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Szász Edit, Arany József és Beck Miklós 
Irta alá a keddi tárgyalások 

eredményeképen színházi szerződését 
A többiek gondolkozás! Időt kaptak — Kiket nem szerződtet KOrthy György 

(A Délmagyarország murJcalársától.) Ked-
den délután folytatták a színház gazdasági 
irodájában a jelenlegi társulat tagjaival a szer-
ződtetési tárgyalásokat, amelyeken résztvett 
dr. Pálfg József polgármesterhelyettes-inten-
dáns, Scultéty Sándor főszámvevő és Kürthy 
György. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
akadályoztatása miatt nem jelent meg, bár 
az utolsó pillanatig hangoztatta, hogy a tár-
gyalásokon ismét részt kiván venni. 

A keddi tárgyalásra idézőt kaptak az opera-
együttes szólistái, Szász Edit, Arany József, 
Szóród Ferenc, Fridi Frigyes operakarnagy, 
Beck Miklós karnagy, Sziklai Jenő, Patkós 
Irma, Veszély Pál és Pártos Klári. Veszely és 
Pártos kivételével valamennyien megjelentek, 

A tárgyalásnak most is csak részleges ered-
ménye van. Sikerült a végleges megállapodás 
Szász Edittel, Arany Józseffel és Beck Miklós-
sal, akik alá is írták már szerződésüket, Szó-
rád Ferenc, Fridi Frigyes, Patkós Irma és 
Sziklai Jenő egyelőre gondolkozási időt kap-
tak a város szerződtetési ajánlatának elfoga-
dására. Ez a határidő a jövő hét elején jár le, 

addig nyilatkozniuk' kell, hogy a város fel-
tételeit elfogadják-e, vagy sem. 

Végre értesítést kaptak Kürthytől azok is, 
akikre az aj szezonban nem reflektál, akik-
nek helyét vagy mással kívánja betölteni, vagy 
pedig feleslegesnek tartja. Ezek között van 
Szilassy Gyula, vitéz Végh Kálmán, Bognár 
Elek, Hegedűs Rózsi, Kádár Margit és Kemény 
Erzsi. 

A keddi tárgyalással a szegedi szerződtetési 
tárgyalások tulajdonképen be is fejeződtek. 
Akik nem kaptak értesítést arról, hogy Kürthy 
nem kivánja őket szerződtetni, azoknak le-
szerződtetését kombinációba vették. Értesü-
lésünk szerint a város minden egyes színész 
ügyében kimondotta szerződtetési ajánlatával 
az utolsó szót, a felajánlottnál nagyobb gázsit 
senki sem kap. Annak a helyét, aki a meggon-
dol ási határidőig nem jelenti be, hogy elfo-
gadja a szerződést, mással töltik be. A szín-
háznál remélik, hogy a legtöbb színész és 
színésznő az utolsó pillanatban aláírja szer-
ződését 

Gázolt a taxi a Tisza Lajos-köruton 
(A Délmagyarország munkatársától.') Hét-

főn este súlyos szerencsétlenséget okozott a 
taxi a Tisza Lajos-körut és a Margit-ucca 
sarkán. Szalay Erzsébet 19 éves leány a Mar-
git-ucca felől akart átmenni a szemközti ol-
dalra. Ugyanakkor ért oda egy taxi, amely a 
balesetet már nem tudta kikerülni és elütötte a 
fiatal leányt. A soffőr a szerencsétlenség pil-
lanatában hirtelen lefékezte a kocsit, de azt 
már nem sikerült megakadályoznia, hogy az 
aszfalton csúszó autó ne vigye magával egy 
jó darabon a szerencsétlen leányt. 

