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kezdett gyártani rémregényeket. Ezzel a 
tragédiával kellene megnyi tn i a szeged! 
kísérleti színpadot. Nem azért, mert rém-
ségek árnyékait veti előre. H a n e m azért, 
mert elvégre Cromwel l ls volt valaki a 
vi lágtörténelemben, nemcsak sokorópát-
kai Szabó István és Keleti kutyus. Magyar 

sz ínpadon ezt a d r ámá t még nem játszot-
ták. Leford í tva sincs. W o l f Ferenc m a j d 
lefordít ja. Most van ideje. J á r v ány van. 
És ami szintén nem megvetendő: regény-
író d r ámá j a . Nagy regényíró nagyon rossz 
d r ámá j a . 

Ez lenne aztán eredeti. 

A német nemzeti párt 
nem tér vissza a parlamentbe 
és elutasitia Hindenburg közvetítését 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) 
Berlinből jelentik: A" német nemzetipárti 
Nachtausgabe szenzációs formában közli, hogy 
a német nemzeti párt nem fogadja el Hinden-
burg közvetítését és nem tér vissza a biro-
dalmi gyűlésbe. 

Hindenburg elnök azért szólította fel a nem-
fceti pártot a birodalmi gyűlésbe való vissza-
térésre, mert a parlamentben kedden kezdődő 

mezőgazdasági vita során tárgyalják Német-
ország egyik legfontosabb problémájának, a 
keletporoszországi mezőgazdaság szanálásának 
kérdését. 

A' cikk azt állapítja meg, hogy a német 
nemzeti pártnak addig lehetetlen lesz vissza-
térni a nemzetgyűlésbe, amig a kormány to-
vább folytatja téves és hibás kereskedelmi és 
.külpolitikáját. 

Borzalmas robbanás 
egy brassói filmlaboraí' riumban 

BukaretU február 23. Ma délután a brassói 
Concordia filmkőicsönzö iroda laboratóriumá-
ban meggyulladt egy filmtekercs, amit rob-
banás követett. 'A robbanás a laboratóriumban 
dolgozó három nőt mlósággal darztbokM szag-

gatta. A szomszéd szobába dolgozók közül töb-
ben megsebesültek. A robbanás után tüz ütött 
ki és az egész épület a lángok martaléka lett. 
Odaégett az egész irodaberendezés, valamint 
a laboratórium és sok értékes filmtekercs. 

Revolveres merénylet, szerencsétlenség, 
verekedés, betörés és a »fekete kéz« 

a vasárnapi rendőri krónikában 
(A Dél magyaron tácr munkatársától.) Vasár-

nap este egy ittas földmtves revolveres me-
rényletet követett el a tőle kfllőnváltan élő 
felesége ellen. Kósa Balázs 32 éves földmi-
vest már háromszor hagyta ott a felesége. 
Kósa mindig kérlelte a feieségét, hogy térjen 
vissza hozzá, az asszony kétszer vissza is köl-
tözött, harmadszor azonban nem volt haj-
landó visszatérni férjéhez. Kósa vasárnap este 
újból felszólitotta fc feleségét, hogy térjen 
vissza hozzá, de az asszony megtagadta férje 
kérését. Civakodni kezdtek az uccán, össze-
szólalkoztak, majd a kissé ittas férj r'e.vol-
ttert rántott és kétszer feleségére lőtt. Sze-
rencsés véletlen folytán a golyók nem sér-
tették' meg asszonyt. Az egyik golyó átszakí-
totta a ruháját, a másik a hátát horzsolta. A' 
rendőrség a lövöldöző férjet szándékos em-
berölés kísérletének büntette címén előzetes 
letartóztatásba helyezte. 

Tápot Józspf 36 éves, Rókusi fekeleföldek 
68 szám alatti Iako$ vasárnap éjszaka kocs-
mai borozgatás után hazafelé indult és nem 
vette észre, hogy az uton egy autó közeledik 
Tápaí az úttest közepén haladt, az'autó tül-
költ, de hiába igyekezett kikerülni, Tápai 
ez autónak esett, amelynek sáriiányója a kocsi 
alá sodorta. Tápainak eltörött a lába és agy-
rázkódást szenvedett. 

• 

Ujabb két üzletbetörést követtek' el a szom-
batról vasárnapra virradó éjszak'a. A' Mik-
száth Kálmán-ucca és a Mars-tér sarkán levő 
Guttfreund-We füszerüzletben a pénztárt tőr-
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ték" fel és elvittek mintegy 60 pengő kész-
pénzt, azonkívül élelmiszert, csokoládét és cu-
korkákat. Nyári János Bécsi-körut 29. szám 
alatti hentesüzletében szintén a pénztárt fe-
szítették fel, de mindössze egy pengő kész-
pénzt találtak. 

• 
Csányi József 19 éves fiatalember az öt-

halom-ucca 43. számú házban összeveszett 
Rigó Ggyórgsnével. A szóváltásból verekedés 
Rigó Györgynével. A szóváltásból verekedés 
és azzal teljes erővel fejbevágta Csányi Jó-
zsefet, akit a mentők szállítottak be a köz-
kórházba. 

