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vsainak. A népek nyugalma, illetőleg ezek békés 
együttműködése megkívánja, hogy 

a fegyverkezések terén 

ma mutatkozó kűlömbségek megszűnjenek Magyar-
ország reménnyel tekint a jövő évi leszere-
lési konferencia elé. A békés fejlődésnek másik 
előfeltétele a kisebbségi kérdésnek helyes és igaz. 
ságos megoldása. 

— Istenbe vetett hitünk és nemzetünk jövője 
iránt érzett törhetetlen bizalmunk, élniakarásunk 
megadja nekünk az erőt ahoz, hogy az országra 
és az egyes polgárokra oly súlyosan nehezedő 

gondok közepette tovább küzdjünk és dolgozzunk 
egy jobb jövőért. E sok kálváriát megjárt nem-
zet bizik sorsának javulásában és megőrizve er-
kölcsi integritását, a nemzeti egységben össze-
forrva, ki fogja vi\ni a maga igazát. Isten áldását 
működésünkre, az országgyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Éljenzés harsant fel a kupolacsarnokban, maj i 
s Himnusz elhangzása után a kormányzó lelépett 
az emelvényről és kíséretével elvonult. Kürtszó 
hangzott a Kossuth Lajos-téren, a kormányzó meg-
állt a díszszázad előtt, majd a budai Várba haj-
tatott 

A közbeszólások pergőtüzében 
adták át a képviselők mandátumaikat 

Szerdán elnököl válasz! a képviselőház 

Budapest, jul ius 21. A kupolacsarnokban 

megtartott ünnepélyes megnyitás után dél-

ben egy órakor Apponyi Albert, korelnök ve-

zetésével ülést tarlott a képviselőház, amelyen 

a képviselők átadták megbízólevelüket 

Mojzes János korjegyző egymás után ol-

vasta a neveket és a képviselők a Ház asztalá-

hoz lépnek", ahol Vázsonyi János korjegyző 

átveszi mandá tumuka t 

A névsorban Almássy Alajos gróf az első. 

Nagyobb élénkség akkor mutatkozik, amikor 

a kor jegyző Bethlen István nevét olvassa. Az 

egységes párt zajosan élteti. A baloldalon 

közbekiáltanak. 

Malasits Géza: Megérdemli s hajtóvadásza-

tért! Köszönjék meg neki a mandátumot ! ő 

osztogatta. 

U jabb élénkség van akkor, amikor Bud 

.Tános kereskedelmi miniszter adja át man-

dátumát. 

Esztergályos János: Ez h éTdrzolt mandá-

tuml 

Szeder Ferenc: Az én mandátumom! Szé-

gyelhelte .volna vele idejönni! 

Gál Jenő,, mikor átadja mandátumát , meg-

szorítja Vázsonyi János kezét. 

A baloldal lelkesen megéljenzi Griger Mik-

lóst, mig Hadhá-y Ferenc mandá tumáná l 

Peyer Károly közbeszól: 

— Ez tulaidonképen Na -y Sándornak járna! 
Jánossy Gábor felé tréfásan kiált ják a szo-

cialisták: -

— Ennek is nehéz szaga van! 

Amikor Kiss István nevét szólítja a kor-

jegyző, a szocialisták hangosan kiáltozzák: 

— Halottak mandátuma! Egész temetőt hoz 

magával! ' 

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter is 

átadja mandátumát . A kultuszminisztert me-

legen megtapsolják'. 

Malasits Géza következik', Szeder Ferenc 

kiáltja a jobboldal felé: 

— 'Azért mégis akad egy-egy tiszta mandá-
tum is! 

Mátéffy Viktornak odakiált ják a szociálde-

mokraták: 

— Mi ujs'ág Esztergombanf 

Orosdy Fü löpné báróné adja át ezulán man-

dá t umá t Bethlen előrehajol és ugy nézi az 

u j női képviselőt. 

Peyer Károly két mandátumot ad á t 

Schmidt Miklós általános feltűnésre ismét 

szmokingban jött el és ugy adja át mandá-

tumát. 

Amikor dr. Tóth Pá l átadja mandátumát , 

a szociáldemokraták gúnyosan kiált ják feléje: 

— Zeileis mandátum! 

