
1910 november 27 D É L M A G Y A R O R S Z A G 3 

dat ármentesitett, minek íolytán annak bér-
iővedelme jelentékenyen emelkedett. 

A mult 1909-ik évben csak Nevrincsán, 
K r a s s ó s z ö r é n y m e g y é b e n l é t e s ü l t uj telepítés 
hetven gazdálkodó és tizenöt munkástelep-hely-
ivel Tergovesten befejezték a telepítést, Valea-
Innqán a hozzátelepités a jövö évben meg-
indítható Halasztást szenvedett a mosnicai 
hozzátelepités, mert a földek csak a jövő év-
ben lesznek teljesen irtva. 

(Közoktatás.) 

4 karánsebesi állami főgimnázium uj épüle-
tére még szükséges százezer korona föl van 
véve a költségvetésbe. 

A miniszter a jövő évben Perjámoson állami 
polgári iskola létesítését tervezi. 

A temesvári felsőkereskedelmi iskola részére 
a jövő évben kétezer koronával több segélyt 
irányzott elő a miniszter. 

(Igazságügy.) 

A Karánsebesen tervezett uj törvénykezési 
épület és fogház építési költségeinek további 
előirányzatát egyelőre függőben tartja a minisz-
ter. A temesvári uj fogház építését a temes-
vári igazságügyi hatóságok együttes elhelyezé-
sének kérdése tartja még függőben — mondja 
az igazságügyi miniszter — ós igy a költsé-
gek előirányzatát a következő évekre halasz-
totta. 

A képviselőház ülése. 
— Az indemnitás. — 

(Saját tudósitónktól.) Ez a k o r m á n y nem 

akar elődjének nyomdokaiba lépni. Nem 
terjeszthette eddig a képviselőház elé a költ-
ségvetést, indemnitást kér tehát, hogy az 
eksz-leksz bajaitól és kellemetlenségeitől meg-
kímélje az országot. Ez, persze, fáj az ellen-
zéknek, sorba állanak föl tehát szólásra 
és tagadják meg az indemnitást a kormány-
tól. Senkit sem lephet meg ez a negáció, 
aminthogy a mai ülés főérdekessége nem is 
a rakovszkyistvánok és batthyánytivadarok 
ál-kuruckodása volt, hanem az az okos, értel-
mes beszéd, amelynek kíséretében Hegedűs 
Lóránt az indemnitást elfogadásra aján-
lotta. 

Részletes tudósításunk ez ; 
Elnök : Kabos Ferenc. 

Jegyzők ; Szász Károly, Nyegre Lá.:zló, ZHnszky 

István. 
A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése 

után az elnök több föliratról tesz jelentést. 
Ezek közt van a gyufagyárosok egyesületének 
fölterjesztése a fehér foszfor t i lalmának tár 

gyában. Somogy vármegye közönségéé a korcs-
mák vasárnapi munkaszünete érdekében. Har-
madszori olvasásban fogadja el ezután a Ház a 
polgári pör rendtartásról szóló törvényjavaslatot 
A javaslatot átküldik a főrendiháznak. 

Dobieczky Sándor a közlekedésügyi bizottság 
nevében vicinális-vasutakról tesz jelentést. 

(Az indemnitás.) 

Hegedűs Lóránt előadó: A kormány négy 
hónapi indemnitást kér, mert a Ház idejéből 
nem futja, hogy ez év végéig tető alá,vigye 
a költségvetést. Kéri a Házat, fogadja el a 
javaslatot, mert ez a kérdés nem alkalmas 
politikai vitára. Elsősorban azért, mert az 
indemnitást a többség nem tekinti bizalmi 
kérdésnek, másodsorban a mostani körülmé-
nyek nem alkalmasak politikai harc folytatá-
sára. Az 1909. évi költségvetés ugyanis már 
négy hónapja van érvényben ós a kormány 
mindaddig, míg ezen a kereten belül kénytelen 
maradni, semmi reformot meg nem valósithat. 
De nem alkalmas a vitára az indemnitás azért 
sem, mert a költségvetési törvényjavaslat erre 
sokkal alkalmasabb. Kéri a javaslat elfogadá-
sát. (Helyeslés a jobboldalon.) 

(A volt államtitkár.) 

