
Szedő Miklós visszavonta 
pályázatát 

Ujabb fordulat a axinQáx ügyében — Hétfőt e ös±xef)lv/ák 
a sxinügyi bizottságot 

£A Délmagyirortzdg munkatár sá! 61.) A 
szegedi színház ügyében isinél kellemetlen for-
dulat következett be. Dr. Szedő Miklós, akit 
rendkívül megviselt feleségének, Lábasa Juci-
rmk tra .i\us halála, a hírek szerint elhatározta, 
hogy visszavonja pályázatát és lemond a sze-
gedi színházról. Elhatárczását egyik szegedi 
ismerősének jelentetie be azzal, hogy ugyanazt 
közli dr. Pálfy József polgármesterhelyettes-
• d is . A nagy meglepetést keltő hírt elhozta 
Szegedre a szinügyi bizottság egyik tagja Is, 
aki. meglátogatta Szedőt a Siesta-szanatórium-
ban. Szedő határozott formában jelentette ki 
előtte, hogy visszalép, mert családi gyásza 
annyira feldúlta idegállapotát, hogy képtelen 
fenne a szegedi szinház vezetésére. 

Dr.. Pálfy József polgármesterheljéties Szedő 
fcmondólevelét még nem kapta meg, de el-
határozásáról közvetett uton már értesült. Ér-
deklődésünkre a következőket mondotta a pol-
gármesterhelyet les: 

— Valószi íüleg a szombati postával kapom 
meg Szedő levelét, amely teljesen uj helyztét 
teremt a szinházkérdésben. Éppen ezért még 
a rendkívüli közgyűlés előtt összehívom a szin-
ügyi bizottságot is, hogy javaslatot kérjek a 
probléma megoldására. Mivel más Időpont már 
nem áll rendelkezésünkre, a bizottság ülését 
a közgyűlés napján, hétfőn dclben tizenkét 
órára hivom össze. Ha addig kapnánk a szín-
házra valami komoly, elfogadhatónak látszó 
ajánlatot, akkor véleményem szerint a közgyű-
lés választással lezárhatná a szinházagy ak-
táit, ha azonban ilyen ajánlat nem érkezik, 
akkor elkerülhetetlen a pályázat kiírása Eb-
ben az esetben egészen rövid határidejű, leg-
feljebb nyolcnapos pályázatot Írnánk ki és 
utána Ismét összehívnánk a rendkívüli köz-
gyűlést a választás megejlése céljából. Ertesü-
lésem szerint a szegedi színház iránt löbb 
olyan igazgató is érdeklődik, akinek már "an 
színháza. így komoly formában beszélnek Fo-
dor Oszkár pécsi, Sebestgén Mihály miskolci 
és Sziklai Jenő sopronkerületi színigazgatók 
hajlandóságáról, de hallottam más neveket is. 

— A hétfőn összeülő rendkívüli közgyűlés, 
ha választásra kerülhet a sor, a szubvenció 
kérdésével nem foglalkozhat. Ezt a kérdést 
a kisgyűlés tárgyalta le és hozott benne ha táró. 
zatot, mivel a szubvenció értéke nem haladja 
meg az ötvenezer pengőt, léhát nem tartozik 
a közgyűlés hatáskörébe. A kisgyűlés határo-
zata jelenleg fellebbezés alatt áll, értesülé-
sünk szerint a határozatot a belügyminiszter 
már jóváhagyta és igy ez a kérdés annál ke-
vésbé foglalkoztathatja a közgyűlést, mert a 
törvényhatósági bizottság nem fellebbezési fó-
ruma a kisgyülésnek. Foglalkozhat azonban a 
közgyűlés, természetesen csak akkor, ha vá-
lasztásra kerül a sor. az uj igazgatóval kö-
tendő szerződé^ tcrvezeiével A le - ezetét 

ugyanis már elkészítette dr. Szeherke Lajos 
tiszti ügyész és azt a közgyűlés elé terjesztjük. 

Szedő Mlkló« 
hétfőn este tevelet intézett Wlmmer Fülöphöz, 
akit megkért arra, hogy elhatározását közölje 
a szinügyi bizottság tagjaival. Szedő a levél-
ben a következőket irta: 

>A polgármester ur őméltósá^ához a mai 
napon levelet intézem, amely'.en részletesen 
kifejtet em azokat az okokat amelyek miatt 
nébáng hónapig nem vehetek részt olyan 
munkában, amely fokozott Izgalommal ¡dr. 
Azon elhatározásom, hogy egyeHire mm vál-
lalhatom a színház Ignzy'óíágdt a borzalmas 
események hatása alatt, családom, barátaim 
és orvosaim véleményére történt. Kérem a Min-
denhatót, adjon nekem megnyugvást és erőt 
ebben a tragédiában, hogy remélhetőleg a kö. 
zeljövében eleget tehessek az Önök megtisz-
telő meghívásának s tiszta művészi meggyő-
ződésemmel és munkámmal megköszönhes-
sem az előlegezett bizalmat.« 

