
fSzeged, 1916. augusztus 17. 

lemben jelenhetnek meg. A 10 filléres Tápok 
8 oldal, a 8 filléres lapok 6 oldal, a 6 filléresek 
4 oldal, a 4 filléres- és ennél olcsóbb lapok 2 
oldal terjedelemben tartoznak megjelenni. A 
szerdai nagy budapesti lapok a rendelkezés 
értelmében már mind nyolc oldal terjedelem-
ben jelentek meg. 

— Nem küldenek az idén félév! JMenttát 
a minisztériumnak. Minden év augusztusában 
küldik 'fel a városok a miniszterelnökségnek 
félévi jelentéseiket a városi ügyekről. Tasch-
ler Endre, főjegyző közlése szerint az idén 
semmi kiemelkedő dolog nincs a beérkezett 
jelentésekben, ami miniszteri elintézést ki-
válnia és igy az idén nem is küldenek félévi 
jelentést. 

— Ahol a miniszterek uralkodnak. Király-
sértés miatt állott szerdán Schcffcr Péter mv 
liticai kereskedő a szegedi ítélőtábla előtt. Az 
volt a vád ellene, liogy a következő felség-
sértő kifejezést tette: — Ausztriában a csá-
szár uralkodik, velünk nem törődik, mert ná-
lunk a miniszterek uralkodnak. Miután a vá-
dat nem sikerült bizonyítani, az Ítélőtábla 
helybenhagyta a törvényszék felmentő ítéle-
tét. 

— Kilenc métermázsa hal. Szerdán délelőtt 
930 kilogram ha! került eladásra a hatósági 
halárusító bódéban. Reggel hét óra után a 
hallat utalvány nélkül árusították. 

— Felmentett nemzetiségi Izgató. Junius 
4-én történt Deszken, hogy RHczseviti/ Árká-
dia napszámos az utcán káromolta és eközben 
reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette a 
magyarokat. A törvényszék nemzetiségi gyű-
löletre való izgatásért tiz hónapi börtönre 
Ítélte iKuiczsevityt. A szegedi tábla felcbbv! 
teli tanácsa szerdán felmentette a napszá-
most a vád' alól, mert kijelentéseit nem íi ál-
lották idegen nemzetiségűek. 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 

— Holttest a Tiszában. Kedden délelőtt a 
szemkórház irányában egy holttestet vettek 
észre a Tiszában. A holttestet, amelyen kü'l-
erőszak nyomai nem láthatók, kifogták és a 
rendőrség megállapította, hogy az Ditró Al-
bert. algyői pályafelvigyázó-jelölt, holtteste, 
aki valószínűleg fürdés közben fulladt a Ti-
szába. A hullát az alsóvárosi temető hulla-
házába szállították. 

— Rózsa S. Lajos Szegeden. Szenzációs 
művészi esemény színhelye lesz augusztus 
19-én a Korzó-mozi. Rózsa S. Lajos, az Opera-
ház Európainrü baritonistája vendégszerepel 
Komlóssy Emma és Kurucz János diaiköltő 
társaságában. Jegyek a hangversenyre már 
kaphatók. — Csütörtökön a 9 órai előadáson 
Déry Rózsi is fellép. 

— Beíratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nvolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli KeMer Irőeépvállalat Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363. 

Krémer H. 'flLI?^ 
Kossuth Lajos - sugaru l . 

mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. - Férfi- fiu és 

leány ka-kafapok. 

Telefon 7 7 3 . Telefon 7 7 3 . 
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AZ OLASZOK KÉSZÜLNEK A TÉLI 
HÁBORÚRA 

Zürich, augUB'ztűs 16. A milanói lapok-
ban — 'mint a „Tagesanzeiger"-nek onnan 
táviratozzák — ^fcltiiVás jelent meg, hogy 
mindenki juttasson téliruhát, meleg lábbelit 
és gyapjú alsóruhát a hadVezetőséghez az 
olasz hadsereg, .téli, felszerelésének meg-
könnyítésére. Az önkéntes adakozás már 
'megindult. 

