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Munkában a t. Ház. 
BUDAPEST, április 25. 

{Kiküldött munkatársunktól.) 

Nemzetgyűlési riport. Borzasztóan ese-
ménytelen és unalmas téma volna, ha arról 
irránk, ami a t. Házban történik. A szor-
galmas és igyekezetes munkának szimfó-
niája (ez most a divatos szó, melv a men-
lalitas kitételt felváltotta) az, amit a nem-
zetgyűlés ma az ország elé tár: igyekvés 
a pénzügyi konszolidáció felé, szorgalmas 
megteremtése mindazoknak a módoknak, 
lehetösegeknek és eszközöknek, melyek az 
ország pénzügyeit a javulás utján megtart-
hatják és egy bizonyos (Hegedűs Lóránt 
szerint a decemberi állapothoz mérten öt-
szörös) stádiumban állandósíthatják. 

A nemzetgyűlés munkájáról szines ripor-
tol irni szörnyen nehéz feladat volna. Ke-
vés ott a szin. A sürgős, lázas sietség, a 
megfeszített iramú munka soha nem ad 
szines témát: szürke az és ebben a szür-
keségben hasznos és imponáló. Tréfás, 
iölényes hangon irni arról nem is illenék. 

Ha azonban mindenáron szint akarunk, 
ki kell mennünk a folyosókra, ahol lüktet 
az élet, zsibong a zaj, kacagás csendül, 
sóhaj hullámzik s ahol kaleidoszkopszerüen 
villannak cl szemünk előtt a különféle em-
beri gyengeségek, hiúságok, kivánkozások, 
féltékenységek, kisebb-nagyobb fondorla-
tok, pici, de nem épp jóindulatu akna-
ásások stb. stb. szinci. Itt már lelhet a 
krónikás olyan adatokra, amelyeket szines 
cikkben tárhat a közönsége elé. 

Rakovszky István nem elnököl. Amióta 
Beniczky Ödönt nem mennydörögte le zeusi 
izékéből s amióta ezért a szabadkirály-
választók bizalmatlanságukat fejezték ki, 
azóta Stefi a folyosókon jár-kel. Nem is 
veszi fel a fényes „pecsenye-knbátot", ha-
nem ugy, jól gyűrött szürkében fogja meg 
elvi ellenfeleinek a kabátgombját s ma-
gyarázza meg, hogy ő éppen az .elnöki 
pártatlanságot" őrizte meg és tartotta szem 
előtt az adott ecetben. 

Barthos János és Hencz Károly állan-
dóan a folyosón cikáznak. Itt vannak, ott 
vannak, — állandóan mindenütt. 

A kormány tagjai közül alig látni vala-
kit. Ha Bethlen, Hegyeshalmy, Belitska, 
Bernolák, Tomcsányi, Nagyatádi megfen-
nek egy pillanatra, rögtön el is tűnnek az 
ülésterembe vezető ajtó nehéz pirosplüss 
függönye mögött, hogy a javaslatait teste 
melegével kiköltő Hegedűs Lorántot rokon-
érzésükről biztositsák. 

Vendégei is vannak a folyosónak. Nem-
csak az újságírók köréből, de mások is, 
akik valaha ezt a levegőt szívták s akik 
még mindig idejárnak egy kis politikai 
atmoszférát szívni. Kállay Tamás izgékony-
mozgékony figurája bokszor megjelenik a 
folyosókon. Gyakran eljön Wagner Károly 
is, a volt. és lesz-honatya, önérzetesen 
gyertvaszerü tartásával. Kállay Tamáson 
meglátszik, hogy a folyosók levegőiében 
bekövetkezett változást, melyet a demo-
krácia teremtett, élénken konstatálja (hja, 
ez bizony máskép volt Tisza idejében), de 
Wagner Károlyt ez nem nagyon érinti, ő 
— szegér.y — nem a demokráciának, ha-
nem történelmi névnek (épp a Kállay-
névnek) lett korán lehervadt áldozata. 

Pázmándy Dénes bátyánk is megjelenik. 
Mint újságíró, természetesen, aki a Virra-
datban aprópénzzel fizeti ki a publikumot, 
s nagyobb pénzt kasszíroz be ezért a ki-
adójától. De nem sokáig marad már itt, 
ugy mondja, nert itthon semmi jót nem 
lát és nem vár s visszamegy Párisba. Csak 
azt várja be, hogy végződik ez a válság, 
mert röstelné, ha valaki Párisban meg-
kérdi öt a magyar állapotok környülállá-
sáról, hogy arra ne ttiojon érdemlegesen 
válaszolni. 

