Szeged, 1915. október 17.
A 'két,tőnek, a. mi áriánknak és az osztrák
ellenpontnak egybeolvadása, ugy -amint Brahms
műremekében megcsendül-, -ama felső zöngét
rezgeti elő, amely Én-ekek Énekévé, halál megvető bátorságnak, halállegyőző odaadásnak
Énekek Énekévé válik összefogó harcosaink
•szivében. És összeolvadó zenénk akkordjai
magasztos zengéssel töltik be az ősz királynak -palotáját, a megifjuló hazának templomát.
Ámen.
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A török Vörös Félhold képeslevelezöíapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bízottság, (Budapest, képviselőház.)

Mit jelent a polgármester
a hatósági élelmezésről.
(Saját tudósítónktól.) Dr. Somogyi -Szilveszter polgármester elkészítette havi beszámolóját, melyben Szeged közigazgatási életének
minden -érdekesebb részletéről számot szokott
adni a törvényhatósági bizottságnak. A jelentés, amelyet a polgármester már a közigazgatási bizottságnak is bemutatott, -azokról az
eseményekről, melyek a váro-s közélelmezésében a leginkább történtek, a következőket
mondja:
— A városnak lisztellátása ügyében tiszteiéitől jelentem, liogy -a m. kir. belügyminisztérium az 1100 vaggonban megáll-apittatiii kért
g-ábonaszükség.let helyett azt -csak 910 vaggonnal állapított meg. Ezen mennyiségből, már
előzetesen nyert -vásárláki engedély -al-apjáu
300 v-a-ggon gabona -beszerzését a város helybeli malmok u t j á n -eszközölte, a t-ö-bbi beszerzésére nézve pedig a .közgyűlés határozata értelmében a H-aditermény r.-t.-ga,l lépett érintkezésbe, s azzal oly értel-mü egyezségre jutott,
liogy a H-aditermény r.-t. november 1-től kezdődőleg havonta 40 vaggon lisztet fog szállítani
és pedig akként, hogy annak 60 -százaléka, főző-
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liszt, 20 százaléka .k,euyérli«zt és 20 százaléka
nullás liszt. A kenyériisztót azért szállitják
ily csekély arányban, mert a. pékek élve a
kormány rendelete alapján igénybe vehető bevásárlási engedéllyel,' a kenyérsütéshez több
mint 50 vaggon lisztet rendeltek meg ugyancsak a H-aditermény r.-t.-nál, amely mennyiség
-a város közönségének közélelmezésére megállapított gabona-, illetve li-sztmennyiség terhére -e-sik. A Hadi termény r.-t.-gal kötött egyezség értelmében nevezett részvénytársaság november, december és január -hónapokra feltétlenül! kötelezve van havonta 40 va-ggon liszt
szállítására, mig a későbbi időre havi 40 vaggon liszt szállítására vonatkozólag a szerződés
1—1 hónap-pal mindaddig meghosszabhitottnak
tekintetik, mig -a részvénytársaság a szerződést
3 hónappal előbb fel nem mondja, A Haditermény r.-t. igazgatójának kijelentése szerint
az általuk szállítandó -lisztet lehetőleg -a, Ba-ckmalomtól fogjuk maximális áron megkapni, a
Back-nialmot pedig nagy rábeszélés utján sikerült rábírni, hogy a lisztet a- kiskereskedők
részére i-s maximális áron szolgáltassa ki -s igy
ez esetben a liszt ára nem fog em-elke-diii; minthogy -azonban a H-aditermény r.-t. igazgatójának kij-elentése szerint nem bizonyos az, hogy
a lisztet a Baiek-maloumál lehetne kiutalni, ez
esetbe,n a lisztet Hódmezővásárhelyről fogjuk
kapni, amidőn is -a lisztnek á r a a. ,szállítási
költséggel drágább lesz.
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t u d j a biztosítani, mert maga a vadászat sem
állandó. Először a Pallavieini-urad-alomtól kaptuk a vadat, s r a j t a lesz a város hatósága,
hogy minél több v-ad-at szállítson és adhasson
el a váro-s közönségének, amivel -a hatóság különösen az uri osztályon fog a húsellátás tekintetében könnyíteni.
— Végül tisztelettel jelentem, hogy a város
lakosságának kellő vizzel való ellátása tekintetéből fúratni rendelt két artézi k u t egyike
már elkészült s a vízvezetékbe ideiglenesen
bekapcsoltatott, Ezen ideiglenes -bekapcsolás
folytán a vízvezeték körülbelül 1600 köbméterrel több vizet szolgáltathat, ennék dacára a
víztorony éjjelenkint 12 ór;\tól körülbelüli -fél 4
óráig elzáratik, mert oly n-agy a vízfogyasztás,
hogy másként a víztorony nem volna megtöltliető vizzel. A végleges bekapcsolásnál remélhető, hogy még 1000 köbméterrel -fog -emelkedni
a viz bősége, anii-nek folytán a víztornyot nem
kell éjjel elzárni. A második ártézi kut f ú r á s a
folyamatban van.
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magyaroeszág" kiadóhivatala fokozott gonddal kiván őrködni azon, hogy a lap kézbesítése
a kora reggeli órákban a legpontosabban történjék. Nagyon kérjük tehát igen tisztelt előfizetőinket, hogy a lap késedelmes, hibás kézbesítését a kiadóhivatalnak jelenteni
szíveskedjenek, hogy minden sérelmet 1 nyomban
orvosolhassunk
és a további
tévedéseknek
vagy mulasztásoknak
elejét vehessük.

