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SZEGED, április 3.

Melyik legyen, most erősebb: a
magyar bánat, amely széttépett illúziók fátyoléba borit ja a lelket s
akarat-bénán könnyezik a sir elótt,
ahová beszáll a kis királlyal együtt
az integritás is, — vagy a magyar
dac, amely annál ruganyosabb, minél
több pöröiycsapás éri acél-izzását?
A mi könnyünk nem a nyilvánosság moziszinészeinek zsircsöpp markirozása, az belső halk égésekre hulló
őszi eső. A mi tekintetünk szárazon
tekint a szélviharos éjszaka csöndjében a szürke égboltozatra, csillagtalan utakon keresi az irányt amerre
fehéredő fejét véli látni a harmincöt
éves királynak, akit fölvezetett iffjan
a sors a hegytetőre, megcsiiogtaita
elótte a boldogság selymes rétjeit,
csobogó patakjait, álmot igérö erdeit, megtelitette a szivét piros örömök húsvéti himporával, aztán kacagva taszította te a meredek széléről. Mintha csak azt mondla volna:
Balga gyermek, látod-e, ez az igazi
éle/, a másikban, ami ugy elbűvölt,
nincsenek emberek, téged pedig arra
itélt a végzet, hogy emberek között
élj elsőként ; a magad boldogságát
alájarendeld valamennyiének, szomjas maradj, mikor palástodba kapaszkodók habzsolva isszák gyönyörűséget, bölccsé válj tudatlanságuk
dzrungeljében; látó légy, holott vakok mutatják tapogatózásodnak az
utat; szenvedések, bánatok zenekara
dübörögjön a halál dobpergése között a füledbe, mikor szférák zenéjéről fecseg mindenki. Neked nem
szabad aludnnd, hortyogó kényelmesek nyugodtságát zavarod vele;
te csak csipegetheted az öröm szőlőfürtjét, a lugasok másokat szolgálnak ; te nem vagy ember, sokkal
több vafy ennél, ó h , csak szegény
király, akiben minden vágy, remény,
vigasztalás, érték, önzés összpontosul,
aki fölkenettél, hogy mások boldogitására fordítsad az életedet, a magadéra pedig csak annyit használhass, amennyit ez a rettenetes szeretet megenged.
. . . Tekintetünk szárazon szikrázva
keresi a számkivetett-ég útját, mi
nem tudunk most láthatóan sirni,
amikor könnyeit keresi e'ö mindenki,
ak t pillanatra megdöbbent a halál
fönséges, titokzatos ereje s aki azt
hiszi, hogy ezzel a külsőséggel elfeledetté tehe: soha el nem feledhető
mindent, kitagadást, megcsúfolást,
megszégyenítést
s
visszalophatja
percre finyét annak a szent koronának, amelyiknél magyar hálátlanságból a sokkal szenleObet, a tövisből
fonottá szögeztéic ártatlan
koponyájára.
Nekünk több voit ő annál az eleinél, akit a húsból és vérből való
egyénisége jelentett, a harmincötéves fehérhajú mártírnál, nekünk 6
volt a király, a mindeneket egybekapcsoló fo^abm, avejzie't háborún,

Megjelenik naponkint délután.

forradalmakon, Trianonon át is a
magyar király, nem tizenhárom vármegye apostoli fejedelme, aki nem
választja el hite, lelki meggyőződése
szerint alattvalóit, hanem egyforma
jogokat ad s akire csak egyetlen
egyszer esküdtünk fel, de megmásithatlan hittel.
Mi nem szűntünk meg öt annak
tisztelni, akinek akkor vallottuk, mikor az egész ország porából összehordott dombon megtette a négy
kardvágást, akit elkísértünk kálváriáján akkor is, mikor már nem volt
hatalma, a tekintetének barátságáért
tülekedók elmaradtak, kézszoritása
nem jelentett versengő szívdobogást
s már nem jelentett társadalmi előnyt
az sem, hogy bárót farag-e a jobb
könyökűből, vagy grófot, hogy kivel ebédel szűkebb környezetben s
ki dicsekszik el, hogy a külső szobájába juthatott?
Mi ugy éreztük mindig, hogy a
királyok épp oly eszközei az életnek, mint minden ember, akik odaállittatnak, ahol a fejlődésnek szüksége van rájuk, s akik elperzselődnek a felhasználásban, hiszen a történelem dobálja őket. Csakhogy a
történelem lapjainak szerkesztésébe
emberek is beleavatkoznak, azért
fontos az ö munkájuk, mert irányító
iehet sorsharagokkal, szerencsétlenségekkel Z szemben.
Mikor
az
Isten megteremtette az embert, nem
biztatta azzal, hogy továbbra is maradjon passzivanyag, aki mindent a
végzetre biz és attól hagyja magát
vezettetni.
Az ember
kapcsoló*
dik össze az Istennel, hogy felhasználja azt a részt, amit belőle kapott és akarattal, munkával, fáradsággal igyekszik tökéletesíteni; az
embernek tudnia kell, hogy a lélek
nem csak ösztön és természet, szen-