Egy uj csillagrendszerről kell még itt 
inegemlekeznünk, amelynek álló napja a 
Nagy Vilmos, Vilmos a Terézvárosból. 
A magyar demokráciának altalában és a 
parlamenti demokráciának különösképpen 
a szemefénye, a számkivetésből megtért 
Egyetlen és Legegyetlcnebb Vázsonyi Vil-
mos. Az ülésteremben is köré csoporto-
sulnak a szűkebb és távolabbi hivek. 
Szterinyl, Ugrón, Bródy és Pető ott Ci-
nek körülötte, mint valami láthatatlan bal-
üactiir.nak négy elszánt hordozói. A folyo-
són pedig körülállják ót. amint az egyik 
folyosó fülke bársonypainlagján ülve egyik 
cugoscipös lábát átveti a másik eugos-
após lábán. Körülállják öt és hallgatják, 
mint Mózest a pusztában. Nem hullik 
manna szavaira az égből lőispánságok, 
államtitkárságok és miniszterségek alak-
iában, vesszeje nyomán nem fakad friss 
forrás ebben a nem terézvárosi módra 
demokrata^ világban, — de sokan >gv 
állanak ott Vázsonyi előtt, mint azok á 
jámbor hinduk, akiket valami erős aka-
ratú dervis t$megszuggesztiója tart ha-
taJmaban. 

Boldogok, akik hisznek' 

Egyelőre nem lesz gyorsvonat 
— Juniusra javulni fog a személyforgalom. — 

BUDAPEST, április 25. • 
(Kiküldött munkatársunktól.) 

Lesz e gyorsvonat? Ez a kérdés 
izgat most mindenkit, akit hivatala, 
foglalkozása, vagy üzlete abba a 
kényszerhelyzetbe hoz, hogy utaznia 
kell. Lesz, vagy nem lesz ? Ez a 
kérdés vár kedvező válaszra minden-
kiben, aki nem minden irtózat nél-
kül gondol egyre arra, hot>y nem-
sokára megint utaznia kell és akkor 
régi idők rövid túráit hosszú, keser-
ves órákon keresztül kell majd át-
bummliznia. Az utóbbi hetekben 
sok hir látott napvilágot, hogy a 
jrtvő hónap elsején megindul a gyors-
vonatközlekedés Budapest és Szeged 
között. Hivatalos helyről megerősí-
tést ez a hir ugyan nem nyert, de 
annál több hitelt mindazok részé-
ről, ak knél a kivánkozás teszi fogé-
konnyá a képzeletét: akik alig vár-
ják már azt az időt, amikor három 
és negyed óra alatt felérhetnek Sze-
gedről Budapestre és viszont. 

Ezeknek a nem hivatalos hírek-
nek ellenőrzésére és biztos tájékozó-
dás céljából munkatársunk eljárt a 
MÁV központi igazgatóságánál s ott 
illetékes helyen azt a felvilágosítást 
nyerte, hogy — nem kaphat felvilá-
gosítást. Nemcsak hogy részletekre 
kiterjedő felvilágosítást nem ^dnak, 
de még általánosságban tartottat 
sem, szóval még azt sem mond-

hatják meg: lesz-e vagy nem lesz? 
Azt mondották ugyanis, hogy az 

utolsó időkben a MAV terveiről és 
szándékairól igen sok, valamennyi-
ben igaz, de sok tekintetben hamis 
és valótlan hir merült fel s került a 
sajtóban is nyilvánosságra. Ennek 
okát abban látják, hogy a vidéki 
Uzletvczelőségeknek azok a tagjai, 
akik a Budapesten tartott előzetes 
megbeszéléseken résztvesznek, olyan 
dolgokat is, amelyek még nem ké-
pezik fix elhatározás tárgyát, hanem 
csupán a jószándék stádiumában 
vannak s igy hivatalos titkot képez-
nek, akképpen terjesztenek vagy árul-
nak el, mintha azok már kész és 
bizonyos, időhöz köfötl fixumok vol-
nának. (Sok ember beszél és mimeli 
szívesen a jólérlesültet.) 

Kétségtelen és mindenki szívesen 
elösmeri, hogy a MÁV tette meg a 
legnagyobb utat a teljes rend felé. Az 
a haladás, melye: a MÁV a közelmúlt 
vigasztalanságával szemben produ-
kált, szinte példátlan. Lehetetlensé-
geket azonban idő előtl kipattantott 
hírekkel sem lehet kiforszirozni. 

