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Ji Icaszíisszíaságí üssem vezetője 
lesz a szin&áz számvevője? 

(A Délmagyarország munkatársátólA szinliáz 
üzletmenete az elmúlt esztendő ntolsó hetében 
olyan várakozáson felül kedvező volt, hogy szinte 
elfeledtette azt a bizonyos színházi válságot, amely 
igy észrevétlenül le is került a közigazgatás napi-
rendjéről. Nyíltan legalább is nem beszélnek róla, 
nem foglalkoznak vele. A polgármester, aki mégis 
csak a legfőbbb színházi gazda, a kérdést egészen 
kedvező színben látja. 

— Nincs válság, nincs deficit — mondotta a Dél-
maggarország munkatársa előtt —, mert hiszen 
január elsején eleven pénzzé vált az erre az évre 
élőirányzott százhuszonnégyezer pengő városi szub-
venció,* amelyen csak az a bizonyos hatvannyolc-
ezer pengő deficit a teher. A többi ebben a pil-
lanatban aktív vagyona a színháznak. Az más 
kérdés, hogy elég lesz-e ez a pénz a szezon végéig, 
illetve az iij esztendő végéig, egyelőre azonban 
jiemmi sürgős elintézni való ezen a téren nincsen. 

Értesülésünk szerint azért mégis készülnek bi-
zonyos változások a színház adminisztrációjában. 
Hír szerint a polgármester vitéz Papp Ferenc fő-
számvevőhelyettest, a köztisztasági üzem, a gőt-
fürdő és az "autóbuszüzem vezetőjét bízza meg rövi-
desen a színház számvevői tisztségének ellátásá-
val és valamivel tágabb hatáskört biztosit száméra, 
mint amennyi a jelenlegi számvevőnek, Bauer Zol-
tánnak van. Amikor eziránt a kombináció iránt 
érdeklődtünk a polgármesternél, határozott választ 
nem kaptunk tőle. 

— Az bizonyos — mondotta a polgármester —, 
fiogy Papp Ferenc szerencséskezü és ügyes em-

ber. Minden üzemünket rendbehozta, amelynek 
élére állítottuk. Rendbe.hozta a köztisztasági tele-
pet is, a gőzfürdőt is és az autóbuszüzemet is. 
Lehet, hogy a színháznál is nagyszerűen megállná 
a helyét dehát egyelőre nem tudom, mi lesz, mert 
Papp Ferenc nagyon elfoglalt ember és nem igen 
futna idejéből a színházi dolgok elvégzésére. Ha 
mégis odaállítanám, akkor csakugyan nagyobb ha-
táskört kapna, de ez a hatáskör mégis csak 
szigorúan a gazdasáp ügyek intézésére terjedne 
ki, a müoészi hatáskört nem érintené. 

Elmondotta még a polgármester, hogy a válság-
hírek nagyon sók igazgatójelöltet megmozgattak 
már, eddig vagy husz közvetlen, vagy közvetett 
ajánlatot kapott és igen előkelő protektorok moz-
gatnak meg mindent jelöltjeik érdekében. 

Péníeken délután éríekezlei volí 
a polgármesternél 

Délután 4 órakor egyébként értekezletet tartot-
tak a színház ügyében a polgármesternél. Az ér-
tekezleten résztvett dr. Pálfy József intendáns 
és Tarnag Ernő igazgató, meghívást kaptak még 
Scultéty Sándor főszámvevő, Fongó József, Sziklai 
Jenő főrendező, dr. Németh Antal drámai ren-
dező és Görög Sándor titkár. 

Az értekezlet este 7 őráig tartott szigorúan zárt 
ajtók mögött. A kiszivárgott hírek szerint a pol-
gármester informáltatta magát a helyzetről és 
meghallgatta azokat a terveket .amelyek alapján 
a szanálást végre lehetne hajtani. 

