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Kombinációk, kapaclíálások és mozgalmai* 
az egységes párl szegedi Jelölései ügyében 

Peírlk Antal önálló lisíán futtat 

\ szociáldemokraták listáját valószínűleg Peyer Károly fogfa vezetni 

E L I D A c fn/j>fyrisL S Z A P P A N 

HABJA R E M E K Ü L TISZTIT ÉS FRISSÍT 

(A Délmagyarország munkatársátólJ Több-
izbeu beszámolt a Délmagyarország azokról a 
mozgalmakról, amelyek a választásokkal kap-
csolatosan egységespárti körökben lezajlottak. 
Ugy látszik ezek az elöcsatározások a mai 
nappal véget értek. Egységespárti fronton a 
helyzet kezd kialakulni. Egészen bizonyos 
most már, hogy gróf Klebelsberg Kunó kul-
tuszminiszter mellett a lista második jelöltje 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester lesz és 
hogy a harmadik helyet Petrik Antal nem fo-
gadta el. Értesülésünk szerint egységespárti 
vezetők pénteken is, szombaton is sokat tár-
gyaltak és közreműködtek annak érdekében, 
hogy a listát abban az eredeti formájában 
lehessen keresztülvinni, ahogyan azt összeálli-
tották. Ezek a fáradozások hiábavalónak bi-
zonyultak. Petrik Antal a harmadik helyet 
nem hajlandó elfogadni és nagyon valószínű, 
hogy egységespárti programmal önálló listán 
fog futtatni, mint listavezető. 

Azzal kapcsolatosan, hogy az egységes párt 
ennyire siet listájának összeállításával, szom-
baton egységespárti körökben az a hir terjedt 
el Szegeden, hogy szerdán a kormány fölosz-
latja a képviselőházat és kiirja a választáso-
kat. E kombináció szerint minden cáfolat el-
lenére, még juniusban megtartanák az orszá-
gos választásokat. 

A választási készülődések szegedi kombiná-

ciójához tartozik, hngy — értesülésünk sze 
rint — önálló választási listával veszi fel a 
küzdelmet Nippold mérnök is, aki a tanyai 
bérlőket tudvalevőleg megszervezte és akinek 
a mozgalmát igen hatékonyan támogatta Mi-
lotay István, a »Magyarság* szerkesztője. Ar-
ról is beszélnek, hogy ezen a listán Milotay 
lesz a listavezető és Nippold csak a második 
helyen fog futtatni. 

A liberális pártban és a szociáldemokrata 
pártban semmiféle mozgalom nem észlelhető 
a listák összeállítása körül, inkább arról le-
het beszélni, hogy olyanok is vonakodnak 
elfogadni a jelölést, akiknek" a neve párt-, 
vagy közérdekből kombinációba került. De 
ilyenek is csak nagyon kevesen vannak, mert 
egyik ellenzéki pártban sem foglalkoztak még 
komolyan a lista összeállításával. Az egészen 
bizonyos, hogy a liberális pártban a listave-
zető Rassay Károly lesz. A szociáldemokra-
táknál állítólag még nincs döntés, de azt be-
szélik, hogy Peyer Károly lesz a listavezető, 
miután Peidl Gyula, Szegednek most már 
tiz év óta érdemes és népszerű képviselője, 
egyre nagyobb arányú és másirányu elfoglalt-
sága, de betegsége miatt is, nem vállalja el a 
jelöltséget. Azt is beszélik, hogy a szociál-
demokrata listának második helye Kéthly An-
náé lesz, akinek Szegeden nagy népszerűsége 
és tábora van. 

