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Nagy fajvédelmi kabaré Dorozstr.én. 
Az Eckhard—Lehner—Ulain—Zsirkay kvartét ki-

tűnő együttese kevés számú ¿rdcklőd* közönség 
előtt sikerült előadást rendezed Dorozsmán. Eck-
hardt, az egykori kormánysajtó-konferanszié tovább 
pengette az ellenzéki húrokat és az átkos kormány 
oüneiről tartott nagy tetszés közben magvas sza-
bad előadást Kifejtette, hogy miért nem forog a 
dorozsmai szélmalom és hogy miért neoi -let 
neki tovább egy malomban őrölnie Bethlenékkel. 
A malomalatti politika másik nagy művésze, Ulain 
Ferenc a fajvédelem szükségességéről mondott 
néhány verset és a szegény bajorokat vette véde-
lembe. 

Tettekkel kell tétényeznll — jelentette ki har-
sogó derültség és derűs égből lecsapó istennyila 
mellett. Lehner a helyzet magaslatáról és a hordó 
tetejéről beszélt. Radikális megoldást ajánlott, de 
ezt nem fogadták el. Tiszta bort kell önteni a 

"pohárba — hangsúlyozta viharos tetszés közben. 
Zsirkay János tüzes szavakkal ostorozta a zsidó-

kat, akiktől tanulhatnának a magyarok élelmessé-
get, mint ahogy ő már régen tanult! Beszédében 
annyira letért az arany középutról, hogy két izben 
a főszolgabírónak kellett őt a helyes mederbe te-
relnie. De egyéb baj nem történt és az Eckhard t~ 
Ulain—Lechner—Zsirkay négyes ezek után nyu-
godtan folytathatja vidéki staggione-körútját Szeged 
mellőzésével, mert itt már a közönség izlése ala-
posan megváltozott. 

— Gallér Kristóf temetése. A szegedi tanító-
képző eihunyt igazgatóját, Gallér Kristóf pápai 
kamarást vasárnap délután hat órakor temették 
nagy részvét mellett A temetési szertartást Vár-
helyi József pápai prelátus celebrálta fényes papi 
segédlettel. A belvárosi énekkar gyászdalokat éne-
kelt. Becker Vendel, a tanítóképző igazgatója, majd 
Balla László, a Hangya szegedi vezetője és Gu-
tácsy Sándor, a Gazdák Szövetkezete nevében tar-
tott megható búcsúbeszédet. A temetésen ezrekre 
menő gyászoló tömeg vett részt. 

— hz sSeóvároel népkör jubileum*;. Vasár« 
nap öneepelte meg az Alsóvárosi Népkör ala-
pításának félszázados jubileumát Az ünnepélyt 
mise vezette be, amely után Császár Mátyás, 
majd dr. Kelemen Béla elnökletével díszköz-
gyűlés volt. A disiközgyülésen dr. Algner Ká-
roly főispán a belügyminiszter képviseletében 
üdvözölle a jubiláló egyesületet, majd dr. Kószó 
István belügyi államtitkár tartott beszédet. A 
diszközvyülés után százötven terítékes bankett 
volt a Katona-féle vendéglőben, ahol számos 
pohárköszöntő hangzott eL 

— A honvédeIo»flc»l mlnUxter — altábornagy. 
A kormányzó Csáky Károly gróf honvédelemügyi mi-
nisztert a katonai szolgálatonkivüli viszonyban való 
meghagyása mellett altábornaggyá nevezte ki. Itt em-
iitjük meg, hogy a kormányzó Riedl Miklós és fertő-
szentmiklósi vitéz Artner Kálmán tábornokokat al-
tábornagyokká, továbbá szalócai Sándor Dénes és 
ujtordai vitéz Kovács Béla ezredeseket tábornokokká 
nevezte ki. 

— Az Idei el«6 Kossuth-Qnnep. Kossuth 
Lajos n«venapja 25-én lesz. Est a napol haza-
fias kegyelettel annepíík meg e hagyomány 
szerint a szegfdi nép sörök. Ax első ünnepet 
már 23 án, ss r.baton este 8 órai kezdettel 
tartja meg a ii. kerületi Függetlenségi Kör. A 
táraasvacsorán az ünnepi beszédei dr. Tesuec-
váry Lajos, a kör ügyésze mondja. 

