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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 
Előadások kezdete negyed nyolckor. 

VASA BXAP D. U.: Piros bugyelláris. Nép-
színmű. 

ESTE: A gólem. Bérletsziinetben. 
íTÉ/TÍFjÖ: Csárdás királyné, Ojperfett. Páros 

kétharmados. 
KíKDD: Vasgyáros. Színmű. Párat lan há-

harmados. 
SZERDA: Bérletsziinetben 50%-kai felemelt 

helyárakkal. Burányi vJános jótékony-
célú hangversenye 8 órai kezdettel. 

CSÜTÖRTÖK: Dollárpapa. A pénz komédiája. 
Páros egyharmados. 

P É N T E K : Eleven ördög. Operett, Párat lan 
kétharmados. 

SZOMBAT: Eleven ördög, Operett. Páros 
fi áromb arm a d os. 

VASRlNÁAiP D. U.: Sárga csikó. Népszínmű. 
ESTE: Eleven ördög. Operett. Pára t lan egy-

hamar! os. 

A kaméliás hölgy. 
Márkus Emília és Odry Árpád vendégszereplése. 

Nemcsak sorrendben, de talán értékben is 
első színpadi müve Dumas Filsnek A kaméliás 
hölgy. A darab édes-bus romantika, de nem 
savó van benne, hanem valami" az életelikszir-
ből, ami megóvja az elmúlástól, az elföldelés-
től. Idők multával sem vesztett az érdekessé-
géből és az ősök nem ontottak több könnyet 
az igazi szerelemben megtisztult Gauthier 
Margit és az i f júság lázongó forradalmával 
szerelmes Duval Armand szomorn históriáján, 
mint jnost az unokáik, akik szintén megindul-
tan követik a dráma nem kicirkalmázott és 
nem technikás fordulatait. 

A dráma minden esztendőben előfordul itt 
is a színház játékrendjén. Mindig játszák, né-
melyek már unjá kis, de megnézik ismételten. 
Unják azonban akkor, ha Márkus Emília és 
Odry Árpád szólaltatja meg a két zfőalakot! 
11 a ők ketten adnak hangot a felemelő, egy-
ben romboló szerelem szavának! Ritkán ész-
leltünk olyan lelkesedést a színházban, mint 
ma este. Taps kisérte az egész előadást, a 
negyedik felvonás után szinte förgeteges és 
percekig tartó és a közönségnek nem volt 
elég, bogy nyolcszor, tízszer a kárpit ,elé szó-
litotta a két vendéget, de még a vasajtó előtt 
is látni kívánta őket. Diadal, a szezonban meg-
történt az első vastaps! Ez csak külsőség csu-
pán, néha a közönség is megkívánja a játékot, 
sőt maga rendezi. A lényeg azonban az, hogy 
Márkus Emília még sohasem játszott itt oly 
be ("• őségteljesen, oly an grandiozusan Margitot, 
mint ma este és még nem láttunk itt olyan 
életteljes, természetes és izzó hevü Armandot, 
mint amilyent Odry Árpád mutatott. Friss 
szint, friss erőt és a színjátszásnak f r i ss esz-

közeit hozták a régi színjátékba, amely az új-
donság erejével hatott. Ezért lelkesült a kö-
zönség szokatlan módon és a — vastapsig . . . 

A színházi ircda hírei. Szerdán bérlet-
szünetben 50 százalékos helyáremeléssel jó-
tékonycélu előadás lesz a színházban 8 órai 
kezdettel. A Faun és a Nimfa című táne-
poémát Lendvay Lola és Ihász Lajos adják 
elő, zongorán Bárányi Gyula, a városi zene-
iskola művésztanára kiséri. — Csütörtökön a 
nagy sikerű Dollárpapa kerül színre szerep-
változással. A beteg Körmendy Kálmán sze-
repét László Tivadar veszi át, Lászlóét vi-
szont Rogoz. — Pénteken a régi operettek 
egyik legpompásabb) át, Konti József Eleven 
ördög-ét eleveníti föl a szinház. A bűbájos 
zenéjü operettet valamikor a Várszínházban 
mutatták be Feleki igazgatósága idején, 
majd átvette a régi Népszínház s Blaha 
Lujzának adott feledhetlen alakításra alkal-
mat. A címszerepet nálunk Déry Rózsi ját-
sza, a tanácsos parádés szerepét Solymossy, 
Tibul báró Matány, Hermin Viola Margit, 
Veronika Gserényi Adél, Pomponius Ihász 
Lajos, Mariaune szabónő Kunossi Ella, a 
szabó Szilágyi. A repríz iránt máris általá-
nos az érdeklődés. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
oooo 

