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M A , S Z O M B A T O N E S T E 
a k á v é h á z i teremben tartott „Tisza" Regatta bál miatt 

(Bejárat a szállodai főkapun) 

F A R S A N G I H A N G U L A T 
lánc Jaxs-bana Ttínc 

Ciganysene m 
Z á r ó r a r e g g e l 4 ó r a k o r ! 

Elkészültek a püspöki palota tervel 
Tavasszal megkezdik az épilés! 

(A Délmagyarország munkatársától.') Rcr• 
rich Béla műépítész, a Templom-tér rendezé-
sére tartott eszmei tervpályázat első dijá-
nak nyertese, aki a kultuszminiszter megbí-
zásából a nyáron készítette el a Templom-
térre kerülő természettudományi intézet palo. 
tájának terveit, dr. Glattfeldcr Gyula megyés-
püspöktől megbízást kapott, hogy a Templom, 
térre kerülő püspöki intézmények palotájának 
terveit is készilse el a tér uj stílusának meg-
felelő kivitelben. Rerrich Béla most ezzel a 
munkával is elkészült és a hatalmas kötegbe 
csomagolt terveket most leküldölte a város 
tanácsához az építési engedély kiadása végett. 

Rerrich Béla tervei szerint a püspöki intéz- j 
Tüények gyönyörű szép palotában nyernek 
hajlékot. A hatalmas palota betölti azt a 
telekrészt, amely a Templom-tér, a Gizella-
tér, a Zrínyi- és az Eötvös-uccák között te-

rül el- A Templom-térre néző frontja kéteme-
letes lesz, árkádos megoldással, Gizella-téri 
frontja szintén kétemeletes oszlopos erkélyek-
kel, az Eötvös.ucca felé néző frontja viszont 
háromemeletes lesz árkádok nélkül. A Zrinyi-
uccára nem lesz frontja a palotának, ellen-
ben a» palota udvari homlokzatát is stílsze-
rűen kiképzik. Az uccavonalba pedig födött, 
földszintes ház magasságának megfelelő fo-
lyosó kerül, amelynek udvari oldala nyitott 
oszlopcsarnok lesz. 

A palotának a fogadalmi templommal szem-
ben lévő sarkába épül a kétemeletnyi belső 
magasságú kápolna hosszú, keskeny román-
stilusu ablaknyilásokkal, amely egyik legszebb 
disze lesz a Templom-térnek. 

A püspöki palota helyéről most takarítják 
el az ott lévő régi házakat. A palota építését 
valószínűleg a kora tavasszal megkezdik. 

f.4 Délrnagyarorszáy munl:atársától.) A sze-
gedi fajvédő lap a mult év január 6-iki szá-
mában :>Vérfagyasztó zsidózás a Kass-káoc-
házbanz cimmel cikket irt, amelyben részle-
tesen beszámolt az emlékezetes Zöldhelyi 
Anna—Jávor Pál-féle afférról. A cikk szerint 
Jávor Pál, a szegedi színház hősszere'mese 
nem inzultálta Zöldhelyi Annát, a színház volt 
primadonnáját, hanem a primadonna az egész 
»vérfagyasztód históriát csak azért találta ki, 
hogy magának reklámot szerezzen. A két szí-
nész ügyében a színházi törvényszék Ítélke-
zett, amikor is a tárgyalás közben Zöldhelyi 
Anna Jávor nyakába ugrott és "„percekig 
csüngtek egymás ajkánc. A cikk sxrínt Zöld-
helyi fantáziájában született meg az a hír is, 
hogy Jávor a Kass-kávéházban antiszemita 
dalokat énekeit volna. Zöldhelyi ezt azért fan-
táziálta ki — irta a kurzuslap —, hogy a zsi-
dóság elölt személyét szimpatikussá legye. 

A kurzuslapbau megjelent cikket Puskás 
Jenő irta, akit Zöldhelyi Anna sajtó utján el-
követett rágalmazás címén jelentett fel. A 
pénteki főtárgyaláson Puskás tagadta bűnös-
ségét Kijelentette, hogy az inkriminált cik-

•lamilr 18., 19n 20-ác, 

VárHonvi MíiiáfYcs M s Haver 
főfiereplésévol 

r hicaió 
a Belvárosi Moziban. 

K O R Z Ó M O Z I 
fanuár 13. 19. 20 i*n p ntex s z o b á t , vasára p 

§ó§ér palotája. 
Dránp 10 tevban. fasrereplő: Vidor M»e tagién. Az nWvül: 

Kedves őse ink . 
Sur eszb 6 felvonásban. 

