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SZÍNHÁZMŰVÉSZET 
• A Széchenyi-szobor bajai. A Széchenyi-

szobor körüf tisztázni kell a helyzetet. Egy 
budapesti lap kávéházi beszélgetésből eredőnek 
ás hamisnak jelzi liirünket s megszólaltatja 
magát Stróbl Alajost, Bár nagyon szeretnők, 
hogy igy lenne, az igazság érdekében nem hall-
gathatjuk el, hogy a Széchenyi-szobor faragást 
hibái igen súlyosak. Nagyon szomorú dolog 
lenne, ha e kérdést csak a már felállított és 
„leleplezett" szobron lehetne eldönteni. Ugy 
Szeged város közönségének, mind pedig Stróbl 
mesternek érdeke, hogy ez a sajnálatosan elő-
álló hiba meg ne öröföttessék. A szakemberek 
véleményének kikérése ma már elkerülhetetlen. 
Mi örülnénk legjobban, ha onnan kaphatnánk 
cáfolatot. 

* A Nemzeti Szinház igazgatója. A hi-

vatalos lap imai száma közili, hogy Tóth Im-

rének, a Nemzeti Szinház érdemes igazgató-

jának, szerződésót a kormány 1917. évi junius 

végéig meghoszabbitotta. Tóth Imrét ezzel 

(nem érite semmiféle kitüntetés, mert a kor-

mány csak a Nemzeti Szinház érdekében cse-

lekedett e tényével, mintáin a müintézetnek 

fennállása óiba ineim volt oiiyaa érdemes igaz-

gatója, imint Tóth Imre. Elérte azt, hogy a 

színháznak, a rengeteg bérleti terhek dacára, 

nincsen deficitje; de az anyagiaknál is na-

gyobb sikereket aratott művészi téren: szinte 

észrevétlenül és zaj nélkül teljesen modern 

sziníházat csinált az elavult intézetből; cik-

lusokat rendezett hazai és külföldi, klasszi-

kus ré modern vígjátékokból és drámákból, 

valamennyit jelentékeny anyagi és kiváló er-

kölcsi eredmények mellett. Ezek mellett soha 

ainnyi eredeti magyar darabot nem adtak elő 

a Nemzeti Szinházban, mint Tóth Imre igaz-

gatása alatt. Szerződése meghosszabbításához 

inem Tóth Imrét, hanem fa Nemzet Színházat 

gratuláljak. 

A'VASS' 
SZÍNHÁZBAN 

Szombaton és vasárnap 

A világhírű Pathé-gyár 
műsora. 

A z ötvös szentségtörése. 
Remekül színezett dráma. 

Azörökuárakozó 
Igen megható dráma. 

Maxi 
rajong a szabadságért. 

Igen humoros müfilm. 

Valamint a teljesen uj műsor. 

Előadások szombaton és vasárnap délután 

3 órától este 11-ig. 

V D A M K R ^ N I K A 
(A szórakozott tanár.) A szórakozott profesz-

szor miután egy óra hosszat olvasott vacbora 
után, lefeküdt. Ugy éjfél felé hangokat hallott 
az ágy alól. Felriadt s az ágy alá kukucskálva 
megkérdezte: 

— Van itt valaki? 
Egy mély basszus hang felelt: 
— Senki! 

A válasz a professzor urat teljesen megnyug-
tatta. 

— Ugy? Akkor hallucináltam! — szólt és nyu-
godtan tovább a'ludt. 

(Modern gyerekek.) Egy szegedi ur nemrég 
automobilt vett. Letette a soffőr-vizsgát s nagy 
élvezettel tett apróbb kirándulásokat a város 
környékére. Az automobil kirándulásoknak ta-
lán csak a kis, négy éves leánya és hat éves 
fia örültek legjobban, akiket mindig magával 
vitt. 

Késő este tértek haza tegnap egy ilyen autó-
kirándulásról. A kis leányt azonnal lefektet-
ték. Az ágyban mondta el esti imáját. A kis 
fiu figyelmesen hallgatott A kis leány épen a 
következőket mondotta: 

— És add meg nekünk a mindennapi kenye-
rünket! 

