
« DÉLMAGYARORSZAG 1929 október 24. 

X24. Csütörtök. Róm. kath. Ráfael fő-
angy. Protestáns Salamon. Nap kél 

8 óra 31 perckor, nyugszik 4 óra 57 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4— 7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/3l-ig, 
délután zárva 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárnt 59. 
(Tel. 996.) Borbély József Tisza Lajos körút 20. 
(TeL 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(TeL 1125.) Selmeczy Béla, SomotQn-telep (Tel. 5.) 

— A Dugonics-Társaság első idei felolvasó ölésa. 
A Dugonics-Társaság október 27-én, vasárnap dél-
után 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési ter-
mében felolvasó ülést tart, a kővetkező műsorral: 
H e g y i István: Fecskék a porban. (Gyémántkóves 
ó r a ) Z s o l d o s Benő: Szeged régi büntetőigazság-
szolgáltatásunkban. Dr. B a p n e r János:; Kétszáz-
éves apróságok 

— Választási hireb. Szombaton este — mint a 
hivatalos kommüniké közli velünk — a Nagysze-
red Párt vacsorát tart az ipartestület helyiségében. 
Másik kommüniké azt közli, hogy a Nagyszeged 
Pártnalc azok a választót, akik nincseeek megeléged-
ve a Hí . kerületi hivatalos jelöléssel, illetve, akik 
a Nagyszeged Párt hivatalos jelölése ellen benyúj-
tott i n . kerűietf »külön lista« mellé sorakoznak) 
ma este 8 órakor a Zo mbori-vendéglőben (Maros-
ucca) gyűlést tartanak. 

s Egységáraink legújabb szenzációja: a 1950 
pengős női drapp kombinált troüeureipö. Del-Ka 
üók, Kárász-ucca 14. 54 

_ Istentisztelet a zsinagógában. Péntek reggel 
hat órakor, péntek délután félötkor. Halottak em-
lékezete szombaton délelőtt. Gyermekek őrömün-
nepe szombat délután öt órakor. Prédikáció pén-
tek este. írásmagyarázat vasárnap délután őt órakor. 

— Koszonivásár halo;tak napján. A következő 
sorokat kaptuk:-. Százezrekre megy a koszorúkba 
fektetett kegyeletadó, amely egypár nap múlva 
az enyészet áldozata lesz. Tegyük a kegyeletadót 
őrök értékűvé: vegyünk halotti koszorút a Szent 
József AkeiólóL Irgalmas szivü úrnők készítik a 
koszorúkat, amelyeknek árát szegény családok fel-
segélyezésére fordítják és igy a kegyeletadója ir-
galmassági cselekedet lesz az elhunyt lelkek üd-
vére. A koszorúk megtekinthetők és minden árban 
és minőségben, impregnált és élővirágból vásárol-
hatók mindennap délelőtt 9 órától este 8 óráig, 
vasárnap kivételével, november 2-áig. Koszorukő-
tésre alkalmas lombot és leveleket hálás szívvel 
fogad el az akció a jelzett időben a belvárosi 
torony helyiségében. A Szent József Akció gond-
noka. 

* Ha a jó kávét szereti, tegyen kísérletet a 
Vincze-féie kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés villanyerőre berendezett uj kávépőrkő-
iőjén. Vincze Lipót. Aradi-ucca Tel. 4-60. 753 

— Zsidó énekkar alakult. A zsidó énekkar 22-én 
megalakult. Első próba 29-éu, kedden este fél 9 
órakor a zsidó iskola földszinti helyiségében lesz. 
A vezetőség felkéri mindazokat akik felvételre 
jelentkeztek, szíveskedjenek pontosan megjelenni. 
Uj jelentkezőket szívesen látnak. Zenekari próba 
ma este fél 9 órakor ugyanott. 

