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>™t4 trt A város gondoskodik r ó l a , hogy megfelelő iiiti* famennyiség
á l l j o n a lakosság
rendelkezésére
(A Délmagytírország munkátársdlói) Az utóbbi időkben mind gyak(rabban, felmerült a panasz, tíogy a
szegedi faikereskedésekben nem lehet tűzifát kapni. Ezzel kapcsolatban kérdést intéztünk dr. Tóth Béla
helyettes polgármesterhez, aki crídeklődésünkre a következőket monSdottaT
— A1 mindennapi szükséglet kíJelégítő tüaifaanennyiség állandóan
rendelkezésre áll a városban, legfeljebb arról lehet
hegy egyikmásik
kereskedésben nirids fa,
Kgyanekkofl azonban más kereskedésekben beszerezheti a közönség a
(szükségleteit. Ha nem is nagy
[mennyiségekben, de
folyamatosan
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Vitéz Bánky Róbert bemutatta a szinügyi
bizottságnak társulata névsorát és műsor*
tervezetét — A szervezőbizottság eif ogadta
vitéz d r . Szabó Géza javaslatát az adóhi*
vatali állások szervezésére

'érkezik a tűzifa Szegedre s az a vásárló közönség rendelkezésére álL
— Tudatában van azonban a város annak, bogy a szállítások tempóját fokozni kell, mert a lakosságnak nagyrésze most a nyári hónapokban gondoskodni kiván a téli
(A Délmagyarország munkatársétüzelőanyag
biztosításáról, illetve tói) Mozgalmas nap volt csütörtökön
annak beszerzéséről. A köze'látásí délelőtt a városházán. Részben a közhivatal ezirányban már lépéseket gyűlés, részben az októberben keztett s megvan a remény arra, hogy dődő sziniszezon előkészítésével kaprövid időn belül megélénkül a szál- csolatban egymást követőleg három
lítások tempója és n a gyobb mennyi- szakbizottság is tartott ülést. Először
ségű tűzifa érkezik majd a városba.
a szervező bizottság ült össze, azután
A' város egész évi szüksgletét, 5500
a nyugdijbizottság folytatta a tanácsvagonban jelöltük meg s lépéseket
tettünk azirányban is, hogy ez 3 teremben a tárgyalásokat, végül pemennyiség tényleg meg is érkezzék dig fél 1-kor összeült a szinügyi bízottság. Mindhárom ülésen dr. T ó t h
Szegedre.
Béla helyettes polgármester elnökölt

Pleghczdih a ffiMa i
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Bizottsági ülések
a városházán
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egyetem

épűlcíébe

nyugdíjazási ügyet tárgyaltak le,
amelyek a szerdai közgyűlés eié kerülnek majd.

A szinügyi bizottság
uiése

A szinügyi szakbizottság ülését
fél 1-kor nyitotta meg dr. T ó t h Béla helyettes polgármester. Az ülésen
végig részt vett dr. T u k a t s Sándor főispán is s megjelept azon vitéz
B á n k y Róbert, a szegedi szinbáz Öj
igazgatója, aki ezt az alkalmat baslT\
nálta fel arra, hogy részletesen tájékoztassa a bizottságot a társulat megszervezéséről, a szezonkezdéssel kapcsolatos előkészületeiről s a müsortervezetről. A színigazgató hangoztatta az ülésen, hogy mindent elkövei
9 szegedi szinház nívójának fel<-inel»A szervező szakbizottság ülésének sére, hogy azonban nagy anyagi ál •
egyetlen tárgya vitéz dr. S z a b ó Gé- dozatokkal járó vállalkozása eredméza tanácsnok, az adóhivatal vezetője nyes lehessen, ahhoz feltétlenül szűk
által már régebben készített s a pol- séges Szeged város hatóságának és a
gármesterhez benyújtott javaslat le- szinházbajáró közönségnek megértő tátárgyalása volt. A memorandum for- mogatása. Közölte, hogy Szeged igémájában előterjesztett javaslatot an- nyeit mindenben kielégítő társulattal
nakidején a Délmagyarország részle- és programmal kezdi meg szegedi
tesen ismertette. A javaslat lényege színigazgatói működését. A törzstáraz, hogy vitéz dr. S z a b ó Géza ta- sulat tagjainak száma egyelőre 44, a
nácsnok 16 uj adótiszti és 2 uj dij. kórus tagjainak száma 24. A tö«\#snokj állás szervezését kéri az adóhi- társulat mellett 32 fővárosi művész-

