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Férti sportingek, női sportbluzok nagy választékban 
olcsó árakon Pollák Testvéreknél 

A színészek alkalmi társulatot alakítanak 
és a fövő héttől előadásokat 
tartanak a színházban 

A sztaOgyf bizottság 3200 pengő röszaférttendO segélyt Javasol Görög Igazgató-
nak — Társulati Ölés a M M M H 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szinügyi bizottság pénteken délben fiit össze 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnőkb-
tével, hogy megvizsgálja a színház helyretét 
ás keressen valami módot a helyzet megoldá-
sára. A zárt ajtók mógött lefolyt ülésról dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes a követke-
zeket mondotta a Délmaguarország munkatár-
sának: 

—. A polgármester ur atf indítványozta, 
hogy a tánclat tagfai alakítsanak alkalmi tár-
salatat ás ezen az alapon tartsanak előadá-
sokat a színházban. Amit ilyen mó-
don keresünk, azt arányosan osszák 
tel maguk között, az alkalmi társulat 
bevétele és Górög Sándornak a társulat tag-
Jahal szemben fennálló tartozása között ne 
legyen összefüggés, arai azt jelenti, hogy a 
társulat bevétele, Illetve az egyes színé-
szek részesedése a színészek járandóságát nem 
csökkentheti 

A szinüggl bizottság hozzájárult a polgár-
mester javaslatához. Kérte a bizottság a pol-
gármestert, hogy hivassa össze sürgősen a kis-
gyAMst és terjesszen ott dó olyan javaslatot, 
•mely szerint a város adjon Górög Sándornak 
kifejezetten m színészek hátralékos járandó-
ságainak kifizetésére 3200 oenoő visszatéríten-
él segélyt 

— Balla Kálmán, az Országos "Szinészegye-
sfttet meghízottja, áld csütörtökön 'éjjel ér-
taaáttt mag Szegedre ós a polgármester meg-
MVSsa alapján részt vett a szinügyi bizott-
ság Ülésén, csatlakozott a szinügyi bizóttság 
és s polgármester javaslatához és kérte, 
hogy a város hatósága találjon valami mó-
dot a súlyos helyzetbe került szfa&zék meg-
segi tésére. 

Megjelent a szinügyi bizottság előtt a szí 

méltányolva a színigazgató súlyos helyzetét, 
vele szemben a legmesszebbmenő előzékeny-
séget tanúsítja, hozzájárul ahoz, hogy a nyári 
szezonban 10—20 százalékkal redukálja a srf-

nészflzetéseket, azzal azonban, hogy a száz 
pengőn aluli gázsik nem redukálhatók. 

Balla Kálmán, aki az Országos Színésze gye-
sületet képviselte a társulati ülésen, kijelen-
tette az egyesület nevében, hogy amennyiben 
Górög Sándor a junius 28-án összeülő tanács-
ülésig teljesiti az egyesületnél fennálló köte-

lezettségeit, a már korábban megszavazott 
igazgatói koncesszióját minden további nélkül 
kiadják. Megállapította az egyesület kikül-
dőltje, hogy miután az igazgitó és a társulat 
között méltányos és békés megállapodás főtt 
létre, az egyesület közreműködésére szükség 
nincsen. Köszönetet mondott a társulatnak a 
nehéz helyzetben tanúsított higgadtságáért He-
mete Géza Herczeg Vilmosnak fejezte ld a lár-
sulat köszönetét, amiért olyan odaadással kép-
viselte kollégáinak érdekeit. Köszönetet mon-
dott Görög Sándor igazgató Is ugy az egyesü-
letnek, mint a társulat tagjainak, amiért mél-
tányos magatartásukkal elősegítették a helyzet 
tisztázását 

A társulati ülés eredményeként tehát yyütt-
marad a teljes színtársulat és igy a nyár i álló* 

másokon, Makón és Vásárhelyen ugyanazt as 
eredményt biztosithatja, mint amit a téli 
zonban Szegeden elért 

