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Ausztriában április 24-én tartják az uj választásokat. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bécsből jelentik: A pártok között eddig le-
folyt megbeszélések alapján bizonyosra veszik, 
hogy a választásokat április 24-én tartják meg. 

Az Erger-Bergeres tüntetést a kultuszminiszter 
jelentéktelen eseménynek minősítette. 

Állítólag budapesti agitátorok szervezték meg a tüntetést. — A rendőrség meg-
szüntette a nyomozást. 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
Délmagyarország szombati számában már 
részletesen beszámolt arról, hogy az egye-
temi ifjúságnak előre megszervezett csoportja 
Erger-Bergeres tüntetéssel kedveskedett a 
kultuszminiszternek. A parázs antiszemita-
tüntetés városszerte nagy megbotránkozást 
keltett. A tüntetést különösen az egyetemi 
ifjúságnak az a komoly, tanulni vágyó rétege 
itéli el, amely csak később értesült a történ-
tekről. Ezek a t&ntelés után azonnal jelent-
keztek a rektornál és bejelentették, hogy a 
szegedi egyetemi ifjúság zöme nem azono-
sítja magát a tüntetéssel és az abban részt-
vevők gyerekes és meggondolatlan tettét a 
leghatározottabban elitéli. Az egyetemi baj-
társi egyesületek vezérei, akik még közvetle-
nül a tüntetés után jelentek meg dr. Tóth 
Károly rektornál, azon gyanujoknak adtak ki-
fejezést, hogy a 

tüntetést nem Szegeden határoz-
ták el. A „Turul" bajtársi szö-
vetség fővárosi vezetősége al-
vezéreit küldte Szegedre, bogy 
a kultuszminiszter ellen irányuló 

tüntetést megszervezzék. 

A tüntetés ől távolmaradt ifjúság bejelenté-
seit dr. Tóth Károly rektor közölte a rendőr-
séggel és kérte, hogy 

a még Szegeden tartózkodó pesti 
agitátorokat toloncolják ki a vá-
rosból, mivel itt tartózkodásuk 
beláthatatlan következményeket 

vonhat maga után. 

A rendőrségen szombaton minden intézke-
dést megtettek, hogy a budapesti szervezetek 
kiküldötteit lefüleljék. Az egyetem központi 
épületében a rektor külön engedélyével de-
tektivek jelentek meg és megkezdték az ott 
tartózkodó diákok kihallgatását. A rendőri 
nyomozás azonban pozitívumot nem eredmé-
nyezett. A kihallgatott diákok pontos felvilá-
gosítást nem tudtak adni arról, hogy a buda-
pesti kiküldöttek mikor érkeztek Szegedre és 

hogy jelenleg hol tartózkodnak. Rendőrségi 
körökben az eddigi nyomozás munkája után 
az a vélemény alakult ki, hogy a felbujtók még 
a péntek esti vonatta! elutaztak Szegedről, 
de az Is lehetséges — mondották informá-
toraink —, hogy a pesti agitátoroknak állító-
lagos itt tartózkodása nem egyéb, mint a fel-
izgatott kedélyek kitalálása, 

A szegedi bajtársi egyesületek vezérei 
szombaton délben két órakor felkeresték a 
kultuszminisztert Tisza-szállóbeli lakásán, hogy 
a személye ellen irányuló tüntetés körülmé-
nyeit tisztázzák. A kultuszminiszter az egye-
temi bajtársi egyesületek vezéreit dr. Aigner 
Károly főispán, Kószó István főrendiházi tag 
és dr Tóth Károly egyetemi rektor jelenlété-
ben fogadta. Az ifjúság vezérei elmondották 
a miniszter előtt, hogy a tüntetést éretlen és 
meggondolatlan ifjak rendezték 

— A szegedi egyetemi ifjúság — mondotta 
a küldöttség szónoka —, a leghatározottab-
ban elitéli a történteket. Rendületlen kitartás-
sal és szeretettel viselkedik a kultuszminiszter 
személye iránt és ugy érzi az ifjúság, hogy 
sohasem tudja meghálálni azt a sok jót, amit 
a kultuszminiszter eddig a szegedi egyetem* 
ért tett. 