védés és szenvedély, hanem erény
és szeretet is, amit felsőbb törvény
mérsékel.
Mennyi jutott ebből az emberfajtából a boldogtalan király környezetébe ? — azt csak ezután
bogozza ki a történelem, amely
sokat folalkozik még vele, sokkal
többet halála után, mint életében.
Hiszen egész élete, megkinoztatása,
elmúlása véres • tragikum, ami itt
nemcsak a résztvétet idézi fel, hanem magyarázat után is vágyakozik, kiengesztelődést keres a rossz
végű ötödik felvonás után, mikor
pedig legördült a függöny s az
aktor urak leszedik a kölcsönbe
kapott cifra köntöst, mert azt hiszik,
hogy az ö szerepük elfogyván, a
közönséget ilyen kielégítetlenül is
haza lehet bocsátani.
Annak a történelemnek kell bebizonyítania, amelyet egész életünkkel, idegrendszerünk felzaklatásával,
a megnyugovás keresésével valamennyien csinálunk, hol hibázódott
el az a fiatal élet, van-e része
benne annak a végzetnek, amely az
apák vétkét ártatlan ifjakon torolják
meg, Vagy csak embefeken múlott
minden? Ez a történelem mondja
majd meg, hogy a legnagyobb, a
legégetőbb, az embereket egymástól
elvadító problémát vájjon megoldotta-e a király, mikor elment az
útból, szárnyain annak a láznak,
amely rövid életét állandóan fojtogatta ?
Micsoda távlatok, reménységek,
eshetőségek meredeznek elénk, mikor derül szelíd öregkor a Ma
agyonzaklatott harcosaira ? Puszta
kérdés mindez, egyikre sincs azonnri felelet. De hogy a válasz kielégítő legyen, az nem egész a
végzeten múlik, hanem rajtunk és
még akkor is, ha magyarok — oh,
magyarok 1 — vagyunk. Nagy és
sürü a tavaszi éjszaka (ötétsége, de
becsületes lélekkel meg tudjuk találni egén az utat mutató csillagot.
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Kedden temetik Károly hirályt.
A világ részvéte. — MI lesz a királyi családdal. — A nagykövetek értekezlete és a király halála.
FUNCHAL, ápr. 3. (M. T. I. Havas.) Az elhunyt király
holttestét bebalzsamozás után a halottas szobában ravatalozzák
fel. A beszentelés hétfőn lesz a Mária szeplőtelen fogantatásásáról elnevezett kápolnában. A temetés pedig kedden megy
végbe a caponontei temetőben.
Nemzetközi részvét.
Károly király halálhírét nagy megdöbbenéssel fogadta az egész ország, bár a multhét csütörtökjén kirözzent Hiób-hir azt a reményt ébresztette sok hü alattvalójában, hátha
most sem bizonyul valónak. Más
oldalról viszont kétségek merültek
föl, hogy csak szombaton halt-e
meg a király. Erősen tartotta magát
az a fölfogás, hogy már csütörtökön
brfeje-'te trsgikus életét. Ma ujabb
időpont esik ziVörólag az eseményekbe az dláb':i távirattal:

LONDON, ápril. 3. (MTI.) Funchalból jelentik: Károly király
halála április 1-én délelőtt 11
óra 30 perckor következett be.
Ez a távirat tehát a déli órákra
helyezi a halál időpontját az első
híradással szemben. Párisba Londonból táviratozták meg a hirt, amely
a francia főváros közönségét is mélyen megindította.
*
A Liberte felpanaszolja, hogy nem
tettek semmi intézkedést a királyi
család siralmas helyzetének orvoslására. Mily égbekiáltó ellentét ez
Vilmos császár kényelmes életévei
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szemben. A francia sajtó kieneli
Károly szeretetreméltó egyéniségét,
de elhatározásában gyengeségét. Az
Echo de Paris rámutat arra, hogy a
Hohenzollernek kibújnak a büntetés
alól és kényelmesen elnek Hollandiában. Kiemeli, hogy Károly király
visszatérése háborút jelentett volna
Jugoszláviával, Csehországgal és talán Romániával is. Kikerülhetetlen
lett volna Magyarország megszállása
és esetleg felosztása is.
A király ebben a kérdésben habozás nélkül feláldozta magát a
békéért.
Egyébként a párisi magyar követségen kitett gyásziven igen sok politikai és közéleti férfiú jegyezte föl
a nevét.
Őszinte az osztrák sajtó részvéte,
a N. Fr. P. megemlíti, hogy
Károly király helyében egy istenáldotta lángész sem lett volna
képes az eseményeknek más
irányt szabni és a monarchiát
az összeomlástól megóvni.
Bécsi értesülés sz>rint
Zita királyné állapotában roszszabbodás állt be, a kiáltott
izgalmak következtében idegsokkot kapott.
Oldala mellett most gróf Károlyi
József az egyetlen férfi tanácsadó.
Miksa főherceg, az elhunyt király
fivére most indult el Párison át
Funchalba, hogy a temetés előkészítésében segédkezzék
Bécsi legitimista körökben főleg
a végrendeletről és ezzel kapcsolatban a király holttestének elszállításáról beszélnek. Dr. Schager osztályfőnök a Sonn und Montagszeitungban kijelentette, hogy egyelőre csak
annyi bizonyos, hogy
a király gyermekeinek gyámjául
Miksa főherceget jelölte ki.
Ez az intézkedés különben a Habsburgok érvényben levó családi törvényeiből következik. A végrendelet
egyéb tartalmáról a találgatásoknak
alig van jelentőségük. A király 1921
október 15 én Svájcból Magyarországban történt repülőgép utja előtt
végrendeletet készített államjogi és
magánjogi tartalommal. Lehetséges,
hogy a végrendeleten Funchalban
változások történtek.
A stockholmi lapok hosszabb cikkekben ismertetik az elnunyt király
béketörekvései:. A cseh és szerb lapok a MTI. jelentése szerint személyes részvétet tanúsítanak, de megjegyzik, hogy az a veszedelem, amelyet az élő király jelenteit az uj
középeurópai államokra, az a király
halála után sem szüm meg. Ugy a
szerbek, mint a csehek tovább folytatják Habsburg-ellenes politikájukat.

A nagyköveti értekezlet
Ottóról.
PÁRIS, ápril. 3. MTI. (Havas) Az
Eclair jelentése szerint valószínű,
hogy Kátoly király halála alkalmából a nagyköveti értekezlet határozatot fog hozni Ottó főherceg tekintetében.

S ZB G E D
A király utolsó

szavai.

FUNCHAL, április 3. M. T. I.
(Havas.) Megerősítik, Hogy Károly
király teljes öntudat mellett hunyt
el. Nagy lelkinyugalmat tanúsított
és az utolsó pillanatig a legszeretetteljesebben viselkedett a betegágya mellett
levdkkel. Utolsó
szavai ezek voltak:
— Uram, történjék meg a Te
akaratod! A Te kezedbe teszem le
a magam életét, feleségemét és
gyermekeimét.
Felajánlom neked
váltságul az én éleiemet népeim
boldogulásáért

^Szeged, 1922 április 4.

Véresre verte
Andaházy-Kasnya Béla éljenzóit
m mindszenti csendőrség.
iro?á^zmfSSírntLl4w5At4aának

Rassay Károly
az elégedetlen kisgazdák
mozgalmáról.
SZEGED, április 3.
(Saját tudósítónktól.)

