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Grosavescut, a meggyilkolt tenoristát Lúgos saját költségén 
szállíttatja haza és díszsírhelyen temeti el. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Bécsbűi jelentik: Grosavescu édesanyja ma 

megérkezett Bécsbe. Olga leányánál szállt meg 
és holnap résztvesz fia holttestének beszen-
telésén. Lakásán ma megjelent a román követ 
és kormánya nevében részvétét fejezte ki. 
Grosavescut Lúgos városa saját költségén szál-
líttatja haza és díszsírhelyen temetteti el. 

Grosavescu Nelly asszony kihallgatása ma 
is eredménytelen volt. Apalikus hallgatásba 
merült és ebből nem lehetett felrázni. Dél-
előtt a rabkórház főorvosa telt kísérletet arra, 
hogy beszéljen vele, de minden hiábavalónak 
bizonyult. Mindenre csak igennel és nemmel 
válaszolt. A vizsgálóbíró is ki akarta hallgatni, 
de ez a kísérlet is eredménytelenül végződött. 

Törvényjavaslat a négy kulíurlaríományról. 
A szegedi tartomány vezetője Nagy Árpád lesz. 

Budapest, február 17. Az ismeretes kultur-
tartományok ügyében a kultuszminisztérium-
ban elkészült a törvényjavaslat és valószínű, 
hogy a parlament őszig meg is szavazza. 
Érdekes, hogy a minisztériumban senki sem 
jelentkezett vidéki beosztásra. Hosszas tár-
gyalások után választották ki az egyes tar-
tományok vezetőit. 

Budapesten Schnöder Ervin lesz a fővárosi 
tartomány elnöke. 

Szegedre dr. Xagy Árpád miniszteri ta-
nácsos kerül, aki eddig az egyetemi osztályt 
vezelle. 

Pécsre Dulovics Árpádot helyezik, inig Deb-
recen »kulturfőnöke« dr. Tóth István lesz. 

A javaslattól egyébként kitűnik, hogy a tar-
tományoknak csak oktatási ügyekkel szabaa 
foglalkoznia, míg színházi, művészeti és val-
lási dolgok nem tartoznak hatáskörébe. Ki-
vonja a miniszter a tartományok elől az egye-
temek ügyének intézését is. Az állami tanító-
kat a tartomány fönöke fogja kinevezni. A 
miniszter csak az áthelyezési jogot tartja fent 
magának. A középiskolai tanárok tekinteté-
ben javasló joga lesz a tartománynak, illetve 
a kebelében összeülő bizottságnak. Hármat 
fognak javasolni és ezek közül nevez majd 
ki a miniszter. 

A javaslatot rövidesen beterjesztik a Ház 
elé. 
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Hétfőn döntenek véglegesen 
a Szeged—aradi közvetlen vasúti forgalom ügyében. 

(A Délmagyarország makói munkatársától.) 
Jelentettük, hogy legkésőbb május elsején 
megnyílik a közvetlen vasúti forgalom Szeged 
és Arad közölt. Ebben a nagyjelentőségű ügy-
ben hétfőn, február 21-én értekezletet tartanak 
Aradon a Szeged—Csanádi Egyesüli Vasutak 
és a román államvasutak kiküldöttei, hogy 
a közvetlen forgalom megnyitásával kapcso-
latos összes kérdésekben megegyezésre jus-
sanak. 

Annyi bizonyos, hogy a közvetlen forgalom 
május 1-én feltétlenül megnyílik a Szeged— 
battonva—aradi vonalon. Bomán részen már 
folyamaiban vannak a szükséges építkezési 
és átalakítási munkálatok és magyar rész-
ről is a hétfői konferencia után nyomban 
kezdetét veszi a battonyai állomásnak halár-
állomássá való átépítése és kibővítése. Ez a 
battonyai épilkezés valószínűleg késleltetni 
fogja a .Makón létesítendő javítóműhely fel-
építését. A battonyai építkezés milliárdos költ-

ségeire ugyanis az előzetes megállapodások 
szerint az aradi Acsev. részvénytársaságnak 
kellett volna a szükséges pénzfedezetet szol-
gáltatnia. Ujabban azonban ugy alakult a 
helyzet, hogy az aradiak nem tudják, vagy 
nem akarják a szükséges tőkét a magyar 
társaság rendelkezésére bocsátani, mely eset-
ben a battonyai építkezést az újonnan alakult 
magyar társaságnak a saját erejéből kell el-
végeztetnie. Ez pedig oly nagy összeget vesz 
igénybe, hogy emiatt valószínűleg elmarad a 
makói javítóműhely i'elépilése, amit erre az 
évre terveztek, a jövő esztendőre. 

