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Nincs válság . . .
Nincs hát, miért is volna? Válság: ez azt
Jelenti, hogy az ember válik valamitől, ami
az övé volt. A politikában azt jelentené, hogy
a nemzet, meg a kormány megválnak egymástól. Ez az etimologizálás mutatja legjobban, mennyire nem lehet itt beszélni válságról. Mi oka volna arra akár a nemzetnek,
akár a kormánynak, hogy fölmondanák egymásnak a szolgálatot? Kormánynak sose volt
még olyan szófogadó nemzete, mint amilyen
ez a kis maradék nemzet. Mindent megteszünk, amit parancsolnak és mindent odaadunk, amit elkívánnak tőlünk. A haza érdekében odaadtuk a választójogot, a gyülekezési jogot, a szabadszólási jogot, nem is beszélve arról, hogy még a jövő nemzedék verejtékét is odaadtuk. Annyira mentünk, hogy
még arról is lemondtunk, amit erővel semmi
hatalom el nem vehet: a szabad gondolkodás
jogáról. Mutatják a mult heti választások,
amelyek bebizonyították, hogy ez a nemzet
még titokban is rajong a mai rendszerért.
Olyan halálos szerelem ez, aminőt ez az ország nem érzett se Mátyás király, se Kossuth
Lajos iránt. Itt nincs még jus
murmurandi
se, ennek az országnak csak tapsa és éljene
van kormánya számára. S föl lehetne tenni
a kormányról azt a hálátlanságot, hogy nem
ragaszkodna a helyéhez s elhagyná a nemzetet éppen ezekben az időkben? Nem lehet
föltenni. Ezt az országot és ezt a kormányt
csak ásó-kapa választja el egymástól. Itt nem
használ semmi ellenzéki ármánykodás, itt a
lelkeket a rendszertől semmi el nem választja. Itt nincs és nem is lesz válság. Itt
nyugodtan végzi kiki maga mesterségét. A
kormány kormányoz és az ország örül neki,
hogy ennek dacára még mindig él. Csak
azok nem élnek, akik már bele untak a kilátástalan küzdelembe, akinek a gerince beletört az elbírhatatlan terhek viselésébe, akik
nem bírják el egész életük munkájának a
pusztulását s a szégyen, a gyalázat, a koldulás,
az éhenhalás elől elmenekülnek a maguk
választolta halálba. Hetek, hónapok óta minden napra esik ilyen önkéntes megválás az
élettől s válságról legföljebb ilyen értelemben lehet szó, — de az ilyesmit ki venné
komolyan?

v

szám

reszténypárt már hallja a lavina szelét s
alibit akar igazolni az elkövetkező Ítélethirdetésre. Nem hisszük, hogy erről a tiszteletreméltó pártról szabad volna feltenni ennyi
önmegfeledkezést. Egyszerűen fókát kívánnak
az eléhezett eszkimók.
Van kivétel is persze, hogyne volna s nem
meglepő, hogy az a kivétel, akiről föl kell
tenni az önzetlenséget, Haller István. Neki
már nem lehetnek személyi ambíciói a saját
pártjában sem, ennélfogva kénytelen elvi alapon ellenzékeskedni. Haller Istvánnak, aki
már nem álmodhat miniszteri tárcáról, sokkal jobban el lehet hinni, hogy csak a demokratikus változásban látja a válság megoldását, mint gróf Zichy Jánosnak, akii inkább grófokkal, vagy legalább egy gróffal
látja lehetőnek a kibontakozást. Haller Istvánnak ma már azt is el lehet hinni, hogy
szívesen kapcsolódna közös ellenzéki frontba
Rassay Károllyal és Esztergályos Jánossal,
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nem is beszélve Sándor Pálró.. Hogy m i
van a világnézettel? Haller István erre is tud
kádenciát;
— Nem hiszem, hogy olyan nagy világnézeti
különbség volna köztünk — mondja a baloldali folyosón ak —, különösen ilyen nehéz
időkben, mikor előbbrevaló a kenyér, mint
a világnézet. Hiszen elvégre ti se akarjátok
beszüntetni a hittan tanítását, abban pedig
mindnyájan egyetértünk az ellenzéken, hogy
a gazdasági összeomlás ellen össze kell fogni.
Szóval Haller István beállt destruktívnak.
Mert ennél destruktívabb álláspontot képzelni
se lehet, mint azt mondani, hogy előbb a
kenyér, aztán a világnézet. Ha még egy kicsit tovább füstölög a nem létező válság,
Haller István fogja megtenni az indítványt
a numerus clausus eltörlésére. De azért nincs
válság, a rendszer szilárdan áll a talpán, legföljebb a föld fordul el a maga törvényei
szerint a rendszer talpa alatt.

Borzalmas autószerencsétlenség
a római országúton
Ferrari, fasiszta sajtófőnök autója belezuhant a folyóba — Négy halott

Rómából jelentik: A Róma—rietti orsráguton
vasárnap borzalmas autószerencsétlenség történt, a m e l y n e k négy
tul, közöttük
Ferrari,
főnöke.

emberélet
esett
a fasiszta
párt

áldozasajtó-

'(Budapesti
tudósítónk
telési ünnepségre
egy pilótakapitány, egy pilóta és egy önkéntes társaságában. Az úttest
egy k a n y a r o d ó j á b a n a sebesen rohanó
autó
felborult
és belezuhant
az országút melletti folyóba. Valamennyi
utas elmerült
és m i r e se-

fliiséfi érkezett,

megfulladtak.

Ferrari Riettibe igyekezett egy zászlószen-

A fegyverszünet 11-lk évfordulója
„Soha löfcbé háborúi" — Harmincmillió ember áll fegyverben
London, november 11.
A fegyverszünet megkötésének emlékünnepét Anglia kizárólag a kegyelet ünnepeként
ülte meg. Az összes lapok Anglia háborús
véráldozatait méltatják és a béke megerősítését sürgetik. 11 órakor ágyúlövés jelezte a
kétperces csend kezdetét, mire az egész angol
birodalomban

megállt

minden

forgalom,

szá-

ták az emlékműre, amely behatolt a kőanyagba és nem lehet róla eltávolítani,

Washington, november 11.
Hoover elnök a fegyverszünet emlékünnepén beszédet mondott, amelyben hangoztatta,
hogy

mindenki

tartós

békét

kiván,

azonban

mindenki joggal követelheti, hogy e békének
ne áldozzák fel nemzeti függetlenségét s at

Válság tehát nincs, de azt nem lehet letarazon, vízen, földalatt és amennyire lehetett,
igazságnak
amaz
alapelveit,
amelyek
nélkül
gadni, hogy válsághírek vannak. Az újságoka levegőben is.
a civilizáció
csődöt
mondana.
A mai béke
ban, a levegőben, az uccasarkon, a kocsmámég csak fegyveres
béke. A z egész v i l á g o n
ban, a zsibpiacon, sőt a parlament folyosóPáris, november 11.
30 millió
ember áll fegyverben,
beleértve
a
ján is vannak. Természetes, hogy teljesen
tartalékokat
is, a háború
előtti 10
millióval
alaptalanok, de vannak. Nem ég a házunk,
A Páris melletti Vauven városban ismeretvakmerően hazudik, aki ilyent mond, de azt
len tettesek eléktelenítették a városháza előtt j szemben. A washingtoni leszerelési konferencia és a német hajóhadnak az elpusztía vak is látja, hogy füstöl. Hol az egyik, hol
álló hősi halottemléket, nagy botükkel feltása folytán a világ tengeri hadereje valamivel
a másik sarkán szivárog ki a füst a konszo- írva rá: Le a háborúval! A városi tanács és
gyilkoló
lidációnak, sőt a kereszténypárti sarokból
a város közönsége, amikor megjelent az em- c s ö k k e n t , d e a légi haderő s egyéb
eszközök sokkal rettenetesebbek,
mint
amilyenem is szivárog, hanem tódul. Ez majdnem
lékműnél, megdöbbenéssel látta az emlékmű
nek a világháború
alatt
voltak.
aggasztó tünet, mondanák az egységes párt- elcsufitását. A felírást olyan anyaggal mázolban, de csak annyit mondanak, hogy a
kormánytámogató kereszténypárt m a m á r
több kellemetlenséget szerez a kormánynak,
mint az ellenzék. Semmi se jellemezheti jobban a mi korunk politikai rothadtságát, mint
ez az arculveréssel felérő, de nem egészen
Budapest, november 11. A MTI. jelenti: A } Általános Gyufaipari
Rt.-re bizom. 2. Nevezett
megérdemletlen bók az ellenzéknek s ez a pénzügyminiszter a gyujtószeiadóról szóló tör- i rt. utasitása nélkül 1929 november 15-től
nem egészen megérdemelt szemrehányás a vény egyes rendelkezéseit kiegészítő 1928. évi kezdve a gyufagyári vállalatok és a gyufakormánytámogató kereszténypártnak. Hogy XXXVIII. t.-c. végrehajtására rendeletet adott
r a k t á r a k az általuk
előállított,
beraktározott
mi leli ezt a nagy pártot, amely apai jogokat
ki, amely többek között a következőket mondja: gyufával nem rendelkezhetnek, hanem köteles,
formálhat az egész rendszerhez s amelynek
1. §. 1. A belföldön előállított, valamint
sek azt saját veszélyükre megőrizni és gonmégis csak legtöbb joga van ahoz, hogy egy- a külföldről behozott mindennemű gyufa ér- dozni. Ehez képest a nevezett rt. utasitása
szülött gyermekét intelemben részesítse? A
tékesítését visszavonásig a Magyarországi
nélkül gyufagyári vállalatokból és raktáraknaiv. ellenzéki sajtó azt teszi fel, hogy. a ke- Gyufagyári Érdekszövetséebö1 alakult Magyar
ból az említett határnaptól kezdve gyuja nem,

Megalakul a MAGylüT — megdrágul a gyufa
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2
szállítható
el. 3. Külföldről
behozott gyufa
értékesítése a MÁGylRT hatáskörébe
tartozik,
ehez képest a vámhivatalok a gyufaküldemény beérkeztéről a nevezett rt.-t értékesítésre
vonatkozó rendelkezés céljából értesíteni kötelesek.
4. §. 1. 'A gyufa alapárát, gyári árát, továbbá
a gyufáért a nagykereskedői, valamint a közvetlen fogyasztás céljaira szolgáló
forgalom,
ban követelhető legmagasabb árat a kereske-

delemügyi, valamint a népjóléti és munkaügyi
miniszter urakkal s a MÁGylRT-al egyetértően külön rendeletben fonom
megállapítani.
2. Ugyancsak külön rendeletben fogom megállapítani, a kereskedelmi miniszter úrral
egyetértően az üzemben lévő hazai gyufagyárakban évenként előállítható
gyufa mennyiségét, valamint az igy megállapított keretmennyiségből az egyes üzemben lévő gyufagyárak által előállítható gyufa mennyiségét.

Revolveres küzdelem titán
elfogták a tizenöt évre Iáéit lepre Albertet
aki ujabb bűncselekményeket követett
Társa is revolverrel támad! a deíefctfvekre, de lelőtték
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Nyír- ! segítségére sietők leteperték a banditát
egyházáról jelentik: Nyíregyháza, Tokaj és DebA rendőrségen azután beismerő vallomást telt
reten környékén az utóbbi időkben egyre-másra
és elmondotta, hogy a bűncselekményeket Torma
történtek vakmerő betörések és rablások, amelyekIstvánnal együtt követte el. Azonnal detektívek
nek egyik tettese Begre Albert, akit a csobaji
mentek ki Torma lakására, aki ugyancsak revolgyilkosság miatt — mint emlékezetes — 15 évre
vert rántott, de még mielőtt használhatta volna,
ítéltek és legutóbb megszökött a hartaí fegyházból.
az egyik rendőr két lövéssel leterítette. Torma
Nyíregyházán hétfőn egy rendőr felismerte és igaazonnal meghalt.
zoltatta. Begre revolvert rántott, de a rendőr

Kedvező tárgyalások egy külföldi csoport
szegedi gyáralapilásl tervéről
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Dr.
Válfy József tanácsnok, az előljárósági ügyosztály vezetője hétfőn érkezett haza Budapestről, ahol a Gyáriparosok Országos Szövetségével tárgyalt egy szegedi gyáralapilási tervről. Egy nagyobb külföldi tőkecsoport ugyanis nagyobb arányú gyártelepet kiván Szegeden
létesíteni. A tárgyalások egyelőre kezdeti stádiumban vannak, de eredménnyel biztatunk.
A polgármester felhatalmazta Pálfy tanácsnokot annak a bejelentésére, hogy az

ingyen telken, a különböző adó-, illeték- és
tarifális kedvezményeken kivül még nagyobb
készpénzhozzájárulásra
is hajlandó abban az
esetben, ha a létesítendő uj gyártelep nagyobbszámu szegedi munkásnak
ad kenyeret. Pálfy tanácsnok ezeket a kedvezményeket hivatalosan is bejelentette a GyOSz-nak.
Valószínűnek l a ^ i k , hogy a cellulózégyár
meghiusult terve után ez a második gyáralapilási terv valóra válik Szegeden.

