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gyalni. 
P o i n c a r é hangsúlyozta, hogy csak olyan in-

terpellációk megvitatásához járulhat hozzá, ame-
lyek külpolitikai kérdésekkel nem foglalkoznak. 
A szociáldemokrata párt nevében Leon B1 u m 
a javaslat ellen szólalt fel és rámutatott arra, hogy 

a gazdasá»g.i k r i z i s s o k k a l s ú l y o s a b b , 
s e m h o g y az i n t e r p e l l á c i ó k t á r g y a l á -
sá t a k á r c s a k egy n a p p a l is e l h a l asz-
szák . Poincaré felszólalása után a javaslatot 365 
szóval 182 ellenében elfogadták. 

Letartóztatták egy hajózási vállalat vezetőit, 
mert a vállalat vagyonának felét elsikkasztották. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Belgráditól jelentik: A cattarói rendőrség 

letartóztatta a Bocca tengerhajózási vállalat 
elnökigazgatóját és igazgatótanácsának egyik 
tagját, akiket azzal vádolnak, hogy a vállalat 

intgyonának egy részét elsikkasztották. Az el-
nök ugyanis nagy hajórendeléseket eszközölt 
Németországban és az. ezekre kiutalt összeget 
saját részére használta fel. A letartóztatások 
hire Jugoszláviában nagy feltűnést keltett. 

'Döntő jelentőségű tárgyalások 
a német-francia Katonai delegátusok 

kö szőtt. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Párísból jelentik: A szövetségközi katonai 

bizottság ina délután Foch tábornagy elnöklete 
alatt ülést tartolt, amelyen megjelent a német 
delegáció is. Illetékes politikai körök vélemé-

nye szerint a tárgyalásoknak döntő jelentő-
sége van. A német delegáció, hir szerint, 
pozitiv javaslatokat tett a keletnémetországi 
erődítmények ügyében. 

Igazolták a makói szociáldemokrata városatyák 
képviselőtestületi mandátumát. 

(A Délmagyarország makói munkatársától.) 
A mult év augusztusában megtartott városi 
képviselőtestületi választások alkalmával több 
szociáldemokrata városi képviselő is mandá-
tumhoz jutott és ezek közül Zombori Lajos-
nak és Farkas Imrének megválasztása ellen 
panaszt adtak be az igazoló választmányhoz, 
azzal az indokolással, hogy nevezettek a 
forradalom alatt tisztséget vállaltak, sőt egyi-
küket szabadságvesztésre ítélte ezért a 
bíróság. 

A régóta húzódó ügyben tegnap ült össze 
Makó város igazoló választmánya Tarnay 
Ivor alispán elnöklete alatt és beható tárgya-
lás után arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy miután a képviselőtestületi tagságukban 
megtámadott két képviselőt politikai jogainak 

gyakorlásától a bíróság fel nem függesztette 
és miután nevezettek a községi törvény értel-
mében adófizetésük alapján megválaszthatok 
voltak, nem forog fenn törvényes jogcím 
képviselőtestületi mandátumuk megsemmisí-
tésére. 

De megállapította ezenfelül az igazoló vá-
lasztmány azt is, hogy mindkét képviselő 
több mint öthavi városatyai szereplésével 
bebizonyította, hogy hivatásának minden te-
kintetben megfelelően gyakorolja a reá bízott 
tisztséget és minden tekintetben rászolgált 
arra a bizalomra, amellyel polgártársai ki-
tüntették. Az igazoló választmánynak ez az 
elfogulatlan és igazságos megállapítása város-
szerte megelégedést keltett. 

/1 sszinügyi biszottság a tanáccsal együtt 
sszombaton tárgyal a sszegeái sszinfiász 

s szanálásáról. 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szinügyi bizottság pénteken délután öt óra-
kor a városháza tanácstermében dr. Gaál 
Endre kulturtanácsnok elnökletével ülést tar-
tott. A szinügyi bizottság a színház súlyos 
anyagi helyzetével foglalkozott zárt ülésen. 
Az ülés elején dr. Gaál bejelentette, hogy a 
kultuszminisztertől leirat érkezett a város ta-
nácsához, leiratában azt közli a miniszter, 
hogy Andor Zsigmondnak a Szeged, Hódmező-
vásárhely—Szentes szinikerületre kiadóit kon-
cesszióját visszavonta. Bejelentette a kultur-
tanácsnok továbbá, hogy a város tanácsa el-
rendelte Faragó Ödön színigazgatóval való 
szerződés megkötését. A szerződéstervezet 
egyes pontjai ellen a színigazgató kifogást 
emelt, az ellentéteket azonban sikerült áthi-
dalni. Végül bejelentette Gaál Endre, hogy 
a színigazgató beadványt intézett a polgár-
mesterhez, akitől azt kéri, hogy a szinügyi 
bizottság tagjaival kiegészített tanáccsal tár-
gyaltassa le a színház u j válságának ügyét. 

A szinügyi bizottság ezután 

zárt ülésen foglalkozott a szín-
ház anyagi válságával. 

Mint ismeretes, Faragó Ödönnek igen súlyos 
kötelezettségekkel kellett átvennie november-
ben a szegedi színházat. Megnehezítette hely-
zetéi, hogy a Szinészegyesület kötelezte Andor 
többször kiegészített, kilencvennégy tagból álló 
társulatának átvételére is. Előrelátható volt, 
hogy ezeket a súlyos terheket nem bírhatja 
sokáig az u j igazgató, aki igen nagy ambí-

cióval kezdte meg a szezont. Súlyosbította 
a helyzetet, hogy a közönség nagyon gyéren 
látogatja most, a főszezonban is a színházat. 

