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S z a b ó B e s s ö 
a szegedi színháznak ajánlotta fel 

Ady Endréről irott színdarabját. 
(A Délmagyarország munkatársától.) Isme-

retes a nyilvánosság előtt, hogy Szabó Dezső, 
az Elsodort falu és a Csodálatos élet irója —, 
aki két év előtt önkéntes olaszországi szám-
kivetése után néhány hónapig Szegeden tele-
pedett le — legutóbb azzal lepte meg az iro-
dalmi világot, hogy lenyűgöző, viharzó erejű 
regényei után a maga sajátos kifejezési eszkö-
zeivel színdarabot irt. A darab egyelőre hosz-
szább egyfelvonásos és főszereplője — Ady 
Endre. A darabban Szabó Dezső nagy erő-
vel rajzolja meg a magyar zseni tragikumát 
és cimül ezt a szót választolta: A költő. 

Szabó Dezső darabja nagy feltűnést keltett 
irodalmi körökben és mindenütt azt várták, 
hogy hol fog szinre kerülni e viharzó magyar 
tehetség első színpadi alkotása és ezzel együtt 
hol fog megjelenni a színházi kulisszák között 
először Ady Endre elmúlhatatlan alakja. A 
költő-1 először a budapesti Andrássy-utí szín-
háznak adta át Szabó Dezső, hol azonnal meg-
egyeztek, sőt már meg is állapodtak a premier 
dátumában. Néhány nappal ezelőtt azonban 
valami kisebb részletkérdés miatt differenciák 

(A Dclmac/yarország .-znka'á Kle-
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter, aki részt-
vett a szentesi mezőgazdasági kiállítás meg-
nyitásán és kedden Szentesről Makóra uta-
zott, szerdán délután 5 és 0 óra között autón 
Szegedre jön dr. Denhof Antal miniszteri 
tanácsos és Nagy Zsigmond miniszteri taná-
csos társaságában. 

Szerdán délután Nagy Zsigmond, aki a 
minisztériumban a polgári iskolai ügyek refe-
rense, megszemléli a polgári tanárképző inté-
zet folyamatban levő építkezéseit, majd meg-
beszéléséket folytat az illetékes tanügyi fér-
fiakkal. 

Csütörtökön délután 5 órára a kultuszmi-
niszter az egyetemi építési bizottság tagjait 
hívta össze. A bizottság csütörtökön foglal-
kozik a belgyógyászati és a bőrgyógyászati 
klinikák építésére, valamint a DMKE-inter-

(A Délmagyarország munkatársától.) Pon-
losau tizenöt városatya árult el érdeklődést 
a Püspök-telek beépítésére érkezett ajánlat 
sorsa iránt. Még a városatya-tisztviselők is 
távollétükkel tüntettek a közgyűlés kedd dél-
utáni folytatásán, mintha ráuntak volna már 
a két hét óta tartó tanácskozásokra. 

Az első póttárgyat clr. Gaál Endre refe-
rálta. FI - —do'ta, hogy 

a külterületi iskolák építéséhez 
a városnak harmincezer pengővel kell hoz-
zájárulnia. A közgyűlés ezt szónélkül tudo-
másul is vette. 

Dr. Válfy József tanácsnok 

a zsugorító bizottság jelentését 
ismertette. A jelentés szerint a hivatalokat ugy 
összevonni, hogy abból a város megtakarí-
tást érjen el, nem lehet. Pálfy tanácsnok el-
mondotta, hogy a jelentés szerint 19 hiva-
talt kellene felfordítani. Kéri, hogy a köz-
gyűlés a kérdés elintézésé, bízza a tanácsra. 

