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Steinhardt és Rott vendégszereplésének ügye a szinügyi bizottság előtt 
Szeged, május 23. (Saját tudósítónktól.) A 

szinügyi bizottság pénteki ülésén — amelynek 
keretében a bírálóbizottság döntött a színmű-
pályázat ügyében —, amikor dr. Gaál Endre 
kullurtanácsnok éppen be akarta már rekeszteni 
a tárgyalási, dr. Szeless József hosszabb beszéd 
keretében szóvá telte a budapesti „Kis Ko-
média" szegedi vendégszereplését. 

— Steinhardt és társai sem irodalmi, sem 
színpadi értéket nem képviselnek, mondotta 
többek közölt Sze'ess József, ellenkezőleg, ők 
teremtették meg Magyarországon a színpadi 
pornográfiát. Céljuk csupán az, hogy a jó 
ízlés rovására a dresztikumokra éhes publikum 
étvágyát elégítsék ki. A szegedi szinház a vá-
ros színháza, elsősorban kultúrintézmény, ame-
lyei a „Kis Komédia" vendégszereplése csak 
prof&nizáthal. Nem hiszem, hogy van a szin-
ügyi bizottságnak olyan tagja, aki ne volna 
meggyőződve arról, bogy ennek a zengeráj-
truppnak a szereplése a szegedi szinház nívó-
jának erőszakos sülyesztését jelenti. A színház 
igazgatója, aki eddigi működése során nagyon 
sokszor tett már tanúbizonyságot arról, hogy 
szivén viseli a szinház kulturális nívójának 
emelését, most azzal indokolja Steinhardt és 
Rott társulatának szerepeltetését, hogy erre 
anyagi szempontok kényszerítik, mert csak igy 
fedezheti a szinház deficitjét. Ha rolóban igy 
áll a dolog és a szegedi városi színházat és a 
szegcdi színészetet c«ak s Steinhsrdt-éjszakák 
anyagi eredménye mentheti meg a csődtől, ÍZ 
nagyon szomorú volna. 

— A szinház eddigi műsorának és a szezon 
hátralévő részére vonatkozó mflsortervezelének 
nagyon sok értékessége van. Talán éppen ezért 
fáj annyira az az elitélendő dekedencia, amit 
Síeinhardték vendégszereplése jelent. A kérdést 
súlyosbítja még az is, hogy az éjszakai elő-
adások műsorán német nyelvű számok is sze-
repelnek. Az ellen nem lehet senkinek sem 

németül, de a német zengeráj-d arabok ellen 
Szeged város társadalma joggal tiltakozik, sőt 
kötelessége tiltakozni. 

— Mivel a péntek éjszakai előadás elejtése 
iríár fizikai lehetetlenség és óriási anyagi kárt 
okozna a direkciónak, csupán azt kívánom, 
bogy ez legyen a szegedi színházban első és 

ú s c . • ü T I legkésőbb folyó év junius 30 ig okvetlenül veev 
utolsó vendégszereplése Steinhardt zengerájá- ra|rt a z e hátáridőn tul jelentkezőknek a kedv 
nak, de ez is csak ugy, ha a műsort meg-
tisztítják a németnyelvű malacságoklól. Indít-
ványozom, hogy a szinügyi bizottság ítélje el 
Steinhardték vendégszereplését és mondja ki, 
hogy sajnálja, hogy ez megtörténhetett a sze-
gedi színpadon. 

Dr. Szeless József figyelemmel hallgatott 
felszólalásához dr. Tóth Imre fűzött néhány 
egyéni reflexiót. Kijelenti, hogy maga a város 
társadalma fog tiltakozni, ha az előadásban 
erkölcstelenséget talál. 

