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A római szent év mérlege. 
A 80 éves Németh János volt a legöregebb zaríndok. 
Egymillió látogatója volt a Vatikánnak. — A fehér és fekete 

hölgyek. 

Ráma, december 21. (A Délmagyarország 
tómat tudósítójától.) A Jubileumi Anno Saato 
vége felé közeledik. A szent év Igen jövedel-
mező esztendő voit uiy az egyház, mint bizo-
nyos profán körök, elsősorban a szállodások 
számára. A zarándokok a világ minden részé-
ből értékes ajándékokat hoztak a pápinik és 
az egyháznak. A sxállodások viszont már év-
tizedek óta nem csináltak ilyen nagy flzletet 
Rómában annak ellenére, hogy a zarándokok 
egyrésze kolostorokban nyert elhelyezést. íny 
az egyik kolostorban 3000, egy másikban 1000 
ágy állott a zarándokok rendelkezésére. 

Mennyi zarándok fordnlt meg Rómában ? 
Erre s kérdésre már sokan válaszoltak, azon-
ban pontos idatok nincsenek. A legvalószínűbb 
számitás szerint a földkerekség 300 millió 
katolikus lakossága közöl körülbelül egymillió 
ember használta tel a pápa által hirdetett szent 
ivet az örök városba való zardndoklásra. Maga 
• szent atya eddig 800.000 irmet osztott ki 
sajáíkezüleg, azonban a zarándokok száma 
minden bizonnyal sokkal nagyobb, mivel sokan 
közülök nem juthattak a pápa elé. Az utolsó 
szent esztendőben, 1900-ban, XIII. Leó pápa 
alatt mintegy 300.000 zarándok jotdult csak 
meg a Vatikánban. 

A zarándokok nagy többsége az alacsonyabb 
osztályokból, főként parasztokból rekrutálódott. 
A polgárság, a középosztály már kisebb arány-
ban voit képviselve. Arisztokraták csak Ausztriá-
ból és Spanyolországból jöttek nagyobb szán-
ban, mig a leggazdagabb zarándokokat Amerika 
literálta. 

Az egyes országok közül természetesen Olasz-
ország vezet 200000 hivövel, azután jönnek 
Németország 40 000, Spanyolország 11.450, va-
lamint Franciaország 11.350 zarándokkal. A 
statisztika végén a Fülöp szigetek és Ausztrália 
szerepelnek. 

Egy más számitás szerint körülbelül ezren 
gyalog iettik meg az utat hazájukból Rómába. 
Ezek u közben kolostorokban szálltak meg. A 
gyalogjáró zarándokok túlnyomó részben Né-
metországból, Ausztriából és Magyarországból 
jöttek. A legöregebb gyalogló-zarándok egy ma-
gyar földműves, a 80 esztendős Nimeth János 
voli. 

Több zarándokvonat feltűnt külsejével. így 
például egy arisztokratavonat 6000 hölgygyei, 
a szent-sziv hölgyeinek nevelőintézeteiből ki-
került leányokkal és asszonyokkal a világ min-
den országából. 

Alegtarkább csoportot a ne nze'i kosztümök-
ben felvonult jutoszláviai zsrándokok alkották. 
Az olasz vasutak saját és kölesünkért szerelvé-
nyekkel sok száz külöaionatot állítottak be a 
zarándokoknak a határról Rómába és esetleg 
különböző zarándokhelyekre, Pompejibe, Lőre-
tóba, Auisibe és Páduábi viló szállításán. 
Egyedül a német zarándokok számára 50 kü-
lönvonatot kellelt átengedni. A posta- és távirda-
forgalom szintén fantasztikus számokat ért el. 
így Rómából a lefolyt esztendőben tízmillió 
sürgöny ment külföldre. Ec az Anno Sinto ed 
digi nyers mérlege. A Vatikánban azonban 
pontos kimutatások összeállítására törekednek. 
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J anuá r 19-ig pihen a Ház. 
Hétfőn csak formills ülést tartottak. 

Budapest, december 21. Negyedtizenegy ir i 
után néhány perccel nyitotta meg a nemzet-
gyűlés mii ülését Scilovszky Béla elnök. Jelenti, 
hogy a szentesitett törvények meghirdetése iráni 
az intézkedéseket megtette, jelenti továbbá, hogy 
a belügyminiszter a legközelebb Írásban fog 
válaszolni Reisinger Ferencnek a vas- és acél-
gyárak visszaélései tárgyában beterjesztett inter-
pellációjára. 

Napirenden szerepel a rokkantellátás! tör-
vényjavaslat harmadszori olvaiáia. A Ház a 
törvényjavaslatot harmadszori olvasásban egy-
hangúlag elfogadja. 

As elnök: Msi ülésünknek további tárgya 

nem lévén, napirendi javallatot leszek. Javas-
lom, hogy a Hát legközelebbi ülisit január 
19 in, kedden délelőtt tizenegy órakor tartsa s 
napirendjére az 1925—26 évi költségvetés foly-
tatólagos tárgyalása és pedig a népjóléti tárca 
általános vitája tűzessék ki. 

Az elnök ezután felhatalmazást kér, hogy új-
évkor a kormányzónak a nemzetgyűlés sze-
rencsekivánatiit tolmácsolhassa. (Éljenzés.) 

Ezután felolvissák s jegyzőkönyvet, utána az 
elnök kellemes karácsonyi ünnepeket it boldog 
ujesztendőt kíván a nemzetgyülis tagjainak, 
majd féltizenegy órakor a nemzetgyűlés Blését 
berekeszti. 

Újhelyi Nándor amnesztiája érdekében 
mozgalomra készülnek a bécsi irók és újságírók. 

