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tűzött 'kamarai teljes ülést szombaton délután 
négy órám halasztotta el. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntek 
tL m négy órakor-, prédikáció negyed ötkor. 

— Elszegényedett iparosuk és kereske-
dők segélyezése. A polgármesteri hivatal pá-
lyázatot hirdet egy UUmami Adolifué által 
önhibájukon íkivül elszegényedett iparosok és 
kereskedők részére tett alapítvány 180 korona 
ikamatára. Hasonlóan pályázatot hirdet a pol-
gármesteri hivatal a Liohten<berg Mór és neje 
által ugyanilyen céllá! tett alapítványnak 160 
(korona kamatára. (Mindkét segélyalapra vo-
natkozó kérvények megfelelő okmányok csa-
tolása mellett a kereskedelmi és iparkamará-
nál nyújtandók be. 

— A Polgári Radikális Párt vezetősége 
ezúton is tudatja tagjaival és elvibarátaival, 
hogy folyó hó 23-án este 8 óraikor a párthelyi-
ségben (Lloyd-Társulat) pártgyülést tart, 

— Az Alsótiszapart kikövezése. A csü-
törtöki tanácsülésén a mérnöki hivatal előter-
jesztést tett az Alsótiszapart kikövezésére. Je-
lentette a mérnöki hivatal .a tanácsnak, hogy 
a harctérről hazatérő kövező munkások ajánl-
koztak a munkálatok elvégzésére, négyzetmó-
íerenikint 7.50 koronáért, A tanács magáévá 
tette a mérnöki hivatal előterjesztését. 

— 500 korona jutalom kiiiönmunkáért. 
IA városi adóhivatalban felhalmozódott miun-
ika elvégzésére tizenkét tisztviselő vállalkozott 
(A tisztviselők ezt a (munkát .a hivatalos órá-
kon kivül végzik el, miért is a tanács java-
solni /fogja a pénteki rendkívüli közgyűlésnek, 
hogy ezeknek a hivatalnokoknak £íítV őOO ko-
rona jutalmat szavazzon meg. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 

MŰSOR: 
Péntek: „Lili" énekes szinmü. Páros 14. idénybérlet. 
Szombat d. u. „Heidelbergi diákélet", szinmü. — Este: 

„Hoffmann meséi" opera. Premiérbérlet B. 8 
Vasárnap d. u, „Vandergold k, a. operett. — Este: 

,János vitéz" daljáték. Bérletszünet. 
Hétfőn : „Hotel Imperiál" szinmü. Idénybérlet pártlan 15. 

* Magyar köztársasági h imnusz a szín-
házban. Szegeden született meg az első köz-
társasági himnusz, amely a békés magyar for-
radalmi vívmányokat dicsőíti. Fichtner Sán-
dor, a jeles szegedi zeneszerző irta, aki 1848 
cimü szimfóniájában már évekkel ezelőtt a 
magyar függetlenség lelkes muzsikusának 
mutatkozott, Fichtner Sándor köztársasági 
himnuszát vasárnap mutatják be a szegedi 
/színháziban a János vitéz második felvonása 
előtt. Akik hallották (Fichtner legújabb ópu-
(szát, a legnagyobb elismeréssel beszélnek az 
uj magyar iMarseillaiseről, melynek szövegét 
[Juhász íGyula irta. 

* Hoffmann meséi. Offenbach mester 
csodaszép dallamai csendülték fél ma "a szín-
házban, az igazi .muzsikát kedvelő közönség 
nagy gyönyörűségére. A nézőtér persze telve 
volt és majdnem mindenki igézete alatt a mes 
iter mesteri muzsikájának. A fantasztikus ze-
nedráma felelevenítése iRámér Hugónak, az 
n j énekesnek bemutatásával volt kapcsolatos. 
Elöljárójában írjuk, a basszista bemutatkozá-
sa sikerrel járt. Képzett énekesnek mutatko-
zott, akinek a hangja nemcsak kellemes, de 
'jót is iskolázott. Zeneileg biztos, nem függ a 
karmesteren, a tekintet© és nem keresi az ér-
vényesülést az együttes rovására. Basszusa 
nekünk különösen a közép és alsó lagejában 
létezik. Hatásosan, miniden bravuroskodásra 
való törekvés nélkül, precizen énekelte Lin-
Idort'-Copelina és iMiralel szerepét, A játéká-
n a k is van, formája, karaktere. Szerződtetése 
előnyére válik az énekes személyzetnek ós 
most már érdeklődéssel nézhetünk a Bohémek 
előadása elé, /mert benne iCollin szerepe meg-
felelő énekesre talál. Sok tapsban volt része, 
amiben a vezető szereplők: Miksa I lona és 

