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javaslat a közgyűlés előtt a mezőgazdasági 
részvénytársaságról. 

—' S z í n i g a z g a t ó t v á l a s z t a m á j u s i k ö z g y ű l é s . — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 

kezdődik a város májusi közgyűlése, amely-

nek tárgysorozataiban legnagyobb jelentő-

sége a mezőgazdasági részvénytársaság 

megalakítását célzó tanácsi javaslatnak Van. 

4z indítvány tartalma és eddigi sorsa isme-

retes. A tanács annak elvi kimondását kéri 

a közgyűléstől, hogy a mezőgazdasági rész-

vénytársaságot szükségesnek tartja, a rész-

vénytársaság céljaira az ismert módon 

1000—1200 hold városi területet átenged 

és a 600,000 korona alaptőkének a felét 

lejegyzi. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
uek néhány hét előtt a földmüvelésügyi mi-
nisztériumban tudomására hozták, ihogy ö 
felsége behatóan érdeklődött a Szeged-
felsőtanyai vadvizek iránt. A polgármester 
most azt indítványozza, hogy a közgyűlés 
hódoló feliratban fejezze ki háláját és kö-
szönetét őfelségének. 

Tömörkény István emlékének megörökí-
tésével is foglalkozik a törvényhatósági bi-
zottság. A tanács bejelenti Szeged nagy 
fiának elhunytát és kéri a közgyűlést, hogy 
fejezze ki részvétét, emlékét jegyzőköny-
vileg örökítse meg, az Oroszlán-utcát Tö-
mörkény István-utcának nevezze el, mond-
ja ki továbbá, hogy a kultúrpalota előtt a 
társadalom segítségével felállítja az emlék-
szobrot. Az elhunyt családiáról is szépen 
kiván gondoskodni a tanács, amennyiben 
javasolja, hogy a 2000 korona nyugdíjon fe-
lül ,évi 2400 korona járadékot is szavazzon 
meg a közgyűlés. 

Dr. Kószó István beadványt intézett a 
közgyűléshez, melyben azt indokolja, hogy 
a tanácsnak az a határozata, mellyel a bak-
tói bérletárak 100 százalékos emelését 
mondotta ki, ellentétben áll azzíal a minisz-
teri rendelettel, mely ugy szól, hogy a le-
járó bérletek változatlanul meghosszalibi-
tandók. A tanács kimondta, hogy a bérletek 
fentartása, vagy fölmondlásia ügyében a 
felekkel tárgyalásokat folytat, s amig a tár-
gyalásoknak eredménye nincs, az indítvány-
ra nem ,tehet konkrét javaslatot. A tanács 
az ügy érdemi részéről a juniusi közgyű-
lésen tesz előterjesztést. 

A pénzügyi bizottság — mint jelentet-
tük — egy millió korona hadikölcsön jegy-
zését javasolja. A tanács a magáévá tette 
a pénzügyi bizottság javaslatát és egymil-
liós jegyzést terjeszt a közgyűlés elé. Eb-
ből a millióból négyszázezer koronát jegyez 
az árvaszék. A hadikölcsönt a szegedi pénz-
intézeteknél jegyzik. 

A színházi ügyben dr. Oaál Endre ku#-
turtanácsos bejelenti, hogy a választás ellen 
három fölebbezés érkezett be és a tanács 
kéri a saját határozata fentartását. Az elő-
készítő tanácsülésen újból fölvetődött az a 
kérdés, hogy a közgyűlésnek van-e joga 
színigazgatót választani. D. Cicatricis Lajos 
főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester ama felfogásának volt többsége, 
hogy a közgyűlés hatáskörét' nem szabad 
kisebbíteni és amennyiben a szabályrende-
letben nincs benn az, hogy a színigazgatót 
jogorvoslat nélkül a tanács választja, ugy 
a közgyűlésnek is fentmarad ez a joga. 

Balogh Károly tanácsos másfél millió 
korona hitelt kér a közélelmezési üzem ré-
szére, mivel a decemberben engedélyezett 
másfél milliós hitel már telejsen kimerült. 
A tanács javasolja a hitel engedélyezését.' 

Dr. Szalay József főkapitány jelentést 
tesz a közgyűlésnek, hogy a folyton emel-
kedő üzemköltségek miatt a város ráfizet 
a köztisztasági üzemre s ezért az árak 50 
százalékos fölemelését.kéri. A tanács java-
solja az árak fölemelését. 

A városnak az állammal kötött szer-
ződése értelmében évenkint 4, összesen 16 
uj ovodát kell felállítani. Dr. Qaál Endre 
fölhatalmazást kér a négy ovoda berende-
zési költségeire. Az ovodákat egyelőre bér-
házakban fogják elhelyezni. 

