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LEVELEK AZ ÉLET MÖGÜL. 

Bűnbakot kerestek, aki feleljen .helyet-
tük, amiért a város közönségének pénzéivel 
kissé, — hogy finoman mondjam — neglisén 
bántak. És természetes, hogy találtak bűn-
bakot. Bűnbak a gazdász, mert nem számolt 
el, amikor a kutya sem követelte tőle a szám-
adást. iA hatósági bolt nem jól szuperált, be 
kellett csukni. Világos, Oiogy nem a rendszer, 
nem .a gazda a hibás, hanem az — inasok... 
Igy let bűnbak a kanász, ajuhász, a béres, 
sőt a: métely is . . . Bűnbak .mindenki, mert 
mindenki felelős a város dolgaiért, .csak az 
— oszlopok nem. Az oszlopos urak nem igen 
szeretik a felelősségre vonás kellemetlensé-
geit. Mi lenne tuduiilik .akkor, Iha egy újkori 
szegedi Sámsonnak eszébe jutna ezeket az osz 
lopokat égy kissé megrázogatni? — A bűn-
bakot megtalálták, de elfelejtették utána 
megmosni a kezüket, mert hiszen nagyon si-
ettek, no és mert — nincs mosdó a tanács-
tere-miben. Reméljük, hogy az ilyen ügyek 
tárgyalásánál legközelebb már íbeáliltják a 
kézmosókat is. 

Ne halmozzuk fel a bankjegyeket, kiéri 
nagyon! a német birodalmi kormány. 
És ez volt a háboru kitörése óta a leghumo-
rosalbb kívánság. Mert hiszen: próbálnánk 
csak .felhalmozni ezeket a szép kékre-zöldre 
festett papírdarabokat, melyekért még — ke-
nyeret is kapni... De azért nem hinnők, 
bogy ennek a Németországban elhangzott 
kívánságnak egyebütt tennének eleget, mint 
minálunk Magyarországon. Mert itt ugyan 
a hadseregszállítók nemes és még szabadon-
járó céhén kiviül ném halmoz mostanában 
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senki emberfia. Ám ez .a pénzfelnemhalmozás 
nálunk nem egyéb, mint a hazaszeretet leg-
rnodernelb @eje... A hábor ueiején felhívás 
jött, hogy ne halmozzuk fel az ezüstpénzt. Az-
tán arra kértek bennünket, hogy ne gyűjt-
sük az aprópénzt. Most aztán .már a papír-
pénzt ne rakjuk össze szépen. Vagyis, más 
szóval: egye meg a kutya a macskát, ne igye-
kezzünk séhogyse meggazdagodni. .Ezért 
mondoui én, hogy a végén ki .fog derülni, 
hogy mi vagyunk a világ léghazaíiasa'bb 
népe, mert nem lesz lassanként egy árva 
garasunk se, amit — felhalmozhatnánk . . . 

Harminchárom nőt foglak el a rendőrök 
a szerelem tilos berkeiben egyetlen éjjel 
egyetlen razzián. A harminchárom, ucíliöz ter-
mészetesen harminchárom férfiú is tartozott, 
azonban őket nem fogta el a rendőrség. 
Hogy miért, nem, azon a moralisták törjék a 
fejüket. Ami nekünk .a dologban furcsa, az 
az, hogy még -mindig akad harminchárom 
férfi, aki, mint a példa is mutatja, a harc-
tereken is .megállná a helyét. És az, hogy 
csak liarrninéhárom nőt tudtak megfogni a 
rendőrök... iAz állítólag .megvadult erkölcs-
re aztán igy -vet pányvát az erélyes rendőr-
ség. Változik a világ. Néhány évvel ezelőtt 
az Ur igéjére volt szükség, ha a morál sze-
kerének rúdja le-felé fordult.. Ma a kátyúba 
került eikölcsszekeret néhány szemfüles 
rendőr is kihúzza. Igaz ugyan, hogy a morál 
csak takarókép vesz részt ebben a játékban. 
A cél: a közegészség. És, inert erről mosta-
nában a doktorok gondoskodnak, kiderül las-
sanként, hegy ok a modern kor — igazi mo-
ralistái . . . 

Maurice Gamin. 

Alkalmi vásár 
Sandbergnál 
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ratlan. 
HÉTFŐ: Ártatlan Zsuzsi, operett. Páros. 
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lan. 
PÉNTEK: A császárné, operett, bemu-

tató. Páros. 
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A vidéki színészet bajai . 

(A (vidékii .színészetnek minden időiben 
voltak ügyes-bajos dolgai, amik referálásra 
vártak, de orvoslást nem nyertek, annyi kel-
lemetlensége azonban neun igen akadt, mint 
mostanában, a véres háboru ideje alatt. 
Egyik baj a másikat követi és. ha az egyik 
véget ér, következik a ,másik, ami a vidéki 
színészet szociális érdekeit érinti és a helyze-
tet mindjobban megnehezíti. 

.A háboru óta az első baj az yolt, Ibogy 
a vidéki színigazgatók éltek azzal a joguk-
kal, hegy a szerződéseket felbonthatják. 
Szélnek eresztették tehát a társulatukat és-
igy sok színjátszó maradt szerződés és ez-
zel együtt kenyér nélkül. Ez a művelet csak 
.arra volt jé, hegy a vidéki színészet fejlő-
dési és anyagi állapotában mCgbénittassék 
és hogy h-e igazolást nyerjen az a kinos va-
lóság, hogy -a színész helyzete bizonytalan 
lés az igazgatóik kénye-kedvétől függ. 

A másik baj a patent kitalálásból: a. 
konzorciumos állapotból származott, A szí-
nészet tagjainaik mérsékelt fizetés mellett 
kellett szerződést kötni és az igy előállott 
helyzetet súlyosbította iaiz országos, drága-
ság, amit jóval nagyobb jövedelmű emberek-
nek is bajos elszenvedni. Az igazgatók eg-
zisztenciája azonban biztosítva lett, mert ők 
a bruttó bevétel tiz százalékát élvezték a 
maximális havi fizetés mellett. Második ösz-
tendéje tart már a konzorciu-mos állapot, 
aminek a színészet tagjai a szenvedő alakjai, 
akik a Sziuészegyesület által szankcionált 
„törvények" ellen unit sem tehettek. Jé sze-
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Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 

Gyermekjegyek csak az első előadásokon érvényesek. 
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