Í92Í) november 12.
ha sor kerül egyelőre, a még üres négy örökös
tagsági helynek a betöltésére is. öt örökös tagot
— mint ismeretes — a régi közgyűlés választott,
de a törvény szerint az uj közgyűlésnek kilenc
örökös tagja lesz. Az örökös tagsági helyeket azonban a közgyűlés akkor töltheti be, amikor jónak
látja. Ezt a törvény imperative nem irja elő.
Az alakuló közgyűlés után egy hónapon belül
ismét össze kell ülnie a közgyűlésnek az általános
llszttjjilás megejtése céljából. A tisztújító közgyűlés december huszadika előtti napokban lesz.

esv tiszai fiomokhajá
(A D é l m a g y a r o r r . z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Kiváló alkalma nyílott a szegedi tűzoltóságnak
vasárnap hajnalban bemutatni, hogy a tűzoltójubileum emlékezetes tiszai hajógyakorlatán mit
tanultak. Vasárnap a hajnali órákban ugyanis
Fejes János apátfalvai lakos telefonon segítséget
kért a tűzoltóktól. Fejes elmondotta, hogy a közúti hid mellett horgonyzó »Béla« nevű homokos'
hajója az éjjel léket kapott és sülyed.
Á tűzoltók motoros szivattyúkkal siettek
a
sülyedő hajó segítségére. A szivattyúkat felálli-;
tották és hozzáláttak, hogy a hajó alját borító
vizet kiszivattyúzzák. A Tisza vize azonban min-,
dig magasabbra és magasabbra emelkedett a hajó
testében, a szivárgás oly erős volt, hogy a két
moíorosszivatjyu nem tudott megbirkózni a beözönlő vízzel. A súlyos homokrakomány percrőlpercre jobban víz alá húzta a hajót. Mikor a tűzoltók látták, hogy a hajót nem tudják megmenteni,
de a víz nemsokára ellepi a hajót, összecsomagolták a szivattyúkat és futva menekültek a fedélzetről, nehogy ők is a vizbe vesszenek. Alig hagyták
el a tűzoltók és a hajósok a fedélzetet, a léket
kapott hajó elmerült a Tisza vizében.

tees

f i z pyszfüott mv algyői

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Nagyszabású tüz pusztítóit vasárnap hajnali négy
és öt óra között az algyői országút mellett fekvő
Katona-tanyán, amely Deák Péter paprikakikészilő tulajdona.
A hajnali órákban az algyői vámház telefonon
jelentelte a tüzőrségnek, hogy a Katona-féle tanya
egyik épülete lángokban áll. A tűzoltók két motoH a r m i n c c a l
g y e r m e k
e l t ű n t
ros szivattyúval siettek az égő tanya segítségére
Egy prágai
masszirozónö
üzelmei
és kiérkezésük után megállapították, hogy az egyik,
30 méter hosszúságú, zsindelyes épület tetőzete ég.
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.')
érdeklődni gyermekeik
iránt.
A tüz ekkor már teljes erővel dühöngött, a helyPrágából jelentik: A rendőrség 36 gyermek
Az asszony 11 év óta űzte ezeket az üzelmezet kritikus volt, mert az épület közvetlen kösorozatos eltűnésének ügyében nyomoz. Szomket hirdette lapokban, kiterjedt levelezése
zelében állottak az uj lakóházak, a gazdasági épübaton este letartóztatták Nowy Róza 39 éves
volt, a leveleket azonban m i n d eltüntette. A j letek és nagy kazlakban a téli takarmány. Deák
masszirozónőt, akit a 36 gyermek eltüntetéséPéter és családja attól való félelmükben, hogy a
rendőrségnek az a gyanúja, hogy az asszony
vel gyanúsítanak. Az asszony kihallgatásakor
vagy pénzt kapott a leányanyáktól a gyer- j lűzlángok átcsapnak a lakóházra is, az udvarra
hordották ki a bútorokat.
bevallotta, hogy bajbajutott
leányanyáknak
mekek eltüntetéséért, vagy pedig üzletszerűen
A tűzoltók két fecskendővel támadták meg az
adott lakást, akik azután nála hagyták újszüfoglalkozott
csecsemőkereskedéssel. Az aszégő tetőt^ de nehezen tudtak boldogulni, mert
lött csecsemőiket, irásba adták, hogy lemonszony mindkettőt tagadja, de nem tudja megideközfocn kigyullad! a padláson felhalmozódott
danak minden jogaikról és sohasem fognak
mondani, hogy a gyermekek hova lettek.
5—C08 füzér paprika is. A tűzoltók azon igyekeztek,
hogy a többi épületet és a takarmányt megmenthessék, ami sikerült is többórai megfeszített munka után. A zsindelyes ház tetőzetét és padlását
azonban már nem lehetett megmenteni. A kár
mjnteöy Itt—12 ezer pengő.
tűz keletkezésének okát illetőleg a feltevés
I I I o s s & z e e l ö s & o r a ^
u f I t ö s z g y ü l é s az Avolt,
hogy gyújtogatás történt. A hétfőn megtartott tüzvizsgálat azonban megállapította, hogy
A „Kisgyűlés"
tagjait csalt Késötol» választjálc
meg
a tüzet nem gyújtogatás okozta, hanem szabály(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
történt megállapodása értelmében az alakuló köz- talan építkezés. A kéményt ugyanis a gerendázat
A közigazgatás megreformálásáról szóló törvény
gyűlést november tizenkilenccdikére hivta össze.
közé építették és az innen kipattanó szikra gyújértelmében az újjáalakított közgyűlést november
Ennek az első közgyűlésnek a tárgysorozatún a
totta fel a házat.
huszadikáig a formális megalakulás kimondása
megalakuláson kivül szerepel a közigazgatási bi.
végett — mint ismeretes — össze kell hívni. Mizoliság tagjainak megválasztása.
után az érdekképviseletek már megválasztották
A tárgysorozatot végérvényesen még nem ál- |
közgyűlési képviselőiket, az uj közgyűlés körüllitották össze, de lehetséges, hogy sor kerül kedbelül kompletté vált. Most már csak azokat kell
Berlin, november 11. A birodalmi elnök a biroden a kisgyűlés taglétszámát megállapító szabálymeghívni, akik hivatalból lesznek tagjai a törrendelet megalkotására, valamint az igazoló bidalmi kancellár javaslatára dr. Cuftiu» birodalmi
vényhatósági bizottságnak és azt kell megállapízottság tagjainak megválasztására is. A kisgyűlés
gazdasági minisztert birodalmi külügyminiszterré
tani, hogy a városi tisztviselők közül kiknek tart
ügyrendjét külön szabályrendelettel kell megállafenn helyet a bizottságban a törvény.
pítani, ennek a szabályrendeletnek a megalko- nevezte ki. Egyidejűleg felmentette őt a birodalmi gazdasági miniszteri állásából. A birodalmi
tása azonban valószínűleg későbbre marad, de
I)r. Somogyi Szilveszter polgármester a katolikus
későbbre marad a kisgyűlés tagjainak megválaszelnök egyidejűleg dr. Moldenhauer egyetemi tanárt,
fiüfelekezet hat lelkészét már behivta. A törvény
tása ts. A kisgy ülésnek, amely az uj közigazgatási
ugy rendelkezik, hogy a hitfelekezetet a legnaa birodalmi gyűlés tagját, birodalmi gazdasági
rend szerint a tanácsülések és a régi közgyűlések
gyobb plébániák vezető lelkészei képviseljék. Enminiszterré kinevezte.
hatáskörét veszi át — a mostani közgyűlésnek
nek alapján a polgármester Várhelyi József pápai
alig
marad
valami
tenni
valója
és
évente
csak
prclátust-bclvárosi plébánost, páter Vencez alsóvárosi plébánost, dr. Papp Béla felsővárosi plébá- négyszer tart majd ülést — valószínűleg huszonnégy tagja lesz. Közülük hatot a főispán nevez ki,
nost, Barmos
György alsótanyai
plébánost,
tizennyolcat a közgyűlés választ.
Brolssach Béla rókusi kanonok-plébánost és László
János felsőtanyai plébánost hivta be.
Az alakuló ülés és a beválasztott városatyák
mandátumainak igazolása után kerülhet csak sor,
L í)r. Aijfncr Károly foispáp a poltíf mesterrel
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A gazdasági válság halálba kergetett
egy ismert szegedi házaspárt

N y l U l é f !
Leánymn, Annamarle egy hlrunyos Hang Brauswetter nevezetű
vidám tlckóval megszökött. U'jukat állítólag Sietted felé vették,
^elkérek mindenk i, ho«iy ott tartózkodásuk alatt feltétlenül
megfordulnak a Bel»árn<M Mozi előadásain, tingy megtekintsék a

SZÖKEVÉNY-!,

Wolff Dezső és Wolff Dezsőmé megdöbbentő kellős öngyilkossága

melyet Hanns Schwarz, a Magyar rapszódia világhírű rendezfi:e.
készíteti, azonnal édesítsenek. Leányom művészi neve N a g y
K o í ó . Berlin legünnepeltebb filmdivája. A társaságában levfi
Hanns Brauswetter a legnagyszerűbb Na'urbursch. ki leányom
leié', elcsavarta, lélek, hogy a film élénken pe gft mesífénei
hatása lesz iáink s meg sem állnak az anyakönyvvezető elólt.

Kibontották a falban levd gázcsövet és gázzal megmérgezték magukat
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Szo-

morú eseménye van a szegedi rendőrségi kránikának. Egy széles körökben ismert házaspár: Wolff Dezső és neje kettős öngyilkosságot követett el és mire a végzetes tettet felfedezték, mindketten

halottak

voltak.

r
A megdöbbentő tragédia hire hétfőn délelőtt pillanatok alatt elterjedt és mindenütt
mély részvétet keltett.
Wolff Dezső és neje

a gazdasági krízis legújabb áldozatai.
Az öreg házaspár nem birta tovább a szenvedésekkel sújtott életet, az egykor gondtalanabb sors nem jutott öreg napjaikra osztályrészül és inkább a halált választották, minthogy életükben akár a legcsekélyebb mértékben valakinek is a terhére legyenek.

Olven évig a z
ter cégnél

Eisensíad-

Wolff Dezső az európai hirü Eisenstádter
S. és Fiai cég szolgálatában félévszázadot töltött el. Az öreg ur finom modorával, szerény
magatartásával a régi kereskedővilág becsült
tipusa volt. 1926 juniusáig teljesített szolgálatot, a cégnek ekkor már legelső alkalmazottja volt, amikor megvált az üzlettől, ahol
ötven évig dolgozott. A cég ekkor felajánlotta,
hogy a személyzetredukció ellenére továbbra
is szolgálatban töltheti el öreg napjait méltányos feltélelek mellett, Wolff Dezső azonban
inkább az önállósítást választotta és a cégtől
kapott csaknem kétszeres végkielégítési öszszeggel megvette a Spitzer Lajos-féle divatáru
. üzletet a Csekonics-uccában. öreg napjaira uj
üzletbe fogott, mert az önérzetes öreg ur
pillanatig sem gondolt arra, h9gy ne önállóan keresse mec? kenyerét.