Désy Zoltán nem szavazza meg az indemni-
tást, mert az előadó indokait nem tartja elfo-
gadhatónak. Azonkívül a kormány programja 
iránt sincs azzal a bizalommal, mint ezt az in-
demnitás megköveteli. A mult évi költségve-
tésről ugyanis megállapította, hogy az abban 
kimutatott számok egytőí-egyig helytelenek. 
A pénzügyminiszter százharmincriyolc milliós 
deficitet mutat ki 1909-ből, holott a bevételek 

huszonhat millióval haladták meg a kiadásokat. 
Kíváncsi vagyok, hogy hozza ki az állami szám-
vevőszék a százharmincnyolc milliós deficitet. 

Lukács László pénzügyminiszter: Majd meg 
látja! 

Désy Zoltán: Részletesen revideálja ezután 
az 1911. évi költségvetés tételeit és ezekből 
arra a konklúzióra jut, hogy a kormány gaz-
dálkodása a bizalmat nem érdemli meg. A koa-
líció, mikor látta, hogy maradásának erkölcsi 
alapja nincs, örömmel látott minden alkalmat, 
hogy elmehessen . . . 

Podmaniczky Endre báró: De négy évig gon-
dolkodtak ! (Zajos derültség. Elnök csönget.) 

Désy Zoltán: A paritás meg nem valósitható 
ott, ahol a katonaságot az egyik állam nyelvén 
tanítják a másiknak a rovására. Igen fontos ag-
godalmai vannak, hogy a katonai kérdésben 
a nemzet által óhajtott megoldás nem fog be-
következni. Van két másik fontos kérdése is a 
politikának: a választójog és a bank kérdése. 
A választójog reformját a legégetőbb életkér-
désnek tartja. A negyvennyolcadiki törvény 
csak hirdeti a demokráciát, amelynek elve 
csak most vár megvalósításra. Ami a bankkér 
dést illeti, be kell vallania, hogy ezen a kérdé 
sen bomlott föl a koalíció. Ők csak a legmér-
sékeltebben ellenzékiek és csupán készfizetések 
fölvételét kívánják. A miniszter csak egy 
szempontot lát a költségvetésben: a takaré-
kosságot, de az előző kormány egyebet is lá-
tott, még pedig az államélet elsőrendű szükség-
leteinek kielégítését. Idézi a pénzügyminiszter 
ekszpozéját, melyben ez a koalíciós törvények 
revízióját helyezte kilátásba, mert azok túlsá-
gosan költségesek. A revizíó tehát költsóg-
leszállitás céljából szükséges. (Zaj.) 

Justh Gyula : Dehogy! A katonai költségekről 
volt szó. 

Egy hang a jobboldalon: Maguk talán nem 
szavazták meg ? (Zaj. Elnök csönget.) 

Rátér ezután Désy a Marostorda megyében 
előfordult dolgokra. 

Az elnök az ülést tiz percre felfüggeszti. 
Batthyány Tivadar gróf a Justh-párt nevében 

tagadja meg az indemnitást, miután a kor-
mány iránt a megfelelő bizalommal nem visel 
tetik. 

Szólásra iratkoztak még Molnár János (nép-
párti), Herczegh Sándor (gazdapárti), Esterházy 
Mihály gróf, Szmrecsányi György (néppárti) és 
Győrffy Gyula (Justh-párti), akik a legközelebbi 
ülésen beszélnek. 

A mai ülés két órakor végződött. 

Munkatársunk megkérdezte, hogyan fogadta 
a miniszterelnök a lemondást. 

— Természetesnek találta és szószerint ezt 
mondta : — Értem, hogy a megállapodásról levon-
tad a konzekvenciákat. Nagyon sajnálom, hogy 
igy történt a dolog, de nem változtathatom 
meg. A körülmények megkívánták a kijelölő-
bizottságnak est a megállapodását. — Ezután más-
ról beszélgettünk. Meg kell jegyeznem, hogy el 
voltam készülve a dologra, hiszen kilenc hónap 
óta vajúdik az elnöki állás betöltése. Közben 
volt alkalmam meggyőződni, hogyan állnak a 
dolgok és volt időm készülni a nyugdíjazásra. 

Meddig marad még méltóságod az állá-
sában V 

— Nem akarok a kormánynak kellemetlen-
ségeket okozni s ezért elhatároztam, hogy a 
jövő hét végéig vezetem az ügyeket. Remélem, 
hogy az elnök akkor már abban a helyzetben 
lesz, hogy tovább vezethesse az ügyeket. 

