
1930 december 901. DftLM A fi YA RORSZ AG 13 

A polgármester, az alsóvárosi plébános 
és a „Csodabár" 

fá Dél magyar ország munkatársától.) Páter 
Schfleider Vencel alsóvárosi ferencrendi házfőnök 
és törvényhatósági bizottsági tag interpellációt 
nyújtott be a polgármesterhez a színház kará-
csonyi műsora miatt. Interpellációjában azt kifogá-
solja, hogy a szegedi színház, amelynek fentar-
tására a város évente kétszázezer pengőnél is töb-
bet áldoz, karácsony napján, a kereszténység leg-
nagyobb ünnepén, Krisztus születésének évforduló-
ján, a Csodabár cimü darabot adta elő, amely 
mélyen sérti a nagy ünnep hangulatát és igy a 
színház ünneprontást követett el. »A szegedi vá-
rosi szinház karácsonynapi előadása — mondja 
többek között az interpelláló — egyenes kicsúfolása 
a Krisztus által tanított erkölcstannak. Hogyan 
lehet az, hogy ebben a nagy keresztény városban 
éppen a megváltó születésének hetében ily léha 
darab volt műsoron, ki tűzte ki tendenciózusan 
karácsony hetére a szinház műsorára, a szinügyi 
bizottság előzetes hozzájárulásával történt-e a da-
rab karácsonynapi előadása, miért volt eredmény-
telen az alsóvárosi egyházközség tiltakozása, sza-
bad-e továbbra is Szeged város polgárainak adó-
fillérelt a színház támogatásával ilyen könnyel-
műen elprédálni, adnak-e az illetékesek garanciát 
arra, hogy a jövőben a szinház vezetésében ha-
sonló esetek elő ne forduljanak?« 

Az interpelláció ügyében kérdést intéztünk a 
polgármesterhez, megkérdeztük, mi lesz Schneider 
plébános számára a válasza. A polgármester a 
következőket mondotta: 

— Megmondom majd, hogy téved interpellációjá-
ban a páter, mert a darab, amelyet magam is végig-
néztem, nem disznó, nem erkölcstelen, sőt a végén 
az erkölcsi felfogás jut benne uralomra. Meg-
ítélésem szerint karácsony ünnepi áhítatát nem 
sértette a »Csodabár«, amely telt házakat hozott 
a szinház számára és előadását igy csak helyesel-
heti mindenki éppen azért, mert a jövedelme a 
város terhelt csökkenti. 

— összeegyeztethető-e a polgármester ur fel-
fogása szerint a »Csodabár« előadása azzal a 
kulturhivatással, amelyet a nagy költséggel fenn-
tartott színháznak be kellene töltenie í — kér-
deztük. 

— A Csodabár előadását ebből a szempontból 
sem lehet kifogasolni, mondotta a polgármester, 
legalább azok a derék szegedi polgárok Is meg 
tndj&k, hogy milyen egy bár, akik Igazi bárba 
sohasem Juthatnának. 

Ezeket mondotta a polgármester, aki Igy véle-
ményével szembe került a katolikus közvélemény 
egyik hivatott képviselőjével a Csodabár miatt 

A szegedi kereskedők 
és Iparosok ulból tiltakoznak 

a postadrágitás ellen 
»Az Ipari cikkek árait csak akkor lehel leszállítani, ha csökkentik a közterheket« 

(A Ditmagyarorszdg munkatártától.) Az Ipartes-
tület vasárnap délelőtt 10 órakor nagygyűlést 
hirdetett az ipartestület márványtermébe A gyű-
lésen feltűnően kis számban jelentek meg a ke-
reskedők és Iparosok. Takács Béla megnyitó be-
széde után Pick Jenő tartott előadást 

a magas vlllanyegységárakról. 
Elmondotta, hogy Szegeden a legdrágább a viU 
tangegységáram, az ország többi városában min-
denütt jóval olcsóbb. Ezen csak ugy lehet segíteni 
— mondotta —, ha a gázgyárral a város nem hosz-
szabbitja meg a szerződést 

Az előadáshoz Klein Ottó, az elekrőtechnikus 
szakosztály elnöke szólt hozzá. Hangoztatta, hogy 
a mai áramdij mellett a kisiparosság képtelen 
elektromos áramot használni. Igazságtalan, hogy 
az iparos és a kereskedő fizesse meg például — 
a vizmütelep áramát Igyekezzen a város egységes 
árakat elérni a gyárnál és olyan megállapodást 
kötni, amely lehetővé teszi a kisipar számára 
is az áramfogyasztást 

A nagygyűlés ugy határozott, Kogy a villany-
árának leszállítására Irányuló tkció előkészítésére 
kereskedőkből és iparosokból álló bizottságot 
küld ki. 