-

Kasnya a jogvédő
zászlóbontást.
nem mert látleletet kiadni az
összevert embereknek.
A veréseknél a szolgabírói hivataltól jelenvolt ugy Zdmbó nevű
tisztviselő,
i
— Antal András főjegyző, látva
' a rettenetes helyzetet és a felzuduI lást, amelyet a csendőrség viselkedése a községben okozott, másnap
magához kérette Kürchnernét, akit
arra igyekeztek rábeszélni, hogy a
feljelentéstől saját érdekében álljon
el. A községben egyébként minden
Kasnyapártit két hét óta naponta
beidéznek a csendőrőrsre, shol arra
igyekezik őket rábeszélni, hogy dr.
Szakáts mellé álljanak. Ebben az
esetben többé jelentkezniök nem kell.
— Dobos Lajos csak ugy tudta
megveretését elkerülni, hogy Szakáts József egyik kortesének, Megyeri Lajosnak névjegyével ment föl
és azzal igazolta, hogy nem Kasnyapárti. Mindezeknél fölháborítóbb,
hogy a miniszterelnök érkezéséhez
a tanítókkal együtt kivezényelték az
iskolásgyerekeket is, akik látva, hogy
a falu népe Kasnyát éljenzi, ők is
éljenezni kezdtek.
Sztancsó István tanitó ezért másnap néhány gyereket
annyira
megvert, hogy a szülők azóta
vonakodnak gyermekeiket iskolába küláeni.
Sok apróbb epizódtól eltekintve,
ezek az események képezik a mindszenti miniszterlátogatás epilógusát.
Mindez azért történt, mert Berky és
Ereky Kasnyával szemben antipatikusak a mindszenti népnek. Andaházi-Kasnya Béla kijelen'ette nekünk,
hogy a mindszenti eseményeket a
jogvédő iroda elé terjeszti és az
ügyből kifolyólag nyilt levelet intéz
gróf Bethlen István miniszterelnökhöz a fővárosi lapokban.
A vasárnapi gyűlés betiltására vonatkozólag Andaházi Kasnya a következőképen nyilatkozott:
— Az én gyűlésemen egyáltalán
nincs szűkség karhatalomra. Az én
választóim békés emberek. Ha az
ébredők, akiknek az ottani anyakönyvvezető az elnökük és közöttük
szerepel a főszolgabíró ur is, a
gyűlést meg nem zavarják, akkor ott
csendőrre szükség nincsen. Viszont
alig tudom elhinni, hogy egynéhány
csendőr önmaguk ellen elegendő ne
volna.
— A jövő vasárnapra különben
már engedélyezték a gyűlést, smelyre
Rássay és Rupert is lejönnek, valamint az az angol és amerikai újságíró is, aki Bethlent is elkísérte útjára. A gyűlésen képviseltetik magukat a szentesiek, vásárhelyiek és a
környékbeli tanyák is.

Vasárnapra engedélyezték a

SZEGED, április 3.

(Saját

tudósítónktól.)

Megírtuk legutóbb, hogy AndahdzyKasnya Béla volt nemzetgyűlési képviselő vasárnap akarta megtartani
programbeszédét mindszenti kerületében, a gyűlést azonban, amelyen
Rassay Károly ig résztveit volna,
nem engedélyezték azzal az indoklással, hogy nem áll elegendő karA hivatalos gyász.
hatalom rendelkezésre a gyűlés zaA belügyminiszter, a nemzet érzé- vartalan lefolyásának biztosítása vésének hódolva, április 18-ig minden gett Andaházy-Kasnya Béla szommulatságot és népgyűlést — akár baton este ismét Szegedre érkezett
politikai, akár másféle — betiltof. és tegnap alkalmunk volt vele beA már előbb kiadott
engedélyek szélgetést folytatni a mindszenti eseérvénytelenek.
ményekről. A képviselő ur a következőket
Minden templomban gyász- nak : mondotta el munkatársunkmise.
— Az már ismeretes, hogy gróf
Csernoch János hercegprímás va- Bethlen mindszenti látogatása csúfos
sárnap délelőtt kapta meg Zita ki- kudarcot vallott. Bethlent csendben
rályné sürgönyét. A távirattal kap- hallgatták végig a polgárok, Berky
csolatosan a hercegprímás körleve- Gyula beszéde alatt azonban engem
let adott ki, melyben intézkedett, kezdtek éljenezni a válaszlók, Ereky
hogy minden plébánia templomban Károlyt pedig egyáltalában nem hallmisét mondjanak a királyéri Ugyan- gatták meg.
csak a temetés napjára reggel dél— Bethlen látogatását
követő
ben és este barangozást rendel el. napon a mindszenti csendőrség beidézte mindazokat, akik a miniszterSzáműzetésben marad-e a elnök vonatánál engem éljeneztek,
királyi csaiád?
igy például többek között Kürchner
Erzsébet Itf éves házileányt, Pörke
BÉCS, április 3. (M. T. L) A laIrént, Dobos Rozáliát, a három Terpok értesülése szerint bizonyosra
bán leányi, Murányi Lajost, Herczeg
vedelő, hogy a funchali temetési
Istvánt, Dobos Lajost és a többit,
szertartás, valamint május végére
akiknek politikai leckét adtak. Hogy
vagy junius elejére várható lebetemilyen volt ez a politikai lecke, arra
gedése után Zita királyné máshová
nézve jellemző, ha Kirschner Erzsékö tözik. Ugy vélik, hogy a számbet esetét elmondom.
űzetést nem terjesztik ki a királyi
— Kirschner Erzsébetet két'csendőr
családra és [megengedik, hogy szaközrefogta,
badon választhassa meg tartózkoa harmadik bikacsökkel véresre
dási helyét.
verte,
BUDAPEST, ápr. 3. Az Uj Nem- I
zedék irja: A Sonn und Montags- annyira, hogy a fiatal leány összezedung jelentése szerint bécsi monar- eset , Fitmann Lajos tiszthelyettes
chista körökben azt hiszik, hogy az (az őrsparancsnok) erre maga elé térántánt Zita királyné irányában jö- del lette a leányt és meg fogadtatta
vendő tartózkodási helye kérdésében vele, hogy Kasnya nevét soha az
igen előzékeny lesz. Funchalban a életben nem ejti ki. Ezután megfogkirályné semm.esetre sem marad, ták az elalélt leányt, lemosták ruháhanem vagy Wight-szigetén, vagy járól a vért, fehér gallérját, amelyet
pedig egy spanyol kikötővárosban nem tudtak eléggí kitisztítani, nyakába gyűrték és hazavezették. Hafog tartózkodni.
sonlókép járt Pörke Irén és Dobos
Hágai jelentés szerint igen nagy Rozália is.
a Funchalba menő réizvéttáviratok
— Kitchner Erzsébet szenvedett
száma. Az első részvéttáviratot Alfonz legtöbbet, mert azt mondta a csendspanyol király küldötte, aki felaján- őröknek, hogy amig meleg a vére,
lotta szolgálatait Zitának. Szó van addig Kasnyát élteti. Otthon a lakáarról is, hogy a királyné esetleg sán annyira rosszul leit, hogy
Olaszországba megy.
éjjel háromszor vért hányt és
a hajnali órákban a szentesi
Hunyady gróf Funchalba
kórházba kellett szállítani,
megy.
ahol a 21. számú kórteremben fekBUDAPEST, ápril. 3 Az Est irja: szik. Meglátogattam a leányt a kórGróf Hunyady József, a király volt házban. Retteneies állapotban fekfőudvarmestere Funchalb.i utazik, szik, arca fe'dagadt, orrán, száján
hegy az özvegyen maradt királyné és más testrészein is állandóan
segítségére legyen. Hunyady gróf vérzik.
az utazásához szüksépes összes víkészítés és javitás legszebb kivitelben
— Filmann tiszthelyettes azokat,
90
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őri felügyelet alá helyezte és megMérey-utca 7., I. em.4. Telefon 9 - 6 1 .
tiltotta nekik, hogy lakásukat és
ad
mck
községüket elhagyják, nehogy idegen
z
Kitolták a választások határ- orvostól látleletet kaphassanak Mert
krémnek
tubUS"
idejét.
jellemző a községben uralkodó ter- E r i W O l
rorra.
hogy
Nem
pazarolható,
nem
száradBUDAPEST, március 3. Az Est
hat ki, kezelése tiszta.
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Szobi
községi
orvos
félelmében
irja: A választási határidőt junius
l-ig kitolta a kormány, ugy hogy a
választások előreláthatólag junius 5.
és 10. között folytatódnak le. A
b r i l l i á n s tárgyakért, a r a n y , e z ü s t ékszerekért
tegnapi napon Be.hlen miniszterelnöknél fontos tanácskozások voltak,
amelyen a király halálával szükséK á r á s z - u t c a 14. s z á m . ( K o r z ó - k á v é h á z m e l l e t t . ) T e l e f o n s z á m 1 5 - 3 8
ges kormányintézkedéseket tárgyalták meg.

