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1941-ig meghosszabbítják 
a színigazgató szerződését 
A szinügyi bizottság szerda! ülésén teljesítette Sziklai Jenő 

kérelmét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szin-
ügyi bizottság szerdán délben ült össze a vá-
rosházán dr. P á l f y József polgármester el-
nökletével, hogy letárgyal ja S z i k l a i Jenő 
színigazgatónak a szerződés meghosszabbítá-
sára és a szubvenció-előleg folyósítására vo-
natkozó kérelmét. A zárt ülésről a polgármes-
ter érdeklődésünkre a következőket mondotta: 

— A színházigazgató az ülés elején bemu-
tatta változó müsortervezetét, amelyhez a bi-
zottság hozzájárult, majd elismerését fejezte 
ki a színigazgatónak az eddig végzett munká-
jáért. Megállapította a bizottság, hogy Sziklai 
Jenő beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az 
előadások nívósak, gondosak, művésziek és 
igy méltók az ország első vidéki színházához. 
Foglalkozott a bizottság a szerződés megh^sz-
szabbitásának a kérdésével és egyhangúlag 

ugy határozott, hogy javasolja a szerződés 
meghosszabbítását még pedig 1941 augusztus 
31-ig. Ez tulajdonképpen négy esztendős meg-
hosszabbítást jelent, mert Sziklainak az ér-

(A_ Délmagyarország munkatársától) A vá-
ros idei költségvetése a múlt héten került a 
tárcaközi b'zottság elé a belügyminisztérium-
ban és valószínű» hogy még ebben a hónapban 
megérkezik a belügyminiszter jóváhagyása- A 
tárcaközi bizottság üléséről kikerült hírek sze-
rint — a tárgyalásról részletesein nem nyilat-
kozik a polgármeter — a költségvetésen lénye-
ges változások várhatók- Szinte bizonyosra ve-
hető. hogy a pótadó kulcsát a közgyűlés által 
megállapított 68 százalékról 70 százalékra 
emeli fel a belügyminiszter, a forgalmi adóré-
szesedés cimén előirt összeget azonban leszál-
lítja- mert a közgyűlés által a pénzügyi bizott-
ság javaslatára végzett tételemelést a tárcaközi 
bizottság a pénzügyminiszter megállapítása 
alapján irreálisnak találta- Emelni fogják azon-
ban a. bevételi rovat néhány tételét és így hely-
reáll ismét a költségvetési egyensúly-

(A Délmagyarország munkatársától) A 
rendőrség a város több forgalmas pontján a 
közlekedő járművek összeírását kezdte meg leg-
utóbb- Egyelőire hét helyein: a Dugonics-téren. 
a főpostánál, a Klauzál-téren ós a Kelemem-uoca 
kereszteződésénél, az artézi kútnál, a Kossuth 
t.ajos-sugárut és a Párisi-körut sarkán. továb-
bá a két vasútállomás előtt számlálják a jár-
müveket- Egynapos tapasztalat szerint 

a város területén legforgalmasabb 
pont a Kelemervucca és a Klauzál-

tér kereszteződése, 

a tegnapi napom a nappal' órák alatt itt nem ke-
vesebb. mint 3964 kerékpárt számoltak össze-
verni sokkal kisebb a forgalom a Kossuth La* 
if>s-sugárut és a körút sarkám, ahol! szerdán 
délben egy óra leforgása alatt 185 kerékpár 
közlekedett- Általában a legtöbb kerékpár köz-
lekedik a szegedi uccákon. ezután következnek 

vényben lévő szerződéséből még másfél éve 
van hátra. 

— Megállapította a bizottság, hogy a szer-
ződés meghosszabbítása a városra nézve sem-
mi veszedelemmel nem járhat, mert hiszen a 
szerződés elég szigorú és igy abban az esetben, 
ha az igazgató nem teljesítené kötelezettségeit, 
a város bármikor felbonthatja a szerződését. A 
bizottság megítélése szerint ilyesféle aggoda-
lomra azért sem lehet ok, mert Sziklai eddig 
kifogástalanul teljesítette kötelezettségeit, ren-
desen fizette személyzetét és művészi munkája 
is megfelel a követelményeknek. A bizottság 
javaslatát, mivel szerződés-módosításról van 
szó, a legközelebbi közgyűlés elé terjesztjük. 

— Kimondotta a bizottság azt is, hogy te-
kintettel a súlyos helyzetre, javasolja a kért 
szubvenció-előleg folyósítását. Sziklai igy két-
havi szubvencióját veheti fel előre. Az ötezer 
pengős kaució lefizetésére viszont ujabb hala-
dékot kap egészen a jövő szezon kezdetéig. 

A belügyminiszter — értesülésünk szerint — 
a részletek terén is több változtatást hajt vég-
re- Igy többek között visszaállítja nagyrészben 
a költségvetésbe azt az összeget, amely a gaz-
áasági szakértők fizetésére szükséges, de ame-
lyet a közgyűlés hosszú vita után törölt a ki-
adások közű1, mert a gazdasági szakértők to-
vábbi alkalmazását feleslegesnek találta. A köz-
gyűlési határozatnak ezt a részét többen meg-
fellebbezték és fellebbezésükben rámutattak ar-
ra, hogy a gazdasági fe'ügyelők további alkal-
mazását a földbirtokos vá^os és a bérlőtársa-
dalom érdeke feltétlenül megköveteli, a gazda-
sági felügyelők teremtettek közvetlen össze-
köttetést a város hatósága és a bérlőtársada-
lom között- A miniszterközi bizottság eilfogadta 
az érvelést és két gazdasági felügyelő fize-
tését visszaállította a költségvetésbe- Eddig 
három szakértője volt a városnak-

az egylovas, majd a kétlovas kocsik, végű! az 
autók- Az autóforgaílom szempontjából a fő-
posta ^árnyékét illeti az elsőség, azután kö-
vetkezik az áirtézi kut környéke-