A fiu élénken közbevágott: 
— Te, ne felejtsd el! Benzinünk sincs már! 

* 

(Jelenet a boltban.) Egy női ruhaüzletben a 

kiszolgáló segéd végtelenül hosszú bőbeszédü-
séggel kínálta a portékát a vevőnek. Egész 
programbeszédet mondott, hogy bebizonyítsa, 
milyen finom, milyen olcsó, milyen nagyszerű 
portéka az, amit kínál. 

A kuncsaft már szédült-bódult a sok, szapora 
beszédtől, amikor a segéd végre igy szólt: 

— Bizony kérem, ez az áru maga helyett 
beszél. 

A kuncsaft a homlokát törülgette az izzad-
ságtól és csöndes gyötrelemmel jegyezte meg: 

— Igen ám, ha szóhoz hagyná jutni. 

KÖZIGAZGATÁS 
A juniusi közgyűlés. 

— Interpellációk, indítványok napja. — 

(Saját tudósitónktól.) Szerdán kezdődött meg 
a város törvényhatósági bizottságának a vaká-
ció előtti utolsó közgyűlése: a juniusi közgyű-
lés. Az első napon az interpellációkat, indítvá-
nyokat tárgyalták le, de vita csak egy tárgy-
nál volt, Kelemen Béla dr ismert indítványá-
nál. A közgyűlésnek arról a részéről, amelyen 
ezt tárgyalták, külön cikkben irtunk. 

A közgyűlés többi részéről alábbi tudósítá-
sunk számol be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzőik: Taschler Endre, főjegyző, Bárdoss 

Béla, Rack Lipót aljegyzők. 
Az elnöki megnyitó után Rack Lipót olvassa 

a polgármester rendes havi jelentését, amelyet 
hozzászólás nélkül elfogadtak. 

Peternelly Lajos a Felsőtiszapart rendezése 
ügyében interpellált. A tanács az interpellá-
cióra kijelenti, hogy a part végleges rendezése 
érdekében minden lépést megtettek és tisztán 
a minisztérium áldozatkészségétől függ, hogy 
az mikor történjék meg. A választ az interpel-
láló is, a közgyűlés is tudomásul vette. 

Az indítványok során Taschler Endre fő-
jegyző felolvassa Kelemen Béla dr és társai-
nak a Délmagyarországban ismertetett azt az 
inditványát, amely bizalmatlanságot kiván 
szavazni a kormánynak. ,A tanács azt java-
solja, hogy az indítványt csatolják a kormány 
bemutatkozó leiratához. Igy határoznak. 

Regdon Károly dr azt indítványozta, hogy a 
Stefánia-sétány középső részét hagyják meg 

gyermekjátszótérnek. A közgyűlés a tanács ja-
vaslatára eleget tett az indítványnak. 

Szivessy Lehel dr indítványára kimondották,, 
hogy a felsőkereskedelmi iskola közgazdasági 
és jogi tanszékére megfelelő kvalifikációval 
bir városi tisztviselők a közgyűlés engedélyé 
vei pályázhatnak. 

Következett ezután a Kelemen Béla indítvá-
nya fölötti vita, amelynek letárgyalása után 
elnök a közgyűlés folytatását csütörtök' délután 
négy órára halasztotta. 

