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Király Ernő a Mágnás Miskában. A 
színházi iroda jelenti: A színházhoz érke-

zett többeldalu felszólításra K i rá ly lErnő 

nagy érdeklődéssel kisért fellépteit megtol-

dotta eggyel és .az idei szezon legnagyclbb 

sikerű operettjében, amelynek országos sike-

rében neki is nagy része volt, a Mágnás 

Miská-iban búcsúzik el hétfőn Szeged közön-

ségétől. Az érdeklődéssel várt előadásra je-

gyek előre válthatók. 

Nyilatkozat. Igen tisztelt Szerkesztő ur! 
.Az uj sajtótörv'ényre való hivatkozással ké-
rem alábbi helyreigazító soraimnak közlé-
sét mai lapjuk színházi rovatának „Mágnás 
•Miska" cimü cikkére 'vonatkozólag. Nem fe-
lel meg a valóságnak, liogy a bucsuzások 
szokásjogát nem egyformán gyakorlom a 
távozókkal és hogy Kotlán Klárinak nem 
adtam meg a búcsúzás tehetőségét — inert 
Kolhárina'k felajánltam először junius 5-én 
Mágnás Miskát, melyben neki jelentős si-
kere volt. Miután ö kérte, hogy buicsuzása 
'ne legyen vendégszerepléssel összekötve, 
junius 10-i'kére Heltai Jenő énekes bcllióza-
,'tának, a Bernátnak premierjére tűztem ki 
azt, amely (diarabbál már próbálunk is és 
'amelynek lőnői szerepét Kehári játsza. 
'Tisztelettel Almássy Endre színigazgató. 

Zeneiskolai hangverseny. A vá.osi zene-
iskola jun ius 4-én, vasárnap délelőtt negyed 

1*2 órakor és délután 4 órakor a zsidó nép-

iskola (Margit-utca 11) tornatermében hang-

versenyt rendez a következő műsorral: Dél-

előtt negyed 12 órakor: 1. a) Mozart F. A.: 

Szonáta (e) hegedűre és zongorára. Hegedűt 

Geber Ödön, zongoraBérez i Margit , b) Bloc-h 

J . : 1. Magyar ábránd. Hegedűn előadja: 

Rosonsobn Albert, zongorád kiséri: Kornfeld 

Ella. 2. Gr ieg E.: ,jSzeretlek" műdal . Énekli: 

Scbaichterné Bizam Mariska. 3. Dankla Oh. 

Hegedű kettős (D) E lőad ják : Klein Erzsi és 

Win.ternitz Sári. 4. a) Ifjú-törökök bwnn.us.za. 

b) Bolgár himnusz. 4 szólamu női kar. ö) 

Ká l l ay A.: KirályliimifitÉsz. Vegyeskar. 5. 

Wieniawski H.: iMaznrka (Op. 19). Hegedűn 

előadja: Tóth Ká lmán . 6. a) Delibes L.: 

„Suson" raüdal. Éneklli: Bala.ssy Vi lma, h) 

Gounod Oh.: iSerenade, altató dal, énekli: 

Kormányos Etel. 7. Beethoven L.: Szonáta 

(cisz) I I I . tétel. Zongorán előadja: Liszkay 

Judit l i . 8. Vieuxtemps H.: Reverie. Hegedűn 

előadja: Pokreán Emil . 9. Szend.v Á.: I. Ma-

gyar rhapsodia. Zongorán előadja: Pető Ró-

zsi. — Délután 4 órakor: 1. Gad'e N.: Aq.ua-

rellen. Elegie, Canzonette, Humoreske. Elő-

adja a zenekar. 2. Chován K. : Magyar han-

gulatok. 1. sz. Zongorán előa.dja: Balassy 

Vi lma. 3. Hubay J . : Poérnes Hongroises. 1. 

6. sz. Hegedűn előadj'a: Nagy Anna, 4. a) 

Chopin F.: Ker ingő (op. 42). Zongorán elő-

adja: íSinger Irén. b) Grieg E.: Lakodalmi-

nap Troldhaugeniben. Zongorán előadja: Neu-

wald Margit . 5. Brahms Joaohim: Magyar 

táncok. 1. sz. Hegedűn előadja: Kaulfmann 

Mátyás. 6. Gounod-Raífif: Paraphrase Jul iette 

Valse felett. Zongorán előadja: Klein Nóra. 

Café Restaurant 
NEUHOLD 

Feketesas-utca 11. sz. Hétválasztó. 

Naponta 
frissen csapolt 

sör. Kitűnő borok. 
Állandóan Ízletes Zóna-

reggelik. Odinden időben 
étkezés. Naponta zene. 

Tisztelettel Neuhold Dezső. 

7. a) Fiidbtner S.: „Amikor a földön" . . . 

szövege Móra F.-től. 2 szól. nőikar; b) Szto-

janovits J . : Rege a, csodaszarvasról. 2. 3. sz. 

Éneklik a magánénekt'anszak növendékei. — 

Belépőjegyek a zeneiskolai irodában kapha-

tók. A délutáni hangversenyre külön belépő-

jegyek érvényesek. 

«!saR8aeBBSaBBRRsaaaBBRBRBBRHBaaaaaBBBSBR!i<*Hír»s«sa,»" 

Növekvő riadalom Olaszországban. 
Berlin, junius 3. Luganoi jelentés sze-

rint Olaszországiban növekedik .a riadaiotm. 