Pillanatok alatt nagy tömeg vette körül az 

eszméletlenül fekvő Szalay Erzsébetet. Ha-
marosan kihivták a mentőket, akik a súlyosan 
sérült leányt a sebészeti klinikára szállították. 
Itt azonnal vizsgálat alá vették és megállapí-
tották, hogy a súlyos külső sérüléseken kivül 
veszélyes belső sérüléseket is szenvedett. A 
rendőrség kihallgatta a gázoló taxi soffőrjét, 
aki védekezésül azt adta elő, hogy a szeren-
csétlenséget nem volt képes elkerülni, mert a 
leány vigyázatlanul éppen a robogó kocsi előtt 
lépett le a járdáról. 

A soffőr ellen megindult az eljárás. 

A polgármester — 
a közgyűlés határozata ellenére — az idén Is 

a Rudolf-téren hagyja a szekérpiacot 
(A Délmagyarország munkatársától.) Egye-

lőre még szerény méretekben, de már meg-
kezdődött a gyümölcsexport Szegedről. Heti-
piacos napokon százszámra készülnek a gyü-
mölcskosarak és a kis ládikók, amelyekben 
nagy gonddal válogatott ropogós cseresznyét 
csomagolnak, hogy azután elinduljanak vele 
a külföldi piacok felé. A tulajdonképeni gyü-
mölcsszezon azonban még elég messze van, 
de az előkészületek már megkezdődtek. 

Az előkészületek ismét aktuálissá tették a 
Rudolf-téri piac problémáját. A jelek szerint 
a polgármester ismét harcra készül a Rudolf-
téri piac megtartása mellett és nem sokat tö-
rődik azzal, hogy a közgyűlés néhány hónap-
pal ezelőtt világosan, félreérthetetlenül és 
félremagyarázhatatlanul ugy határozott, hogy 
a szekérpiacot áthelyezi a Mars-térre és meg-
menti a színház és a kultúrpalota környékét 
attól az állandó és bűzös szemétdombtól, ame-
lyet az ott táborozó szekértábor okoz a nyári 
hónapokban. A tanács egyszer már, két év-
vel ezelőtt áthelyezte a Mars-térre ezt a min-
denki által kifogásolt piacot, de a polgármes-
ter, amikor az uj közigazgatási törvény meg-
szüntette a tanácsot és hatáskörét rája ru-
házta, megsemmisítette ezt az általános he-
lyesléssel fogadott határozatot és a piacol visz-
szatelepitetle a Rudolf-térre. Azóta a Rudolf 
tér környéke csak egyetlen egy alkalommal 
mentesült a szekértábortól, még pedig akkor, 
amikor a belügyminiszter töltött Szegeden 

tizenkét órát... A polgármester a belügymi-
niszter elől hirtelen visszaterelte a piacot a 
Mars-térre, de a belügyminiszter távozása után 
ismét megnyitotta a szekértábor előtt a város 
szivét... 

Az uj közgyűlés hatalmas többséggel fog-
lalt állást a polgármesteri akarat ellen és 
kimondotta, hogy a piacot azonnali hatállyal a 
Mars-térre helyezi át. Igen valószínű, hogy a 
közgyűlési határozat végrehajtása körül ismét 
bajok lesznek, amint azt a polgármester alábbi 
nyilatkozatából teljes joggal következtetni le-
het: 

— Ma Endre Gyula járt nálam — mondotta 
a Délmagyarország munkatársának — a föld-
mivelésügyi minisztérium felügyelete alatt álló . 

