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a HozgyeUs megszavazta a lízldffdísi adót. 
(Saját tudósítónktól.) Erősen megcsap-

pant érdeklődés mellett, az első napénál jó-
val gyorsabb tempóban gördült le csütörtök 
délután a közgyűlés. Kortescélzattal nem 
hangzottak el beszédek, csak a városi liszt-
viselők lázadoztak még Pálfv Dániel pártja 
ellen, amiért — hirdetvén a jelszót: a tiszt-
viselőkért — leszavazták tegnap azt a 
javaslatot, amelyiknek elfogadásával lénye-
gesen enyhült volna a városi tisztviselők szin-
tén keserves helyzete. A közlekedési adót 
egyhangúlag megszavazták. 

Kerek számban 9 törvényhatósági bizott-
sági tag jelenlétében nyitotta meg 4 óra 10 
perckor dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a folytatólagos közgyűlést, miután mind a 9 
városatyát szívélyesen üdvözölte. 

Az első említésre méltó ügv a bérkocsi-
tarifa emelése volt. A bérkocsisok ugyanis 
azt kérték, hogy esküvőre, temetésre helyez-
zék hatályon kivül a tarifát és ez megegye-
zés tárgya lehessen. .Más esetékre 100 száza-
lékos tarifaemelést kértek. A főkapitány ja-
vasolta, hogv a „megegyezéses tarifát" uta-
sítsák el, a mai tarifát pedig 50 százalékkal 
emeije fel a közgyűlés. Ezt a javaslatot el-
fogadták. 

Dr. Gaál Endre előterjeszti Hoffer Jenő 
és társai indítványát, hogy Rósa Izsó érde-
meinek elismeréseül a Margit-utcát Rósa 
Izsó-utcának nevezzék el. Dr. Kovács József 
szintén megörökíteni kívánja Rósa emlékét, 
de ne a Margit-utcát nevezzék el igy, mivel 
a város ezt Csekonics Margit grófnő iránti 
kegyeletből nevezte el, hanem ajánlja erre a 
célra a Kossuth-utcát. Miután a tanács is 
hozzájárul ehhez a módosításhoz, a közgyű-
lés igy határozott. 

A közgyűlés a tanács javaslatára ki-
mondja a kereskedelmi iskolák szétválasztá-
sát, olv módon, hogv ezeknek teljesen külön 
szervezete és igazgatója legyen. A közgyűlés 
a javaslatot Bokor Adolf módosításával fo-
gadta el, amely ugy szó], hogy csak az eset-
ben választják el a két iskolát, ha az ennek 
folytán felmerülő több'kiadás fedezését a kul-
tuszkormány elvállalja. 

A tanács Almássy Endrének azzal a ki-
kötéssel engedte meg a vendégszerepelte-
tést, hogv a felemelt helyárak mellett való 
előadások a jövő hónapban rendes helyárak 
melletti előadásokkal jtójoltassanak. Becsey 
Károly szerint a tanács határozata nem áll 
meg, mert a tanácsnak módjában volt a fel-
emelt helyáras előadásökat megakadályozni, 
de ahhoz nincs joga, hogv a társulatot káni-
kulában is játszassa. 

Kószó István; Magunkat büntetnénk vele. 
Wimmer Fülöp szintén helyt ád az igaz-

gató felebbezésének. bár maga is azon a vé-
leményen van. hogv Almássv visszaélt a 
vendégszerepeltetésekkel, mert egy nivótlan 
kabarétársulat vendégszereplésénél is 100 szá-
zalékkal felemelte a helyárakat. 

A közgyűlés helyt ad Almássv fele'bbe-
zésének annyiban, hogv junius 1-én tul nem 
kell játszania, de elutasítja azt a részét, mely 
a 15 vendégszerepen kivül továbbiakat is 
akar. 

Francia jelentés a Reims elleni 
támadásról. 

Francia jelentés, junius 19, délután 3 óra. 
Este 6 órakor a németek heves tüzérségi elő-
készítést kezdtek a reims—vrigny—pompel-
lei vonalon. Kilenc órakor az ellenséges gya-
logság heves támadást intézett állásaink ellen 
Vrigny és Pompelle között. A francia csapa-
tok a német lökéssel szemben eredményes 
ellenállást fejtettek ki. Reirns vidékén foglyo-
kat ejtettünk, akik kijelentették, hogv a harc-
ba vetett három hadosztálynak föladata volt,' 
hogy Reims városát az éj folyamán minden-
áron elfoglalja. 