A románoktól visszakapoll motorok javí-
tása és renoválása folyamatban van. Ezeket 
a motoros jármüvekel, melyek ugyancsak si-
ralmas állapotban kerültek vissza hoz'zánk, 
teljesen ú j j á alakítják és mire. a közvetlen 
forgalom megnyílik, ismét a régi, kényelmes 

i és pontos közlekedés lép életbe a Szeged 
I aradi vonalon. 

JVem lesz többet Kilenc órai előadás 
a szegedi színházban. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
magyarország többizben foglalkozott már azok-
kal a visszásságokkal, amelyek a városi szín-
ház házikezelése alalt megnyilvánultak. Ki-
fejtettük, hogy ennek a házikezelésnek csak 
az adhat létjogosultságot, ha művészi nivót biz-
tosit a színházban, ha a szegedi szinmüvészetet 
teljesen függetleníti azoktól az anyagi gondok-
tól, amelyek az anyagi eszközökkel nem ren-
delkező vállalkozó színigazgatók munkájá t mű-
vészi szemponlból megnehezítették, értékte-
lenné tették. Bámulattunk arra, hogy a házi-
kezelésnek az a módja, ahogyan a város ha-
tósága gyakorolja, a legsulyosobb kritikát pro-
vokálja, meri a városi színház olyan üzemmé 
vált ezzel az uj rendszerrel, amely a művészi 
szempontokat gyakran kikapcsolja és a mű-
vészi felelősséget tökéletesen megszünteti. A 
vállalkozó igazgatót ugyanis a várossal kö-
tött szerződése kötelezte bizonyos nívó meg-
tartására, kötelezte akkor is, ha ez a kötele-
zettség nem állt összhangban a vállalkozó 
színigazgató anyagi érdekeivel, a házikezelésü 
színháznál viszont a legfontosabb céllá az 
vált, hogy minél jobb üzlet, minél jobban 
jövedelmező üzem legyen ebből a szép multu 
kulturális intézményből. 

Erélyesen tiltakoztunk például a kilenc órai 
kezdetű éjjeli előadások ellen, amelyek nivót-
lan kabarévá sülyesztették a színházat, de 
elszoktatták belőle a közönségnek azl a ré-

szét is, amely az utóbbi években be következett 
dekadencia és a gazdasági válság ellenére is 
hü maradt a színházhoz. Műsort követeltünk, 
művészi programot az u j színházi rezsimtől, 
örömmel jegyezzük fel tehát, hogy Faragó 
Ödön szigorú utasítási kapott 

a kilenc órai előadások rend-
szerének megszüntetésére. 

A Délmagyarország munkatársa felkereste 
csütörtökön Fodor Jenőt, aki érdeklődésünkre 
a következőket mondotla: 

— Bizony be kell ismernem, hogy a szín-
házi mesterségnek egyelőre csak tanonca va-
gyok. Ki kell tanulnom a mesterséget, ki kell 
töltenem a tanoncidőt, hogy aztán végre ren-
det teremthessek a szinház körül. A házikeze-
lés szerintem sem jelenthet mást, mint az 
anyagi gondoktól függetlenített művezetést, 
szóval a szinház művészi nívójának biztosí-
tását, ennek a célnak a megvalósítása azonban 
a jelen körülmények közölt igen súlyos teh-
nikai nehézségekbe ütközik. Gyakorlatlan va-
gyok a szinház belső ügyeiben, ezt el kell 
ismernem, ezért hittem el, amikor darab-
hiányra való hivatkozással mentegetőztek a 
nivótlan műsorért, hogy tényleg nincs elő-
adható darab. Most azonban már nem hiszem 
el, mert megtanultam, hogy van darab bőven, 
csak ki kell válogatni azokat, amelyek meg-
felelnek a szegedi közönség ízlésének. 