Elvész a feecsüSeíes m u n k a !
m i n d e n eredménye
Az uj élet azonban csak uj robolot, több
terhet, több fáradságot jelentelt a házaspárnak. Hiába volt azonban minden munka, törekvő igyekezet, a gazdasági pestis nem kímélte őket sem. A végkielégítés, ami sokmillióra rúgott, teljesen elúszott. Az üzlet nem
sokáig birta a nyomasztó nehézségeket és
Wolff ék marcangoló kétségek közepette látták az üzlet pusztulását. Ez már a teljes
anyagi összeomlást jelentette, de Wolff még
mindig

elutasította

a

támogatására

siető

ke-

zeket. Dolgozni akart végső lehelletéig és 68
é v v e l a v á l l a i n kezébe

vette a

mintakollekciót.

Életüknek legkeservesebb korszaka kezdődött ekkor meg. A képviseletekkel járó nagy
strapa lassankint felőrölte ellenállóképességét. A gond mind erősebben kezdett kopogtatni az ajtón és annak dacára, hogy közvetlen hozzátartozói, jól szituált rokonsága örömmel siettek volna segítségükre, az önérzetes
kereskedő még most sem akart hallani erről.
Húzta az igát, nem panaszkodott senkinek.

A feeférőn© borzalmas felfedezése
Arról, hogy milyen végzetes tervvel foglalkoznak, sejtelme sem volt még legközelebbi hozzátartozóinak sem. A Korona-ucca
3 .számú ház első emeletén laktak Wolffék,
ugyanannak a háznak a földszintjén lakott
vejük, dr. Fischer Marcell ügyvéd. Vasárnap
este az ügyvéd feleségével együtt látogatóban volt az öreg szülőknél, akik azonban semmivel sem árulták el, hogy ez az utolsó látogatás a szülői házban.
Dr. Fischerék távozásukkal egyidőbcn szokás szerint a lakás kulcsát is magukkal vitték, mert reggelenkint a bejárónő — hogy

R . T h i o m f t , kormány lót

fel ne kelljen kelteni az öregeket — Fischer
doktoréktól kapta meg a lakás kulcsát.
Wolff Dezső Fischerék távozása után
megdöbbentő

részletességgel
dött a
halálra.

főn délelőtt kiszállították a zsidó temető cintermébe.

készülő-

Nagy, négyoldalas levélpapíron sürün
sorokkal két búcsúlevelet irt. Elköszönt
mekétől, vejétől, ügyes-bajos dolgairól
kedett, előkészítette a halottas ruhát,
óriási lelkierővei

„ H o s s z ú ideje k é s z ü l t ü n k
a halálra . .

teleírt
gyerintézvégül

Wolff Dezső két búcsúlevelet hagyott hátra.
Az egyiket Juliska leányának címezte, a másikat vejének, dr. Fischer Marcellnek.
Drámai

kibonfolla a falba épiíelt gézcsővel,
valóságos mechanikai munkát végezve, az erősen elzárt cső csavarját is lesrófolta és amikor a gáz már ömleni kezdett, mindketten
lefeküdtek
halált...

az

ágyba

és nyugodtan

várták

sorokban

búcsúzott

el

Wolff

De-

zső az élettől és családjától. Megkapó részletességgel sorolta el a levélben töméntelen
bánatát, a sors kegyetlen csapásait, amik az
utolsó években érték.
•¡¡Hosszú

ideje

készültünk

a halálra...*

—

kezdődik a bucsuirás és egy becsületben megöregedett házaspár tragédiája bontakozik ki a
megrázó erejű sorok közül
Megírja levelében Wolff Dezső, hogy csak
azért vártak eddig a halálba meneküléssel,
mert Juliska leányukat akarták megóvni a
szörnyű csapástól.

a

Reggel megérkezett a takarítónő, Juhász
Antalné. Mit sem sejtve nyitotta ki a lakás
ajtaját. Azonnal megérezte az erős gázszagot, bement a hálószobába, ahol megdöbbentő

»Nem

l á t v á n y t á r u l t elé. Az egyik ágyban
fejét féloldalra hajtva feküdt Wolff Dezső, a
másikban
hanyatt fekve Wolff Dezsöné már
megmerevedett teste.

bírtuk

tovább..'.'«

—

folytatódik

a

levél és az elfáradt ember végső lemondásával emliti, hogy a tél küszöbén már nem
bírná ellátni
hivatását
anélkül,
hogy egészségét és még megmaradt
erejét ne áldozná
fel.
inkább a halált
választja.

A takarítónő rémült kétségbeeséssel rohant le dr. Fischer Marcellékhoz, majd kihivatták a ház orvosát, dr. Bach Imrét, aki
azonban már csak a beállott halált konstatálhatta.

A íemeíés
Wolff Dezső 68 évet, felesége, Sziklai Bella
59 évet élt. Megrendítő tragédiájuk óriási feltűnést keltett Szegeden és az öngyilkosság
okairól különféle verziókat beszéltek. Mindezek a híresztelések megdőltek a szerencsétlen öreg ur levelével, amelyben pontosan megírta, hogy anyagi összeomlásuk kergette őket
a halálba és ahoz már nem volt erejük, hogy
akár családjukra is támaszkodva élhessenek
tovább.
Wolff Dezsőt és Wolff Dezsőnét ma délután
3 órakor, helyezik örök nyugalomra a zsidó
temetőben.

A rendőri Mzoftság
A szörnyű tragédiáról jelentést tettek a
rendőrségnek, ahonnan dr. Petkóczy Lajos
rendőrtanácsos vezetésével bizottság szállt ki
a kettős öngyilkosság körülményeinek megállapítására.
A rendőri bizottság kétségkívül megállapította, hogy az öngyilkos
házaspár
a
kiömlő
világitógázzál
mérgezte
meg magát és a halált fulladás
okozta. A c s a l á d kérésére mel-

lőzték a boncolást és a holttesteket még hét-

Hét balpárti mandátumot hozott
az iparkamarai városatya választás

Az érdekképviseleti választáson is az ellenzék győzött — Az ögyvédi kamara is
megválasztotta közgyűlési képviselőit
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Az iparkamarai választásokkal tehát a bal-

Vasár-

nap lezajlott a törvényhatósági választások
utolsó fejezete, megválasztotta közgyűlési képviselőit az a két érdekképviselet, amely utoljára

párti

m a r a d t , az ügyvédi

és így elérte a legnagyobb
a Külvárosi
Pártnak
az

kamara

és a

kereskedelmi

A kereskedelmi osztály négy rendes és két
jelöltek

kapták

az ipari osztályban

meg

nagy

pedig a

paktumos
lista győzött,
a m e l y e n három
bal.
párthoz
tartozó jelölt neve szerepelt.
A szocialista kisiparossáy
jelöltje,
Marosán
E m i l is
az első

póltagságot.

Szerdán és c s ü t ö r t ö k ö n Hans JunUermaan
F a r s a n g
Seáta&ya.
¿ - V é n

a

közgyűlésen

közgyűlési
pártnak,
arányszámátr

Az ügyvédi kamarában

feltűnően sok szavazatot kapott, úgyhogy elnyerte

száma

Igen örvendetes eredménye az iparkamarai
választásnak az, hogy mandátumot kapott bástyái Holtzer Tivadar, aki eddigi közéleti tevékenységével teljes mértékben kiérdemelte helyét az uj közgyűlésen is. Nagy többséggel kapott mandátumot Fenyő Hugó is, valamint
az ellenzéki iparosság régi és ambiciózus vezetői: Gombos István és Kertész József.
őszinte és általános sajnálkozás fogadta Faragó Lajosnak kimaradását. A választás eredménye nem az ő szimpatikus, mindenki által
becsült egyénisége elleni állásfoglalás, csupán jelültetésének körülményei okozták ezt a
választási balsikert. Komoly és indokolt várakozás előzi meg Keller Mihálynak, a Szikra
gyufagyár kitűnő igazgatójának közgyűlési
szereplését. Keller Mihály a balpárt listáján
az első jelölt volt.

ismét a baloldal aratott fényes
győzelmet.
szótöbbséggel,

tagok

huszonkettőre emelkedett

és iparkamara. Mindkét kamarában erősen
kiéleződött a választási küzdelem, az ügyvédi kamarában a választásnak személyi jellege volt, a kereskedelmi és iparkamarában
azonban a politikai
szempontok is közrejátszottak. A kereskedelmi és iparkamara választási eredményének nagyobb jelentősége
van azonban azért is, mert a kamara tagjai
nem kevesebb, mint kilenc városatyát és öt
póttagot választottak.
A kereskedelmi és iparkamarában

p ó t t a g s á g á t balpárti

rendes

vasárnap délelőtt tartották meg a választást,
és Carmen
'Boni n e v e l t e i n e k a
li.ors.0ban
m a i
S^ÍST»^ c t s n ü
v i q f á t é k a l k k a a l l . . |•
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MiTpécsf tojásszélt A férfi és a nő egymáshoz való viszonya
teljesen pótolja a kokszot, porosz-szenet.

844

SdiSn és Baiai ÍSffi.'T-S:
amelynek tiz jelöltje volt. A kamara Szegeden
bejegyzett tagjai igen nagy számban szavaztak, száznegyvennyolc közül száznegyvenkettő.
A szavazás eredménye
74 szavazattal d r . Hajnal
Istvánt,
71 szavazattal d r . Székért:e Lajost
juttatta rendes közgyűlési tagsághoz, póttag
47 szavazattal dr. Bodnár Géza lett.
Szavazatot kapott még dr. Barta Dezső, dr.
1Bírd Sándor, dr. Csikós Nagy József, dr. Fülöp
Zsigmond, dr. Kersch Ferenc, dr. Pistor Egon
és dr. Schwartz József.
Igen nagy volt az érdeklődés a kereskedelmi és iparkamara

kereskedő alosztályának
Választása iránt. Közel ezer kereskedő adta le
szavazatát, az eredményt m á r este nyolc órakor megállapították. A szavazatok megoszlása
szerint rendes tag lett:
bástyái Holtzer Tivadar
919
Fenyő Hugó
'
«85
Löffler György
544
Korda Jenő
510
Póttag»
Pirrich János
461
Péterffy Ferenc
425
Szavazatot kaptak":
Kocsis Ferenc
393
Neumann Gyula
341
Benedek Pái
339
Pollaschek Lajos "
278
Danner János 12, Pollák Sámuel 8, Sc'hwarz
Béla 2, Rőmer Miklós 2, Kurucsev Sándor 2.
Egy szavazatot kaptak: Barlos Lipót, Szokolovszky Gyula, Hutter Károly, Bokor Adolf, Tóth
Andor, Otlovay Károly, Danner Mihály, Danner
Péter, ördög Ferenc, Kovács Mihály, Rónai János.

Az Ipari alosztályban
nagy volt a küzdelem: A különböző frakciók
listáin nem kevesebb, mint huszonnégy jelölt
küzdött az öt mandátumért. A szavazás eredményét — miután nagyon sok volt a javitott
lista — csak éjfél után állapították meg a
következőképen:
Rendes tag lett:
Gombos István
787
Keller Mihály
748
Kertész József
707
vitéz Csányi János
653
Jároli Géza
638
Póttag:
Marosán Emil
630
Osznovics István
630
Kovács István
618
Szavazatot kaptak?
Kérv Béla
568
Katona András
548
Faragó Lajos
494
Kónya János
454
Váradi Márton
426
Schatz Izsó
424
Berg János
416
Cserép Sándor
400
Újvári József
396
Pázmán János
287
Vénig Gyula
277
vitéz Szőke István
272
Deák Péter
259
•Ábrahám Szilveszter
253
Gólity Lajos
230
Schwartz Manó
208
Dacsó Arnold
110
Schulter Vilmos 7o, Gerő Béla 42, Fogel Ede
16, Deutsch Mór 15, Cserép Ferenc 5, Mefzger
Péter 4, Dávid Sándor 3, Klein Ottó 2, Nagy Mihály 2, Bői a Ignác 2.
Egv szavazatot kaptak: Kopasz Mihály, Bajszár
Mihály, Süveg Mihály, Moskovitz Lajos, Kiss Dezső, Pázmán Péter, Czeglédi Lajos, Herczog Samu,
Spitzer Sándor, Sebestyén József, Gera József,
Erdélyi András, Ábrahám János, Steiner Miklós,
Bock János, Czucz Ferenc, Széli József, Kovács
Ferenc, Marton György, Balogh Péter. Trinkula
József, Kopasz József, Tápay Dezső, Kecskeméti
László, Martonosi Ferenc, Bitó János, Faragó József, Krier Péter, Scherk Sándor, vitéz Papp,
Osztrovszky, • Dobóczky Imre, Rigó István, Dobóczky József. Gál József.
"

határozza meg az egyes korok karakterét
Dr. Rapaport Samu előadása a nemek harcáról
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A kereskedelmi és iparkamara zsúfolásig megtelt nagytermében tartotta meg vasárnap délután
fél 6 órai kezdettel dr. Rapaport Samu előadását
A knlturnő lelki problémáiról. Az előadásnak eredetileg A nemek harca volt a címe, ezt a cimet
azonban Rapaportnak az előadást engedélgező
rendőrség kívánságára meg kellett változtatnia.

