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MlmagyarorszáG Szeged, 191 fi. február 29. 

" A gordonka kiváló .mű velőjét taneviük 
miéig Lnkáes-'La.-.-m'r Mkiiib n, aki hivatvtt-
sággail és iiúii'vószi értékkel közeli üang /.etet. 
Hamkl ,jSalabande"-jái Chopin „Noietur-
ine"-!,)éí, Popper „PnipilT iiÉ-jót a lti elő ne-
mes egyszerűséggel, mucié® tónussal és a 
tiedlmikai készség meglepő rétet ságával. 
Zongorán Fehér Gizella 'kiférte a mviivé-anő 
játékát, 'meglepő alkalmazkodási képesség-
gel. 

Az él vezetet szerző imiiivész-esitély változa-
tos műsorát dr. Ki s .Menyhért -zaivalata fe-
jezte be. Saját szerzésű hatásos és haizaűas 
érzéstől átlbatott Ibáíl O'i us'verseit szavalta az-
zal a lobogó lánggal, ami gyújtaná szokott. 
A művésznőket és a ipoótát lelkesen tapsolta 
a közönség, amely alig tudott (betelni azok-
kal a gyönyöriiségciklkiol, aiiuilknek részeve 
lehetett. 

Legénybucsu, Strauss Oszkár operettjének 
előadását hirdette ma a színlap é.s még azt is, 
hogy Stella szerepét a szinház vendége: 
Tisza Karola •személyesíti. A szinlap egy 
kissé tévedett, higvjii.<, jóhiszeműen. mert a 
vendég nem a vezető — Stella — szerepben, 
hanem Stefi alakjában jelentkezett, először a 
szegedi színpadon. A vendégszereplés iránt 
jelentősebb érdeklődés nem mutatkozott. En-
nek pedig hihetőleg az lehetett az oka, hogy 
a vendég nincsen primadonna sorban és érté-
kesebb sikereiről még nem igen értesülhetett 
a közönség. Tisza Karola jó színpadi me©ie-
•lenés, filigrán hangjával ojyvesen tud bánni, 
kvalitásai nem átlagon felüliek, de jól. for-
másán és nagv ked-vve! táncol. Manapság ez 
a fő, ez az operett -színésznői sikerek -titka, 
természetesen csak addig, mig más irányzat 
kerekedik felül. A vendégszinészinönek nagy 
előnyére szolgál, hogy fővárosi tehát egy oly 
színháznál működik, ahol a mesterségét értő 
rendező -útmutatásai mellett végezheti pro-
duktumait. Ez különösen fontos azoknál, akik 
nem jelentősebb színjátszó egyéniségek. A 
közönség érdeklődéssel szemlélte formásait 
lejtett táncait, sőt újráztatta is. Az előadás-
nak központjában Ocskay Kornél állott, aki 
tiszta hanggal, mindeneket kielégítő módon 
adta elő énekszámait. 

Szegedi festő kitüntetése. Parubek László, 
a szegedi születésű festő -elnyerte a nagy-
bányai festő-kolgvia -12C0 koronás l-ő ösz-
töndíját. iPiafTulbelk két év előtt k'tte le aa 
érettséget i.Szegeden, mi int önkéntes tüzér őr-
mester nászt'v-ett -a iLowoeii lövet érét ii 'il. LÁZ 
i f jú inuivósz Visontay tanár kedvenc tanít-
ványa colt. 

