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i s z i n ! i á z é s 
művészet. 

H E T I M Ű S O R : 

Ma, vasárnap délután: Huszárparádé. Délutáni 
bérlet. Rendes helyárak. 

Ma, vasárnap este: nuszárparádé. Bérietszü-

net. Kedvezmények érvényesek. 

Hétfőn este: nuszárparádé. Kedvezmények és 

szelvények érvényben. 

Kedden délután: Yasa. Filléres helyárak. 

Keddca esle: Huszárparádé. Szelvények és 

kedvezmények érvényesek. 

Szerdán este: Huszárparédc. Szelvények és 

kedvezmények érvényesek. 

Csütörtökön délután: Fekete lovas. Katona-

eíőadás. Filléres helyárak. 

Csütörtökön este: Szakits helyettem. Mezcy 

Mária vendégjátéka. 

Pénteken este: Párisi nők. Mezey Mária fellép 

révei. Operettujdonság. Premierbérlet 33. 

Szombaton délután: Yasa. Filléres helyárak. 

Szombaton este: Párisi nők. Mezey Márai íel-

Ieptévei. Páratla ©bérlet 30. 

Vasárnap délutón: Párisi nők. Mezey Mária 

felléptével. Délutámi bérlet. 

Vasárnap este: Párisi nők. Mezey Mária bu-

csulcllcplcvel. Bérletszünet 
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A Szegedi Dalárda és Orotóriurti Egvesület 
hangversenye. A Szegedi Dalárda és Oratórium 
Egyesület néhánv héttel ezelőtt érdekes hang-
versenyt rendezett a piarista gimnázium dísz-
termében öt évszázad egyházi zenéjéből. Ez a 
hangverseny akkor olyan nagy sikert cs elis-
merést aratott, bogv szombaton este csekély 
változtatással megismételték nagyszámú kö-
zönség jelenlétében. Az Országos Dalosver-
senyre készülő egyesület A n t o s Kálmán ve-
zénylete mellett ismét nagyfokú énekkulturá-
ról tett tanúbizonyságot, kétségtelenül a da-
losversenv egyik jelentős eseménve a szege-
diek szereplése lesz. K a p ó s sv Gyula egy-
házzenei felügyelő ismét elmondotta érdekes 
előadását az „öt évszázad egyházi zenéjé''-
rő|. A szombati hangversenven szerepelt még 
dr. B e l le Ferenc, a Városi 7eneiskola kilü-
nő igazgatója is. aki Antos Kálmán kisérete 
mellett Brahms, Schubert és Királv Péter szer-
zeményeket játszott nagv sikerrel. A megis-
mételi liarigversenv közönsége melegen ünne-
pelte a pompásan összetanult együttest és kar-
nagyát. 

B U D A P E S T S I Ö F O K 
FÁIK MIKSA U.30 te Í© IA1THYANYU.M 
iwqtttöí-iot rtaromu** 

Budapest legmodernebb és legtökéletesebb kom-
forttal berendezett penziója. Fürdőszobás appar-
tementek. Kitüpő konyha és lapunk olvasóinak 

külörösen mérsékelt árak. 

MOTORKERÉKPÁROK 

U ázáshoz Sporthoz 
Arak i «•$.- »»0.- 11SO-től 

BUJDOSÓ IMRE 
Fekutesas ucca 15. 

Társasutazás 
C O R F U B A 

Athén. Korinthus megtektptéstrd. 1938 már-
cius 19-től április 3-ig. Összköltség 378 — P. 
Prospektust, küld ós minden felvilágosítást 
megad VIA utazási iroda. Budapest, IV., Vá-
ci ucca 36. Telefon 18—32—56. 

Szinház Alsóközponton. Az A 'sótanyai Gaz-
dasági Egyesület székházában szombaton e*tc kezd-
te meg két hétre terjedő vcndégjá'ékdt Gerbár 
József színtársulata. A színészek Sándorjaivárói 
jöttek, ahol három hétig tartózkodtak; ezt meg-
előzően Földeák közönségét szórakoztatták e.gg 
hónapon keresetű'. A társulat pénteken délután 
érkezett Atsóközpontra; egyetlen nap alatt meg-
történt a bérletezés és a sztnpad beszerelése, szom-
baton es'e már megnyitóé!öad:ts keretében mutat-
koztak be a társulat tagjai. A bemutaló e'öadás: 
— »Nincs szebb, mint a szerelem« — az egész 
személyzetet• mozgósította. Bemutatkozott Gerbár 
József igazgató, etsö bonvivan, Gerbár né prima-
donna, Csapó Manci szubrett, Zádory István tán-
coskomi!, us és Asztalos tltg na'va. Vasárnap »Sár-
gapitykés közlegény«, hétfőn »Tüzmaddr«, k dden 
«Tatjdna«, szerdán utolsó Verebéig lány*, 
csütörtökön a »Metei pacsirta« szerepet a mű-
soron. Álsók'özpont meleg érdeklődéssel fogadta 
a társuatot és a távoli tanyák népe is szép szám-
mal volt képviselve a bemu'atő előadáson. 

v i t é z SÜVEGH 
KÁRPITOS MESTER. Aruiy «• eztUWrmekkel kltflntetve. 

Modern kárpitozott bútorokat készít éa rak• 
tűion tart. Megbl*&ató munka, szolid árast 
BATTHYÁNYI UCCA 2. TELEFON 30—23. 