Dr. Rapaport Samu azzal kezdte előadását, hogy
az uj ember meg akar szabadulni azoktól a
hazugságoktól, amelyek guzsbakötik az életét. Meg
akarja ismerni az igazságokat, bár alapjában véve
fél tőlük, mivel ezek magát, az embert jelentik.
Az élet legnagyobb problémái közé tartozik az
a probléma, amelyet a nemek harca jelent. Az
irodalom kezdettől fogva ezt a problémát állította az élet tengelyébe, mert

a férfi és a nő egymáshoz való
viszonya adta meg mindig az
egyes korok pontos keresztmetszetét.
Az analízis feladata, hogv felfedje a két nem
egymásra utaltságának okait. A biblia elgondolása
szerint a nő, akit az Isten a férfi oldalbordájából
teremtett, a férfi hiányzó része. A férfit testi és
szellemi strukturája a nehezebb feladatok elvégzésére predesztinálja, ennek pedig az a következménye, hogy a férfi főiébe kerekedett a nőnek.
Az őskorban a férfi erejével hódította meg a nőt
és ezzel kiszélesítette a maga életlehetőségeit.
A nő sohasem fogadta megnyugvással a férfi fölényét, mindig keresett valamit, ami egvenrangusitsa a férfivel. A nő passzív szerepe domborodik
ki a házasodásra vonatkozó kifejezésekből. A nőt
feleségül veszi a férfi, a lányt feleségül adják a
férfihez. Minden nő lelkében ott él

a lázadás vágya a férfi ellen,

A nő egyenlő akar lenni a férfivel és képzelt
egyenrangúságát szimbólumokban kívánja kiélni.
Ezért választ sokszor alacsonyabb rendű párt
magának, de azért lesz rajongóan szerelmes kimagasló, nagy férfiakba is, mert a nagy férfiak
hódolatában egyenrangusitását látja.
A behódolás elleni küzdelem megnyilatkozása

a frigiditás,
a nők érzéktelens'ége, hidegsége is. A nő nem
akar játékszer, szórakozás lenni a férfi életében,
hidegséggel bosszulja meg magát az erősebb férfinemen. A mai nő az élet minden megnyilatkozásában szét akaria törni bilincseit Ez a vágy ter«
melte ki

a kulíurnő tipusáí,
amely gazdaságilag is, szellemileg is felszabadítja magát a férfiuralom alól

A felszabadulás utáni vágy és
harc a reálitások keretei kőzött
örömmel üdvözölhető, ezen tul
azonban meddő, beteges és káros kísérlet marad,
szizifoszi munka, mert a nőt eredeti, természetes
rendeltetésétől akarja eltéríteni, anyák helyett
amazonokat nevel. A mai lány típusából lesz
a monoklis, cigarettázó, elférfiasodott külsejü figura, aki örökké elégedetlenül járja a maga örömtelen útját.
A nemek hárca termelte kl

a démont
is. A férfi mindig érezte, hogy a nő nagy, sokszor
végzetes vonzalmat gyakorol rá. A férfi vonzódását használja ki a démon, nevezzék azt bűnre
csábító Évának, Messalinának, vagy Cleopatrának.
A férfi kénytelen védekezni a veszedelem ellen
és ez a védekezés termelte ki a ma is uralkodó

de ott él a meghódolás vágga is, ezért a nő rendfceííős morált,
szerint olyan férfit keres, akinek behódolhat. Minden asszony a maga Siegfriedjét keresi. A nemek amelv a férfi számára kitágította a szekszuállS
kereteket, viszont a nőlől feltétlenül hűséget köveharca minden társadalmi rend kialakulásának legfontosabb meghatározója A polgári társadalom a tel. A nő természetesen lázadozik ez ellen, szabadságot követel a külsőségekben, pedig a szaházasság mai formájával kivánta megszabadítani
badság előfeltétele az. hogy belül legyen az emmagát az őrök harc bilincseitől, az elfojtott harci
ber szabad,
készség azért él és különböző formákban nyilatkozik meg. Ezek között a megnyilatkozási forSofc olyan esttber Sár szabadon
mák között talán első helyen áll a nőnek
az éleiben, aki belül hordja a bi-

a gyermektelenség
iránti vágva, az anyaságtól való félelme. Az anyák,
a feleségek a rossz gazdasági helyzet ürügyére
hivatkoznak rendszerint, amikor meg akarják indokolni gyermektelenségüket, a szociológusok materialista felfogása akceptálja is ezt a magyarázatot, amelynek azonban ellentmond az a tünet,
hogy éppen a szegéng családokban bő a gyermekáldás és a gyermektelenség, vagy az egyke a jól
szituált, gazdag családoknál a divat. A gyermektelenségnek tehát lélektani okai is vannak.

Az egyke mögött a nő küzdelmét lehet megtalálni az elnyomatás elten.
A nő ezzel akarja kifejezni azt, hogy nem ákar
csak szerelmi tárgy, csak szülőgép lenni.
Rapaport Samu ezután

a párválasztás
problémájáról beszélt. Az ember a párjában mindig önmagát keresi, de cs^k na.« on ritkán találja
meg. A legtöbb rosszul sikerűit házasságnak az
az oka. hogy vagy a férfi, vagy a nő nem találta
meg párjában saját énjének kiegészítő részét. A
kiegészülés vágyának van döntő szerepe a párválasztásban. Ezért történik meg igen sokszor,
hogy zseniális férfiak egészen alacsonyrendü nőkhöz kötik életüket — Goethe és Francé házassága —, de megtörténik sokszor az is, hogy a nő
választ nálánál alacsonyabb intelligenciájú férfit
párul. Megtörténik sokszor, hogy jó családból való
lányok szüleik akarata ellenére hozzájuk nem
illő, alacsony intelligenciájú férfiban lesznek szerelmesek és hajlandók az öngyilkosságra is, ha
nem követhetik »szivük szavát«. Ez

a dacházasság,
amely ellen az okos szülők engedékenységgel, beleegyezéssel védekezhetnek leginkább, mert ebben az
esetben a szerelem, amelynek mélyebb gyökerei
nincsenek, rendszerint nyomtalanul elpárolog. Az
ellenzés viszont erősiti, aminek a gyermekek és
a szülök között duló rejtett harc az oka. "

lincseit, viszont Kossuth Lajos
még a kufsteini börtönben is
szabad volt.

A nemek harcából fejlődött ki a vénlány és
az agglegény figurája ;s. Érdekes, hogy a vénlányok rendszerint az intelligensebb lányokból lesznek, akiknek lelkében túlsúlyra jutottak az uralomravágyás elemei. A múltban más volt a nő
helyzete, a család gondoskodott róla, a család
szerzett férjet számára, ma azonban már a szülői háznál tapasztalnia kell, hogy a házasság
nem jelent számára feltétlenül életbiztosítást. Ez
az egyik oka annak, hogy a nő függetlenségre
törekszik, tanul, diplomát szerez, férfiasan felfegyverkezik az életre, amikor azonban kikerül
az életbe és magára marad, megijed, mert szembe
találja magát az évezredes harcban megedzett
férfisereggel. Aztán elébe mered a polgári morál
is, amely minden megsértőjét kegyetlen társadalmi
halállal bünteti. Tévedés lenne azt hinni, hogy a
nemek harcát meg lehet valamikor is szüntetni.
Ez a harc kezdettől fogva örök, de csak akkor
egészséges és hasznos, ha sem a férfit, sem a nőt
nem lendíti ki nemiségének keretei közül. Ebből
a harcból nő majd fel a jövő felszabadult ember
típusa az élet csúcsára.
Rapaport Samu előadását és fejtegetését mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta a nagyszámú
közönség, amely lelkes taoso1:!;::! honorálta az
előadót.

Ozlolóben ked4. szerda, csiltö?l5<'i nnookon
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Elsőrendű munka Tarló* ondolálás már l O P-től.
Henna halfes'és természetes színekben már 8 P-től.
kaphatók a
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Sándor

césrnél Szeged, Kiss ucoa 2. az.
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Makón letartóztatták a Szegeden
működött „grafalógus-mestert",
akiről kiderült, h o g y sikkasztás miatt b ö r t ö n r e
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Kéthárom héttel ezelőtt grafológusnagyság
tisztelte meg Szegedet, aki S. Andornak nevezte
magát. S. Andor a Valéria-téren ütött tanyát
és öles plakátokkal hirdette tehetségét. A jóslásra áhítozó emberek tömegesen keresték fel
az artistát, aki a honorárium kérésével egyáltalán nem szerénykedett és 5—10 pengőt is
elkért egy-egy vizitért. Amikor Szeged kimerült, felszedte sátorfáját és átutazott Makóra,
ahol a szegedi recept szerint kezdte meg
működését. Itt is megjelentek az öles plakátok. Az üzlet: bombaüzlet volt. Először
megelégedett 1—2 pengővel, később, amikor
látta, hogy milyen jól megy, 10—15 pengőt
is követelt.

beszélgetésre invitálta meg S. Andort. A beszélgetésnek érdekes vége lett. A rendőrség
megállapította, hogy S. Andor azonos Silberer Andor budapesti ügynökkel, akit a budapesti törvényszék magánlaksértés és sikkasztás vétsége miatt 1928-ban kéthavi börtönbüntetésre itélt. Silberer azonban a büntetés
kitöltése elől vidékre szökött és azóta mint
»mester* működött. Jósláshoz és grafológiához természetesen semmit sem ért. Kihallgatása során bevallotta, hogy napi 100—150 pengőt keresett a hiszékeny emberektől, nagyú r i módon élt és amióta »mester* lett, költséges passziókra tett szert.
A rendőrségen Silberer Andort letartóztatták és a makói járásbíróságon csalárd szemfényvesztésért való elitélése után Budapestre
szállítják börtönbüntetésének kitöltése végett.

A makói rendőrség első pillanattól kezdve
gyanús szemmel nézte a mester működését,
mikor aztán megsokalta a forgalmat, bizalmas
Telefon :
30ö

Ítélték

Telefon:
306

D é Smagsrarország

PAGANINI-EST
Tisza,

este

November

8.

12.

Jegyeit és bérlelfegyek a Délmagyarország fegylrodáféban.
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Kedd. Róm. kath. Márton p. vt.
protestáns jónás. Nap kél 7 óra 00
perckor, nyugszik 4 óra 28 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A muzcum nyitva délelőtt 10—i/al-ig,
délután zárva.
Egyetemi könvvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva déleiőtt 8—l-ig, délután 3-7-ig.
Szegeden a gyógy szertárak közül szolgálatot tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9.
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres n.
I. (Tel. 846.) Nvilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s-ut
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.)
Frankó Andor, Dngonics tér 12. (Tel. 793.)
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.)
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— E'őíjáróságJ ülés az ipartestületben. Az ipartestület elöljárósága november 12-én, délután 5
órakor, az ipartestület székházában ülést tart. Az
előljárósági ülés fontosabb pontjai: Pénztári jelentés, elnöki előterjesztések, indítványok tárgyalása.

