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DÉLMAGYARORSZÁG 1910 december 2 

Munkás-Otthon helyiségében tartják, ahol hat-

száz ember fér el kényelmesen. A Társaság 

Szabadiskolájának programjáról ma ezt a föl. 

hivást bocsátotta ki: 

A Szegedi Társadalomtudományi Társaság 
Szabadiskolája a tél folyamán a következő 
tudományos előadásokat rendezi a Munkás-
Otthon helyiségében (Laudon-utca 22.) minden 
pénteken este nyolc órakor: 

December 9. Csibula Antal dr: A francia for-
radalom. December 16. Hollós József dr: A 
tüdővész. December 23. Szőri József dr: Zola. 
December 30. Kőhegyi Lajos dr: A vérbaj. 
Január 6. Domokos László dr: Ady Endre köl-
tészete. Január 13. Gerő Géza dr: Az ipari kapi-
talizmus. Január 20. Mészáros Károly dr: Nemzés 
és átöröklés. Január 27. Kun József: A modern 
iparművészet. Február 3. Eisner Manó dr: 
Lombroso és a modern büntetőjog. Február 10. 
Kristóf Domokos: Az alkoholizmus társadalmi 
jelentősége. Február 17. Joachim Ferenc: A 
modern festőművészet. Február 24. Szekerke 
Lajos dr: A modern zene. Március 3. Balog 
Géza dr: A középosztály gazdasági helyzete. 
Március 10. Grün Béla dr: A munkás joga. 
Március 17. Dettre János dr: Darvin. 

Az előadások teljesen ingyenesek, azokon 
mindenki résztvehet. Kőhegyi Lajos dr elnök, 
Hollós József dr titkár. 

SZÍNHÁZMŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

December 3, szombat: Troubadour, opera. (Páratlan 
Va-os bérlet.) 

„ 4, vasárnap :K muzsikusleány. (Páros 
7,-os bérlet.) 
Dollárkirálynö, operett. Gróf 
Csákyné, Barna Manci ven-
dégföllép téve 1. (Páratlan 
s/3-os bérlet.) 
Gyerekasszony, népszínmű. 
Gróf Csákyné, Barna Manci 
vendégfölléptével. (Páros 
5/,-os bérlet.) 

„ 7, szerda : Sasfiók. (Páratlan 2/3-os béri.) 
„ 8, csütörtök d. u.: Obsitos. 
„ 8, „ este: Luxemburg grófja. 

Gallovich Jen5né fölléptével. 
(Páros 3/„-os bérlet.) 

„ 9, péntek: A balga sziiz. (Páratlan 
J/s-os bérlet.) 

„ 10, szombat: A kis szökevény. (Páros 
2/s-os bérlet.) 

„ 11, vasárnap d. u.: A balkáni hercegnő. 
„ 11, „ este: A kis szökevény. (Pá-

ratlan s/s-°s bérlet.) 
„ 12, hétfő: Egy szegény ifjú története. 

(Páros Va-os bérlet.) 
„ 13, kedd Vándorlegény. (Páratlan 

2/s-os bérlet.) 
„ 14, a?u da: A balga szűz. (Páros '/,-os 

bérlet.) 
„ 15, csütörtök: A kis szökevén y. (Páratlan 

7,-os bérlet.) 
„ 16, péntek: Karenin Anna. Bemutató. 

(Páros 2/s-os bérlet.) 
„ 17, seombat: Karenin Anna. (Páratlan 

3/s-os bérlet.) 
„ 18, vasárnap d. u.: A kormánybiztos. 
„ 19, „ este: Karenin Anna, (Páros 

V3-os bérlet.) 

Látogatás Blaha Lujzánál. 
(Saját tudósítónktól) Ha a színpadon nem 

láthatom, — gondoltam magamban, — legalább 

az otthonában keresem föl. Csakugyan meg is 

találtam. Jól választottam az időt: épen akkor 

érkezett haza Pápáról, ahol több este vendég-

szerepelt. 

— Olyan hideg az a pápai színház, — panasz, 

kodott a bájos „Nagymama" és még szorosab-

ban burkolózott a nagykendöjébe, — csuda 

hogy a publikum ugy föl tudott melegedni! 

Mert liát, természetesen, minden este zsúfolva 

volt a színház és óriási a siker. Hogy is lehetne 

ez másként, — még az északi sarkon is, — 

amikor Blaháné játszik. 

Arra a sopánkodásomra, hogy most Pápán, 

nemrégiben Veszprémben, mindenütt tapsol, 

hatják, csak itt nem jut szóhoz — és dalhoz — 

az ő enyhítő szelídségével iparkodott csitítani; 

— Higyje el, nem is kívánkozom a színpadra 

Sohse hittem, hogy igy el tudjak szokni. Olyan 

jól érzem magamat idehaza. Amikor Küry 
Klára elköltözött a szemközti házból, alioi 

olyan sokáig volt a vis á vis-m, ugy elbusultani. 

Istenem! — gondoltam, — Hegyi Aranka is 

elköltözött a szomszédságomból . . . ki a teme-

tőbe . . . idebenn is magamra maradtam . . . 

hátha más kézbe kerül a ház és kiteszik a 

szűrömet. Azt képzelem, nem tudnék innen 

elmenni. 

