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Az osztrák szocialisták súlyos támadása 
a „fascista Magyarország" ellen. 

„Egy csoport olyan ö s s z t c s k ü v i i t szőtt , amely egész Európa békéjét 
veszélyezteti.* 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs-
ből jelentik: A nemzetgyűlés ma délutáni ülé-
sén Rímek kancellár elmondotta expozéját, 
majd Ellbogen szocialista kép iselS indokolta 
meg, hogy pártja miért bizalmatlan az uj kor* 
mánnyal szemben. 

Ellbogen foglalkozott a magyar frankhamisí-
tás ügyével is és éles támadást Intézett Magyar-
ország ellen. 

Hangoztatta, hogy Magyarországon van egy 
csoport, amelyhez magas, magasabb és legma-
gasabb állám egyének tartoznak és akik abból 
a különös nézőpontból indulnak ki, bogy a 

magyar hazafias célok érdekében minden bin 
meg van engedve. 

— Nemcsak gyilkolni és más emberek zsebei-
ben turkálni szabad — úgymond Ellbogen — 
hanem pénzt Is hamisitani. Ez a csoport most 
olyan összeesküvést szőtt, amely egész Európa 
békéjét veszélyezteti. Ei az igazi fascizmus, 
amelynek alaptermészete a gyávatág. 

Ellbogen ezután a Reichspost ellen intézett 
támadást, amely szerinte a magyar érdekeket 
szolgálja, majd a kormányt vonta felelősségre, 
hogy a magyar törekvések ellen nem fejt ki 
ellenállást. 

| /IC Szombat. Róm. hat. Marcell p. vt. Protes-
• / I W l táns Gusztáv. Nap kel 1 ára 43 perekor, 

nyagutk 16 óra 37 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. o. 10—l-ig, d. n. 4-7-ig. 

Hnzaum nyitva tS. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (köxponü egyetem L emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig. d. n. 3—7-ig. 
A szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8 

Arakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közű! szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Uiszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

— Óriási robbanás és tűz Ploestiben. Buka-
restből jelenlik: Ploestiben a Commerta petróleum-
finomitó gyárban éjszakának idején nagy tüz ütött 
H. A finomító gép felrobbant, mire a lángok ki-
pattantak és kiterjedtek az egész épület részére 
átcsapva. A robbanás oly hatalmas volt, hogv az 
egész város felriaát és nagy pánik támadt. Ter-
mészetesen a tűzoltóság megerősitett osztagokkal 
vonult ki a tüz lokalizálására, de a munkálatok 
eredménytelenül folynak, a veszély nem enyhült, 
mert a tűz még mindig tart. Akár eddigelé 20-30 
millió lei. A tüzkatasztrófával kapcsolatban a Pio-
esti—Morenii országúton autóbaleset történt Fuchs 
mérnök az állami petróleumhivatal képviseletében 
többedmagával autón igyekezett a tüz színhelyére. 
A soffőr száguldó gyorsasággal vezette a kocsiját 
és nem vette észre, hogy az egyik mellékutról egy 
szekér tért a főútra. Az autó teljes sebességgel 
belefutott a szekérbe. Az összeütközés oly heves 
voll, hogy az autó visszaesett az árokba és a 
bennülök mintegy 30 méternyi távolságra repültek. 
A kocsivezető és a mérnök szörnyethalt, a többi 
utas kisebb sérülésekkel menekült meg. 

— Előadás a mérlegrandelatrőL Mint már 
megírtuk, szombaton este félhét órakor dr. 
Léndri Vilmos, a Magyar Qyáriparosok Orszá-
gos Szövetségének adóügyi referense a keres-
kedelmi és iparkamarában előadást tart az uj 
mérlegrendelefről. Előadásában ki fog terjesz-
kedni a rendeletnek ugy a vállalatokat, mint 
az egyéni cégeket illető részére és gyakorlati 
példákkal fogja illusztrálni a mérlegkészítés 
különböző módozatait. 

