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ICŜ feelsberp. kultuszminiszter 
hétfőn este Szegedre érkezett 

Kedden részivesz az egyeíemi épiiésl bizottság ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
magyar városok kulturális szövetségének bé-
késcsabai kongresszusán Szegedről többek kö-
zött résztvett Somogyi Szilveszter polgármes-
ter is, aki hétfőn délben érkezett vissza Sze-
gedre és azonnal hivatalába ment. Ott kö-
zölte a Bélmagyarország munkatársával, hogy 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter este Sze-
gedre utazik és kedden elnököl az egyetemi 
épitési bizottság ülésén. 

A kultuszminiszter este nyolc örakor érke-
zett meg autón Szegedre és Glattfelder Gyula 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő a Dolgozó Nők Cso-
portja meghívására vasárnap délelőtt nagy érdeklő-
déssel kisért előadást tartott a pacifizmusról a 
kereskedelmi és iparkamara dísztermében. 

— Ha az utóbbi évek irodalmát tekintjük — 
mondotta többek között előadásában —, azt lát-
juk, hogy a háború divatja rcnaissanceát éli. 
Egyre-másra jelennek meg a háború romantikus 
köntösébe öltöztetett regények, riportok. A paci-
fista szellemnek feladata, hogy ezt az irodalmat 
kritika tárgyává tegye és hogy elűzze a XX. 
század embere elől az ityen irányú irodalmi nar-
kotikumot 

Beszélt ezulán a háboruelőtti békeegyesületek 
szerepéről. A hágai, genfi nemzetközi konferen-. 
ciákon csupán egy eredményt sikerült elérniök: 
humánussá tenni a háborút! De jött 1914 és láb-
bál taposott minden emberséges egyezményt. A 
békeintézmények munkája leredukálódott, ámde 
bizalmukat nem adták fei. 

— Ma uj életre támadnak a békeegyesületek, 
régi tapasztalatokkal, uj meglátásokkal. Nemcsak 
hál>oruellenes lelki diszpozicció megteremtésén fá-
radoznak, hanem hogy aktivitássá, cselekvéssé ér-
leljék az emberi érzelmet és akaratot. Kettős irá-
nyú feladatunk van — mondotta Kéthly Anna —. 
építő, nevelő munka a békéért és dolgozni a 
háborút okozó viszonyok, háborús érvek ellen. 
Vannak, akik azt állítják, hogy utópia a tartós 
béke, mert a hadakozás erős ösztöne az emberi 
természetnek. Ha a lét- és fajfönntartást bizto-
sítjuk, akkor ez az állati ösztön megszűnik, 
elfolyik, mint a túláradt folyó, ha az ész mérnöke 
alakitia medrét. 

megyéspüspökhöz hajtatott, ahol a polgár-
mester bevonásával megbeszélést tartott a 
püspökség építkezéseiről. 

Az egyetemi bizottság kedden délelölt tizen-
egy órakor ül össze az egyetem központi épü-
letében. Az ülésen azokat a belső iparosmun-
kálatokat adják ki, amelyekre a fizikai inté-
zet épilésével kapcsolatban nemrégen tartot-
ták meg a versenytárgyalást. A miniszter az 
ülés után megtekinti az egyetemi építkezése-
ket, a szemlét délután folytatja és kedden 
este utazik vissza Budapestre, 

— A jjacifizmus célja a legteljesebb kultura: 
abban az országban, ahol a törvény bünteti a 
gyilkost, ott a háború szörnyű rombolásait is 
meg kell akadályozni. Meg kell küzdenünk a há-
ború agent provocateurjeivel, akik hazug frázi-
sokkal, a sértett emberi önérzet hamis jelszavá-
val bódítják az elvakult tömeget, — meg kell küz-
denünk az uj vegyi háborút előkészítő iparral, 
az érdekek szolgálatában állók, hatalomhajhászók 
lelkiismeretlen tömegével. 

— Mi lehet erősebb fegyvere a paeifizmusnak, 
mint egy uj háború elriasztó képének felrajzolása? 
— kérdezte ezután. Nincs már lovassági és hadi-
játékromantika, az uj háború az olai és gáz hábo-
rúja. A civilizáció pusztulását, a kultura összeom-
lását jelenti ez a frontok nélküli harc. Már a 
világháborúban is használtak mérges fegyvereket, 
de ezeknek szörnyű rombolásairól nem találunk 
híradást, tecenzúrázták. Az emberek hullottak, 
pusztultak, tébo'.vdába kerültek, alig maradt, aki 
mesélne nekünk. A halottak pedig nem irnak 
memoirokat... 

