
/ 
Szeged, 1919. február hó 14. DBLMAttYAKORvSZAÖ 5 

— Uj vezetőség a dohánygyári munkás-
nők szakszervezetében. A szociáldemokrata 
párt ismeretes határozata értelmében a kommu-
nistáknak ki kell lépniök a szakszervezetekből. 
Miután a dohánygyári munkásnők szakszerve-
zetének vezetősége jórészt kommunistákból 
állott, uj vezetőséget kellett választani. A vá-
lasztást csütörtökön délután ejtették meg a 
városháza közgyűlési termében. Az értekezletet 
Wallisch Kálmán nyitotta meg. A pártegység 
— mondotta — azt kivánja, hogy megbízható 
elemek legyenek a választmányban. Ismertette 
a szociáldemokrata párt álláspontját és felhívta 
a szakszervezeti tagokat, hogy alakítsák meg 
párthü tagokból az uj választmányt. Elnök 
Meszli Erzsébet lett, alelnök Horvát Józsefné, 
jegyző Nyári Istvánné, pénztáros Vetró Jánosné. 
ellenőrök Sohajda Imréné, Virágné és Frányó 
Gyuláné. Főbizalminak Buzella Józsefnét vá-
lasztották meg. Az uj választmány nevében 
Meszli Erzsébet köszönetet mondott a szak-
szervezetnek a bizalomért, mire az értekezlet 
véget ért. 

— Istentisztetet a zsinagógában. A pén-
teki istentisztelet délután 5 órakor kezdődik. 

— Nem hajtják végre a közélelmezési 
rendeleteket. Több vidéki város és hatóság 
nem veszi tudomásul a közélelmezési hivatal 
rendelkezéseit, ugy, hogy az egész közellátás 
ügye veszélyeztetve van. Legutóbb például 

' Kecskemét városa külön kompenzációs üzletet 
csinált Szabadka városával, Zalaegerszeg és 
Bécsújhely-Gráczba, illetőleg Bécsbe visznek 
ki élelmiszert és ennek fejében textilcikkeket 
kapnak. A közélelmezési miniszter értekezletre 
hivta össze ez ügyben a meg nem szállt terü-
letek kormánybiztosait, akiket felszólított, hogy 
feltétlenül szerezzenek érvényt a kormány ren-
deleteinek és szigorúan járjanak el a renitsen 
csoportokkal és egyénekkel szemben. 

— A szociáldemokrata part gyűlései. 
Pénteken délután 3 órakor a paprikakészitők, 
5 órakor a villamos vasút forgalmi személy-
zete, este 9 órakor a szabómunkások tartanak 
gyűlést a Munkásotthon nagytermében. A Mol-

v nár-utcai Szilágyi-féle vendéglőben péntek 
délután 3 órakor kerületi pártszervezeti gyűlés 
lesz. Vasárnap délelőtt 10 órakor a Munkás-
otthon nagytermében a téglaverők, téglagyári 
munkások és szakmunkások alakuló gyűlése 
lesz, amelyre a párt a kiskundorozsmai tégla-
gyári munkásokat is meghívja. — A Munkás-
otthon 6. számú szobájában péntektől kezdve 
a párt minden tagja kaphat női kosztümökre 
szóló utalványt. 

— Szénsegé lyek kiutalása. A kereskede-
lemügyi miniszter rendeletet intézett a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarához, amely az üzem 
folytatására kötelezett vállalatok munkásai ré-
szére- kifizetendő szénsegélyek módozatait álla-
pítja meg. A rendelet szerint a kamara köteles 
egy bizottságot összeállítani, melynek tagjai az 
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iparfelügyelő, a Munkaközvetítő főnöke, a Mun-
kásbiztositó Pénztár igazgatója, továbbá a Gyár-
iparosok Szövetsége helyi fiókjának és a Ka-
marának egy-egy képviselője. A vállalatok a 
szénsegély kiutalás alapjául szolgáló bérlajstro-
mokat a kamarához tartoznak beküldeni, ahol 
a bizottság ezeket igényjogosultság szempont-
jából felül vizsgálja és kifizetés végett a pénz-
ügyminiszterhez felterieszti. A bizottság alakuló 
ülését február 17-én hétfőn tartja a kereskedelmi 
és iparkamarában és az addig beérkezett bér-
lajstromokat rögtön el fogja bírálni. A további 
üléseket a bizottság a szénsegély kiutalásának 
tartama alatt hetenkint fogja tartani. 

— Meghívó. A Mérnökegylet Szegedi Osz-
tálya f. hó 14-én, pénteken este 5 órakor a 
Kass-kávéház sakktermében a Mérnöknevelés 
kérdéséről vitaestélyt rendez, melyre a tago-
kat ezúton hívjuk meg. A vitaestély után tár-
sasvacsora ugyanott. Az Elnökség. 

— Eiőadas a katonádnak a szocializmus-
ról. Olejnyik József csütörtök délelőtt a szociál-
demokrata pír t alapvető tanairól előadást tartott 
a szegedi katonáknak. A közgyűlési nagyterem 
teljesen megtelt és a katonák nagy figyelemmel 
hallgatták a tartalmas élőadást. 

— Vajda Jancsi, a kitűnő cigányprímás, 
szombaton megkezdi működését a Korzó-kávé-
házban. Az igazi Vajda Jancsi (mert már ál 
Vajda Jancsi is van). Köztudomásu, hogy so-
káig katonáskodott és hogy haditudósítók írtak 
dicséreteket a hires szegedi cigány föllelkesítő 
hegedüjátékáról. Vajda Jancsi régi, válogatott 
zenekarnak a prímása. 

