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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósitónk :
A mai megnyitáskor a kontremin élénk kínálattal lépett fel, de akcióját ezúttal nem kisérte
siker. Osztrák 668—663, Magyar 920—927,
Fabank 812—818, Agrár 7 0 4 - 6 9 4 , Beocsini
1278—1282, Drasche 1080, Általános kőszén
2128—2132, Salgó 9 9 8 - 1 0 0 4 , Szászvári 845
—852, Urikányi
890,
Ganz
2780—2800,
Schlick 385—390, Danica 1080—1100, Klotild
485—490, Nasici 2 8 6 0 - 2 8 7 0 , Országos fatermelő 736 - 7 6 0 .

oooo
MŰSOR:
Szombat d. u. „Cornevillei harangok", operett.
Este
„Traviata" opera. Premierbérlet A. 25.
Vasárnap d. u. „Annuska", vígjáték. — E s t e : „Tul
a nagy Krivánon", dalosjáték. Bérletszünet.
Hétfő : „Pillangó főhadnagy" operett. Bérletszünetben.

* Vonós négyes,
Ezelőtt a legritkább
esetek közé tartozott, nálunk a kamarazenehangverseny. Még a kontinentális hirességü
cseh vonósnégyes társaság koncertje sem tudta
a közönség teljes érdeklődését felkölteni, mert
a múltban a közönség zenei kultúrájától még
távol állt a kamarazene ismerete és szeretete.
Ma azonban már ott tartunk, hogy a zenét
kultiválók helybeli táborából kerül ki a kamarazenét művelők társasága és már két kvartét
és egy trio-társaságunk van, amely nemcsak a
sikert ostromolja, de a legtisztább zenét: a
kamarazenét kultiválja és teljésen megkedvelteti
a publikummal. Örvendetes jelenség ez és
méltó minden elismerésre. A megkezdett utón
megállás nélkül kell haladni és vigyázni arra,
hogy egy-egy koncertből a kamarazene, hangulatát ki ne zökkentsék az oda nem vágó
műsorszámokkal. Az uj vonosnégyes alakulat,
amelyet Gábor Andorné (primhegedti), Raumer
József (másodhegedü), König Péter (mélyhe-
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Két nagy sláger!

balett

gedü), dr. Kun Izidor (gordonka) alkotnak,
teljes sikerrel mutatkozott be a Tisza-szálló
hangversenytermében. Vérbeli muzsikusok, akik
nemcsak szeretik, de értik is a zenét és értelmezni is tudják. Alaposan és gondosan készültek a bemutatkozásra és összhangzatosan adták
elő Haydn g-dur és Godard a-dur Kvartettjét.
Semmi zökkenés a játékban, a négy hangszer
egyöntetűen hozta az alkotásokat és még a
jeles primhegedüs is alárendelt mindent a harmóniának. Szép siker volt és méltán megérdemelt. A két kvartett között O. Hilbert Janka
énekelt és koncerténekesnői hivatottságát igazolta Handel:
Rinaldó-ja Ahnra áriájának,
Schumann : Szegény Péter, Bratuns:
Pusztai
magány és Liszt: Loreley cimü szerzeményének bensőségteljes előadásával. Énekéből teljes
szépségében bontakozott ki a szerzemények
tartalma és hangulata. Műsorát
Fichtner—
Kulinyi: Liliom cimü pompás dalával toldotta
meg. A művésznőt zongorán Fichtner
Sándor
kisérte, akit sikerült szerzeményeért tapsokkal
honorált a közönség.
* A filharmónikusok hangversenye. A
filharmonikusok március 20-iki hangversenye —
műsorának kiválóságából itélve — a szezon
legkimagaslóbb zenei eseménye lesz. Fichtner
hegedűversenyét Belle Ferenc hegedűművész, a
zenekar hangversenymestere mutatja be. E
munka a kiváló zeneszerző régebbi alkotása
ugy formailag, mint muzsikailag tökéletes és
hegedűben a teknikai készültség teljességet
igényli. Jegyeket a Várnay-cég árusítja. — Előjegyzés nincs.
* Képvásár. A közönség megérdemelt érdeklődéssel kisérte a kiállítást, amelynek sikerét fényesen jelzi, hogy már egész sereg kép
vándorolt a szegedi uri szalonok falaira. A képvásár e hó 10-én bezárul, addig is a kiállítás
anyagát hozzáférhető áron eladásra bocsátják.
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bosszúja

Szenzációs olasz dráma 4 felvonásban.

ujak szállítását elvállal Fekete Vilmos

Redőnyipar

Református-palota.
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vállalata.

Telefon 13—53.

Lézinger Ödön

kalap-

gyártó
Szeged, Kárász-utca 8. (Lindenfeld cukorkaüzlet udvarában). Jóvitások szakszerűen eszközöltetnek. 247
Szeged város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.

