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Balogh tanácsnok jelentése 
belgrádi útjáról. 

A város ellátása. — 
(Saját tudósítónktól.) Balogh Károly tanács-

nok szerdán éjjel visszaérkezett Belgrádból 
és a tanács csütörtöki ülésén a következők-
ben számolt be eljárásának eredményéről: 

— Szeged városa most másodízben kérte 
a szerb kir. kormányt, hogy engedje meg a 
Szeged ellátására szükséges élelmiszereknek 
a szerbek által megszállott területeken való 
bevásárlását. 
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Nagy 
nehézségbe ütközik a kivitel, mert idegen 
valulával kell fizetnünk, amelyet a szerb 
kormány csak egyharmadrészben számit át a 
hivatalos árfolyamra, míg kétharmadát csak a 
piaci napi árfolyam szerint f ogad j ad fizetésül, 
ami nagy eltolódást jelent az élelmiszerek 
árában. 

- A város azonban mindent el fog kö-
vetni, hogy Szeged lakossága lehetőleg olcsó 
áron jusson szerb élelmiszerekhez. A szerb 
politikai .helyzetben beállott konszolidáció is 
nagyban meg fogja könnyiteni a tárgyalásokat, 
mert a szerb lapok szerint is az uj miniszter-
elnök, Pavlovics ügyvéd, demokrata, a legjobb 
viszonyt akarja megalapozni Szerbia és Ma-
gyarország között. r. 
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A- tanács tudomásul vette Balogh tanácsnok 

jelentését. 

Tíz évre héíbeadják 
a városi színházat. 
~ Elkészült a szerződés-tervezet. — 

I I 

I I 

I 

(Sa/űf tudósítónktól.) A városi tanács csü-
törtöki ülésén dr. Gaál Endre tanácsnok 
bemutatta a városi szinház bérbeavására vo-
natkozó szerződés pályázati hirdetmény-terveze-
tet és engedélyt kért azok sokszorosítására. A 
tanács az engedélyt megadta és érdemben a 
legközelebbi tanácsülésen fog a szerződés és 
a pályázati feltételek fölött határozni. 

A pályázati hirdetmény terveiete igy hangzik : 
Szeged, város tanácsa a városi színházát 

1920 szeptember elsejétől 10 évre bérbeadja. 
A)rik erre pályáznak, ^ajánlataikat 1919 . . . 

hó . . .-ig (a.tan.-ics fogja a határnapot meg-
állapítani) nyújtsák be a városi tanács iktató-
hivatalában. 

Az ajánlattételbe n ki kell jelentenie, hogy az 
ajánlattevő a szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát aláveti. 

' < Az ajánlattal egyidejűleg 20.000 (húszezer) 
.koronát kell a v. os főpénztáránál letétbe he-
lyezni, ami bánatpénzül szolgál s a város tu-
lajdonában marad az esetben, ha az ajánlat-
tevő megválasztás esetén a szerződést a kitű-
zött határidőn belül alá nem irná, vagy az 
előadásokat a Szerződés értelmében meg nem 
kezdené. „ ... . 

A bánatpénzt a szerződés aláírásakor ajánlat-
levő 50.000 (ötvenezer) koronára tartozik ki-

egészíteni, ami óvadékul szóigál a szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére. 

iUHMirtt ia pályázati hirdetmény-tervezetből ki-
tűnik, a várös az eddigi szokástól éltérően tíz 

•évre a' legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Eddig 
ugyanis a város csak a színigazgatót válasz-
totta és víseltö'á szinház kárbantartásával járó 
költségeket, mélyekért az igazgató átalány-
összegbén bizonyos térítést fizetett. 

A szerződés-tervezet fontósabb pontjait a 
következőkben közöljük: 

A bérösszeget a bérlő előleges negyedévi 
részletekben köteles fizetni. 

Joga van a bérlőnek átalakításokat eszkö-
zölni a színházban, a bérleti idő lejária után 

'azonban az átvételnek megfelelő állapotban 
köteles a színházat átadni. 

A bérösszeget a bérlet tartama alatt a város 
fel nem emelheti, viszont a bérlő nem kérheti 
leszállítását. 

Köteles a bérlő 21 tagu zenekart és legalább 
16 férfi és 16 nőből álló karszemélyzetet 
tartam. ; 

Aménnyibén a tanács ugy találná, hogy a 
társulat művészi személyzete nem megfelelő, 
kifogásolhatja és pótlást kívánhat. Kifogás ese-
tén a színigazgató választott bíróság határoza-
tát kérheti. 

Köteles évenkint legalább 30 operaelőadást 
tartani. 

A tanács megállapítja a helyárakat. Másfajta 
helyárak nem lehetnek. 

