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földek közvetlen
'Színház, és 'ffEladó
Szeged határában:
Múvé&xeifl
4k sxfohá? hffti mOsort:
Csütörtök: Spiegel Annié és Balassa József vendégfelléptével Bibliás
ember, opera. Operabérlet 9. sz.
Péntek: Spiegel Annié és Balassa József vendégfelléptével Bibliás ember, opera.
Szombat: Kosáry Emmy és Király
E m ö vendégfelléptével, felemelt helyárakkal Csárdáskirályné,
operett.
Vasárnap délután : Szókimondó
asszonyság,
szinmti.
Vasárnap este : Kosáry Emmy és Király
Ernő vendégfelléptévei, felemelt helyárakkal Diadalmas
asszony,
operett.
Hétfő: Kosáry Emmy és Király Ernő vendégfelléptével, felemelt helyárakkal Eziist sirály, operett.

Kossuth Lajos-sugárutnál emeletes ió ház, május 1-én beköltözhető
3 szobás lakással nagyon olcsón. Alsóvá oson magánház 45 millióért. Felsővároson két szép magánház 40 millió darabonklnt. Ui-térnél
magánház 40 millióért. Csongrádi-sugárutnál uj emeletes ház (0
millióért. Felsővárosi templomnál emeletes ház nagy telekkel, 120
millióért. Ugyanott egy másik 100 millióért. Petőfi Sándor-sugárut
mellett »' millióért, Béke-utcában nagy emeletes ház, teljesen uj,
250 millióért Ezenkívül számtalan bérpaloták, kisebb-nagyobb családi és magái házak dus választékban.

megbízható dada
gyermekleány

Petykó Károly divatszücsiizlete
Kelemen-utca 7.

DÉHM BÖSKÉT

A szerkesztésért ideiglenesen felelős: FRANK JÓZSEF.
Kiadótulajdonos: Uélmagyarorsxág Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.
•yomatott a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T. könyvnyomdájában, Szeged.

VASAR
1924 március 9—IS.

Sürgősen eladó házak;

Eladó üzletek:

* D a r v a s L i l l y pénteken adja szavalóestjét, melyen
Spiegel
Anni énekművésznő és Móra Ferenc iró is
szerepel.

ENIZETKÖZI

Tizennégy kat hold jugóbiriok prima minőség, elcserélendő Szeged
környékivel.
Franciahegyben 1P29 négyszögöl prima minőségű vízmentes terület,
olcsőn. Alsótanyai müutnal öüi négyszögöl szőlő, gyümölcsös, lakóházzal, 8 millióért. 2221 négyszögöl Gedó háta mögött, nagyon olcsón.
Négy hold alg ői ut,, Llppai-tanyánál, alkalmi áron. 45 kat. hold és
11 kat. hold Vedresházánál, minden elfogadható árért. 34 kat. hold
és 44 kat. hold Szőreg mellett prima-prima minőségű szántóföldek
tanyákkal, magyar koronáért nagyon olcsón. Felsővárosi feketeföldeken 6 kat. hold bérlet olcsó bérért azonnal átvehető.

