
Szeged* 1917. március 28. DM/MAGYARORSZÁG 7 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

0000 

MŰSOR: 
Előadások kezdete negyednyolckor. 

".•SZERDÁN: Csárdás királyné, operett,, páros, 
egyharmados. 

CSÜTÖRTÖKÖN: Solness építőmester. Szín-
mű, páratlan, kétharmados. 

PÉNTEKEN: Tosca. Opera, páros háromhar-
ina.dos. 

SZOMBATON délután: Zsuzsi, parasztdráma. 
SZOMBATON este: A klasszikus ciklus VIII. 

száma: Ármány és szerelem, Szomorújáték, 
páratlan egyharmados. (Előadás előtt. dr. 
Kőhegyi Lajos (konferál.) 

VASÁRNAP délután: Tatárjárás, operett. 
VASÁRNAP este: Piros bugyelláris. Népszín-

mű. Páros, kétharmados. 

Szimfónikus hangverseny. 
Muzsikát adtaik ma elő a színházban és 

nem (muzsikás darabot. Hihetőleg .ez volt az 
öka, íliogy >a nézőtér félig iis alig telt meg, 
A „ma" közönségének, amely a ihálboru ideje 
alat t keletkezett, Beethoven nem jelent gyö-
nyör iisóget,, sem értéket. Ennek a közönség-
nek a zenei igényeit Zerkoritz és társai elé-
gítik ki ós az ő Praissiied-d'üik nem a Mester-
id álnok ok-bél való, hanem egyedül és kizá-
rólag az Uncili-sm.uneili. Akiket az irtjuk ina 
a színházba vezetett, inéin azért tértek be, 
hogy színházban legyendk, de hogy muzsikát 
ihallhassaniak, értékeset, szépet, szivet, lelket 
igyönyörködtetőt. És hallottak is, élveztek is. 
A honvédzeneikar, a mely nek ttagjai időről-
időre változnak, komoly niiunkát végzett és 
értékesét 'produkált. És ebből a főérdein a 
Mfces karmesteré, az ízig-vérig muzsikus 
FicMner iSándoré, akinek hit© van a ifoglal-
kozásáibain és ablban, hogy a. zenei magvetés 
rnuinkáját érdemes végezni és .a zenei kultú-
r á t kötelesség /fejleszteni. ,Egyre azon mun-
kálkodik, hogy közönséget /neveljen a szimfo-
nikus zenének, fejlessze ta. zenei, érzéket és 
ibivelket, egyben hívőket .szerezzen a maga-
sabb fokon álló zenének. Törekvése, noha ma 
még- nem teljes eredményű, de bizonyára 
megleli jutalmát és akkor kielégülést fog 

' találni miniden, fáradozása, minidéin igyeke-;-
aete, ami már is a közönség legteljesebb el-
ismerésével találkozik. A műsoron Schubert 
Rósamuiiide nyitánya, Beethoven IV. szirnfo-
.nda-ja, Koriig Péter Variációk a Himnusz 
felett és Sibelius Finlandia-ja szerepelt. IMind 
a. .négy számot teljes készültséggel 'és a kí-
vánatos összhanggal adták elő, legnagyobb 
hatással a. IV. szimfóniát, különösen, szépen 
az adagiét. Nagy tetszéssel találkozott Köriig 
Péter u j müve, a Variációk a Himnusz felett, 
amelyet kéziratból játszott a zenekar. Gon-
dos és értékes zenéi munka, mint miniden, 
ami a Kömig Péter keze alól kikerül. A jeles 

• és folyton, munkálkodó szerzőt, aki a föld-
szintről hallgatta müve bemutatását, zajos 
ovációiban részesí t et t e a közönség. Tapsban 
bőséges és megérdemelt része volt Fiichtmer 
Sándornak is. alki eredményesen tanította, he 
a. zenekart és lendületesen vezényelte is. 

Keller Á r m i n ir%^SSyJs 
Szeged, Széchengi-tér 8. Telefon 363. 

irógépszalag-szénpapir (carbon) és használt 
írógépek állandóan raktáron. Vidéki rendelé-
sek aznap intéztetnek el. Telefonhívásra azon-

nal jövök. 

Ruszkij a hadsereg ellenforradal-
mától fél. 

