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ráismerni, az croszlános kútban bűzös hálál-
ván. Gerolamo Romanino freskói pedig sok 
•helyen agyaggai, malterral vannak bemázol-
va. A Chiesa delta Santa Maria Maggiore — 
az egykori zsinat székhelye van aránylag a 
legjobb állapotban, a mult század végén res-
taurálták. Büszkesége a hirest' „Sangertri-
biin" remek faragványaival, amely tényleg 
szemlélésre méltó, Vicentino müve. Egv ál-
liró'agosan Marettónak tulajdonított fest-
mény is itt van, ezek Trient nevezetességei. 

Kezd hűvösebb lenni, az emberek kijön-
nek házaikból. Elnézem ezt a népet, tüzes-
vérü, parázsszemü embereket. A mozdulatuk 
gyors, forró, a beszédjük valami különös 
éneklés, a járásuk kissé himbáló, nincs ezek-
ben semmi az osztrákból, ezek tisztán ola-
szok. A nők ruházata legnagyobbrészt fel-
tűnő, szines, de náluk minden természetes és 
egyéni. A hangos viselkedésüket épp olv ter-
mészetesnek tartják, mint a lehetetlen, ka-
cér kalapjaikat, libegő-lengő díszeikkel, ha-
jukba tűzött szallagokkal. S mint vakitó su-
gár világit belém: ezek mind idegenek lesz-
nek reánk nézve, testvéreiknek csak azokat 
tekintik, akik a Pó környékén laknak, a szi-
vük, gondolkozásuk oda húzza őket. 

A forgalom legnagyobb a pályaudvaron. 
6 óra után jön a bécsi gyors: ez a nap leg-
nagyobb szenzációja. Dübörögve, reszketve 
áll be a vonat, az utasok hihetetlen gyorsa-
sággal özönlenek ki. szintén legnagyobb részt 
katonaság. Pár perc múlva már árulják a 
friss újságokat, Freie Presse, München Nach-
richten, Pesti Oirlap, Az Est, Die Zeit. A 
pályaudvarra kiözönlött sokaság_ ráveti ma-
g á ü a z újságokra, a tolongás életveszélyes, 
a tömeg állatiassá kezd lenni. 

És kezdem elgondolni, milyen lesz az, ha 
itt újra átrobog majd a berlin—nápolyi ex-
press, a velencei gyors az ő Baedeekeres, 
elegáns utasaival, soknyelvű közönségével, 
amikor a pályaudvaron a Matin, Figaro, 
Daily Maii, Corniere delta Sera-t fogják áru-
sítani. Azok is ilyen állatiasan fogják egy-
mást taposni? Mikor fognak az emberek 
megszelídülni, megfinomodni, ha ugyan egy-
általán bekövetkezik ez. 

A dombon levő városrészre még vissza-
néz a nap. A téglavörös, agyagszinü, meg 
zoidessárga házak mosolyognak, lépcsőzete-
sen emelkedve fekete-zöld néma ciprusok ál-
lanak komoran, titokzatosan. És a magasba 
törnek, mint izmos kar, kiemelkednek ebből a 
levegőből, vérterhes ködből s a szél elsuhan 
fölöttük és ők tovább állnak, várnak. Mit lát-
hattak ezek, hány év óta állnak ebben a meg 
csontosodott, odaszögezett állapotban? 

Sötétedik. Ablakok nyílnak, fényszemek 
születnek sötét mezőkben, zeneének, vidám 
nevetés mindenütt. Egy lapos tetejű házon 
gyerekek visonganak, egy erkélyen a virá-
gokat öntözik, egy lakásból grammofon hal-
latszik: a Coppélia ballettje. Dudorászó em-
berek térnek be hirtelen fölnyitott borméré-
sekbe, apró cukrászdákba, a Via San Pietro 
sarkán zongoraszó hallatszik, ének: „Visi d' 
arte, visi d' amore", a Tosca imája. Kicsiny 
skálájú hang, de valami végtelen bizalommal 
és határozottsággal énekel/mintha hangja a 
legjobbak közül való lenne. A zongora időn-
kint elhalkul s ezt az időt az énekesnő egy 
önkényesen beillesztett trillával tölti ki. 