— Halálozás. Budapestről érkezett az a megrendítő hir, hogy S c h a f f e r Tibor, az Ismert
fiatal butornagykereskedő. egyik szanatóriumban
hétfőn reggel meghalt. Schaffer Tibor évek hosszú
során át betegeskedett, családja kitartó gondossággal ápolta, állapota egyidőben javult is, később
azonban visszaesett. Csak rövid idővel ezelőtt vétette fel magát a szanatóriumba, ahol most elhunyt. Schaffer Tibor kedvelt alakja volt a szegedi társadalomnak, sportkörökben is jól ismerték,
— Glaítfelder püspök vasárnap szenteli fel a a Bástya igazgatósági tagja volt.
görögka'olikus kápolnát. A görögkatolikus magyar
— Bethlen Gábor emléke. Hargitaváralja jelhivek részére Szeged városa által használatul átképes székely község Bethlen Gábor halálának
engedett Lechner-téri uj kápolnát 17-én, délelőtt
300-ik évfordulója alkalmából november 14-én, este
fél 10 órakor szenteli fel dr. Glattfelder Gyula
8 órakor, a Raffay-féle étteremben estélyt rendez,
püspök. Ezt követően görögkatolikus misét mond
amelynek műsora: 1. Megnyitó. 2. Bethlen Gábor.
dr. T o m a László makói görögkatolikus esperesIrta és szavalja dr. B a l l ó István. 3. Bethlen
plébános.
Gábor kenyere. Irta dr. B u d a y Árpád egyetemi
tanár. 4. Mit köszön Erdély lelke Bethlen Gábor— Az önsegélyző hajósegylet védnökévé válasznak? Előadja vitéz dr. B e r d e Károly egyetemi
totta 'ord Rolhermcrét. A szegedi önsegélyző hamagántanár. A műsor számai között a református
jósegylet Roíhermere lordot legutóbbi közgyűlésén
énekkar quartettje énekel. Az estélyre minden
védnökévé választotta. Határozatáról egy budaérdeklődőt szjvesen lát az elöljáróság.
pesti festőművésszel gyönyörű diplomát készíttetett és azt rövidesen elküldi a lordnak. A hajósx Esős időben megbízható védelmet nyújtanak
egylet elnöksége dr. Kószó István és Privinszky Del-Ka közismerten jó és olcsó bgr- és gumiJános vezetésével küldöttségileg jelent meg hétfőn
cipői. Fiók- Kárász-ucca 14.
54
délelőtt dr. Somogyi Szilveszter polgármesterelőtt,
— Szombattól csak szerdán és szombaton közaki az oklevelet aláirta. Bejelentette még a küllekedik a (elsőlanyai autóbusz. Szeged város autódöttség azt is, hogy az egvlet Privinszky János
buszüzeme értesiti a város közönségét, hogy a
25 éves elnöki jubileuma alkalmából ezerpmgős
»Szeged—Szatymaz—felsőközponti«
autóbuszjárat
alapítványt tett, amelynek kamatait minden kará16-tól kezdődőleg a rendes és eddig is érvényben
csonykor az elszegényedett szegedi vizenjárók segévolt menetrend szerint c s a k s z e r d a és szomlyezésére fordítják.
b a t i n a p o k o n k ö z l e k e d i k . A menetdijak
az első szakaszban 36 fillér, a második szakaszx Ha a jó kávét szereti, tegyen kísérletet a
ban 72 fillér, a harmadik szakaszban 1 pengő 08
Vincze-féle kávékülönlegességgel.
Naponta friss
pörkölés villanyerőre berendezett uj kávépörkö- fillér, a negyedik szakaszban 1 pengő 44 fillér
lőjén. Vincze Lipót. Aradi-itcra Tel. 4 60. 753 ugy oda, mint vissza.
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WLAOlMiR GAIOAROFF rősiereplcsével és B u r l e s z k e k .
jjj ElíadáS'ik kezdete 5, 7. 9 vasár- és Onnernap 3, 5, 7, 9 órako'

K orsó Most

lpt.lt №

Nuvem'-er 12, kedden

Az ördög szerelője. E S Z E S T ?
Azonkívül: T i o r f , a c n v o m

Jtiea a s z i v e m ,

WiLHELM DIETERLE

szereim! regénye.

Előadások kezdete 5. 7, 9, vas;ir- és ünnepnap 3. 5, 7, 9 órakor

T

U

D

J

A

O

N

A 2 S T

h o g y Jól lehet v á s á r o l n i a

?
204

MANIÍEIM-DEOGERIABAN?
Feketesas u. 11. (Bérház mögött.) Tsl.: 20-47.
— Siremlékava'.ás. Vasárnap délelőtt avatták fel
a szegedi zsidó temetőben néhai dr. Bcrger Mór
közkórházi főorvos síremlékét, amelyet barátai
és volt hálás betegei emeltek a munkás életében
oly népszerű orvos emlékére. A felavató baszédet
Frankéi Jenő mondotta, aki keresetlen szavakkal
ecsetelte
az elhunyt
érdemekben
gazdag
életét. Utána dr. Debre Péter közkórházi igazgató-főorvos emlékezett meg a néhai főorvosról
az orvosszövetség és a városi közkórház orvosai
nevében. Magas szárnyalású beszédben méltatta az
elhunytat, mint orvost, mint embert és családfőt
Az avatáson az elhunyt orvostársai, barátai és volt
betegei nagy számmal vettek részt.
Ma

Pirosfean

Fagaras-estje.

— Feltöltik a röszkei uj piacterei. Röszke község
régi piacterét a város a röszkei kulturház céljaira foglalta le és kárpótlásul másutt jelölt ki
megfelelő helyet a piac számára. Ezzel az u j
piactérrel azonban a röszkeiek nem voltak megelégedve, mivel a hely alacsony fekvésű, kátvus,
vizállásos terület. Küldöttségileg kérték a polgármestert a piactér feltöltésére, a polgármester azonban fedezethiány miatt nem teljesítette ezt a kívánságot. A röszkei gazdák ezután arra kérték a
polgármestert, hogy emelje fel a piaci hely pénzt
Röszkén és a többletjövedelemből fedezze a feltöltés költségeit. A polgármester ilyen föltétel
mellett teljesíthetőnek találta a kívánságot, azonnal elrendelte a helypénzdijak felemelését és most
utasította a mérnöki hivatalt a piactér feltöltési
munkálatainak elvégzésére. A röszkeiek pedig mindaddig kétszeres helypénzt fizetnek a röszkei piacon, amig a feltöltés költsége meg nem térül. Ez
a költség körülbelül ezerötszáz pengő.
x Pacaülni-est ma 8. Tisza. Prostean Jan erdélyi hegedűművész nagyszerű virtuozitásában gyönyörködhetnek a mai koncert hallgatói. Műsoron
csak Paganini-müvek. Jegy 2 pengőtől.
— A vágóhidi megtakarítások sorsa. A szegedi
husiparosok küldöttsége jelent meg hétfőn a polgármester előtt, akinek elmondották, hogy a vágóhidi dijakból a város ebben az évben hatvanezer
pengőt megtakarított. A vágóhídi szabályrendelet
kimondja, hogy ez az üzem nem lehet hasznothajtó üzeme a városnak, a mindenkori vágóhídi
dijakat ugy kell megállapítani, hogy abból a város
fedezhesse a fentartás költségeit A husiparosok
tehát arra kérték a polgármestert hogy a megtakarított hatvanezer pengőt vagy a vágóhidi hiányok pótlására fordítsa, vagy pedig megfelelő
mértékben szállíttassa le a vágóhidi dijakat. A
polgármester a küldöttségnek adandó válaszában
kijelentette, hogy a megtakarított összegből fedezik majd a tatarozás és a szükséges beszerzések
költségeit, de rendbehozatják belőle a vágóhídhoz vezető utat is.
x Legújabb divat szerint olcsón akar öltözködni,
keresse fel Braun Mihályné női divattermét, Kelemen-ucca 3.
990
— Elhalasztották az au'ósorsolást. A tűzoltóság
közli: Minthogy a Szegedi önkéntes Tűzoltó Testület által kisorsolandó
személyautó sorsjegyei
még nem keltek el teljes számban, ennélfogva
a november 15-ére kitűzött sorsolási határidő elhalasztását kérte a pénzügyminisztertől a parancsnokság. Az uj sorsolási határidőt tudomására
fogják hozni a közönségnek.
— őrült az uccán. Nagy riadalom volt vasárnap este a Kecskeméti-uccában. Egy őrült, 21
éves fiatalember rohant az uccán keresztül, szódásüveggel és késsel hadonászva, vadul ordítozva:
» H o z z á k u t á n a m a f e j e m e t bent hagytam az asztalon!« Majd beszaladt a közeli kocsmába, ahol megjelenése óriási riadalmat keltett.
Hét vendég is rávetette magát a dühöngőre, aki
közben két embert megsebesített. Nagynehezen
lefogták és beszállították az elmeklinikára.

ÁgytOll-pehely
legmegbízhatóbban
Régi tollak beváltása

1
2
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Rosner Ödön 19

Petőfi Sándor sugárul M
Ű
m
m
Higiénikus ágytoll gőztisztítás.
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Leendő anyáknak kellő Ügyeimet kell fordilaniok arra, hogy b é l m ü k ö d é ' l k rendben legyen,
ez pedig o természetes „FCrCNC JÓZSCÍ"
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a
valódi rerenc József Vizet, mert könnyen
bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan
és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik.
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákba" és tiiszeriizletekben kapható, B.89

¿929 november 12.
De van érzéke a drámai lüktetések után következő lírai ellágyulásokhoz is, sőt olykor
fel tud emelkedni a szószék magaslatába a prédikáció minden unalma nélkül. Megkapó szépségű
a második felvonás halálos nászéjszakája és kitörő erejű a harmadik felvonás észbe és vérbe
vágó búcsúja.
SzegiVen is tapsokat kapott ez a darab.
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Az ismeretlen kalona
Paul Raynal drámája.

