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Részletfizetésre 
szállítót kárpi.csmunfeákat 

BALOG SÁNDOR-
Kossuth Lajos sugárut 6. 

Telefon 96?. 

A színház h«ti műsora: 
Vasárnap délután: Éva. 
Vasárnap este: Régi jó Budapest. 
Héttőn : Régi jó Budapest. 
Kedden: A baba. 
Szerdán: Faust. Operabérlet 4. 
CsütOrtOkön délután rendkívül mérsékelt helyirakkal: 

Süt a nap. 
Csütörtökön este: Régi jó Budapest. 
Pénteken: Az arlesi lány. Operabérlet 5. Premier. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: Az aranyember. 
Szombaton este: Az arlesi lány. Bérlet B. 14. 
Vasárnap délután : A bolond. 
Vasárnap este: Az arlesi lány. Bérlet A. 15. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG Jegy-
irodájában telefonon Is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

Fogassy Ödön képkiállitáia. 

A Siegeden élő nagyszámú festő kőzött még 
alig hallottuk Fogassy ÖJön nevét és máris 
gazdag kollekcióval lép a nagyközönség Ítélő-
széke elé a Kass-szálló halljában. Nem vagyunk 
tisztában vele, vájjon milyen is lehet ennek a 
festőnek a lelke az annyira merőben ellentétes 
hatások összecsapásában. A „Kleinarbeit" apró-
zott türe'mi munkájától a nagyf elületeket be-
töltő vastag szlnfelrakásig minden érdekli, 
izgatja, mindenben van mondanivalója. A ter-
mészet kincseit kutatja és hol egy szépen ki-
emelkedő fa, hol a harmonikusan ivelő ég, hol 
a ködben imbolygó fények azok, amelyek al- i 
kotásra serkentik és az igazi művészetig való 
emelkedésre ihletik. Meg lehet azonban állapi- i 
tani, hogy a halk természelimádás a lénye, de 
nem tudja összhangba hozni az intellektuális 
festő sokféle akarását, az érző és alkotó művész 1 

lelki követelésével, holott mindenki akkor adja ; 
a legszebbet és legnagyobbat, ha őszintén 
magamagát adja azzal a problémakörrel együtt, , 
amelyben benne él és amely ezáltal életet kap. 
Ki kell emelnünk elsősorban egy ködös park- ( 
részleiét nagy fákkal, járókelőkkel és a homályt 
áttörő fényekkel, azonkívül nétiány élénkszinü 
akvarelljét. Ezekben van egyéni izlés és szere-
tetlel csügg azokon a gondolatokon, amelyek 
a szerkesztésben, színezésben körülzsongták, 
amikor ugy látta a természetet, ahogyan azt 
az UiiBten szépségben és pompával meg-
teremtette. t f 

A sok dolgozó művész után ismét egy, aki 
támogatást és érdeklődést érdemel. /. v. 

* Balázs Árpád magyar nótaestje 29-én, vasár-
nap este fél 8 kor a Tisztban. Jegyek 15— 
50.000 koronáért Belvárosi Mozinál (Harmónia). 

* Hont Ferenc egy párisi színháznak lett 
tagja. Hont Ferenc, a fiatal szinmQvósz, Holtzer 
Dániel fia, mint értesülünk, szerződött tagja lett a 
párisi Theatre des Arts nak, Pitoeff, a világhírű 
rendező és szinész szinházának. A fiatal művész, 
aki Gál Gyula magántanítványa volt, a tavasszal 
szép sikert aratott Budapesten a „Rosmersholm"-
ban és Szegeden Karinthy „Holnap reggel"-¿ben. 

* Lucia Caffatet, a legkiválóbb francia 
zongoraművésznő zongoraestje december 6. 
Harmónia bérletjegyek érvényesek. ' 

* Régi jó Budapest- Gábor Mara, Trillap Ilonka, j 
Faith Giza, Paludi, Fenyves, Sugir és Bilicsí nevéhez 
fűződik a .Régi jó Budapest" rendkívüli sikere. Ez a I 
kivá'0 operettegyüttes minden előadáson végig mulat-
tatja, végig jókedvben tartja a közönséget, amely min-
den este zsúfolásig tölti meg a színházat és felejthe-
tetlen emlékkel távozik onnan. A „Régi jó Budapest" 
ezen a héten vasárnap, hétfőn és csütörtökön este 
keiül színre, mindannyiszor a premier nagyszerű sze-
reposztásában. 

* ffla délutánt Éva. Lehár Ferenc világhírű ope-
rettje ma délután mérsékelt helyárakkal kerül színre a 
főszerepekben Kolbay Ildikó, Oábor Mara, Sugár, 
Delly és Bilicsivel. 

* Kedden este: A baba- Audran Edmond csoda, 
szép muzsikáju és hangulatos témájú vigoperája ked-
den szerepel ismét a színház játékrendjen. A vezető-
szerepeket ezúttal is Kolbay Ildikó, Trillap Ilonka, 
Egyed, Fatudl, Leopold, Herczeg, Bilicsí és Rogoz 
játszák. 

* Szerdán Faust Vas» Manclval- Gounod világhírű 
operája szerdán este kerül színre. Vass Mancin kívül 
a többi vezetöszerepeket Kertész Vilmos, Kolbay Ildikó, 
Zitla Emma, Arany, Leopold és Fenyves játszák. 

