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. díszelőadása május l-éu 

A Nemzet.'. Szinház igazgatósága 
felhívja a közönség figyelmét, hogy 
uiájus első napjától koréve az elő-
adások fél 8-kor Vzdődnek. Tehát 
a Bánk bán ünnepi előadása május 
t-én már fél 8 érakor kezdődik. Egy-
ben fclhivjuk a közönség figyelmét 
arra. h%y ezen az előadáson a föld-
szint és az I emeleli páholy ülései 
2 Ft-os, a többi helyek 1 Ft-os hely-
árakkal kerülnek kiárusításra. 

A színházt Iroda hírei: 
A TaaiíliSusei nagy érdeklődéssel 

várt díszbemutatója szombaton este 
fél 8 órai kezdette] kerül szinre. 
Jegyek a. elővételi pénztárnál vált-
hatok. 

• 
Slirhey, a bukaresti Királyi Opera 

európaturü tenoristája, akt a közel-
múltban oly nagy sikert aratott a 
szegedi Opera színpadon, május 6-án, 
kedden este a Rigoletto előadásában 
ismét a szegedi közönség elé lép ,a 
mantuai h eg szerepében 

A Szegedi Kórus 
bemutatkozó hangversenye 

A régi Szegedi Dalárda utódja, az 
újjászervezel t Szegedi Kórus hétfőn 
este tartotta bemutatkozói hangver-
senvét a zeneiskola nagyterűiében. 

híein egyedülálló jelenség a mai 
élet változatos történései között az, 
liogy egy régi és érdemekben gaz-
dag' egv( sülét, amely 75 évi múltra 
tekinthet vissza, a világtörténelem 
nagy viharában fáradtnak bizonyulva, 
működését egy időre megszakítja. 

Az uj éleire liivott Szege fii lvérus 
ma az uj világrend felszabadult szel-
lemét fejezi ki. Ha már uj deliemről 
beszélünk, akkor nyomatékkal kell 
rámutatnunk arra, hogy a Szegedi 
Kórust szervezeténél és művészi cél-
kitűzéseinél fogva Szeged zenekultú-
rája egyik Tő pillérének kell kiépíte-
nünk. Hogy miért van szükség egy 
minden oratórium! és szabadtéri fel* 
adatot egyaránt tökéletesen megoldó 
énekkar létesítésére, azt talán feles-
leges hangsúlyozni. Ez egyike, a leg-
égetőbb zenei problémáknak, ame-
lyet minden Azegedi zenebarátnak 
szivén keli viselnie. Ennek a nagy-
szabású tervnek megvalósításúra 'a 
Úönlő lépést a Szegedi Kórus hét-
fői bemutatkozása tette lneg. Szeged 
kórusé lctéuek Ünnepévé avatva a 
hangversenyt 

Az uj SA'-Ileiti, amellett, liogy a 
kórus működő tagjai a társadalom 
minden rétegéből adódnak, egészen 
tudatosan jutott érvényre a műsor 
összeállításéban, amely átfogói képet 
pyujlotl a klasszikus értékű kórus-
irodalom négy évszázadának legjava 
terméséből. 

A műsor első része a katolikus 
egyházi zeiio remekeiből hozott két 
Palestrinn, egy miszticizmusával kü-
lönösen tuogragadó Viltoria, egy-egy 
Ingegueri, Porti és Pitoni müvet, 
majd hz uj magyar egyházi zene két 
jelentős képviselőjének, Bárdos La-
josnak és Kertész Gyulának mély-
halásu kompozícióit. A műsor máso-
dik felében világi zenét hallottunk. 
A 16. és f 7-lk szó ld legkiválóbb 
inadrigatistóiuak finoman összeválo-
gatott müvei közül Lassus elbájoló 
• Zsoldos szerenád -ját meg kellett is-
mételni. 

