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(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kedden délben tizenkét órakor járt le az országos
színházi pályázat határideje. .4 pályázat eredménye nem lett országos jellegű és eredménye csak azért nem okOzolt nagy csalódást a
városháián, mert a helyzet ismeretében
az
utolsó napokban már nem is várlak mást.

Mindössze három pályázatot
nyújtotta' be
szinte az utolsó percben és mind a három pályázó a szegedi színházból került ki. Az eredmény tehát ugyanaz, mintha nem országos,
hanem csak helyi pályázatot irt volna ki a
város.
Az elsó pályázatot Tolnay Andor és Sziklay
Jenő nyújtotta be. Ketten közösen pályáznak
a szinházi vállalkozásra. Néhány másodperc*
oel később futott be Görög Sándor szinházi
titkár pályázata, m a j d harmadiknak Kürthy
Györgyé. Még meg se száradt a polgármesteri
hivatal iktatókónyvében a tinta, amikor már
elkondította a delet a városháza órája, mire
ezzel az eredménnyel lezárták a pályázatot.
A pályázatok benyújtása után a jelöltek
j ó ideig ott sétálgattak a városháza környékén, kíváncsian várták, érkczik-e valami titkos
versenytárs. De nem jött senki.
A pályázatokat dr. Pálfy József polgármesterhelyettes vette magához.

Egyik pályázó sem mellékelte
az Ötvenezer pengő óvadékos,
ellenben annak lefizetésére, illetve igazolására
valamennyi
haladékot kért, de
módosítatni
kívánják a szerződés feltételei' is.
Tolnay és Sziklay együttes ajánlatukban
elfogadhatatlannak minősitik azt a szerződési
feltételt, amely szerint — bár a szerződés
három évre szólna — egy év után a város
fölbonthatja azt. Csakis abban az esetben hajlandók a szinház átvételére, ha ezt a feltételt
törlik a szerződésből. Reflektálnak ezenkívül
a szinhá-i ruhatárak és a büffé jövedelmére
is. Az ötvenezer pengő óvadékot abban a pillanatban leteszik, illetve ingatlan betáblázással
biztosítják a város számára, amikor megtörténik a döntés, hogy ők kapják meg a színházat. Hogy rendelkeznek beláblázható ingatlannal, azt hajlandók okmányokkal igazolni.
Görög Sándor bejelenti ajánlatában, hogy
az ötvenezer pengő óvadékot a polgármester
kívánságára bármikor leteszi. A pályádat feltételeit elfogadja, hozzájárul az egyesztendős
próbaidőhöz is, mert meg van győződve arról
— mondja beadványában —, hogy az egy év
leteltével nem lesz oka a városnak a szerződés fölbontására. A szinházi ruhatárak és a
cukrászda jövedelmére azonban ő i s reflektál,
abban az esetben pedig, ha neki adná a város az
operaelőadásokra szánt húszezer pengö't. kötelezné magát arra. hogv szezononkint legalább
tizenhat
operaelőadást
rendez
elsőrendű
operaénekesek felléptével. Görög műsortervezelet is csatolt pályázatához és bejelentette,
hogy társulatának névsorát csak a szezon kezdetén mutathatja be a város hatóságának.
A harmadik pályázó, Kürthy Gvörgv emeli
« legtöbb kifogást a szerződéstervezet ellen.
Elsősorban az ötvenezer pengő kauciót sokai ja és annak mérséklését kívánja. Kifogásolja, hogv- a város csak három évre kívánja
kiadni
a
színházat,
azt
is
ugv,
hogy egy év múlva felbonthatja a szerződést.
Ezt a feltételt nem fogadhatja el, legalább hat
évre kiván szerződni Tiltakozik az ellen is.
hogy a szinügvi bizottságnak joga legyen beleszólni a műsor összeállításába, de nem vállalja azt a feltételt sem, hogy társulatának
névsorát két hónappal a szezonnyitás e ' ő i l be

kelljen mutatnia, mert ekkor m á r leszerződtetett tagjai lennének és igy megtörténhetne,
hogy egyik-másik színészt a szinügyi bizottság
nem akceptálná, akkor pedig azt az egész
szezonban fizetnie "kellene anélkül, hogy szerepeltethetné. Ha a város hatósága ezeket a feltételeket megváltoztatja, akkor leteszi a kauciót, erre azonban szintén haladékot kér.
A pályázatok áttanulmányozása után dr.
Pálfy József polgármesterhelyettes fölkereste
dr. Somogyi Szilveszter polgármestert, akivel megállapodott abban, hogy

mind a három pályázó megkapja az óvadék lefizetésére, illetve az óvadékképesség igazolására a haladékot,

la nagy premier!!!
a világhírű énekes
és

BRIGITTE KELM
a démonikus szépség
együttes

felléptével:

A FORRÓVÉRŰ

A polgármester azonnal végzést is hozott,
amely szerint a pályázók március 23-án déli
tizenkét óráig
kapnak
haladékot, aki addig nem fizeti le az ötvenezer pengőt, az kiesik a versenyből.
Ugyanaznap délután ülést tart a 6zinügyi
bizottság is, hogy állást foglaljon a pályázatok ügyében, a polgármester viszont megkéri dr. Aigner Károly főispánt, hogy

mü

a legnagyobb élvezet

26-éra hívia össze a rendkívüli
közgyűlés!.

a Belvárosi Moziban.

