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emlékét megörökítik a mai iilés jegyzőköny-
vében. Az elnök bemutatta ezután a bobrói 
kerületben megválasztott Ghittúny Sándor 
báró mandátumát. A bejelentést a Ház, a 
melyben az ellenzék részéről senki sem jelent 
meg, éljenzéssel fogadta. Az elnök bejelen-
tette ezután, hogy Eitner Zsigmond, Urmán-
czy Nándor és Zlinszky István kizáratásá-
nak ideje letelt. Az összeférhetetlenségi bi-
zottság jelenti, hogy Hlatky-Schlichter La-
jos képviselő összeférhetetlenségi ügyét áp-
rilis 26-án délután hat órakor fogja tárgyal-
ni. Az elnök bemutatta ezután a főrendiház 
üzenetét a tegnapi ülésen elfogadott törvény-
javaslatokról. Hegedűs Lóránt a pénzügyi 
bizottság előadója beterjesztette ezután az 
1914—15. évii állami költségvetésről szóló je-
lentését. Dobieczky Sándor a közlekedési bi-
zottság nevében több vicinális vasúti javas-
latról tett a Háznak jelentést. Sándor János 
belügyminiszter beterjesztette ezután a vá-
lasztókerületek részletes beosztása tárgyában 
kibocsátott jelentését. A beadott jelentést ki-
nyomtatják és tárgyalás végett az igazság-
ügyi bizottsághoz utasítják. Balogh Jenő 
igazságügyminiszter törvényjavaslatot, 
nyújt be az egyes igazságügyi szervezetekre 
és eljárási szabályokra vonatkozó 1912. évi 
VII. törvénycikk kiegészítéséről. Az elnök 
indítványozta ezután, hogy a következő ülés 
április 21-én, kedden délelőtt tiz órakor he-
gyen. Ezen az ülésen csak a további teen-
dőkről fog a Ház tanácskozni. 

Négy hónapig elzárják 

a Tiszán a forgalmat. 
— Csak személyszállító hajók közleked-

hetnek. — A kereskedelmiig} i miniszter 

leirata. — 

(Saját tudósítónktól.) Április huszadikán 

négy hónapig tartó utászgyakorlatok kez-

dődnek a Tiszán. A szegedii utászzásalóalj 

fog ihidverési gyakorlatokat végezni a folyón. 

A hadügyminisztérium — ugy 'látszik — 

nagy jelentőséget tulajdonit ezeknek a gya-

korlatoknak, mert amig más esztendőkben 

néhány napig tartottak, most öt nap fiijáén, 

négy hónapig gyakorlatoznak az utászok. 

Harkányi János ibáró, kereskedelmi minisz-

ter pénteken külön leiratban hivta föl erre 

a város figyelmét azzal, hogy ez alatt az 

idő alatt a tiszai forgalom elzárásáról — ki-

véve a személyszállító gőzösöket — gondos-

kodjék. A leirat a következő: 

A cs. és kir. 14. számú utászzászlóalj 
folyó évi április hó 20-tól szeptember 15-ig 
időközönkint a Tiszán Szeged felett és alatt 
hidverési gyakorlatokat fog végezni. Ezen 
gyakorlatok zavartalan foganatosítása vé-
gett szükséges, hogy a gyakorlatok napján 
delelők 6 óra 30 perctől 11 óráig és délután 
2 órától 5 óráig a közlekedés a Tisza ezen 
szakaszán szüneteljen. A közlekedés tilal-
mát a gyakorlóhely felett mintegy 2000 lé-
pésnyi távolságban kitűzött piros zászló 
fogja jelezni. Amikor ez a piros zászló nincs 
kitűzve, a hajók és tutajok akadálytalanul 
járhatnak. 

Megjegyzem, hogy a szóban forgó gya-
korlatok által a menetrendszerű személy-
szállító gőzösök közelekedése fennakadást 
nem fog szenvedni, továbbá, hogy a piros 
zászlóval jelzett tilalmi időben a hidverési 
helyhez érkező egyéb vizi jármüvek és tu-
tajok is a lehetőség szerint áteresztbetők, 
mire nézve a szükséges utasításokat a jár-
müvek és tutajok vezetőiinek a gyakorló-
hely felett az utászzászlóalj által felállítan-
dó folyamőrség parancsnoka fogja megadni, 
akihez is a jármüvek vezetői evégből fordul-
hatnak. 

Ezekről a közönséget azzal értesítem, 
hogy a szükséges intézkedések megtételére 
a gőzhajózási vállalatókat egyidejűleg uta-

sitottam, a közönséget pedig felhívom, hogy 
a fentebbieket törvényhatósága területén az 
érdekeltség körében kellőképen hozza tudo-
másra és a rendelkezések megtartása felett 
való őrködésről is megfelelően; gondoskod-
jék. A miniszter helyett: Kárpáthy, állam-
titkár. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

Szinházi műsor: 

SZOMBAT: A szegedi tűzoltók javára: 

Koldusdiák, operett. Páros 

VASÁRNAP délután: Nemtudomka, 

operett. 

VASÁRNAP este: Koldusdiák, operett. 

Páratlan 2/3. 

* Heltai Jenő Szegeden. A Tündérlaki 
lányok szerzője, Heltai Jenő Szegedre érke-

zett és megjelent darabja pénteki előadásán. 

A szinház teljesen megtelt, a szereplők igye-

keztek és a jókedvű közönség elragadtatással 

s hálásan hivta függöny elé az illusztris 

szerzőt. Heltai Jenő különben & vidéki na-

gyobb városokban egymásután megnézte da-

rabját és a közönség mindenütt ünnepelte. 

