
320 DÉLMAGYARORSZAG 1912. december 20. 

nincs kilátás arra, hogy Szkutari elesik és 
Montenegró a békekötés után Szkutarit, a 
miért egyedül ment a fekete hegyek népe a 
háborúba, megkapja. Nikita ezekre a han-
gulatokra tekintettel maga vette kezebe a 
Szkutarit ostromló sereg vezetését, hogy az 
esetben, ha a város elesik, ennek a dicsőségét 
a saját nevéhez fűzze és ezze1 a dinasztiát 
megmentse. Nikita reménye nem vált be 
A montenegrói sereg helyzete Szkutari előtt 
kétségbeejtő. 
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 

Szinházi műsor: 

SZOMBAT: A farkas, vígjáték. 
VASÁRNAP este: A farkas, vigjáték. 
HÉTFŐ: A farkas, vígjáték. 

A szinügyi bizottság iilése. 

(Saját tudósítónktól.) A szinügyi bizott-

ság pénteken délután öt órakor ülést tartott 

a városháza bizottsági termében. Az ülésen 

Gaál Endre dr. elnökölt. A szinügyi bizott-

ság tanácskozása az ujabb szinügyi szabály-

rendelet 'következtében a nyilvánosság kizá-

rásával történik és így ujságiró, aki a közér-

deket meglehetősen érintő dologról referál-

na a piublikuimnak, nem jelenhet meg az ülé-

seken. A tanácskozás titkosságáról a sza-

bályrendelet a következő mondatban intéz-

kedik: 

„Az ügy előadása és a határozat kihirde-

tése nyilvános, a tanácskozás pedig zárt ülés-
ben történik." 

Az ügy előadása és a határozat tehát 

nyilvános és minthogy arra hivatalos hely-

ről fölszólítást kaptunk, a szinügyi bizottság 

pénteki üléséről közöljük a következőket: 

Wimmer Fülöp fölszólalt a szinügyi bi-

zottság tanácskozásai ügyében. Kifogásolta 

a szabályrendeletnek azt a pontját, amely a 

bizottság üléseiről kizárja a nyilvánosságot. 

Ebben a szezonban a bizottság még nem 

érintkezhetett a publikummal, mert hiányzik 

a hid a: sajtó. Indítványozta, hogy szüntes-

sék meg a bizottság tanácskozásainak a ti-

tok-jellegét és ezentúl újból nyilvános ülé-

seken tanácskozzanak. Kivétel lehet néhány 

eset, amikor kényes személyi ügyekről van 

sző. 

Az indítvánnyal szemben akadt aggo-

dalmaskodó fölszólalás, a bizottság azonban 

végül megállapodott abban, hogy a szinügyi 

bizottság ülése — nyilvános. Ez a határozat 

megelégedéssel találkozik, mert a szinház 

kérdése nem lehet néhány emiber privát —• 

szórakozása. Gsak örvendeni lehet, hogy a 

bizottság önként kikorrigálta a tévedését. 

Az ülésen szóba került az egyik szegedi 

újság cikke, amely a Heltai üggyel kapcso-

latosan a szinügyű bizottság állásfoglalásá-

val foglalkozott. Megállapította a bizottság, 

hogy a cikk homlokegyenest ellenkezik a té-

nyekkel. 

A színigazgató bejelentette, hogy Hor-
váth Kálmán különösen a sajtó fogadtatása 

miatt nem lesz tagja a szegedi színháznak. 

A bizottság ezt tudomásul vette. 

• Mozíhirek. Pénteken este ugy az Urá-
niában, mint a Ff/sx-mozgófényképszinház-
bari szépszámú és élőkelő közönség nézte az 
előadást. Az Urán i ában : Sakk a királynak 
cimü elsőrangú Nordisk dráma került vetí-
tésre, melyben a főszerepet a világhírű Bonn 
Ferdinánd játszotta, mig a fő női szerepben 

a legszebb szinésznő Fröhlich Elza ragyog-
tatta művészetét. Pazarabb kiállítású darab 
még az Idén nem került vászonra. Minden 
jelenet izgalmas és érdekes. Nagy sikere volt 
még az Alrendőr cimü amerikai detektiv-
drámának is, melyben a felvételek eszközlé-
se brilliáns. A Foss-mozgófényképszinbáz-
ban klassizku's és nagysikerű képet vetítet-
tek. A közönségnek nagyon tetszett a világ 
legdrágábban előkészített filmje: Az Ur Jé-
zus Krisztus, mely az oberammergaui pas-
siójáték után készült, ezer szereplővel. A 
gyönyörű kép kulturmissziót is teljesít, mert 
azokat is megismerteti a világhírű oberam-
mergaui játékokkal, kiknek nincsen módjuk-
ban azt eredetiben látni. A szenzációs mű-
sor szombaton és vasárnap is látható mind-
két színházban. 

* Legjobb szinházi cukorkák Linden-

feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-

ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 
«BBBHE9BBKaBSBnBBBBBa8BHOBPBBBBB«.aiiBSB»BW»BRBB9as*! 

„Adjon egy krajcárt!" 
— Háztulajdonos, aki koldul. — A szegedi 

Harpagon. — 

(Saját tudósítónktól.) Az ember dolgai 
után sietve, idegesen rohan a Kelemen-utcán, 
egyszer csak hirtelen elébe hajol egy cson-
tos, bozontos, kellemetlen öreg arc és kol-
duló hangon szól: 

— Nagyságos ur, adjon egy krajcárt! 

Kényszeredetten kotorászunk a mellény-
zsebünkben és meg'könnyebiilten nyújtjuk át 
az obulust abban a hitben, no most — ha 
csak egy krajcár erejéig is — de jót tettünk 
és hátha még nem volt ma annak a vén kol-
dusnak a szájában egy falat sem. 

