
1930 december 11. Df tLMAGYA. , ,/.ЛГ, 

A szegedi rendőrség negyedszer tiltotta be 
a szociáldemokrata párt gyűlését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy 
a szegedi rendőrség egymásután három nép-
gyülését tiltotta be a szegedi szociáldemokrata 
pártnak. LA jer Dezső, a párt titkára az elmúlt 
napokban ujabb kérelmet nyújtott be a rend-
őrségre és ebben azt kérte, hogy engedélyezze-
nek népgyűlést szerda estére, a Szél- és a Re-
mény-ucca sarkán lévő Sántha-féle vendéglő-
ben. Ennek a kérelemnek a sorsa is ugyan-
az lett, mint az előző háromnak. A rendőr-
ség most is megtagadta az engedélyt. A be-
tiltó véghatározat indokolása a következő: 

»A kért gyűlés tárgya, Lájer Dezső pártit-
kár ismertetése a politikai és gazdasági hely-
zetről és községpolitikai beszámoló, több al-
kalommal kellően ismertetett téma, ugy, hogy 
annak ismertetésére ezúttal sincs szükség. To-
vábbá ez az ujabb ismertetés csak az amugyis 
elkeseredett közhangulat izgatására volna al-
kalmas, ami viszont a köznyugalmat és a köz-
rendet veszélyezteti, aminek megóvása érdeké-
ből a kért gyűlést nem engedélyezhettem.« 

A szegedi rendőrség tehát nem engedé-
lyez gyűlést a szegedi munkásságnak. 

Beszélgetés Pataky Kálmánnal,, 
aki szerdán Szegedre érkezett 

(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 szárnyaló tenor, Bécs kedvence, Pest büszkesége 
megérkezett Szegedre. Művészetének nem kellenek 
cikkázó fényreklámok, — Pataky Kálmán: művész, 
aki dolgozik a művészi kiteljesedésért, aki tüne-
ményesen bontja ki magából a természet isteni 
adományát — a szárnyaló hangot. 

Pataky frissen ugrik ki autójából, amely hosz-
szu fárasztó uton hozta a Semmeringről Sze-
gedre, Csupa közvetlenség, kedvesség és egysze-
rűség. Jóizüket nevet, nem takargatja magát, nem 
is sztár, aki a milliókat félti torkában. Ember, 
akit a tehetsége és a kulturája vitt a legmaga-
sabbra. 

— Bécsben most szörnyű sok a munka, — 
beszéli. Korngold operájának reprizére készülünk, 
azután Don-Carlos következik. Bám dupla munka 
esik. Az én szerepeim és a sokszor lemondó kol-
légámnak, Piceavernek szerepei. De azért jóban 
vagyunk, — teszi hozzá rögtön. 

— Melyik szerepeit szereti legjobban? 
— Bendszerint a kulisszahasogató nagy olasz 

operák pathetikus tenorpartiejait kapom, de az 
érzéseim egészen máshova visznek. Mozartért ra. 
fongok, a klasszikusok stilusszépségeért, a nemes 
formába ágyazott érzés finom és bensőséges kul-

túrájáért . Az olaszok nem felelnek meg ízlésem-
nek és amit az olasz énekesek csinálnak ro-
hamsisakos allűrjeikkel, éppenséggel nem. Engem 
megbabonázott Bécs tradíciója, Bécs klassziciz-
musa és azt hiszem, ebből a varázslatból nem 
fogok felébredni soha. 

— Bécsben szeretik a magyar triászt: Andayt, 
Németet és szerénységemet, de próbálják nem 
szeretni! — nevet fel Pataky. Már el se képzelhető 
a bécsi Opera nélkülünk. Pedig hivnak Berlinbe 
i s . . . Clemens Krausszal nagyszerűen lehet dol-
gozni és én csak vendégszerepelni megyek más 
városba. A közönség azonban nem is sejti, milyen 
nehéz a bécsi színpadon boldogulni a különös 
— akusztika miatt. Csak a nagyon magas rezon-
nanciáju hang érvényesül ott, különben lehet bár-
milyen ragyogó a hang, már a második sorban 
sem hat. Nekem nagy szerencsém, nagy sikerem 
van kint, de valami mégis mindig visszahív, haza... 

