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Tartozik-« a kritikus kártéritéssel 
a magbánto t t primadonnának? 

Zöldfoelj 1 Anna pöre a Szegedi llj Nemzedék és kritikusa ellen 
(A Délmagyarország munkatársától') Zöld-

helyi Anna, a szegedi színház; primadonnája 
— mint ismeretes — még március első nap-
jaiban barátságos megegyezéssel. megvált a 
színtársulattól. Az emlékezetes Jávor—Zöld-
helyi-afférral azonban nem zárult le a prima-
donna rövid lélckzetii szegedi szereplése. Zöld-
helyi Anna ugyanis 5000 pengős erkölcsi kár-
térítési. pört is indított a Szegedi Vj Nemzedék 
lapvállalat ellen. 

Az érdekes kártérítési pörbeu dr. Kelemen 
László törvényszéki birő előtt szerdán dél-
előtt volt az első tárgyalás. A kereset szerint a 
Szegedi Vj Nemzedék célzatos harcot indított 
a primadonna ellen és ezzel a színháznál 
való maradását lehetetlenné tette. Bírálatai 
elfogultak, személyeskedők voltak. A lap egyik 
munkatársa a primadonna mellőzése érdeké-
ben a színház igazgatóságánál is eljárt s ez 
is hozzájárult ahoz, hogy Zöldhelyi Anna fize-
tését a mult év november elsejétől havi 240 
pengővel redukálták. 

»A lap tönkretett — mondja tovább a ke-
reset — és ezért kártérítési felelősséggel is 
tartozik. A sajtótörvény értelmében elsősor-
ban a reám vonatkozó kritikák szerzőjét, to-

vábbá a fokozatos felelősség alapján a lap-
vállalat igazgatóságát arra kérem kötelezni, 
hogy nekem erkölcsi kártérítés cimén 5000 
pengőt fizessen. A lap kritikái lehetetlenné 
tették szegedi működésemet és a kritikák 
miatt más színpadon sem tudok elhelyez-
kedni« 

Közöl ezután a kereset néhány kritikai sze-
melvényt is. A Vig özvegy kritikája szerint 
»Szomorú özvegy volt.. . Özvegyi bájai már 
kevéssé melegítették a közönséget... Táncolni 
még belejöhet... ezt a kis fogyatékosságát 
fiatalságának rovására irjuk«. A »Szombat esti 
hölgyben: az anvaszinésznő riválisának mond-
ja a kritikus. A Szép Helénában »kissé fony-
nyadt volt«. Majd sérelmesnek találta Zöld-
helyi Anna »Nagy színházi botrány a házi-
kezelésben^- cimmel megjelent cikk sértő ki-
fejezéseit. 

A szerdai pórfelvételi tárgyaláson a lap-
vállalat jogi képviselője bejelentette, hogy a 
benyújtott kereset ellen előkészítő irattal ki-
ván reflektálni, amire dr. Kelemen László 

j törvényszéki biró a tárgyalást május 16-ára 
I halasztotta el. 

Kikövezik a Csongrádi- és Vásárhelyi-sugárutakat 
Elkészült a mérnökség kövezési programja 

Emii Jannings 
Csirád Veidt 

Elisabeth Bergner 
Asszony és a köllő 
azonkívül 

Harry Liedtke 
Mindenki tett 
c. IegszebH filmje pénleklől a Belvárosiban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
mérnöki hivatal városrendezési osztálya már 
hetekkel ezelőtt beterjesztette a tanácshoz je-
lentését az idei kövezési program összeállítá-
sáról, de atanácsasziikséges intézkedést mind-
ezideig nem tette meg. A tanács tartózkodá-
sának egészen érthető magyarázata van. A 
kérdés megoldása igen nehéz feladat elé ál-
lítja a város hatóságát. A költségvetés ugyanis 
a kövezési program összeállítására nagyon 
szűk kereteket szab meg. 

A városrendezési osztály jelentése szerint uj 
kövezésre ebben az évben mindössze százhat-
vanhalezer pengője marad a városnak, ha a 
költségvetésben előirányzóit összegből le-
vonják a meglévő kövezetek és asz-
faltburkolatok, valamint a csatornák 
állandó jellegű fentartásához szükséges ösz-
szegeket. Ez a százhatvanezer pengő pedig 
elenyészően kevés a meglévő szükségletekkel 
szemben, másfél évtized óta ugyanis alig yolt 
számottevő kövezés Szegeden és igy még ma 
is körülbelül kétszáz ucca nélkülözi a legpri-
mitívebb burkolatot is. 

