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ni fogom .a köz érdekében, a mostani nehéz 
viszonyok közt történő • ezen áldozatkészsé-
get, ép ugy, Iha 'ennek hiányát kellene tapasz-
talnom, ezt .a sajnálatraméltó kötelességmu-
lasztást az illető vállalatok részéről a jövő-
ben előterjesztendő mindennemű segélyezési 
és köziszálütási kérelmek elbírálásánál figyel-
men kiviil hagyni nem fogom. Különösen vo-
natkozik ez a hadügyi és egyéb közszállitá-
sokban részesülő vállalatokra, melyektől a 
jelen nöhéz viszonyok között iminden lehető 
áldozatkészséget íoggal elvárok." 

A hazai ipar megtartásának szempontjá-
ból kívánatosnak tartja a kereskedelmi mi-
nisztár, ihogy az összes gyárak üzemüket, — 
ha másképen, nem lehetséges, ugy legalább 
korlátolt irr.ér[lékben ás elsősorban a munka-
idő megrövidítéséivel — még áldozatok árún 
is fentaélsák. Ezáltal nemcsak az ed'dig fog-
lalkoztat ctt munkásoknak és ezeik családtag-
jainak legszükösiebb megélhetését biztosíthat-
nák, hanem megőriznék azt a munkás törzsei 
is, melynek elvesztése iparunk jövőbeli fejlő-
dését jó időre megakasztaná. 

Azon gyárak és ipartelepek, melyek ren-
delésekkel bőven el vannak látva, különösen 
pedig, ha hadsereg vagy imás közszállitások-
ban részesek, a munka nélkül álló munkások 
nagy számának csökkentése végett üzemeik-
ben a lelhető legrövidebb időn béliül két, eset-
leg Ott, ihol éjjel-nappali iizem esetén két csa-
pat van, három egymást felváltó munkás csa-
patot, 8 órás műszakot alkalmaznak. 

E kivánal óraiak teljesítésére különösen 
suiyt fektet s ép ezért felkéri a kamara az 
érdekeltséget, hogv ennek végrehajtásáról a 
lehető legrövidebb idő alatt a kamarának je-
lentést tegyenek. Hogy azokat a nehézsége-
ket (bármilyen természetűek, legyenek is, 
mint például pénzügyi, szállítási, srb.), me-
lyek a 'fentiek teljesítését esetleg gátolják, a 
miniszter jrnegisrr.il:íhesse és azok elhárításá-
ról gondoskodhasson, szükséges volliia, hogy 
a végek a bajokat iparáganként vagy ipar-
csoportonként maguk között tárgyalják meg 
és e tárgyalásokból kifolyólag konkrét kérel-
meiket a kamara utján legsürgősebben elő-
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19. A kaukázusi fölkelők föl robbantották 
az Araxes-íolyó hídját. Japán ultimátumot 
küldött Németországnak. 

20. A monarchia seregei előnyomultak a 
besszarál)iai Mamaiyga helységig. A néme-
tek bevették Brüsszelt. A német Ouimibinnen 
leié előnyomuló Oroszokat visszaverték és el-
fogtak 8000 orosz katonát. 

27. A németek Metzés a Vogézok között 
•nagy diadalt arattak: visszaverték a íranciá-
kat. és tízezernél több franciát ejtettek fog-
lyul. Törökország nem nyitja meg a Qar-
daneüákat. Az óla-szók elzárták a messzioai 
szorost. Namuri újra bombázzák. A monar-
chia csapatai visszavetették a szerbeket Vi-
segrád—Ru dónál. 

22. A monarchia csapatai Tornasovnál, 
Tukinkánmil és Kamionka-Strumilovnál 
•megverték az oroszokat: egy orosz dandár 
megsemmisült. Montenegróban a Lisanitz 
hegységnél folyik a harc. 

23. A monarchia csapatai elfoglalták 
Sandomir orosz várost. Stojanovnák vissza-
verték az oroszokat. Németország visszahív-
ta tokiói nagykövetét. 

24. A német csapatok kétszázötven kilo-
méter hosszúságban kergetik a franciákat, 
százötven ágyat zsákmányoltak és megver-
tek egy Belgium védelmére rendelt angol 
csapatot. 

25. A német csapatok bevonultak Lune-
vitlébe. A németek nagy győzelme a fran-
ciákon. Merénylet a belga kiirály ellen. A mo-
narchia győzelme Visegrád1—Rudó mellett. 

26. A. monarchia nagy kraszniki győzel-
me, útban Lublin és Ivángorod felé. 

27. A németek áttörték a verduni erő-
döket. A monarchia győzelme a monteneg-
róiak felett. Belgiumi német fökormányzót 
kap. Namur és üent a németeké. 

igazgató: VAS SÁNDOR. 
Telefon: 11—85. szám. 