Az állami számszék elnöke. 
— Beszélgetés Dárriay Sándorral. — 

(Saját tudósítónktól.) A nemzeti munkapárt 
vasárnap este tartott értekezletén állapította 
meg a párt jelöltjeit a Rakovszky István titkos 
tanácsos elhunytával megüresedett állami szám-
széki elnöki állásra. A párt kijelölő-bizottsága elsö 

helyen Thuróczy Vilmos titkos tanácsos, országos 
képviselőt, második helyen Bujanovics földbirtok 
kost, harmadik helyen Macsvanszky Lajos mi-
niszteri tanácsost jelölte és ehez a jelöléshez 
a munkapártnak Perczel Dező elnöklésével tar-
tott értekezlete, amelyen csaknem az összes 
miniszterek is jelen voltak, egyhangúan hozzá-
járult. A képviselőház keddi ülésén fogja a 
számszéki elnöki állásra a jelölteket megálla-
pitani, de kétségtelen, hogy a képviselőház is 
meg fogja erősíteni a munkapárt jelölését. 

Az állami számszék elnöki állásának betölté. 
sével egyidejűleg nyugalomba vonul a szám-
szék eddigi alelnöke, Dárday Sándor dr. A 
számszék alelnöke, mint félhivatalosan jelentik, 
már beadta nyugalmazása iránt való kérvényét 
és ezzel kapcsolatban arra kérte a miniszter-
elnököt, hogy az elnöki állás betöltésénél 

második helyen tervezett jelölését ejtse el. 
* 

Dárday Sándor dr, a számvevőszék másod 
elnöke, ma délben fogadta munkatársunkat, aki 
előtt nyugdíjazásáról a következőképen nyilat-
kozott: 

— Igaz, hogy nyugdíjba vonulok. A kérvé-
.nyemet már be is adtam, már el is fogadták. 
Hogy miért vonulok nyugdíjba V Mert levontam 
az elnökkijelölő-bizottság megállapodásának 
konzekvenciáját. Ezt meg is mondtam szemé-
lyesen a miniszterelnöknek. Előbb azonban le-
vélben értesitettem, hogy nyugdíjba vonulok s 
kértem, hogy ejtse el a másodhelyre való jelö-
lésemet. Azután fölkerestem személyesen Hé-
derváry Károly gróf miniszterelnököt,, bejelen-
tettem neki elhatározásomat. 

Irodalmi délután Szegeden. 
A Dugonics-Társaság föloluasó-i i lése. — 

(Saját tudósítónktól.) Szegeden, a százhúsz-
ezer ember metropolisában, csak egy irodalmi 
társaság van. A Dugonics-Társaság. Komoly 
társaság. Szeged iróit, a Szegedről elkerülteket, 
aztán iró-tollal is munkálkodó tanárokat, bírá-
kat választottak be a Társaságba, amely men. 
tes volt eddig minden áramlattól. Ma is men-
tes. Eddig is, de ma vagy holnap is komoly, a 
köztudatban elismerést kiérdemesült irók fölol-
vasásából állítja össze műsorát, valahányszor 
irodalmi délutánt rendezhet. Meghív más vidé-
kekről is poétákat, prózairókat Szeged közön-
sége számára, igy igyekezik összeállítani min-
dig a műsorát. A szegedi közönség megszokta 
már a Társaság délutánjait, mindig elszórako-
zik, tapsol, szóval : szellemi táplálékot kap. A 
városháza dísztermét, mindinkább díszesebb 
közönség tölti be, ugy, hogy a diszterem kicsi 
már a közönség befogadására. 

Vasárnap szintén kicsinek bizonyult a vá-
rosháza közgyűlési terme. Délután négy órára 
hirdették a fölolvasó-ülést és négy órára zsú-
folásig megtelt a terem.» A padsorokban, az 
állóhelyeken, a karzatokon mindenütt emberek: 
férfiak, diákok, úriasszonyok, leányok szorong-
tak. Négy órakor, vagy azután pedig, akik 
megérkeztek, már be se juthattak a megtelt 
terembe. Egy-egy fölolvasó-ülés után válik nyil-
vánvalóvá, hogy a Dugonics-Társaság számára 
megfelelő, nagyobb terem kell már. A szegedi 
zenepalota dísztermét szánták fölolvasások 
tartására. Persze, előbb a zenepalotát kell föl-
építeni, de félő, hogy akkorára már annyit 
boszankodik a zsúfolt fölolvasó-üléseken meg-
jelent szorongó közönség, hogy fél a tolongás-
tól ós elmarad a fölolvasásról, ami pedig rend-
kívül sajnálatos volna a Dugonics-Társa-
ságra. 

