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A szinügyi bizottság nem helyesli a tanács határozatát. 
(A Szeged tudósítójától) Ma délután a szin-

ügyi bizoítság is ülést tartotf, amelyet még 
tegnap a késő délutáni órákban hivott össze 
Gaál Endre, öt órakor még Andor Zsigmon-
don kivül csak a sajtó képviselői vannak a 
teremben. Andor büszkén mu ytja, hogy már 
ő is kapott meghívót, mint uj direktor. Palágyi 
Lajos később jön, az asztal legutolsó székét 
foglalja el, mondván: nekem utoljára már ez 
is jó... 

Fél 6 órakor nyitja meg az ülést dr. Gaál 
Endre. Bejelenti, hogy a tanács mai ülésén el-
fogadta Palágyi ajánlatát és igy a város át-
ruházza a szerződést Andor Zsigmondra. A 
tanács csekély módosítást kiván tenni a szer-
ződésen és pedig az óvadékot félmillióra kí-
vánja felemelni. 

— Andor hajlandó operát szervezni, külön-
ben töv b rémei városban működött, mint ker-
nagy. Nyári állomása Vásárhelyen van, ami 
rtndkivü! sokat jelent. Kérem ezek után a 
bi ottíágot, hogy vegye tudomásul a lan'cs 
határozatát. Felkérem Andor Zsigmond urat, 
hogy nyilatkozzon, mikor fogja benyuj a „í a 
teljes társulatának névsorát. 

Amikor Gaál Endre ideért, a teljes csflnd 
egyszerre eltűnt, a tagok egymás között vitatják 
meg a helyzetet. 

Wimmer Fülöp az első felszélaló: 
— Elsősorban H a tek. tanács tzon eljárása 

ellen keíl szót emelnem, amebyel — tudva, 
hogy a mai napra a szinügyi bizottság kizáró-
lag azon célból volt egybehiva, hogy a színház-
ügyek kétségtelenül legfontosabbjában, a szín-
igazgató megválasztásában véleményt mondjon 
és anélkül, hogy ezen különös sietségre — 
illetve arra, hogy dántéiét 24 órára el nem 
holasztja, fontos, vagy egyaltahlban tekintetbe 
veendő okok állottak volna fenn — döglését 
mégis már ma délelőtt kOívct énül a szinügyi 
bizottság gyűlése előtt hoz'a meg. 

— Ez a bizottságul szentben oly bizalmat-
lanságot és a bizottságnak oly lekic inylé^ét 
jelenti, hogy ez ellen egyenesen óvást kell 
emelnem, felkérve a teV. »an«ícsot, hogy vagy 
szüntesse be a szinügyi bizottságot, vogy pedig, 
ha azt fenntartani kijánja, véleményét oz ily 
legfontosabb ügytkben legalább formuliter kérje 
ki és varja be. 

— A Isnács határ07atának lényegére nézve 
le>zöpezem azt, hogy kicsinyes, semmis, forma-
szer ü okokból — hogy t. i. Andor igs/gaiónak 
már egy írásbeli beadványa feküdt tlőtte, 
F.-ra^ó ppdi* cs?k szóbelileg jelezte, hogy a 
szinház ref'eMál, — előnyt adott annak az 
igazgatónak, aki eddig csak az újpesti, egy 
magánházban levő, egész kicsi színpaddal biró, 
valamint az ismert szintén nem nagyobb ter-
jedelmű hódmezővásárhelyi színházat vezette, 

nigv szinpad berendezésének és felszere-
lésének igényeit tapasztalatból tehát nem ismer-
h ti és a társulat nagysága szempontjából is 
c <k ezen két másodrendű színpadon működött, 
Faragó igazgatóval ebemben, aki a kassai, a 
vidéknek egyik legnagyobb színházát sok éven 
át a legnagyobb eredménnyel vezette, oly-
annyira, hogy a kaattai színtársulat a vidéknek 
eryik legelsórendübb társulatának általánosan 
el voit imerve. 

— A tek. tanács ezen választását én a 
magam személyében nem helyeselhetim, a 
választáshoz az én bizottsági véleményemmel 
nem járulhatok hozzá, főt azon reményemnek 
adok kifejezést, hogy — biztos tudomásom 
lévén arról, miszerint a tanács határozatát a 
közgyűléshez felebbezni fogják, — a közgyűlés 
a tanács ezen téves határozatát megváltoztatni 

JPRi?. 
• Gaál Endre; A tanács határozatát a bizott-
• ig i tag ur nem teheti kritika tárgyává. Faragó 
Ödönt a tanács nem vehette tárgyalás alá, 
mtrt nem volt írásbeli ajánlata. 

Wimmer Fülöp: Polágyi még tegnap meg-
egjezett Faragóval, tehát a két reflektán&t 
egyenlően kellelt válna elbírálni. 

Ujj József: Ez közérdekű dolog, meg kellett 
volna kérdezni a szinügyi bizottságot. 

Balogh Károly: Mire való akkor a szlnögyi 
bizottság ? 

