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Csak lisztért 
énekel Saljapin, az orosz basszista. Ezelőtt, a 
béke boldog- napjaiban talán nem. is gondolt 
arra, hogy a liszt is valami, hogy aból készül 
a kenyér, a drága jó kenyér, amelynek Inját 
szenvedik nemcsak a muzsikok, hanem na-
gyon nagy urak is, sőt maga a volt cár is, az 
atyuska, ha ugyan él még a szegény. Csak 
lisztért énekel Saljapin, a világ leghíresebb 
énekese, aki ezelőtt még a télben is a. nyarat 
élvezte a virágok, a bűnök, a gondtalan ti-
vornyák átkos és mégis bűbájosán szép bizsu 
városában: Monte-Garloban. Ott énekelt év-
ről-évre a. kaszinó színházában, ahol nem 
Mart ha Regnierért bomlottak a férfiak, ha-
nem az ő buzaikékszinü szemébe volt szerel-
mes minden aszony, a leghíresebb demímon-
detói kezdve az utolsó kis kócos grizettig. 
(És vágyteli szemekkel tapadtak gyönyörű 
alakjára és sóvárogva nézték leomló, dus ha-
ját, amely szőke volt, mint Velence ősszel. 
Gyakran énekelt, hetenkint háromszor is és 
minden fellépéséért 12.000 frankot kapott és 
az opera zömök kis igazgatója: mónsieur 
Gomisbnrg boldogan dörzsölgette húsos kezét, 
ha Saljapin énekelt, aki most Moszkvában 
tizenkét pud lisztért, hallatja csodálatos hang-
ját, amelyhez fogható még nem volt, mióta a 
világ világ. Egy bájos, szép kép elevenedik 
meg emlékeztemben, ami SSaljapimnel kapcso-
latos. Hat éve már; a montecárloi opera 
kreációra készült: Massanet Don Khiote-jára, 
amelynek címszerepét Saljapin énekelte, ját-
szotta. Akik látták, hallották, sosem felejt-
hetik, amint nem felejthető el az e'sŐ szere-
lem sem. A bemutató után való nap délután-
ján ezrével ült ,az internacionális közönség 
a CaffékParis előtt. Saljapin a Hotel-Paris 
lépcsőzetén állott-, botjára támaszkodva szem-
lélte a nyüzsgő emberáradatot, amely sütké-
rezett a melegen tűző februári napban. A 
íHereüiitage felől egy bűbájos nő igyekezett 
fel a lépcsőn, lábujjhegyen közeledett. Salja-
pin felé és amikor oldalvást mellé ért, tfel-
pipiskedett és arcon csókolta az énekest. És 
mint aki jól végezte a dolgát, hirtelen elsie-
tett. Saljapin megfordult és amint megpillan-
totta a lefelé siető hölgyet, aki napernyője 
alól visszatekintett, megemelte szürke, puha 
kalapját és mély meghajlással köszönte meg 
a nappali ovációt. A GaffénPavis előtt sütké-
rező közönség ujjongva tapsolt és Saljapin, 
aki nem nappali színész, szemére vágta ka-
lapját és elsietett. A hölgy után ment-e, vagy 
máshová, nem tudni. 'Se az egyik, se a másik 
feltevés nem bizonyos, csak az, hogy a világ-
híres szép ember és énekes most csak lisztért 
énekel Moszkvában és talán a legápolatla-
.nabb és szurtos női kezet is megcsókija, ha 
lisztet hoz neki, aki a rubelnél, franknál, dol-
lárnál és fontnál is értékesebbnek ta r t j a a 
lisztet, amelyből készül az áldott- és jó, fosz-
lós és puha kenyér 

— A kiráiytsá egészséges. Bécsből jelentik, 
hogy Zita királyné állapota teljesen jóra for-
dult és ma már lázmentes volt. 

-— Személyi hir. Dr. Somagyi Szilveszter 
polgármester szerdán többheti szabadságra 
utazott. 