=sc 

A csütörtöki közgyűlésen több fontos kérdési 
fognak tárgyalni. Igy alkalmasint sor kerül az 
ujszegedi villatelkek ügyére is, külterületi or-
vost iis választanak és névszerinti szavazással 
ezúttal végérvényesen átengedik iparfejlesz-
tési célokra azoknak a gyárosoknak a város 
földjeit, akiknek ezt mái- a közgyűlés megsza-
vazta. A tárgysorozatnak még hátralevő fon-
tosabb pontjai különben a következők: 

Belügyminiszteri leirat a javadalmi ügyve-
zető minősítése tárgyában.- Kassa város kör-
irata a gyermekmenhelyek beszerzései ügyé-
ben. Külterületi kerületi orvos választása. 
Kecskeméti Antal telekvételi ügye. Pálfy Dá-
niel telekvételi ügye. Az ujszegedi villatelkek 
eladása. A szegedi gazdasági egyesület részére 
kért telek eladása. A Tavasz-utca 2. számú te-
lek. A Bajza-utca 8. számú telekrész megvétele. 
A külvárosi vázvezeték. A Kálvária-utca és 
Kálvária-sor rendezésére szükséges kőanyag 
beszerzése, A Kossuth Lajos-sugárut kövezési 
anyagának szállítása. A vasúti palota környé-
kének vízvezetéke. A vasúti palota környéké-
nek csatornázása tárgyában. A szelevényi vas-
úti megállóhelyhez vezető ut kisajátításában. 
A Gedó előtti terület vizméntesitése tárgyában. 
Vágóhídi jéggyártáshoz szükséges hitelátruhá-
zás tárgyában. Kálmán és Munkácsy-uteák vi-
lágításának! rendezése. Kálvária-utca Kálvá-
ria-sor, Kórház-utca és Stáció-utca világításá-
nak végleges rendezése. A Dorosmai sor lég-
szesz világítása. Holt tiszameder fütermésénék 
hasznosítása. A tanyai postai kézbesítés. Zene-
iskola végleges terveinek bemutatása és az 
épités elrendelése. A tanítóképző intézet részé-
re kért ujszegedi telek átengedés. Az iparos-
tanonciskola felügyelő-bizottságának njra ala-
kítása. A kereskedőtanonciskola bizottsági 
tagjainak újraválasztása. Az ipari szakiskola 
felügyelő bizottságának újjáalakítása. A tüdő-
betegintézet vezetőorvosának jelentése. A sze-
gedi jogász egylet visszaszámoPása 500 korona 
segélyről. A Julián egyesületbe alapitótagul 
leendő belépés iránt. A Bukaresti Első Magyar 
Közművelődési Egyesület segély iránti kérel-
me. Miksa Ilona kérelme akadémiai tanulmá-
nyaihoz segély iránt. A napidijasok és havi-
díjasok segélye tárgyában. Az ideiglenes mér-
nöki hivatali személyzet fizetéskiegészitése. A 
házibér-fillérre vonatkozó szabályrendelet meg-
állapítása. A piaci helypénz szab. rend. meg-
állapítása. A partjavadalmi szabályrendelet 
megállapítása. Szeged közúti vaspálya rt. ké-
relme, a Tisza Lajos-köruti személyforgalom-
mal építési engedély iránt. A malomátjárói 
vámház épitési kölcsöne. Egy. jéghordó kocsi 
beszerzésére 2232 korona engedélyezése. Lan-
desberg Mór cementgyáros részére kért telek 
átengedése. A szegedi ref. egyház község ké-
relme 3288 korona 63 fill. járdaköltség elenge-
dése iránt, A szegedi ág. evang. egyházközség 
kérelme 3594 korona 52 fill. járdakölség elenge-
dése iránt. Alsóközponti és királyhalmi utak-
hoz építendő három utkaparóház költségeire 
8000 korona hitel engedélyezése. Az útalap ré-
szére felvett kölesönkötvényének bemutatása 
tárgyában hozott közgyűlési határozat módosi-
tása. Banetli Samu dr ker. orvos lakásának 
megállapítása tárgyában. 

x Arad háztartása. Aradról jelentik: Ki-
ilényi aradi főszámvevő elkészítette a város 
zárószámadását, ímely magy meglepetésre 
100,000 koronával több jövedelmet mutat az 
előirányzatinál. A váratlan jövedelmet az 
okozza, liogy az ingatlanforgalom un int egy 
100%-kai emelkedett, úgyszintén a miagas ház-
bérekből befolyó adó is emelkedést mutat. 