Ocskay [Körnél, aki 'pomipjfiisan diszponálva, 
énekelte Hpffmannt, szintén, nem szűkölköd-
tek. Ideje volna azonban, hogy egyszer már 
az eredeti partitúrának megfelelően adják elő 
a zenedrámát. 

* Han 2verseny. Megtört a jég. A nehezen 
induló hangverseny-szezonnak megtörtént az 
első koncertje. Nem divatos ós a művészet vi-
lágában kiválóan ismert név viselője lépett 
ma a közönség elé, hanem egy fiatal, szegedi 
leány, Cholnoky Margit, aki imost van elindu-
lóban. a művészi pályán. És az első debut 
sikere arra enged következtetést, hogy Chol-
noky Margit megtalálja majd a pályán, nem-
csak a sikereket, hanem a sikerek értékét is. 
Mezzo szopránja kellemes, jól iskolázott, meg-
érzik rajta a BiancM klasszist képviselő isko-
lája. A fiatal énekesnő tud is énekelni, sőt 
meg tudja érzékiteni a dalok tartalmi hangu-
latát. MÜisorán a legértékesebb dalok: Schu-
bert, Schumann, Brahms és iMussorgsky her-
vadhatatlan dalai szerepeltek. És mindezek-
nek érvényesítette a szépségeit, különösen 
Brahms és Mnssorgsky alkotásainaik, amelyek 
előadása után nagy melegséggel és intenzivi-
tással tapsolt a közönség, amely a gazdag mű-
sorra egy Székács-ó al ráadást kapott. iMieg 
kell ínég említenünk, hogy az i f jú énekesnő 
szövegkiejtése tiszta, hibátlan és érthető. iChol 
noiky Margitot Bárányi János finom érzékkel 
és művészi képességgel kisérte zongorán. Az 
idei szezon sikeres preludiuma után várva-
várjuk a folytatást 

m o z i . 
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HETI MŰSOR: 

URÁNIA MŰSORA: 
Péntektői—vasárnapig „Tosca" Sardó Victor világhírű 

drámája után 5 felvonásban. 

VASS-MOZI MŰSORA : 
Szombaton és vasárnap: „FeketeJolán" szerelmi dráma 

4 felvonásban. 

• Tosca. Fényes kiállítású filmet mutat be 
péntektől vasárnapig az Uránia. Ezen a há-
rom napon vetítik Toscát, Sardou Victor vi-
lághirű drámáját, melynek pazar felvételei 
és a szereplők kitűnő alakításai nagy élveze-
tet fognak szerezni a műértő közönségnek. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 
oooo 

K. L. Egészen jól emlékszik. IA ÍLloyd-
Társulat is, a (Szegedi Kereskedők Egyesülete 
is csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. Persze 
nem tegnap, hanem imár napok, sőt hetek 
előtt. Többi kérdésével ne hozzánk, hanem az 

U R A N I A 
Telefon: 872. 

Péntektől—vasárnapig 

TOSCA 
S a r d ó V K c f o r világhírű 

drámája után 5 felvonásban. 

Szereplők: 

SARP1NA kormányzó 

S C O T festő 

T O S C A é n e k e s n ő 

ELIFFiORD amerikai 

H E T T Y n ő v é r e 

P E D R O b ö r t ö n ő r 

Előadások kezdete: 5, fél 7 és negyed 9 

órakor, vasárnap 2, fél4,5, fél 7 és negyed 9. 

illetékes urakhoz forduljon. — L. M. A mai 
viszonyok között nem tartjuk közölhetőnek. 
Forduljon a polgármesterhez. — Kereskedő. 
Nincs igaza. (AJ forradalom vívmányainak 
megítélésébe nem szabad ilyen kicsinyes szem 
pontokat becsempészni. — N. K. (Közöljük, 
csaik egy kis türelmet kérünk. 

