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Kiirják a pályázatot a színházra. 
— A közgyűlés fölemelte a helyárakat, - Reformok a 'szerződésben. — 

(Saját tudósítónktól.) A dr. Cicatricis 
Lajos .főispán elnöklésével tanácskozó ápri-
lisi közgyűlés egyetlen tárgyánál: a szinházi 
szerződés, a helyáremeiés é s a szinházi re-
formok kérdésénél volt vita. A közgyűlés a 
következőkép döntött: a pályázatot a szín-
házra haladéktalanul ki kell irni, a /helvára-
kat a már ismert méretekben fölemeld, azon 
fcrail olyan módosításokat iktatott a szerző-
désbe. amelyek amellett az anyagi bázis 
mellett, amelyet a lielyáremelés n.yujt, biz-
tosítják a szegedi színpadon a komoly zene 
kultuszát. 

A színházi szerződés ügyét dr. Gaal 
Endre tanácsos referálta. Csaknem félórás 
t'őadásban ismertette a történt intézkedéseket 
és a (tanács javaslatait. A tanács — mint azt 
megit tuk már — azzal a javaslattal terjesz-
tet te az ügyet a közgyűlés elé,, Ihogy a iközgyü 
lés járuljon hozzá a szinügyi 'bizottságnak 
helyár-fölemelés iránti indítványához, ezen-
kívül pedig a szerződésben hat hónapos szini-
szezon tartására kötelezzék az igazgatót. 
•Ezenkívül javasolta még a tanács, mondja 
k i a közgyűlés, hogy a színházra pályázatot 
hirdet. 

Pásztor József volt az első fölszólaló. A 
pályázat kiírásáról szóló tanácsi javaslatot 
készséggel üdvözli, inert a városnak egyetlen 
alkalmat ,sem szaltad elmulasztania a r ra 
nézve, hogy esetleg a réginél jobb ós rende-
zettebb helyzetet teremtsen. Nem lehet azon-
ban egy véleményen a tanácsi javaslatnak 
azzal a részével, amely a helyáraik föleme-
lésére vonatkozik. Az, hogy jelenleg a sze-
gedi szinház helyárai legolcsóbbak az egész 
országban, nem lehet érv, mert a többi vidéki 
színházak bevétele a magasabb helyárak mel-
lett sem éri el azt az összeget, amit a szegedi 
szinház egy estén át bevesz. Ha a városnak 
ilyen nagy színháza van, annak a hasznát 
nem az igazgatónak, hanem a közÖtiségnek 
kell élvezni© .azáltal, liogy olcsón já rha t szín-
házba. Majld rátér a színészek fizetésére. Szi-
íiészeMőJ tudja, hogy minden színész kétsze-
resét ikereste meg a konzorcionális alapon 
megállapított. összegmek. Nagyon ajánlatos-
nak t a r t j a a. íbeláiigyimioasztér sziin ház-ügy-
ben küldött leiratának megszivlelésót, amely-
ben a miniszter hangsúlyozza, hogy a szerző-
désben nincs elég biztosíték, amely a. művé-
szi vezetésre vonatkoznék. Almássy a bel-
ügyminiszterhez küldőt t memorandumában 
azt irta, liogy Szegeden a komoly zene nem 
találkozik a közönség megértésével és elő-
adja, hogy 6 év előtt bemutatta a Toscát, üres 
házaik előtt. Azt azonban elfelejtette meg-
írni Almássy, hogy akkor nem voltak éne-
kes színészei. iNézzüik meg most; szinre került 
a Tosca, hatszor egymásután, mindig zsúfolt 
ház előtt. Egyébként hajlandó hozzájárulni 
a ihelyárak fölemeléséhez is, de a szinigaz-
gadó adjon rekompenzáeiót a szinház nívójá-
nak emelésében. Nem járulhat azonban hoz-
zá, hogy a színi idényt az igazgató tetszésétől 
tegyék függővé. A színielőadások nivója 
emelésének nagy akadálya a színpad hiányos 
technikai fölszerelése. Ezért linditványozza: 

— Mondja ki a közgyűlés, hogy a szín-
házi előadások művészi nívójának emelése 
érdekéből szükségesnek (tartja ia színpadnak 
a mai kor igényei és eszközei szerint való 
átalakítását. (Ebből a célból ihivj-a fel a Ta-
nács figyelmét arra, ihogy a háború befeje-
zése után, amikor m á r az anyagok hozzáfér-
hetősége és á ra az építkezést- lehetségessé te-
szi, készíttessen tervet és költségvetést a szín-
pad átalakításáról és terjessze azt- a közgyű-
lés elé. 

