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Befejezték a juniusi közgyűlést. 
(Saját tudósitónktök) Háromnapi tanács-

kozás után hétfőn fejezték be a szegedi ju-
niusi rendes közgyűlés t Mint mindig, most 
is az utolsó napon végeztek legtöbb munkát 
a városatyák. Harmincöt ügyet tárgyaltak 
le, annyit, mint eddig együttvéve. Fontosab'o 
kérdés is akadt elvétve, a közgyűlés végén 
azután több telek vétele és eladása fölött a 
törvény értelmében névszerinti szavazást 
rendelt el az elnöklő polgármester. Soha 
olyan egyhangú szavazás nem volt mint 
most. Az a huszonhét városatya, aki a mai 
közgyűlésen jelen volt, pártállásra való tekin-
tet nélkül,, egyhangúlag szavazta meg, vagy 
utasította vissza a tanács javaslatát. Egy 
javaslatot utasítottak vissza és ennél, hogy 
csak egyhangú legyen a határozat, még a 
tanács tagjai is a javaslat ellen szavaztak. 

Egyébiránt ez a közgyűlés volt az utolsó 
rendes tanácskozás a vakáció előtt. Két 
hónapig most pihenhetnének a városatyák, 
azonban Lázár Ggörgy polgármester már 
kijelentette, hogy lesz gondja rá,- hogy ne le-
gyen sok a nihcnósből. Alkalmasint azokra 
a rendkiviili közgyűlésekre, célzott ezzel a 
kijelentéssel a polgármester, ámelyre ki-
látás van. 

A közgyűlés utolsó nanján kisebb vita 
titán elfogadták a szinügyf szabályrendele-
tet, ugyancsak kisebb vita után a tanács ja-
vaslata ellenére ugy határozott a közgyiiléá, 
hogy ezer koronáért kétszáz példányt vásá-
rol a Hallási Ödön ésVogel Antal szerkeSzté!-
sében megjelent cimtárból. Nevezetesebb ha-
tározat, volt az, amelyet Nagyvárad váfos 
köriratára fogadtak el, hogy tudniillk Sze-
ged száz darab Osztrák-Magyar Bank rész-
vényt vásárol. Ezáltal a város öt szavazat-
tal részt vehet a bank közgyűlésein. Fontos 
határozata a közgyűlésnek még az 
amellyel a Zsinagóga-utcát Low Lipót ut-
cának nevezi el. 

Több jelentéktelen kérdést intéztek még el 
hat óráig, amikor az elnök berekesztette a 
közgyűlési. 

Elnök Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr tiszteletbeli tanácsos. 
Taschler Endre főjegyző fölolvassa' a mu t 

ülés jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás 
nélkül elfogadtak. 

(A szinügyf bizottság hatásköre.) , 
Gaál Endre dr tanácsos beterjeszti a szin-

iig-yi szabályrendeletet, mely a tanács és szin-
iigyi bizottság hatáskörét állapitja meg. A 
szabályrendeletet a tanács és a sziniigyi bi-
zottság annakidején letárgyalta és akkor á 
Délmagyarország részletesen is ismertette 
azt. 

Wimmer Fülöp azt kérdi, hogy világosan 
tartalmazza-e a szabályrendelet azt, hogy 
mindazok a kérdések, amelyek művészi jel-
legűek, a végrehajtásig a sziniigyi bizottság 
elé tartoznak, a tanács csak a bizotság hatá-
rozatának a végrehajtója és a pénzügyi kér-
désekben intézkedik. Kéri a közgyűlést, hogy 
ilyen pontot vegyenek be a szabályrende-
letbe. i 

Gaál Endre dr nem tartja beilleszthetőnek 
ezt a pontot, legalább ebben a formában. Elő-
szói; döntsenek afölött, hogy elfogadják-e; a 
beterjesztett javaslatot. A részletes tárgyalás 
sorún kell leérni a paragrafus beiktatását. 

Wimmer Fülöp mindjárt az első pont-
ban kívánja, megállapítani a sziniigyi bizott-
ság és a tanács hatáskörét. Kéri, liogy ilyen 
érteimii határozatot hozzon a közgyűlés. 

