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A mi frontjainkon nincs 
esemény. 

BUDAPEST, május 11. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és dél-

keleti harctér: Nincs lényeges esemény. 

Délnyugati harctér: Az Isonzo alsó-

folyásán nincs esemény. Élénk a repülő-

tevékenység. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, május 11. A nagy főhadi-

szá l /s jelenti: Keleti harctér: A harci te-

vékenység csekély maradt. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A 2immerwaidiak konferenciája 
Stockholmban. 

Stockholm, május 11. Grimm Róbert, a 

svájci nemzeti tanács tagja, mint a berni 

•nemzetközi szocialista bizottság titkára 

május 31-ikére Stockholmba összehívta a 

•3-ik /innnerwaldi irányú szocialista konfe-

renciát. A felhívásban hivatkozik a kieii-

thali konferencia ama határozatára, amely 

-szerint, ha a Nemzetközi Szocialista Iroda 

ismét működni kezd, azonnal össze kell 

hívni a zimmerwaldi irány összes képvise-

lőin is. A zimmerwaldiak stockholmi kon-

gresszusának a napirendjén a béke kérdése 

és a hollandi delegáció által összehívott 

stockholmi konferenciával szemben való 

állásfoglalás lesz. A felhivás közvetlen fegy-

verszünetet és annexió valamint kárpótlás 

nélkül való békét követel a népek szabad 

elhatározási joga alapján. 

Meghívták a konferenciára a pétervári 

munkástanácsot, az orosz szociáldemokrata 

párt központi bizottságát, a nemzetközi 

irányú forradalmár szocialistákat, az orosz-

országi zsidó munkásszövetséget, Német-

ország és Olaszország szociáldemokrata 

pártjait, a lengyelországi szociáldemokrata 

párt központi bizottságát, Bulgária, Romá-

nia. Svájc, Norvégia, Szerbia, Magyaror-

szág és Ausztria munkáspártjait, a 'függet-

len angol munkáspártot és az angol szocia-

lista pártot. 

Ruszkij tábornokot elmozdították. 

Pétervár, május 11. Az ideiglenes kor-

mány elmozdította Ruszkij tábornokot az 

-északi arcvonal főparancsnokságától, de 

megengedte, hogy a birodalmi és a hadi-

tanácsnak továbbra is tagja maradjon. CM. 
T. !.) 

* . 
Élelmezési nehézségek Orosz-

országban. 
Berlin, május 11. Gucskov hadügymi-

niszter és ^ornilov, Pétervár katonai pa-

rancsnoka. az orosz államvasutak igazga-

tóságától jelentést kapott, hogy az összes 

személy- és tehervonatkoat utazó katonák 

foglalják le, akik mindeniit azt követelik/ 

hogy a rendelkezésre álló vonatokkal rög-

tön továbbszáliitsák őket. Azt a kifogást, 

hogy a teliervonatokra elsősorban élelmi-

szerszállításokra van szükség, sehol sem 

evszik figyelembe. Ezek a körülmények az 

utóbbi időben rendkívül megnehezítették 

•Oroszországban az élelmezési kérdést. 

SZÍNHÁZ 
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MŰSOR: 

Előadások kezdete negyednyolckor. 

SZOMBAT: Klasszikus ciklus IX. szám. Víz-

kereszt vagy: amit akartok. Vígjáték Szegliő 

Endre felléptével. 'Páros, háromharmados. 

Előadás előtt dr. Lugosi Döme konferál. 

VASÁRNAP D. U.: Sárga csikó. Népszínmű. 

ESTE: Próbaházasság. Életkép. Páratlan, egy-

harmados. 

A szegedi színtársulat a magyar szí-

nészet országos reformjaiért. A szegedi szín-

társulat a délvidéki színtársulat kezdemé-

nyezésére mozgalmat inditott a Szinészegye-

sület közgyűlésének mielőbbi összehívása ér-

dekében. Az Országos Szinészegyesület a há-

ború óta nem tartott közgyűlést, a. színésze-

ket emiatt számos sérelem érte. A szegedi 

színtársulat most felhívással fordul a vidéki 

színtársulatok tagjaihoz, amelyben a színé-

szek érdekeit kielégítő reformokat és a sérel-

mek orvoslását követeli. A felhivás, amelyet 

a kultuszminiszternek, Majovszky miniszteri 

tanácsosnak, a művészeti ügyek referensének 

és az országos szinészeti felügyelőnek is meg-

küldenek, a következő: 

— Pályatársak! A szegedi színtársulat és 
igazgatója, társulati gyűlés keretében 1917. 
évi május hó 6-án foglalkozott a délvidéki 
színtársulat által, megküldött körlevéllel, 
amelv a közgyűlés egybehivása iránt tett 

Szombaton és vasárnap 

május hó 12-én és i3-án 

A szezon szenzációja. 

