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Lampel-Hegyi kötött-szövött
Fogalom a hölgyek között
Dr. Bárányi Tibort kinevezték
Szeged főispánjának
(A Dölmaryarorszáq munkatársától.') A Dcltnagyarország pénteki számában közöltük, hogy
megtörtént a döntés a szegedi főispáni állás
betöltése ügyében; a kormányzó aláirta dr. Ba.
ranyi Tibor kinevezési okiratát és a kinevezés
a hivatalos lap egyik legközelebbi számában

megjelenik. A Magyar Távirati Iroda pénteken a következő hivatalos jelentést adta ki:
>A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére váradl és mleskey Bárányi Tibort Szeged sz. kir. város főispánjává nevezte kU

Támadás a román kamarában
a magyar párt ellen
Bukarest, december 2. A képviselőház ülésén
Cbnbesan, Lupu-párti képviselő kirohanást intézett a magyar párt ellen, amiért tagjai nem
vettek részt a tegnapi ünnepi ülésen. Willer József magyarpárti képviselő kérte a románokat,
vegyék elő józanságukat, nyugalmukat és ugy
Ítéljék meg azt, hogy december 1.,
amely
örömnap a románságra, gyásznap a magyaroknak. Beszédét számos közbeszólás szakította
meg.
Bratlanu György odaszólt: Ha máskép beszélt
volna, nem is hittük volna el, amit mond.
Lupu hangoztatta, hogy a parlament mindig
megünnepelte december 1-ét és azon a ma-

gyar párt részéről is mindig felszólaltak.
Willer visszautasította Lupu állításait és kimutatta, hogy a magyarok még egyetlen egyszer sem szólaltak fel december 1-én.
Lupu: Akár felszólaltak, akár nem, most itt
kellett volna lenniök, hogy Gömbös lássa, milyen türelmesek vagyunk mi, románok. Itt
200.000 magyar él és Bukarest Budapest után
a legmagyarabb város!
Willer: Csak 50.000 magyar él Bukarestben.

Lupu: Ne feledjék el a magyarok, hogy a román nép lassan indul meg, de ha megindul,
nagyon nehezen áll meg!...

BESZÉLGETÉS A DISZDOKTORRAL
Dr. Móra Ferenc az „Aranykoporsó"-ról
A szegedi Ferenc József Tudományegyetem szombaton délben
avatja Móra Ferencet a bölcsészettudományok honoris eausa doktorává.
Egy nappal a magyar írás kivételes ünnepe
*lott: díszdoktori látogatás a díszpolgárnál.
Félegyháza díszpolgára, a szegedi egyetem
díszdoktora elvonulva a hotelszoba magányossá gába készülő kéziratai és uj regényének friss levonatai között nézi az ablak alatt
hullámzó szegedi életet. Az egyetemi ünnep
«lőtt most újságíró a díszdoktor, aki ünnepi
készülődés helyett vasárnanra készülő újságos
Munkáit végzi. Az újságíró'a diszdoktort'keresi e titkos magány zárt ajtaja mögött — és az író
dolgozik itt a korrektúrák fölött, az újságíró
dolgozik itt a legfrissebb ku lyány elvek fölött.
A kivételes, fényes díszdoktori ünnep most táVo v a
! n innen. — egv kicsit Diocletianus csáj?ar élete él még itt: a diszdoktor-költő uj vi
la
Ba, a holnap megjelenő u j Móra-regény fer8pjege. Császárok és rabszolgák, matematikusok es futárok, — egy elmúl! kor emherei. akik
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Szombaton, decembor hó 3-án
utoljára

LewisStone HelenHayes
legújabb

filmje:

FIACSKÁM
(Madelon Gtaudeí bűne)
Elfadflsok hétköznapon 5, 7, 9 rtraltor.

most uj világot kaptak Móra Ferenc virágaival
és akik egy Kicsit mégis itt élnek közöttünk a
századok távolságán keresztül...
Tegnap még készült a regény, az Aranykoporsó, tegnap még futárok vittek az utolsó sorokat és ma éjszaka már mennvdörgéses nyomdagépek festik az uj Móra-regényt. És reggelre
már ott lesz az egyetem asztalán az egyetem
legifjabb díszdoktora legfrissebb és leghamvasabb virágos kertjének legelső rózsapéldánva.
A díszdoktor az „Aranykoporsó" legelső példányával köszöni meg az egyetem doktori diplomá i á t . . .

