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Dalárdák ha háborúskod-
nak, abból uj dalárda 

az&lctlk. 
A dal, a d a l . . . szokták énekelni a 

dalárdák, szárnyaiévá teszi a lelkeket, 
közelebb hozza egymáshoz az embe-
reket. 

ügy látszik, nem mindig, amint azt 
a legújabb szegedi példa Ts bizonyltja. 
Tudvalevőleg az ország dalárjai mos-
tanában készülnek a soproni dalver-
senyre, smely auguaztui közepén zaj-
lik le. Az ilyen verseny rendszerint 
felserkenti az ambíciókat, sok munká-
val, fáridtsággal jár. Tagtya|tések is 
vannak mindenütt, a da árdák gondos-
kodnak u'ánpótlásról, kiegészítésről s 
tgy történt, hogy Btfó János közis-
mert szabómester belépett a Szegedi 
Polgári Dalárdába. 

Vol'aképen csak visszalépett oda. 
mert sok évvel ezelfitt már tagja voll 
a személyi okokból maradt cl. Az em 
berek érzékeryek, a müvészlelkek kü-
lönösebben, azok, beszélni a dalárdit-
ták is szbk'ak s olyankor a saját 
szólamaikat használják, amik nincse-
nek kottalapokra Írva. A dolog termé-
szete hozza az án magával, hogy 
mindaz, ami ilyenkor elhangzik, min-
den, csak nem öiszbang. 

Bitó János kiiunó tenorista, nyere-
sége akármelyik dalárdának a a Flcht-
ner Sándor vezetése a'att müködó 
egyesület boldog vot, hogy visaza-
hodi ha ta a jeles erót. 

Azaz, hogy ne-1 mindenk volt bol-
dog. Sokan máig sem tudták elfelej-
teni az évek előtt történt összezördü-
lést, amely akkor Bitó küépéaével ért 
véget, a tenorista visszatérését most 
sérelemnek minCsilették, dalolás he 
lyett vitatkoztak, tárgyaltak a mivel a 
békés megegyezésre nem volt mód, 
Uj. Metzger Pé'er cipészmester tizen-
betedmagával kilépett a Polgá-i Dalár-
dából. 

Ez mindenesetre érzékeny veszteség 
volt, főleg most, amikor soproni sike-
rek ambíciója heviti a lelkeket, de 
amiként minden rosszban van jó ia, 
valamiképen megtérült a kár. Annak 
idején ugyanis Bitóval is szolidáris 
volt egy kis sereg, akik együtt léptek 
ki vele, azóta semmiféle dalárdában 
nem működtek, — ezek most is kö-
vetkezetesek maradtak s visszatértek a 
Polgári Dalárdába. Körülbelül nyo'can. 
Azonkívül is folyik a rekrutalás és 
senkisem annyira kapós ma Szegeden, 
mint<a dalos-iorku ember. 

Azonban a disszidensek sem ma-
radtak tétlenek. Azért, amiért rokon-
szenv, meg ellenszenv dolgozik ben-
nük, a dalt mindnyájan szeretik. S p-
ront ele] eni nem lehet — hiszen a 
népszavazással visszaszerzett magyar 
városban valósággal kultuális fölé-
nyünk tüntetését jelenti az augusz'usi 
verseny —, ezért megalakítottak a 
Szegedi Vissthang Dalkört. Az alap-
anbályok elkészültek, azokat benyúj-
tották már a hatósághoz a belügy-
miniszterhez való fölterjesztés végett. 

Elnöknek előbb dr. Púlty József 
kormányfőtanácsost kérték föl, de ő 
sokoldalú elfoglaltságára való hivatko-
zásssl nem vállalta a meg iszteiietés'. 
aztán megállapodtak dr. Ltppay Qyö gy 
tankerületi főigazgató személyében. A 
karnagyuk Geyer Béla tanitóképző-
intézeti zenetanár. Toborozási akciójuk 
rohamosan halad, mátis vannak közel 
ötvenen s megkezdték a tanulást, fő-
tekintettel Sopronra, ahol erőa verseny-
táraik akarnak lenni. 

