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Pénteken meghalt a közkórházban
a Pálfy~uccai rablógyilkossági
merénylet áldozata
Gladics Györgyöt és Morvái Györgyöt átkísérték az ügyészségre
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A'
Pálfy-uccai rablógyilkosság áldozata, Katona
Veron pénteken délben a közkórházban meg•
halt. Katona Veron életéről az orvosok még
szerdán lemondtak, de az öreg leány csodálatos szívóssággal viaskodott a halállal. Szerdán
éjfélteié annyira magához tért, hogy — mint
ismeretes — a gyilkos Gladics Györgyöt szembesíteni tudták vele. Izgalmas körülmények
kőzött folyt le ez a szembesítés, ami után
Gladics csaknem összeroskadt. Katona Veron
csütörtökön délután ismét elvesztette eszméletét, többé nem is tért magához és pénteken

meghalt.
A rendőrség egyébként a merénylet minden
részletét és előzményeit tisztázta. Gladics ellen most m á r nem rablógyilkosság kisér.ete,
hanem rablógyilkosság büntette miatt folyik
az eljárás, Morvái Györgyöt pedig, aki rábeszélte Gladicsot, hogy fossza ki Katona Veron
lakását, mint felbujtót állítják a biróság elé.
Ugy Gladicsot, mint Morváit pénteken délelőtt a rendőrségről átkísérték az ügyészségre.
A gyilkost és Morváit erős rendőri fedezet
mellett kisérték át a törvényszékre.

Eddig egyetlen pályázatiéin érkezett
a színház bérletére
»A szegedi színház soha sem ment olyan rosszul, mint most«

(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 )
Már csak néhány nap van hátra a színigazgatói
pályázatok benyújtásának határidejéig, de eddtg
még egyetlen pályázat sem érkezett be Somogyi
Szilveszter polgármesterhez. A városházán ennek
a körülménynek üern tulajdonítanak jelentőséget,
mert a gyakorlat az, hogy minden pályázó csak
az utolsó pillanatban jelentkezik. A városházán
most is arra számítanak, hogy minden érdeklődő
az utolsó napon, március tizedikén, kedden fog
jelentkezni. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes
a bizalmas érdeklődésekből arra következtet, hogy
»ok lesz a pályázó és a város számos komoly
ajánlatot kap.
Ebben a pillanatban a város kezében csak
egyetlen egy ajánlat van, de az is szabálytalan.
Az ajánlatot — mint ismeretes — Kürthy György
nyújtotta be még a közgyűlési határozat előtt.
K"rthy ajánlata részint azért szabálytalan, mert
L
évre szóló szerződést kiván, de azért is,
m> rt hiányzik belőle a legfontosabb kellék, az
ötvjnezerpengős óvadék. Ha ezt tizedikén délig
nem pótolja, akkor ajánlatát érvénytelennek tekintik és nem is foglalkozhatnak vele.
Kürthy tervel körül egyébként furcsa és meglepő hirek keringenek. A jelenlegi helyzet azonban egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a közönség és a város döntésre hivatott hatósága előtt
népszerűsítse ezeket az állítólagos terveket. Dr.
Pálfy József polgármesterhelyettes-intendáns megállapítása szerint soha olyan rosszul nem ment
a szegedi színház, mint most. A napi bevétel alig

valami és talán még arra sem elég, hogy az
előadásokkal kapcsolatos dologi kiadásokat fedezhessék.
— A legnagyobb baj az — mondotta a polgármesterhelyettes —, hogy nem sikerűinek a műsorklsérletek, hogy nem kerül műsorra olyan darab, amely alkalmas lenne a közönség érdeklődésének felkeltésére. Ezért arra gondolunk, hogy a
szezon hátralévő részét vendégszereplésekkel kellene élénkíteni. Ebben az irányban már meg is
kezdődtek a tárgyalások és valószínűleg Rózsahegyi Kálmán, Kiss Ferenc és Kovács Teri lesznek
a vendégciklus első szereplői. Lenne egy darab,
amely alkalmasnak látszik a színház látogatottságának fokozására, ez pedig a »Feketeszáru cseresznye*, Hunyady Sándor darabja. Irtunk is Roboz Imrének, a Vigszinház igazgatójának, hogy
adjon engedélyt a darab előadására, hiszen Budapesten már hetvenőtszőr ment. Roboztől most jött
meg a válasz. Nagyon sajnálja, <Je kérésünket nem
teljesítheti, mert a szerzővel kötött szerződése értelmében április elseje előtt vidéken nem kerülhet színre a >Feketeszáru cseresznye*.
Kijelentette még dr. Pálfy Jczsef, hogy a budapesti színházaknak ez a rideg magatartása is
fokozza a vidéki színészet válságát A vidéki színházak csak akkor juthatnak hozzá egy-egy nagyobb sikerű darabhoz, ha azt Budapesten teljesen lejátszották. A vidéki szinuszét érdekeit szolgálná, ha ezt a rendszert megszüntetnék, mert igy
egyetlen vidéki színház sem kerülhet abba a helyzetbe, hogy valamelyik darabot sorozatos előadásokban adhassa elő.

