
IJflUIACiV.M 1931 május 9. 

renc — Hz kötetben kiadta. Ez a Toldv szintén 
volt valaki a magyar nrmzeti irodalomban. 
1030-ban volt 70 éve, hogy Rákosi Viktor 
született, viszont köztudomású, hogy az ér-
dél gi magyarság vcszeck-lmes helyzetére olyan 
megrázó erővel és mély megérzéssel senkisem 
mutatott rá, mint ő az Elnémult harangok-
ban. Lehetett volna játszani Rákosi Jenőt, 
születésének kilencvenedik évfordulóján segv 
évvel azután, hogy a halál kiragadta őreg ke-
zéből azt a tollat, amely az egész magyar 
publicisztikában a legnagyobb szolgálatot lette 
a' revízió ügyének. 

Kultúrtörténeti érdekesség, hogy szombaton, 
!>-én lesz 125 éve, hogy Schiller meghalt, má-
jus 20-án viszont Ibsen halálának lesz a 25-ik 
évfordulója. Harminc éve, hogy az egy év 
hijján 70 éves Hauptmann Henschel fuvafosa 
és hogy a fia halottas ágyánál mártírhalált 
halt Hofmannsthal egyik ragyogó színmüve, 
A balga és a halál megjelent. 330 éve, hogy 
Shakespeare megirta a Hamletet és a mos-

tani szegedi társulat tagja az a Hamlet-
szinész, akiért a Nemzeti Szinház lejött Sze-
gedre. Shaw Bernát az idén julius 26-án lesz 
75 éves. Pirandellot egy év választja el a 65-ik 
életévtől s talán Molieré sem rontott volna 
a — nivón. 

Országszerit kimagaslott volna a szegcdi 
szinház és Szeged, ha módunkban lett volna 
és lenne arra hivatkozni, hogy gondoztuk 
a magyar nemz"fi irodalom legbecsesebb kin-
cseit és a világirodalom legörőkéletübb re-
mekeit. hogy vállaltuk az ország irodalmi, 
színpadi és kulturális életében ezt a külde-
tésszerü munkát és hogy erre költöttünkszáz-
ezreket. De nekünk Siligák kellettek, igen ké-
rem, Siligák és ez került százezrekbe. Ennek 
a rendszernek az epilógusa gyanánt akarják 
eljátszani a főhercegi darabot, csinálván tár-
sadalmi eseményt abból, amit maga az előkelő 
szerző is bizonyára sokkal, de sokkal szive-
sebben szánna — irodalmi eseménynek. 

1025 millió frank kölcsönt vesz (el 
Jugoszlávia Párisban 

Belgrád, május 8. Félhivatalos közlés sze-
rint a pénzügyminiszter, aki ezidöszerint Pá-
risban tartózkodik, értesilctte a jugoszláv kor-
mányt, hogy ma délután aláírták a kölcsön-

szerződést a nemzetközi bankcsoporttal. A 
kölcsön összege 1025 millió frank, kamatozása 
7 százalék, kibocsátási árfolyama 87 és fél-
százalék. A kölcsönt 40 év alatt kell törleszteni. 

Munkásiünieiés a 
a B e d e a u -

•gyárban 
miau 

(Budapesti tudósítónk telefonj lenlése.) 
Pénteken délután a Ganz-gyár Kőbányái-úti 
műhelyében váratlanul abbamaradt a munka, 
n munkások kivonultak az uccára. Az elége-
detlenséget, majd a munka abbahagyását az 
okozta, hogy a lakatosmühclv egyik munkását 
elbocsájtották, aki a mühelyfőnökség szerint 
amerikázott. , 

A műhelyben hónapok óta az úgynevezett 
Bedeau-rendszerrel dolgoztak. A munkasta-
tisztika mutatta meg. hogy az elbocsájtott 
munkás nem dolgozott annyit, mint társai. 

Amikor a munkások értesültek a lakatos el-
bocsájtásáról, azonnal abbahagyták a munkát, 
sorra járták a többi műhelye!..-( és mindenütt 
a Bedeau-rendszer ellen agitáltak. 

A Ganz-gyár vezetősége, hogy az esetleges 
zavargásoknak elejét vegye, bezáratta a mű-
helyeket, mire a munkások kiszorultak az 
uccára. Az uccán zajos jelenetek játsza ttak 
le, amiknek a kivonult rrnr'ői-szakasz vetett 
véget. A rendőrök szétoszlatták a tüntető mun-
kásokat. 

A vámunió tervével 
Németország súlyos hibát követett el, 

— válaszolta Briand az interpellációkra 
»A háború Jóvátehetetlen katasztrófa volna* 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n jelen-
té se.) Parisból jelentik: Küszöbön álló francia 
közátrsnsági elnökválasztással kapcsolatban 
Briand t ellenfelei interprlláciőoctrommal támad-
ták meg, hogy ellensúlyozzák jelöltségének esé-
lyeit. A kamara mai ülése iránt épen ezért nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. Az interpellációkra 
Briand többek között ezeket mondotta: ... 

— E pillanatban — mondotta — sokkal nehe-
rebh volna háborút Indítani, mint h»|dan Ez 
fontos és ezt az egész ország mélységesen érzi. 
Az Anschluss kérdése, amely a háború után ve-
tődött fel, éléből már sokat veszített. A leg-
újabb Anschluss-kisérlet gazdasági Jelentőségű. A 
kérdés gazdasági oldala nyomul előtérbe a poli-
tikai oldallal szemben. 

