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Két csontvázat találtak 
földmunka közben 

Széchenyi-téri parktQkörben 
Rendőri és szakértői vizsgálat az Ötvenéves csontok ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Szé-
chenyi-téri parktükörben dolgozó munkások 
kedden délután különös leletre bukkantak a 
városi bérházzal szemben levő földrésznél. 
Munka közben az ásók csontvázrészeket hoztak 
napvilágra. Óvatosan kiásták a leletet, rövide-
sen kiderült, hogy két fejnélküli csontváz fe-
küdt a Széchenyi-téri parkban a fekete föld 
alatti rétegben. 

A leletről azonnal értesítették a rendőrséget, 
amely helyszíni ssiemlét tartott. A rendőror-
vos azonnal megállapította, hogy a két csont-

váz régen. 40—50 éve lehet a földben. Ilyen kö-
rülmények között bűnvádi nyomozásról már 
nem lehet szó. 

A két csontváz eredetét természetesen a rend-
őrségi eljárástól függetlenül, igyekeznek meg-
állapítani. A csontvázakat beszállították a tör-
vényszéki orvostani intézetbe; az ottani vias-fálat során fogják pontosan megállapítani, 
ogy hány év óta hevernek a földben. Szak-

értői vizsgálat dönti el, hogy női, vagy férfi 
csontvázakról van-e szó. A vizsgálatok ered-
ménye után hoznak határozatot 

Efes titkár-választási harc 
az ügyvédi kamarában 
Dr. Tőrök Béla és dr. Hajnal István a kampányról 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Március 25-én tartja meg a szegedi ügy-
védi kamara tisztújító közgyűlését, ame-
lyet nagy érdeklődés előz meg. A legna-
gyobb harc a titkári állás körül várható. 
Az úgynevezett hivatalos párt a régi tit-
kár, dr. Hajnal István mellett áll, mig 
az Ügyvédunió dr. Török Bélát jelölte. 
A titkárválasztási kampányon kívül moz-
galmat kezdtek a fiatal ügyvédek is, akik-
nek az a céljuk, hogy a fiatalok számára 
is biztosítsanak helyet a választmányban. 

A Délmagyarország munkatársa beszélt 
a két titkárjelölttel. Dr. Török Béla a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Bízunk a listánk győzelmében és ez-
zel a bizakodással tekintünk a választások 
elé. A mi programunk, célkitűzésünk 
ötyan, hogy azt minden komolyan gondol-
kozó és az ügyvédség érdekeit szivén vi-
selő ügyvédnek magáévá kell tenni. Aki 
látja a kamarai állapotokat, akinek fon-
tos az ügyvédi etika csorbitatlansága, az 
velünk tart. Egyelőre nem kívánok töb-
bet mondani, hiszen az még tulkorai vol-

na. A magam részéről min 'en korté Iá'51 
tartózkodom. 

Dr. Hajnal István, a jelenlegi titkár a 
következőket mondotta: 

— Az ügy még annyira kialakulatlan, 
hogy egyelőre nem tudok semmi ténybeli 
adatot közölni. Az ügyvédunió tudomá-
som szerint dr. Török Bélát jelölte. A ma-
gam részéről semmiféle agitációt ezidő-
szerint még nem fejtek ki. Azt hiszem, 
hogy st kar többségének ma is birom osz-
tatlan bizalmát, melyet 15 esztendős mű-
ködésemmel szereztem meg. Elismerem, 
hogy van nekem is hibám, de olyan em-
ber nincs, akinek ne volna. De a hibáktól 
eltekintve, működésemet az ügyvcd-.é'ileg-
hatályosabb védelme fűti át. Ha ez az 
igyekezetem nem jár teljes eredménnyel, 
nem rajtam múlik. Soha felekezeti szem-

Eontokra nem voltam tekintettel, a politi-
át a kamarába nem engedem bevinni. 

A törvényhatóságban sem csatlakoztam 
egvik párthoz sem, illetve mindig azt a 
pártot támogattam, ahol valami egészséges 
ideát láttam. Feltétlen bi;:om az eddigi 
jelek alanián is a győzelemben. 

