
hangzott >pfuj Szomory< és egy-egy fütty. A most 
m4r kirendelt és a tömegben elhelyezkedett de-
tekfjvek is mUúkába kezdtek. Egyenként emelték 
W a tömegből a leghangosabbakat, csaknem kivétel 
n f lkü j 19—23 éves fiatalembereket, akiket a Ti-
pódy-szobor mellé állítottak rendőrök közé, Itt 
d«rúlt ki, hogy 

a lüníetést előre megszervezték 

és valahányszor u jabb jövevényt hoztak a de-
tektívek, hangos Örömujjongásba törtek ki a már 
lefogottak és ölelték, csókolták barátjaikat, csak-
hogy ujabb zajt okozzanak. 

Amig a Nemzeti Szinház körül ezek a tüntetések-
zajlottak, bent 

zsúfolt ház előtt, 
mindenesetre kissé izgatott hangulatban megkez-
dődött az előadás. A darabnak óriási sikere volt. 
Az első felvonít után már 

hosszas íöpsokkal hivta a közön-
ség Szomoryt, 

aki azonban csak a második felvonás Után jött 
ki a kárpit elé. Az egész telt ház percekig tap-
solta Szómoryt, aki meghatottan fogadta a közön-, 

ség ovációit. 

Hatszor hívták Szomoryt a lám-
pák elé 

és eközben történt meg az előadásnak egyetlen 
incidense. A második emelet erkélyéről 

egy fiatalember, két, egyenként 
körülbelül 200 gram ammóniák-
kal megtöltött üveget dobott le. 

Az egyik üveg a zenekarba esett, a másik pedig 
a támlásszékek közé, ahol összetört, tartalma pe-
dig kifolyt. A közönség egy része idegesen Ugrott 
fel helyéről, de a nyugalom néhány pillanat múlva 
helyreállt, amikor látták, hogy a tettest rendőrök 
vezetik ki a színházból. 

Azután az előadás zavartalanul folyt tovább és 
11 óra után ért véget. Közbeo a szinház előtt 
változatlanul nagy tömeg tartózkodott, de a rend-
őrség csak arra helyezett fősúlyt, hogy a környék-
beli uccákat megtisztítsa, hogy a közönség az 
előadás után zavartalanul távozhasson. A rendőr-
ségnek ez a munkája sikerült. A tüntetők, akik-
nek a száma most má r alaposan lefogyott, még 
mindig abcugolták Szonaoryt és Hevesit, ugy, hogy 
a rendőrség még a késő éjszakai órákban is a szin-
ház körül tartózkodott és 

csak jóval éjfél után csendese-
dett le a Nemzeti Szinház kör-

nyéke. 
VA tüntetések során a rendőrség 
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'állított elő a főkapitányságra, akiknek nagyrésze 
egyetemi hallgató. 'Ezeket igazoltatásuk és kihall-
gatásuk utáp szabadon bocsájtották. Természetesen 
előállították azt az egyént is, aki a bűzbombákat 
dobta le a színház karzatáról. Kiderült, hogy az 
illető 

Zsabka Kálmán, 
a két év előtt kimúlt A Nép volt munkatársa, 
aki ellen megindiíották az eljárást, de őt is sza-
badon bocsájtották. 

A Budapesti Értesítő a tüntetésről a következő 

félhivatalos közlést 
ad ta k i : 

A Nemzeti Szinház pénteken este Újította fel 
s'zomory Dezső ^Nagyasszony* cimü drámáját. Ez 
alkalomból este 7 óra tájban szokatlanul nagy 
tömeg verődött össze a szinház környékén, annyira, 
hogy a villamosforgalom is elakadt. Negyed 8-bor 
szinte egy szempillantásban megkezdődött a fü-
tyülés és a sokezer főnyi zajongó tüntető a szin-
ház körül és a szomszédos uccákbao annyira 
tolongott, hogy 

a gyalogos és kerékpáros rendőrök nem 
bírtak velük és négy szakasz lovasrendör-

nek kellett megrohamoznia a tömeget. 

Á~szinház előtt az egyik ló megbotlott, felbukott 
és a rendőr elterült a kövezeten, ami nagy riadal-
mat okozott a gyalogjárók között. A lovasrendőrök-
nek sikerült egy pár percre a szinház környékét 
megtisztítani, de nemsokára ismét nagy csopor-
tosulások keletkeztek. 

Fél 8-kor ujabb két szakasz lovasrendőr érkezett. 
A rendőrség az egyetem környékét is megszál-
lotta, hogy a felvonulásoknak elejét vegye. 9 óra-
kor a Népszinház-uccán vonult fel nagyobb tömeg 
tüntető, ezeket a lovasrendőrök a nagykörúton 
szétoszlatták. De ezzel a rend még nincs helyre-
állítva. 