Mén üiMp mm érkezet! meg a vizmiiieüep 
elekiriflkálásáEiak miniszteri féváhagyása 

fi Kazánokért senki sem vállal felelősséget 
(A Délmagyarország munkatársától.) Többszór 

Irt link már arról a harcról, amelyet a város ható-
sága indított a belügyminisztériumban a vízmű-
telep elektrifikálására vonatkozó közgyűlési hatá-
rozat jóváhagyásáért Megírtuk azt is, hogy a 
polgármester többszöri személyes sürgetésére de-
cember elején kétszer is kapott kötelezőnek mon-
dott ígéretet az akta sürgős elintézésére és a 
jóváhagyás leküldésére, de a jóváhagyás a mai 
napig sem érkezett meg. Pedig ez a jóváhagyás 
egyike a legsürgősebb városi problémáknak és a 
késedelemből igen komoly veszedelmek származ-
hatnak. 

Amikor a közgyűlés elhatározta a vizmútelep 
elektrifikálását. arról volt lulajdonképen szó, hogy 
a vizmütelep két gőzkazánja kiöregedett és az 
iparfelügyelő csak ideiglenes engedélyt adott to- J 
vábbi üzembetartásukra. Ez az engedély decem- I 

(A. Délmagyarország munkatársától.) A 
városi földek bérlőinek súlyosra fordult gaz-
dasági helyzete évek óta állandó veszedelem-
mel fenyegeti a város költségvetését. A pörök 
ezrei indultak meg azok ellen a bérlők ellen, 
akik nem teljesitették pontosan bérfizetési kö. 
telezettségüket, nagyon sokan, még jogerős bi-
rói Ítélet esetén sem tudtak fizetni, a város 
egyre nehezebben behajthatóvá vált követelé-
sei mindig szaporodnak és mindig nehezebbé 
teszik a földbérkérdés likvidálását. A szak-
értők megállapították, hogy az általános gaz-
dasági pangáson kivül a föltíbárlők nyomo-
rúságos helyzetének egyik igen fontos oka 
az is, hogy a városi földeken a lehető leg-
kezdetlegesebb gazdálkodás folyik. A bérlők 
szinte szégyenletesen silány eredményt ér-
nek el a városi földeken, alig termelik ki 
rajta a bért és a termelési költségeket. Gaz-
dálkodási rendszerük ezenkívül évről-évre 
csökkenti a föld termőértékét, pedig a ber-
leti szerződés bizonyos termelési és gazdái. I 
kodási szabályok betartására is kötelezi őket. I 

ber végén lejárt és az iparfelügyelő megállapítása 
szerint ettől az időtől kezdve a kasán üzembiz-
tonsága kétségessé vált. Ha a város nem határozta 
volna el a vizmütelep elektrifikálását akkor ezek 
helyett a kiöregedett kazánok helyettt már régeb-
ben beszereztek volna az uj kazánokat amelyek-
nek beszerzését azonban az elektrifikúlás feles-
legessé teszi. 

A végső terminus lejárta utáu most már tényleg 
veszedelmessé vált a helyzet, mert a kazánokért 
sem az iparfelügyelő, vem pedig a város mér-
nökei nem Dáliáinak felelősséget. A polgármester 
megbízásából dr. Tóth Béla főjegyző most Buda-
pestre utazott hogy a belügyminisztériumban is-
mét megsürgesse a közgyűlés határozatának jóvá-
hagyását A jóváhagyás nélkül ugyanis a város 
nem szerezheti be az elektrifikáláshoz szükséges 
berendezkedéseket 

A városházán már régóta foglalkoznak az-
zal a kérdéssel, hogyan lehetne modernebb 
gazdálkodásra nevelni a városi földek bér-
lőit. A polgármester most, elhaíározta, hogy 
szakszerű ellenőrzés alá vonja ezt a gazdái. 
kodást, mcjbiz két okleveles gazdát a bér-
lök munkájának, a bérleti szerződősek be-
tartásának szigorú ellenőrzésével. Az egyik 
gazdászt Felsőtányára, a másikat Alsótanyára 
küldi ki. A felsőtanyai a csengelei város-
tanyán, a másik a királyhalmi városíanyán 
fog lakni, hetenkínt egyszer jön be a város-
ba és minden. héten részletes jelentést lesz 
munkájáról a polgármesternek. A gazdászok, 
akik jelenleg a város szolgálatában állanak 
és a számvevőségnél dolgoznak, egy évre kap-
tak megbízatást a polgármestertől és ellen-
őrző munkájukat már a napokban megkezdik. 

