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— Adomány.

A

szegedi

gyujtóárugyár

rés zvénytársaBágr ötven koronát küldött lapunkhoz, hogy juttassuk ia bevonultak 'hátramaradt családtagi ainak segélyezésére. Az
adományt rendelkezési helyére juttattuk.
—

A magyar

baka

nyugtája.

Egyik

hadnagy irja északról: Tudvalevő, hogy az
élelmi és egyéb szükségleti cikkeket lehetőleg a közeli falvaikból szereztük be. Ilyenkor
elment egy élelmezési altiszt, bevásárolt a
faluiban, nyugtát adott és ia táborban egy
tiszt fizette ki az árát. Ismeretes a baka étvágya és ia humora is. Beállított a faluba egy
öreg baka néhány 'társával és bevásárolt minden jót, almit kapott. A nyugtát szószerint
igy állította ki:
Nyukta.
1. 3 nagy (lengyel kohász 2 <frt 40 kr.
2. 10 liter vugyki
8 fut — kr.
3. 83 telj ás
1 í r t 72 kr.
4. 10 kenyér
4 frt 20 kr.
5. 10 kakilja dana eig.
5 f r t — kr.
összesen 21 f r t 32 kr.
Nekeresd János,
120. gy. ezr. 19. század.
Természetesen amikor a számla be lett
mutatva, savanyu arccal, de kifizette a tiszt.
Hiába kerestük Jánost, még az üvegeket sem
találtuk. Minden nyomozás hiábavaló volt. .
— A r a n y a t - v a s é r t . A Délmagyarország

kiadóhivatalában (Kárász-utca, Várnay L.
.könyvkereskedésében!) napról-napra serényen
folyik az aranyat-vasért mozgalom lebonyolítása. A mai napon adakoztak: Angello Olga
1 arany gyürü, Jobszt Gyula 1 .arany .gyürü,
Rácz Vilmos 1 arany .gyürü, iSzendrőy Erzsi
1 arany .gyürü, Rieger Lajcsné 1 arány karperec és 1 ezüst pénz, Kardos Jolán 1 pár
arany fülibe váló, Kálai Lajosné 1 ezüst karperec és 1 ezüst éreim, Klein László 2 drb
arany láncszem, Balassa N. 1 arany gyürü,
P. P. 5 korona, Dclbó (Ilonka 1 arany gyürü,
Fodor Ferenc fél pár arany fülbevaló,
Rescbli Magdla 5 korcna, özv. iSzatbmáry Arpádné .1 'arany és 1 ezüst zsuzsu, Lakcs Imre
rendőr 3 kor., Szeri Károly rendőr 3 kor.,
Kardcs József fél pár arany (fülbevaló, Krakauer Erzsi 1 pár arany fülbevaló, Brüller
Mimi 1 arany gyürü, Rieger Rózsi 1 .arany
zsnzsu ét- 1 ezüst érem, iHecker Viktória Cegléd 1 arany zsnzsu (2 .vasgyürüért) Kun Jenő
1 arany zísuzsu, KőlhiaíLmi Eta .2 arany törmelék, Wialdberig Tibi deák 2 korona, Waildberg
Pannika tanuló 2 korona, Waldiberg Sára tanuló 2 korona, Wialdberg Ödönné 5 karcina,
B. D. 2 drb arany törmelék és 2 korona (2
vasgyürüért) .Szamos Katóka 1 pár arany
fülbevaló, Abonyi Marika. 1 .arany gyürü,
Klein Böske fél pár arany fülbevaló, Kardos
Ilona 1 (arany .gyürü.
— Maeíerlinck, a halhatatlan.

A Cor-

riere della Sera irja: Ugy látszik, hogy a
franciák akadémikusok kollektive is kifejezést akarnak adni érzelmeiknek: A Claretier
halálával megüresedett helyre Maeterlincket
akarják megválasztani. Mae-terlinck már egy
izben visszautasította az akadémiai tagságot,
mert nem akarta a belga állampolgárságot
elhagyni. Most francia diszpolgárságot fognak Maetertincknek felajánlani: ez nem fogja megakadályozni abban, hogy belga állampolgár maradjon. A díszpolgársággal lehetővé teszik, hogy az .akadémia Maeterlincket
tagjává válassza anélkül, hegy Ridhelieu és
Kapotton alapszabályait megsértenék.
Vendéglőben

Szeged, 1914. október 30.

