
t 

4. DfiíLMAGYARORSZÁG 1914. január 2S. 

megkezdése iránt intézkedett a tanács, ezt 
helyesléssel tudomásul vesszük. 

Most pedig: a január 27-én megtartott 
második munkanélküli gyűlés a következő 
•határozatot hozta, melyben a következő ké-
résünket terjesztjük elő: 

1. A munkanélküli munkások szakszer-
vezeteik utján írassanak össze, ezért már 
most utasítottuk a Munkás-Otthon vezetősé-
gét az összeírások foganatosítására. 

2. Szeged város tanácsa sürgősen hívjon 
össze ankétet a munkanélküliség kérdésének 
tanulmányozása és a munkátlanok községi 
segélyezése céljából. Az ankétre a szakszer-
vezetek képviselői meghívandók. 
aaaaaaaaaaBaBaaaaaaiiBaiiaaaaaaaKaaBaBaaaaaasasBaaasa 

sz ínház , m ű v é s z e t . 
Színházi műsor : 

SZERDA: A sárga csikó, népszinimü. Pá-
ros l/a. 

CSÜTÖRTÖK: Budagyöngye, operett. 
(Rmutató.) Páratlan 2/3. 

PÉNTEK: Budagyöngye, operett. Pá-
ros 3/a. 

SZOMBAT: Budagyöngye, operett. Pá-
ratlan 

VASARNAP este: Budagyöngye, ope-
rett. Bérletszünet. 

* Az Otthon szimfonikus hangversenye 
Január havi hangversenyét rendkívüli érdek-
lődés mellett tartotta meg ima délután az 
Otthon tisztviselők egyesülete. A Kass-viga-
dó nagyterme, mint más alkalommal is, szí-
nültig telt meg igen szép közönséggel, mely 
elismeréssel adózott Fichtner Sándornak, a 
honvédzenekar kitűnő karnagyának- A rend-
kívüli érdeklődés jó részben az egyesület 
vendégének, Ferenczy Ilonának szólt, akit 
ezúttal először hallottunk Szegeden igen ked-
vező körülmények között. Ferenczy József 
egyetemi tanár leánya határozott, férfias 
egyéniségű művésznő, aki hivatottsággal lé-
pett a művésznői pályára és szép jövőnek 
néz elébe. A hangverseny Beethoven hatodik 
szimfóniájával kezdődött, melynek mind az 
öt tételével elismerésre méltó, igen szép 
munkát végzett a zenekar. Majd Ferenczy 
Ilona lépett a dobogóra és zenekari kiséret 
mellett eljátszotta Wieuxtemps d-moll kon-
certjét. A kisasszony kiváló előképzettség-
gel rendelkezik és lelkes odaadással mélyed 
bele művészetébe, melynek kétségtelen érté-
kei az első néhány tagtus után előtűntek. De 
kezdő művésznő létére kedves túlzással mar-
kírozza férfias határozottságát és ezért itt-
ott felületessé válik. A közönség igen rokon-
szenvesen fogadta és annyi tapssal tüntette 
ki, hogy Ferenczy Ilona műsoron kivül el-
játszotta még Bach Air-jét a g-huron, igen 
meleg és mély érzéssel, A fiatal művésznőt 
Zucker Simon kisérte zongorán, a tőle meg-
szokott hivatottsággal ugyanő játszotta a ze-
nekar hárfa-szólamát is művésziesen. Legvé-
gül Wagner Richárd nagyszerű alkotása, a 
Mesterdalnokok nyitánya ragadta el a kö-
zönséget. Ezzel a darabbal olyan -pompás,, el-
bűvölő teljességet nyújtott a kiváló hirü ze-
nekar, amilyenhez fogható alig szerepelt még 
az eddigi hangversenyeken. Fidhtner Sándor 

... 
•m 

••• 

r tes l tés . 

kiváló tudását és rátermettségét mi sem- bi-
zonyítja jobban, mint ennek a fényes alko-
tásnak a kifogástalan betanítása és lelkes el-
dirigálása. A közönség percekig tapsolt a 

i minden tekintetben sikerült szám után. 
* Bródy Sándor uj szinmfive. Bródy 

Sándor Abbáziából, ahol legújabb színmü-
vén dolgozott, hazaérkezett és a t&ljesen elké-
szült darabot átnyújtotta a Vígszínháznak. 
Mint értesülünk, Bródy Sándor színmüve & 
„Tündériaky lányok" után -követtező újdon-
ságok egyike lesz. A kiváló író színmüve 

! iránt magy érdeklődés mutatkozik. 
* Budagyömye A színházi i oda je'enti: 

Ascher pompás, hangulatos operettje, a Bu-
dagyöngye iránt egyre fokozódó érdeklődés 
nyilvánul, amely kétségtelenül jogosan előle-
gezett bizalmat meg is érdemli a nagy sike-
rekikel dicsekedhető zeneszerző. A bemuta-
tón, az eddigi jelek szerint, haingcs lesz ia vi-
dámságtól a színház, -viszont az érzelmes je-
lenetek épp ugy megragadják a nézőt. A sze-
replők ezúttal különösen hállás feladathoz ju-
tottak. Pompás lesz Macska bácsi (Solymosi) 
belépője hót lányával. Az énekrészt táinc kö-
veti. Déri Rózsinak Solymcsival van gro-
teszk tánckettőse, Antal Erzsi dala a rózsá 
ról gyors népszerűségre van hivatva. Lesz 
egy mars-kvartett fütty-refrénnel és tánccal, 
előadják Déri Rózsi, Pálma Tusi, Rékefi és 
iSümegi, Mihó angol dzsigget jár. Nem ke-
vésbbé hatásosrak ígérkezik a giavotte tánc-
lecke" Békefi Lajos, továbbá Záborszky Maris-
ka és a fiók-primadonna Szabó Viliké előadá-
sában. 

