
Csütörtökön érkezik Szegedre 
Bárányi Tibor, Szeged uj főispánja 

hogy december 8-án este, a féltize* gyorsvonat-
tal érkezik Szegődre és itt a város vezetőivel 
megbeszéli az installáció ügyét. Érdeklődölt. 
hogy a városházán van-e vendégszoba, amikor 

(A Délmagyarország munkatársától,) A pol-
gármester szombati postájában megérkezett a 
belügyminiszter hivatalos éricsitcse Bárányi 
Tiítornak szegedi főispánná történt kinevezé-
sről. A rövid értesítés ezeket mondja: 

„Szeged szab. kir. város közönségének! A 
Kormányzó Ur őfőméltósága az 1932. évi 
november 2G. napján kelt legfelsőbb elha-
tározásával — előterjesztésemre — váradi 
és míeshei Baranvi Tibort Szeged sz. kir. 
város főispánjává kinevezni méltóztatolt. 
Erről a város közönségét értesítem. 

Burlapest, 1932. évi, december 2. 
Dr. Keresztes-Fischer 
belügyminiszter." 

A polgármester a belügyminiszteri értesítés 
Mvétele ulán táviratot fogalmazol!, amellyel 
Szeged uj főispánját kívánta kinevezése alkal-
mából üdvözölni, mivel azonban Bárányi Ti-
|.or nmét nem ismerte, telefonon felhívta a 
btlvgvminisztérium elnöki osztályát, hogy a 
szükséges adatokat megtudja. Á belügymi-
nisztérium elnöki osztályának ogvik vezetője 
jelentkezett, nki közölte a polgármesterrel.-hogv 
jz uj főispán éppen az elnöki osztályban tar-
tózkodik és így a polgármester közvetlenül rele 
beszélhet. A követkéz/) percben már Bárányi 
Tibor jelentkezett a telefonnál. A polgármes-
ter gratulált kinevezéséhez és közölte az uj fő-
ispánnal, hogy a város közönsége nevében üd-
vözlő táviratot irt. mivel azonban nem tudta, 
hová küldje, a bolügvminLztériumban kívánt 
ndeklődni eziránt. Most azonban megragadja 
az alkalmat és élőszóval fejezi ki szerencseki-
vAnalait. de érdeklődik eziránt is, hogv mikor 
jön Szegedre. 

Bárányi Tibor közölle a polgármesterrel. 

\A2 VJ NflCV ADÓ 
/mCGINDULASP UTÁN 

7 15 S 2 € 1 € W T I V f * A A A D 

a polgármester közölte vele, hogy nincs, a fő 
ispán arra kérte, hogy a város gondoskodjék 
számára megfelelő szállásról. 

Baranvi főispánt csütörtökön este ünnepé-
lyesen fogad ja a város hatósága a pálvaudva-
ron. Az uj főispán valószínűleg néhánv napig 
marad Szegeden, tájékozódik a viszonyokról, 
síitán visszautazik P.udapeslre, ahonnan az in-
rlnllációra tér vissza, hogy azután állandóan 
Szegeden maradjon. 

A/ uj főispán kinevezéséről szóló belügymi-
niszteri leirattal egyidejűleg a polgármester 
cimére a következő belügyminiszteri leirat is 
érkezeit: 

„Az 1932 évi november hó 2-án 3349— 
eln. szám alatt kelt rendeletemmel felha-
talmazást adtam Méltóságodnak arra, hogy 
Szeged sz. kir. város főispáni székének be-
töltéséig a város főispánjának hatáskörébe 
tartozó ügyekben eljárhasson. Miután a 
Kormányzó l*r őfőméltósága az 1932 éri 
november hó 26. napján kelt legfelsőbb 
elhatározásával váradi és micskei Bárányi 
Tibort Szeged sz. kir. város főispánjává 
kinevezni méltóztatott, felkérem Méltósá-
godat, hogy a városra vonatkozó bizalmas 
természetű főispáni iratokat, valamint a 
távirati szám jelkulcsokat váradi és mics-
kei Bnranyi Tibor főispánnak átadni szí-
veskedjék.' Egyben Méltóságodnak a főis-
páni hatáskörbe tartozó ügyek ellátása 
körül kifejtett ügvbuzgó tevékenységéért 
köszönetemet fejezem ki. Dr. Keresztes-Fi-
scher." 

JO-JO de nemcsak jó, 
hanem tartós, ele-
páns 6s olcsó is a COLUMBIA CIPŐ 
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Szeped, Aradi ucca », Délmacrvarorszáe kiadóhivatal* mellett. S Mindennemű |evtí&e olcsón. 

