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BULGÁRIA VÉGZETE. 
Bécs, julius 30. Wagner Hermeneguildó, 

a Reidhspost haditudósítója ma cikket irt a 
Reiohspostba Bulgária végzetéről. Többi kö-
zött a bolgár rendszerváltozás kulisszatit-
kairól is szól és ezt imondja: 

Egész Bulgáriában a nép és a hadsereg 
Danewet tartja most a nemzeti szerencsétlen-
ség okozójának, Daniew nua fogoly, akli nem 
mer népe előtt megjelenni. Mádon a bukása 
után váló napon felesége megjelent a szófiai 
kórházban, a megsebesült embereik .letépték 
kötelékeiket és igy kénysaeritették Damewinét 
hiogy az áruló felesége miniden1 ,bizonnyal 
önfeláldozó munkáját azonnal abbahagyja. 
A hadsereg örömriválgássail tört ki, máikor 
a Datoew-lkaíblinet lemonldáisiáról értesült, 

Dan-ew d.r. politikai ellenfelei, a mostani 
kiaibi.net tagjai, terjedelmes vádiratot készí-
tenek Danew ellen. (Midőn Radoszlawov a ka-
ibimet-alakltásit elvállalta, jellemzően igy nyi-
latkozott: 

— Adja isten, ihogy az a szereiucsétkn 
varázs, amely alatt elődeink állottak, örökre 
megtört légyen és eltűnjék a (bolgár népről. 
Az én programom ezzel szemben ez lesz: Bel-
ső barátság és egyetértés Ausztriával és Ma-
gyarországai. 

Danew doktort a külügyi helyzetről mon-
dott expozéj'a közben saját híveinek kinos 
megdöbbenésére kétszer hívta telefonhoz az 
orosz követ. Daniew tehát egyrészről mindent 
megtett a szövetségesek ellen valló bálborura, 
másrészről Wagnernek a következőket mon-
dotta: 

.— Holnap Pétervárra utazom éis remé-
lem, hogy minden jóra fordul. 

— Midőn Danew fölismerte, hogy szemé-
lyes (helyzete memitketetlen, Neklyudov szófiai 
orosz követlrez ment, akivel órák hosszáig 
folytatott titokzatos tanácskozás után elhatá-
rozta a Malinov-kabinet alakítását és a libe-
rális párt belevonását, de csiaik azzal 'a1 fölté-
tellel, hogy a .külügyi tárcát Dainewnek egyik 
belső barát ja vállalja el. Annák idején — 
véli cikkében Wagner — ihiiteiles magyaráza-
tot lehet majd nyerni arra a táviratra vonat-
kozóan is, amelyet Danew dr. a szobrainje 
összeüilésének napján mutatott a pártvezérek-
nek a helyzet jellemzésére. A táviinat körül-
belül igy hangzott: 

— A hetedik és a nyolcadik hadosztály 
összeköttetése megszaikádt. A szerbek előre-
nyomulása Koesanán tuil föltartóztaithatat-
.lam. Kérjetek intervenciót, Kovacsev 'tá-
bornok. 

Dainew a pártvezérekkel tanácskozott ez-
után. A nagy politikus fontoskődé szenepót 
játszotta, aki mindezt élőre látta. Bizonyára 
ekkor pótolta bele .a miniszterelnök expozé-
jába azt a helyet, áhol a sztratégiai felvo-
nulás hibáiról szól, Én magam ugyan nem 
hallottam, ide hiteles forrásból értesültem ró-
la — mondja tovább Wagner — hogy az 
egyik ellenzéki Vezér azzal a kérdéssel for-
dult Danew,hez, vá j jon még van-e az a 'Miorse-
szajag, amelyen ez a végzetes távirat jött. 
Ez,t a M orse-szalagot még mla sem találták 
meg és a Reiöhspost tudósító j a Kovaesev tá-
bornok környezetéből hallotta., hogy Kova-
csev a leghatározottabban kijelentette, hogy 
ezt a táviratot nem ö irta. 