Faragó Ödön eddig a legpontosabban tel-
jesítette hatalmas társulatával szemben anyagi 
kötelezettségeit. Ez a magyarázata annak, hogv 
a színészek most, amikor beköszöntött a vál-
ság. nagy áldozatkészséggel sietnek igazgató-
juk támogatására. A társulat tíz vezető tagja 
csütörtökön megjelent Faragó előtt, aki fel-
tárta előttük a helyzetet és ismertette szaná-
lási tervét, amelynek egyik pontja, hogy a 
társulat elsőrendű tagjai járul janak hozzá a 
gázsik redukálásához. A színészek egyhangú-
lag kijelentették, hogy teljesitik az igazgató 
kívánságát, már csak a saját érdekükben is, 
mert igv biztosítják a szezon hátralévő ré-
szének zavartalanságát. 

Faragó Ödön a szinügyi bizottság ülésén 
előterjesztette a szinház szanálására vonatkozó 
javaslatait. A szinügyi bizottság azonban nem 
hozott határozatot, hanem kimondotta, hogy 
szombaton délben ismét ülést tart, amelyen 
a tanáccsal együttesen tárgyalja le a szín-
igazgató szanálási javaslatait. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett ebben az ügyben Faragó Ödönhöz, aki 
a következőket mondotta: 

— A szinház anyagi helyzete tagadhatatla-
nul súlyos és csakis radikális megoldás há-
ríthatja el a további bonyodalmakat. Január 
elsején minden színész megkapta teljes fize-
tését, nyolcadikán Ls kifizettük még a szoká-

| sos negyedhavi akontókat, de már a tizen-

hatodikán esedékes gázsi kifizetése körül, ha 
nem történik meg a gyors intézkedés a város 
részéről, nehézségek lesznek, mert a hónap 
második negyedében nem volt annyi bevétele 
a színháznak, amennyi fedezné ugy a szemé-
lyi. mint az egyéb kiadásokat. Én nem aka-
rok ujabb adósságokat csinálni, mert jól tu-
dom, hogy a növekedő adósság elpusztít min-
den szanálási lehetőséget. \ 

Abban az esetben, ha nem sike-
rül a szanálási kisérlet, kénytelen 
lennék lemondani a szegedi szín-

házról. 

Remélhetőleg arra nem kerül a sor. 

Chamberlain január 20-án 
tárgyal Mussolinival. 

Róma, január 14. A Popolo di Roma lon-
doni értesülése szerint a Sloming Post tudó-
sítója megerősíti a Chamberlain, Mussolini és 
Volpi pénzügyminiszter közötti találkozás hí-
rét. A találkozás valószínűleg január hó 
20-án, az angol követség fogadóestéjén nem-
hivatalos formában történik. 

Petícióval támadják meg 
a kamarák felsőházi tagválasz-

tását. 
Budapest, január 14. A felsőházi törvény 

rendelkezései szerint a kereskedelmi és ipar-
kamarák hal tagol küldenek a felsőházba, de 
a hat tag közül hármat a budapesti, hármat 
pedig a vidéki kamarák kebeléből kell vá-
lasztani. A budapesti és a vidéki kamarák 
elektorai a választást, mint ismeretes, már 
megejtették, amelynek eredményeként Chorin 
Ferencet a vidéki kamarák delegáltjaként vá-
lasztották felsőházi taggá. 

A válaszlási biztos ez ellen nem emelt ki-
fogást, mert a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-
nak a pécsi kamara területén is van bányája 
és igv a részvénytársaság, amelynek élén 
Chorin Ferenc áll, a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara területén is tagválasztási joggal 
bír. A pécsi kereskedelmi és iparkamara el-
nöksége tegnapi értekezletén mégis elhatároz-
ta, hogy a választást petícióval támadja meg. 

A pécsi kamara ugyan nem állított jelöltet, 
mert a vidéki kamarák elektorai a pécsi ka-
marai elnököt, Forbáth Arnoldot eredetileg 
is csak pótlagságra jelölték, de a kamara el-
nöksége szerint a törvény szellemének nem 
felel meg az, hogy a vidéki kamarák delegált-
jaként felsőházi taggá legyen választható az, 
akit a vidéki kamarák a tagságra nem jelöltek. 
Erre a kifogásra alapítja petícióját a pécsi 
kamara, mely elhatározásáról már a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara elnökségét 
is értesítette. 

Hamis egypengősök. 
Győrből jelentik: Szerdán délután a győri 

Schélíriger és Hacker 'cégnél egy fiatalember 
hamis egypengősset fizetett. A hamisítvány a 
budapesti utánzattól eltérően olyan tökéletes 
és olyan precíz volt, hogy az üzlet alkalma-
zottai nem is vették észre azonnal. Csütörtök 
reggel egy másik cég szintén egy darab 
hamis egypengőst mutatott be a rendőrségen. 
Megindult a rendőri nyomozás a hamisítók 
kézrekeritésére. Valószínűnek tartják, hogy 
egy szervezett és széles alapokon működő 
bűnszövetkezet kezdeti a hamis egypengősök 
gyárfásóhoz és forgalombahozatalához. A ren-
dőrség reméli, hogy rövidesen sikerül a 
pénzhamisítókat ártalmatlanná tenni. 

ízléses báli 
és estélyi 

cipők meg-
érkeztek ! ! ! 

82 7artósságban, 
minőségben, árban 
felülmúlhatatlanul 
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D e l - K a fyarisnyák fogalommá váltak. 