Balogh Károlv' az időközben mintegy 
harmincra megsokasodott városatyák előtt 
terjeszti elő ismert javaslatát a közlekedési 
adóról. 

Wimmer Fülöp üdvözli a tanácsot abból 
az alkalomból, hogv ujabb és ujabb jövedelmi 
forrásokat nyit meg. Nincs a javaslat ellen 
kifogása, de megemlitendőnek tartja a villa-
mos társulat beadványát, amelyben a maga 
részére is kér némi tarifaemelést. Wimmer 
szerint ennek a kérésnek a jogossága elől 
kitérni nem lehet, minthogy közismert, hogy 
a vállalat költségei is lényegesen megnöveked 
tek. Ezzel szemben elleyszolgáltatásképen a 
forgalom megjavítását kéri a társulattól. 

A közgyűlés ugv általánosságban, mint 
részleteiben elfogadta a javaslatot. A króni-
kás tisztéhez hiven beszámolunk arról, hogy 
Balogh Lajos azt kívánta, hogv a villamoson 
minden jegy 20 fillérbe kerüljön és ebből 8 
fillér legyen a városé, 12 fillér a társulaté. 
Ezt és egyéb, a tárgyhoz nem tartozó dolgo-
kat fél órán át fejtegette. 

Balogh Károly felolvassa dr, Tóth Mi-
hály katpnaügyi tanácsnok nyugdíjazást kérő 
beadványát, amelyet a városi tiszti főorvos, 
tekintettel a tanácsnok komolyan megrendült 
egészségére, teljesíthetőnek vél. A nyugdij-
bizottság azt javasolja, hogv a 24 éve becsü-
lettel és példás szorgalommal működő ta-
nácsnokot 4488 korona nyugdíjjal és 800 ko-
rona lakbérilletménnyel nyugdíjazzák. 

Wimmer Fülöp tudja, hogy dr. Tóth be-
teg, de azt is tudja, hogy a katonaügyi ta-
nácsnok a háború alatt nem hagyta volna el 
állását, ha egy csekély — különben teljesen 
lényegtelen — incidens elő nem fordult volna. 
Ezért azt hiszi, hogv ha a közgyűlés nem 
fogadná el a lemondást, hanem feltétlen bi-
zalmáról való biztositás mellett arra kérné a 
tanácsnokot, hogy maradjon meg a háború 
alatt hivatalában, meghajolna a közgyűlés 
kívánsága előtt. 

Dr. Kószó István hasonló értelemben szó-
lal fel, kiegészítve azzal, hogy veszedelmes 
is lenne a mostani nehéz viszonyok között 
a katonaügyi osztálv élére uj embert állítani, 
aki a hivatali teendőkkel nem ismerős. Azt 
hiszi, dr. Tóth a közóhajnak engedelmesked-
ni fog. 

Balogh Károlv tanácsnok a tanács részé-
ről szívesen járul ahhoz, hogv dr. Tóth ta-
nácsnokot maradásra bírják, bár nem hiszi, 
hogv ez eredményes lenne. Szükségesnék 
tartja azonban azt leszögezni, hogy egyetlen 
tanácsnok részéről sem érte a katonaügyi 
tanácsnokot sértés vagy sérelem, sőt ellen-
kezőleg a legmelegebb szeretettel viseltetik 
vele szemben az egész tanács. 

A polgármester kimondja a határozatot, 
amely szerint Tóth Mihályt felkérik a továb-
bi szolgálatra, amennyiben egészségi állapota 
ugy kívánná, a legmesszebbmenő szabadsá-
got biztosítják neki. 

Névszerinti szavazással elfogadták a ta-
nács javaslatát, hogv a Szeged Felsőtanyai 
Mezőgazdasági Fgvesületnek négyzetölenkint 
tiz koronáért adjanak telket Felsőtanyán. — 
Még csak egészen jelentéktelen ügyek követ-
keztek, amelyek elintézése után a polgár-
mester bezárta a közgyűlést. 

