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Választási készülődések 
Dorozsmán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pün-

kösd ünnepe alatt a dorozsmai kerületben 

teljes erővel megindultak a választási készü-

lődések. Vasárnap a községháza udvarán Zá-

dory Károly tartott beszédet, aki kormánytá-

mogató programmal akar fellépni. Hétfőn 

Zsilinszky Endre pártjának emberei tartot-

tak. gyűléseket. Ugyancsak megjelentek a 

dorozsmai, tanyai és kisteleki választók kö-

zött dr. Dénes István és dr. Vásárhelyi Fe-

renc, akik vasárnapra kértek gyűlésengedélyt. 

Öngyilkosságot követett e! 
a győri főispán felesége 

Budapest, május 26. Nímeth Károly győri fő-

ispán szombaton délelőtt feleségével együtt Buda-

pestre érkezett, a Hungáriában szállt meg. Hétfőn 

reggel Némethné álmatlanságról panaszkodott fér. 

jériek. Délben a főispánt telefonhoz hivták, öt 

percre távozott szobájából. Mikor visszatért, fele-

ségét halálsápadt arccal, görcsök közt találta a 

szobában. A föispánné délután ót órakor meghalt 

anélkül, hogy eszméletét visszanyerte voina 

KezdetbeD azt hitték, hogy Némethné halálát 

agyvérzés okozta. Ma délben azután megtalálták 

Németh Károlyné búcsúlevelét, amelyet férjéhez 

intézett: 

— Teljesen kimerültem, nem bírom azt az évek 

óta folyó küzdelmet az idegekkel és az átmitlan 

Sággal. Érzem, hogy napról-napra jobban meg-

rokkanok. Fel kell adnom a küzdelmet. Nem bí-

rom tovább az életet, a veronállat örökrB alatta 

tom magamat. 

Németh főispán ma megjelent a főkapitányságon, 

elmondotta, hogy felesége évek óta súlyos ideg-

bajban, álmatlanságban szenvedett és ezért ál-

landóan altatószereket, rendszerint veronált sze-

dett. Némethné az utóbbi hetekben már éjsza-

kákát töltött teljesen álmat'anul, mert a veronál 

sem használt. A föispánné tragikus halálának híre 

Győrött nagy megdöbbenést keltett. 

fényképmásolatokat 
angol 

S. C. 

vagy Seltona ónszmezo 
napfénypapi-
ron érhei el 

»s Fepható 

Ciehmann láíszerészité.1 
Kelemen u. 12 

Norvégia és Dánia harca 
Grönlandért 

Kopenhága, május 26. A norvég cszaksarki 
intézet felkérte a norvég kormányt, lio.-y Grön-
land keleti részeire kiáltassa ki Norvégia szu-
veréni'ását. Az intézetnek az az állásponlja, 
hogy Grönland e részé! norvég vadászok gyar-
matosították és igy az norvég fennhatóság alá 

tartozik. Dán részről kijelentették, hogy ha 
Norvégia bármi módon is megsértené Dá-
niának Grönland feletti szuverenitását, a dán 
kormány az ügyet azonnal nemzetközi biróság 

elé vinné, mert Dániának Grönland feletti 
ízuverénitását Norvégia kivételével valameny-
nyi állam elismerte. 
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babaruháit 
mossa 

Okos kislány, mert ugyar»-
űgy cselekszik, mint édes-
ei nyja: fáradság nélkül, 
kíméletesen és gyorsan 

főzi ki Radion-nal a 

babaruhát. Vakítóan 
fiszta és fehér lesz a ruha. 
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I I ' Nagyjelentőségű kísérlet lesz 
a „Magyar Passió M 

Templom-téri előadása 9 — 
mondotta Kertész K. Róbert államtitkár, aki kedden megtárgyalta a 
szegedi szabadtéri játékok részleteit — Sajtóértekezlet a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-

den délelőtt a Nemzeti Szinház műszaki ren-
dezőinek társaságában Szegedre érkezett Ker-
tész K. Róbert államtitkár, a kultuszminiszté-
rium művészi osztályáriak vezetője, hogy vég-
legesen megállapítsa a »Magyar Passió* sza-
badtéri előadásának programját és kiviteli ter-
vezetét. A délelőtti órákban szükebbkörű szak-
értőbizottság helyszíni tanulmányokat végzett, 
délután értekezlet volt a városháza tanácster-
mében, amelyen résztvettek a város, a kato-
naság, a gázgyár és a vasút képviselői. 

