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A s í i n ü g y i bizottság
e l f o g a d t a a s z i n h á z s z a n á l á s i tervezetét.
A szinOgyi bizo tslg pénteken délután Ot őrikor ölés? tir ott dr. Gaál Endre kuiturtanácsnok elaök'etével. Az ülésen & bizottság tagjai
kösül caupá"i Bokor Pál h. polgármester, Prelogg József, dr. Szeless JóweJ, Wimmer Fülöp és
Andor Zsiga Síintgaigatő Jelentek meg. A kultuszé sátor az ülés megnyitása után meleg sxavakkal parentálla el a magyar színművé zel
nagy halottját, Blaha Lujzát, beie<enfette, hogy
a város tanücsa részvéíátira'ot intézett az elhunyt művésznő fiához, dr. Blaha Sándor államtitkárhoz és indítványozta, boev a azir,ügyi bizottság is ürökitse meg jegyzökönyvében Bkhi
Lujza emlékéi. A Javaslatot a bizottság egyhangulsg elfogadta.
A kulturszenátor ezután bejelenti, hogy a
város Unácsa a színház felszerelésének javítására ét hiányainak pótlására 22 millió koronát
szavazott meg éa a munka már el is kezdődőit.
Oaái Endre ezu án a következő érdekességet
közölte a bizottsággal: Egy partitúra-kölcsönző
vsllaut c«a«>is azzit a feltétetlel vott hajtandó
Andor Zsigának két esztendőre bérbe doi az
A dt ci afl opera partituríjá, ha a város gar«neiat vállal arra, bogy azt sértet énül visszakapj'.
A város tanácsa a síinigazga'ó kérelmére vallalta is a garanciát, de határozatában viszont a
»iaiga>gató felelősségét állapitolta meg. A hatá
roiatnak ez a p ntja azután megakadályozta az
flzle et, mert a vállasai csak a varos garanciáját kivánta. Igy aztán a szegedi szinttáz a legjobb akarat mellett sem mutathatja be az Aidát.
A bejelentések tudomásulvétele után a szia>
igazgató b mutatta műsorterveidét, amely szerinti a következő darabok kerülnek a szinház
műsorára: Január 25 én As orlow, 26-án Dolly,
27 én é* 28 án a Pántlika, Földes Imre vígjátéka, 29 tői február 2-ig Annabál, 3-áo, 5-én
éa 7-én Pildini operája, a Farsangi lakodalom,
4-én és 6 án Romáin Rolland színműve, A
szerelem és halál játéka, 8 án és 9 én Wstemaeckers vgjátéka, a M éak az éjszaka, 10-én
Annabál, 11 tői 14 ig Strauss Oskár operettje,
a R'quette, 16 tői 18 ig Martos—Síirmay operahjo, az Alexandra, 22-én az U^arimádás,
Cserzy Mihály és Szalay József szinmüve és
24 én és 25-én Z'laby Lajos szinmüve, aZsnebohócok, A müsortervezetet mindeq észrevétel
nélkül elfogadta a bizottság.
Eiulán kerüli sor a pénteki filés napirendjének legfontosabb pontjára. Andor Zsiga színigazgató, mint arról már röviden beszámolt a
Délmagyarország,
beadványt intézett a város
tanácsához a szinház végleges szanálása érdekében. A beadványt teljes egészében felolvasta
Gaál Endre. Andor Zsigmond beadványában
végleien bálával mond köszönetet a város tanácsának a színház támogatása körül tanúsított
Jóindulatért és megállapítja, hogy az egész országban példaképen hivatkoznak Szsged város
eljárására. Tiszta örömmel jelenti be, hogy a
síinház mérlegének egyensúlya ebben ai évben
helyreállt és az egyensúly biztosítva volna, ha
az elmúlt évből származó adósságok nem tarheinék meg túlságosan. A város közgyűlése
által megszavazol! segélyek biztosítják a síin*