A Pálfy Dániel-párt. 
Gróf Batthyány Tivadar gyengélkedése 

miatt a Pálfy Dániel-párt csütörtökre hirde-
tett pártvacsorája elmaradt. Szombaton este 
érkezik Hock János Kun Bélával és ha ad-
digra jobban lesz, gróf Batthyány is. Szomba-
ton este az ujszegedi Vigadóban, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Prófétában, délután öt 
órakor a Korzó-mozi nvári helyiségében tar-
tanak pártgyüléseket. 

Troelstra tanácskozásai. 
Rotterdam, junius 20. Miután Troelstra 

útlevelének a kiadását Angolország megta-
gadta, Troelstra a Scheidemannal való ta-
nácskozás után Hágában az osztrák szociál-
demokrata párt küldöttjével, Weitz-cal és 
Ellenbogennel fog tanácskozni. Vanderve'.de 
egy julius 3-án kelt levélben meghívta Tro-
elstrát. hogy a londoni konferencia után ta-
lálkozzanak Le Havreban és utazzanak Pá-
risba, hogy a belga és francia szocialistákkal 
tárgyalhassanak. Kétséges, hogv Troelstra a 
francia kormánytól kap-e útlevelet. 
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m ű s o r : 
Péntek: Góth-pár vendégfelléptével 50°/o-al felemelt 

helyárakkal először „Féltékenység" szinmü. 
Szombat: Goth-pár vendégferléptével 50'/o-al felemelt 

helyárakkal. „Féltékenység" szinmü. 
Vasárnap délután: A Góth pár vendégfeiléptével rendes 

esti helyárakkal a „Tolvaj", szinmü. 
Vasárnap este: Góth-pár vendégfelléptével 50°/o-al fel-

emelt helyárakkal „Féltékenység". Szinmü* 

G ó t h é k . Az idén a szezon végére maradt 
•a vendégszereplésük. A nyári meleg dacára 
is vár ta őket a közönség, amely ismeri mű-
vészetüket, tud ja élvezni és értékelni. A 
többször játszott darab: Bernstein technikai 
bravourrall megcsinált színmüve: A tolvaj 
ismét izgalomba hozta a publikumot, amely 
feszült figyelemmel kisérte az idegekre liató 
darab jeleneteit és azt a színtiszta művésze-
tet, amit Góthék a mesteri emberábrázolás-
ban kifejtettek. A második felvonásban csak 
ők szerepelnek, művészetük szemléltetését 
nem zavarja senki és semmi és amit az iró 
megcsinált a szinpadismeret kiválóságával, 
azt ők betetőzik a színjátszó művészet min-
dent lenyűgöző hatalmával és az értéket kép-
viselő talentum nagyszerű megnyilatkozásá-
val. Egy pillanatnyi Megállás sincs a színpa-
don, gyors iramban halad előre az akció, 
emberi indulatok ós érzések feltüntetésének 
színpompáját élvezzük, a színjátszásnak rit-
ka értékét és amikor a kárpit összecsapódott, 
a közönség, mintha egy ember lett volna, lel-
kesedve tapsolt és igazi művészetre szomjas 
kielégüléssel, gazdagon adózott a nyújtot t mű-
élvezetért és a müvészpárt, akik a magyar 
színészet 'reprezentájnsai, ismételten a kár-
pit elé szólította. 
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Óráját és ékszereit 
javíttassa elsőrangú óra- é s ékszer-

üzletemben. S z o l i d á ra k ! 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 
-.".v. F I S C H E R K. .".".".-

Korzó-kávéház mellett. 
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Csütörtöktől 
Uj m a g á n s z á m o k ! ! Uj d a r a b o k ! 

A cuprisiger! és A vizsga! 
BÁLINT BÉLA, VÖLGYI NUSI, NÁVAY ILONKA, 
GONDA ERDŐ :: ??? EGO ??? CSEREY JOLÁN, 

SÁNDORFI MANCI, SZILÁGYI LOLA. 
stb. uj szólókkal, Barta Lajos karmester. 

— 11 órától szabad bemenet! — 
Kávéházi italok. :: Cigányzene. :: Buffet 
Az előadás keltémetlen idő esetén a Tisza-

szálloda nagytermében lesz megtartva. 

legyen naaÜbzüeiTá' Piti-lile íSisdélea uíithatúk. 