Sok ilyen és m é g i l y e n e b b darabra volna
Két nagyszerű színész szinte virtuóz produkciója
szükség és hogy a színpad szószéke kitáruljon
tette értékessé az előadást. K ö n y v e s T ó t h Eraz embermészárlás elleni küzdelemnek. És meg
zsi és T á r a y Ferenc komoly oszlopai és egyre
kell nyitni a szegedi színpadot is a hábóru pokjobban elismert értékkel a drámai társulatnak.
lából kitermelt drámáknak és tragédiáknak. —
T á r a y t már nem egy szerepben értékeltük, —
A Virág-cukrászda megnyílása
meddig kellett várni, amíg a háború utáni ren- egyre jobban bontakozik ki skálája. Konstantin
geteg kiáltásból eljutott valami a szegedi színArra a hírünkre, hogy a Virágh-cukrászda megcsászár klasszikus arcképe, a Marusja tanárának
nagyobbított és pazar fénnyel újjáalakított helyi- padra is! Mert lehet-e nemesebb és igazabb célja
finom rajza, Cyránó remek technikája után, ma
a színpadnak, minthogy szószéke legyen a z em- uj képet festett és megmutatta, hogy technikai
sége megnyílik, számosan keresték fel, gyönyörködtek annak pompájában és gratuláltak a Vi- b e r és a z é l e t védelmének, minthogy velővel
tudásán, kitűnő tempóvételén tul — húsból és
és vérrel prédikáljon az embermészárlás kegyetlen
rágh fivéreknek, akik Szegeden ezt a rég nélküvérből való típust, tömegek átalakult lelki kétséborzalma ellen!
lözött intézményt létesítették. Az ő szorgalmuk,
geit is meg tudja szólaltatni egyszerű eszközökkel.
a vállalkozó iparosok igyekezete, akik mindenPaul R a y n a l drámája az első ilyen darabok
Mai katonája a legmelebb alakításai közül való,
ben elsőrangút nyújtottak, nagyvárosiassá telték
közül való. — hol tartanak már a francia és a
föl tud olvadni az érzések tüzében és az érzések
ezt a vállalkozást.
német színpadok . . . Nem a Barbusse, a
érzékeltetésére is fel tudja használni technikai
Remarque, a Markovics, a Renn útjáról való,
Már mull szamunkban megemlékeztünk néhány
sajátosságait. Forró és drámai volt száguldó perjónevü iparosról, akik munkáikkal kitüntették ma— nem aktiv szónoklás a tömegszenvedések, töceiben, — alakítása maradandó élmény.
gukat. Nem volnánk azonban tárgyilagosak, ha
megtragédiák, tömeggyilkosságok ellen;
pusztán
Konzseniális társa volt K ö n y v e s T ó t h Era többiekről megfeledkeznénk, akik szintén mun- szembeállítása a vérző fiatalságnak az otthonmazsi, aki a kevés drámai színésznők közül való.
kájuk legjavát szolgáltatták, dicsőségére a szegedi
radt és tajtékos biztos öregekkel, — csak két
Megható és megkapó volt a nászéjszaka felkinálkoiparnak. E r d ő d y János asztalosmester tervezte
lélek vázolása: azoké, akik gránátok és farkaszásában és az idő és távolság kétségeiben. Kiés készítette a XV. Lajos korabeli bútorberendevermek szörnyűségében érzik és élik az emberi
bontakozását a homályosuló érzésekből tisztán és
zést, valamint
renoválta
a régi bútorokat
borzalmakat és azoké, akik viruló rózsák és vasalt
elevenen érzékeltette és kirobbanó vallomása a
A preciz, gondos és Ízléses kivitel általános tetzsakettek biztonságában hurrázzák a háborút. És halálos bucsu epilógusában megremegtető volt.
szést váltott ki nemcsak a közönség, hanem a
a kalona szivének önfeledtsége, ami keresztüldobSzép volt és ízléses, bár máskor tisztább kitörészakemberek részéről is. Nagyszerűen érvényeban a rohamok és röpködő halálok embereket
seit is hallottuk a drámai izgalmakban. Mindketsülnek ezek a bútorok Gábor szönyegszövőipar
tépő évein — az asszonyért, aki otthon maradt és
tőjük produkciója: elismerésre méltó. És sokszor
által készített és szállított XV. Lajos korabeli
akit kiszakítottak az ölelésre ivelő karokból.
megtalálta a hangot a harmadik: O l á h Ferenc
szőnyegeken. Két darabot szállított mindössze, de
Itt nem egy katonáról és nem f r a n c i a kais, aki tud bánni a szavakkal és mondatokkal,
ezek igazán legmesteribb alkotásai közé tartoznak
tonáról; itt nem Aude-ról, a 20 éves lányról és ezalkalommal csak az alak megformálása volt kissé
ennek az országos viszonylatban is elismert iparnem egy apáról van szó, hanem a m i l l i ó n y i
bizonytalanabb. És az előadás végére m e g s z á telepnek. Ezeknek a szép berendezési tárgyakt ö m e g r ő l , a milliónyi asszonyról és a milliónyi r a d t a k a színfalak is, ahogy fölszáradtak a
nak nagyszerű keretet adnak a gyönyörűen festett
otthonmaradt biztosokról, — az o t t h o n és a rohamkések borzalmaiba visszainduló ismeretlen
«ís tapétázott termek. A festési, mázolási és fé- f r o n t lelkének összecsapása! Az i s m e r e t l e n
katona könnyei is,
(vér.)
nyezési munkát a mindenki által előnyösen ismert
k a t o n a . . . aki az otthonmaradt hurrázó és föts.
D u s c h á k Henrik festőiparvállalatnak ízlését és
lényes vezető öregek akaratából belesodródott az
Filharmonikus hangverseny
precizitását dicsérik, a tapétázást pedig S z a b ó
ágyuk és szuronyok halálába, a mocsarak és gázok
tapétázó mester végezte. Dicséretére vall szép és borzalmába — valótlan igazságokért és ismeretlen
A filharmonikusok vasárnap tartották meg első
tiszta munkája, mely harmóniában van a festéssel.
célokért. A kollektív lelkiség szólal meg egy fran- idei hangversenyüket az ipartestületi székház díszcia katona ajkán és milyen szolidaritás harsonáz
termében. Az uj teremmel tőrtént helycsere, téra halottak és a halálba készülők felé, akik föl- beli redukciót jelent, amennyiben az uj »hang— Dr. Pálfy József: az államvlzsga-bizoitság
versenyterem«: jóval szűkebb a Belvárosi Mozinál,
fatíia. Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter dr. emelt kezükkel és eltorzított testükkel kiáltják:
J'a c c u s e 1
ami viszont a filharmonikusok hangversenyeinek
P á l fy József tanácsnokot az 1929—30. tanévre a
népszerűsítése, az ifjúság zenei nevelése szempontMilyen megrendítően érezni a Raynal-darab císzegedi egyetem államvizsga-bizottságának külső
jából káros következményekkel fog járni. A filmét: S o u l'Arc d e T r i o m p h e . . . A diadalív
tagjává nevezte ki.
harmonikusok, tudvalevőleg az uj terem férőalatt az ismeretlen katona, aki elvérzett az ott% 126-os telefon, csak príma fa, szén, koksz. 124
helyére való tekintettel, nem adtak ki diákjegyehonmaradottak könnyelmű gesztusáért, aki beleket, csak állóhelyeket, a beigért diákelőadások pefulladt az élők mocsarába. Fejet kell hajtani és
— Tűz a Széchenyi-téren. Vasárnap hajnalban
dig az aránylag kisszámú jelentkező miatt nem fogkalapot kell emelni az ismeretlen katona elölt, aki
a Széchenyi-téren posztoló őrszemes rendőr értenak kifizetődni. Elmarad tehát a diákok tömege a
elvérzett egy borzalomban — néhány grófocska
sítette a tűzoltóságot, hogy a Széchenyi-tér 9.
a filharmonikus hangversenyekről, a kulturhivagusztusáért.
szám alatti Zsótér-ház egyik üzlethelyiségéből füst
tásra kötelezett zenei testület pedig elesik céljai
•
gomolyog elő. A kivonult tűzoltók megállapították,
legnemesebbikétől: az ifjúság tanításától, holott
hogy a füst a Budovszkv-féle elektro- és gépkeresNégy óra feszült és fülledt drámája mindössze
a
filharmonikusoknak legelsősorban erre kellene
kedelmi vállalat helyiségéből jön. Felnyitották az
ez a darab. A modern francia iró h á r o m szeajtót és behatoltak a füsttel telitett üzlet irodar e p l ő v e l elégszik meg, hogy m i l l i ó n y i tö- tekintettel lenniök.
helyiségébe. ahol a lüz magva volt. A tűzoltók
Az első hangverseny, műsor tekintetében is csam e g e k kollektív gondolatát megfesse. Nehéz célrövidesen elfojtották a kezdődő tüzet, mely a palódást okozott. A nagy beharangozások után, minkitűzés; virtuóz tehetség kell hozzá. Vázolni azt
pírkosárba felhalmozódott gyúlékony anyagoktól
den maradt a régiben. Bartók száműzve lett, hea négy órát, amig a pokolból szabadságra térő
keletkezett A kár jelentéktelen.
lyette egy, a tartalmatlanságot űres puffogásokkal
katona összeütközik apával és menyasszonnyal
keretező Csafkovszky-múvel adtak elő.. .4 vajda
és egy perces halálos nászéjszakát tart az eltávoMa Presteaa Paganini-estje. lodni készülő asszonnyal, — aztán vissza kell nevezetű szimfonikus ballada a zeneköltő
azon opuszai közé tartozik, amelyet a mi filindulni a biztos borzalom felé.
— Révész Béla iánciutézelfben a diákianfolyam
Raynalnak elég ez a négy óra és elég ez a harmonikusaink is bátran átengedhetnek a feleszerdán és szombaton délután 6 órakor. Egyetemi
dés homályának. Beethoven Paglorale szimfóniájáhallgatók kurzusa szerda és szombat este fél 9 három ember. Feszült dráma reszket a virtuóz
ban a hangulatnak finom költőiességéből a hangórakor. Esti csoport kedd, péntek, vasárnap este dialógusokban, — éveket fest és tömegeket rajzol.
színek elmosódó vázlata lett, a koloriszlikus eleEgy pillanatra sem engedi a robbanó perceket,
fel 9 órakor. Excluziv csoport hétfő, csütörtök 9
mek ragyogó színezése nélkül. Végül szerepelt
— a néző szinte érzi, hogy ehez a mondanivalóhoz
órakor. Magánórák egész nap.
Weber Jubek nyitánya, amelyben magára talált
csak keret a szinpad, nem is kell bútor és deko— Gyorsirási és gépirásl laifolyaimtkal nyit a
a zenekar. A hangversenyt tetszéssel fogadta a
ráció,, — 1915. drámája zokog elő e három ember
JSZCLCÍÜ Gyorsírók Egyesülete. Megfelelő számú jeközönség.
szavában.
lentkezés esetén külön esti csoportokat a bírósági és ügyészségi lisztviselők és joggyakornokok számára, különös figyelemmel az állajuk leteendő gyorsírói és gépírói szakvizsgára. JelentDr. Fischer Marcellné Wo!f Juci ugy a maga, mint az összes
kezni lehet az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honrokonság nevében fájdalommal jelenti, hogy szülei
\cd-tér 4., telefon 13-19.), az egyesület iskolájában.
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SZEGEDI SAKKÉLET.
A gyulai

Jde^SO
és

verseny

Gyuláról jelenlik: A gyulai Erkel Ferenc Sakkkór rendezésében most folynak a Sakkszövetség
délkerülcli bajnoksági küzdelmei. Az első forduló
eredménye a következő: Gruber 5, Konrád 2i/a
(1), Pauer 2, Borbás li/j (1), dr. Soóky 1.
A csabai Gruber fényes formában pontveszteség
nélkül nyerte az első öt játszmát. A szegedi Konrád és Paucr sorsolása kissé szerencsétlen volt,
mert mindketten többször játszottak sötéltel. A
makói Sehaslian részére meg erős a verseny. Az j
utolsó helyen álló szegerii játékos, dr. Soóky, I
kissé índiszponáltan játszik,
' W

az előbbi 68 éves, az utóbbi 59 éves korában tiszta lelküket visszadták
a Teremtőnek.
Drága halottainkat a zsidó temető cinterméből f. hó 12-én délután
3 órakor helyezzük örök nyugalomra.
Dr. Fischer

vő.

Marcell

Külön villamos a Dugonics térről fél 3 órakor,
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Hzv. FabrítzUI Józsefné
özv. Salamon Adollné
Wolff Zsigmond
testvérek.
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Pontot szerzett a
A szegedi proficsapat vasárnap Kaposvárott játszott ligameccset a Somoggyal. Ez volt
az utolsó vidéki ellenfele a Bástyának. Ezt
azonban m á r nem sikerült olyan imponáló
gólaránnyal legyőznie, mint a többit. Ezen a
mérkőzésen is plasztikusan domborodott k i
a szegediek nagyobb tudása, ők voltak a játék irányitói és sokkal többet támadtak, mint
a kaposvári együttes, de a csatárok lövéseit
ezúttal nem kisérte szerencse és ezért meg
kellett elégedni az eldöntetlen eredménnyel.
Az első félidőben nagy Bástya fölényben
folyt a játék. Szebbnél-szebben fölépített támadásokkal rohamozott a szegedi csapat, de
a nagy mezőnybeli fölényt a kapu előtt a
csatárok nem tudták értékesíteni. Somogy

nedves ruhák,átázott cipók. Nem
csoda, ha kellemetlen borzongás
fogja el és

egészségéért

aggódik. Nem kell azonban
nyugtalankodnia, ha a meghűlés
első jeleinél

AsptrinTablettákat

vesz, melyek biztos és gyors ha»
tásukkal mindenkor kitűntek.—
Utasítson vissza pótszereket és
követeljen mindig eredeti
csomagolást, a
/^B"

B a y er s kereszttel,feAYER!

erős ostromgyürüben volt és a kétezer főnyi
kaposvári néző erős és hangos biztatására
tudja csak keresztül törni a szorongató gyűrűt. Megtörtént, hogy a sok Bástya-gólhelyzet dacára Somogy szerezte meg a vezetést,
amit a szegedi csapat Kiltl góljával egyenlitett
ki. Több gól aztán nem esett és Somogy,
boldogan hagyta el a mérkőzés végén a pályát, mert az egy ponttal is nagyon meg volt
elégedve.
A Bástya teljesítménye igy is megnyugtató, mert a csapat egységes volt és jól játszott. A lövésekben nem volt szerencséjük a
csatároknak.
Somogy is erősen állta a nagj iramot és
védelme nagy m u n k á t végzett«

Csak uyótrysM'tárakbaű kaphatőfc.