Népoktatfis. Nem lehet a szegedi tanító-
ság ellen ilyen általános panaszt emelni. A 
tanrendet és a tanítás módját a felsőbb ha-
tóságok állapítják meg. Bizonyára a minden 
elismerésre rászolgáló tanítói karban is akad-
nak, akik dolgukat rosszul vagy felületesen 
végzik. Tessék konkrét esetet közölni ve-
lünk, annak utánajárunk és ha beigazolódik, 
szóvá tesszük. — Haláleset. A Délmagyar-
ország nem irta meg. A hir el volt terjedve 
az egész városban. Érdeklődtünk szegedi 
rokonánál és Budapesten a báró Korányi-
klinikán. — N. I, Legközelebb. — 
H. M. Nem foglalkozunk vele. Nem tartjuk 
helyesnek, hogy a pályázat dolgába bárki is 
ilyen módon kívánjon beleavatkozni. A sze-
mélyeskedés és a személyi kultusz egyfor-
mán szélsőségek. — N. Rózsi, — K. L. Nem 
közölhetők. — Nagyság. Maradjon csak a 
levélírásnál. 

K e l l e r Á r m i n « S e . é s 

Szeged, Széchengi-lér 8. Telefon 363. 

irógépszalag-szénpapir (carbon) és hasznát 
írógépek állandóan raktáron. Vidéki rendelé 
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövők. 

A Délmagyarország telefonjai 
305 . 
81. 

Szerkesztőség 
t í jadóbivntal 

Szeged szab, kir. város polgármesterétől. 

4804/917. eitoi sz. 

Hirdetmény. 
A in. kár. Múiisteriumnak 1505/917. M". E. sz, 

— a paprika; forgiafamfaa hozatala tárgyában kiadott 
— reiidtetete folytán a következőikről értesítem a vá-
ros lakosságát. 

I. A kereskedelmi szolkásnalk megfelelő száraz 
nyers, úgyszintén feldolgozás alaitt álló mtaderateum. 
paprika készletek a készlet birt okosságát házi szük-
ségletét meghaladó részükben a fenti rendelet értel-
mében zár alá vettnek tekintendő. S az ekként zár 
alatt tevő paprika készletét a birtokos köteles gon-
doson megőrizni, s az adásvétel utján vagy más mó-
don csaik a Had,itermény rtg.-maik vagy bizományo-
sának idegenítheti él, ha pedig a most említettek erre 
a készlet birtokost felszólt tjáík köteles a házi szük-
ségletet meghaladó részt a Haditermény rtg. illetőleg 
bizományosa részére az alább meghatározott áron 
átengedni. 

A Haditermény rtg.-maik csak oly bizományosa, 
jogosult száraz nyers, vagy feldolgozás alatt álló 
paprika vásárlására, akinek a vásárlási igazolványa 
kifejezetten ily paprika, vásárlására szól, s ugy & 
Hadrtar.mény rtg. miatt araiak bizományosa kötetes a-z 
átvett paprikáról a félnek Írásbeli elismervényt ki-
szolgáltatni. 

