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A városi tisztviselők kedden megkapják
fizetésük visszatartott részét
(É Délmagyarország

munkatársától.)

A hő-

j*p eleje óta szinte százszázalékosan bizonyos
telt, elsején még is kellemetlen meglepetés-

viselők
hanem

nem kaptak
teljes ötven
harmincat-harmincőtöt.

segélyüket a város hivatalos szegényei is, az

kért kölcsönképen a forgalmiadó jövedelemtöbbletből létesített alapból. Elmondotta a pol-

megmaradt
kifizetésére.

pénz nem elég a
félilletmények
Ezért a nagyobb fizetésű főtiszt-

gármester, hogy augusztusban
fennakadás
a városi tisztviselők

már nem lesz
fizetése
körül,

mert ebben a hónapban nagyobb összegű bevételek folynak be a város főpénztárába és igy
összegyűlik az az összeg, amely a tisztviselőilletményekre kell

Színházi küldöttségek a városházán
A gazdasági válság és a szegedi színház helyzete — A szinügyi bizottság
Javaslata után dönt a polgármester
(A Délmagyarország munkatársától.)
Pénteken
délelőtt két színházi küldöttség is járt dr. Somogyi
Szilveszter polgármesternél. Makóról átjött az ott
játszó szegedi szinészkonzorcium küldöttsége, amely
leck Miklós karmesterből és Vágó Artúrból állott.
| színészek küldöttsége mosf már hivatalosan bejelentette, hogy a társulat konzorciummá
alaku u
Is ebben a formában kezdte meg az előadásokat
tfakón. A konzorcium anyagi helyzete azonban
igen súlyos, mert hiszen a színészek nem kaptak
¿ázsjt és * szegedi júniusi játékok Jövedelme arra
tolt csak elég, hogy a Makóra való átköltözés
Jőltségeit fedezzék belőle. Éppen ezért any agi lámofitást kérdek a várostól, hogy álver gödhessemk
táiahogij a kezdet nehézségein.
A polgármester kijelentette a színészek küldöttsége «őít, hogy bármennyire szeretne is segíteni
rajtuk, n c m tu d> m ert a városnak nincs pénze,
hiszen agg a városi; tisztviselőket sem tudták kifizetni férésüket azért a szinügyi bizottság elé
terjeszti, h á t h a a bizottság talál valami módot,
lehetőseget a támogatásukra.
A m á s o l t -küldöttség számos szegedi kereskedő
képviseltében jelent meg a polgármesternél Sok
k e r e s k e d ő aláírásával ellátott memorandumot nyújtottak ^ a_PoIgármesternek azzal « kéréssel, hogy
mivel Görög i g a z g a t ó működésével meg voltak
elégedve « mivel Görög Sándor a szintársulati
tagoknak nyújtott kezességvállalkozásokkal nemcsak a színészek, hanem a kereskedők érdekeit
is szolgálta, — erősítse meg igazgatói megbízatásában. A küldöttség étén Adler Mór kifejtette, hogy
» szinház jelenlegi súlyos anyagi helyzetéért nem
lehet a mostani igazgatót felelőssé tenni. Ha pedig
a
város ujabb igazgatóval próbálkozna _ folytatta a küldöttség szónoka — csak a régi eset ismétlődne meg és nem bizonyos, hogy az esetleg
nagyobb tőkével rendelkező vállalkozó
tudna-e
s ' k e r e s szezont zökkenésmentesen végigvezet11«, mint aminőt Görög Sándor az elmúlt szezon,
ban Produkált
A _PolR4rrnester kijelentette a kereskedők küldőttsége «lött, hogy Görögöt ügyes embernek lartja
és
vegTei«nfll
sajnálja,
amiért bajba került
Meg van g y ö z ö d v e '
arról, hogv mindent elkövetett 8
biztosítása érdekében és hogy nem
boldogult, M . "feárólag a rossz gazdasági viszonyokon
múlott
Kijelentette
a
polgármes-

