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•esuzik, az anyja sohase mulasztja el figyel-
meztetni: 

— Fiam, csak azoktól a pesti rossz nőktől 
őrizkedjél. Olyan ártatlan jó fiu maradj, 
mint itthon. 

— Igen, mama — mondja a búcsúzó i f jú 
és szendén kezet csókol. 

A minap a fiatal ur váratlan vendégeket 
kapott Szegedről: a szüleit. Korán reggel ér-
kezett meg a házaspár. Abban állapodtak 
meg, hogy a papa fölmegy a fiu lakásába, a 
mama pedig ellátogat egy órára a különböző 
boltokba, ahol az első vevők mindig olcsóbban 
iszoktak vásárolni — vidéki vélemény szerint. 

Az apát a házmesterné fogadta és csak ak-
kor engedte föl a fiu szobájába, amikor az 
ur okmányokkal igazolta, liogy Sándor úrfi 
az ő saját tulajdon fia. 

— Idegeneket ilyen korán nem szoktam 
fölengedni — magyarázta a házmesterné, aki 
Sándor ur papájában valami rosszindulatú 
hitelezőt vélt fölfedezni. 

A papa azután fölment és egy óra múlva 
bebocsátásra, jelentkezett a mama is. A ház-
mesterné őt is megfogta. A pesti cerberus rá-
mosolygott ,a divatosan öltözött s öregnek 
nem látszó hölgyre (akit természetesen nem 
ismert) aztán egyet kacsintva mondta: 

— Galambom, most ne menjen föl Sanyi ur-
fihoz, mert váratlanul megérkezett az apja, 
a vén zsugori gazember. 

URANIA 
SZÍNHÁZ. 

Dráma három fölvonásban, irta 
Jean Akard. 

Szenzációs dráma 
a párisi apacsvilágból. 

A szerepeket játszák a Comédie 
Francaise tagjai. 

A darab egy óra hosszat 
tart. 
Pénteken, szombaton és 
vasárnap. 

Előadások hétköznap délután fél 6, este 7 és 9 órakor; 
vasárnap délután 2 órától este 11-ig folytatólagosan. 

Fenntartott helyeket telefonértesí-
tésre lefoglal az igazgatóság. 

Két csinosan 

bútorozott szobát 
keres külön bejárattal két intelligens úri-
ember. Cim a kiadóhivatalban. 

T i s s a - s s á S l ó 
nagytermében 
március 16-án, 
szombat este 
fél 9 órakor. 

Rendezi: a 

„ D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
hírlap- és nyomdavállalat". 

Szerepelnek: 
ICende Paula, a vígszínház 
Bartos Gyula 
Ligeti Juliska 
Rózsahegyi Kálmán, a 

Nemzeti Színház 
Medgyaszay Vilma, a 

Nagy Endre-kabaré 
Nagy Terus 
Z. M o l n á r LáSZ lÓ, a Ma-

gyar Színház 
Szirmay Imre, a Király 

Színház 
Háté Sándor, a Royai 

Orfeum tagja. 

Felolvasnak i 
Gábor Andor és 
Kanizsai Ferenc. 

A műsor uj, szenzációs 
számokkal bővül még ki. 

Heivárak: 
Páho ly négy személyre 30. 
Ülőhely 10, 8, 6, 4 és 3, 
Ál lóhely 2 korona. 
Pótjegy a páho lyban 5 kor. 

Jegyek kaphatók: 
Bartos Lipót könyvkeres-
kedésében, a Békei-hir lap-
I rodában, a Pető-féle tőzs-
dében, a Szent István Tár-
sulat könyvkereskedésében 
és a Oé lmagyarország ki-
adóhivata lában. 

KÖZIGAZGATÁS 
A tanács és a közgyűlés. 
— A közgyűlés harmadik napja. — 

(Saját tudósítónktól.) A februári közgyű-
lés harmadik napja, amely már márciusba 
nyúlt bele, mindvégig izgatott és vitatkozás-
ban gazdag volt. A törvényhatósági bizottság 
legtöbb tagja eljött a közgyűlésre, mert a 
tárgysorozaton nagyon érdekes kérdések sze-
repeltek. Minden tárgynál volt vitatkozás és 
majdnem minden fontosabb tárgynál a köz-
gyűlés többsége a tanács javaslatát elvetette. 

