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pesteH országos válasz talányi ütést tartott, a 
melyen a szegedi ikerüfot nevében Molnár 
József aie'nok vett részt. A szövetség vezető-
sége és a kerületek többsége a Szövetségnek 
a szociáldemokrata pártba való belépése és a 
Szövátség feloszlatása mellett döntött. 
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— A csanádmegyei főispán felmentése 
A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy 
a magyar kormány dr. Justh Jánost. Osfinád 
vármegy© főispánját ezen állásától saját ké-
j-elmére felmentette. 

— Változások a pénzügy igazgatóságon. 
Szende Pál pénzügyminiszter elrendelte Tő-
rös Sándor szegedi ipénzügyigazgató, Erőssy 
Dénes pénzügyi főtanácsos, a számvevőségi 
osztály főnöke és Eiben Rezső pénzügyi fel-
ügyelő nyugdíjaztatását, mintán törvényszerű 
szolgálati idejüket betöltötték. A pénzügy-
igazgatóság vezetésével a miniszter ideigle-
nesen Sajtos Samu b. pénzügyiigazgatót bizta 
ineg, miig a számvevőség vezetését Vincze 
Aladár számtanácsos vette át. Tőrös Sándor, 
aki 1883-ba.n Szegeden kezdte meg működé-
sét mint .gyakornok, közel tiz esztendeig ve-
zette ugy a közönség, mint hivatalnoktársai 
szimpátiájától kisérve a szegedi pénzügyigaz-
gatóságct. Sajtos Samu, akit a miniszter egy -
előre csak ideiglenesen bízott meg a hivatal 
vezetésével, csak három esztendeje van Sze-
geden, nem kétséges azonban, hogy — érde-
mei elismeréséül —• legközelebb már mint ki-
nevezett pénziigyigazgató folytatja működé-
sét. 

— A rokkantügy, mint szociális prob-
léma. E cim alatt vasárnap este a városháza 
közgyűlési termében szabad előadást tartott 
dr. Deák Lajos, a Hadirokkant, Hadisérült é> 
Hadiárva Szövetség alelnöke. Az érdekes té-
ma nagy közönséget vonzott, amely nagy fi-
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gyolemmel hallgatta az előadót ós élvezetes 
előállását. A rokkant ügy országos ügy, ame-
lyet felkarolni kell mindenkinek, mert mind-
annyiunkért küzdöttek azok a szerencsétle-
nek, akik bénán, rokkantam tértek haza az 
ötödfél esztendeig tartó kinosemlékii és vé-
res háborúból. iA gyűlést dr. Hollós József 
nyitotta meg, majd Deák Lajos hozzákezdett 
előadásához, amelyben összehasonlítást tett a 
szociális követelések és a mai társadalmi rend 
között, majd rámutatott az eddigi termelési 
rendszerre, amelylye] szembeállította a szo-
ciális termelési rendszert és a kommün állam 
szükségességét hangoztatta, A rokkantügyre 
rendkívül fontosnak tartja, a kommün állam 
szükségességét és végül köszönetet mondott 
Szeged városának, mert a szegedi rokkantügy 
rendezéséi'e félmillió koronát szavazott meg, 
amely cselekedetével a városnak sikerült 
anarchiát leszerelnie. Deák "Lajos meggyőző 
érvekkel támogatott előadását siirü tapsokkal 
honorálta a hallgatKteág. 

— A Kereskedő Tanács uj elnöke. Jelen-
tette a Délmagyar ország, hogy Bach Jenő, a 

I Kereskedő Tanács elnöke lemondott. A Ke-
reskedő Tanács vasárnap ülést tartott, ame-
lyen — -mint értesülünk — elnökké Ottovay 
Károlyt választották (meg. 

— Rendes fizetést kapjanak a becsüsök. 
PásMor Józsiéi törvényhatósági bizottsági 
tag a következő indítványt terjesztette a de-
cemberi közgyűlés elé: Mondja bt a 'közgyű-
lés, hogv a becsüsöket álásukban véglegesiti 
és rnegállápit szántukra rendes fizetést és lak-
bért. 

— Rejtett áruraktár az Attila-utcában. 

Nagy feltűnést keltett a DélmagyarWszág va-
sárnapi lik adása arról, hogv a Munkástanács 
megbízottai Lusztig Ennő Tisza Lajos-köruti 
kereskedő raktárában és pincéjében rejtet; 
hábpruelőtti árukra bukkant. Jclehtettiik. 
hogy a Munkástanács kiár-usitíatja az áruikat, 
imég pedig háború előtti árakon utalványrend-
szer alapján. Hétfőn délután valaki 'telefonon 
jelentette be nekünk, hogy Lusztig Ernőnek 
az Attila-utca 6. számú házban is van egv 
nagy pincertatílára, amely a zsúfolásig meg 
van töltve hábote előtti árukkal. Nem: tartot-
tuk megengedhetőnek, hogv ezt a bejelentési 
az illetékes-hatóság tudomására hozzuk, azért 
ezen az uton hozzak azt nyilvánosságra. 