Tisztán, szépen öltözött katonák sétál-
nak, egyik ép most csatlakozik az előttem ha-
ladé leányhoz: Ai 

„Buona sera mia bella. Cone stá? Bene? 
Messziről a mozi tüzvörös ivlámpája va-

kít sugaraival, oda haladnak. Betérek én is. 

A helyiségben minden hely el van foglalva, 
katonaság, civill keverve. A zenekar a Tru-
badurt játsza, a vásznon Erna Moréna im-
bolyog egy hosszú, lepelszerü fehér köntös-
ben, karjait kitárva ugy áll a sziklás tenger-
parton, mint egy viharban zokogó liliom. A 
közönség néha elég hangos megjegyzésssel 
kiséri játékát, sőt néha tetszésének is kifeje-
zést ad, darabosan silabizálják az olasz nyel-
vűek a szöveget. 

Éjfélre jár. Még mindenféle zenetöredék 
hatol föl a szobámba, szivből jövő, üde kaca-
jok, sietve becsukott ajtók. Az előbbi éneklő 
nő most újra rákezd, a Lamermoori Luciát 
énekli. Már félálomban vagyok, de még hall-
gatom s a hang ringat, röpit. Már nem tudom, 
hol vagyfok, Trientben-e/'vagy Milanóban, 
csak érzem, hogy a levegő édes, fűszeres, 
fénysáv vetődik a takarómra, de ebben a 
langyosságban lusta vagyok követni, jóleső,' 
erőtlen bágyadtság ömlik el a tagjaimon, az 
érzékeimen, már az éneket is csak valami 
puha függönyön átszűrődve hallom. Egy 
messzi toronyóra tompa kongassál üt éj-
félt . . . 

Halmos Sándor. 

Tiz százalékkal emelje a 
város a színházi helyárakat 
— A tanács javas'ata a közgyűlésnek. — 

(Saját tudósítónktól.) A szeptemberi köz-
gyűlést előkészítő tanácsülésen foglalkozott a 
tanács a színházi helyárak emelésének kérdé-
sével is. A tanács hosszas, csaknem másfél-
órás vita után ugy határozott, hogy javasolja 
a közgyűlésnek a színházi helyárak tiz száza-
lékos emelését, ajzonban azzal a kikötéssel, 
hogy a helyáremelés többjövedelméből Al-

mássy Endre szinigazgató is csak mint szi-
nész részesedbet. A kért magasabb helyár-
emeléshez azért nem járult hozzá a tanács, 
nehogy a tisztviselő-osztályt teljesen kizárja 
a színházból. A helyáremelés csak erre a szini 
szezonra szól. A tanácskozás lefolyásáról az 
alábbi tud ősit ásunk számol be: 

Almássy Endre szinigazgató helyárfel-
emelési kérelmét dr. Gaál Endre ismertette. 
A tanács júniusban már foglalkozott a kér-
déssel és a kérelmet elutasította. Almássy a 
tanács határozatát megfölebbezte. Ezenkívül 
ujabb beadványok érkeztek az ügyben, ame-
lyekkel Almássy bizonyítani igyekszik, hogy 
ráfizetné a színházra. Ennek elhárítása miatt 
kéri a 20—Í22 százalékos helyárfÖlemelést. Csü-
törtökön aztán a színház színészei és személy-
zete beadványt adtak be a város tanácsához, 
amelyben ötven százalékos helyáremelés meg-
szavazását. kérték ugy, hogy ezt egyedül a szí-
nészek kapják, mint drágasági segélyt. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: A 
színészeik azt kérik, hogy az luj helyárfÖleme-
lést egyedül a színészek kapják, az igazgató 
is esak mint szinész részesedjék ebből. 

Taschler Endre: Hogy adta meg a helyár-
föklmeiést a közgyűlés legutóbb? 

Dr. Gaál Endre: A közgyűlés már foglal-
kozott ezzel a kérdéssel egy indítvány nyo-
mán és akkor nem járult hozzá, mondván, 
hogy az igazgató és társulata tagjai közötti 
viszony szabályozásába a közgyűlés nem me-
het bele. 

Dr. Kelemen Béla főispán: Ezzel a kér-
déssel tényleg nem foglalkozhat a közgyűlés. 

Bokor Pál: A tiz százalékos helyárföE 
emelés évenkint 100.000 koronás többletet je-
lentene a színtársulatnak. Ha a tiz százalékos 
helyárfÖlemelést tisztán a színészek kapnák, 

az javadalmazásukat körű.belül húsz száza-
lékkal emelné. 