Gaál Endre dr szerint a szabályrendelet 
negyedik pontja határozottan és világosan 
körülirja ezt a kérdést, azért fölösleges ujabb 
Pontot a szabályrendeletbe ikttni. 

< Wimmer Fiilöp -tudomásul veszi ezt kije-
lentést. A közgyűlés a szabályrendeletet el-
fogadja. 

(Száz részvény.) 
Balogh Károly ismerteti Nagyvárad várols 

köriratát, amelynek alapján a tanács azt ja-

vasolja, ho'gv a város az Osztrák-Magyar 
Bank részvényeiből száz darabot vásároljon 
és igy öt szavazattal részt vehessen a bank 
közgyűlésein. A részvényeket különféle ala-
pok vgyonából szerzik be. A közgyűlés a 
javaslaté c ehogadta. 

(Szeged címtára.) 
Balogh Károly előadja, hogy Hollósi ödön 

lapszerkesztő és Vogel Antal bankfőtisztvi-
selő arra kérték a várost, hogy az általuk 
kiadott cimtárból kétszáz darabot vegyenek 
meg. A tanács csak negyven darabot haj-
landó átvenni és ilyen határozatot is hozott. 
Ezt a határozatot a kiadók megfölebbezték. 
A fölebbezők azzal indokolják, hogy a cimtár 
hézagpótló munka. A tanács azt kéri, hogy a 
fölebbezést utasitsák el és csak negyven da-
rabot vegyen meg a város. 

Kószó István dr azt mondja, hogy arra a 
címtárra és útmutatóra szükség volt és a vál-
lalkozást támogatni kell. Helyénvalónak tart-
ja, hogy a város áldozatot hozzon és vegyen 
át kétszáz darabot. A város hivatalaiban erre 
a cimtárra szükség van. Kéri, adjanak helyt 
a t'ölebbezésnek. 

Balogh Károly tanácsos fölszólalása után 
a közgyűlés a tanács javaslatát elvetette és 
ngy határozott, hogy a cimtárból kétszáz pél-
dányt vesz át. 

(Löm Lipét-titca.) 
A közgyűlés elhatározta, hogy a Zsinagóga-

utdút Löw Lipót-utcának nevezi el. Fölhatal-
mazta a tanácsot, hogy a szükséges munkála-
tokat végeztesse el és intézkedjék a táblák és 
házszámok kicserélése iránt. 

Újszegeden több névtelen utca van. Azt ja-
vasolja a mérnökség, hogy ideiglenesen a 
most használt elnevezéseknek megfelelően ne-
vezzék el az utcákat. A közgyűlés igy hatá-
rozott. * 

(Telekvételek, eladások.) 
Névszerinti szavazással kimondotta a köz-

gyűlés, hogy az Ivánkovics-féle telket 47,000 
koronáért városi zeneépület céljaira meg-
vásárolja. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy a Maros-
utea 7. számú húzat és telket 13,500 koronáért 
megveszi, a Csongrádi-sugáruton levő Báló-
íele telket 173G koronáért eladja. 

Bokor Pál polgármester helyettes kéri a 
közgyűlést, hogy 12,531 koronáért, vagyis 
négyöszgölenként 90, illetve 91 koronáért 
adják el a kis- és nagyőszeszéki vizállásos te-
rületeket, amelyek most semmire sem hasz-
nálhatók. 

Kószó István ellenzi a tanács javaslatának 
elfogadását. Ilyen nevetséges kis összegért 
nem lehet városi földeket eladni. 

Névszerinti szavazással ugy döntött a köz-
gyűlés, hogy a tanács javaslatát nem fogadta 
el és napirendre tért az inditvány fölött. 

(A zárszzámadás.) 
Balogh Károly tanácsos bemutatja az 1910. 

évi zárszámadást, melyet a Délmagyarország 
annakidején ismertetett. A közgyűlés a zár-
számadást jóváhagyta és elfogadta. 

