
Görög Sándor megfelebbezi 
a szinOgyi bizottság határozatát 

pftffii indulnak a város ellen. — A poioArmestor 
ellen leiebbezósoek nincs bslys 

(Á Délmagyarország munkatársitól.)) A 
szmúcyi bizottságnak az a dőntcsc, amely sze-
rint Görög Sándor színigazgatói szerződését 
nem liosszabbiihatja mea a polgármester, az 
e*esz városban nagy feltűnést keltett A be-
avatottak előtt ugyan nem >-olt titok, hogy 
Görtig Sándor helyzete rendkívül súlyos, de 
sokan az utoisó percekig hittek abban, hogy 
a szznügyi bizottság érdemeire való tekintet-
tel mégis a: régi igazgató szerződésének meg-
hosszabbítása mellett foglal állást A bizott-
sági tagok túlnyomóan nagy többsége (8:1 sza-
vazatarányban ejtették el Görögöt) határozott 
ugy, hogy az adósságokkal terhelt Görög Sán-
dort meilőzik és a színház vezetését dr- Szedő 
Miklósra bízzák. 

Görög Sándor szerdán este rendkívül le-
verten távozott a városházáról a szinügyL bi-
zottság ülése után ás csütörtökön már a kora 
délelőtti órákban megjelent dr. Somogyi Szil-
vwzter polgármesternél, akinek bejelentette, 
hogy 

mert a polgármester még februárban szóbe-
lileg megállapodott Göróggel, hogy a színhá-
zat a jövő szezonra is 5 kapja meg. A meg-
állapodás érteimében Görögnek nyilatkozatot 
kellett aláírnia, amelyben a szubvenciót illető-
leg aláveti magát a közgyűlés hozandó hata-
rozatának. Görög ezt a nyilatkozatot alá is 
irta és most a' volt igazgató erre alapítja 

fellebbezését de m-g arra i*, bogy 

a kisgyűlés Mfelentfm az Ö 
számára szavazta meg a ~ 

a fűtési ás a világítási segélyt A fellebbezé-
sében arra is hivstkozni fog Görögi hogy 
a polgármester több olyan hivatalos iraiot irt 
alá* amelyekben hivatkozások történtek orra. 
hogy az uj sziniszezonban is 5 lesz. az igaz-
gató. Görög Sándor ezen. az alapon tárgyalt 
a hitelezőkkel, aüiknpk nagy részével olyan 
megállapodást kötött, hogy kötelezettségeit 
majd az u j szezonban teljesiti Most termé-
szelesen ezeket tr megállapodásokat nem fart-
hatja be és igy őt súlyos károeodások érik. 
Ezért ugy ő, mint a hitelezők kártérítési igé-
nyekkel lépnek fél a várossal szemben, ezek 
szerint tehát a kártérítés perek lavinájára 
számíthat a> t í t o s 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek 
Görög fellebbezésével kapcsolatban az a véle-
ménye, hogy cl szznügyi bizottság döntése ét-
im fellebbezésnek mnest helye*. Görög felleb-
bezését ezért beadványnak tekinti, és igy In-
tézik eL -v ;. • 

