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A szegedi Lloyd munkássága • J
~~ A választmányi ülésről. —

(Saját tudósttónktól.)
A Szegedi LloydTársuíat választmánya tegnap délután Obláth Lipót- elnöklésével ülést tartott, melyen
részt vettek: Weiner Miksa és Csányi János
igazgatók, Fülöp Zsigmond
dr. ügyész,
Reitzer Lipót pénztáros, Rosenfeld Nándor
háznagy, Bodnár Qóza dr., Bokor Adolf,
Böhm Sándor, Deutsch Lipót, bástyái Holtzer Emil, Landesberg Mór, Lóris Henrik és
Wimmer Fülöp választmányi tagok, Vermes
Zsigmond titkár.
Napirend előtt Obláth Lipót elnök a társulat nevében melegen üdvözli a társulat
igazgatóját: Csányi Jánost királyi tanácsosi
címmel történt kitüntetése alkalmából,
a
melyre évtizedeken át kifejtett érdemes közgazdasági tevékenységével magát teljes mértékben méltóvá tette és kivárna, hogy még
sokáig értékes oszlopa lehessen a társadalomnak. Az elnök üdvözlését a választmány
zajos helyesléssel kisérte.
Csányi János királyi tanácsos igazgató
a társulat részéről kifejezésre juttatott üdvözlést megköszönte és kifejtette, hogy a társulat ügyei iránt, miként a múltban, ugy a
jövőben is meleg érdeklődéssel fog viseltetni, mely kijelentést a választmány örörrirriel fogadta.
Ezután Weiner Miksa igazgató üdvözölte a társulatnak elnökét, Obláth
Lipótot
azon alkalomból, hogy több heti betegsége
után fölépült, A választmány helyeslése közepette elnök az üdvözlést megköszönte és a
napirend egyes pontjait tárgyalás alá bocsátotta.
A választmány tudomásul vetí-e a beterjesztett pénztári jelentést és több folyó
ügy elintézése után a rendes közgyűlés napját 1914. január 18-ára tűzte ki.
Weiner Miksa igazgató bejelentette,
hogy a Lloyd a kereskedelemi és iparkamarával együttesen két előadást rendezett. A
jól sikerült magas szinvonálon álló előadásokat: Kovács Gyula dr. Albániáról, Balkányi Kálmán Boszniáról vetüett képek kíséretében tartották. Weiner Miksa igazgató bejelenti, ihogy még két előadás fog a közeli
hetekben tartatni, az egyiket Schneider Károly dr., a másikat pedig Tonelli Sándor dr.
kamarai titkár. E jelentéseket örömmel veszi a választmány tudomásul és ugy Kovács
Gyula dr., mint Balkányi "Kálmán dr. előadóknak rendkívül vonzó és értékes előadásaikért jegyzőkönyvi köszönetet mond.
Előadja Weiner Miksa igazgató, hogy
a társulat Szilveszter-estélyt rendez, mely
jól összeállított programja alapján előreláthatólag nagy látogatottságnak fog örvendeni.
Utal Weiner igazgató arra, 'hogy a
tőzsdebiróság újjáalakítása
a szabályzatok
értelmében minden év december havában
eszközlendő és miután semmi ok sem forog
fenn, hogy azon változtatás eszközöltessék,
indítványozza, hogy az, eddigi tőzsdebiröság változatlanul alakittassék meg az 1914.
évre is. Az indítványt egyhangúlag elfogadták.
Majd rátér arra, hogy a közgazdaság 1
viszonyok előrelátható javulásával az elmúlt
évben tétlenségre kánhoztatott áru- és ér
tékcsarnok újból akcióba léphet, ajánlja,
hogy ugy a csarnok-bizottság,
mint az áru
és értékjegyző-bizottság
ezen ülésen választassék meg, — mire a választás megejtetett.

A tagok sorába fölvétettek: Fenyő Mátyás, Radó Ödön, Rózsa Andor dr., Tonelli
Sándor dr., Vágó Árpád és Wiesner Salamon.

Szilveszter vidám estéje.
— fi mulató Szeged.

—

(Saját tudósítónktól.)
Szegeden még egy
év-ben se mulattak olyan őszinte jókedvvel,
-mint. ali-ogy ma -este ,és éjjel fognak. Hogy is
ne, -még soha nem kellett olyan sanyarú évtől -elbúcsúzni, mint ahogyan imostan illik
az 1913-tól. -Egyben mindenki igyekszik ébren lenni éjfélkor, amikor az uij, reményekkel telj.es 1914. évet .köszöntjük. A boldog uj
év kívánsága általános, mostan igazán ki kall
kapcsolni azt az -eddigi 1913-ik év emlékeitől
és a ránk következett nehéz 'helyzettől, -E/
az ország, ez a város és imimlen lakosa nj
életet akar és minden jel szerint h a -nem is
boldog, -de öoM-o-gabb n j esztendő következik
ránk. Igy reméljük és a reménység máris
vidám hangulatot teremt.
A szilveszteri mulatságoknak s-e szeri.,
se szánna. Kezdve ottan, hogy nemi egy családnál estély lesz, a legtöbbén azonban mégis
nyilvános mulatságokon vesznek részt. Mindenekelőtt konstatálni kell, hogy még soha
nem készültek annyi ambícióval a mulatságok -műsorának összeállítása érdekében, mint
mostan.
A kávéházaik, éttermek bizonyára színültig megtelnek. Készülnek ás mindegyikben a
vendégek befogadására és lehető jó kiszolgálására.
A -következő kabaré-estély-ek és műsoros
mu'l rabságok lesznek:
A legnagyobb szilveszteri mulatság a
Tisza-szálló összes termeiben lesz. A szegedi
színtársulat elsőrendű t a g j a i lépnek itt feií,
két teremben is. Kilenc órától kezdve ójifélu t á n i g a díszteremben
lépnek -fel a művészek és művésznők, majd vacsorára terítenek
a .Fehér-teremben és az -étteremben, amelyet
-ez alkalomra feldíszítenek. ,A Fehér-teremlben
közben kabarészámok lesznek -ás -nagy tombol p«.játék. Az u j évet -éjfélkor ugy kös-zöntik,
hogy Szathmáry Árpád, aki az uijév első napjaiban a m ú g y is ij.ufél-ál, gyönyörű kis malacokat ereszt -szabadon és akik azokat először megfogják, azoké fesz, A kabárómiüsor
után tánc következik, állítólag ujé-v délutánjáig. E kabarén föltétlenül
szerepelnek
a -következők: Antal Erzsi, Déry Rózsi, Hüberth J a n k a , Irányi Ella, Pálma Tusi, valamint Békefiné Koppan Margit, Záborszky
Mária táncosnő, azután Solymosi
Sándor,
Szath mary Árpád, Béke fi Lajos, B.
Baróti
József, Mihó László, az alkoholizmus ellen
mint álaposto'l Leszkay—Bri'mosi
fog dörgedelmesen beszélni. A műsor -összeállításában tevékeny részt vesznek Ferencet
Erigyes főrendező, Müller Mátyás lés Csorna fái
Sándor karmesterek. A-z est kínja 1 sz az az
operett, amelyet különféle, világsikert
aratott operettekből áUitottak össze, rendkívül
ötletesen. Á z ' e s t é l y kilenc óra után -kezdődik.