Midőn Radoszkuvov, a haditudósító el-
utazása előtt értesült arról, hogy a törökök 
újra megszállották Drinápolyt, a következő-
kép nyilatkozott: 

— Nagyon terhes az én örökséglem. Min-
den oldíalirél Btióh-hireket kapok, dte mégis 
ki fogom tartani. Ha Bukarestibe megy, mond 
ja meg, hogy mindent föl fogok ajánlani, 
ihogy helyreállitsam a történelmi jó szomszé-
di és baráti viszonyt Romániával és ha Bécs-
be megy, mondja meg nevemben az egész 
világnak, hogy a bolgár hadsereg leverésé-
ről szóló hirek nem igazak. 
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A szegedi és országos 
artista-nyomor, 

(Baját tudósítónktól.) A vidéki városok 
kabaréi egyre-másra csődöt mondanak. Egy 
ilyen csőd mindenkor azt jelenti, hogy a ka-
baréban foglalkoztatott artisták ós artista-
nők nemcsak hogy Ingyen dolgozták, 'de a 
legtöbb esetben annyi pénzük sincs, hogy 
gyászos szereplésük szinlhelyéről tovább 
utazhassanak. Az idén Szegedien is többször 
előfordult, hogy egyes artistáik letörve, kény-
szerutilevél segítségével voltak kénytelenek 
elhagyni a várost. Igy van ez azonban más-
hol is, úgyszólván minden nagyabb városá-
ban az országnak, ahol nyaranta a könnyű 
művészet kultiiválöi felütik ideiglenes sátor-
fájukat. 

. Kolozsváron a Biazini szálló kabaréjá-
ban az éjjeli üzletet az úgynevezett Ball-Ta-
harimt egy némileg már elvirágzott artista-
nő vezeti. Itt az artistanők sinva panaszol-
ják, hogy e hó elsejétől tizenötőidlikéig működ-
ték a jeles diireotornő anyai szárnyai al-aítt 
Ez idő alatt egyetlen fillér gázsit nem kap-
tak, sőt amikor pénznélkül, nyomorult-szegé-
nyen valahogy útnak eresztették őket, a ka-
baré és szálló derék tulajdonosa minden hol-
mijukat vissza,tartotta. Miiért? Mert gázsi hiá 
nyában beiadósodtak a kabaréhoz tartozó szál-
lóban. 

Nagyváraidon a Kondor-féle Ikabaré ez-
lidéág csak csekély négyszer ment tönkre. 

'Maros vásárhelyt két kabaré csukta be 
cifraüvegies ajtóit. 

Temesvá.rott a iGyárvárosi-Orfeium gyors 
egymásutánban kétszer bukott meg. 

És Szegeden? I t t a Paliaiis de Dans-hoz 
címzett müintézetnek lett szomorú vége. A 
Vigsznipad pedig álllainidé válságokkal küzd1, 
a kaipnit ás bezárta már ia többi között bi-
zony gyönge műsora- miatt is. 

Súlyos válsággal küzdenek a még fenn-
álló kabarék is. A Demokles kardja füge 
miindénik felett. 

,A vándor tournére merészkedő társulatok 
.iis letörve mennek vissza Budapestre. 

Tagadhatatlan, hogy ma minidén válla-
lat. súlyosan érzi az áldatlan gazdasági viszo-
nyokat. Ezekben kereshetnék az artisták nyo-
mortuságának egyik okát, ha nem látnánk 
egy botrányos körülményt: 

E:# berek, akik a legcsekélyebbnek nevez-
hető tőkealapot nélkülözik, fölcsapnak fcaba-
ré-igazgatómak. Leszerződtetnek öt-tiz tagot 
és elviszik őket „művészi körútra." Mór mofet 
ha beüt az „üzlet", jó, ha nem üt be, ugy is 
jó. Az első esetben hozzájutniak 'az artisták 
keserves munkájuk béréhez, az utóbbi eset-
ben akár kényszeratlevél segítségével lát-
hatják viszont szeretett fővárosukat. A direk-
tor urnák egyaránt mindegy. Ő, hia nem ke-
resett, nem is veszített. Az ügy mindenké-
pen az artisták bőrére megy. 

Ennek a válságos helyzetnek leginkább 
az artisták szervezetlensége az okozója. Fel-
lépő művészeink: a magyar artisták ezút-
tal a legfájóbb tragédiát az élet színpadján 
játszák. Vannak néhány százan. Vannak köz-
tük igazi, vérbeli művészek, dé vlamnak tekin-
télyes számmal kontárok is. 

A nők között — sajnos — csak igen ke-
vesen állják meg a legenyhébb erkölcsi kri-
tikát is, mert, különösen az utóbbi időben, 
annyi kétes elem tolakodott a rózsásnak uem 
éppen mondható pályára, hogy a laikus, 
disztiingválnii nem tudó közönség ezek utón 
bírálja meg az egész testületet. Az igazi ar-
tisták azonban a társadalomnak tevékeny, 
hasznos tagjai, nehéz, de tisztességes mun-
kával keresik meg a mindennapi kenyeret. 

