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lik, az ellenzék az appropriációs tételnél na-

gyobb vitát fog kezdeni s ez erősen kitolhatja 

a véderővita megkezdésének terminusát. Ed-

digi megállapodások szerint a bizottság előtt a 

véderő- és honvédelmi javaslatokat Solymossy 

Ödön báró, a pörrendtartást Németh Károly, 

az igazságügyi bizottság előtt a pörrendtartást 

Darvay Fülöp fogja előadni. A véderőbizottság 

egyébként junius hetedikén kezdi meg a tár-

gyalásokat és attól kezdve folytatólag tárgyal. 

SZITÁZ,J/jŰlcSZET 
Csáth Géza a színpadon. 

(Baját tudósilónktól.) Az uj magyar irodalom-

nak egyik sikeres harcosa Csáth Géza. Mint 

novellairó kiadott kötetével méltó feltűnést 

keltett. Most pedig a szinpadon mutatkozott 

be, sokat jelentő sikerrel. 

Csáth Gézát, akinek két darabját ma este 

mutatta be a budapesti Magyar Szinház, elbe-

széléseiből finom tehetségű irónak ismeri a kö-

zönség. Jó tulajdonságait viszontláttuk a szin-

padon, amelyre uj drámaírónál szokatlan tech-

nikai biztonsággal vezeti alakjait. 

Kótfőlvoná80s tragikomédiája, A Janika, né-

hány ügyes vonással mozgalmas családi életet 

karakterizál, egy kispolgár családi körét, 

amelybe részletfizetés utján került a plüssabro-

•zos asztal és késő délut'.i is az előszobában 

terjeng a déli leves savanyu illata. A legkisebb 

gyerek, „a Janika" beteg lett ós a módból, 

amelyen a ház slaffrokos asszonya férjéért és 

a lakásban albérlő miniszteri hivatalnokért 

üzen, nyilvánvaló, hogy ez az albérlő többet 

jelent a számára, mint . vagy legalább is: 

ugyanannyit jelent. 

A háziorvos és a Í v uhumra elhívott pro-

fesszorok nem tudnak Janikán segiteni és az 

apa kisgyereke holtteste mellett tudja meg 

vetélytársától, hogy Janika, akinek a halálával 

minden reménységét elsiratta, az életét nem 

is neki köszönhette. A haláltól a temetésig néma 

feszültség ül a házon. A temetésről hazajövet 

azonban kitör a megcsalt férjből a belérögzött 

konvenció és a népies regénykiadások egész 

fráziskincsével követel magának elégtételt, min-

dig lejebb és lejebb szállítva azokat a föltéte-

leket, amelyekkel helyreállítható a becsület. 

Miután pedig Janika haláláig oly nagy kénye-

lemben éltek, a követelődzósek legalsó létra-

fokán, már csak a régi, megszokott kényelmét 

kéri vissza. És a nagylelkű csábító és a sze-

rető asszony ezt a kérést teljesitik is. 

Hamvazó szerdára virradó reggel játszik a 

második darab. Szimbólumainak, amelyek egy 

halálra készülő fiatalember ópiummámorában 

jelentkeznek, csak érzelmi jelentőségük van, 

dráma nincs mögöttük, igy nem is szimbólu-

mok, csupán allegóriák. Az ötlet, melynek ke-

retében fölvonulnak, nem túlságosan eredeti és 

szinpadi beállításában sokszor él azzal a sza-

badsággal, melyet a logika enged egy közös 

mámorkópnek. 

A közönség szimpátiával fogadta Csáth Gé-

zát a színpadról is és a tavaszutói ismerkedés 

értékes barátság kezdetét jelenti közöttük. A 

mai bemUató igazán sikerült: a közönség, a 

szerző, söt a színjátszók szempontjából is. 

» In t im ©atély a Vlgszinpadon. Minden 
pénteken a szegedi Vigszinpad Intim estólyt 
rendez ötletes, külön műsorral. Már most pén-
teken az Intim estélyen szinre kerül a Tolmács, 
a pesti Folies-Caprice remek müsordarabja, 
Sarkadival a [címszerepben ós ezenkivül szá-
mos sok ötletes francia kupié. Vasárnap délután 
félhelyárakkal tart előadást a Vigszinpad. 

* Az éjjeli p i l langó előadása, amely Szege-

den is oly nagyszámú előkelő közönséget von-

zott a szegedi Uránia-szinházba, ma csütörtö-

kön megy utoljára. Holnap pénteken az uj 

műsor keretében ismét gyönyörű sláger műfű-

inek kerülnek bemutatóra. 

