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fett xérat a vad tüntetésien. Egy csoport be-
hatolt a Nyugati-pálvaudvar csarnokába, ahol 
fosztogatni kezdett. Egy rendőrtiszt revolver-
lövéstől meghalt. 

A zavargók felgyújtották a Szent József-
templomot. 

A hétfői Altalános sztrájkhoz 

sorra csatlakoznak a különböző szociáldemok-
rata és kommunista szervezetek. Pénteken este 
ft szedők és nyomdászok is hejelentették a 
sztrájkban való részvételüket. Sztrájkolni fog 

Budapest, február 9. Dollfuss, osztrák kancel-
lár pénteken reggel 7 óra 35 perckor indu'ó 
gyorssal hagvta el a magvar fővárost. A pálva-
udvaron még hosszasan elbeszélgetett Gömbös 
Gvula miniszterelnökkel, akitől szívélyes bú-
csút vett. 

Dollfuss kancellár Gömbös miniszterelnök-
höz Gvórből a következő sürgönvt intézte: 

„Amidón búcsúzom szép Magyarországtól, 
szívbéli szükségét érzem, hogv Excellenciádnak 
mégegvszer bensőséges köszönetet mondjak 
.írért a meleg és barátságos fogadtatásért, ame-
Ivet irántam a kormánv és az egész magvar 
lcözvéleménv e felejthetetlen két nap alatt ta-
núsított. Egvben kérem, hogv a kormányzó ur 
őfőméltóságának tiszteletteljes hódolatom kife-
jezését előterjeszteni méltóztassék. Azzal a be-
nyomással távozom, hogv magvarországi látn-

{látásom megerősítette és kimélvitette azt az ál-
andó kapcsolatot és kölcsönös segítő készséget, 

valamint belső barátságot, amelv kormányaink 
ko'ött. de ugyanakkor nehéz időkben is az ön-
tudatos magvar nén és hazánk derék népessége 
között fennáll. Dollfuss." 

'AtKén. február 9. "A' Balkán-egyezményt pén-
teken délelőtt Románia. Törökország. Görög-
ország. és Jugoszlávia küWpvminisiterei alá-
írták. Az egyezmény előszóból és 5 szakaszból 
áll. Tartalma abban foglalható össze. hogy a 
négy aláiró állam kolcsfinősen kezeskedik egv-
más balkáni határaiért és kötelezik magukat. 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber-
linből jelentik: A titkos államrendőrség a düs-
seldorfi parancsnoka Düsseldorf egész terüle-
tére betiltotta a felekezeti jellegű szervezetek 
minden nyilvános szereplését, zászlók és fcl-
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a posta, a táviró és a rádió személyzete is, ugy, 
hogy 

egész Franciaországban hétfőn tel-
jesen megáll az élet; zárva lesznek 
az üzletek, nem lesznek lapok, nem 
lesz hírszolgálat és rádióközveti-

tés. 

Doumergue elnök este kiáltványt tett közzé, 
amelvben közli, hogv kormánvának célia: 
megteremteni a pártok és lelkek béké'ét. biz-
tosítani a nyugalmat és igazságot szolgáltatni. 

A kancellár délben visszaérkezet Bécsbe. Fo-
gadta az uiságirókat, akik előtt a következőket 
jelentette kl: 

— Közölhetem az osztrák nyilvánossággal, 
hogv rövid budapesti tartózkodásom eredmé-
nvével a legnagvobb mértékben meg vasrvok 
etésredve. Utazásom céliát a két szomszéd állam 
kapcsolatának kímélvitését gazdasági és poli-
tikai téren is sikerült elérni. A lakosság rokon-
szenvének megnyilvánulása őszintén mondha-
tom. mélv benvomást tett rám. mert az én sze-
mélvemen keresztül hazám lakosságának is 
szólt. 