Az első tárgyalás alá kerülő kérdés, amely-
nél legtöbb volt a fölszólaló a javadami hi-
vatalnál szükséges jegy tömbök szállításának 
a kérdése volt. Ezeket a jegytömböket eddig 
egy nagyváradi cég szállította ezrenkint 70 
fillérért. Annak idején árlejtés mellőzésével 
adták ki a munkát s az idén, amikor a szer-
ződés lejárt, a Ligeti Jenő és társai cég, a 
Délmagyarország nyomdavállalata adott be 
ajánlatot, amelyben az eddigi 70 fillér helyett 
45 fillért kért a jegyek ezréért. A tanács elő-
ször pártolólag terjesztette be az ajánlatot, 
később azonban odamódositotta a javaslatot, 
hogy a közgyűlésnek nyilvános versenytár-
gyalás elrendelését indítványozta. 

A fölszólalók — Wimmer Fülöp, Kormá-
nyos Benő dr, Pillich Kálmán és Holtzer Dá-
niel — támadták a tanácsot, amiért nem tá-
mogatja a szegedi ipart, amikor arra módja 
van. A közgyűlés el is vetette a tanácsi ja-
vaslatot és megbízta a céget a nyomtatványok 
szállításával. A határozat kimondásakor — 
Gaál Endre dr-nak, a város közoktatásügyi 
tanácsosának, Palócz László szerkesztőnek 
és Engel Lajos lapkiadónak kivételével — az 
egész közgyűlés a tanács ellen szavazott és 
ezzel dokumentálta azt, hogy pártkülönbség 
nélkül támogatja a szegedi ipart. 

A közgyűlés ezután drágasági pótlékot 
szavazott meg az óradijas tanítóknak, ren-
dezte a javadalmi tisztviselők nyugdíjigé-
nyét, három havi szabadságot adott a köz-
ségi bírónak, mielőtt az nyugdijba vonulna 
— és mind a három határozatot a tanács ja-
vaslatának elvetésével hozta meg. 

Részletes tudósításunk a közgyűlés lefo-
lyásáról a következő: 

Elnök: Lázár György dr. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Ferenczy Béla 

aljegyző. 
Taschler Endre olvassa a mult ülés jegyzőkönyvét, 

lamelyet hozzászólás nélkül hitelesítenek, 

(Vita a jegytömbök körül.) 

Balogh Károly tanácsos elmondja, hogy a javadalmi 
hivatalnál szükséges jegytömböket a tanács annak-
idején saját hatáskörében megrendelte. Az eddigi szük-
ségletet a legolcsóbb ajánlatot tevő nagyváradi nyom-
dásznál rendelték meg. Nemrég azonban ajánlatot 
tett a városnak a Délmagyarország nyomdavállalat 
is, amely a jegyek ezrét az eddigi 70 fillér helyett 45 
fillérért, a kéregjegyek ezrét 2 korona 80 fillérért haj-
landó szállitani. Ez az ajánlat volt a legolcsóbb és 
ezért a tanács elhatározta, hogy megbizza a vállala-
tot a szállítással, de elhatározta, hogy bemutatja ha-
tározatát jóváhagyás végett a közgyűlésnek is. Köz-
ben uj ajánlat is érkezett be és ezért a tanács java-
solja, hogy Írjanak ki uj versenytárgyalást. 

Wimmer Fülöp azt látja, hogy a helybeli ipart nem 
akarják támogatni. Most a jegytömbök ezrét hetven 
fillérért szállítják és az emiitett szegedi vállalat negy-
venöt fillérért vállalkozik a szállításra. A város ér-
deke védve van akkor, ha kimondjuk, hogy a szegedi 
vállalkozónak adjuk negyvenöt fillérért a munfcátj 