* Az arlesi lány. Az arlesi lány péntektől kezdődő 
előadásai a m. kir. Operaházat megelőzik. Bizet pom 
pás zenekiséretével, francia néptáncukhal, színei kiállí-
tásban készül Andor igazgató vezényletével és Baróthy 
rendezésében Uaudct Alphonsenak ez a népdrámája, , 
melyben egy 20 éves parasztlegény mély érzelmű nagy 
szerelmi regénye végződik tragikusan. A francia nép-
színmű hangulatát szebbnél-szebb zeneszámok színezik. \ 

Gyermek-
és munkáscipök 

Olcsó kötöttáruk! 
minden színben és nagyságban « I 

legjobb minőségben 793 

i Özv. Xohn Mór nécipi- • 
üzletében Széchenyi lér. Bérház. 

BÚTOR jss 
tésü, f-stett és keményfa, 
elsőrendű kivitelben a leg-
előnyösebben beszerezhető 
SINGER bútorasztalosnál | 
Rákóczi tér, uj sdópalota. 773 

Saját gyártmányainkat gy á r i á r o n á rus í t j uk : 

Nők, férfiak, gyermekek részére 

KÖTÖTT •CHB A TOK 
N C L C É M 7 E K 

S W E T T C R E K 

S á C H K 

s n P K á K 

Az Alfolí legnagyobb. 
tátóvBE raMra 9 

í Körtisi Géza Uye^ezési valla- 1 

lala Mérey u. tí. Tel.^ '7. 

LAMPEL és HEGYI 
Püspök-bazár. 

Jó megjelenésű fiatalember 
kinek szép írása van (rondirás is szükséges) 

á l l andó alkalmazást talál. 
Írásbeli ajánlat Postafiók 8!. Szeged küldendő. 887 

FIGYELEM! 
Elvállalói ssarfi 
rakásál, Javítását, jutányos 
áron. KOVÁCS, Szenthárom. 

«¿g ucca 49. tns 

ÉKSZERIPAR 
Takaréktár u. Gróf palota 
Elad 

Készit 

Javít 

Alakit 

Ékszereket 

Órákat 339 

K H R H C S O N Y R fl 
zománcedény és konyhafelszere-
lési kirakatom k váló gazdag 
választékát becses figyelmébe 
ajánlom s Z - A N T ó J Ó Z S E F 

zománchaza, 
belvárosi h iscsarrfok mellett. 

Uj füszer-
üzlet nyilt 
J ó k a i u . 11 alatt 

Uri leányoknak 
fehérnemüvarrásra, montirozásokra és dlsz-kizimunkák készítésére 

november 15-töl tanfolyamot nyit Piroska-szalon 
Petőfi ucca 6., II. em. Ugyanott rendelések jutányosán vállaltatnak. 788 

Szabók f i gye lmébe ! 
Készítek divatos télikabát gombokat, minden színben 

a következő árak mellett: finom selyem garnitúra 
9o.ooo K, cordonet 5o, 60, 7o.ooo K. 790 
Volt Csordás Ferencné gombkötő Szeged, Széchenyi tér 8.1.13. 

öev. Szabó Manóné szü1. Grossmann Eszter és csa'ádji 
fájdalom'ól megtört szívvel jelentik, hogy a legjobb férj, a'ya, 
nagy«iya 

S z a b ó M a n ó 
munkís életének 58 ik, boldog házasságának 32 évében, f. hó 
20-án h?jnalb.«n, rövid szenvedés után e lhunyt . 

Emléke örökké kitörölhetetlenül éi lelkünkben. 
Szabó József, 
szabó Ilona, 

Dr. Ungir Elemérné 
szül. Szabó Irén 

gyermekei. 

Szabó Józsefné 
szül. Naczi Mária 

menye. 

Dr. U n g r Elemér 
veje. 

Temetése f . hó 22 én délután 3 órakor lesz az izr. 
Kálvária uccai udvarából. 

Szabó Károly István, 
Ungár Tibor 

unokái. 

árvaház 
906 

Özv. VASS ANDRÁSNÉ szül. LAKATOS ANNA ugy a maga, mint gyermekei: ANDOR, 

ETELKA, FERENC és menye VASS ANDORNÉ szül. BÁRKÁNYI ANNA nevében fájdalomtól 

mélyen sújtva, Isten bölcs akaratában megnyugodva jelenti, hogy a legtisztább lelkű 

gyermek, szerető testvér és rokon 

VASS MARISKA 
folyó hó 19-én, Budapesten a II. sz. klinikán mindnyájunk pótolhatatlan veszteségére, 

váratlanul elhunyt. 

A megboldogult földi maradványait hazahozzuk és a Szentháromság ucca 44. sz. alatti 

gyászháznál a róm. kath. egyház szertartásai szerint fogjuk beszentelni és onnét az alsó-

városi családi sírboltba örök nyugalomra kisérni. 

Drága halottunk lelki üdvéért az engesztelő szentmise áldozatot folyó hó 23-án, 

délelőtt 10 órakor fogjuk bemutatni az Egek Urának az alsóvárosi Mátyás templomban. 

Szeged, 1925 november 22-én. 

Gyászolják; 

Vass Andorné sz. Bárkányi Anna 
sógornője . 

Dr. Lakatos Sándor 
M. T. I. főszerkesztője, 

nagybátyja. 

Édesanyja : 

Özv. Vass Andrásné sz. Lakatos Anna 
Vass Andor 

Özv. Csusner Jánosné sz. l/ass Etelka 
VŰSS Ferenc 

testvérei. 

Vass Ferike 
Vass Erzsike 

Vass Mancika 
Vass Rózsika 

Csusner Irénke 
unokahugai és öccsei 

és kiterjedt rokonsága. 

Részletfizetésre ü r u h á k a f l 
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrmé-
ket, bundákat raktárról és mérték után is szállít 

•argp H "Rjf W ^ ^ - T ^ T Szeged, Kelemen ucca 5. 
J D J L Í A I J L ^ I O J J Í Angol uri szabóság. 