Andor Zsigmond reflektált ezután a felszóla-
lásokra. Kijelenti, hogy nem szívesen szerződ-
tette a Sleínhardtékat, azonban a kényszerűség 
parancsára még is meg kellett tennie. A Kis 
Marat péntek esti előadására, amelyek rezsi 
költsége kilencmillió korona, mindössze há-
rommillió korona értékű jegy kelt el elő-
vételben, az éjszakai előadás elővétele ezzel 
szemben meghaladta a tizennégymillió koronát. 
Tehát a Kis Marat költségeit az éjszakai elő-
adások jövedelméből financirozhatja. Azt nem 
Ígérheti meg, hogy a péntek éjszakai előadás 
műsorából kihagyják a német nyelvű darabokat, 
mert ez technikai akadályokba ütközik, azt 
azonban megigéri, hogy a következő előadások 
műsorán német nyelvű szám nem fog szere-
pelni. Kijelenti egyébként, hogy Steinhardték 
szegedi műsora morális szempontból nem ki-
fogásolható. 

A vitát Gaál tanácsnok felszólalása zárta be. 
A kultárszenátor sajnálattal bár, de tudomásul 

kifogása, ha a német irodalom szólal meg né- ( veszi Steinhardték vendégszerepeltetését, mert 
metűl a szegedi szinház színpadán, ha német a színigazgató kénytelenségből folyamodik ehhez 
operaénekesek, mondjuk, a faustot éneklik | az eszközhöz. 

A Devizaközpont közli, hogy 100 
takarékkorona árfolyama egyenlő 131 
papirkoronával. 

— A kedvezményes tűzifa Igénylői. A pénzügy-
minisztérium figyelmezteti mindazokat az igényjogosul-
takat, akik az 1924. évi április 30 ig terjedő időre járó 
kedvezményes tűzifa-, vagy szénjárandóságukat mindez-
ideig nem vették át, hogy ezeket a járandóságaikat 

;k át, 
jelentkezőknek a kedvezmé-

nyes áru szénjárandóságot nem fogják kiadni, 
Ha nyomtatványra van szükség 
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4 óra 15 perckor, nyugszik 7 óra 39 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognózisa: Zivataros esők 

és kősőbb nénif lehűlés várhatók. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. lo— l-ig; 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert-utca (Hidutca) (telefon 391), Nindl János Petőfi 
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (teleion 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 
(telefon 364). 

Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai 
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot. 

— Rev. Drummond díszdoktorrá avatása. 
Wílliam Himil íon Drummond pénteken este a 
budapesti gyorsvonattal Szegedre érkezett, hogy 
holnap délben a m. kir. Ftrenc Józeef-Tudo-
mányegyeiera jogi karától ünnepélyes tanács-
ülés keretében átvegye a diuzdoktori okieveiéi, 
mellyel az egyetem öt a magyarság ügyének 
az egész müveit világ előtti Képviseletééit ki-
tüntette. Kíséretében érkeztek Józsa Miklós 
budapesti unitárius esperes leikész, továbbá 
Vargha Béla egyetemi magántanár, kolozsvári 
unitárius kollégiumi tanár és Cslky kolozsvári 
unitárius tanár. Fogadására az egyetem részé-
ről dr. Ereky István jogi kari dékán, dr. Győrf/y 
István, dr. Geley József egyetemi tanárok, dr. 
Szemler Jenő kii. tanácsos vonultak ki. Ugyan-
csak rr.egjelent a szegedi unitárius leányegyház 
küldöttsége is. A meleghangú üdvözlések után 
Rev. Drummond örömének adott kifejezést a { 'll órakor" a református templomban unitárius isten 
srives fogadtatás fe'eít maid szállására a Kass- 1 lisztelet lesz urvacsoraosztással, mely alkalommal 
.ril lóbr hallatott ' 1 « a i i a s a r a ' 8 * a J 5 Barabás István hódmezővásárhelyi lelkész imádkozik. 
SZálI0M nejlatolt. I j t l ! dr. Csiky Gábor kolozsvári pap prédikál, józan püspöki 

— l a m t o k t i l takozása a köztisztviselői < vikárius pedig urvacsorai agendát mond. 
I l le tményt e v e z e t elten. Budapesten a KANSz 
Országos Tanítói Köre pénteken délután ülést 

az a KANSz memorandumában előterjesztett 
tervezet érvényesítése érdekében haladéktalanul 
járjon el. Meg nem értés esetén rendkívüli 
országos taggyűlést hívjon össze, szükBég 
esetén pedig a helyét hagyja el. 