M szegedi inand'áHm 

— Késziiláth-ék ia választásra. — _ 

(Saját ludősiíuliktól.) Bánffy Dezső tevő 

halálával megüresedett Szeged első kerü.'qii 

mandátuma, amelynek betöltése iránt Bcr-

z&viczy A.bort, a képviselőház cínöfco a Ház 

megbízása folytán foly intézkedőj. Nemso-

kára már Szegeden is lesz az a leirata, 

amely elrendeli a választást. Junius első fe-

lében, a hón aj) második hetében dönt min-

den bizonynyal a polgárság afölött, ki kép-

viselje Szeged első kerületét az országgyűlés 

képviselő házában. 

Most, hogy a magyar politikai világ a nagy 

államférfiú halálának a hatása alatt áll, még 

nem lehet tudni, ki lesz az cLőkerüIet kép-

viselője? Annyi bizonyos, hogy a nem eti 

munkapárt jelöltje kerül a parlamentbe, — 

mert ez a párt a leghatalmasabb a kerület-

ben és eddig csak Bánffy iránt való tiszte-

letből nem állított neki ellenjelöltöt. A 

munkapárt végrehajtó bizottsága csütörtökön 

délelőtt tizenegy órakor tart ülést, amelyen 

a képviselőválasztás kérdésével foglalkozik. 

Ezen az ülésen állapítják meg a jelölő-gyűlés 

és a nagygyűlés idejét is. 

Bánffy halála Szeged politikai életében is 

nagy változást jelent. Az uj párt valószín-.'.-

leg föl fog oszlani és tagjainak nagyrészO: 

belép a nemzeti munkapártba. Van ugyan 

olyan óhajtás is, hogy a párt maradjon meg 

önálló liberális ós radikális pártnak, azon-

ban a helyzet legjobb megoldásának azt 

találjuk, hogy a Bánffy-párt a munkapártba 

lépjen be és annak úgyis liberális irányát 

erösitse. 

A p^rt egyik vezető embere, néhány nap-

pal ezelőtt, Bánffy báró haldoklása idején a 

Délmagyarország szerkesztőségének nyilat-

kozott a kérdésről. Azt mondotta, hogy azt 

hiszi, hogy a Bánffy-párt, — amely a vezér 

személyéhez van szorosan kötve, — amely 

politikáján kivül nagy mórtékben Bánffyhoz 

is ragaszkodik ós ebből azt következteti, 

hogy Bánffy halálával a párt, amelynek 

élete különben is csak Szegeden volt, széj-

jel megy. A tagok legnagyobb része belép 

a nemzeti munkapártba ós csak nagyon 

kevesen lesznek, akik ellenzéki, esetleg füg-

getlenségi párthoz csatlakoznak. 

Itt emiitjük meg, hogy Az Est, amely meg-

bízható értesüléseiről ismoiv ío.\ foglalkozik 

a szegedi mandátum kérdésével és ezt ír ja: 

A gazdátláWul maradt mandátum körül már 

különböző koaibiróuiékat hallani. A nemzeti 

munkapárt legközelebb gyűlést tart, hogy a 

jelölés dolgában intézkedjék. Leginkább 

Eötvös Károlynak, Bánffy barátjának nevét 

emlegetik, do szó van báró Gevliczy Ferenc-

ről, sőt Hegedűs Lorántrol is, aki jelenleg 

Sepsiszentgyörgy képviselője. 

A siociáldcmnkyat:'!r a véd rííjn vttálhíok 
ellen. Budapesti tádö'-itónk 'jölonti: A z ó t a 
fehér cédulák, melyeket a Ház ktírzalúr I k d-
den a szociáldeünkráta-púrt megbízottai ledo-
báltak, a véderöjnvns'at ellen való bura kezde-
tét jelentették. Szerdán a párt folytatta r.z 
agitálást: kiáltványt bnc-átolt ki, melyben mi 
jus huszonhatodikára hépgy üléseket jelent be, 
tiltakozik a védcröjavaslatob ellen és követeli 
a választójogot. 

Mlnisztertáh&c?. Buda pali u;dó>itcnk 

jelenti: Csütörtökön délelőtt fiz érakor Kíaic.t 

Héderváry Károly gráf iúin'wztere'v.uk bmök-

letóvel minisztertanács & gyűlnek összo a j 

kabinet tagjai. 

í loHó jLn.jjf».%. jwar.íMí-ima. Budapestről 
jelentik : A Kurí-n ma folytatták a Holló La-
jos mandátuma Jien beadott petíció tár • vá-
lását, amely mind árt egy kis rqegiepo'éss 1 
kezdődet t. A: ü;.ök ugvnah fölolvasta az 
pgvüt terhelő tanurak a Katidhoz (imzeít le-
veiét, amelyben visszavonta a vizsgálat során 
tett letliolö vallomását. A peiicióná'ók ügy-
véde ctro kihúzott a zsebéből egy más k Té-
vőiét és igy silók.: 

— Kérem, nekem u irt ez a tanú s vissza-
vonj-. ebben u fölmutatott visszavonó v. Po-
ra ás át. 