— Vágjak a j ege t . Éjjelenként erős hide-
gek vannak, a tavak befagytak és a Tiszán is 
sok helyen olyan a jég, hogy vágni lehet. Vág-
ják is és hordják a jégvermekbe. A mai mun-
kabérek mellett ellehetünk készülve, hogy a 
nyáron igen drága lesz a jég, de a fő az, hogy 
legyen. 

— Ruha é s cipő helyett pénzsegély. A 
forradalom kitörése után teljesen kifosztva és 
kirabolva érkeztek haza tisztjeink és a legény-
ség az olasz és keleti harctérről, ezeknek 
nagyrésze azidán a Magyar Tisztek és Tovább-
szolgáló Altisztek Országos Szövetsége (Buda-
pest, Váci-utca 38. I.) utján azzal a kéréssel 
fordult a hadügyminiszterhez, amelyben kárté-
rítés fejében egy teljes rend ruhát és cipőt 
kértek díjtalanul. A hadügyminiszter most ar-
ról értesítette a Szövetséget, hogy ruházati 
cikkeket kártérítés nélkül csakis tényleges szol-
gálatot teljesítő tiszteknek ad, mig leszereltek-
nek csak pénzbeli segélyt nyújthat. Köztudo-
másu azonban, hogy azon pénzsegélyen ruhát 
vagy cipőt vásárolni nem lehet, miért is a 
Szövetség ujabb felterjesztésében arra kérte a 
minisztert, hogy ezt a szembeszökő igazságta-
lanságot szüntesse meg és természetbeni kár-
térítést adjon a leszerelt tiszteknek is. 
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MŰSOR: 
Pénteken: „Bohémélet" opera. Idénybérlet, páros 52. 
Szombat délután: „Vasgyáros* szinmil 
Szombat este : „Pillangó főhadnagy" operett. Idény-

bérlet. páratlan 53. 
Vasárnap délután : „Hivatalnok urak" szinmil. 
Vasárnap este : „Pillangó főhadnagy" operett. Bérlet-

szünetben. 
Hétfőn: „Annuska" életkép. Premierbérlet B. 22. 
Kedd: „Annuska" életkép. Premierbérlet A. 22. 
Szerda : „Annuska" életkép. Idénybérlet páros 54. 
Csütörtök : „Váljunk el" vígjáték. Idénybérlet páratlan 55. 

* Bokor Judit hangversenye. Egymást 
követik a hangversenyek, amelyek nemcsak a 
legteljesebb érdeklődéssel találkoznak, de mű-
vészi szépségeket is nyújtanak a közönségnek. 
Ma, a Tisza-szálló koncert-termében, az ifjú 
gordonka-művésznő, Bokor Judit tartotta meg 
érdekkel várt hangversenyét. Ezúttal megtör-
tént a csoda: nem a közönség késett meg, ha-
nem a művésznő kísérője: Dienzl Oszkár, aki 
majdnem négy órás késéssel érkezett meg 
Budapestről. A közönségnek egy óra hosszáig 
kellett várnia a hangverseny megkezdésére. Mi 
majdnem egy évig vártunk rá, azóta, hogy Bo-
kor Judit első ízben debütált Szegeden. Azóta 
nagy arányokban fejlődött a képessége, a 
Becker iskola minden kiválósága érezhető játé-
kán és előadásán és ma már nemcsak dolog-
beli készsége imponáló, hanem tónusának me-
legsége és érzésének közvetlensége is, ami játé-
kában észrevehető módon megnyilatkozik. Mű-
vészi gonddal megválogatott műsorában kiváló 
stilusérzéket tanusitott; Boccherini: A-dur So-
nata-ja és Volkmann: Versenymü-vének szélesvo-
naluelődásában, FichtnerSándor: Bach-stilben 
írott Praeludium-a, amely a termékeny szerzőnek 
igen sikerült alkotása, Faúré: Eiegia-ja, Valen-
tin: Menuet-je és Popper: Magyar rapszodia-ja 
foglalta le műsorának második részét, amely 
teljesen meghódította a közönséget. Megálla-
pítható, hogy Bokor Juditnak már is jelentős 
hely jut a magyar gordonkaművészek sorában 
és ha jobb hangszere volna, értékes művészete, 
tudása és képessége fokozottabb mértékben, a 
maga teljes szépségében érvényesülne. Sikere 
igy teljes volt és ami fontos: megérdemelt. 
E s a közönség elragadtatással tapsolt az ifjú 
magyar talentum képességének és igaz gyö-
nyörűséggel élvezte művészetének szépségeit és 
értékeit. Bokor Judit játékát Dienzl Oszkár 
ideálisan és ismert művészettel kisérte zon-
gorán. 

* Gárdonyi-repriz a színházban. A szinn 
házi iroda jelenti: Gárdonyi Gézának, a Bo-
szerzőjének egyik legpompásabb színpadi mür 
vét, az Annuskát eleveníti fel a színház hétfőt-
február 17-én. A kitűnő magyar életkép első-
rendű szereposztásban kerül színre, a cimsze,, 
repben Bányai Irénnel. A másik női főszerepe-
Etsy Emília játsza. A férfi személyzet közű 
Szeghő, Majthényi, Kertész, László, Szilágyil 
Solymosi, Rogoz játszanak jelentős szerepet. A 
jövő héten hétfőn, kedden, szerdán, háromszor 
egymásután az Annuska megy, mig csütörtö-
kön a nagysikerű Váljunk el kerül szinre, a 
főszerepben Étsy Emiliával és Almássy End-
rével. Ezen előadásokra a jegyeket már áru-
sítja a színház nappali pénztára. 
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