— Elhagyatott kiváló tshettí--!; felkarolása. A 
Magyar Tehetségek Országos Védőegyesülete a leg-
utóbbi időkben jelentkezésre hivta tel azokat a kiváló 
tehetiégü gyermekeket akik szegények, elhagyatottak 
s az egyesület közbelépése nélkül semmiféle szak-
íoglalkozisra kiképzést nem remélhetnek. Azokat, akik 
jelentkeztek, az egyesület egy bizottsága utján körül-
tekintő vizsgálatnak vetette alá és viszonyaik iránt is 
beható puhatolást indított, amelynek eredményéről a 
bizottság a szegedi ügyvédi kamara dísztermében 
augusztus 22-én, pénteken délután 6 órakor tesz jelen-
tést az egyesület választmán" ' -*k s bemutatja az al-
kalmasnak mutatkozó v, is. Az előterjesz-
tettek alapján fcf azímánv dönteni arról, 
hogy kiket ve*/. m,v •* 1-tol az egyesület 
pártfogásába. Ez a i uiés nyilvános lesz. 
Oda ezen az uton az egyesület minden tagját, sőt az 
összes érdeklődőket is meghívja a választmány és a 
tanácskozásba mindenkinek beleszólást enged, aki a 
helyes elhatározás érdekében okos szót kíván emelni. 

— KÖLFÖLoi flIREK. btigrádból jetentik: Tegnap 
utazott el Genfbe az interparlamentáris unió értekez-
letére kiküldött jugoszláv bizottság, amelynek a veze-
tője Kumanó volt miniszter. — JBelgrádból jelentik: 
Mírinkovics jugoszláv külügyminiszter Spaho pénzügy-
miniszterrel együtt kinevezte annak a szakértől bizott-
ságnak a tagjait akik a jugoszláv-osztrák kereskedelmi 
szerződés megkötéséről fognak tárgyalni. A két ország 
megbízottai e hó végén ülnek össze Bécsben. A jugo-
szláv bizottság elnöke Mirosláv Ploi, tagjai Kukics, 
Teudorevics, Savies, Schnith. — Dzseddában a vahabik 
egy támadás alkalmával elfoglalták Transjordánia öt 
városát. A kormány csapatai ellentámadást intéztek és 
visszaverték a támadókat. A vahabik kiürítették Tarast 
és 300 halottat és sebesültet valamint számos fog-
lyot hagytak hátra. — Berlinben a Szent István-napi 
nemzeti ünnep alkalmából ünnepi istentisztelet volt, 
amelyen Emmich Gusztáv magyar követ vezetésével az 
égés.: berlini magyar diplomáciai testület részt vett. A 
német külügyminisztériumot Findel követségi tanácsos 
és Hínrichs konzul képviselték. Az istentiszteleten a 
berlini magyarok közül sokan megjelentek. Szent István-
napján Londonban a Farm-streeti Mayfair-templomban 
ünnepi szentmisét tartottak, amelyen Zichy gróf orgo-
názott. Délután Szapári László gróf magyar követ és 
felesége fogadta a magyar kolonia tagjait — Melbournei 
jelentés szerint Ausztrália, amely hosszú időn át vona-
kodott Németországgal üzleti összeköttetésbe lépni, 
most felvette az üzleti kapcsolatot a német birodalom-
mmal. Az 1924. évi német bevételt kétmillió font ster-
linggel többre becsülik. A legutóbbi statisztikai kimu-
tatások szerint a németek a zongorapiacot ismét meg-
hódították. A legutóbbi hetekben körülbelül 500 német 
zongorát küldtek Ausztráliába. Gyapjúban és más 
mezőgazdasági terményekben ismét Németország a leg-
jobb vevője Ausztráliának. — Lissaboni jelentés szerint 
szerdáról csütörtökre virradó éjjel löbb bombamerény-
letet kíséreltek meg. A jelentések csupán kisebb ká-
rokról számolnak be. A bombavetőknek sikerült a 
rendőrség elől elmenekülniök. — Az Egyesült Államok 

' számára Friedrichshafenben elkészített óriási Zeppelin-
j gép elvégezte első próbaútját A léghajót 20 utas szá-

mára rendezték be, konyhával és fűtővel van ellátva. 
A Zeppelin-müvek igazgatója kijelentette, hogy kedvező 
szélben 40—50 órába fog kerülni az utazás az Egyesült 
Államokba. — Innsbruckban tegnap délelőtt Brixenben 
Mittere Ignátz kanonok, egyháti zeneszerző, 75 éves 
korában meghalt. — Londoni jelentés szerint a kanadai 
gabonatermés a legutóbbi becslések alapján 282 millió 
bushel, igy az 1924-i termés a legjobb 1915 óta, 