Tekintettel arra, hogy az ellátatlan lakosság részére
fehér liszttel csak nagyon kevés mennyiséggel rendelkezem, értesítem a város közönségét, hogy a március
havi liszt a következő arányban fog kiosztatni:
1. klg. fehér liszt a többi vagyis könnyű munkásokntl 5 klg. nehéz munkásoknál pedig 6 klg. rozs és
kenyér liszt.
Szeged, 1919. március hó 5-én.
1752'919. ké. szám.

Dr. S o m o g y i Szilveszter
polgármester.

Szeged város közélelmezési hivatala.

Hirdetmény.
Szeged város Közélelmezési Hivatala felhívja azon
kereskedőket, akik a város közfogyasztása részére érkezendő burgonya kicsinybeni elárusitására waggon
tételben vállalkoznak, hogy abbeli igényeiket: Hoffmann
János urnák Kálvária-u. 8. sz. f. évi március hó 10-én
hétfőn d. e. jelentsék be.
Azon kereskedők, akik waggon tételénél kisebb
mennyiség elárusitására vállalkoznak, továbbá ezek,
akiknek birtokában be nem váltott burgonya utalvány
van az utalvány átvétele, illetve kicserélése végett a
közélelmezési hivatal burgonya osztályában (I. em. 5.
sz. ajtó) f. évi március hó 10-étől jelentkezzenek.
lnternátusok, intézetek, étkezdék, vendéglők kórházak, gyárak stb. burgonya ellátásért az ellátandók
létszámát igazoló okmány felmutatásával közvetlenül
Gróf Győző burgonya osztály-vezetőnél jelentkezzenek.
Szeged, 1919. március hó 6-án.
Ad. 12.462/919- ké. szám.
1—2

Városi Közélelmezési Hivatala.

HETI MŰSOR:
URÁNIA MŰSORA:

Péntektől-vasárnapig. „A halál csönd" társadalmi
dráma 4 felvonásban.

VASS-MOZI MŰSORA:

Péntektől-vasárnapig : A starfilmgyár legújabb remeke
„Küzdelem a létért", a főszerepben Cióth Ahni és
Olt Arisztid.
a*"» »*WMMMI IIMilJIIIWWWWWWWWIWBBWPBBWtlMMMMMMIKgiyWlBOTBIlggfca^t.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
PÁSZTOR JÓZSEF.

izzad valamely testrésze?
Ugy használja a dr. Lelnzinger-féle kipróbált
szert. ü v e g j e 70 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárban S z e g e d , Széchenyi tér.
153

Virágház
A

gyönyörű virágok,
pontos kiszolgálás ,
olcsó árak ! ! !

5.
A

Fényképészeti műtermét
megnyitotta
Sitnonyi Lajos
Korzó kávéház mellett a Somogyi-utcában.
Előrendü gyermekfelvételeket, fényképnagyitásokat,
arcképes igazolványba való fényképeket leggyorsabban és legjutányossabban készit.
265

A herceg szerelme

FÉ-

ajánlom: Paprika I. kilója 24 K, II. 17.25
K, III. 12 K. Vöröshagyma kilója 80 fill.

Életkép 3 felvonásban.

Nagyobb vételnél árkedvezmény.
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Bokor János fiai Szeged, Valéria-tér.
Elismerten legjobb hatású a vaioai
Előadások: hétköznap d. u. fél 5. 6, és fél 8órakor.
Vasárnap d. u. fél 2, 3, fél 5, 6 és fél 8 órakor.

Redőny ja vitásokat,
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Szombaton
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Erdei Ibolya crém
226

Egyedül kapható a MEGVÁLTÓ gyógy*
szertárban Szeged, Kállay Albert-sí. 4,

V

V

Bródy Sándor: A nap lovagja
3'60
Artúr Handsbeger: Morál
8'—
Mariay Ödön: A Rákóczi harang 9 —
Várnay Zseni: Anya sziv
3'—
Földi Mihály: Sötétség
9 —
Mikszáth: Az amerikai menyecske 9'—
Meyrünk: Walpurgis éj
8'—
Pierre Lotti: Izlandi halászok
5'—
Rákosi Viktor: Palozsnaky Tamás 6'—
Gábor Andor: Hét pillangó
13'20
Esztendő: Kossuth Lajos kiadatlan
levelei egy fiatal leányhoz
Benda Jenő: Uszitók

3-50
8*—

Farkas Pál: Franczia forradalom 15'—
Hölgyek naptára 1919.
18 —
Szomory: Matuska
6'—

idegen szavak szótra legújabb
kiadás.
Német szépirodalmi könyvek
nagy választékban.
Kaphatók:
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SZEGED, Kárász-utca 9. sz.
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