Ujj JSzsef: Minek hivlák akkor össze a bi-
zot sávot? A tanácsnak meg kellett volna várni 
a délutánt, 

Balogh Ká oly (Gaál felé): Ugy-e megmond-
tam délelőtt! 

Dobay Gyula: A forma ellen van kifogás I 
Nagy szépséghibát faö etett el a tanács 1 

Ujj József: Az kétségtelen, hogy Andornak 
nagy előnye, hogy muzsikus... 

Wimmer Fülöp: Ezt mindannyian elismer-
jük. . . 

A vita topább tart még egy ideig, majd 
Andor Zsigmond áll fel: 

— Szeptember 10—12 e körül be fogom 
nyújtani a teijes társulat névsorát és miután a 
szervezéshez időre van szükségem, csak később 
fogom megnyitni a színházat. A már leszer-
ződtetett tagokat elviszem most Vásárhelyre, 
hogy ott összetanuljanak és kész műsorral jö-
hessek vissza Szegedre. 

Wimmer Fülöp: L szöeezni kivánom, hogy 
a szinügyi bizottság egyhangúlag nem helyesli 
a tanács eljárását 

Ezt jegyzőkön) vbe is veszik. Az ülés v>get 
ért, a tagok kimé nek egymásután a foltos ra, 
ahol még sukaig tárgyaljak a történteket. Néhány 
peic múlva kij n a folyosóta Gaál Endre is, 
tki több ki.ek naliatára a következőket mondja : 

— Hogy Faragó a ját: tatát nem tárgyalta a 
tanács, az kizorólag Wimmer Fülöp miatt 
volt, mást akartunk, mint Wimmer... 

Itt meg keit ai aiiuni egy si. ra tek. tanács 
és tek. kultunanácsnoK ur 1 Eiő^orb^i le kell 
szögeznünk, ho^y Szeged városának é'dekeit 
nem lehet csak azért másképtn — a közérdek-
nek nem megftlelőieg — megoldani, mert a 
tanács egyik tagjának uz szemelyes erdeke, nem 
lehet igy megoldani, mert az egyik szenátor 
szembeakar helyezkedni egy ehiberrel, oki min-
den erélyével azon van, hogy Szegeden végre 
valcdi kuitura legyen. A stinház kerűíue: Sze-
ged város közönségé nagyon is éidealik, tertai 
ezt nem lehet személyes okokból máskép el-
dönteni, csuk a közérteknek megfelelőiig. Mos. 
nem ugy törten, — a köz erdekei aláhelyezték 
a szemelyes inco .oHr.ak és igy meg öiunt az 
az eset, ho^y egy emöet szeméiyss ellent-
n ondá ár — at el'üi, hogy DArnáféle kritikái 
o ot.diiiank A. dor Z.^moudiói, »kinek ü'.ö 
üésti cs k nirűól ibnurjük — nem iö:tént meg 
az a döntés, amely minden kétséget kizárólag 
a legmegfelelőbb lett volna és a k zeicuKet a 
te juboan ízo.gália volna. Farag Ödönről 
mindenki tudja, ho^y a vidéxi színigazgatók 
közül egyike a legelsOknsk. 

Rá kut mutatnunk itt aira is, hogy Gaál 
Eidre kijelentésére eli'élő szavakat nem talá-
lunk, mert ezt a kijelentést oiysn emberre 
mendt?, üki harminc esztendő óta nem akar 
itt Szegeden iria.t, minthogy igazi művészét és 
kultura legyen. Olyan emberre mondta ezt a 
kijelentést Q.ál Endre kuliuiszenátor, aki három 
évtized óta minden személyes célokat félretéve, 
önzetlenül szolgálja a város és a köz érdekeit. 

Szeged varus közönsége ezek u'.án tisztán 
láthatja a helyzetet. 

Megh iusu l t merény le t 
az angol k irá lyné el len. 

York és Nswc sile között egy elhasznált sint 
fektettek keresztbe a pályán i im retlen lettesek, 
a jelzőkészüléket pedig, mellyel az őr esetleg 
jelezhette volna az akadályt, megrongálták. Az 
akadályt idejében észrevették és a vizsgálat 
megállapította, hogy a királyné vonata ellen 
terveztek merényletet iddig ismeretlen emberek. 
A királyné különvonatának ugyanis akkor kel-
lett volna a pályatesten áthahdnit. A v o n a t 
személyzete az ut folytmán mindenütt gondo 
s-n megvizsgálta a pályát, de másutt sehol 
sem taíálí akadályt. 

Telefon : | J e l v á r O S Í M 0 Z Í Igazĵ '°258. Pénztár 582. 

Augusztus hó 30-án, csütörtökön 
— — CSKK IS ÉVEM r e t Ö t l E K M C K I — 

Bobby, a párisi csibész. 
Hajsza a kincsek után a föld körül. Kalandorjáték 5 felvonásban. 

