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orencse, hogy a vidéki városok vezetősége és 
la sajtó akciót kezdett a konzorciumi ellen és 
hogy ez az akció sikerrel járt, mert külön-
ben még jó ideig élvezhetnénk a konzoreiu-
mos állapot művészetet nélkülöző áldásait. 
Szeptembertől kezdődőié,g majdnem az egész 
voinalon beszünik a konzorcium szomorú em-
lékezetű intézménye. 

Hire jár, hogy a Színész-egyesület ki-
fundáló vezetősége most uj javaslaton dol-
gozik, ami a fiz fizetésen kivid a fellépési dí-
jazás rendszerén alapulna A vidékii színészet 
tagjainak) jogkörébe tartozik, hogy magáévá 
tegye, vagy visszautasítsa a javaslatot. 
Majd elválik, hogy a színészetnek lesz-e va-
lami haszna a javaslatból. 

Most, hogy a konzoreiumos állapot az 
utolsó óráit éli, a vidéki színházaknál meg-
kezdődött a szervezkedés munkája, mert a 
közönség igen sok helyen nincs megelégedve 
azzal a szervezkedéssel, amit egyiksinásik 
igazgató a háborús állapotra rvaló hivatko-
zással jónak látott véghez ivínni. Azok az 
igazigatók 'tehát, akik komolyan veszik a hi-
vatásukat és a közönség jogos igényeinek 
kielégítésére törekszenek, már javában szer-
vezkednek és rajta vannak, hogy a vidéki 
színésziét java erőit nyerjék meg a társula-
tuk szalmára. A színészet tagijai természete-
sen arra törekszenek, hogy minél kedvezőbb 
auyagi előnyök mellett helyezkedhessenek 
el a vidéki színészet —i folytonos vándorlás-
sal kapcsolatos — állomáshelyein. Az alku 
kész, a szerződések aláírva, a színészet tagjai 
azt hiszik, hogy egy vagy tölbb esztendőre 
megszabadultuk a szerződés gondjaitól, de 
előállnak az igazgatók, akiknek a tagjait el-
szerződtették és atyáskodva azt mondják: 

— Fiam, innen pedig el nem mehetsz, 
mert a katonaságtól való felmentésedet én 
kértem, a felmentés ide, erre a szent helyre 
szól, igy tehát itt kell maradnod. 

És a színészet tagjai nem tudják, hogy 
•mi tévők legyenek, kihez forduljanak és iz-
galomban élnek, bogy érvényes-e az uj szer-
ződésük, vagy ott kell maradniok, ahol az 
igazigatók atyai jóvoltából az utóbbi időben 
működhettek. 

Nem hinnénk, hogy a színészi felmenté-
sek nem a színészet, hanem az igazgatók 
érdekében történtek. Ha pedig a színészet ér-
dekében történtek, akkor a színészet tagjait 
talán még sem lelhet rabszolga módra ke-
zelni. Jog szerint a szerződések lejárásától 
k'ezdive mindenki cda szerződhet ahova tud 
és akar. iMiért lenne éppen a szinész kivétel? 
Nem is az és hihető, hogy a Színész-egyes il-
let megvédelmezi a színészet jogát és ahhoz 
való jussát, Ihogy a színészek katonai felmen-
tésük Idacára. Üs oda (szerződhetnek, (ahová 
akarnak, vagy tudnak és ahol nagyobb 
anyagi előnyöket élvezhetnek. 

A vidéki színészetnek ez a legújabb há-
borús haja élénk világítódban mutatja a vi-
déki színészet helyzetét és azokat a ferde ál-
lapotokat, amik a vidéki színészet berkeiben 
— orvoslásra váróan — .mutatkoznak. Éppen 
itt volna az ideje, hogy az illetékes faktorok 
rendet teremtsenek, mert Dia igy haladnak, 
•bizony megesik, bogy a .vidéki színészet vál-
sága rövidesen bekövetkezik. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6. sz., Szeged-

pályaudvarral szemben 

Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — K á v é h á z 
egész éljél nyitva. 