A forgalomszámlálás kiterjed minden járműre, 
a külföldi és idegen rendszámozásu személy-
autókat külön kimutatásba foglalják- A tramszr 
kontinentális autóut emelkedő forgalmára va'l az 
a körülmény, hogy átlagosan léi óránk'rá egy 
idegen rendszámozásu autó érkezik Szegedre-
A koos¡forgalmat a tanyavilág adja, a városban 
közlekedő egy- és kétlovas koosik 85 százaléka 
a tanyára való- Megállapítható, hogy hetipiacos 
napokon a kocsiforgalom Szegeden négyszere-
sére szokott emelkedni-

Félévvel ezelőtt a cserkészek csináltak ¡'ye<n 
forgalmi statisztikát a város főbb pontján- Most 
minden hónapban pár napon keresztül összeír-
ják a jármüvek forgalmát- Valószínű, hogy ké-
sőbb a statisztika alapián rendezik majd a 
közlekedést és az egyes utvonalakon u.i köz'e-

tkedéai rendszabályoklat léptetnek életbe-
A forgalom megfigyelésére az is impulzust 

adott, hogy 

az utóbbi 'dőben több közlekedési 
baleset történi a Belváros legfor-
galmasabb, de a forgalom lebonyolí-
tására legalkalmatlanabb utvonalán, 
a Zriuyi-uccában és a Kelemen-

nccdban 

Legutóbb az egyik balesetnek h a l l o s áldozata 
is volt- A statisztika elkészítése után bizottság 
fogja megvizsgálta!, miképen lehetne elterelni 
a Zrínyi- és a Kelemeíi-uccából a teherforgal-
mat-

A felmerük kérdéssel kapcsolatban Pick .Jenő 
konmány főtanácsos. törvémyhatósági bizottsági 
tag figyelemreméltó megoldási lehetőségre h iv 
fa fel a Délmagyarország figyelmét-

— Elgondolásom szerint — 'rja Pick Jenő 
— három útvonal áU rendelkezésre, amely a 
Belvárosban áthalad- Az egyik a felső- és ahfr 
tiszaparti rakpart. a Stefánia aktt_ a pónzügv' 

igazgatóságtól a teherpályaudvarig- Előnye, 
hogy kitűnő kövezet áll rendelkezésre, amely 
azonban az állandó vízállás foflytán nagy meg-
rongálódásnak van kitéve, igy sürgősen kija-
vítandó- A homokraktározás pedig — ezt a vá-
ros már régebben elhatározta — áthelyezendő 
onnan a Római-körút környékére- Ezen ut meg-
építése tehermentesítené az egyetem előtti te-
herforgalmat. 

— A második útvonal a gróf Apponyi Albert-
itcca leujne, amelynek hátránya szűk és köveze-
te rossz állapotban van- A harmadik a Tisza 
Lajos-körut. amely ideálisain megfelel, kivéve a 
két hetipiaci napot- amelyen a forgalom rvagy 
akadályokba ütközik-

Kivégezték 
a Szabadság-téri bandi-

tákat 
Radovics szótlanul, Szepesi 
térdrerogyva, Tari moso-

lyogva lépett a bitó al6 

Budapest» jam/uáir 22- A Szabadság-téri bank-
rablóikat. akiknek vakmerő támadása három 
emberéletet követelt, szerdán reggel a gyűjtő-
fogház udvarán kivégezték 

A gengszterek utolsó éjszakájukat nyugodtan 
töltötték- aludni azonban csiak Szepesi László 
tudott- Tari Nándor néhány órával a kivégzés 
előtt fejezte be naplóját, amelynek est a cime* 
adta: „Életem és megtérésem". 

Radovics Láiszló ügyvédjét arra kérte, hogy 
nevében kérjen bocsánatot az áldozatok hozzá-
tartozóitól- Szepesi László levelet irt a sira-
lomházban Hauptmann Brúnónak, a Lindbergh-
bóbi gyilkosának- A lewelet védőjének adta át. 
hogy juttassa el Amerikába-

Elsőnek Radovics Lászlón hajtotta végre a 
halálos ítéletet Bogár János hóhén-- Azért vé-
gezték ki Radoviosot először, mert az ő go-
lyói Ölték meg a Szabadsáig-tén bankrablás 
áldozatait . 

Radovios rogyadozó ttérdefcikel lépett az 
akasztófa alá, egyetlen szó nélkül ment a ha-
lálba- Tizennégy perc múlva áHoH be a halál 

Szepesi, amikor előveziették. térdrerogyott 
és megcsókolta a feszületet, amelyet a fehér 
stólás katolikus pap a kezében tartott-

— Édes jó Istenem • • • se • • . gits meg • • 
— hörögte szaggatottan Szepesi, amikor a bakó 
a hurkot a nyakába tette-

Tari Nándor halálsápadt arocal. de mosoh't 
erőltetve arcára lépett a bitófa alá- Ezek voltak 
utolsó szavai: 

— Dicsőség Istennek 1 Uram. vedd magadhoj 
az én bűnös lelkemet • • . Bocsáss meg. Urain, 
m'nt ahogy én is megbocsátok mindemklnek-

Tizenegy perc múlva jelentette Bogár János, 
hogy az utolsó Ítéletet is végrehajtotta-

Belvárosi Moi l Csütörtök, péntek 

Íz elsodort asszony 
Nagy társadalmi dráma. 
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\ beliigQminiszíer visszaállítja 
a városi Költségvetésbe a gazdasági 

szakértők fizetését 

SZÁMOLJÁK AZ UCCÁK 
FORGALMÁT 