Hz Jsiengviliekezete"-szekta két prédikátorát 
izgatás m M l elitéite a törvényszék 

Gyülekezet, ahol leszaggatják a hivők rutáit és nem engedelmeskednek a csendőröknek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

»lstengyülekezete<s. nevű szekta alig néhány 
esztendő óta hódit híveket Magyarországon. 
Tanait Amerikából hozták a visszavándorlók 
és külöuösen Békésmegyében terjesztették el. 
Fődogmájuk: »a Szentlélek megtölt ctése«.\agyl% 
az imádkozásban elmerült hivőt a Szentlélek 
megszállja, megtölti és az ilyen hivő minden 
nyelven beszél, még ha az illető nyelvet soha 

gitségemmel nézik meg a kultúrpalotát és éntőlem 
kérdezik meg, hogy mért hagyta el a vakolat? 
Én elmondom, hogy ezt szándékosan csináljuk 
igy, a mérnökség közköltségen vereti le a "vako-
latot, mert stílszerű, hogy a régészeti muzeumnak 
rom-emlék jellege legyen. A másik ilyen eredeti 
ötletünk az, hogy csavargókat fogadunk s azo-
kat illő napszámért ott hevertetjük a kulturpa 
lota lépcsőin, mert ez klasszikus hangulatot éb-
reszt az idegenben. Azt hiszi, hogy Athénben 
jár Perikies korában. Én mindezt nagyon komo-
lyan mondom s nagyon bosszant, mikor azt hi-
szik, hogy humorizálok. 

Ettől eltekintve, — azaz hogy még nem lehet 
el tekintgetni, mert van még egy kellemetlen do-
log ebben az idegenvezetésben. Az, amikor az 
embernek meg kell kérni a látogatót, hogy ha 
fuj a szél, akkor valamelyik oldalajtón kérjen 
be- és kibocsátást, de semmiesetre se a főkapun 
gyüszmékeljen. Mert az épület oromzatán van va 
lami klasszikus embléma, egy három ember sú-
lyú szoborcsoport. Már most az szelesidöben szem 
mel láthatóan ingatag magatartást tanusit, noha 
pár évvel ezelőtt odadrótoztuk a tetőhöz. Azon-
ban, ugy látszik, a drótokat megette valami — 
ugyanaz a valami, ami mindent megeszik ebben 
az országban — s azóta Pallas Athenaeben nem 
lehet bízni. Már pedig az nem kellemes dolog, 
ha valakinek ilyen módon válik emlékezetessé 
a kongresszus. Egy-két darabka malter-srappnelt 
még csak el lehet bírni, d" hárommázsa suly 
még istennőben is elviselhetetlen. 

Ettől eltekintve azonban nagy öröm a vasár-
napdélutáni vendégfogadás Addig nincs is baj. 
mig engem el nem kap a markoláb De mi lesz 
azután, ha olyan cselédje, lesz a városnak a 
kultúrpalotában, aki legalább vasárnap délután ur 
akar lenni, a maga ura? 

nem is hallotta. Papjaik — rendszerint egy-
szerű emberek — gyógyítanak is. Főleg kéz-
feltevéssel és erősen hisznek erejükben. A kö-
zeli világvégét hirdetik, mert azt tartják, hogy 
na Szentlélek a világvégére hirdette a hivők 
meg töltetesét* Békésmegyében a főszolgabírók 
több esetben adtak a szektáriusoknak gyület' 

kezésre engedélyt, de később .a csendőri jelen-
tések egyre furcsább dolgokról számoltak be. 
Megtudták a csendőrök, hogy az összejövete-
leken igen sok fiatal leány és asszony szokott 
megjelenni, ezek a gyülekezet alatt extázisba 
jönnek, szinte ör.jöngenek, leszakítják testük-
ről a ruhát és meztelenül ugrálnak, táncol-
nak, mig kimerülten össze nem esnek. 

A szektának népes tábora volt Okányban, 
Békésmegyében. Itt tulajdonképen két pró-
féta is működött: Domokos Károly és Szegedi 
Antal, mindketten baptista fiatalemberek, akik 
tuiai.donképen elterjesztették a szekta tanait 
Békésben. Volt ugyan engedélyük gyüleke-
zésre a szeghalmi főszolgabírótól, de amikor 
a gyanús hirek kiszivárogtak, a további gyü-
lekezéseket betiltották és a csendőrök utasítást 
kaptak az ilyen gyülekezések feloszlatására. 

A mult év tavaszán Okány egyik házában 
rengeteg hivő gyűlt össze Domokos és Szegedi 
vezetése alatt. Amikor megjelentek a csend-
őrök és távozásra szólították fel a tömeget, a 
két prédikátor a bibliára való hivatkozással 
megtagadta az engedelmességet és a töme-
get is arra szóli'olta fel, hogy ne engedelmes-
kedjék a csendöröknek. A két prédikátort erre 
letartóztatták. 