Foglalkoztunk már több ízben az
egységespárti elégedetlen kisgazdák
mozgalmával, amelynek Kovács J.
István állott az élére. Szegedi tartózkodása alatt felkerestük' Rassay
Károly volt képviselőt és megkérdeztük tőle, hogy mi a véleménye
sz egységespártban megindult bomlási processzusról és a következő
választ kaptuk:
— Kétségtelenül bizonytalanságot
Idéz elő az egységes pártban, de
minden olyan ellenzéki mozgalom,
amely nem elvi alapokon fakad,
nem tekinthető komoly akciónak.
Tudom jól, hogy komoly aggodalmak is vannak a kisgazdapolitikusok
között, de hogy csak egy számbavehetö akció előidézői lehetnének,
azt csak a közeli jövő fogja megmutatni.
— Véleményem szerint nagyon
éles eUenzéki álláspontot kell elfoglalni a hivatalos kisgazdapártiaknak, ha el akarják felejtetni, hogy
tagjaik fentartás nélkül támogatják
a kormányt minden reakciós politikája mellett. Egyelőre sajnos épp
annak a politikának áldozata az
ország, amely csak a személyi s
érelmeket látja és nem a nagy elvi
szempontokat, amely ezt az akciót
is életképessé tehetné.
Kijelentette még Rassay, hogy az
egész ^ mozgalom forrását abban
találja meg, hogy az elégedetlen
kisgazdákat nem jelölte az egységes
párt. Innen ered az elégedetlenség,
mint arra már mi is számítottunk
szombati lapunk élén.

Belvárosi Mozi
Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.
Hétfőn és kedden

Robinsonok.

Kiváló Nordisk-dráma 8 felvonáson.
Főszerepifi: Maikan Katla, .A tengerszemű hölgy főszereplője. Azonkívül:

Zigoto a fegyházban.
Kitűnő vigjátík 2 felvonásban.
Szerdán és csütörtökön

S a p p l i o .
Alphonse Daudet világhírű drámája 5
felvonásban. Főszereplő: Pofa N e f r l .
Rendezte: Buchowctzky, a .Danton*
zseniális rendezője. Mesteri játék. Káprázatos kiáflitás. Azonkívül:

Az autókirály.
Amerikai vígjáték 4 felvonásban.
Előadások kezdete: fél 5, 7 és 9 órakor.

Megegyezés
a vasipari mozgalomban.

NYAKKENDŐ

Mi az előnye K?í

ban?

Ismét m a g a s á r a k a t f i z e t e k
FISCHER K.p ékszerész
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BUDAPEST, április 3. A .'asgyárosok és vasmunkások között
hetek óla folyó harc közvetlenül
befejezés előtt áll. A Magyar Hirlap munkatársa a Magyar Vas- és
Fémmunkások Országos Szövetségétő' erre vonatkozólag a következő
felvilágosítást kapta:
_ Az iparfelügye.'őség kezdciér.yezésére a vaseyárotok és munkások közölt folyamatban levő közvetitő tárgyalások atrennyire ezt
meglehet most állapítani, eredménynyel fognak végződni Minden valószinűség ameüetí szól, hogy a
megegyezés már a legközelebbi
órák'ian létrejön.

Szeged, 1922 iprifis 4.

SZEGED

Változatlan marad
a kormány külpolitikája.

HÍREK
I Palotás Fausztin t
SZEGED,

|

április 3.