A kultuszminiszter válaszában kijelentette, 
hogy a tüntetésről nagy meglepetéssel érte-
sült. ö maga is ugy gondolja, hogy a tünte-
tés nem volt komoly és azt csak éretlen, 
felbérelt gyerekemberkék rendezték. A tör-
ténteket a maga részéről elintézettnek tekinti. 

Az ifjúság küldöttsége a kultuszminiszter 
válasza után eltávozott és dr. Buócz Béla 
rendőrfőtanácsost kereste fel, aki kijelentette, 
hogy a maga részéről szintén elintézettnek 
tekinti a tüntetés ügyét. Kívánsága csak az, 
hogy a bajtársi szövetségek vezérei saját 
maguk vezessenek le házi nyomozást és 
saját hatáskörükben, a bajtársi egyesületek 
alapszabályai szerint feddjék meg azokat a 
hallgatókat, akik résztvettek a tüntetésben. 
A rendőrség tovább nem nyomoz ez ügyben, 
de elvárja, hogy az ifjúság a történteket 

megszívleli és a jövőben tartózkodik hasonló 
rendzavarásoktól. 

Az antiszemita tüntetés ügye igy a lova-
giasság szabályai szerint elintéztetett, de ez 
az elintézés a város lakossága szempontjából 
nem egészen megnyugtató. 

Megőrült a „Magyar Újság" 
szerkesztője. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Jákó János hirlapiró a Magyar Újság (az-

előtt Szózat) szerkesztőjét ma este súlyos elme-
baj tüneteivel beszállították a Szent János-
kórházba. A szerencsétlen ember Napoleonnak 
képzelte magát a szerkesztőségben, ahonnan 
a kollégái szállíttatták a kórházba. 

M3 12. BECSI 
NEMZETKÖZI VÁSÁR 

1927 március 13—19. 
(műszaki vásár március 13—20.) 

Nemzetközi automobil és motorkerék kiállítás 
L e n g y e l külön kiállítás 

„Műszaki újdonságok és találmányok" 
Reklámkiállítás. 

Mezőgazdasági mintakiállítás, 
„n háziállat" 

(állattartási és állatápolási kiállítás.) 
Élelmiszer és élvezeti cikkek kiállítása. 

Vizűm szükségtelen. Vásárigazolvánnyal és útlevél-

lel szabad határátlépés Ausztriába. Jelentős menetdij-

mérséklés a magyar és osztrák vasutakon, valamint a 

Dunán. Csehszlovák átutazási vizűm szükségtelen. 

Vásárigaxolványolí 4 pengőért kaptyatök 
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Wiener Messe II. G. , Wien VII. 
valamin! az alábbi tiszteletbeli képviselőknél: 

Szeged.- Máv. HIv. Menet! egy Iroaa ftök/a. 

Bástya u . 9. és Kereskeáelmt é s Iparkamara. 

R E M I N G T O N 
írógépek képviselője 

i r o h m e r e n - d e z ö v A c c a c a t . 

Használt elsőrendű átépíteti Írógépek. Szeged, Bajza-u. 
1. (Oroszlán-u sarok). Teleton 12-21. Mhi29 

SZÖGEDI SZÍNHÁZ. 
A csodálatos mandarin. 

Ez egy fantasztikus színjáték, amely alapjá-
ban véve nem is olyan fantasztikus, mint ami-
lyen fantasztikusnak látszik. Történik a közel 
jelenben, eszményi nívón, a torony és a suba 
alatt. Szereplői ismert közszereplők a köz-
gyűlésen. A tanács tagjai tanácstalanul nézik 
az üres padsorokat és a roskadásig megtelt 
karzatokat. A tisztviselők szavazó-állásban vár-
nak az adott jelre. Maradt itthon kettő-három 
városatya is, akik kilencven és száz év közölt 
ingadoznak. Még jó békebeli termés vala-
mennyi. 

