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A kérdésre nem Gallyas felelt, hanem a másik 
szavazóbíró, Molnár István, aki megjegyezte, hogy 

az nem megszégyenítés, ha valakiről azt 
állítják, hogy zsidó. 

'Főidényi László, mint a Zöldhelyi—Jávor-affér-
ban összeült 

színházi törvényszék elnöke, 
elmondta, hogy. a színházi bíróság a tárgyalás 
folyamán igen kellemetlen helyzetbe került. Jávor 
megesküdött, hogy nem ütötte meg Zöldhelyi An- j 
ruit, csak kérdőre vonta a színház feljárójánál, 
bogy mie'rt terjeszt róla zsidózó híreket. Jávor 
rlühösen támadott Zöldhelyire, aki az agresszív 
fellépéstől megijedve hátrált a lépcsőn visszafelé, 
majd megtántorodott és elesett. Zöldhelyi Anna 
viszont arra esküdött meg, hogy Jávor háromszor 
arculülöttc. 

Főidényi azután a színházi bíróság tárgyalását 
ismertette és elmondta, hogy a tárgyalás vége-
felé 

Jávor Zöldhelyi nyakába ugrott és »bo-
csáss meg Anna« felkiáltással megcsó-

kolta. 

Vild elnök: Hosszabb ideig tartott ez az ölel-
kezés? 

Főidényi: No nem, csak pár pillanatig... (De-
rültség.) 

T>r. Scháffer szavazóbíró kérdezte most Földé-
nyit, hogy vannak-e olyan színészek és színész-
nők, akik mindent elkövetnek, hogy kellőleg rck-
lamirozzák magukat. 

yöldényi: Vannak olyan színészek, akik csak 
művészi eszközökkel keresik az érvényesülést, de 
vannak olyanok is, akik szívesen veszik igénybe 
a reklám eszközeit... 

Dr. Burgcr Béla: Elképzelhető, hogyha valakit 
tepofóznak, az karrierjét egyengeti t 

Főidényi László: Ez attól függ, miért kapja a 
pofonokat! (Nagy derültség.) 

Arra a kérdésre, hogy clőfordul-c, hogy az 
flyen haragos színeszek összecsókolóznak, Főidényi 
kijelentette, hogy a színházi világban ez már a 
legnagyobb haragosoknál is előfordult. 

Vild elnök: Hiszen ez a legszebb elintézés... 
JA vádlott most arról faggatja Földényit, hogy 

tudja-e 
milyen vallású Zöldhelyif 

főidényi elmondja, hogy amikor Zöldhelyi az 
affér után betegen feküdt lakásán, ő, Tolnay és 
Páger meglátogatták. Akkor az útlevélben látták, 
hogy Zöldhelyi vallása római katolikusnak van 
jelezve. Tolnay meg is kérdezto Zöldhelyit: 

— Te Annus, miért exponáltad magad,, amikor 
te nem is vagy zsidó? 

Zöldhelyi erre kijelentette, hogy a férje volt 
katolikus. 

Uli Gizella csak hallomás utáu tud az esetről. 
Most dr. Burgcr és Puskás tűzött össze, mert a 

vádlott azt kérdezi Uti Gizellától, hogy humoros 
volt-e a színházi törvényszék tárgyalásának le-
folyása. 

Dr. Burger: Könnyű őrülni más kárán t 

Páger Anlal 
a kassbeli veszekedésre célozva elmondja, hogy 
ugy hallotta, mintha ott a tórát emlegették volna. 
Amikor Zöldhelyivel a »tettlegesség napján talál-
kozott. látta, hogy Zöldhelyinek a szája fel van 
duzzadva. Az esetet Zöldhelyi mondta el neki, 
hogy a történteknek megfclclően-e, azt nem tudja, 
mert Zöldhelyinél sohasem lehetett tudni, mikor 
mondott igazat... 

Págert még sohasem látták ilyen komoly sze-
repben, de amikor vallomásában idáig ért, viha-
ros derültségben tört ki a hallgatóság, úgyhogy 
Vild elnök figyelmeztette is a közönséget. 

Arra a kérdőre, hogy Zöldhelyi másutt is ren-
dezett-e már jeleneteket csak azért, hogy a hír-
lapot foglalkozzanak vele, igenlően válaszolt. 

Dr. ScMffcr szavazóbíró: Mondjon el ilyen 
eseteket. 

Dr. Burgcr tiltakozik a kérdés feltevése ellen, 
semmiségi okot jelöl meg. Páger se nagyon haj-
landó vallani, mert mint mondja, ö is erősen 
érdekelve volt néhány heccben. 

