
1926 január 20. DBLMAQYARORSZAQ: 

A német birodalmi gyűlés feloszlatása 
ismét ki látásban van. 

Berlin, január 19. Mint több lap jelenti, po-
litikai körökben felteszik, hogy a birodalmi 
gyűlés parlamenti frakciójának a hitározata 
folytán dr. Luthernek a semleges középkablnel 
alapítására Irányuló törekvéseit meghiúsultak-
nak kell tekinteni. Mint a Lokalanzelger írja, 
dr. Luther, ugylálszik nem szándékozik vissza-
adni megbízatását. Az a szándéka, hogy egy 

szabadon slakult kabinettel kísérli meg a vál-
ság megoldását. Más lapok hivatalnok-kabinet-
ről beszélnek. A forrás kijelenti, hogy a hiva-
talnok-kabinet csak ugy maradhat meg, ha 
legalább is a centrumot megnyeri a maga 
számára. Ha a hivatalnok-kibinet kudarcot vall, 
ugy egyetlen alkotmányos megoldás: a biro 
dalmi gyűlés feloszlatása marad hátra. 

A magyarországi ébredőkkel való kapcsolatért 
szállnak sibra 

bizalmas körlevelükben a bécsi kampóskeresztesek. 
(A Délmagyarország bécsi tudósítójától) Az 

anyagilag és erkölcsileg egyaránt teljesen össze-
omlott bécsi kampó3keresztesek pártjának reorgani-
zálását most egy, az ellenzéki frakcióból alakult 
bizottság vette kezeibe. Ez a bizottság meg sze-
retné teremteni a békét a vezetőség és az elége-
detlen ellenzéki csoport kőzött és ezért a napok-
ban szigorúan bizalmas köriratban fordult a párt 
tagjaihoz. A körlevélben a reorganizáló bizottság 
kénytelen beismerni, hogy a pártvezetőség tagjai 
valóban elkövették mindazt, amivel egyes lapok 
megvádolták őket. Mindazonáltal ezekre is szük-
sége van a pártnak, állapítja meg a körlevél, miért 
is meg kell velük egyezni. 

Ezután rátérnek a fegyveres alakulatok feltá-
masztására és azt írják, hogy Bécsbe kell hozni a 
a német bíróságok által körözött Rossbach főhad-
nagyot, a hírhedt terrorista vezért. 

— Épp ugy helyre kell állítani az összeköttetést 
Czedron alezredessel — folytatódik továbbá a kör-
levél —, akinek közreműködése igen értékes és 
aki annakidején Hitler megbízásából az osztrák, 
délmorvaországi és nyugatmagyarországi osztagok 
parancsnoka volt és aki igen értékes összekötteté-
sekkel rendelkezik a magyar ébredők körében. 

Ebből az írásból tehát kitűnik, hogy az össze-
omlott bécsi kampóskeresztesek a budapesti ébre-
dőktől várják feltámadásuk lehetőségét. 

.4 Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

A tanács összeállította 
a kamarai választások központi bizottságának 

hivatalos listáját. 
A szerdai közgyűlés az uj adófelszó imlási bizottságokat is megválasztja. 
Bizalmi indítvány a Bithl en-kormánynak, — Apró-cseprő ttgyek a közgyűlésien. 

A szerdai közgyűlés tárgysorozatának első he-
lyére tűzte ki a tanács a keddi előkéézitő ta-
nácsülésen azt as indítványt, amellyel a frank-
hamisítással kapcsolatban bizalmat kivin sza-
vazni Beihlen István grófiak, mert ugy látja, 
hogy a Bethlen-kormány radikálisan fogja ki-
irtani az ország közéletéből azt a fskélyl, amely 
annyit árlotl az ország hitelének, 

A szerdai közgyűlés tárgysorozata ettől s bi-
zalmi iivaslitiól eltekintve, meglehetősen szürke 

lesz, ha ugyan lehet és szabid az előkészítő 
tanácsülésen történtekből kO vetkeztetni. A „nagy-
fejűn* ugyanis alig történt valami. Apró-cseprő 
ügyeket készilgeteit elö a sablonos forma sze-
rint a tanács, pedig máskor, normális körül-
mények kőzött a Januári fcőzgyü ések tárgyso-
rozata nagyon gazdig és nagyon változatos 
volt, ami érthető is, hiszen az esztendő küszö-
bén mindig sok sz elintézni való. 