Ai uj alakulás - akármi hozta is 
létre, — mindenesetre erősili a dalkul-
túrát s örvend az országos dalárszö-
velség is, h i minél több s minél né-
pesebb egyesület viszi előre nemes cél-
jának megvalósításában. 

Szegeden az utóbbi időben egyéb-
k«nt is hatalmas lendületet vett az 
ének-kullura, főleg amióta Csmdk Ele-
mér, « belvárosi plébánia páratlan agi 
litásu «a művészi ambíciók"! leli 
karnagya vezeti a Szeged Dslarcu.. A 
belvárosi egy'riáii éuekhír, &mely ve-
gyes és énekkarra oszlik, az tgyházi 
zenét vau biv*5vi íöllend.'cni, regi és 
nagy mulist '/sokai pótoiva ezzel. Szer-
vezete pompls, erői elaőrendaek, si-
kert sikerre halmoz. Ünnepeken és a 
város hivatalos miiéin ez az ének*<t. 
végii a fogadal ni templomban az Csz-
szcs n igyjöb énekksii funkciókat épp 
ti^y, mint ahegy parádés lemetísekeu 

— külön lölkérétre — a férfikar. Mire 
elkészül i fogadalmi templom, amely 
egyúttal püspöki templom Is lett, tel-
jesen komplett egy h ízi énekkara van 
Szegednek, akárctak a régi püspöki 

városoknak. A hatóság la teljes tuda-
tában van innak, bogy milyen nagy-
lelentCségü ez a kérdés és a fönntar-
tátára, fr jlesz'éaére lelentékeny össze-
get á'doz. 

Berlinben kommunisták 
megtámadták a rendőrséget. 

Berlin, május 22. Tegn-p délután 
Berlin keleti városeszeiben a Frank-
furfer-Alleeban isszetüzésre került a 
tor o kommunisták és a rendőrség 
köti. A vörös ifjak csopor jának egyik 
osztaga megkísérelte a rendőrségi kor-

don áttörését, miközben botokkai tá-
madt rá a rendőrségre. Négy rendőr 
megsebesült. A tömeget gum ribotokkal 
oszlatták szét. A támadók közül báro-
mat elfoglak. 
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Kényszeregyezségi eljárás 
RZ Unio-szinházak ügyében. 

Caathó Kálmán lett a vagyonfe lügyelő . 
Budapest, május 22. Az Unio-szin-

hdzak igazgatósága a budapesti pol-
gári törvényszéken tudvalevfleg kény-
szeregyezségi eljárás megindi'ását kérte. 
Kérvényében az igazgatóság negyven-
százalékos kvótát ajánlott fel az egyez 
ségi végzés jóváhagyásától számi ott 
nyolc hónapon belül és további tíz-
százalékot ezu'án rgy féléven belül. 
Ma került a kérvény a polgári törvény-
széken Cslky Károly elé. A bíró el Is 
rendelte a csődönkivüll kényszeregyez-
ségi eljárás megladttdsát, egyben intéz-
kedett a vagyonfelügye ő személy érő1. 
Altalános meglepetésre nem tz ügy-
védek sorából rendelt ki vagyonfel-
ügyelőt, hanem Csathó Kálmánt, a 
Nemzeti Szlnhóz főrendezőjét rendelte 
ki az Unio-szlaházak vagyonfelügyelő-

jévé. Csiky bíró a kö /e'elések bejelen-
lésének határnapját Juntas 10 ében 
szabta meg, a kényszeregyezségi tár-
gyalást pedig Juntas 22-én délelőtt tél• 
tiz órára tűzte ki, mikorra is a hi'e-
lezőket egybehívják. 