Szórád Ferenc 
•a következő tanú. akit Puskás az »ajkesüngési« 
jelenetről faggat. Nevet mindenki, úgyhogy Vild 
elnök erélyesen rászól a hallgatóságra, hogy ha 
nem maradnak csendben, kiürítteti a termet. 

Tolnay Andor 
szintén a színházi tőrvényszék tárgyalásáról be-
széL ű volt, aki Jávort és Zöldhelyit békitgette 
és azt mondta Jávornak, menj és csókold meg. 

— Ez volt kérem a finálé, — pardon — a vége 
— mondja Tolnay és vallomásával a bizonyítási 
eljárást be is fejezték. 

A vádlott a Délmagyarország néhány cikkét 
kérts még felolvasni, a védő pedig a bíróság mér-
legelésére bizta a határozatot a beterjesztett ellen-
bizonyítás kérdésében. A törvényszék a cikkeket 
felolvasta, az ellenbizonyításnak nem adott helyi, 
mert a tényállást teljesen tisztázottnak tartotta. 

Dr. Burger Béla terjesztette elő ezután végindit-
vátiyát 

rágalmazásban és ¡jecsüicísér-
íésben 

kérte bűnösnek kimondani a vádlottat Szerinte 
a valódiság bizonyítása nem sikerült, mert a 
vádlottnak azt kellett volna bizonyítania, hogy a 
tettlegesség nem történt meg. A tényállításokon 

tul azonban olyan kifejezések is vannak a cikkben, 
amelyek a legsúlyosabban bccsületsértőek. 

Puskás Jenő az utolsó sző jogán kijelentette, 
hogy itt világnézeti kérdésről volt szó. A valódi-
ságot teljes mértékben bijonxitotta.. kérte felmen-
tését. 

A törvényszék ötperces tanácskozás után kihir-
dette ítéletét, amely szerint a vádlottat felmenti a 
vád alól azzal áz indokolással, hogy a valódiság 
bizonyítása sikerült. 

Zöldhelyi Anna képviselője felebbezést jelentett 
be az ítélet ellen és így most a pör aktái az 
Ítélőtábla elé kerülnek. 

Két óra volt. amikor a törvényszék színházi 
»táblás háza« elhagyta a tárgyalótermet 

Akinek va lah l l e vol í , 
Ak lnen Vnlnvi je odamoraű l a harctereken. 
Aki egyllU érez a h ábo r ú szerencsétlenéivel, 
AklncK í r a ö szive. aKlneic Könnye van , 
Okvcílcntl! n é i z c meg m!ntlnyíi|unk sz lvéher o ly köze l 6U6 

© r * > © eö. a> v i Kén cs ék &-t h t ü ő n a Belvárosiban 

Fiivészkertet és klse№ állatkertet 
kiván létesítem a polgáriskolai tanárképző 

Szukoválíiy-íér, vagy JózseS íőöerceg-lér ? 
(A Délaiagyaroruzág munkatársától.) Dr. Abonyi 

Sándor, a szegedi polgári iskolai tanárképző inté-
zet professzora beadványt intézett a város taná-
csához és a jelenleg korcsolyapályának használt 
Szukováthy-tér átengedését kérte füvészkert és 
zoológiai telep céljaira. Beadványában elmon-
dotta, hogy a polgári iskolai tanárképző intézet-
nek gyakorlati oktatás szempontjából igen nagy 
szüksége van erre a telepre, amelyen kisebbarányu. 
állatkertet is berendezne. 

A Délmagyarország munkatársa Abonyi pro-
fesszor beadványával kapcsolatban érdeklődött a 
polgármesternél a városi hatóság álláspontjáról. 
A polgármester kijelentette, hogy a tanárképző 
intézet professzorának kívánságát indokoltnak 
tartja, azonban súlyos akadályokat Iát a Szuko-
váthy-tér átengedése előtt Ez a tér ugyanis nyá-
ron sporttelep, amely testnevelési célokat szolgál, 
télen pedig a szegedi korcsolyázó egyesület rendez 
be rajta szerződésszerinü joga alapján jégpályát. 
A téren van az egyetem meteorológiai intézeté-
nek több értékes és fontos berendezése, amely 
számára más megfelelő helyet nem is igen tudna 
a város kijelölni. A polgármester sokkal alkal-

masabbnak tartja a József föhcrceg-tcrct a tanár-
képző intézet füvészkertje céljaira. A téren jelen-
leg három kislakástömb áll tizenkét lakással. Eze-
ket a kislakásokat, mivel a teret a város átengedte a 
egyetemnek, rövidesen lebontják. Az egyetemnek 
egyelőre nincs meghatározott célja ezzel a tér-
rel és a kultuszminiszter, a polgármester véle-

t ménye szerint, bizonyára hozzájárul a tér átenge-
déséhez. A József főherceg-teret a polgármester 
már csak azért is alkalmasabbnak tartja a kér-
déses célra, mivel a tanárképző intézet közelében 
fekszik, közelebb, mint a Szukováthy-tér. Elmon-
dotta még a polgármester, hogy megoldásnak 
ez a módja Abonyi professzornak is tetszik. 