A Kereskedelmi s z o k á s o t o k megfelelő száraz 
nyers paprikáért követelhető legmagasabb ár .kg.-letaí 
tiszta súlyra a termelőnél átvéve 15 koronában álla-
píttatott meg. Hibás, vagy a keSrcsrcJekni szokások-
nak meg nem felelő áruért megfelelően alacsonyabb 
ár követelhető, melyre nézve ha a feleik megegyezni 
nem tudnak, a felek bármelyikéneik kérelmére a vé-
telárat az Országos Közélelmezési hivatal kebelében 
'e célra alakított bizottság állapítja meg. • 

Ugyanezen bizottság állapítja meg ,a feldolgozás 
alatt álló s Ily állapotban: átadott paprika átvéteti 
árát is. 

2. Mhideinaiemii őrölt, vagy bármilyen nrás fel-
dolgozott papniikiaikésztefet amennyiben az összesein 
30 kg.-ot meghalad, be kell jelenteni, és pedig: 

a) mindazok a termelőik, -akik paprikát, más.. 
mint \ saját háztartásukban való fogyasztás céljára 
termelnek,ugy szintén mindazok (egyénék, jogi sze-
mélyek és cégek, kereskedelmi vállalatok stb.) akik 
bárminemű paprikát tovább feldolgozás, vagy nem 
közvetlen fogyasztás céljára tartanak raktáron, vala-
mint azok is, akik bárminemű paprikái más részére 
tartanak őrizetben (ide tartoznak ,a közraktárak., 
y ám raktáriak. ás közforgalmú közlekedési vá! falatok 
raktárai is) még pedig mindennemű őrölt vagy bár-
mi -más feldolgozott, paprika késztetük egész rneny-
nyiisége tekintetében. — a bejelentést közvetlenül a 
Hadi-teiimény ríg.-aiak kötelesek beküldeni a Hadí-
törmény rtg-töl beszerzendő bejelentő lapok felhasz-
nálása mellett; 

íb) mások pedig bejelentésüket rendőrkapitányi 
hivatalhoz tartoznak megtenni, és pedig bejelentőláp 
felhasználása nélkül, ajánlott levélben. 

3. Az első bejelentés 1917. május első napján 
volt állapot szerint legkésőbb május hő 8-ig teendő 
meg, s a bejelentésben a készletek .minőség szerbit 
részletezeindőik. Május 1-se.ie után minden; hó 15. nap-
ján volt állapot szeriint legkésőbb az illető hónap 
20. napjáig a készletek újból bejelenten dők, s ezen 
•bejelentésben feltüntetendő: 

. a) Az a mennyiség, amelyet az, előző hónap 
15. napja előtt beszereztek, illetöteg az 1917. május 
hó 15. napján volt állapotról teendő bejelentés alkal-
mával -az a mennyiség jelentendő he, amelyet május 
1. óta szereztek be. 

•b) Az a mennyiség, amellyel keszletük ugyan-
azon idő alatt elidegenítés., elszállítás stb. álltat 
apadt, és 

e) a tényleges készlet. 
Aimenmyihem a 2. pont a) alratti bekezdésbe® fel-

sorolt bejelentésre (kötelezettek az 1917. év május 
hó il. napjától május 14. napjáig, azontúl pedig vala-
mely hó 15. napjától a; rákövetkező hó napjáig ter-
jedő időben, 30 Ifcg.-mál kevesebb feldolgozott pap-
rikát hoztak forgalomba, és készletük a hónap 15. 
napján; 30. !ksg.nál kisebb, azok e bejelentési kötelezrtt-
ség alól az illető időre felmentetnek. 

A 2. pont ,a) bekezdésében megnevezett bejelen-
tésre kötelezettek köziül azok, akik neim közvettemSjl a 
fogyasztás, hanem viszorttebdás céljaira egy tételben 
legalább 30. kg. mennyiség feldolgozott paprikát 
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A Belvárosi kávéházban 
Kellemes szórakozóhely. LEHOTAI híres cigányprímás 

:-: újjászervezett klasszikus zenekara :-: 

n a p o n t a h a n g v e r s e n y e z . 

Pontos kiszolgálás. LEHOTAI híres cigányprímás 
:-: újjászervezett klasszikus zenekara :-: 

n a p o n t a h a n g v e r s e n y e z . 


