
Szegted, 1916. február 2. 9 

— Életünket és vérünket. Kohn és Fleck 
neves bécsi irók ezen ia cimen egy nagyhatá-
sú háborús szin játékot irtaik és rendeztek. A 
darabot most mmtatják be hatalmas sikerek-
től kisérve a budapesti m< zgószinházak és a 
szegedi iKoizó-mczi az első a vidéki mozgók 
közt, amely megszerezte ezt a képet. Pénte-
ken, szombaton és vasárnap mutatja be a 
Korzó-mozi és bizonyára itt sem marad el a 
megérdemelt siker. A mezi áldozatkész igaz-
gatósága ujak ai fi,gye Íme arra is kiterjedt, 
hogy ezt a rémek hazafias képet a katona-
ságnak ós 'bemutassa. Külön és díjtalan elő* 
adásoklat rendeznek a sebesült és beteg ka-
tonáknak, valamint a harctérre készülő le-
génység szálmára. A képnek különös érde-
kességet ad az, hegy a háborús részleteket a 
harc-téréin vették föl. Jegyeket elővételben 
már lehet klapni a Korzó-mozi igazgatósági 
irodájában., 

— A legjobb moziujdonságok. Szerdán 
és csütörtökön a. Vér szain teszi feltűnő ér-
dekessé az Uránia szinház műsorát. Ez egy 
minden izében izgalmas, modern dráma, 
a mely mik főszerepét a bájos Lőtte Neumann 
játsza művésziesen. A Vass-nioziihan a Biró 
is cmk ember mély tartalmai dráma és Hadi 
gombóc ötletes, aktmalis háborús bohózat 
megy. Az Apollóban a Halál-telefon, a l:\g-
mesticribb detektív történet és „Jobbra én — 
bah-a ő" pikáns, kedves vígjátékot vetítik. 

— A Hétválasztó-kávéházban a női zene-
kar állandóan nagy sikereket, arat. Különö-
sen a tehetséges és jó hírnévnek örvnmdő 
Klein A. karmester érdefpie ez, 'aki buzgón 
fáradozik a siker érdekében. 

— A városi nyelviskolában uj f rancia , n é -
met, angol és szerb tanfolyamok nyílnak meg 
február 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi 
Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra, 
délelőtt és délután. Te l e fon 14—11. Igazgató, 
jakab Dáv id . 

FROMMER, BROWNING, 1914. modetu steyer pisztolyok 
Sebük Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 
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Február 2-án és 3-án, 
szerdán és csütörtökön 

LOTTER NEUMANN, a bájos j 

berlini szinésznő felléptével 

Dráma 3 felvonásban. 

Modern társadalmi 
dráma. 

> Előadások szerdán d. u. 2 órától 
! kezdve, csütörtökön d. u. 5, 7 és 

9 órakor. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokra 

érvényesek. 
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A lövészárkok mélyéből. 
— A Tábori Újság januári számából — 

Irta: Dr. Fehér MánHon zászlós. 

iA nagy szeri) futáskor történt. Tarta-
lélébain voltunk. Éjszaka üdéjén Kertész Hen-
rik f'őh ad n a gylgy a 1, szá za dpa rancsn ok amim a 1 
vizsgálni mentünk a tábori őrsöket. 

(Egy kalyiibából világosság és beszéd 
hangja szűrődött ki. Közelebb mentünk é.s 
hallottuk, amint Moss Krecisun népifelkelő 
magytarázza liiveinek a harctéri helyzetet. A 
szerbek menekülnek mi üldözzük őket. 

iD,e, — vág közbe, — egy pessimista ru-
rauny népfelkelő, a szerbek célja, nagyon vi-
lágos. Folyton visszavonulnak .és mert a föld 
gömbölyű, a seregünk hátába kerületnek és 
nagy bajokat, okozhatnak. Ime igy lesz ez. 

IBenéztiiink a hasadékon és láttuk, amint 
egy tökből készült kobakon (ez volt a föld-
teke) szemlél tető módén illusztrálta előadá-
sát. 

A hallgatóság nagyon elkomorodott. Ma-
ga Mos Kreesim is elkomolyodott. Ezt az 
egyet még ő söm tudta. Pedig hiróviselt em-
ber. A falu esze. És erre ő nem gondolt, 
hölgy hátba támadhatnak. 

Pillántig mélységes csend honolt. Érezni 
lehetett a gondolkodás erőltetését. 

Ám látjuk, hogy Micss barátunk arca 
derülni kezd. Ugy látszik, rájött a dolog 
nyitjára. Meg tud ő felelni emberül. 

Beléptünk a kunyhóba. Tisztelgés. Nagj-
ha Ugatás. 

iFÖliadniagyom biztatta a katonáit, dis-
kuráljanak csak tovább. 

— Hát nr\m tudjátok — vágja ki az igaz-
ságot Moss, — hogy azért van a bosnyák ha-
láron egy másik hadseregünk, hogy a hátba 
támadást visszaverje!" 

iA kobakon meg is magyarázta ezt, és 
diadalmasan nézett körül megnyugtatóit 
társai során. 