£ Színházi Újság j a g y

A Szegedi Tisztviselők Otthona Szilveszter napján nagyszabású estélyt rendez a
ICass-vigadóban lévő klhibhe'lyisége-ibén. Az
egyesület vigalmi bizottsága, amely Hauser
Rezső Sándor igazgató elnöklete alatt működik, m á r eddigelé ás érdekes műsort állított
Össze, ez azonban még bővülni is fog. A .műsor első részét kabaré-, ének- és zeneszámok
töltik be. Ezekben közreműködnék:
Nécsey
Manci, Herczeg Istvónné, Betek Erzsi, Meák
Gyula, Járossy Jenő dr., Solymosi Sándor,
Teleki Ko-rnél, Teleki Sándor, Salvo [Albert
és Thury Béla. A hangverseny után tánc
következik Erdélyi Kálmán zenekara mellett. A .meghívókat .már szétküldte a rendezőség. A meghívó, a belépés .alkalmával felmutatandó. A belépődíjak tagok részére a
következők: személyjegy .1 korona 50 fillér,
csailád-j-egy 3 személyre 3 korona; .nem tagdk
személyjegyért 2 koronát, a család jegyéri
pedig 5 koronát fizetnek. Az estély 9 órakor
kezdődik.
A Szegedi Kereskedő Ifjak
Egyesülete
december 31-én az Európa-szálló nagytermében -zártkörű Szilveszter-estélyt tart. Kezdete este 9 órakor. Személyjegy 2 K., (tagoknak 1.50). Családjegy (3 sz.) 5 K. A zenétSzénásísy Kálmán zenekara -szolgáltatja. Műsor: 1. LeoncavaJllo: „Bajazzo" -prolog. Énekli Teleky Sándor, zongorán kiséri
Salvo
Róbert. 2. A fogadás (v.ig monológ1). Előadja
Grosz Vilmos. 3. Aktuális strófák és táncduett. Előadják Kovács Margit és Fischer
Hugó, zongorán kisérii Fodor László. 4. Dalok. Énekli Széchenyer
Józsa, zongorán kíséri Salvo Róbert. 5. H-uber Károly: Ábránd
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Fellépnek az összes szegedi
színésznők és színészek !!
-A. Usza/bscré

A Lloyd-társulat
Szilveszter-estélye
mulatságos, bizarr befejezése ilasz e végzetes
számú évnek., A kabaré előadáson szerepel
Szeged minden nagy embere, akik, ha nem
is a dobogón mutatkoznak be a közönségnek.,
de a mozivásznon fognak mosolygós ábrázattal megjelenni. Egy igen jeles tollú szegedi
iró lantján pengeti -ell az év történetét. — A
szellemes strófákat Heltai Jenő konferálja,
aki különben a kabaré főrendezője. Szebeni
Margit gyönyörű
dalokat, mig
Sümegi
Ödön -ügyes mii-dalokkal fog szerepelni. Gömöri Vilma, aki m á r tavaly is oly nagy sikerrel vett részt a Lloyd kabaréján, az idei
műsoron is hangulatos apróbb versekkel, .melodrámákkal fogja a közönséget gyönyörködtetni. Hilbert Janka, a szinház koloratur énekesnője többek között. Gnieg: Király leány
ült a /bástya fokán, továbbá Mozart: Aris Figaróból cimü énekszámokkai] szerepel. Gömö-r-i V-ilima és Heltai .Jenő Gábor Andornak
egy kabarétréfáját: Feleségem kalapot vesz,
adják elő. -A műsor egyik kiiváló pontja lesz
Déry Rózsi -és Solymosy tán-clduettjc-i /A .műsor öefejzése egy mulatságos egyfelvonásos
vígjáték .les-z, melyben Pálma Tusi, Szeboni
Margit, Heltai és Sümegi -szerepelnek. Ez a
műsor igazán olly változatos és sokat ígérő,
hogy az est sikere föltétlenül -biztosítva van,
amelynek érdekében a rendezőség az -agilis
Wimmer Fülöp élén állandó per-maneheiában van s a jegyek i-s már nagy részben előjegyezve vannak.

Előadás után nagy tombola
i utánna t á n c z reggelig !i
e s t e
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