A napirend egyik legfontosibb ponija 

a kamarai választások irányítására és lebonyolítására kiküldendő bizottság 
tagjainak megválasztása lesz. 

A kereskedelmi miniszter rendelete értelmében 
ugyanis ut a hat tagbői álló központi bizott-
ságot a közgyűlésnek kell megválasztania ugy, 
hogy a bisoltság három tag|a a kereskedők, 
három pedig az iparosok köréből kerüljön ki. 
A tanács elhatározta, hogy a következő keres-
kedők, illetve iparoaok megválasztását Java-
solja s közgyűlésnek :• A kereskedők köréből: 
Bokor Adolf, Wagner Ferenc és Vértes Miksa; 
az iparosok köréből pedig dr. Biedl Samu, 
fároli Oéza és Pongrácz Albert szerepelt a ta-
nács eredeti listáján. A polgármestert azonban 
a tanácsülés után értesítették, hogy a kamarai 
választátok ideién dr. Biedl Simu nem fog 
Szegeden tartózkodni és igy a tanács utólag 
elhatározta, hogy bslyette Schwarz Minőt veszi 
fel a hivatalos listára. A központi bizottság 
elnöke a rendelet értelmében a polgármester 
lesz, állandó helyetteséül pedig a tanács dr. 
Szendrey Jenő megválasztását Javasolja. 

A szstdii közgyűlés tárgysorozatán a kamarai 

központi bizottság megválasztásán kivül más 
választás is szerepel, még pedig 

az adófelszólamlásl bizottságok 
megválasztása. 

A tanács Fodor Jenő adóügyi tanácsnok ja-
vaslatára elhatározta, hogy az érdekeltségekkel 
történt előzetes magállapodások érielmében a 
kővetkező listát terjeszti elő a közgyűlés elé : 

Az I. számú bizottság rendes tagjai: Kiss Fe-
renc (a mezőgazdasági kamara jelölése alapján), 
Bokor Adolf (az iparkamara kereskedelmi osztá-
lyának jelöltje), dr. Ujj József (az ügyvédi kamara), 
Rainer Ferenc (az iparkamara ipari osztálya), Mi-
hálovits D ÍZSŐ (a törvényhatósági bizottság). Pót-
tagok: Bagári Káimán (a mezőgazdasági kamara), 
Bruckner Ede (az iparkamara kereskedelmi osz-
tálya), Schwarz Manó (az iparkamara ipari osz-
tálya), dr. Hajnal István (az ügyvédi kamara), dr. 
Kovács József (a törvényhatósági bizottság), 

A II. számú adófeiszólamlási bizottság rendes 
tagjai: Korom Mihály (a mezőgazdasági kamara), 
Vértes Miksa (az iparkamara kereskedelmi osz-

tálya), Körmendy Mátyás (a kamara ipari osztálya), 
dr. Temesváry Lajos (az ügyvédi kamara), Kónya 
János (a törvényhatóság). Póttagok: Magyar József, 
Karbiner Péter, Metzger Péter, ludányi Bay Berta-
lan, Ördög Vince. 

A III. számú bizottság rendes tagjai: Csonka 
Antal (mezőgazdasági kamara), Kautmann Sándor 
(kereskedelmi és iparkamara kereskedelmi osztálya), 
Szabó Imre (az iparkamara ipari osztálya), dr. 
Szeles józsei (ügyvédi kamara), Hajnal István 
(törvényhatóság) Póttagok: Csiszár István, Becsey 
Aladár, Peregi Mihály, dr. Sőreghy Mátyás és 
Császár Mátyás. 

A tanács számit arra, hogy ellenlista is lesz a 
közgyűlésen és ezért a hivatalos listáról szavazó 
lapokat készíttetett, mert megtörténhetik, hogy név-
szerinti szavazást kérnek. 