Ismét elköltözött egy ember közülünk, ismét egy kulturerősség tünt
el a vdtosból, ismét egy magyar iró
holttestének készítik a koporsót. Mély
megdöbbenéssel
vettük a gyászos
hírt, könnyeinkben a szegedi művészet egyik őstehetségét és régi harcosát kisérjük az elmúlásba és felcsaklanak
bennünk a
keresetlen,
közvetlen, intim emlékezések:
nFuszti
bácsi!" Hát elment! íme őt is elvették a kevesek közül, akik a magyar
kulturában gyönyörködni
tudtak és
kultúrájúkkal bennünket gyönyörködtettek Csöndes esték az Európában,
egyedül, nézve a bort, az életet keresve és akarva, magányos séták,
hosszas visszavonultságok,
barátságos köszöntések, jóságos és sokszor
rezignált pillantások kuszáitan emlékeztetnek bennünket Szeged mai irodalmi életének egyik
szülőatyjára.
Most, hogy ez a kulturának szentelt
élet elmúlt, megesett sziwel,
felhős
lélekkel roskadunk térdre a koporsó
előtt és elnémult ajakkal
nézünk,
csak nézünk és pillantásunk gyászos
jelével kisérjük öt• a temetőbe . . .
Palotás Fausztini 67 éves korában érte
utói a halál. Egyszerű szegedi polgári
család sarja. Felsóvároson született, Szegeden végezte tanulmányait és az érettségi
után a szegedi városházán hivatalnokoskodott egy darabig. Majd, mint önkéntes
a honvédséghez került, hol megszeretve
a katona éledet, letette a tiszti vizsgát.
Mint tisztet katonaiskolai történet és irodalom tanárrá nevezték ki. Ebben a minőségében a soproni, nagyváradi és budapesti katonaiskoláknál, később pedig a
Ludovi kánál működött. Midőn a trianoni
béke szük korlátok közé szorította a magyar honvédséget, a honvédelmi miniszter
propaganda eloadások rendezésével bizta
meg Palotás Fausztint, aki ennek a megbízatásának is a legnagyobb lelkesedéssel
tett eleget.
Palotás Fausztin neve, mint iróé az
egész országban ismeretes volt. Fiatalabb
éveiben mintegy 15 kötet könyve, regények
és novellák, valamint 10 színdarabja jelent
meg. Színdarabjai közül a
Kubikosokat
a szegedi színházban kéí évvel ezelőtt
mutattak be. Sok apró munkája jelent meg
a fővárosi és szegedi lapok hasábjain is.
Ő volt az egyik alapitója és igy legrégibb
tagja a Dugonics-Társaságnak.
Halála, amely tegnap tüdőgyulladás és
szivgy jngülés folytán a honvéd-kórház
egyik kórtermében hirtelen következett be.
Hiszen még alig három-négy nappal ezelőtt
künn sétált a napsütéses zöldülő Stefánián.
Nem maradt utánna más, mint 92 éves
özvegy édesanyja, nővére és barátainak,
tisztelőinek hatalmas tábora, akik szivük
mélyén sokáig őrzik a jó öreg Fuszti bácsi
emlékét
Temetése katonai pompával kedden délután 3 órakor lesz a honvéd-csapatkórházból.

— IV. Károly király haláláról
szóló jelentés szombaton csak lapunk
zárta után érkezett Szegedre. A
Szeged több kávéházban plakáttáviraton tudatta a közönséggel a
szomorú hirt és lapunkban csak ma
gyászolhatjuk meg tragikus véget
ért királyunkat.
— Megérkezett a határkiigazitó
b i z o t t s á g . A határkiigazitó bizottság hétfő délután fél három órakor
Szegedre érkezett. A bizottság elnöke és az angol albizottság a
Kaszinóban, a francia, szerb és
japán albizottság a Demkében, az
olasz albizottság az üzletvezetőség
épületében, a magyar bizottság pedig a Lloydban nyernek elhelyezést.
— F u c h s E r v i n zongoratanár kizáróla? magyar szerzők müveiből
növeiidék-hangversenyt rendez április 4-én fél 7 órakor a Tiszában.
Jegyek Bartosnál.

Külföldi diplomaták a külügyminiszternél. — A kormány a
XIV. 2. t - c . alapján áll. — Elkobozták a legitimisták kiálványát.
BUDAPEST, ápr. 3. A Magyar
Hirlap irja: A külügyminisztériumban vasárnap kora délelőttől kezdve
rendkívül mozgalmas élet folyt.
Bánffy Miklós gróf külügyminiszter
már kora reggel bent volt hivatalában, ahol egymásután fogadta a
budapesti ántánt-missziók és külföldi követségek vezetőit. Grand
Smith, amerikai követ, Hohler angol
követ, a spanyol és a szerb követ,
du Vinel Conte olasz ügyvivő, aki
Castagnettó herceg távollétében a
budapesti olasz követség ügyeit vezeti, egymásután keresték fel a
külügyminisztert, hogy felvilágosítást
kérjenek a király halálával bekövetkezett belpolitikai fejlemények, illetőleg azzal kapcsolatban a magyar
kormány által szándékolt lépések
tekintetében.
Bánffy külügyminiszter a hozzá
forduló küiföldi diplomatáknak megnyugtató felvilágosításokkal szolgált.
Rámutatott arra, hogy a szomorú
esemény sem a külső, sem a belső
politika terén nem jelent fordulatot
a magyar kormányzat szempontjából.
A kormány változatlanul az
1921. évi XIV. 2 t.-c. és az
abból logikusan folyó konzekvenciák alapján áll.

A külügyminiszter hangsúlyozta
az antant-diplomaták előtt, hogy a
kormány rendelkezik biztosítékokkal,
hogy a törvényen alapuló álláspontjának minden kísérlettel szemben
érvényt szerezzen.
Illetékes helyen a magyar külügyi
kormány álláspontját a következőkben rögzítették le a Magyar Hírlap
munkatársa előtt:
A sajnálatos eseménynek a kormány külpolitikailag semmi jelentőséget nem tulajdonit. A kormány
változatlanul az 1921. évi XIV. 2.
t - c . alapján áll és az ebből folyó
konzekvenciákat
teljes mértékben
állja. Semmi valószínűsége tehát
nem forog fönn annak, hogy azt a
szigorú közjogi álláspontot, amelyet
a kormány Károly királlyal szemben
elfoglalt, Ottó főherceggel szemben
bármely irányban is módosítani kívánná, vagy épen föladná.