— A részletes tanácskozások, amelveket Göm-
bös Gvula miniszterelnökkel, az erős vezér-
egyéniséggel. valamint kormánvának tagjaival 
folvtatni alkalmam volt. kiterjedtek mind-
azokra az alapvető kérdésekre, amelvek a két 
államot egvforma mértékben érintik és ezek a 
tárgyalások újból megmutatták, hogv érde-
keink tel'esen párhnzamosak. Horthv Miklós 
kormányzó, a lovagias magvar nemzetnek e 
jellegzetes képviselője mély hatással volt rám. 

hogy előzetes megegyezés nélkül nem kezdenek 
semmiféle akcióba egyetlen más balkáni állam 
ellen sem. amelv ar egvezménvt nem irta alá. 
Ugvancsak nem vállainak semmiféle politikai 
kötelezettséget egv más halkán? állammal sem 
a öbbi szerződő fél hozzá támlása nélkül. Az 
egyezmény aláírásával életbe lépett 

vények viselését. Hivatalos jelentés szerint az 
intézkedésre különböző incidensek adtak okot. 
amelyek az utóbbi, időben egyre gyakrabban 
fordultak eló a Rajna-vidékén. 
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amikor a Práterben átugratta a császárnő hin-
tóját, — a másik: Metternich herceg lánvát 
vette feleségül. Munkám során a történet vége 
Ischlbe vezetett, ahol nváron dolgozni szoktam 
és ahol ezt a zenét is komponáltam. Sándor 
£róf már fiatalkorában sokszor járt Ischlben 
es szomorú öregségében is Ide vezettek élete 
szálai. Nagy kedvvel dolgoztam ezen a dara-» 
bon . . . 

— Egv jelenetben — ahol a magyar urak a 
magvarság iővőién merengenek — a multat 
komponáltam, de a jelenre gondoltam . . . Ezt 
a mai magyarságnak szántam.. . Először azt 
hittem, hogv ezt csak itthon fogiák megérteni, 
de hála Istennek tévedtem ebben, mert külföld 
dőn mindenütt ez volt, ami a közönséget 
legjobban megfogta, 

— A darab utja? 
— Először Bécsben mutatták be 1932-ben,j 

ahol a Theater an der Wienben 175 előadást 
ért meg. maid végigjárta a német városokat. 
Tavaly Nürnbergben, amikor a magvarok ntt-< 
tártak, ezt a darabot adták díszelőadásban... 
Sorra következtek az északi államok az ös«7"* 
finn városok. Észtország, Ctalán Talinhan volt 
legnagyobb a siker) — é« ma van a svéd bemu-
tató Stockholmban az Oscar-Theaterben. Ün-^ 
nepélvesen hívtak meg a stockholmi premier-* 
re és az utazásról csak nehéz szívvel mondott 
tam le. mert sok meleg baráti érzés ffiz a «véd 
fővároshoz. De megmagyaráztam a svédeknek, 
hogy ugyanazon a napon, ma van az első ma-
gvarnvelvü előadás és ők balátták, hogy ne-< 
kem otthon a belvem . . . 

— Igv viöök Szegedre, ahová most iu-» 
tottam el először. — folytatta a meghitt heszél-
getést Kálmán Imre. Ebez a városhoz a kerrve-
let és a barátság meleg szálai fűznek: — első leg-f 
kiválóbb munka^rsam. Bakonvi Károlv városa; 
ez . . . Bakonyi Kérőivé, aki a T a t á r j á r á s , 
az O b s i t o s szövegkönyvét adta nekem . . . 
Kedves, melegszívű barátom mindig lelkes és 
hü fia volt Szegednek, sokat mesélt nekem ró-> 
l a . . . nagvon szerette ezt a várost, ahol apía^ 
Bakonvi tábornok élt. Amikor most Szegedre 
érek. Bakonvi Károlv emlékére gondolok é«' 
nagvon sajnálom, hogv a végzet máskép dön-
tött, hogy nem azzal a darabbal érkezem szín-» 
házába, amelvnek librettóját ő írta . . . 

— örömmel jövök erre a premierre, merfl 
szükségét látom annak. Hogv megköszön ÍPTTÍ 

Szegednek, színházának és művészeinek azt a 
bátor és lelkes munkát, amellyel előadésrai 
vitték' az ördösrlovast. Mee akarom köszönni 
Sziklai igazgatónak agilitását és lelkesedését,! 
mert meggyőződésem. hogv kitűnő, szorgalmas! 
munká végeztek, amikor vállalkoztak erre aS 
előadásra. Örömmel és boldogsággal tölt el az 
a tudat a ma? rideg színházi viszonvok között, 
hogv épen Szeged erősített meg az emberekben 
való hitemben, hogy van még idealizmus é i 
lelkesedés... 