ház rentabilitását. Nigyon jó! tudja a színigazgató, hogy a már megszavazott segélyeken kívül többet nem várhit, az adósságok törlesztése és kamata azonban veszélyezteti a nagynebesen elért egyensúlyt. Éppen eiért azt kéri
a tanácstól, hogy a város most hajtsa végre
a már régebben kidolgozott szanálási tervezetei, amely nem kerül anyagi áldozatba, de
amely a színház aeyigi válságát egyszer és
mindenkorra megoldja. A hitelezőkkel folytatott
egyezkedési tárgyalások eredményeként bejelent
beti, hogy a színház hatszázmillió
koroadt meghaladó adóssága, ba a hitelezők egyösszegben
Juthatnak követeléseikhez,
négyszázhetvenmillió
koronával kljlzethelő. Ha a varos a szanálási
tervezd szerint kifizeti est az összeget, a szinigazgaió átadja a városnak másfélmilliárd
koronára értékelt teljes színházi felszereléséi és átadja a városnak a szinház pénzügyi kezelését
ii, 0 csupán mini művezető-Igazgató
fiksz fizetésre reflektál,
A bevételeket a város a szín*
igazgató javára irná és amikor igy visszatérűlne
a városnak az az össxeg, amellyel kifizeti a
•zinigazgató tdósságait, akkor megszűnik a
házUeieléa és s mai rendszer lép életbe ismét.
Befejezésül kijelenti az igazgató beadványában, hogy ajánlatának elfogadásával a szinház
véglegesen szanáltnak tekinthető.
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Dr. Szeless József kifejfet'e, hogy a szanálási
elfogadása esetén a színigazgató jogi helyzete a lehető legkomplikáltabb, mert mint igazgató* bérlő müveze ö-Igazgató nem lehef, egészen
Gaál Endre bejelentette még, hogy a tanács más az egyiknek a jogköre, mint a másiknak.
a beadványt áttette a ssinügyi bizottsághoz és Ha művezető-igazgató lesz, akkor a jelenleg
előbb ettől kér véleményes javaslatot.
érvényben levő szerződését meg kell semmisíA beadványhoz Wimmer
Fülöp szólalt fel teni és ehelyett egy uj szerződést kell vele
elsőnek. Kijelentette, hogy abban az esetben, kötnie a városnak.
Gadl
tanácsnok kijelentelte, bogy erről a
ha a város segíteni akar a színházon, ezt az
ajánlatot el kell fogadnia a tcndcsmk, azonban kérdésről már tárgyalt a tiszti főügyésszel, akigf ndoskodni kell arról, hogy a szanálás tervé- nek ugyanaz a véleménye, mint Szeless Józsefé,
Wimmer Fülöp pedig örömmel vesti tudomásul
nek minden legapróbb részletét a lega-apossb
ban tisztázzák előbb. A szinház teljes felszere- Szeless József jogi fel világosi ását.
lése a város tulajdona lesz a szanálás teljes
— Ha a város tanácsa elfogadja ezt a szabef jezéséig. Ha tehát a szanálás nem sikerül, nálási terveze'et és ennek értelmében szanálja
a város nem vészit ezen az üzleten, mert egy a szinhásat, — mondotta végül Wimmer Füteljesen felszerelt szinház marad a birtokában, löp — akkor a kultuszminiszter, akinek a
amelynek vezetésére a íegís neríebb fővárosi dicséretére ugyan nem adok soka', nagyon
rendezőt is meghívhatja bármikor. Tisztázni meg lesz velünk elégedve.
kell azonban azt a kérdést, hogy van-e a színA szinügyi bizottság ezután
egyhangúlag
háznak a bejelentett adósságain kivfll más kimondotta, hogy a szinigazgaió beadványát
adóssága, meg kell állapítani az igazgató jógi pdrtolólag terjes ti vissza a tanácshoz és ezzel
helyze ét a lehe ö legprecízebben.
az ülés véget is ért.
teTV