— A dorozsmai képviselőválasztás epiló-
gusa. Még Eckhardt Tibor dorozsmai képvi-
selőválasztásának id jén történ , 1922 julius 
9-én, hogy Soós Mátyás, Soós Amál, Soós 
Mihály és Vast Vince dorozsmai legények 
összeverekedtek Eckhardt Tibor fölött. Véres 
verekedés támadt köztük, aminek hire eljutott 
a csendörségre iv, ahonnan erős készenlét ment 
ki a kocamába és lefogta a virluskodó legé 
nyeket. A szegedi törvényszék súlyos testisértés 
cimén Soós Mihályt 1 tv és 6 havi, Soós Má 
tyást 5 havi és V>ss Vincét 3 havi birtönre 
ítélte. Az itélő ábla Soós Mítyás büntetését 
6 hónapi birtdnre emelte fel, mig Vass Vincéét 
1 hónapra szállította le, Soós Mihály büntetését 
helybenhagyta. 

— Meghalt Kohn M9r. Kohn Mór nagy-
kereskedő, a Magyar ÁUalános Takarékpénztár 
rt. szegedi fiókintézete igazgatótanácsának elnöke 
14-én este 7 órakor életének 79. évében rövid 
szenvedés után meghalt. Kohn Mór a szegedi 
társadalmi és gazdasági életnek évtizedek óta 
ismert és számottevő tagja volt. Nagykereske-
déie, amelyet itthon éa a város halárán messze 
tul mindenhol a legelőnyösebben ismerlek, az 
igen rokonszenves vonásokkal megáldott tulaj-
donos szolid, szakértő és gondos vezetése foly-
tán emelkedett országos hl névre. A megboldo-
gult évtizedeken át elnOke volt a Stegtdi Álta-
lános Hitelbanknak, amely tudvalévőié®! a leg-
utóbbi években egyesűit a Magvar Altalános 
Takarékpénztárral és mint annak fiókintézete a 
réginél is számottevőbb lényezője leli gazda-
sági életűnknek. Üzletétől, amely nevével el-
választhatatlanul egybeforrt, a háború után 
megvált és tevékenységét eiiől kezdve pénz-
intézetén kivűl humanitárius intézményeknek 
szentelte. Pénztárosa volt- a Ziidó Szent-
ecyletnek és gondnoka as Árvaegyletnek. 
Harmónlkui, szép és befejezett élet jutott osz-
tályrészéül. A közszeretetben álló 79 éves Oreg 
ur sosem betegeskedett és egészséges fizikumá-
ban hajlóit korában is deiűs lélek lakozott. 
KJenc nappal ezelőtt leit beteg vakbélgyulladás-
ban és a nyomban végrehajlott operáció nem 
segíthetett rajta. Mindenki, aki ismerte, mélyen 
fájlalja halálát. Özvegyén kivűl egyetlen leánya: 
Felice, veje, Glücksihal Lajos vezérigazgató és 
unokája, Glicksthal Anny gyászolják. Temetése 
vasárnap délelőtt 10 órakor less a Kölcsey 
uccai gyászházból. 

— Sakkverseny. A szegcdi sakkosztály 
folyó hó 17-én délután félnégy órai kezdettel 
sakkversenyt rendez az Oroszlán uccai Otthon-
kávéházban. A legjobb eredményt elért nyolc 
versenyző dijazva lesz. Nevezési dij 10.000 
korona. -

A asegedi Zsidd NSegyesfilet folyó hó 
17-én, vasárnap déutáá felOt órakor Ozv. Hol-
ttér Jakabné elnöknő lakásán választmányi 
ülést tart, amelyre az űgy fontosságára való 
tekintettel — a választmány és vigalmi bizott-
ság igen tisztelt tagjait tiszteletlel meghívja az 
elnOkaég. Tárgy: A teadélután részletes elszá-
molása. Eselleges ujabb jótékonycélu mulatság 
rendezése, stb. folyóügyek. 

— Eszperantó tanfolyam. Az eszperantista mun-
kások ji\iuár 18 án, hétfőn este 7 órakor uj in-

Srenes tanfolyamot kezdenek kezdők számára 

eák Ferenc ucca 25/a alatti helyiségükben. Ha-
ladó összejövetelek csütörtök, szombat este és 
vasárnap 5—9 között. 

A Zrínyi Sport Bgyesfllel ma esle fél 9 
órakor rendezi szokásos klubvacsoráját a Tisza 
száJó éttermében, melyre az egyesület és a 
táraegyesülelek tagjait ezúton is meghívja. 

