
D É L M A G Y A R O R S Z A G Szeged, 1915. -december 22. 

És i.me, ott vannak Szalonikiban, várják 
a támadást. HaWom, hogy megkezdték a lö-
vészárkok ásását. Mennyi ideig álljunk? Ez 
-az egész kérdés, iNem csoda, -hogy nem fog-
lalkoznak vele. Ehelyett édes álmokat szőnek 
a .szerb hadseregről, amelyet csak fel keh 
fegyverezni, az albánok ellenére, az olaszok-
ról Brindisiben, az oroszokról Besszar áh iá-
ban-. De -németek is léteznek, akiknek legfőbb 
tulajdonságuk az előkészület, amellyel szem-
ben nem lehet frázisokat felvonultatni. 

Szerb menekültek Olaszországban. 

Lugano, december 21. A Corriere della 
Sera jélenti Bariból: Szerbiából ma számos, 
menekült érkezet t ide San- Gio varrni -d-i Me-
diáiból Bri-ndiz-in. keresztüli. A menekülitek 
Ó- és Uj-Szerbiát, valamint Montenegró és 
Albánia egy részét igen nagy veszedelmeik 
között gyalog bolyogták át. Sokam közülök 
visszamaradtak Albániában, -ahol Péter ki-
rály is időzött egy darabig Esszad basa ven-
dégeként, amig folytathatta útját Olaszor-
szág felé. A Bariba érkezett szerbek között 
van- Jovanovics szobrászművész. Vakotics 
Pascal festőművész, Bosics tanár és sokan 
mások. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 
SZERDA: A szegedi honv-édzenekar első 

szimfonikus hia-di jótókonyeélu hangversenye 
a magyar királyi operaház tagjainak közre-
működésével, bérletszün-etben. 

CSÜTÖRTÖK: A tökéletes asszony, operelt 
(páros). 

PÉNTEK délután: í-él 4 órai -kezdettel: 
Hamupipőke, gyermekdarab. 

SZOMBAT délután: Limonádé ezredes, 
operett. 

SZOMBAT este: Lyon Len, szinmü (pá-
ratlan). 

VASÁRNAP délután: Liliom, külvárosi 
legenda. 

VASÁRNAP este: Legénybucsu, operett, 
(páros). 

Sorok a konzorciumról. Mélyen tisztelt 
e-zea k-esztő ur! Még egyszer utoljára röviden 
a „Sorok -a k-cnzoiciumróT'-h-oz. íSzinigiazgaitói 
tanácskozásokról mostanában nem tudok — 
nr-ra nem hívtak, de nem ás hallottam róla 
és aigyiainágy -van vele M-a-riiházy Miklós kecs-
keméti színigazgató ás, ki jelenleg S-zegedien 
tartózkodik. lA kcnzcrciu.mos jövedelem kulcs 
szerint oszt-atik fel a tagak közit s jövedelmük 
a színház menetele arányában több vagy ke-
vesebb. A felelősséget ki -és befele unogiam 
viselem. Kötelezettségei!r-ből csr.tk a ninvé.zi 
ezervezettség tekint-eitéb-en kéit-em elcózévt 'és 
kaptam a váro-s -takántetee Tanácsától, mél-
tányolva a helyzetet, hogy ipéldául a decem-
ber 15-iki hivatalos ,kimutatás .sz&rint is €00 
és -agyueliáiny férfi színészből 405 tényleges 
katona,i szolgálatot teljesít — 30—40 pedig 
elesett .vagy teljesen -rokkant. Ép e -miatt kell 
néha játszani a főrend-esőnek, mart fénfi sze-
replőt mi nem pótolhatunk nővel, mint más-
felé a (flérfi munkaerővel tehetik. Rendes 
árakkal játszunk, -mert -minden nagyién drá-
ga és a színházi üzem költségei egy év -alatt 
2—300%-tel emelkedtek. A konzorcium fenn-
maradását nem fcivánom,, azon nem munká-
lok, de amig Agy van, azon dolgo-zom, hogy 
a közönségen e miatt rövidség,'ne essék ci 
ugy-e -ez a -fő! 

Maradtam 1 igaz (t-isztel-ettel 
Alrdássy Endre. 