Uj magyar fuvó-ötös. Az Operaház tag-
jaiból alakult íiivós-kvintett — -mint megir-
tuk — e hónap 23-án rendezi első haugvpr-
cnyét a Zeneakadémia nagytermében. Ez 

alkatemmál a műsor keretében egy fiatal ma-
gyar komponistának, Fichtner Sándornak 
nagyszabású fúvós-ötösét bemutatják. Ficht-
nernek, aki néhány éve a szegedi honvéd-
zenekar élén áll, két évvel ezelőtt nagy si-
kerrel adták elő „1848" cimii zendképét a Vi-
gadóban s akkor a kritika is egyhangú di-
csérettel emlékezett meg róla. Ezzeíl a kom-
poziciójával elnyerte a Zeneakadémia (hang-
szerelési és zeneszerzői pályázatán a gróf 
Zichy-féle pályadijat is. A fiatal muzsikust 
nemrég a debreceni református egyház zenei 
pályázatán is első díjjal tüntették 'ki. F-uvós 

kvintettjét a fuvós-ötös társaság már előadta 
egv* hangverseny során a szegedi színház-
ban, nagy tetszés meülett. A fuvós-ötös tár-
saság -bemutatkozásának különös érdekessé-
get kölcsönöz Fichtner müvének előadása, a 
mely elé várakozással tekint a zenekedvelő 
közönség. (Pesti Napló.) 

Tisza Karola fellépte. A színházi iroda 
jeíleíntii: Tisza KairoHa, a Kirá.ly-szánliáz (ki-
váló művésznője ma este a C-ászárnéban, 
Strauss bájos zenéjii operat.t.jéiíien folytatja 
vnívdégijá tékát. (ELlnap Jakodét nagysiikenü 
operettjében, a -SzáibiH clmszereptem ibinesu-
ziik. Az a rendkívüli érdeklődés, onély ia ki-
váló miüvé-znő imi-nden egyes fellépte iránt 
miutai'.koziik, 'legt'lénketbb'i.in Igazolja népsze-
n ütegét. 

Végre egyedül. A szinházi iroda jelenti: 
Szombaton lesz a bemutatója 'Leltár klasszi-
kus zenéjii nagy operett,jének. (Egyik főéníe-
kos-ségie a második felvonás, intraly egy ,hegy-
osnes platóján játszik és ujaíld) alkalmat 
nyújt, a szinház két kiiváló énekes mtüivésréj-
n-cfe Hifiként Jankán alk és Oo?;kaynak ének-
tudásuk és anüvé-zi kepe- -ijginlk ilr.mvutötú-á-
ra. Ök ját-zák végig ketten az egész felvo-
nást. A darai!) (fülik'mászó, ikönny/ü Imruzsiká-
ját, pnmlaás láncait és cz. Tűnél-szebb énk-
száanait K-dhári, Solymosi, HLlbort, Oe kay, 
Matány áldják elő. 
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Szeged szab. kir. város tanácsától. 

Versenytárgyalási hiráetíirén/, 
1916. évi május Iió bétől, 1917. évi április hó 

30-áig terjedő egy év alatt a város részérc s z ü k s é g e s 
mintegy 200, városi tisztviselők és alkalmazottak részére 
szükséges mintegy 80 és a város közönsége részére 
mintegy 520 összesen tehát mintegy 800 waggon ke-
mény tűzifa szállításának vállalati uton leendő bizto-
sítása céljából f. évi március hó 4-ik napján délelőtt 
10 órakor az I. tanácsi ügyosztályban (városi bérház 
I. emelet) tanács jóváhagyás fenntartása mellett zárt 
ajánlati versenytárgyalrs fog tartatni. 

A szabályszerűen kiállított s a város részére szük-
séges tűzifa szállítására egyezer (1000) korona, a vá-
rosi tisztviselők és alkalmazottak részére szükséges 
tűzifa szállításra pedig négyszáz (400) korona bánat-
pénzzel mint óvadékkal ellátandó s mindegyik szállí-
tásra külön-külön kiállítandó zárt ajánlati levelek az ár-
lejtés napjának délelőtti 10-óráig a tanácsi iktató hiva-
talba (Városháza földszint) nyujtandók be. 

Elkésve érkezett, kellő bánalpénzzel el nem látott 
szabálytalan avagy utóajánlatok figyelembe nem vétet-
nek. 

