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A brasséi tábla törvénytelennek mondott ki
egy királyi dekrétumot.
(Budapesti tudSstilnk telefonjelentése.) Brassóból jelentik: A brassói taoia nígyfon'ossáiU
ügyben bosott elvi Jelentőségű döntést, araenynyiben tegnapi liléién lörviaytetennek
minőstMle azt a királyi dekrétumot, amely a sepsiszentgyörgyi vdrosi tanács feloszlatását rendelte
el s visstahelyezfe
a régi vdrosi tanácsol.
Az indokolás sxeiini a királyi dekrétum elleni

panasz alaposan indokolt és Jogi alipokon
nyugvó volf.
A székelyföldi vármegyékben szenzáció ereiével halott a tábla dóotése s nagy érdeklődéssel
vár|ák, bogy mii fog történni a hasonló körülmények közt feloszlatott többi városi tanáccsal,
illetőleg a feloszlatást megtámsdó panaszokkal.

MEBI SSUzm C3SE

H rendőreégi fogdábél megszökött fogoly
artista-produkciója a városháza tetőzetén.
A veszélyes helyzetbe került szökevényt a városházi tetőzetéről a tűzoltók
szedték ie.
(A Dilmagyarorszdg munkatársátél.) Szerdán
reggel hat órakor u szegedi rendőrség foidijából titokzatos körülmények között eltfint egy
fogoly, tki a múlt évben a Csilligbőrtönböl
is megszökött. A reggeli takarításnál törlént,
bogy a foglyokat egyenként a fogda félreeső
helyére vezették. A fogda őrének * cellák c j
béli átvizsgálásánál feltűnt, hogy Bodor Ásatás nevü togoy, akti egyik legutóbbi
razzia
alkalmával, mtat munkakerülői fogtak el, nem
került elő. Fogolyfársii mitsem tudtak holléléről. A fogda őre á kutatta az össies helyiségeket és mgy meglepetéssel konstatálta, hogy
Bodor András a szük világító folyosó tiz méter
magas meredek falán felkmzeit a városháza
tetőzetére. A viiágitó udvar meredek falán pontosan lehetett látni Bodor valóságos artista
munkáját, amikor hátával nekidűli a meredek
fiinak és két lábával hihetetlen bátorsággal és
eröfeizi éssel feltolta magát a tetőre, amit
nlána talán senki sem merne megkísérelni.
A szökés hírére fellármázták a fogda őrségé*,
majd mozgósították a közeli elsökerflleti őr-

szoba rendőrlegényiégét és megiedult a hajsza
az eltűnt Bodor András felkutatására. A rendörök liőizör a városháza p i d l á u i t ku'atták át.
Átvizsgáltak mieden félreeső helyet. Munkáluk
azonban eredménytelen maradt.
Közben telefonállak a tűzoltóknak, ihonnan
fáklyákat hoztik é« fáklyavilágánál vizsgálták
át a pldlásokat. Közben történt asután, bogy
egyik rendőr a városháza udvirából vizsgálva
a felőie et, észrevette, hogy a torony él a
teiőzeS meredéty találkozó helyén a megszökött
fogoly kuporog. A szökevisy kél kezével agy
kiálló vasrudba kapatzkadoll és ugy fekiát a
45 fokos tetőzeten. A tűzoltók hamarosan tolólétrát hoztak és hosszas munka után tudták
ciak leizedni Bodor Andrást, aki a kiállott
izgalmak után a kimerültségtől öis leesett.
Amikor magához tér', egykedvűen adte elő
bravúros szökési kísérletét, amilyent csík filmen lehet elképzelni. A rendőriégi fogdában
a leleplezett szökési kísérlet után Bodor Andrást
külön cellában helyezték el.
«!MKíKSai»'i«i»<e

Exhumálták és a temetőcsősz kertjébe temették el
az árokba temetett felsőtanyai adventista
asszonyt.
(A Dilmagyarország munkatársától.) Részletesen beszámolt már a Dllmogytrország
arról
a kényes és kellemetlen komplikációról, amely
nihány béllel ezelőtt Felsötanya köiprafján
egy hilott szombatot
asszony holtteste fölött
kelitiezelf. Lústló J t n o i plébános ugyinisneas
enged e meg, hogy as adventisták felekezetéhez tirtozó asszony holttes'ét a katolikus temető felszentelt földjébe temessék el hiitestvéreí. Mivel Felsőközponlon a katolikus temetőn kívül más temető nincs, néhai Patogi
Pétcrné hozzátartozói dr. Somogyi S.ilveizlcr
polgármesterhez fordullak tanácsért és Intézkedésért. A polgármester engedélyt adott arr;,
hogy a halottat a temető felszentelt területén
kívül, más ilkalmai helyre temeisék el.
A polgármesteri engedély felhasználása azonban súlyos akidályokba űlközött. A temetőt
két oldalról országul határolja, másfelől pedig
magánbirtokok terűinek el. A köiségi e öiJácő« aamawwswiwiwíwaaaaaaMw^