UxegfccUrt« m f c u í e m J c W k Ugy^rv tuSudiájal

Y

CT

»

^

^

X SoIgozS uJsígTrS most az Ibmepsfe előtt
egy percre megáll parancsoló kéziratai fölött.
— Díszdoktori látogatás Igazgató ur, ha
megengedi... Melyik a jobb érzés: a diszpolgárság, vagy a díszdoktorság?...
Egy megbocsájtó mosolyban szól a felelet:
— A diszszücsséj?... — mert az nem jár
semmi parádéval es a szűcsök nem varrattak
próbasubát...
— Az egyetem sem kért próbadiszertácíót,
Diszdoktor igazgató ur.
— Ez igaz, de ugy egyeztem meg Imre Sándor dékánnal, hogy ha kipihenem magam az
ünneplésekből és a regényírásból, a filozófiai
kar auditóriumában tartok majd valami szakmámba vágó előadást...
— Melyik szakmájából?
— A regényírás titkairól fogok beszélni, hogy
aztán utánam csinálhassa mindenki... Ezért
a doktorátusért egy kicsit tovább kellett dolozni, mint egy szabálvos és rendes filozófiai
oktorátusért,— de aki filozófiai doktorátust szerez, az azzal indul neki a munkának-tanulásnak, hogy azzal végzi majd a munkát. Én
pedig soha sem gondoltam arra, soha az életemben, hogy diszdoktor lehessek... És doktori cimemet csak egyetlen egyszer használom:
uj könyvem dedikáció ját igy írtam alá; —
ezt a könyvet az egyetemnek ajánlottam...
Most életre kél a dübörgő nyomdagépek alatt
készülő Aranykoporsó; Diocletianus császár él
most a hotelszobában, ahogy dr. Móra Ferenc
beszélni kezd ennek a könyvnek különleges
életéről.
— Történelmi regényt Írtam — és es ax első
tárgyilagos írásom, amibe én személyesen
nem könyökölök bele... Egy kicsit kifárasztott ez a munka, mert ezerhatszáz esztendőre
kellett visszamennem és mert nagyon nagy
utakat kellett megtenni Antiochiából — Alexandrián—Bajaén—Rómán és Nicomédián keresztül Salonaig...
— A regény ugyanis hat kőnvvra nyílik. Az
első: Antiochia, vagy a politika könyve, a második: Alexandria, vagy a hit könyve, a harmadik: Bajae, vagy a szerelem könyve, a negyedik: Róma, vagy a sziv könyve, az ötödik: NIcomédia, vagy a végzet könyve, és a hatodik:
Salone, vagy a vigasztalás könyve.
— És nehezemre esett az is egy kicsit, hogy
nekem, aki parasztokhoz vagyok szokva, tiz héten keresztülI csupa icsászárok között kellett élnem és ei
tálból k ellett ennem Diocletianus
császárral,'ugy hogy mindig az elökóstoló rabszolga mártott előbb a tálakba, hogy nincs-e
az étel megmérgezve...
— De a történelem, a kor és a távolság dacára, a közönség érezni fogja, hogy tulajdonképpen ez a mi világunk. Az adófizetés elől a polgárok kiszökdösnek a barbárokhoz... a határokon motozzák az utasokat... a valuta ugy
megromlik, hogy csak rézpénz van forgalomban és azt zsákokban viszik a piacra... És
Diocletianus császár kiadja a világ első ármaximáló rendeletét... A közönség a ml világunkat is bizonnyal érezni fogja a történelmi
távolságokon keresztül.
— Az író dolgát tulajdonképpen rnem az i««*
bezitette meg, hogy analógiák kere«
eresésével ko
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Dijtalan bemutatás a következő cégeknél:

Csányi Aníal, Fekeíesas-ucca 22.
Csűri Ferenc, Kárász-ucca 16.
Deuísch Albert, Kárász-ucca 7.
Fonyó Soma, Kölcsey-ucca 4.
Hrabák Károly, Kossulh Lajos-sugárul 6.
Jani András, Széchenyi-íér 8.
Kelemen Mórion, Kelemen-ucca II.
Moskoviíz Lajos. Kö!cse\~ucca 10.

