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a magyar közjog évezredes alapján. A Máz 
a szakaszt változatlanul elfogadta. 

A íl-ik szakasznál Pető és Vázsonyi aján-
lottak módosításokat. Vázsonvi e szakaszna': 
védelmébe vette a támadásokkal szemben a 
szabadságbüntetésekr.ől szóló rendeletet. 

Jakabffy Elemér közbeszól: 
—- Hát a Strasserné ügye? 
Vázsonyi: Beszélek arról is. Strasserné 

leülte büntetésének legnagyobb részét. Orvosi 
bizonyítványa volt arról, hogv súlyos beteg. 
Rákja volt. Az ügyét különben Sebess Dénes 
államtitkár réferáíta. 

Jakabffy Elemér csak arra kivan hivat-
kozni. hogv Vázsonvi 356 hadseregszáüiíó-
itak adott kedvezményt. 

Ezután a vitát délután 2 órakor félbesza-
tják, délután 4 órakor folytatják. 
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(A délutáni ülés) 
Délután Simontsits elnököl. Balogh Jenő 

nem fogadja e! Pethő módosítását. Polémi-
zál Vázsonyival, aki miniszteri működését le-
kisebbitetie. Vállalja működéséért a felelős-
séget. 2903 egyén ellen volt eljárás hadsereg-
száilitási ügyek miatt, bizonyltja, hogy mű-
ködése nem volt indokolatlan. Vázsonyi azt 
feleli, hogy nem becsülte le Balogh miniszter 
tevékenységét, de Balogh és Jakabffy Elemér 
csodálatosan ragaszkodik ahhoz, hogy ő a 
hadseregszálíitókat szabadságolta. Kijíelenti, 
hogy összesen négy hadseregszállitó szakí-
totta félbe megkezdett büntetését. 

Ezután Tőry igazságügyminiszter szólal 
fel. Előadja, hogy a 11. szakasznál előadó 
módosítását elfogadja. Ezután a 18. szakaszig 
változatlanul elfogadják a javaslatot. A 19. 
szakasznál Bródy Ernő, Pethő Sándor, majd. 
Vázsbnyi ^Vilmos szólal fel. Vázsonyi óhajtja, 
mondják ki a törvényben, hogy az állami 
kurzusok bizonyítványai egyenrangúak le-
gyenek az elemi népiskolák bizonyítványai-
val. Wekerle kijelenti, hogy ez egészen fe-
lesleges, mert a kultuszminiszter rendelete 
meg fogja állapítani azokat az intézkedése-
ket, hogy melyek bizonyítványai legyenek 
egyenrangúak az elemi iskoláéval. Ezt és a 
következő szakaszt, valamint a 25. szakaszt 
változatlanul elfogadták. 

A 25. szakasznál Bródy Ernő az ipari 
munkások nyilvántartására nézve ajánl mó-
dosítást. Wekerle hozzájárul ahhoz, hogy 
hagyassák ki e két szó: „törvény által" 
és hozzátolüassék az a kiegészítés, hogy a 
munkásbiztositó pénztár tartson egy nyilván-
tartást. Tisza nem hiszi, hogy ezzel a kiegé-
szítéssel a munkásnyilvántartás kielégíthető 
módon volna kiegészíthető, de hozzájárul, 
ha megnyugtatást kap aziránt, hogy nem 
fognak ebbe mindenféle más elemek is bele-
kerülni. Szterényi megnyugtatja Tiszát, hogy 
csak a választójoggal biró ipari munkások 
fognak belekerülni a nyilvántartásba. A sza-
kaszt ebben az értelemben fogadják el. 