ság intézkedésére az adventista baloltat a temető árkában ásták el, de nem engedték meg
sem a sir felhantolásit, sam pedig megjelölisét, mert az akadályozta volna a szennyvíz
s z i b i d lefolyását. Paragi Pé erné hozzátartozói
és bittestvérei a különös teme és után ismét
felkeresték a polgármestert és engedélyt kérlek
tőle arra, hogy halottjukat exhumálhatták és
embeihilotlhoz
milló helyen heiytzhttsik
el.
A polgármester utisilására pinteken meg is
törtéül az txbumálát. Paragi Péierné koporsóJát kiásták a temető árkából és a iemttőcsőtz
kertjébe temették el.
Ez az aktus sem ment azért simán. A polgármester végzéséről üzenettel értesítették a
hozzátartozókat, azonbtn a végzés tartalmát
nem közölték velük. A hozzátartozók igy nem
is Jelentek meg a második temetésen, amely
rendőrök és sírásók Jelenlétében történt meg.

A város engedélyt ad a szintársulatnak
a r r a , hegy konzorcionális alapon átmeneti
időre megkezdje az előadáaokat.
A szinészsk küldöttsége a főispánnál és a polgármesternél. — Csütörtökön
dönt a tanáci.

(A Délmagynrország
mutkitártától.)
Sierdán délelőtt népis szlréiikűldötliég Jelent meg
a szegedi városházán. Elfissör a főispáni hivatalban Jelentkeztek a uinészek és szinéiznök
és mivel a főispán még nem érkerett meg bivatalába, előszobájában várakoztak rá. A városh'zán terméiziieien nagy fel űnést kelteit a
népes deputáció, amelynek cé<Ját eleinte aem
tudta senki, de a:tán elterjedt a híre, bogy a
ssinéssek megunták a iafuxást és valamilyen
formában steretnének lé'i állomásukra, a szegedi színházba bevonulni.
Dr. Aigntr Károly főispán egy órakor fogidta
a színészek küldöttségét. A küldöttség élén
Hnrtányi M klós mondott beszédet. Elmondotta,
bogy a SienUsen működő szegedi szintársula'nak, amely Jóhiszeműen szerződött le Andor
Zsigmondhoz, egyre bizonytalanabbá válik a
helyzete. Stentesiől rövidesen ki keli már vonulata a túrtálatnak.
Szegedre m m Jötsel br,
mert Andort, aki még nem kvpla meg kon
cessziójá', s rendőrség nem engedi látszani.

Igy • színészek kenyir nilkül

maradnak.