i Mozi
Szombaton és veaírna*
A terem Jéaael
van hűtve!
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(Masslova Katjusa
Tolsztoj .Feltámadás* clraO regényének lllm»áit ozata
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A polgármester érdeklődésünkre kijelentette,
hogy legkésőbb
kedden minden
városi tisztviselő megkapja fizetésének visszatarlotl,
illetve kifizetetlen
részét, mert értesülése szerint
szombaton, vagy h é t f ő n megérkezik az a százezer pengő,
amelyet a pénzügyminisztertől

volt a terv, hogy összes illetményeiknek felét
fizeti ki elsején a főpénztár, amikor azonban
a nyugdijasok és a segélyesek kifizetése után
elkészítették a számadást, kiderült, hogy a

színben, minőségben és árbaan
utólérhetetlenek

százalékot,

ként hatott a v á r o s h á z á n , hogy a városi 1isztoiselök csak részben.. kaphatták
meg járandóságaikat. A f ő p é n z t á r a polgármester utasítása a l a p j á n a v á r o s nyugdíjasainak
illetményeit levonás nélkül fizette ki, m e g k a p t á k

akliv tisztviselők
és alkalmazottak
azonban
csak kisebb-nagyobb levonással. Eredetileg a z

Fürdőruhák

ter,
hogy
a szinügyi
bizottság rövidesen
összeül, alaposan letárgyalja a színhazkérdést és
azután kidolgozza javaslatát. Ezt a javaslatot a polgármester döntésként kezeli majd, mert a maga
részéről előre is megnyugszik a bizottság hozandó
határozatában és azt végre is hajtja.
A szinigazgató-kérdéssel kapcsolatosan
levelet
kaptunk, amely a többi között ezeket mondja: í
— Az, hogy a végtelenül nehéz viszonyok Ttőzőtt kj lesz jövőre a színház igazgatója, nem elsőrangú fontossága kérdés. Mégis foglalkozni kell
vele, mert a mostani igazgató szerződésének meghosszabbítását egyesek ellenzik, ami különböző jogi
és erkölcsi aggodalmakat támaszt. Ami

a jogi

aggodalmakat

illeti, vitás, hogy nincs-e eltiáriihaiattan jogi akadálya annak, hogy a szinház vezetését e színigazgatótól elvegyék. Csak néhány adatot, amelyekst
láttam. A törvényhatósági bizottság május 31-én
tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonata szórói-szóra
a kővetkezőket mondja:
— A kisgyűlés 9 szavazattal 4 ellenében az inditványokat fogadta el és kimondotta, hogy a város
az 1932— 33. évi sziníévadban, amelynek 1932. év
október 1-tői számított 8 hónapon keresztül kell
tartania, — az érvényben lévő színházt szerződésben felsorolt egyéb természetű segélyek és szolgáltaiások fenntartása mellett 9200 pengő keretén
belül fütteti a szinházat
Egy más helyen ugyanez a kivonat a kővetkezőket mondja:
— Utasította a kisgyűlés a város polgármesterét,
hogy a jeteníegi igazgatónak szerződését csak az
esetben hosszabbítsa meg, ha az igazgató a régi
szerződésben biztosított készpénz-szubvencióról,' temond s h® kötelezőleg kijelenti, hogy a támogatás
mértékére elfogadja a th. kisgyűlés ezen határozatában foglaltakat.
—Ehez a kivonathoz csak azi keli hozzáfűznöm, hogy az igazgató a régi szerződésben birtqsitott készpénzszubvencióról lemondott és kijelentette, hogy a támogatás mértékére nézve elfogadja
a
kisgyűlés ezen határozatában foglaltakat
— 22297/1032. sz. alatt a pénzügvigazgatós-íggal
közölte dr. Szabó Géza tanácsnok, hogy »Görög
Sándor részére a srinhaz 1932—33. évi bérlete biztosítva vant . Egy interpellációra adott válaszában a polgármester kijelentette, hogy »a megsza.
bott fettételek teljesítése eietén szeptember 1-tőt
kezdve ujabb egy évre megbízást aaok Görög Sándor színigazgatónak«. Néhány sorral alább pedig
kijelenti, hogy Görög Sándor szerződését nem
bontja fel,
mert a mostani gazdasági helyzetben
az összes vidéki színházak deficittel k'<iAenek *tb.
stb.
— A jogi aggoiitmakkal legalább egyenlő rangúak az erkölcsiek. A mostani végtelenül nehéz
viszonyok között még se lehet — mert 'az év
végén kiderült, hogy az igazgató tömérdek tanulópénzt fizetett — visszavonni a színházat és ezzel lehetetlenné tenni, hogy az igazgató kárpótolja
magát. Elkésett dolog most vitatni, hojy helyes
dolog volt-e vagy se annakidején Görög Sándornak