• 

nFekete kéz« néven régóta garázdálkodott 
egy sihederekből álló banda. A társaság tagjai 
felvonultak' azok ellen a fiatalemberek ellen, 
akik felsővárosi leányokat kísérgettek. Több-
Ízben előfordult az is, hogy a lányokat kí-
sérgető fiatalembereket megverték. Vasárnap 
azután a banda egyik' tagját sikerült elfogni, 
Kovács József állásnélküli festősegéd Szemé-
lyében, aki vasbottal várt egy leányt hazakí-
sérő fiatalembert. Kovács felszólította a fia-
talembert, hogy ne merje kisérni a leányt, 
mire az a rendőrségre telefonált, ahonnan 
kerékpáros rendőrök érkeztek a jelzett helyre. 
Itt azután sikerült elfogni Kovács Józsefet, 
aki bevallotta, hogy e bandába 26-an tartoztak. 
A rendőrség valamennyi fekete kéz-tag ellen 
sremélyes szabadság megsértéséért eljárást 
fndit. 

Befelezték 
a szegedi egyetemi diákok 
dorozsmai előadássorozatát 

10 tudományos, 4 szórakoztató előadást f a r 
toltak Dorozsmán az Rgrársettlament taglal 
(A D é l m a g y a r o r s r á g m u n k a t á r s á t é l ) 

Beszámolt a Délmagvarország arról a mozgalom-
ról, amelyet a szegedi egyetem ifjúságának egyik 
lelkes csoportja inditott meg. A tanyai »agrár-
settlement« mozgalom tagjai rendszeresen járnak 
ki a szegedkörnyéki tanyák és falvak közé és 
előadásokat tartanak, de társadalomrajzi és nép-
rajzi kutatómunkát is végeznek. Néhány hónapja 
a békési tanyavilágban rendeztek előadássorozatot 
három héttel ezelőtt pedig Dorozsmán kezdték meg 
előadásaikat. Ezt a ciklust, melyet a Ciékus Fri-
gyes állami tanitó vezetésével működő dorozsmai 
iskolán kívüli népművelési előadások során tartot-
tak, vasárnap fejezték be a községi közgyűlési te-
remben. 

A* előadásciklus záróünnepélyének műsorát 
Buday Györgynek, az agrársettlement elnökének 
gazdasági előadása nyitotta meg. Buday népszerű 
formában ismertette a magyar mezőgazdaság há-
horuelőtü helyzetét. Rámutatott arra, hogy a ma-
gyar búzatermelés minőségi feljavítása és stan-
dardizálása épugv kötelessége a gazdaközönség-
nek, mint ahogyan a közvéleménynek át kell ala-
kulnia és sürgetnie, kell Ausztria és Csehország 
"fogyasztásának megnyerését. 

Budav előadása után vitéz Varga Lajos tanár-
segéd tartott Ismertető előadást a tífuszról. Is-
mertette a betegség tüneteit és az ellene való 
védekezést. Ezután Baji János joghallgató szavalt 
néhány Ady-verset. Ortulny Gyula bölcsésrettan-
hallgató mutatta be ezután Fazekas Mihály >Ludas 
Matyi* eimfi régi elbeszélő költeményét. Bálint 
Alajos tanársegéd az »öskorl dorozsmaiad rímen 
tartott vetiletképes előadást, majd Bneskay Kata 
szavalt Adv, Juhász Gyula, Bartalts és Berezeli 
Károly költeményeiből. A versszavalat után Balta 
Sándor jogszigorló tréfás összehasonlítását és út-
leírását adta elő, végül Czéktis Frigyes tanitó 
köszönte meg a szegedi diákok munkásságát Meg-
állapította. hogy a 10 tudományos, népszerűsítő. 

I 4 szórakoztató előadás, a 15 versszavalat. Tomorl 
Viola és Bar AH Dezső gyerekmeséi meleg kap-
csolatot teremtettek a szegedi diákok és Doroztma 
között. A záróelőadáson megjelent a MEFHOSz 
budapesti országos vezetősége képviseletében Aewy 
László és Yalkó László. 

Két leány 
megmérgezte magát 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vasárnap-

ról hétfőre virradó éjjel két életunt lányt szállí-

tottak be a közkórházba, ; 

Az egyik öngyilkos lány Pap Mária, aki az 

Üstókős-ucca 12. számú házban lakott. Szomorú 

sorsa annyira elkeserítette a lányt hogy kiitta 

egy orvossággal telt üveg egész tartalmát, amely 

összemarta belső részeit. A mentők megállapították, 

hogy Pap Mária atropinnal mérgezte meg magát. 

Pap Máriát a rendőrség a kórházban kihallgatta. 

A lány azt vallotta, hogy »megunta ezt a keserves 

életet, és ezért követte el tettét 

A másik öngyilkos lány Szolnoki Erzsébet, aki 
egy üveg lysoformot Ivott. Súlyos belső sérülé-
sekkel került a közkórházba. Kihallgatása során 
egészen ugy vallott, mint a társnője: megunta az 
életét. 

Állandóan frl»» 

pécsváradi és mezőhegyes! vaf 
C a h l a e í n H a v füszor- és csemegeüzletben dcniesinger Kígyó ucca i. m 

M 
A Yoinich-dii nyertese: 

a „Feketeszáru cseresznye 
Budapest, február 23. A Magyar Tudomá-

nyos Akadémia ma délutáni ülése Berzeviczy 
Albert elnöklésével a Szinnyéi Ferenc, Szász 
Károly és Kcky Lajos részvételével működő 
bírálóbizottság javaslatára az Idei Voinich-
éremmel Hunyadi Sáádor »]Feketeszáru cse-
resznye* cimü darabját tüntette ki. 
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