Ismételjük: mindazt, amit vasárnap So-
rok a konzorciumról és vasárnap agy hete 
A konzorcium alkonya -cím aliaitt megirtunik, 
fenntartjuk teljes egészében, Aimi-t irtunk, 
biztos adtatok .a-lapján irtuk, nem pedig leve-
gőből. Megengedjük, hogy sok sziné-z a 
harctéren végzi nehéz feladatát s akik most 
részt vesznek a legvéresebb színjátékban, 
azokkal van pnin-den /érzésünk és (gondolatunk. 
De vájjon la -női szereplők is a harctéren van-
naiv? A női szereplők gárdáját nem lehetett 
vol-n-a erősebhe-n, vagy teljesen jól megszer-
vezni1? (Erre -a 'kérdésre nem is váraink már 
feleletet. Tudomásul vesszük, hagy -az igaz-
gató a konzorcium fennmaradását nem ki-
vánja és reméljük, ihogy jövőre nemi mint 
konzorciumi, de mint. teljes felelősségű igaz-
gató szervezi meg és vezeti majd a társula-
tát. Nemcsak reméljük, de el -is várjuk a s-zi-
nész-et és az előadáisclk .művészi nivója érde-
kében, 

Szibiil. A szép zenéjü Jakobi-féle operett 
került .ma is-zin-re, ven-dlégsz-ereplőv-eil. Turchá-
nyi Olga volt a vendégszereplő, alk írnak imiai 
felléptére i:s csak szórványosan jelen-t -meg a 
közönség a színháziban-. Karácsony hetében 
vagyunk, -aimikor rendszerint -részvétlenség-
geil küzd-entík a sziniházi -előa-dásiok és amikor 
csak a művészi reveltációk képeseik a közön-
ség érdeklődését felkölteni. A vendéget -az 
iigy-es primadonnák közé sorozták mindig, 
akinek az -erősséige- a játék rutin-iában -nyi-
latkozott meg. Ez a rutin ma is -szembetű-
nően jelentkező és magyarázója annak -a ha-
tásnak, amit -a közönségre -gyakorolni tud. 
Az éneke -nem áll arányban játékbeili készsé-
ikével. Szibiil énekszámait nem- énekelte, in-
kább előadta é:s ez a magyarázata annak, 
hogy szereplése nem keltett nagyobb emo-

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 8 5 4 . 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 8 5 5 . 

I cickát a közönségben. Tapsban- nem v-o-lt hiá-
nya, sőt kihívásokban! sem. 

Hamupipőke A színházi iroda jelenti: Az 
idei évad első .gyermek előadása -iráu-t mind 
nagyobb érdeklődés mutatkozik -a. gyermekeik 
világában. A színház nagy ©on-d-dial és szép 
kiállítással liozz-a színre ezt a bájos tündér-
regét, melyben sok ének, tánc és- zene v-áJita-
k-oziiik. A-z előadásban a társulat -eg|ész sze-
mélyzete játszik. 

Ünnepi előadások. A szi házi iroda je-
lenti: Karácsony ikét napján négy előadás 
lesz. Szombaton délután -félhelyáraíkíkial i 
Limonádé ezredes .kacagtató bohózat, -este 
Bródy nagyhatású színmüve, a Lyon Lca íkh-
rül szimre. Vasárnap délután Molnár (Ferenc 
romantikus színmüve, a Lili om van. mü-se-rcn 
félhelyána-kikal, est-e a nagysikerű, pompás 
operett, -a Legénybucsu. Mind a két -előadás 
bérlet-s-ziünetcs, ircndes hielyáraikkal. 

Sajtóhiba. A Lengyelvér tegnapi előadá-
sáról Art tudósításunkba kellemetlen sajtó-
h-iba csúszott be. A kéziratban az állt: A 
primadonna azóta jócskám vesztett a tdtséyé-. 
bői és ez utóbbi szót hibásan, ugy -szc-Ték, 
hogy „tehetségéből." 

Lengyel ü l i 
- n i 

4 4 

G Y Ó N ! G É Z A 
p r z e m u s l v e r s e i . 

Ára 1 kor. 20 f. 
4 4 
4 4 

Kapható: VARNAY L. 
:: könyvkereskedésében. :: 

A P R O H I R D E T É S E K . 
Fájós fogára vegyen 

mielőbb a híres Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 60 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Szécnenyi-tér. 250 

Hajhullás , najkorpa 
gyorsan elmúlik a Lem-
zinger-féle „C h i n a h a j-
s z e s z " áltai. Ára K 1-20 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását. 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged. 

Izzad va lamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

h a j ő s z ü l é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorer" 
használja. Ára 1 K20 fill. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 2óu 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert Lein-
zinger-féle. Ára 2 K 50 f, 
Kapható Leinzinger Gyuia 
gyógyszertárában S zeged 
Szechenyi-tér. 250 

S Z E G E D , 

Széchenyi-íér 2, szám. 
4 4 

Telefon 311. bán eipőujdonságok. 

a a legjobb bevásárlási forrás 
férfidivatcikkek, ingek, meleg alsók, 
harisnyák s egyéb szükségletekben a 

Nemzeti Áruházban k IS^S i , SSsüfSSe; 
- • a 

ft*erk4»*tó; PÁSZTOR JÓZSEF. Kiadótulajdonos: VARNAY L. Nyomatott Vára** L. kita^yomdájábaia, Sw*®d*». 