Pótinditványt terjeszt be ezenkívül, hogy 
a szerződésben a 6-ik jxmt. után 7-ik pontnak 
v< gyék Ita, hogy a város biztosítékokat -kap-
jon a művészi nivó emelésére, a következő-
ket : 

— A helyárakat a jelen szerződésben az 
eddiginek -mintegy 33 százalékával emelte a 
város. Tette ezt azért, hogy a szinház mii-
vészi nívójának jelentékeny emeléséhez je-
lentékeny anyagi bázist teremtsen a vállal-
kozó igazgató számára és hogy különösen iaz 
operai előadásoknak . a nagyméltóságú máigy. 
kir. Közolkbatáisügyi és Belügyminiszter ur 
által kívánt népszerűsítéséhez a legteljesebb 
anyagi támogatásit is előteremtse. Vállalko-
zó színigazgató ezzel szemben külön és kifeje-
zetten kijelenti, hogy a zenés darabok nép-
szerűsítésének tartós sikerét azzal (biztositja, 
liogy a szegedi szinház számára a főváros és 
a vidék legjöbb [értőiből szerződtet Uenoris-
tát, baritonistát, basszistát, bnff'ot, drámai' 
primadonnát, Ikoloratur-énekesnőt és szub-
rettet. Legfeljebb három operai szerepkörre 
joga van az igazgatónak állandó vendéget 
szerződtetni. A fi. pont rendelkezéseit az eb-
hon foglaltak egyébként nem érintik. 

Indítványozza ínég Pásztor, utasítsa a 
közgyűlés -a tanácsot, hogy a szinházi sza-
bályrendelet módosításáról terjesszen javas-
latot- a májusi közgyü-lós elé. 

Wimmer (Fülöp szólalt föl ezután. Azt 
hiiszi. Pásztor nem veszi rossz néven, ha ki-
jelenti, ihogy fölszólallásáhau nem tudott 
objektív lenni. Ő azonban a személyeket tel-
jesen kikapcsolva teljesen objektíven igyek-
szig az ügyre vonatkozó észrevételeit meg-
teni. Elfogadja a t-anáás javaslatát a szi-ni-
szezo-n kötelező megtartására vonatkozó pont 
és a pályázat, hirdetésére vonatkozó javaslat 
kivételével, úgyszintén hozzájárul Pásztor 
Józsefnek a színpad át alakítására ós a szer-
ződésbe iktatandó u j pont fölvétele iránti 
indítványához. Szembeszáll azzal a fölfogás-
sal, ,'h-ogy a szegedi szinház nivótlan. Ismeri 
a budapesti és a vidéki színházak nagy ré-
szét és tapasztalatai alapján mondhatja, 
hogy az egy temesvári szinház zenészeit ré-
szének kivételével, a szegedi szinház eléri 
bármely más vidéki város nívóját. Ha fo-
gyatékosságok vannak is, -ez minden város-
ban megvan és itt is igyekszünk annak ki-
küszöbölésére. 

A hely áremelést indokoltnak t a r t j a tel-
jesen. Minden jmegdrágult, a színésziek, az 
igazgató hasonlithatatlanul magasabb áron 
kénytelenek beszerezni a szükséges anyago-
kat. A •lielyáremelés ellen Pásztornak az volt 
a főérve, -hogy a szinház most jói megy. Ám 
most Szegeden 30—40.000 idegen ember tar-
tózkodik, akik rendes látogatói ia színháznak. 
Ebben -kivételes a helyzetünk, -vde egyszer 
béke is lesz és a szerződést — reméltjük — 
már a békeidőre csinálja a közgyűlés. A Ihá-
boru végével a szinház jó menetele is meg-
változik.. (Ezt a nagyon is mérsékelt emelést 
tehtá cl fogja bírni a közönség, -a szinház 
béhát el fogja bir-ni a közönség, a -színház 
látogatásért a (többjöved-elemben. 

Nem járulhat- hozzá -a tanács javaslatá-
nak ahhoz a részéhez, amely -az igazgató 
tetszésére (bizza a sziai-dény idejét. H a a 
színházunk nívóját akarjuk emelni, elsősor-
ban a vándorbotot kell kivennünk a színé-
szek kezéből. Indítványozza, hogy a szerző-
dós 10 hónapos sziniidény megtartására köte-
lezze az igazgatót. 

Ezek után pedig rá tér a legfontosabb 
kérdésre, a pályázat kérdésére. Egy év előtt 
a pályázat kiírásának ő volt >& legnagyobb 
védelmezője. Ám azóta egy év telt el; az u j 
szezon kezdetétől alig választ el bennünket 
négy hónap. És a helyzet az, hogy már csak-
nem minden nevesebb direktor lekötötte ima-
gát .Ha léhát most hirdetnénk pályázatot, az 
meddő maradna teljesen. Ezenkívül az igaz-
gatónak lerendezéssel kellene jönnie és szer-
vezkednie kellene, erre, pedig már nincsen 
lidő. Indítványozza ezért, liogy a közgyűlés a 
pályázat kihirdetése helyett utasítsa a taná-

csot, hogy kösse meg Almássyval a szerző-
dést 3 évre. 

