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m m i g u m u m :

yhen. álló, a kultúráiét fejlődését szolgáló igaz
ügynek. Szerkesztő uram kész szolgája
almássy

endre*

Tisztelt- Szerkész-tő ur! (A D<!hm<&wofBStág csütörtöki számúban olvastam,'hogy Debrecen után Aracl is fejleszteni óhajtja színházi életét és hogy nemsokára Aradon js megnyílik a második színház. Nem szeretek jóslásokkal foglalkozni, mert nem ez n mesterségem, de engedje meg Szerkesztő ur annak a
hangoztatását, hogy ez a második —• szinháa
—< alapítási törekvár .rövidesen általános lesz;
a nagyobb vidéki városokban. Tudatosan ga
öSBZbangzatosan történik minden á vidéki
színigazgatók között és azt hiszem, nem csalódom, ha állítom, hogy az egyes nagyobb vidéki
városokban tervezett második — színház —
alapítási törekvés nem egyik-másik színigazgató óhajtása, hanem a szerveget összéfí$égétnek
előre való magállapodása. Hogy itt még az érdekelt fél részéről nem nyilvánult meg a törekvés, az csak annak tulajdonit,ható, hogy egy
előre nincs megfelelő helyiség, ahol a mostani
színházi konjunktúra alapján a második színház tervezetével elő lehetne rukkolni. Meri
nem a színházi élet fellendítése a főcél, hanem
a kiadós üzlet. M á r pedig kiadóséba üzlet el
seqj képzelhető, mintha egy városban két színház igazgatása egy kézbe kerül. Jól emlékszem Szerkesztő uram, hogy a közelmúltban,
éppen az aradi színigazgató volt az. aki egy
ott — persze más által —- -létesíteni szándékol?
modern színházi alakulatot teljes erővel és gőzzel akadályozott meg és minden felsorolható
indokot felhozott az alakulás ellen. Persze
más mértékkel mér minden színigazgató, ha
arról van szó, hogy az üzemét, bővítheti és
megint más a megnyilatkozása, ha arról vau
szó, hogy a vállalkozásának konkurrenciája
akad. Magam is vallom, hogy minden nagyobb
vidéki magyar város megérett már arra, hogy
két színháza legyen. Íveli is, hogy legyen, de a
jó isten mentsen meg minden magyar várost
attól, hogy két színházának az igazgatása egy
igazgató kezébe kerüljön. Nem kell a szomszédba. mennünk, hogy lássuk, hogy mennyire
nincs arányban a színház teljesítménye, készsége a közönség bőséges áldozatkészségével. Pia
egy városban egyedárusághoz jut a színigazgató, ha két színházzal is rendelkezik, akkoi
uem fejlődhet ki egészséges verseny és az esetben a közönség teljesen ki van szolgáltatva a
színigazgató kénye-kedvének, hogy ne mondjam, rideg üzleti alapon álló és csupán csalt
pénzszerzési törekvésének. Ha valahol, Szegeden elkelne a második színház, de ezt a színházat- ne az igazgassa, aki az először létesített
színházai. H a versenytárs akad, meglátja
.Szerkesztő uram, hogy más módozatok mellett
kell a mostanit vezetni, hacsak azt nem a k a r j a
az igazgató, hogy a színház kapuját bezárja.
Jöjjön ez az egészséges verseny, a céltudatos
munkán, « komoly törekvéseken alapuló szinházigazgatás ideje, hogy aki a színház élére
van állítva, ne ölhetett kezekkel, nemtörődömséggel intézze a szinház sorsát, hanem vállvetett- munkával igyekezzék a magyar színészei
ügyét szolgálni, a művészet és a saját maga
hasznára! Annyi bizonyos, hogy a hatóság, »
színházi élet. faktorai mit sem tesznek a város színészetének emelkedése érdekében és itt
minden törekvés színházi heceekben és az igaa
gató anyagi támogatásában merül ki. Két szinházat kiván a közönség, de két igazgató vezetése alatt! Figyelő,
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Széchenyi-tér, a városházával szemben.

