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Görös Sándor megpályázta 
a budapesti Kamaraszínházat 

Budapestről jelentik a következő érdekes 
hirt: A kultuszminisztérium, illetve a Nemzeti 
Szinház, mint a Kamaraszínház főbérlője, bér-
leti hirdetménnyel keres pályázókat a Kama-
raszínház bérletére. Eddig csak A l a p i Nán-
dor, a tavalyi igazgató kérte bérletének más 
formában való megújítását. Most azonban, hír 
szerint, még egy berleti ajánlat érkezett be. Az 
u j jelentkező G ö r ö g Sándor, aki kél eszten-
dőn át a szegedi szinház igazgatója volt és aki-
nek ugyanaz a volt szinészno lenne üzlettársa 
Pesten is, aki Szegeden finanszírozta. Az u j 
bérleti ajánlat, állítólag anyagi garanciákat 
nyújt arra, hogy az állam a kikötött bért va-
lóban meg is kapja. A kultuszminisztérium 
természetesen, egyelőre még nem döntött a Ka-

maraszínház ügyében. 
Budapesti munkatársunk a hir ügyében fel-

kereste G ö r ö g Sándort, aki a következőket 
mondotta: 

— A legkomolyabb valóság: a Kamaraszín-
házat megpályáztam és a helyzet az, hogy va-
lószínűleg meg is fogom kapni. Az anyagi fel-
tételeknek eleget tettem. Három hete tárgyalok 
az illetékesekkel és erős a reményem, hogy a 
tárgyalásokat sikerül eredményesen befejez-
nem. 

Értesülésünk szerint a Kamaraszínházra más 
is pályázik, aki komoly versenytársa Görög 
Sándornak az esetben, ha eleget tud tenni az 
anyagi előfeltételeknek. 

B pénzügyi bizottság nem javasolja 
az árucsererendszer bevezetését, a gyámtári 

kamatok leszállítását, és a nyugdíjasok 
segélykérelmének teljesítését 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
pénzügyi bizottság pénteken délben dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes elnökletével ülést 
tartott a városháza tanácstermében. Az ülés 
napirendjén három ügy szerepelt. A bizottság 
először azzal a pénzügyi tervezettel foglalko-
zott, amelyet Palásthy Rezső, mint az „Aru-
csereforgatmi Társaság" vezetője készített és 
nyújtott be a polgármesterhez. A tervezet lé-
nyege az, hogy a város ne készpénzzel, hanem 
bonokkal fizesse tisztviselőit és alkalmazottait. 
A városi tisztviselők ezekkel a bonokkal vásá-
rolhatnának a kereskedőknél és az iparosok-
nál, akik viszont ilyen bonokkal fizethetnék 
köztartozásaikat. De a város kiterjeszthetné 
ezt a fizetési rendszert szélesebb rétegekre is, 
amivel a tervezet szerint sokat enyhíthetne az 
általános pénztelenségen és élénkebb forgalmat, 
teremthetne a város közgazdasági életében. 

A pénzügyi bizottság tetszését nem nyerte 
meg ez a tervezet. A bizottság nem javasolja 
a tervezet elfogadását, mivel a bonrendszer 
kezelése rendkívül komplikált lenne. Az áruvá-
sárlási bonok ezenkívül túlzott vásárlásra és 
a hitelek túlzott mértékben való igénybevételé-
re serkentenék a tisztviselőket. Megállapította 
a bizottság, hogy a bonrendszer szélesebb kör-
re való kiterjesztése már nem a városi hatóság 
hatáskörébe tartozik. 