Szegedre Aradról jött át. 

* A koldusdiák és előképek a tűz-
ol tók j a v á r a . Milöcker elévülhetetlen öíök-

becsü operettjét szombaton és vasárnap ele-
veníti fel a szinház. A darab felelevenítése 
valósággal újdonság szamba megy, mert kö-
zel tíz éve nem látta a szegedi közönség ezt 
a behízelgő, bájos muzsikája operettet, 
melynek derűs, jó humoru szövegkönyve kü-
lön is megáll,auá helyét nem ugy, mint a mai 
léha operetteké. Az előadáson a grófnőt Mik-
lóssy Margit, a két leányát Déri Rózsi és 
HUbert Janka játszák, mig a két, orosz diák 
alakjában Békefi és Balázs jutnak értékes 
szerepekhez. A darab humorát Heltai és 
Solymosi képviselik. Kívülük résztvesz az 
előadáson az egész operett személyzet. A 
szombat esti díszelőadáson, mely a tűzoltók 
javára szolgál, három élőképet is bemutatnak 
József főherceg életéből, melyekhez Ortwtay 
István mond prológat, kinek májusban jele-
nik meg József főherceg élettörténetéről szó-
ló könyve. József főherceg emlékének szen-
telt szinházi estére messze vidékről is eljön-
nek a tűzoltók. Az élvezetesnek Ígérkező elő-
adás iránt különben a szegedi közönség köré-
ben is nagy érdeklődés nyilvánul és biztosra 
vehető, hogy zsúfolásig megtelik a szinház 
nézőtere. 

* Gork i j t ü ldöz ik . Megírtuk, hogy az 

Oroszországba visszatért Gorkijt a hatóság 

újra üldözi „Az anya" ciinü regényért, a 

melyben az államhatalom „istenkáromlást" 

lát és ezzel a váddal megterhelve Gorkijt szi-

gorú büntetés fenyegeti. Pátervárról jelen-

tik, hogy a rendőrségen kihallgatták Maxim 

iGorkijt az ellene emelt istenkáromlás vád 

dolgában. A költőnek irást kellett adnia ar-

ról, hogy Pétervárról nem fog elutazni. 

* A karszemélyzet jutalomjátéka. A 
szinházi iroda jelenti: A Virágvasárnap utá-
ni hétfő régi szokás szerint a szinház névte-
len katonáié, a kórus tagjaié. Az előadások 
nagy erősségei ők, akik az élet körülményei 
folytán nem juthattak az első sorba, mind-
azonáltal ugyanazzal a lelkesedéssel, becsüle-
tes törekvéssel szolgálják a pályát akárcsak 
a dédelgetett kedvencek. A szegedi szinházi 
szerződés jutalom játékot csakis az ő javukra 
tür meg, amin thogy szociális cselekedetet 

gyakorol ,a közönség is, amikor pártolásukra 
siet, mert ,a nagyhét hétfője van hivatva — 
jövedelemben — helyrebillenteni azt ,a finan-
ciális egyensúlyt, amit másoknál sokkai job-
ban megéreznek. Viszonzásul olyan váloga-
tott, pompás műsorral szolgálnak ia közön-
ségnek, hogy a hétfői bérletszünetes előadás 
a legelsőrendiiek között is méltán foglal he-
lyet. A 19 pontból álló műsornak szolgála-
tába áll az egész színtársulat. Nom önálló da-
rabot adnak elő, hanem választékos, mulat-
tató kabaréval kedveskednek a közönségnek, 
amely hihetőleg siet jegye megváltásával a 
jótékony cél szolgálatába szegődni. HUbert 
Janka Müller Mátyás karnagy .kísérete mel-
lett operaáriát énekel, a. leghatásosabbakat 
azok közül, amelyekkel: népszerűvé vált Sze-
geden. Déri Rózsi, aki megtestesülése a jó-
kedvnek és a kollegialitásnak egyaránt, pom-
pás kupiókat énekel s ágy mintegy kabaréniü-
vésznőként mutatkozik be. Kabarészámokat 
ád elő Antal Erzsi is, aki a karszemélyzet 
iránt való szeretetből voltaképpen ezen az es-
tén lép föil utoljára. Különállóan is elsőrendű 
Meák Gyulának, a mi kiváló művészünknek 
zongoraszáma. Tölgyes Gyula, a hir.lapiró-
gárd.a tehetséges tagja a vasárnap délutáni 
,dudáson szerzett hangulatait, mig Békefi La-
jos Ivánkovits Imrének, a. szegedi modern 
poétának dalait énekli el iCsomafáy karmes-
ter kísérete mellett. Külön bangversenyszám-
mal szerepel a kitűnő hon véd zenekar, Ficht-
ner Sándor, a zseniális karnagy maga diri-
gálja. Teleki Sándor, egy talentumra ifjú 
műkedvelő ;a Bajjazók prológusát énekli, Sál-
vo Róbert, az ismert zongoraművész kiséri. A 
nagy műsor mulattató számai között nem a 
•legutolsó Dóri Rózsi és Solymossy tangó-pa-
ródiája. Heltai Jenő kacagtató előadása, Sze-
beni Margit, Solymossy kupiéi, Balázs (Bálint 
magyar nótái, Sümeginé és Záborszky Maris-
ka tánca, Mihó László gányónótázása. Ditrói 
Nándor dr. magánszámoka/t ad elő. Szóval a 
legjobbat, a legtöbbet adja mindenki abból, a 
mit tud. A konferáló Petheö lesz. 


