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Vihar a színházi szerződés módosítása körül. 
— Egy nap alatt véget ért a má jus i közgyű lés . — 

(Saját tudósítónktól.) A májusi közgyű-

lés szürke tárgysorozata neim solk 'város-

atyát vonzott a közgyűlési terembe. 'Gyors 

egymásutánban tárgyalták te az indítványo-

kat és a tanácsi előterjesztések egyes pont-

jait, egészen a tizeníhatodi'k pontig, amikor 

a színházi szerződés módosítása került szó-

ba. A tanácsi javaslattal szemben két indít-

ványt tettek a bizottsági tagok, az elnöklő 

főiispán szavazás alá bocsátotta ,a tanácsi 

javaslatot és 'az indítványokat, amelyből — 

nagyneheaem — szótöbbséggel a tanács ja-

vaslata Ikerült ki győztesen. 

A közgyűlésről részletes tudósításunk a 

következő: 

Dr. Cicutricis Lajos főispán' megnyitja 
a közgyűlést és felkéri Rack Lipót tanács-
jegyzőt a polgármesteri jelentés ismerteté-
sére, amelyet a közgyűlés 'hozzászólás nél-
kül, egyhangúlag tudomásul vett. 

(Százezer korona a hadiárvákmk.) 

Interpellációk hiányában az indítvá-
nyokra került a sor. Dr. Gaal Endre kultur-
tanácsos dr. Pálfy József árvaszéki elnök-
nek a hadiárvák segélyezésére tett értékes 
indítványát ismertette. Pálfy azt indítvá-
nyozta, hogy a vagyontalan szegedi hadi-
árvák segélylyel való támogatására száz-
ezer koronát szavazzon meg a közgyűlés. 
Pálfy indítványát annak idején lapunkban 
részletesen ismertettük. A közgyűlés meg-
szavazta a százezer koronát a hadiárváknak. 

Taschler Endre főjegyző a földimivelés-
iigyi miniszter leiratát ismerteti a partja-
vadalmi díjszabályzat jóváhagyása tárgyá-
ban. Tudomásul vették. 

Taschler Endre bemutatja a közgyűlés-
nek a belügyminiszter leiratát a fizetési 
előlegekről szóló szabályrendetet-módositás 
jóváhagyásáról. Tudomásul vették. 

A tanácsi előterjesztések során Bokor 
Pál polgármester-helyettes bejelenti, hogy a 
város egyes 'hadbavonult földbérlői a föld 
megművelését beszüntették. Nehogy a föld 
parlagon heverjen, a város újból bérbeadta 
a területeket. Kéri ennek az intézkedésnek 
a jóváhagyását. Jóváhagyták. 

Bokor Pál bejelenti, hogy Zombory An-
itái vetyeháti 'huszonnyolc holdas bérlete 
partszakadás folytán két holddal kisebb 

' lett. A bérlő emiatt visszalépett és a tanács 
ezt tudomásul vette, kéri a 'közgvülés jóvá-
hagyását. A törvényhatósági bizottság a 
tanács intézkedését jóváhagyta. 

Dr. Gaal Endre: A színház tűzbiztosí-
tása 1916 május 1-én lejárt. A tanács pályá-
zatot hirdetett, amelyre kilenc ajánlat ér-
kezett. Nyolc biztosító társaság évi 9106 ko-
rona dijat 'kért, rnig a Gazdák biztositó szö-
vetkezete 9510 koronára tett ajánlatot. A 
tanács az Első Magyar biztositóval kötötte 
meg a szerződést. A gazdák ufóajánlatot 
tettek 7890 koronára. A tanács az utóajári-
ilatot nem fogadta el. A közgyűlés helyben-
hagyta a tanács intézkedését. 

(A színházi szerződés.) 