1914. évi augusztus hő 29-én és 
30-án, szombaton és vasárnap 

Mától kezdve az előadások 
a téli helyiségben tartatnak. 

A szegedi színtársulat tagjainak 
köz reműködéséve l és javára. 
Szuhányi Györgyike, Pintér Böske, a 
pécsi színház primadonnája s dr. Járosi 
Jenő fárogatómüvész szíves felléptével 

„JM el M\ mi" 
Hazatias színjáték 4 képben, dalokkal és„ táncokkal. 

Írták: Ferenczi Frigyes és Sümegi Ödön. 
I. kép : MOZGÓSÍTÁS. 

Személyek: 
48-as honvédőrnagy Baranyai László 
Teréz, a felesége V. Kercsztely Flóra G á b o r ( huwártiszfek fiai • • ' B é k c f i L£Í0S 
Miklós i ""Szartiszlek, fiai Sümegi Ödön 
Ilonka, Miklós menyasszonya . . . B. Koppán Margit 
Vitéz Samu, kereskedő segéd . . . Ferenczi Frigyes 
Marcsa, szobalány Pintér Böske 

Történik Budapesten, az őrnagy lakásán. 

ü. ftft:.. FEBE8C2 JÖ2SBP 8ZT í iZEHIE." 
Személyek: 

Korcsmárosné B. Koppán Margit 
Juliska, a huga Pintér Böske 
Ispán Békefi Lajos 
írnok Sümegi Ödön 
Jegyző Koháry Pál 
1-ső legény Varga Viktor 
2-ik legény Tiszai Imre 
Legények, asszonyok, lányok. Történik: Dorozsmán. 

ül kép: SZÁVA PARTJÁN. 
Személyek: 

Huszár tiszt Békefi l.ajos 
Tüzér tiszt Sümegi Ödön 
Gyalogos tiszt • Baranyai László 
Vitéz Samu Ferenczi Frigyes 
Ilonka . • B. Koppán Margit 
Marcsa Pintér Böske 
Napos káplár • . . . Varga Viktor 
Kürtös Biró Tivadar 
Zászlótartó Erdélyi Sándor 
Szanitész Tiszai Imre 

Katonák. Történik a Száva menti táborban. 

W. kép: H U S Z Á R VIRTUS. 
SZEMÉLYEK: 

Huszár tiszt Békefi Lajos 
Tüzér tiszt Sümegi Ödön 
Porosz tiszt Baranyai László 
Kozák tiszt Erdélyi Sándor 
Lengyel ifjú Pfitzner Gusztáv 
Huszár káplár • . . . • Varga Viktor 
Közhuszár Biró Tivadar 
Korcsmáros Kohári Pali 
Korcsmárosné Koháryné 
Huszárok, porosz katonák, kozák katonák. Történik a 

Galícia határon egy kis korcsmában. 

Felvonás között SZUHÁNYI GYÖRGYIKE 
hazafias költeményeket fog szavalni. 

A tárogató szótót Dr. J Á R O S I 
J E N O úr volt szíves a jótékony-
célra való tekintettel elvállalni. 

íi darabban elOfopHülű GfieR ÉS f á imáHio l i . 
I. kép : 1. „Ferenc József azt üzente" énekli a Fér-

fikar. 2. „Tréfás tánckettös" előadják: Pintér Böske 
és Ferenci Frigyes. 

II. kép: I. Férfikar. 2. „Kint lakom én a pusztában" 
énekli: Sümegi Ödön. 3. Kettős, énekli: B. Koppán 
Margit és Békefi Lajos. 

ili. kép: 1. „Hej Rácoci, Bercsényi" kuruc dal, táro-
gató kísérettel énekli: Békefi Lajos. 2. „Princ Eugen 
induló" éneklik az összes szereplök. 

IV. kép: 1. „Wacht am Rhein" énekli a férfikar. 2. 
Lengyel hymnusz, éneklik az összes szereplők. 3 Kato-
na kouplé, énekli: Ferenci Frigyes. 4. Isten áld meg 
a magyart, éneklik az összes szereplők. 

A n. é. közönség szíves pártfogását 
kérik a szegedi színtársulat tagjai. 
Előadások szombaton este 7 és 9 órakor. Vasárnap 

d. u. 5, 7 és 9 órakor. 
Helyárak: Szombaton és vasárnap d. u. 5 és 7 órakor. 
Páholyülés 120 Kor., zsöllye 1 Kor., I. hely 80 iillér. 
lí. hely 60 fillér, III. hely 30 fillér Helyá ak: Szomba-
ton és vasárnap este 9 órakor: Páholyülés 1*60 Kor., 
zsöllye 1 40 Kor., I. hely 120 Kor., 11. hely' 80 fillér, 

111. hely 50 fillér. 