Csathó Kálnán vagyonfelügyelővé 
tOr é l t kirende'ésének hire a kora dél-
utáni órákban terjedt cl az Unió szín-
hlzaiban. A hir meglepetést keltett ugy 
a azinészek, mint a régi és uj vezető-
ség tagj i között. Csttnó Kálmán nem-
csak mint szakember, hanem mint a 
szinhizak és színészek igazi b>rátja is, 

i bizonyára a legalkalmasabb ember eb-
ben a pillanatban arra, hogy a i Unió 
zavarót ügyeit a legsürgősebben a leg-
helyesebb irányba terelhesse. 

Egy „ébredő" fiatalembert gyanúsítanak 
a Ripka ellen tervezett merénylettel. 

Budapest, május 22. Megemlékez-
tünk arról, hogy Ripka Ferenc kor-
mánybiztoshoz különös uton csomag 
érkezett, melyet a kormánybiz'os nem 
ve'.t át, ugy bogy az végül a rendőr-
séghez került. A csomagban papirba 
burkolva szivardobozt találtak, amelyet 
robbanási szakértő nyitott fel. Mint 
ismeretes, ebben a szivardobozban kü-
lönféle fűszeráru, paprika, bors és tea 
közölt lőport és fegyvergyutacsot talál-
tak ugy megkensirudlva, hogy kisebb-
arányú robbanást okozhatott volna a 
felnyitásnál. 

A dobozban hosszú gépírásos leve-
let is találtak Ripkáh >z címezve, mely-
ben cinikus fenyegetésekkel akarták a 
koimány biztost megfélemlíteni. Az egész 
doboz és tartalma a rendőrség poli-
tikai osztályára kerOI', ahol dr. 
Schwelnitzer József rendőrkapitány 
kezdte meg ebben az ügyben a nyo-
moz's'. Elsősorban megállapították, 
hogy a levelet Underwood-gépen írták. 
Ugyanakkor a levél tartalmából és a 
bomba összeállításából azt köve kel-
tették, hogy a Mátffy féle vérbíróság 
tagjai közitI keli keresni ennek az 
ijesztő bombának az elküldőit. 

A rendCrség még mielőtt bármiféle 
lépést tett volns, á revidiáita a vérbíró-
ság tagjainak névsorát, de ezek között 
egyetlenegy olyan gyanúsítottat sem 
talált, akire a rendőrség nyomozási 
adatai ráil ettek volna. 

Minthogy tegnap tteltudták a rend-
őrségen, hogy a vérbirósdgnak vidéki 

tagjai Is voltak és hogy ezek közti 
egyik néhány nap óta éppen Budapes-
ten tartózkodik, erre a személyre (er-
jesztették ki a nyomozáit. Ma hajnal-
ban Ferenc köruü lakásán házkutatást 
tartottak. Megállapították, hogy a fiatal-
emberi Reményi Imrének hivják. Vál-
lalkozó sze'lema fiatalember, akinek 
előéletében sötét foltok vannak. A 
fiatalember ébredőtársaságba került. 
Rácalmáson lakott a szüleinél és ott 
súlyos összeütközésbe került a ható-
ságokkal. 0 volt az, aki a rácalmást 
zsidó nőegylet bálján revolverlövéseket 
adott te a táncoló párok közé és egy 
fiatal asszonyt golyója el is talált. 

Szándékos emberölés kisérle'e c iaén 
megindították el'ene az eljárást és le 
is 'artóztat'ák. Isxerősei nagy vereke-
dőnek tudták, irgága ember voü, aki 
állandóan vasbexert hordot magánál 
és szívesei rándult fel Budapestre, ter-
mészetesen a Ferencvárosba, ahol az 
uca i harcokat az elmúlt esztendőben 
Mirffyéfe társasága rendezte. 

A bálkutatás során különböző leve-
leket, ébredő személyeköl igazolvá-
nyokat találtak náli. M után alapos a 
gyanú arra, bogy a szivardobozbombát 
ő állította öasze, ő címezte meg és 0 
felejtelle a villamoson, a rendőrség őri-
zetbe vette. Mintfeziddg azoooan ta-
gadta, bogy a bomba elkészítésében 
része volna. 

