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A darabhoz Nádor Mihály irt ikisérő ze-
nét, amely több helyen nagy hatással emeli 
a hangulatot. Aligha kétséges, hogy a Ma-
gyar Szinház művészi munkáját megérdemelt 
siker fogja koronázni és az évad hátralevő 
műsorát a Kék madár 'fogja betölteni. 

* A t rav i á t a : Aradon . Egyik aradi lap-
ban olvassuk a következőket: „Szegényes 
díszletek, gyenge énekes-partnerek nyomasz-
tó szereplése és egy operaelőadásra teljesen 
alkalmatlan zenekar közreműködése mellett 
zajlott le Sivardström Valborg és Pogány 
Lajos második vendégszereplése a Traviatá-
ban, Verdi klasszikus .operájában. Hogy a 
vendégművészeknek és .elsősorban. Sward-
ström Valborg asszonynak mégis impozáns, 
lelkes sikere volt, az annak a csodálatos mű-
vészetnek a szuggesztív .ereje, amely a közön-
séget. a mai előadáson is az első pi l lanattól 
az utolsóig fogva tartotta. A vendégmüvész-
nő ma is, mint. tegnap ugy énekben, mint 
játékban klasszikusan .nagyot produkált. 
Sőt, ma i alakítása után szinte rosszul esik 
játékát és, énekét különválasztani., mieijt .a 
kétféle produkció oly tökéletesen olvadt 
•eggyé, m in t kevés művésznőnél, akik a vi lág 
legnagyobb színpadján működnek. Alakítá-
sában mély átérzés nagy jint.eliiigene.ia és 
rendkívüli szuggesztív erő nyilatkozott mag, 
énekében annyi r im, annyi melegség nyilat-
kozott njeg, hogy a közönség valósággal ün-
nepelte egész este. Kár , hogy partnere, Po-
gány, aki egyébként szép haragú énekes, fo-
gyatékos játékával sokat lerontott, ugy a sa-
ját, min t a vendégmüvésznő produkciójának 
értékiéből. Az aradi szereplők közül Huszár 
és Herold érdemelnek említést. — Nem hagy-
hatjuk szó nélkül, .hogy a szinház díszletek 
helyett ószeres raktárakat halmozott be min-
den egyes felvonásra." 

* Meglepő szép prémierje volt pénte-
ken az URÁNIA- és VAS S-m oz ikn ak. Az 
Urániában a szenzációs több slágeros műso-
rából kielmekedett a Kísértés cimii ihláromifel-
vonásos társadalmi dráma, mely a maga ne-
mében valóban páratlan. Az élet mélységeit 
.hozza szemünk elé Guiseppe Verga, a ki tűnő 
iró. Csudálatosan szép kép a Királyi koroma 
is, mely elsőrangú társadalmi életkép az ame-
rikaiak életéből. Ez két felvonásos. Vassban 
,iis több slágeros műsort, mutattak be. A gyöt-
relmes szerelem két felvonásos l irai történet, 
m ig A király őre két felvonásos amerikai 
dráma. I t t nagyszerű bohózatok egészítik ki 
a műsort. Szombaton ,az Apolló moziban is 
lesz már előadás, A császárnő c imü világszen-
zációt játszák. Ez a nagy sláger csak két, na-
pig látható. — A Sarab Bernhardt estélyre, 
mely hétfőn lesz az Urániában, jegyek már 
előre válthatók. 

Leg jobb sz inház i cukorkák Linden-

feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-

ban, Kárász-utca 8. szám alatt kapha tók . 
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Reformok előtt 
Szeged közigazgatása. 