Elkobozták
a legitimisták kiáltványát.
BUDAPEST, ápril. 3. (MTI.) A
kir. ügyészség elkobozta azokat a
lapokat, amelyek a legitimisták kiáltványát Ottónak királlyá való kikiáltása érdekében közölték és az eljárást a kiáltvány szerzői ellen megindította.

Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete
2. sz. rőfös és rövidáru üzlete

MEGNyiLTI
Minden e szakmába vágó cikkl — Cipőlerakat.
Tagjainknak m e s s z e m e n ő kedvezményit

Feketesas-utca 19.

mmwmwmmmwwaw^^
— Harangszó a király halála
alkalmából. A városháza harangja
ma délelőtt ' / . l l - t ő l 7,12-ig zúgott
és hirdette a IV. Károly király halálával reánkborult gyászt. A polgármester ugy intézkedett, hogy addig,
mig a király ravatalon fekszik, minden nap délelőtt 10 órakor egy félórán keresztül harangozzanak a városháza tornyában.

Korzó-Mozi

Telefon: Igazgatóság 455. Pénztár 1185.

Hétfőn és kedden

Szenzációs sláger műsor II

Nagy bünügyi dráma 5 felv.-ban.

Az olasz filmgyártás
szenzációja!

Dühöng a szerelem.
Vigjáték 2 felvonásban.
Előadások tél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
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Telefonszám 120.
Belvárosi Illatszertár
KISS D..PHLOTH

(Tóth Péterrel szemben). Telefon 70C.
Valódi Houbigant, Coty, D'Orsay,
Gueldy-parfümök eredeti üvegekben és
kimérve a legolcsóbb árban. Legfinomabb fogkefék, fogkrémek, szappanok
és eredetí Kölnivizek, 471 l-es Johann
Maria Farina, Julich-platz és Rudoíf-platz
stb. Valódi Odol-szájviz kis és nagy
üvegekben. Manikűr-kazetták csinos kivitelben. Arc- és kézápolószerek. Poudeiek dus választékban.
197

— Esküvő. Díszes esküvő színhelye voit tegnap délután 5 órakor
a zsinagóga, ahol dr. Singer István
ügyvéd vezette oltárhoz Schwarz
Manci urleányt és esküdött neki
örök hűséget. Az esküvő szertartását Löw Imánuel főrabbi végezte.
Az uj házaspáit este a Tiszában
tartott lakodalmi vacsorán ünnepelte a rokonság és barátaik.
— S t e r n S á r a nöi kalapszalónja
Korona-utca 29. Elegáns modellek
és jutányos alakitások készülnek. t gj
— Ékszerlpar! Takaréktár-u., dr. Orófpalota.
186

— A választási összelró-blzottság ülése. A választások előkészítésére a közelmúltban megalakított
bizottság kedden délben ülést tart.
Az ös-zeiró küldöttségek által elkészített ideiglenes listát ezen az
ülésen fogják előterjeszteni, melynek egyébként ellenőrző célzata van.

50.000
koronát nyerhet néhány szóval

HZ EST
jelmondatpályázatán

A pályázati feltételeket közli:

Pesti Napló
Az Est
Magyarország

171

— Eljegyzés. Orűner Miklós Oerő
Béba jegyesek,

—TSH aran yatezüstöt, pénzeket legmagasabb áron vesz Tóth órás, Kölesey-u. 7.
— Sokba kerül a színház tatarozása. A városi mérnöki hivatal elkészítette a szinház rendbehozatalára vonatkozó költségvetését,
mely 225.600 korona kiutalványozásat igényelné. A tanács azonban
e kétségkívül hatalmas összeget a
felére redukálja és egyéb kevésbé
sürgős munkálatok elvégzésétől egyelőre eltekint. A szükséges összeget
a különböző városi alapokból és a
folyószámla terhére utalványozza
most ki a város, de a jövő évben
a szinház tatarozásához szükséges
pénzösszeget a költségvetésbe is
beállítják.
x R o b i n s o n o k . Ma mutatja be
először a Belvárosi Mozi „ Robinsonok*
cimü kiváló 8 felvonásos Nordiskdrámát Maiken Katia, „A tengerszemű
hölgy* főszereplőjével, melyet „Zigoto
a fegyházban" cimü kitűnő amerikai burleszk előzi meg.
— Ékszerek alakítása, javítása, vétele,
tört aranybeváltás az „Ekszerlparfcan". íw

— Amit a vároa vlsszaveaz.
A város tanácsa, mint ismeretes,
75 hold földet adott kislakások céljaira a körtöltés mögött a vasutasoknak. Az építkezést azonban mii
napig sem kezdték meg, miért is a
tanács elrendelte a 75 hold újból
való hasznosítását és utasította a
városi gazdászt, hogy e földet holdanként adja bérbe.
— Megszűnt villamos megállók. A Szegedi Közúti Villamosvasút igazgatósága Szeged város
tanácsával egyetértöleg folyó hó 1-től
az uri kaszinó előtti és a Dugonicstér—Tisza Lajos-körut keresztezésénél levő villamosvasúti
megállóhelyeket megszüntette.
—óráját javíttassa Babosnál,Oroszlan-u.

— M e g é r k e z t e k a l e g ú j a b b tavaszi harisnya, keztyü, gyermektrikó,
kötött blous különlegességek Lampel
és Hegyi-hez (Püspöktéri áruház). 231.

Belvárosi Mozi

Telefon: Igazgatóság 258. Pénztár 582.

Péntektől vasárnapig
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Sidney Garrik (Vajda Ernő)-nek
a „Szerelem vására" világhirft
szerzőjének kitűnő regénye 6 felvonásban.

Rendezte: K O R D A S Á N D O R .
Szereplők:
M a r i a P a l m a , Várkonyi
M i h á l y , L u b l n s z k y T i b o r éa
Szöreghy Qyula.

