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juk, hogy legyen belőle valami. Tehát fel-
tétlenül szükséges, hogy a szűz, ekét még 
nem látott,földéket hosszabb, de minimum 
tizenöt évig tartó bérleteikbe adják ki. 
Nem tévedetk, ha azt mondom, hogy .ak-
kor tülekedni fognak a bérletekért. El-
végre is nemcsak a városi jövedelmek 
szempontjából fontos az, hogy a haszon-
béres földekórt mertnél nagyobb árendát 
kapjon a város, hanem azért is, mert ha 
a gazda niagyobb bért tud adni, bizonyos 
hogy a föld várha tó jövedelme neki is 
megfizeti munkáját . 
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Radikális francia kormány 
— Doumergue a minszíereinök. — 

(Saját tudósítónktól.) Az eddig (érkezett 
párisi jeleintésekbői az tűnik kii, hogy a sze-
nátor kabinetje erősen radikális irányú. 
Barthou leszavazása megmutatta, hogy az 
uj kormány csak Caillaux és a szociálisiák 
támogatásával lehet életképes, mert a ka-
marában felülkerekedett a radikális irány. 
Doumergeu megnyerte Caillaiux-t, aki az uj 
kormány a pénzügyminiszteri tárcát vállal-
ta el. Megszerezte a szocialisták jóindulatát 
is és a közoktatásügyi tárcát Vivimi vállal-
ta el, aki egyházi: kérdésekben a legradiká-
lisabb állásponton van, már pedig tudvalevő, 
hogy Barthou leszavazásában jelentékeny 
része volt annak, bogy a bukott kormány 
nagyon engedékeny volt az egyházzal szem-
bein. 

Legérdekesebb azonban az, hogy — az 
eddigi lista szerint — öt olyan tagja lesz a 
kormánynak, aki a hátúm évés katonai szol-
gálat ellen szavazott, tehát ez a kérdés, a 
mely néhálny hónappal ezelőtt még olyan 
nagy izgalomban tartotta a francia közvé-
leményt, most ismét napirendre kerül. A kül-
ügyi tárca végleges betöltéséről még nincs 
hir, leginkább Ribot-1 és Delcassé-i emlege-
tik. Az Utóbbi exponált :hive a harcias kül-
politikának. Egy jelentlés szerint Ribot kül-
ügyminisztersége befejezett dolog. 

(Doumergue vasárnap és héttőn is egész 
nap tárgyalt a politikusokkal. Meglátogatta 
Dubós-t, Clemencau-t és Ribot-i s az utób-
binak bejelentette, hogy még tárgyalni ki-
ván vele. Ezután Vivianival tanácskozott, 
aki késznek nyilatkozott a közoktatási .tár-
ca elvállalására. Hétfőn Bourgeois-\al, Oail-
laux-val és Briad volt miniszterelnökkel tár-
gyalt, majd Combes-nál tett látogatást. Min-
den jel arra vall, hogy Doumergue fárado-
zásai sikerrel járnak. 

A hivatalos Havas-ügynökség jelentése 
szerint az uj kormány összetétele körülbe-
lül a következő lesz: Elnökség és beliügy 
Doumergue, külügy Ribot, 'vagy Delcictssé, 
igazságügy Jean Dupuy, hadügy Dubail 'tá-
bornok (vezérkari főnök Sarrail tábornok), 
tengerészet Noulans, közoktatás Vmani, 
pénzügy Caillaux, kereskedelem ügy Dávid 
Fermmd, (földmiveliésiügy Malvy vagv Ray-
naud, gyarmat ügy Lebrun, közmunkaügy 
Ropiteau, munkásügy és szociális ügyek 
Renault. 

A kormányjelölíek bukása Szófiában 
Ugy a fővárosban, mint az ország többi kerü-
letében a nagy választási izgalom dacára sem-
mi komolyabb összeütközés nem történt. A sza-
vazást mindenütt reggel 8 órakor kezdték és 
délután 6 órakor fejezték be. A szavazatok ö s -
szeszámlálása azonnal megkezdődött, de késő 
éjjel is még csak kevés kerületből érkezett je-
lentés. Szófiából éjfélkor készültek el a skruti-
niummal, amely a kormányra kedvezőtlen volt. 
összesen leadtak 10.146 szavazatot és ebből a 
kormány jelöltjei mindössze 4404 szavazatot 
kaptak és igy az ellenzékkel szemben kisebb-
ségben vannak. A kormány jelöltjeinek a fő-
városban történt bukása mindenütt igen nagy 
hatást gyakorolt. 

