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landóan széngázzal és kőszén/füsttel vannak 
fele. Nem kell az embernek orvosnak 'lennie, 
hogy fel 'tudja érni ésszel, micsoda káros 
és súlyos befolyást gyakorol ez a tanulók 
fejlődésben levő, zsenge szervezetére, S az 
ilyen tantermekbe,m mindennap reggel 8 órá-
tól délután 6 órától folyik a tanítás, ami 
széngáz és kőszénfüst nélkül is elég vesze-
delmes dolog. 

Mielőtt fiaink a karácsonyi vakációt 'ki-
kapták, azzal biztatták a tanár urak őket, 
hogy a karácsonyi szünet alatt ki lesznek a 
tűrhetetlenül rossz kályhák javítva. Bizo-
nyosan nem a tanár urakon múlt. hogy a 
fönt vázolt botrányos állapot nem hogy nem 
változott meg, de még rosszabb. Ha olyan 
rosszak a kályhák, miért nem dobják ki 
azokat és állítanak be helyükbe ujakat? El-
végre több mint ezer tanuló egészségéről 
van szó! Hogy a kultuszminisztérium nem 
zárkóznék el az uj kályhák beszerzésével járó 
költségek folyósítása elől, azt onnan gondo-
lom, hogy b. lapjukban ép most olvastam, 
liogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ép most adott ki szigorú rendeletet arról, 
hogy az illetékes tanügyi hatóságok a leg-
nagyobb gondot fordítsák az iskolák kifogás-
talan egészségügyi állapotára. 

Mielőtt zárom a soraimat, mondja a 
fiam, hogy írjam meg azt is, hogy a múlt-
koriban az egyik osztály matematikai órá-
ján két fiu is rosszul lett a széngázmérgezés-
től. Miután ezúton hivoni fel ezekre >a tűr-
hetetlen állapotokra az illetékes körök szí-
ves figyelmét és a legsürgősebb orvoslást 
kérem, igen tisztelt Szerkesztő Urnák pedig 
saraim közléseért a leghálásabb köszönete-
met mondom, vagyok 

Szegeden, 1916. január 5. 
lekötelezett hive 

V. J. 
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S Z Í N H Á Z I MŰSOR: 

CSÜTÖRTÖK d. ai.: János vitéz. Dal-
játék. 

ESTE: Piros bugyelláris, népszínmű. 
Küry Klára vendégfelléptévei. Páratlan. 

P É N T E K E N : K ü r y K l á r a bucsufellép-
ítével Lengyel vér, operett. Páros. 

S Z O M B A T O N : A táncosnő, szinmü. Be-
mutató. Páratlan. 

V A S Á R N A P d. u.: Varázskeringő, ope-
rett. 

'ESTE: A táncosnő, szinmü. Páros. 

Küry Klára vendégszereplése. Az utóbbi 
időben a szegedi színpadon a „tegnap" pri-
madonnái vonulnak fel, akik között tagad-
hatatlanul az igazi értéket Küry Klári kép-
viseli. A nagy hármas: fílaha Lujza', Pálmay 

Ilka és Hegyi Aranka után tűnt fel a neve 
és ezzel együtt a tehetsége, aminek a révén 
a Népszínház operett együttesének az élére 
került és ott is maradt, mig a Népszínház 
megfelelt a rendeltetésének. Nagy, értékes 
és megérdemelt sikereknek volt részese Küry 
Klári; jó ideig volt az egyetlen primadonna, 
aki egyaránt birtokolta a közönség és a kri-
tika feltétlen és osztatlan elismerését. Szín-
játszó képessége, egészséges hangja, vidám 
kedélye, a színpadi helyzetek iránt kifejlett 
érzéke és az egyéniségében rejlő finomság 
voltak előidézői mindenkori sikerének és an-
nak a közkedveltségnek, ami csak a kivá-
lasztottaknak jut osztályrészül. A múltból 
eredő közkedveltsége ma is fennáll és a „ma" 
közönsége a „tegnap" primadonnáját ün-

nepli benne, aki kvalitásainak birtokában 
felkölti az érdeklődést és sikereknek a része-
se. Ma, hogy újra vendége volt ,a szegedi 
szinpadnak, .teljesen megtelt a inézőtér, éppen 
ugy, mint művészete delelő idején és a kö-
zönség tapsolta mindazt, amit a „mai" szin-
játszásábam szemléltetett. Erinek a színját-
szásnak az erősebb szintezés mellett is meg 
vannak a finomságai, a tartalmasságai és 
meg varinak azok a tulajdonságai, amik a 
megállapodottságból eredinek. A vendég-
szinésznő a Gilbert Operettnek: Az ártatlan 

