
A sxinugyi bisoiistíg 
lemondotta budapesti Opera&áx 

vendégszerepléseiről 
A favaslat szerint a mostani szezonban csalc fjárom operaelő-

adást tartana a szint) áz 

(A DétmaggarorSzág munkatársától.) A szinügyi 
bizottság kedden délután ülést tartott a város-
háza tanácstermében dr. Pálfy József polgármes-
terbelyettes elnökletével. Az ütésen Görög Sándor 
Igazgató bemutatta októbervégi és novemberi mü-
aortervezetét, amely szerint szinre kerülnek a kö-
vetkező darabok: Miss Amerika, Megöltem egy 
embert, az Édes ellenség, Fehér orchideák, Reg-
geltöl-hajnalig, a Haramiák, őfelsége frakkja, 
Dybuck, Marinka a táncosnő, Szibill és a jelenleg 
is műsoron lévő darabok. 

A müsortervezethez hozzájárult a szinügyi bi-
aottság, majd megkezdte az operakérdés tárgya-
lását. A költségvetési vita alkalmával — mint 
emlékezetes — többek között felmerült az a kí-
vánság is, hogy a polgármester kezdjen tárgyaláso-
kat Görög Sándor színigazgatóval az operaelő-
adásokra vonatkozó szerződési megállapodások ha-
tálytalanítása érdekében. A szerződési megállapo-
dás szerint a város húszezer pengfí szubvenciót 
ad a színigazgatónak tizenhat operaelőadás defi-
citjének fedezésére. Ha tehát sikerülne a megálla-
podás, akkor a szinház nem lenne köteles opera, 
előadásokat rendezni, a város pedig megtakart 
taná a húszezer pengő hozzájárulást. 

A szinügyi bizottság tagjainak az volt az állás-
pontja — amint azt a zárt ülés után dr. Pálfy 
polgármesterhelyettes elmondotta —, hogy a vá-
ros hatósága részéről súlyos kulturális engedményt 
jelent az operaelőadásokról való lemondás, azon-
ban a mai viszonyok kőzött kénytelen mégis meg-
hozni ezt az áldozatot. Görög igazgató kijelentette, 
hogy a maga részérői ragaszkodik az operaelőadá-
sokhoz annál is inkább, mivel már a szervezkedés 
alkalmával felkészült rájuk és anyagi áldozato-
kat vállalt magára. Nyolc kóristával többet szer-
ződtetett é(s szerződtetett egy tenoristát is, hogy 
az operai vendégjátékok zavartalanul lefolyhassa-
nak. 

A szinügyi bizottság megállapította, hogy a szín-
igazgató a szervezkedés alkalmával tényleg figye-

lembe vette az operaelőadásokra vonatkozó szer-
ződési megállapodást, ezért különböző kiadásai 
voltak és különböző terheket vállalt magára. Görög 
Sándor viszont kijelentette, hogy tekintettel a város 
nehéz helyzetére, hajlandó elállni az operaszub-

veneTőtőI, ha k'észkhdásaíM és a maefSra' vSTtüR] 
terhekért bizonyos kárpótlást kap a várostól. Be-
jelentette azt is, hogy a kárpótlás ellenében 3 
operaelőadás rendezésére kötelezettséget vállal. 

A bizottság végül ugy határozott és ehez Görög 
is hozzájárult, hogy négyezer pengő kártérítés 
folyósítására tesz javaslatot abban az esetben, ha a 
színigazgató három operaelőadásra kötelezi magát, 
ha azonban ezt nem teljesiti, akkor a négyezer 
pengőt a város a szubvenció utolsó részletéből 
levonja. A kártérítést a bizottság javaslata sze-
rint november elsején kezdődő három hónap alatt 
részletekben kapná meg az igazgató. 

A szinügyi bizottság javaslata előbb a polgár- j 
mester, azután a kisgyűlés elé kerül. 