És a bársonyos szép szeme bánatos szere-

tettel simogatta meg a falakat, családi boldog-

ságának, gyászának tanúit. 

— Sokan kérdezik, — folytatta — nem alkal-

matlan-e a nagy zaj, a körúti és a Rákóczi-ut1 

villamosok csöngetése, az Emke kávéházból 

fölhangzó muzsika? Dehogy, dehogy! Már tiz 

órakor ágyban vagyok. Ha elalszom, ugy se 

hallom, ha pedig nem tudok elaludni, — hall-

gatom a Farkas Pali nótáit. És reggel? Már 

{él hatkor ébren vagyok. Jön a szemetes: 

„bumm!", lecsapja a kocsija fedelét: „bumm!" 

Jót nevetek magamban. „Rajtam barátom ki 

nem fogsz, megelőztelek!" 

Nyílik az ajtó. Ennivaló kis leányka szalad 

be. Egyenesen a nagymama karjai közé. Mert ő 

Mancika, Blaha Sándor aranyos kis gyermeke, 

Blaháné minden öröme. Az Erzsébet-iskolából 

iött, mert már „felsőbb leány" az apróság és 

félkosztos. Ami annyit jelent, hogy reggeltől 

estig van benn és hálásra hazajön a nagy-

mamához. 

— Jaj, gyerek, ugy féltem, hogy valami bajod 

talál esni, ott a sötét Városligetben. 

Nagyot nevet Mancika. És nemcsak a szája 

nevet, hanem a piros arca két gödröcskéje és 

az a parázs szempár is nevet, mely szakasztott 

olyan, mint a nagymamáé. 

— Már mi bajom történt volna! Hiszen küld-

tél értem! Olyan jó volt a villamoson! 

— Szokott-e még énekelni, mint picikorában? 

— kérdeztem. 

— Szokott bizony — feleli helyette a nagy 

művésznő — kalap helyett kanapépárnát tüz a 

fejére, valami teritőt kanyarít magára és ugy 

táncol, énekel — komédiázik. Különösen, ami-

kor a másik unokám is itt van. Együtt duettez-

nek a „Jánoská"-ból. Ahol a nóta magas nekik, 

— lemennek. Ahol nagyon is mély, — fölmen-

nek. Szóval, transzponálnak. Hát igy él a leg-

bájosabb „Nagymama4, Blaha Lujza. 

* Vendégszereplés. A színházi iroda jelenti, 
hogy hétfőn és kedden vendégszerepel a sze-
gedi színpadon Csákyné Barna Manci. A mű-
vésznő egy éve, férjhezmenetele óta, nem mű-
ködik színpadon, azelőtt a pozsonyi színháznak 
volt tagja. Barna Manci szegedi fölléptét si-
kere esetén szerződés követi a népszínmű-
énekesnői és másodszubrett-szerepkörre. Hét-
főn a Dollárkirálynő-ben, kedden a Gyerek-
asszony-ban lép föl. 

* S z i m f ó n i k u s h angve r seny a z O t t h on , 

ban. Érdekesnek Ígérkezik az a szimfónikus 

hangverseny, amelyet december 17-én délután 

félhat órától kezdve tartanak meg a Kass-

vigadó Otthon-termében. A hangversenyt a sze-

gedi honvédgyalogezred zenekara rendezi^ 

Fichtner Sándor karmesterrel az élén, az ő 

vezetésével tartják meg a hangversenyt, amely-

nek műsorán szerepel Várkonyi Béla dr buda" 

pesti zeneakadémiai tanár, ismert zongora-

művész, aki két munkáját játsza el. De a zene-

kar is előadja Várkonyi magyar nyitányát 

ezenkívül Mendelssohn Skótszimfóniá-ját(A-dur)' 

Ezt a szimfonikus hangversenyt igen nagy ér-

deklődés előzi meg már ma is. 

* A M a i S z í n l a p szépségversenye . A 
Mai Szinlap szépségversenyén a szavazatok 
aránya ma a következő: Várnay .lanka 648, 
íodor Ella 544, Lendvay Mici 411, Felhő Rózsi 
305, Tóvölgyi Margit '263, Dobó Katica 179, 
Kende Paula 123, Nagy Aranka 97, Békefíné 35, 
Szűcs Irén 33, Csige Rózsi 33, Nagy Irén 27, 
ütasi Alfonza 22, Koháriné 20, Csikyné 6, Rásó 
Ida 6, Virághátyné 1. 

* A kaposvári színház. Szemben a kapos-
vári vasúti állomással, a szép Rákóczi-téren 
emelkedik a vasbetonból való uj színház. Magyar 
Ede ós Stahl József szegedi építészek gyönyörű 
alkotása. A színház kerek alakú s az a neve-
zetessége, hogy huszonhárom be-, illetve kijáró-
ajtó van rajta. Az uj színházat, amely szépsé-
génél és praktikusságánál fogva egész Dunán-
tul nagy nevezetességre tett szert, a jövő év-
ben adják át rendeltetésének. 

