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Kikiáltották
a papi-tanácsot
Budapest, november 7. Ma délután mintegy száz áldozó paip a központi papnevelőben
kikiáltotta a pai tanácsot. Fölhívást intéznek
az ország papságához, szervezkedjenek
és
delegátusokat küldjenek a papi tanácsba.
Lammasch, A r z és C l a m - M a r t i n i c
Károly császárnál.
Bécs, november 7. A svájci és (németországi lapoknak azok a hirei, amelyek 'szerint az uraikodópár előkészületeket tett svájci tartózkodásra, teljesen alaptalanok.
őfelsége ma meghallgatta a szokásos jelentéseket és külön kihallgatáson fogadta gróf
Clam-Martinic
vezérőrnagyot, báró Arz vezérkari főnököt, Lammasch miniszterelnököt,
báró Bannams vasutügyi minisztert és Seipel
népjóléti minisztert.
*
Miksa főherceg Bécsben
megbetegedett.
őfelségéik a főherceget ma meglátogatták.
' Az olaszok elbocsátották
a visszatartott m a g y a r és osztrák
csapatokat
Bécs, november 7. A legfőbb olasz hadvezetőség a (hadseregifoparanesnokság. tiltakozására kijelenti, hogy a 34., 41. és 51. gyaloghadosztályt és a 12. lovashadosztályt, a
melyek rendben vonultak vissza, ismét szabadén bocsátotta, hogy folytassák visszavonulásukat. A visszavonulás céljása a^ olasz
legfőbb* hadvezetőség a z utak rossz állapota
miatt átengedte a Fellach-völgyben levő műutat. A legfőbb olasz hadvezetőség a hadiszerek és a lovak elkobzására vonatkozólag
a fegyverszüneti záradékra hivatkozik.
4 0 . 0 0 0 m a g y a r és osztrák ]
katona az amerikai f r o n t o n . ^
Rotterdam, november 7. Az amerÍKai főhadiszállásról jelentik: A magyar és osztrákfegyverszünet különös helyzetet teremtet: az
amerikai fronton, ahol negyvenezer
magyarosztrák katona van. Nem bizonyos, ugyanis,
írogy az amerikaiak 'hajlandók lesznek elvállalni a negyvenezer ember élelmezését és ellátását, ha megadni akarják magukat.\
Károly császár viiíát bérelt n y á r i
tartózkodásra
Zürich, november 7. A Tagé
Anzeiger
jelenti: Károly császár megbízásából SantMariban a császári család számára villát béreltek nyári tartózkodásra.
íü
LONDON: Aiigol hivatalos jelentés november 5-én. A tegnap Cambrai és a Sohelde
közti csatatéren megindított nagy támadás
alkalmával huszonöt német hadosztály ellen
vettük föl a harcot. A németek súlyos vereséget szenvedtek. A németek védelmi vonalát
harminc mérföldnyi fronton áttörtük. E fényes
siker következtében az ellenség az egész harc
vonalon visszavonulóban
van. A kikónyszeritett visszavonulás gyorsasága miatt az ellenség egész ütegeket és sok muníciót hagyott
hátra.

tévesek és bizonyára a Németország részéről történt határbiztosito intézkedésekből származnak.
Bécs, november 7. Bajor csapatok kedden ötven megrakott vasúti kocsiban Tirolba
érkeztek. Tegnap ujabb vonatok futottak át
legénységgel, tüzérséggel és három páncélos
vonattak Szerdán reggel a bajorok megszállották Innsbruckot.

