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» A város m é g a n y a g i áldozatokra Is h a jlandó
a tábla elhelyezése érdekében« —
mondotta a polgármester a miniszteri kiküldöttekkel tartott megbeszélésen
A helyszint szemle eredménytelenül végződött
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr.
Zábo rszky István helyettes államtitkár és dr.
Fülei-Szántó Endre miniszteri tanácsos, akik
az igazságügyminiszter és a kultuszminiszter
megbizásából szerdán délután Szegedre érkeztek, csütörtökön délelőtt helyszíni szemlét tartottak mindazokban az épületekben, amelyek
az ítélőtábla, illetve a központi egyetem elhelyezésével kapcsolatban fölmerült kombinációkban szerepeltek. Megtekintették a központi
egyetem épületét, a tábla jelenlegi épületét,
ellátogattak az iparostanonciskolába, a fémipariskolába, a leszámolópalotába, a belvárosi
elemi fiúiskolában és mindenütt alaposan
megvizsgálták az elhelyezés lehetőségeit. A
helvszini szemlén részt vettek az egyetem, a
tábla, a város és a mérnöki hivatal képviselői,
akikkel a két miniszteri kiküldött délben közös megbeszélést tartott a városháza tanácstermében. A megbeszélésen már dr. Somogyi
Szilveszter polgármester elnökölt, aki szerdán
este féltiz órakor érkezett haza hathetes szabadságáról és csütörtökön délelőtt már elfoglalta hivatalát.

iparostanonciskolát és a belvárosi elemi iskola
épületét, amely a tanonciskolával, szomszédos
telken fekszik. A belvárosi fiúiskola átköltözhetne a tornyosiskola épületébe, ahol jelenleg
a tábla működik, az iparostaninciskola pedig
megfelelő helyiségeket kapna a fémipariskola
épületében.
— Dr. Láng-Miticzky Ernő táblaelnök hivatko zott arra, hogy az igazságügyminiszter rendelkezése szerint a táblának meg kell kapnia augusztusig régi épületét, igy tehát tartania kell
magát ehhez az igazságúgyminiszteri rendelkezéshez. Más megoldáshoz a maga részéről
nem szívesen járulna hozzá. Elismeri, hogy a
dr. Pálfy József által ajánlott megoldás a tábla szempontjából előnyösebb, mintha jelenlegi
helyén kellene maradnia, de azért ha választania kellene, inkább a jelenlegi épületet választaná, amely mégis csak ideiglenes megoldás
maradna. Á tornyos iskola épületében vannak
még kihasználható terjeszkedési lehetőségek.
— Én a város hatósága nevében kijelentettem, hogy a város esetleg áldozatokra is hajlandó a két fontos intézmény megfelelő elhelyezése érdekében. Hajlandó vagyok előterjesztést tenni a közgyűlésnek, hogy a város
vállalja el a belvárosi elemi iskola épületének
35.000 pengőt kitevő átalakítási költségeit, ha
ezzel megfelelő hajlékhoz juttathatja az Ítélőtáblát, va<rv pedig építtessen uj emeletet a tornyos iskolára, ha igv ott maradhat továbbra
is n tábla.
Elmondotta a polgármester, hogy a megbeszélésen nem történt közeledés az egyetemi és
a táblai álláspont között. A tárgyalás kimért
hangulatban folvt és mindössze azzal az eredménnyel végződött, hogy a miniszteri kiküldöttek külön-külön tesznek jelentést minisztereiknek és közlik velük a szegedi tárgyalásokon és helvszini szemléken szerzett tapasztalataikat.
A két miniszteri kiküldött csütörtökön viszszautazott Budapestre.

A tanácsteremben tartott megbeszélésről dr.
Somogyi Szilveszter a következőket mondotta
a Délmagyarország munkatársának;
— Dr. Schmidt Henrik professzor, az egyetem rektora az egyetemi tanácsnak azt a kívánságát terjesztette elő, hogy a központi
egyetemet hagviák meg a jelenlegi helyén,
Rnielyet annakidején csak ideiglenes használatra kapott és igv nem lenne értelme, hogy
innen ismét ideiglenes hajlékba kellene költöznie. Ez az átköltözés igen nehéz probléma,
a hatalmas egyetemi könyvtár és az aula berendezésének megmozditása rendkívül költséges lenne. Dr. Pálfv József polgármesterhelyettes, aki behatóan foglalkozott a kérdéssel,
ismertette ezután javaslatát, amelynek lényege az, hogy a központi egyetem maradion meg
jelenlegi helyén, a táblának pedig adják át az
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legközelebb a Széchenyi Moziban
is, hogy Görög igazgatónak csütörtök délután
öt óráig adott haladékot a mult évi gázsitartozások és a szinészegyesületi tartozások rendezésére azzal, hogy abban az esetben, ha igazolja ezeknek az összegeknek a lefizetését az
egyesület lépéseket tesz a minisztériumban a
koncesszió visszaadása érdekében.

