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V a l ó d i M e r k ú r k e r é k p á r o k 
ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely. 

Varrógépek, gramofonok, 
Rádiók, gyermekkocsik Déry Gépáruház 

Anna ásványvíz 
a szegedi hőforr&s g y ó g y v i z e , 
zénsavval feliíve mindenül! kapható. 

HJfzinltáz is 
t m i v e m r • 

H E T I M Ű S O R : 

Péiteken délután: Júlia. Délutáni bérlet. Ren-
des hclyárakkal. 

Pénteken este: Júlia. Bérlctszünet. KcdvezTé-
ryek érvényesek. 

Szombaton délután: Hajnali vendég. Filléres 
helyárak. 

Szombaton este: Júlia. Bérletszünet. Kedvezmé-
nyek érvényesek. 

Vasárnap délután: Júlia. Délutáni bérlet. Ren-
des helyárak. 

Vasárnap esle: Júlia. Bérlctszünet. Kedvezmé-
nyek érvényesek. 

Ilélfőa este: Júlia, Bérleisz.ür.et. Kedvezmények 
éi vényesek. 

—oOo—" 

Svéd Sándor hangversenye 
A boldogan szárnyaló hang öröme csengett 

hulk dalokban és zengő áriákban Svéd Sándor csü-
törtök esti hangversenyén. A magyar énkkultura 
c nemzetközi büszkesége ismét megmutatta talen-
tumának isteni ajándékát: baritonjának könnyű 
szárnyalását, szinte méretek nélkül, öblös ára-
dással a boldog magasságokban, szinte a terem ha-
tárain tul. Kellemetlen véletlenek késleltették Svéd 
Sándor idei szegedi estjét, de a harmadszori dá-
tumra a siker forróságában bontakozott ki dal-
lamformálásának ereje és hangszinének minden 
igéző szépsége. 

A hang ízén Jul érdekes volt figyelni ennek 
a par exellance o p e r a i bariionnak finom fod-
rait a d a l halkabb árnyalásaiban. Hogy Svéd 
Sándor valóban nemzetközi büszkesége művésze-
tének, azt néhány Schubert, Schumann néhány 
olasz dal és Richárd Strauss dalairiak különösen 
hangolt előadása niéllóan igazolta. A boldog szár-
nyaláson tul meleg mélységei és finom rezdülései 
vannak előadásának, amelyben, külön stílust szó-
laltat meg a dal. Művészetének ezeket az elmélyü-
léseit legjobban az „Ich grolle nichl" melegségé-
ben éreztük és ugyanakkor láttuk érett művésze-
tének állandó fejlődését. Egyéniségének és hang-
jának nagyszerű varázsa persze fokozottan ér-
vényesült •egy-egy ária drámai megmintázásában, 
könnyed zöngésében és magával ragadó előadása-

ITT A TAVA/Z! 
Női és férfi ruhaszükségletét már most 
szerezze be! Legnagyobb választék női-, 
férfi- és gyermek ruhák, kabátok, felöltők-

ben 

BIau Ignátz 
női-, férfi- és gyermekruha áruháza, 

KELEMEN UCCA 5. 
TAJEKOZTATÓ ARA INK : 

Női tavaszi kabátok divat-
színekben 16— P-től 

Női divat kabátok, végig selyem-
mel bélelve 24.— P-től 

Női modell tavaszi kabátok 30.— P-től 
Női teveszőr kabátok 24.— P-től 
Férfi öltönvök divatszinekben 22.— P-től 
Férfi kangarn öltönyök 28.— P-től 
Férfi felöltők divatos minták-

ban 28 .- P-től 
Férfi tavaszi kabátok, selyem ki-

állítás 30.— P-től 
Burbury raglánok 36.— P-től 
Treno Coat slavola béléssel 24.— P-tol 
Divat, és sport nadrágok 5.50 P-től 

Fiu és leányka tavasai 
kabátok " 12.- P-től 

WT* Tekfn'se men * ras k i r a k a f o i n W . 

ban. Ahogy Svéd Sándor ma a Bajazzok Prolog-
ját, a Traviata, vagy Figaro áriáit énekli, arra 
alig képes egy-egy kivételes énekes. Az olasz dal-
lam öröme egyesül ezekben a frázisokban a ma-
gyar hang gyönyörű bőségével. Nemcsak megtelik a 
terem az ária fényével, dinamikájával és csillogó 
magasságával, de olykor szinte kicsinek i ! bizo-
nyul. A közönség lelkesült örömmel figyelte és 
csodálta Svéd Sándor hangjának adományát, tisz-
tult kultúráját és nemkevésbe pompás diszpozí-
cióját. Minden egyes száma után ujabb erővel 
zengett a taps, vége-hossza nem volt az ünnep-
lésnek, ugy, hogy a kialvó csillárok melleit négy 
ráadással is meg kellett toldani gazdag műsorát. 
A csütörtöki koncert lelkesülő közönsége egy 
nagyszerű magyar tehetség ujabb dicsőségét ünne-
pelte. (v.) 

»ELIZABETH« 
női kalapszalon tavasz' modelljei vezeí-

nek. Legszebb kreációk! 

KARASZ UCCA 16. SZ. 

Júlia 
Operettbemutdtő.)' , 

A Szép Júlia bárónő ezerelme körül bonyo-
lódik Földes Imre—-Ábrahám Pál csütörtök 

este bemutatott operettje. Ami Júlia és a 
kezéért veisengő két férfi körül történik há-
rom felvonáson keresztül, az bonyodalom a 
javából! Két férfi küzd a bárónő hófehér ke-
zéért, hol erőszakkal, hol cselvetéssel, egyszer 
az egyik, másszor a másik kerekedik felül s 
végül az győz, akit Júlia is szeret. 

