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D É L M A G Y A R O R S Z Á G íSzeged, 1915. december 18. 

lasztva, Jegyek kaphatók a iBék-ey-féle biir-
lapirodában, :a Szegedi Napló és a Délmagy ar-
ország ( Várnay L. üzlet) kia dóhivatal ólban. 
•— Páholy 1 koron'á.ba, zsölye 60, a többi je-
gyek mind 40 fillérbe kei,ülnek. Az előadás 
tiszta jövedelmét a Gyakorlati Tanácsadó 
céljaira forditijálk, aihcl mindem hadba vonult 
családja anyagi és eilkölosi támogatásban ré-
szesül. 

— Hazajöhetnek a sebesült magyar ka-
tonák. A harcte'ren megsebesült magyar katonák 
egy .részét osztrák kórházaikban ápolják. A 
honvédelmi mimszteriium most több kcmkrét 
esetiből kifolyóan uigy határozott, hogy ezeket 
a katonákat, már a,mennyire állapotuk meg-
engedi, iMagyarországon szállítja, hogy kö-
zelebb kerüljenek hozzátartozóikhoz. A bel-
és tüdőbeteg katonáik számára a .r-ckkantügyi 
hivatal legközelebb két szanatóriumot nyit 
meg: a:z egyiket Rózsahegyen, a másikat 
Besztercebányán. A tüdőbeteg katonáik ezen-
túl ide kerülnek. 

— Ismét megkezdődtek Szegeden a so-
rozások. Pénteken kezdődött meg az 1896, 
1,895, 1891 és az 1879--,73. évfoly-ambeltek -be-
miütktó szemlélje. íA 'sorozások december utol-
só'napjáig tartamak. iA-z ielső na.pon az 1893. 
évfolyanibcli-eket sorozták ,A-tól iK betűig. A 
sorozások rendje a .következő: I. Szegedi szü-
letésű és vidékem született, de Bz.egedi illető-
ségű méiplfölkelők: 1915. évi december 17-én az 
1896. évi születésű A-tól K betűig ik; xdődő 
nevüelk .december 18-ám az 1896. évi születésű 
L-től Z betűig kezdődő nevü k december hó 
20-án az 1895. évi születésű 'A-tól J betűvel 
kezdődő nevünk. (December 21-én, az 1895. évi 
születésű K-tól Z betűvel kezdődő nevüak. 
December 22-én a® 1891. és 1S77. évi .születé-
sűek. Díabernb-ar 23-án az 1876. évi születésű-
ek. Dscemlrer 27-án a® 1875. évi szül-eté:üek. 
December 28-á,n a® 1874. évi születésűek. De-
cember 29-én az ,18.73. évi születésű,ok. II. Sze-
geden tartózkodó idegen illetőségű ,nép,fölke-
lők. 19,15. évi december hó 30-án az 1896. 1895., 
1891. évi születésitek. December 31-án az 1877., 
1976., 1875., 1874., 1873. évi születésűek. lA ráp-
fölikelési 'bemutató szemle in.iin.de,nnap reggel 
7 órakor kezdődik. 

— 3000 kg. a nemes teákból. Kiszitáli 
törmelék tea eladásra kerül V2 kg. K 4'50 
Kotányi János szegedi fiókjában, Kárász-utca 
5. szám. 

— Gyermekvédelmi előadások Röszkén. 
A iFelebartái ISze,retet Szövetség felkérésére 
december 19-én vasárnap délelőtt íéltizenkít 
órakor a röszkei elemi iskolában dr. Kovács 
Ödön előadást t,art a gyermek ápolásáról, 
táplálásáról és általában gondozásáról. Utá-
na dr. Pártos Zoltán a nők anyai kötelessé-
geit ismerteti. 

— A Fehértó elöntéssel fenyegeti a Fe-
keteföldeket. Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, Bokor Pál helyettes polgármester, 
Jalabffy Lajos városi mérnök és Reök Iván-
országgyűlési 'képviselő pénteken ééjlelőtt 
helyszíni szemlét tartottak a Fehértónál, 
hogy megoldást találjanak a tó fölös vizének 
elvezetésére. A kérdés megoldását tudva-
levőleg sürgőssé teszi, hogy a Felhér-tó elön-
téssel fenyegeti a Feketeföldeket. 