A vasárnapi fölolvasó-ülés kiváltképen sike" 
rült. A Dugonics-Társaság tagjai közül is sokan 
megjelentek. Igy ott voltak: Lázár György dr 
elnöklésével Kovács János alelnök, Tömörkény 
István főtitkár, Balassa József, ifjabb Csertsy 
Mihály, Kisteleki Ede, Kun József, Scossa Dezső, 
Szávay Gyula, Sz. Szigethy Vilmos, a szépiro-
dalmi osztály rendes tagjai, Homor István, a 
tudományos osztály elnöke, Kiss Lajos, a tu-
dományos osztály titkára, Falta Marcel dr, 
Eisenstein Jakab dr, Pazár Béla, Perjéssy 

László, Reiniger Jakab, Szinger Kornél, Szűcs 
Mihály, Szmollény Nándor ós Torclaí Imre, a 
tudományos osztály rendes tagjai. Több vidék1 

vendég is megjelent. 

Kun József költeményei vezették be a fölol-
vasó-ülést. Kun József poétát rendkivül ked-
veli a szegedi közönség, ami nem csoda. E s 

Nyárai Antal olvasta föl a verseket, igy ter-
mészetes, hogy a kitűnő színész előadásában 
érvényesült a versek minden szépsége. Perce-
kig tapsolták az előadót és a költőt. 

Nagy Zoltán dr szegedi törvényszéki biró, 
az egyik szegedi lap dolgozótársa, olvasta föl 
nagyobb tanulmányát, Fiatalkorú bűnösök cím" 
mel. Egy esztendő óta alkalmazzák a fiatal-
korú bűnösökkel szemben a novellát, egy esz-
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tendő óta Nagy Zoltánnak mint bírónak, író-

nak, njságirónak sok tapasztalata lehetett; 

ezek alapján igyekezett föltárni, mint védjük 

a fiatalkorúakat a bűnözés ellen és aztán 

hogy mint védekezzék a társadalom is a bűnö-

sök ellen. 

Lőrínczy György mint vendég következett 

-ezután. Lőrinczy prózáját, tárcáit az ország-

ban mindenütt kedvelik. Vasárnap a szeged* 

fölolvasása alkalmával, tanuja lehetett, hogy 

Szeged közönsége is szereti az író tollát. So-

kat tapoltak Lőrínczy Györgynek, de a követ, 

kező fölolvasónak, Scossa Dezsőnek ís. Scossa 

Dezső kitűnő nevet vívott már ki az ország 

irodalomkedvelő közönsége előtt. A szegedi tan-

felügyelőt, mint irót, más vidéken talán min-

denütt jobban ismerik, mint — Szegeden. Ahol 

a köztudatban ól, hogy milyen kitűnő tanfel-

ügyelő ós nem vették észre e kiválósága mel-

lett irói kiválóságát, szépiróí kvalitásait. Bájos 

kedves humoru, finom ós hangulatos, rendkívül 

értékes novellát olvasott föl Scossa Dezső. A 

közönség szinte áhítatos csöndben hallgatta 

végig Scossa Dezső elbeszélését, majd olyan 

elementáris erővel zúgott föl a taps, hogy látni-

való volt, mint hódította meg Scossa Dezső a 

szegedi közönség szivét, most, mint iró. Föl-

olvasott még Szávay Gyula is, a V. H. 0. Sz. 

elnöke. Szintén sok tapsot kapott kicsi, szati-

rikus ób humoros verseiért. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

November 29, kedd: Denevér, operett.' (Páratlan 
s/.-os bérlet!) 

„ 30, aeerda: A balga szűz, szinmti. Be-
n k , mutató. (Páros »/„-os bérlet.) 
Deoeinber 1, csütörtök: A balga szűz, szinmü. (Pá-

ratlan VOS bérlet.) 
„ 2, péntek: A balga szűz, szinmii. (Pá-

ros ®/3-os bérlet.) 
„ 3, szombat: Troubadour, opera. (Páratlan 

'/„-os bérlet.) 
„ 4, vasárnap:A muzsiknsleány. (Páros 

.2/s-os bérlet.) 