— Senki sem helyeselte azt a módot, ahogyan 
a nyugodt helyzet közepette az Anschlusst kirob-
bantották. Franciaország ezt az eseményt keserű-
séfígei látta. Németország súlyos hibát követeti ei 
és én ezt meg is mondtam neld. 

Azzal a váddal szemben, hogy az események 
váratlanul szakadtak rá. kijelentette Briand, 
hogy őt nem érte meglepetés. Németország és 
Ausztria azt állítják, hogy eljárásuk összhangban 
iB a szerződésekkel. Ezt a kérdést a Népszövetség 
tanácsa hívatott megvitatni. 
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— Ausztriával szemben — folylalta — felvető-
dik a kérdés: merte volna-e Ausztria beismerni 
az 1922-ikl egyezmény aláírásakor, hogy titokban 
ilyen egyezmény megkötésére gondol? Bizonyára 
netn. Franciaország már 1021-ben előre látta 
Ausztria gazdasági nehézségeit és közbelépett, 
hogy' lehetővé tegye ennek az országnak a meg-
élhetést. Franciaország azóta is szüntelenül tö-
rődik a kérdéssel. Amit tegnap nem sikerült meg-
valósítani, azt ohlnap fogjuk megvalósítani. 

A továbbiakban Briand a Jövő esetleges hábo-
rújának borzalmat fejtegette. Franciaországnak tü-
relmesnek és óvatosnak kell lennie, hogy elkerülje 
a háborút a 70 millió lelket számláló szomszíd 
néppel. A háború jóválehetellen katasztrófa volna. 

Briand szemére vetette ezután ellenfeleinek, 
hogy azzal vádolják, mintha azt akarna, hogy 
ismét háború törjön ki. Vannak emberek — kiál-
tott fel —, akik ilyesmit merne« állitani. A nem-
zet azonban nem hiszi el ezt nekik. Mtnd n Józan 
eszű ember ragaszkodik a béke müvéhez, de senki 
sem feledkezik el a szüksége; óvatosságról. A 
német—osztrák tervezet kérdésében Franciaország 
nem áll egyedül. Az együttes fellépéssel szemben 
Ausztria és Németország iránti- tiszteletből 
beszüntette a tárgyalást. Franciaország a békét 
jelképezi és ennek érdekében készen áll arra, 
hogy minden nemzeltel együtt működjék Az ilyen 
politika nem jelentheti Franciaország lealacsonyo-
dását. 

Brinnd-t bestéje végeztével a balóldal és a 
közép I10-.~ii.5an ünaspelte. 

A I)o. X. 
óceánrepölésre startolt 
(Budapesti tuil'^lónk telefonjelentése.) 

Londonból jelentik: Az óriási repülőgép, a 

Do. X. pénteken startolt az Atlanti Ooeán 

átrepülésére. A repülőgép Afrikából, Bissago 

partvidékéről repül Braziliába és á*kontinenst 

Fernando de Naroha szigeténél akarja elérni 

7500 pengőt sikkasztott 
egy székesfehérvári napidíjas 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése) 
Székesfehérváron nagyobb arányú visszaélés-
nek jöttek a nyomára. Megállapították, hogy 
Kovács Béla napidíjas a felektől körülbelül 
7500 pengőt vett fel azon a cimen, hogy az 
adókat befizeti. Az összegeket szabályszerűen 
bevezette a könyvekbe, de a pénzt elsikkasz-
totta. Kovács manipulációit tegnap fedezték 
fel, a város nyomban megtette ellene a fel-
jelentést, de mire a rendőrség lakására ért, 
Kovács megszökött. Rádiókőrözést adtak ki 
ellene. 

Dr. Darvai Jánosi 
egy évre felfüggesztették 

ügyvédi gyakorlatától 
Budapest, május 8. A Kúria ügyvédi taná-

csa, mint fegyelmi biróság dr. Darvai Jánost 
ügyvédi gyakorlatától egy évre felfüggesztette. 
A felfüggesztés annak a feljelentésnek követ-
keztében történt, amely szerint Darvai Já-
nos egyik ügyfelének a vállalatától kapott 
végkielégítése egyrészét nem adta át, hanem 
magának tartotta meg. 

A Jugoszláviai 
terroruralom ellen 

Páris, május 8. Az emberj jogok német 
ligája Einstein és Helrichmann aláírásával 
levelet intézett a liga Párisban székelő nem-
zetközi szövetségéhez. A levél részletesen is-
merteti Sufflay zágrábi egyetemi tanár meg-
gyilkolásának körülményeit és a nemzetkőzi 
szövetség közbelépését kéri a Jugoszláviában 
fennálló terroruralom ellen, amely politikai 
céljainak elérése érdekében a gyilkosságok 
elkövetésétől sem riad vissza. A liga nemzet-
közi szövetsége a levélben foglalt adatokra 
támaszkodva kimondja, hogy felháborodással 
tiltakozik Sufflay meggyilkolása ellen és meg-
bélyegzi a jugoszláv kormányt, amely rém-
uralommal tartja fenn magát. 
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