Mihályffy László műszaki tanácsos, a vá-
rosrendezési osztály vezetője jelentésében fel-
sorolja azokat a kövezési munkálatokat, ame-
lyek a legsürgősebbeknek látszanak, de amelyek-
nek csak igen kis része végezhető el a ren-
delkezésre álló százhatvauhatezer pengőből. 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Mind nagyobb arányokban bontakozik ki annak 
a hatalmas ünnepségnek a kerete, amelyet május 
17-én, áldozócsütörlökön a béke revíziójának ér-
dekében Szeged város társadalma rendez. Az ün-
nepségeken, mint ismeretes, résztvesz lord Rot-
hermere fia, Harmsworth képviselő is, aki előtt 
Szegeden rójják Ic a nemzet nagy háláját. 

A nagyszabású ünnepségek előkészítésére alakí-
tóit intézőbizottság szerdán délután ülést tartott 
a DMKE-ben dr. Tóth Károly egyetemi tanár, 
felsőházi tag elnökielével. Az ülésen résztvett dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester is. 

Dr. Tóth Károly ismertette a gyűlés előkészü-
leteit és elmondotta, hogy Rothermere lord most 
60 éves és Lloyd George kormányában, 1917-ben, 
miniszter volt. A világ legnagyobb sajlóvállalalá-
D»k Inlajdonosa. Lapjainak teljes politikai füg-

Ezek közé a munkálatok közé tartozik a Vá-
sárhelyi- és a Csongrádi-sugárutak átburko-
lása, a sétányok utainak rendbehozása és ki-
szélesítése, néhány elhanyagolt belvárosi ucca 
aszfaltozása és a nagyobb forgalmú külvárosi 
uccák kikövezése. 

A tanács Fodor Jenő polgármesterhelyettest 
bízta meg a kövezési program összeállításá-
nak előkészítésével. A polgármester ehez a 
megbízáshoz mellékelte saját véleményét is, 
amely a felsorolt munkák közül a két sugár-
út rendbehozását jelöli ki a legsürgősebbnek. 
A polgármesterhelycttes szerdán délelőtt tár-
gyalt Mihályffy László műszaki tanácsossal 
a kérdésről. A megbeszélések nagyon kedve-
zőtlen eredménnyel végződtek. Kiderült, hogy 
a rendelkezésre álló ősszeg alig elegendő a 
polgármester kívánságának teljesítésére is. A 
Csongrádi-sugárut és a Vásárhelyi-sugárut át-
kövezendő része ugyanis körülbelül ezernégy-
száz méter hosszú. A terv szerint a Csongrádi-
sugárut hat, a Vásárhelyi-sugárut pedig nyolc 
méter széles kocsiutburkolatot kapna. A két 
sugárut kocsipályájának rendbehozása közel 
háromszázezer pengőbe, tehát majdnem két-
szer annyiba kerülne, mint amennyit ebben 
az évben a város elkölthet kövezésre. 

Az idén tehát kövezési szempontból nagyon 
sivárak a kilátások, dc — sajnos — a jövő 
esztendő reménységei sem rózsásabbak. 

getlenségét mindig megőrizte. Egész életét a mun-
kának és az igazság eszméjének szentelte. A nagy 
háborúban mind a három fia az első harcvonalbau 
vett részt. Két fia hősi halált halt. Mindkettő 
emlékérc egyetemi tanszékeket alapitolt az oxfordi 
és a cambridgei egyetemeken, az amerikai és a 
tengerészeti történelem számára. Ezért hirdeti 
most, hogy fiai nem azért vérzettek el a háború-
ban, hogy vérükkel egy szörnyű igazságtalansá-
got, Magyarország földarabolását pecsételjék meg. 

— Harmadik, még élő egyetlen fia, Harmsworth 
az, akit most elküld hozzánk eszméinek képvise-
letében. Harmsworth az angol parlament kép-
viselőházának tagja, most 30 éves, legfiatalabb 
tagja az angol parlamentnek Előtte és általa 
juttatja majd a netozet kifejezésre atyja iránti há-
láját és kívánja demonstrálni, hogy az ?gésr 
nemzet egy emberként kivánia. követeli az igaz-

ságtalan beke revízióját. 
— Harmsworth a magya* városok közül Buda-

pest után először Szegedre jön. 

