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az igazgató miként osztja föl a színház jö-
vedelmét. A szerződésbeli erről nincs szó, te. 
hát a szerződés szerint nem is lehet ilyan 
kikötéseket lenni. Ezt az igazgatónak kelle-
ne a társulat tagjaival elintézni. Ha a város 
akarja segélyezni a színészeket, ám tegye 
azt a Resté r Eloyd-aiapból. amelynek az a 
rendeltetése. Javasolta,• hogy 25 százalékos 
áremelést szavazzanak meg, még pedig az 
igazgató^szeméiyét illető minden kikötés nél-
kül. 

Pásztor 'ózseí nem akarja folytain: a 
kuluirpoY.Áu; v.iát. csak néhány konkrét 
tényre a s a r r án vtatai. Balassa bizottsági tag 
ur, aki lelkesen védte a szinészeket, meg 
akarja "Ket röríditeni az igazgató javára. A 
társulat tagjaitól r ha, hogy az igazgatónak 
az e;s3 ke: i é ' l t n 47ÖG korona jövedelme 
volt, ami egv tvben 94 ezer koronának felei 
meg. Nme* t it erkölcsi lehetősége, hogy 
az i gazga t . amára is adjanak drágasági 
pótlékot. A szegedi szinház tavaly 11UÍ) egy-
sége az idén 1400-at fizet, nem 
azé a a társulat jobb lenne, hanem 
mert az igazgató hibásan szervezkedett. 
Ezért keresnek az idén kevesebbet a színé-
szek, ezért kénytelenek most idejönni. Mégis 
megszavazza a husz százalékos emelést, mert 
a színészek ki vannak szolgáltatva az igaz-
gatónak és nem lehet őket éhezni hagyni az 
igazgató hibájából. 

Dr. Becsey Károiy olyan szempontból 
kivár a kérdéssel foglalkozni, amelyet eddig 
figyelmen kivül hagytak. Nem kérdezi, hogy 
ki vagy mi az oka annak, hogy a kérdés ide 
került, de kétségtelen, hogy a tanács javas-
lata el nem fogadható. A 600,000 koronának 
a 10 százaléka 60,000 korona. Ezzel szem-
ben a szinház dologi kiadása 100 százalék-
kal emelkedett és hiába adják a 60 ezer ko-
rona drágasági pótlékot, ha a 240 ezer ko-
rona dologi kiadás 400 ezerre emelkedik. 
Ilycufoaiiáii u sziuészek töizsíizetése ugyan-
csak legalább 10 százalékkal csökkenne és a 
drágasági pótlékkal egyáltalán nem emel-
kedne a jövedelmük. A 2£ százalékos emelés 
is kevés és l nyos, hogy a színészek 3 hó-
nap múlva ismét emelésért jönnek. Azért nem 
javasol azonbarí többet, hogv ezzel ambicio-
nálja az igazgatót és szinészeket, hogy a kö-
zönség igényeit kielégíteni törekedjenek. 

Pálfy Dániel azért szólal föl. mert mel-
lékvágányra terelik az ügyet. Almássy és a 
város között szerződés áll fenn, a közgyűlés 
tehát nem avatkozhatik bele a szinészek és 
az igazgató közötti jogviszonyba. Nemcsak 
a szülészek megélhetése lett drágább, de az 
igazgatóé is és- neki is megadandó a pótlék. 

Dr. Gaál Endre zárszóban ismét a tanács 
javaslata mellett érvel és a színházi, szerző-
désre hivatkozva leikesen hadakozik az el-
em hogy a tisztviseiők kedvezményt kapja-
nak. Kormányos Benő ismételt felszólalása 
uián következett a szavazás. A közgyűlés 43 
szavazattal 12 ellenében kimondta, hogy csak 
a színészek részesedhetnek a drágdsági pót-
lékból és pedig ugy, ahogy Wimmer java-
solta, 60 százalékot ebbö! a kisfizetésüek, 40 
százalékot a többiek kapnak. Ezután a hely-
áremelés mértékét 20 szövedékben állapítot-
ták meg, ellenben leszavazták azt az indít-
ványt, hogy a tisztviselők részére kedvez-

I menyes jegyeket legyen köteles kiadni a szin-
I ház. 