A « jfvaslatot éftAssgfö&b, 
fogadta eí. 

támadtak, mire Szabó Dezső visszavette darab-
já t 

Most azután arról értesülünk, hogy az El-
sodort falu szerzője a szegedi színháznak aján-
lotta jel első darabját. Kijelentése szerint job-
ban szeretné, ha cz az Ady-darab vidéken 
kerülne szinre és nem a speciális fővárosi 
színházi légkörben. Szabó Dezső ugy gondolja, 
hogy darabja bemutatását össze lehetne kap-
csolni Ady Endre születésének közeli ötven-
éves fordulójával. 

A költő szegedi bemutatásának ügyéről be-
széltünk Tarnay Ernő művészeti igazgatóval, 
aki elmondotta, hogy még nem ismeri a dara-
bot, de mindenesetre örömmel fogadja Szabó 
Dezső ajánlatát. Ritka érdekes és értékes iro-
dalmi és színházi esemény színhelye lehetne 
a szegedi színház, ha Szabó Dezső első szín-
padi müvét itt lehetne először bemutatni. 

Valószínűnek látszik, hogy az érdekes pre-
mier meg is lesz a szegedi színházban, — ha 
Szabó Dezső anyagi jelt ételeit elfogadja a házi-
kezeléses színház pénzügyi intendánsa. 
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nátus belső iparosmunkálataira beérkezett 
pályázatok elbírálásával. Mint azt a Dél-
magyarország megírta, az ajánlatokat nem 
régen bontották fel Budapesten a kultusz-
minisztériumban és akkor kiderült, hogy 

a legelőnyösebb ajánlatot ismét a 
szegedi iparosok és vállalkozók tet-

ték. 

A nyers ajánlatokat azóta a kultuszminisz-
térium számvevősége á'számitotta, úgyhogy a 
végeredmények már teljesen pontosak, az 
egyetemi épitési bizottság tehát kiválaszthatja 
közülük a legelőnyösebbet. 

A szegedi vállalkozók és iparosok, de álta-
lában a város egész közönsége is érthető 
és nagy érdeklődéssel várják a bizottság dön-
tését, mert a legutóbbi eset óta joggal kíván-
csiak arra, hogy a bizottság érvényesiti-e a 
szegediek előjogait. 

Dr. ördögh Lajos tb. tanácsok ismertette 
ezután 

a Püspök-leiek 
beépítésére tett szóbeli ajánlat részleteit és 
a tanács javaslata értelmében felhatalmazást 
kért a közgyűléstől a tanács számára, hogy 
az ajánlattevő érdekeltséggel megkezdhesse a 
konkretizáló tárgyalásokat. 

Dr. Tonelli Sándor szólalt fel a kérdéshez. 
Kijelenti, hogy 

az építkezést a városnak min-
den eszközzel elö kell segítenie 

már csak azért is, mert az építkezéssel 3^—33 
iparág kap munkát, de azért'is, mert száztíz 
lakás építéséről van ebben az esetben szó. Fő 
az, hogy a tanács kellő garanciákat szerezzen. 
Felhívja azonban a tanács figyelmét arra, 
hogy az uj rend szerint olyan ingatlan ob-
jektumra is lehet jelzálog-kölcsönt felvenni, 
amelynek telke nem az objektum 'u'a'donosáé. 
Ezt a lehetőséget már most kl kell zárni. 
A tervet magát külöubep a legmekgebbea 
iidvésíl 

A polgármester Tőjílefcti, 'fagy aif i fel-
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tételt is kiköti majd a tanács. 
Más hozzászóló nem ̂ jelentkezett, így a pol-

gármester kimondotta," v -gy 

a közgyűlés a tanács javaslatát 
egyhangúlag elfogadta, 

majd bejelentette, hogy a közgyűlés felhatal-
mazása alapján a tanács most már megkezdi a 

,közvetlen tárgyalásokat az érdekeltekkel és 
ha sikerül a végleges megállapodás, azt rész-
leteivel együtt a közgyűlés elé fogja terjeszteni. 

Ezután a pc. mester véglegcsen berekesz-
tette a szeptemberi közgyűlést, amely kilenc 
délutánt rabolt el a városatyáktól. 