Másnap az Oroszlán- vagy a Kölcsey-
uteában rohanunk és ismét az orrunk előtt 
könyörög már a tegnapi szegény ember. 
Ugyanígy: 

— Nagyságos ur, adjon egy krajcárt! 

Ami sok, az sok. Nem a krajcár, hanem 
a krajcáros alapon való útonállás. Most már 
igazán ellenszenves ez a vén kunyoráló. Az 
ember arra gondol, bogy annyi koldus van 
Szegeden, hogv külön harctéri pump-csapat 
telnék ki belőlük és a sok közül épen ez az 
egy az, aki nap-nap után megállít és feltar-
tóztat legsietősebb utamban. Ugy tudjuk, 
hogy utcán koldulni tilos, sőt még a templo-
mok mellett is, épen csak ennek a csontos, 
foghijjas öreg bácsinak lenne privilégiuma? 

Hát ami a privilégiumot illeti: van. A 
helyzete nagyon is kiváltságos a koldusok 
között. Mert ez a koldus nemcsak koldus, 
hanem — háztulajdonos is. Ez a mellékfoglal-
kozása. És csak természetes, hogy Ilyen szi-
nekura mellett a legkitartóbban tud konkur-
rálni a többi koldusokkal. Kovács Ferencnek 
hívják. Mint háztulajdonos és tőkepénzes, él-
hetne tisztes öreg ur módján, beválasztathat-
ná magát még törvényhatósági bizottsági 
tagnak is, sőt „'közbecsülés"-nek örvendhet-
ne, — de hát koldul. A vérében van ez a 
megalázó mesterség, gyűjti, szorítja és ráül 
az érdemetlenül kapott garasokra, a sovány 
arcán látszik a koplalás, az ajka reszket, de 
— szerencsés természet — nagyszerűen birja 
még magát. Hetven vagy nyolcvan évével a 
vállán szinte suhanc módjára tud megfuta-
modni, ha rendőrt lát, amikor épen a markát 
nyújtotta. A rendőr — ez az ő halálos ellen-
sége. A rendőr nagyobb ur előtte mindenki 
másnál, zsarnok és kegyetlen, mert — ugy 
gondolja ő — nem hagyja élni a szegény 
embereket. Pedig mennyire megfordított le-
hetne a viszony közte és a rendőr közt. Mint 
háztulajdonos és tökepénzes . . . Amint belép-
ne a városháza kapuján, hogy a közgyűlésen 
jelen legyen, meg is süvegelnék a rendőrök. 

Az életnek egyetlen célja van előtte: a 
pénz. Semmi más, se nem szent, se nem szép, 
se nem boldogító, minden a pénz. Néhány 
rossz krajcárért képes órákon át dideregni 
és öreg lábaival flangálni az utcákon. Pedig 

jó, kényelmes kis otthona van — Felsőváro-
son van a háza — és semmi egyebet se kel-
lene tennie, mint beülni és ülni és pipázni és 
ebéd után feketézni és horkolni, amig birja 
szusszal. 

Most már mégis ritkábban mutatkozik 
az utcákon, mert sokan tudják róla, hogy 
háztulajdonos. Gyakran megtörténik, hogy a 
kit megszólít, az a szemébe vágja: 

— Mit akar? Hisz maga gazdag ember, 
háza van! 

— Mese az — mondja ilyenkor megle-
pődve. — Csak volt.. . volt. . . az árvíz előtt 
. . . de az árviz elvitt mindenemet. Házat, va-
gyonkát, feleséget. Azóta de sok napon nern 
ettem! 

— Ne beszéljen ilyet, hiszen Felsőváro-
son van a háza! 

— Van a kutyának — válaszol most már 
ingerülten és otthagyja, akitől krajcárt kért. 

Ilyenkor kidagadnak a szemei s szeret-
né lenyelni, aki említi a házát. Annyira fukar, 
hogy esküvel is kész volna letagadni a va-
gyonát. Pedig legutóbb sok ilyen utcai kel-
lemetlensége volt az öregnek. Lassan-lassan 
mindenki fölismeri és közömbösen megy el a 
kolduló Harpagon mellett. Ritkábban is mu-
tatkozik már. A belvárosban sokszor két hé-
tig se látni. Kikopik szépen és biztosan — 
kikopik az öreg az utca forgalmából és végre 
mégis csak nem marad más hátra, mint az 
ebédutáni pipa és szunyókálás az ócska ka-
rosszékben . . . 

NEMENYINE 
F O G MÜVE STERME 

Kárász-uíca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
fogmunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégitve. - Bármilyen 
javilás hat óra alatt elkészül. 522 
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Déíma gyaro rszág 
politikai napilapra 

1913. január 1-től uj előfizetést nyitunk. 

/I DÉLMAGYARORSZÁG Szeged 
és a délvidék legelterjedtebb és leggaz-
dagabb tartalommal megjelenő reggeli 
politikai napilapja. Nagy elterjedtsége 
közleményeinek a legteljesebb nyilvános-
ságot biztosítja, aminek különösen a 
hirdetők szempontjából van nagy jelen-
tősége, 

A DÉLMAGYARORSZÁG előfize-
tési ára Szegeden vidéken 

egész évre 24•— 28'•— K 
félévre 12— 14 „ 
negyedévre 6'— 7— „ 
egy hónapra 2~— 2-40 „ 

Minden uj előfizető, aki január 1-vel 

negyedévi előfizetéssel belép az elő-

fizetők sorába, egész decemberben 

díjtalanul kapja lapot. 

Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy 
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk 
közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot 
egy hétig díjtalanul küld a 

KIADÓHIVATAL . 


