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gatot fog fenni. Az ülést egyébként teljesen 
Ferdinánd király emlékének szentelik, az ün-
nepi beszédei: Bratianu miniszterelnök fogja 
elmondani. A kisebbségi pártok nevében dr, 
Brapích Rudol f száz képviselő szólal fel, 

r * ,AZ országban teljes a rend es nyu 

' ''  1 galom, 

zavargásokat sehonnan sem jelentenek. Az 

egyik kormány pár li lap annak az óha jnak 

ad kifejezést, hogy a kormány szüntesse meg 

a kivételes rendelkezéseket, szüntesse meg a 

cenzúrát, mert erre má r semmi szükség nincs. 

Az uccai katonai őrjáratok csupán feleslegesen 

izgatják a békés polgárságot. 

Pórisból jelentik: » 

Károly volí íróruöröMs 
ezideig nem kapott választ a kormánytól, 
amelyben engedélyt kért, hogy résztvehessen 
atyjának, temetésén. A román követségről 
szerzett információ szerint, teljesen kizárt do-

log, hogy Károly az engedélyt megkapja. 

Károly ma hosszabb nyilatkozatot tett közzé 
a lapokban, amelyben 

bocsánatot kért az újságíróktól, hogy 

nem fogadta őket, igaz jó barátainak 

tartja őket, de atyja halála annyira 

megrenditclle, fájdalma olyan nagy 

volt, hogy nem tudott volna elbeszél- ~ 

yetiii az újságírókkal. : 

Mcái-Ia» l i f t ó l y n t é m e m . e n g e d i íslö®«*. f i á i 
a t y j r á ű f f i - a l « . t e m o n e t é s é r e . 

'(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Parisból jelentik: Ma este Károly extróu-

örökös választ kapott anyjától arra a sürgö-

nyére, amelyben megkérdi, hogy haza térhet-e 

atyjának temetésére. Mária királyné válasza 

elutasító volt. 

Káro ly anyja utal azokra a komplikációkra, 

amelyek előadódhatnának abban az esetben, 

h a hazatérne hacsak egy napra is Bukarest-

be és arra hivatkozik, hogy gondoljon az 

ország érdekére és ejtse el u t j ának tervét. 

MmS&arűsÉ K á r o l y i v á r j a . . . 

Bukarest, jn i ius 22. Legalább 50.000 ember 

A románok a haláron szigorúan átvizsgál-
ják az utasokat és a magyar oldalról átmenő 
autókat nem engedik vissza. A nép ma is 
Károly trónörökös mellett tart ki, aki olyan 

népszerű, mint valamikor Magyarországon 
Rudolf királyfi volt. Egész biztosra veszik, 
hogy egy napon meg fog jelenni és átveszi 
jogos tulajdonát, édesapja trónját. 

Másik jelentés szerint attól tartanak, hogy 
Károly extrónörökös repülőgépen visszatér 

Romániába atyja temetésére. A herceg bi-

zalmi emberei nyilatkozataiban a herceget kö-
vetkezetesen Károly román királynak nevezik. 

nézte végig a királyi bevonulást, amely a leg- ! Bukarestben nagy levertséget keltett a Brati-
anu-kormánynak az az elhatározása, hogy Ká-
roly hercegnek még mint magánembernek sem 
engedik meg román területre való visszatéré-
sét. ' \ 

nagyobb csendben történt, egyetlen üdvözlő 

kiállás sem hallatszott, csak a kalapokat vet-

ték la a bevonulás mentén az emberek a fe-

jükrő l . 

Az Arijeiler Zeitung azzal vádolja a bécsi rendőrséget, 

Nem szavazlak bizalmaílaoságoí Seilz polgármesternek. 

fBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bécsből jelentik: Az osztrák főváros tanácsa 

m a tartotta első ülését a véres események 

után . Az ülésen foglalkoztak a véres péntek 

eseményeivel és három határozati javaslatot 

tárgyaltak le. 