Ez a keret és ezt a romantikus, helyenként 
érzelmes keretet töltötték meg a. szerzők 

tlerüvel, hangulattal, könnyel, szerelemmel. > • 
Annyi minden történik ebben az operettben, 
mint három másikban, az ember szinte bele-
fárad a 6ok látni- és hallanivalóba. I t t van 
mingyárt Ábrahám Pál pompás muzsikája. 
Valcere elragadóan szép, a „Sing-sing4' szám 
vérbeli sláger, a „Kiskomárom" szám pétiig 
olyan tapsot aratott, amilyen régen reszket-
tette meg az öreg falakat. A csütörtök esti 
premier a legteljesebb siker jegvében zaj-
lott le. 

A szinház remek előadásban prezentálta az 
újdonságot. Patkós Irma debütálta Júl iát , 
ég mint. mindig, most is mavával ragadta a 
közönséget. A két versenyző férfit: D. Kovács 
és Kurucz Ernő szólaltatta meg; az előbbi 
szimoatiklisnn PZ "tóKbi — srorono s p r i n t — 
kevésbé 6zímpatikusan. Brilliáns aliknást' 
nvujtott Erdődy Kálmán egy szeleburdi fia-
talember ezerepében, kitűnő volt Komlós 
Juri vidéki patikuslánva. Szabó István meleg-
szívű ezredese, Mészáros Ági magyarba ojtott 
német frájla. Veszelv Pál tűri metszett őr-
mestere s többiek mind: Hámory Lili, Mihá-
lyi Mária. Zilahv János. Szenes, Nagy sikere 
volt az első felvonásban egv kis táncosnőnek, 
Csákv Évinek, Erdődy tanítványának. A ze-
nekart Beck Miklós vezényelte, a stílusos ren-
dezésért pedig Sziklai Jenőt illeti elismerés. 
Ha nem csalódunk, a szinház hosszú időre el-
vetette a müsorgondokat. 

—oOo— 

Basilides Mária „nemzetközi népdalest" jo 
március 30-án. A magyar énekművészet büszkesé-
ge. a dal utolérhetetlen megszólaltatója. B a s i -
l i d e s Mária többévi szünet után ismét megje-
lenik a szegedi hangversenydobogón, — mégpedig 
páratlan érdekességü műsorral, „Nemzetközi 
népdalest" — a világ népdalirodalmának váloga-
tott remekei, kelta, orosz, német, osztrák, francia 
ts természetesen magyar népdalok, a dalkölté-
szetnek csodálatos szépségű termékei. Ez a ciklus 
rendkívüli sikert ©rátolt Budapesten, a művész-
nőnek egv évben többször meg kellett ismételnie 
és állandóan műsoron tartania. A nagv érdeklő-
déssel várt hangverseny a Harmónia idei nagy-
szahúsn mesterbérletének utolsó eseménye lesz. 

v i t éz S U V E G H 
KÁRPITOS MESTER. Ar»ny éa ezüstérmekkel kitüntetve' 

Modern kárpitozott bútorokat készít és rak-
tál on tart. Hegblxt>a16 munka, szolid árak! 
BATTHYÁNYI UCCA 2. TELEFON 30—23 

Harmónia hangversenyek 
' \ 

Szerdán 
Harmónia X. mesterb(jrlet 

. Basilides Mária 
a dal legnagyobb megszólaflatőjának 

"Nemzetközi népdales!«-je 
'Jegyek 2 pengőtől Harmóniánál és Délmagyar-

ország jegyirodában. 

Fess és elegáns, mindig kényelmesen mozog, ha 
f ű z ő j é t B U D A P E S T E N 

CSÁSZÁRNÉ 
f ü z ő t e r m é b e n rendeli meg 

Elegáns tartás, elsőrendű anyag, kiválóan 
e:ismert munka. Budapest, I., Petőfi 
Sánoor-ucca 9 (volt Koronaherceg u.) Elsó emelet. 

A szinházi iroda hiref 

Csak a legteljesebb elismeréssel lehet nyilai-

kőzni a „Júlia" szegedi előadásáról — mondotta 

az egyik budapesti szinházi tényező, aki végig-

nézte a csütörtök esti premiert. A szakemberek 

véleményét a közönség elragadtatása, a rengeteg 

taps és kihívás mindenben megerősiti. A nagy-

szerű operettujdonság ma és vasárnap délután, 

ma és minden este műsoron van. 

A Iegesodásabb balettbemutató lfez kedden esle 

és szerdán délután. Fellép Lca Karina cs Mi'los 

Aurél 12 tagu balettkarral. „B ibatúndcr" a cime 

a balettnek, amelyet a műsorszámok között be-

mutatnak. Lya Karina és Millos Aurél balettka-

rának vendégszereplése világvárosi attrakció! 

UJ KÖNYVEK 
DELMBGYBRORSZBG 

kölcsönkönyvtárában 
Simán Erzsébet: Gergely lányok V. emelet 

Rachmatiova: Halhatatlan szerelmes. 

Just Béla: Hajnali kettő. 

Török Rezső: Péntek Rozi. 

Therne Smith: A szőke ki sértet. -

Wilhelm IVeldin: Arthur fut az élet" uíáu 

Roberts: A bánya ördögei. 

Packard: A sárkány torkúban. 

Mignon G. EberhardtAz elhagyott va-

dászlak. 

E. S. Holding: Aki visszalép az életbe. 

Arthur Plummer: Árnyak a ködben. 


