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Csütörtök: Carmm, opera. Premierbérlet B) 

40. (Utolsó szám.) 
Péntek: Nebántsvirúg (Madame Nitouehe), 

operett. Idónybórlet, páros 98. 
Szombat: Déryné ifiasszony, színjáték. Idény-

bérlet, páratlan 99. 
Vasárnap délután: Elvált asszony, operett. 
Vasárnap este: Ocskay brigadéros, szinmü. 

Bérletszünet. 
Hétfő délután: Ingyenélök, népszínmű, 
Hétfő este: Drótostót, operett. Bérletszünet, 

* Egyházi hangverseny. A mult eszten-
dőben egy pár nagy érdeklődést keltő és 
nagy szépségeket előidéző egyházi hangver-
senyt rendezett a Szegedi Katholikus Nővédő 
Egyesület, amely jó ideje, hogy beszüntette a 
zenei kulturát fejlesztő egyházi hangverse-
nyek rendezését. A szükség azonban rákény-
szeritette, mert a Napközi Otthonában sok az 
elhelyezett szegény gyerek, akik nemcsak tes-
ti és lelki gondozásra szorulnak, hanem egy 
kis gúnyára is, meg egy pár falat ételre is. 
A Napközi. Otthon pénztára azonban üres és 
igy üres a tűzhely is, ahol ezelőtt, a jobb na-
pokban meleg étet készült az ar ra rászorult 
szegény gyermekeknek. A Szegedi Ka-thoü-
kus Nővédő Egyesület ma délután, amikor a 
rókusi templomban egyházi hangversenyt 
rendezett ú j ra , a két legnagyobb szépségnek: 
a jótékonyságnak és a művészetnek állt a 
szolgálatába. A rókusi templom belsejét tel. 
jesen megtöltötte a közönség, amely áhítat-1 

tal hallgatta Chölnoky Margit szép és stílu-
sos énekét ós élvezte pompás énekkulturáját. 
Deniény: Ave Maria-ját, Stradella: Irgal-
mazz istenemJét énekelte Járossy Dezső 
mesteri orgonakiséréte mellett. Járossy mes-
ter Bach: Toccata-ját, Bossi: Noael-jét, Chuu-
vet— Quilmant: Andantino-ját Sainf—iSaens; 
Benedictioa Nuptialejjá, Dubois: In paradi-
sum-ját, Bossi Canzoncina-ját és Mendels-
sohn: G-moll preludium-ját kiforrott miivé, 
szettel, igazi gyönyörűséget keltve, adta elő 
orgonán. Az ének és orgonaszámok között 
dr. Zadravec István a gyermekszeretetről tar-
tott emelkedett szellemű és gondolatgazdag 
beszédet. A nagysikerű egyházi hangverseny 
folytatását óhaj t juk a művészet és a jótékony 
ság nevében. 

* A szinházi pénztárnál nem lehet je-
gyet kapni. Kaptuk a következő levelet: Te-
kintetes Szerkesztőség! Mint b. lapjuk előli-
»etője, a következőkre óhajtom b. figyelmüket 
felhívni: A mult hét szerdai Carmen előadás 
hoz az előző szombaton már nem tudtam je-
gyet kapni, hétfőn, 26_án, tehát elküldtem az 
e hétre kitűzött Carmen előadáshoz jegyért, 
azonban a pénztár utasított, hogy szerdán 
jelentkezzem, szerdán péntekre ígérte, pénte-
ken azt a választ kaptam, hogy az igazgató 
szombat reggel adja le a jegyeket, előjegy-
zést pedig egyáltalán nem lehet elfogadni; 
szombat reggel 9 órára tehát odáküldtem, 
azonban fiamat elküldték azzal a kijelentés-
sel, hogy már. nincs jegy se hétfőre, se csü-
törtökre. Előttem érthetetlen, hogy ha a je-
gyeket szombat reggel adják ki a pénztár, 
nak, hogy lehetséges, hogy a 9 órai pénzt ár-
nyitásnál már egyetlen jegy sem kapható? 
Tulajdonképpen mire való a szinházi pénz-
tár, ha a közönség egyáltalán nem juthat ott 
jegyhez? Nekem az a z impresszióm, hogy a 
jegyekkel üzérkedés történik; ugylátszik, a 
szinházi jegyek is lánckereskedelem tárgyát 
képezik. Azzal a kéréssel fordulok tehát t. 
Szerkesztő úrhoz, kegyeskedjék kifürkészni, 
hol lehet a szinházi jegyekhez tulajdonkép-
jwn hozzájutni1? Kiváló tisztelettel: Egy hü-
seges operalátogató. 
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HETI MŰSOR: 
URÁNIA MŰSORA: 

Szerdán és csütörtökön „Hitves légy erős" dráma 5 
felvonásban. 

Péntektől-vasárnapig „A Bálvány" attrakció 5 felv. 
irta Frítz Freisier, a főszerepben Harry Watden. 