A II . felvonás előtt a karzatról 

két darpb 200—200 gramm ammóniákkal $ 

• (gjJUjlt üveget d f f tN t I*. ' " " ~ • 

d é l - m a g y a r o r s z á g 1927 október 22. 

Az egyik a zenekarban, á másik a támlásszékek 
közt pukkant el. 

Eltekintve a II , félvonás utáni incidenstől, az 
előadás teljes rendben végződött. A nagyszámú 
rendőrkészültség a Nemzeti Szinház környékét tel-
jesen megtisztította a tüntetőktől és a közönség 
nyugodtan oszlott szét. 

i*ar-~ - — 
A tüntetéssel kapcsolatban a rendőrség őr izeté 

Vett 83 gyanús egyént és Zsabka Kálmánt, aki a 
karzatról papirosba burkolt ammoniákszeszes vb 
zespoharakat dobott a nézőtérre. Néhányan pa-
naszt tettek a rendőrségen, mert lábukat mee-
taposták a rendőrlovak. " 

A finn vendégek elragadtatással 
nyilatkoztak ssegedi látogatásukról. 
Meghívták a szegedi kamarát Finnországba. — Díszebéd, 

hangverseny, bankett. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

finn vendégek első napi szegedi tartózkodása 
programszerűen zajlott le. A vendégek egy 
kisebb csoportja dr. Tóth Béla főjegyző veze-
tésével a kora reggeli órákban Mezőhegyesre. 
utazott, ahol az állami méntelepet szemlél-
ték meg és itt találkozott a finnek egy másik 
csoportjával, akik már Nagykőrösről utaztak 
egyenesen Mezőhegyesre. 

A szegedi program reggel Kilenc órakor 
a Kass-kávéházban adott villásreggelivel kez-
dődött. Innen a finnek dr. Tonelli Sándor 
kamarai főtitkár vezetésével 

megtekintették a várost. 

A fellobogózott autók bejárták a város terü-
letét A vendégek csoportokra osztva megnéz-
ték a Város nevezetesebb középületeit. Meg-
ható látvány volt az alsóvárosi templomban, 
ahol a csodatevő Fekete Mária előtt buzgón 
ájtatoskodtak a finnek. Elragadtatással nyilat-
koztak a vendégek az egyetemi építkezésekről 
és a fogadalmi templom arányairól. 

Féltizenkettőkor a vendégek tisztelgő láto-
gatást tettek a központi egyebem épületében', 
ahol dr. Reinbold Béla rektor üdvözölte a 
vendégeket. Ezután kisebb csoportok megte-
kintették a muzeumot, ahol Móra Ferenc távol-
létében Szőke Mihály könyvtáros kalauzolta a 
finneket, akik különösen a néprajzi muzeum 
eredetiségétől voltak elragadtatva. A bemuta-
tott középületek közül természetesen nem ma-
radt ki a városháza sem, ahol Anti Tuleiheimo 
vezetésével kisebb küldöttség tisztelgett a pol-
gármesternél. 

Az összes vendégek ezután megtekintették az 
ujszegedi vegykisérleti állomást, a kendergyá-
rat és a Back-malmot. Különös érdeklődéssel 
figyelték a vendégek a hűtőház modern be-
rendezését, ahol éppen 2000 darab csirkét 
vágtak le. 

A délelőtti program Jebonyolitása után a 
finn vendégek a Tisza-Szállodában gyülekez-
tek össze, ahol >" 

az egyetem adott díszebédet 

a finn vendégek tiszteletére. Az egyetemi "disz-
ebéden résztvettek a Szegeden tartózkodó ösz-
szes egyetemi tanárok, továbbá dr. Aigner 
Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester, Wimmer Fülöp, a kamara elnöke, 
gróf Teleki Pál és a finnek teljes számban. 

A diszebéden az első felköszöntőt dr. Rein-
bold Béla rektor mondotta, majd Anti Tulei-
heimo, a helsingforsi egyetem rektora köszönte 
meg az egyetem vendégszeretetét. A finn tár-
sadalmi étet reprezentánsa különösen a f i nn-
magyar kapcsolatok kibővítésének szükséges-
ségét hangoztatta. Kifejtette, hogy a magyar 
irodalom nem ismeretlen az Ezer-tó országá-
ban és alig van finn, aki a nagy magyar sza-
badsághős, Petőfi Sándor nevét ne ismerné. 
Elismeréssel adózott a magyar tudományos 
világ eredményeiről és megállapította, hogy 
tapasztalata szerint Magyarországon az eszme 
mindig győzött az anyagias kérdések felett. 
Végül azon 'óljajának adott kifejezést, hogy 
minél hamarabb azt szeretné, ha a szegediek 
is vasszadanák a finnek látogatását, mert igy. 
nekik is módjukban lenne a magyar vendég-
szeretetet visszaadni. Az ünnepi díszebéd négy 
óra után ért véget. 

