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Széljegyzetek
a városi költségvetéshez

A személyi járandóságok összege a szorosan
város részéről a színháznak városi intézménnyé
alakítását és 124.000 pengőnek ezen célra for- vett közigazgatásnál volt
dítását, amjbor ez a kormány álláspontja szerint
az 1913. évben
¿33.000 K
is saját feladatát képezné s amikor a városnak
az 1927. évben
1.280.000 F<
Irta: Pap Róbert.
elsőbbre«dü feladatokra nem jut pénze.
az 1928. évre előirányoztatott
1,3ÍM.OOO F
Békében 280.000 korona szerepelt a kultuszmiAbban a szűkre szabott hatáskörben, amely az
az 1929. évre előirányoztatott
1,."70.000 V
Sflfctmómía. tehát ugy a tanács, mint a közgyűlés nisztérium költségvetésében a vjdéki színészet táMegállapítható
tehát,
hogy
a
személyi
kiadámogatására.
Ezzel
szemben
most
22.000
pengő
az
részére még megmaradt, arányosan csökben a tasok a békebelinek a háromszorosát teszik és éverre a célra szolgáló költségvetési tétel.
nács felelőssége s viszont csak korlátolt mérvben
Mi saját erőnkből nem tehetjük jóvá a tőr- ről-évre fokozatos emelkedést mutatnak.
juthat részérc az esetleges elismerés a város pénzA tisztviselői fizetések nem emelkedtek háromvényhozás közömbösségét a vidéki színészettel
ügyi adminisztrációjának helyes vezetéseért
szorosra, nyüvánvaló tehát, hogy nagymérvű létszemben és addig kell a kormányt ostromolnunk,
A kormány omnipotenciája, a mindenható büszámemelés állandó folyamata duzzasztja meg enyrokrácia rátette kezét a törvényhatóságokra is és amig le nem veszi ezt a terhet rólunk.
A szegedi »egy erős akarat» azonban nem bi- nyire a személyzeti kiadásokat
pedig különösen azok pénzügyi vezetésére s a
Tiz és félmilliót kitevő összkiadás mellett ennek
tanács tagjai a kormánytól való legteljesebb füg- zonyul elég erősnek ezen fölfelé irányuló ostrom10 százalékát teszik ki a tisztviselői fizetések. Ez
gőségben csak ennek engedelmével eszközölhet- hoz, minthogy az elernyedt törvényhatóságot
l e k lényegesebb kiadásokat, vagy szerezhetnek be- nem tudja, vagy nem akarja ehez igénybevenni. olyan aránytalanság, amelynek megszüntetésére komoly gondot kellene fordítani.
Pedig minél inkább veszélyben van az autonóvételeket
miánk felülről, annál inkább igyekezni kellene
A kormány egymásután indit fegyelmi eljárást
Kiragadtam a költségvetésből ezt a néhány tételt
azt itteni erős közvéleménnyel, a törvényhatóság
városi tisztviselők ellen, mert olyan kiadásokat
azért, mert így válik érthetővé, hogy miért nem
sorompóba állításával megvédelmezni.
eszközöltek, amelyek a kormány véleménye szerint
esik szó a költségvetésben csatornázásról, kövenem voltak szükségesek vagy hasznosak.
zésről és oly sok minden egyébről, amelyeknek
Egy másik kiütköző jelenség a költségvetésben
A pénzügyminiszter ur beállt fezőrnek és az ő az adminisztráció túltengése, a bürokráciának a
hiánya hangos szóval hirdeti e város vezetésének
közbenjárása nélkül a városnak kölcsönt szereznie térhódítása.
fogyatékos erőit.
nem szabad, csak az lehet j ó kölcsön, amelynek
fölvételét a pénzügyminisztérium megengedi. A
Péntektől v a s á r n a p i g :
legnagyobb történelmi film 1 |
kormány állapítja meg azt is, hogy valamely kölFőszereplő:
Mary
Christians, i
csön mire fordítható. Természetes, hogy előnyben
a Széchenyiben.
j
részesülnek azok a kölcsönök, amelyeket a város
áUami feladatok végzésére vesz igénybe.
líincs kifogása a kormánynak, hogy az egyetem
és a többi tanintézetek létesítésére és fentartására
kölcsönt veszünk föl, de már például városrendezés, kövezés, csatornázás céljára, vagy népjóléti
célokra, lakástermelési, bérházépitésí célra alig juthatunk kölcsönhöz.
A fanács a jövő héten dflnl a munka kiadáséról
Hiszen a légszeszgyár megváltása kérdésében a
íormány nemrég jelezte azt az álláspontját, hogy
(A Dél magyaron zág munkatársától.)
Teg- valószínűleg csak a jövő héten készül et. így,
a város aligha lesz abban a helyzetben, hogy a
n
a
p
délben
tartották
meg
a
Szentgyőrgy-uccáa tanács csak a jövő héten hozhatja meg
megváltáshoz szükséges összeget előteremthesse. Ezban építendő u j háromemeletes bérpalotára
döniését.
alatt természetesen nem azt kell értenünk, hogy
nem kapnánk kölcsönt, han«m, hogy ezt a kor- kiirt versenytárgyalást, amely igen nagy érEgy kivételével valamennyi vállalkozó belemány nem engedélyezné.
deklődést beltett a szegedi iparosok és válkalkulálta ajánlatába az épülethez szükséges
A költségvetés nagy adathalmazából csak kettőlalkozók körében.
lift árát is, egyedül Schackmann 'Ádám tett