Dr. Szedő Miklós, a »dezignált« színigazgató 
csütörtökön délben tisztelgő látogatást tett már 
dr.. Somogyi Szilveszter polgármesternél és 
megköszönte a színflgyi bizottság' meghívását. 
Szedő Miklós a polgármesternél tett látogatása 
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(A Délmagyarorazág munkatársátólJ Csütörtökön! 
délelőtt Lájer Dezső törvényhatósági bizottsági tag, 
szociáldemokrata, párttitkár a kövezömunkásek né-
pe» küldöttségéi vezette a polgármester elú. Lájer 
a küldöttség nevében arra kérte a polgármestert, 
hogy a váras végeztesse el a munkanélküli köve-
Zőkkei a lerongyolódott uccák kövezeteinek kijavi-
tását. Rámutatott Lájer arra, hogy az uccaburkolás* 
hoz szükséges anyag a város rendelkezésére ált, 
van kő, van homok és a városnak csupán a mun-
kabéreket kellene előteremtenie. A kóvezőmunkások 
már bosszú idő óta egyetlen fillért sem kerestek 
te kétségbeesetten néznek, a jövő tél felé. De sa-
lyoa károsodás is éri a várost, ha a megrongált 
követeteket nem javíttatja ki, mert minél tovább 
halogatják ereket a munkálatokat; a kövezet annál 
jobban romlik és kijavítása annál több pénzbe 
kerül Végül felhívta Lájer a polgármester figyel-
mét arra is, hogy a költségvetésben az uccák kS-
uezésére fcfoett raszegef eüdeig nem vették igénybe-

A polgármester isijelentette, hogy szívesen adna 
munkát, ha volna miből, hiszen a város most 
még a tisztvUeioit sem tudja pontosan fizetni 
Tudatában van aana*. hogy egyes uccák burkolatai 
siralmas állapotban vannak és nagyon is rászorul« 

alakítson a hatáság egy helyetini bizottsá-
got, amelv a gazdák, a keneskaJők éa az ex-
portőrök kőoött felmerülő vitás kérdésekben 
azonnal dönthet Ebbe-a helyszíni bizottságba 
egy-egy tagot delegálna a. város, a kereske-
delmi éa iparkamara és a gazdasági egye-
sület. Felmerült még az az óhaj is, hogy 
a gyümölcstermelők részére a rendes hetipta-
ccs napokon kívül még egy külön gyümölcs-
piád napot szervezzenek* de » bizottság ezt 
nem találta teljesíthetőnek, miután a termo-
lök úgyszólván minden nan hoznak be gyü-
mölcsöt a tunyákról 

Felkéri a bizottság a Má*-ot, hogy az ex-
port előmozdítása érdekében a berakásnál bo> 
csáseon fedett szint az exportőrök wndelko-
zésére, mert a gyümölcs bevagonirozá&a csakia 
hűvös helven történhetik. A * is kéri a. bizott-
ság a Máv-UM» hogy változtassa meg a gyü-
mölcsfeladás eddigi, lehetetten rendszerét, 
amely szerint a vonat indulás", előtt kék órá-
val már nem adhat fel gyümölcsöt senki. A 
bizottság azt kéri, hogy ezt az időt félórára 
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A Máv-val szemben azonban az a legfőbb 
kívánság, bogy szállítsa le a szállítási tarifát 
fesaagedi viszonylatba* mert most a közelebb 

. fekvő piacok, mini. Recskemét és Nagykőrös 
sakkal kedvezőbb belvzetben vannak* mint 

asc Iskola 

nak a javításra. Tudja,, hogy pfidáuf as Iskola* 
ucca kövezete teljesen elhanyagolt áüapotban »a» 
és. ennek az, uccának a burkolatát kellene a. fef 
sürgősebben megjavítani Azt is hídja, hogy javí-
tásra szorulna a Kossuth Lajos-sugárut eleje fe 
vége, meg- a. Kálvária-ucca alsó ráess la. De ezekre 
a munkalatokra nincs Mezet. 

— Azért megpróbálunk, valamit «•». nmdotta a 
polgármester — te saobájába kérette Scultétg Sán-
dor főszámvevőt Berzsnezeg Domokos műszaki 
főtanácsost és dr. ördög* Lajos tth tanácsnokot, 
akikkel hosszasan tárgyalt errőt a kérdésről A 
tanácskozás után közölte a küldöttség- tagjaivet 
hogy a legsürgősebb, burkolási munkálatok elvég-
zésére sikerült fedezetet találnia és a kőzett nopek. 
ban már meg is kezdik «z kkola-ceca kitiveze* 
sét, a Kossulh Lajos^ugánt és « Vaspálya-utxtz 
kövezetét pedig kitwHják. Mindetekhez a mun-
kálatokhoz 10-—12 vagon, bazallkockakö szükséges. 
Ezt a várna a legsürgősebben megrendeli és már a 
jövő hét folyamán hozzá is kezdhetnek ezeknek a 