Az ünnepség sorrendje 
Ezután dr. Tóth Károly a következő program-

tervezetet terjesztette elő: 
1. Istenlisztelet Szeged szab. kír. város vala« 

meuuyi templomában délelőtt 9 órakor. 
2. Délelőtt ltl órakor díszközgyűlés a Ferene 

József Tudományegyetem aulájában, amely alka-
lommal az egyetem lanácsa lord Rotherméret az 
igazság szolgálatában szerzett érdemeinek elisme-
réseképpen a jogtudományok díszdoktorává ere-
álja és a díszdoktori oklevelet a lord fiánál, 
Harmsworthnak átadja. A díszközgyűlés lefolyása 
a következő lesz: Dr. Issekulz Béia, az egyetem 
rektora a díszközgyűlést megnyitja. Magyar Hi-
szekegy, énekli az egyetemi dalárda. A rektor 
fölhívására dr. Menyhárt Gáspár, a jog- és állam-
tudományi kar dékánja ismerteti a díszdoktorrá 
avatás eiőzményeit. A Rector Magniticus Harms-
worthnak üdvözlő beszéd kíséretében átadja az 
egyetem díszdoktori diplomáját. Harmsworth vá-
lasza. Az egyetemi dalárda az angol himnuszt 
énekli. A rektor a díszközgyűlést bezárja. Az 
egyetemi dalárda a magyar Himnuszt énekli. 

3. Délelőtt 11 órakor a Széchenyi-téren Szeged 
és a nagy magyar Alföld demonstratív gyűlése a 
béke revíziójának érdekében a városháza előtt. 
Az ünnepség programja: A társadalmi egyesületek 
és testületek fölvonulása. Elnök üdvözli Harms-
worthot és a gyűlést megnyitja. Dr. Somogyi 
Szilveszter, Szeged szab .kir. város polgármes-
terének beszéde. Herczeg Ferenc beszéde, az egye-
temi ifjúság egy tagjának beszéde, Harmsworth 
beszéde, az elnök zárószavai. A beszédeket mega-
fonok közvetítik a tér legtávolabb eső részeibe, 
ugv, hogy minden jelenlévő minden beszédet tisz-
tán hallhat meg. 

4. Délben Szeged szab. kir. város a lord fia és 
kíséretének tiszteletére díszebédet ad. 

5. Délután 4 órakor a KEAC 25 éves jubileuma 
alkalmából a KEAC sportünnepélye az ujszegedi 
pályán a lord fia jelenlétében. 

6. Délután 6 órakor a MANSz teája. 
7. Este díszelőadás a városi színházban* 
Az előkészítő bizottság dr. Tóth Károly elnök 

javaslatait egyhangúlag elfogadta. 
Török Sándor főtitkár ezután felolvasta a ki-

egészített nagybizottság névsorát, majd megalakí-
tották a propaganda-, sajtó-, fogadó- és vidéki 
albizottságokat. 

Az intézőbizottság kimondotta, hogy vasárnap 
délután 4 órakor a városháza közgyűlési termé-
ben a nagyválasztmány ülést tart. 

• 

A nagybizottság titkársága a Délmagyarország 
utján is felkéri a közönséget, hogy az üggyel 
minden kapcsolatos kérdésben Török Sándor tit-
kárhoz forduljon. Siketnéma intézet, telefon 433. 

A díszdoktorrá avaíó haíározaí 
Az ünnepségnek egyik legkiemelkedőbb része lord 

Rothermerenek díszdoktorrá kreálása lesz, amelyre 
most már az összes illetékes tényezők hozzájáru-
lását megnyerték. Az egyetem jogi karának erre 
vonatkozó javaslata a következő:. 

»Az egész világ előtt ismeretes az a határozott 
és férfias állásfoglalás", amellyel a nagy britt 
államférfi, a tollnak bátor haroosa, Rothermere 
lord, egy letiport szegény kis nemzet igazának 
a védelmére kelt. 

Az emberiség jobb és nemesebb részét alkotó 
kimagasló nagy férfiak közül kevesen töreked-
tek oly bölcs megfontolással, olyan melegen 
érző szívvel és olyan önzetlenül, mint ő arra, 
hogy a háborús szenvedélyektől égetett fájó 
sebek az igazság balzsamától meggyógyuljanak, 
hogy megszűnjenek azok a háborús mentalitás-
ból megszületett nemzetközi igazságtalanságok, 
amelyekből milliónyi kis embersors jelen nyo-
morúsága fakad i amelyekből asüitfal jövendő 

f t e t h e r m a r e lord fia Szagadan 
Megállapították a fogadtatás részleteit — Ünnepségek az egyetemen és a városháza 

eltilt — Az egyetemi tanács határozata Rothermere lord doktorrá avatásáréi 


