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Vásárhely szinügyi bizottsága 
mellőzte a szegedi színházat és Miskolcnak javasolja 

a nyári szinkör bérletét 
(let kritikák Vásárhelyen a szegedi színházról 

jf3Í Délmagyarország munkatársától.) Több-
izben beszámoltunk arról, hogy a vásárhelyi 
nyári szinkör bérletéért több színház ver-
senyzett, igy a miskolci, debreoeni és a sze-
gedi is. A vásárhelyiek a tavalyi Ígéretek el-
lenére az idén ellenezték a szegedi házikeze-
téses szinház vásárhelyi szereplését, mert a 
vásárhelyi lapok szerint ezévben a szegedi 
társulat nem üti meg a debreceni és a mis-
kolci szinház művészi nívóját. Különösen 
nagy pártja volt Sebestyén Mihálynak, a mis-
kolci szinház direktorának, aki a mult év-
ben is játszott Vásárhelyen. 

A szinügyi bizottság tegnap délután tartott 
Ülést ebben az ügyben. A bizottság tagjai 
csaknem teljes számban jelentek meg. Ernysi 
István megnyitója után Szathmáry Tihamér 
a Sebestyén-társulat mellett szólalt fel. Rá-
mutatott a szegedi színháznak jelenleg ren-
dezés alatt álló, tehát még rendezetlen állapo-
tára, hivatkozott arra, hogy Szeged szinügyi 
bizottsága sincs megelégedve a szegedi szín-
társulattal. Mivel — mondotta — Szeged vá-
rosa a házikezelést a nyáron megszünteti, 
az következnék be, hogy augusztus végén Vá-
sárhely szinház nélkül maradna. 

Dr. Kőrössy Sándor bizottsági tag ezután 

felolvasta Móricz Zsigmondnak' egy levelét, 
amelyet az iró a *Légy jó mindhalálig« cimü 
darabjának premierje után irt Sebestyénnek. 
Móricz Zsigmond levelében azt irta, hogy az 
ország vidéki társulatai közül sehol se talált 
annyi miivészi lelkiismeretességre, gondosság-
ra és olyan kiváló előadásra, mint Miskol-
con. Amig a szegedi szinház — irta Móricz —, 
amelyet óriási összeggel szubvencionál Sze-
ged városa, csak nyolcszor próbálta a da-
rabját, addig Miskolc 17 próba után adta 
elő a nLégy jó mindhalálig« cimü darabot. 

— Ha tehát a legkiválóbb élő magyar iró 
igy gondolkozik — mondotta Körössy Sán-
dor —, akkor mi egészen nyugodtan állha-
tunk Sebestyén mellé. 

Ugyanilyen értelemben szólalt fel dr. Vészi 
Arthur. Endrey Béla polgármesterhelyettes és 
Draskovits Ernő főszámvevő azt indítványoz-
ták, hogy a döntés előtt a szinügyi bizottság 
nézze meg a szegedi színtársulatot. 

A szinügyi bizottság a polgármcstcrhclyet-
tes és a főszámvevő együttes javaslatát mel-
lőzte és nagy többséggel kimondotta, hogy 
Vásárhely városának javasolni fogja, hogy a 
játszási engedélyt Sebestvén Mihálunak ad-
ják meg. 

35,776 polgárt vetlek fel 
a szegedi képviselő választók névjegyzékébe 

(A Délmagyarország munkatársától) A központi 

választmány kedden délben dr. Somogyi Szilvesz-

ter polgármester elnökletével ülést tartott a város-

háza tanácstermében gyér érdeklődés mellett A 

választmány tagjai közül mindössze öten jelen-

tek meg. Az ülésen dr. Tóth Béla főjegyző tett 

jelentést az 1931. évi képviselőválasztók névjegy-

zékén végrehajtandó utolsó simításokról. Elmon-

dotta, hogy a központi választmány az országos 

bünügyi nyilvántartó hivatal Jelentése alapján tö-

rölt a névjegyzékből egy választót, akit a nyil-

vántartó közlése szerint a szegedi törvényszék 

haszonlesésből elkövetett bűncselekmény miatt egy-

hónapi szabadságvesztésre Ítélt és akit egy évre 

politikai Jogaitól Is megfosztott az Ítélet. A fő-

jegyzői hivatalban nemrégen jelentkezett a név-

jegyzékből tőrölt Tóth Ferenc és kijelentette, hogy 

6 nem azonos azzal a Tóth Ferenccel, akire a 

bűnügyi nyilvántartó hivatkozik, mert őt még soha 

nem Ítélték el. Beszerezték a törvényszéktől a bűn-

ügy Iratait és ezekből megállapították, hogy tény-

leg tévedés történt, a névjegyzékből törölt Tóth 

Ferenc nem azonos az elitélt Tóth Ferenccel. 

Ezekután a központi választmány pótlólag Ismét 

felvette a névjegyzékbe. 

Bejelentette ezután a főjegyző, hogy különböző 

kizárási okok miatt Ötvenegy választót töröltek 

a névjegyzékből, valamennyit ajánlott levélben 

értesítették a törlésről és igy a törlések jogerőssé 

váltak. A választmány ezekután megállapította, 

hogy a jövő évi névjegyzék végleges. A végleges-

nek minősített névjegyzék szerint Szegeden 193Í-

ben 35.776 választó lesz, 457-tel több, mint ebben 

az évben oolt. A legnagyobb mértékben szaporo-

dott a választók száma a második kerületben, a 

legkevésbé az elsőben. 