Az elnöki székben Ul az Automata. Szeged 
szabad királyi városának autonómiája ugyanis 
veszélyben forog, részint a magas kormány, 
részint a külső kormányzók részéről. Ezt a 
veszélyt elhárítani van hivatva (hogy közigaz-
gatásilag és hatóságilag fejezzük ki magunkat) 
az Automata. Ez az Automata egy csodálatos 
szerkezet, a modern városrendezési tehnika 
páratlan remeke, amely nem csupán megszó-
lalásig, de azon tul is ugy hasonlít a minden-
kori polgármesterre, mint, mondjuk, egyik 
színigazgató a másik színigazgatóra, vagy, 
mint az egységes párt pótképviselője a másik 
párt pólképvíselőjére. Már most ez az Auto-
mata elnököl és a közgyűlés a legteljesebb 
mértékben engedelmeskedik e legfelsőbb aka-
ratnak. 

Az Automata, úgyis mint szabad királyi 

autokrata, először fölolvassa polgármesleri havi 
Jelentését Az Automata, miután a jelentést egy-
hangúlag tudomásul vette, bizalmat szavaz ön-
magának. Szőnyegre kerül természetesen a 
városi színház kérdése is. (Ez ez a szőnyeg, 
amelyet átlag minden hónapban egyszer ki-
porolnak nálunk.) Az egyik városdédatya, aki 
még a nagy árvíz bölcsőit ringatta, hozzá akar 
szólni a kérdéshez. Fölemelkedik a helyzet 
magaslatára, ajkát szózatos panaszra nyitja, 
de ebben a pillanatban az Automata elhárító 
mozdulatot tesz, homloka kigyullad és villám-
lás és mennydörgés között a következő kinyi-
latkoztatást leszi: 

— Ne fáradjon jó ember, úgyis tudom, 
hogy mit akar mondani 1 Majd én mindjárt 
minden villamos ivlámpánál világosabban és 
minden városi autójáratnál gyorsabban meg-
cáfolom, amit maga hosszasan és unalmasan 
fejtegetett volna, ha magának szava volna 
itten. A színház, az én vagyok, mint ahogy 
a város én vagyok 1 Idegen ellenérveid ne 
legyenek előttem, faragott művezetőt ne csi-
nálj magadnak. Tessék csak nyugodtan rám 
bízni az egészet, ha a vágóhidat elintéztem, 
majd elintézem én ezt a művészetet is. Nem 
olyan nagy kunszt, mint ahogy némely szak-
értők gondolják. Több dolgok vannak, földön 
és egen, közüzemben és hatósági kezelésben, 
mintsem bölcsészeti fakultásotok álmodni ké-
pes. Ezzel az ügyet a magam és a város ré-
széről elintézettnek tekintem, kérem az urakat, 
akik egyhangúlag mellettem állanak, ne ülje-
nek föl mindenféle külső befolyásoknak ! 

Hirtelen megnyomja a gombot, mire ez 
egész közgyűlés föláll és szerenádot rendez 
az Automatának. Egy száztizenkilencéves ag-
gastyán ülve marad, de ő mar 1914 tavaszán 
elaludt és azóta mesterséges törvényhatósági 
levegővel táplálják. 

I A színház ügyét igy házilag elkezelve, az 
j egyetem dolgát is ballagi dűlőre viszik. A 
; költségvetést persze automatikusan megsza-
; vazzák. Ezalatt a közgyűlés tbc. tagjai lassan-

kint részi it jobb hazába költöznek, részint 
jobblétre szenderülnek, részint örökre el-
némulnak. Végre is csak egyetlen egy tag 
marad az utolsó pad szélén, aki állandóan vi-
harosan helyesel és folyton ezt hangoztatja: 

— Nem engedjük a polgármesterünket! 

Gondos vizsgálat után kiderül, hogy ez az 
utolsó tag is automata, az Egységes Városi 
Párt gyárában készült, házi használatra, hasz-
nálat után muzeumba helyezendő hatvanhét 
évi jótállás mellett! 

(Ezenközben pedig a mindenkori polgár-
mester Shakespeare tragédiáit olvassa és 
Hamlet dán királyfi viszonya a szegedi egye-
temhez című tanulmányán dolgozik, amely 
korszakot alkot és amelyben kimutatja, hogy 
a numerus clausust már a legsötétebb közép-
korban is alkalmazták Dániában, hiszen <nég 
Hamlet és Horatio is külföldi egyetemen vol-
tak kénytelenek hallgatózni, viszont a temetői 
jelenetben bizonyos célzásokat tesznek az 
Ádám családfájára és esetére. Finita la 
commedia. Oyalu, 


