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vetés és taps kisérte a szereplők ügyes já-

Tékát. 

De sok volna itt leirni azt a sok szép, 

Kedves játékot, mókát, amit rendeztek, ebben 

az üdülő otthonban a bajtársak szórakozta-

tására. 

Jó hangulatban, sok maradandó emléket 

"hagyva maga után ért véget az ünnepség, 

melyet a 301-es bakák rendeztek a gcárlicei 

frontáttörés második évfordulóján. 

Be is inger József, 
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G a z d a s á g i v i s z o n y a i n k a h á b o r ú 

u t á n . 

A magyarországi kereskedelmi és ipar-

kamarák elhatározták, hogy foglalkozni ki-

vannak a háború után felmerülő legfontosabb 

gazdasági problémákkal abból a célból, líogy 

jövő közgazdasági életünk berendezésének 

irányelveit megállapítsák. E célból az or-

szág összes kereskedelmi és iparkamarái jú-

nius 6-án és a következő napokon Budapes-

ten az ottani kereskedelmi és iparkamarában 

Jjánczy Leó elnöklete alatt egyetemes gyűlést 

tartanak, amelynek programúi ja a követ-

kező: 

1. Elnöki megnyitó. Lánezy Leó elnök. 
2. Országos átmenetgazdasági hivatal. 

.•Előterjeszti: dr. Krejcsi Rezső, a budapesti 
kamara főtitkára. 

íí. A" katonai leszerelés sorrenlje, a há-
.ború utáni árubeszerzés és azzal kapcsolatos 
Kereskedelem-politikái kérdések. .Előterjeszti: 
Vágó József, a budapesti kamara ügyvezető 
titkára. 

4. A leszerelés és az ipar. 1, A leszerelés 
általános ipari vonatkozásai. Előterjeszti: 
Szárny Gyula, a debreceni kamara főtitkára. 
2. A demobilizáció és a kisipar. Előterjeszti: 
Ír. Siposs Aladár, a kassai kamara titkára. 

"}. Az állam iparfejlesztő hivatása a leszere-
é.-uél. Előterjeszti: dr. Holesch István, 

besztencébánya i kamara főtitkára. 

á. A demobilizáció és a belkereskedelem. 
Előterjeszti: dr. Sugár Ignácz, a miskolci 
kamara titkára. 

6. A háborút követő korszak pénzügyi 
problémái. Előterjeszti: dr. Varjassy Lajos, 
az aradi kamara titkára. 

7. Gazdasági regeneráció és többterme-
lés. Előterjeszti: dr. Tonelli Sándor, a szegedi 
kamara vezető titkára. 

8. Gazdasági szakműveltség a bábom 
után. Előterjeszti: dr. Wolff Gerő, a pozsonyi 
kamara titkára. 

9. Az ipar és kereskedelem hitelszük-
séglete a háború után. Előterjeszti Lendvai 
Jenő, a temesvári kaiuara vezető titkára. 

10. Az ipari népesség megerősítése és pót-
lása háború után. Előterjeszti: Sz. Szakáts 
Péter, a maros vásárhelyi kamara főtitkára. 

11. 3. Lakásügy a háború után. Előter-
jeszti: dr. Sarkadi Lajos, a nagyváradi ka-
mara titkára. 

2. A lakásügy rendezésének előkészítése. 
Előterjeszti: dr. Varró István, a budapesti 
kamara s.-titkára. 

12. A háborús károk jóvátétele. 3. Erdély 
uj életre keltése. Előterjeszti: dr. fíátz Lajos, 
a marosvásárhelyi kamara titkára. 

