1913. március 16.
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mérnökséget, hoigy a szükséges tervet és költségvetésit 30 m-ap alatt terjessze a tanács elé
és egyben mieghi-zza ia tekintetes tanácsot;
hagy a mérnökség terve és költségelőirányzatának figyelembe vétele mellett a kivitelről még oly időiben gondoskodjék, hogy az az
1913—4. szeizcinlbam teljesen használható álTarpotlban a „Korcsolyázó Egyesnxtet"-nie,k
(használatára átadható legyen.
Egyben felszólítja a tekintetes tanácsot
arra is, hogy lépjen érintkezésbe a „Korosolyázó Egyesület"-,tel a beitanpályiáinak egész
éven át /való gondos .kezelése és kizárólagosan sport célokra való felhasználása ügyében,
Vagyunk a Nagyságos Polgármester ur
készséges Ínyei: Deuitsich Lipót s. k., Aezél
Géza s. k,, Meáik Gyula s. k., Back Bernát s.
k., Dr. Kúszó István s. k., Dr. 'Gerle Imre
s. k., Dr. Rósu Izsó s. k., Dr. Jedlicska Béla
s. k., Vas Károly s. k., Pick Móric s. k., Jászai Géza s. k., Szabó -Sándor s. k., Brarnswetter Ottó s. k,„ Solti Pád, s. k.„ Wciner Miksa. s. ki, Vajda Sándor s. k., Hausier R. Sándor s. -k., Kis Ar-onld s, k.., Pálfy Antal s. k.,
Dr- Failifa Marciéi s. k„ Wimmer Fülöp s. k.,
i f j ú Aigmer József s. k., Várniaii Dezső s. k.,
Wagner Gusztáv s. k., Dr. Beesey Károly s.
k., Körmendy Mátyás s. k., Bokor Adolf s.
k., Szabó Gyula s. k., Pálfy Dániel s. k., Dr.
Kormányos Benő s. k., Ahouyi Mihály s._k.,
Vas András, s, k., Sziahó Ferenc s. k., Vajida
Imre s. k., Korom Mihály s. k., Schwartz Rudolf s. k., Dr. Nyiiassy Pál s. k-, Csányi Sándor s. k., F'enyvessy s, .k., Hajnal István s.
k., Bárd Adolf s. k., Kiss Mór s. k., Hoffmamn
Ignác s. k., Winkler Mór s. k., Holezer Emil
s. k., Ros'enfeld Nándor s. k., Bach Jenő s.
k-, Müller Miksa s.-k., Tóbiás László s. k.
A p á p a állapota.
Rómából jelentik,
hogy az Osservatore Rouia.no ezt irja: A
szentatya állapota állandóan kielégítő és
mindinkább javul, ugy, hogy teljes gyógyulásról lehet beszólni. Mindazáltal a szentatyának az orvosok nézete szerint még néhány napi piihenőre van szüksége.
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Katona-, deák- és gyermekjegyek csak jjS-ij
az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki.
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Szinházi m ű s o r :
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PÉNTEK: Az elnökné, bohózat.
SZOMBAT: Az elnökné, bohózat,
VASÁRNAP délután: Lumpácius, bohó-

VASÁRNAP este: A cigányprímás,
rett.
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Az elnökné.
— Bemutató előadás. —

Hennequin ós Veber ma bemutatott u j
bohózata nem hoz meglepetést a nézőnek. A
Vígszínház színpadáról jól ismerjük ezt a
sablont, amélyet a szellemes franciák a színpadi te.kmika graciózus változatosságával
minidig érdekessé tudnak tenni a közönség
előtt egy-egy estére ós 'amely kacagtató helyzetek kéjes kiaknázásáivial, a házassági problémák könnyeid frivoliz,állásával, -tiöiblb-kjevesebb élees áktuialitássa.1 leköti a figyelmet és
a neveltetésig mulattat.
Az elnökné sem fogantatott a hagyományos jó-erkölcs nevében, de annyival erkölcs'öseíbb ismert elődeinél, hogy a darabban
.mindenki ártatlan és a „rossz" elveinek hordozója egy jókedólyü külvárosi színésznő, a
ki végtére csupán stílusos és- ötletes, ha fitytyet hány a polgári erkölcskóde-x szigorú
szabványainak. Ez a jóbumoru kis színésznő
hordozója a bohózat oselekvényénék, a többi
csupán vidám figura körülötte, akik révén érdekes és j-eilegzően szatirikus dolgokat tud
mondani a francia iró-pár hálás közönségei
intek.
Néhány biztos vonással kitűnő karikaitu
rákat állit a színpadra. Hennequin és Veber,
akiknek minden szava tele van kedves' malíciával a hatalmas köztársaság közállapotai
és vezető egyéniségei iránt -és ez a lokálpatrióta szatíra az, amely a hazájában síiket
biztosit az e f a j t a daraboknak. A magyar közönség inkább a sikamlós helyzeteken és
-párbeszédeken derül és ezúttal ezt jó lelkiismerettel teheti, mert a társ-írók elődeikhez
képest mértékletesek ós lehetőleg szeretetreméltóak. Valami kulturize -ezeknek a -daraboknak is van, már csak az elhangzó vidám
szentenciák révén is ós ennyiben a nem sokkal 'nemesebb levegőjű operettek sorában szívesen eltürhetőek.
A szegedi szinház elég jó előadásban hoz
t-a színre a Vigszinház idei slágerét. A bemutató tempója a további előadásokon hihetőleg gyorsulni fog, a szereplők stílusa, játékmoidoira eléggé megfelelő. A női főszerepet Szohmer Olga játszta, kitűnő kedvességgel ós humorral, választékosan elegáns toalettekben, míg az asszonyi ellenlábasa Miklóssy Margit ismert komikai -kvalitásaival kélt
hangos dierüt. A vidéki törvényszék kifcapósan cugoscipős elnökét Heltai Jenő domjborit-j a jeles kabin etfigurává, az igazságügyminisztert Virányi Sándor játszta. Nagyon
kedvesek László Tivadar és Miliő László jól
megkomponált, groteszk szerepeikben és egy
initrikus fő-inas alakjában Szathmáry Árpád
ivan helyén. Kisebb szerepekben ügyesek ós
kedvesek Gyöngyössy Teréz, Harmath Zseni,
Heltai Olga és Kállay Margit.