SZBOBq

Bárczy István látogatása Szegeden.
Teleki Pál |« 23-án tart programSZEGED, április t.
(Saját ludóttiónktóU
Vasárnap nagy politikai események színhelye lett volna Szeged,
ha Magyarország koronás királya
április elsején nem adta volna fel
fDIdi életének fájdalmas harcát. A
ász, amely a városra borult, le-

KLozta a felajzottt politikai kedélye-

ket és egy egészen csendes vasárnapunk volt, amelynek mégis jelentősége van a közeli válazztási harcok kialakulására.
Szombaton este Szegedre érkezett
dr. Bárczy István volt igazságügyminiszter, az eisó kerület liberális
jelöltje, bogy választóival közelebbi
nexust teremtsen és kerületének
politikai helyzete felól tájékozódást
szerezzen. Bárczy Istvánt a legnagyobb szeretettel fogadták választói, mindenütt osztatlan örömet
keltett megjelenése és mindenütt hittel biztosították megválasztásáról ót,
mint konstruktív alkotó elmét, az
egész ország egyik legnagyobb értékének ismerik el. Aki ismeri Bárczy
István múltját és nem hisz fentartás
nélkül a rosszakaratú és hazug kortesvádaknak, az tudja, hegy Bárczy
a demokratikus haladásnak nemcsak
elméleti harcosa volt, hanem az ó
aktív szerepe a politikában jelentőségteljes alkotások felépítésében merült ki. Neki köszönheti a főváros
azl, hogy európai jelentőségre emelkedett ugy dekorative, mint kulturnivó tekintetében, ó volt az, aki a
munkanélküliek ezreinek középitkezésjk megindításával adott kenyeret,
aki a hivatalnok és munkásosztály
lerombolt exisztenciáját minden erejével és szivének jóságával alehetőségig javította és az ipari és kereskedelmi élet felólénkilésének életadó
lökést adott
Bárczy Istvánnal Szegedre érkezeti Sándor Pál és dr. Rassay Károly is, aki Mindszentre igyekezett
az ellenzéki zászlóbontásra. A Mindszenti gyűlés elhalasztódván azonban, Rassay Szegeden maradt és
ideérkezett szombaton
Andaházy
Kasnya Béla is. B*rczy István és
pártjának vezetősége szombaton este
vacsorára jöttek össze a Kass-vendéglő különtermében. Vasárnap déldőtt Ottovay Károly pártelnök kíséretében meglátogatta a liberális képviselőjelölt dr. Aigner Károly főispán?, dr. Szalay József kerületi
rendőrfőkapitányt, dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, dr. Bottka
Sándor főkapitányt, dr. Balassa Ármint, Szarvady Lajost, Koós Elemért, Lőw Immánuelt és KOrmendy
Mátyást, az Ipartestület alelnökét.
Kora délután a Lloyd helyiségében tett látogatást, ahol a kereskedők hosszas éljenzéssel ünnepelték jelöltjüket ugy érkezésekor, mint
távozásakor.£A; Lloydban újságírók
forgolódtak a fővárosi vendegek
kerül és nyilatkozatokért ostromolták
őket. A feketekávé mellett komoly
politikáról is szó esett, a királykérdésben t á m a d t u j közjogi helyzet, a

kerületi beosztások, a mindszenti
botrány és a választási eshetőségekéi hallottunk érdekes kijelentéseket.
Az Európa különtermében tervezett . vasárnap esti pártvacsora a
gyász mictt elmaradt és igy csak
egy szűkebb körű vacsorára jöttek
össze a politikusok a Kassban,
ahonnan 11 óra után Sándor Pál
kivételével a Szeged-állomásra hajtattak és etuiaztak a fővárosba.

Szeged.1922 április 4.

Sándor Pál a hétfői gyorssal tért
vissza Budapestre. Bárczy április
23-án ksz. ismét Szegeden és megtartja programbeszédét. Erre az uljára ftassay és Sándor Pál ismét
elkísérik.
'» "
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Tekld a Vasárnap délutánt a Katolikus
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Á kegyeletnélküli Bócs.

Egétz Középeurópa sorsa a magyar politika alakuláaától függ.
BUDAPEST, április 3. Az Est
i r j a : Károly király halálának hire
Bécs városát hidegen hagyta. A
vasárnapi lapok éles kritikát gyakorolnak a király személye, uralkodása
és száműzetésében tanúsított magatartása felett. A legkíméletlenebb az
Arbeiter Zeitung és a Deutchösterreichische Tageszeitung, egyedül a
keresztényszocialista Reichspost közli
halálhírt gyászkeretben. Amilyen hűvös a sajtó, ép oly közönyös a
bécsi nép is. A vasárnapi korzón
legalább annyit beszéltek szinházról,
divatról és az újból fenyegető drágaság; hullámról, mint Károly király
haláláról és a gyász külső jele, a
fekete lobogó sem lengett egyetlen
házon sem, a magyar követség palotáját kivéve.
%
A kancellár sincs Bécsben; ulon
van a megszállott nyugatmagyarországi területen a köztársaság elnökének és néhány magasrangu miniszteri tisztviselőnek a társaságában
és bár az egykori császár halálhírét
még szombat délután tudatiák vele,
eddig semmi hirt sem adott magáról. Az egyházfönök, Piffl bécsi hercegérsek várja a kancellár hazaérkezését és hétfő reggelig szintén nem
mutatkozott
A bécsi nép teljesen megfeledkezett arró', hogy annak a családnak,
amelynek Károly az utolsó tagja
volt az osztrák trónon, évszázadokon át csak Bécs fejlesztése volt a
célja.
Meg kell állapítani, hogy az
összes bécsi politikai körök érdeklődése most elsősorban Magyarország felé fordul.
Mindenki azt várja, hogy
Magyarországon
hogyan ajakainak a legközelebbi jövő politikai eseményei, mert általában az a vélemény, hogy egész
Középeurópa sorsa ettől fllgg.
A temetésről a legkülönfélébb felfogás uralkodik. Báró Scheger azt
közli, hogy a temetésre nézve a
király végrendeletében van intézkedés és ha a király azt óhajtja, hogy
a többi osztrák uralkodó mellé temessék el a bécsi kapucinusok
kriptájában, akkor erre nézve ki

