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zottsági tag, aki a legtöbb szavazatot kapta dr. 
Drbre Péter után, meri a szavazás nem volt 
Injstromos és a közgyűlés a rendes tagokon 
kivül póttagokat nem választott. Mások szerint 
viszont uj választást nem kell tartani, mert 
ft Debrére leadott szavazatok érvénytelenítése 
esetén Debrct tulajdönképen nem is válasz-
totta meg a közgyűlés — az érvénytelen sza-
vazatok nem számítanak és csak azok a slnva-
zatok érvényesek, amelyek választható jelöl-
tekre estek — és így megválasztottnak tokin-
tendő az a közgyűlési tag, aki Debre után a 
legtöbb szavazatot kapta, tehát ebben az eset-
ben dr. Szivessy Lehel. 

Dr. Pálfy József polgávmestcrhelvetins a 
törvény alapos áttanulmányozása után döntött 
ugy, hogy Debre megválasztását ki senl hir-
dette, mert ezzel befejezett helyzetet terem-
tett volna, amelyen már csak a választás meg-
semmisítésével és megismétlésével lehetne vál-
toztatni. így azonban, mivel a választás meg-
történlét a közgyűlés kihirdetett határozat-
tal nem állapította meg. csak szavazás tör-
tént az ötödik tagsági helyre, de választás nem 
és a szavazatok érvényesítésétől, vagy érvény-
telenítésétől Függ. hogy Debre Pétert válasz-
totta-e meg a közgyűlés, vagy pedig dr. Szi-
vessy Lehelt. 

Kéíévi súlyos börtönre iiéliéR 
Kun Dae&nl, 

aki lsc&lben revolveres merényletet követett el 
egy bécsi sxtnésxnö ellen 

(Budapesti tudósilónk tclcfonjclenlése.) 
Wellsből jelentik: A kerületi bíróság ma tár-
gyalta Kurt Darhn fiatal bécsi színész gyil-
kossági bűnügyét. A főtárgyalás iránt rendkí-
vül nagy érdeklődés nyilvánult még. A fiatal 
színész az elmúlt nyáron Ischlba utazott, hogy 
felkeressen egy fiatal bécsi színésznőt, aki a 
nyári hónapokban az ischlí színházban műkö-
dött. Daehn sétára invitálta barátnőjét, majd 
a fürdőhely legforgalmasabb pontján, az Es-
plcnádon revolverévé! többször rálőtt. 

A szfntfsz azzal védekezett hogy a színésznő, 

akihez belső szálak fűzték", olyan bántóan vi-
selkedett vele szemben, hogy élvészitette ön-
tudatát és revolverével rálőtt. 

A fiatal színésznő, aki hosszas ápolás után 
felgyógyult, kijelentette a tárgyaláson, hogy 
ném kívánja Kurt Dachn megbüntetését. 

A wellsi bíróság este hirdette ki az esküdtek 
verdiktje alapján ítéletét, amelyben Kurt 
Daehnt gyilkosság kísérletének büntette miatt 
kétévi súlyos börtönnel sújtotta, azonkívül 
ezer shilling pénzbüntetésre Ítélte. 

Q közgyűlés szerdán tárgyalja a szinügyi bizottság 
előterjesztését a színigazgatói állás ügyében? 

(A Délmagyurország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a budapesti 
Városi Sziabáz igazgatói állását a főváros ille-
tékes bizottsága nem a szegedi színházból pá-
lvázó Kürthy Györggyel töltötte be, hanem 
Peténcty Károllyal, a Városi Színház helyet-
tes igazgatójával'. Kürthy ugyanis az utolsó 
pillanatban meggondolta a dolgot és vissza-
vonta pályázatát. 

Ez a fordulat Szegeden Igen nagy meglepe-
tést keltett, nierl a szinház köreiben ugy 
tudta mindenki, hogy Kürthy Gvörgv Liber 
Endre budapesti kullurtanácsnok felszólítá-
sára nyújtotta be pályázatát. így jelentette 
ezt be Kürthy a polgármesternek és dr. Pálfy 
József intendánsnak is, amikor arra vonatko-
zólag kért nyilatkozatot, hogy Budapestre való 
meghívása, vagy megválasztása esetén a vá-
ros hajlandó-e felbontani művezető-igazgatói 
szerződését. A kívánt nyilatkozatot szinügyi 
bizottsági határozat és polgármesteri hozzájá-
rulás formájában meg is kapta, tehát jogi 
akadálya nem lett volna annak, hogy elfog-
lalja a budapesti Városi Színház igazgatói 
állását. 

A szinügyi bizottság és a polgármester ja-
vaslata alapján a kisgyűlés előterjesztést is 
tett ebben az ügyben a közgyűléshez. Ebben az 
előterjesztésben azt javasolta, hogy a szegedi 
színház igazgatói állásának tttegüresedése, 
illetve Kürthy György távozása esetén a köz-

Korxó Moxi T)íc»itth^r 3-Hft, nrtMllfl 

a kinaí orvos bosszúja. 
(tlf. Fft MUfiírhn, — tfg<il!íi»fi ftanjro» drlrtlft » f í lvMísbéf l . 