Ezek az artisták mostan erős iaikaiót akar-
nak indítani létérdekükben. Azt akarják ke-
resztül vinni, hogy a hatóságtól ne kaphas-
son fellépési engedélyt az, aki ,az Artista-
Egyesületnek nem tagja. Ne diréktoroslkod'-
hassók az, laki az .illetékes' hatóságoknak nem 
tud kellő biztosítékot nyújtani arra nézve, 
hogy a szerződtetett tagokkal szemben leUv-ál-
lalt szerződésbeli kötelezettségeinek minidén 
tekintetben meg fog felelni. Ez különösen fon 
tos és megszívlelendő. 

Az engedélyek kiadásánál ne csak a szín-
házak, mozik és cirkuszok érdekeit vegyék 
figyelembe. Legyenek tekintettel arra, hogy 
az artisták is adófizető polgárok. Mert egyes 
társulatoktól egymásután tiz városban is 
megtagadják az előadási engedélyt, mert 
ugyanott éppen színtársulat, vagy cirkusz 
müködiik. 

Az artisták ezzel azt szeretnék elérni, 
hogy a hatóság alapos nagytakarítást ren-
dezzen. Ha kirostálná az artisták közül a ké-
tes egzisztenciákat, az artistásfcodás leple 
alatt „személyes foglalkozást" űző álortista-
nőket. 

Harkányi báró képviselö-jelöltsége. A 
nagyszentimiklósi választókerület küldöttsége 
ma délelőtt tizenegy órakor Rónay Jenő or-
szággyűlési képviselő vezetésével tisztelgett 
Harkányi János báró kereskedelemügyi mi-
niszternél s 'fölajánlotta néki a képviselője-
löltséget. Harkányi báró szivesen fogadta a 
küldöttséget és kijelentette, hogy készséggel 
vállalja el a jelöltséget. Megígérte, hogy va-
sárnap, augusztus 3-án megjelenik a kerület 
székhelyén, hogy a választóközönség előtt ki-
fejtse programját. A miniszter ezután a kül-
döttség tagjait meghívta villásireggelire. 

Miért volt Alfonz király Párlsban ? 
XIII. Alfonz spanyol -király — mint ismeretes 
—csütörtökön délelőtt Parisba utazott és ott 
töltött egy napot teljes inkognióban. Megér-
kezekor a Gare d'Orsiak palotája előtt .mind-
össze négy-öt ember várta: Poincaré elnök 
és még néhány hivatalos ember. Páris mód-
felett kíváncsi publikuma -semmi jelentősé-
get sem tulajdonított a cilinderes és fekete-
ruhás fiatalember megérkeztének. Alfonz ki-
rály ezután feleségével megszállt a Meurice-
hoteliben, bevásárolt egyet-mást a boulevard 
áruházában, est-e színházba ment, a nap fo-
lyamán kétszer beszélgetett a köztársasági 
elnökkel és pénteken délelőtt tovább utazott 
Londonba, György angol -királyhoz. Csak 
most, a királyi pár elutazása -után derült ki, 
mily nagyfontosságú volt a látogatás, mely 
minden valószínűség szerint igen nagy ha-
tással lesz a külpolitikai helyzet további ki-
alakulására. Egy előkelő párisi politikus a 
következőket mondta a spanyol király láto-
gatásáról : 

— A külpolitikai bonyodalmak fölmerü-
lése óta Franciaország és Anglia között ál-
landóan vannak bizonyos ellentétek, melye-
iket a két állam érdekeinek keresztezése Okoz. 
A spanyol király párisi és londoni látogatá-
sának jelentősége -épen abban rejlik, hogy az 
az angol-francia szövetség fölfrissitését és 
megerősítését célozza. Ugyanis- már régi idő 
fennáll egy szövetség a francia, angol és spa-
nyol nemzetek -között. Ennek az entetenek a 
külpolitikai ellentétek által való -meglazulá-
sát, esetleges fölbomlását akarja a spanyol 
király megakadáyozni. Bizunk benne, hogy 
ez a törekvés sikerrel fog járni. 

Alfonz király útját és annak sikerét az 
európai béke megóvása teszi a szokásos feje-
delmi látogatásokkal jelentősebbé1. 

F O G A K 
• z á j p a d l á s 

né lkül . 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továfeoá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 

B A R T A Á G O S T O N f o g t e c h n i k u s . 
Kígyó-utca I. sz. SZEOED. 