Dr. Landesberg Jenő volt a kővetkező felszólaló, 
aki 

a postadrágitás 
ügyével foglalkozott. Mindenekelőtt azt a hivatalos 
helyről jött vádat utasitotta vissza, amely sze-
rint a kereskedő és az iparos a drágító, mert nem 
akarja leszállítani árait. Ezzel szemben az Igazság 
az, hogy az állam drágtt a legjobban. Magyar-
ország lakossága fejenkint 128 pengő közteherrel van 
sújtva. A posta békében a lakosságot fejenként 5 
pengővel terhelte, ezzel szemben Ctonkamagyar-
ország minden lakosa 15 pengőt fizet a posta 
fenfartdsára Beszéde végén a következő határozati 
javaslatot terjesztette a gyűlés elé: 

»A nagygyűlés sajnálkozással állapítja meg, hogy 
a postai szolgáltatások dijainak felemelése elleni 
országos tiltakozások eddigelé eredményre nem 
vezettek Létérdekében veszélyeztetve újból fel-
emeli tiltakozó szavát Szeged kereskedői és iparos 
érdekeltsége és kért, hogy a drágítások vissza-
fejlesztését célzó felterjesztések meghallgatásra ta-
láljanak Elhatározza tehát a nagygyűlés, hogy 
felterjesztéssel fordul a kormányhoz és kéri a 
postai szolgáltatások dijainak a felemelés előtti 
mérvre történ« leszállítását Hasonló állásfoglalás 
céljából megkeresi az ország összes kereskedelmi 
és Ipari érdekeltségeit « 

Paul Adolf azzal kérte kibővíteni a javaslatot, 
hogy a fogyasztóközőnség *s kéri a postatarifa 
leszállítását. A nagygyűlés a határozati javaslatot 
a bővítéssel elfogadta. 

A tárgysorozat kővetkező pontját, 

az Iparcikkek árleszállításának 
kérdését 

dr. Gyuris István ipartestületi titkár ismertette. 
Rámutatott arra, hogy az iparcikkek ára az utóbbi 
Időben, az anyagi viszonyok romlásával párhuza-
mosan, csökkent A esőkkenés azonban oly nagy-
arányú volt, hogy egyáltalán nem áll arányban 
a nyerstermények csökkenésével A helyzetet sú-
lyosbítja, hogy a postát, telefont megdrágították. 
Kívánatos volna — mondotta — a helyzet megjaví-
tására a mezőgazdaság megreformálása. Dr. Gyu-
ris a kővetkező határozati Javaslatot terjesztette 
elő: 

»Szeged Iparos- és kereskedőtársadalma együt-
tesen tartott nagygyűlése megállapítja, hogy azt 
az árnivót, amelyen az Iparcikkek ezidőszerint 
vannak, nem áll módjában csökkenteni, mivel 
azok az érdekelt iéin kivül álló okokból tartatnak 
Az érdekeltség már eddig Is igen gyakran a saját 
exis¿teneiájának veszélyeztetésével igyekszik áz 
árak csökkentésére, keresete már is alig van. jó-
akaratának biztosításánál többet tehát nem áll 

módjában tenni. Amennyiben azonban azok a ter-
hek, amelyek termelését megdrágítják, Illetőleg 
a jelenlegi magas árakat nngyrészben előidézik, 
csökkentetnek, bármely pillanatban készséggel szál-
lítja te árait, annál is inkább, mert teljesen tisz-
tában van azzal, hogy boldogulása össze van 
kötve a gazdatársadalom boldogulásával és elő-
haladása csakis azok vásárlóképcsségének bizto-
sítása mellett lehetséges « 

Ezután 

szenvedélyes felszólalások 
következtek. Lórik Árpád a kartelleket okolta a 
gazdasági válságért. Kérte, hogy vegyék be a 
határozati javaslatba azt is, hogy a nagygyűlés 
kéri a tőrvényhozástól a kartelltőrvény sürgős 
elkészítését. 