Zsuzsi-nak címszereplője volt és központja 
annak az érdeklődésnek, ami a mai előadás 
iránt megnyilatkozott. Hiába, a közönség is 
ugy van a 'neves primadonnákkal, mint azok 
a 'színpadokkal: kitartanak mellettük és nem 
válnak el tőlük mindvégig 

Flchtner Sándor megnyerte a Kövesdy 
pályadíjat. Fichtner Sándornak, a szegedi 5. 
honvéd gyalogezred neves karnagyának ujabb 
,művészi sikeréről számolhatunk be A debreceni 
református (kollégium rektora értesitette Fieht-
nert, hogy a Zsoltár XVIII. cimü zenemüve 
megnyerte a Kövesdy-féle első dijat, 150 koro-
nát. A kompozíció művészi értékét nem a dij 
nagysága, hanem inkább az bizonyítja, liogy a 
pályadíjért telismert zenészek versenyeztek. 

A 28-sok jótékony hangversenyének 
megismétlése. A szinházi iroda jelenti: Az oly 
nagy érdeklődést kelitetf és méltán nagy Sikert 
aratott bangversenyüket az élőképeikkel minden 
frázis nélkül: közkívánatra, a jövő héten meg-
ismétlik a 28-asok és pedig megint ,a Bolgár 

Vöröskereszt javára. Az első hangversenyen 
annyian nem kaptak jegyet és oly sokam ér 
deMődtdk a hangverseny megismétlése iránt, 
hogy ez magában eléggé indokolná azt, de a 
rendezőséget az is vezeti, hogy igy Szlegedhez 
méltó és jelentékenyebb összeg jut a Bolgár 
Vöröskeresztnek, mert az első élőadás jövedel-
mét az élőképek kellékeinek költségei jelenté-
kenyen megterhelték, miig a második előadáson 
már illyen költségek nem fordulnak elő. Az elő-
adás megismétlésének pontos napját a kommü-
niké fog ja közölni. 

VASS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
:-: TELEFON 807. :-: 

Január 6-án, csütörtökön. 

Háborús szenzációk! 

A népfelkelő. 
Aktuális dráma 4 felvonásban. Irta: és főszerepét 

játsza PINTÉR IMRE. 

Ellensfges ország fölött. 
Háborús dráma 3 felvonásban. 

A legizgalmasabb háborús film. 

Előadások 2 órától kezdve. — Gyermekje-
gyek csak az e l s ő előadásra érvényesek. 

Táncosnő. A szinházi iroda jelenti: Lengyel 
Menybért uj darabja miindig művészi eseménye 
a színházának. Az a rendkívüli várakozás, mely 
a szombati bemutató iránt mutatkozik, legjob-
ban igazolja a közönség érdeklődését az uj 
Lemgyel-dairab iránt, mély a fővárosban a Víg-
színházban osztatlan sikerrel került színre, és 
maholnap megéri az ötvenedik előadását. Ta-
lán egy darabban isem nyilatkozik meg ennyire 
Lengyel Menyhért kiváló írói talentuma, amiit 
legekllaitansabban igazol az a körülmény, hogy 
Bécs, Berlin és München számára máris lekö-
tötték az újdonságot'. A címszerepet nálunk 
Gömöri Vilma játsza, aki a legnagyobb ambi-
oióval készül erre a, parádés miiszerepre, mely 
kétségkívül meg is hozza a művészi sikert. 

Vágómarhavélel . 
Prima vágómarhát és pedig ökröt, 
tehenet és bikát legmagasabb 

napi áron vásárol megbizásból a 

Huspénztár Rész vB-Társ. 
Szeged-Közvágóhid. Telefon 615. 

Bokor Jánosnál 
Valéria-tér. 

Alkalmi vásár 

Sandbergnál 

A legnagyobb válasz-
ték m e c h a n i k a i és 
elektrotechnikai játék-
szerekben, fényképé-
szeti g é p e k b e n és 
:•: cikkekben. :-: 

Széchenyi-tér 16. 

M-mozI épületében 
1 kg. potyka K 3"BB, 
1 kg.-tól 5—6 ki-
lógrammig K Í̂ D, 
továbbá harcsa, süllő és cigányhal 

is kapható. 

S Z E G E D , 

Széchenyi-tér 2. szám. •• 

Telefon 311. Ball cipöujdonságok. 