— A belügyminiszter leirata. — 

Bizot tság kiküldése adatokért.^ — 

(Saját tudósitónktól.) Szeged város köz-
igazgatása jelentős reformok küszöbén áll. 
Lukács László belügyminiszter erősen mun-
kálkodik már azon a törvénytervezeten, a 
mely arra lesz hivatva, hogy gyökerében új-
já szervezze a magyar városok közigazga-
tását. Tudvalevő ugyanis, hogy a városok 
fejlesztéséről szóló szentesitett törvény uta-
sította a belügyminisztert, hogy 1912. augusz-
tus tizenharmadikától számitott két éven be-
iül ,a városok szervezetéről, közigazgatásáról, 
háztartásáról, valamint a rendőrség orszá-
gos megreformálásáról törvényjavaslatot ké-
szítsen és terjessze azt a törvényhozás elé. 

A belügyminiszter a törvény utasításá-
hoz híven megkezdte az előkészítő munkála-
tokat és leiratban hivja föl ,a törvényható-
ságokat arra, hogy a szükséges adatokat 
egy tőle kiküldendő bizottsággal együttesen 
gyűjtsék össze és terjesszék föl. 

A miniszternek ez a leirata már le is 
érkezett egyik-másik törvényhatósághoz. 
Legelőször Arad kapta meg. Szeged, ugy 
látszik, majd csak ezután ikerül sorra, ami 
természetesen nem zárja ki .azt, hogy — mi-
után nyilvánosságra került — olyannak te-
kintsük, amely a legközelebbről érinti Sze-
ged közigazgatását. Igen közel vagyunk már 
ahoz az időponthoz, amikor egészen, más ala-
pokon fog haladni a város közigazgatásának 
ósdi, elavult menete. 

A leirat igen terjedelmes. Részletesen 
kiterjeszkedik minden körülményre, amit az 
uj törvény megszerkesztésének előmun-
kálatai során figyelembe kell venni. Pontos 
utasítást ad a városoknak, hogy miféle ada-
tokra van szükség és kéri a törvényhatósá-
gokat, hogy a .kiküldendő bizottságot mun-
kájában odaadóan támogassák. A leirat leg-
fontosabb passzusát itt közöl jük: 

„Hagy a reformokat előkészítő munká-

latok — mondja a miniszteri ileiir.ait — ered-

ményesek legyenek, ehhez .a gyakorlati köz-

igazgatás . .alapos ismerete, valamint, a hiá-

nyok lelkiismeretes 'mérlegelése szükségelte-

tik. Hogy az alkotandó törvények a gyakor-

la t i közigazgatás szükségleteit minél töké-

letesebben1 kiiegészitsék, a szükséges adatokat 

saját közegeim utján a helyszínén szándéko-

zom beszerezni. 

Elhatároztam ennélfogva, Ihogy ,a veze-

tésem .alatt á l ló belügyminisztérium kebelé-

ből a törvényhatóságokba bizottságot kül-

dök ki .avégből, hogy .ez a bizottság az emlí-

tett törvényszarkesztési előmunikálatoikíhoz 

szükséges adatokat és ismereteket a helyszí-

nén közvetlen tapasztalatból szerezze meg és 

.gyűjtse össze. Ez a bizottság rövidesen fog 

a törvényhatóságokhoz leérkezni. 

A kiküldésnek most részletezett céljából 

kifolyólag felkérem a törvényhatóságot, 

hogy a bizottságot munkálkodásában, oda-

adóan támogatni és ekként közvetlen köz-

reműködésével .is hozzájárulni szíveskedj ék 

a szemem előtt lebegő átírnák a célnak minél 

sikeresebb megvalósitásához, hogy az újon-

nan szervezendő közigazgatás a hozzáfűzött 

várakozásokat minden irányban és minél tö-

kéletesebben kielégítse. 

A bizottság ismeret- és adatgyűjtési fel-

adatából természetszerűleg és szükségképpen 

következik, hogy .az eljárás során a közigaz-

gatási eljárást, az ügyvitelt és a pénzkeze-

lést is minden vonatkozásában beható vizs-

gálat tárgyává fogja tenni." 