A z elsőt, amelyben a keresztényszociálisok 

azt indítványozták, hogy szavazzanak bizal-

matlanságot Seitz polgármester ellen, a több-

ség elvetelte. A keresztényszociálisok azon in-

dítványát , amely a vizsgálat elrendeléséről 

szól, egyhangúlag elfogadtálc. Kiküldtek egy 

hattagú bizottságot, amelyben négy szociál-

demokrata és két keresztényszociális foglal 

he lye t 

Az 'Arbeiter. Zeitung ma i számában azzal 

vádolja meg a rendőrséget, hogy vadásztöl-
tényekkel dolgozott, amelyek dum-dum lövedé-
kekhez voltak hasonlatosak és az orvosok 

megállapítása szerint szinte szétroncsolták a 
sebesültek csontjait és az izomszöveteket széj- | 

jeltépték. A rendőrség a vádakat megcáfolta. 1 
Politikai körök véleménye szerint; a pari a- \ 
menti vizsgálóbizottság is foglalkozni fog a 
solyos vádakkal 

A szocialisták nagy megütközéssel tárgyal-
ták, hogy mig a szociálista áldozatok teme-
tésén nem jelent meg a kormány képviselője, 
addig a tegnapi rendőrtemetésen megjelent 
nemcsak Seypel kancellár, hanem Hainisch 
szövetségi elpök is. Ebfoen a tényben nyílt 
provokálást látnak és el vannak készülve a 
legélesebb harcra. $ , . ̂  

Legelső miiiniézeiiiiik művészgárdája 
és Erdős Lászlé szindarabja Szegeden. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retes, hogy Alapi Nándor Kama r a Szinháza 

iu l ius 26-án, kedden kezdi meg szereplését 

a szegedi színházban. Békeffy Lászió most 

szerdán vendégszerepelt, mig szombaton és 

vasárnap a sz ínház itthon tartózkodó tagjai 

játszák ki lenc órai előadásban a Fővárosi 

Operettszínház egyik állítólag igen mulatságos 

vígjátékát. A kán iku l ában ilyen módon élén-

kü lő utószezonba most még egy előadás be-

ékelődik, még pedig hétfőn, huszonötödikén. 

E r rő l az előadásról a kővetkezőket jelenti a 

Budapesti Értesítő: 

A Nemzeti Sz inház művészeinek egy cso-

por t ja vitéz Garamszeghy Sándor, m in i a nép« 

jólét i minisztérium megbízottjának vezetésével 

Almássy Endre, Bakó László, Cselényi József, 

Fethes Sándor, Ráda i Dénes, Mihályffy Ká-

roly, Onódy Ákos, Szathmár.v Lajos, Rába 

Anta l , Szabó Margit, Szathmáry Lajosné és 

Dersenyi Gizi, m in t vendég közreműködésével 

dr. Erdős Lászlónak »A gyermek c imü három 

felvonásos, a . magyarság életerejét és a ma-

I d 

gyar élet jövendőjét példázó művészi, vallás-
erkölcsi és hazafias magas színvonalon álló 
darabjával országos körútra indultak. A 22 
atgból álló társaság teljes díszletekkel és fel-
szerelésekkel indul el körútjára és 2i-én Hód-
mezővásárhelyen, 25-ért Szegeden, 26-án Csong-
rádon, 27-én Szentesen, 28-án Gyomán, 29-én 
Berettyóújfalun, 30-án Debrecenben, 31-én 
Miskolcon, augusztus 1-én Gyöngyösön, 3-án 
Székesfehérváron és 4-én Veszprémben sze-
repel. Bizton hisszük, hogy a vidéki városok 
és azok vezetői megértéssel és szeretetteljes 
támogatással fogadják legelső müintézetünk 
művészgárdáját, mivel azt a kormány terveit 
és intencióit támogató misszió megérdemli. 

A Budapesti Értesítő tehát bizton reméli 
hogy a vidéki városok és azok vezetői meg-
értéssel és szeretetteljes támogatással fogad-
ják a Nemzeti Szinház néhány Szegedre rán-
dult tagját, akik közölt bizony igen kevés 
van olyan, akik a Nemzeti gárdájának első 
sorában foglalnak helyet. Azt, hogy a kis tár-
saságot a vidéki városok és vezetőik megértés-

sel és szeretetteljes támogatással fogadják,""»' 
Budapesti Értesítő azzal a bejelentéssel akarja 
előmozdítani, hogy a kormány terveit és iQ. 
tencióit támogató misszió megérdemli a tá« 
mogatást. Amikor színházról van szó és ami, 
kor különösen kánikulában van szó szinház. 
ról, célját tévesztett érvelés a kormánnyal 
való kapcsolatra hivatkozni. Ez nem reklám 
amennyiben pedig a Budapesti Értesítő anrialj 
tekintette, egészen biztos, hogy csalódni fog( 