A 34. szakasznál Vázsonyi kívánja, hogy 
a bíráknak az eredeti javaslatban kontemplált 
szerepét állítsák vissza. A többség azonban 
az eredeti javaslatot fogadta el. Ezután a 49. 
szakaszig változatlanul fogadták el a javas-
latot. A 49. szakasznál Vázsonyi inditványoz-
ta, hogy a rendezett tanácsú városoknak a 
nyilvántartási hivatalaik minden esztendőben 
adják be a változási iveket a központi hiva-
taloknak. Wekerle hozzájárul; de a többség 
leszavazza. Az 56. szakaszig ezután válto-
zatlanul elfogadták a javaslatot, majd öt per-
ces szünet után a 89. szakaszig haladtak. 
A 89. szakasznál Platthy György kérte, hogy 
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Szombat és vasárnap 
i u l i u s 2 0 . é s 21-érs 

laré iM 
Müáor: 

Szombat, julius 20-án. 

s. 
1. Conferál : Mészáros Alajos (A budapesti nem-

zeti színház tagja,) 
2. M, Berki Kató 

1. „A 8-ik osztály" (Emcd — Szirmai) 
2. „Gunnár Toinész" (Kalmár — Magyar) 

3. Gózon Gyula 
1. „Hiszen már úgysem szeretem" (Zilahy — 

Budai) 
2. „Itáliában" (Páncél — Patat) 
3. „Siratja vig Erzsébet" (Ernőd — Budai) 

4. „Rendeletek" — Duette (Kalmár — Magyar 
Előadják Mészáros Alajos és Gózon Gyula 

5. „Tiíkozatos imádó" (Beer Gusztáv és Ma-
rischka Ernő) vígjáték. Jatszák : Berky Lili, 
Gózon Gyula, Mészáros Alajos. 

SZÜNET. 
6. Conferál : Mészáros Alajos 
7. „Pacifista" — tréfa (Harsán jl Zsolt) játszák: 

Mészáros Alajos és Gózon "Gyula 
8. Berky Lili: 

1. „Kopp —kopp" (Szép Ernő — Reinitz Béla) 
2. „Mesé" (Kalmár — Magyar) 
3. „Baltazár" (Kalmár — Magyar) 

9. Gózon Gyula — „Carneva!" (Kalmár — Magyar) 
10. „Monté — Christó" (vígjáték Békeffy László) 

Játszák: Berky Lili, M. Berki Kató, Mészáros 
Alajos és Gózon Gyula. 

Vasárnap, julius 21-én. 

1L Nap. 
1. Conferál: Mészáros Alajos. 
2. Berki Kató 

1. „Könnyek asszonyi könnyek" (Somlyó — 
Heidelberg) 

2. „Fend meg a késed" (Harmat — Pártos) 
3. Gózon Gyula 

1. „Kacagj Bajazzó" (Harmath — Budai), 
2. „Szép volt mint egy álom" (Zerkovitz) 
3. „Sóhaj" (Környei Zoltán) 

4 „Ketten beszélgetnek" tréfa (Molnár Ferenc) 
játszák: Berki Lili és M. Berki Kató. 

5. Kvitt! (paraszt vígjáték — Móric Zs.) szerep-
lők: Berki Lili, M. Berki Kató, Gózon Gyula 
és Mészáros Alajos. 

SZÜNET. 
6. Conferál: Mészáros Alajos. 
7. „Ene — tene — tente" — Duette (Kalmár — 

Magyar.) Előadják: Gózon Gyula és Mészá-
ros Alajos. 

8. Berki Liíi 
• 1. „Mindennapos imádság" (Emőd — Kuruc) 

2. „Fieuro d' hamour" (Harsányi — Patat) 
3. „Aucsa" (Emőd — Szirmai) 

9. Gózon Gyuja — „Carnevál" (Kalmár — Magyar) 
10. „Színésznő" — Dráma 1 felvonásban. Har-

sányi Zsolt. Szereplők : Berki Lili, M. Berki 
Kató, Gózon Gyula és Mészáros Alajos. 

A magánszámokat, Magyar László az „Intim" kabaré 
zenei vezetője és zeneszerzője kiséri zongorán. 

HelgáraSí 8, 6, 4, 2 korona és 20% 
viga lmi a d ó , 

Előadás kezdaie esíe 9 órakor. 

megjegyzéseit a pénteki ülésen tehesse-meg.. 
A Ház ebez hozzájárult. Az ülés- 8 órakor 
véget ért. 

Véget ért a rendkívüli 
közgyűlés. 