Az értekezlet hat óráig tartott, amikorra az 
államtitkár megbeszélésre kérte a szegedi la-
pok képviselőit. A sajtóértekezleten az állam-
titkár részletesen tájékoztatta a nyilvánossá-
got a szabadtéri előadás részleteiről, a pro-
pagandáról és a jövőre vonatkozó tervekről. 

Elmondotta, hogy a Nemzeti Szinház száz-
negyven főből álló együttese junius tizedikén 
érkezik Szegedre. A színészeket a Horthy-
kollégiumban szállásolják el. Az együttes a 
szükséghez képest két-három próbát tart. 

Az első előadási 

junius 13-án, szombaton este nyolc órai kez-
dettel tartják meg, a második előadást pedig 
mérsékeltebb helyárakkal másnap, vasárnap 
délután félnégy órai kezdettel. 

A szombati előadást azért kezdik este nyolc 
órakor, hogy az első jelenetek még az alko-
nyati félhomályban játszódjanak le, de a da-
rab második részének előadásán már jól ér-
vényesüljenek a világítási effektusok. Igen 
sok erősfényü reflektort szerelnek föl, ame-
lyekkel megvilágíthatják n játéktérnek kije-
lölt templomi terraszt, de megvilágíthatják 
az egész templomot is. Az első és a második 
rész között harmincperces szünet lesz, az elő-
adás előreláthatólag tizenegy óráig tart. A 
Nemzeti Szinház díszlettervezői a templom 
két oldalára művészi diszléteket terveztek, 
amelyeknek az lesz a hivatásuk, hogy az 

előadás a lka lmáva l eltakarják a nézőtér elől 

a templom mögötti objektumokat. 

Elkészült a közönség elhelyezésére vonat-
kozó 

nézőiért lervezeí 

is. A tervezet szerint 3038 ülőhely lesz * 
nézőtéren, amelynek előrészét négy mezőre 
osztott széksorokkal töltik ki, a széksorok mö-
gött a katonaság közreműködésével ideigle-
nes tribünt emelnek, amelyen közel kétszer, 
ülőhely lesz. Ugyanez a nézőtér marad meg 
a vasárnap délutáni előadáson is. Ez az elő-
adás- már nappali világítás mellett folyik le 
összevontabb szöveggel, világítási effektusok 
nélkül. 

Megtörtént, a végleges megállapodás a Máv., 
igazgatóságával is, amely a budapesti v?ndé-
gek számára szombaton délután 2 óra 45 
perckor 

különvonatot 

indit. A különvonattal érkező vendéget egyik 
része még az előadás után, a rendes személy-
vonattal visszautazik Budapestre, a másik ré-
sze pedig másnap reggel tíz órakor végig-
hallgatja a fogadalmi templom zenésmiséjét, 
utána megtekinti a kultúrpalotát Móra Ferenc 
vezetésével, délután vagy a regattaversenyt 
nézi végig, vagy az ujszegedi SzUE-pályán 
rendezendő pólómérkőzést és este félnvolc 
órakor utazik vissza Budapestre. Szükség ese-
tén, ha a gyorsvonatra nem férnének föl az 
összes visszautazók, a Máv. különvonatot indít 
közvetlenül a gyorsvonat után. Gondoskodott 
a Máv. arról is, hogy a környékbeli közsé-
gekből és városokból minél kényelmesebben 
jöhessenek be és utazhassanak vissza az ér-
deklődők. A jelenleg érvényben lévő menet-
rend szerint közlekedő vonatok könnyen le-
bonyolíthatják a forgalmat Szeged felé, szom-
baton 23 óra 15 perckor indul egy motoros-
vonat Szegedről Félegyháza, Csongrád és Szen-
tes felé, 23 óra 30 perckor IIódinc::ővásár-

a t e l j e sen ssaqta la i* fehér „B l be r-F " , 
talajvíz ellen „ B i b e r » A " biztosan és örökre 
szigetel. Beszerezhető: Landesberpr Mór épi-

- t é s i anya^kereskedó és Haraszthy Géza festék-

r ? ' " W -í-• = * fö V"*' .- kereskedő régeknél, Szeged. H13 

W&lnedvessé<s, salétrom, gomba ellen 