L kővezési munkálatoknak az elvégzéséhez. 

i A küldöttség tagjai a polgármester határozatát 
nagy megnyugvással vették tudomásuL 

A szegedi 
sürgős tarif« 

f-á Délmaggarorszúg munkalárnálól.)) A 
szegedi gyümölcsexport bizottság cs. ¡örtokön 
delelőtt a városháza bizottsági termében tar-
totta első ülését dr. Csonka Miklós tanácsnok 
elnéklésével A bizottság ezen az első ülésen 
különböző kívánságokról tárgyalt, amelyek a 
•árossal, a postával és a Máv-val szemben me. 
ruitak fel 

A Syümölcskereskedőknek az a legfőbb ki-
•ansaguk, hogy a hatóság erélyesen hajtsa 

a piaci ne cdszabál vokat és intézkedek, 
ü o c y a a l t névvel ellátott blokkokkal vásárol-

hassanak a termelőktől. Véget kell vetni an-
nak az áldatlan állapotnak is» hogy amikor 
a termelő árujával megérkezik a piacra, a 
szedők valósággal megrohanják. A bizottság 
javaslatot tesz a városnak arra is, hogy a 
gy ümölcspiacokat a Rudolf-téren egyesítse és 
a nagybani eladásokat a jövőben kizárólag a 
Rudolf-téren engedélyezze. A termelők most 
szerieszét árusítanak a váróéban, ha köz-
pontosítják a gyümölcspiacot, annak jótékony 
hatusa lesz az árak kialakulására is. 

Az úJésra felmerült az a kívánság is, hogy 

Az ülésen elhangzott kívánságokat és Indít-
ványokat « bizottság a város hatósága elő 

Óriási tűzvész tombol 
Coney Islandon 

Newyork* julius 14. A Coney Tstandon, New-
york tengerparti szórakozó negyedében ha-
talmm ittsois- tört ki, amely az eddigi becs-
lések szerint raár;s sok millió dollár kárt oko-
zott és egyike a legnagyobb tüzeknek, ajno-
lyek Amerikál>an valaha pusztítottak. 

, A tűzvésznek, miegay 500 uiUa esett áldo-
zatul és nagy épületek is tucatéval pusztul-
tok et. A lángok martaléka tett ezenkívül 
rengeteg vendéglő, fürdőház, penzió és több-
száz autó is. A f3z rohamos tovaterjedése 
folytán számon sebesültje is van a katasztró-
fának. A tűzvész színhelyén dolgozik csaknem 
az egész newyorki tűzoltóság.. 

A fürdőzők ezrei, akiknek jv'iá.' a kabinok-
ban égtek, fürdőruhákban menekültek haza. 
A tűzvész tartsma alatt az aitfóbuszok mint-
egy ötvenezer főnyi kíváncsi közönséget hoz-
tak a katasztrófa színhelyére, amely nagy ér-
deklődéssel szemlélte a látván»'-« miközben a 
mozioperatőrök serege film felv 'telelet készí-
tett A rögtönjött segélyhelyen őísrúz orvos 
nyújtóit körülbelül ötessr embernek első se-
gélyt 

I brazillal lanüiy mzsésitott 
a MkaMk ellen 

Rió de Janeiro, julius 14 Meg nem erősí-
tett hírek szériát kormánycsapatok visszafog-
lalták Santos városát, amelyet a tegnapi nap 
folyamán a felkelők megszállottak. .4 kormány 
igen erélyes eltentállásra készül a felkelőkkel 
szemben és a tegnapi nap felva nán fegyverbe 
szóli'oita a taitalckosok első két korcsztá-
lvát 


