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szemtanuk borzadállyal és undorral emlékez-
nek vissza a rettenetes vandalizmusra. 

Dr. Lőa> ezután súlyos szavakkal bélyegezte 
meg a román kormányt, amely a maga vas-
utján, a maga pénzbeli segítségével és a maga 
minisztereivel szervezte meg a hadjáratot a 
zsidók ellen. Az egész világ felzudult és az 
egész világ zsidósága keserves fájdalommal 
és mélységes gyásszal vette hirül a kegyet-
lenkedéseket és a pusztításokat. 

— Az úgynevezett diákokat ráuszították a 
zsinagógákra — mondotta —, amelyekről azt 
hittük, hogy ebben a Nemzetek Szövetségé-
nek vezetése alatt álló világban megtámadni 
lehetetlen. Lehetetlen, hogy e nagy szerencsét-
lenségről, az emberiség meggyalázásáról a mai 
napon könnyes szemekkel meg ne emlékez-
zünk. 

Lőw szavait a közgyűlés tagjai állva hall-
gatták végig és a beszédet Bokor Adolf indít-
ványára szó szerint jegyzőkönyvbe iktatják. 

Ezután a közgyűlés letárgyalta a napirendet. 

¿Csütörtökön megkezdjük a Délmagyarország ajándék-
kSnyvének kézbesítését. Megkapják az uj előfizetők is. 
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á r o m á n diákok erdélyi p u s s z í i í á s a i r ó l . 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
fezegedi zsidó szentegylet kedden délután köz-
gyűlést tartott, amelyen dr. Löiu Immánuel 
főrabbi, felsőházi tag magasszárnyalásu be-
szédben emlékezett meg az erdélyi események-
ről. Kedden temették ugyanis Erdélyben az 
elpusztított tórák maradványait cs a szegedi 
zsidóság főpászlora a szenlegylet közgyűlését 
használta fel arra, hogy a szegedi zsidóság 
együttérzésének és gyászának kifejezést adjon. 
' Bokor Adolf elnöki megnyitója után emel-
kedett szólásra dr. Lőw Immánuel, aki a többi 
között a következőket mondta: 
| — Temetésre akarom elvinni a szentegylet 
tagjait, szomorú temetésre, amely most megy 
végbe Erdélyben. Ha a tórát elpusztítják, vagy 
rosszindulatból megszentségtelenítik, éppen 
Úgy járunk el vele, .mint az emberek holt-
testével: eltemetjük, mint elhunyt testvérein-
ket. Csak a régi időkben történlek ilyen vad-
Ságok, mint aminők most Erdélyben. A sajtó 
feléggé ismertette ezeket az eseményeket, a 

Szilveszter óla mulatott 
és fizetés nélkül akart eltávozni az étteremből. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-
főn este a Magyar Ház vendéglőben érdekes 
események játszódtak le. Este tiz órakor be-
állított egy iparosöltözetü ember. Először 
vacsorát rendelt, majd bort hozatott az asz-
talra. Később intett a cigányoknak. A banda 
szorgalmasan huzla a magyar nótákat. Éjfél-
tájban már igen emelkedett volt a hangulat. 
Amikor azután fizetésre került a sor, komoly 
bajok támadtak. Az ismeretlen mulatozó a fel-
szólítások után sem akart fizetni, sőt kijelen-

tette, hogy nem is tudna fizetni, mert pénze 
nincsen. 

A főpincér a pénz nélkül mulató vendég ki-
jelentésére rendőrért küldött. Az előhívott 
rendőr leigazoltatta a mulatozó vendéget, aki-
ről kitűnt, hogy Tóth Sándor kereskedő és 
Szilveszter óta mulatozik. Később előállítot-
ták a rendőrségre, ahol beismerte, hogy fize-
tés nélkül akart eltávozni. 

Tóth Sándor ellen, a vendéglős feljelentése 
I alapján csalás címén indul meg az eljárás. 
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Szerda. Róm. kath. Titusz pk. 
Protestáns Leona. Nap kél .7 óra 

48 perckor, nyugszik 4 óra 22 perckor. 
A muzeum és a Somogyi-könyvtár zárva. 
Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-

ltet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Barcsay Károly. Széchenví tér 12. (Tel. 
270.) Franki Autal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 62.) 
Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldvány 
Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1, (Tel. 846.) Sel-
meczy Béla, Somogyi-telep. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Ausland3korrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Auszlria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1, (österr, Anzeígen A.-G.). 
Telefon: Serie C2—5-95. i r ' 

— Földrengés újév estéjén. Római jelentés sze-
rint a Monté-Albano hegyeiben újév estéjén ujabb 
heves földlökést éreztek. Nemiben ismét megron-
gálódott több épület. Nemi és Genzoano lakossága 
az egész éjszakát a szabadban töltötte, jóllehet a 
hideg elviselhetetlen volt. A Monte-Albano fal-
vaiban nagy a pánik és a lakosság attól tart, hogy 
a földrengés megismétlődik. 

— Pénteken kezdődik n szociáldemokrata párt 
kongresszusa. Budapestről jelentik: A magyaror-
szági szociáldemokrata párt január 6-án kezdi 
meg 3 napos kongresszusát, melyre számos külföldi 
képviselőt is meghívtak. P e y e r Károly képviselő 
ugy nyilatkozott, hogy a kongresszus napirendjén 
elsősorhan a politikai helyzet, ezután a várme-
gyék és községek autonómiájáról szóló törvény-
tervezet szerepel. Foglalkozni fognak a munkás-
biztositó pénztári kinevezésekkel is és tiltakozni 
fognak a kinevezésnél követett rendszer ellen. Tár-
gyalni fogják az ország szociális és gazdasági 
helyzetét, továbbá Garami Ernőnek a párt kép-
viselői passzivitására felszólító indítványát. 

x Durigo dalestje ma nyolc órakor. 