Dr. Gaal Endre: A városi sziniház szer-

ződésének érvénye 1917 junius végén meg-

szűnik. Miután a szerződési szöveg meg-

állapítása a közgyűlés joga, a tanács 'kéri 

a beterjesztett szerződési formula elfogadá-

sát 3—6 évre. A tanács 'a jelenlegi állapotot 

tártja fenntarthatónak és azt javasolja, hogy 

nagyban és egészben a régi szerződés alap-

ján méltóztassék a szerződési formát meg-

állapítani. A színházi szerződés módosítá-

sával kapcsolatban indítványok és egy be-

advány érkezett a tanácshoz. Dr. Gaal ez-

után felsorolja a javasólt szerződés egyesi 

pontjait, amelyeket a Délmagyarország 

keddi szám'ában ismertettünk. 

Wimmer Fülöp: Minden n'agyképüs'kö-

dés nélküli, bátran mondhatom, hogy a 'mai 

nagy időkben nem szeretek a színházról tár-

gyalni. Épen ezért indítványoztam a szin-

iigyi bizottságban is, ihogy a jelenlegi szer-

ződést tegy évvel hosszabbítsák meg. Rend-

kívül csodálkozom, Ihogy 'a 'tanács eltért at-

tól a szokástól, Ihogy ilyen, ügyet az illető 

bizottságok meghallgatása után, készen hoz-

zon 'be a közgyűlésbe. iHa készen hozták 

volna be, nemi lett volna szükség ilyen ihosz-

szadalmas re'ferádára, amelynek menetét kö-

vetni sem tehetett. Van szín ügyi és jogügyi 

bizottság, ezeket kellett volna meghallgatni. 

Furcsa paragrafusok a bizottságok mellő-

zése által kerültek a módosított szerződés-

be. Igy például- benne van, hogy a színigaz-

gató, ha a tanács, ugy kívánja, köteles bár-

mely tagját elbocsátani. Az is benne van, 

hogy ez a művészi személyzetre nem vonat-

kozik. Ilyen módon tehát a tanácsnak a Iku-

lisszatologatót lesz joga elbocsáttatni. Indít-

ványozom, hogy a javaslat egyelőre vétessék 

le a napirendről, adassék ki a bizottságok-

nak és tdrgyaltassék a legközelebbi közgyű-

lésen. 

Felkiáltások: Elfő ga dj uk! 

Oblath Lipót: Dehogy fogadjuk el. (De-

rültség.) A szegedi színház a legdrágább a 

világon. Nem fogadom el a tanács javasla-

tát, nem fogadom el Wimmer indítványát, 

hanem indítványozom, Ihogy adja bérbe a 

város a színházat és engedje meg, hogy a 

színházban mozielőadásokat is tarthasson a 

vállalkozó. 

Pásztor Józséf: Tisztelt közgyűlés! 

Gsatlalkozom Wimimer bizottsági tag ur in-

dítványához és pótolni kívánom azzal, hogy 

amikor a közgyűlés a színházi szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatot a tanács-

nak visszaadja, a módositások a szabály-

rendeleten is vezettessenek keresztül. Né-

hány hét előtt a tanács megbízta az előadót, 

hogy a nagyobb vidéki városok színházi 

szerződéseit szerezze be és ezek alapján 

tegyen javaslatot. A szerződések meg is 

érkeztek, de ,a város tanácsa elzárta azokat 

a közönség elől. Egy beadványt intéztem a 

tanácshoz, ezt a beadványt elvonták az elől, 

hogy tárgyaltassék. Ez ellem itt, a közgyű-

lés előtt nyíltan tiltakozásomat jelentem be., 

Indítványok és beadványok érkeztek a ta-

nácsihoz, amelyek ennek az ügynek a kom-

plexumával szorosan összefüggnek, mégsem 

tárgyalták ezeket, csak egy iz-ben, futólago-

san. Azok a módositások, amelyek a java-

solt szerződésben foglaltatnak, szegényesek 

és kezdetlegesek. Igenis, ímeg kell hagyni a 

színháznak a támogatást, nem is tehet más-

kénit, mert ez a közoktatásügyi miniszter1 

álláspontja is, de programmot kell érte kö-

vetelnünk. Nem vártam, hogy megnyirbál-

ják az igazgatónak nyújtott kedvezménye-

ket, adjanak, de kívánjanak is érte valamit. 