BEDŐ ÉS STRESEMANN 
Irta TONELLI SÁNDOR 

Mióta a bibliai József megfejtette a Fáraó 
álmát és az álomfejtés alapján felállította ti-
zennégy esztendő közgazdasági programját, az 
emberek mindig szívesen foglalkoztak az ál-
mok fejtésével és magyarázatával. Freud óta 
az álmok vizsgálata a lélekanalizisnek egyik 
legfontosabb segédtudománya, amely népsrerü-
sitett formájában a nagyközönség sr.é'os kö-
retek érdeklődését Is kiváltót'n. Meggyőződé-
sem szerint a Freud-féle pszichoanalízis ragy 
népszerűségében jelentős része van ugvan a 
szexuá'is vonatkozásoknak Is. Ezt ugyan az 
emberek nem szeretik bevallani, de feltétle-
nül szivesen hallgatják és olvassák. Néha meg-
esnek némi tévedések is, különösen azoknál, 
akik hadilábon állanak az Idegen sznvakk il. 
A közelmúltban a szegedi egyetemnek egyik 
'?azán kiváló professzora nyilvános előadást 
'ártott a pszicho'echnikáról. Az előadás szép 
v"o't, szakszerű volt, mégis a megjelent hölgyek 
Ragyrésze csalódottan távozott. Olyn.wnlnmlt 
akartak hallani, ami nem volt az :1 indásban. 
Csalódtak, mikor pszichoteehnikát kaptak pszi-
"wanalizis helyett. 

Ez a kis megrovási kaland azonb.in nem 
uj?g össze az álmok tudományával, amelyről 

belvárosi Mozi 
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más alkalommal is írtam egy kis elmefuttatást. 
Megirtam akkor, hogy én, amennyire magamat 
meg tudom Ítélni, nagyon mélyen alszom és 
nagyon ritkán álmodom. Néha azonban van-
nak olyan álmaim, hogy a megfejtésük iga-
zán probléma '.ehet akárki számára. Da a Freud-
féle recept nem alkalmazható rájuk, se a régi 
felfogással nem lehet megmagyarázni őket, 
hogy az álomképek tulajdonképen az ébrenlét 
agyműködésének tudatalatti felfogását alkotják. 

Példa erre a következő eset. A napokban 
Budapesten voltam és meglehetősen izgalmas, 
sok lótás-futással tarkázott nap után fáradtan 
feküdtem le. A lámpát pontosan egy óra tizen-
három perckor csavartam le. Ez azért fontos, 
mert félkettőkor már ismét ébren voltam és 
törtem a fejemet, hogy az, amit álmodtam, 
honnan, hogyan és miért kerülhetett az agyam-
ba. A másik problémám az volt, hogy a ké-
peknek azt a rettenetes komplexumát, amely 
előttem elvonult, miként tudtam az elalvástól 
számítva alig egy negyedóra alatt végigál-
modni. Az olvasó ugy képzelje ugyanis el, 
hogy amit elmondok, az csak nagyon rövid, 
lesüiit^tt és szürke kivonata a hallatlanul élénk, 
minden részletükben megrajzolt képeknek. 

Az álom ugy kezdődött, hogy én ¿s Sze-
ged nagyon népszerű gyermekorvosa, Bedő 
Imre együtt Aachenben voltunk egy szálloda 
halljában és ott beszéltük meg, hogy autón 
átmegyünk a holland batáron. A portás fi-
gyelmeztetett bennünket, hogy a hollandok na-
gyon megszigorították a határzárt és minde-
nütt fegyveres örségek vannak a vámhivatalok 
mellett. Figyelmeztettek prra is, hogy az autó-
nak bármilyen jelre rögtön meg kell állni 
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mert a határőrök máskülönben a fegyvert hasz-
nálják. 

Az elindulásunk nagyon különös volt, mert 
mikor kiléptünk a hotel ajtaján, az autóban 
ült már Stresemann, a volt német kanoellár 
és a soffőr azt mondta, hogy Venloonál me-
gyünk át a határon. Alomközben vitatkoztam 
önmagammal, hogy ez leheletlen, mert Stre-
semann már meghalt, Venloo pedig jóval 
északabbra fekszik Aachennél. Ezek a logikus 
érvek azonban az álom meseszövésével szemben 
tehetetlennek bizonyultak. Az autó elindult. 
Bedő Imre és Stresemann hátul ültek; én a 
soffőr mellett fooglaltam helyet. 

Nem tudom, hogy történt, az álomképek vág-
tattak-e. vagy a földrajzi helyzet változott-e 
meg. alig néhány ház és néhány fenvöcsoport 
suhant el mellettünk és máris váratlanul Ven-
looban voltunk. A soffőr nem is sejtette, hogy 
holland területen vagyunk, mikor egy keramit-
tal burkolt téren, amelyet Richter köépitőszek-
rény-szerü házak szegé'yeztek, néhány sötétkék 
egyenruhás csendőr integetett, ho£y álljunk 
meg. A soffőr fékezett, de az ut esőtől volt 
nedves és az autó baloldalon a járda fe'é 
elsiklott. Én felemeltem a jobbkezemet, mintegy 
jelezni akartam, hogy megállunk, de abban 
a pillanatbrn már eldördült néhány lövés. A 
kezemen egy éles ütést éreztem, egy revover-
golyó érte a tenyeiemet. A golyó nagyon ki-
csiny volt és a tenyerem közepén akadt meg. 
Vér nem jött ki, csak sötét véraláfutás jelezte 
a golyó helyét. A kővetkező pillanatban már 
álltunk, csendőrök vettek körül bennünket és 
bevittek az őrszobába. Stresemann ekkor már 
nem volt velünk. 

Az őrszobában egy fehérre súrolt asztalon 
állt egy vízzel teli barna agyagedény. Bedő 
doktor kötést készített, én ped'-j a sebesült. 
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A megzavart esküvő 
Kacagtató vígjáték 9 felvonásban. 

Főszereplő: A N I T A P A G E . 

Ezt megelőzi: 
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