S Z Í N H Á Z 
MŰVÉSZET 

ouoo 

Jótékonycélu előadás. 
A Korzó-mozi igazgatósága mai elő-

adását a szegedi honvédhuszárok rokkant-
jai javára rendezte. Lehetett-e kétség az-
iránt, hogy a közönség tömegesen siet le-
róni' a bála köteles adóját? És Kinek nem 
dobbant rrfeg a szive arra, hogy ma a sze-
gedi honvédhuszárok rokkantjainak ügyét 
kell szolgálni? Azokét a huszárokét, akik 
jó kedvvel, daliásan,, Istenbe és-a magyar 
ügy igazságába éetett hittel, sapkájuk mellé 
tölgyi eve let tűzve, indultak a harcba, ami-
kor még Halász Miklós volt a kapitányuk... 

Megtelt a Korzó-mozi nyári helyisége 
ós mindenki, aki jelen volt, a legendás hő-
sökre, a „vörös ördögök"-re emlékezett, 
azokra, akik még élnek és azokra, akik fia-
tal életüket adták a hazáért. 

A műsor jókedvről gondoskodott, de 
•valami ,fájó érzés fogVa tartotta a lelkeket. 
A közreműködők minden igyekezetükkel 
ra j ta voltak hogy a 'vidálmság hangulatút 
ébresszék fel a közönségben. Déri Rózsi, 
Holtai Jenő, Bende László kabarénóták a ' 
adtak elő, majd Heltai Jenő és Bende László 
tréfás duettel szórakoztatták a közönséget, 
'külön-külön, és együttvéve sikeresen és tet-
sz'ris kíséretében. Három kabarétréfa is 
színre került: a Záróra, amelyben Déri Ró-
zsi, Szegő Endre és Ferenczi Frigyes sze-
repeltek, A szövetségesek, amelyet Szegő 
Endre, Ferenczi Frigyes és Szöllőssy 
Gyula aidtak elő és a Bocsánat, hogy éhen 
haltam, amely Kisteleki Kornél hírlapíró-
társunk ügyes szerzeménye és amelyet 
•Dér? Rózsi és Ferenczi Frigyes szólaltattak 
'meg. A komoly művészetet Maletzky Bian-
ka operaénekesnö képviselte, aki kulturált 
hanggal énekelte a Lakme áriáját és Bálik-
ba n-ból a Tiszaparti jelenet nagy énekszá-
mát. Éneke, hangja, előadási módja a kö-
zönség jelentős tetszésével találkozott. , A 
'művésznőt Fleischer Antal, az Operaház 
tagja, művészi érzékkel é s egy képzett ze-
nész minden kiválóságával kisérte zongorán. 
Az előadás előtt és alatt Tamáis Rezső, a 
„Délmagyarország" (munkatársa, ügyesen, 
ötletesén, konferált, a közönség elismerése 
mellett. . 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos:' Váraay L. 

A Délmagyaiország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 

Kiadóhivatal 81. 
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Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11.85. 

Előleges Jelentés! 

Augusz tus 19-én, s z o m b a t o n . 

Jíagy operai hangverseny műsora 
I. Kurucz János: 
II. Komlóssy Emma: 

III. Rózsa S. Lajos: 

IV. Komlóssy Ernma: 

V. Rózsa S.Lajos: 

Zongora játéka. 
a) Dalocska szálj tovább, Kurucz János. 
b) Keringő az Éva c. operettből. 
c) Sirassatok engem, Simkó Gusztáv. 
a) „Ária" Trobadur c. operából. 
b) Valentin búcsúja: Faust c. operából. 
c) Oh csak még egyszer össze jönnénk Kurucz J. 
a) Ária: Tatárjárás c. operettből 
b) Kacagtató kupié: Bőregér c. operettből. 
c) Katona dalok. 
a) Bordal: Hamlet c. operából. 
b) Hervadó rózsák közt, Kurucz János. 
c) Magyar dalok. 

Az előadás pont 9 órakor kezdődik. Helyárak: Zsölye 3 
kor. I. hely 2 4 0 kor. II. hely 1.60 kor. III. hely 1 kor. 