R O v I d I d e i g h a s z n á l t 

0-3 H P egyfázisú Oanz 

villanymotor 
60 eladó. 319 

Fonyó Soma üzletében Kölcsey u. 4. sz, 

Weltner Jakab átadja megbízólevelét a kor-

jegyzőnek. Bethlen ekkor Scitovszky belügymi-

niszterhez fordul és láthatóan figyelmezteti, 

hogy ez Weltner. Scitovszky érdeklődve nézi 

az u j szociáldemokrata képviselőt. 

Ezután Zsóry Lajos adja át mandátumát . 

A szociáldemokraták erősen zajonganak". 

Reisinger Ferenc: Hat gépfegyvernek kő' 

szönheti mandátumát! 

'Apponyi ezután jelentette, hogy személyesen 

202 képviselő' 210 megbízólevelet adott be ; 

31 képviselő postán küldött el 34 mandátu-

mot. Jelentette továbbá, hogy Peyer Károly le-

mondott a szegedi, Györki Imre pedig a Bu-

dapest északi választókerületi mandátumá-

ról. 

A mandátumok igazolása céljából a kép-

viselőház tagjait sorshúzás ut ján négy osz-

tályba sorozzák. 

A Ház holnap délelőtt ü l Ismét óssze, ek-

kor az osztályok beadják jelentéseiket és m-g-

választják a Ház tlsziikarát. 

as, uf sscinfiá&i sszeszonra 
Görög Sándor eltííei teaxtésel a msslnUgyl blxottsdg előtt 

(A Délmagyarország munkatársitól.) A szinügyi 
bízottság dr. Pálfy József helyettes polgármester 
elnökletével kedden délben ülést tartott, amelyen 
Görög Sándor színigazgató bemutatta társulatának 
névsorát és ismertette az első két hónap műsor-
tervezetét. Az ülésen GSrőg elsősorban arra kérte 
a szinűgyi bizottságot, hogy foglaljon állást minden 
protekcionizmus ellen, amellyel egyesek meg akar-
ják nehezíteni működését. Közölte, hogy bejárta 
az országot, megtekintette az összes színtársulatot 
és ezután állította össze a szegedi színtársulatot 
Szervezkedéséi kettős szempont vezette: fef akarta 
frissíteni a társulatot és nem szerepkörre szer-
ződtette tagjait, hanem ugy válogatta őket össze, 
hogy mindenki játszhasson operettben és prózában 
egyaránt. A társulat 14 férfi és 12 nő tagból áll. 
Szerződtetett két karmestert, 25 kardalost, nyolc 
görlt, egy titkárt, két súgót, egy ügyelőt és meg-
fe'e'ő számú műszaki személyzetet. A szinház zene-
kara továbbra is a S. gyalogezred zenekara lesz. 

Bemutatta ezután a társulat névsorát, amely a 
kővetkező tagokból áll: 

Nők: Barna Anci szubrett. Bán Klári fiatal 
kómika, fíéghy Piri énekes naiva, Egyed Lenke 
kómika Ignátz Rózsi jellemszinésznő, Kiss Ilonka 
társalgási színésznő. Kiss Manyi szubrett, Kondor 

Wilhelm Károly szegedi pilóta 
halálos reptilőgépszerencsétlensége 

Székesfehérváron 
Székesfehérvár, julius 21. Székesfehérváron 

kedden délelőtt Wilhelm Károly pilóta sport-

repülőgépen felszállt és rövid repülés után a 

repülőtér épületei fölött kényszerleszállást 

akart végrehajtani. A kisérlet azonban nem 

sikerült, a gép megbillent, elveszítette egyen-

súlyát és ötven méter magasságból lezuhant. 

A pilóta sulvos sérülésekkel eszméletlenül ke-

rült ki az összetört gép roncsai közül. Kór-

házba akarták szállítani, közben azonban ki-

szenvedett. 

Wilhelm Károly nemrégen, mindössze egy 

héttel ezelőtt került Székesfehérvárra Szeged-

ről. Családja Szegeden lakik, őt is itt képez-

ték ki pilótává és a szegedi repülőtér egyik 

legügyesebb,1'legbátrabb pi lótá ja volt. Vakmerő 

bravúrjaival igen gyakran feltűnt a szegedi 

Ibolya primadonna. Pallay Manci nsiva. Pogány 
Irén hősnő, Székelyhidy Adrienné szende, Uty 
Giza anyaszinésznő. 

