 

a legme'egobb, pasztellflnomrágu in'erteur. 

Néhány nagyszabású tanulmánnyal szerepel a 

ző'd szimfóniák nagytudásu festó'e: Sa*n'"> rrgy-

PÁRISI HSGY ÁRUHÁZ RT. 
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m é t e r á r u 
Kreppszerfl fofoászkendö 38 
Molliro 1 méter • • '• 52 
Sima möselvem minden színben 1 méter 58 
Reklám schiffon 1 méter - 59 
cz>ncs kanavó«z 1 méter 65 
v-ines szaknttó rt'ba 68 
Kötény karton 1 méter 78 
Mőnvomott hokkedlt takaró 78 
Divat szines ruhnanvag 1 méter ' 88 
^z'nes Inffrefir 1 méter 88 
Tilet 1 méter 88 
ttártszóttes törölköző 83 
p'őnvomott falvédő 88 
Két «rermo<ott finom schtffon PK-os 1 m 98 
Martit" tűrhetetlen szines ruhaanyag 

1 méter 98 
'teziszötte* szalvéta 6 drb 98 
M-cp|vrm fcnekés divat nihaanvas 1 M tng 
^-•nes bnrofi pfii nihaftnvag t méter 1®8 
Mollino 129 cm széles 1 méter 1">3 
T rnpdő vászon 1 méter ' 188 
trtppj crerme de chine 90 cm széle» 1 n 
Fehér damaszt abrosz S.88 
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