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A város 145 ezer pengő 
ínségsegélyt kér az államtól, 
mert Szegeden tovább súlyosbodott a helyzet 

és nem csökkent a munkanélküliek száma 
(A Délmagyarország munkatársától.) A bel-

ügyminisztériumban csütörtökön tárgyalták 
Szeged jövő évi inségalapi költségvetését. A 
tárgyaláson részt vettek a pénzügyminiszter 
megbízottai is, a várost dr. vitéz I m e c s 
György főispán, dr. P á 1 f y József polgármes-
ter. S c u l t é t v Sándor főszámvevő és dr. 
K e m e n e s v Tibor népjóléti tanácsnok képvi -
selte. 

A szegedi inségalap költségvetésének kereté-
ben a város a most következő szezonra a mult 
évben folyósított 96.000 pengő helyett 145.000 

pengő államsegély kiutalását kérte, utalással 
arra, hogy Szegeden nem enyhül t hanem sú-
lyosbodott a helyzet, nem csökkent a munka-
nélküliség sem, viszont a mult évi szük kere-
tek között a város nem gondoskodhatott kellő-
képen az Ínségesek ellátásáról és foglalkoztatá-
sáról. 

A csütörtöki tárgyalásnak csupán informativ 
jellege volt. a minisztériumi szakreferensek 
jelentést tesznek róla a miniszterüknek, aki ér-
tesíteni fogja döntéséről a város hatóságát. 

Tiltakozás 
a színházi szezon megrövidítése 
és a késői szezonkezdés ellen 

»Kulturális szempontból káros, hogy a szegedi sz n-
ház csak október 16-án nyitja ki kapuját" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nincs 
talán még egy város az országban, amelv any-
nyi töméntelen áldozatot hozott volna a kul-
turális élete megteremtéséért és fejlesztéséért, 
mint Szeged. Mert ez a város nem kapott in-
gyen semmit, még azt sem, aminek életrehi-
vása elsősorban országos érdekek szempontjá-
ból volt szükséges. Szegednek fizetnie kellett 
es kell mindenért. Fizetnie kellett, ha maga 
állított föl gimnáziumot, fizetnie akkor is, ha 
az állam telepitett ide u j középiskolát. Fizet-
nie kellett minden elemi iskola minden tan-
terméért, súlyos milliókat kellett áldoznia 
azért, hogy hajlékot kapjon, hogy ne vesszen 
el a Kolozsvárról száműzött egyetem és pél-
dátlanul súlyos terheket kelflett vállalnia a 
vidéki magyar színészet megmentéséért. Talán 
még a jövő évi költségvetésben is megtalálható 
a nyoma a házikezeléses szinház korszakának. 

Ezért a nagy áldozatért, ezekért a vállalt su-
Ivos terhekért, amelyeknek súlyát érezni fog-
ják az ezután következő szegedi generációk is, 
cserébe hosszú esztendők óta 

szakadatlan harcot kell folviatni 

ÉLELMISZEREK 

Levestészta 2 tojásos ,1 kg. —92 
Virágméz % kg —.49 
Hacaópor, kg —.88 
Blokksajt % kg -.48 

ISKOLAI CIKKEK 
Elemi iskolai füzet, IS drb —.24 
Zöldfedelü elemi iskolai ffizet, 8 lapos 

5 drb —.24 
Iskolai körzfl papir dobozka* i—.58 
Rajzszög l-es. f doboz 'r —.10 

K E R É K P Á R ALKATRÉSZEK 
Kerékpár csengő —43 
"uml fogantyú 1 pár —.2fi 
Blokkpedál gumi 1 drb —.18 
Kerélkpár kortná:ir P 2.78 

BEVONULÓ KATONÁKNAK 
Katonaláda zöldre festve, zárral P 4.4$ 
Sárkefe —14 
íuroló kefe —-Ifi 
Kaki néma tűvel, 1 gombolyag — .Ofi 
" lub őwboortva penge 8 drb —.24 
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a minduntalan megnyilatkozó le-
építési törekvések ellen. 

Harcolni kell az egyetem megőrzéséért, harcol-
ni kell az egyetem elsorvasztása ellen, har-
colni kell minden üresen hagyott klinikai 
ágvért, minden betöltetlen katedráért, a Rocke-
feíler-alapitvány tudományos szerszámainak 
megmentéséért. Harcolni kell az iskolákért, az 
intezetekért, pedig a város polgársága, amikor 
vállalta a rászabott áldozatokat, joggal hihet-
te, hogy Szeged kulturális életének kereteit 
épiti ki időtálló matériából és ezzel szolgál az 
ország egyetemes érdekeinek is, mert hiszen 
országos szempontból sem közömbös, hogy 
van-e kulturcentrum a mostohasorsu magyar 
vidéken. 

Aa állandó harcban alig veszi észre a szege-
di polgárság, hogy történnek itt önkéntes po-
zíció-feladások is, amelyek talán még vesze-
delmesebbek. mint a külső akaratokból faka-
dó veszteségek. Ilyen pozició-feladás folyik 
esztendők óta már 

a szegedi színházzal. 