A Nemzeti Tanács üdvözölte
a Szinésztanácsot.
— A színészek

szervezkedése. —

A szinésztanács csütörtökön ülést tartott,
amelyen meghívásra megjelentek Hollós József dr. és Juhász Gyula, a Nemzeti Tanács
tagjai és Pásztor József, a Délrrtagydrország
szerkesztője. A lelkes hangulatban lefolyt
ülésen, amelyen a színtársulat férfi- és nőtagjai igen nagy számban vettek részt, több
érdekes fölszólalás hangzott el a szinészek
szervezkedésének jelentőségéről.
Elsőnek Juhász Gyula az illusztris iró
tartott beszédet, aki ezeket mondotta a vidéki
színészetről:
Három jogcímen bátorkodom én statisztálni az önök mozgalmában. Mint a Nemzeti
Tanács tagja, amely Tanács a nemzeti és
emberi jogok lehető kiterjesztéséi! munkálkodik, mint radikális magyar író, minden szociális és kulturális, szabadságmozgalom lelkes
hive és mint színpadi szerző és kritikus, aki1
közelről ismerem azt az idegölő, nehé'z munkát, melyet a vidéki színészet annyi külső és
belső akadállyal küzdve teljesített. Az /iidő
elérkezett, hogv a vidéki színész az életben,
a társadalomban végre sugó nélkül is akarjon és tudjon gondolkozni és cselekedni4 Gyönyörű hagyományai vannak e színészetnek
még a szegedi Kelemen László korából, kivált a magyar ige hirdetésének küldetésében.
Én őszintén kimondom: az utolsó időkben a
vidéki színészetben a komoly művészi irány
hanyatlásának jelei voltak érezhetők. De nem ,
azért, mert nincsenek igen tehetséges és igen
becsvágyó színészeink, hanem mert a nyomasztó szociális és kulturális viszonyok kényszerűsége miatt éppen a legjobbak elkallódtak. az, igazi művészet számára sokan elzüllöttek.\Sajnos, a vidéki szinészek még mindig
nem találhatták meg méltó helyüket a ma
társadalmában, mert a l ^ t ö b b magyar színész. bár lelkében polgári hajlandóságú, de
gazdasági rabszotgasoísa folytán játszotta a
bohémet, adta a könnyemiit, pedig belül a lelke sírt és a gondoktól roskadczottAAz igazi
bohémség szép dolog, de az a lelki Szabadságban és a valódi egyéniségben rejlik, ez pedig
csakis a gazdasági és kulturális jólét kivirágzása lehet.<jEgyesülni kell a világot jelentő
deszkák proletárjainak is és
szervezkedni,
hogy méltó rendjük legyen! Mert nem anarchiát akarunk ma, de rendet minden vonalon,
már pedig a régi rend anarchia volt, amelyben a valódi tehetség, elkallódott, amelyben
az emberek nem a j eszük és szivük, de a könyökük és szájuk révén érvényesültekNA mai
vidéki színészetre gyönyörű feladat vár: a
régi világ rendetlen rendjében .tönk szélére
juttatott színházi kultarának restaurálása, de
gyökeresen! Ezt alnvaTast pedig csak önérzetes és öntudatos szervezkedéssel lehet és
kell is betölteni! Nem egyéni ambíciók tujtengéséről vagv letöréséről, de az igazi értékek jogos .érvényesítéséről van szó a magyar művelődés, tehát az ej^s?....társadalom
j a v á r a / A szépség, jóság és igazság vallásának győzelmét kelj kivívni a színpadon is,
mint az életben. E jelben vállalom a szoiida- ritást az önök máris eredményesen induló
mozgalmával, amelynek sikere a valód: művészet sikerét fogja jelenteni

Prága, november 7. Azokkal a hírekkel
Juhász Gyula megkapó hatású, zajos tetszemben, hogy a német csapatok átlépték
széssel fogadott beszéde után Pásztor József
Eger vidék határát, a prágai német estilapok rróla'.t föl. aki örömmel üdvözölte a SzirtészÉgerből ugy értesülnek, hogy ezek a hírek t anács megalakulását. Kiiejtette hogy ilyen-

Szeged, 1918. november 8.
szodá'bs irányúi mozgalmat, amely a vidéki
szülészet fejlesztésére hivatott, teljes jerejéve!
támogatja. Rámutatott arra. hogy a Déimagyarország sohasem a. színészeket támadta,
amikor bírálatot mondott, hanem a színházat,
még pedig azért, mert magasabb nívót akart,
a kulturális' érdekek érvényesülését akarta
az igazgatói érdekekkel szemben. Annak a
reményének adott kifejezést, hogy a szinészek szervezkedésének üdvös hatása lesz.
Hollós József dr. a Nemzeti Tanács nevében üdvözölte a Szinésztanács megalakulását. Fölhívta a színészeket, hogy szakszervezeti alapon szervezkedjenek érdekeik védelmére, mint a munkások. A színészeket
szervezkedésüknél kulturális, szociális és a
magasabb emberi érdek vezesse.
Szegő Endre, a Szinésztanács
elnöke
megköszönte a fölszólalásokat, a sajtó és a
Nemzeti Tanács támogatását. Ezzel az Ülés
véget ért.
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Korzó Mozi R.-T.
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Igazgató:
VASS SÁNDOR.
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Pénteken, szombaton, és vasárnap
Világszenzáció!

Világszenzáció!

A legcsódásabb olasz film:

A földalatti
szindikátus
Nagyt dráma 5 felvonásban.
Izgalmas!

Szenzációs!

Rendes helyárak.
Előadások pénteken és szombaton
5, és fél 9, vasárnap 2, fél 4, 5, 7
és fél 9 órakor.

kézimunka

üzlete

Tisza Lajos-körut 48, sz.
Ous raktár előrajzott kézimunkákban
Selyem
hímzések olcsó árban elváíialiatnak.

Óráját és ékszerei!

pyiftassa elsőrangú óra- és ékszer*
üzletemben. S z o l i d

Ó r á k b a n és ékszerekben

v.v.

árak:

nagy

FISCHEKK.

raktár.
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Korzó-kávéház mellett.