— De az uj háború még nagyobb rombolást 
jelent. A nagyvárosok ellen megy a harc, mely 
ellen védekezni úgyszólván lehetetlen. Gertrúd 
Woger német vegyész nemrég megjelent könyve 
beszél a minden életet gyilkoló színtelen, szag-
talan gázmérgek napokig ható pusztító erejéről. 
Hiába a védőálarc, beszívódik a pórusok közé, 
lem kel! érte a frontra menni, otthon is hősi ha-

lált halhat az ember. A militarizmus szerint igen 
humánus eszközök ezek, mert nem véreznek, nem 
csonl-Изтк, csak — fullasztanak. 

— Nem elég a leszerelési akció — folytatta 
Köt l i l y A n n a — , az emberi kall belsőleg leszerelni, 
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az ipart és tudományt a háborús céloktól eltérí-
teni, békeakaratra, pacifista munkára bírni. Ez a 
feladat elsősorban a nőt, az asszonyt, az életadó 
anyát illeti meg. 

Beszélt ezután a mai nö nehéz helyzetéről, 
azokról a súlyos válságokról, melyeket a háború 
a családi életben okozott. A békemozgalom köz-
életi utján kötelességei vannak ma a nőnek. Ez az 
ut nem az egyenjogúságért való üres demonstrá-
ció, hanem a népek sorsának intézésébe való cse-
lekvő beavatkozás eszköze. Nemcsak a családi 
példaadás és nevelés terén, hanem a közoktatás, 
külpolitika és belső béke munkáiban is helyt 
kell állnia a dolgozó nőnek. Meg kell találnia 
a lelkekhez vezető utat, meg kell magyaráznia 
az emberiségnek, hogy csak a béke jelenti • 
haladást és hogy a technikai fejlődés sikeréi csak 
az etikai fejlődés biztosíthatja. Reális pacifizmusra 
van szükség, ez a világfőlszabaditó munka a dol-
gozó nő legszebb élettartalma, legszentebb köte-
lessége 

A lelkes közönség meleg ovációval fogadta Kéthly 
Anna nagyhatású előadását, melyért dr. Reich 
Olga, a Dolgozó Nők Csoportjának elnöke mon-
dott köszönetet 

Kéthly Anna vasárnap délután a Munkásotthon-
ban angliai utján szerzett tapasztalatairól számolt 
be. Beszélt az angol munkásság életéről, arrő! 
a megtisztult kulturiégkörről, amely a londoni 
munkásnegyedeket betölti. Leirta a munkásházak 
berendezését és a munkások családi életét Ez az 
élet nyugodt, kiegyensúlyozott lelkű népre vall. 

Szólott az angol parlamenti rendszerekről, a 
birminghami békekonferenciáról, amely a világ 
népeinek megértését és a pacifizmus szempontját 
tárgyalta. Beszéde végén kifejezését adta bizalmá-
nak és reményének, amellyel a mai angol viszo-
nyok a mi jövő fejlődésünk szempontjából eltöl-
tötték. 

Az egybegyűlt közönség nagy figyelemmel hall-
gatta és leíkesen ünnepelte Kéthly Annát 

19 kisvasul a muff évben 
307.112 személyt és 26.1S5 tonna 

teherárut szállított 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szegedi gazdasági vasút igazgatósága most állí-
totta össze a kisvasút 1929. évi forgalmáról szóló 
forgalmi statisztikáját. A kimutatás szerint az ős & 
szes utasok száma 307.112 volt, utána bevétel 
296 220 pengő. Szállitóvevény, podgyász- és tej-
szállítmányok 1246 tonna után pedig 16.790 pen-
gő bevétel volt. A 26.165 tonna teheráruszállit-
mány után pedig 143 318 pengő volt a bevétel és 
igy az összes üzemi bevétel: 456.394, az üzemi 
kiadás: 283.708, a felesleg tehát 172.686 pengő volt 
összes utasok által megtett kilométerek száma 
8,323.395, egy utasra esik átlag 27.1 kilométer. 
Az utasátlag vonatonként 70, naponként 842 volt. 

A kiszállított teheráru igy oszlik meg: Tető-
cserép 140, épületfa 2052, faszén 77, fűszerára 
140, kavics, homok és kő 2163, kőszén 520, liszt 
1005, mész, cement 415, tégla 1803, trágya 2046, 
tűzifa 613, üres hordó 880, tengeri 176, egyéb 1005 
tonna. Gyüjtőkocsi 1450 vagon. 