* A debreceni szinház ügye. Beöthy
László színigazgató a debreceni színház ügyében tegnap -délután három órakor kezdte
meg a tárgyalást a városi tanáccsal. A biaal

masniak nyilvánított -értekezleten részt vett
Bálint Zo-ltán műépítész is, aki a szinház átalakításának műszaki részéről adott fölvilágosítást. Az egész szerződéstervezetet alapos
vita tárgyáivá tették, melyn-elk eredményeként
megállapították, hogy a szinház átalakítása
320.000 koronába,, a nyári szinház épitás'e pedig 500.000 koronába kerül. Áz átalakított
színházat a város ez évi október tizenötödikéig, a nyári színkört pedig a jövő év május
haváig köteles Bieöthyniek átadni. Ez a két
pont volt az, amely miatt a szerződés aláirása függőben volt. Beöthy kijelentette, hogy a
költségből hajlandó 300.000 koronát vállalni, évenként való törlesztésre. Ma délelőtt a
városi tanács Kovács József polgármester
©lnökléeév-ei foglalkozott a. tegnapi értekezleten történt megállapodásokkal ós Magos
György főügyész indítványára kimondotta,
hogy tekintettel ama; hogy a tanács a mintegy egymillió korona összeg beruházásra nincsen fölhatalmazva, a szinház ügyét átteszi a
jog- és pénzügyi bizottsághoz és -ez albizottság javaslatára kerül az április barma,d'ilkán
megtartandó közgyűlés elé.
* Bernstein, Psylander és Verga. Pénteken az Uránia-, Vass- és Apolló mozikban
az u j műsorban ez a há-roim nagy niév fog
dominálni. Az Urániában a közkedvelt Psylander lép föl két felvonásos kitűnő Nordisk
slágerben. Cinre a kitűnő drámának: A feleség joga. A -műsor egyébként is kitűnő képekből van összeállítva. Mulatságos kiép:
Bandika nem fél a betűktől. Nagysikerű amerikai dráma: A modell. A Vassban a híres
Vad élet című drámát mutatják be Guseppe
Vergával a főszerepben. Izgalmasabb bárolmf-el.vonásos -dráma még nem volt- Szegeden
műsoron. Remek vígjátékok: A nagy occassió. Hálós ámor, Háztüznézés. Az/ Apollóban Henry Bernstein nagyszabású bűnügyi
drámáját: Az okmányhumisitót
vetítik. A
műsort itt bájos amerikai vígjátékok teszik
kompletté.
* Az Edison mozgó nagy sikere. Az
Edison mo-zgólbau működő budapesti moziszlkeeos, melynek tagjai Horváth
Kálmán,
Vörös Ili, Kovács Andor, Gabányi; holnap
a n-aigy sikerre való tekintettel m-egismétiik
Bródy
Miksa nagysikerű Gyilkos
cirnü
szkeccsét. Az igazgatóság ezúton kéri fel az
érdeklődőket, hogy jegyeikről már a délelőtti
órákban gondoskodjanak. A szkeocsen, kivül
az Edisonnak szenzációs mozi műsora is előadásra kerül.
Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Irodavezető-könyvelő
kerestetik, egy mindeír ágazatot művelő előkelő
biztositó társaság itteni vezérügynökségéhez.
Csakis olyanok ajánlkozzanak, akik a szakmát
tökéletesen értik „Nyugdíj" jelige alatt a Békeiféle hirlapirodába.

NEMENYINE

FOG MÜ VESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