Dr. Gaál Endre: Javasolja c tani cs a 
közgyűlésnek, hogy adja meg az igazgató ál-
tal kért helyárfÖlemelést. 

Balogh Károly: iMiután az igazgató sem-
miféle vonatkozásban nem teljesítette r erző-
déses kötelezettségét, javaslom, hc^;r a kérel-
mét utasítsa el a tanács, illetve a közgyűlés. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
más véleményen van. A színészek kérelmét 
tart ja igazságosnak, csak persze, nem ilyen 
borzasztóan magas százalékot! Tiz százalékos 
emelésnél többet nem ad. A tisztviselőket nem 
lehet kizárni a színházból, már pedig ezt je-
lentené az, ha ilyen súlyosan fölemelnék a 
helyárakat. Tiz százalékos helyáremeléshez — 
az élet drágulására való tekintettel — hozzá-
járul, de ugy, hogy ebből csak a színészek ré-
szesedjenek; az igazgatói jutalékot, amely tiz 
százalók, ebből ne vonhassák le. Legyen ez az 
emelés a színészek drágasági pótléka. 

Taschler Endre: Amikor a közönséget 
megterheljük, gondolnunk kellene arra, hogy 
valami terhet is elhárítsunk a válláról a házi-
pénztár könnyítése utján. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Hive vagyok 
ennek az okoskodásnak, de most oly csekély 
az emelés — tiz százalók — amit nem lehet 
megterhelni. Akkor tényleg neu adtunk a 
színészeknek semmit. Ha azonban azt látjuk, 
hogy a közgyűlés még magasabb százalékot 
akar adni, előjöhetünk ezzel is. 

Balogh Károly: Most érkeztünk el oda, 
amit. én már régen mondtam: adjuk bérbe a 
színházat. 

Dr. Gaál Endre: Ugy van! Ez helyes 
lenne! 

Dr. Somogyi Szilveszter: A tiz százalékos 
emelést adjuk meg ugy, hogy a naponkinti 
bevételből ezt a tiz százalékot még az igazga-
tói jiutalék levonása előtt vonják le a bevétel-
ből a színészek javára. 

Dír. Gaál Endre: Ebhez is hozzájárulok, 
de akkor pontról-pontra állapítsuk meg, hogy 
mik lesznek az uj színházi helyárak. 

A tanács végül is — dr. Gaál' Endre kivé-
telével —> egyhangúlag elfogadta a polgár-
mester javaslatát, hogy a helyárakatj esak 
erre a szezonra, tiz százalékkal fölemelik és 
ebből a tiz százalékból az igazgató is csak 
mint szinész részesedhessék. 

SPORT 
oooo 

Jótékonycélu futballmeccs Újszegeden, 
Vásárnap érdekes fotballineccset rendez az 

iSztk. A helybeli 5. honvéd gyalogezred pót-
zászlóaljának tisztikara a legnagyobb kész-
séggel vállalkozott arra, hogy kebeléből egy 
csapatot fog kiállitani, amely az iSztk-val ta-
lálkozik vasárnap az ujszegedi futballpályán, 
hogy ezen szereplésével is gyarapítsa a hadi-
özvegyek és árváknak gyűjtött alapot. Igen 
szép mérkőzésre van kilátás, amennyiben a 
tisztikar kebelében olyan Totball csapat ala-
kult, mely játéktudás dolgában bármely vi-
déki egyesülettel kiállja a versenyt. Fokozza 
a csapat erejét, liogy játékosaik mind régi 
fotballisták, kik közt játszik a Szaknak is né-
hány állandó embere. A mérkőzést fővárosi 
biró fogja vezetni. Kezdete fél 5 érakor. A 
lionvédzenekar fogja a mérkőzés előtt és a 
szünetben szórakoztatni a bizonyára előkelő 
és nagyszámú közönséget. Előzőleg fél 3 órai 
kezdettel az Sztk és a Szak ifjúsági csapatai 
játszanak. 

J 
Régi elismert kárpitos üzletemet és műhelyemet kibővítve egy nagy bútoráruházzal, 
melyet a Kárász-utca és Klauzál-tér sarkán (Gaál-palota) megnyitottam, hol a legjobb 
kivitelű uriszalonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos 
árakban kaphatók. Tisztelettel Braun Mihály. 