Ezután arról tesz jelentést a polgármester,
hogy a földmiv-elésügyi miniszter 35.000 mm.
tengerit követel Szegedtől, majd igy folytatja:
— Minthogy -azonban -Szegeden -a háziszükségletet meghaladó tengerit alig termelnek, igy a rendelet kivihetetlen, a földmüvelésügyi miniszter u r ezen rendelkezése ellen felírtam, kérve annak hatályon .kívül helyezését,
emellett azonban a város tanácsa -a közszükségleti célokra átengedendő tengeri összeírását elrendelte s az jelenleg folyam-altban van.
— A hatósági huskimérésben -a város lakosságának élelmezése érdekéből a hatóság juhhust, marhahúst, zsírnak v-a-ló szalonnát méret,
továbbá a Fehértó halászatából -kikerülő halat,
a mai n-aptál kezdve nyulát, és fácánt és pedig a nyúlnak darabját 4 korona, -a fácán darabját 2 korona 80 fillér árban. A közön,ségnek
vadhússal v-a-ló állandó ellátását -a hatóság nem

— A KÖZÉLELMEZÉS
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szerdán délután indul a küldöttség Budapestre. A
törvényhatósági
bizottsági tagok a küldöttségben való részvételre a polgármesteri
hivatalban kitett ivén
jelentkezhetnek.
- Ismét felülvizsgálják a tisztjelölteket.
Ezdd-eig a tisztjelölteket a legénységi -felülvizsgáló bizottság vizsgálta, felül. A legújabb
ren-öelkezés értelmében- — mint a
KülügyIIadügy írja — a 'tisztjelölteknek (zászlósok,
liadapródok és hasonlók) is a tiszti felülvizsgáló bizottság elé ikerülnek és a róluk hozott