(Saját tudósítónktól.) A hőmérő még:, 
emelkedett, is néhány fokkal a 'közgyűlési 
teremben, az előző napi Közgyűléshez képest, 
de az érdeklődés lényegesen -megcsappant 
Összesen 4, mond négy törvényhatósági bi-
zottsági tagot üdvözölt Bokor Pál helyettes-
polgármester, mint elnök, amikor a közgyű-
lést megnyitotta, de az érdeklődők száma a 
tanácskozás, folyamán sem igen szaporodott, 
így aztán nern is csoda,, hogy 15 perccel a 
megnyitás után Bokor kellemes nyaralást kí-
vánhatott a törvényhatósági bizottság tagjaí-
nak és türelmüket megköszönve a rendkívüli 
közgyűlést bezárhatta. 

Mint külön érdekességet emiitjük fel,, 
hogy bár a napirendnek 69 pontja' volt. egyet-
len felszólalás sem történt. Még a háziszernét 
fuvarozási, dijának 100" százalékkal való fel-
emelése sem csábított senkit felszólalásra és 
ezt épugy, mint minden pontját a napirend-
nek, változatlanul fogadta e! a közgyűlés.. 
Ámde a háztulajdonosok egv részének öröme 
afölött hogy a felemelt szemétfuvarozási di-
ja? a közgyűlés a bérlőkre áthárithaíönak. 
mondotta ki, hamar el fog párologni, ha meg-
tudják, hogv a kormány házbér rendelete ér-
teimében az 1000 koronát) aluli lakások bére 
semmiféle -cím alatt, tehát még s zeméí fuva-
rozásért sem emelhető. 

Tudomásul vette a közgyűlés, hogy a 
belügyminiszter a kórházi alkalmazottaknak 
ugyanakkora ruhasegélyt állapított meg, mint 
a közigazgatási tisztviselőknek, hogv a rend-
őrség 90.000 koronányi államsegélye meg-
érkezett ás azt felhasználták, hogv a váró* • 
telefonállomásainak dija, a telefandrágulás 
folytán 13.000 koronára, azaz az eddigi díj 
kétszeresére emelkedett és hogy a mentő-
kocsik használatáért betegszállítások alkal-
mával az eddigi tarifa kétszerese fizetendő. 

Megengedte -a 'közgyűlés a közúti vasút-
nak, hogv a csépléshez szükséges áramot • a 
szabadban póznákra erősített vezetékeken 
Szolgáltassa és tudomásul vette, hogv u , ta-
nács a Deutsch-féle hagyatékból egv pá'pcél-
pénz^zekrényt vásárolt 8000 koronáért. A 
közgyűlés hozzájárult a zeneiskolai szabály-
rendelet módosításához, aminek az a ftényege. 
hogy a jövőben csak zeneakadémiai oklevél-
lel képesített tanár alkalmazható y városi 
zeneiskolában. Ezen felül rendezik a zene-
tan árok fizetését is. 
v A városi gimnázium beiratási és tandi-

jainak fel emeléséhez hozzájárult a. kölzgyülés 
és ezentúl a helybeliek 5 korona to&iratási és 
100 korona tandijat fizetnek, mig a vidékiek 
10, illetőlég 150 koronát. 

Megszavazta a közgyűlés a, színházi vb-
•lamos világítás átalakítására előirányozott 
11 ezer koronát és. miután a felsőkereskedel-
mi iskola igazgató-tancsának mandátuma lé-

é t , a régi tagokat újból megválasztotta. Az 
elhunyt Rósa Izsó helyére Csonka Ferencet, 
Wimmer Fülöp helyett, aki most már mint 
kamarai elnök hivatalból tagja az igazgató-
tanácsnak. Prelogg Józsefet választották meg. 

Névszerinti szavazással járult hozzá a 
közgyűlés a Beesei-utc? szám alatti ház-
nak ovoda céljaira vaki megvételéhez 63.000 
koronáért és miután % 20-tól 59-ig terjedő 
napirendi tárgyakat.,, amelyek 'mindegyike 
egy alapítványi számadás, egy tételben vette 
tudomásul, sommásan intézte el a napirend 
többi pontját is. 

Csak'igv volt tohetéges a folytatólagos 
közgyűlést egybe gyed hatkor bezárni. 

rnüvéSRÖk. Réz- és ruggyantta 
bélyegzők gyári áron, nemesi cí-
merek festve, művésziesen . v . v 

S z e g e d , D e á k Ferémc-u. P.8. 