Több okleveles gyógyszerész a város 
küiönböző pontjain gyógyszertárra kért en-
gedélyt. A tanácsnak az volt a véleménye, 
hogy uj gyógyszertárra Szegeden nincs szük-
ség, tehát a kérelmek elutasítását javasolja. 
A Közgyü'és ugv is határozott. 

i HÍREK 
O O O 

— A vérmegyei árvaszéki ülnökök or-
szágos gyűlése. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: A vármegyei árvaszéki' ülnökök 
szeptember 26-án délelőtt a régi képviselő-
házban sérelmeik orvoslására országos gyű-
lést tartottak. Kérelmük az volt, hogy ré-
szükre is nyissák meg a hatodik fizetési osz-
tályt. A gyűlés után monstre küldöttség adta 
át az emlékiratot a kormány tagjainak. We-
kerle miniszterelnök helyett, aki a miniszter-
tanácsban volt elfoglalva, Gaál Sándor bel-
ügyi államtitkár fogadta a 'küldöttséget. Az 
államtitkár megnyugtató bőszedet intézett a 
megjelentekhez. 

— Nyolcvanezer koronás pén?büntetés 
A A o á w t . gyenfocrn) tplpfonoTTáU npHinlf ; 
Zilahy Kálmán szentesi rendőrfőkapitány 
csütörtökön Horváth János újvárosi lakost 
nyolcvanezer korona, pénzbüntetésre ítélte, 
mert az 300 métermázsa csöves kukoricát 
Bugyi József és Sós Imre szentesi lakosoknak 
mázsánkint 240 koronáért adott el, vásárlási 
igazolvány nélkül. Bugyit és Sóst viszont, a 
kik a kukoricán 300 koronájával adtak tul, 
fejenkint 8—8 ezer koronára ítélte a főkapi-
tány. Be elitélték azt a huszonegy vevőt is, 
akik a kukoricát Sóstól és Bugyitól megvá-
sárolták fejenkint ezer-ezer korona pénzbün-
tetésre. A száztizenhétezer koronás pénzbün-
tetés nagy szenzációt keltett Szentesen. 

— A villamosvasút ügye. Balogh Károly 
tanácsnok sürgős javaslatot terjesztett a ta-
nács elé. hogv a közgyűlés határozata sze-
rint a viilampsvasut üzemkezelése közegész-
ségügyi, rendészeti, műszaki szempontból és 
üzemvitel szempontjából haladéktalanul meg 
vizsga,íassék. A kikii'dendö bizottság elnö-
kéül dr. Szalay József főkapitány, tagjaiul 
pedig dr. Thuróczy Mihály főügyészt, dr. 
Wolfi Ferenc tiszti főorvost, Berzenczey Do-
mokos városi főmérnököt, dr. Regdon Ká-
roly és Back Bernát törvényhatósági bizott-
sági tagokat ajánlja. Balogh Károly bead-
ványában kéri a tanácsot, hogy utasítsa a 
bizottságot a 8 nap alatti jelentéstételre és 
egyidejűleg keresse meg a tanács a Szegedi 
Közúti Vaspálya R.-T.-ot, hogv a vállalat 
megvétele iránt bocsátkozzon tárgyalásba a 
város kiküldötteivel és a tárgyalások iránti 
felhívásra vonatkozó elhatározásáról, a város 
tanácsát 8 nap alatt értesitse. A tanács szom-
baton fog foglalkozni a beadvánnyal. 
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A100000 koronás ruha 
Filmszinmü 4 felvonásban. Irta: Pásztor Árpád. 

A főszerepben BAYOR GIZI, a Nemzeti Szinház művésznője, 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap és ünnepnapon. Számozott jegyek előreválthatok délután 
3 órától, vasár- és ünnepnapon d. u. fél 2-től kezdve. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A sátoros 
ünnepi istentisztelet péntek reggel háromne-
gyed hatkor, péntek este félhatkor, szombat 
és vasárnap reggel íélhétkor és délelőtt tíz 
órakor kezdődik. Elhunytak emlékezete szom: 
hat délelőtt tizenegy órakor. 

— A hatórai zárás ügye a Lloyd keres-
kedelmi bizottságában. A Szegedi Lloyd 
Társulat kereskedelmi bizottsága e hó 28-án,. 
szombaton délután 2 órakor saját helyiségé-
ben Aczél Qéza elnöklete alatt rendes ütést 
tart. A tárgysorozaton a kereskedelmi alkal-
mazottak 6 órai záróra iránti kérelme szere-
pel. A tagok és érdeklődök kéretnek ponto-
san megjelenni. 