150 ezer pengő 
folyószámla-hitelt kap a város 

Egytill van a 400 ezer pengő, amelyből elsején kifezeílk a tisztviselőket 

(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

utóbbi napokban lázas izgalom uralkodott a 
városi hivatalokban és a város nyugdíjasai 
körében. Egészen kedden reggelig ugy volt, 
hogy a város november elsején nem tudja 

kifizetni az alkalmazottak és a nyugdijasok 

illetményeit, mert u szükséges összeg nem 

gyűlt össze a főpénztárban. A helyzet má r a 

hónap elején aggodalmas volt és a polgár-
mester el is rendelte, hogy a főpénztár csakis 
a halaszthatatlan fizetési kötelezettségeket tel-
jesítse, de függessze fél minden olyan számla 
kifizetését, amelynek kiegyenlítése elhalaszt-
ható. A bevételek azonban minden várakozá-
son alul maradiak és hétfőn még százötvenezer 
pengő hiányzoL abból a négyszázezer pengő-

ből, amely a november elsején esedékes tiszt-
viselői illetmények, u nyugdijak és a lakbér-
illetmények fedez&ére 'ett volna szükséges. 
Dr. Pálfy József polgárn. "sterhelyettes író-
asztalán már készen állt a zpo lgá rmes te r i 
határozat, illetve a határozat fogalmazványa, 
amely szerint a város alkalmazottai és nyűg-

A szegedi helyőrség naponta 
száz ínségesnek ad Ingyenebédet 
öl hónap alall tizenötezer ebédet osztanak ki a hadirokkantaknak és a hadvisel-

teknek 

November elsején megnyílik a Vásárhelyi-sugárul! fióknépkonyha 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy, a szegedi 
vegyesdandár parancsnoka hivatalos beadványban 
értesítette a város polgármesterét, hogy. a szegedi 
vegyesdandár tisztikara, altiszti kara és legény-
sége november elsejétől kezdve egészen március 
31-ig naponta száz Ínségesnek ad két tá( ételből és 
kenyérből készítendő ebédet teljesen díjmentesen. 
Az ebédeket a Kórház-ucca 1. szám alatti épület-
ben osztják majd ki. A vegyesdandárnak egy 
kívánsága van ezzel kapcsolatban, még pedig az, 
hogy az általa adott ebédekre a város népjóléti 
ügyosztálya elsősorban hadirokkantaknak, hadiöz-
vegyeknek, hadiárváknak és egyéb hadviselt Ínsé-
geseknek adjon utalványt 

A szegedi vegyesdandár ezek szerint öt hónap 
alatt tizenötezer ebédet oszt szét az Ínségesek kö-
zött 

Az ügyben dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy 
a kővetkező levelet intézte a polgármesterhez: 

>Van szerencsém értesíteni Polgármester urat, 
hogy Szeged helyőrség tisztikara, altisztikara és 
legénysége a város Ínséges lakosság helyzetén se-
giteni akarván, november 1-től 1932 március vé-
géig naponta egyszáz ingyenes ebédet óhajt szét-
osztani. Két fogás és kenyérből álló ingyenes 
ebéd a m. kir_ államrendészeti szervek élelmi-

HOLNAP premier 

Willy Forst 
a „Vége a d a l n a k " nagy-
szerű főszereplője, a nők kedvence 
u| filmjében a 

Hívjon és Jövök . 
című mulatságos vlgtátékban a Belvárosiban 

szerüzemében (Kórház-ucca 1. sz. alatt) kerülne 
kiszolgáltatásra. Felkérem ennélfogva Polgármes-
ter urat, hogy az Ínséges lakosságból 100 főt 
és pedig elsősorban hadirokkantat, hadiözvegyet, 
hudiárvát és egyéb katonaviselt egyént novem-
ber hónapra kijelölni és azok neveit és lakását 
vetem mielőbb közölni szíveskedjék. Egyben ké-
rem az érdekelteket utasítani, hogy megfelelő pol-
gármesteri igazolvánnyal november 1-én délelőtt 
11 óra 30 perckor a Kórház-ucca 1. szám alatti 
élelmiszerüzemnél megfelelő edényekkel jelen-
jenek meg. Dr. vitéz Shvoy Kálmán sk. altábor-
nagya 

Érdeklődtünk a népjóléti ügyosztályban az ebéd-
osztás problémájának technikai megoldása iránt 
és megtudtuk, hogy a katonaságon kivül feltétel-
hez kötötte a félajánlott inség-ebédek kiadását a 
megyéspüspök is, aki hetenként kétszáz ebédet 
ajánlott fe i elsősorban sokgyermekes családok szá-
mára. A vasutasok napi száz, a Pick-gyár heti két 
száz ebédet ajánlott fel és az ebédadagok kiosz-
tását teljesen a népjóléti ügyosztályra bizta. 

