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— Egy vacsora epilógusa. Szombaton este 
összejöttek többen mint kétszázan a főispánt ün-
nepelni. A vacsoráról és az ott elhangzott beszé-
dekről a Délmagyarország nem adott tudósítást. 
Ennek az a látszata lehetett — nem tudjuk, hogy 
igy volt-e, de gondolnunk kellett rá —, mintha 
személyeskedés vezetett volna bennünket a főispán-
nal szemben. Az ilyen ódiumot muszáj magunkról 
elhárítani. Más utunk nem volt e célra, mint leve-
let irni a főispánhoz és közölni vele. hogy a va-
csorára nem hívtak meg, a Magyar Távirati Iroda 
pedig, amelyet szintén nem hivtak meg, nem adott 
tudósitást az ott történtekről. Ezt a levelet nyilvá-
nosságra hoztuk és most előáll dr. Török Béla és 
azt mondja, hogy a vacsorát ő rendezte, hogy 
meghívót másnak se küldtek, ellenben küldtek alá-
írási iveket, továbbá kritikát gyakorol a mi újság-
írói munkásságunk felett és ellát "szaktanácsokkal. 
A kritikát mi álljuk és a kritikával szembehelyez-
zük lapunkat, amely nap nap után megjelenik és 
amely fölött a közönség legszélesebb rétegei mond-
tak Ítéletet, amikor köztudomásúlag olyan nagy 
példányszámban fizetik elő és veszik, aminőben 
szegedi lapot soha még megközelítőleg se vásárol-
tak. Török Béla soraiból érzékenység csendül ki. 
Higyje el, nem ambiciónáljuk bárki vacsoraren-
dezői babérait megtépdesni. Az övéit sem. Kész-
séggel ismerjük el azt a jogát is, hogy tanácsokat 
adjon. Ezt mi baráti aktusnak tekintjük, de meg-
van az a rossz tulajdonságunk, hogy barátaink 
tanácsát se követjük minden esetben. Ami már 
most az aláírási iveket ilieti, hát mi igenis azok-
ból reklamáltunk egyet. Azt akartuk nyomtatásba 
adatni, amit Török Béla ma szíves volt kinyomatni. 
Hogy aláírási ivek voltak és hogy azokat egy-egy 
olyan ur terjesztésére bízták, akik otthonosak a 
társadalom legkülönbözőbb rétegeiben. Hát higyje 
el nekünk, hogy mi ugyancsak otthonosak vagyunk 
és az ügynek tett volna vele szolgálatot, ha tör-
ténetesen nekünk ís küldött volna egy ivet. Nem 
mondjuk, hogy gyűjtöttünk volna. De magunk alá-
irtuk volna és elmentünk volna. Hangsúlyozzuk: 
a világért se akarunk kritikát gyakorolni. De higyje 
el az ügyvéd ur, hasonló esetben minden lapnak 
kell ivet küldeni és még azt sém szabad a vélet-
lenre bízni, hogy eljut e mástól egy iv az ellen-
zéki lap szerkesztőségéhez. 

Stefánia! zongoraes t j e X/15. Harmónia. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Pénteken 
reggel hat órakor, délután öt órakor, szombaton 
este háromnegyedhatkor. Prédikáció szombat dél-
előtt. 

— A m. kir. Ferenc J ó z s s f - t n d o m á n y -
egyetem Bará ta i Egyesüle tének orvosi szak-
osztálya október 10-én kezdi meg idei műkö-
dését. Az első ülés tárgysorozata a kővetkező: 
1. Elnöki megnyitó. (Tartja dr. Löte József) 2. 
Dr. vitéz Berde Károly: Tapasztalataim az 
Orsós-féle autovaccinával. 3. Dr. Qe'ei József: 
A ciliumok finomabb szerkezetéről. (Készít-
mények bemutalásával.) — Az ülés kezdele 
délután fél 6 órakor. 