2. Erdély iparfejlesztése és a földgáz. 
Előterjeszti: dr. (lámán József, a kolozsvári 
kamara titkára. 

3. A háborús károk megtérítése és a ká-
rosultak támogatása. Előterjeszti: Binder 
Ernő, a brassói kamara titkára. 

Az ülésén bármely kamarának megvá-

lasztott tagja megjelenhet. Az előadások és 

tárgyalások anyaga terjedelmes kötetben fog 

közzététetni és az egyes kamarák gondoskod-

ni Jognak róla, hogy az igy létrejött nagy 

munka ugy az érti ekeit szakminisztériumok-

nák, a különböző közgazdasági jellegű egye-

sületeknek és nyilvános közkönyvtáraknak 

meg küldessék. 

Idő járás . Túlnyomóan száraz idő várható 

hőe mel ke (léssel. 

PROGNÓZIS: Száraz, enyhébb. l)éli 

hőmérséklet: 17.2 fok Celsius. 

— Gróf Czernin Konstantinápolyija utazik 
Bécsből jelentik: Gróf Czernin külügymi-
niszter a közelebbi időben Konstantinápolyba 
utazik Talaat bej nagyvezér legutóbbi bécsi 
látogatásának visszaadására. 

— Báró Roszner Ervin Bécsben. Bécsből 
jelentik: Báró Roszner Ervin, a király sze-
mélye körüli miniszter, aki néhány napot 
magyarországi birtokán töltött, szerdán reg-
gel visszaérkezett Bécsbe. 

— Klebelsberg államtitkár hadnagyi ki-
nevezése. A hivatalos lap szerdai száma közli, 
hogy a király dr. gróf Klebelsberg Kunó 
belső titkos tanácsos államtitkárt a lovasság-
nál hadnaggyá a m. kii-, honvédség szolgála-
tonkivüli viszonyában kinevezte. 

— Gíattfelder megyéspüspök gyásza. 
Súlyos csapás érte Gíattfelder Gyula megyés-
piispököt. Gíattfelder Dezső mérnök, buda-
pesti lakos, a megyéspüspök öescse. hosszú 
szenvedés után Budapesten meghalt. Az el-
hunyt igen képzett szakember volt és néhai 
Gíattfelder Jakab, a megyéspüspök atyja 
halála óta ő vezette virágzó kocsigyártó üze-
müket. Gíattfelder Dezső ítős volt és két 
gyermek vesztette el vele atyját. 

— Előléptetések. Friedrich Adolf és Berger 
Károly 46. gyalogezredbeli főhadnagyokat 
századosokká, Harus Antal, Ljidák János, 
Molnár Miklós, Horváth István, dr. Singer 
István, dr. Tóth Béla, Feldmann Pál, Alber-
tényi Andor és Szendrei Jenő hadnagyokat 
főhadnagyokká, Woóg János, Sehlosseír La-
jos és dr. Vészi Mátyás zászlósokat hadna-
gyokká léptették elő. 

— Kitüntetések, Prikopa János népíölkelő 
hadnagynak és Tí les-inger Jenő .tartalékos'fő-
hadnagynak az 5, népfölkelő parancsnokság 
nyilvántartásában az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréseid a legfelsőbb 
dicsérő elismerés — a kardok egyidejű ado-
mányozása mellett — újólag tudtul adatott. 
Doktor Pál 5. bonvéd gyalogezredbeii had-
nagyot a 2. osztályú ezüst vitézségi éremmel 
újólag kitüntették. 

— Meghalt Ottenberg Tivadar. Aradról 
jelentik: Ottenberg Tivadar, udvari tanácsos, 
az Aradi Első Takarékpénztár vezérigazga-
tója, az aradi kereskedelmi és iparkamara 
elnöke tegnap délután fél 5 órakor niiell-i 
hártyagyulladásban meghalt. Ottenberg 
mindössze 59 éves volt és 23 éve állt a vidék 
egyik legnagyobb pénzintézetének élén, ame-
lyet országosan elismert nagy képességeivel 
hatalmas arányokban fejlesztett. Halála mély 
megdöbbenést keltett Aradon, temetése, csü-
törtökön délután 4 órákor lesz. Ottenberget 
a szegedi Winkler Józsefhez közeli rokonság 
fiizte. 

