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/1 gyakorló polgári iskola lesst 
a legsszebto egyetemi épület 

Elkészült Waelder professzor terve — A napokban megkezdik 
az építkezést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
az általános visszatetszés, amelyet a Délma-
gyarország közlései nyomán az épülő egyetemi 
paloták sülustalansága keltett Szegeden, meg-
iárlelte a maga gyümölcsét. A kultuszminiszter 
az ezután épitendő intézetek tervezése alól 
Korb Flórist, az egyetemi építkezések eddigi 
(tervezőjét felmentette és az uj tervek elké-
szítésével Waelder Gyula egyetemi tanárt, a 
Templom-téri tervpályázat második dijának 
nyertesét bizta meg. A rókusi iskola terveit 
pedig Hültl professzorral készíttette el. Wael-
tíer Gyula kapott megbízást a polgári iskolai 
fanárképző intézethez tartozó gyakorló pol-
gári iskola terveinek elkészítésére is. A ter-
vek már el is készültek és a napokban ér-
keztek meg Szegedre. Ezek a tervek nemcsak 
a szakértők, hanem a laikusok körében is ál-
talános tetszést keltettek. 

A gyakorló polgári iskola épületének há-
rom uccára néző frontja lesz. A főhomlokzat, 
amelynek hossza 94.62 méter, a Markovics 
Iván-uccára néz, a Boldogasszony-sugáruti 
homlokzat hossza 30, a Nap-uccai fronté pé-
pedig 46.62 méter. Az épület kétemeletes lesz, 
alagsorral és magas földszinttel. 

Waelder Gyula tökéletesen oldotta meg az 
építészeti problémát. Tervét tiszta bárok stí-
lusban készítette el, a hosszú homlokzatot 
harmónikusan tagozta és művésziesen, mégis 
egyszerűen képezte ki. Nagy kár azonban, 
hogy az épület közel százméteres főhomlok-
zata nem a Boldogasszony-sugárutra néz, ha-
nem a kisebb mellékuccára, amely azonban 
a polgári iskolai tanárképző kiépítése után 

mégis kiemelkedik mostani jelentéktelensé-
géből. 

Annyi kétségtelen, hogy az egyetemi épít-
kezések keretében 

a polgári gyakorló iskola lesz 
a legszebb épület, 

amely összehasonlíthatatlanul emelkedik ki a 
klinika-raktárak körül művészi megoldás te-
kintetében. 

Az iskola építését május első napjaiban 
kezdik meg. A versenytárgyalást a kultusz-
minisztérium már megtartotta, a legolcsóbb 
ajánlattevő 933.000 pengőt kért a munkáért, 
ebben a vállalati összegben azonban a víz-
vezeték, a központi fűtés, a gáz- és villany-
vezeték költsége nincs benne. Az egész épület 
ára meg fogja haladni az egymillió pengőt. 

A kultuszminisztérium műszaki osztálya 
pénteken fejezte be a beérkezett ajánlatok át-
számítását, amelynek alapján a miniszter a 
napokban meghozza döntését. 

A vállalati feltételek szerint a munkát el-
nyerő vállalkozónak a döntés után nyolc na-
pon belül meg kell kezdenie a munkát, mert 
az épitendő iskolában október végén feltétlenül 
megkezdik a tanítást Addig tehát a munkát 
teljesen be kell fejezni. 

A régi polgári iskolát alakítják át egy eme-
let ráépítésével tanárképző intézetté és ebben 
az épületben helyezik el az Erzsébet nőis-
kolát is. Az iskolában május elsején meg-
szűnik a tanítás és utána rögtön megkezdik 
az átalakítási és emeletráépítési munkálato-
kat. 

Beomlott egy épülő ház tűzfala és megölt 
egy kőmüvesmunkást 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken délelőtt jelentették a szegedi ügyészség-
nek, hogy Csanádapácán csütörtökön beom-
lott egy épülő ház tűzfala és két embert maga 
kdá temetett. A mentési munkálatok alkalmá-
val Széli Sándor kőművest már csak holtan 

tudták kihúzni a romok alól, Bózsó István 
pallér pedig életveszélyes sérüléseket szen-
vedett. 

A megindult nyomozás azt igyekszik meg-
állapítani, hogy a szerencsétlenségért kit ter-
hel a felelősség. 

Elfogadhatatlan feltételeket szab 
as opera-stagglone 

A szinttgyi bizottság ülése — Az intendáns programja — A májusi műsor 
A színház előadást tart a bulgáriai földrengés áldozatai fa vára — Dankö-flnnepet 

terveznek az őszi szezonban 
(A Délmagyarország munkatársától) A 

szinügyi bizottság pénteken délután öt óra-
kor tartotta meg dr. Gaál Endre tanácsnok 
elnökletével áprilisi ülését a városháza ta-
nácstermében. Ezen az ülésen jelent meg elő-
ször dr. Szalay József kerületi rendőrfőkapi-
tány, akit a tanács Móra Ferenccel együtt 
legutóbb választott meg a bizottság tagjává. 
Móra nem tartózkodik Szegeden, a bizottság 
ülésén nem jelenhetett meg. 

Szalay Józsefet a bizottság tagjai nagy él-
jenzéssel fogadták, amint a terembe belépett. 

— Volt-e a főkapitánynak tíz év előtt a 
szinügyi bizottságban szavazati joga — kér-
dezte Wimmer Fülöp. 

— Akkor még jó világ volt — válaszolta a 
főkapitány —, nem volt szükség szavazati 
jogra. 