A pénzügyi bizottság 
is elfogadta a P i l s p ö l c -
ielete beépítésére vonat-

Rossó ajánlatot. 
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Délelőtt tizenegy órakor a pénzügyi bizottság tár-
gyalta le a Püspök-telek b e é p í t é s é r e tett aján-
latot. Az ülésen a polgármester elnökölt, aki 
részletesen tájékoztatta a bizottság tagjait a tör-
téntekről. Elmondotta, hogy az ajánlattevő érde-
keltség szegedi megbízottjával folytatott tárgya-
lások során lényegesen enyhültek a feltételek. A 
tökecsoport megelégszik huszonöt évi várakozási 
idővel is. Kijelentette végül a polgármester, hogy 
a maga részéről nem vállalja egymagában a fe-
lelősséget a kedvezőnek látszó építési ajánlat mel-
lőzéséért, inert száztiz u j lakás építéséről vsíti 
szó. 

Dr. Dobay Gyula szólott elsőnek a kérdéshez. 
Kijelentette, hogy az ajánlatot nem fogadja el. 
mert nem tartja megengedhetőnek, hogy a város 
feláldozza egyik legszebb telkét, amelyre más, 
íontosabb célra is szükség lehet még. 

A polgármester kijelentette, hogy a telekhiány-
tól nem tart, mert szükség esetén mindig el'ég 
telek áll majd a város rendelkezésére. Igaz, ho.gy 
a város elveszíti a Püspök-bazár bérjövedelmét, 
do cserébe ezért huszonöt év nv.ilva egy két és 
félmillió pengőt érő és nagyon jó l jövedelmező 
objektumot kap vissza. 

Bástyái Holtzer Tivadar, Glücksthal Lajos, Bo-
kor Adolf és May Károly az ajánlat mellett szólal, 
tak fel. Kijelentették, hogy « városnak semmi 
oka sem lehet arra, liogy az ajánlattevő érdekelt, 
seggel ne tárgyaljon, mert nagyon fontos érdek az, 
hogy száztíz u j lakás épüljön fel. 

A polgármester végül megállapította, hogy a 
pénzügyi bizottság többsége a további tárgyalá-
sokat tartja kívánatosnak. 

K í s é r t e t e k b á z a ü ? 
L a u r a L a P l a n t e - ' » i péntektől a K o r z a i i a n 

Őszi divatujdonságok j 
férfi-, fiu- és gyermekruhák. Raglánok, 
téli kabátok, bőrkabátok, iskola öltö-
nyök nagy választékban érkeztek és 
olcsón beszerezhetők 

Vajda és Fodor cégnél 
Szeged, Károlyi ucca 1. sz. 

Angol uri szabóság. 594 Telefon 18 - 24. 

Bérezi Kálmánnél 
Budapesten vizsgázott Kozmetikus 

,P0MPAD0URÍ 
kozmetikai intézete, Tisza Laios körút 23. \ 
szám alatt, lutheránus templommá! szemküzt 

II legmodernebb villanygépek. 
Fülkerendszer. Orvosi ellen-
őrzés 
M l K c / x l í c t n c k : ráncos, 'onnyadt, srá az, 
isiros, r>a tsnásos és vörös arc, vürfls cs buakói orr; vörös, 
valamint fagyot' kéz cs láb; hajhull is és hajmolyosodjs. 
E l t f t v o l i f a l n ' í k ; szeplő, qiájrolt 'encsetol', sz-mö'caBk 
és anyajegvek. Hajszálak végleges eltávolítása villanygéppel, ; 

Arc-zépités és es ?jyi dekoltázs 
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Az egyelem! építési bizottság 
csütörtökön foglalkozik a klinikák építésére beadott 

ajánlatokkal. 
A kultuszminiszter szerdán Szegedre érkezik. 

A közgyűlés hozzájárult 
a l*üspök-lelki ajánlat elfogadásához. 
A zsugorító bizottság jelentése szerint a városházán nincs 

zsugorítani való. 


