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rostiak legsürgősebb
becsületbeli
kötelességei közé tartozik. Ugy tudjuk, hogy a majdnem, a valamikor, a jövő ködös távolában
építendő zenepalotában lesznek — jaj, de
mikor! — ezekre a célokra megfelelő helyiségek. Szeged kulturális fejlődése érdekében
volna szükség, még pedig égető szükség arra, 'hogy a zenepalota felépítése ne legyen —
a jövő zenéje.
Ahol a Dugonics-társaság,
Katholikus
kör, Szabadoktatdsi
bizottság,
Gyermektanulmányi-társaság
stb. stb. úgyszólván vetekszenek egymással abban, hogy miriél
szebbet, minél érdekesebbet és minél többet
nyújtsanak kulturkincseikből a közönségnek,
ott a legminimálisabb és a föltétlenül honorálandó kívánságok és pedig ugy a fent
megnevezett és meg nem nevezett társaságok, mint a közönség kívánságai közé kell,
hogy soroljuk azt, hogy legyen hol művelődni. A középkorban az egyetemeken a hallgatók ugyan földre szórt szalmán ültek és
Így irtá'k a diktált előadásokat, dehát az —
akkor volt. A kulturembernek már mások az
igényei s nem is vádolható túlzott igényűnek, ha néminemű, legalább egy ici-pici kény-elmet kiván akkor, amikor kulturszomját
akarja csillapítani.
Ezek után egészen őszintén bevallhatjuk, hogy eredetileg az volt a szándékunk,
hogy megrajzoljuk Szeged kultúrájának a
térképét azokban a dimenziókban, amelyekben a most mult télen mutatkozott s ime
csaknem egészen mást róttunk papírra. De
ez a más, mégis szoros kapcsolatban áll azzal a témával, amelyről voltaképpen néhány
sorban elmélkedni akartunk. Az olvasóközönség szives engedelmével fentartjuk magunknak ezt a jogot máskorra. Reméljük,
nem lesz hálátlan és meddő munka, ha mi, a
napi események krónikásai, a téli szezon kulturális képének a szétszórt vonásaiból publikumunknak legközelebb egy összefoglaló
képet nyujtunk.

Dráma 6 felvonásban.

A főszerepben
E l s a

Frőlich

A román követ Berchtoldnál. Bécsből
jelentik: A román
követ tegnap délután
meglátogatta, Berchtold gróf külügyminisztert és hosszabb ideig tanácskozott velie.
-Hir szerint a román kulturligának a monarchia ellen való tüntetéséről volt szó és a
követ megbízást kapott kormányától, hogy a
tüntetésről nem hivatalos formában tárgyaljon íRerebtold gróffal és adja meg neki
a megfelelő fö 1 világ ositásokat. Károly király tanácskozott erre vonatkozóan a román
külügyminiszterrel, és megbízta, tegye meg
•a szükséges intézkedéseket, hogy az Ausztria
és Magyarország
ciónak

vége

ellen

szakadjon,

mló

további

agitá-

m e r t ez s e m m i k é p e n

sem használ Románia érdekeinek.

Előadások:
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 12-ig.

A sztrájktőrvény. Az uj sajtótörvény
tárgyalásának idején a munkásszervezetek
vezetőinek küldöttsége fölkereste Balogh Jenő igazságügyminisztert, aki kijelentette,
hogy a munkások sztrájkjogáról törvényt
készit. Hogy a törvény rövidesen elkészül,

ezt bizonyltja Tisza István grói miniszterelnöknek az egyik munkaadó testülethez intézett következő leirata:
Folyó évi március 2-án 141. szám alatt
kelt beadványára értesítem -a szövetséget,
l i o g y a kormány
ma is fontos
ismeri
a sztrájkjog
törvényhozási

feladatának
szabályo-

zását és a dolgozni akaró munkások védőimét, valamint a munka,közvetítés rendezését
is. A kereskedelemügyi minisztériumban
ezekre a munkásügyi kérdések szabályozására
irányuló munkálatok folyamatban -vannak.
A kormánynak mindenesetre gondja lesz
arra, hogy a gyakorlati élet illetékes faktorai az elkészült tervezethez idejekorán hozzászólhassanak s minden útbaigazítást és
tanácsot köszönettel fog fogadni. Budapest,
1914. március 31. -Hazafias üdvözlettel Tisza.

A nővér.
— Mozidráma az életből. —
(Saját tudósítónktól.) Annak a szerelmi
regénynek, amely a legfelsőbb olasz arisztokrácia körében közbeszéd tárgyát képezi s
melynek központjában L. dúsgazdag római
főúr Mária nevii gyönyörű szép lánya áll,
szenzációs folytatása lett.
*L. hercegkisasszony lelesz ere tett egy
színészbe és hogy ezé lehessen és családja fölül elhárítsa egy ínesa.llianee szégyenét, vizbefutást inisoenált és amikor mindenki holtnak vélte, egy tizedrangu genuaii datlcsarnokba szerződött táncosnőnek Lagos Mária néven, szerelmesével pedig eljegyezte magát. A
dolog, kitudódott és ennek -első következménye az volt, hogy otthonmaradt bugának jegyese, Lanzi gróf, visszaküldte a heroegkis,asszonynak a jegygyűrűt, azzal az indokolással, hogy a. család egyik tagja komódi ásnő.
A kettős szerelmi affér
megindító és
szenzációsan érdekes bonyodalmakat idézett
elő. A hercegnőből táncosnővé lett Lagos iMá- j
riát közben a turini Tbeatro Grandé szerződtette és Lagos Mária elhatározta, hogy megbőszülj a Lanzi grófnak a húgával szemben
tanúsított viselkedését, (Ez ia káprázatos ördögi ügyességgel sikerült is neki: a fiatal
grófot magába bolondította 'ós bugának korábbi jegyese őrülten szerelmes lett belé. Az
ifjú lassanként egész vagyonát ráköltötte és
-amikor már nem volt miből élnie, -a bün ut-J
ját ól sem riadt vissza: váltót hamisított. 1
Egy százezer .lirás ékszert vásárolt a '-Stainiel
és Társa római ékszerész-cégnél Lagos Mária
részére és

hamis

váltóval

fizetett,

melyen

egy gazdag nagybátyjának aláírása szerepelt. Amikor ez kitudódott, az ékszerészek
följelentették a könnyelmű fiatalembert és
már várni lehetett, hogy -egy-két napon belül letartóztatják.
Közben azonban egy ujabb katasztrófa
ékelődik -az események sorába. A turini színházban, ahol Lagos Mária játszik, tüz támadt,
a színésznő éppen a színpadon van s a rettenetes pánikban elájul. Közel van a tűzhalál hoz, -amelyből azonban az utolsó percbeű
ha.láltmegvető bátorsággal kimenti imádója.
Lanzi gróf, -aki természetesen -akkor is a közelében volt. A színház, az uj Parsifal-diszletekkel

együtt

a tűz

martalékául

esik,

at

arisztokrata színésznő -azonban megmenekül
És most következett a fantasztikus szerelmi
história leg,lesújtóbb jelenete: Lanzi gróf, miután szerelmesét megmentette, a váM-óhainisitás miatt letartóztatástól való félelmében *
színésznő lakásán agyonlőtte

magát. .Há. eg>'

negyedórát késik, letartóztatták volna. Laj
g-os Máriát annyira megrendítették az egymásra torlódó tragikus események, hogy

kiváló bór- és
9 lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknáí, kösxvéoynél, cxukorcetegségnéi, v6r*s*nynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál biiünő hatása. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
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