Külön élményt jelentettek a ma-
gyar kórusművek: fíodúlv döblieneles 
ti rámái ságit »Aktk mindig elkésnek*, 
(•öregek* és egy magyar tájnak egész, 
érzelemvilágát összefoglaló »Mátrai 
képek* cinni a capelln népdal suit«-je 
és dr. Szeg'hy Endre »Altató dah-a, 
amelynek kedves hangulata és fin Önt 
loópus&zinet ezúttal sem tévesztették 
el hatásúkat. 

Külön ki kell emelnünk a Szegedi 
Kórusnak ajánlott uj Vaszy Viktor-

A i A h i c i . Ú M rtklugaParádU. 
IWsafUa HGIB v e n d é g l ő kert-
lielyiségébea kellemesen, oicsón szó-
rakozhat FRISSEN CSAPOLT SOR! 
3-161 | « z z é s c i g á n y z e n e . 
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A, rágyogé 
technikával 

müvet, a Halál házasító1-t, amely-
nek ez volt a l>emutaló előadása. .' 

|6 invencióval és szei-kesztő 
felépített, különleges han-

gulatú kompozíció pompásan aknázza 
ki a vegycskar' hangcáslehelőségeket 
és tartalmában .is élményszerüt nyújt. 

A tökéletes előadásban megszól al-
tatott újdonságot' a közönség megis-
mételtette. 

A női kar Kodály »A've' Mariá -ját, 
150. Genfi Zsoltárát, valamint Bar-
tók 'Senkiin a világon kétszólamú 
remekművét adta elő, ugy hangszín-
ben. jnint a kidolgozás harmóniájá-
ban meglepő kultúrával. 

A hangversenyen közreműködött 
Csuka Béla. aki az egyházzenei részbe 
stílusosan illeszkedett' be Telcman fi-
nomszövésü szóló gamba-szónátaiá-
nak az eredeti hangszeren való elő-
adásával Csuka, aki a,viola da gamba 
legkiválóbb magyarországi művésze; 
elmélyült köitőiséggeí és kifinomo-
dott technikai virtuozitással tolmá-
csolta ennek a csodálatos kamara-
zenének intim világát. 

A kórus pompás teljesítménye 
Szatmári Géza karáRizgató érdeme, 
aki egy évvel ezelőtt kezdte meg azt 
az ujjaformáló művészi munkát, ami 
ehhez a páratlan sikerhez elvezetett. 
Csak a művészetért való határtalan 
lángolás képes fáradhatatlan munka-
kedvvel párosulva ilyen eredményt 
elérni, ha egyébként az elengedhe-
tetlen tudás kellékei telje:, mérték-
ben rendelkezésre állanak. Mindezek-
nek gazdag tulajdonosa Szatmári 
Géza. akinek a hétfői hangversenyén 
tapasztalt művészete még a Nemzeti 
Színházban eddig hallott kiváló ered-
ményeit is túlszárnyalta. Végre a leg-
megfelelőbb- vezető áll a megfelelő 
helyen. Ahhoz azonban, hogy a Sze-
gedi Kórus igazi hivatását betőit-
hesse, feltétlenül szükséges a inü-
ködő tagok létszámának kibővítése, 
mindazokkal, akik hanganyagukkal és 
zenei képességeikkel alkalmasak a 
Szegcdi Kórus-ügy lelkes szolgálatára. 

I>r. Darányi János 

S P o 
Szerda. 1917 április 30. 

S z a k s z e r u e z e t i h i r e k 

sz.\k-h;rek 

Beszámoltunk arról, hogy a SzAK 
felviszi Szűcsöt szombaton" a Sport-
szanatórimvioa vizsgálatra. A vizsgá-
lat megtörténi é í Kreisz főorvos sze-
rint bór az operáció a közelmúltban 
jól sikerült, Szőes lábában izzadmánv 
képződött és még egyheti pihenésre 
és borogatásra van szüksége, azutáű 
megkezdheti az edzést. 