1500 pengő tiszta haszonnal zárult 
a negyedik szegedi Ipari vásár 

EMRfárósAgl Ölés as Iparfesfltlefben 

(A Délmagyarország munkatártától.) Az 

ipartestület elöljárósága pénteken ülést tar-
tott Takács Béla meleg szavakkal üdvözölte 
a betegségéből f.slépült Kis Géza alelnököt, aki 
hosszú idő után ismét megjelent az elöljáró-
ság ülésén. Xis Géza meghatottan köszönte 
meg az üdvözlést 

Az elnöki előterjesztések során Klein Ottó, 
a vásárrendező bizottság elnöke a negyedik 
szegedi ipari vásárról terjedelmes jelentésben 
számolt be. A jelentés kiemelte, hogy 

a vásár dzficitmentesen fejeződött be, 

ami nagy jelentőségű. A vásár legnagyobb 
eredménye az volt hogy a látogatottság mbt-
d;n eddigi érdeklődést felülmúlt, Szeged kö-

zönsége nagy megértést tanúsított az iparos-
ság kiállítása iránt. A bevételek igy alakultak: 
helypénz 1098, katalógusból 338, belépőjegyek 
ára 2847 pengő, eladási százalék 07, az összes 

nészek négy tagu küldöttsége is, Herczeg Vil- j btvétel 4127 pungő volt. Ezzel szemben az 

Táray Ferenc, Czobor Tnjre ós Beck 
Miklós, akikkel közölték a bizottság "határoza-
tát, illetve Javaslatát A színészek ezt köszönet.- ! 
tel vették tudomásul és kijelentették, hogy j 
vállalkoznak a társalat megalatitására. J 

— A bizottság ülésén az az általános nézet ; 
alakult ld, hogy a fövő évi szubvenció terhére 
előleget nem adhat a város, nem csak azért, ' 
mert ezzel kisebbítené a szinház amúgy is 
alacsonyra szabott évi szubvencióját, hanem ' 
azért aem, mert • kisgyűlés határozata, füg-
getlenül dr. Dettre János hatásköri vonatko-
kozásu f Mebbezésétöl, még nem jogerős. 

A szinügyi bizottság ülése után lecsillapod-
tak a kedélyek. Egészen békülékeny hangulat-
ban ült össze délután félőt órakor Herczeg 
Vilmos elnökletével 

a színtársulat. 

hogy megtárgyalja a további tennivalókat. 
A színtársulat elfogadva a polgármester ja-

vaslatát, elhatározta, hogy 

m juniusi szünet alatt alkalmi társulat 
formájában időkőzőnkint előadásokat 

rendez a színházban 

összts kiadások 2528 pengőt tettek ki, a tiszta 

haszon 1599 pengő. Az elöl járóság Kőrmendy 

Mátyás elnöknek, dr. Gyuris István titkár-
nsk, Erdős Árpád hírlapírónak, a vásár si-

I keres megrendezéséért köszönetet szavazott, 
j Kocsis Ferenc a Jelentéssel kapcsolatban 

azt indítványozta, ho®r a 1599 pengőt a jő-
1 vőben fokozott propagandára használják fel. 

Horváth György azt kérdezte, hogy miért 
volt olyan drága a vidékieknek a v^sár iga-
z<>lványa. 

Kőrmendy Mátyás válaszolt a felszőlalá-
J sokra. Arra a szemrehányásra, hogy vidéki 

iparosok ?,s résztvettek a vásáron, azt felelte, 
hogy a szegedieknek tanulni kellene a vásár-
helyi agyagiparosoktól, meg a debreceni 
mézeskalácsosok tói. Azért engedték meg 
nekik a kiállítást Lehetetlen dolog az, hogy 
Szeged ezen a térem ne tudjon ugyanolyan 
kiválót produkálni. A vásárnak nagy sikere 
gondolkodásra készteti a v^zeiőséget, nem 
volna-e helyes a vásári helyiséget kibővíteni 

annyira, högy ott mindenki helyt kapjon. 

