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A t u d ó i d a t enyfie
habja finom ruháinak és fehérneműjének szövedékét kíméli
és s z'(.Budapesti
í n e i t frissíti

A legújabb híreik szeriül

a jövő héten (eloszlatják a parlamentet*
junius végére kiírják a választásokat
szággyűlési választásokat.
itfost már a kormánypárt vezetősége körében
«em csinálnak titkot abból, hogy a választ á•okra teljes erővel készülődnek és az erre
vonatkozó tárgyalások szinte már nyiltan folynak. Egyes helyen elfogadják azt a hivatalos közlést, amely szerint a kormány még
nem döntött a választások terminusáról, de
az egységes pártban erősen kolportálják a
h i r t , hogy a választások dolgában
már állást foglalt és eszerint

a

kormány

Kiszivárgott hirek szerint az egységes párt
elnöksége befejezte a hivatalos jelölésekre vonatkozó tárgyalásokat és már el van döntve
az, hogy a kormánypárt
fel
hivatalosan.

kikel

és hol

léptet

Szerdán sok főispán tartózkodott a képviselőházban, akik Darányi Kálmán államtitkárral folytattak megbeszéléseket. A képviselők
arra számítanak, hogy a képviselőház munkarendje

a jövő

héten

kimerül

és sor kerül-

het a parlament feloszlatására.

lunlus végén tarifák meg az or-

A polgármester szombatra
összehívta a szinügyi bizottságot
(A

Délmagyar

ország

munkatársától.)

A

szinügyi bizottság tagjai, mint ismeretes, sérelmet látnak abban, hogy a polgármester a
bizoNság

megkérdezése

nélkül

hozta m e g dön-

tését a szinházügyben és bizta meg Görög
Sándort a szinház igazgatásával. Ezérl beadványt intéztek a polgármesterhez és a biK>tts4g sürgős összehívását kérték.
A polgármester szerdán délelőtt kijelentette a Délmagyarország munkatársának, hogy
a szinügyi bizottságot szombat délután hat

tést elhalasztom a bizottság újból való meghallgatása miatt. A szerződés különben még
nem készült el, azt szombat előtt nem Írhatjuk alá, mert én pénteken Budapesten
leszek, hogy résztvegyek a városok kongreszszusának választmányi ülésén, ahol a városok
háztartásának rendezéséről készített törvénytervezetet tárgyaljuk, a bizottság tehát még
a szerződés
téshez.

aláírása

előtt hozzászólhat

a dön-

Görög Sándor különben már megkezdte a
szervezkedést, még pedig a polgármester írás•— A bizottságot kizárólag a szinügyi bizott- ban közölt döntése alapján. Beszélnek arról
ság tagjai iránt érzett tiszteletből hivtam ösz- is, hogy a döntést megfellebbezik a szinügyi
M»I — mondotta —, mert megítélésem sze- bizottság tagjai, ez azonban nem változtathat
a helyzeten, mert a közgyűlés kimondotta
r i n t a bizottságot
a döntésemmel
semmiféle
legutóbbi határozatára az azonnali végrehajtrtrelem, vayy mellőzés nem étre. Igaz ugy n ,
hogv a közgyűlés határozata szerint a döntés hatóságot, ami azt jelentette, hogy a határoelőtt meg kellett hallgatnom a szinügyi bizott- zatot a polgármester az esetleges fellebbezésftg véleményét, ez azonban egvszer már meg- sekre való tekintet nélkül végrehajthatja, szóW t é n t , még pedig akkor, amikor a bizottság val a döntést, amely szerződés nélkül is jogoOÖPÖg nevét is kombinációba vette. Igv csak kat biztosit a várossal szemben Görögnek,
\ttKfsléges Időpazarlás
lett volna, h a a dön- meghozhatja.
'órára

a finom holmi mosósórai^

összehívta.

r
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A DAC vacsorája
Shvoy altábornagy tiszteletére

Szerdán este a Délvidéki Automobil Chib elnökének. dr. vitéz Shvoy Kálmánnak altábornaggyá
tőrtént kinevezése alkalmából jól sikerült bankettet rendezett a Kass emeleti éttermében. A
vacsorán megjelent a klub majdnem valamennyi
tagja és a társklubbok kiküldöttei. Az első beszédet dr. Bellezay Miklós társelnök mondotta, aki
Shvoy altábornagyról. mint kiváló szervező és
összetartó erőről emlékezett meg. Dr. Dégi ödnn,
csak a királyi rendeletek jóváhagyására
fogják felhasználni. Az országot királyi rendele- j a KMAC, majd Moóa Béla a Hungária és a Touring
lekkel kormányozzák és a parlament éven- |Club üdvözletét tolmácsolta. Ezután dr Csikós
ként csak két-háromszor
ül össze, hogy á
Nagy József az üdvözlő táviratokat olvasta fel.
rendeleteket
ratifikálja.
Dr. Pálfy József helyettes polgármester az alHa Lupu nyilatkozata megfelel a tények- tábornagyot, mint Szeged város polgárát köszön,
nek', az a nyilt diktatúrát
jelentené.
tőtte. A felszólalásokra Shvoy Kálmán meleg szavakkal válaszolt. Dr. Szalay József főkapitány mondott végül köszöntőt. A vacsorát reggelig tartó
tánc követte.