Az első pozíció akkor veszett el. amikor Szeged 
lemondott a külön operatársulatról, pedig a 
városi szinház életét a mindenkori színigazga-
tóknak az a szcrződésbefoglalt kötelezettsége 
emelte jelentős magasságra, hogy operaegvűt-
test is kellett tartamuk és gondoskodniuk kel-
lett minden évben megfelelő számú és értékű 
operaelőadások rendezéséről 

Azóta évről-évre zsugorodik 

a szezon Időtartama 

ís. Nemrégen még tizhónapos szezonról kellett 
gondoskodnia a szinház igazgatóságának, a 
szegcdi szinház kapui tehát csak a legmele-

Sebb két nyári hónap alatt maradtak zárva, 
ztán minden esztendő letördelt egy-egv dara-

bot hol a szezon elejéről, hol a végéről. 
Az idén már nem lesz hosszabb a szezon, 

mint amekkorához — Győr. Vásárhely, vagy 
Szolnok közönsége is ragaszkodik. Az előzetes 
színházi jelentések szerint a szegedi szinház 
kapu? — ezek a kapuk a nvár eleién hetekkel 
korábban záródtak be — október tizenhatodi-
kán nyilnak meg, tehát 

egy hónappal később más évek 
szezonkezdésénél. 

Azok. akik figyelemmel kisérik a dolgokat, 
megütközve látják, hogy 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. Gumikat i s alkatrészeket 
most filléres ^ ¿ „ { ^ S á n d O ^ á . 

Szeged , (Kiss D palota) K i s s U. 2 
árban kanhat 

Szeged, az ország második városa, 
ezzel a késéssel messze leszorul a 

színházi ranglétrán. 

Nem beszélve a budapesti színházakról, 
amelyek már régen játszanak — csak 
két pesti szinház nem nyitott még 
kaput, a Művész Szinház, amely most alakult 
át operettszínházból drámaszinházzá, rövide-
sen kaput nyit szintén és az Andrássy-uti 
Szinház. amely szintén készül a nyitásra — 
tehát nem beszélve a pesti színházakról, a 
debreceni szinház október elsején nvilik meg, 
Miskolc október nyolcadikán, Pécs október ha-
todikán kezdi a színházi szezont. Pedig a vá-
rosok rangsorában Szeged megelőzi mind a 
három várost, sőt megelőz minden más vidé-
ki várost is. 

A szegedi egyetemen megkezdődtek az elő-
adások, régen dolgoznak mar a középiskolák 
is. A nyári vakáció emléke is elmosódik las-
sankint! Csak a szegedi szinház dacol a város 
kiilturigénveivel. Csak a színház zárt kapui 
hirdetik, hogy az illetékesek miiven könnven 
beletörődnek a kulturális pozíciók feladásába. 

Beszéltünk az ügyben 

dr. Tóth Béla polgármesterhelyettessel, 

aki a következőket mondotta: 

— A legnagyobb képtelenségnek tartom, hogy 
a szegedi szinház ilven későn, csak október 
IR-án nvissa ki a kapuját Véleményem sze-
rint a szezont legkésőbb október elsején feltet-
lenül meg kellene kezdeni, hiszen úgyis mindig 
korábban fejeződik be, mint ahogyan kellene. 
Szeged közönsége soha sem volt ilyen bosszú 
ideig szinház nélkül, mint mostanában es.azj 
hiszem, hogy ez is nagy mértékben hozzájárni 
a közönség érdeklődésének csökkenéséhez. Ha 
nincs szinház, a közönség megszokja hogy 
nincs és aztán, ha nagy késéssel megnyílik, ne-
hezebben szokik be. Ugv tudom különben, hogy 
a szinügyi bizottság hozzájárult a kéthetes ke-
sedelemhez, legalább is ilyen javaslatot ter-
jesztett a polgármester elé. Kulturális szem-
pontból feltétlenül károsnak tartom, hogy a 
színházi szezon évről-évre rövidebb lesz. 

Egésznapos 
minisztertanács 

Budapest, szeptember 25. A MTI jelenti: A 
kormány tagjai pénteken délelőtt D a r á n y i 
Kálmán helyettes miniszterelnök elnökletevel 
minisztertanácsra ültek össze, amelyet délután 
2 órakor megszakítottak és 5 órakor folytattak. 
A minisztertanácson a kormány valamennyi 
tagja résztvett a külföldön tartózkodó Kánya 
Kálmán külügyminiszter kivételével, akit báró 
Apor Gábor, a külügyminiszter állandó helyet-
tese képviselt. 

A minisztertanács az egykekérdést tárgyalta, 
majd behatóan foglalkozott a munkanélküli 
diplomások és az érettségizett fiatalság problé-
májával. A tárgyalás alapját Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz-
tése képezte, aki nevelési, iskolapolitikai és 
gazdasági vonatkozásban foglalkozott a felme-
rült kérdéssel. Az előterjesztéshez a kormány 
valamennyi tagja hozzászólott. 

Beható tárgyalás alá került az egyes tárcák 
hatáskörében megvalósítható konkrét intézke-
dések lehetősége. A minisztertanács elhatároz-
ta. hogy a tárcaközi bizottságot, amely vala-
mennyi minisztérium kiküldötteiből áll, meg-
bízta azzal, hogy a tanács által elfogadott ter-
vezetet konkrét formában kidolgozza és azt Új-
ból a minisztertanács elé terjessze. 

A minisztertanács este fél 8 órakor ért véget. 

Ui Fornér 
üzlet nyílt meg Takaréktér-n. 6 . sz . alatt. 
Raktáron tart mindennemű bel- és külföldi 
íornérokat, lemezárukat és asztaloskellékeket 
a legolcsóbb árakon. m 
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