— Návay La jos emléke a Nemzeti Kaszi-
nóban . Budapestről jelentik: A Nemzeti Kaszinó 
pénteken délután kegyeletes ünnepség kerelé-
ben leplezte le a bolsevista rémuralom alatt 
mártírhalált halt Návay Lajosnak, a képviselő-
ház ecykori elnökének emléktábláját. Az emlék-
tábla Szentgyörgyi litván szobrászművész sike-
rült munkája. Az ünnepélyre 6 óra előtt érke-
zett meg József és József Ferenc királyi herceg, 
majd pár perce) később Horthy Miklós kor-
mányzó. A leleplezés alkalmával Berzeviciy 
Albert mondott megasszárnyalásu emlékbeszéd :t. 

— A szegedi unitáriusok ünneplik Dr«mmond 
lelkészt, w. H. Drummond angol unitárius lelkész 
díszdoktorrá avatása alkalmával a Szegedi Unitárius 
Leányegyház nyilvános összejövetelt rendez, amelyen 
Józan Miklós unitárius püspöki vtkánus bibliamagya-
rázata után W. H. Drummond beszámol világkörüli 
útjáról. Drummond ugyanis, mint a liberális vallások 
világszövetségének főtitkára, az angol és amerikai 

{ unitárius társulatok megbízásából földkörüli utat tett 
és mindenütt meglátogatta a szabad egyházakat és 

• azok helyzetéről jelentést szerkesztett. így útjában 
Japánban, Kínában, Indiában, Egyiptomban stb is meg-

* fordult; Indiában hosszasan időzött Rabindranath 
í Tagorenál, az indusok nagynevű költőjénél. Előadását 
, angol nyelven tartja és dr. Csiky Gábor unitárius 

lelkész fogja magyar nyelvre lefordítani. A Szegedi 
' Unitárius Leányegyház gondnoksága felkéri az érdek-

lődő közönséget, hogy W. H. Drummond előadásán, 
amelyet folyó hó 24-én, szombaton délután 6 órakor 
a központi egyetem I. em., bölcsészetkari 3. sz. tan-
teremben fog tartani, minél nagyobb számban ielen-

' jenek meg. Egyúttal közöljük, hogy vasárnap délelőtt 

tartott. A tanítóság tiltakozott ezen az ülésen a 
tisztviselői illetmény megállapításira vonatkoatf 
kormány terveid ellen. Utasította az elnökséget, 
hogy a központi vezetőségnél hasson oda, bogy 

— Nemzetgvalázásért letartóztattak esv mérnö-
köt. Budapesten Tolnay Árpád mérnököt, aki hivatalos 
megbízásból a jeruzsálemi vízmüveket építette és most 
szabadságra hazatért, Szabó Miklós főhadnagy följelen-
tésére letartóztatták. Szabó azt állította róla, hogy 
Egyiptomban, ahol találkozott vele, becsmérlöen nyilat-
kozott a magyarországi állapotokról. 

— A rákosszen tmlhá ly te lk l c sa l ád i r t á t . 
A pestvidéki törvényszéken pénteken folytatták 
Molnár-Tóth bünpörében a tanúkihallgatásokat. 
A biróság elsőnek dr. Bary Zoltán ügyvédet 
hallgatta ki, aki Molnár képviseletében járt el 
a Lachmann-ház átirása ügyében. Majd Bányai 
Domokos rövid vallomása következett és utána 
Boddnszky Tivadarnak, az „opciós szomszédi-
nak kihallgatására tér át a biróság. Bodánszky 
előadja, hogy Lachmann András iszákos, de 
különben nyugodt, rendes ember volt. Felesége 
összetört anyóka volt, határozottan ellenszenves 
benyomást tett az emberre. Kövesné könnyű-
vérű, a villamoson és mindenült érvényesülni 
akaró asszony volt. Vallomása további folyamán 
elősdja, hogy decemberben költözött Lach-
mannékhoz és az öregasszony kért tőle előbb 
százezer, kéiőbb ötvenezer koronát kölcsön. 
Két héttel később Lachmanné behívatta magá-
hoz és ott találta Tóthot, Kanozsayt és Kano-
zsaynét. Ekkor tudta meg, hogy Kanoisay 
meg akarja venni a házat nyolc és félmillió 
koronáért. Elköltözött a lakásból és később 
tudta meg, hogy Lachinanné elutazott So-
mogyba, ahonnan nem tért vissza. Utána Bo-
dánszky Tivadarné vallomása következett, majd 
Fleischmann Salamon és Fleischer Sándor, a 
Hollandia portásai, Fioris István bankszolga és 
Fritz Jánosné tettek tanúvallomást. 