Az adatok összegyűjtése céljából a mi-
niszter csak a nagyobb városokba fogja ki-
küldeni a szakközegeiből alakított bizottsá-
got, amely valószinüen sorra járja majd a 
kijelölt városokat. A bizottság már a közeli 
hetekben megkezdi működését és először Ara-
dot keresi föl. Hogy Szeged mikor vesz részt 
az uj közigazgatási törvény előkészítő mun-
kálataiban, azt most még nem lehet tudni és 
valószínűleg akkor fog értesítést kapni, ha a 
bizottság az előbb sorra kerülő városokban 
elvégezte föladatát s idejövetele aktuálissá 
lesz. 

Milliárdok. 
— Beszél a had i statisztika. — 

(Saját tudósitónktól.) Hogy mennyi sok 
kincset pusztit világszerte a militarizmus, azt 
akkor látjuk legjobban, ha áttekintjük a nagy 
államok hadügyi kiadásainak kimutatását. A 
„Ouarterly Review" egyik utóbbi száma ér-
dekes cikket közöl a fegyverkezésről és eb-
ben a cikkben a következő kimutatást adja a 
legnagyobb katonai hatalmak szárazföldi és 
tengeri 'hadügyi kiadásairól: 

~ . 1909-1910-hen toosra 
Ország , , esik 

frank frank 

Ausztria-Magyarország 
Franciaország 
Német birodalom 

Anigolarszág 
Olaszország 
J apán 
Oroszország 
Egyesült Ál lamok 

907,250.000 
1.164,300.000 
1.531,225.000 
1.576,075.000 

584,350.000 
409,875.000 

1.414,000.000 
1.383,050.000 

29.90 
29.70 
23.70 
34.20 
14.90 
7.40 
8.50 

,14.90 

Ez összesen 9 milliárdot tesz ki kerek 
összegben. Ha ehez még hozzászámítjuk a 
kisebb államok hadügyi kiadásait, legalább 
is tiz mill iárdnyi összeget kapunk. És ez a 
rengeteg kiadás rohamosan emelkedik. Nem 
kell messze mennünk, megtaláljuk a példát 
itthon, ahol még egy éve sincs, hogy óriási 
mértékben emelték a hadügyi kiadásokat és 
már is ujabb emelésre készülnek. Francia-
ország a kétéves szolgálati időt háromra 
akarja fölemelni és ennek élső költségére 300 
milliót követel a kormány .a parlamenttől. A 
német birodalomban a hadügyi reformok el-
ső költsége kerek egy milliárd lesz. Az olasz 
kormány 200 milliót akar hadi flottája gya-
rapítására fordítani. 

Különösen a haditengerészet kiadásai 

emelkednek rohamosan. Erre vonatkozólag a 

nevezett lap a következő kimutatást közl i : 

Angolország hadi f lottája 1902-ben ke-

rek számban 881 mill ióba, 1911-ben 1,122 mil-

lióba került; az emelkedés 241 mill ió, vagyis 

27%. 

Ajz Egyesült Államok hadiiteragejrésj&eti 

kiadása 1902-ben 400 mill ió, 1911-ben 676 

mil l ió volt; emelkedés 276 mill ió, vagyis 64%. 

A német birodalomban 1902-ben 251 mil-

lió, 1911-ben 551 mil l ió; az emelkedés 300 mil-

lió, vagyis 119% 

Franciaország: 1902-ben 305 mill ió, 1911-

ben 418 mil l ió; emelkedés 113 mil l ió , vagyis 

37%. 

Oroszország: 1902-ben 261 mill ió, 1911-

ben 418 mil l ió; emelkedés 71 mill ió, vagyis 

27%. 

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket első kézből 
szerzik be. Erre alkalmat nyújt a most alakult 

„Egyesült pasz ta losok Butorraktára," 
(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben.) 

ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek ké 
szitményei, mindenféle kivitelben, réizletfizelésifl is kaphatók, 


