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üsfronyokitnk me:M«)ő<>n felemeltessék. A
lel ügyeletére bízott bíróságoktól (Q törvényszék és 29 lárá-bilóság) beérkezett jelentések;
szerint csak két törvényszék és 12 járásbíróság emelte a miniszteri leírat folytán ügyvédi díjszabását, mert a többi í r ó s á g — ogy
járásbíróság kivételével, ahol nincsen díjszabás — mind már ezt megelőzően közvetlenül"
vagy a mult óv folyamán emelte díjszabását.
Ezután kérte a teljes ülést, hogy indítványt
tegyen a tekintetben, hogy a kir. itélőtáb'a
mint fcirói testület a saját ü g y e i h n k,iváue
díjszabást alkalmazni és m-gá lapítani.
A kir. ítélőtábla teljes ülése túlnyomó
többséggel akként határozott, hogy ügyvédi
díjszabást a saját ügyeiben nem alkalma* és
.nem állapit merj, abból az okból, mert a kir.
ítélőtáblán túlnyomó részben csakis érdemleges ügyvédi tevékenység kerül díjazás alá,
ezt pedig előre sk,á1aszerüea értékelni nem lehet, de különben is ilyen érdemleges tevékeny-ég díjszabását az iigyvédszövetség maga
sem t a r t j a kívánatosnak.
Végül a teljes ülés tágya volt a fegyelmi
bíróságnak kieorlása. Kisorsolták- rendes tagul: Marta Sándor, Orosz Pál, Ki s Berta'arq
Boresiczky Béla Ítélőtáblai bírákat. Póttag
lett: Skuítéty István, dr. Polgár Ármin, dr.
Radány Dezső és dr. Salánky József ítélőtáblai bíró.

Érvénytelenítik az orosz nemzeti
kölcsönt.
Amsterdam, január 11. (M. T. I.) A Reuter-ügynökség jelenti Londonból: A Manchester Guardian pétervári levelezője jelenti: E hó 8-án az orosz népbiztosok dekrétumot fognak kibocsátani, mely kimondja az orosz nemzeti kölcsön érvénytelenítését. A levelező értesülése szerint a dekrétum következő rendelkezéseket tartalmazza: 1. Mindazok a kölcsönök és kincstári utalványok, amelyek külföldiek birtokában vannak, érvénytelenek. 2. Mindazok a
kölcsönök és kincstári utalványok, amelyek
olyan orosz alattvalók birtokában vannak,
akiknek a vagyona megahaladja a
tízezer
rubelt, érvénytelenek. 3. Azok az orosz kölcsönköt vények és kincstári jegyek, amelyeik
olyan orosz alattvalók birtokában vannak,
akik orosz kölcsönbe nem fektettek be többet ezer rubelnél, a névérték öt százalékát
kapják. 4. Akiknek tízezer rubel vagyonuk
van, három százalék kamatot kapnak. 5.
Azok a munkások és parasztok, akiknek
száz rubel értékig van orosz kölcsonikötvé-.
nyiik vagy kincstári jegyűik, a névérték 75
százalékát kapják. Azok, akik 600 rubel értékű ilyen papirok birtokában vannak, a
névérték 70 százalékát kapják.
Hagymamag.
karaláb,
káposzta,
paradicsom petrezselyem, keli, sárgarépa,
vörös eéklamagot, dughagymát, vajbabot és
mindenféle kerti
magvakat, foghagymát,
mézet, cirokmagot, heremagot gledicsiát legmagasabb árban vesz, rézgáiicot céklamagot
ajánl

Hoffmann János
Petőfi Sándor-sugárut 91.
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hogy így a te Nyíregyházid nem tud'meghajolni, ha tapsolják. (Hirtelen kiszalad és ci*ditva énekli! Nyomd meg a gombot...)