vel kivánok ezúttal foglalkozni. Az egyik az állam
Mint ismeretes, nagyon hosszú huzavona és olyan ajánlatot, amelyben a lift nem szerepel.
helyett telejsitett kiadások, a másjk a személyzet;
valóságos időpazarlás előzte meg ezt a lépést.
A számvevőség természetesen a részletmunköltségek.
A közgyűlés m á r két esztendővel ezelőtt elha- kákra tett ajánlatokat is átszámítja és valóA költségvetés roskadozik azoktól a kiadási tétározta ennek a bérháznak a felépítését és az színű, hogy abban az esetben, ha ezek a résztelektől, amelyek állami célokat szolgálnak és így
építéshez
szükséges kölcsön felvételét. A bel- ieta jánlatok olcsóbbak a legolcsóbb generális
nem a város lakossága által lennének viselendők.
ügyminiszter a közgyűlés határozatát rövide- vállalkozó ajánlatában megjelölt áraknál, akIde vehetjük a közoktatási és közművelődési kisen jóvá is hagyta és a kölcsön felvételét is kor a város tanácsa szétbontja a m u n k á t
adások egy részét:
engedélyezte, a város hatósága azonban az és a generális vállalkozót csak azzal bizza
óvódák
57.000 P
engedélyeiett kölcsönt nem vette fel, hanem
meg, amire a legolcsóbb ajánlatot tette.
állami elemi népiskolák
82.000 P
elhatározta, hogy nagyobb kölcsön felvételére
íparostaDonciskolfl
68.000 P
kér engedélyt így azután sok idő eltelt, amig
egvetenti költségek (az épitésjeken
Szepf.
a belügyminiszter hosszas utánjárások után
felül)
60.000 P
végre engedélyezte a nagyobb kölcsön felvé»egyéb közoktatásügyi kiadások» 33.000 P
i
írla és daiestjs
telét is. Ennek is van azonban m á r vagy hátestnevelési alap ~
83.000 P
penlek I
HARMOMII
rom
hónapja.
A
mérnöki
hivatal
csak
akkor
összesen: 363.000 P
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kapott utasítást a részlettervek elkészítésére.
Ugyancsak állami hatáskörbe tartozónak vélem
Kövér Tibor főmérnök és munkatársai szinte
és ezen véleményemben együtt vagyok a közoktatásügyi miniszter úrral, aki egy nemrégen meg- éjjel-nappal dolgoztak a terveken, hogy a verjelent birlapi cjkkében kifejtette, hogy az egye- senytárgyalás határidejét legalább szeptemtemi városok színházainak a fentartása állami fel- ber végére kitűzhessék és az u j bérház alapoadat s ennek igyekezni fog eleget tenni.
zási munkálataival készülhessenek el legalább
Pármennyire nagyra értékelem is azt az ered- ebben az esztendőben.
nyitottam.
ményt, amelyet a szinház megfelelő produkció
Kész lilék állandóan raktáron. Függönyök, égyteritők
A tegnapi versenytárgyalást a mérnöki himellett a művelődés szolgálatában elérhet, bár vatal rajztermében tartották meg. A tágas rajz- szakszert összeállítását vállalom. Kézimunka anyagok,
jöszándéku, de erőnfclüü költekezésnek tartom a terem zsúfolásig megtelt az érdekelt vállal- himzőfonalak stb. dus választékban.
9lr;
kozókkal, akik pontosan feljegyezték a ki- özv. Borza Károlyné, Mérey ucca 6/a.
bontott borítékokból előkerülő ajánlatok adatait. A bérház felépítésére nyolc
generális
ajánlói érkezett be, a részletmunkákra külön
pedig ötvenhét. Az ajánlatok felbontása és a
jegyzőkönyv elkészítése a késő délutáni órákig
tartott amikor kiderült, hogy a legkedvezőbbnek látszó generális ajánlatot az Erdélyi és
Breuer-cég tette, amely 807.294 pengőért vállalkozik a munkára.
és
A generális ajánlatok a felbontás sorrend20
jében a következők:
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ánnepnsp
Czigler Arnold 902.268, Hungel és Tóth
3, 5, 7 és 9 órakor.
844203, Müller és Nyáry 918.492, Ottovay és
Bartos 941.191, Schackmann
Ádám 926.150,
minden elképzelhető színekben kaphatók
Erdély és Breaer 807.294, Szolcsányi és TaS Z É C H E N Y I
M O Z I
kács 893.977, és Berkes Dezső 951.882 pengő.
rfptembtr 36, 27-ín
'
Szetdán Aa csflMrtSMn
Ezek a számok természetesen nem végérCsak (elnfittekaek!
| Ivan Mosjoukine, ®Se Casanova. vényesek, mert a nagy sietségben könnyen
megtörténhetett a számítások elvétése. Azért
2 révr, 12 felTOtiáihaa egvízerre,
a versenytárgyalási bizottság az ajánlatokat
Aionvivoi
H í r a d ó .
átküldte a számvevőséghez, amely már meg
Flftídisok ker.de!« 5, T,9, vssír- ínflnnejmap3, 5, 7, 5 iVgtpf
Í5 kezdte az ajánlalak átszámítását, amellyel
IIIII—II

Lujza királynő

Felbontották a Szentgyorgy-uccai bérház
építésére beérkezett ajánlatokat

MDRY PIROSKA

UJ előnyomda~ és
kézimunka-üzletet

A leggyönyörűbb film:

A négy fivér

ma utoljára
a Belvárosi Moziban.
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Széchenyi tér- 2.
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