Meg kell nyugodnunk és szívesen 
nyugszunk meg abban, amit a MÁV 
igazgatóságánál megtudhattunk: Uj 
menetrenden dolgoznak jelenleg és 
juniusra, amennyire a viszonyok 
megengedik, megint javítani fognak 
a vasutak személyforgalmán. 

Tömörkény István 
emléke. 

A Dugonics-Társaság ünnepi ülés*. 

SZEGED, április 25. 
(Saját tudósítónktól.) 

Vasárnap délután 5 órakor szép 
és kegyeletes ünnepség keretében 
áldozott a Dugonics-Társaság Tö-
mörkény István emlékének. Halálá-
nak negyedik évfordulójára ünnepi 
felolvasó-ülést rendeztek, amelyen 
két előkelő fővárosi tüdós és iró 
tartott előadást. A közgyűlési terem 
a kedvezőtlen időjárás folytán nem 
telt meg annyira közönséggel, mint 
ahogy várni lehetett volna. Még le-
hangolóbb volt, hogy hatósági rész-
ről senkisem jelent meg az ünnep-
ségen, mintha a hivatalos körök nem 
is vettek volna tudomást arról, hogy 
Szeged legnagyobb fiának emlékét 
ünnepli a Dugonics-Társaság. 

Az ünnepi ülést dr. Szalay József, 
a Dugonics-Társaság elnöke nyitotta 
meg. Meghatottságtól remegő hangon, 
kegyeletes szavakban emlékezett meg 
arrol a mélységes gyászról, amely a 
nagy iró halálával érte a magyar-
ságot, de különösen Szegedet és 
még közelebbről a Dugonics-Társa-
ságot, amely valósággal szük csa-
ládi köre volt a nagy tiszaparti ál-
inodónak. Ezután bejelentette, hogy 
az ünnepi ülésen Erzbrucker Ferenc 
kegyesrendi tanár, mint vendég, 
Tömörkény nyelvéről tart előadást, 
Balanyi György kegyesrendi tanár, 
a Dugonics-Társaság rendes tagja 
pedig a tengerek hegemóniájáért 
folytatott küzdelmet ismerteti elő-
adásában. Ezzel az előadással be 
is fejeződik a Dugonics-Társaság ! 
által rendezett külpolitikai előadás-
sorozat. 

Erzbrucker Ferenc félórás felol-
vasásában az aprólékosságig menő 
szeretettel és odaadással gyűjtötte 
össze mindazt, amit Tömörkény 
művészetének bámulatosan gazdag 
és sokhúru hangszeréről, a nyelvé-
ről elmondani lehet. A közönség 

hálás tapssal 'jutalmazta a tudés 
kegyesrendi előadását. 

Balanyi György rendkívül érdekes 
és értékes értekezése ? történelem 
legelső kezdetéig visszanyúlva ele-
venítette föl a gigászi küzdelmek 
emlékét, amelyeket egyes nagy és 
hatalmas nemzetek folytattak a ten-
geri uralomért. Egymásután vonul-
tatta föl a hallgatóság előtt a föní-
ciai, a pun, a velencés, a spanyol-
angol holland és az angol-francia 
tengeri háborúk szines kaleidosz-
kópját, hogy végül poitos meglá-
tással mutassa be a világpolitika 
mai helyzetét. 

Az ünnepi ülés dr. Szalay József-
zárószavai után félhétkor ért véget. 

40°|o o l c s ó b b a n 
v á s i r o l h a t vagy r e n d e l h e t birmily szinten 

férfi és női c ipőket . 
t l O R V / t T N I M R E 

Boker-pal.ta VaUria-Ur H . 312 

ARANYAT 
magas napi áron vesz 

GYŐRI BÉLA 
274 Klauzál-tér 2. szám. 

Bútorok f é l á ron 
kaphatók, mig a készlet tart. 
Szebbnél-szebb háMssobtfk 
teljesen felszerelve, csiszolt 
— ~ velencei tükrökkel = 

Ker tész S á n d o r 
bútoráruházában 370 Feketesas-utca. 

Fontoa a c*g nevére figyelni 

Belvárosi Illatszertár 
Klaa-atca. Telefonszám 706. Kiaa D palota. 

Odol kis üveg. 50 kor. 
Odol nagy üveg 80 kor. 
Francia parfüm 
382 dekája 45 kor. 