A rendőrség ma délelőtt fejezi be a 
nyomozás', amel'yil bizonyltodnak véli, 
hogy Raményi Imre a tettes. 

A földbérrendelet katasztrófáiig tévedése. 
Az a megdöbbenés, amelyet a föld-

baizonbérek szabályozáaáról szóló kor-
mányrendelet váltott ki a szegedi vá-
rosházán, pintekre már najymérték-
ben enyhOU és a tanács már nyugod-
tabban mérlegeli a veszedelmei, mint 
az első pillanatban. Csütörtökön ünnep 
lévé', a tanáci a csütörtöki ülést pén-
teken tar ott« meg, amikor Ördög 
Lajos tb. tanác»nok rész!e!e«e.i reteráü 
n rendeletről és annak várható követ-
kezményeiről. 

Elmondotta, kogy a rendelt! következ-
tében elsősorban is hatályon tivOl kell 
be yezm ait a nemrégen hozott köz-
gyűlési határozatot, amel> jelenléke-
nyen redukálta a f7hbétetet , a r ennyi-
ben a iö J b é r t u a váítaágáiál 450. a 
f3 ebéuozset 400 ezer koronában Alti-
püot'a meg. Hatílyon kiv.il ks'l he-
lyezni a kög/Clé; kédés . s l u k . . « t i -

nik azt a részét is, amely kimondja, 
bogy a bozavalutás bérrendszer beve-
zetése óta bérbeadott homokföldek bér-
összege nem búzában, hanem ogyao-
annyi rozsba5, illetve rozsériékben fize-
tendő. 

— Természefeaen feíira'ot kell intéz-
nünk a kormányhoz is, hogy rámuüs-
au:k azokra a sirelmekre, amelyek a 
rendelet következtéb.n a várost érintik 
— mondotta a pMgármes'er. A főurai-
ban hangsúlyoznunk kel1, bogy a ren-
delet érdemetlen előnyt biztosit azok-
nak a renttms bérlőknek, akik mind a 
md nepíg r.em teljesítenék bérfizetési 
kötelezettségüket. Etrk ujyanis a ren-
delet értelmében a kedvezriayes bére-
ket fizethetik már, ezzel s.ei.o»n azok, 
akik rende* d'.Dei me£Íizeitéi a bért 
és a rer.des Oc-t fizették ¡reg, hosszú 

I U- vJíhilnak, amíg a rendeletben 

megállapított bérek is a régi bitek kö-
zötti differenciát visszakapják, ha ugyan 
egyállaláb a visszakapják. A rendelet 
lelát úgyszólván Jutalmat ad azoknak, 
akik renitenskedtek. 

— Hivatkoznunk kell arra, hogy a ren-
delet alól a kormány kivonta az ál-
lami birtokokat, áe ugyanakkor nem 
gondoskodott arról Is, hogy a rend-
kívül súlyos helyzetben vergődő váro-
sok Is részesüljenek ebben a kivételes 
elbánásban. Feltűnő az is, hogy a 
rendelet nem érinti a legnagyobb 
bir'okosokat, akik nagy darabokban 
adják bérbe földjüket. Kifogásolnunk 
kell a feliratban, hogy a rendilet ki-
adása előtt nem hallgatták meg a vá-
rosokat éa nem is kérték ki a váro-
sok véleményét. Mi alkotmánytisztelö 
emberek vagyunk, de ezekre a katasz-
trófáiig tévedésekre fel ktll hívnunk a 
kotminy figyelmé». 

Ördög Lajos ezután folytatta a ren-
delet ismertetését. Elmondotta, hogy a 
rendelet huszor. öt aranykoronában álla-

Eitja meg a buza födbér-váltság érté-
ét i t aranyvámokra megállapított 

szorzószámok alapján, ami aUg három 
és félszázezer papirkoranát jelent. 