Nyolcvan-sziz szinéazcsalád egzisztenciájától van szé.
Asl szerelnék, ha a város hMósága megeniedné,
hogy sddig ív, amig a direktorkérdés véglegesen megoldódik, a társulat konzorciummá alakulta, megkezdhetni Atder nilkül a tztgedi
színházban az előadásokat.
A főispán a kűldőllségnek adott válaszában
kijelenle te, hogy a direkforkérdésbe, aeelynek
elintézése a város autonóm Jogkörébe tartozik, nem kíván beleavatkozni, ellenben a n i nésxek kívánságát tőle telhetőleg
támogatni
fogja s város hatóságinál.
A színészek küldöttsége ezután a polgármestert kereste fel, aki a tanács Seremben fogadta a
színészeket. Itt is Harsányi Miklós voli s szónok. Ugyanazt mondotta el, amit a főispánnál
•lö'er)<sz etl. A polgármester azonban, aki már
értesült a küldöttség kívánságáról, nem várta
b i a b u z i d végét.
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— Nem kell itt sok beszéd — mondo'ta a
polgármester —. itt crelekedni kell. A város
aaiesáfában feltétlenül megvan a hajtandóiág
arra, bogy a színészek egztsitenclójii valamilyen
módon blziotilia. A műd az lesz, hegy a társulat megkezdi Andor nélkül ez előaditokai a
tziahdzbm, természetesen csak álmeneiUeg. A
város delegálfii fog valakii, valószínűleg a
tanács cgjik tagját, aki a müvéizeti altéi
sllenőrii, a gazdasági kérdések intézésére a
számvevőség egyik tag|át küldi ki és egy pénztárnokot is beültet majd a stinház pénztárába.
A ssinészeknek másra ne legyen gondjuk, csak
arra, hogy minél Jobb darabokat, minél Jobb
előadásban láthasson a közönség. Egyezzenek
meg ezenkívül Andorral, hogy mennyit kér a
diszlelek használatáért. U f y hallottam, hogy a
bruttó bevétel tiz százalékát kivánje. Est nagyon soknak tartom. Ha szereti magukat és
fontos előtte a színészek érdske, akkor bizonyára megelégszik ennek a falével is.
A küldöttség éljenzáisil fogidta a polgármester válaszát.
A polgármester a Délmagyarország munkaiáriának a küldöttség eltávozása ulán ki|elentelte, hogy a kérdést a csütörtöki lintcsülés
elé terjeszti és a tanács állapítja majd mig a
pontos résile'eket. Hangsúlyozta a polgármester, hogy ennek a megoldásnak csak átmeneti jellege van, a város arra az időre, amig
eldől végleg a szinbázkárdís, mintegy átmenetileg háztkezelásbe veszi a színházat.
Szerdáa délután Ballá Kálmán, az Országos
Szinésaiegyesület alelnöke is megjelent a városházán ét Gaál Eedrc kuiturlanácsnokkal tárgyalt. Azt propagálta szintén, hogy a város
adjon engedélyt a színtársulatnak arra, hogy
konzorciummá alakulva idiigleneien megkezdhette az előadásokat a szegedi színházban.

Október 6-ika Szegeden.
Szeged város közönsége szerdán méltó kegyelettel áldozott az aradi Tizenhárom emlékének.
Délelőtt tiz órakor ünnepélyes szent mise volt a
fogadalmi templomban, amelyet Várhelyi József
pápai prelátus szolgáltatolt. Az istentiszteleten,
amelyen a belvárosi egyházi énekkar énekelt, megjelent a város tanácsa dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel az élén, dr. Kószó István államtitkár,
dr. Szalay Jőssef főkapitány, dr. Bottka Sindor
rendőrfőtanácsos, dr. Kelemen Béla nyugalmazott
miniszter, a vitézi szék élén vitéz Fegyveres Sándor tábornokkal éa vitéz Gárgyán Imrével, a helyőrségi tisztikar és a különböző gazdasági és iparosegyesületek vezető tagjai.
Mise után az ünneplő közönség a Gizella-téri
Turul-szobor elé vonnlt, ahol a Himnuszt elénekelték a szegedi dalárdák. Vass Béla joghallgató
ünnepi verset szavalt, utána dr. Juhász Imre tartott beszédei. A dalárda elénekelte a Hiszekegyet,
amely után dr. Márky Imre a Magyar Golgota
cimü saját versét szavalta el. Dr. Kószó István
államtitkár dr. Márky versébe kapcsolódva beszédet tartott a magyar Golgotáról, a Nagypéntekről
és a Feltámadásról. Beszédje végén a kezében
tartott mezei virágokból font koszorút as emlékmű
talapzatára helyezte el.
Dr. Csonka Miklós a város alkalmazottjainak
nevéken helyezett el egy koszorút.
A sportegyesületek pedig stafétáikkal helyeztették el a megemlékezés koszorúit.

Vásárhelyen.
Az aradi vértanuk emlékezetét Vásárhely lakossága is megünnepelte. Dílelőtt minden vallásfelekezet templomában istenliszteletet tartottak, amelyen a város tanácsa is képviseltette magát. As
iskolákban pedig külön műsoros emlékünnepéllyel áldoztak a tizenhárom vértanú emlékezetének.

Gyászközgyüiés Makón,
Külsőségeiben is iepoiáns, kegyeletes ünnepély keretében áldozott m i Miké város
közönsége a t aradi vtrtanuk emlékének. A
belvárosi katolikus templomban megtartott
gyásztsisávil kezdődött az űnnepily, onnan a
váróihíiára vonultak a vároii képviselők és
kezde ét vette az cktéber 6-iki gyászközcyülés.
A közönség, melynek sorában ott láttuk Tarnay
Ivor alispánnal az élén a vármegye tisztikarát,
továbbá sz öiszes bafó/á|ok és közhivatalok
vizetCit, teljesen megtöltötte a közgyűlési termet.