— U. ylátszi — mondta az elnök, — hogy 
ítt a tanuk' nagyrészé teljes m szavahihetotlon. 

A-. elnök azután konstatálta, hogy több ilyen 
tanulói is éikezelt még levél, amelyekben 
özekben sorra visszavonják törhető vallomásai-
kat, A tárgya'ás' holnap folytatják. 
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MüüászhábGruság 
és_kulfurpoHíika. 

(Saját tudósítónk dl.) A Szegedi Képzőmű-
vészeti Egyesülőit keddi választmányi ülése 
nyugjelet telt ama személyes háborúskodás 
lkán, amely Kun József egyesülői i titkár 
és Nyilassy Sándor mütáros között lefolyt 
és egy járásbíróság! tárgyalás révén nyil-
vánosságra is került. A nyűgjei után vizs-
gálat, Iaikusbiráskodás tar.n szakbírói el-
járás is következik, egyrészt békítő ten-
denciáid';;;!, inárrészt struccpolitikát allűrök-
kel és a nyilvánosság* krónikásának föl kell 
jegyeznie azt, hogy az egyesület keddi ülé-
sén ismét az egyesületesdi játéka kisértett 
és nem az a komoly szociális kényszerűség, 
amely minden szervezkedés és tömörülés 
lét- és alapgondolata. 

A két férfin személyesnok látszó ügye a 
becsület patyolatkeszkenője körül forog és 
azok, akiknek ez módjában állana, még most 
sem szélesitik ki a tárgyalás kereteit és 
nem döntik el azt a fontos prejüdikális 
kérdést, hogy itt nem bóosületbiráskodásról, 
hanem közérdekről van szó. 

Nyilassy Sándor országos hirii és jeles 
képességű szegedi festőművész ellen, köz-
vetve és közvetlenül, nem becsületbeli, nem 
kaszinói, hanem intellektuális vád van, 
amely azt mondja: Nyilassy Sándor festő-
művész mütárcsi, tehát szociális elhelyez-
kedésű működése antiszociális, temperamen-
tumától tuizó modorban a szegedi művé-
szek és; a szegedi művészet általános ér-
dek; i ollón való erőkifejtés. A személyes 
küzdelem csak kiélesödeitsóg, az előtérbe 
iol.t bocsit!ei, csak elektromosság-levezető: 
itt arról van szó, épen ugy, mint a r.agy 
p_ .lilikában, hogy kinek a müködéso érde-
mesebb a közbizalomra és a közérlékelósro, 
K'ur.ő vágy NyjfaA«yó ? 

PJzé'byVis konkrétumokat most már lékeli 
szön.-znünk. Ismerd os dolog, hogy Kiin Jó-
zsef o ..ész müvévzetpoJitikija szociális irány-
satu: minden érdemes művész és minden 
tiszteletreméltó törekvés inszoliduin való 
támogatására irányul. Ezért harcol ő szóval 
éu tolla) éypk ót.! a szegedi miivészházak lé-
fcsiiéséért, vzgedi művészek kollektív kiállí-
tásúért, szegény sn-gedi művészek erkölcsi ci 
cnyugi támogatásúért és hasonló nemes és 
egy bon a .művészetet szolgáló eszmékért és 
ezekben a törekvésekben volt kezdettől 
fogva ellenzője az egyesület mü tarosa: Nyi-
lassy Sándor. Tessék csak megkérdezni a 
Szegedi Képzőművészeti Egyesület embereit 
és a szegedi képzőművészetet: nem igy 
van-e ? 

Nyilassy Sándor művészi és emberi ér-
tékeit mindenki elismeri. De senki nem is-
morheli el azt, hogy országos heve folytán 
Szöged szűkös művészi éleiében túlsúlyra 
vergődött szómélyi befolyása érteimére 'le-
hessen a mi lletto is jelentős, sőt kiváló sze-
gedi képzőmii vészek, festők és szobrászok 
érdekeinek. Ha pedig ugy áll a dolog, hogy 
Nyilassy Sándor, mint mii táros, jóformán 
üiüzkroqionariiis ollósban —- minden, hogy 
tmlyen moí;vninból negligálja a többi sze-
gedi müvrkz érdekelt vagy pláne szembe-
helyezkedik ezekké! — akkor azt kell mon-