Ismertette ezután a főjegyző azt a rendeletet, 

amely kimondja, hogy a jövő évre teljesen uj 

névjegyzéket kell készíteni, még pedig nem a régi 

névjegyzék, hanem a január elsején kezdődő nép• 

számlálás adatai alapján. Ennek a rendeletnek 

valószínűleg az a magyarázata, hogy 1931-ben 

lejár az 1926-ban megválasztott országgyűlési kép-

viselek mandátuma és igy uj választás less. Az 

uj névjegyzék összeállítására vonatkozó munkála-

tokat az u] esztendő elején megkezdik. 

Végül bejelentette a főjegyző azt Is, hogy a bel-

ügyminiszter hozzájárult a választmánynak ahoz 

a kívánságához, hogy a tulnépes körzeteket meg-

osszák, a kicsinyeket pemg egyesítsék az aj kör-

zeti beosztásban. Kimondotta azonban a belügy-

miniszter, hogy az uj körzeti beosztás csak a 

legközelebbi általános képviselőválasztás alkalmá-

val léptethető életbe. 

Poincaré állapota súlyos 
Párls, december 16. A Paris Midi Poincaré 

betegségéről a következő részleteket irja: 

Poincarét nagy gyengeség lepte meg. Lábai 
felmondták a szolgálatot és a beszéd is nehe-
zére esett. Mint később kiderült, a vese nem 
működött rendesen. Poincaré háziorvosa meg-
állapította, hogy a betegnél uremii lépett fel. 
'A' beteget ekkor ágyba vitték és az orvos 
diétát irt elő, de a gyengeség jelei tovább 
is fokozódtak, ugy, hogy két orvostanárt hív-
tak betegágyához konzíliumra. 

Barthou miniszter ma délben meglátogatta 
Poincarét és a látogatás után ugy nyilatkozott, 
hogy nincsen szó bénulásról és alaptalanok 
azok a hirek, amelyek városszerte elterjedtek. 

Öngyilkosság a Kéthly-klinlkán 
(Budapesti tudósítónk télefonjeleniést.) 

Kedden délután a Kéthly-féle belgyógyászati 

klinikán öngyilkosságot követett el egy ott 

ápolt beteg, Villax Dezső volt gazdatiszt. A 

68 éves őregur bement a fürdőszobába és 

miután tovább, mint egy óra hosszáig maradt 

bent, rátörték az ajtót. Villax Dezső nagy vér-

tócsában feküdt a földön, melléből egy kés 

nyele állott ki. Azonnal bevitték a műtőbe, 

azonban a műtőasztalon kiszenvedett. A kés 

átjárta a szivét. Gyógyíthatatlan betegsége 

miatt lett az öreg gazdász Öngyilkos. 
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Karácsonyra ékszert, órát! 

Dr. Szabó László: 
egyetemi rendkívüli tanár 

(Budapesti tudósilónk telefonjelenlése.') 
A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter előterjesztésére dr. Szabó Lászlót, 4 
szegedi egyetem magántanárát a publicisztika 
tudományos müvelése, valamint az egyetemi 
oktatás terén szerzett érdemei elismeréséüli 
egyetemi rendkívüli tanárnak kinevezte. 

Molnár József lelt 
Klspesl polgármestere 

Kispest, december 16. A' közigazgatási bíró-
ság Ítélete alapján megsemmisített polgármes-
terválasztást kedden délután ismételte meg 
Kispest város képviselőtestülete, összesen 131 
érvényes szavazatot adtak le és ebből vitéz 
Válya Gyula 53, dr. Molnár József pedig 78 
szavazatot kapott, igy 25 szavazattöbbséggel 
dr. Molnár József lett Kispest polgármestere. 
Dr. Molnár Imre vármegyei aljegyző egy sza-
vazatot sem kapott. 

Egy húszéves leány 
öngyilkossága 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenfése.) 
A' Kékgolyó-ucca 15. számú házban Bánhegyi 
Aladár miniszteri tanácsos özvegyének 20éves 
leánya kedden délután ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. Az öngyilkos urileányhoa 
kihívták a mentőket, akik gyomormosást al-
kalmaztak, de az életunt leány a mentőorvosi 
karjaiban meghalt. 

IrógéDen leirfUokat, miaollsokat, aokajoro-
atUnt aoronklvOl la •• ikBiSI 

K e l l e r I r ö g é p V á l l a l a t 
Saeged, Széchenyi tér 8. 7!a Telefon Alit. 1S-88. 

Retikilt 
Karácsonyra 
Szegszárdynál 

Vegyen 

pénztárcát adjon 
kedveseinek aján-
dékba 

Rétszeres lesz Ari-
mé, ha megtudja, 
hogy 

vásárolta, mert min-
den darab elsSrendft 
szép munka, 
tehát feltétlenül nála 
mert karácsonyra és 
ujévre árait tulzsu-

raktár miatt mélyen leszállítottál 

Kárász ucca 14. Iskola uccall. 

Dr. Sxabó Cásxló: 

Szeged halála 
és feltámadása 

Három köteles d isz kiállítású 
monográfia a z dn i i z ötvenetlik 

évforduló/a alkalmából 'V 

Kapható részletfizetésre Is 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 