— Beszélgetnek a haaiárvák. Vájjon miről 
beszélgetnek ,a harctérén vitézen elesett bős 
katonáink gyermekei. Sók közülük még nem 
érti meg a halált; a szülőkhöz ragaszkodó 
lelkük sokszor kérdezi, hogy hol az édes ap-
juk, ki főz most neki, hol talál puha ágyat?! 
•stb. A nemsokára beköszöntő nagy ünnep 
előtt kicsiny szivüket a karácsonyi ajándék 
tölti be. Imádságukba foglalják azt, amit a 
kis Jézustól remélnek. Hegy szegények © re-
ményükben me 'Csalatkozzanak, fogjunk öisz-
sze polgári laike-súg és katonaság, s jelenjünk 
meg a szegedi honvédzenekar által .2,2-én 
(szerdán) este 8 órakor a városi színházban 
rendezendő hangversenyen, amely hangver-

seny tiszta jövedelmét a. hadiárváik karácso-

nyi ajándékaira fordítják. Igy mutatjuk 
meg, hogy a becsület mezején érettünk bát-
ran küzdött katonáik árváit a .ínagunkémák 
tekintjük, ezáltal bizonyltjuk, hogy ugy vi-
seljük ,a hadiárvák gondját, mintha édes 
gyermekeink volnának. Becsületbeli köteles-
ségünk összes ismerőseinkkel a szerda esti 
hangversenyen való megjelenéssel a hadi-
árvák részéire is a karácsonyból igaz öröm-
ünnepet csinálni. 

— Böríönvízsgálat. Taschler Endre városi 
főjegyző helyettesitette a pénteken1 megtar-
tott havi fogházvizsgáládnál ,a más elfoglalt-
sága miatt akadályozott polgármestert. A 
főejegyző ugy a törvényszéki fogházban, 
mint a Csillag-börtönben mindent a legna-
gyobb rendben -talált. Sorr.a járta a cellákat, 
kikérdezte az elítélteiket, hogy nincs-e pana-
szuk az étkezésre. Miután egvik .elitélt ,se,m 
állt elő panasszal, Taschler főjevv.ző meg-
győződött affelől, hogv a börtönökben' .min-
den a legnagyobb rendben van. 

— Két as zony regénye. Ez a cime annak 
a slágernek, melyet szombatom, és varsáirmap 
vetítenek az Uránia-szin házban, A legjobban 
felépített mozid rá írnák egyike ez, hatásos ős 
elragadó miniden jelenete, Magát az életet 
látjuk ia vásznon. Ezenkivül még egy szenzá-
ciós diráina kerül be-minta tóra: Csak álom volt. 
A dráma a színpad' forró világában, játszók 
és látjuk, hogy e világ könnyűnek látszó, 
csllogó élete s tele van mély szenvedéllyel. 
Erna Monennának ez a legjobb szerepe. — A 
Vuas-moziban .vasárnap: Az ördög emlék-
iratai oimti filmdrámát vetítik. iMá.r a dini is 
elárulja, hogy léndekfeazitő izgalmas -drámá-
ról van szó. — A® Apollóban egy remek de-
tektivdrámábar: Az álarcoskluh gyönyör-
ködhet a közönség. -A legbajmeresztőbb i vük-
kök, legpoimpás.shb fijtletük tarkitjiáik a 
filmet, 

— Tanuljunk idegen uyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. mcdelu steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 
SZOMBAT: A tökéletes feleség, operett. 

Páros. 
VASÁRNAP d. u.: Svihákok, operett. 
ESTE: A tökéletes feleség, operett. Pá-

ratlan. 

A tökéletes asszony. 
— Bemutató előadás. — 

Az operett egyik férfi alakja, a szép és 
hossznnevü Pablo de Cavalott vicomt, nem 
csekélyebb vágyat érez, mint rátalálni a -tö-
kéletes asszonyra. Mi ez a 'vágy ahhoz ké-
pest, aimit a mai operett zenei-r-ók, köztük 
Lehár Ferenc is érez; hogy egyszer már rá-
találjon olyan szöveg-Íróra, .aki épkézláb lib-
rettót tud irni, -olyant, amelynek egészséges 
a meséje és alakjai nem szenvednek csöndes 
agyláigyulá-sban. ,A szép és bosszunevü vi-
comt az -operettben rátalál a tökéletes asz-
szony-ra (persze a harmadik fel-vonás- végén), 
ám Lehár Ferenc nem talált rá Brámmer és 
Grílmvald szöveg-gyáros urakban olyan szö-
vegirókra, akik az ő invenciójához méltó -lib-
rettót tudtak volna szállítani. Ha nincsen 
ananász, jó a krumpli is, tartja a szólás-
mondás és ez alapon Lehár is .megelégedett 
a fent nevezett gyárosok munkájával és meg-
komponálta hozzá a szép muzsikát. 

A tökéletes asszony-ban csaík a jelző tö-
kéletes, egyebekben pedig -majdnem minden 
tökéletlen. Képzeljék -csak, a vic-omt -nem 
szereti a feleségét, mert az csöndes, jám-
bor fajta, de amikor az mint spanyol nő je-
lentkezik és a haja már nem szőke, hanem 
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Szombaton és vasárnap 

Psylander esték! 

A Nordisk-gyár ez idei szenzációja 

Forradal 
Nagy dráma 4 felvonásban. — A főszerepben: 

W A L D E M A R P S Y L A N D E 

Valamint az uj kísérő műsor. 

Előadások: szombaton 5, 7 és 9 órától, vasárnap 
délután 2 órától éjjel 12 óráig, 