Rómában a háborus-párt azt követeli, hogy 

azonnal tartóztassák le azt az elemet, amely 

\ammk idején a sámlagt)slis,ég mSléjt kardos-

'dokatt, mo'st pociig a legsötétebb híreket ter-

jeszti és igy veszedel mertetheti a háború 

'folytatását. Csak most válik ismeretessé, 

hogy az olasz háború kitörésének 'évfordu-

lóján sc,\k község vonakodott a zászlókat ki-

'tűzni. A hiadvezetőségbe vetett bizalom is 

'•megrendült. A SRtmpa csapataink előretö-

rését ördöginek, előkészületeit óriás arányi-

nak, tervét pedig nagyszerűnek nevezi. 

A görög közvélemény a bolgárok 
előnyomulásáról. 

Frankfurt, junius 3. Athénből jelentik: 

V<wzqlasz sajtója azt jelentette, hogy a né-

met-bolgár csapatok má's görög helységek 

'ellen is előrenyomultak. Ez állítással szem-

ben utalnak arra, bogy a német-bolgár csa-

patok még mindig Rupd mcüéM állanak és 

hogy megokolatlan a közvéleménynek nyug-

talansága ujabb sztratég'iai pontok esetleges 

megszállása miatt. 

Megh ízha tó hirek szerint francia pén-

zen t i l takozó gyűlést szerveztek Szaloniki-

ban a német-bolgár benyomulás ellen. A 

gyűlés minden résztvevője hujz d/jaknuit fáa-

pott. A franciák Macedónia más városaiban 

is hasonló gyűléseket akartak rendezni, de 

kudarcot/vallottak. KUkiszbpn össze tudtak 

csődíteni néhány menekülőt, de a lakosság 

átlátta a gyülekezés célját és a francia csa-

patok ellenére is n(tgy gyűlést rendezeti, 

amelyben határozattal teljes bizalmát fejezte 

ki a király és a kormány iránt. 

Aset-féuy yf!%Msi- ás 
íéb&fbmieitiám yáKaM 

fespl M U ^ S H i W t o j f c | 

CsüMrok, gárfőrM i» 

MindememS gázitzk-mm-

te lés? cffefeek r&kté-m a 

Tfrtetent m . Tetet®* t v 

Szegeden és Vidéken eivál-

iiMHiyuuMMii „a , J. lalok teljesen megfelelő vegyi 
termékek alkalmazásával, nedves épületek szárazzá-
tételét, illetve nedveség terjedésének elszigetelését, és 
a homlokzat falainak kifagyása s időjárásiul való 
megrongálása ellen való letisztítását, simán, avagy 
sze £ csézve, felelősség mellett. Meghívásra szívesen 
megjelenek Mindszenty Lajos Szeged, Liliom-utca 

9. sz. Munkaközvetítőket díjazom. 

Circu 
Szegeden, a Aftars-féren 

vasárnap jun ius 4-én, kél 

d. u. 4 órakor és este fél 9 órakor . 

ISI még nem látott, páratlanul 

á l ló világvárosi műsorok. 

legyei; előre uáiíiiaíúli: Peii Ernő [loltánufózgdélében. 

1 
juttassanak valami) 

a rokkant hősöknek 

mm i 
Fonott utazó és ruhako-
sarak, wirágtartő-áSSvá-
ngok, gyékény és fafalpu 

m 

laíünyos ápon isessseraslseföSi 

I m m T E S T V É G E K 

kosár-iií ietáben, Károly-utca 4 , 

E R T E S I T É 3 . 

Tisztelettel értesítem a n é. kö-
zönséget, hogy Sskoia-ulca 19. 
szám alatf órásüzfefef I. r. 
javüómühei iyel n y i t o t t a m . 
Raktáron tartok legjobb minő-
ségű zseb-, fali- és ébresztő-
órákat, minden egyes óra ponto-
san szabályozva. — Mindennemű 

órák javításáért s; av.itosságot vállalok. Felemlítem 
még, hogy 10 évi gyakorlatom alatt Magyarország 
legelső műhelyeiben és Svájc legnagyobb gyáraiban 
dolgoztam. D A n n J F í o - y c f v chronometer 
Tisztelettel * tópal és müórás. 

Felhívás! 

Felkérjük a t. c, ve-

vőközönség®!, hogy 

pirszén (koksz) 
s z ü k s é g l e t é t már 
m o s t irodánkban 
előjjegyeztetni szí-
veskedjék, hogy mó-
dunkban Begyen kel-
lő b e o s z f á s s a l a 
szállításokról gon-
doskodni. a® 

Bach Jenő és Testvére 
a szegedi lékszeszgyári 

koksz főelárusitói. 

Üzlet 
, . i | , • Szives tudomására hozom a n. é. közön-

áthe Vezés' ségnek, hogy vegyiruha tisztító és 

w J v v ' kelmefestő fióküzletemet Mikszáth 

Kálmán-utca 9. sz. alól m á j u s 1-től Attila-u. 10. sz, a lá (Valéria-tér sarok) 

helyezem át. A n. é. közönség sz. pártfogását a jövőben is kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel LUCZA JÓZSEF 