— A hszikiosztás a tisztviselők beszer-
zési csoportjánál. A szegedi és vidéki állami 
és törvényhatósági tisztviselők és alkalma-
zottak beszerzési csoportnak azok a tagjai, 
aki* lisztkönyvüket kellő időben beadták 
volt, a lisztutalvány átvétele végett jelent--
kezzenek Horváth Mihály-utca 7. szám alatt 
a következő sorban: 1—600 könyvszámig 
szeptember 27-ikén d. u. 3—6 óráig. 600— 
1200-ig 28-án délelőtt 9—12 óráig, 1200 vé-
géig 28-án délután 3—6 óráig, lisztkönyvét 
mindenki magával hozza, mert lisztutalyányt 
csak ennek ellenében kap, a csoport bevá-
sárlási könyve az igazolásért szintén felmu-
tatandó. Ugyanakkor mindenki számot kap,: 
mely a liszt kiszolgálásának sorrendjét meg-
állapítja. Az egész évi liszt kiadása iránt ké-
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zsákot a liszthez mindenki maga tartozik 
vinni. 

— Nem emelhet! a légszeszgyár a vilá-
gítási árakat. A rendőri sajtóiroda jelenti: A 
SZ-OfYSCÜ lóorpTtgĝ rvTr̂ y IJÖTIGVÖI ̂ t líljl^Ött Sí fO~ 
gyasztókhoz, hogy az áremeléshez járuljanak 
hozzá és ilyen értelmű nyilatkozatot írjanak 
alá, mert különben olybá venné a hallgatást; 
hogy az illető gáz vagy áram szolgáltatására 
tovább nem reflektál. A hatóság az érdekel-
tek tájékoztatása céljából közli, hogy a gáz-
gyárnak az aiáiras elmarauciSáiiuZ iuzoL kö-
vetkeztetése jogilag nem helytálló. Ennélfog-
va egy fogyasztóval szemben sem szüntethe-
tő meg a gáz- vagy áramszolgáltatás azon a 
elmen, mert valaki a nyilatkozatot nem irta 
alá. Ha emiatt a fogyasztót sérelem éri, for-
duljon a rendőrséghez. 

—, A munkaközvetítő választmányi ülése. 
A szegedi hatósági munkaközvetítő választ-
mánya 1918. évi szeptember 27-én délután 7 
órakor a városháza bizottsági termében vá-
lasztmányi ülést tart Andor Endre minisz-
teri tanácsosnak, a Munkaközvetítő Hivatal 
igazgátójának részvételével. Az ülésre a vá-
lasztmányi tagok szives megjelenését ezúton 
is kéri az.elnök. 
y — Makszimálták a cukorkák árait is. 
A hivatalos lap csütörtöki száma közli a Köz-
ponti Árvizsgáló Bizottság rendeletét a cu-
korka áruk legmagasabb árának megállapí-
tásáról. A rendelet szerint a kiskereskedelem-
ben a következő árak lesznek érvényesek: 
Merkantil cukorka kilója 8.50 K, karamell-
dropsz, roksz és hasonló faj tájú cukrok 1 0 K, 
karamell, selyem cukorka. ízzel, mogyoróval, 
vagy nougattal tötlött cukorkák 13 K, drazsé 
11 K, fondant gyümölcsízzel 10 K, karamell-
dropsz, stl:. illóolaj vagy fodormenta hozzá-
adásával darabonként göngyölve 13 K, se-
lyemcukorkák darabonként göngyölve 16 K, 
csokoládé konfekt, egyszerű 35 K kilogram-
monként. Az uj árszabás október elsején lép 
életbe. 

— Fölhívás a köztisztviselőkhöz. A köz-
tisztviselők beszerzési csoportjának azon tag-
jai, akik saját szükségletükre sertést hizlal-
nak és kukoricára szükségük vau, pénteken, 
szombaton vagy hétfőn délelőtt 8—2 óráig je-
lentkezzenek a városi bérház első emeletén, a 
9. számú szobában. Minthogy részükre a köz-
élelmezési miniszter hizlalás céljára kukori-
cát és árpát utal ki, a sertések összeírásához 
hozzák magukkal a hizlalási engedélyt és a. 
beszerzési csoportkönyvet. Hizlalási engedély 
nélkül kukoricái előjegyezni nem lehet. El 
nökség. 