(Hová könyvelendő az aszpirin?) Egyik-
másik népfelkelő kiadásairól és bevételeiről 
könyvet vezet. iBeirja a legapróbb tételt is, 
mert „rendűtek muszáj lenni." 

.Nagyon megakadt azonban egy népfel-
kelő egy tétellel. 

(Aszpirint vásárolt és bevette az orvos-
ságot. 

Most ezt melyik rovatiba irja? 

lAz világos, hogy 20 fillért kiadott. Tehát 
ez kiadási tétel volna, 

.Az is bizonyos, luigy az aszpirint bevette 
tehát ez a „Bevétel" rovatba volna illesz-
tendő. 

lA fogas könyveléstutkinányi kérdést a 
törzsőrmester, a század ;,pja oldotta mteg, 
kihez tanácsért ferdült. 

„Nesze fiam 20 fillér és Írd lm az aszpi-
rint a bevétel rovatba." 

(A nazarénus.) A pót test nél volt egy 
őrvezető)ik, aki -nazarénus hitelveire hivat-
kozással megtagadta, a fegy ver kézbe véte-
lét. Megindult a hadi ii ói eljárás és ezen köz-
ben a nazarénus .-zent Pál egyik levelében 
alapot talált a bresülttes .visszavonulásra, 
mert abból azt olvasta ki (mondhatom, he-
lyes logikával) hogy a nazarénus kötelessége 
a. if egy vert használni, ha a felsőbbség ezt ne-
ki mcigparianicsolja, 

Maróiezi János (igy hívják az öreg ifiut) 
ezóta hiven lelkiismeretesen teljesiti szolgá-
latát. Elsőrendű lövő. Most szakaszvezető. 

Járőrbe küldték. Figyelmeztették, hogy 
óvatos legyten. Csak a sötétség beálltával in-
duljon, nehogy a Szomszéd hegyről megsrap-
nelezze az ellenség. 

,jOsak nincsen mindig okuláré a rác sze-
mén, — dünyögött a kis öreg és bizony még 
világosságban indult útjára, hogy gyorsab-
ban hirt hozhasson. 

Egyszerer csak nagy ágyúzást hallunk. 
Egy/félóra múlva felkötött karral tért vissza 
a .mi szakaszvezető n,k. 

(Mi- újság? 
„Hát bizony tévedtem, mindig okulárét 

hord a rusnya rácz fajzat" — és mutatta sé-
rült karját, 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

SZÍNHÁZI MŰSOR: 
SZERI) \ d. u.: Télen. Népszimnii. 
ESTIE: A kisasszony férje, játék. Párat-

lan. 
PÉNTEK: A császárné, operett, bemu-

tató. Páros. 
SZOMBATON: A császárné, operett. Pá-

ratlan. 

A császárné. A szinházi iroda j e l ent i : A 
pénteken színre kerülő operett-újdonság a, 
napokban ünnepeli a Király-színházban 50. 
előadását, mig [Bécsben már régen tul van a 
200. előadás jubileumán. A császárné nevét 
nem em-liti a szinla.p, a darab .során se ne-
vezi senki nevén a császárnét, de mégis 
mindenki tuldni fogja, hogy Déri Róz-i mint 
Mária Terézia játszik, parancsol, kedélyes-
kedik, haragszik, szereimeskedk, énekel és 
tárnod a színpadon. Inkognitóját percre sem 
őrizheti meg, alig hogy ki fog- lépni a máso-
dik felvonásban ,a színpadra a császárné 
pazar pampájában, mindenki érezni fogja, 
hogy ez a császárné nem lehet más, csak Má-
ria Terézia, a kiért a magyarok a „Mori-
amur"-t kiáltották. Most tapsolni fognak a 
magyairok o csodás uralkodónőnek, aki ebben 
a kedves, színes és érdekes operettben is, 
nemcsak uralkodóim, hanem asszony is, aki 
mindenek felett szerető feleség és jó anyai 
Az operett telve a legszebb és fülbemászó 
zene- és énekszámokkal, amelyek bizonyára 
nálunk sem tévesztik el hatásukat. 

TASS MOZGÓ-SZINHÁZ 
:-: TELEFON 807. :-: 

Fabruár 2-án, szerdán 

Két kitűnő sláger 

H bifű is (sah emfier 
Dráma 3 felvonásban. 

• • • • 

Hadigombócz. 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások 2 órától kezdve. — Gyermekje-
gyek csak az e l s ő előadásra érvényesek. 

TELEFON 13-16. TELEFON 13-16. 

K Ő S Z E N E T 
és tűzifát fűtési és ü z e m i célokra teljes 

vagyonrakományokat is azonnal 
szállít és v i d é k r e t o v á b b i t 

Viderker Pál £áES" 
S Z E G E D , Honvéd- tér 1. s zám. 

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

pályaudvarral szemben 

Gyönyörűen átalakítva 

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

Az összes harcterek legjobb és legát-

tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron 

Várnay L. 
könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.) 