Foglalkozott a bizottság Hunyadi-Vass Ger-
gely és társainak indítványával is. Az indítvá-

nyozók azt kívánják, hogy a hatóság szállítsa 
le a gyámtárból folyósított kölcsönök kamatát. 
Ezek után a kölcsönök után eddig a Nemzeti 
Bank mindenkori kamatszázalékán felül há-
rom százalékot szedtek. Az indítványozók en-
nek a kamattöbbletnek felére való leszállítását 
kívánják. A pénzügyi bizottság nem javasolja 
az indítvány elfogadását, mivel fontos az, hogy 
az árvák vagyona minél előnyösebben gyümöl-
csözzék. De megállapította a pénzügyi bi-
zottság azt is, hocy a gyámtári kölcsönök fel-
tételei ma is igen kedvezőek. Jelenleg mind-
össze hét és félszázalék kamatot fizetnek utá-
na az érdekeltek, akik meg azt a kedvezményt 
is megkapják, hogy a kölcsönöket husz év alatt 
fizethetik visszt. 

A városi nyugdijasok segélykérelmével fog-
lalkozott végül a pénzügyi bizottság. A nyug-
dijasok azt kérték, hogy" a régi nyugdíjasok-
ná l , akik aránytalanul alacsony nyugdijat 
kapnak még ma is, utaljon ki a város félhavi 
nyugdijilletményüknek megfelelő rögtöni 
segélyt. A számvevőség jeleniese szerint ezekre 
a segélyekre 7000 pengő kellene, fedezet azon-
ban nincs rá. A nyugdijasok a mult évben is 
hasonló kérelmet nyújtottak be, kérelmüket a 
város akkor sem teljesítette, mivel fedezetet 
n m talált. A pénzügyi bizottság megállapítása 
szerint a város pénzügyi helyzete ma még 
rosszabb és iay gondolni sem lehet a kért se-
gély kiutalásara. 

MférI maradnak használatban 
az egészségtelennek nyilvánított 
pincelakások 

A lakáskataszternek semmi hasznát nem veszi a város hatásága 

(A Délmaayarorszáp munkatársától. A vá-
ros hatósága jó néhány évvel ezelőtt katasz-
tert készíttetett az egészségtelen lakásokról. Ez 
a hatósági intézkedés annakidején nagy örö-
met és bizakodást keltett mindenfelé, mert arra 
lehetett következtetni belőle, hogy végre rendet 
teremt a város ebben a lakásügyi dzsungelben, 
fokozatosan eltiltja az egészségtelen pincelaká-
sok további bérbeadását és ezzel megszünteti a 
tuberkulózis egyik legszörnyűbb fészkét. A la-
kasügyi korlátozások és a lakáshiány miatt 
azonban nehézségekbe ütközött a terv végre-
hajtása, mert az egészségtelennek nyilvánított 
lakások lakóit csak akkor telepíthette volna ki 
a hatóság, ha rögtön más, egészséges lakásban 
helyezheti el őket. Erre azonban a lakáshiány 
miatt gondolni sem lehetett. A kérdést tehát 
annakidején csak elvileg oldották meg, még 
pedig abban a formában, hogy a nedves pin-
celakásokat a kataszter alapján egészségtelen-
nek nyilvánították és arra az fsetre, ha a benne 
lakó családok kiköltöznek, további bérbeadásu-
kat eltiltották. 

Ilyen határozatot kapott az I. fokú közigaz-
gatási hatóságtól 1929 március 19-én 9506— 
1929. szám alatt Tari István háztulajdonos is, 
akinek Kálvária- ucca 34. szám alatti házában 
a vizsgálóbizottság három nedves pincelakást 
nyilvánított egészségtelennnek: Tóth József, 
özv. Mészáros Jánosné és Mészáros Ferenc la-
kását. A bizottsági vizsgálat eredménye alapján 
dr. Horváth Lajos tb. tanácsnok, mint az I. 
fokú közigazgatási hatóság vezetője, a három 
pincelakásnak „a jelenlegi lakók kiköltözése 
után lakásul való használatát az 1876. XIV. tc. 
10. §-a alapján" eltiltotta és figyelmeztette 
Tari István háztulajdonost, hogy határozatá-
nak meg nem tartása esetén kihágást követ el. 