— Elég különös, szólt közbe Rack 
Lipót pénzügyi tanácsnok, hogy a kor-
mány ilyen alacsonyan szabja meg a 
földbérbuza éttékét, amikor a vagyon-
váltságbuzát 525000 koronában álla-
pította még legutóbb. 

A tanács végül is ugy határozott, 
hogy a közgyűlést élőké zitő tantcs-
ülésen foglalkozik a közgyűlés elé ter-
jesz endő javaslattal és akkor szöve-
gezi meg a kormányhoz intézendő fel-
iratot. A rendeletet egyébkélt, amely 
megjelenése napján lépett érvénybe, 
végrehaj ja a város. 

Egyhónapi fogházra Ítél-
ték Pethő hírlapírót a 
Klebelsberg-sajtópörben. 

Budapest, május 2 2 Pethő Sándor 
birlspiró a Magyarság 1924 májas 
17-iki számában .Közoktatási Trianon• 
cím alatt dkket irt, amelyben oMglÉ-
madta Klebelsberg Kunó gróf kul'usa-
mlniaztert az egységet tankönyvek terve 
miatt A dkk meggyanúsítja a minisz-
tert, hogy az egész tervet csak üzleti 
érzéke sagalta, mert mu tikihoz akarja 
láttatni a Tudományos Ssj'óvállalatok 
Nyomdájt rt. vállalatát, amelynek fi 
dnöke. A törvényszék ebben sz ügy-
ben már a mu!t év folyamán egyhavi 
fogházzal s ötmillió korona pénzbün-
tetéssel sújtotta a vádlottat, de a tábla 
fdoldotta az Ítéletet, mert a törvény-
szék elkésís címén a vádlottnak nem 
adolt módot a bizonyitásr\ 

Most azután a törvényszék, amelynek 
Töreky-tanácaa tárgyalta ezt az ügyet, 
elrendelte a bizonyítást a dkk áSítá-
aaira. A bizonyítás felvételére ma kertit 
sor. Elsőnek Klebelsberg Kanó gról 
kultuszminisztert, a sértettet hallgatta 
ki a bíróság. 

— №jelentem — mondotta a mi-
niszter —, bogy sem nekem, sem csalá-
dom bármely tagiának nincsen egyetlen 
darab Tudományos Sajtóvállalat rész-
vénye sem. Igaz, hogy e társulat elnóke 
vagyok ma is, de épen azért marad-
hattam az, mert a vállalat tiljesen 
altruista természetű i csak az a célja, 
bogy a tudományos intézetek számára 
lehetővé (egye sajtótermékeik s külö-
nösen a tudományos f./ljrőúatofc olcsó 
dőállitísát. Soha egy Jillét hasznom a 
vállalatból nem volt, soha a vállalat 
rész?ényesci e jy fillér osztalékot nem 
kaplak. 

Ezután felvonult az illusztris tanuk 
egész serege: Bartók J zsef és Czekó 
Éjem ér államtitkárok, Szász Károly, 
Mellek Jtnos, Domanovjzky Sándor 
egye'emi '.anárok, Horánszky Dezső, az 
O K. H. vezérigazgatója és még sokan 
<i Tudományos Saj'.óvilh'tl n egrcndelői 
és alkalmazottai közC'. Va ¡mennyien 
azt vallották, hogy a vállalat ' J j esen 
altruista célza u, íz Csszes tudományos 
teslCleieknek irinden megrendelésül 
20 százalik engeiményt ad a !őfu;*-
egyesüte' minimális áraiból s év végé.1 
raig külöt 10—13 száza.ék viksza-
té i'ést. Az igazgatósig tagjai soha 
jeleníti dijakat r -m veitek fe'. Klebe s• 
b-rg számára p d.g ki "í.ti utaltak 
jelenléii ¿ ¿akat, nirt Hszen soha meg 
se.u jMe-.t a vll'alat fcözgyüU'seíit. 

A kj-yvsiaVCrk'* ugytr.csak meg-