A piros-feketék a két hét pihenőt 
nem töltik tétlenül. Tegnap egymás-
közötti ké(kapus edzést tartottak, csü-
törtökön a Szabadság-Kupáért küz-
denek, vasárnapra pedig folynak a 
tárgyalások á HTVE-vcl. Ifa nein sí-, 
kerül megegyezni, akkor a Sándor 
válogatottsága miatt szabadnapos Móí 
ravárossai játszik a SzAK barátságos 
mérkőzést. Szabó fejsérülése miatt 
nem játszik ínég csütörtökön, beívelte 
Czakio szeropel. 

A délkeriifeli itik Kecskeméten. A 
dólkcrületi ifjúsági válogatott Nyi-
lassv Márton országos szövetségi ka-
pitány kíséretében május 1-én Kecs-
kémé fen vendégszerepel a kecskeméti 
ifjúság1' válogatott ellen. A kapitány 
12 játékost visz magával. A következő 
játékosok felfüggesztés terhe mellett 
kötelesek- csütörtökön reggel a nagy.-
állomáson reggel. '8 órakor megje-
lenni: Weszelovszky, Komáromi, Solti, 
Roldis, Bacsó, Dobó. Nógrádi, ('.zene, 
Csanádi, Tombácz (SzATE) és Veres. 
Reméljük, liogy a szegedi fiuk sikere-
sen szerepelnek Kecskeméten. 

P A R I H Í R E K 
Az R. G. összes formaruhás tagjai 

szerdán este 7 órára a Kálván-tér 6. 
s/ám alatt pontosan jelenjenek meg. 

Szerdán csle 8 órakor fáSjfyásme-
ncttel egybekötött zenés takarodó 
lesz. Indulás a Káívin-tóri székház 
elő! este háromnegyed 8 órakor. Kér-
jük az elvtársak po.ntos megjelené-
sét. 

A szerda esti pártnapok elmarad-
nák. 

A n: óra városi elvtársak részére ina 
este 7 órakor gyűlés a pártházban. 
Megjelenés kötelező. 

A Belváros I. tagjai ma este 7 óra-
kor gyülekezzenek a Kálvin-téri szék-
házban. "Megjelenés kötelező. 

Az orvosi szakszervezet felhívja 
j tagjai Ügyeimét prof. Csőgör Lajos 
j orvos-tanár, marosvásárhelyi egyet 
rektor előadására s kéri tagjának 
minél nagyobb számban való meg-
jelenéséit. Az előadás helye a bőr-
klinika <*!<• • ló'erme. ideje" május 2 

j (péntek) délután 6 órakor. 
! A Zenészek Szakszervezete felszó-
ilitja n vizsgázóit tagokat, hogy sze-
mclvi adataik szolgáltatása végett sa-
ját érdekükben jelentkezzenek április 
30-án; szerdán, május 2-án és 3-án, 
pénteken, szombaton 3 Órától 5 óráig 
a székliázbau. Három 6x9-es fény 
képről mindenki gondoskodjék. 

! A Famunkások Szakszervezete fel-
ihívja tagjait, hogy a rendkívüli se-
gély miatt jelentkezzenek a famtin'ká-
solc irodáján sürgősen, saját érdekük-
ben. 

A Szakmaközi Bízott tág felhívja a 
munkanélkülieket, hogy május 1-én 
íaz ujszegedi ünnepség színhelyén dél- • 
előtt 9 órától- szendvicset oszt ki ré-
szükre., jelentkezzenek nyilvántartási 
lapjukkal, mert csak az ellenébei: 
részesülnek a kiosztásban 

A paprikafőmolnárok saját érde-
kükben jelentkezzenek április 30-án, 
szerdán délulán fét 5 órakor a ma-
lomipari munkások szakszervezeté-
nél (Kálvária-utca' 10). 

A magánalkalmazottak Szakszerve-
zete bankosztálya május 2-án délután 
fél 6 órakor a szakszervezeti szék-
házban taggyűlést tart, Tárgy: az uj 
kollektív szerződés. 