— Gyorsírás! és gépfrasl ian folyamokat nyit a 
Szegedi Gyorsírók Egyesülete. Uj kezdő csoportra 
jelentkezni lehet csütörtökön délután 2 óráig az 
egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., te-
lefon 13-19). 

x Taüsva!« közgyűlés a szentegyletnél. Ma este 
S órakor tartja meg a szegedi chevra kaddisa a 
hitközség nagytermében tagavató közgyűlését. Az 
avatási ünnepélyen L ő w Immánuel főrabbi, dr. 
B i e d I Samu hitközségi elnök és az uj tagok ne-
vében dr. F e k e t e László ügyvéd beszédet mond, 
a templomi énekkar pedig alkalmi dalokat ad elő. 
Ezen közgyűlésre az egyleti tagokat, testvéregye-
'.ületeket és az érdeklődő közönséget tisztelettel 
meghívja és szeretettet várja az elöljáróság, 
meghívja és szeretettel várja az elöljáróság. 770 

i A Szegedi Z«idó Nőegylet 17-ik hólabdadél-
utánját ma, október 24-én, a Virág-cukrászdában 
rcűdeá Háziasszonyok: Dr. Barta Dezsőné, Sugár 
Sándorné és dr. Ornstein Lipótné úrasszonyok. 

* tfutoroK oiuso bosíenea, turrasa a/ Asztalos-
mesterek Bútorcsarnok, Szeadrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér l h 5g5 

— Kiugrott a vonatból. Zomborból jelentik: A 
tnalndjosi állomáson a gyorsvonatból kiugrott 
S á f r á n y Ilona 12 éves leány. A vonat itt nem 
áll meg, csak lassít. A leány egy jelzőpóznának 
esett és koponyaalapi törést szenvedett. Haldokolva 
vittek szüléinél- lakaidra. . <• 

— Rádiótanfolyam megkezdése. A DRC vezető-
sége értesiti az érdeklődőket, hogy ingyenes rádió-
tanfolyamait ma este fél 7 órakor nyitja meg 
a klub helyiségében. (Toldi-ucca 4 sz.) Kővet-
kező tanfolyamok nyünak:: 1. Tanfolyam kezdő- és 
2. haladó rádióamatőrök részére. 3. Készüléktípu-
sok ismertetése. 4. Rövidhul lámú amatőrök tanfo-
lyama. 5. Morse-, 6. esperantótanfolyam. Az ér-
deklődők szíves megjelenését kéri a klub vezető-
sége. 

% Az u j Ipartestület székházában megnyílt ven-

déglő vezetését Kolossá Viktor nyugati-pályaudvari 

és felsőmargitszigeti volt vendéglős vette át. 771 

x Ferenc bajor herceg uradalmi tejgazdaságá-

ból naponta friss csemegevaj legolcsóbban Vincze 

Lipót fűszer- é» csemegeüzletében, Aradi-ucca. Te-

lefon 4-60. 754 

„ieniesiels Palesztinába 
falszereletet és vérbőséget 

tamsSni az a r a i s o k t é l . . . " 
1 szegedi fajwédő lap cikke a választásokról 

A Szegedi Uj Nemzedékben Schmidt Ferenc 
főmérnök aláírásával szerdán cikk jelent meg, 
amely elégedetlenkedik az ismert választása, pak-
tum miatt. A főmérnök ur, akinek világszemlélete 
eléggé ismeretes, szórói-szóra ezt ir ja: 

»Aki, vagy akik ezt csinálták, azt jóváhagyták, 
aaok menjenek Palesztinába tanulni fajszereíelet 
és vérhüségel az arabobtól.« 

Ez a mondat alkalmas arra, hogy Schmidt Fe-
renc ellen megindítsák a bűnügyi eljárást. Na-
gyon érdekes még az U j Nemzedék szerdai szá-
mában egy hir, amely »Zsidóelőretórés a zempléni 
és miskolci virilis választásokon« cim alatt jelent 
meg és amelyből kiderül, hogy a liberálisok 

olt kerültek be a közgyűlésbe a legna-
gyobb számban, ahol nem kötöttek pak-

tumot. 