A népjóléti ügyosztályban közölték velünk, hogy 
a vásutasebédek kiosztása már megtörtént, kijelöl-
ték azokat, akik ezeket az ebédeket igénybe ve-
hetik, beosztották már a sokgyermekes családo-
kat is a püspöki ebédekhez. A katonaság feltéte-
lének teljesítése érdekében a rokkanthivatallal ál-
líttatják össze az ínséges hadirokkantak, hadiöz-
vegyek és hadiárvák, valamint az Ínséges hadvi-
seltek kimutatását. Ezt a kimutatást szerdán meg-
kapja az ügyosztály és akkor összeállíthatja azok-
nak a névsorát, akik a katonai ebédeket fogják 
megkapni 

Itt irjuk meg azt is, hogy november elsején meg. 
nyüik a Hóknépkoayba a Vásárhelyi-sugáruton 
az átmenelí otthonban. A fiókkonvhában ezerket 
száz adag ebéd kiosztására készülnek föl. Itt kap-
nak ebédet majd a Somogyi-telep és a Felső város 
ínségeset 

dijasai elsején illetményüknek csak a felét 
kapták volna meg, a második felét november 
közepe felé. 

A város hatósága annakidején tárgyaláso-
kat kezdett a Szeged-Csongrádi Takarékpénz-
tárral megfelelő folyószámla-hitel biztosítása; 
érdekében, ezek a tárgyalások azonban eleinter 
egészen kilátástalanok voltak, bár a városnak! 
kormányhatósági fölhatalmazása volt a szúk-1 

séges összeg kölcsönképen való felvételére. 
A takarékpénztár hajlandónak nyilatkozott 
ugyan a pénz folyósítására, de a várostóÜI 
bankszerű váltót kivánt, amihez a Nemzeti 
Bank is ragaszkodott A város hatósága ezt 
a feltételt csak ugy teljesíthette volna, ha a 
váltót néhány vagyonos szegedi polgár is alá-; 
irja. Ezeknek az aláírásoknak a megszerzéséi!; 
meg sem kísérelték, mert nyilvánvaló volt,; 
hogy a mai gazdasági viszonyok között senki' 
sem vállalkozott volna ilyesféle szívességre aj 
várossal szemben. Már-már ugy látszott, hogyi 
a helyzeten nem lehet változtatni és a tiszt-
viselők elsején fizetésüknek csak egyik részéi 
kaphatják meg, amikor kedden délelőtt meg~ 
történt a kedvező fordulat. A Csongrádi Taka-
rékpénztár igazgatósága közölte dr. Pálfyj 
József polgármesterhelyettessel hogy száz* 
ötvenezer pengő folyószámlahitelt rendelke-

zésére bocsájt, azt bármely pillanatban igény-
be veheti a város. 

Igy most már együtt van az a négyszázezer 
pengő, amely a tisztviselők és a nyugdijasoH 
kifizetésére kell, az illetmények folyósítása! 
elsején tehát zavartalanul megtörténik. A! 

városházán gyorsan elterjedt a kedvező meg-< 
oldásnak a hire és mindenütt megnyugtatta! 
a kedélyeket 

A Délmagyarország munkatársa érdeklődőt! 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnél as-
iránt, hogy ha a novemberi fizetések biztoj 
sitása sikerült is, mi lesz december elsejént 

— December már megközelítőleg sem jeleni 
olyan súlyos problémát, mint amilyent a 
november jelentett — mondotta a polgárme® 
terhelyettes —, elsősorban azért nem, merf 
november lakbérnegyed, amikor kétszeres a 
város illetményterhe. Deoem bérben erre a 
célra a novemberi négyszázezer uengő helyet! 
csak kétszázezerre lesz szükség. Ez az összeg 
pedig feltétlenül együtt lesz december elsejéig 
hiszen novemberben folynak be az esedékes 
lakbérek, november adófertály is és igy kéfcj 
ségtelen, hogy a városnak lesz elegendő beváí 
tele a decemberi kötelezettségek teljesítéséről, 
Hogy azután januárban, februárban mi leszi 

azt nem tudhatja a mai bizonytalan helyzetben 
senki. 

A szezon legnagyobb kalandorfilmje a 

4 rész 20 felvonás egyszerre csQlörISk |{Qf2Ó 

Nem repríz! Rendkívül olcsó helyárak. 