Névszerinti szavazással kimondotta a köz-
gyűlés, liogy a Szeged személypályaudvar 
kibővítésére szükséges területet átengedje az 
áll am vasú tak n ak. 

Több jelentéktelen kérdés után Bokor Pál 
polgármester helyettes azt javasolta, hogy a 
gőzfürdőben kazán átalakításokra 4250, 
Priváry gépészeti felügyelőnek pedig a szén-
megtakaritásnál elért eredményekért 1000 ko-
rona jutalmat engedélyezzenek. 

Wimmer Fülöp nem ellenzi ugyan a juta-
lom kiadását, azonban konstatálni kivánja, 
liogy a szénmegtakaritás azért állott elő, mert 
ezelőtt olyan állapotok uralkodtak a gőz-
fürdőnél, hogy onnan el is vitték a szenet. 

Kovácsi József fölszólalása után Weiner 
Miksa bírálta a gőzfürdőben uralkodó állapo-
tokat. A közgyűlés elfogadta a javaslatot. 

Átalakítják a színházat.) 
Gaál Endre dr tanácsos javaslatára kimon-

dotta a közgyűlés, hogy a szinliázban szük-

ségessé vált átalakításokra 15,000 koronát 
szavaz meg és azt az összeget a Pester Lloyd-
alapból kölcsön veszi. 

Elnök boldog vakációt kivún a bizottság 
tagjainak és a juniusi közgyűlést bezárta. 
Közgyűlés vége hat órakor. 

x Jóváhagyóit szabályrendelet. A belügy-
miniszterjóváhagyási záradékával ellátva vissza-
küldütte a szegedi építkezésekre vonatkozó 
szabályrendeletet. 

nagy választékban csakis 

Fischcr Testvéreknél 
talál. 

Ékszer- és érajavitó műhely. 

BUDAPESTI ÚTMUTATÓ 
Mit játszanak ma a színházakban: 

Nemzeti Színház: Zárva. 
Magyar Királyi Opetcház: Zárva. 
Vígszínház: Zárva. 
Magyar Szinház: Zárva. 
Király Színház: Zárua. 
Fővárosi Nyári Színház: A hegyek alján. 

Kezdete fél nyolc órakor. 
Fővárosi Városligeti Szinház: Aa ártatlan 

Zsuzsi. Kezdete fél nyolc órakor. 
Uránia Színház: Zárva. 

Kovács-kávéház, Andrássy-ut (Oktogon-tér) 
szegediek találkozóhelye. 

Szimplon-kávékáz (üzletvezető Uajdu J'zsef 
József-körut 8. 

Bodó-kávéház, József-körnt 56. 
István király-szálló, Podmanitzky-utea. Ké-

nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 
Kittner Mihály éttermei, Erzsóbet-körut 13. 
Keményt Mihály, magyar királyi zeneakadé-

miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 
Dr. Fabinyi, volt kórházi orvos, Rákóczi-ut 8. 

gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 
Szénási é s Kardos r.-t. részletfizetésre is 

szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI., Andrássy-ut 1. 

NYILTTÉR. 
E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

Alólirott Urai Gyula fizető pincér az igazság 
érdekében erkölcsi kötelességemnek tartom a 
helyben működő kollegáim figyelmét egy olyan 
tényre fölhivni, mely bennünket, fizető pincé-
reket közelebbről érdekel. Én Schőnfeld Jenő 
Vigszinpad-tulajdonosnál működtem, |;bol a meg-
állapodásunk szerint couponnal dolgoztam. Ö 
azonban többszöri figyelmeztetésem dacára is 
az elszámoló laphoz ragaszkodott. És igy ter-
mészetesen káromra diferenciák merültek föl. 
Leszámolásunk alkalmával arra hivatkozott, 
hogy ő nem törődik a couponokkal, hanem ra-
gaszkodik az elszámoló laphoz, mert Szagodon 
a többi fizető pincér is hasonló módon szá-
mol el. 

Fölhívom a mélyen tisztelt kollégáimat ezen 
elszámolás helytelenségeire. 

Kartársi tisztelettel 
Urai Gyula főpincér. 

J 