| h-a egy pár történetet mondunk el a Mester
életéből, amik nemcsak a művészt, ihanean az
Mostanában megint -szó esik Újházi Edéről. embert és a jókedvű bohémot i-s jellemzik.
Nem a művészete kapcsán, mert a Mester
Vendégszereplés
Szatymazon.
már rég n-ern -szerepel -a -színpadion, -hanem -az
Egy évtizede m á r elmuilt, hogy Szatymazon
elha-gyatottságá-ról, a betegségéről és a nélkükápolnát
építettek isten dicsőitésére. A -berenlézsekkel teljes -élééről í r n a k az uj-súgok. Juni-us
dezésére
nem
igen akadt pénz, igy h á t -elhatá1-én miul-t- három e-sztendeje, hogy a színpadon
rozták
a
szegediek,
hogy műkedvelő elő,adást
utoljára -szerepelt, Nagyváradon játszotta -a
rendeznek,
hogy
annak
jövedelméből -fedezhesC.onstantin abbé-nak — az ő alakitásában felejthetetlen — címszerepét, Több i zben bevon- sék a berendezés költségeit, özv. Zsótér Dez-sőtatta nálunk is ezt -a csodásan -szép alakítását, né és dr. Koszó Istvánná összeverbuv-á-lták a
amelyet gyönyörködve élvezett a szegedi kö- műkedvelőket és a már emiitett úrnőkön kívül Erőskövy Ilona, Koszó Ilona, Taschler Józönség is.
Azt gondoljuk, hogy Újházi Ede, akinek zsef, dr. Temesváry Géza, dr. Vödrös Andor,
I m r e és Kemény
művészi -élete teli van érdekes -eseményekkel, Kahók Győző, Ivánkovits
Sándor
újságíró
alkották
a
műkedvelők társamindig aktuális, nemcsak akkor, ha beteg, ha
ságát.
Csakhamar
megállapodtak
-az előadásra
napáldozatja nem volna te-li gondokkal, h a nem
kerülő
darabban
i-s.
A
bor-1
választották,
Gárszorulna r á a szivek melegségére, szeretetére.
donyi
Géza
-értékes
alkotását.
A
szerepek
kiMert. Újházi -Ede netocsak mint színész kiváló
o-szt-attak,
de
Göre
Gáborra
nem
akadt
szereplő.
egyéniség, nemcsak -mint művész tartozik a
legkiválóbbak közé, de mint szívbéli, jó ember A műkedvelők gondoltak merészet és nagyot
is, akinek elementum-a volt a jótteyés, érdé- ás fölkérték Újházi Edét, hogy nyár derekán,
mes arra, hogy -szót ejtsenek róla akkor is, jótékony célra, műkedvelők társaságában játamikor már nem lehet -az árnyékában sütkérez- szaná -el Göre bíró -szerepét. Az igenlő válasz
ni. Páratlan humora közismert, tréfára, mó- rövidesen megérkezett. Nagy volt az öröm a
kára hajló természete sok vidámságnak vot műkedvelők társaságában. Tanultak, próbáltak
előidézője és se -szeri -se -száma azoknak a jó- serényen. Végre elérkezett az előadás napja.
izü históriáknak, amiknek a Mester -a, központ- Újházi egy nappal előbb érkezett. Az előadás
napjának reggelén Újházi kocsin kiutazott
jában állott.
Szatymazra. Megérkezése után nyomban kezAbból az alkalomból, hogy or-szágos mozdetét vett-e a főpróba, A Mester kedélyeskedve
galom indut meg -a vidéki iszint,ársulatok kö| próbált -és eleinte Ímmel-ámmal mondta a szzött az érdekében, talán nem lesz érdektelen, |

re-pét. A műkedvelők -azonban l-élekkel csinálták
a dolgukat. Újházi figyelni kezdett és -sokszor
azon vette -magát -észre, hogy n-sm i-s tudja, -hol
tartanak, annyira elmerült a műkedvelők produkciójain-ak a szemlélésébe,
— Hisz ti nem is műkedvelők vagytok, de
kész színészek — kiáltott -fel -a főpróba után.
Boldog volt a dicséretre a műkedvelő csoport,
amely a Mesterrel együtt ebédre tért -a Zsótérta-iiyába. Újházi szája-ize szerint készült az
ebéd valamennyi fogása. Vidám volt a hangulat -az ebéd ideje alatt, majd asztalbontá-s után
alsós következett. Újházi — ritka eset — lefőzte
a társaságot. Nyert. Nem lehetett vele bírni,
olyan jó kedve volt. Hat óra felé a -műkedvelőket noszogatta az indulásra. Este nyolckor
kezdődött az előadás, rendkívül nagyszámú közönség jelenlétében. Volt olyan tanyai magyar,
aki száz koronával váltotta meg -a bilétáját.
Egész -este ünnepelték a Mestert, ő pedig játszó
társait, a műkedvelőket. Kábák Győzőt színész
talentumnak nevezte (utána nyomban ott is
hagyta a Csongrádi takaréktárt és beiratkozott a Vígszínház i -kólájába), T-a-schler József
Baraes Imre alakítására pedig nem talált elegendő dicsérő jelzőt.
— Mi ennek az embernek a polgári foglalkozása?
— Törvényszéki albiró, — adtuk meg a választ.
— Ha színész lesz, tizsze.r annyit kereshet,
mint amennyi most a jövedelme.
És mindenkit dicsért, ölelt, annyira tetszett

Ujházi-históriák.