1 — Az Országos Stefánia Szövetség 52. számú 
anya- és csecsemővédő intézet folytatólagos elő-
adása 17-én, vasárnap délután három órakor lesz 
a Csongrádi sugáruti elemi népiskolában. Az anyák 
részére az előadást dr. Bereak Péter szülész-% 
nőorvos tartja a vetélésekről. 

Uj tfinckurzusok kezdődlek Révész Béla 
tánciskolájában (Tisza- siá ló, I. em.) Felnőttek 
részére este 8 órakor, diákok részére délután 6 
órakor. Tánckurzusok hétfőn és pénteken. A 
modern táncokból magánórák egész nap. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelrntése: 
Hazánkban a csapadék, mely a keleti részeken 
csaknem kivétel nélkül eső volt, kiterjedt az 
egész országra. A Dunántulon helyenként a 
csapadék 19 cm.-t is elér. A hőmértéklet 
maximuma Debrecenben 6 fok C., Magyar-
óváron mtaus 6 fok volt. Jóslat: Borús, csa-
padékos idő, fagypont körüli hőmérséklet, ké-
sőbb változékony. 

Fehér és ajour hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-tdrs. Szeged, Kárász ucca 1. m 

— Rövid hírek. Békéscsabáról jelentik: Tegnap 
vonták be az árviz területére kirendelt közerőt, a ka-
tonai és műszaki csapatokat, mig a szükséges gát-
épitési és partjavitási munkálatokat fizetett munkások-
kal folytatják tovább. - Rómából jelentik: Az északi 
Szomai földi helyzetről kiadott hivatalos jelentés sze-
rint az ország meghódítása előrehalad. Olaszország a 
tengerpart korlátlan ura és csupta az ország belsejé-
ben vannak még lázadő csoportok, amelyek azonban a 
kis olasz helységekre nem tudnak számba«ehető nyo-
mást gyakorolni. — Rómából jelentik i Észak Olasz-
országból reggel érkező hirek szerint a hideg idő és a 
havazás még egyre tart. Génuából 13, Milánóból 10 
fok C. hideget jelentenek. Firenzében állítólag 35 cm. 
magasan áll a hó. Rómában ezzel szemben állandó 
meleg van szirokkóval és esővel. 

A DÉLMA1GYARORSZÁG jegyirodájában 
egész nap válthat színházjegyet. Telefon-
rendelésre a lakására szállítja. Telefon 306. 

Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. 

Porosz-szén. K'lenbmk. Telefon 66. 
13? 

U 

I Buster a „ b úv á r " hé t f őn leszáll I 
I a Belvárosi Mamiba 

FRACK INGEK 
gallérok, kézelők, nyakkendők stb. 

nagy raktára 

Pollák Testvérek nél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 

MA ESTE 

Kass - kávéházban 
NICHOLSON'S 

J A Z Z - B A N D 
muzs iká l 

TÁNC, R U L E T T 
értékes dijakkal. 

i . . . . . i M7 

Telelőn; . 
Irodai 2-58. Be lváros i Mozi 

Telefoni 
pénztári 5-82. 

Január 16., 17-én, szombaton és vasárnap 

Mtnil QíllO a *H é t l e n g e r ördöge c. attrak-
üll l UlilÖ, ció főszereplőjének uj filmje: 

Mindenkié és senkié...! 
Szerelmi regény 8 felvonásban. — Azonkívül; 

A l l o r í t M Z f l S Ö Ü i f c . 2 felvon, amerikai burleszk. 

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 1 és 9 órakor 

Telefon 11—85. K o r z ó M o z i Telefon 11-85. 

Január 16., 17-én, szombaton és vasárnap 

Pola Negri, Harry Liedtke 
és Werner Krausz főszereplésével: 

g ? 5 u m ü y u n " D r á m* 6 fe!v°násban-

Azonkívül: g f t q ^ Burleszk 2 fel-

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon: 
16-33. Széchenyi Mozi Telefon: 

16-38. 

Január 17'én, vasárnap 

Szöktetés a szerályból 
Napkeleti történet 8 felvonásban. — Főszerepben: 

N i c o l a s C o l l í n é s N a t h a l i e K o v a n k ó . 
Egyidejűleg: 

Magyar Híradó. 
Elöadásók kezdete 3, 5. 7 éa 9 órakor 