* Hoffmann meséi. Az Andor-rezsim opera
repertoirja ismét bővült Offenbach zenedrámáiának a szinrehozatalával. Kettős vendégszereplés Kötődé, nagyon jóforgalmu, piactéren, teljes felszereléssel, 20 millió.
tette érdekessé a Hoffmann
meséi vasárnapi elő- ! Füszertizlet forgalmas főútvonalon, beköltözhető 3 szobás lakással,
adását és valóban értékessé a filharmonikusok berendezéssel, valóságos aranybínya, 25 millió. Kálvária-utcán
részgárdájával kibővített zenekar pompás teljesít- élelmiszerüzlet, nagyon jómenetelfl, berendezéssel, árufelszereléssel,
18 millió.
ményét. Az igazgató ismét megmutatta, hogy töi r o d a
2 2
rekszik a közönség kiszolgálására és hogy nem C 7 A n A
Széchenyi-tér 6. Telefon 10-54.
fukarkodik, amikor e kiadós cél eléréséről van | 3 A A d U
szó. A vonósokkal megerősített zenekar színesen
és lendületesen hozta Offenbach müvét, sajnos, ez
10 hónapos gyermek mellé
a lendület és kívánatos kolorit a szereplők előadásából nem tudott kibontakozni. Hoffmann szerepében mutatkozott be Ocskay Mihály, akinek
vagy
lírai tenorja tiszta, de kisterjedelmű és az ércessége csak a felső fekvésében mutatkozik, ám a
kerestetik. Német előnyben. Bemutatkozni
hangja itt sem bizonyul erősnek, öblösen kitartóB a c k B e r n á t n é n á l , Fenyő-utca 3.
258
nak. Hangja terjedelmének megfelelő beosztással
énekel, de énekéből nem árad a melegség. A
játéka helytálló, biztosságot mutató, ha egyénítő
színekben és vonalakban dúsan nem is bővelkedő.
Olympiát a másik vendég: Pásztor Ferike személyesítette, akinek sopranja csengő is, terjedel- (Endrényi könyvkereskedés mellett) elvállal mindennemű
mes is, de nem koloraturára képezett. A játék- j szörmejavitást és átalakítást.
no
részben rutinját ezúttal is igazolta. Bihari Sándor
a négyes szerepben (Lindoif, Coppelius, Dapperhetto, Miracle) hatásosan érvényesítette csengő és
Mélységes fájdalomtól meglört szívvel jefriss baritonját és küiönösen a tükör-ária bravúros
lenlem a megszállott területen lakó rokonság
előadásával késztette tapsra hallgatóságát. Szász
nevében is, hogy az Egek Ura egyetlen, drága
édes gyermekemet
Edit mint Giulietta és Antónia szaporította sikereinek számát. Az Antonia-részt nemcsak szépen és
megfelelő drámai akcentusokkal énekelte, de jól
és érdekesen is játszotta, Molnár Rezső (Crespel),
Bellák Miklós (Spalanzani, Schlemill), Ila Máry
(Miklós), Polgár Gyula (Luther), Gulyás Menyhért
virágzó életének 18-ik évében hosszú szenve(András) és Keleti (Nathaniel) vettek még részt
dés után vasárnap délelőtt magához szólította.
az opera előadásában, amelynek vendég- és
Szomorú életem legdrágább kincsének hült
többi vezető szereplőit felvonások után többször
tetemét folyó hó 26-án, kedden délután 3
a kárpit elé szólította a közönség tapsos elismeórakor fogjuk örök nyugalomra kisérni a belrése. Az előadást Andor Zsigmond, az igazgató
városi róm. kath. temető halottas házából.
tanította be, ő is vezényelte és a zenekar a biztos
Áldás és béke lengjen az életének tavaszán
és körültekintő dirigálása mellett ezúttal élményt
elhunyt porai fölött.
jelentett a játékban.
* Filharmonikus hangverseny. A közönség
részvétlensége miatt megszűntek a koncertek és
ami még előfordul, azt a Filharmonikus Társaság
szolgáltatja. Vasárnap délelőtti koncéi tjére akadt
hallgatóság elegendő, ami amellett bizonyít, hogy
a közönség értékelni és méltányolni tudia azt az
értékes teljesítményt, amit a város egyetlen zenei
alakulata végez a zenei kultura körül. Jelentős
feladatot teljesítenek a filharmonikusok, ami minden elismerést és támogatást megérdemel. Nemcsak
a közönség, hanem a város részéről is, amelynek
kulturérdekeit kevés egyesület szolgálja olyan
eredményesen, mint a Filharmonikus Társaság,
amelynek vasárnapi koncertjén három mű előadása szerepelt: Goldmark:
Tavaszi nyitánya,
Fichtner:
Hegedűversenye és Rimszky Korsakov:
3-ik szimfóniája. Ez utóbbit első előadásban játszották a filharmonikusok, jól, precízen és gondosan készülten, az érdekes mü szépségeit teljesen érvényre emelve. A Tavaszi nyitány már szerepelt a bőséges műsorukon, úgyszintén Fichtner:
Hegedűversenye is, de csak első tételében, mig
most a legenda-részt is előadták. A műnek ez a
része nemcsak elgondolásában és felépítésében
jelent értéket, hanem melodikusságában is. A
magán hegedürészt Belle Ferenc játszotta, aki kiváló zenekari primhegedüs. Sok taps jutalmazta
készséges szereplését és a tapsokból gazdagon
jutott a derék filharmonikusoknak, Fichtner Sándornak, a lelkes és fáradhatatlan karmesternek,
aki ezúttal is sikerrevezetően dirrigált és aki, mint
érdemes kompozitor is, részese volt a közönség
megérdemelt elismerésének.