Küldöttség kéri a kultuszminisztertől
a felszabadult iskolaépületek visszaadását
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Amikor Szeged közgyűlése megszavazta az egyetemi hozzájárulás millióit, többek közölt azt
az ígéretet is kapta a kultuszkormánytői, hogy
az u j egyetemi intézetek felépítése u t l n felszabadulnak azok az iskolák, amelyeket annak
idején az egyetem idehelyezése alkalmával
az egyetemi intézetek ideiglenes hajlékául jelölt ki a város hatósága. Ezek közül az épületek közül a legnehezebben nélkülözi a város közönsége a Kálvária-téri fémipariskolát,
a Mars-téri faipari szakiskolád a Szentgyörgvuccái elemi iskola épületének lefoglalt helyiségeit, de talán a legnagyobb mértékben az
állami gimnázium épületét, mert a gimnázium
az egyetem idehelyezése óta kénytelen a reáliskola épületében meghúzódni, ez a helyzet
Dedig két iskola tanítási rendjét is megzavarja.
Az egyetemi klinikák már mind átköltöztek
n j tiszaparti hajlékaikba, de a felszabadult
iskolaépületek visszaadása körül nem tapasztalható megfelelő gyors tempó. Körmendy Mátyás felsőházi tag, ipartestületi elnök pénteken
délelőtt felkereste dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, akivel közó'te, hogy március 12-én,

amikor Szegedre jön a kultuszminiszter, hogy
résztvegyen a város árvizi ünnepélyén, nagyobb iparosküldöttséget kiván elébe vezetni.
A küldöttség arra fogja kérni a kultuszminisztert hogy a fémipariskola
épületét most
már mielőbb adja vissza eredeti rendeltetésének, miután az egyetemnek arra nincsen m á r
szüksége. Rendelje el ezen kivül a miniszter
a fémipariskola épületében azokat az átalakítási munkálatokat, amelyek szükségesek arra,
hogy a fémiparjskola ott megkezdhesse működését. Ezek a munkálatok körülbelül száznyolcvanezer pengőbe kerülnek, a költségek
egy hatodrészét azonban magára vállalta a kereskedelmi miniszter és igy a kultusztárcát
öthatodrész terheli. Igen fontos ipari érdek
fűződik ahoz, hogy ez az iskola szeptember
elsején már ebben az épületben folytathassa
működését. H a a fcmipariskola visszakapja
épületét, a faipari szakiskola is elfoglalhatja
hajlékát a Mars-téren, ahol jelenleg a fémipari
iskola működik. De végre felszabadulna a
Szentgyörgy-téri iskola is.
A fémipariskola Kálvária-téri épületében
volt hajléka a sebészeti klinikának, amely már
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régen elfoglalta u j helyiségeit Ebben az Iskolában kapott helyet az egyetem gyógyszertani
és élettani intézete, ezek a kibővített leszámolópalotában találják meg végleges helyüket,
a visszahelyezésnek tehát technikai akadálya
nem lehet.
A polgármester helyeslőleg vette tudomásul
Körmendy bejelentéseit, sőt kijelentette azt ls,
hogy a küldöttséget ki kell egészíteni nem iparos tagokkal is, hogy a város egész polgársága
kérje a minisztertől az egyetem számára feleslegessé vá 't Iskolaépületek visszaadását.

Márciusi hó
Pénteken teljesen abnormálisra fordult az
időjárás Szegeden. Reggel 7—8 fokos szokatlan hidegre ébredt a város, amit még fokozott
az éles szél. Délben sem enyhült az Idő, mig
délután hat óra tájban havazás kezdődött és
szünet nélkül tartott egész éjjel. Az éjszakai
órákban vastag hólepel borította be a várost.
Budapestről jelentik: Mátraháza környékén
erősen havazott. A régi 20 oentimeteres hóra
30 centiméter nj hó esett.

Argentínában — hőhullám
London, március 6. Argentínából kafasztrófáüs hőhullámot
jelentenek. A hőmérséklet
tőbbizben meghaladta a 100 Fahrenheit fokot. A levegőt teljesen tűrhetetlenné teszi a
rendkívül nagy páratartalom. A legutóbbi 24
órában Buenos-Ayresben hatan haltak meg
a hőségtől.

Az Újságíró Egyesület
tiltakozó távirata a kolportázsjog megvonása ellen
Budapest, március 6. A MOT jelenti; A'
Magyar Újságírók Egyesületének elnöki tanácsa pénteken délután ülést tartott. Az ülésről a következő táviratot intézték a belügyminiszterhez:
»Nagyméltóságú dr. Scitovszky Béla belügyminiszter urnák. A Magyar Újságírók Egyesületének elnöki tanácsa arról értesült, hogy
Nagyméltóságod több időszaki laptól az uccai
árusítás jogát megvonni szándékozik. Ma tartott ülésünkön megállapítottuk, hogy lapoknak
közigazgatási uton való
megrendszabálgozása
a sajtószabadságnak
és a fennálló sajtótörvénynek is súlyos sérelme. Az elnöki tanácf
ezért arra kéri Nagyméltóságodat, hogy a
lapok ellen irányuló intézkedését ne tegye
meg, ha pedig az intézkedés megtörtént volna
méltóztassék azt hatálytalanítani.
H a bárki
uek sérelmére vétség kővettetett volna el, ennek elbírálása a sajtótörvény érteiméiben cr
erre egyedül
illetékes biróság
hatáskörébe
tartozik.
Az
elnöki tanács
megbízásából
Márkus Miksa.*
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olcsók. Bevásárlásai előtt nézze meg
szenzációs kirakataimat es akkor

fog vásárolni, ahol a legolcsóbban
kap pénzéért garantált ló mlnóseget
Fehércégláblás

Széchenyi tér 15. B!au László mellett.