A vád és védelem harca 
a bizonyítás kiegészítése körül 

a Házi Ufság-per pénteki tárgyalásán 
A törvényszék csak részben adott helyet a blzonyltásklegészltésl indítványok-

nak — Szombaton folytatják a főtárgyalás! 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sebe* 
László és társainak ügyét pénteken reggel sárt 
ajtók mögött folytatták. Csütörtökön ugyanis 
megkezdték a »Hást Újság« cikkeinek ismertetését, 
amelynek idejére az ügyész zárt tárgyalást kért. 
Csütörtökön csak a lap felével készültek el és igy 
pénteken is • »Házi Újság* cikkeinek ismertetésé-
vel folytatódott a tárgyalás. Tizenegy óra ttjban 
a nyilvánosság ismét bevonulhatott a terembe. A 
biróság ekkor kihallgatta tanuként Dobó Sándor 
rap zámost, aki Pontyik Pálnak volt a háziszolga. 
Dobó azt vallotta, hogy Gombkötő, Gora, Gladies 
is gyakran járt Pontyik lakására, ahol beszélge-
téseket folytattak. 

A szembesítések után az elnök közölte, hogy 
ezzel 

véget ért a bizonyítási eljárás. 
Ismertette • vádlottaktól lefoglalt bánfeleket. Az 
egyik vádlottól több plakátot vettek el a detek-
tívek. Ezekre vonatkozólag * \ádlott megjegyzi, 
hogy kerültek hozzá, hogv Bécsben, a munkás-
olimpiász idején osztogatták és ö is kapott belő-
lük. Hazahozta, mint érdekességet. 

Egy másik vádlottól több bélyeget •'* lefoglaltak. 
Ezek pártbélyegek voltak, amiket a szociáldem k-
rala párttagok kapnak a tagsági dijak lefizetése 
után. Lefoglalták Várnai Z'enT verseit, a »Má-
sodik ötéves tan< dmü könyvet, amelyekre vonat-
kozólag megjegyezték, hogy azok könyvkere kedői 
forgalomban ma ts kaphatók. 

Gombkötő Pétertől elvitték • detektívek órffy 

S Z fe C H E W Y 1 M O Z I 

Szombaton és vasárnap, szeptember 8-in éa 4-6n 

Marokkói átok 
dr4ma 9 felvonásban. 

Fősnerepekben. 

Adolf Wo&lbrllcli, JacK Trevor 
Catnllla Horn. 

Előadások hétköznapon 6, 7, 9, vasárnapon 3, 5, spon 
9 órakor. 

Bélának a >Magyar mezőgazdaság váltága« cimfl 
könyvét, lefoglaltak egy 1909-ban megjelent könyvet 
is. Sebesnél az »ötévé* tervet és verseket fog-
laltak (e. Sebes az elnök kérdésére azt válaszolta, 
hogy ezek « könyvek legális könyvek. Bitó Mi-
hálynál két »Vörös Segélyt-bélyegel tal<U'ak éa 
néhány folyóiratot, Gerától az ötévbs tervet, Mad-
zsar József néhány röpiratát és Orffy könyvét 
a gazdasági válságról, Silbermann Gyulától egy 
»Pokol« cimü vallásos könyvet vettelc et Dr. 
pesi Imrétől 

tObb szociálpolitikai könyvet 
és folyóiratot foglaltak le. Ssepesl kijelentette, 
hogy ezekre • könyvekre azért rolt szükség«, mert 
mint suocfálpoütlkávia! tudományosan foglalkozó 
embernek arányban kellett lenni« a tudomány fej. 
lődésével. A detektívek lefoglaltak agy noteszt is, 
amelyben 
V l " •,.'»-<. t ¿rv'lfc-v. J.'V\ ".Vík 

magyar dalok 
voltak feljegyezve. 

Az elnök forgatja * noteszt éa olvassa: 
»Nekem olyan asszony kett, ha beteg t* 

fen fel..,* 
*Söpnk a vápái ucedt, masíroznak a kato-

nák... • 
— Ezek pedig « félig elégetett dolgok — mon* 

dotta azután az elnök, amikor az iratok között 
megszeuesedett papírokra akadt. Korom Mihálytól 

lefoglaltak egy Ady-kOtelet Is. 
Ezek után dr. Balázs Sándor ügyész terjesz-

tette eló blzonyltáikieyéssité* indítványát. Arra 
kérte a bíróságot, hogy Ismerteasa a sérülésekről 
felvett iérülési jegyzőkönyveket, amelyből megál-
lapítható, hogy a vádlottak nem tettek panaiet a 
delekttvi kre. Indítványozta — tekintettel arra, hogy 
a vádlottak gúzsbakötésről, pofozkodásról beszéllek 
—> bogy a biróság hallgassa ki tanúként dr. 
Borbola Jenő rendöríötanácsost, aki a nyomo-
zás és a kihallgatások minden részleténél jelen 
volt. Becsatolta' 

a budapesti főkapitányságok 
nyomozásra vonatkozó (elönté-

seit, 
hogy a biróság tájékozódási szerezhessen azokból 
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