— A miniszter jobban emel. Még március hónap-
ban történt, hogy a makói kéményseprők dijaik fel-
emelését kérték. A város képviselőtestülete 60J koronát 
állapított meg. Ezt az érdekeltek keveselték és meg is 
felebbezlék. A törvényhatóság a városnak adott igazai 
a kéményseprők tehát a miniszterhez fordultak, köz-
ben azonban ujabb emelést kértek a várostól, amit a 
közgyűlés meg is adott és az alapbéreket 1000 koro-
nára emelte fel. Ma aztán leérkezett a miniszter dön-
tése, amely 1200 koronát állapit meg s igy a város 
hiába emelt 1000 koronára, a miniszteré a döntés a 
igy a kéményseprők 1200 koronát kapnak kéményenként. 

— A bonckéssel szurkáló orvos. Kaposvárról 
jelentik: Néhány héttel ezelőtt a kaposvári tör-
vényszék felmentette dr. Huszár Csaba kórházi 
főorvost, akit az ügyészség súlyos testisértés vét-
ségével vádolt, mert bonckésével megszúrta Fried-
mann Ernő földbirtokost, aki a szúrás következté-
ben három hónapig feküdt betegen. Felebbezés 
folytán a pécsi tábla megsemmisítette a kaposváií 
törvényszék ítéletét és elrendelte a vizsgálat ki-
egészítését arra nézve, hogy megfelel-e a való-
ságnak Huszár Csabának az az előadása, amely 
szerint őt előbb támadták meg és csak azután 
szúrta meg Friedmann Ernőt. Az eset előzményei 
a következő: Szigetváron a mult évben egy éjjel 
Huszár Csaba találkozott három fiatalemberrel, 
köztük Friedmann Ernővel. Friedmann Ernő fel-
jelentése szerint Huszár Csaba, aki társaságban 
volt, hangosan zsidózott és rátámadt Friedmannék 
ki akartak térni a támadás elől, Huszár Csaba 
azonban kórházi bonckésével mellbeszurta Fried-
mann Ernőt, aki három hónapig volt igen súlyos 
beteg. A pécsi tábla ítélete Kaposváron élénk 
érdeklődést keltett és nagy kíváncsisággal tekint 
tenek az ujabb törvényszéki tárgyalás elé. 

— Egy sporttelep és a temető csöndje- A Ma-
kói Testgyakorlók Köre, ez a nemrégen alakult agilis, 
szimpatikus egyesület sporttelep építésére kért enge-
délyt a várostól. A tanács az engedélyt megadta, mire 
az egyesület megkezdette az építkezést. Mivel a sport-
telep a református temető szomszédságában épül, a 
kérdéssel foglalkozott a református egyház tanácsa is 
s mert arra a meggyőződésre jutott, hogy a temető 
csöndjét a sporttelep előreláthatólag zavarni fogja s 
nehogy ez a kegyeletsértés előforduljon, megfelebbezte 
az engedélyt a polgármesterhez. A polgármester a 
felebbezést elutasította s igy került a kérdés Csanád-
vármegye alispánja elé, aki ugyancsak elutasító állás-
pontra helyezkedett, azzal az indokolással, hogy a 
sport kultiválása a temető mellett sem lehet kegyelet-
sértő s ha egyesek részéről mégis előfordulna a ke-
gyeletsértés, az egyháznak 
utján elégtételt szerezni. 

módjában van a biróság 

Vasárnap, azaz május hó 25-én 

megnyílik a REGDON-fürdö. 
A régi kablnbérlők előjogai f. hó 26-ig fenntartatnak. 

Ugyanott úszómester felvétetik. 118 