Amatőreredmények

Harmónia hangversenyek
Prosíean—Paganini-est ma. Tisza, 8. A világirodalom legnehezebb hegedümüveinek műsorba
iktatásával, a technikai bravúrnak csodálatos csil.
logásával emelhető ki a mai Paganini-est, ahol a
világhírű olasz virtuóznak a kritikai szerint egyik
legméltóbb utódja, Prostean Jan hegedűművész
mutatja be a szegedi közönségnek nagyszerű virtuozitását. Jegyek 2 pengőtől a Délmagyarországjegyirodában.
SZIGETI HEGEDÜEST, NOV. 16. MOZI*

A színházi iroda hírei:
Az ismeretlen katona ma este másodszor, A.
bérletben kerül színre. Ma este A. bérletben ismétli meg a szinház Paul Raynal rendkivül érdekfeszítő tragédiáját, a főszerepekben Könyves Tóth
Erzsi, Táray és Oláhval.
Szerdán esle: Bucsukeringő. Strausz Oszkár bűbájos zenéjü és mulatságos jelenetekben bővelkedő
operettjének felújítása oly nagy sikerrel járt, hogy
a mult heti négy zsúfolt ház után szerda estére
ismét műsorára tűzte a szinház, a népszerű primadonna, A. Harmath Hilda vendégfelléptével, a főszerepekben Tolnay, Páger, Kiss Manyi, Kádár
Margit, Kemény Erzsi, Vágó, Veszely, Herczeg,
Egyed Lenke, Sándor Stefi, Ajtay, Bognár, Sümegi
és Rónaival.
Három délutáni előadás ezen a héten;
Csütörtök délután rendkivül mérsékelt helyárakkal: Csongor és Tünde.
Szombat délután ifjúsági előadás: Cyrano de
Bergerac,
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Diákszerelem.
Csütörtök esüe Az aranyszőrű bárány előkészűfelei miatt a szinház nem tart előadást.
Péntektől kezdve minden este: Az aranyszőrű
bárány.
•I• •

•••'••' • ""•

—

—

tánckurzus
a Kassban ma, 5—7-ig,
Urilányok jelentkezhetnek.

991

S Z A L A Y tánctanár.

A párizsi Olor-miivek tisztelettel meg
hívják a szegedi hölgyközönséget a
legújabb párizsi találmánynak, az

O L O R

radioaktiv börápolószernek díjmentes
bemutató kezelésére.

Iferczefpé Lengyel Greíe

kozmetikai Intéseiében, V é r u c c a 7. a z .

é » B e l l f k c K g o z d a q v ú l a s z t t k b o n 522
SáR!lor gépfrersskedőnél Szegeti, Kiss ucca 2.

SzáflIÓ

SzTK-Zrinyi-KAC 2:1 (0:1)
Gyenge nívójú játék, melyben a Zrinyl volt a
jobb, de csatárai a kapu előtt tehetetlenek voltak
és igy a letörtnek látszó SzTK győzött

— Egert is beleszámítva — a legnagyobb szám ú és leggondosabban nevelt ifjúsági gárdával rendelkezik,

Vasutas_MAK 4:1 (2:1)
A Vasutas szép sikert aratott vasárnap. Nagy
gólaránnyal legyőzte a MAK-ot és ezzel 12 ponttal
a lista élére ugrott

A MTE Mrkozócsapatönak
győzelme

KEAC—iTTE 1:1 (1:0)
A lelkes kisteleki együttes nehéz pontot vett
el a gyengén játszó KEAC-tól. A KTE jó szereplése
meglepetés az I. osztályban.
SzAK-HTVE 3:2 (1:2)
Egyenlő erejű ellenfelek küzdelme. Gyenge futball, amelyből a szerencsésebb SzAK került ki
győztesen. Ezt nagxrészben a feltűnően jól dolgozó
védelmének tudhatja be.
HMTE-UTC 2:1 (8:1)
Megérdemelten győztek a lelkesen játszó munkások a fejlődésben egészen visszamaradt UTC felett. A mérkőzés nem volt egészen sima lefolyású,
mert a bíró Kronenberger Il-t és Zsemberit kiállította.
SzIKE-XTK 2:8 (lál)
A szezon legnagyobb szenzációja a SzIKE győzelme a bajnokjelölt KTK felett Természetesen
ezt a mérkőzést nem a tudásbeli differencia döntötte el, hanem a lelkesedés és a szerencse is,
mely ezáltal a szegedi csapat mellé állt. Mindenesetre értékes teljesítmény.

A KEAC ping-pong versenyének
eredményei
Férfi ©gyes: 1. Sós (Kecskemét), 2. Dr. Kárpáthy,
3. Csányi.
Női egyes: 1. Gál Magda, 2. Tenner Lili
Vegyes páros: 1. Gál Magda—Csányi, 2. Tenner
Lili—Singer.
Férfi páros: 1. Singer—Csányi.
Reálgimnázium—Ipar 1.-0. Kereskedelmi—Tanítóképző lá). SzAK ifj—UTC ifj 0:0. Vasulas ifj
SzTK ifj. 2:1.

SzUE úszók ünneplése

Az MTE vasárnap tartotta klubközi birkózóversenyét, amely rekordközönség előtt folyt le.
Azonban csalódást keltett a ceglédiekkel fuzionált szolnoki birkózók távolmaradása, aZ
MTE vezetősége a legszigorúbb eljárást indítja
meg a ceglédi MOVE ellen. A versenyt
nagy
fölénnyel,
31:1 arányban
nyerte meg az MTE.
A birkózók nagy készültségről tettek tanúbizonyságot, az MTE vezetősége elhatározta,
hogy nagy áldozatok árán lehozatja a főváros legjobb birkozócsapatát, ez a verseny pótolni fogja a ceglédiek indokolatlan távolmaradását.
Ligaeredmények: Ferencváros—Újpest 2:1 (0:0).
A nagy derby 25 ezer ember előtt folyt le vasárnap Budapesten. A momentán nagyon feljavult
Újpest méltó ellenfele volt a Ferencvárosnak. A
vezető gólt Újpest szerezte meg P. Szabó révén.
Ekkor felülkerekedett a nagyobb klasszisu Ferencváros és két góllal biztosította a győzelmet,
egyben pedig a bajnoki tabellán a vezető pozíciót.
—* Bocskay—III. ker. FC 0:0 — Hungária—Kispest 1:1 (1:0) (!) — Pécs-Baranya—Nemzeti 3:0
(3:0). — Attila—Budai 33-as 0:0.
20 kilométeres országúti futóversenyt rendezett
az MTE vasárnap. A verseny szépen sikerült és
annak részletes eredménye a kővetkező: 1. Kovács,
idő: 58 p., 2. Gyetvay, 3. Vass. összesen 7 induló
volt.
Bauer Gézái, mert becsmérlő szavakkal illette
a Kerékpáros Szövetség elnökségét, örökre eltiltották a versenyzéstől.

Fotelágy, uj szabadateni!
Oltománt, malraco'

a legolcsóbbím

Teleion 14-65.

a d o m !
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R U B I N
k á r p i t o s
Kossuth Lajos sugárul S

Ez a hét a SzUE kiváló úszói ünneplésének jegyében fog lezajlani. Az egyesület történetében egyetlen év sem hozott annyi dicsőséget, mint a mostani; hiszen két tagja a t
világrekordot uszó 4x200-as stafétának is tagja }
KedvczO részletre raktáron.
volt. November 16-án a SzUE az ipartes- j
tület székházában rendez bankettet tagjai- j PhFlips kis kombináció 2515,
P f o l l i p s modern vevő 2514,
nak tiszteletére, mig vasárnap ifjúsági úszóit
látta vendégül a Kalánka-cukrászdában, ahol
P M l l p s
2 csöves készülék
Wanie
Rezső ezüstserleget adott át a leghangszóróval
lOO P
jobb ifjúsági úszónak, Pleplár Józsefnek, két
Gramofonok és lemezek.
bronzserleget Bistiják
Ferencnek.
Ingyen bemutatás, bármely készülék.
Az a baráti szellem, amely a vezetőséget
A m e r i k a i Í r ó g é p e k raktára.
a még gyermekuszókkal szemben is áthatja,
eiRmcnu
SCeSemsn M á r t o n KFőposta
'
mellett. "79»
tette lehetővé, hogy a S z U p ma a vidéken

Rádió Ririonsánek

A vasárnapi F e r e n c v á r o s — B á s t y a bajnoki mérkőzésre jegyek a
i é l M I P i i r S ü á i jegyirodájában elővételi kedvezménnyel már válthatók.

s

DÉLMAGYARORSZ AG

Sxeqecl sir. k í r . városi
Kedd ests 3/ 8 órai kezdettel

sxinfyáx
A ! 'riet I i

M

i s m e r e t i e n
k a t o n a
Tragédia három felvonásban.
Irta: Paul Rnynal. Fordította: Szini Gyula,
Kendezi: Táray Ferenc.
Szeméi j'ek:
Fgy ffancia katona —. — — Táray Ferenc
Az öreg ember
— — — Oláh Ferenc
Aude, 20 éves leány
— — Könyves Tóth Erzsi

Aoróhirdil
Fát fürészelek

Barátságból, Crisantém, —
Dactyle, Egy fiatal leány,
Fix és jutalék. Hosszú a
g é p p e l
tél. Harangöntőnek,
Köl-Jutányosán. — FrlschTinr.n.
nern határoz, Kedves lány,
Telefon 13-73.
105
Kinderpflege. Nem bánják
Rövidáru angrósegédet felmeg, Női vezetés, özvegy
veszek. Nadobán László,
nő, Perfekt, Pontos fizeTisza Lajos körút 40.
tő. Roxán R. 26, Ritkán látott vendég, Táncpartner,
Tisztázott helyzet,
Verlässlich jeligére levél van
áthúzását és iavilását
a kiadóban.

Esőernyők

legolcsóbban vállal

A nafíyo'h'h
mai

leadóállomások
műsora

Lépcsőházi
különbejáratu
feltétlen tiszta bútorozott
szoba egy-két úriembernek kiadó. Kossuth Lajos
sugárut 8., I. 10.