* Az uj színtársulat. Ugy volt, hogy a szín-

ügyi bizottság ma ülést tart és hogy ezen az 

ülésen mutatja be Almássy Endre művezető az 

uj társulat névsorát. Az ülés azonban — amint 

előrelátható volt — elmaradt, közgyűlés volt 

Pénteken délután, amiatt nem lehetett meg-

tartani- Csak a jövő két hét műsorát mutatta 

be Almássy, ami bizony elég szegényes, szürke. 

A nagy nap a jövő héten, szerdán lesz, akkor 

kerül sor az uj társulat névsorának bemutatá-

sára éa egyebekre. 

A parlamenti helyzet. 
(Saját tudósítónktól.) A kormányt és a 

pártokat most legközvetetlenebbiil az a kér-
dés érdekli, hogy meddig tart a képviselő-
házban az índemnitási vita. Tudvalevő, hogy 
az év végéig még több sürgős javaslatot 
kell letárgyalni, a bankügyet, a szerb szer-
ződést s az Adria-javaslatot. Ezek közül a 
bankjavaslat tegnap óta már a Ház előtt 
van s napirendre kerülhet, mihelyt a pénz-
ügyi bizottság végez vele. 

Az índemnitási javaslat ellen persze hogy a 
Justh-párt vezeti a szélmalomharcot. Hamar 
kiderült azonban, hogy a pártban nagyon 
letört már a harcrakész, kombattáns elem. 
A párt maga is érzi gyöngeségét, amin csak 
a nyilt technikai obstrukcióval tudna segí-
teni. Mivel pedig ez ultima rációhoz a föl-
hatalmazás! javaslattal szemben mégsem fog 
nyúlni a párt, ma már szemérmetlenül a 
Kossuth-párthoz közeledett, hogy onnét sze-
rezzen segítő-csapatokat, Kossuth Ferenc a 
Justh-pártból hozzá intézett kérdésre azt 
válaszolta, hogy a párt a bankjavaslattal 
szemben fogja ugyan egész erejét kifejteni, 
de nincs ok rá, hogy az Índemnitási vitá-
ban is élénkebb részt ne vegyen. Kossuth, 
az ekszminiszter, a mai ülésen nagyhamar 
szólt is két-három párthivének, hogy szó-
laljon föl az Índemnitási javaslat ellen, de 
eddigelé Kossuth-párti szónok nem irat-
kozott föl. Nem nagy a vezér tekintélye, 
nem nagyon engedelmeskednek neki. 

A javaslat késleltetői olyan oldalról kap-
tak segítséget, ahonnét legföljebb csöndes 
érdeklődés volt várható és ami nem nagy 
dicsőségükre válik. A horvátok részéről. Ál-
landóan eljár most az ülésre husz-huszonöt 
horvát, aki még jobbadán a horvát-szerb 
koalicióhoz tartozik. Ezek az urak ugyan 
kijelentették, hogy obstruálni nem fognak, 
mégis minden jel arra vall, hogy az obstruk-
ciós irány csöndes kompanistáiul szegődtek. 
Mihelyst küszöbön van a vita berekesztése, 
rögtön szólásra jelentkezik egy Hinkovics 
vagy Lukinics, aki terjedelmes horvát be-
széd elmondásával gondoskodik a vita to-
vábbnyujtásáról. Ma Lukinics Ödönre várt 
ez a szerep, akinek a szereplése azonban 
egy igen értékes elnöki nyilatkozatot provo-
kált, mert Bersevicsy elnök, mint képviselő-
házi tudósításunkban olvasható, Lukinicsot 
félbeszakítva, kijelentette, hogy respektálja 
ugyan a horvát jogot, de sem a tárgyalás 
megakasztását, sem pedig a képviselőház 
magyar jellegének kiforgatását nem fogja 
megengedni. 

Mindé körülmények arra vallanak, hogy 
az ország nem fog költségvetési eksz-lekszbe 
kerülni, ügylátszik azonban, hogy a függet-
lenségi pártok megérlelődő törekvése a 
bankjavaslat ellen erős támadást intézni, 
hogy ezzel bank-ekszlekszet teremtsenek. A 
készfizetésről szóló formulát vitatta ma a 
folyosón egy nagy csoport függetlenségi 
képviselő, akik közt Polónyi Géza és Ugrón 
Gábor vitte a szót. Hozzájuk lépett Apponyi 
Albert gróf és igy szólt: 

— Ez a javaslat rossz a nemzetre nézve, 
de nekünk ellenzékieknek jó. Az índemnitási 
vitát most már be kellene fejezni és át kel-
lene térni a bankjavaslat tárgyalására. 

Apponyinak ezt a megjegyzését nagy tet-
széssel fogadták a Kossuth-pártiak, akiket 
pedig ép a fővezér, Kossuth tüzelt ujabb 
harcra az indemnitás ellen-

Tudvalevő dolog, hogy a kormány, a kö-
zös bankkal egyetértően, több uj bankfiókot 
akar fölállítani. Egy munkapárti főember 
erre nézve ma a következő érdekes meg-
jegyzést tetté: 

5, hétfő: 

6, kedd: 