— Klárafalva távbeszélő hivatalt kapott. A posta-
igazgatóság értesítette a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarát, hogy a klárafalvi postaügynőkség táv-
beszélővel egyesittetett. A hivatal korlátolt nap-
pali szolgálattal 8—12, 14—18 óráig vesz részt a 
belföldi, ausztriai és német helyközi forgalomban. 

— Megjavítják a ^Bajadérti. Budapestről jelen-
tik: A dohányjövedék elhatározta, hogy a néhány 
hónappal ezelőtt kibocsájtott B a j a d é r cigaretta 
dohányminőségét javítani fogja és a szines ciga-
rettapapír érdes vége nem lesz érezhető. 

s Ma 8 órakor Durigo dalest. Harmónia. 

J Ma és holnap Ma utoljára 

utoljára 

| Ivan Mosjoukine j Harry Liedtke j 

| £yon £ea Kártya is u asszony j 
a Belvárosiban a K o r z ó b a n 8 

— öreg munkások kitüntetése. A kereskedelem-
ügyi miniszter évenkint ki szokott tüntetni öt 
olyan munkást, akik legalább 25 év óta meg-
szakítás nélkül állanak alkalmazásban munkaadó-, 
juknál. A kitüntető oklevélen kivül a kitüntetet-
tek egyenkint 100 pengő jutalomban is részesül-
nek. A jutalmak elnyerésére csak oly munkások 
pályázhatnak, akik jelenlegi munkaadójuknál még. 
szakítás nélkül legalább is betöltött 25 év óta 
vannak alkalmazva és akik legalább 50-ik élet. 
évüket betöltötték. Akik már a múltban kitünte-
tésben részesültek, újból nem pályázhatnak. Pá-
lyázni kívánók kérvényeiket január végéig nyújt-
hatják be a kereskedelmi és iparkamaránál, ahol 
a pályázat részletes feltételeiről is felvilágosítást 
nyerhetnek. 

x Durigo Ilona kamaraénekesnS a ma élő leg-
kiválóbb dalénekesnő, ma este 8 órakor a Tiszá-
ban adja hangversenyét. Harmónia. 

—• Elfogták a félegyházai betörőbandát. Kiskun-
félegyházáról jelentik: Kiskunfélegyházán az utóbbi 
időben sorozatos betörések történtek. A nagy erő-
vel folytatott nyomozás végül is eredménnyel járt 
Kecskeméten elfogták B u r i c s János kecskeméti 
lakost és S z o l k s á n y i Vende.lt. Beismerték, hogy 
ők törtek be a félggyházai ipartestület szövetkeze-
tébe, továbbá B e r k o v i c s Ignác tollkereskedő-
höz, L u k i c s Balázs cipészhez, L ő w i n g e r Ig-
nác borkereskedőhöz és N u s s b a u m Simon rö-
vidárushoz. A különböző lopott holmik egyrészét 
sikerült megtalálni B o r b é l y János kecskeméti 
csizmadiamesternél. 

s Bach. Príma poroszszén legolcsóbb. 29q 

— A szegedi kamara tarifairodája. A szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara az államvasutak szegedi 
üzletvezetőségével egyetértőleg még 1925 októbe-
rében tarifairodát léteáitett, amely a rendelkezésre 
álló hazai és külföldi vasúti díjszabások alapján 
felvilágosítást tud nyújtani, bármely árucikknek 
magyar állomásokról külföldi rendeltetési állomí-
sokra szóló díjtételeire. A tarifairoda, amelynek 
vezetését az államvasutak egy beosztott tarifa-
szakértője látja el, fel van szerelve az összes 
fontosabb európai vasutak személy- és áruszállí-
tási díjszabásaival és a hivatalos órák alatt díj-
talanul rendelkezésére áll az exportérdekeltségnek-. 
Aki tehát külföldre szállítani óhajt és a legolcsóbb 
díjtételt és legcélszerűbb fuvarozási útirányt meg-j 
akarja ismerni, felvilágosításért akár személyessn, 
akár pedig levél utján a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara tarifairodájához fordulhat. 
"~V Czletl és forgalmi c ü í ^ a y r t k legolcsóbbak' 

Kovácsnál, Kölcsey ucca. 130 

x A Bástya és a SzAK szombati estélyénck mű-
sorát Sziklai Jenő személyesen rendezi. Herrzeg 
Vilmos konferál, fellépnek Sz. Patkós Irma, Pár-
tos Klári, Kormos Margit, Ruhl Margit, Schwarz 
Kató Főldénvi László, Antal Károly. Farkas Kádra, 
és Józsa István. A SzAK barátai körülbelül 200 
tombolatárgyat adtak össze a rendezendő tombo-
lára. Az estély pontban 9 órakor kezdődik. 1-91: 

Uj könyvek a sDélmagyorországi kölcsön-
könvvlárában. Jaek London: Melység. A. S N. 
Hufchinson: Az asszony, aki pénzt keres. Dr. Pályl 
Ede: Közgazdaságtan. 

| hétköznap is, vasár- és ünnepnapon is 

I0.li.4, lés fél 9 érakor 
kezdődnek az előadásöi.. 