— A Katolikus N Ő v d ő kép- és ipar-
művészeti kiállítása. Másfélhéttel a szeretet 
ünnepe előtt, minden izében szép és -hasznos 
kép- és iparművészeti kiállítást rendezett, a 
Katolikus Nővédő, saját székházában. Vasár-
nap délelőtt 11 órakor minden különösebb ün-
nepség nélkül nyitották meg a. megtekintés-
re és pártfogásra egyaránt érdemes kiállítást, 
amelynek nagyszámú nézőközönsége akadt, 
Dr. Kúszó Istvánná elnök nő f ogadta az ösz-
-zes nőegyletek vezetőségét, a hatóság képvi-
selőit és a közönséget, amelynek soraiban 
szép számmal voltak katonák is. Dr. Zadra-
rec István tartotta a megnyitó beszédet, a 
melyben a szép kultuszáról emlékezett meg 
fenkölt gondolkozásról tanúskodó, lelkes sza-
vakban. A tetszéssel találkozott megnyitó be-
széd után a közönség megtekintette az ízlés-
sel megrendezett kiállítást, amelynek érdekes 
éK értékes tárgyai között láthatók Szent 
györgyi Ltván, Kallós Ede, Teles Ede, Pász-
tor János, Markvp Donatello, Betlen és Bez-
!wovszky szoborul kotásai, Joaehim és Alexies 
festményei és több magántulajdont képező 
kép, nemkülönben a Reieh Erzsi által össze-
válogatott iparművészeti kézimunkák és azok 
a 'kézi-munkák, amelyeket Miskolrzy Emma, 

Jeleky Lászűóné, Sínger Hi lda és Havas Ho-

na készítettek. A megnyitás napjan több vá 
sárlás történt és kívánatos is, hogy a kiállító-
son látható alkotó,soknak és kézimunkák -
minél nagyobb kelendőségül legyen. 

— A kassa-oderbergi vonalon megszűnt 

a forgalom. Kassáról jelentik: Ma reggel ta 

a Kassa-ode.rbergi vasúti üzemet beszüntet-

ték. 

— Zongora matiné. A városi zeneiskola 
vasárnap délelőtt a Korzó-moziban rendezte* 
első hangversenyét, amelynek keretében mu-
tatkoztak be Bárányi János tanítványai. A 
•műsort Haydon „Fantáziá"-ja vezette be, a 
melyet Bóna Traján játszott ügyes és fejlő 
dós re alk almas technikával, Fáy Olga Mozart 
A-moll Rondó-ját adta elő fiaoman éé kéozüí-
ten. Beethoven F-dur szonátáját Kornfeld El-
la éreti lei fogással és az adagon felül va'6 
technikai készültséggel ^onográzta. Kap-n 
Kató Schumann „Papiiion"-j,íl an muteU i' 
meg a hivatott ságra váló* -örekvé-ét, mig 
Csurgó® Auua Schubert ÍJ rt moll menuet-
jében biztató előrehaladásáról tett tanúságot. 
Schiv.ir'it Izabellánál a törekvést tapasztal-
tuk Chopin ÍLdvir noet-urno-jának és az .Asz 
dnr inxpromtn-jának tolinácsolál|ftban. Jó-
nás Lili, korát meghaladó érettséggel játszot-
ta Mendelssohn Fis-mo.ll fantáziáját. A zon-
gorának ez a fiatal művelőié, már a kora v 
vosszal nagy sikerrel zongorázott a Tiszában, 
amikor is bebizonyította, hogy jövendője eb 
a legteljesebb bizalommal nézhetünk. A sor-
rendben utolsónak Singer Irán játszott, akii" 
a közönség a többi növendékkel együtt diri* 
t a p-s o kban r és z esi te 11. 

— Szervezkedő gyűlések. Vasárnap délelőtt 

a cselédek szervezkedő gyűlésre jöttek öws/.e 
a iMünkásotthonban. Először WaUksch 'Kál-
mán és Munkácsi, István beszéltek a gyüleke-
zethez, hangoztatva a szervezkedő..- fontossá -
gát, majd elhatározták, hogy deCrmher 29-én 
alakuló nagygyűlést tartanak, amely.m m 
alakítandó szerkezetnek a -zo*-!ál iempkrata 
párthoz való csatlakozását főgják kímon hiai. 
— Az építőmunkások is -asum-rp: ,, r+r-ték 
gyűlésüket a Munkásotthonban, ahól IVal 
lisch Ká lmán üdvözölte a megjelenteket, 
majd az épitőnnmkásők elnökévé megválasz-
tották Kálmán Józsefet. (Ezután elhatároz-
ták, hogy kollektív szerződés létesítése végét-
érintkezésbe lépnek az ó^Jt i rv-derekkel. 

— Halálozás, Özv. Rózsa Mérné. szül. 
Goldberger Fanny 87 éves korában hossza-
betegsóg irtán elhunyt. Temetése szerdán dél-
előtt léi 11 órakor lesz az [-.kola-utea 20. > 
gyászházból. VÁZ elhunyt urinöt nagyszáma 
rokonság gyásztól ja. 
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Kohn bácsi 
Egy hordár történet 3 felvonásban. 

Szövegét irta: Szö f t c S z a k á l l . 

Örök szerdem 
Fantasztikus filmjáték 4 felvonásban. 

A főszerepben: Mtadg Chr i$r t iaos . 
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