Minded előadáson számozott Mm. 

terjesszék, melyekkel a kereskedelemügyi mi-
niszter iámban külön ezen célra szervezett 
bizottság isoron kiviil és behatóan fog foglal-
kozni. Az egyes iparágak bajainak megbeszé-
lése végett speciális kisébbkörü ankéteket is 
tartanak a minisztériumban. Az egyes ipari 
érdekeltségek iaz adott viszonyok közötti 
export lehetőségek kérdését is behatóan ta-
nulmányozzák, ímert a minisztérium az ex-
portot a legmesszebbmenőleg fogja támogat-
ni. A miniszter kéri, hogy a feldolgozáshoz 
szükséges összes nyers anyagokat és fél-
gyártmányokat itrtóg a legmesszebbmenő ál-
dozatok árán is, a hazai ipar révén fedezzék 
és kizárólag hazai munkásokat alkalmazza-
nak. 
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-- Iskolai é fesitések. A szegedi állami 
felsőkereskedelmi iskolában a javitó vizsga-
latok pedig szeptember 2-áu délelőtt 8—12-ig 
tartatnák meg. Az érettségi írásbeli vizsgá-
latok aug. 31-én. és sze.pt. 1-én, a pótvizsgá-
latok szeptember 3-án kezdődnek és szeptem-
ber 9-én befejeződnek. Amennyiben még u.i 
tanulók fölvételére hely lesz, a felvételek és 
beírások szeptember 10—12-én eszközöltet-
nek, amely napokon minden tanuló, aki az 
intézetbe fölvétetett, beírásra jelentkezni kö-
teles, A tanévet szeptember 13-án, vasárnap 
reggel egynegyed kilenc órakor ünnepies is-
teni tisztelettel nyitjuk meg, amelyen a ró-
mai katholikus vallású 'tanulók kötelesek meg 
jelenni. Az előadások szeptember 14-én reg-
gel 8 órakor kezdődnek. Tekintettel arra, 
'hogy az iskola épülete katonai tartalékkórház 
céljaira le van foglalva, a tanulók fölvétele, 
beírása, a javitó és pótló vizsgálatok, vala-
mint az érettségi Írásbeli vizsgáltok is a II. 
kerületi Madách-irtcai polgári iskolában tar 
tatnak meg. Az iskolával kapcsolatos inter-
nátus a folyó tanév elején nemi nyílik meg. 
Bárminemii fölvilágositással készséggel szol-
gái az igazgatóság. — A szegedi állami fel-
sőkereskedelmi iskolával kapcsolatos, 10 hó-
napig tartó női kereskedelmi szaktanfolyam-
ra a fölvételek, fölvételi vizsgálatok és be-
írások szeptember hó 10., 11. és 12-én dél-
után 4-ig eszközöljenek a Madách-utea 20. 
szám alatt levő polgári fiúiskolában. Bővebb 
fölvilágositással szolgál: Tóth Józsiéi igaz-
gató. 

— A jövő évi költségvetés. Csütörtök 
délután folytatta a pénzügyi bizottság Bokor 
Pál polgármester-helyettes elnöklésével a 
jövő évi költségvetés tárgyalását. A légszesz-
vílágitásra előirányzott 159,926 koronát 
129,926 koronára, a rnieglhatározott rendkívüli 
kiadásokra előirányzott 46,042 koronát 11,672 
koronával redukálták, mert a jövő évben a 
csatornázási kirendeltség megszűnik. A segé-
lyezésre előirányzott 19,534 korona 3600 ko-
ronával szaporodott, melyből a szegedi gyors 
irókörnek 500, a főgimnáziumi céllövő ver-
senyre 100, a zsidó nőegyesiiletnék 2000 ko-
ronát utal ki a bizottság. Hitfelekezetek segé-
lyezésére 20,880 korona az előirányzott ősz-
szeg. Bokor Pál polgármester-helyettes jatva-
sclja-, hogy a szerb ihittelekezettől vonják 
meg az évenkint kiutalt összeget, ímer.t min-
den miniszteri rendeletet visszavetnek és a 
követelményeknek nem tesznek eleget. Rósa 
Izsó dr. országgyűlési képviselő szerint jo-
gosan illeti meg őket az előző évben is ki-
utalt összeg, de véleménye szerint iá jelen 
esetben csak ugy 'kaphatják meg, ha a tanács 
ellenőrzése mellett teljesitik a miniszteri le-
iratok kívánalmait. Hosszabb vita után a bi-
zottság elfogadta Rósa indítványát. A pénz-
ügyi bizottság ezzel a költségvetés előirány-
zatának tárgyalását befejezte. 

— A z Urániában lelkes fiatal gyermekek 
rendezésében lezajlott .jótékonyáéin előadás 
anyagi eredményéként nia 101.52 koronát 
kaptunk. Az összeget rendeltetési helyére 
juttatjuk. Megemlítjük még, hogy az Uránia 
helyiségét Holtzer Dániel,né kérésére Milkó 
Henrikné díjtalanul engedte át. 