— A kis emberek a szegedi Baross-Áruvá-
sáron. A Baross-Szövetség szegedi fiókja a Duna-
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarával, a Szegedi 
Gazdasági Egyesülettel stb.-vel karöltve — mint 
arról több ízben megemlékeztünk — folyó évi 
szeptember 6—14-ig a szepHi repülőtéren orszá-
gos áruvásárt és kiállítást rendez. Az áruvásáron 
kiállításra és eladásra jelentkezett Csonkamagyar-
ország majdnem minden nagyobb üzeme és ipar-
telepe. A vezetőség céljait ez még nem elégítette 
ki, mert ezt a minden tekintetben figyelemreméltó 
vásári alkalmat a kisiparosoknak is hozzáférhe-
tővé akarja tenni, tudván azt, hogy a kisembe-
rekre ínég sokkal jobban rátér, hogy munkájuk 
által keresethez jussanak. Ez okból a legmesz-
menőleg kedvező helydijakat állapították meg, 
hogy a kisemberek is árulhassák portékáikat a 14 
napig tartó vásáron. így például egy négyzetméter 
terület a fedett csarnokban kilenc napra 170.000 
koronába kerül, tehát egy napra nem egészen 
19.000 korona, ami tekintettel az odavonzott 
nagy vásárló közönségre, a szokásos hetipiaci 
helypénzeknél is előnyösebbeknek mondható. Ha 
azonban hat kisiparos összeáll és hatan együtt 
hat négyzetméter területet vesznek igénybe, akkor 
40 százalékos kedvezményben részesülnek és igy 
egynek-egynek kilenc napra 102.000 korona, te-
hát egy ¡napra 11,300 koronát keli helypénzül 
fizetni, ami a kedvező eladáshoz mérten igen cse-
kély. Még sokkalta kedezőbb a helyzet a szabad 
ég alatt váltott területnél. A vásárt vidékiek és 
megszállott terűletbeliek Is igen nagy számmal 
fogják felkeresni, miért is saját érdekükben na-
gyon jól cselekszenek a kisiparosok (kádárok, 
bognárok, szűcsök, szürszabók, késesek, fazeka-
sok, magyar szabók stb. kézmű- és házilparosok, 
női kézimunka, dombormű munkások, festők stb,), 
ha az áruvísáron megjelennek A vásár irodája: 
Szeged, Ko$suth Lajos-sugárut 18. Telefon 10—02. 

— fladnagyavatás. Budapestről jelentik: A Ludo-
vika-Akadémia Szent István napján délelőtt 10 órakor 
tartotta szokásos hadnagyavató ünnepélyét. A kor-

/mányzó negyed II órakor érkezett meg. József királyi 
herceg, aki pár perccel a kormányzó után érkezett, a 
kormányzó i< bbján foglalt helyit. Ezután dombovári 
Révy Kálnuu tábornok buzdító beszéd kíséretében fel-
eskette a növendékeket. 

Modern magánházat, ¿Jffig 
h á z a t , b é r p a l o t á t , f ő i d - é a a z ö l ö b l r t o k c k a t , 

házhelyeket, berendezeti Qzlelekel, lakásokat, pénz-
k ö l c s ö n t mindenkor Ы А . « „ Or*Z- Ing-
előnyösen közvetít m e e e p forg, Irodája 
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| KORZÓ és SZÉCHENYI mozikban | 
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egyidejűleg 

G r ó f M o n t é C h r i s t ó . 
Dumas örökbecsű regénye. A teljes mü egyszerre kerül bemutatásra au' srtu-, 23—24-én. 

Előadások: szombaton 5 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 6 és 9 órakor. 
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Szeged, Bástya-utca 19-
(Bohn-sörcsarnok mellett.) «78 Telefon 16—72. 

— Ha tartozik és ba követel — a kincstár. 
Külön rovatot vezethetnénk azokról a jogos 