MQhlmzéskiAilitá* Szegeden. A Singer 
varrógép rt. szegedi uj fióküzletének megnyitása 
alkalmából október 5-től kezd re helyiségeiben 
Kárász ucca 1. (Kék csillag mellet<) modern 
műhimzéskiállitást rendez, amelynek látogatásira 
ezulon is tisztelettel meghívja az érdeklődő 
közönséget. «o 

— Négy peitl premier írásban és képben, Koszto-
lányi Dazső, Szini Gyula, Síép Ernő, Karinthy Frigyes, 
Lakatos László, Kállay Miklós, Káimán Jenő, Lestyán 
Sándor cikkei, két teljes vicclap, az Annabál sláger-
kottái, érdekesebbnél érdekesebb ripoitok tarkitják a 
Színházi Élet legújabb számát. A Magyar Szinház új-
donságának .Masa pénzt keres" dnü vígjátéknak tel 
jeg szövege, mint darabmelléklet. Na^y és tartalmas 
vidék, mozi, sport, autó, divat, zene, amatőrfényképé-
szet stb. rovatok egészítik ki Incze Sándor nélkülöz-
hetetlen hetilapját, melynek ára 8000 korona, negyed-
évi előfizetés 80.C00 korona. Kiadóhivatal: Budapest, 
Erzsébet körút 29. 

F n o m felvágottat, prágai sonkát vásároljunk 
QlüCk C 'gné l . 420a 

sVIzvezetflk javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 1 0 - 7 2 . 

és gyermek h a r i s n y á k 
Női é s férf i keztyük 
csakis e l s ő r a n g ú g y á r t m á n y o k kaphatók 

Káldor J. és Tsa 
Kárász ucca 8. S Z E G E D Kárász ucca 8. 

Telefonszám 1102. 315 

HAZAT földet, földbérletet, lakást, 
üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-

.vetít N E Z E R országos 
7 iroda Bástya u. 19 Kultúrpalotánál 

— A román király jóváhagyta az u j megye-
beosztást . Nagyváradról jelentik: Az uj megye-
beosztásravonatkozó kormányintézkedésehet Károly 
román király is jóváhagyta, illetve aláirta a minisz-
tertanácsi határozatot. Az végső elhatározás sok 
tekintetben eltér az eddigi jelentésektől. Eszerint 
az anyaországnak mind a 76 vármegyéje meg-
marad s nem lesz változás a Bánságban sem, mert 
Krassószörénymegye kettéosztásáról csak később 
fognak dönteni. Törvényhatósági joggal Erdélyben 
a következő városokat ruházták föl: Arad, Temes-
vár, Brassó, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagy-
szeben és Nagyvárad. Ujabb rendezett tanácsú 
városok lesznek: Dicsőszentmárton, Nagykároly, 
Nagyenyed, Kolozs, Naszód és Bethlen. A megye-
székhelyek tekintetében annyi változás történik, 
hogy Alsó-Fejérmegye székhelye Gyulafehérvár 
lesz, Szatmármegyéé Nagybánya és Kisküküllő 
vármegyéé Balázsfalva. Egész Nagy-Romániában 
összesen 496 közigazgatási járás lesz, tehát 64 el 
több, mint eddig. Magában Erdélyben 25 tel nö-
vekszik a járások száma. A községek száma a 
királyságban 3672, Erdélyben 4034, Besszarábiá-
ban 714 és Bukovinában 312. 

Telefonon megrendelt színházjegyeket (te-
lefonszám 306), kívánatra hazaküldi a DÉL-
MAGYARORSZÁG jegyirodája . 

— A Szeged-vidéki háziipar megszervezése. 
A kereskedelemügyi és földművelésügyi minisz-
tériumok néhány hónappal ezelőtt tervbe vették a 
háziiparnak nagyobb arányokban való megszer-
vezését és felszólították az egyes kereskedelmi és 
iparkamarákat, hogy kerületük háziiparának állá-
sáról részletes jelentést tegyenek. A szegedi kamara 
jelentését be is küldötte a kereskedelemügyi minisz-
tériumhoz, amelynek képviseletében tegnap Csák 
Viktor miniszteri tanácsos, számvevőségi igazgató 
Szegedre érkezett. A minisztérium kiküldölte teg-
nap hosszabb tárgyalást folytatott a kamarában es 
délután dr. Cserzy Mihály fogalmazó társaságában 
meglátogatta Tápé és Kiskundorozsma községeket. 
Holnap a kiszombori kosárfonóipart fogja tanul-
mányozni, onnét Hódmezővásárhelyre megy át, 
ahol az utóbbi időben különösen kifejlődött hímző-
ipart tanulmányozza. 

A Qhevre közeyülflae. Ma este 8 órakor 
tartja a Szegedi Chevra Kaddisa—Sxentegylet 
a hitközség dísztermében tagavató és elnök-
választó közgyűlését. Az ünnepi beszédeket 
dr. Löw Immánuel főrabbi <s dr. Biedl Samu 
hitközségi elnök tartják, a zsinagógai énekkar 
pedig alkalmi dalokat ad elő. 