Harmónia hangversenyek 

Kedden 
Tisza, & 

A berlini filharmónia 
világhírű 

Kamarazenekara 
vezényel: 

Hans v. Benda 
Gyönyörű műsorukon: Mozart, Schubert, Co-

relli, stb. müvek. Jegy 150 pengőtől. 
Harmónia-bérlőknek 20 százalék kedvezmény. 

Kérjük a t. bérlőket, hogy jegyigényüket legké-
sőbb kedd délig jelentsék be, mert az esti pénz-
tárnál nincs kedvezmény. 
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A színházi iroda hire! 
Zugó tapsorkán kiséri a „Huszárparádé" min-

den számát. Pompás indulók, hangulatos tangók, 
nagyszerű táncok és kacagtató jelenetek követik 
egymást! Ma délután és szerdáig mi ©den este mű-
soron van! 

Kedden délután ismét „Yasa" filléres helyárak-
kal zsúfolt ház előtt. 

Mezey Mária vendégjátékaira — csütörtökön: 
„Szakits helyettem", pénteken, szombaton, vasár-
nap délutón és este „Párisi nők" megy, — jegyek 
még kaphatók. 

„Szakits helyettem" Mezey Máriával csütörtö-
kön este. 

„Párisi nők". Az idei szezon legnagyobb pesti 
operettsikerét, a „Parist nÖk"-et csütörtökön este 
mutatja be a színtársulat, a főszerepben Mezcy 
Máriával. A „Párisi nők" péntektől vasárnap estig 
van műsoron. 

F I L M 
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Sorreníöi ka'and 

A világhírű énekes öt év után is elhalt meny-
asszonyát siratja. Sorrenlóban ad hangversenyt, 
ahol buskomorságának napjait egy kaland vi-
dítja fel. Az angyali ábrázatot öltő dziöz addig vi-
szi a kalandot, bogy a tenorista feleségül akarja 
venni, de a kalandornő nem tud szabadulni múlt-
jától, a leányt leleplezik, mire a sebzett szivü 
művész egyedül marad és tovább gazdagitja mű-
vészetével a világot. 

Nem kapunk hcpie©des izzó szerelmi történe-
tet, még csak remekbe formált filmszépségeket 
sem, dc itt nem is a mese a fontos. Benjamioo 
G i g l i nck, a világhírű tcnorlstának az éneké-
ért — egymagában ís érdemes megnézni a filmet. 
A Troubndourból, a Toscából, a Travialábó! éne-
kel áriákat, csodádalos tenorján. A nagy énekes 
partiere a kitűnő N a g y Kató. 

Tavaszi megérkeztek. 

Standard kerékpárok rrdüM>.%ú 
és Cmergé gumik leszállított gyári áron. Kedvező 

P A R R A G I VINCZE 
m D i i e r t i i , Mikszáth Kálmán ucca 7. i s i m . 

Zürichi devizazárlat. Páris 14.035, London 

21.C05, Newyork 431.12, Brüsszel 73.08, Milánó 

22.675, Amszterdam 240.95, Berlin 174.275, Becs 

schilling 70.50, kifizetés 81.475, Prága 15.14, Var. 

só 81.75, Belgrád 10, Athén 3.94, Bukarest 325.̂  

Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfotya. 
mai. Angol font 16.80-1700, belga 56.80-57 40, 
cseh korona 11.00-11.70. dán koroia 75.00-7580, 
dinár 7.15—7.70, dollár 334.65-338.65, svéd korom 
86.55—87.45, kanadai dollár 332.00-337.00, fran-
cia frank 10.65—11.15, hollandi frt 187.40_189.40, 
lengvel zloty 60.00—60.40, leu 2 30—3.80, leva 3 60 
—4.00, lira 16 90-17.90, (500 és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével) német márka —.—, norvég ko-
ront 81.45-85 35. osztrák schilling 8000-8070, 
svájci frank 77.70—78.60. 

Pálinka 
valódi kisüsti törköly 
kitűnő öilierbor 

. . R 120 

é , „ . P 0.40 

Hegedűsnél Kossuth Lajos s.-ut 21. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: 
Buza tiszai, tiszavidéki 77 kg-os 20.40—20 75, 78 
kg-os 20.70—21.05, 79 kg-os 20.95—21.25, 80-as 21.10 
21.45, fejérmegyei, dunántull, dunatiszai 77 kg-os 
20.45—20.75, 78 kg-os 20.75—21.05, 79 kg-os 21.00-1 
21.25, 80 kg-os 21.10-21.35. Rozs pestvidéki 18.75 -
18.85, takarmányárpa I. 16.00—16.75, sörárpa I. 
20.00—20.50, zab I. 16.00—16.30, tengeri tiszántúli 
12.50—12.60. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Máj. 90 háromnyolcad—egynyolcad, jul. 85—egy-
nyolcad, szept. 85 háromnyolcad—egynegyed. Ten-
geri tartott. Máj. 68 hétnyolcad, jul. 60 háromnyol-
cad, szept. 61b Rozs tartott. Máj. 72, jul. 6G hét-
nyolcad, szept. 65.5. 

A N N A 
ásványvíz 

a s z e g e d i h ő f o r r á s szénsavval te 
,itett g y ó g y v i z e 
Minden fiiszerüzletben kapható. 

V« literes üvegben 12 fillér 
1.5 „ „ 30 „ 

(palackbetét 30 és 50 fillér) 

K i t ű n ő b o r v i z 