Az ügyészség hatóság rendelete elleni iz-
gatás büntette miatt adott ki ellenük vádira-
tot és az ügyet a szegedi törvényszék tár-
gyalta le. 

A vádlottak azzal védekeztek, hogy nem iz-
gatták, hanem inkább csillapították a töme-
get. 

Kihallgattak egy községi rendőrt, aki arról 
tett vallomást, hogy az ilyen gyülekezeteken 
leszaggatják magukról a ruhát és egyikük-

másikuk olyan nyelven szólal meg, amelyei 
senki se értett meg. 

— Tud-e arról — kérdezte a tanutói az 
elnök —, hogy az ilyen gyülekezeteken er-
kölcstelenségek szoktak történni? 

— Erről nincs tudomásom — válaszolta a 

községi rendőr. 

A biróság izgatás vétségében mondotta ki 
bűnösnek a két prédikátort és Domokos Ká-
rolyt 15, Szegedi Antalt pedig 6 napi fogházra 
itélte. Dr. Balázs Sándor ügyész és a vádlot-
tak az Ítéletben megnyugodtak. 

A két prédikátor a tárgyalás után elővette 
a folyosón a bibliát és büszkén mutogatta 
az érdeklődőknek azt a passzust, ahol arról 
van szó: ». . .és törvényszékek elé fognak hur-
colni titeket.. .« 

— Jól jött nekünk ez a büntetés — mondo-
gatták —, mert mi ezt akartuk is/... 

Eltemették Beöthy Lászlót 
Budapest, május 9. Beöthy Lászlót a magyar 

szinházi kultura kiválóságát szombaton délután 
Aelvezték őrök nyugalomra a Farkasréti temető-
ben a székesfőváros által felajánlott díszsírhelyen. 
A rokonságon kivül ott volt Kertész K. Róbert 
államtitkár a kormány, Liber Endre alpolgármes-
ter a székesfőváros képviseletében, továbbá Pál-
mag Ilka, Herczeg Ferenc, Hevesi Sándor, Blaha 
Sándor, Petrovics Elek, Bárczg István, továbbá 
a művészet, irodalom és a sajtó számos kiváló-
sága és a főváros csaknem valamennyi szinés»e 
és színésznője. 

Az Operaház énekkara elénekelte a >T« Ben 
ned bíztunk eleitől fogva* kezdetű zsoltárt, majd 
Haijpál Béla református lelkész imádkozott Az 
egyházi szertartás végeztével Kertész K. Róbert 
államtitkár mondott beszédet majd Hevesi Sán-
dor, a Nemzeti Szinház igazgatója. Roboz Imre., 
a Vigszinház igazgatója, Harsányi Zsolt a Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, továbbá, 
Rátkai Márton a Budapesti Színész Szövetség kép-: 
viseletében, Sebestyén Géza az Országos Szinéss 
Egyesület részéről, Raskó Géza a Király Szinház 
igazgatósága és tagjai nevében, Balassa Imre az 
Otthon Kör és az újságíró intézmények nevében. 
Sebestyén Károly az Országos Színművészeti Aka-
démia részéről, ~ dr. Héderváry Lehel a Fészek 
müvészklub és a régi barátok nevében mondott 
búcsúztatót. 

Két attrakciót nyuilunk 
a jövő hét keddtől csütörtökig! 

Sebő Miklóst 
a rádió és a gramofon 
nagyszerű és közismert énekeséi és 

Jeanette Mac Donald dal 
a szezon leglobb vígjátékát, a 

Monté Carlói 
a Belvárosi Móniban. 

Nők 6S gyermekek gyógyfürdője 
Vasas vizek. — Mórfürdők. — Modern lit-
halatórlum. — Melegvizű strandfürdő-

E16- és utószezonban ét-
látással, fürdőkkel, knr-
taxával, orvosi vizittel stb. 
tiz napra 92 P» Hust 

napra 170 pengd. 
50 száralélt n 

vasúti kedvezmény. 
Kírjen prospektust» nélnrnayarorsfSg kiadóhivatalától. 
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