A hir szórói-szóra következő: 
>70:52, 48:35. Nem futballeredményt jelent ez 

a két szám, hanem annál sokkal fontosabb és jel-
lemzőbb eredményt. Jellemzi azt, hogy Zemplén 
vármegye törvényhatóságában 70 virilis tag közül 
52 a zsidó, 18 a keresztény, szóval 74 százalék 
a zsidó. Miskolcon pedig a városi törvényható-
ságban 35 a zsidó virilis, 13 a keresztény, szóval 
73 százalék a zsidó. Pardon, de ez a kis matema-
tikai szemléltető lecke sok mindent elmond. Töb-
bek között azt, hogy Csonkamagyarországon talán 
még Peyer Károly bejelentett interpellációja da-
cára sem üldözik valami félelmetesen a zsidókat 
mert nemcsak ludhust enni j ó az álmoskönyv sze-
rint, hanem virilisnek lenni sem rossz. Továbbá 
azt, hogy a zsidóság igenis egyeduralomra tör 
világrelációkban épp ugy, mint megyei, vagy vá-
rosi vonatkozásban. Azután elmondanak ezek a 
számok valamit a keresztény magyarságról is, de 
azt nem reprodukáljuk, mert mi még tudjuk szé-
gyelli i magunkat — pardon — mások helyett . . .« 

Hyilítér 

Értesítem az igen tisztelt rendelőimet és isme-
rőseimet, hogy Bori Mihály alkalmazottam tőlem 
kilépett, nevemben és részemre semmi munkát 
nem vállalhat. 

768 Tisztelettel 
özv. Tulkos Kátmánné, cipész. Kolozsvári-tér 3. 

ARCHESZ 
minden pénteken megrendelésre kapható 71» 

m i t Kovács Lajos f 
A. r e n d e l é i e k e t k l v A n n l r n H a z a k ü l d ö m . 

Legszebb, legjobb és legolcsóbb 

Frits Testvéreknél. 632 

Ócska vasal, 747 

rezet, ólmot, üres üveget 
legmagasabb árban vesz, 

tűzhelyek, kályhák legolcsóbban 
Q4aMrt óc Dnfh ócskavas és fémkereskedőknól 
O l E S i l OO O U I I I Mars fér 1. Telefon 10—66. 

B i v á u a h á z h o z H.U1UÖK! 

Emésztési gyengeség, vérszegénység, Ie-
soványodés, sápadtság, mirigybetegségek, bőr* 
kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a 
természetes »Ferenc József * keserűvíz szabá-j 
lyozza a belek annyira fontos működését. Az 
orvosi tudomány számos vezérférfia meggyő-
zödön arról, hogy a valódi Ferenc József 
viz hatása mindig kitűnően beválik. A Ferenc 
József keserűvíz gyógyszertárakban, drogé-
riákban és füszerüzletekben kapható. b.s»' 

&3Ínt)Ú3L 
Müvé&sca 

A z s i d ó n ő 

Nagy reményeket fűztünk az idei operaszezon-
hoz, a nagy tervek között folyó elvi mérkőzések! 
mégis eldöntetlenül hagyták azt a kulturkérdést,! 
amelyik nagymértékben hozzájárult volna ahhoc,1 

hogy a szegedi színház a vidékek kul túrharcába^ 
premier-planba kerüljön. Igaz, megmaradt mint 
»vívmány« az önálló operatársulat, viszont az erők 
egyenlőtlen értékű elosztása a legjobb akarat mel-
lett sem fog képviselni az idei operaszezonhaö' 
sem az átlagos vidéki színvonaltól messze kilen« 
dű lő teljesítményt. A színház az opera terén meg« 
maradt ott, ahol volt a munkában a fennakadás^ 
nem lesz, de megelégedhetünk-e stagnálással, ami-
kor a fejlődés az egyetlen missziója a vidék vá-
rosi színházának és megfelel-e hivatásának az M 
kultúrintézmény, amely a nép művészi nevelésé* 
nek korlátokat szab. 