Előadások keid-le 3. 7, 9. vi«lr- és ünnepnap 3. 5 7. 9 órakor 

A Zö dhelyi—Jávor~affér a törvényszék elolt 
Elrendelték a bizonyi lós! a korzuslap pőrében 

ket közérdekből irta. Közérdeknek tartja, hogy 
a szubvencionált szegedi színháznál működő 
tagok tisztán művészi eszközök igénybe véte-
lével érvényesüljenek és ne szemfényvesztő 
trükkökkel, mint Zöldhelyi Anna. Szerinte 
az egész históriát Zöldhelyi találta ki azért, 
hogy a zsidóság elölt népszerűséget szerezzen. 
Tanuk kihallgatását kérte. Tanuként kéri ki-
hallgatni Jávor Pált, Tarnay Ernőt, Görög 
Sándort, Uti Gizát, Bilicsi Tivadart, Páger 
Antalt, Szórád Ferenoet, Toltiai Andort és Fo-
dor Jenőt. 

Zöldhelji Anna képviseletében dr. Burycr 
Béla a valódiság bizonyítását jogi okokból el-
lenezte, de annak elrendelése esetén ellen-
bizonyítást ajánlott fel. A vád véleménye sze-
rint a cikk nem közérdekből íródott, mert 
a lap már a kérdéses cikk megjelenése elött 
bekonferálta,, hogy az afférról, másnap 
~pikáns« hátterii cikket közöl. 

A bíróság végül a valódiság bizonyításinak 
helyt adott és kimondotta, hogy közérdek az, 
hogy a közpénzekből szubvencionált színház 
tagjai a maguk érdekeinek érvényesítése cél-

jából tisztán művészi eszközökkel dolgozza-
nak. A bíróság a tanuk kihallgatását a Kass 
kávéházbeli Erger.Bcrgcrezésre, a pofonokra 
és a csókolódzás bizonyítására rendelte el. 

Telkeket keresnek 
a városi gazdasági iskolák 

számára 
(A Délmagyarország munkatársától.) A pol-

gármester tegnap délután értekezletre hívta 
össze a belterületi gazdasági egyesületek cs 
népkörök vezetőségét, hogy megbeszélje velük 
a belterületen építendő gazdasági ismétlő is 
kólák elhelyezésének kérdését A kultuszmi-
niszter ugyanis, mint ismeretes, nemrégen ar-
ról értesítette a polgármestert, hogy négy 
ilyen gazdasági iskolát szándékozik építtetni 
a belterületen lakó gazdák gazdálkodással fog-
lalkozó gyermekei számára. 

A megbeszélésen az az álláspont alakult 
ki, hogy a Belváros kivételével minden vá-
x-osrésznek szüksége van ilyen gazdasági isko-
lára, mert a gazdagyerekek minden város-
részben meglehetősen nagy számban élnek és 
nőnek fel megfelelő gazdasági kiképzés nélkül. 
Szükség van gazdasági iskolára Alsóvároson, 
ahol a közeli lakótelepekkel együtt körülbe-
lül kétszázhatvan gazdafiu van, Felsöváro-
son, ahol beleszámítva a Somogyi-telepet is, 
220 a gazdafiuk száma, Rókuson 110 gazdafiu 
számára és Újszegeden, ahol körülbelül het-
venöt tanköteles gazdagyerek él. így a uégy 
iskolának összesen körülbelül 7—S00 növen-
déke lenne. 

A polgármester az értekezlet eredményeként 
felkérte a gazdasági egyesületek elnökeit, hogy 
kisebb bizottságokká alakulva keressenek al-
kalmas telket az uj iskolák számára, figye-
lembevéve azt is, hogy minden egyes iskolá-
hoz legalább ötholdas gyakorló területre van 
szükség. 

A polgármester néhány hét múlva ismét 
összehívja az értekezletet és akkor a bizott-
ságok jelentést tesznek kutatásaik eredményé-
ről. 

A kávéssáirak 
Igen tisztelt Szerkesztőség! Olvastam b. lapjuk-

ban, hogy dr. Tóth Béla főjegyző ur meg akarja 
szüntetni a városban lévő kávéssátrakat, mert azok 
ízléstelenek és nem higiénikus berendezésüek- Tisz-
telettel megjegyezni kívánom, hogy ezek a feávcs-
sátrak valóságos megváltást jelentenek a szegény 
iparos- és nrankásnépre, mert a korán reggel mun-
kába járó szegény emberek, akiknek korán kel! 
felkelni és akiknek a kis kávéért nem érdem«, 
tüzet rakni, a sátrakban olcsón, néhány fillérért 
hozzájuthatnak a reggelihez. A higiénikus kívánal-
makhoz sem férhet szó, mert a sátrakban nagyon 
rendesen és tisztán szo'gálnak ki. Ha meg ízlésesen 
akar a város reggeli kávét adatni, akkor építsenek 
vásárcsarnokot. 

Tiszteletlel: Több szegény iparos. 
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Pollák Test véreknél 

Knappé (Bohn étterem) 
Déli és esti menü 
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Menü étlap szerint. 