A prágai zsidó 
Dráma 4 felvonásban. 

A legizgalmasabb filmdráma. 

Ezenkívül: 

Vígjáték 3 felvonásban. 
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Előadások délután 5, fél 7 és fél 9 órakor> 
vasárnap d. u. 2 órától. Gyermekjegyek 
csak az első előadásokra érvényesek- Je-
gyek délután 3 órától, vasárnap délu tan 

fél 2-től kezdve előre válthatók. 

Helyárak: Zsölve U20, I. hely 1.-
II. hely - '80 , III. - . 50 fillér 

kezdeményező lépéseket. Ehhez az eszméhez 
a szegedi színtársulat és ennek igazgatója 
minden pontjában csatlakozik, ezt helyesnek 
és igaznak tartva, elfogadta és ehhez egy-
hangú határozat alapján csatlakozott. A sze-
gedi társult a maga részéről külön is szüksé-
gesnek találja és égető fontosságúnak, hog> 
ez ügyben minden vidéki színtársulat mi-
előbb állást foglaljon és csatlakozzék a moz-
galomhoz, amely alapszabályainkban biztosí-
tott jogokra támaszkodva, a közgyűlés mi-
előbbi összehívását követeli. Tiltakoznunk 
kell ez ellen a vádaskodás ellen, amellyel 
közgyűléseink eltiltását indokolták, liogv t. i. 
a közgyűlés, harctéren szenvedő pályatársa-
ink hozzászólása nélkül, az ő rovásukra és sé-
relmükre hozná határozatait. Érdekeink min-
dig közösek voltak, egyforma jogokkal és 
egyenlő kötelességekkel. Ami a harctéren 
küzdő pályatársainkra ártalmas, az ránk néz-
ve is csak sérelmes lehet. Ami nekünk hasz-
nos és kívánatos, az az Országos Sziffésa-
Egyesület minden tagjára hasznos és kívána-
tos. Külön érdekeink nincsenek, kiás .szem-
pontokból azonban jogosnak tartjuk, hogy 
most, véresen komoly és nehéz napokban, 
amikor a szociális fejlődés szárnyas lábukká! 
robog a föllendülés és a biztos fejlődés utjain, 
ne zárkózzunk el siketen, vakon, ölbe tett, 
munkátlan kezekkel a fejlődő korszellem tör-
vénye, az uj eszmék hatása és föladatai elől. 
Nem akarunk részesei lenfii annak a bűnös 
közönynek, amely tétlenül nézi a vidéki' szí-
nészet vegetálását a maradiság és az elvakult-
ság züllütt pocsolyáiban. Élni és haladni aka-
runk kultiiramnkánknak meg nem tagadható 
hivatottságánál és jogánál fogva. Évtizedek 
előtt hozott alapszabályunk, törvényünk sok 
pontjában konzervatív. Alapos és gondos re-
vízióra, lelkiismeretes változtatásokra szorul. 
Ehhez azonban uj emberekre, uj tettekre és 
uj irányra van szükségünk. Mindezeket meg-
találjuk, ha erős kézzel tartjuk sorsunk gyep-
lőjét. Kívánjuk és követeljük, hogy az Or-
szágos SzinészsEgyesület, amely a vidéki szí-
nészek filléreiből és erejéből lett virágzó in-
tézmény, a valóságban is a vidéki színészek 
egyesülete legyen, ne pedig egy szük hatalmi 
csoportnak vak eszköze. Követeljük, hogy 
ügyes-bajos dolgainkban ne saját pénzünkkel 
fizetett — audienciázó fejedelmek fogadja-
nak, de velünk érző és érettünk dolgozó, min-
dig előzékeny és mindenkivel egyformán ud-
varias tisztviselők! Aki másként gondolkozik 
és haladásunknak kerékkötője akarna lenni, 
el kell söpörni kíméletlenül, bárki is legyen 
az. Pályatársak! Komoly és nagy időket 
élünk, ehhez méltó komoly és megbízható fér-
fiak kezébe tegyétek ezekben a sorsdöntő 
órákban jövőtök hajójának kormányát. Sze-
ged, 1917. évi május 6-ikán. 

A szegedi szintársulah. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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