— Przemysl ostromáról. Európa legerősebb váránialk ostromával 'kapcsolatban szenzációs .felvételeiket mutat be most a Korzómozi. Tudvalevőleg ia .hatalmas várat, főként
magyar katonák védelmeiziték meg dicsőséggel ós ki,rohanásukkal! miéig fokozták az oroszok .irtózatos 'vereségét. A filmen láthatjuk,
amint az ilyen kirohanás aUkallmával elfogott
tízezer orosz elvonul előttünk. A szerb harctérről is. érdekes képek kerülnek a közönség
ele, valamint .a francia-, belga- és orosz-harcokról i& A gazdag miisor .legélvezetesebb
száma szegény ,M.ax Linder utolsó vidám játéka az anyósával. Ez a kép az ő hattyújátéka, a harctérre viálé vonulása előtt készült. (Az olasz lapok szerint Max Linder
hősi 'halált .hallt.) A páratlanul élvezete® műsor pénteken, szombaton és vasárnap kerül
.„•(őadásra a Korzó moziban.
— Piaci árak. A mai napon az alábbi
árak mellett lehetett a szegedi piacokon vásárolni: Hizott liba dnbja 800—1200, sovány
liba drbja 300—540, hizott k.acsia dnbja 360—
440, sovány kacsa drbja 160—240, csirke
drbja 70—160, tyúk drbja 160—270, pulyka
drbja 350—600, káposztáiéi száza 1200—
1800, káposzta savanya kilója 18—20, Krumpli kilója 9—10, gyökér kilója 18—28, sárgarépa kilója 16—20, torma kilója 800—100,
foghagyma kilója 70—100, vöröshagyma kilója 40—50, marhahús sütni kilója 160—184,
marhahús levesnek kilója 150—150, marhahús paprikásnak kilója 140—150, borjúhús
eleje kilója 200—240, borjúhús hátulja kilója 240—260, sertéshús kilója 190—230, zsir
kilója 200—204, juhhus kilója 120—130, tej
literje 20—28, tojás drbja 10—12, kenyér fehér kilója 44—50, kenyér barna kiilója 40—44,
szalonna pörkölt 180—200, füstölt 190—200,
abált 190—200.
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MŰSOR:
CSÜTÖRTÖKÖN és PÉNTEKEN: Nirschy Emília a m. kir. operaház első príma
ballerinájának és Brada Ede a na. kir. operaház eilső táncosának együttes .vendégfellépte
rendes helyárakkal bérletben. I. Nagy Pas de
deux, II. Nirschy Gavotte, III.
Ahasvér
(Program). IV. Velenczei éj. V. Vizió csillagtáncz. — Leányálmok,
SZOMBATON: Leszállított, hely árakkal
Varázskeringő. Páros s/»-os.
VASÁRNAP d. iu.: Ikrek a
táborban.
Este: Varázskeringő. Leszállított hely árakkal. Páratlan 3/a-os.
Nirschy—Brada táncestélye.

kérjen

A s z í n h á z i iroda j e l e n t é s e . Mindig

lel-

kes megértőkre talált Szegeden a fincirn,
igaz. .táncművészet és igy a mai és holnapi
színházi est sikere már eleve biztosítva van,
inert a táncnak e legrégibb és legamlbéribb
művészetnek két ilyen kimagasló alakját nem
láthattuk szinpadunkon. Amit Nirschy Emilia e téren alkot, az miaga a finomult költészet. A zene és Nirschy táncai mint tökéletesen összeolvadt harmónia jétennek meg,
Érezzük, hogy ez a zene azt .mondja, azt dalolja, amit Nirschy táncol és viszont mintha
ez a kettő egy magasztos pillanat szülötte
I lenne. Brada Ede országosan ismert név,
évek óta első férfi táncosa az Operaháznak,
ez maga garancia, hogy méltó partnere
Nirschynek. Érdekes reprize lesz szombaton
a színháznak. Több évi pihentetés után ujhöl
müsorna tűzték Stnaus szép zenéid operettjét, a Varázskeringőt. Az igazgatóság nagy
gonddal és szép kiállítással hozza szinre aZ
operettet, melynek főszerepeit Milbert J.
(hercegnő), Déri R. (Steingruber Franci),
Galetta (Niki), Ocsikay Guszti, a fejedelem
(Solymosi) és fogházőrt Matány játssza. Ez
érdekes reprize iránit máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Vasárnap délután félne,lyárakkial Ikrek a táborban kerül szinre aZ
esti előadás elsőrendű kiosztásában.
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A színház

kénytelen vendégekkel operálná. Igy még mutatkozik érdeklődés 'és: most a.z, a fontois, hegy
színészetünk megkeresse a áótfentartáshoz
szükségeseket. A mi közönségünk tánekedvelíő, szereti a tánc szépségeit ós- élvezni is
tudja. Ma alkalma volt ebihez az élvezethez.
Az Operaiba,z primabalerináj'a: Nirschy Emília ós első táncosa: Brada, lEde ezierepflése tette
érdekessé a aulai színházi estét és idézte elő a
közönség jelentős érdeklődését. Jól eső látvány a megtelt nézőtér, kár, hogy mostanában csak kivételes alkalommal van benne
részünk. Ilyen kivételes .alkalom aNirschy—

mindenürr

Brada
szereplése. Művészet
az,
amit
a táncban, produkálnak ,különösen, amit
Nirschy szemléltet. Invenciózus táncosnő, teli
gráciával, beszédes, kifejező mozdulatokkal.
Mestere a. mesterségének 'és nemcsak magú élvezi la tánc máimorát, de a közönséggel ólveztetni tudja annak szépségeit. Brada i®
ügyes táncos, ritmikusak a mozdulatai és öz
ő lábának is meg van az egyénisége. Gazdag
műsoruk nagy tetszéssel találkozott ós a közönség igen hálásnak mutatkozott azokért a
szépségekért, amit táncukban, előadásukban
szemléltettek. — Négy számuk közé voilt
ékelve Heyermams „Ahaisvér",járnak az előadása. Ez ,az egyfelvonásos dráma emberi érzések és szenvedéseik foglalatja, rna.gia a szőnie,ru éllet, az üldözött embereik kincs kálváriája. Régi mulasztást pótolt a színház az élőadáisávail. Ez már irodalom, annak is a javából. Kívánatos a folytatása, ihogy többet
ne említsük: a „Remény" előadása. Az egy
felvonésost Szeghő Endre, Gazdy Aranka,
Körmendy Kálmán, Miklósy Margit és Szilágyi Aladár szólaltatták meg é.s a. közönség
elismeréssel 'honorálta Igyekvő szereplésüket.
Nirschy és .Bradia holnap megbővült műsorral folytatja és fejezi Ibe érdemes szerepléséit.

1915. évs május hó l - r e kiiadó
Petőfi Sáíidor-sugárűt 32. szám.
Bővebbet

a

háztulajdonosnál.
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