Kérvényt küldenek a magyar kormányhoz. 

Bécs, december 21. (A Délmagyarország 
bécsi tudósítójától.) Újhelyi Nándor, a népr 
szerű magyar irók egyike már a nyár óta 
Bécsben el önkéntes emigrációban. A ki-
tűnő irót a budapes'i államügyészség perbe 
fogti löbb regényének sikamlós részletéért 
és az egyik perben a Kúria Újhelyit jog-
erősen több hónapi fogházra Ítélte. Ezért uta-
zott Újhelyi Bécsbe és azóta itt él, uj regénye-
ken, valamint amerikai filmgyárak számára mozi-
darabokon dolgozgatva. 

A bécsi irói és újságírói társadalom Újhelyit, 
akinek egy darabja néhány év előtt Bécsben is 
jelentős sikert aratott, nigy szeretettel fegadta. 
Most, hogy a budapesti lapok hírül adták, hogy 
a magyar kormány sajtóvétségekért elitélt irók 
és újságírók számira amnesztiát készít elő, 
a bécsi irói és újságírói körökben mozgalom 

indult meg annak érdekében, hogy Újhelyi is 
büntetlenül hazatérhessen Budapestre. A bécsi 
irók és újságírók memorandumot szándékoznak 
a magyar kormánynak kű'deni és ebben Újhelyi 
irodalmi sikereire hiva'kozva azt fogják kérni, 
hogy a magyar kormány Újhelyit is részesitse 
amnesztiában. 

Az akció kezdeményezői remélik, hogy a 
magyar kor.nány lehetővé fogji tenni Újhelyi 
hazatérését és azt, hogy otthon, megszokott 
környezetében dolgozhasson. 

A memorandumot valószínűleg a különböző 
bécsi irói és újságírói egyesülések elnökei 
is alá fogják irni és azután küldöttség fogja 
átnyújtani Ambrózy Lajos gróf bécsi magyar 
követnek Budapestre való továbbítás céljából. 

sz. p. 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 
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A gyorsvonat vasárnap este a dorozsmai állomáson 
halálra gázolta a dorozsmai főbirót. 

Varga Györgyöt széJielroncsolta a budapesti gyors. 

Vasárnap, • késő esti órákbin halálos sze-
rencsétlenség érte a dorozsmai visuli állomá-
son Dorozsma község bíráját. Amikor leszállott 
az egyik halyi vonatról, az éppen akkor bejutó 
budapesti gyorsvonat száguldott keresztül az 
állomáson, a bírót pedig halálra gázolta. Ami-
kor a szerencsétlenséget percek múlva felfedez-
ték, a bíró már mozdulatlan volt. 

Varga Qyörgy néhány nappal ezelőtt a köz-
ség egyik hivatalos ügyében egy küldöttség 
élén Budapestre u ázott. A küldöttség még az-
nsp este visszatért Dorozsmárs, mig a biré 
néhány napig fentmandt a község ügyeit el-
intésni. A hét végén azután rokonaiactz Kis-
kunhalasra utazott. Vasárnap este azután a 
pécsi személyvonattal visszatért a községbe. 
Féltíz elölt lehetett, amikor a pécsi vonat be-
érkezett Dorozsmárs. A leszállok már percek 
előtt elhagyták a vonalot él Varga Qyörgy 
biró érthetetlen 91 utolsónak maradt. Már senki 
sem volt az állomáson, a pécii vonat is csu-
pán a gyorsvonat beérkezését várta, hogy to-
vább induljon. 

Ekkor történt azután az, hogy Varga a má-
sodik sinpárra lépeti, de a vaksötétben és köd-
ben nem vette észre a berobogó budapesti 
gyorsvonalot. A vonat pedig, még mielőtt ki 

iudott volna lépni a sinek közül, óriási erővel 
átszaladt, Varga Györgyöt szinte előredobia, 
majd a kerekek keresztülszaladlak testén. A 
borzalmas szerencsétlenség oly hirtelen történt, 
hogy Varga egyeltea hangot sem hallatott, 
va amiat az áliomás közegei sem. Csak a pécsi 
vonat elindulása után akadtak rá véletlenül a 
sinek között. Már mozdulatlanul feküdt hatal-
mas vértócsa között és nem lehetett rajta segí-
teni A gyorsvonat rettenetesen stéjjelroncsolta. 

Varga G/örgy igen ismert és tipikus alakja 
volt Dorozsma társadalmának. Legutóbb ugy 
látszott, hogy ellenté be került a Schzndl állam-
ti kár helyett megválasztott Eckhardt Tiborral, 
sőt egymásután több pere is akadt. Nemzet-
gyalázásial vá tolták meg a községi főbirót és 
ez a per nagy feltűnést keltett. Most ezek a 
bűnügyek, amelyek jobbára Dorozsma „poli-
<ikai életéből" adódtak, befejeze'lenül marad-
nak, a tettes meghitt 

HA ÖSSZESZED! 
Összes szépirodalmi magyar, francia, angol 

K Ö D V V E I T vagy Z C D e m Ű V C I T , 
magas pénzért megvásárolja öntől 
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! Molnár Ferenc vígjáték,.- A TESTŐR. ! 
8 felvonásban. 

Főszereplő: Korda Mária és Alfréd A bel. 
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Bimbula, a biciklisták királya. 
B Gördülékeny mese egy bicikliversenyről lo felvonásban. Azonkivfll: 

j A legújabb G a u m o n t H i r adó . J 
Elöadásök kezdete 3.1,9 órakor Előadások kezdete 5, 7 és B órakor, pinteken 3, fii 5, 6 is fii 9 órakor. 