kell kérni az osztrák kormány és
az ántánt hozzájárulását.
Károly király vagyonáról
báró Scheger a következő kimutatást
közli: Károly magyarországi vagyona
áll a ráckevei birtokból, az Apponyitér 1. sz. házból, 62 millió 800 ezer
korona értékű értékpapírból, amely*
bői a legtöbb hadikölcsön, s amelyre
43 millió 600 ezer korona van kölcsön véve, továbbá egy millió korona készpénzből. A királyi vagyon
kezelősége ezenkívül igényt támaszt
m
á g egy nagyobbmennyiségü vagyontömeghez, amelyet a király a civilistából vásárolt, s amelyhez többek
között 2500 hl. tokaji bor tartozik.
Ez az egész tömeg azonban hozzáférhetetlen, mett a magyar köztársasági kormány 1918 november hó
26-án kelt népköztársasági határozatával az egész vagyont zárlat alatt
tartja és a zárlatot az udvarnagyi
biróság még ma sem oldotta fel.

Ha egy próbát
tesz

meggyőződhetik,

bogy

cipő szükségletét
l e g j o b b m i n ő s é g b e n As
l e g o l c s ó b b Áron csak a

ripésziparcsok

Termelő
Szövetkezeiében
CeongrAdl-eugárut 9. ez.

alatt szerezheti be.

ts

Egyetemi hallgatóknak árkedvezmény

Ócska rezet, ólmot,

bármilyen réz- vagy horganytulladékot legmagasabb napi árban veszek KOMPI
zománcedényüzlet Tisza Lajos-körut 55. Telefon 15-35. (Mihályi füszerüzlet mellett.) ÍM

_ Gyula- férfi, katonai és női cipész
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Uizella-ter
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Készit minden e szakmába vágó munkákat: férfi, kátonai és
női cipőket a legjobb és legszebb kivitelben a legjutányosabbáron. Érzékeny lábakra különös gond fordíttatok.

Schaffer Testvéreknél

Óriási választék
legfinomabb
tömörfa uu
hálószobákban

Kossuth Lajos-sugárut 8. szám
Elsőrendű minőség. Telefon:
Meglepő olcsó árak.
7—73.

Legolcsóbb tavasai r u h a á r a k !
Férfi ruha
Fiu ruha
Gyermek ruha

.

.

.

3000 —
2200 —
800'~

Felöltő
isadrág

3000'500-

Szü vetek és bélésáruk nagy választékban

SZEGED, április 3.

ileoa
S68A. hwlt mM-77-50. U méAa 2115-

ftó^i^ASSrJÍ--

lei 608"
618—, szokol 1625-1635!
dinár 1013-1023, sv. frank 164-^5,
bécsi kifizetés 1075-11-75.
ZÜRICH, április 8. (Nyitás) Berlin 167'/.,
Newyork 519, Milano 26i>7'/„ Bukarest
—.—, B«dape*t 0 S , VarsO 13. Prága
967•/„ Bécs 6*/« o. bélyegzett 7. Zágráb 156.

MŰVÉSZET
J a k a b f f y Rózsa
táncestélyc.
Jelentős eredményeket ért ti a tánctanitás terén Jakabffy Rózsa, aki
tzombat este mutatta be a Tiszaszálló hangversenytermében azt, ami
a táncban művészet. Ei a művészet
abban jelentkezik, hogy a zenének
tartalmát, hangulatát táncmozdulatokban adja vissza. Jakabffy Rózsa
érti azt a zenét, amelyre elgondolásból eredő láncait lejti és ritmikus,
tiszta vonalú mozdulataival kihozza
mindazt, ami a zenében gondolat
vagy történés. D'Albert, Rubinstein,
Griey, Mayerbeer, Chopin, Mendelssohn, Brahms és Haydn zenemüveire lejtette formás és kifejezésteljes táncait, amelyet a test felsőrészének szabályos mozgásával kisér
magyarázóan. A közönség nagy
szimpátiává! fogadta szereplését és
minaen egyes piéce után intenzív
tapsokkal fejezte ki tetszését. A
táncszámokat Szegedi lza kisérte
zongorán, aKi két zenemű előadásával Késztette tapsra a hallgatóságát

SZÍNHÁZ
HETI MŰSOR:

_

Hétfő: Moliere-emlékünnep,díszelőadás.

I. Moliere a királynál. 11. A fösvény. B. 43.
Kedd: Biboros, szinmü (Palágyival).
Szerda: Szerencsetánc, operett.
Csütörtök: Hoffmann meséi, opera. A. 54.
Péntek: Cyrano de Bergerac, dráma.
B. 53.
Szombat: Hoffmann meséi, opera. B. 54.
Vasárnap délután: Ezüst siray, operett.
Vasárnap este: Hoffmann meséi, opera.
Felelőt szerkesztő: VQiKS

VIO.
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Kii
talapot
vasalás. Tavaszi, átmeneti

kalapok

800

t a r Bofle MÉ

Benzinmotorokat
Diesel- és nyersolajmotorokat, 10—100 lóerőig, hasTnált, esetleg törött állapotban, továbbá kisebb villanytelepeket veszek. Kimerítő ajánlatokat Schcdhretz Kálmán gépész-

U
tlaiMk fiatot Ólmot felemelt legmaflUUdliöl IGIbl. gasabb napi áron vá-

mérnök Bpest, Hotel London (Berlini-tér). 227

sárolunk. Telefonhívásra házhoz küldünk

Szvaton és Kncses

Tisza Lajos-körut.
Telefon

Püspök-bazár.

14—28.

20a

N a s y k a l a p j a v i t ó ipartelep.
NINCZ KrtKObT é s rilt
128
menekült kílapos Mars-tér 8. siára, a kórhál során.
Villámot megálló, rókusi templomnál. Bármilyen

férfi éa nfll filc- ét szalmakalapot
uliá ctinál felelősség mellett g y o r s . n és t z a k t z e r f l e n . — A jő munkáért számtalan elismert*.

Táblafivegraktárés
Ővegezési vállalat
Mérey-utca 6. sz.
Püspöktéri sarok.
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FÖldeS Zoltán „Kállau HlberI-(Hld).uIca 6. «zám KÖRÖSI eÉZH. Teleion 14-78.
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat, Szeged.

