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Dr. Cicatricis Lajos: Ez határozatlan 

valami, tehet-e ilyet most szerződtetni. Nem 

lehet -azt sem kívánni, hogy a főkapitány be-

vásá r 1 ásoka t e szk özöljö n. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Nem a főkapi-

tány vásárol, 'hanem a megbízott. 

Balogh KárOly: Jövőre nem megyek 

bele az ilyen dolgokba. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Vagyonjogi 

kérdésekben nem bir szavazattal a főkapi-

tány. 

Balogh Károly: Demke lesz! 

Dr. Somogyi Szilveszter: Elégszer sür-

gette a főszámvevő a gazdászt, aki eílen kü-

lönben — ettől függetlenül — a vizsgálatot 

megindítottam. 

Dr. Szalay József: Ambiciózus dolog a 

közólelímezéssel foglalkozni, de méltóztassa-

nak belátni, hogy teljesen lehetetlen, hogy a 

főkapitány kezelje ezeket az ügyeket. Olyan 

óriási felelősséggel jár, ha ezzel megvan ter-

helve, hogy mást sem csinálhat. 

Dr. Cicatricis Lajos: Disztingválni kell, 

hogy a helyes konzekvenciákhoz jussunk. 

Balogh Károly: Aki vedte-adta, az szá-

molt eddig. 

Dr. Cicatricis Lajos: Napi zárlatot kell 

mindig csinálni és havonikint az egészről el-

számolást követelni. A számadásokat a fő-

számvevő vizsgálja át és terjessze a tanács 

elé. A vagyonkezelést teljesen ikülötí kel'l vá-

lasztani, ebben az esetben kölcsönös az ellen-

őrzés. Mindenki csak azért legyen felelős, a 

mit csinált. 

Dr. Somogyi Szilveszter: A város köz-

élelmezésére nem olyan sokféle élelmicikke! 

rendelkezünk. Csak birkánk, sertésünk és 

babunk van. A gazdász ezidőszerint minden 

egyéb munka alól fel van mentve. A gazda-

sági tanácsost annyira lóköti a háborús tevé-

kenység, hogy őt nem lehet több munkával 

terhelni. A megrendeléseket nem a főkapi-

tány, hanem esalk a tanács teheti. A főkapi-

tány nem tartózik vagyoni felelősséggel, ha-

nem csak fegyelmivel. Ez a megoldás tehát 

megfelelő, csak a gazdász mellé kell egy se-

géderőt venni, hogy a város vagyona állandó 

ellenőrzés alatt álljon. Azt találtam a leghe-

lyesebb megoldásnak, ha a főkapitány ellen-

őrzi a gazdászt. A számadó közeg állítja 

össze a számadást, ezt a számvevőség ellen-

őrzi. A gazdász nagyobb tétetekben számol 

el, a napi elszámolás úgyis megtörténik. A 

számvevő meglepetésszerűen is csinál zár-

latokat az árubódékban. Nem kereskedelmi 

szakértő kell, hanem megfelelő juhász meg 

kanász. Ezt nehéz megtalálni. A jelenlegi 

szervezet teljesen megfelel, csak a gazdász 

nem birja a munkát, egy megfelelő embert 

kell mellé adni. 

Balogh Károly: A város vagyonának a 

kezeléséért a tanács felelős. Mi felelünk érte. 

Bokor Pál : Teljesen fedi a tényeket, a 

mit a polgármester ur előadott. A főkapitány 

tartsa meg az eddigi poziciót, csak a szer-

vezet élére kell felelős tisztviselőt állítani. 

Csak az a baj, hogy kevés volt a munkaerő 

és azok, akik kividről voltak alkalmazva, 

nem voltak megbizhatók. Szakértőt kell adni 

a vezető mellé. Nem akarok senkit meggya-

núsítani, de a veszteségek egy részét az 

okozta, hogy az alkalmazottak nem voltuk 

megbizhatók. Az uj apparátus szervezetét a 

város tanácsa állapítsa meg. 

Balogh Károly: Bevettük a pénzt, de 
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arról, hogy megvan-e minden, sohasem ké-

szítettek leltárt. 

Bokor Pál : Az indítványnak azt a pont-

ját, hogy egy kívülről jött embert alkalmaz-

zunk, nem tehet akceptálni, mert ezért az 

emberért a tanács volna felelős. 

Dr. Szalay József elmondja, hogy sze-

retné, ha a jövőben a közélelmezés történ-

nék. 

Dr. Somogyi Szilveszter Eddig Is igy 

volt. 

Dr. Szalay József: De a történtek azt 

bizonyítják, hogy nem volt jól. Fentartom ál-

láspontomat. 

Balogh Károly: A mostani rendszert 

nem szabad meghagyni! 

Dr. Szalay József: Ha igy marad, nem 

lesz jó, mert visszaélésszerűen megy minden 

egy főtisztviselő felelősségére. 

Bokor Pá l : Az indítvány alapján egy 

kon vrét javaslatot fogunk a közgyűlés elé 

terjeszteni, amely általánosságban a követ-

kező lenne: 

Utasítandó a tanács, hogy a közélelme-

zési bizottságot akként szervezze, liogy 

dr. Szalay József főkapitány legfőbb el-

lenőrzése mellett egy felelős tisztviselő bi-

z a ss ék meg a közéi címezéshez tartozó be-

szerzés, gondozás és értékesítés feletti in-

tézkedés jogával, olymódon azonban, hogy 

minden ágánál egy-egy hozzáértő vezetőt 

alkalmazzon, akik szintén felelősség mel-

lett a reájuk bízott ügykört vezetnék. 