A három pincelakó-család igen szűkös vi-
szonyok között élt, önkéntes kiköltözésre nem 
gondolhatott. Májusban az egyik lakó, Mészá-
ros Jánosné mégis más lakasha költözött át. 
Tari István, a hiitulajdonos megfeledkezve a 
tiltó határozatról, azonnal bérbeaéta az egész-
ségtelen pinceoduí Nagy Jánosnak, aki május 
elseje óta ott is lakik es fizeti érte a háztulaj-

Filléres Mozga lom 

Miért kell panirost papir-
kereskedésbenvásárolni 

? 

Válaszolnak az alanti árak! ! ! 
1 csomag befőző hártya 15 db gumival —.09 
1 iv befőző pergament —.04 
1 gom. befőtt kötöző spárga —.09 
100 drb papírszalvéta —.20 
4 iv barna csomagoló —.22 
t drb légypapir —04 
1 henger kreppapir —.20 
6 drb szekrénypapir —.22 
5 csomag toilette papir —.86 
10 drb szegedi képeslap —.20 
1 doboz eigarettabüvelv —.20 

Kaphatók a következő papirkereskedéisekben : 
Bnoknsr DemS, Grftow»ld Hennán», Kov4e» Hsnrtlr, Nfmieti 

Sajtóv&llaUt, Sx«ged V4ro»i Nyomd», Traob B és Tér»». 

donos által megállapított bért. 

Pedig a lakás ma is éppen olyan egészségte-
len, falai éppen annyira nedvesek, levegője ép-
pen olyan penészes és a benne lévő bútorok 
eppen olyan gyorsan elrothadnak, mint a régi 
lakó idejében. 

Nagyon valószínű, hogy a lakáskataszterben 
feltüntetett egészségtelen lakások közül nem-
csak ex az agy üresedett meg és kapott u j la-
kót anélkül, hogv tulajdonosa ellen megindult 
volna a beígért kihágási eljárás. Pedig ma 
alkalom lenne a probléma radikális elintézé-
sére, hiszen a lakásviszonyok a közgyűlési ha-
tározat meghozatala óta lényegesen megvál-
toztak, ma rengeteg az üres lakás Szegeden és 
így semmi kényszerítő szükség nincs az egész-
ségtelennek minősített pincelakások további 
használatának eltűrésére. 

Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a kihágá-
si eljárás csak akkor indul meg, ha a hatósá-
gokhoz feljelentés érkezik. Ebben az esetben az 
uj lakót azonnali hatállyal kilakoltatja a vá-
ros, a háztulajdonos ellen pedig megindul a 
kihágási eljárás. De feljelentés csak a legrit-
kább esetben érkezik egy-egy tulmercsz ház-
tulajdonos ellen. Pedig a hatoságnak nem kel-
lene megvárnia a véletlen feljelentéseket, hi-
szen rendelkezésére áll pontos lakáskataszter. 
az egészségtelennek minósitelt pincelakások 
pontos kimutatása. Annák alapján minden pil-
lanatban megtarthatná a pince-razziát és ni-
vatalból észlelhtípé a kihágásokat. Nchány 
szigorú ítélet példája bizonyára megfontolásra 
késztetné azokat *- háztulajdonosokat, akik né-
hány pengő lakbérjövedelemért olyan könnyel-
műen áldorrák fel lakóik egészségét. 
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D É L I M E N Ü 
1 P e n g ő házhoz szállítva 

HAI ÉTLAP: 
LBVBSt Kocka tószta 

Zöld borsó 
F6ZKLEK l Zöldbab 

Lenese 
SQLTIK l Kolozsvári rakott káposzta 

Borja trieaado rizs 
Vagdalt liba mell 
Bogrács gulyás 
Sertés karaj pom. sató 
Főtt marha hagyma mártás 

,, Borin pörkölt burgonya 
TISZTA I Vegyes palacsinta 

Figyelje mindennap 
e helyen megjelenő hirdetésünket! 