Az Orvosi Szakszervezet május 
M-tői 18-ig Héviz-fürdőn ülést tort. 
Jelentkezés és részletes feltételek köz-
lése az. Orvosi Szakszervezetben. 

Orvosok szénelőjegyzésre 8 napon 
belül a szakszelvezethél jelentkezze-
nek. A vezetőség. 

Felkérünk műiden szerve-
zeti textilmunkást, aki 1917 február 
hónaptól mostanáig a lagsági köny-
vét a kartoték rendezése végett nem 
adta (e, a legrövidebb időn belül 
jelentkezzen a csoport irodájában. Je-
lentkezési idő minden reggel 8-tól dél-
után 3-ig. 

A Szakmaközi Bizottság felhívja az 
összes szegedi gyógyszerészeket,hogv 
a népjóléti miniszter ur 73.100/1947 
számú rendelete előírja, liogy az 
OTBA körzeti kezelőorvosai és szak-
orvosai állal szabályszerűen rendelt 
gyógyszereket a gyógyszertárak az 
alapot terhelő 50 százalék hitelezése 
mellett kötelesek kiszolgálni. 

P R Ó H I R D E T É S E K 

r a d 4 s v fi t i : l 1 
ELADó orvosi mütőszék. kifogásta-
lan kombinált szekrény, rekamiék, jó 
rádió, üzemképes. Somogvitelep II. 
utca 21. _ 
MÁJUS l-éu ha jói akar mulatni, jöj-
jön Tulliuszhoz. ii ligettől 10 perc-
nyijárás, Balfasor végén. 
OPfcL-SUPER négyajtós luxuskocsi 
majdnem uj, generálozva 5 gyári új 
gumival eladó, relélón: 130. 
ELADOK: drapp női kabátszövet, 36-/-
37-es szép női cipők, svájci zsebóra, 
erős férliruliavászon, csigagyüjte-
mény. Dózsa Györgv-utca 16/a. sz., 
földszint 1. _ 
ELADOK: komplett hálószoba, ebéd-
lőasztal, lámpa, vaságy matraccal, 
rézkarnisok, 0 tn- kifogástalan toron-
táli szőnyeg. Bocskay-utca 13., I.c. l. 
JóKA RBÁN levő zongora, 2 ágy, 2 
éjjeliszekrény jutányos áron eladó. 
Polgár-utca 1., emelet. 

ALIG használt fehér mély gyermek-
kocsi eladó. Takaréktár-utca' 8., I. 4. 
FIGYELEM! VÍlágvevö"8~csöves luxus" 
zeneszekrény lemezekkel, könnyített 
fizetéssel eladó, esetleg motorkerék-
párért elcserélhető. Egyesületeknek, 
vendéglöknek igen alkalmas. 'Amatőr-
boll, Páni-utca. 

RADIOK már" 100_Ft-tóf beszerezhe 
lek az Amatőrboltban, Dáni-ulca. 
FÉL kemény.ahálószoba eladó. Fo-
dor-tclcp, Murányi-utca '8. 
JOIIANGU hegedűt keresek tokkal 
megvételre. Jelige »Hegedű. 
KERÉKPÁRJÁT szakszerűen javítom, 
zsirbarakom, tüzzománcozom, telje-
sen felujiitoin Autógénheggesztés, al-
katrészraktár. Gumik, uj és használt 
kerékpárok raktáron. SATI műszerész 
Szent István-tér 6, <a Víztoronynál 

L k ü l ö x f f i l é k 1 
ELADOK: tüszerü/íetllerendezés, mák-
daráló. 5 kg-os tányéros mérleg, 200 

és 1Ó0 kilós inázsasuly és ket jég-
szekrény. Kölcsey-utca 10., I. em'. 10. 
ELADOK: Bosch-dinamo krómozott 
lámpával év egy akvárium-vasalkat-
rész Br. Jósika-utca 32., fid. 1. 
TORONTÁLI Üsztagyapjú függöny, 
két darab 370x100, kifogástalan álla-
potban eladó. Falvédőnek, vagy sez-
lontakarónak nagyon alkalmas". Sze-
ged, Kelemen-utca 8., liázfelflgyelő. 
KÉT jókarlfan levő férfiszabógép al-
kalmi áron eladó Mikszáth Kálmán-
utca 11., Süli 