Ezzel a beharangozással korántsem akarunk W 
sújtó bírálatot mondani az első operaelőadásról, 
viszont az előadással kapcsolatban kénytelenek 
vagyunk leszögezni, hogy az operatársulat Szer-
vezésnél sem szeretetet, sem körültekintést nem 
tapasztaltunk, de még az utánjárás fáradságot sem 
észleltük 

Az első operaelőadás a régen hallott repríz) 
szenzációjánál sokkal többet nem nyúj tot t 

H a l é v y pompás, buja és dus melodikusság» 
gal díszített nagy operáját, a Z s i d ó n ő t tüztö 
műsorára a színház. A félvér francia muzs ika^ 
aki harminchat operája közül, csak ezzel az alko-
tásával tudta átmenteni nevét évtizedek hul lám« 
zásán, a Zsidónőben a drámai szenvedélynek, ai 
forró temperamentumnak és a szivből jövő dalia-
moknak elévülhetetlen szépségét adta. Nagysága^ 
amelybe feltűnésének szerencsés körülményei segí-
tették — Weber halott volt, Spontini és Rossinl 
tehetsége szikkadóban, Wagner, Verdi, Gounod 
még ismeretlen, Berlioz még nem kész első operár« 
iával, Auber, Donizetti mint riválisok kis vészé« 
lyüek — a ma ítéletében más érzékkel és tűrő* 
lemmel mért mértékkel is egyik leghatásosabb' 
tehetségnek fémjelzésével tartja pozícióját a világ 
zenés színpadjain. Muzsikája mellett azzal is, hogy; 
nagy feladatot ró a szereplőkre és a rendezőkre. 

A szegedi repríz lelke és központja F r i d i 
karmester volt, aki finomsággal, ízléssel, zavar-« 
talan tisztaságot varázsolt a zenés képbe, megóvtaü 
a dinamikai fényfoltokat elrajzolásoktól, stílus-
ban maradt. A színpadon elsősorban S z á s z Edi t 
muzikális tehetsége vitte a pálmát. S z ó r á d kíssá 
indiszponált énekével csak a negyedik felvonás 
nagy áriájában tudta elragadni a hallgatóságot. 
Játékában, amelyben sok igyekezet volt, több mo-
numentalitásra, a szenvedélyben és balsorsban há-
nyódó hős kiemelésére kell törekednie. L a m-
b e r g Rózsi kedves hercegnője és B i h a r i Ru-
gierója megállták helyüket. Sokat fejlődött 
A r a n y , ellenben C s i s z á r , a másodtenorista, 
erősen meghúzott énekpartijában sem tűnt ki, 
játéka még kevésbé felelt meg. A szegedi sa i v 
padon ennyi mégsem elég az üdvösséghez. 

A színházi iroda hirei 
Az egész város a Diákszerelem nagy sikeréről 

beszél Ezen a héten még háromszor tűzte műso-
rára a színház ezt a rendkívül poétikus, bűbájos 
muzsikája, végtelenül szines, pazar kiáílitásu és 
kacagtató humoru revüoperettet, melynek eddigi 
hat előadásán szűnni nem akaró tapsokkal jutal-
mazta a telt házak közönsége a színészek kitűnő 
játékát a nagyszerűen gördülő előadást és a lát-
ványos kiállítást A csütörtök, szombat és vasárnap 
esti előadásokon is Sz. Patkós Irma, Sárvay Ró-
zsi, Páger, Kiss Manyi, Cselle, Kádár Margit, Ke-
mény Erzsi, Vágó, Veszély, Herczeg, Ajtay, Bog-
nár és Rónai játszák a vezetőszerepeket. 

Na délután rendkívül mérsékelt helyárakbal; 
Bizáne. Helyárak 20 fillértől 1 pengő 30 fillérig. 
Főszereplők: Táray, Peéry Piri, Pártos Klári, Her-
czeg, Nagy György, Uti Giza, Marinkovics, Ajtay, 
Szilassy, Bognár, Rónai, Sümegi, Oláh, Szilágyi 

Péntek este A. bérletben ismétli meg a színház a 
Zsidúrnö. előadását 