A rendkívüli közgyűlést az iparkamarai választások lefolytatásához szükséges központi
bizottság megalaki'ása céljából úgyis össze kellene hívni. Ezen a közgyűlésen a polgármester már bejelenti az általa kiválasztandó
vállalkozó-igazgató nevét, vagy pedig a szinházi szerződés közgyűlésileg megállapított fel-

tételeinek módosítására tesz előterjesztést. De
természetesen megtörténhetik az is, hogy a
közgyűlés nem lesz hajlandó a feltételek megváltoztatására és ebben az esetben a pályázat
teljesen meddően végződne.

Izqalmak és viharok
az ipartestületi elöljáróság premierjén
A kosárfonó iparosok visszaadják iparigazolványaikat, mert nem tudnak megélni
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
ipartestület u j elöljárósága kedden délután
tartotta meg első ülését. Az ülést Körmendy
Mátyás nyitotta meg és arra kérte az elöljáróságot, hogy »a választásokban adott és kapott
sebeket felejtsék ele. Vezetőségi megállapodást terjesztett ezután elő, amely az elnökség
tagjainak munkakörét szabálvojza. Körmer.dy
ezután átadta az elnöki széket Takács Béla
társelnöknek és az elöljáróság politikamentes
működését kérte.
•
A tárgysorozat tárgyalásánál Kertész József
az elnöki megnyitóval foglalkozott és a választásokról szólva megemlékezett arról, hogy
a kampány során Rácz Antal felajánlotta,
hogy visszavonul, csakhogy az Iparosság egységesen vonulhasson fel. Ráez Antal nem azért
vállalta a jelölést — mondotta —, hogy Körmendy Mátyást kibuktassa, hanem, mert más
kiút nem mutatkozott az ipartestületben lefolyt dolgok és a vezetés megváltoztatásira.
Nem szeretné, ha — mint a múltban —- a határozatokat a fehér asztalnál hoznák meg.
Cserép Sándor szólalt fel ezután és kijelentette, hogy nem a politika küldte őket ide,
hanem az iparosság egyetemes érdeke. Vitéz
Csánui János személyeskedni próbált, de elnöki figyelmeztetésben részesült.
Az elöljáróság ezután dr. Gyuris István titkárt véglegesítette állásában, majd az elnöki
előterjesztések következtek. Az elnökség javasolta, hogy Klein Ottót válasszák meg háznagynak, helyettesének Deutsch Mórt. A bejelentést élénk izgalommal fogadták. Berg János és Cserép Sándor azt indítványozzák, hogy
ezeket a tisztséceket a legközelebbi elöljáró-

ság! ülésen töltsék be. Az indítványt a többség elvetette és az elnöki javaslat szerint
döntött
Parcsetics
Mihály
kifogásolta, hogy a
választást nem titkosan ejtették meg. Az
elnök erre feltette a kérdést, hogy kívánnak-e titkosan szavazni. A többség elvetette
Parcsetics javaslalát. Ekkor Karácsonyi Sándor felugrott és tiltakozott Deutsch Mór megválasztása ellen, helyette Vénig Gyulát ajánlotta. Erre heves vihar tört ki. Az elnöklő
Takács Béla kijelentette, hogy a háznagy helyettesét majd a legközelebbi illésen választják meg. Hodács János magából kikelve kiáltotta az elnök felé:

— Cirkusz, amit csinálnak! Tessék azonnal
megválasztani a helyettest!
Hodács szavaira nagy lárma tört kl. Egysek öklükkel verték az asztalt. Takács Béla
kipirulva ugrott fel az elnöki székből:
— Vlsszautarl'om, ami' Hodács ur mond és
kifejezéséért rendreutad'nm
Ez nem cirkusz'
A zaj elültével Kertész József indítványozta,
hogv minden bizottsági tagot kizárólag az
elöljáróság kebeléből válasszanak. Berg János
arra szólitotta fel Takács Bélát, hogy tapintatosabban elnökőljön.Xégül is kimondták, hogy
a jövőben a tisztségekel csakis az elöljáróság
tagjai közül töltik be.
Az elöljáróság ezután megválasztotta a különböző bizottságokat.
A faipari szakosztály kosárfonó csoportja
beadványt intézett az elöljárósághoz, amelyben azt kérik, hogy megmentésük érdekében
az elöljáróság indítson valamilyen mozgalmat. A kosárfonókat uavanis téliesen tönkre-