Vállalati feltételek fent jelzett ügyosztályban a hi-
vatalos órák alatt beíekinthetők. 

Szeged, szab. kir. város tanácsának 1916. évi feb-
ruár hó 17. t. ii. 

5339-1916 tan. sz. 

dr. Somogyi Sztlvesz IC 
polgármester. 

ű r * ! ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ™ 

Szeged szab. kir. város rendőrkapitányi hivatalát^ 

Pófhircletrnény. 
30 916. szám alatt kiadott hivatalos H i r d e t m é n y 

módosításaként az érdekelteket értesítem és figyelmez-
tetem, hogy az eredeti Hirdetmény utolsó előtti 3. alatt' 
szövege a következőképpen módosul. 

Főzőliszt és nullásliszt keverékből 1 klgr. sulyM" 
sütemény előállítható, ennek ára ha legalább 50 száza-
lék nullásliszt van benne dekagrammonkint 1 fi 11 ér, a 
közvetlen fogyasztás részére, mig a viszontelárusitó I" 
százalék engedményt kap. 

Egyebekben az összes rendelkezések é rvényben 
maradnak. 

Szeged, 1916. február 22. 
ad 30-1916. szám. 

dr. Szalay József, 
rendőrfőkapitány. 

Hirdetmény 
a liadmentességi dij alá tartozó egyének által í®' 

endö bejelentések tárgyában. 
Az 1916. évi március hónapban tartozik az, aki: 
1. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, az állítási W 

síromból töröltetett; 
2. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, f e g y v e r k é p p ' 

lennek nyilváníttatott; ' t( 
3. a katonai szolgálatból oly testi fogyatkozás mm' 

bocsáttatott el, mely öt keresetképtelenne nem tette 
mely nem a katonai szolgálat teljesítésének következ-
ménye, ama község elöljáróságánál (városi adóhivat3' 
nál), hol állandóan tartózkodik, az e célra szolg® 
nyomtatványon: 

a) polgári állását; 
b) lakását; . 
c) ama sorozó járás, illetőleg küzség nevét, meo 

ben a hadkötelezettség alól niemesittetett; • 
d) azt az évet, melytől fogva a felmentés szám 

tandó, bejelenteni és . z 
e) a reá, esetleg ama családfőre, kinek családja", 

tartozik, a megelőző 1915. évben állandó lakhelyei! 
esetleg más községben is kivetett egyenes állami a" 
összegét hitelesen kimutatni. 

Ezenkívül tartozik: i2j 
f ) az a véd-, illetve díjköteles, kinek hadmentessojj 

diját a törvény II. §-a értelmében a munkaadó ' , z e ' 
a munkaadó nevét és lakását is bejelenteni. „ap, 

Ez adatok bejelentésének elmulasztása az ' tó . 
évi XXVII. t.-cikk 20. §-a értelmében a kirovandó " t ó 
mentességi dij háromtol egész hatszoros összege" 
megfelelő pénzbírságot von maga után. . . ^ 

Ha a munkaadó szemelyében az alatt az idő 8 k 
mely a bejelentés beadása és a dij esedékesseg® ,t 
napja (az év okóber 1-je) között lefolyt, vállozás 811 4 
be, eme változást a díjköteles az 1883. évi IX. 
§-nak 3. pontja értelmében ott, ahol az első bejele"1 

tette szintén bejelenteni köteles. .ik«n 
Azoknak a díjköteleseknek, kik állandó lakhely" V 

kivül másutt adóval megróva nincsenek, megenge"1 

hogy a községi elöljáróság (városi adóhivatal) előtt a 
mélyesen megjelenvén, vallomásukat ugyanott < 
mondhassák, de.ha ezt tenni elmulasztják, a fentebo 
litett pénzbírság" ellenük teljes szigorral fog alka" 
tatni. 

Kelt Szeged, 1916. évi február hó. 
37334.—11. 1915. 
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