Knaszokról, amelyekkel olvasóink elárasztanak 

nnüaket a kincstár kíméletlenségeiről. Nen 
siólunic а szorzószámról,{amely teljesen figyel-
men kívül hagyja sz aranykorona valódi érié-
két, aminek következtében többet fizetünk adó 
fejében, fuvardíjért a vasúton, nemkülönben 
hásbérért, de rá kell mutatnunk azozra a kama-
todra és bírságodra, amelyek hallatára az egy-
kori szövetkezeti igazgatók is elpirulnak. Olyan 
dolgok azonban ezek, amelyed felett hiábaváló 
minden vita, vagy kesergés, miután a kincstár 
az erősebb és a polgár nem tehet egyebet, mint 
& fogát csikorgatja és — fizet. A legjobb aka-
rat mellett sem mehetünk el azonban szó nél-
kül a lefajabb kincstári pénzügyi intézkedés 
mellett, amely annyira önkényes, annyira jog-
talan, hogy szinte nsvets^ges. Bizonyosan em-
lékezned rá a teíefonelőfíxetők, hogy a posta-
kiacstár 1921 ju iusban kényszerkölceönl vetett 
ki ráju's. Szegeden 1000 korona volt a kóny-
ezsrkölcsön öeszege, amit minden álíomás utáa 
raeg kellett fizetni. Köicsön volt a címe és a 
távbeszélő feljavítására kellett, megfizethette 
tehát mindenki, mart egyebei nem is tehetett, 
hacerk neut akarta telefonállomását leszerel-
tetni. Azóta három esztendő telt el, a köícoönadik 
rég üsegfeledkeztek a kölcsönről és aligha is 
jutott voina valakinek eszébe, ha a kincstár 
nera volna olyan becsületes adós, mint amilyen 
és azt nem fizetné most vissza. De visszafizeti 
és pedig igen cimés módon. Az augus^us havi 
160 ezer koronás teltfonnyugtára levonásba 
hoz 1000, mondd egyezet koronát, és csak 
159 ezret fopd el augusztusi előfi tetéséri. Egy 
ezret; nem valorizálva, nem kamatokkai, hane n 
összevissza, összesen egyezret. Hogy az az 
akkori egyezer mi már 200 ezrei ér, azt пел 
veszi tudomásul, mert őtartozik; ha követelne, 
valószínűleg 400 ezret kellene fizetnünk. Sze-
rencsére annyira hozzászoktattak bennünket 
ehhez a kétféle kalkulációhoz, hogy már neffl 
Is kalkulálunk, hanem сзак fizetőnk és fizetünk. 
Mit is tehetnénk egyebet? Hiszen azéit nevez-
nek bennünket adófizető polgároknak. 

— Kazal! Imre emléktáblájának leleplezése. 
Vasárnap délelőtt kedves ünnepség játszódott le ax 
alsóvárosi iskolában. Leleplezték Kazali Imrének, az 
iskola egykori igazgatójának az iskola falába illesztett 
emléktábláját. Lauber József igazgató tartott meleghangú 
emlékbeszédet. Az ünnepélyen a városi hatóság is kép-
viseltette magát 

— Ha kövezik a Kálvária-utat Mi leszünk 
az utolsók, akik követ dobnak azokra, akik kö-
veznek, vagy köveztetnek De állítjuk, hogy kö-
veztetni is több intelligenciával kell, mint amennyi 
például annak a kalapácsnak a felemeléséhez 
szükségeltetik, amellyel a munkás a kemény és 
mégis engedékeny követ megveregeti, minekutána 
a gonddal előkészített homokágyba beléhelyezL 
Ez intelligencia ideig:enes, vagy tartós hiányának 
tulajdonítjuk, hogy a I.'úivária-utat egyszerre egész 
szélességében kövezik. Valamikor ezt se igy csi-
nálták. Sokkal kevésbé forgalmas uttestet, mint a 
Kálvária-ut, egyszerre fele szélességében javítot-
tak, vagy köveztek, hogy az úttest másik felén le 
lehessen bonyolítani akocsiforgalmat. Igaz, jókora 
kerülővel kijutni Alsótanyára is, a temetőkbe is a 
Kossuth Lajos-sugáruton. De ha már a városi 
mérnökség abban látja a haladást, hogy az eddigi 
metódust visszafejleszti, miért nem tartja köteles-
ségében állónak a tanács a közönséget értesíteni, 
hogy a Kálvária-uton szünetel a kocsiforgalom. 

— Megérkezett a gázgyár egyezkedési tervezete. 
A gázgyár központi igazgatósága végre megküldte a 
város hatóságának az egyezkedés végleges tervezetét 
A tervezet — mint Ismeretes — az ílakitandó uj 
részvénytársaság alapszabályait foglalja részletesen ma-

Í'ában. A tanács a polgármester hazaérkezése után fog-
alkozik a kérdéssel. 

Damaanek az egész világon ismert regényét, 
a Gróf Monté Christót mutatja be holnapba 
Korzó é3 a Széchenyi Mozi. A francia film-
gyártás öabérkoszorus pályanyertes filmjs a 
Monté Cbristó, amelyet a nagy író elgondolá-
sához híven vitte filmre a párisi Paihé-filmgyár. 
A föusrepet León Mathot, a kiváló jeJleca-
szinész úlabitja. С*гк szombat és vasárnap napi 
két előadásban szerepel 5, fél 9 és vasárnap 
3, 6 és 9 órai kezdettel. 

K é t пг^у fekete faragott fo'el eladó Szalcy* 
nál, Qiiella-tér. 