A szervezőbizottság
ülése

(A Délmagyarország munkatársá- gekben pedig a már évek óta Helyszenvedő
egyetemi
ból) A szegedi egyetemi épitkezé- hiányban
anyagának
egy. részét
ak s a jogi
kar
yisszaálli- könyvtár
ísának ügyében
széles Jreretek raktározták be.
Mintán a kiürítésre
vonatkozó
özött
kibontakozó
események
rendelet
megérkezett
ugy
az egyejg napokban már
el is indultak a megvalósulás félé. A fej- temre, mint a táblára, a Dugonicslemények első mozzanata
Hóman téri épület második emeletének he- r r ^ i c t , a r s :
s f a - a
Bálint'
Utolsó
kultuszminiszteri lyiségeiben a kiürítést megkezdte az
rendelkezése szerint — mint azt egyetem. A SzEI klubját egyelőre dás indokolja. A megszaporodott munHorthy-kollégium
alagsorában ka mellett a jelenlegi tisztviselőlét- 50—50 fellépésre köti a szegedi színjmegirta a Délmagyarország — az
helyezik
el,
a
könyvtári
anyagot számmal nem tudja ellátni a rábízott házhoz. Az ötventagu műszaki és se/lesz, hogy a területében jelentősen
gédszemélyzet, valamint a
zenekar
jmegnövekedett
szegedi Ítélőtábla pedig ládákba Csomagolva szétoszt- teendőket az adóhivatal s igy múl- körülbelül 200-ra emeli a szegcdi
hatatlanul
szükséges
a
hivatal
tisztszíntársulat tagjainak összlétszámát.
legyelőre birtokbeveszi az egyetem ják az épület más helyein, ahol viselő létszámának revíziója.
még találnak helyet. A felszahaduló
Ennek
a nagy társulati keretnek fennl&ltal jelenleg központi
épületnek
számítások
helyiségekben értesülésünk szerint
Az ülésen vitéz dr. S z a b ó Géza tartása hozzávetőleges
Ibasznált palota második emeleti heegyelőre irattári anyagot, és segéd- személyesen terjesztette elő a javas szerint már most is havi 40.000 penlyiségeit az aula kivételével. A' málatot s indokolta meg kérését. Ki- gős kiadást jelent, valószínű azonban,
hivatalokat. helyeznek el.
sodik emeleti díszterem, amely anmutatta, hogy a szervezett állásokon bogy a továbbiakban a még szüksénakidején az
ítélőtábla díszterme
felül most is nagy számmal dolgoz- ges szerződtetésekkel elsősorban a
nak alkalmazottak ideiglenes minőség- karmesterek szerződtetésével ez az
volt, a központi egyetem felépíté28-án
lton az adóhivatalban. Ha megszerve- összeg 40.000 pengő fölé emelkedik. A
séig
egyetetm rendelkezésére 'áll
zik az uj állásokat, meg lehet szün- sziniszezont az eddigi tervek szerint
B itt tartják a jövőben is az ünnepi
tetni az ideiglenes jellegű kisegítő szeptember 30-án kezdi meg Herczeg
tanácsüléseket, doktorrá a va tá sokat,
munkát, megfelelő szervezettel fog Ferenc Bizáncával.
'díszközgyűléseket, kiemelkedő fonA szinügyi bizottság helyesléssel
Budapest, julius 23. A felsőház bi rendelkezni az adóhivatal, kifogástatosságú nyilvános előadásokat, na- zottsága J a n k o v i ch-B é sá n Jó- lanul tudja majd ellátni feladatát, megelégedéssel fogadta vitéz B á n k v
(ryöbbszabásn egyetemi összejövete- zsef előadásában tárgyalta a mező- ami nem csak a városnak, de az adó- Róbert előterjesztéseit s dr. T ó t h
leket stb. 'A' rendelkezés szerint ki gazdasági javaslatot, majd megindult fizető polgárságnak is fontos érdeke Béla helyettes polgármester kifejezte
Kell üriteni az összes többi helyisé- a vita, amely mindvégig igen élénk s mindez a változás csupán évi 20.000 azt a reményét, hogy az uj színigazgeket, bogy azokat az ítélőtábla volt. Purglv Emil. örffv Imre, Far- pengő többletet jelent a tisztviselők gató vezetése alatt jelentős fejlődés