- Kitüntetések. A király Tárnoczky Béla 
48. gyalogezredbeli szolgálatonkivüü főhad-
nagynak az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartása elismeréseül a katonai ér-
demkereszt 3. osztályát a hadiékitménnyel és 
a kardokkal adományozta. Ugyanezt a kitün-
tetést kapta a hadi fáradalmak következté-
ben elhalt Vén András 48. gyalogezredbe!! 
taraiékos főhadnagy. Schanzer Imre 48. gya-
logezrebeli tartalékos hadnagynak a legfel-
ső dicsérő elismerés másodszor tudtul adatott. 
A háború alatt a katonai egészségügy körül 
szerzett kiváló érdemei elismeréseül Polyáni 
Boldizsár András szegedi csendőralezred'es-. 
nek a Vöröskereszt hadiékitáiéhyes II. osz-

tályú díszjelvényét adományozta a király. 
Czakó Mihály 5. honvéd gyalogezredbeli 
népfölkelő az ellenség' előtt tanúsított vitéz 
magatartása elismeréseül a vas érdemkeresz-
tet a vitézségi érem szalagján kapta. Hor-
váth Illés és Bosnyák Jakab népfolíkelőket 
az 5. bonvéd gyalogezredben az 1. osztályú vi-
tézségi éremmel tüntették ki. 

— Czeraiii kihallgatása. A Délmagyar-
ország szerdai számában hirül adta, hogy 
gróf Czernin Ottokár, volt külügyminisztert 
külön kihallgatáson fogadta a király. Mint 
Bécsből jelentik, a kihallgatás élénk feltűnést 
keltett a császárváros politikai köreiben, már 
annál is inkább, mert a kihallgatás nem 
Czernin kérésére történt. Czernin a királyi 
audiencia után egy- óráig tanácskozott gróf 
Barién külügyminiszterrel. Megindult errej 
a találgatások folyamata és politikai körük-
ben azt hiszik, hogy- Czernin kihallgatása és 
Buriánnal való tárgyalása a lengyel kérdés-
sel van összefüggésben. Arról- is beszélnek, 
hogy gróf Czernin jönne az osztrák kormány 
élére. A bécsi lapok behatóan foglalkoznak 
gróf Czernin királyi kihallgatásával és an-
nak a nézetüknek adnak kifejezést, hogy- a 
királyi • kihallgatás a volt külügyminisztert 
visszaadta a közéletnek és hogy rövidesen is-
mét mint aktiv politikust üdvözölhetik. 

Bécsből jelentik: Czernin volt külügymi-
niszter szerdán délelőtt felkereste Seidler 
miniszterelnököt, akivel hosszabb ideig ta-
nácskozott. Czernin tegnapi külön kihallgatá-
sát az uralkodónál és szerdai látogatását a 
miniszterelnöknél élénk figyelemmel és ro-
konszenvvel kisérik. Osztrák parlamenti kö-
rökben sokat beszélnek arról, hogy a király 
Czerninnek igen fontos missziót szánt. A 
mennyiben Seidler nem tud megegyezni a 
lengyelekkel, Czernin kap megbízást, hogy 
közvetítőként lépjen föl a lengyelek és Seid-
ler között. 

Bécsből jelentik: Illetékes helyről közlik, 
hogy gróf Czemint saját kérelmére és a kül-
ügyminiszter tudtával fogadta őfelsége ma-
gánkihallgatáson. A kihallgatás teljesen ma-
gánjellegű volt és ezzel az összes hozzá-
fűzött kombinációk elesnek. 

— A főrendiház uj alelnökei. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: A főrendiház alelnö-
keivé hir szerint gróf Keglevich Gábort és 
gróf Béldy Ákost fogják kinevezni. 

— Vádaláheiyezési indítvány Seidler ellen 
Bécsből jelentik: A cseh szocialista párt szer-
da délelőtti ülésén elhatározta, hogy a cseh 
szövetség teljes ülésén javasolni fogják a 
Seidler-kormánynak vád alá helyezését. 

— A cári család .tartózkodási helye. 
Stockholmból jelentik, hogy a volt cár csa-
ládját a Vjatka orosz tartomány egyik kis 
városába, Kopelmisbe vitték; Arról nincs 
hir, hogy a volt atyuska együtt van-e a csa-
ládjával. 

— Guberaiaan magyar állampolgár lesz. 
A világhírű hegedümüvés, Hubermarm Bro-
niszláv, aki már több izben koncertezett Sze-
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g'eden, a közei napokban magyar állampol-
gár lesz. Hogy az lehessen, Gobbi Alajos, a 
Nemzeti Zenede igazgatója, örökbe fogadta. 
A kiváló művész, aki most van művészeté-
nek delelőjén, szombaton teszi le fíódy Tiva-
dar, a- főváros polgármestere előtt a magyar 
állampolgári esküt 

— Beremslést kapnak a Máv. gépgyári 
munkások. Budapestről jelentik: A kormány az 
állam vasúti gépgyárak munkásai részére mint 
értesülünk, 20-430 százalékos béremelést en-
gedélyezett. A munkások bére ezzel az eme-» 
léssel eléri az államvasuti munkások bérát-
lagát. Mint ismeretes, a legutóbbi sztrájk, a 
mely tulaj donkép politikai jellegűvé fejlő- , 
dött, a gépgyári munkások bérköveteléséből 
keletkezett. 