A finn vendégek tiszteletére délután 6 órakor 

filharmonikus hangversenyt 

rendeztek, k széksorúk még jóval á hangverseny 

kezdete előtt zsúfolásig megteltek érdeklődő kör 

< Mmiflfgl és amimént aa 4 ritka m&jMW, aki 

6 óra után öt perccel érkezett, már nem kapott 

helyet. Diszes felvonulás volt lestélyi ruhákban, 

szmokingokban, megjelentek a város előkelőségei 

és a legszebb, legdíszesebb külsőségek mellett zaj-

lott le a koncert, 

A filharmonikusok eljátszották W c i n é r Leo; 

Szerenádját, az Op. 1-et, majd O c s k a y Kornél 

énekelt E r k e l ' : Hunyadi László cimü Operájából 

és hangjának hatalmas vivőerejével szinte megre-

megtette a falakai. A zenekar kísérete tűrhető 

szerénységben simult a kijelölt szerepéhez, mig 

Ocskay második énekszámát, Fichtner szerzemé-

nyét, C s a k a z é r t ! d m u irredenta dalt, jófor-

mán agyonnyomta a zenekar, tulbuzgalma. Pó-

dium nélkül különben is rosszul és rossz elosztás-

ban terjedt széjjel a hang, a felfokozott Rév-

ben azonban makszimumra emelkedett a hang-

szerek ereje és túlharsogta a Tisza termének 

teherbírását. Fichtner legszebb müve, a Magyar 

Fantázia zárta be a műsort. A finn vendégek 

elragadtatással tapsoltak. 

Este nyolc órakor a Kass gyönyörűen fel-
díszített nagytermében a kereskedelmi és ipar-
kamara 

százferitékes bankettel 

rendezett. A pompás ünnepi vacsorának kü-
lönös fényt adott az a tény, hogy, a bankett 
résztvevői kivétel nélkül frakkban jelentek 
meg. 

Először dr. Horger Antal egyetemi tanár 
üdvözölte a vendégeket finn nyelven. Wimmer 
Fülöp, a kamara elnöke a finn—magyar, 
gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét is-
mertette nemet nyelven. Kifejtette, hogy, a 
magyar kereskedelmi élet már régen gravi-
tál észak felé, ahol olyan területek vannak, 
ahová még iaem jutottak el a magyar keres-
kedelem produktumai. Beszélt Szeged nehéz 
gazdasági helyzetéről és kijelentette, hogy, a 
szegedi kamara mindent elkövet, hogy a ma-
gyar kereskedelemnek piacot teremtsen Finn-
országban. Poharát a finn—magyar kereske-
delmi barátságra emelte. 

Walda Riydmann, a helsingforsi központi 
iparkamara alelnöke felszólalása során el-
mondotta, hogy a finnek most azért jöttek' 
Magyarországra, hogy tapasztalatokat szerez-
zenek az országról. Útjuk rendkivül kedvező 
eredménnyel zárult. A finnek itt tartózkodá-
suk alkalmával megállapították, hogy a ma-
gyarok ipari és kereskedelmi tekintetben is 
felvehetik a versenyt Európa legnyugatibb 
államaival is. Kifejezte azon óhaját, hogy a 
finnek a legrövidebb idő alatt vissza szeretnék 
adni az itteni lekötelezően szives vendég-
látást. 

Dr. László Berthöld, a budapesti kamará 
finnországi kiküldötte a finn kereskedelmi vi-
szonyokat ismertette, majd a finn vendégek 
nevében ismételten meghívta a szegedi kama-
rát Finnországba. 

Horpirári Pauro, a helsingforsi egyetem ta-
nára nagyhatású felszólalásában elmondotta, 
hogy a mai finn generáció már nem tanulhat 
meg magyarul, de igéri, hogy gyermekeik kö-
zött |alig lesz valaki, aki magyarul ne. tanulna 
meg. • 

Az ünnepi vacsora végén  fAnti Tuleiheimo 
volt finn miniszterelnök még egyszer meg-
köszönte' a kamara szives, vendéglátását. 

A bankett végeztével a finü vendégek a 
késő éjjeli foákig maradtak 