A közélelmezés elárusitásánál pedig al-

kalmas és megbizliató, megfelelő egyének 

volnának fólfogadandók, akik naponkint az 

iizern eredményéről a vezető megbízott 

tisztviselőnők beszámolnának. Ezenkívül 

minden hónapban egy részletes számadás 

lesz az ekként megalakított bizottság, il-

letve annak vezetője által a főkapitány el-

lenjegyzésével a tanácshoz átvizsgálás és 

jóváhagyás végett beterjesztendő. A szám-

adások ügyében aztán a .tanács a számve-

vőség előzetes .meghallgatása után fog ha-

tározni. 

Javasolja a tanács, hogy az ilyen mó-

don alakított szervezet az eddigi közélel-

mezési bizottság íolytatásaképen működé-

sét nyomban felvegye, ami annál .inkább 

szükséges, mivel élő állatok s egyéb anya-

gokban több százezer korona értékű kész-

tet van a város birtokában. 

Pásztor József .indítványa ezzel a .rész-

letes tanácsi javaslattal! kerül a törvényiható-

sági bizottság elé. 

Belvárosi Kávéház 
Szeged előkelő kávéháza. Reggeli s 

uzsonna kávék, legjobb kávéházi ita-

lok, bel- és külföldi képes és napi-

lapok nagy választékban. Figyelmes 

kiszolgálás. A n. é. közönség szives 

pártfogását kéri 

tisztelettel KLEIN ERNŐ, kávés. 

Legénybucsu 
Sfraus Oszkár h I r c s 
operett jének kottája 
— kapható — 
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fezeged, 1916. január 22. 

A konzorcium alkonya. 
— Wimmer Fülöp indítványa. — 

(Saját tudósít ónktól.) Balogh Károly vá-
rosi tanáesnek ismert indítványa felett teg-
nap ugy határozott a szinház ügyében a vá-
ros tanácsa, hogy n szin.ügyi bizottságtól kér 
záros határidő alatt véleményt arról, bogy 
a konzorcionális állapot tar tassléik-e fönn to-
vábbra is, vagy az igazgató a saját felelőssé-
gére vegye át a jövő idénytől kezdődőleg a 
szinház vezetését. A szili ügyi bizottság véle-
ményére azonban most már nem lesz szük-
ség, mert Wimmer Fülöp alább közölt indít-
ványa alapján már ma ugy határozott "a ta-
nár?, bogy a szerdai közgyűlésen javasolni 
fogja, hogy a szinház igazgatója 1916. szen-
tember .elsejétől kezdődőleg a régi alaipon ve-
zesse a szinház ügyeit. 

Gaal Endre még próbálkozott, bogy igy 
meg ugy, .nem lébet .a mostam időkbe® .a régi 
'alapon szervezkedni, amire Balogh Károly 
megjegyezte, hogy .aki nem akar, vagy nem 
tud, annak nem muszáj, a város .mindig kap 
a szinház részére bly.an igazgatót, akii iaz 
igényeknek megfelelően szervezi meg a tár-
sulatot éiS aki a színházat nemsak névleg, de 
tényleg is — a kívánalmaknak megfelelően 
— vezeti. 

'A tegnapi „egy kis vihar" nem ismétlő-
dött meg, egyöntetű már .a tanácsi vélemény, 
bogy élég volt. a k<mzortíumhól és az igaz-
gatónak a saját felelősségére kell átvenni a 
szinház vezetését. 

Wimmer Fülöp indítványa a következő: 

•Nagyságos Polgármester Ur! 
Kórcim a következő indítványomat szi-

veden >a holnapi közgyűlés elé terjeszteni. 
Utasítsa a közgyűlés a város tanácsát, liogy 
ugy amint 1914. év őszén a -•íját hatásköré-
ben és még a szinügyi bizottság uiefrkérde-
zés.0 nélkül is, a .színigazgatót, felhatalmazta 
arra. bogy a színházat egyelőre konzorcioná-
lis alapon vezesse, ezen mr.v művészeti mint 
a színház Ifentartására való tekintettel gaz-
dasági szempontból is hátrányos és ma már 
semoviképen nem indokolt felhatalmazást 
vonja vissza és kötelezze a színigazgatót, 
(liiogy a vele kötött szerződés teljes épsévhen-
tartús® mellett, a jövő, 1916—17. évi idényre 
rendes társulatot szervezve, a szerződőink 
minden pontban teljes felelőssége mellett te-
gyen eleget. 

Éppen ideje, hogy a két esztendő óta 
fennálló konzorcionális alapon való miiivész-
kedós etáget ér. Nemcsak művészi szempont-
ból, hanem a szinészet szociális érdeke miatt 
is. Az ország minden vidéki városálban oly 
eredményesen támogatja a közönség a szín-
házakat, hogy az igazgatók .mindén kockázat 
nélkül vállalhatják a régi alapon való szín-
házi szervezkedést és igazgatást. Ha az aradi, 
nagyváradi, temesvári színházaik igazgatói 
he tudják szüntetni a konzorciumot (Kolozs-
várott és Kassám nem is ismerték ezt a ne 
mos intézményt!) és ha az igényeknek meg-
felelően tudnak szervezkedni, talán erre az 
akcióra képes lesz a szegedi szinház igaz-
gatója is. 

Begyújtáshoz legolcsóbb 
a papir-hulladék, Kb. 70 kilós bá-
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