— Most Hubay u j operájának, az Álarcnak fősze-
repére szerződtetett a pesti Operaház, mondant se 
kell, őrömmel fogadtam el és talán azt se kell 
hangsúlyoznom, hogy Szegedhez olyan kedves, mc 
leg emlékek fűznek, hogy jól esik' i t t lenni ismét. 
Talán most sem fog csalatkozni bennem a közön-
ség, — fejezi be szavait Pataky Kálmán. 

A gazda afférja az adóellenőrökkel 
Hatósági közeg elleni erőszak miatt kétheti fogházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ifj . Kökény 
Flórián szentesi gazda hatósági közeg elleni erő-
szak vétsége miatt került szerdán a szegedi tör-
vényszék Yr//d-tanácsa elé. Az volt ellene a vád, 
hogy ezév tavaszán, amikor megjelentek tanyájá-
ban a borfogyasztási adó ellenőrzői, Varga János 
és Pintér Gáspár, megakadályozta őket abban, hogy 
a szobából kilépjenek. Később, amikor végre ki-
kerültek az udvarra és biciklin el akartak távozni, 
Kökény utánuk iramodott és Pintér alól kirántotta 
a gépet, majd mellbevágta az ellenőrt. Amikor 
az ellenőrök tiltakoztak az eljárás ellen, a szidal-
mak özönével árasztotta el a két ellenőrt 

A szerdai tárgyaláson Kökény Flórián tagadta, 
hogy bármilyen módop is erőszakoskodott volna "a 
két ellenőrrel. Elismerte, hogy fel volt hevülve, 
mert állandóan zaklatták őt az ellenőrök, pedig 
peki nem is volt bora. Az igaz, hogy az ellenőröket 
nem engedte elbiciklizni, de csak azért, mert azok 
a búzatáblán keresztül gázolva akartak a másik 
tanyára jutni. 

Az ellenőrök előadták, hogy Kökény szidalmazta 
ókét, majd egyiküket lerántotta a bicikliről azzal, 
hogy: csak tisztességes embernek való az az ut 
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és nem ilyen kutyának.. . Ezután mellbevágta 
Pintért. Az ellenőrök elmondották még, hogy azért 
mentek a tanyára, mert ugy tudták, hogy Kökény-
nek bora van. Amig ott voltak, a szomszéd tanyá-
ból átjött egy lány és borcsapot kért a gazdától. 
Ebből is arra következtettek, hogy Kökény el 
akarta titkolni az adót. A lány után akartak si-
etni, hogy megtudják az igazat, de Kökény megaka-
dályozta őket ebben. 

Dr. Szarvas János ügyész és di\ Barta Dezső 
védő perbeszédei után a biróság Kökény Fló-
riánt lh napi fogházra itélte, de csak egyrend-
beli vétség miatt. A biróság szerint a vétség füg-
getlen a hatósági közegek számától, annál is in-
kább, mert mind a két ellenőr egy célból járt a 
gazdánál. Az elitélt fellebbezett az Ítélet ellen. 

Károlyi Gyula 
lemondott koronaőri állásárái 

Budapest, december 10. Károlyi Gyula gróf, 
az u j külügyminiszter lemondott kononaőri állásá-
ról .Károlyi holnap teszi le az esküt és átveszi 
a külügyminisztérium vezetését. Koronaőrré való-
színűleg Széchenyi Bertalan grófot, a felsőház 
alelnökét fogják megválasztani 

Bajor Gizi megválik 
a Nemzeti Színháztól? 

Budapest, december 10. Bajor Gizi, a Nemzeti 
Színház művésznője közölte Hevesi Sándorral, a 
színház igazgatójával, hogy szerződését azonnali 
hatállyal felbontja és már holnap este nem lép 
fel. A művésznő szerződésbontásának állítólagos 
oka az, hogy a művésznő — nem kapott előleget. 
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