A közgyűlés dr. Végman Ferenc indít-
ványára már régebben elhatározta, hogy a 
tisztviselőknek minden gyermek után ad 
családi pótlékot. Minthogy e határozat jó-
váhagyása még mindig késik, dr. Végman 
most azt indítványozza, hogy a határozatot 
a tanács a jóváhagyásra való tekintet nél-
kül azonnal hajtsa végre. A tanács azt ja-
vasolja, hogy a közgyűlés ne fogadja el az 
inditványt, tekintettel arra, hogy a polgár-
mester a minisztériumtól ígéretet kapott, 
hogy az ügyet rövidesen elintézik. 

Az Isonzó-fronton 40 kilométer 
ságbeo dühöng az olasz offenzíva. 

- Csapataink mindenütt visszaverték az ellenséget. — 1600 foglyot 
ejtettünk. — 

BUDAPEST, május 15. (Közli a mi- I ben összeomlottak, egy a Monté San Gab-

niszterelnöki sajtóosztály.) Három napos 

tüzérségi előkészítés után, amelynek folya-

mán az ellenség Tolmelntöí le egészen a 

tengeriig össtzes ágyufömegeit és aknavetőit 

működésbe hozta, tegnap megindult Isonzo-

hadseregiink ellen a gyalogsági támadás, a 

melyet Olaszországtól szövetségesei újból 

és újból követeltek. Az ellenség több mint 

negyven kilométernyi arcvoniailszélességben 

számos helyen támadt vonalaink ellen. Leg-

hevesebben folyt a küzdelem Plava vidé-

kén, a Monté Santon, a Görztöl keletre 

emelkedő magaslatokon, a FajtinhOiib terü-

leten és Kostanjevicánáil. A harcterület több 

pontján az olaszok mélyen tagozott támadó 

tömegei már ágyúink és géppuskáink tüzé-

rjeién, ahol az ellenség felszerelését, pus-

káját, sisakját eldobálva teljes felbomlásban 

özönlött vissza. Ahol az olaszok előbbre ju-

tottak, ott semmiféle tüzérségi tűzzel meg 

nem ingatható gyalogságunk fogadta és 

ember-ember elleni küzdelemben vetette 

vissza őket. Ilyen módon a Fojti-hriben le-

vő összelőtt árkaink ötször cseréltek gaz-

dát, míg végül a védők győzelmesen meg-

tartották. 

Csapataink május 14-én az erejük tu-

datától áthatott védelemben teljes sikert 

arattak; az ellenség egyezerhatszáz foglyot 

és több géppuskát hagyott kezünkön. A 

csata szünet nélkül tovább tart. 

Repülőink a harcterület fölött számos 

olasz repülőgéppel ütköztek meg. Arraghi 

tiszthelyettes tizenegyedszer maradt győz-

tes. A légi harcban két ellenséges rejülő-

gépet lőttünk ie, két másik repülőgépet pe-

dig tüzérségi tüzünk szedett le. 

Karlntiában és Tirolban csekély harci 

tevékenység volt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Esti jelentés az olaszok 
támadásáról. 

A sajtósz állásról jelentik a Távirati 

Irodának május 15-én ,este: 

Az Isonzonál ma is egész napon át el-

keseredetten folyt a harc. A harci front 

észak felé Canalon tul kiterjedt. A harcok 

kedvezően folynak. 

Az orosz fronton nincs 
esemény. 

BERLIN, . május 15. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren a helyzet 

változatlan. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, május 15. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti harctér: 

A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

A Csernánál ismét 
fokozódik a tüzérségi harc 

BERLIN, május 15. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Macedón arcvonal: Monasz-

tírtóí északra és a Cserna-hajlásban a tü-

zérségi harc ismét fokozódó félben van. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Miljukov bukása küszöbön 
áll. 

STOCKHOLM, május 15. Péter vár i je-

lentés szerint Gucskov hadügyminiszter le-

mondásával kapcsolatban Miljukov külügy-

miniszter távozását is küszöbön állónak 

mondják. 

A szocialisták egyelőre nem 
lépnek be a kormányba. 

Amsterdam, május 15. A Manchester 

Guardian Pótervárról jelenti, hogy valameny 

nyi szocialista árnyalat egyetért abban, 

hogy addig nem léphetnek be a kormányba, 

amig a kabinetet meg nem tisztítják azoktól 

az elemektől, amelyek ellentétben vannak a 

demokratikus badieéloklkaL 

Miljukov beismerte az annekszió-
ról való lemondást. 

Rotterdam, május 15. A Daily Mail je-

lenti Pétervárról: A frontról hazaküldött ka-

tonai iképviselők gyűlésén Mil jukov első Íz-

ben ismerte be, hogy Oroszország lemond a 

Konstantinápoly meghódítására irányuló tö-

rekvésekről. Kerenszky élesen kikelt az ellen, 

hogy a (keleti harctéren megkezdődjék a bé-

külés, amikor nyugaton még a legelkesere-

dettebb harcok folynak. 6 