Beszállítottak: akácrönköt 520, bort és mustot 
5523, búzát 204, élő baromfit 50 tonnát, gyékényt 
31 vagont, gyümölcsöt 1490, rozsot 3665, szénát, 
szalmát 40, egyebet 580 tonnát. Gyüjtőkocsi 1697 
vagon. 

Tejet pedig 13.552 kannával, ami 219.100 liter-
nek felel meg. Napi átlaagban ez 610 litert jelent 

A z i d ő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban túlnyomóan derült az idő. 
A hőmérséklet a nap folyamán 3—5 Celsius 
fokig emelkedett. Prognózis: Egyelőre lénye-
ges változás nem várható. 

Belvárost Most Február 25, 26-án, beiden, szerdán 
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vígjáték M A V M C . A V O V fSuiereplésével. Azonkívül: 

B u r l e s z k e k . 

Előadások kezdete 5, 7, fl, vauAr- «в йдрершр 8, S, 7, 9 órakor 

Л.ОГЯ0 Most Február 26-én, kedden 
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Csalárd szemfényvesztés miatt 
eljárást indítottak Siriusz ellen, de a szegedi 

járásbíróság felmentette 
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év 

juniusában Szegedre érkezett Siriusz, a budai idő-
jós és tenyérgrafológus. Siriusz a Gizella-téren vett 
ki egy különbejáratu szobát és meghirdette kiváló 
képességeit. Ettől az időtől kezdve a csendes bú-
torozott szoba hangos volt az érdeklődés zajától. 
Leginkább nők voltak kíváncsiak Siriusz jóslására 
és szívesen tették le a tálcára a szép summa tisz-
teletdijat A nagy érdeklődésre való tekintettel ké-
sőbb kirekesztette a vékonypénzü cselédlányokat 
varrólányokat és masamódlányokat és csakis biz-
tató külsejü hölgyeket fogadott Siriusz a pár 
hét alatt rengeteget keresett. Valószínű az volt 
az oka annak, hogy oly nehezen vált meg Szegedtől 
és még elutazása előtt is meghatottan emlegette 
a szegedi jó napokat 

Amig Siriusz Szegeden dolgozott, az egyik buda-
pesti napilapban cikk jelent meg róla. A cikk 
elmondta, hogy Siriusz mester jelenleg Szegeden 
operál és tengernyi pénzt szerez jóslásaival. A 
cikk nyomán a szegedi ügyészség eljárást indí-
tott ellene csalárd szemfényvesztés vétsége miatt 
Ogyét hétfőn tárgyalta a szegedi büntetőjárásbiró-
ságon dr. Hajnal Endre járásbiró. 

A tárgyalás érdekes lefolyású volt A személyi 
adatok felvételénél kiderült, hogy Siriusz polgári 
nevén Varga László, nyugalmazott Máv. altiszt 

Varga a biró kérdésére elmondotta, hogy több éve 
foglalkozik időjóslással és jellemmegállapitással. 
Kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek csa-
lárd szemfényvesztésben, mert ő sohasem jósol, 
csak jellemrajzot ad. Ezt is a legszigorúbb tudomá-
nyos alapon. 

— Tudásomat — mondotta Siriusz — egész Euró-
pában ismerik és értékelik 1 Hívtak Olaszországba, 
Angliába, de én nem megyek, mert jó hazafi va-
gyok és tehetségemmel az országot akarom szol-
gálni . . . 

Ezulán több levelet mutatott fel, amiket József 
főherceg, a hadügyminisztérium, belügyminiszté-
rium intézett hozzá, tanácsát kérve időjárási-ügy-
ben. Siriusz annak az igazolására, hogy nem jósolt, 
magával hozta Balogh Lajos volt városatyát, aki-
nek a kihallgatását a bíróság azonnal elrendelte 
Balogh Lajos előadta, hogy többizben felkereste 
Siriuszt, aki jellemképet rajzolt róla A kapott jel-
lemzéssel rendkívül meg volt elégedve. Tudomása 
van arról is, hogy családjának több tagja is járt 
a mesternél és mindegyik igy nyilatkozott. Még egy 
tanút hallgatott ki a bíróság, aki hasonló vallo-
mást tett. 

A bíróság ezután ítéletet hozott, amelyben Si-
riusz Varga Lászlót az ellene emelt vád alól. bűn-
cselekmény hiányában — felmentette. 

A dolgozó nők szerepe 
a pacifizmus előkészítésében 

Kéthly Anna vasárnap kél előadási taríotl Szegeden 