Férfiak: Ajtay K Andor bonvh ín. Beck Miklós 
karmester, Czobor Imre fiatal hős, Endre Emil 
karmester, Herezeg Vilmos jellemszinész, labor-
falvi Fülöp Sándor tánoos siheder és balletmester. 
Lázár Tihamér lírai szerelmes, Marinkovics Sebő 
epizódista, Misoga László táncosbuffó, Osváth Ti-
bor Ottó titkár. Remete Géza operettrendező, Ró-
nai Imre apaszinész, Sass Imre tenorista, Táray 
Ferenc hősszerelmes, Tunyoghy Péter bonviván. 
Vágó Artúr buffó, Zilahy Pál jellemszinész Ven-
dégjátékokra leszerződtette Dobos Anniét, dr Szedő 
Miklóst, Páger Antalt és Pártos Klárit 

Ezután ismertette az első két hónap műsorter-
vezetét. Uj operettek: Mosoly országa, Jim és 
JiJl, Vihar a balatonon; reprizek' Dunán apó uta-
zásai és Gerolsteíni nagyhercegnő (Offenbach\ 
A tervezett prózai előadások: Mussolini—Forzanó: 
Száz nap. Bibó Lajos: Csodadoktor, Halász Imre: 
Meddig fogsz szeretni (éjféli előadás). Lestyán 
Sándor: Potyautas, Fodor László: Ékszerrablás 
a Váci-uccában. Reprizek: Schiller: Haramiák. 
Biró—Lengyel: Cárnő. 

Görög bejelentette még, hogy összeállította " 
egész évi operaprogramot és bemutatta a kővetkező 
tervezetet: Verdi: Ernani, Delibes: Lakme, Mozart: 
Szöktetés a szerályból, Don Jüan, Gounod: Faust, 
Erkel: Bánk bán, Thomas: Mignon. Verdi: Armánv 
és Szerelem, Wagner: Walkür. Ezzel kapcsolatosan 
közölte, hogy 12 operaelőadásra bérletet hirdet 
és a bérlők a 13-ik előadást, a Walkürt ráadásul 
kapják. Az operaelőadások főszerepeire a követ-
kezőkkel kötött megállapodást: Báthy Anna, Szabó 
Lujza, Haselbeck Olga, Nagy Margit, Gere Lola, 

ég alatt, az emberek* lélekretüket visszafojtva j Kőszeghy Teréz. Darvas Ibolya, Hont Erzsébet 

lesték ezeket a nagyszerű gyakorlatokat. Köz 

vetlenül Székesfehérvárra való elutazása előtt, 

amikor utoljára repült föl a szegedi repülő-

téren, bucsuzóul a legveszedelmesebb repülő-

bravúrt hajtotta végre. A közúti fiid alacsony 

Ivei alatt többszőr egymásután elrepült gé-

pével. Ennek a pompás és hajmeresztő telje-

sítménynek rengeteg nézője volt. A vakmerő 

pilótát különleges rendeltetéssel helvezték Szé-

kesfehérvárra. 

Tragédiája gyászba döntötte Szegeden lakó 

családját és általános megdöbbenést keltett 

ismerősei és barátai kórében. Holttestét a csa-

lád szerdán hazaszállittatja Szegedre és csü-

törtökön itt hetyezik őrök nyugalomra. 

Halmos Jáno>s. dr. Székelyhidy Ferenc, Laurisin 
Lajos, dr. Szedő Miklós, Szende Ferenc, Farka* 
Sándor, Svéd Sándor, Závodszky Zoltán, Venczell 
Béla, dr. Dalnoky Viktor, Pajor ődón, Csóka Béla, 
valamint Szórád Ferenc és Arany József Az opera-
előadásokat Fleischer Antal, Komor Vilmos és 
Andor Zsigmond vezénylik és dr Dalnoky Viktor 
rendezi. 

A szinügyi bizottság tudomásul vette Görög elő-
terjesztéseit és a bejelentett programot jegyző-
könyvbe vették. A bizottság kívánságára a színigaz-
gató kötelezettséget vállalt arra, hogy az ifjúsági 
előadások műsorába is beilleszt egy-egy opera-
előadást és a szezon folyamán egy-két népszínmű-
vet is bemutat. 

Az ülésen foglalkoztak ezután az úgynevezett 
»drámabiráló bizottság< Ügyéről. A benyújtott da-
rabok először Göröghöz kerülnék, másodfokon 