— Tőzsde. Budapestről jelenti tudósítónk:
Az értéktőzsdén ma éppúgy alakult a helyzet, mint tegnap. Eleinte szilárd volt az
irányzat, de később bécsi vásárlások következtében az árak 6—8 koronával estek. Magyar Hitel 1263. Osztrák Hitel 829, Agrárbank 975. Kereskedelmi Bank 5300, Salgótarjáni 1030, Beocslni 1018, Rimamurányi
Gyuri: Szervusz, Ginrpi! Mi újság? Ki- .1005, Nasiei 2910, Államvasút 935.
kaptátok már az értesítőt? Szekunda van,
— Kitüntetések. Nagy Lászlót, Nagy Zoltán
limes?
szegedi törvényszéki biró fiát az olasz harcGabi: Mi jut eszedbe? Egyes j* van. Tortérén tanúsított vitézségeért zászlóssá v a l ó
na. Annyi baj legyen. Adj egy szippantást.
egyidejű előléptetése mellett az ezüst vitézGyuri.: Ne. de csak mellre és ne is ereszd
ségi éremmel tüntették ki. A király M'észárps
ki.
István 5. honvéd gyalogezredben népfelkelőGabi (hosszan , slukkol): Német, vagy há- nek, az ellenség előtt teljesített különösen közi? Jó, ez nem büdös. Igaz, mész a Nyiregy- telesség}] ii szolgálata elismeréseid a vas érházy koncertre?
demkeresztet a vitézségi érem szalagján adoGyuri: Ki az? És mit csinál, énekel, vagv mányozta.
láncol?
— Robbanás az ar.l isi bányában. TemesGabi: Fenét, zongorázik. Ö a csodazon*
gorás. Még nagyon fiatal. Annyi idős lehet, várról jelentik: Az aninai bánya Hungária
nevű aknájában a hajnali órákban robbanás
mint mink.
Gyuri: Ismered? Van már bajusza? És történt, aminek oka egy rosszul eloltott bápénzt kap, mert játszik?
nyalámpás volt. A robbanás következtében
Gabi: Te, borzasztó sok pénzt k,ap, ha. eddig 12 holttest és 35 sebesült került elő, de
játszik. Az újságokban művésznek van kinemég nem tudták megállapítani, hogy az ott
vezve. Vonaton utazik mindenhová és föllép,
dolgozott 200 munkás közül mennyi az álÉs kritikát kan.
Gyuri: Aki föllép, az mind kap. Én tu- dozat.
— A városi mérnökök javadalmazása.
dom. Az egyik kritikus j á r hozzánk, olyan
utálatos néha és mindig henceg, hogy ő a szí- Szegeden sok panasz hangzott már el a vánészeket levágja és ő mondta, hogy aki szere- rosi mérnökség működése ellen. A városi szabályrendelet módosítása kapcsán —- ha elképel, az mind kap kritikát.
szül valamikor —t gondoskodni kell a mér
Gabi: ,Az értesítő, meg a .bizonyítvány is
uükség megfeleiőbb szervezetéről, hogy fonkritika. Én nem szeretem, amit a profik rótos hivatását a városfejlesztési politika helyes
lam irnak. Te, az a ti kritikus ismerőstök,
szolgálatában és a városi intézmények épségaz kurizál annak a szőke színésznőnek, aki
ben tartása körül teljesíthesse. A mérnökség
mindig a hátát mutogatja. Szép van neki.
szervezetében teljes reorganizációra van szükGyuri: Festve van, még a körme is. Az ség. De ez csak akként vihető keresztül, ha a
is zongorázik.
mérnököknek, elsősorban a városi főmérnökGabi: De nem ugy, mint a N y í r e g y h á z nek ,oly jövedelmet, biztosit a város, amely a
Hü, az nagyon szépen játszik. Eljön hozzánk tehetségnek és arra valóságnak is kívánatos
vizitbe.
sá teszi a városi főmérnökség vállalását. KulGyuri: Hát aztán, olyan nagy szerencse turális érzékkel és gyakorlati életrevalóság
ez? Na hahód. Nálunk már volt a Kukac is. gal rendelkező városi politika igy gondolko
Az is szépen játszik.
zik a városi mérnökség szerepéről. Nagyvára
Gabi: De ő nem fiatal, hanem a Nyíregy- don például a közgyűlés január 1-től kezdv
házi az még gyerek, de mar első osztályon 5000 korona személyi és 4ÜÖ0 korona műké
dési pótlékot szavazott meg a főmérnöknek,
utazik és jár a kávéházba.