fizetésében. Hivatkozott arra is Sza- kora következik a szegedi szinikultumáf most birtokba
vehesse saját kas Géza. Jókai-Tbász Miklós, Hagyó bó tanácsnok, hogv a javaslatban rára.
Céljaira. Ezekben a helyiségekben Kovács Gyula, vitéz Bitterv Miklós: előteriesztett állások" megszervezését
báró Prónay György felszólalása után
a Ferencz József-tudományegyetem báró Bánffy Miklós földmivelésügyi a királyi adóhivatal is fontosnak taridejében a 'jogi kar egy része he- miniszter részletesen válaszolt az ész taná.
lyezkedett el. a jogi kar megszűné- revételekre, majd a bizottság általáA bizottság rövid vita után macáA bizottság ülésén vitéz B á n k y
se ntán itt talált ottont a Szegedi nosságban elfogadta a törvénvíavas
évá, tette az előterjesztést s ugv ha- Róbert, mint emiitettük, bemutatta
Egyetemi Ifjúság, a többi helyisé- latot.
tározott hogv pártoló javaslattal vi- szegedi színtársulatának s a társu'alA javaslat részleteinek megvitatása szi a közgyűlés elé Szabó tanácsnok hoz szerződtetett állandó vendégeknek
során igen beható vita alakult ki. memorandumát annál is inkább, mert névsorát azzal, hogv a névsor mé<r
amelyben közel husz felszólaló vett mint a bizottság megállapította, az
Pénteken is. — Csak felnőtteknek!] rész. Az egvüttes bizottság végül móuj állások szervezésével kapcsolato-dosításokkal részleteiben is megsza- kciltségtöhbletre biztosítani lehet a
PAGER legsikerültebb filmj®:
vazta a törvényjavaslatot.
Ma 5, 7, 9 órakor!
költségvetési fedezetet is. Arnennv1 I
A felsőház elnöksége csütörtök ben. ami egyébként va'ószinünek lá
Szezonzáró műsorunk!
délelőtt intézkedett a plénum össze- szik. a közgvülés elfoffadja a javas
hívásáról. A felsőház legközelebbi ülé- latot, kormányhatósási
jóváhagyó^ajüisíga
nmém
sét julius 28-án, kedden délelőtt tart után azonnal megteszik a lépéseket a
ja. Napirendre tüzlék a bizottságok
Az élet, humor, optimizmus, bolvárosházán az nj adóhivatali állások
által időközben elfogadott kispbh m j
dogság filmje. Főszereplők: Gusniszteri jelentéseket és a mezőgazda betöltésére,
táv Fröhlieh, Theó Lingen, Fita
ság fejlesztéséről S7ó!ó törvényjavas
Benkhotl és Mária Andergast Kilatot. Amennyiben a felsőház plénuA
nyugdiibizottság
nagysikerű magyar film.
sérő műsor a legpazarabb sportfilro
ma
is
magáévá
teszi
a
bizottsági
móFőszereplők: PAGER. ME7.EY.
üiése
A szinmüueszei m a p a s i M a
SZÖRÉNYI. CSORTOS. MALY. dosításokat, mezőgazdasági fejlesztési
törvényjavaslatot
ismét
a
képviseA szervező bizottság ülésének beFőszereplői: a legkitűnőbb simesGÖZON.
Ezt megelőzi:
lőház elé kerül. A módosított szaka- fejezése után a nyugdijbizottság tarterek: WiJy Walch, Rudi Matt,
k a i r o én
n i l u s
szokat előbb" a képviselőház bizottsá- tott ülést a városháza tanácsterméLantsohner és Tóni Seeios
ahol most a gigászi haíCok dul- gai vitatják meg, majd a bizottságok
" a k -„ EGYIPTOMRÓL, készült előadóiának jelentése aalpján dönt a ben. Az ülésen, értesülésünk szerint
kultur fliTO.
Azonkívül': kénviselőház plénuma a módosítások- jelentősebb tárgysorözati pont nem Julius 28-tól renoválási
szerepelt, hanem mindössze néhány
uj ufa hiraqo
szfiffieíei t a r t u n k ról.
kisebb, folyamatban lévő szabályos

E

Julius

tárgyalja
a felsőház
a mezőgazdasági javaslatot
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A színtársulat tagjai
ás a műsorterv

Belvárosi Mozi

Szechenyu Mozi
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Egy leány
elindul