Kálmán Imre lelkesen, őszintén mond in eze-» 
k"et a szavakat. Ebben a lelkes hangulatban 
érkezik Szegedre, ahol a város hatósága névé-* 
ben dr. P á 1 f v Gvörgv tb. tanácsnok üdvözöl-
te a vílághir szárnvalásával érkező magvar ze-
neszerzőt. • ív.) 

fi fővárosi iavasiat 
Budapest, február 9. A képviselőház közjogi 

és közigazgatási bizottsága pénteken délelőtt 
folvtatta a fővárosi tftrvénv ja vaslat vitáiát. 

Az ötödik szakasz tárgyalásán U g r ó n Gábor 
azt inditvánvozta, hogv a szakbizottságok ülé-
sei nvilvánosak legyenek. 

K e r e s z t e s belügyminiszter kijelentette, 
ragaszkodik ahhoz, hogv az állandó szakbizott-
ságok elnöke tisztviselő legven. 

A hatodik szakasz a közgvülés hatásköréről 
szól. Niamesnv Mihálv előadó a szöveg olvan 
módosítását ajánlotta, hogy a bérleti és haszon-i 
bérleti szerződések csak kisebb esooartja kerül-
iön a polgármester hatáskörébe. P e t r o v á c z 
Gyula szerint ki kell mondani, hogv minden 
iogügvlet, amelv anvagi szolgáltatással jár, eb-
be a szakaszba tartozik. 

A belügyminiszter hangsulvozta, hogy min-
den iogügvlet. minden szerződés, tehát minden 
olvan jogi ténvkedés. amely a főváros vagyo-
nát érinti és amelvnek fedezete a költségvetési 
előiránvzntban nincs, a közgvülés elé megv. 

W o 1 f f Károlv inditvánvozta. hogv a köz-
gvülés határozzon mindennemű szerződés vagy 
iogügvlet kötésénél. A belügyminiszter elfo-
gadta Wolff Károlv javaslatát. 

A bizottság ezzel a módosítással fogadta el a 
hatodik szakaszt és áttért a hetedik szakasz tár-
gyalására. A szakasz a polgármesteri hatáskör-
ről szól. Több kisebb módosítással fogadta el a 
bizottság a szakaszt 

BESZÉLGETES SZEGED HATARÁBAN 
KÁLMÁN IMRÉVEL 

„Szeged erősített meg az emberekben való hitemben" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kiste-
leknél az országúton tizenkéthengeres C a d i l -
1 a c szárnyal az alföldi tél keménv göröngyein. 
A téli falú megfürdik a koraalkonyat tünő 
aranvsugaraiban, amikor az autó egy percre 
megáll szegedi útjában. K á l m á n Imre ér-
lezik Bécs felől, hogv jelen legyen szívvel és 
kedvvel készült darabjának első magyar elő-
adásán, a szegedi premieren. Szárnyaló Cadil-
lac a magyar falu törpe házai a lat t . . . A vi-
lághír érkezik tizenkéthengeres szárnvain. És 
a hercegi autóban Kálmán Imre fiatal felesé-

fének finom szépsége és mellette négyéves kis-
ia csodálkozó tekintete. A szerző sziwel és 

kedvvel irta az ördöglovas muzsikáját, — 
mindhárman ott lesznek a magyar premieren. 

A világhír fényében ünnepelt szerző igy, be-

széli el ördöglovasának történetét: 
— Fiatal koromban lázas érdeklődéssel ol-

vastam Tóth Béla meséit Sándor Móric gróf-
ról, sokszor foglalkoztatott ennek a regényes 
életnek történele, de aztán az élet és a mun-
ka egv időre elsodort ettől a rajongva fígvelt 
regénytől. Aztán pár év előtt Hubert M a -
r i s c h k a barátommal beszélgettem erről a 
legendás lovasról. Képeket mutatott nekem a 
gróf vakmerő bravúrjairól és látva lelkes ér-
deklődésemet: — darabot kért róla. A gondolat 
megint elragadott és rövidesen felkértem 
S c n a n z e r és W e l i s c h urakat — a Pom-
padour, a Hermelines nő kitűnő librettistáit — 
írják meg a darab szövegét. 

—Két történelmi tény adta meg az alapját 
a darabnak. — az egyik: Sándor grof kalandja, 

Dollfuss nyilatkozata Bécsben 
budapesti tárgyalásairól 

Aláírták a Balkán-egyezményt 

Düsseldorfban betiltották a feleHezefa 
szervezetek minden nyilvános szereplését 