Gyuri: Azért a Kukac is szépen játszik, akinek összes jövedelme 28.380 korona. A kö.
ö játsza a gisdurt, a eis-durt, meg a Truba- gyűlésnek ezt a határozatát ugyan a váro-i
főügyész megfölebbezte. A fölebbezés azzm
durt.
érvel,
hogy a főmérnöknek igy több jövedi Gabi: Azért mégis csak más a Nyíregyme
vau,
mint a polgármesternek. Ez azonházi. Tudod, ő művész, még a haja is olyan,
ban
szerintünk
nem lehet szempont. A vár<
azt hiszem még rendjele is van.
igazi érdekének az a fontos, hogy arraval .
Gyula: De nem a kardokkal, se a pisztotehetséges tisztviselői legyenek, nem pedig
lyokkal.
az, hogy a tisztviselők javadalmazásán taku
Gabi: És a legnagyobb zongorán játszik, rékoskodjék.
mint a nagyok. És ha ő megüti a billentyű— Leégett tüzijátok-kereskedés.
Budiket, akkor ugy szól a zongora, mint az ágyu.
Gyuri: Nem is olyan nagy kunszt. Fo- pestről telefonálja tudósítónk: Délután négy
gadjunk, ha én megütöm, az is szól ügy, mint órakor a gróf Károlyi-utcában kigyulladt c
az ágyu. (Letelepszik a zongora elé. felbor- Emmerjing-iéle
tűzijáték-kereskedés. Noha y
zolja a haját, m a j d ütni kezdi a billentyűket.
perc alatt a tűz egészen elhamvasztotta ;;
Nagyon és mind erősebben. Gyakran ököllel
is és nyomja a pedált. Iszonyú hangzavar*, si- kereskedést. A kivonult tűzoltóság egy óra
ketitő lárma keletkezik. E közben belép az nehéz munka után tudta csak a tüzet lokaanyja, ám Gyuri játszik tovább, örült erővel.) lizálni.
Az anya: Gyuri, mit csinálsz?
— Bolgár tudós meghívása Szeged
Gyuri: Játszok. Most művész vagyok, Jakad Dávid tanár beadványt intézett a
(Most már a könyökével üti a zongorát..)
nácihoz, amelyben azt indítványozza, 1.• .
Az. anya (odamegy Gyuri mellé, jobbról Szeged város hivja meg a kereskedelmiis balról is képen legyinti): Takarodj ki!
iparkamarával együtt dr. Danailoff
szó
Gyuri (felkel a zongora mellől, többször egyetemi tanárt, az európaszelte ismert l é
és mélyen meghajtja magát, végül csókokat gazdászt, a bolgár szobrauje egyik nagy p:;
dobál).
jának vezérét Szegedre. Dr. Danailoff m
hívásának a beadvány szerint nagy jelei.'
Az anya: Mit csinálsz te haszontalan?
Gyuri (Gabihoz): Fogadjunk tiz cigibi, sége lenne. Jakab Dávid kivánatosnqk ta
(A gyűri gyerekeknél vagyunk, ezúttal q
zongoraszobában.
Gyuri a kereveten
unatkozva fekszik, dugva, igen óvatosan
cigarettázik, a füstöt mellre szívja, hogy
a füst ne terítse meg a szobát. Halkan
dudoiázik, persze a legújabb zenei alkotást: a Nyomd meg a gombot. E közben
az ajtó kinyilik és belép a Gabi gyerek.)