Diktatúra l o m á n i á b a n ?
(Budapesti

tudósítónk

telefonj-lr.niése.)

Bukarestből jelentik: Politikai körökben határtalan izgalmat keltett az Adeverulnak egy
sz>erdai intervjuja, amit Lupu a miniszterelnökkel és a pénzügyminiszterrel folytatott tanácskozásai után adott a lapnak. Lupu szerint a
miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek
az az álláspontja, hogy az uj parlamentet

Juniuf 13-án mutatják be
a „Magyar Paisiót" a Templom-téren
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A »Ma- ! lenne nagy jelentősége.
gyar Passió* szegedi szabadtéri bemutatására •
A szegedi Rotary Klub akcióját támogatta
lázasan folynak az előkészületek. Kedden, • volna a polgármester is, most azonban ugy
mint jelentettük, a kultuszminiszter tartott
alakult a helyzet, hogy ha csak valami forduaz ügyben megbeszélést Budapesten, amelyen lat nem történik, n » m lehet • beszélni az ünelhatározták, hogy az első szegedi szabadiéri nepi já'ékok
elhalasztásáról,
sőt az alőadás
előadás sikerének biztosítása érdekében orn a p j á t tíz nappal korábbra tűzték ki. Szerdán
szágos propagandát
indítanak.
délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgármesA szegedi Rotary Klub vezetősége a na- tert telefonon felhívta Kertész K. Róbert álpokban kérvényt nyújtott be a kultuszminisz- lamtitkár, a kultuszminisztérium művészeti
terhez, akitől a szabadtéri előadás elhalaszügyosztályának vezetője, aki a miniszter megbítását kérte. Eredetileg az előadást junius zásából a szabadtéri előadás megszervezését
20-ára tervezték, a rotaristák azt kérték, hogy irányítja és közölte, hogy a > Magyar Passiót t
halasszák el a Játékokat junius 27-ére és csak junius 13-án és ik-én adhatják elő a
28-ára, mert akkor lesz Bécsben a Rotary
Templom-téren a Nemzeti
Szinház műKlub nemzetközi kongresszusa és a kongreszvészei, mert a szinház együttese junius
szus résztvevőinek nagyrésze ebből az alka- végefelé már nem tartható együtt és ezért a
lomból Magyarországra is ellátogat. Ha tehát junius 20-iki előadás akadályokba ütközne.
egybeesne a Magyar Passió szegedi bemu- Ilyen körülmények között a szabadtéri előtatója a rotaristák magyarországi látogatá- adás megszervezésére és Aőkészifésére már
sával. akkor valószínű, hogy lejönnének Sze- csak alig öt hét van. Nem valószínűtlen, hogy
gedre Ennek pedig a szegedi szabadtéri já- a szabadtéri játék napjának megváltoztatása
tékok nemzetközi propagálása szempontjából esetleg a választásokkal
van
összefüggésben.

Tovább folyik a gyújtogatás
Spanyolországban
Granada, május 13. A városban megint több
kolostort felgyújtottak. Kihirdették az ostromállapotot Bizonyos elemek egész Andalúziában izgatnak az egyház ellen és zavargásokat
szitanak. Cordovában a rendőrség összeütközött a zavargókkal. Hir szerint négy ember*,
megöltek

s mintegy

10-et megsebesítettek,

töb-

beket súlyosan.
Gibraltár, május 13. A határon tul és közvetlenül a határ mellett lévő spanyol községekben antiklerikális mozgalom indult ki. Algeciras, San Boque és a szomszédos Lirea
lakosai megrohanták

a templomokat,

szétdúl-

ták az oltárokat, a ledöntött templomi szobrokra köteleket kötöttek és ugy hurcolták végig az uccákon a szentek képmásait. A zavargást állítólag a Marokkóból jött kommunisták szították. Azokat az autókat, amelyekkel
a ménekülők Gibraltárba igyekeztek, megállították, felgyújtották, utasaikat "bántalmazták
és csomagjaikat szétszórták. A gibraltári szál'odák tele vaunak menekültekkfL