A kilenc órás előadások ellen 
nekem is kifogásom volt, külö-
nösen akkor, amikor a vasár-
napi rendes előadást is feláldoz-

ták érte. 
Azt azonban garantálhatom, hogy 

többször hasonló eset nem for-
dul elő. 

Hébe-hóba lesz esetleg éjszakai előadás, de 
olyan formában csak, amilyen formában ré-
gebben tartott a szinház, tizenegyórai kezdet-
tel, az esti előadástól függetlenül. A cél az, 
hogy a szinház miall ne érje támadás a vá-
rost, éppen ezért nagy gondol fordítunk ez-
után a műsor összeállítására, szem előtt tart-
juk azt is, hogy a szegedi szinház közönsége 
valamikor hozzászokott az irodalmi értékű 
darabok előadásához is. Eddig mondhatták a 
színházban, hogy azért kell ezt, vagy azt a 
darabot előadni, mert más darab nincs: el-
hittem, most azonban már kezdek belátni 
a kártyákba, mondhatták azt is, hogy gyenge 
a társulat, jobbat nem lehet vele produkálni, 
mást azonban már tudom azt is, hogy nem 
egészen így áll a helyzet, hogy bár tényleg 
sok kívánni valót hagy maga ulán a társu-
lat, de azért ki lehet belőle" hozni többet is, 
de ki is kell belőle hozni minden kihozhatót. 
Annak a rendszernek pedig, ami eddig ural-
kodott, hogy a műsor összeállításában csak 
személyi szempontok érvényesülhettek, véget 
kell vetni és véget is fogunk vetni. 

Borzalmas katasztrófák 
az amerikai hóvihar miatt. 

Newyork, február 17. A Times newyorki 
jelentése szerint a nyugatamerikai partvidé-
ken két nap óta tartó pusztító hóviharnak 
csupán Délkaliforniában 16 ember esett ál-
dozatul. A Los-Angelos-csikágói vasútvona-
lon a lavina elsöpör' egy vasúti hidat. A 
csikágói gyorsvonat mozdonyvezetője csak 
az ulolsó pillanatban velte észre, hogy a híd 
már nincs a helyén. Nem tudott a kellő pil-
lanatban fékezni és a gyorsvonat mozdonya, 
valamint két kocsija a mélységbe zuhant. 
, San-Franciskó, február 17. A Csendes-

Óceán partvidékein az áradás következtében 
24 ember vesztelte éleiét. San Digó városa 
a külvilágtól el van zárva. 

A szegedi fajvédők elnöke 
Csongrádon pártonkívüli pro-

grammal lépett fel. 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

té.se.) Csongrádról jelentik: A csongrádi válasz-
tási kerületben ma járt le az ajánlások benyújtá-
sának a határideje. G r e s k o v i c h József egy-
séges párti hivatalos jelölt 2459, S z é c s é n y i Ist-
ván dr. 1000 ajánlatot nyújtott be. Érdekes, hogy 
Szécsényi, aki a mult választáson fajvédő prog-
rammal kísérletezett, most pártonkívüli prog-
rammai lépett fel. A harmadik jelölt, M a k a i Imre 
nemzeti szociálista, a szükséges ajánlatokat nem 
tudta megszerezni. 

Harr»jf Piel jubiló s filmje: 
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KORECK ÁGOSTON férfidivat fehérnemű és ka-

lapraktára Szeged, Széchenyi-tér 2. 291 

Marion Ferenc 
épitési vállalkozó 
készít elsőrendű kivitelben: 
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sírkövet, slrkeretet sírboltokat, 
miikőlábazatol és lépcsőket. 

Vállal : 

uj épületet és átalakítási mun-
kákat 

adott rejz, valamint saját terv szerint. 

Szolid árak. 

Beton- és m ü k ő t p a r t e l e p : 

Szeged, Debreceni ucca 29, 
villanyos imgállo mellett. HÍVÓ telefon: 13—48. 