— Kínai forradalom előtt. Pekinkbö 
jelentik: Kína minden jel szerint ujiablb 
forradalom előtt áll. Egyes tartományokban 
növeli a veszedelmet az., hogy a katonaság 
is föllázadt, mert régóta nem kapott zsol-
dot, A zendülő katonák nyilitan, a forradal-
márok pártjára állottak. Mindennap tömeges 
letartóztatások és kivégzéseik vannak. 

Henri: Csak azt hiszed, hogv megmondí-
tad. (Más hangon.) No nézzed, kicsikém, ne 
okoskodjál. Megsértettelek talán tudtomon 
kivül. Gyakran ideges, türelmetlen vagyok. 
Megtörténhetik akárkiivei. Én vagyok a hi-
bás? 

Denise: Neked kell legjobban tudnod, 
hogy elkövet tél-e valamit vagy sem. 

Henri: Megvizsgáltam férji lelkemet ' lés 
nem találtam seimimlit, ami téged arra indít-
hatna, hogy egy zsebkendőt telesírjál . . . 
Hiszen a minap még egészen jókedvű, vig 
voltál. Ellenben tegnap este hirtelen' . . . 'Hia 
segitenél legalább egy kicsit . . . Talán az, 
hogy ma reggel ugy elszaladtam hazulról? 
Talán elfelejtettelek megcsókolni? . . . Ezt 
ki lelhet még pótolni!. .(Denise nemet int á fe-
jével és a szemei 'hirtelen megtelnek köny-
nyel.) Kétségtelenül van valami. Talán egy 
rossz hir . . . De 'az Istenért, beszélj már! 
(Denise újból nemét int.) Talán az édes-
anyád őkegyelmessége meglátogatott és is-
mét valami kifogásolni valót talált a házas-
éietüníklbeni. Jó nyomon vagyok, ugy-e? 

Denise: Ne beszélj igy .az anyámról; ő 
olyan jó, hogy nem: keserít el engemet. Irt 
nekem egy levelet . . . de . . . de nemi' e 
mia t t ! . . . (Még jobban sir.) 

Henri: Szavamra mondom, biztosan 
tudtam! Hol van a levele? (Be sem válva 
a választ, Denise Íróasztalához megy és ki-
húzza onnan a levelet. Olvasni kezdi): 

— Kedves, aranyos kis leányom! Eljöt-
tünk volna hozzád tegnap este, hogy gratu-
láljunk nevednapod alkalmával, de az apád 
rosszul érezte magát. Ma délután négy óra-
kor azonban okvetlenül eljövünk, 'nehogy 
azt hidd, hogy megfeledkeztünk arról, ilyen 
napokat nem szökött az ember elfeledni. . . 

(Henri nem olvassa tovább. Lassan 'kö-
zeledik Denisehoz, aki. hangosan zokog.) 

Henri: Aranyos1, drága kis angyalom . . . 
milyen komisz, kegyetlen uraid van! . . . . 
Teljesen elfele dkezltem a nevednapjáról . . . 
És tegnap este óta mit sem sejtve élek, 
eszeim, iszom1, alszom, anélkül, hogv tud-
tam völna, milyeh aljas vagyok. Bocsáss 
•meg . . . bocsáss m é g . . . 

DeniSe: Jó, már nem haragszom-, ide 
jövő esztendőben . . . 

Henri: Legyél nyugodt. Holnap Veszek 
egy hatalmas -naptárt, föllapozom rögtön 
Denise napját és tugy fogom az asztalomra 
áíl i tani, hogy meg ne feledkezhessem. 

Denise: Oh, te kis buta . . . 