Indítványok tömege 
a közgyűlés előtt. 

(Saját tudósttónktól,) Szerdán délután 4 
órakor tartja a város törvényhatósági bi-
zottsága januári közgyűlését. A közgyűlés 
igen érdekesnék Ígérkezik, legalább a pro-
gram után. Választások is.lesznek, betöltik a 
íőpénztárosi, adóhivatali pénztárosi, ellen-
őri, második aljegyzői, az osztályjegyzői ál-
lást. Harc csak az osztályjegyzői állás kö-
rül lesz, — ha ugyan lesz, — mert a többi 
állásra egy-egy pályázó jelentkezett, akik-
nek a megválasztása igy egyhangú lesz. A 
program fontosabb tárgyairól az alábbiak-
ban referálunk. 

Pillich Kálmán interpeílilációjáhaai azt 
kérdezi a polgármestertől, mi az oka annak, 
bogy a vízvezetéki csövek és csatornahálóza-
tok vize elárasztja a belterületi házak pin-
céit. Indítványozza egyben, hogy a közgyűlés 
rendelje el a fegyelmi megelőző vizsgálatot a 
város hatósága ellen, mert a hatóság mulasz-
tása miatt, történt, hogy a víz benyomult a 
házak pincéibe. A tanács javaslata az, hogy 
a közgyűlés rendelje el a vízvezetéki csövek 
és a csatornahálózat felül"vizsgálatát és uta-
sítsa a tanácsot, hogy a vizsgálat eredményé-
ről tegyen majd részletes jelentést. Kormá-
nyos Benő dr. a Buvár-tó feltöltése ügyében 
intéz interpellációt a polgármesterhez. Azt 
kérdezi, miért nem engedi meg a hatóság, 
hogy a Buvár-tóból jeget hordjanak, A ta-
nács javasolja, kérdezzék meg a közegészség-
ügyi bizottságot, hogy egészségi szempontból 
használható-e a Buvár-tó jege. 

Palócz László azt indítványozza, hogy a 
várcs külföldi tőkék bevonásával, illetőleg 
fele részben városi hozzájáruláasal létesítsen 
tiz millió korona alaptőkével városi bankot, 
amely azután ellátná Szeged bite'szüksógle-
tét is. A tan,ács Balogh Károly pénzügyi ta-
nácsos indítványára napirendretérést javasol 
Palócz indítványa fölött, mondván, hogy egy 
tíz milliós törpe vidéki pénzintézet mem 
nyitja meg a külföldi tőke zsilipjeit. 

Sőreghy Mátyás dr. a vízvezetéknek a 
Kálvária-ut külső részére való kiterjesztését 
indítványozza. A tanács napirendrelérést ja-
vasol az indítvány fölött és ezt azzal indo-
kolja, hogy a város egy izbrn ki. akarta már 
terjeszteni a vízhálózatot az összes sugár-
ntakra, de a belügyminiszter nem hagyta, jó-
vá a tervet, hanem elrendelte, bogy oldják 
meg végre a külterületi vízvezeték kérdését. 
A mérnökség most készíti az erre .vonatkozó 
terveket, amelyeket a tanács néhány hónap 
múlva terjeszt .a közgyűlés elé, Szmgllény 
Nándor a második városháza fölállítását kéri 
indítványában annál is inkább, mert a köz-
gyűlés elvben már elrendelte a második vá-
rosháza- építését. A tanács javasolja a köz-
gyűlésnek, bogy a mérnökséget a tervek mi-
előbbi elkészítésére utasítsák. Pillich Kál-
mán a fogadalmi tomp lom ügyében is terjeszt 
egy •inditványt a közgyűlés elé (ezt az indít-
ványt mái számában részletesen ismertette a 
Bélmag yarorszáo), van aztán egy harmadik 
indítványa is Pillichnek, amelyben a Maros-
tőnél 16—18 katasztrális höld megvételét ja-
vasolja, hogy egyrészt a várósi földek ha-
szonbérlői könnyebben közelíthessék ínég a 
földjüket, másrészt célszerűségi szempontck 
rászólnak a Márosdőnél fekvő,terület meg-
vételé. mellett. Mind a két PilHch-iuditvány 
fölöít napirendrétérést javasói a tanács.- A 
fogadalmi templom ügyében azért, mért az 
építési terveken eszközölt változásokat a 
közgyűlés által összeállított épitő-fözottság 
eszközölte, az építkezést pedig állandóan az 
ugyancsak a közgyűlés által alakított ellen-
őrző bizottság kiséri figyelemmel, tehát 
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?{árplt05 irü MrlstoeH rftzteMlzitftrt Is 
Dús választék kész díván, ottomán, matracok, 
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szaksze-
:: rflen és olcsón eszközöltetnek. :: 
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