BESZÉLGETÉS 
A VOJNITS-DIJAS 
SIK SANDORRAL 

»Elsősorban fegyetemi tanár vagyok és emiatt csak „nyári poéta" lehe-
e k " — m o n d j a a szegedi egyetem kitüntetett professzora , aki uj drá-

májában a mai e m b e r h e z akar szólni 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Tudo-
mányos Akadémia az idei V o j n i t s-jutalmat dr. 
S i k Sándor, az ismert szegedi egyetemi tanár 
„Szent István király" cimü drámájának ítélte oda. 
A kitüntetett professzor-íróval kedden alkalmunk 
volt beszélni Dr. Sik Sándor a következőket mon-
dotta a Délmagyarország munkatársának: 

— Váratlan volt számomra a kitüntetés, de 
érzem jól a kitüntető jellegét és a kötelező erejét, 
hogy most már tovább dolgozzam. A „Szent Ist-
yán király" az ötödik drámám, de ez volt — ma-

gam is érzem, —, a legkomolyabb. Ez érte meg drá-

máim közül, h^gy Pesten szinrehozták. Tovább 

szándékozom dolgozni annál is inkább, mert van-

nak drámai mondanivalóim. Nagyon sok újszerű 

mondanivalóm lesz még. 

— A legközelebbi tervem az, hogy becsülettel 

elkészüljek az egyetemi óráimon. Távolabbi ter-

vemmel kapcsolatban Berzsenyi Dánielt idézhet-

ném, — Berzsenyi ugyanis azt mondta, hogy ő „téli 

poéta", mert nyáron, mint a féle gazdaember, nem 

ér rá az irodalommal foglalkozni Én elsősorban 

egyetemi projesszor vagyok, télen tanítok és emiatt 

csak nyári poéta lehetek . . . 

—A nyáron majd uj drámát irok, — folytatta 

Sik Sándor —, ez a dráma azonban nem történel-

mi tárgyú lesz, hanem a mai emberhez szeretnék 

benne szólani. Egyelőre azonban még csak tervek 

vannak, a nyári szünidőben foglalkozhatom majd 

intenziven a dráma formába-öntésével. A Vojnit<-

dij után természetesen indíttatva érzem magam, 

hogy nj drámát irjak. 

A „Szent István király"-ról ezeket mondotta a 

professzor. 

i— A dráma azóta, hogy Szegeden elsőizben elő-

adták, nagy változáson ment át A „szegedi da-

rabban" a drámai gondolat csak szavakban volt 

meg, most pedig már cselekményekbe van öntve. 

Uj jelenetekkel és uj szereplőkkel bővült a drá-

ma, bizonyára érdekelni fogja a szegedieket 

Az átalakított, uj „Szent István király" szegedi 

előadására vonatkozólag elmondotta Sik Sándor, 

hogy a Színházbarátok Társasága nemrégiben 

tervbevette, hogy bemutatja az átdolgozott dara-

bot. Most ismét szóbakerült a második szegedi elő-

adás terve, minden bizonnyal rövidesen szinreke-

rül a szegedi színházban a Vojnitis-dijja! jutalma-

zott dráma, amely először, első formájában Sze-

gedről Indult el az Akadémia kitüntetése felé. 

Dz üzletek és műhelyek 
esti zárórája 

(A Délmagyarország munkatársától 
A szegedi kereskedők és iparosok körében 
újból akció kezdődött, hogy az íizletekel? 
és műhelyeket egységesen este 6 órakor. 
zárják. Egyes szakmák már a múlt eszten-
dőben állást foglaltak a hatórai üzletzárás 
kérdésében, most az ipartestület vezető-
sége kérte fel az elsőfokú iparhatóságot, 
hogy rendelje el az esti 6 órai műhely-
és üzletzárást. 

Dr. Katona István tb. tanácsnok, az 
iparhatóság vezetője a következőket mon-
dotta a Délmagyarország munkatársának: 

— A műhelyek és íizlctek zárórái ára 
vonatkozó törvény csak a fővárosi és a 
körnvéki üzletek, illetőleg műhelyek zár-
órájáról intézkedik. Az 1913. évi 36. tc., 
az 1921. évi 37. tc., továbbá a 3382—1917. 
évi M. E. számú rendelet szabályozzák az 
üzletek záróráját és arról is intézkednek, 
hogy az egyes törvényhatóságok szabály-
rendelettel szabályozhatják a záróra kér-
dését. Szegeden nincs ilyen szabályrende-
let, az üzletek és műhelyek záróráját itt 
még a városi rendőrség állapitolta meg. 
Az ipartestület kérelmére most majd ki-
kérem a záróra ügyében a kereskedelmi 
és iparkamara véleményét és a kérelmet 
felterjesztem a kereskedelmi miniszterhez. 
A miniszter rendelettel szabályozhatja az 
üzletek és műhelyek záróráját, a nyílt áru-
sítási üzletek záróráját azonban 6 órá-
nál, az élelmiszereket árusító üzletek zár-
óráját pedig esti 7 óránál korábban nem 
lehet megállapítani. 

M o z i 
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Kay Francis és Georg Brent 