Kovács Jánps a házbérek leszállítását kérte. Dacső 
Arnold hangsúlyozta, hogy nem uj kartelltőrvény 
kell, hanem fel kell oszlatni a kartelleket. Meg-
említette, hogy amikor a kátránypapirkartell fel-
oszlott, a kátránypapir ára 75 százalékkal esett 

Vértes Miksa arról beszélt, hogy a kartellek fel-
oszlatása nem fogja megoldani a helyzetet. Nem 
!s a kartellek megszüntetéséről, hanem a kartellek 
visszaéléseinek meggátlásáról kell beszélni. Be-
széde végén politikai fogásnak, üres jelszónak 
mondotta az árak leszállításának követelését. 

Rubin József után Szendréngi Géza szólalt fel. 
Kifogásolta a vasutasok, postások karácsonyi segé-
lyét, amely több millióra rug. 

Ezután az 077. ügyét tették szóvá, Indítványoz-
ták, hogy írjon fel a nagygyűlés a Társadalombiz-
tosító autonómiájának visszaállítása érdekében. 
Daesó Arnold a tulnagy adminisztráció ellen be-
szélt. Kérte a régi munkásblztositó visszaállítását. 

Takács Béla rámutatott arra az okokra, amelyek 
sz OTI. jelenlegi óriási deficitjét előidézték. He-
lyesnek tartja, hogyha a sérelmeket nem orvosol-
ják, az ország összes Iparosa és kereskedője ki-
vonul as OTI-böl. 

Vasárnapi rendőri krónika 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á e s i f ó f ) 

Téglás GusMf, az ismert régi bűnöző vasárnap 
Ismét rendőrkézre került. Hamiskártyázáson értélt 
Téglás Guszti azonban nem volt hajlandó abba-
hagyni a játékot, sőt neld támadt a rendőröknek 
és Inzultálta őket Letartóztatták. 

• f—i • i ; 
Algyőn Bakos Mihálv 19 éves gazdalegényt, Imi-

kor itatni vitte a lovakat, az egyik ló ugy tejbe-
rugta, hogy eszméletlen állapotban szállították fl 
mentők a kórházba. 

• 
Hablk János 41 éves gyár! munkás Szatymaa-

uccal lakása felé tartott, amikor Ittas katonákkal 
találkozott, összeszólalkoztak a katonák bajonettet 
rántottak és Hablkot több helyen összeszurkálták* 
A mentők részesítették első segélyben. 

Mészáros Pál 49 éves nyugdíjas kalauz Klebek-
berg-telepl lakásán víz helyett véletlenül zsirszó-
dát ivott. A kőzkórházban ápolják. 

• 

Szilágyi Gábor gyári munkás vasárnap éjjel 
bicskával mellbeszurta régi haragosát, Lévai Já-
nost, Életveszélyes állapotban vitték a mentők a 
sebészeti klinikára. Szilágyi ellen a rendőrség az 
eljárást megindította. 

Nódrágl Antalné 62 éves asszony vasárnap dél-
előtt az alsóvárosi templom ajtaja előtt oly sze-
rencsétlenül esett el, hogy balkarját eltörte, A 
sebészeti klinikára szállították. 
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| Szilveszterkor és u;év napián míndeiTelSadáson malacot és tüaifét sorsolunk Ingyen, | 

B e l v á r o s i M o z i 
Dee. 30, 31, január 1-én, kedd, szerda, csütörtökön 

ANNY ONDRA 
a női C h a p l i n főszereplésével: 

Egy jobb család 
kacagtató vifrjitAk 8 felvonásban 
és a vidám kísérő mUsor. 

1 Előadások kezdete 5, 7, 9, Szilveszterkor 9 ,T , 
9, 3A11, csütörtökön 3, 6, 7, 9 órakor. 
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B e l v á r o s i M o z i 
Dec. 31-én, Szilveszterkor éjjel «/«ll órai kezdettel 

C s a k l e l n ő l l e k n e k I 

Az első éfszaka 
egy tapat»tal»üan kislány izgalmat ¿jszakAja 6 felvonisbaji 
BEBE DANIELS«,NEIL HAMILTON 

iőerereplésével. — Azonkívül: 

A szerelem doktora. 
Vígjáték « felvonóban. — Főszerep!?' RICHÁRD UIX. 

K o r z ó M o z i 
Deo. 30, 31, január 1-én, kedd, szerda, csütörtökön 
Az első hangos íUatflhn a dzsungel világiból: 

TARZAN, a tigris 
3 rész, 16 felvonisban. 

Előadások kezdete 5, 7, 9, Szilveszterkor I , 7, 
9, »/«11, csütörtökön 3, 5, 7, 9 érakor. 