Főszereplő: MARIO AUSONIA, 
Azonkívül: 

Gyűlölség adója. 
Társadalmi dráma 5 felvonásban. Főszereplő: MÁRIA JACOBIN1. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 

200 korona szeptember 1-től a Szeged. 
A legsúlyosabb viszonyok között is a Szeged 

mindenkor a legmesszebbmenő tekintetlel volt 
olvasó közönségére és óvatos kímélettel pró-
bált lépést tartani a drágaság állandó fokozó-
dásával. Hasonló terjedelmű vidéki lapok mel-
lett példány-ára elmaradt, nem is szólva a fő-
városi hiti-pókról. Ma még mindig csak 120 
korona a Szeged egyes számának ára, ami pe-
dig pémünk mai értéke szerint messze esik a 
helyi lapok békebeli árától, noíia előállításának 
költségei nagyobbak a békeparitásnál. Ma 120 
korona, mint mindenki jóliudja, elenyészően 
csekély pénz, amiért már alig lehet bármily 
áruban valami érteket kapni. Mi/el a lap ter-
hei növekszenek, nem zárkózhatik el árának 
valóban nem megterhelő emeléeétfl. Ezért tisz-
telettel közöljük olvasóközönségünkkel, hogy 
szeptember l- iól fogva a Szeged egyes számá-
nak ára hétköznap 200, vasárnap 250 korona, 
előfizetési ára egy hónapra 4000 korona lesz. 

Bizonyosan tudjuk, h gy olvasóink bölcs be-
látása szerint sem lépjütc át a píldányárnak 
ezzel a m i viszonyok között minimális emelé-
sével a méltányosság határát. A Szeged, amely 
hétköznap hat. vasárnap nyolc oldal terjede-
lemben je enik meg, legnagyobb hírlapja a 
városnak és uj 200 koronás ara semmikép sem 
lehet Lrhes az olvasóra, aki lapunk n.elleti 
edd g is híven kitartott. A 4000 acronás havi 
előfizetési ár e > ellett szembetűnően jelentékeny a 
kedvezmény, ami huszonöt százalékos megtaka-
rítást jelent. Tekin ette) a lap terjedelmére, a 
Szeged most is a legolcsóbb l<p tna-ad a hel>i 
és a vidéki hírlapok közoti. Bízvást reméljük, 
hogy a Szeged olvasóközönsége ezután is ra-
gaszKodik lapjához, amelynek független, p rtok 
Uett ál ó irányáról, libtra tzmusaról napról-
napa meggyőz;dheik. 

Egyúttal nirdeiöközönségünket is tiszteletlel 
éresit|ük, nogy Ji>rdeté»i .ariMnVat szintén 
emelni vjgyutik kénytae.ex s az uj tarifa a 
következően flakul: 

Apróurdetis 1000 lorona 
Fél koci<a 1400 „ 
Egy kocka 2400 „ 
Másfél kocka . . . . 3800 ,, 
Két kocka 5000 „ 
Milliméter sor . . . . 100 „ 
Reklárubor 800 n 
Nyílttéri sor 1400 w 
Orvosi, eljegyzési, stb. hir 5000 „ 
G)'á&zjelenésf.k duplán számítódnak. Két 

centiméteres szalag a 4-ik oldalon 10000 és 
a többi oldalon 8000 korona. Az árak a folyó 
hirdetésekben 100 százalékkal emelkednek. 

— Az egri érsek jubileuma. Eger város 
közönsége kedden ünnepelie ősz érsekének, 
Szmrecsanyi Lajosnak félszázados papi jubileu-
mát. A város szeretetben álló főpapját jubileuma 
alkalmából számosan keresték fel üdvözlő táv-
irataikkal, közöttük Horthy Miklós kormányzó, 
Csernoch János bíboros hercegprímás, Schioppa 
Lőrinc pápai nuncius, a kultuszminiszter, a 
püspöki kar tagjai és még sokan. 

— Csehszlovákiában szabaddá teszik a 
gabonaimportot. Csehszlovákiában a liszt és 
gabona külföldi behozatalával kapcsolatos en-
gedélyt kérő eljárás! legközelebb felfüggesztik, 
ennek a két cikknek behozatalát teljesen sza-
baddá teszik. 

— A fővárosi H'Jommnnkások sztrájkja. 
A fővárosi malommunkások bérmozga'mában a 
helyzet egyelőre változatlan. Az őrlési üzem a 
főváros minden malmában szünetel, a gabona-
vétel azonban a legtöbb malomválialatnál za-
vartalanul folyik. A munkásság részéről meg 
van a hajlandóság arra, [hogy a békés meg-
egyezést lehe övé íegyék. 

— Krausz tábornok szerencsétlensége. Bécs-
ben kedden, a déli órákban az Opern-ringen egy 
száguldó automobil elütötte Krausz Viktor, a há-
borúban népszerű lovassági tábornokot, akit 
rögtön a mentőállomásra szállítottak. Itt meg-
állapították, hogy az 'agg tábornoknak a bal 
alsó lábszárcsonija törölt el, amely 80 éves 
korban végze es kimenetelűvé válhat. Későbbi 
jelentés szerint Krausz tábornok meghalt. 

— Tótkomlósi liszt a legjobb! 