A császárné. A színházi iroda jelenti: 
A jövő héten a legutóbb bevált és nagy si-
kert .aratott müsordarabek mellett érdekes 
operett-premierje, lesz a színháznak. Bru.no 
Granichstaidten neve a színpadi világban ma 
már !ópp olyan kitűnően lbangzik, mint a 
többi nagynevű muzsikusé. Eddigi sikereit 
azonban felülmúlja az a hatás, mit a Császár-
nő cimü uj operettjével ért el. Megkapó zene-
számok követik benne egymást, csupa in-
venció és melódia az egész, meséjét a több-
szörösen kipróbált Bodansky irta. Gábor An-
dor fordítása viszont azt jelenti, hogy a nép-
szerű magyar iró sem restelte ötletékkel tele-
tűzdelni a darabot. A szinház elsőrendű kiál-
lításban hozza színre az operettet, amely elő-
reláthatólag hosszú ideig marad műsoron. A 
címszerepet Déri 'Rózsi játsza, kívüle Mik-
lóssy Margit, Kohári Klári, Lázár Mária, 
Nagy Vilma, Szabó Böske, Ocskay Kornél, 
Sümegi Ödön, Solymossy, IMatány, Iliász, 
Ungvári, Szilágyi jutnak .még hálás feladat-
hoz. A bemutató jegyeit már árusítja a nap-
pali pénztár. 

Pollii TesIiM 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legoicsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 854. 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 855. 

A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81; 

Theotokisz temetése. 

Athén, január 29. Theotokisz közokta-

tásügyi miniszter temetése nemzeti 'gyász 

jellegét viselte. Megjelentek a gyászszertar-

táson a király, a királyné, a törvényhozó 

testültetek lké,pviséillői és a diplomáciai kar 

tagjai. A helyőrség: az elhunyt minisztert ka-

tonai végtisztességben, 'részesítette. A tüzér-

ség díszsortüzet adott. A legtöbb üzlet zárva 

volt. A gyászünnepély után a miniszter hűlt 

tétemét Piraeuszlba vitték, ahonnan a „Hel-

lasz" cirkáló Korfuba viszi és itt helyezik 

el örök nyugalomra. 

Berlinből jelentik: Azzal a híreszteléssel 

szemben, amely szerint Theotokisz görög 

miniszter mérgezés következtében halt még, 

a iLcfkalanze'ger a görög követségen arról 

értesül, hogy Theotokisz tüdőgyulladásban 

halt meg. , 

Nikita uj kormányt nevezett ki. 

Amsterdam, január 29. Az itt levő mon-

tenegrói konzulátus ma Lyonból a következő 

táviratot kapta: , 

A Vnkotics tábornok elnöklete alatt álló 

kabinet beadta lemondását. A király a le-

mondást elfogudtu. A király bizalma engem 

bizott írneg az uj minisztérium megalakításá-

val. Az elnökséget és a külügyi tárcát én 

veszem át. Marko Radolovics lett igazság-

ügyi és kultuszminiszter, Andire Radovics 

pénzügyi és munkaiminiszter, Riszti Popo-

vics belügyminiszter, Radomiir Vecskovics 

tábornok, eddig a VasnyevicsHhadosztály 

parancsnoka a hadügyi tárcát vette át. Alá-

írva: Miuskovics. 

A főellenállás Valonában lesz. 

Lugano, január 29. A Giornale d' Italia 

jelenti: Durazzónál nem lesz nagyobb ellen-

állás. A főel len állást Valonában fogják ki-

fejteni. 

Romániához való viszonyunk. 

Szófia, január 29. A Balkanska Posta je-

lenti, hogy Románia és a központi hatalmak 

viszonya erősen megjavult. 

a a legjobb bevásárlási forrás 
férfidivafeikkek, ingek, meleg alsók, 
harisnyák s egyéb szükségletekben a 
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Árverési hirdetmény. 
Alólirott kir. közjegyző Holtzer és Társa szegedi cég 

megbízásából közhírré teszi, hogy Szegeden, Aradi-utca 
5. szám alatti raktárban 

1916. évi február hó 1-én 
d. u. 3 órakor 585 drb. juh-bőr Popper Márk kárára és 
veszélyére nyilvános árlejtés utján a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fog adatni. 

Szeged, 1916. évi január hó 29-én. 

Dr. Sirchich György, 
kir. közjegyző. 

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

Hajhullás, hajkorpa 
gyorsan elmúlik a Lejn-
zinger-féle „ C h i n a h a j ; 
s z e s z " által. Ara K 1-20 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 

gyomorcsepp jó hatását, 
Üvegje 1 koronáért kap-
ható Leinzinger Gyula, 
gyógyszertárában Szeged. 