Tiz vagon byrgonyái kap a pegtdi tisztviselők
beszerzési csoportja,
Hadikávé> bab; c é r n a

és

gyümölcsíz

a beszerzési

cseporlban.

'Sauli
tudósítónktól.)
Az utóbbi idők eérnakiösztás a tisztviselők
Háztartásainak
eredménytelen kísérletezései utón a szegedi egyik legfontosabb szükségét pótolta,
tisztviselők beszerzési csoportjában élénk
A közel jövőben bab, gyümölcsizek é s
forgalom indult meg. A beszerzési csoport savanyított répa érkezik a beszerzési csoport
üzlethelyisége, amely hosszú ideig üresen részére. Ezeket az élelmicikkeket már kifizetáüott. egyre több életszlikségleti cikkel látja te a csoport pénztára és a kiutalás is megcl a tagokat. Ha tovább is itv örvendetesen történt. Babból annyi mennyiséget utaltak tó.
haladnak a dolgok, remény van arra, hogy ameiv fedezni fogta az egész beszerzési csoa tisztviselők természetbeni ellátásának ne- port szükségletét.
héz és sürgető problémája Szegeden röviden
Schulfheiss Károly, a beszerzési csoport
megoldásra kerül.
titkára bétíön Budapesti® utazik* Hogy a
A papokban nagyobb mennyiségű hadi- csoport ügyeiben a központoknál eljárjon.
kávét kapott a beszerzési csoport, amit a A Népruházati Bizottságtól a beszerzési csotagok között már szétosztottak. Egy-egy port olcsó ruhaszövetet fog kapni a tisztviszemélynek mindössze tiz deka jutott. Ez a selők részére. A szöveteket szegedi iparosokmennyiség bizony nagvon kevés. Helyesebb kai dolgoztatják föl. A ruházati kérdés renvoiua talán, ha az életsziikségleti cikkeket a dezése mondhatni a legégetőbb feladata a
tagok között nem egyenlő arányban, hanem beszerzési csoportnak. A beszerzési csoport,
a valódi szükségnek megfelelően osztanak vezetősége, mint értesülünk. ígéretet nyert
szét. Az elosztás adminisztrációs része a abban a tekintetben, hogv a ruhaszövetek
mostani elosztásnál mindenesetre könnyebb, rüvid'.sen Szegedre érkeznek.
de aligha vezethet a kívánt eredményre. Az
Budapestről Sdhult'heisz Nyíregyházára
egyenlő elosztás mellett
megtörténhetik, megy, hogv az ott megrendelt tiz vagon burhegy azok is kapnak a szükségleti cikkekből, gonya Szegedre való szállításáról intézkedakik azokból — legalább egyelőre — e! van- jék. A beszerzési csoport, mint már jelentetnak látva, az a család pedig, amelynek telje- tük, egy vagont a hatósági burgonyából kasen elfogyott a készlete, személvenként csak pott kölcsön. Ha a tiz vagon burgonya megtiz deka kávét kaphat, ami a legszerényebb érkezik. egv vagont a szegedi közélelmezési
szükségletet sem pótolja.
hivatalnak utal át a beszerzési csoport. —
Ugyancsak a napokban ötszáz spulni Schuitheisz Nyíregyházáról visszautazik Szecérna került szétosztásra. Minden tag két gedre és a csoport vezetőiének be fog száspulnit kapott: egv fehéret és egy feketét molni utjának eredményéről.
két-két koronáért. A nagy cérnainségben a
««hltcailm,hhih9mmim<hiu'»>hil<mmwtmnmnhhmmilmlt«l<»!^