Balta Kálmán
a Délmagyarország munkatársának a kővetkezőket mondotta.
— A konzorciumot csak a legvégső esetben
alakítjuk meg, mert tisztában vagyunk azzal,
hogy ez a megoldás nem szolgálja sem a szinház, sem a társulat, sem pedig a város érdekeit
Ha azonban Görög igazgató a terminusig nem
ttljesiti kötelezettségeit, akkor nincs más megoldás. Görög annakidején kötelezettséget valialt arra, hogy a mult évi gázri'nrtozásokat és
az egyesületi illetékeket meghatározott havi
részletekben megfizeti. Játszási engedélyét ezzel a feltétellel kapta meg.
— A miniszter most nem az egyesület javaslatára, hanem az érdekelt szincszek feljelentése alapján vonta vissza játszási engedélyét.
Görög
igazgató
kijelentette, hoffv
csütörtök délutánig rendezi a dolgokat. Le kell
fizetnie tartozásának egyrészét, a másik részét
szombatig, a harmadik részét oedig a jövő hét
csütörtökéig.
A színházban a délutáni órákban nagy volt
az izgalom, ö t órakor Balla Kálmán utasítására kifüggesztették a szinház tábláján a hirdet ményt, amely ülésre hívta össze a társulat
tagjait. Amikor azután Balla fél 'iát után
megjelent az igazgatói irodában. Görög igazgató átadta neki az összejret azzai, hogy hátralevő tartozását a jövő hét csütörtökig rendezi.
A szinészegyesület delegátusa elfogadta a felajánlott összeget és hozzájárult Görög kívánságának tel jesítéséhez, megadta a kért haladékot és igv az összehívott társulati ölés elmaradt. A szinészegyesület megbízottja az éjs.^-ka visszautazott Budapestre.

ífimet/mérgeszés A fászberényi választás
fialom
ja
Budapest, február 16. A Budapesti Értesítő

(A Délmagyarország munkatársától.) A sándorfalvai szeszmérgezésnek ujabb halálos áldozata van. Csütörtök délben a szegedi belgyógyászati klinikán meghalt if j. Makra István
18 éves napszámos. Ezzel a pálinka áldozatainak száma hétre emelkedett.
Ifj. Makra István édesapja kedden halt meg
ugyancsak alkoholmérgezésben. Az öreg és a
fiatal Makra az elsők között volt, akik Németh
István törkölvös üvegeit megrohamozták. Az
öreg Makra még az első éjszakán kiszenvedett,

fia most pusztult bele a mértéktelen ivásba. A
Makra-család tragédiája hasonlatos a Dobócsaládéhoz. Itt is ketten haltak meg, itt is egyszerre két embert kell az árváknak elsiratniok.
A Makra-család a családfő és a legidősebb
kenyérkereső fiu elvesztésével, támasz nélkül
maradt.
A Sándorfalván ápolt betegek közül kettőnek az állapota a délutáni órákban válságosra
fordult Valószinü, hogy a halálos áldozatok
száma még emelkedni fog.

Kétnapos Izgalmas tárgyalások
a színházban
A Szinészegyesület kiküldöttel Szegeden

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi szinház körül szerdán bonyodalmak keletkeztek. A kultuszminiszter leiratban értesítette a város hatóságát, hogy Görög igazgató
játszási engedélyét visszavonja, mivel Görög
nem teljesítette azokat a feltételeket, amelyekkel megkapta a szezon elején a koncessziót. A
feltételek között szerepelt többek között az is,
hogy tóros határidőn belül ki kell fizetnie
a múlt évből fennmaradt gázsitartozásokat és
ki kell egyenlítenie az Országos Szinészegyesülettel szemben fennálló tartozásait is. Ertesitette a miniszter a várost hogy az Országos Szinészegyesület elnökségét megbízta a
szegedi színtársulat konzorciummá való átalakításával és kérte a miniszter, ho^y a város támogassa a konzorciumot mindaddig,
amíg végleges megoldásra nem kerül sor.
A kultuszminiszter leirata kedden érkezett
meg Szegedre, mivel azonban Apponyi temetésének napján hivatalszünet volt a varosházán,

a miniszter leiratáról a város hatósága csak
szerdán szerzett tudomást. Szerdán megérkezett

az

Országos Szinészegyesület
detegécfója,

Sebestyén Géza elnök és Balla Kálmán alelnök.
Balla Kálmán magával hozta a kultuszminiszternek az egyesület elnökségéhez intézett leiratát, amely megegyezik a városhoz intézett
leirat tartalmával.
Balla Kálmán megérkezése után azonnal
megkezdte a színházban

a könyvvizsgálatot,
amely a késő esti órákig tartott. A vizsgálat
eredményét — amely szerint a szinház február l-ig 10.000 pengő deficittel működött
—
az esti
órákban
közölte dr. Fülei
Seánthó miniszteri osztálytanácsossal, aki
szintén Szegeden tartózkodott és közölte azt

jelenti: Az Apponyi halálával megüresedett
jászberényi kerületben előreláthatólag március 5-én lesz a választás. Imrédy Béla pénzügyminisztert holnap kérik fel a jelöltség
vállalására. A pénzügyminiszter hir szerint
programbeszédet tart. Leutazik a kerületbe
Gömbös miniszterelnök, Sztranvavszkv Sándor és több képviselő.

Kolumbiai csapatok
előnyomulnak Peru területén
Newyork, február 16. Miután Kolumbia és
Peru között megszakadt a diplomáciai kapcsolat, jól értesült diplomáciai körökben biztosra veszik, hogy megtörténik a hadüzenet.
A kolumbiai hadszintéri jelentés szerint a kolumbiai csapatok heves harc után megszállták
Tarapaca városát.
A perui kormány a Tarapaca körül lefolyt
harcokról jelentést adott ki, amely megállapítja. hogy a kolumbiai haderő főparancsnoka ultimátumot intézett Tarapaca lakosságához. Később azután brazíliai vizekről megnyitotta az ágyutüzet a város ellen, mire később
a kolumbiai hajók ismét visszavonultak.
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