Szeged, 1921 április 28. 

T E G N A P 
a magyar béke becikkelyezésének elha-
lasztásáról és annak okairól szól j Havas-
jelentések igen nagy izgalmat keltettek a 
politikai körökben. Ügy a keresztény-
pártban, mint a kisgazdapártban ez a je-
lentés állt a beszélgetés középpontjában 
s az általános vélemény az, hogy az án-
tánt makacsságának ez a legújabb jele 
annál komolyabban ítélendő meg. mint-
hogy a Havas-ügynökség hivatalos jelen-
tése a francia kamara külügyi bizottságá-
nak állásfoglalását jelenti. A kisgazdák 
álláspontjukat látják igazolva az ántánt 
eme lépése folytán és most már teljes 
erővel követelik Szmrecsányi és Beniczky 
biróság elé való idézését. A mentemi bi-
zottság egyébként' kedden dönt a Be-
niczky féle mentelmi bejelentés ügyéber 
és ettől függnek a további fejlemények 

Itt jegyezzük meg, hogy a kisgazdapárt 
vezetötaejainak tegnap esti kijelentése 
szerint Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy-
miniszter közeli távozásáról szóló mrék 
nem helytállók s a párt hiven kitart az 
igazságügyminiszter mellett. Más forrás-
Mi viszent azt jelentik, hogy a kisgazda-
párt ma este fog dönteni, hogy vájjon 
lemondatja-e Tomcsányi Vilmos Pál igaz-
ságügyminftztert, v?gy továbbra is ra-
gaszkodnak hozzá. Vasárnap este bizal-
masan tanácskoztak erről, de még nein 
határoztak. 

Guerney szenátor nyolc napi haladékot 
kért a francia kamarától a Magyarországra 
vonatkozó ujabb jelentés megtételére sigy 
valószínű, hogy a második jelentést csak 
május végén terjesztheti elő. A kamara 
ugyanis május l-ig a költségvetést tár-
gyalja, azután pedig a törvényhatósági 
választásokat folytatják le. 

• 
A kormány és az Andrássy-párt viszonya 

éppen nem nevezhető bizalmasnak. Ezt a 
viszonyt nemcsaJf a Gömbös-ügy renditette 
meg, Andrássyék most már határozottan 
veszedelmesnek tartják a Bethlen-kormány 
működését A kisgazdák viszont ugy érzik, 
hogy a főispánok felmentése az 6 kárukra 
történik. 

Tartanak tőle, hogy a munkapárt 
régi exponenseit ültetik be a főispáni szé-
kekbe. Olyan a hangulat, mintha a párt 
meg akarná vonni a bizalmát a kormány-
tól. Újra válság felé közelednénk tehát, ha 
a Bethlen-kabinet nem lenne választási 
kabinet, amely nem bukhat meg. Ha a 
válság kitör, kiírják az uj választásokat. A 
Bethlen-kormány a választásokon akar 
többséget és szilárd pártot szerezni. 

Belváros i Moz i 
Pénztári telefon: 582. 

H É T r Ö N 
A dán filmművészet legszebb alkotása 

Az örök éjszaka 
JOrgscn hires drámája 5 felvonásban. 

Főszerepben: O C . H T P Ö N S S . 

Azonkívül utoljára csak hé t f í n 

S Z Ő K E S Z A K Á L L és 

<1 R f« T • E £ C * fellépése 

rendes helyárakkal 

K C D D C D É S S Z C R O A B 

Az örök éjszaka 
cimü film, O M r r Ó D S S bemu-
tatásán kiVUl mind a három előadásban 

a m. kir. Operaház együttese 

S á n d o r Erzsivt l 
az élén, vendégszerepelnek. 

= Az 5 órai előadáson = 

teljes szálltai lansrrajraet, 
a 7 és 9 órai előadásokon 

D E L E U V E ADAM a 

Nürnberg i baba 
cimü vígjátékot adják elő. 

A zenekart vezény l i : 

F C . C I S C M C R O S Z K f t R , 
a m. kir. Operaház karnagya. 

Helyiraki Páholyülés 32, erkély I. r. 28, 
erkély II. r. 20, zsölye 24, támlásszék 18, 
zártsztk t. r. 14, zártszék II. r. 10 kor. 

Előadások 5. 7 és 9 órakor. 

Szittner éa Szftcs 
doboz- és diszmüáru gyára 
a legolcsóbb bevásárlási forrás 

Stéged, Dugonics-n. 31. Telefon 737 