— A színigazgató tüzifasegélye. Andor Zsiga 
színigazgató szerdán beadványt adott be a város 
tanácsához. Beadványában azt kéri, hogy a köz-
gyűlés határozatában megállapított tüzelőanyag-
segélyt már most utalja ki számára készpénzben 
a város. A beadványt, amellyel a csütörtöki tanács-
ülés foglalkozik, dr. Gaál Endre kulturtanácsnok 
olyan javaslattal terjeszti elő, hogy a város ne 
készpénzben, hanem annak idején majd természet-
ben utalja ki a színház fűtéséhez szükséges tüzelő-
anyagot. 

Stefániái zongoraes t je X/15. Harmónia . 
— A szerencsés á l lamrendőr . A Szent József 

akció ismeretes sorsjátékának értékes főnyereményét, 
egy komplett háiószobabuiort az Alsótanyán mű-
ködő államrendőrségi kirendeltség egyik tagja, 
Andrássy államrendőr nyerte meg. A szerencsés 
államrendör az értékes nyereménytárgyat már át 
is vette és azt kiszállította Alsótanyára. 

Az Batl Kur í r hélfflől keidve állandóan 
fé hat órakor érkezik. Előfite'ések kézbesítése 
azonnal a vonat érkezése ulán, valamint pál-
dányonkint a r.kkancioknát és a trafikokban 
kapbaió, Se&esfyta-hirlaplroda Rudolf tér 5. 
Telefon 223. 4B9 

Megjelenik a Művészeti Lexikon 
— Fog házmissziós előadás. H. Maár Margit, deb-

receni testnevelési tanár, aki öt év 4ta felekezeti kü-
lönbség nélkül végez missziós munkát a debreceni, 
váci és szegedi feuyitőiutézetekben, Szegeden e hó 
9-én, pénteken déluián fél 5 órai kezdettel a város-
háza közgyűlési termében előadást tart. Beszédében 
ismerteti a fogházmissziót, a rabok nyomorúságos 
lelki állapotát, tisztább élet utáni vágyódását, egyesek 
megtérését és végre, hogyan óvhatják meg a szülők 
gyermekeiket a bűnözéstől. 

,Taky' biztos hatású hajszál eltávolító szer 
ismét kapható Hoffmanne nöifodrász üzleté-
ben. Híd ucca. m 

É r t s é l tér . Legújabb bécsi model-kalapok 
megérkeztek. Spécz Lajosné, Kö csey ucca 4. 
Wagner* palota. 502 
«2 Francia flanel 27, kelen gye vászon 16, 
dub eflanel 47, gyapjúszövet 100.000 koronáért 
kapható fodor Áruházban Iskola ucca 14. sz. a. 

Megjelenik a Művészeti Lexikon. 

Alüvésszet 
A 

Csütörtök 
színház heti műsora: 

Hattyulovag. Bérlet A. 2. 
Péntek: Dolly. Bérlet A. 3. 
Szombat: Dolly. Bérlet B. 3. 
Szombat délután ifjúsági előadás: Liliomfi. 
Vasárnap délután: Hattyulovag. 
Vasárnap este: Dolly, bérletszünet. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy-
i rodájában telefonon is megrendelheti . (Tele-
fonszám 306.) 