A szabadoktatási-bizottság 
aiakuló közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) Nagyfontosságú 
kultúrintézmény bontott zászlót hétfőn dél-
előtt 11 órakor a városiháza gyülésteiimé-
ben nagyszámú előkelő közönség részvéte-
lével. A Szegedi Szabadoktatás bizottsága 
tartotta alakuló közgyűlését. A gyűlést a 
gyöngélkedő polgármester helyett Gaál En-
dre dr. kuilturtanácsosi nyitotta meg, aki 
szép szavakkal üdvözölte a megjelenteket és 
a mozgalom éltető leikét: Jánossy Gyula 
királyi tanfelügyelőt. Majd Jánossy Gyula 
ismertette hosszabb beszédben a Szabadolk-
tatási Bizottság -célját és teendőit ifs szavai 
nyomán hatalmas kulturprogram bontako-
zott ki a hallgatók előtt. 

Elmondotta, hogy miként óhajt a bi-
zottság gondoskodni arról, hogv a nép szé-
les rétegei olyan erkölcsi és értelmi szín-
vonalra emelkedhessenek, hogy ismereteik-
kel mind a maguk, mind a nemzeti és állami 
érdekek javára helyesen- tuldjanak élni. E 
célból ismeretterjesztő előadásokat rendez, 
munkásgimnázilumot á l l t , iszervezi és irá*-
nyitja a patronázisügyet, ifjúsági egyesüle-
teket, dalosköröket, népkönyvtárakat alakit, 
a meglevőket fejleszti, analfabéta tanfolya-
mokat rendez, küzd az alkohol és a tüdővész 
ellen, népházakat állit stb. Szabadoktatási 
tevékenységét kiterjeszti a tanyákra is az 
ottani tanítóság és a gazdákörök bevonásá-
val. Szóval teljes, erejével -arra törekszik, 
hogy mindönki érezze, miszerint helyzeté-
hez és értelmi képességéhez mérten részese 
legyen azoknak az erkölcsi javaknak, ame-
lyek együttesen a nemzeti közműveltséget 
alkotják. S ebben a nagyarányú és fáradsá-
gos munkájában számit az ország második 
Városa müveit közönségének hathatós támo-
gatására, mert a szabadoktatás, elsősorban 
a társadalom föladata. 

Turcsányi Imre dr. rövid tartalmas be-
szédben tolmácsolta a hallgatóság hozzájá-
rulását, majd, az elnöklő tanácsos indítvá-
nyára egyhangú lelkesedéssel kimondta a 
közgyűlés a Szegedi Szabadoktatási Bizott-
ság megalakulását, elfogadta a már nyomi-
tatásból isimért1 és: megválasztotta a követ-
kező tisztikart: , 

Elnök: Lázár György dr. Társelnökök: Já-
- szai Géza, Bokor Pál, Gallér Kris tóf , Gerliczy 

Ferenc báró, Kállay Albert, Kelemen Béla dr., 
Orkonyi Ede dr., Pá l fy József dr., Somlyódi 
Is tván dr., Somogyi Szilveszter dr., Szele fló-
bert dr., Turcsányi Imre dr., Tordai Imre, Gaál 
Endre dr., Polgár Lászlóné, özvegy Holtzer 
Jakabné, Worzikowszky Károlyné, dr. Raskó 
Istvánné, dr. Orkonyi Edéné és a református 
nőegyesiilet elnöke. 

Ügyvezető elnök: Jánossy Gyula. 
Alelnök: Veszprémi. Vilmos dr. 
Ti tkár : Csefkó Gyula. 
Jegyzők: Muzsnay Dénes és Kiss Gyula. 
Pénztáros: Erős János . 
Ellenőr: Várady Imre. 
Könyvtáros: Tóth István dr. 
Számvizsgáló bizottság: Szmollény Nán-

dor, Horváth Ignác, Szabó Gyula. 
Ügyész: Dobay Gyula dr. 
Választmányi tagok: Ádámné A. Kornélia, 

Bach Bernát, dr. Balassa Ármin, Balassa Jó-
zsef, Balogh Károly, Baranyai Gyula, Barmos 
György, dr. Becsey Károly, Bereck Sándor, 
Biró Imre, Bokor Adolf, Bödőné T. Paula, 
Börtsök Lajos, Czeizel István, Csányi János 
Deésy Béla, Derszib Béla, dr. Ditróy Nándo 
dr. Faragó ödön, F a u r Kornél, Fehér A *•!>;' 
Fekete Ipoly, F i rbás Nándor, Fluck Dezső, 
lop József, Gulácsy Sándor, Gurgulics A 
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