Megbízatásuk tulajdonképen két részből áll. 
Elienőriznük kell elsősorban a bérleti szer-
ződések rendelkezéseinek betartását és azo-
kat a gazdákat, akik nem ismerik a mező-
gazdasági termelés modernebb módszereit, ki 

gyakran kelleténél Jobban fűtik 
a lakást. Ha ilyenkor a szabad« 
ba jövünk, a hirtelen változó 
hőmérséklet gyakran okoz 

meghűlést, 
' Köhögés és erös nátha jelent« 

keznek csakhamar. Néhány 
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kell oktatniuk. A bérleti szerződés egészen 
szigorú indokolt rendelkezéseket tartalmaz. 
Kötelezi a bérlőket a vetésforgó betartására, 
gyümölcsös létesítésére, kimondja, hogy a 
bérleti idő első esztendejében legalább egy;, 
hold földet kell gyümölcsfa csemetékkel be-
ültetniük és azután minden évben fokozato-
san annyit, hogy a gyümölcsös elérje a bér* 
let egyhatod részét. Szabályszerű trágyázásra 
is kötelezi a szerződés a bérlőket, akiknek' 
minden évben a bérelt területnek legalább 
egyhatod részét kell megtrágyázniok. Szalmát 
nem vihetnek el a bérlet területéről, kötelesek 
öt holdanként legalább egy számos jószágot, 
tehenet, lovat, bivalyt, vagy ökröt, vagy ]>e-
dig négy sertést, vagy nyolc juhot tartani. Kö-
telesek a bérletnek az utfelőli szélén fákat ül-
tetni, ezeket a fákat a bérleti idő lejártakor 
elvihetik, de kötelesek minden fa helyén egy-
egy, legalább hatéves facsemetét otthagyni. 

A gazdászok ezeknek a rendelkezéseknek 
a végrehajtását ellenőrzik, azonkívül utbaiga-
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Egyiptomban 

Kairó, január 3. Újpest—Kairó válogatott 
3:0 (0:0). Újpest csapata szép játék ulán a 
revansmérkőzést is megnyerte. 

Derüli m 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban a heves szél estére kelve el-
csendesedett. Némi csapadék, főleg az Alföl-
dön, még a nap folyamán is hullott. A hő-
mérséklet a Dunántul S—10 fok meleaia emel-
kedett. 

Prognózis: Erősebb éjjeli lehűlés után he-
lyenként reggeli köd, majd túlnyomóan de-
rült, szép idő várható. 

Néeyrevolverfsvés a szülédában 
Bée.s, január 3. Tegnap este Dangel Ferenc 

stockeraui lakatossegéd és egy Hut.er Róza nevűt 
leány az egyik bécsi szállóban szobát béreltek. 
Reggel a szálló személyzete négy revolverdörre-
nésre lett figyelmes, amely Dangel szobájából 
hangzott. Azonnal berohantak a szobába, a férfi 
akkorra már meghalt, a leányt életveszélyes álla-
po'ban kórházba szállították. ' 

\ 

Szakértők fogiák ellenőrizni 
a földbérlék gaidálkodását 

Kél okleveles gazda egy évre ¡¿mel lőzik a tanyákra és ellenőrzi a bérleti szerző-
dések betartását 

-

zitják a bérlőket, hogy hol, milyen gyümölcs-
fákat ültessenek, milyen faibaromfit tenyész-
szenek. 

A városházán értékes eredményeket vár-
nak ettől a kísérlettől, azt remélik, hogy a 
bérlők, akik állandóan érintkezhetnek a kép-
zett gazdászokkal, egy év alatt sokat haladnak 
majd, sok uj gazdálkodási, termelési mód-
szert tanulnak meg, amelyét eredményesen 
hasznosíthatnak kis gazdaságaikban. 