JÓKARBAN" levő" rövid zongora alkaG 
mi áron eladó. Ilona-utca 3., em. 
EGYAJTÓS jégszekiény és kombinált 
táskngramofon eladó, ázéchenyi-tér 3. 
KÉTAJTÓS zománcos szekrény ésvas-
ágy matraccal eladó Tisza Lajos-
tkörút J2., f em. 3. 

PÉNZT takarít meg, ha spárga cipőt 
vesz. Olcsó vásárlási lehetőség még 
néhány napig, szezon előtti reklám-
árban. Japán nyitott cipő 35—41-ig 
28.50. Japán fűzős cipő 34.4Mig 
37.28. Férfi duplatalpas 40—46-ig 
57 99. Délvidéki Áruház. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN a Laki-féle 
malom 10 iáratu villanymeghajtással 
azonnal bérneadó. Érdeklődni a hely-
színen. Szentesi ut. 
MAJÜS- 1-én családias találkozó'Tul-
liusznál Újszegeden, Balfasor végén. 
KÖLNIVIZEK, púderek, kimérve" 
fogpaszták, arckrémejk. Bényi illat-
szertár, városi adóhivatallal szemben. 
BÖLCSÉSZIIALLGATONO alsós diá-
kok tanítását, magánvizsgáfa előkészí-
tést vállal. Jelige »Nagy gyakorlattal*. 
MÉSZ, oltott-mész id. í.encsés "Erzsé-
bet kereskedésében, Párisi-körut 24. 

ÓCSKA kalapját ne dobja el, Mencs 
kalapos ujja formázza. Dugonics-tér 
2. szám. 

KERÉKPÁROSOK! Figyelem! Angol 
nyersgumíragasztó újra kaphaSS.. Vrd 
rf-utcaf kermepsírósnáf. üveget lessék 
hozni. 

BÚTORVÁSÁR! Kész hálószobák, kom-
binált szekrény, rekamié mcgFeájő ol-
csó áron Spitzer Táudor asztaíosnáí 
Margit-utca 12 

KLEl i lU tqüfomk,7 fogtömés, 'fc«bu-
zás felelősséggel, olcsó árban. Kácz 
Géza.fogást, Mikszáth Kálmán-u. 12. 
ÍIAI)!FOGSAGBA küldjön gyermekéről, 
családjáról • Miniatűr* fényképet. & 
darab 3 forint. Hívásra hizFioz me-
gyek. Briuiner fényképészmester, a 
iókusf tenipfora mögött. 

L A K Á S 1 
ELCSERÉLNÉM háromszobás lakáso-
mat kollőszohásért. Jelige Kettőszo-
bás*. 

ELCSERÉLNÉM kettőszobás, cseléd 
saobás, minden inclléklielyiségü bel-' 
városi lakásomat cgyszoba-konyha, 
fürdőszobás lakásért. Jelige »Sürgős-
MÁJUS T-én hangulat, jó italö£T~csa-
polt sór TulliusZnál. Balfasor végén. 
ALBÉRLETI lakást kaphat egy sze-
mély csendes helyen. Fehérnemű- és 
felsöruhavarrást, javításokat vállalok 
Várszegjné, Boldogasszony-sugám t 25. 
KÜLONBEJÁRATU szerényen "bútoro-
zott szoba két személyre kiadó. 
Rigó-utca 4. 

Felerős szerkesztő: GARDOS SANDO& 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ . 

Kiadja • 
HÍRLAPKIADÓ KET 

Szerkesztőség: Jókaí-ufca 4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdKl swató 

kesztőség (esfa 8 órátólj: 675 
Kiadóhivatal: Kárást-ufca 6. 

A HÍRLAPKIADÓ KET SXOXáRR 