FfluieréplSk: 
W a r n e r O l a n d N«Ii H a m l l l o n 

Amíklrtl: K í s é r ő mii s o r . 
F.IÍ«4J»ok kendít« 5, T », r n á r - ta Unnspnap », 5, T, 9 í r t k o r 

Hosszú divat tél ikabát 

38 Ftflde§ 
Z o l t á n 

Hid u. 
P ruhaüzletében 

gyűlés a polgármestert hatalmazza fel az igaz-
gatói állás betöltésével és bizza a polgár-
mesterre annak az eldöntését is, hogy melyik 
megoldás az élőnyősebb, az állás meghívás 
utján való betöltése, vagy pedig a pályázat 
utján való betöltés. 

Ezt a kisgyűlés! előterjesztést póttárgyként 
tűzte ki a polgármester á közgyűlés napi-
rendjére és valószínűleg szerdán kerül sór 
a póttárgyakra, köztük erre az előterjesztésre 
ís. Most azonban, hogy Kürthy György vissza-
vonta pályázatát, felmerült a kérdés, hogy 
van-e még aktualitása ennek az előterjész-
tésnek. Kérdést intéztünk ebben az ügyben 
dr. Pálfy József polgármesterhelyetteshez, a 
szinház intendánsához, aki a következőket 
mondott a: 

— Megítélésem szerint 
ez a javaslat Kürthy 
György elhatározása kö-
vetkeztében tárgytalanná 
vált, mert ezidőszerint az 
a helyzet, hogy a köz-
gyűlés a házikezelés fenn-
tartását csak a szezon vé-

§éig, Szeptemberig engé-
élyezté, erre az időre 

szaváZta meg a rendszer 
fentartásához szükséges 
összegeket is és Kürthy 

György igazgatói szerződése is szeptemberben 
jár le. A javaslatnak tehát csak akkor lenne 
létjogosultsága, ha a közgyűlés a házikezeléses 
rendszer meghosszabbítását határozná el. Kü-

. lönbéu a lgármester fogja eldönteni, hogy az 
előterjesztést leveszi-e a napirendről, vagy 
pedig esetleg elvi okokból lélárgyaltatja. A 
polgármester álláspontját nem ismerem, mert 
nem tartózkodik Szegeden. 

Értesülésünk szerint lesznek olyanok, akik 
az előterjesztés napirendénlartását fogják kér« 
ni a polgármestertől, mert elvi okokból tartják 
szükségesnek, hogy a város minden eshető-
ségre felkészüljön és a kisgyülesi előterjesztés 
elfogadása jelentené ezt a felkészültséget. 

Di. P rlfy Jötte/ 
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Ward Price Debrecenben 
Debrecen, december 2. Ward Price, a Daily 

Mail főszerkesztője, lord Rotherrtiere megbízásából 
Debrecenbe utazott, ahol felkereste Szcntpéterl 
Kun Béla egvetemi rektort és átadta neki a lord 
ajándékát, egv 1830-ban készült daguerreotyp ké-
pet, amely Kossuth Lajost ábrázolja két barátjával 
és egv fényképét, amely Meszlényinét ábrázolja 
két leányával, akik közül az égvik Kossuth fele« 
ségfe lett. A Kóssuth-arckép értéke — szakértőkj 
sterint — felbecsülhetetlen. 

Ward price megtekintette az egyetemet, dél« 
ben az egyetem rektora látta diszebéden vendégül, 
ebéd után pedig dr. Baltazár Dezső püspököt, 
dr. Hadházy Zsigmond főispánt és dr. Vásárt 
István polgármestert látogatta meg. 

Politikai gyilkosság Szófiában 
Szófia, december 2. Tomalevski N'aum újság-

írót. a macedón forradalmi szervezet külpoliti-
kai képviseletének volt tagját, aki most a néhai 
Protogerov-párt híveinek csoportjához tartozik, ma 
két gyilkos karabéllyal agyonlőtte. 

Az újságírót a gyilkosok kertjének palánkja 
mögül teriiették le épp akkor, amikor édesanyján 
val sélá'l. Tomalevski az első lövések után mei 
nekütni próbált, azonban csakhamar holtan ro< 
gyott össze házának ajlaja elölt. E pillanatban 
érkezeit oda a szomszédos házban lakó Kullse* 
macedón ujságiró a Tomalevski őrizetére rendelt 
testőrökkel együtt és nyomban tüzelni kezdtek at 
menekülő gyilkosokra. Áz egyik gyilkost megsebe-
sítették. A gyilkosokat a rendőrség elfogta. 

Délmegyarortzág Jegyiroda 
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ária- és dalestje. 

Jegy 1 5 pengőért. Harmónia. 

Retikült pénztárcát adjon 
kedveseinek aján-
dékba 

Karácsonyra 
Szegs zárdynál 

• tehát feltétlenöl nál*1 
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folt raktár miatt mélyen leszállítottál 

Kárász ucca 14. Iskola ucca 11. 

Nagy Mikulás 
és karácsonyi 

vásár 
mélyen leszállított árakon 
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