Több felszólalás után íz elöljáróság a vásár-
I ró! szóló jelentést tudomásul vette. 

saját erkölcsi és anyagi felelősségére, ugy 
amint azt a polgármester javaslata és a szin-
ügyi bizottság határozata körvonalazta. A tár-
sulat beadványt intéz a polgármesterhez és 
írásban kér használati jogot a szinház épü- • 
leiére, a diszhttárra és a ruhatárra. A társulat < 

vezetését Herczeg Vilmosra bízták és megvá- ' 
lasztották mellé Táray Ferencet, Czobor Imrét 
és Beck Miklóst 

A társulati ülésen G^rőg igazgató bejelen-
tette, hogy junius 2S->g teljesíti a tár-
sulat tagjaival szemben fennálló kötelezettsé-
geit, viszont a társulat ugy határozott, hogy 

S&écQenyi Maxi 
bombát, Tdiárnap, hétfő, jartm hó 11. 12 éa 13 én 

A terem Jéggel van hllive 
Budapesttel eaytdőbenl 

A Kamara ItlmaztnMz n|donséga 

Farsang tündére 
Kálmán Iwe negyslkcrö operet'le filmen. 

Főszerep! *k Anni Albers, Wallcr Jansen, 
Verebes Ernő és Szőke Szakái. 
KIAarl&pnk T*Mrn»p 3, S, 7, U 

hltkflznapoo 5. 7. 0 árakor. 

A gazdasági bizottságin ezután az elhunyt 
Bokor Adolf helyébe Ablaka Györgyöt hívták}! 

meg-

Kőrmendy Mátyáa n ld figyelmeztette a 
szakosztályi elnököket, hogy • szakosztályok 
ügyeit az elnökségen keresztül intézzék Kőr-
mendy szóvá tette ezritán aSt az incidenst, amf 
a kereskedelmi és iparkamara legutóbbi ülé-
sén 

c leveiezőtagvdkis ziáeett 

kapcsolatban játszódott te A' kamara Ipart 
osztálya kijelölte azokat az iparosokat, akiké* 
levelező tagsági helyekre ajánlott A jelölő* 
bizottság azonban as ipart osztály jelölései? 
nem vette figyelembe, amiért ő a plenárist 
ülésen tiltakozott a jelölés ellen. Az elöljáróság 
kérje fel a kamarát, hogy azokat is válasszák* 
meg levelező tagoknak, akiket az ipari osztálji 
jelölt 

Müller Antal arról besaflt, hogy vagy a* 
IH)Sz, vagy a kamara felesleges. Nem látja 
szükségesnek a kamara fenntartását Szerintel 
mozgalmat kellene índtbam a kamara leépfc 
lésére. 

i 
Schódtg Gyula feisztfalása «táa. Körmvndft 

Mátyás védelmébe vette a kamarát Felszóld 
totta Mütlert, hogy nézze meg a kamara műkő' 
dését és akkor majd meggondottabban fogj 
nyilatkozni. A kamara azt a funkciót vé«zij 
amire a törvény köteted. Az tpnrosságnaía 
nem lehet érdeke, hogy egg meglevő szervet 
felrobbantsanak. A szegedi kamara a legki-
sebb költséggel dolgozik az egész országban. 

Kertész József a kamara fontosságát han-
goztatta. 

A kamarára szükség van. 

Az uj szervezet amit most létesítettek, semmi 
jót nem hoz az iparosságnak, legfel jebb száz-
ezer pengős büdzsét. A levelező tagválasztások* 
körüli eseményeket Ö sem tartja helyesnek!, 
de az egésznek szerinte Papp József, az IPOSz 
jelenlegi elnöke volt az oka, aki keresztül-
húzta az ipari osztály javaslatát 

Cserép Sándor felszólalása után az elöljáró-
ság Müller Antal indítványát elvetette és 
óvást emelt.a kamarában lezailott levelező-
tagválasztással szemben. 

Parcselícs Mihály kifogásolta, hogy az. el-
nöki előterjesztések során csupa adminiszl ra-
liv természetű dolgokat tárgyallak, de olyan 
kérdésekről, mint az OTI közgyűlése, az ipar-
testületek értekezlete az elnöki előterjeszté-
sekben nem esett szó. v 

Az elöljáróság er tán 

tiltakozását fejezte ki a ilsztjorgalml 
adó életbeléptété»r. ellen, 

továbbá tiltakozott az ellen is, ojy árverése-