VI. B E C S I

Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó
27-én délelőtt 10 órakor lesz az Egek Urának bemutatva a rókusi templomban.

Legelőnyösebb vásárlási alkalom
az összes szakmák részére!
Leggazdagabb
választék!
Állandósult
versenyképes
árak!

Az 1923. évi Bécsi őszi vásár nagy
sikere: 1 0 0 . 0 0 0 v á s á r l ó ,
ebből

25.000 külföldi a világ 72 államából, nagy megrendelésekkel!
Felvilégos.tásokat nyújt a
W i e n e r

M e s s e ,

V I I . ,

valamint tiszteletbeli képviselete és hivatalos tudakozóhelye S z e g e d :
Kereskedelmi

és Iparkamara, Szegedi B a n k '
e g y e s ü l e t rt. Bástya-utca 9.

Aki házat vagy ingatlant
vásárol,
saját érdekében vétele előtt keresse fel D f
Q 7 Q C n
ingatlanforgalmi irodáját, Kossuth
sugái at 9, telefon 10—42 mert ugy vételét, mint
sát ezen cégnél minden kívánalmat kielégítően,
előnyösebben bonyolíthatja le.

%VID
Lajoseladaa legno

KÁRPITOS BÚTOROK
elsőrendű kivitelben
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kárpitosmesternél

Osztrov8zky-uíca 3. szám.

készülnek

Telefon 10-38.

Legjobb és legolcsóbb
zománcedények, konyhafelszerelések, varrógépek, alkatrészek szolid
árakban

Szántó Lajosnál, tózbín^t

Olcsó v á s á r !
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Óra, ékszer, gramofonlemez, öngyújtó,
zseblámpa stb. o l c s ó
áron]
H

ó r á s ,

Szeged, 1924 február 24-én.

Köicsen-uíca 7*

Tőrt arany, ezüst, brilliáns, / L
régi pénz beváltása.

Déhm Péter.
Külön

W i e n

villamoskocsi délután 2 órakor a
Dugonics-téren rendelkezésre áll. ser

Nagy javitó műhely!
161

• « • ! • ( bármily mennyiségben, férfiruhát, fehérneműt a legmagasabb árban veszek. Weissenberg,
Attila-utca 8.
970

SltylBZMfllZ

,egjobb
g y a p j u f o n a l a k aperzsa
szí-

Szegedi 1919., valamint más
bélyeget vesz és cserél
Neumann Béla Temesvár,
IV., Bulev. Carol 9. 252

nekben és nyersen, amerikai felvető és
beszövő

k

Nyomtatványalt 2 ;

Tetefon 16—34.

leverők,

szövőszékek

szőnyegszövő műhelyében
Kass keleti
Szeged, Boldogasszony-sugárut 1

a Délmaguarorszfig
Hirlap- ős Nijomdavfillalat R.-T.-nál
Petőfi S.-sugárut 1. sz.

fonalak,

a legjobb minőségben legjutányosabb árban

Nagy

választék

kész

szőnyegekben.

Megrendelések elfogadtatnak,

Budapesti

nagybani

árakl

—Telefon:

m

14—80.

Elsőrendű darabos hazai szén
legolcsóbb

napi

áron

minden

mennyiségben

365

kapható

B A C H J E N Ő ÉS TESTVÉRE
fa- és szénkereskedőnél

SZENT ISTVÁN-TÉR 12.

HyÜLBÖRT

Mindenkinél m a g a s a b b Á r b a n

Telefon 126.

vásárolunk
8

Rosner Ödön és Társa

"

Saeged, Petőfi Sándor-sugárut 12. Telefon 14—47*