— A gyermeknap. A gyermeknapot julius 
14-én tart ja meg a Széchenyi-téren és a Ge-
dóban a mostani idők komolyságának megfe-
lelő keretben. A Széchenyi-téren az urnák, a 
művész-sátor és a csárda lesz felállítva, a 
Klauzál-téren a szerencsekerék fog működni. 
A Gedóbau sóskifli és zöldséges-sátor várja 
a közönséget és az Árpád-otthon énekkara 
fog közreműködni. A rendező-bizottság kéri 
a megél'tő közönséget, hogy a szerencséke-
rékhez csak egy tárgyat küldjön a kir. Ítélő-
tábla. kapusához, vagy a foglalkoztató mű-
helybe (Vásárhelyiksugáru t 31.) 

— Gutenberg-ünnepély. A magyarországi 
könyvnyomdászok és betűöntők szakegyesü-
letének szegedi csoportja julius 14-én az uj-
szegedi vigadó nagytermében Gutenberg Já-
nos, a' nyomdászat feltalálójának emlékére 
jótékonycélu nagy Gutenberg-ünnepélyt ren-
dez kabaréval, világpostával, szépségverseny-
nyel, tánccal egybekötve. Az ünnepély délután 
5 órakor kabaréval kezdődik és utána 8 órai 
kezdettel a záróráig tánc. Belépődíj szemé-
lyenkint 2 kor. és 40 fillér vigalmi adó. ;Fe 
lülfizetések köszönettel vétetnek és hirlapilag 
nyugtáztatnak. A tiszta jövedelem felerész-
ben a hadbavonult nyomdászok családtag^ 
jainak segélyezésére, felerészben a csoport 
saját könyvtárának gyarapítására lesz for-
dítva. Műsor. 1. Gutenberg-induló. Énekli a 
Munkásdalárda. 2. Prolog. Ir ta Móra Ferenc, 
elmondja Hegedűs Mariska. 3. (Emlékezés 
Gutenbergről, felolvassa Zeisler Mór. 4. Ősz-
re jár . . ., énekli Bárkányi Maca. 5. Szere-
nád. Monológ, előadja Tóth Böske. 6, Műda-
lok, énekli Strauszler József. 7. Egy gondolat 
bánt engemet . . . Petőfitől, szavalja. Oláh 
István. 8. Búcsúszó, elmondja Hegedűs 
Mariska. 9. Elégedetlenek. Páros jelenet, elő-
adják Tóth Böske és Tóth Jakab. 10. Aktuá-
lis kuplék, énekli Oláh István. 1.1. Te csak sze-
ress, dalolj nevess . . ., énekli Hegedűs Ilon-
ka. 12. A- menyasszony. Monológ, előadja Gr 
leta Mancika. 13. Verset szavad Tóth Imre. 
34. A Munkásdalárda záróéneke. 

— Hadikölcsönjegyzés. A szegedi légszesz-
gyár és villamtelep tulajdonosa, a Budapes-
tem. székelő Központi Gáz- és Villamossági 
(Részvénytársaság a VIII. hadiköl csőn jegy j 
zésben is résztvett és további ötvenezer koro-
nát jegyzett. A társaság évek sora óta ala-
csony osztalékot kénytelen fizetni, sőt az 1917. 
évre osztalékot egyáltalán nem fizethetett. 
Eddigi jegyzései mégis 750 ezer koronát tet-
tek ki. . . 

— Csütörtökön megindul a repülőpósta. 
A hivatalos lap szerdai száma közli a keres-
kedelemügyi miniszter rendeletét, amely & 
Budapest és Bécs között berendezett repülő-
posta megindításáról intézkedik. A repülő-
posta csütörtök délután kezdi meg áiükö-
dését, A járat további intézkedésig Buda-
pestről naponta délután 4 és 5 óra között in-
dul és Budapestre a mátyásföldi kikötőhelyre 
naponta reggel hét és nyolc óra között érke-
zik. Egy Bécsbe szóló harminc gram sulyu 
ajánlott levélért 50 fillér rendes bérmentesi-
tési dijat, három korona repülőjárat szállítá-
si dijat, egy korona közvetítési illetéket és 
hatvan fillér expressdijat, összesen tehát 5 
korona 10 fillért keli fizetni. A posta semmi-
nemű szavatosságot vagy kártérítési kötele-
zettséget nem vállal a repülőjáratokkal szál-
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