Dr. Gerle Imre volt az utolsó fölszólaló. 
Neki ma is az a véleménye a szinház kérdé-
sében, ami 6 év előtt volt, hogy a színházat 
bérbe kell adni. Ha az Igazgató nem lenne 
kitéve kiiincselésnek, zaklatásoknak, ellenőr-
zéseknek, hanem bérelné a színházat és sem-
mi támogatásra nem számithát-na, nívóban is 
sóikkal magasabbat produkálna, mint -produ-
kál ima. 9 éve miindig azt hallja a közgyűlé-
sen, -most nem lehet pályázatot kiinni, mer t 
elkéstünk, elkéstünk. De akkor, ha mindig 
elkésünk, valaki mulasztást kellett, hogy -el-
kövessen. Ha már nem akarják bór be adni a 
Színházat, akkor haladéktalanul ki kell irni 
r á a pályázatot. Meg van győződve róla, 
bogy kap pályázót a város. A helyáyeinelés-
se'l pedig várni kell. Ha majd meg lesz az 
u j igazgató, bemutatja, mit akar, mit tervez 
a művészi nivó emelésére és erre garanciá-
k a t nyúj t , szívesen megadjuk néki a kér t 
emelést. De előre kifizetni egy suba árát , 
amelyet- még nem is láttunk, nem leh-et. In-
dítványozza, hogy a régi föl tőletek mellett 
haladéktalanul irja ki a város a pályázatot 
ép a helyár-emelés kérdésié fölött egyelőre 
térjen napirendre, 

Ur. Cicatricis Lajos főispán ezután szava-
zásra tette föl a kérdéseket az elhangzott in--
hitványokra. A közgyűlés nagy szótöbbséggel 
elhatározta a helyárak fölemelését, a -szerző-
désnek Pásztor József indítványa szerint való 
módosítását és kötelezővé tette az igazgatóra 
nézve a tiz hónapos szini szezon megtartását. 
45 szóval 24 ellenében elhatározta a közgyűlés 
azt is, hogy a színházra a pályázatot azonnal 
kiirják és hogy a háború után a színpadot át-
alakítják a Pester Lloyd alap jövedelméből, 
valamint, hogy a tanács tartozik a májusi köz-
gyűlésnek a módosított szinházi szabályrende-
letet bemutatni. 

M a g y a r 
ta lálmány, magyar készítmény nem ért még el olyan sikert, 
mint a Diana sósborszesz . Évrő l -évre rohamosan emelkedik a 
fogyasztás s ma már közel évi 15,OÜO.ODO palack Diana sós-
borszesz kerül fogyasztásra kizárólag Atagyarországban! de az 

ország 
határain tul is el jutott már e páratlan szer hírneve. Ten-
gerentúli á l lamokban ép ugy ismerik és fogyaszt ják, mint 
idehaza. Magyarok, ha külföldre utaznak, okvetlenül maguk-
kal viszik, mert aki egyszer megszokta, nem tud már meg-
lenni nélküle. Igazán : szerénytelenség nélkül e lmondhat juk, hogy 

nem volt 
még készítmény, mely ily r ö v i d i d ő alatt ily párat lan népszerű-
ségre, közkedveltségre tegyen szert , s ennvire nélkülözhetetlenné 
váljék. Ha kuta t juk e siker okait , azt látjuk, hogy nem a rek-
lám, nem a szervezési munka, nem a kinálat hozta létre ezt 
a csodála tos sikert, 

hanem 
az az egyszerű tény, hogy aki egyszer bármilyen ba jánál a 

H Diana sósborszeszhez folyamodott segítségért, e biztos hatású 
háziszerben föltétlenül megtalálta amit keresett s ezért aztán 
később is á l landóan ragaszkodot t hozzá, kijelentvén, hogy 
amíg csak 

Sesz 
a világon Diana sósborszesz , házábó l ki nem hagyja fogyni. 

Árb 1.30 fillér. Kapható mindenütt. 

FüeMífiíielii: Diana KerosHodelnii Rössü.-Táps. 
BUDAPEST, Nádor-utca 6. sz . 

Szeged—Csongrádi taka-
rékpénztár 

uj részvényei 
e l ő n y ö s á r f o l y a m o n 

kaphatók: 

May R. Miksa 
bank- és váltóüzletében Szeged. 