Belvárosi Mozi 

exportintézet szegedi megbizottja. Bejelentett«, 
hogy megkezdi a szegedi gyümölcsexport meg-
szervezésére vonatkozó tárgyalásait hivatalá-
ban. Először a szegedi exportőrökkel, kereske-
dőkkel és termelőkkel tárgyal, mert a gyü-
mölcsexport terén valami egységes rendszert 
kiván létrehozni. Ebben a szezonban már 
könnyebb lesz a dolga, mert a mult évi ada-
tok rendelkezésére állanak. A mult évben 
Szegedről 602 vagon különböző gyümölcsöt 
exportáltak, ami az előző éri kétszáz vagonhoz 
viszonyítva jelentékeny fejlődést jelent. Ebből 
a hatszázkét vagonból kétszázat egy nagykő-
rösi és kétszázat egy kecskeméti kereskedő 
exportált. A szegedi gyümölcstermelő gazdák 
érdeke tehát azt kívánja, hogy minél több 
exportőr keresse föl a szegedi gyümölcspiacot. 
Ha az exportált gyümölcs árát kilónkint át-
lag husz fillérrel kalkuláljuk, akkor a Szeged-
ről kiszállított gyümölcsért a szegedi termelők 
körülbelül egymilliókéiszázezer pengőt kap-
tak, ami már igy is egészen tekintélyes jöve-
delmet jelent számukra. Ebben a hatszáz-
két vagonban azonban nem szerepelnek azok 
a tételek, amelyeket nem a szegedi vasútál-
lomáson adtak fel, hanem Szatymazon, vagy. 
Felsőtanyán. 

— Endre Gyula a píackérdéssel kapcsolat-
ban a leghatározottabb formában azt kivánja 
— mondotta tovább a polgármester —, hogy 
a Rudolf-teret jelöljük ki gyümölcspiacul eb-
ben az évben is, mert a kövezetlen és rende-
zetlen Mars-teret erre a célra nem tartja al-
kalmasnak. Meggyőződése szerint a gyümöl-
csöt itt belepi a por és a piszok és az ilyen 
elpiszkolódott áru exportálását nem engedé-
lyezheti, mivel ez rontaná a külföldön a ma-
gyar gyümölcs hírnevét Kijelentette azt is, 
hogy abban az esetben, ha a város kikövez-
teti a Mars-teret semmi kifogása sincs! a piac 
odahelyezése ellen. 

A polgármester nem mondta meg határozott 
formában, de szavaiból könnyen kiérthető, 
hogy Endre kivánságát teljesíteni kivánja és 
függetlenül a közgyűlés határozatától, a gyü-
mölcspiacot nem helyezi át ebben az évben 
sem a Mars-térre, amelynek rendbehozására 
— amint azt többször hangsúlyozta — a város 
a jelenlegi pénzügyi viszonyok között nem gon-
dolhat. Hiába foglaltak tehát egyhangúlag ál-
lást a Mars-téri megoldás mellett a kereske-
dők és a termelők, sőt az exportőrök is, 
hiába szól ezer érv a Rudolf-téri piac ellen, 
a polgármester Endre véleményét döntőnek 
ismeri el, még — a közgyűlés határozatával 
szemben is. 

Érdeklődtünk' a polgármesternél annak a 
közgyűlési határozatnak a végrehajtása iránt 
is, amelyben a város törvényhatósági bizottsá-
ga éppen a gyümölcstermelés nagy nemzet-
gazdasági fontosságára való tekintettel na-
gyobb kiterjedésű városi mintagyümölcsösök 
létesítését rendelte el és amelyeknek költsé-
geire a szükséges összegeket megszavazta. 

A polgármester elmondotta, hogy a város 
három helyen létesített ilyen gyümölcsöst, még 
pedig egyet az ujszegedi kertészetben, ahol 
gyümölcsfaiskolát rendeztek be, egyet a köz-
tisztasági üzem kezelése alatt álló bodomi 
kertészetben és egyet a mezőgazdasági üzem 
tápéi réti gazdaságában. Ezen a két utóbbi 
helyen már termőgyümölcsfákat ültettek ki, 
a tápéi réten példáui kétezer szilvafát Elmon-
dotta a polgármester, hogy az Alföldkutató 
Bizottság Szentesen tartott ülése után megte-

Ma szerdán 

premier 

amerikában készült magyar hangos filmje 

q ráncos diákok 
vidám diáklőrténel 7 vig énekes és zenélő felvonásban. 

Főszereplő Louis Moran es a 

kitűnő hangos műsor. 