— A gabonamonopólium teljessége. A 
B. H. irja; A termés lebonyolítását szabályo-
zó rendeletek előkészítése javában foglalkoz-
tatja az illetékes köröket. A rendeletek kö-
zül sorrendben valószínűen az lesz az első, 
amely a termés zár alá vételéről fog intéz-
kedni. Erről a rendeletről a gabonakereske-
delem körében ma az volt a vélekedés, hogy 
a rendelet életbelépése után, helyesebben az 
uj kormányban nemcsak a magánosok, ha-
nem a hatóságok sem fognak közvetetien-ül 
gabonát, vásárolhatni, amennyiben a kereske-
delem meggyőződése szerint a termelő ház-
tartási és gazdasági szükségletének levonása 

után az egész termést a Haditermény fogja 
átvenni. A Haditermény fogja a gabonát a 
malmokhoz utalni őrlés céljából és a Közélel-
mezp Hivatal rendelkezése alapján a Hadi-
termény fogja a lisztet a hatóságok és a ma-
gánosok résziére szétosztani. Azt is tudni 
vélték ina. hogy a cséplés! adatok alapján a-
közfogyasztás biztosítása nézőpontjából szigo-
rúan ellenőrzik majd azt is, hogy a házi és 
gazdasági szükséglet biztosítása után fönn-
maradó mennyiséget teljes egészében beszál-
] itották-e. 

— Vizsgahangverseny. Kedvesnek és érté-
kesnek ígérkező hangversenyt rendess tauit-
ványaival Szibinkits Zorka, zongoratanárnő 
junius 2-án délután 4 órakor a Tisza-szálló 
nagytermében. A töbek között játszanak a 
zseniális tehetségű Boros kislányok, a 8 éves 
Éva Chopin-mazurkát. A 13 éves Kovács Auó 
meg valóságos kis csőd agy ermek-számba 
megy, Mozart C moll koncertjét játsza teljen 
szabatossággal, a hoiivédzenetkar kíséretével, 
melynek dirigálását Fichtner Sándor kar-
nagy szívességből elvállalta. De a nagyok is 
becsületes munkát ígérnek. A szereplők teljes 
névsora a következő: Fonyó Ilona Banmenn 
Sarolta, Vass Klára, Tóth Etelka, Márkus 
Anna, Kovács Mime, Nagy Anci, Molnár 
Alice, Schwarc Ilonka, Bartos Li-lli. Vigyázó 
Margit, Boros Éva, Boros Vili, Bugarszky 
Emília, Jákabffy Rózsa, Klug Margit, Kiss 
Mariska, Molnár Ella. Kovács Anó. Fonyó 
István, Szlavik Bandi, Kulinyi László. Ko-
vács Sándor, Hrubay Eőrs, Kovács Josske, 
Sz igy ár tó Dezső, Molnár Sándor, Jezernicby 
Ákos. Jegyek már kaphatók Várnay L. 
könyvkereskedésében az első 3 sorban 3, u 
többi sorban 2, az állóhelyen 3 koronáért. A 
tiszta jövedelemet az 5. bonvéd pótzászlóalj 
hadiözvegyei és árvái alapja javára fordít-
ják. 

— Tilos kétszersültet árulni. A kávéházak-
ban árulják a kétszersültet, ezt a kopogásra 
keményedett, ízetlen, súlytalan tésztafélét, 
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Csütörtökön, május 24-én: 

Egy feltaláló drámája 4 részben. 

A főszerepben: 

E B KR1SER TIIZ és Ml K 

i k A A J k 

Előadások d. u. 5, fél 7 és fél 
9 órakor. Jegyek előreválthatók 

délután 3 órától kezdve. 

Helyárak: Zsölve 120, I. hely 1.—, 
II, hely —*80, III. —.50 fillér 