Ezt vártuk a tanácstól, nem pedig azt, amit 

kaptunk; nekünk a sziniház komolyságára 

kell garancia. 

Tisztelt közgyűlés! Még egy esetet sze-

rétnek felemliteni. A szegedi szerződés elő-

írja, Ihogy a színigazgató kötetes minden 

elsőrendű szerepkört kettősem 'betölteni. A 

temesvári szerződés felsorolja azokat a 

szerepköröket, amelyeket kettősen kötetes 

az igazgató betölteni. A többi eset felsoro-

lására nem terjeszkedem ki, de hivatkozom 

arra, Ihogy az erőadó által beterjesztett for-

mula ellenkezik a Szabályrendelettel. A pá-

lyázat kiírásáig elég idő van, ezeket a kí-

vánságokat ímeg lehet tárgyalni és a juniusi 

közgyűlés elé a végleges szerződélst1 be lehet 

terjeszteni. Kérem Wimmer indítványát, pót-

i ndit vá n y omim a 1 el fo g a dn i. 

Dr. Cicatricis Lajos: Kíván valaki imég 

hozzászólani? A vitát bezárom. 

Dr. Gaal Endre utólagosan reflektál a 

felszólalásokra és kéri a tanácsi javaslat el-

fogadását. - 1 

Or. Cicatricis Lajos-: Oblatlh bizottsági 

tag urat, mint indítványozót illeti meg a szó. 

Wimmer Fülöp: De nem muszáj élni 

vele. 

Oblath Lipót: Jegyezzék meg maguk-

nak az urak, hogy a Nemzetinszinlház az 

egy kultura . . . 

Wimmer Fülöp: Hát az Opera? 

Oblath Lipót: Az csak zene. (Derültség.) 

Dr. Cicatricis Lajos: A tanács javasla-

tával szemben áll Wimimer inditványa, hogy 

a jogügyi és sz'inügyi bizottságok meghall-

gatása után a tanács a jövő közgyűlésen uj 

szerződési fonmulát mutasson be. Ezt ki-

egészíti Pásztor inditványa, aki azt kívánja, 

hogy ez a megbizás arra is kiterjedjen, 'hogy 

a szabályrendelettel összlhangzásba hozas-

sák. Végül itt van Oblath inditványa, aki a 

színházait bérbe óhajtja adni. Bl'rendetem a 

szavazást. 

A szavazás eredménye a következő 

volt: Wimimer és Pásztor inditványa mellett 

szavaztak buszonketten, nem fogadták el 

harmincan. A tanács javaslatát 29-en fogad-

ták el, Obla'tih indítványát 11-en. 

A közgyűlés tehát 'szótöbbséggel a ta-

nács javaslata mellett döntött. 

(A város hárommilliós 
hadikölcsönjegyzése.) 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos /be-
jelenti, hogy a város a negyedik hadiköl-
csönr/e három millió koronát jegvzétt. tudo-
másul vették. Bemutatta a közélelmezési 
üzem március és április havi számadását, a 
melyet a törvényhatósági bizottság jóváha-
gyott. 

Jóváhagyta a 'közgyűlés a gorlicei győ-
zelem emlékére tett ötezer koronás alapít-
ványt, elutasította a szegedi gazdasági 
egyesület íelebbezését a kövezetvámmentes-
ség ügyében, felemelte a hivatalszolgáik láb-
beli átalányát évi százhúsz koronára, tudo-
másul vette, 'hogy az árvaszék a gyámtarta-
lék-alap terhére 74.000 korona hadikölcsönt 
jegyzett, amely összeggel az árvaszék ösz-
szes jegyzése negyedmilliót tesz ki. 

A polgármesteri előterjesztések meg-
hallgatása után dr. Cicatricis Lajos főispán 
a közgyűlést hat óra után berekesztette. 

Klein Márton Szered, Kigyó-u. 7. sz. 
Szíves figyelmébe ajánlja a n. é. közönségnek 

uri szabó üzletét 
hol mindennemű facon öltönyök Ízlésesen és ju-

tányosán elkészülnek. 