Az egyetemi körökből nyert értesülésünk szerint 
azonban az egyelem nem járul hozzá chez a 
megoldáshoz, mert a József főherceg-térre, ha 
momentán nincs is rá szüksége, de rövidesen szük-
sége lesz, itt építik fel, illetve ide tervezik a 
női klinika elkülönítő pavillonját és az egyetemi 
tornacsarnokot is. Az egyetem tehát ültakozni 
fog a József főherceg-tér átengedése ellen és igy 
a városnak valami más helyet kell keresnie a 

i tanárképző intézet füvészkertje számára. 

Egy Smapi előleget kertek a városi tisztviselők, 
de a pénzügyi bizottság mm jjavasslja 

fi város egy évre prolongálja a félmilliós doliárkölcsünt 
C'A Délmagyarország munkatársától.') A 

pénzügyi bizottság pénteken délelőtt dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnökletével 
ülést tartott, amelynek hivatalos napirendjén 
csak egy tárgy szerepelt, még pedig a város 
május elsején lejáró 450.000 dolláros váltó-
kölcsönének prolongálása, de ülés közben be-
futott még egy akta, a városi tisztviselők egye-
sületének előlegkérelme. 

A függőkölcsón prolongálásának ügyét Rack 
Lipót pénzügyi tanácsnok ismertette. Elmon-
dotta, hogy a kölcsön május elsején lejár. 
A városnak tehát azt vagy vissza kell fizetnie, 
vagy pedig prolongálnia kell. A tanács fel-
hívta a kölcsönt folyósító két pénzintézetet, 
hogy legyenek ajánlatot a kölcsön prolongá-
lására. A pénzintézetek bejelentették, hogy 
a kölcsönt hajlandók további egy óorc pro-
longálni, még pedig ugyanolyan feltételek mel-
lett, mint aminőkkel folyósították, nevezete-
sen a városnak a mindenkori hivatalos ame-
rikai bankkamatlábon felül még három és fél-
százalékos kamatot kell fizetnie a tőke után, 
de legkevesebb hét cs fclszázalékot. Jelenleg a 
hivatalos amerikai bankkamatláb őt százalék, \ 
a városnak tehát nyolc és fclszázalékot kell I 
fizetnie. I 

A pénzügyi bizottság elhatározta, hogy ja-
vaslatot terjeszt a tanács elé a prolongáciős 
ajánlat elfogadására. 

Ülés közben nyújtották át az elnöklő pol-
gármesternek a városi tisztviselők előlegkcrel-
mét. A tisztviselők egyesülete hivatkozva a tul-

hosszura nyúló kemény télre, amely megsok-
szorozza a családok tüzelőanyagszükségletét 
és elviselhetetlen terheket ró a tisztviselő ház-
tartásokra és hivatkozva arra is, hogy alig 
van család, amelynek egyik-másik tagja beteg 
ne lenne, azt kérik a várostól, hogy minden 
városi alkalmazott számára utaljon ki március 
elsején egyhónapi fizetést élőlcgképcn és azt 
augusztus elsejétől kezdve egyenlő havi rész-
letekben hat hónap alatt vonja le a fizetésük-
ből. 

A kérelem felelt nagy vita támadt. A pol-
gármester és a tanács tagjai azzal érveltek, 
hogy minden tisztviselőnek indokolt esetben 
joga van nem is egy, hanem kéthónapi fize-
tési előlegre, tehát felesleges ez egyhónapi 
előleg megszavazása, a városnak különben 
nincs annyi pénze, hogy az összes alkalmazot-
tak részére kiutaljon egy-egy hónapi fizetési 
előleget 

A pénzügyi bizottság ezek után ugy határo-
zott, hogy nem javasolja a tisztviselők kérel-
mének teljesítését. 

Használjon Zeiss Tanga! Bifocal 
raga 

Felvilágosítással készséggel szolgál a 
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