Fővárosi vendégszereplések alkalmával joga 
van az igazgatónak 50 százalék helyáremelésre. 
Más esetekben csak a tanács engedélyezhet 

helyáremelést. Délutáni előadásoknál az esti 
helyárak 60 százaléka szedhető. 
^Köteles kéthetenként legalább egy előadást 
munkások és tisztviselők részére 30 százalékkal 
olcsóbban tartani. Legkésőbb október elsejétől 
május végéig megszakítás nélkül tart az évad. 
A sziniévad alatt 6 estén a város szabadon 
rendelkezik a színházzal. Erre a 6 estére a 
bérlő a díszleteket, személyzetet, ruhákat és 
színészeit is minden térítés nélkül átengedni 
köteles. 

A tanács 1000 koronával bírságolhatja a 
szerződési kötelezettségek megszegését, amelyet 
az óvadékból vonhat le. Ha a bérlő a bírság 
dacára nagyobbfoku kötelezettségszegést követ 
el, a város jogosított a szerződést egyoldalulag 
felbontani. 

^ŐMŐRFÉ JjSNDE J|ARIA BU<3SUFELLÉPT8. 

(Saját tudósítónktól.) Egy hazárdjátékos tár-
saság került szerdán a rendőrség elé. Az egyik 
partner citáltatta a rendőrségre többi partnereit, 
akiknek feltűnően kedvezett a huszonegyes játék 
alatt a szerencse. A feljelentő partner szentül 
meg van győződve, hogy társai ném a kártya-
szabályok szigorú betartásával nyerték el rövid 
másfél óra alatt 17.000 koronáját. A partnerek 
ellen meg is indult az eljárás, tiltott szerencse-
játékkar elkövetett kihágás miatt és az eljárás 
befejezése után a hazárdőröket mint nagyon 
alkalmatlan idegeneket kitiltják a városból. 

A rendőrség előtt végző Jött kártya parii tör-
téneté a következő: , 

freund László 22 éves budapesti fiatalember 
megismerkedett a Tisza- kávéházban - Gömöriríé 
Kér^e Mária énekeshővel, akit a BÍau László-
fére'és. áz Apolló-kabaréböl elég jól ísmer 
Szegéd kábarék.edvelő . közönsége. Göriiöriné 
rábeszélte az előnyös kujsejü fiatalembert, hogy 
Próbálj,3,.|í szerencsijét ,égy kis huszonegyes-
ben: A fiatalember hajlott a rábeszélésre, Gö-

Stein Lajos bucjapesti kereskedő ' i&pje^seit. 
ßövid bemutatkozás és ismerkedés után ^ tár-

"saSág' felvon'ult a Tjsz;i-szálló. .szobájába, 
amelyet Schönberger "és 'Stein közösen .,, bérelt 
és rögtön hozzáfogtak á játékhoz. HűsVdjegyest 
játszottak. Alig'másfél óri aliit Freund 17.0JO 
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koranákat pedig a Schönberg^r és Stefii cég 
hyette el: ... .. . : 

Ugy látszik, a fiatalembert idégéssé tette ' a 
ját'ék, mert a 17.000. korona leadása után h'an-
gosebban tárgyalt a feteKkel. A félek ugyan-
csak hangosan'igyekeztek' megértetni magukat 
éS a szóváltásból atápós lárma, keletkezett. A 
lármára figyelmes letf Schermann Kálmán, a 
szálloda tulajdonosa,'bement a társasághoz és 
felszólította őket, hogy azonnal távozzanak a 

•szállodából. Qömöriné és társai tudomásul 
vették a felszólítást, szépen összeszedték *a 
nyeregéget ési eltávoztak f— a, 'kávéházba.. A 
ivesztes fiatalember azonban nem tartott velük, 
hanem egyenesen a rendőrségre ment és hamis 
kártyázás miatt feljelentést tett: Gömörinéék 
ellen, mert tudták róla, hogy egyáltalában nem 
ért a huszonegyeshez és, mégis azt forszírozták 
és valósággal megfosztották a (pénzétől. 

Az ügyeletes rendőrtiszt intézkedésére detek-
tívek azonnal a rendőrségre hozták a társasá-
got. A kihallgatás alkalmával Qömöriné hiszté-
rikus görcsöket kapott, ismerősei pedig tagad-
ták, hogy 10—12.000 koronát nyertek volna 
Freundtól. Mivel a motozás alkalmával nem 
találták meg náluk a pénzt a rendőrségi fog-
házban előzetes letartóztatásba helyeztek őket. 

Alig telt el egy negyedóra és Gómöriné is~ 

Kétszobás, erkélyes, másoderheieti lakas mat, 
teljesen uj bútorral (hálószoba matt, viiátíos. 2 

2539 személyes rézágy) 1 5 . 0 0 0 tat'oná rf átadom. 

Tudakozódni SCHILLINGER üvegkereskedésében, Feketesas-utca 12. sz. alatt. 