Péter abbé. 
— Csányi Mátyás operája. — 

(Saját tudósítónk jelentése.) A Szegődről Áradra 

került Csányi Mátyás karmester Péter abbé cimü 

operáját ma este mutatták be az aradi szín-

házban, óriási sikerrel. Zsúfolásig megtelt a 

színház, Arad vidékéről, Szegedről ós Buda-

pestről sokan jelentek meg a szegedi szerző 

munkájának bemutató-előadásán. A sikerült 

bemutató után bizonyos, hogy a budapesti 

Operaház szintén bemutatja a „Péter abbé"-t. 

A szegedi komponistát Zola Emil hatalmas 
i?om<í-jának gondolatai és alakjai ihlették 
meg és ezt az örökbecsű alkotást foglalta 
drámává ós alakította át operai szövegkönyvvé. 
Azonban a regény szövevényes bonyodalmait 
nem mindig követi Csányi Mátyás, hanem cél-
jának megfelelően egységes cselekvényt igyek-
szik adni és ezért főleg alakok jellemzésére 
fekteti a fősúlyt. A dalmű meséje a következő: 

Első szakasz: Boccanera bibornok (Ladiszlay) 
palotájának egyik szalonjában vagyunk. A 
bibornok unokahuga, Benedetta hercegnő, (Dióssy 
Nusi) válófélben van férjétől, akit még a nász-
ójszakán otthagyott. Távoli rokonával, Dario 
herceggel (Cseh) évődik a hercegnő, kit szeret 
ós akihez abban az esetben, ha a pápa föl-
oldja férjével való frigyét, hozzá akar menni. 
Dario előadja, hogy orgyilkosok leselkedtek rá, 
bevallja Benedettának szerelmét, mit a her-
cegnő is viszonoz, de Dario öleléseit elhárítja. 
Don Vigilio (Herold) lép be; ő a bibornok házi 
gyóntató-Ielkésze, aki évtizedek óta a család 
meghittje. Don Vigilio engedelmet kór tőlük, 
hogy Vermont Pétert, a párisi plébánost be-
bocsáthassa, amit ezek örömmel adnak meg. 
Péter abbé (Ferrari) azért jött, hogy Boccanera 
bibornok segélyével, kihez Bergerot párisi ér-
sektől ajánlólevele van, a szentatya elé juthas-
son, mivel ellenségei az egyházról irt könyvét 
félremagyarázták és ezért a pápa indekszre 
tette a müvet. Boccanera és Don Vigilio föl-
világosítják célja nehézségeiről és óva intik 
Monsígnore Nani-tól, (Polgár) a pápai udvar 
egyik befolyásos emberétől, aki befolyását 
rosszra igyekszik mindig fölhasználni. Péter 

abbét nem rettentik el az akadályok és el-
határozta, hogy mindeii erejét fölhasználja a 
szent célért való küzdelemre. Egyedül marad, 
az ablakot föltárva, gyönyörködik Róma szép-
ségében, A festői látvány, melyet az örök vá-
ros képe nyújt, a Tiberísen halászék éneke, 
eltoltik lelkét, melyet Benedettának, a herceg-
asszonynak szépsége is megigézett és már-már 
ingadozni kezd. Imába fog, hogy bűnös gondo-
latait elűzne, de a halászok pajzán éneke meg-
zavarja és gyönyörrel siet az ablakhoz, hogy a 
római ihletett levegőt belehelje. 

Második szakasz: A Vatikán egyik elfogadó-
termében vagyunk. Monsignore Nani (Polgár) 
iratokat tanulmányoz, előtte áll titkára, Papa-
relli (Huszár). Benedetta hercegnő válási aktáit 
tanulmányozzák. Szóba kerül a hercegnő, aki-
nek szépségét a rajongó, érzéki ifjú Paparelli 
elragadtatóan meséli Nanínak. Beszélgetésük-
nek egy mellékteremben fultanuja lesz Péter 
abbé. Jön Boccanera bibornok, hogy Pétert 
támogassa abbeli törekvésében, hogy a pápa 
elé juthasson. Monsignore Nani mindent megígér, 
de épen ellenkezőleg cselekszik. Már előre el-
készíti a kiátkozó okmányt ós csak az alka-
lomra várt, hogy azt publikálhassa. Ez pedig 
nem soká késik. Benedetta jön a bibornokkal 
válási ügyében, magára marad Péterrel, aki 
bevallja neki szerelmét és azt ís érzi, hogy 
dilemmába került az egyházzal szemben. Meg-
csókolja a hercegnő kezét, ez vigasztalja; eköz-
ben belép Monsignore Nani ós azt hivón, hogy 
ölelkeztek, összehívja a szerzeteseket, fölolvassa 
a kiátkozó végzést; a megtört Péter a szent 
földre akar menni, de összeroskad a kettős 
fájdalom súlya alatt. Az intrika győzött, Papa-
relli gúnyos éneke mégegyszer fölcsendül és 

egybeolvad a szerzetesek szomorú imájával. 