A választójogi bizottság ülése.
(Budapesti tudósítónk
telefoni elöntése.)
A képviselőház választójogi bizottságának
csütörtöki ülését Beöthy László elnök negyed
tizenegy órakor nyitotta meg, A kormány
részéről a tárgyaláson Wekerle Sándor miniszterelnök és Seöess Dénes igazságügyi
államtitkár jelent meg. Az első felszólaló
Mcina'y Samu volt. Csodálkozását fejezi ki
azon. hogv Vázsonyi a választói jog alapjául
nem az elemi iskola elvégzését, hanem az
irni-olvasnitudást jelölte meg, ami nem nagy
érzékre mutat a magvar népoktatás színvonala iránt, A választói jogot ki kell terjeszteni, ő is hive a demokratikus haladásnak,
de nem kell kiterjeszteni internacionális terjedelemben.
Sajnálja, hogv7 gróf Andrássy Gyula
plurális választójogi javaslatából nem lett
törvény. Az ipari munkásoknak választójogot ad, de a vándor-munkásokkal szemben
ezt helyénvalónak nem tartja, A nők választó
jogát nem fogadia el.
Ha a titkos szavazást behozzuk, be kell
hozni a kötelező szavazást, ás, Helyteleníti,
hogy a Károly-keresztesek bevonásával a
választók közül tizenkét százalék kiskorú
lesz. Az őstermelőket tartja a legmegbízhatóbb elemnek, a javaslat pedig épp ezekkel
szemben mostoha. A polgárság arányszáma
a munkásság arányszámával szemben oly
nagv mértékben csökkent, hogy azt helyeselni nem lehet.
Antal Géza Széklv Ferenc tegnapi beszédéhez tűzi megjegyzéseit. Nem azért, mert
abban a munkapárt ellen ismételten súlyos
inszinuácíók foglaltatnak, hanem azért, mert
megdöbbentő az az elfogultság, amelv a világháború negyedik esztendejében sem akar
Magyarország
nemzetiségi
veszedelméről
tudni. Csak az egyes helvi viszonyokra is
kiterjedő statisztika tájékoztathat némileg
arról a veszélyről, amelv az ország naev részeiben a magyar nemzetet fenyegeti. Hazafiúi kötelesség pártállásra való tekintet nélkül
megkeresni azokat a kautélájsat, amelyek ( a
választójogi javaslat következtében előálló
veszélyeket elenyészte tni, vagy csökkentem

vannak hivatva. Ezt nem kell kompromiszszumnak tekinteni, hanem ez egyszerűen a
törvényjavaslat alapelveinek
változatlanul
hagyása mellett a nemzet biztosító eszköze,
amelvet megragadni mindenkinek kötelessége.
Báró Kürthy Lajos szerint a javaslat támogatóiból a túlzott optimizmus szól. Ezekteljesen megbíznak Magvarország csereiében
és szellemi fölényében, ettől remélik minden
téren a diadalt. Ezzel szemben áll a komor
valóság, hogy ugv Erdélyben, mint a felvidéki vármegyékben már is kisiklott a magyarság kezéből a vezetés és félő, hogv ha nagy
tömegeket bocsájtanak be a választói jogosultak közé, ezek teljesen az agitátorok és a
nemzetiségi túlzók kezébe esnek. E veszedelemmel szemben nem elégségesek az eddig
ajánlott védelmi eszközök. Az iskola például
nagyon hatásos eszköz, de hatása olyan későn érvényesül, hogy akkor talán már nem
lesz tnít védelmezni. A veszedelemmel szemben államosítani kell a közigazgatást és meg
kell szervezni a megbízható állami rendőrséget. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogv
a magvarul irni és olvasni tudás a törvénybe
kötelezőleg kimondassék. A nők aktív választójoga elöl nem zárkózik el olv kikötéssel, hogv a választójogi kellékekről intézkedő 12. §. teljesen átalakíttassák. A javaslatot
általánosságban elfogadja.
Az ülés ezután délután háromnegyed kés
órakor véget ért. A legközelebbi ülés péntek
délelőtt 10 órakor lesz.
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