* A Hamburgi menyasszony. Az operettet, bár-
milyen jó, mégis csak rövid életre teremtette a 
sors. Hangulat játék, vidám furulyaszó, amit csalo-
gató pásztorfiu játszik a tarka délibábnak, lepke-
tánc, amivel egynapos életűket ünneplő pillangók 
bódítják magukat, azután mindennek vége. A him-
por lehull s a fáradt szárnyak beleolvadnak a 
szürke semmiségbe. A Hamburgi menyasszony is 
kedves volt, szép volt és ahol Magyarország vérző 
szivét siratja, még ma is hóditó, lelkesítő operett. 
Csakhogy a viccek már kopottak, mint a kifestett 
selyem, a dallamok lejátszottak, kedvetlenül von-
•zolják el magukat fülünk mellett és minden, min-
den, ahogy jönnek, ahogy mennek a figurák, az 
úgynevezett cselekmény, bosszantóan együgyűnek 
tetszik. Lehet az Lehár, lehet Gilbert, Kálmán, 
vagy akárki, az olcsó érzelmessége! drágán kell 
megfizetniük. Le kell mondaniok a hosszú életről 
és be kell érniük a mával, amelynek kedve és 
szive ürükkün változó, mint a politikusok meg-
győződése. Azért volt küzünsége a szerdai elő-
adásnak. Kevés, igaz, de annál lelkesebb hallgató-
ság. Az előadás készültséget, kedvet mutatott és 
az uj tagok sok ambíciót fordítottak a szerepükre. 
Kolbay Ildikó, a primadonna bájosan, keresetlenül 
adta magát. A játékában van rutin, grácia, de 
hiányzik a vér sziporkázása, az a bizonyos kis 
szikra, amely lángra gyújtja az operettért hevülő 
sziveket. Az éneke kulturált, a hangja kecses, de 
nem akarunk a jelen alkalommal se szűken, se 
túlzottan nyilatkozni e képességekről, van még és 
lesz reá idő, hogy tehetségét mélyebb perspektí-
vában még jobban megismerhessük. Fenyves Sán-
dor lej 'ödött, erősbödött szinpadi biztonságban. 
Gábor Mara mintha kissé jobban is énekelne, mint a 
mult évben. Dellynek is megizmosodott a humoros 
vénája és nem annyira a grimaszban, mint inkább 
a meggyőződéses komikumban keresi a hatást. 
Egyed Lenke ügyes komika. A többiekről egyelőre 
nincs mondanivalónk. Az előadás rendezése, le-
vonva természetesen azt, hogy régi operettnek 
már magától is kell mennie, nem volt túlságosan 
egységes. Hézagok mutatkoztak és kis laposság. 
A díszletek Összeállításában pedig tCbb ízlést ké-
rünk. Lila, rőzsaszin, sárga és züld már tübb mint 
futurizmus, ez már nihilizmus, összeesküvés a 
művészi szép ellen. Az előadást a küzünség mégis 
melegen megtapsolta és a szereplöket többször 
hívta a kárpit elé. I. v. 

* S t e f á n i á i a mai kor legkiválóbb zongora-
virtuóza vasárnapi nagy sikere után 15-én 
önálló zongoraestet ad a Tiszában. Jegyek 
Hsrmoniánal. 

* H attynlovag. Ma este ötödször kerül szinre a 
szinházban a szezon első bemutatója, melynek első 
előadásait zsúfolt házak tapsolták végig. A rendkívül 
mulatságos és groteszk témájú operett ma este is a 
premier szereposztása szerint kerül szinre és pedig a 
főszerepeket Trillap Ilc - - - — 
és Bilicsi játszák. 

Ilonka, Faith Giza, Faludi, Fenyves 

• Dolly. Pénteken este kerül bemutatásra a szezon 
első slágeroperettje, a Dolly. A szinház vezetősége 
minden áldozatot meghozott, hogy a darabot minél 
gyönyörűbb kiállításban mutassa be, az első felvonás 
könyvtárszobája egyenesen szenzációsnak ígérkezik. 
A darab hangulatos beállítása, a táncok pezBgo muzsi-
kája, Herczeg Vilmos szeiiőz dalai, Gábor Mara, Trillap 
Ilonka, Delly, Szentiványi, Rogoz, Bilicsi művészi játéka 
minden bizonnyal tartós sikert ígér a nagyszerű darab-
nak, melyet Szentiványi Béla rendez. A táncokat Delly 
Ferenc és Deér Imre tanították be, az uj díszleteket 
Miklós Gyula iparművész-festőművész festette. 

• A Dolly pénteken, szombaton és vasárnap este 
van műsoron. 

* Szombat délután ifjúsági előadás: Liliomfi. 
* Vasárnap délntán olcsó helyárakkal: Hattyulovag. 

Belváros legforgalmasabb helyén üzletem megnagyobbítása végett 
nagyobb Ifikével rendelkező 

t á r s a t k e r e s e k 
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8iiklaa*r«t acm aiUkséiM. Blitoa ••célhatéa. Ctakis te je« 
című levelekre válaaiolok. Ajánlatot .4-8 »i5x' lel, a kiadóba kérek 

Telefonos nagy irodahelyiség kiadó. 
Dugonics-tér 12. 

VETKEZIK, íSL^:"..^8^!!:1!™ J S * Szegediek találkozó helye. 