* 

Ez a mese. Ehez Csányi Mátyás irta a mu-

zsikát is. Érdekesnek találjuk Csányi Mátyás-

nak önvallomását a darabról. íme: 

„A Péter abbé-t 1905-ben kezdtem irni 
Bécsben, ahol a zeneakadémia végzése mellett 
az angol-osztrák bank hivatalnoka is voltam 
és bizony sokszor kellett a partiturát a fő-
könyv mögé dugni, ha főnököm belépett és 
szigorú szemeivel fürkészőleg tekintett körül, 
mintegy azt mondva: 

— Sie componieren schor wieder! 
Ott is hagytam a zeneakadémia befejezése 

után hamarosan a bankot, összes főkönyveivel 
és kereskedelmi ágazataival és a pozsonyi szín-
házhoz kerültem mint kezdő karmester. Sok-
felé voltam azóta, voltam külföldön is, de min-
denütt szorgalmasan folytattam munkámat, 
bevégeztem és meghangszereltem; ez utóbbi 
dolog képezte a legnagyobb fizikai munkát. 
Egyes dalaimat, melyeket Szegeden, szülőváro-
somban a katonai zenekarok játszatlak, ott, ahol 
a cselekvény és a helyzet megengedte, szintén 
belevettem az operába. 

A zeneszerzésre Zola Emilnek „Róma'' cimü 
hatalmas munkája inspirált. E műből készítet-
tem, önállóan ós szabadon, operám szövegköny-
vét, melyet ae Operaház bíráló-bizottsága is 
kedvezően ítélt meg; sajnos, vidéken lévén, 
nem bírtam szorgalmazni operám pesti előadá-
sát, meg az igazat megvallva — az opera Mi-
hálovich és Zichy Géza gróf müveivel van el-
foglalva . . . 

Hálát érzek Szendrey Mihály igazgató ur 
iránt, hogy előadatta müvemet, még pedig fé-
nyes kiállítással és köszönetet mondok az ón 
derék kartársaimnak, hogy annyi ambícióval 
készültek a bemutatóra. 

Ha nagyon szerénytelen akartam volna 
lenni, öífölvonásos operát irtam volna, ha 
nagyon szerény, akkor e^í/fölvonásost; ki-
egyeztem tehát előre a közönséggel két föl-
vonásban. 

Több apró dalom ós zenei dolgozatom állta 
ki a kritikát; első színpadi müvem ez az opera; 
ha talán nem is alkuszom meg a könnyebb 
zonét igénylőkkel, de Strauss Richárd-féle túl-
zásokig sem megyek. Nem vonhattam ki ma-
gam a modern zenedrámák stilusa alól, de 
igyekeztem eredeti lenni. Eddig van. A többit 
a könyörtelen, de kedves aradi közönség 
mondja meg. Maradok a t. szerkesztő urnák 
igaz barátja Csányi Mátyás. 

* Keimig Péter oratóriuma. König Péter 

a szegedi zeneiskola kiváló igazgatója, érdekes 

zénemüvön dolgozik. A Tisza cimü szép költe-

mény szövegére/amelyet Juhász Gyula, a ki-

váló költő irt, — amely a Délmagyarország-b&n 

már megjelent — nagyszabású müvet kompo-

nál ; egy oratóriumot, amelyet a szegedi zene-

iskola megnyitó-ünnepén adnak majd elő. A 

mü egyes részletei már elkészültek, de az 

egésznek kidolgozása hosszabb időt vesz 

igénybe. 