STOCKHOLM, március 27. Ruszkij tá-
bornok érdekesen nyilatkozott a köztársa-
sági Ruszikaja Volja cimü lap egyiik munka -
társa előtt. Véleménye szerint ia nómiet had-
vezetőség lehetőleg sok csapatot fel aiklar 
szabadítani más hadszíntereken, hogy azo-
kat az orosz harctérre vesse. Ami ia forra-
dalmat illeti, Ruszkij a legfontosabb feladat-
nak azt tekinti, hogy az orosz hadsereg ke-
belében és mindeneik felett a harctéren levő, 
orosz csapattestek között meg kell óvni a 
fegyelmet, minden politikai propagandát tá-
vol kell tartani a harctéren levő csapatoktól, 
különben szótzüllés fenyegeti a hadsereget. 
Szerinte az orosz katonák legnagyobb része 
politikailag érett és öntudatos, nem lehet 
tehát kétséges, hogy a hadsereg kebelében 
könnyen lábrakaphatna az ellenforradalom 
eszméje. Jó volna, ha a forradalom vezérei 
belátnák, hogy a frontokon levő seregieket 
óvni kell a forradalmi Iszíelleimjtőilj, , mer t 
csak akkor maradnak harcképesek, örülne, 
— mondta Ruszkij — ha néha-néha népsze-
rű politikusok ellátogatnának a frontra és 
személyesen tájékoztatnák a katonaságot a 
történtökről. A hirJiaptudósitó azzal végzi, 
hogy nagy örömére Ruszkij tábornokiban ,az 
orosz szociáldemokrata eszméik meleg ba-
rátját ismerte meg, lalki a forradalmi esemé-
nyek legapróliékosabb részlete felől is tüze-
tesen tájékozott. A hirtelen forradalmivá 
vedlett lapok ünneplik Ruszkij tábornokot, 
dicsérik politikai éleslátását, megfontoltsá-
gát, 'magasztalják azért , hogy nyomban a 
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forradalmi kormányhoz szegődött és a cárt 
rábírta', hogy változtassa meg tervét és ne 
szálljon: fegyveresen szembe a forradalom-
mal. 

A tatárok és kirgizek csatlakoztak 
a forradalomhoz. 

Stockholm, március 27. A Reuter-ügy-
nökség jelenti Taskendből: A tatárok é s kir-
gizek csatlakoztak a forradalmi mozgalom-
hoz. A falvakat lés városokat fellobogózták. 
Taslkeindben a beinszülöttek óriási tömege, 
mintegy 200.000 ember, nemzeti viseletben 
ünnepi fölvonulást rendezett . Nagy lelkese-
dést keltett Kuro'patikin tábornoknlak a tö-
meghez intézett hazafias beszéde. 

Stockholm, március 27. Hivatalos ér te -
sítés jött ide Pétervárról* hogy Vojejkov 
tábornokot,-a cári paloták parancsnokát, aki 
a cár t Pskovba kisérte, Vjasma vasútállo-
máson elfogták és fedezet alatt Moszkvá-
ba vitték. Az Amur-vidéki kozákok parancs-
noka jelentette Qucskov hadügyiminiszter-
nek, hogy az Amur-csapatok hűséget fogad-
tak az ideiglenes /forradalmi kormánynak. 
Hasonló tartalmú táviratokat küldtek az ir-
kucki és a Vladivosztolki katonai Ikerületek 
helyőrségeinek parancsnokai. 

A forradalmi kormáng ragaszkodik 
Konstantinápolg birtokához. 
Genf, március ,27. Áz Agience Radio 'tudó-

sítója előtt Miljufeov a következő nyilatkoza-
tot tette: — A kormány változás mitsem vál-
toztatott igényeinken. Csak ugy, mint az előtt 
ragaszkodunk Konstantinápolg birtokához, 
mely gazdasági szabadságunk nélkülözhetet-
len kelléke és követeljük Magyarország és 
Ausztria nemzetiségeinek felszabadításéit. 
Belgium, Szerbia, Románia naigycbibak lesz-
mek minit, valaha. Fel akar juk építeni a szer-
vezett (délszláv államot és falat akarunk einel-
ini a (dicsőséges Szerbia körül, falat, melyen 
,a mérnetek balkáni ambíciói nem tudnak át-
hatolni. Ebből az okból a háború tovább foly-
tatása, mellett foglalunk állást. 

A török nagyvezérkar jelentése. 
Konstantinápoly, március 27. A nagy-

vezérkar jelenti: Perzsiában a helyzet vál-
tozat alan. Tigris-front: A Tigris balpartján 
,az ellenség (körülzárási mozdulatot kísérelt 
m e g legszélsőbb balszárnyunlk ellen, de erős 
ellentámadásunkkal visszavertük és súlyos 
veszteségeket okoztunk neki. E vállalkozás 
folyamán 26 foglyot ejtettünk és egy gép-
fegyver t zsákmányoltunk. Megerősített jobb 
szárnyunk előretörésével ezután sikerült az 
ellenség szárnyának és hátának esni, ugy, 
hogy súlyos veszteségeket okozhattunk 
inelki. Szinai f ront : Egy ellenséges repülő-
gép a Jeruzsálemtől! 40 íkijHoméiterre dél-
nyugat ra levő Feluose (közelében védő-
ágyuinktól találva, égő állapotban vonala-
inkba zuhant. Kaukázusi front: Felderitö 
járőrök összeütközése, amely különböző 
pontokon a mi javunkra folyt le. A többi 
arcvonalon nem volt jelentős esemény. (M. 
T. I.) 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 