A tanács bemutatja a közgyűlésen azt a határo-
zatát is, amellyel százmillió koronát utalt kl a 
békésmegyei árvízkárosultak segélyezésére. Ezzel a 
határozattal együtt bemutatja a népjóléti miniszter 
leiratát, amelyben a százmilliós segélyért köszöne-
tet mond a városnak és bejelenti, hogy a pénzt 
rendeltetési helyére juttatta. 
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Második lettem. 
Nem vagyok babonás ember és nem bízom a sze-

rencsémben. Például sohase üdvözlök igy senkii, hogy! 

van szerencsém 1 Mert hiszen ugy sincsen. Nem Szo-

kásom sorsjegyeket összevásárolni, mert jól tudom, 

hogy a sors könyvében meg van Írva, miszerint éa 

nem nyerhetek. Nem, nem, soha. Lóversenyekre se 

járok, meri hiszen egészen bizonyos, hogy ott lóvá te-

szik az embert. Azt ugy is előre lehet látni, hogy va-

lamelyik ló elsőnek jön be, de én egy lóért nem hogy 

országomat (mint Rikhárd király, a harmadik) adnám, 

de egy hamis frankot se teszek föl érte. 

Egészen ártatlanul és véletlenül kerültem a napok-

ban egy verseny tüzvonalába, a Kass-kivéház művész, 

asztalánál, ahol jó szinésznők, szép színészek és hiva-

tásos bohémek is ültek. A csúnyaság! verseny második 

diját nekem osztották. Az első dijat Stép ur nyerte. 

Nagyon leverően hatott reám az eset. Ezért küzdöttem, 

szenvedtem, dolgoztam, nélkülöztem négy hosszú évti-

zeden keresztül, hogy most csak a második helyre 

kerüljek? Bűbájos szomszédnőm erre biztatott, hogy 

a táncversenyben is vegyek részt, talán ott majd kár-

pótolom magamat és kiküszöbölöm a csorbát. De, 

mondom, én nem bizom a szerencsében. 

— Külömben is, szakállal nem lehet táncolni. Látta 

már maga Bemard Shawt vagy Tolsztoj Leot bösztö-

nözni, simmizni vagy csárdást járni? Engem eletem-

ben egyszer vittek táncba, egy tápal lakzin. Hetven-

hétéves matrónával lejlettem a mártó gatSst, kora dél-

utántól kivilágos kivirradtig. Csekélység, csak három 

napba került, mig a bokaizületeim és térdszalagjaiia 

ismét visszanyerték eredeti rugalmasságukat. Szóvad, 

nem táncolok. 

A szépségverseny következett, amelynek második 

diját egy valóban gyönyörű ifjú hölgy nyerte et. Oda-

siettem hozzá és kollegiálisán üdvözöltem. 

— Bravó, gratulálok 1 Én is második dijat nyertem 1 

Az ifjú szépség meglepetve nézett rám, de én nem 

hagytam őt a kinzó bizonytalanságban. 

— Persze, nem a szépségversenyben, sőt éppen el-

lenkezőleg I 

Ezek után a legközelebbi dalnokverseny első 

diját remélhetném, de mondom, hogy én nem bizom 

a szerencsében. Lám, Farkas Imre nem csupán kdttő, 

de operettszerző és miniszteri tanácsos is, méfis 

kénytelen volt tíncrendezőnek is fölcsapni — legalább 

a plakátokon. Mire egy költő eljut odáig I Oyalv. 

Vezetünk 
219 

a vaj olcsóbbodása terén, mert 

i/io kiló friss tea vajat 6300 
koronáért árusítják fióktejcsar-

nokaink. Központi Tejcsarnok. 
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Telefont 
Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI 

Telefon: 

Pénztári 5-82. 

Január 20-án, szerdin Nagy vígjáték esték! 

NAVIGATOR 
D I I C T r O U r E T A T A B I legnagyobb sikerű bohózata 

D U 9 I E L V I P t E - f l 1 I I I 7 felvonásban. Azonkívül: 

A castiliai veréb és Cocó, az állatszeliditő 
Burleszk 3 felvonásban Trükkfilm 1 felvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7 4s 9 órakor 
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Telefon 
11-85. KORZÓ MOZI Teletoo 

11-85. 

Január 20., 21-én, szerdán és csütörtökön 

M a r i é Prévost 
Veréb a pávák között . . . 
Azonkívül: 

Egy szobacica karrierje 7 felvonásban. 

Jön az iskolaszék. Burleszk 2 felvonásbm. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor 
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