* A M a i S z í n l a p szépségversenyé. A 

szépségverseny harmadik ós negyedik napja 

után a szavazatok aránya a következő: 

Várnai Janka 290 
Fodor Ella 13Ö 
Felhő Rózsi 100 
Tóvölgyi Margit 93 
Nagy Aranka .78 
Lendvay Mící 7'é 
Kende Paula 69 
Bóketinó 31 
Szűcs Irón p 
Dobó Katica 42 
Nagy Irén 13 
Csige Rózsi 10 
Ütasi Alfonza 3 
Koháriné 2 

* Erkel-ünnep Gyulán. Gyuláról jelentik: 
Erkel Ferenc születésének századik évforduló-
ját méltó fénynyel ünnepelte meg hótfőn szülő-
városa, Gyula. Az ünnepély legkimagaslóbb és 
legimpozánsabb része a vármegyeház nagyter-
mében megtartandó hangverseny volt, amelyen 
a magyar királyi Operaház művészei és teljes 
zenekara vett részt. 

* R á k o s i J e n ő IVagybecskerekeit. Rákosi 

Jenő főrendiházi tag, a Budapesti Hírlap fő-

szerkesztője, szombaton az esti gyorsvonattal 

Nagybecskerekre érkezett. Az írót a vasúti 

állomásnál Jobbaházi Németh Antal nyugalma-

zot királyi ítélőtáblai bíró, a Rákóczi-szobor 

bizottsága és Tellecsky Kristóf országgyűlési 

képviselő lelkesen üdvözölték. A vendég tisz-

teletére Tellecsky Kristóf fényes ebédet adott; 

melyre szűkebb barátait meghívta. Este a Nem-

zeti Szálló nagytermében Rákosi Jenő a Rá-

kóczi-szoboralap javára rendezett hangverse-

nyen fölolvasáat tartott. Egész Nagybecskerek 

szeretettel ós lelkesen ünnepelte Rákosi Jenőt. 

* A dé l v i d ék i sz in ikerü le t i g a zga t ó j a . 
Nagybecskerekről jelentik : December elsején 
fog Dellimanics Lajos dr főispán elnöklete alatt 
a szinügyi bizottság a kerület jövendő sorsa 
fölött dönteni. Az előjelek szerint a kerületet 
Márffy—Tihanyi fogják megkapni- Legjobb 
akarattal sem mondhatnók, hogy e választás 
köztetszóssel találkoznék. Szívesebben látták 
volna az érdekelt városok, ha a kerületet egy 
jelenleg is működő direktor kapta volna meg, 
akinek már díszlete és könyvtára is van. Ért-
jük a városoknak ezt az aggályát a műve-
zetést illetőleg, hiszen eklatáns példa a sze-
gedi színház, amely, épen a művezető tudatlan-
sága miatt, teljesen nivótlan előadásokat produ-
kál. Hozzáértő, tapasztalt embert szeretnének 
a színház élén, aki rátermettségének már bi-
zonyságát adta. Vájjon nem volna-e helyesebb a 
kerületet a szintén pályázó Farkus Ferencnek 
vagy Mariházy Miklósnak odaítélni? 

A t r ó n ö r ö k ö s és F i u m e . Bécsből jelen-
t ik : Wickenburg István gróf fiumei* kor-
mányzót Ferenc Ferdinánd trónörökös pén-
teken délután kihallgatáson fogadta. A ki-
hallgatáson, mely hosszú ideig tartott, a 
magyar korona várományosa melegen érdek-
lődött Fiume viszonyai iránt. 

A B eksz-leksz Horvá to r s z ágban . A Magyar 

Távirati Iroda jelenti Zágrábból: Minthogy 

november 20-án lejár a horvát országos kor-

mánynak megszavazott költségvetési provizó-

rium, Tomasics Miklós dr horvát bán a horvát-

szerb koalíció elnökségéhez levelet intézett, mely-

ben javasolja, hogy hívja össze értekezletre a koa-

líció tagjait, amelyen a bán is megjelenne, hogy 

egyetértő határozat jöjjön létre a horvát poli-

tika békés fejlődése ós a törvónyenkivüli álla-

pot elkerülése céljából. A horvát-szerb koalíció 

hivatalosan még nem foglalt ugyan állást e ja-

vaslattal szemben, mert a legtöbb koalíciós 

képviselő ezidő szerint nem tartózkodik 

Zágrábban. Jól informált forrásból azonban 

közlik, hogy a magyar országgyűlés ós horvát 

képviselőtagjaí Budapesten ezzel az ügygyei 

foglalkozni fognak ós a radikális áramlat ha-

tása alatt a bán ajánlatát valószínűen el fog-

ják vetni. 

Az I n demn i t á s . A képviselőház ma kezdte 
meg az indemnitási javaslat tárgyalását. Álta-
lában azt hiszik, hogy obstrukció nem less és 