A kultuszminiszter kijelentette, hogy tavasszal
megkezdik a szegedi gyermekklinika felépítését.
Hatszázezer aranykoronába került Szegednek az egyetem elhelyezése.
(Budapesti tudósítónk telefos jelentése.) A kultuszminiszter ma hosszabb nyilatkozatot lett a
magyar egyetemekről és különösen a debreceni egyetem erős tempóban megindult építkezéséről. A szegedi egyetemre vonatkozóan
ezeket mondotta:
— A szegedi egyetem érdskében eddig építkezés nem folyt. Ideiglenes eíheíyezéie, mintegy 90000
aranykoronába
került, amelynek

Ys részét a város viselte, ugy hogy állami pénzekből mintegy 300C0 aranykorona fordíttatott e
célra. Az 1926/27. ivl költségvetésbe
azonban
a szegedi gyermekklinika
céljaira már számottevő Összeget állítottunk be, amelvhet a város is
hozzájárult,
ugy hogy az 1926. évi építést
idényben esnek a nagyfontosságú
gyermekkórháznak és klinikának
építése minden
valószínűség szerint
megkezdődik,

Az ügyvédi kamara megszüntette dr. Darvas Károly
ügyvédi gyakorlatától való felfüggesztését. <
Dr. Darvas Károly szegedi ügyvéd ismeretes
Az ismeretes felmentő ítélet után, az Ogy védi
bűnügyét, a szegedi törvényszék nemrégiben Kamara fegyelmi választmánya a felsőbb ítélfelmentő és teljesen rehabilitáló
Ítélettel szün- kező fórumok dönlését nem várta meg, hanem
tette meg. Az isisért ügyvéd ellen köftkirat- az ügyvédet visszahelyezte jogaiba
és szabad
hamisitáa cimén emeltek vádat és nreggya- gyakorlást engedett ügyvédi
hivatásának.
nusitották azzal, hogy egymillió koronát ügyA kamara fegyelmi választmánya ugyanis ugy
felétől elsikkasztott és a pénzt saját céljaira találta, hogy dr. Darvas Károly ártatlanul került
fordította. A súlyosan megvádolt ügyvédet a a szomorú bünügy középpontjába és ezért nem
szegedi törvényszék azután felmentette, előzőleg várta meg a felsőbb bíróságok dönlését.
azonban, a szegedi Ügyvédi Kamira fegyelmi
választmánya ügyvédi jogainak gyakorlásától • < ' Dr. Darvas újból való aktiválása örömet és
felfüggesztette.
I megnyugvást keitett ismerőséinek széles körében.
mmm

A k a m a r a tagjai egyhangúlag bizalmukrél
biztositotiák Wimmer Fülöp elnököt
é s megállapították, hogy a k a m a r á b a n soha
s e m érvényesültek politikai s z e m p o n t o k .
A kamata egységesen vei te vissza a szegedi kormánylap támadását.
A Délmogyarország
tegnapi számában részletesen beszámolt arról as indokolatlan és
erőltetett támadásról, amelyet a kormány szegedi szóctöve intézett vezető helyén Wimmer
Fülöp kamarai elnök ellen abból az alkalomból, bogy a város demokratikus
is liberális polgársága
nevében deklarációt olvasott fel
a tőrvényhatósági bizottság közgyűlésén akkor, amikor ax ismeretes bizalmi javaslatot
beterjesztették. A kormánylap a kamarai elnöi!
ellen intézett nyugtalan hangú támadásában
súlyosan megvádolta tulajdonk«pen a kamarát
is, azt áliitva, hogy ez a nigyfon osságu iméimíny poliiikai alapon fejti ki működését. Szeg«d egés* nyilvánossága tisztában volt azzsl,
hogy mit Jelent ee a támadás és azial is, hogy
a kamara
a legteljesebb
objektivitással
szol
gálja feladatát és dolgozik n kereskedelem és
az ipar ügyéért. Éppen ezért egyöntetűen utasították vissza már eíere ezt a nyugtalan hangú
kormánylapiámadás?, pénteken pedig a kamarai tagok
összessége
mondott
ítéletet a kormánylap jeleli és egyben megállapította,
hogy
a kamara
mindenkor a legnagyobb
objektivitással és minden politika
nélkül
dolgozott. A
kamarai tagok ezen sz ülésen ezután egyhangúlag nagyrabecsülésükről
és a legteljesebb bizalmukról biztosították a kamara
elnökét.
Az igen lelenlős ülésről az alábbiakban számolunk be:
A Szegedi Napló tegnapi tzimában megtá-

madd Wimmer Fülöp kamarai elnök személyét abból ax alkalomból, hogy a városi közgyűlésen felszólalt Belhlen István miniszterelnöknek javasolt bizalmi indítvány ellen. Minthogy ebben a közleményben a kamara is olyanformán volt aposztrofálva, mintha a politika
oda is bevitetett volna, Wimmer Fülöp elnök
szükségesnek látta, hogy a kamara beltagjait
ezögyben értekezletre hivja össze és őket szer.
kérdésben nyilatkozattételre
szólítsa tel.
A csaknem teljes számban
megjelent kamarai tagok közül a kérdésre elsőnek Wagner
Guszáv szólat fel, aki javaslatot tett arra, hogy
a beltagok nevében egy nyilatkozat adassék
ki, mely szerint a kamarától a politika
mindig
távol
állott.

Bokor Adolf arravaló hivatkozással, hogy
1892. óta tagja a kamarának és ez alatt soha
a kamarában
politikát nem tapasztalt,
a saját
személyét érezte hivatottnak arra, hogy határozati javaslatot terjesszen elö. Bokor Adolf
után felszólaltak még bástyái Holtzer Tivadar
és Kis Géza, akik egyenesen arra tettek indítványt, hogy
a beltagok ezen tény konstaiálásán
ktvII
Wimmer Fülöp elnöknek bizalmat
szavazzanak. Bit az összes megjelentek
azzal a
kijelentéssel tették magukévá,
hogy a tárgyalások pártatlan vezetéséért és a kamata
vezetésében tanúsított ügytutgaiomért
Wtm-