* A Délvidéki Mozgóképszínház Tula j -
donosok Filmkölcsönző ReszvÉnytar^asá-
ganak megalakulása . Tegnap, junius 4-én 
délután 5 órakor alakult meg a fenti cim 
alatt 500.000 korona alaptőkével egy rész-
vénytársaság a Kereskedelmi és iparkamara 
helyiségében, amely hivatva lesz a megszál-
lott területeket, valamint egész Jugoszláviát 
és Bomániát filmekkel ellátni. Az igazgató-
ság tagjai lett ek: Bach Jenő, Süpeki Balázs 
Zoltán, Müller János, Vas Sándor, dr. T<>-
nelly Sándor (Szeged), Vagl Rezső (Pécs), 
Lifka Sándor (Szabadka), dr. Fenyves Fe-
renc (Szabadka) és Szikla Eeiil (Újvidék). 
A felügyelő bizottság: Milkó Henrik, Gunst 
Lajos, (Grofz Marcel és Müller Károly (Sze-
ged), Beck Erzsi (Szabadka), Teles Gáspár 
(Zombor), Szilágyi György (Baja), Mandl 
Elek (Pécs). A közgyűlést követő igazgatósá-
gi ülésen elnökké Bach Jenőt, ügyvezető 
igazgatónak Vas Sándort, jogtanácsosnak dr. 
iiarta Dezső ügyvédet választották meg. Az 
igazgatóság megbízta Vas Sándor igazgatót, 
hogy a francia parancsnokság által kiadott 
engedéllyel haladéktalanul Párisba utazzék 
hímek és gépek beszerzése végett. Kereskedel 
mi körökben nagy örömmel üdvözlik ezt a z 

uj alakulatot, mert Szeged ezzel is egy ujabb 
lépést tett a baladás felé és mert az u j 'vá l -
lalat, amelynek székhelye Szeged, bizonyíték 
arra, hogy itt egy erős kereskedelmi központ 
fog idővel kialakulni. Az u j vállalat ide irá-
nyí t ja ugy Jugoszlávia, mint Erdély öfeszes 
mozgószinház-tulajdonosait, ami nagy anya-
gi hasznára lesz mindenkor Szegednek. Vas 
Sándor a jövő hét első napjai valamelyikén 
fog elutazni Párisba. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

PÁSZTOR JÓZSEF. 

Friss árukkal kiegészítve 
raktáramat, ajánlom kitűnő kötszereimet, 
vattáimat, továbbá sósborszeszt, kölni vizet, 
hajszeszt. Elsőrangú pipere szappanokat, 
francia gummikülönlegességeket, arckrémeket, 
borotva-szappant, elegánsan adjusztált par-
fümöket, úgyszintén kimérve. Kix körömpor 

a legolcsóbban a 

„HATTYÚ" drogériában 
Tisza Lajos-körut 73. szám. 

Telefon 3 -41 . 187 Telefon 3—41. 

Rövidáru üzletemet 
190 Feketesas-utca 17. szám (Austftnder-

órás mellé) helyeztem át. 
Telefon 1 1 - 7 9 Tisztelettel: BOCKER FERENC 

RáCZ G é z a f o g m ü t e r m e 
Szeged, Míkszálh K$lm!n-utca é s 

236 Valéria-tér sarok <Bokor-ház). 

F e r e o e z i i Li l ly 
női divatterme Sándor -utea 10. felső-
város megnyilt, hol e szakmabeli munkák 

elvállaltatnak. 281 

Szombaton d. u. (jun. 7.) 
5 órai kezdettel. 

Csodaszép miis^r. 
Fentartott hely 8 K., ülőhely 6 K., állóhely 4 K. 

Izzad valamely testrésze? 
Ugy használja a dr. Leinzinger-féle kipróbált 
szert. Üvegje 70 fillérért kapható Leinzinger 

gyógyszertárban Szeged, Széchenyi tér. 153 

Fizessen elő a 

DÉLMAGYARORSZÁGRA 
Minden nap a kora, reggeli 
órákban házhoz hord ják , . . 

Előfizetési ára egyhónapra 8 korona. 

Felhivás sző lőte lepí tésre! 
Elsőrendű garantált filoxeramentes Nova-féle 
hazai magánterniő gyökeres s z ő l ő v e s s z ő eladás 
k e d v e z m é n y e s áron. Készlet kettő millió. Min-
denütt telepíthető. Jó siker várható. Nagybani tele-
pítésekre, elhanyagolt, kipusztult régi szőlők ujjá-
telepitésére, valamint hiányok pótlására ajánlható. 
Nova-féle fehér- es külön vörös bort termő fajok-
ban kaphatók. Ára igen szép dus erős gyökérzetü 
szavatolt első osztályú minőségben ezer darabonként 
K 300.—. Tavaszi.szállttásra, a rendelést kitevő 
összeg előzetes beküldése ellenében szállitatik, cso-
magolásért csak saját kiadásainkat vesszük után-
vétbe. Aki jó és sok bort óhajt kevés költséggel 
termelni, az már most rendelje meg szükségletét. 
Ki most rendel, az a tavasszal idejekorán fog ül-
tethetni. Az uradalmi szőtök részére is igen nagy 
mennyiség rendeltetett. Rendeléseket név, lakhely, 
utolsó posta, megye és rendeltetési vasútállomás 
pontos feltüntetésével a pénzutalvány szelvényén is 
megtehető vagy ajánlóit levél által kéretik beküldeni, 

cim: 259 

szőlővessző- és 
j j l í U V n szölöoltványtefep 
kezeiősége. ARAD, Szabadság-tér 10 

j | j | Természetes rózsa-
arcbőrt nyer, ha 

„Dido" rózsapir 
crémet használ. Kapható fehér és rózsaszínben 

„Dido" púder 3 színben. 
Eau de Cologne „DIDO" 

minden virágillatban, üdítő hatású mesés illatú, 

„DIDO" parfüm 
az előkelő hölgyek kedvence, kérje mindenütt. 

Késziti: 

Parfümerie „DIDO" Budapest, 
VII., Almássy-tér 15. 
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