Silbermann ernyőkészilőmester, Püspök ucca 11/b.
PilsDÖkbazér mögött. 780
Bejárónőt keresek reggeli
órákra, Attila ucca 3., eme-

Budapest. 9.15: A m. kir. 1. honvédgyalogezred
leten.
zenekarának hangversenye. Vezényel: Fricsay RiGazdatiszt özvegye komoly megchárd, zeneügyi igazgató. 11.10: Nemzetközi vizKiadó szép szoba, esetleg
bízható magánosnál 963
jelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és
néellátással egy-két úriembermetül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomházvezetőnői
nek. Deák Ferenc u. 18., I.
ból, időjárásjelentés. 12.05: Hangverseny. Közreá l l á s i keres.
Bútorozott uccai szoba vilműködnek Kiss Dezsőné ének) és Kovács IlonMegkeresések özv. Oálna Endrélanyvilágítással
kiadó
Berka (zongora). Zongorán kisér Polgár Tibor karné Mindszent címre küldendők.
lini körút 20a Megtekintnagy. 15.30: A »Tündérvásár« meseórája. 17.10: hető reggel 9-ig. délben fél
Ügyes fiatal cipész segéd
Tertis Jenő és cigányzenekarának hangversenye.
1 és fél 3 között.
fel vételik. Szentháromság u.
18: Lukinich Imre dr. egyetemi tanár előadása:
15. szám.
Féregmentes bútorozott szoMagyarország történelme életrajzokban«. 18.30:
ba kiadó. Fodor ucca 4.,
Mit üzen a rádió? 19.15: Kubelik Anita hegedüSokszorosítások
földszint.
uiüvésznő hangversenye báró Vavné Mikes grófirógéplelrások,
né közreműködésével. 20 A Varsói FilharmóKülönbejáratu uccai szonémet, francia fordítások, egyeniai Társaság hangversenye Varsóból, Jan Kiepuba villanyvilágítással kitemi jegyzetek, disszertációk lera operaénekes közreműködésével. Vezényel Wolfadó. Kálvária u. 2.
gépelése és mindennemű Irodai
munkák leggondosabb kivitelben
stal karnagy. Utána kb. 22.15: Pontos időjelzés,
Dr. Szigeti Andor £j
özv. úriasszony lakást, elidőjárásjclentés. hirek. Majd: Bachmann jazz a
sokszorosító irodáiában, Széchelátást kizárólag uri háznál
Dunapalota-szállóbói. — Berlin. 14: Gramofon. 16
nyi tér 16. (»(.Schlesinger cégnél)
Szives
ajánlatokat j
óra 30 perc: Orgonaverseuy a potsdami helyőr- keres.
»Uri asszony« jeligére a ki- j Cipészsegéd javításra felvéségi templomból. 18.30: Szórakoztató zene. 20: adóhivatalba.
tetik. Szlipits,
muzeum
A Zeneművészeti Főiskola szimfónikus hangvermellett.
senye. — Daventry. Experimentál 16: Tánczene. 17
Bútorozott szoba kiadó 2
óra: Könnyű klasszikusok. 19.30: Tánczene. 20: személynek is. Kelemen u.
r>!>I«l
11., I. 2.
Kávéházi zene. 21: Tánczene. 21.30: Francia szerGázkályha, nagyon szép, fezők estje. 23.15: Tánczene az Ambassador ClubLépcsőházi bejárattal bútohér zománc olcsón eladó.
ból. — Kattovltz. 16.45: Gépzene. 17.45: Könnyű
rozott szobát keresek 15Báuomkcrt sor 7.
zene. 19.40: Gordonkaverseny. 20.15: Hangverseny
ére. Jelige: «Diszkrét«.
közvetítése Varsóból. — Leipzig. 15.15: Gramofon.
Udvarkövezéshez
16.30: Operarészielek. 20: A chemnitzi városi zeneCsinosan bútorozott uccai
alkalmas terméskő, vagy
kar hangversenyének közvetítése. Utána: 24-ig:
szoba egy-két úriember réTánczene. — London. 17.30: Könnyű zene. 18.15:
szére kiadó. Fürdőszoba, te- erre a célra megfelelő
egyéb kődarabot keresek
Gyermekzene. 18.45: Hándel-áriák. 20.45: Az En- lefon. Zerge ucca 27.
megvételre. Dugonics tér
lente vonósnégyes hangversenye, Van Dresser éne12. Házmester.
517
Bútorozott szobában lakókesnő közreműködésével. — Prága. 16.30: Szóratárs kerestetik Lechner tér
Kitűnő hangú Rösler zon.
koztató hangverseny. 19.05: Az egyesitett prágai
7. szám.
gora olcsón eladó. Cim
tamburicazenekarok hangversenye. 21: Közvetítés
megtudható Bécsi körút
Brnoból. 22.15: Közvetítés a Národni dumból. —
17. szám.
Itóma. 17.30: Szórakoztató zene. 21: Operaelőadás.
— Szfambul. 15.30—17.30: Szórakoztató és táncSzép nagy aszpidisztra (szoAzonnalia kiadó egy né»v-9tsrozene. Cigányzenekar magyar és román dalokkal.
banövény; eladó. Fodor u.
" ' l a k á s a
17.30—19.30: Török zene. — Varsó. 17.45: Rádióze5b., Zomboriné.
nekar. 20.15: A varsói filharmónikusok hangverse- és egy l é.szobás buturnzo't vagy
zMlan <-»rzon lakás. —
nye Jan Kiepura közreműködésével. — Wien. 11: bútor
Keresek máiusra Belvárosban
Szövetségi himnusz. 11.10: A bécsi filharmóniku- komf-rtos »élsz >bá« 'akáat. Klein
levő töltőkályhát.
sok hangversenye Nilius tanár vezényletével. 15: laMskBzveHlfl, r u gonlcs fér 12. Jókarban
Ajánlatot Q í í g telefon
Kiadó szoba, konyhás szép
A Wacek-zenekar hangversenye. 18: Wagner: >A
O U O a é kérek.
lakás, villanyvilágítással. —
nürnbergi mesterdalnokok« cimü operájának előKálvária
ucca
4
.
Eladó
egy
fehér gyermekadása a bécsi állami Operaházból. Utána: Képágy. Hattyú ucca 23.
rádió.

Vennék

3 szobás

Felelős szerkeszd: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyonta'ott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Elirlnp- és Nyomdavállalat Itt. könyvnyomdájában.

A közkedvlet

klrályhalml

VJBOROK

* ¡mérését megke/.dlem.
Kivitelre árkedvezmény.
" i L ő w S r í t i e r , Polgár ucca 20 szám. 812
Szeded sz. kir. város polgármesterétől.

Kiadó modern I. em. lakás
minden komforttal, legmagasabb igényeknek megfelel. Szent György a 12.
szám, házmester.

üzlethelység
k i a d ó : 824

Deák Ferenc ucca 22.

38.506—1929. sz

Hirdelés.
Az 1876. évi VI. tc. 5. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel közhírré teszem, hogy
a szab. kir. város közigazgatási bizottsága a
m. kir. belügyminiszter urnák 4434—1929. eln.
számú intézkedése következtében a törvényhatósági bizoltság alakuló közgyűlésén újra
megalakítva lesz.
Szegeden, 1929. november 11-én.

Dr. Somogyi Szilveszter,
V.05

első emeleti modern lakás
májusra k<adó. Kölcsey u.
11. I em. Érlekeznl déli
1—3 óra közi, vagy lele
fonon 233.
984

polgármester

sz. házban, Rudolf tér
sarok, t o v á b b á Tisza

Lajos Etörut 48. sz. át-

Rőfösüzlet berendezés puldokkal eladó. László, Horváth Mihály ucca 1.
Antik mblóiok, könyvszekrények,
vitrinek, garniturak, asztalok,
szekrénye», kézimunkák

eladók.
Keresek megvételre an-.ik bútorokat bármiiy russz áiiapotban|ís.
Bithmné,
Tisza Lajos
körút 63. szí m
122

t——•—
Egy teljesen jókarban levő gyermekkocsi ernyővel
eladó. Szilléri sugárut 26,
Kissné.

Egy nagyon szép lakkcsiszolt hálószoba bútor olcsón eladó. Szent István téri festéküzletbe.

járó h á z b a n és Mars
fér 1. s z . üzletházban.

Érettségizett, gabona szakmában jártas fiatalember
keres tisztviselői, vagy raktárnoki állást, esetleg vidéken is. Levelet >Jó munkaerő z8< jeligére.

Középiskolások tanítását
vállalom, vizsgákra előkészít. Böhm László, Káfász
ucca 6a.
Érettségizett egyén alsó- és
'középiskolai tanulók tanítását jutányosán
vállalja.
»Lelkiismeretes 77' jeligére.

1929 november 12.

Ellátás
ZDugonics tér 12 sz. alatti kifőzéseinet Vitéz ucca
10. alá helyeztem át. ahol
elsőrendű házikoszt kapható, kihordásra is. Ugyanott ágypk kiadók.

EChamijt'ozísát jutányosán, lót.
á'láfsil vállalom

Ü O V á C S kélyhásmestar
Iskola ucca 16. szám,

838

Pincehelyiséget, lehetőleg a:
Belvárosban raklár céljaira keresünk azonnalra. Érdeklődni Szántó és Táriánál, Aradi u. 7. Telefon
4-34.

Asszonyok, leányok! Ki
ismerkedne egy nem független férfival. »Kor em
határoz t jeligérc.
Gavallér úriember barátságát keresi fiatal leány. —
'Szigeti r jeligére a kiadóba.

Már irost vigye

ím

Itá-isSírcipGjít

Barátságból jeligének levele
van a kiadóban.

Forró gummijavilóhoz, ho!
olcsón és tói megjavítják 1
Kossulh Lajos sugírut 29.

»Manci« végtelen örülök,
hogy ismét Szegeden látom,
csütörtökön a régi helyen
várom fél 8-kor. Laczi.

Találtatott a postán egy
colinder, igazolt tulajdonoTáncpartner jeligére levél , sa átveheti Kassowitz, Fel.
sőtiszapart 22.
van a kiadóban.

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.32.5, London
25.16 hétnyolcad, Newyork 515.97.5, Brüsszel
72.17.5, Milánó 27.03, Madrid 73.05, Amsterdam
208.31.25, Berlin 123.42, Bécs 72.55, Szófia 3.72,
Prága 15.28.25, Varsó 57.85, Budapest ÍWÍ.27.5, Belgrád 9.12.75, Bukarest 3.08 háromnyolcad.
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.80—27.95,
Belga frank 79.70-80.10, Cseh korona 16.85-16.95,
Dán korona 152.80-153.40, Dinár 9.98-10.06, Dollár 569.65-571.65, Francia frank 22.40-22.70, Hol.
landi forint 230.15—231.15, Lengyel zloty 63.90—
6-1.20, Leu 3.39-3.43, Léva 4.10-4.15, Líra 29.75—
30.05, Német márka 136.40-137.00, Norvég korona
15280-153.40, Osztrák schilling 80.10-80.50, Spanvol pezeta 80.25-81.25, Svájci frank 110.50-111.00,
Svéd korona 153.25—153.85.
Irány tat: A mai tőzsde igen üzlettelen volt
mindennemű ösztönzés nélkül. A berlini gyengébb
árfolyamok hatása alatt az irányzat erősen lefelé
hajló. Számottevő változás a Nova-részvényben
fordult elő, amely eddig szilárdan tartatta árfolyamát, míg ma csekély forgalom mellett több,
mint 10 százalékkal olcsóbbodott. Ez a váratlan
árcsökkenés az egész tőzsde hangulatára befolyással volt. A fixpapirok piaca üzlettelen, a deviza-,
piac valamivel szilárdabb.
Határidős terménytőzsde zárlat: Magyar buza
márc. kőt. 22.95, 22.98, 22.75, 22.79, zárlat 22.7922.80. lesz. 22.80, máj. köt. 23.65, 23.44, 23.46,
zárlat 23 46—23.17, lesz. 23.50. Bozs márc. köt.
16 38 16.12, zárját 16.12-16.13, lesz. 16.10, máj.
lesz. 16.60. Tengeri máj. köt. 16.30, 16.28, 16J37,
16.16. 16.19, zárlat 16.20-16.21, lesz. 1620. Irányzat ellanyhult. Forgalom élénk.
Budapesti terménvlŐ7 s de

zárlat: Buza 77-es ti-

szavidéki 22.65—23.00. 78-as tiszavidéki 22.75—23.15,
79-es tiszavidéki 23.20—23.55, 80-as tiszavidéki 23.45
—23.70. Bozs 14.45—14.55. Tengeri uj 13,10-13.60,
Irányzat csendes, a forgalom csekély. Mától kezdve
jegyzik az uj tiszai tengerit, az ó tengeri jegyzésa
megszűnt.
Ferencvárosi serlésvásár: Felhajtás 2510, eladás
700. Árak: Könnyű 122-134, nehéz 134-148.
. Oallértlszlitás árát mélyen leszállt.
• tollam! - Vállalom azonkívül fehérremöek mosását, férfiruhák vegyi liszlitását
Németh Gyula mosd és féoyvasaló Intézete Valéria
tér 14 és lakásomon: Br. Jóslka uccu 23. szám alatt.
Pontos és figyelmes klszolgól&s.

'08

1 yo
teljesen fővárosi mintára szervezve
és berendezve

SfeSemen és Kiitcsey u. sarkán.
Meleg és hidog ételek.
Tej 6s tejtsrmókek.
Menürendszerü étkezés.

941

Olcsó áraL Borravaló nincs.
Uri étkezőhely, nyitva reggel 6-tól este 10 óráig.