mert ezzel a reklámmal nem fog sikerülni 
bevinni a közönséget a színházba. Sokkal 
jobb reklám lett volna, ha a Budapesti í r . 
tesitő arra hivatkozott volna, hogy a szerző 
akinek a darabját előadják, nagy iró, Európa-
szerte ismert név, vagy legalább is olyan, 
akinek mint színpadi írónak az ország ha. 
tárain belül van múltja, vagy ha arra hívat« 
kozolt volna, hogy »legelső müintézetünk« tag. 
jai közül ennyi az országosan ismert és el. 
ismert név jön le Szegedre vendégszerepelni, 
A hatóságok részéről egyébként egészen bi. 
zonyosan meg lesz a támogatás. Hogy a kö-
zönség mit fog szólni, nem tudjuk. Az egész 
szereplésnek tagadhatatlanul van egy kitűnő 
reklámja és pedig az, hogy a szinrekerülő 
darab a magyarság életerejét és a magyar 
élet jövendőjét példázó művészi, valláserköl-
csi és hazafias munka. 

Ebből az alkalomból meg kell ismét mon« 
dani a kormánynak, a Budapesti Értesítőnek, 
legelső müintézetünk művészgárdájának és 
még mindazoknak, akiket illet, mondjanak 
már le egyszer arról a makacs rendszerről, 
hogy a jó vidékkel mindent lehet és hogy a 
jó vidék mindent bevesz. Budapesten játszot-
ták-e dr. Erdős László kiválónak mondott' 
darabját? Ha játszották, legelső müintézetünk-
nek ez az együttese játszotta-e? Lehet, hogy 
van a vidéknek minden vállalkozás számára! 
bőventermő talajrészlete is. Szegedet azonban 
kapcsolják ki végre. Régen, de régen tulvah 
ez a város a kritikátlanságnak, a balekségnek 
és az intelligenciának azon a fokán, amikor 
mindenféle kinyvkiadvánnyal, színházi elő-
adással, képkiállitással sikereket és pénzeket 
lehetett aratni. j 

Hangsúlyozzuk, mindezzel nem akartuk' & 
Szegedre ránduló társaságot és szerzőt bántani, 
vagy kritizálni ök bizonyára szép dologban 
fáradoznak. A színházban természetesén Sze-
ged közönsége már csak a művészi szépet 
akarja elsősorban. Egészen bizonyos, hogy leg-
alább olyan arányú támogatásban fogja ré-: 

szesiteni legelső müintézetünk művészgárdá-
ját, amilypn adaggal ebből a ritkán élvezett, 
esztétikai eledelből szolgálni fognak. 

leon Daudet a tengerparton MM 
(Budapesti tudósítónk telefonjélentésel) 1 

Párisból jelentik: Semard kommunista kép-
viselőnek, aki Leon Daudetvel együtt szaba-
dult ki, ma ismét be kellett vonulnia a fog-
házba. Ruxellesi jelentés szerint Leon Dau-
det egy belga tengerparti fürdőhelyen üdül. 

Minisztertanács a TUFI-ríl és 
a FHSZ-ril. 

Budapest, julius 22. A kormány tagjai dr, Vass 
József helyettes miniszterelnöknek elnöklésével ma 
délelőtt minisztertanácsot tartottak. A miniszter-
tanács a folyó kormányzati ügyeken kivül fog-
lalkozott Mayer Károly államtitkár a földmivelés-
ügyi miniszter képviselőjének előterjesztésében a. 
TUFA-müvek és a FAKSz között korábban létrejött 
szerződés ügyével. A megelőző minisztertanács 
szakértőket küldött ki, akik a helyszínen 
tanulmányozták a TUFA-légla előállítási folyamatát, 
valamint azokat a szempontokat, amelyek a gyárt-
mány használhatósága, szállítási állósága, vaku 
mint az agyag téglaárakkal való árviszonya szem-
pontjából featálianak. A szakértők közös véle-
ménye az összes kérdésekre vonatkozóan álta-
lában kedvező, ezen az alapon a minisztertanács 
megbízta a földmivelési minisztériumot azzal,hogy 
a pénzügyminisztérium bevonásával tárgyalja 
a kérdést az érdekelt felekkel. V . Jj 

A minisztertanács egyébként a kormány tagjai 
nevében Pesthy Pál igazságügyminiszter sajnáiko-* 
zásának adott kifejezést a helyettes №iuiszt|re^ 
nököt ért szerda esti támadáséig '<'••0, • 