• • a H u i n i n m n a a n i m n i i u i i m m i m m B i 

Felelős szerkesztő: Pásztor Jőzsd. 

Kiadótulajdonos: Vánray L. 

A Szegedi Kereskedők Tanácsának 
határozata alapján raktárunkon 

lévő kész női ruhák, kostümök, 

blúzok, kalapok köpenyek, szőrme áruk 

még a készlet tart 

leszállított árban 
árusitattnak el. 

Xup gyula és Társa 
női divat áruháza Szeged. 

Szeged szab. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
Cipő rendelők figyelmében. 

A városi közélelmezési hivatal bőripari osztályának 
megszűntetése folytán a leltározott készleteket a harc-
térről hazatért lábbeli iparosoknak adom át, akik kö-
telesek maximális ár mellett cipő utalványra, a lakós-
ságnak lábbelit kiszolgáltatni. 

Értesitem a közönséget, hogy a mértékután kiadott 
de még be nem váltott cipőutalványokat a cipő iroda' 
szóbeli kérelem esetén átírja azoknak az iparosoknak 
a nevére, akik most a bőranyagot megkapták, igy azon-
nal lábbelihez juthatnak. 

Az anyagot kapott iparosok neve és lakóhelye a 
cipőirodában és az ipartestületnél megtudható. 

Szeged, 1918. november 20. 
12137/918. k. é. szám. 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
f—2 polgármester. 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hivatala. 

Hirdetmény. 
Értesítem a fogyasztó közönséget, hogy mintegy 

2010 kgr. zombori túrót foglaltam le, amelyet a Városi 
Központi Tejcsarnok fiókjai utján, a fogyasztók részére 
kgr.-ként 12 K 80 fillérért lesz forgalomba hozva, mig 
a kereskedő urak viszontárusitás céljából kgr-ként a 
városi központi tejcsarnok telepén (Párisi-körut 16. sz. 
alatt) 11 K 30 fillérért lesznek kiszolgálva. 

Szeged, 1918. november hó 19. 
Ad. 12148/918, k. é. szám. 

Balogh 
tanácsnok 

2—3 a közélelmezési hiv. vezetője. 

Felhívás. 
A Szeged város területén foglalkoztatott összes 

hadifoglyokhoz és azok munkaadóihoz. 
A hadifoglyok hazaszállításának előkészítése cél-

jából a még Szeged n tartózkodó összes hadifoglyok 
újbóli össznirása és minden hadifogolynak saját sze-
mé'yére s<óió igazolvány kiállithatása céljából elren-
delem, hogy: 

1. A Szeged belterületén foglalkoztatott összes 
hádifoglyok 1918. évi nevember hó 27-én délelőtt 9 
órakor tartoznak jelentkezni a város körüli fekete föl-
deken ugy Röszkén és Szentmihálytelken foglalkozta-
tott összes hadifoglyokkal együtt. 

2. A szegedi alsótanyai, összes kerületbeli hadi-
foglyok 19i8. évi december hó 1-ón déleiőtt 10 órakor 
a Szeged Alsótanyai központi rendőrség udvarába tar-
toznak megjelenni. 

3. A szegedi feisőtyanyai összes kerületében fog-
lalkoztatott hadifoglyok pedig 1918. évi december hó 
8-án délelőtt 10 órakor kötetesek a Szeged felsötanyai 
központi rendőrség udvarában megjelenni. 

Mindazon katonai üzemeket, és korházakat, ame-
lyeknek állományában még haditoglyok vannak, fel-
kérem, hógy ezekről egy névszerinti kimutatást a no-
vember hó 30-iki állapotnak megfelelően legkésőbb 
1918. december hó 2-ig küldjenek be. 

A hadifoglyok részére ujabban érkezett és kézbe-
sithetetlen posta csomagokat a még Szegeden tartóz-
kodó hadifoglyok között hivatalos helyiségemben 1918, 
évi november hó 27-én fogom kiosztani. 
4112/1918 hüt. sz. 

Dr. Dobay Gyula, 
százados, hadifogoly 

ügyeleti tiszt 

/ 