Az ülés megnyitása után Gaál tanácsnok is-
mertette az elmúlt hónap színházi eseményeit 
Elmondotta, hogy a tanács Fodor Jenő pol-
gármesberhelyettesraek a színház intendánsi 
tisztségéről való lemondását tudomásul vette és 
helyébe dr. Pálfy József tanácsnokot nevezte 
ki. Az elnök indítványára a bizottság kimon- ' 
tlotta, hogy Fodor Jenőnek eredményes mun- I 
kásságáért elismerését fejezi ki. J 

Gaál Endre bejelentette ezután, hogy a ta-
nács a szinügyi bizottság két megüresedett 
tagsági helyét dr. Szalay Józseffel és Móra 
Ferencoel töltötte be. Az elnök ezután ki-
osztotta a bizottság tagjai között a város szin-
ügyi szabályzatát, amely a szinügyi bizott-
ság hatáskörét is megállapítja. 

Tarnay Ernő művezető-igazgató a színház 
májusi müsortervezetét ismertette. A tervezet 
szerint a jövő hónapban a következő darabok 
kerülnek színre a szegedi színpadon: Nász-
éjszaka, Othelló, Cigánykirály, Álarcosbál, 
Mesék az írógépről, Olympia, Gésák, Bőregér, 
A három testőr, Uri muri, Tannháuser, Zene-
bona és Nem nősülök. 

Bokor Pál nyogalmazott polgármesterhe-
lyettes a müsortervezettel kapcsolatban azt 
indítványozta, hogy 

a városi színház tartson egy előadást 
a földrengéssujtotta bulgáriai és gö-

rögországi lakosság segélyezésére. 
Erre a célra engedje át a kijelölt előadás 
tiszta jövedelmét. 

— A katasztrófális földrengés az egész világ 
részvétét felkeltette — mondotta Bokor Pál 
— és Szeged városának különös kötelessége. 

Mindenkihez! 
Tisztelettel bejelentjük, hogy az utolsó hóaapok 
legnagyobb művészi eseményét, a filmgyártás 
legnagyobb alkotását, az 

Elsodort ember 
cimü drámát, 
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páratlanul értékes alakításával 
május hó első felében bemu-
tatjuk a Belvárosi Moziban. 

hogy részvétét segítség formájában is kife-
jezze, mert hiszen negyvenkilenc esztendővel 
ezelőtt, amikor Szegedet a kiáradt Tisza pusz-
tította el, irántunk is megnyilatkozott a világ 
részvéte. 

A szinügyi bizottság Bokor Pál javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 

Ezután dr. Pálfy József jelentkezett szó-
lásra. Kijelentette, hogy azt a programot, 
amelyet intendánsá történt kijelölése után a 
nyilvánosság számára kifejtett, igyekezni fog 
meg is valósítani. Arra fog törekedni, hogy a 
szinügyi bizottsággal, a művezető-igazgatóval 
a legteljesebb egyetértésben intézze a színház 
ügyeit, mert eredményes működést csak igy 
képzelhet el. A szinügyi szabályrendelet értel-
mében minden fontosabb kérdést meg fog 
tárgyaltatni a bizottsággal. Most is van már 
néhány előterjeszteni valója, elsősorban az 
az ajánlat, amelyet dr. Marton Jenő budapesti 
ügyvéd tett a városnak az országos opera-
társulat megszervezése ügyében. A polgár-
mesterhez intézett levelében elmondja dr. 
Marton, hogy ebben az ügyben már tárgyait 
a kultuszminiszterrel, aki a tervet a legtelje-
sebb mértékben támogatja. Arról van szó, 
hogy 

űr Operaház tagjaiból és a zeneművé-
szeti főiskola hallgatóiból staggiom-

társulatot 

szervezne, amely minden jelentősebb város-
ban évente hat-tizenkét előadás keretében be-
mutatná a budapesti Operaház repertoárját. 
Ezt a tervet azonban csak akkor valósithatja 
meg, ha az érdekelt városok bizonyos hozzá-
járulást biztosítanak. Szegedtől az előadások 
számára 

a színház ingyenes átengedését, az 
előadások után fizetendő adó!; és ille-
tékek átvállalását, a társulat, a kar-
személyzet és a zenekar tagjainak 
elszállásolását, egy operához, a Tann-
hauserhez szükséges összes díszletek 

és jelmezek beszerzését kéri, 

ezenkívül azt is kívánja, hogy 
a város minden előadás után kétezer-

ötszáz pengő bevételt garantáljon. 
Pálfy József szerint ez az ajánlat tetszetős, 

mert hiszen elsőrendű, fővárosi nivóju opera-
előadásokat igér, éppen ezért a súlyos fel-
tételek ellenére sem lehel a visszautasítás ál-
láspontjára helyezkedni. Éppen ezért azt vá-
laszolja, hogy a bervet tetszetősnek tartja, 
azonban a feltételek olyan súlyosak, hogy, 
azoknak vállalása a színházi büdzsé egyen-
súlyát billentenék fel. Azl ajánlja, liogy az 
érdekelt városok képviselőivel együttesen tár-
gyalják le a kérdést és keressenek elfogad-
ható megoldást. 

Bejelentette Pálfy tanácsnok, hogy a színház 
készül a Dankó-ünnepélyre, amelyet a jövő 
szezon elején tartanak meg. Ugy tervezik, 
hogy meghívják erre a jobb budapesti cigány-
zenekarokat s velük hangversenyt rendeznek a 
színházban. Beszélt a szervezkedés kérdésé-
ről is. A művezető-igazgató teljes erővel fá-
radozik, hogy az uj társulatot jobbá, telje-
sebbé tegye a jelenleginél. 

Wimmer Fülöp a szervezkedéshez kért szót. 
Hangsúlyozta, hogy a szinügyi bizottságnak 
éppen ezen a téren van a legfontosabb hiva-