Férfi sportingek, női sportbluzok

adni a szinházat. De ha odaadták, akkor nem
lehet arra való hivatkozással, hogy az igazgató
sokat fizetett rá, most visszavonni. Ez csak egyre
tehet ok, arra, hogy továbbra is nála hagyják a
színházat. Színházi világkrizis is van. Sorra megbuktak Reinhardt színházaí, Bécsben éppen ucy
megingott a legtöbb szinház, mint ahogy súlyosan
érezteti hatását a színházi válság Párisban, Grácban, Prágában és N'ewvorkban. A szegedi szinház eseményeit se lehet a békeidők, vagy viráozó
színházi konjunktúrák mértékével mérni.
— A szegedi szinház 3164 pengővei tartozik a
Szinészegyesületnek. A pécsi szinház tartozása, értesülésen szerint, 31.027, a debrecenié 25.193, a
miskolcié 18.400 pengő. A tagoknak majdnem valamennyi színigazgató többhavi fizetéssel tartozik,
a szegedi igazgató tartozása a tagjaival szemben
egyhavj fizetés. Valamennyi nagy színtársulatnál
keresztülvittek fizetésleszállitást. Szegeden nem volt
fizetésredukció.

Asz idö

A Szegedi Mcterológiai Obszervatórium jelenti:
Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A barometrjkius maximum a Kanári szí jeleken 765 m m ,
a minimum Skótországon 740 mm. és Oroszországon 750 mm. Jelentősebb csapadék Angliában,
Franciaországban és Norvégiában hullott Igen
élénk, helyenként viharos szelek vannak a minimum körül. Középeurópában a Rajna vonalától
keletre a maximum majdnem mindenütt meghaladta a 30 Celsiust.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 31.8 fok
Celsius, a legalacsonyabb 16.8 fok Celsius. A barométer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.4 mm., este 758.7 mm. A levegő
páratartalma reggel 72 százalék, délben 38 százalék, a szél iránya délkeleti, erőssége 3.
Időjóstat a Délvidékre: Továbbra is még igen
meleg i d ő változó felhőzettel

Orosz-román tűzharc
a Dnyeszteren

Bukarest, julius 1. A Dnyeszteren Ceto.cca Alba
mellett éjszaka két óra tájban utasokkal teli csónak tartott a román part felé. A rcmán határőrök
észrevették a csónakot és miután harmadszori
felszólitásra sem állót' meg, sortüzet adtak 7e
a csónakban ülőkre, akik géppu; kitűzzél válaszoltak. pár percig tartó tűzharc, után az oroszvisszahúzódott a szo'. jetpartra. Nem sokkai később két vöröstiszt ment át a román partra teljes
felszereléssel és megadták magukat. A vizsgálatot
megindították.

Schneider egyetemi tanár
revolveres merénylete a bécsi
egyetem rektora ellen
Bécs, julius 1. Schneider Kamilló egyetemi tanár
revolveres merényletet követett el dr. Abel Otelio,
az egyetem uj rektora elten Wettstein tanár, a hires
botanikus díszsírhelye mellett. A tanár a rendőrségen drámai vallomást tett. Elmondotta, hogy
évekkel ezelőtt több kötetes müvet tett közzé a
vitaiizmusról és müvétől nagy sikert várt. Azonban Wettsten professzor eüenál'ása következtében
mégsem juthatott el az egyetem zoológiai tanszékére. Azért lőtte agyon kollégáját — Vallotta — ,
mert igy remélte, hogy legalább a bíróság előtt
meghallgatásra talál
A rendőrségen azf hiszik,
hogy Schneider Kamilló nem beszámítható.
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bíztuk, meg.
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