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VASÁRNAPI KONFERANSZ Értesitem nagyrabecsült vevőimet, hogy 

uiévi 
árusításom 

harisnya, kezlyü, 
k « 1 5 11 á r u k . 

nagyarányú 
árleszállítással 

december 26-án 
veszi kezdetét. 

Csakis közismert /óminő-
ségU anyagot árusitok. 

Lusztig Imre 

Hölgyeim és Uraim, méltóztassanak czalkalom-
mal mindent elfelejteni; gondot, bánatot, ellen-
felet és ellenszenvet, rossz napokat és súlyos órá-
kat, — méltóztassék az egész esztendőt elfelejteni 
és egy kis hittel, örömmel és enyhüléssel mél-
tóztassék tapsolni az uj esztendőnek, ami niost 
startol a szürke fellegek alatt. Méltóztassanak min-
dent megbocsátani és méltóztassanak — csak né-
hány órára — örülni. Szilveszter következik Höl-
gyeim és Uraim, — béküljünk ki... 

A színházban egyelőre karácsony békéje terül el 
a mezők felett és még vidáman nevetnek a sikerült 
karácsonyi ajándJ: wások tréfáin. Az ajándékozá-
sok lavinájában Pártos Klári vitte a vezetőszere-
pet és elhalmozta kollegáit a tréfás ajándékok 
egész sorával. Különösen Kiss Manyi volt megelé-
gedve az ajándékkal, (részletekért méltóztassék 
őmüvésznöségéhez fordulni,) Paláslhy Géza ur 
ezzel szemben remek aranyvégű cigarettát kapott 
ajándékba és a művész ur nagy boldogan és 
büszkén zsebre is tette a remek cigarettát azzal, 
hogy majd a színpadon fogja — mindenki előtt — 
elszívni. Az előadáson azután keményen és büsz-
kén rá is gyújtott a pompás Laurcns-ra, nagy 
reprezentációval szívta az édes füstöt, amikor a 
remek ajándék-cigaretta egyszerre csak nagy lob-
banással és dörgő fényességgel — felrobbant. A 
művész ur riadt ijedelemmel hajította el az ördön-
gös cigarettát, az egész társulat kacagott, csak 
Pártos Klári művésznő maradt komoly és moz-
dulatlan szomorú szépségben énekelte tovább a 
slágert: »Jöjjön egy szóra«... 

Sziklai főrendező ur is megkapta karácsonyi 
ajándékát: a szinház szmokingot csináltatott ő 
Wundersége számára és ezzel végleg elültek a 
vészek a Csodabár ege alól. Az ajándékozást Beck 
Miklós (a zongoránál) be is jelentette a Wunder-
bár egész közönségének... De a szinház is meg-
kapta a karácsonyi ajándékot: Kürthy igazgató 
visszajött Pestről Szegedre és végre a nyolcadik 
előadáson — a direktor is megnézte a Csodabárt . 

A harmadik előadáson történt, amikor Érdyné 
méltóságos asszony a tragikus pillanat forróságá-
ban keresztülsiet a nézőtéren és otthagyja fér-
jét Az egész földszint nézte a jelenetet, ahogy a 
méltóságos asszony eltűnik a szegény gigolóval és 
ebben a feszült pillanatban egy mély bariton meg-
szólalt a földszinti állóhely rejtekében: 

i— Szökik az asszony!.. . 
Elek Icánál karácsonyi ajándékul — három ké-

rők jelentkeztek. Válaszok és részletek még hiá-
nyoznak . . . 

Szilveszterre ismét — eredeti bemutatóhoz 
lesz szerencsénk (pedig a jelszó az volt: ne bánt-
suk egymást...) A cime: A teve, szerzője egyelőre 
ismeretlen. A szinház környékén az a hir volt 
elterjedve, hogy a darabot — Kürthg György irta. 
Az igazgató a feltevésekre hevesen és határozot-
tan tiltakozott és ezt mondta: 

— Már mindennel engem gyanúsítanak!.. . Nem 
én írtam, hiszen a színlap még a fordító nevét 
is közli.. . 

Legközelebb eredeti operettbemutató következik 
(ne tessék Silíga úrra gondolni.) Az uj operett 
cinle: »Páris almája», librettistája Rácz Andor 
törvényszéki biró, komponistája Jung Béla száza-
dos. A librettó ötletes, a muzsika invenciózus... 

A héten Szegedre jön Lrnkcy Magda, aki a 
nyáron az ujszegedi medencében mutatkozott be, 
mint úszócsillag és ugróbajnok. Bemutatkozását 
most a színpadon folytatja . . . 

A színházi irodában szabadjegyért jelentkezett 
tegnap Jászai Böske, a szinház egyik legfontosabb 
tagja és tényezője: a sugó. Kérését nem teljesí-
tették. 

— Nincs szabadjegy, — mondták. Szabadjegy 
nélkül is megy a Csodabár 1 

A kijelentésre valaki Jászai Böske felé fordult és 
így szólt: 

— Mit gondolsz Böske, miért? > 

— Mert végre egy darab, ahol nem hallani — 
a súgót •. • 

Hir érkezett Szegedre, hogy Hevesi Sándor, a 
Nemzeti Színház igazgatója egy estére vendég-
szereplésre hivta meg Tárag Ferencet. A kitűnő 
színész egyszer már — évek, előtt — vendégszere-
pelt a Nemzeti Színházban, meg is kínálták szer-
ződéssel, de közben Táray elszerződött egy pesti 
magánszínházhoz. Azóta Hevesi Sándor nem akart 
tudni Tárayról, mig most — megkegyelmezett. 
A vendégszereplés dátumáról és a szerepről még 
nem döntöttek... 

A karácsonyi ünneplésben régi tőrténeteket me-
séllek a kávéházban. Mindenki emlékezett valami 
öreg szegedi szinészlegendára, de a pálmát ez a 
történet vitte el: 

A háború vége felé a háborúról vitatkoztak a 
kassbeli »nagyasztalnál«. Ott ült az asztal mel-
lett szegény Almássy Endre is, aki akkor még 
viruló szegedi színigazgató volt, de már vigan és 
csa1 hatatlanul véleményeket nyilvánított háborúról, 
békéről és politikáról. A nagy vitában egyszer csak 
megszólalt érces és energikus hangon és nagy 
komolyan a következő kijelentést tette: 

— Akármit beszéltek, mégis Szeged városa volt 
az okozója, hogy 9li-ben kitört a világháború! 

— Miért Bandi? — kérdezték a megrettent arcok. 
— Mert Szeged közgyűlése volt az első, amely 

feliratban, kérte a kormányt, hogy a szerajevói 
merényletért indítson büntetőexpediciót Szerbia 
ellen! 

így hangzott Almássy Endre kijelentése nagy 

diadalmasan. Senki sem felelt, csak néhány másod-
perc múlva megtömte pipáját szegény jó Taschler 
Bandi bátyánk és a maga nyugodt és tempós 
főjegyzői bölcseségével csöndesen igy válaszolt: 

— Tévedt ember vagy te Almássy Bandi! Meri 
az a négy év előtti felirat — még ma sem ment 
el', most is itt van a fiókomban.,. 

Szegény jó Taschler Endrének megint igaza 
volt: sose volt jó az a nagy sietség... Békesség 
velünk, Hölgyeim és Uraim. 

Interpelláció az egyetemi klinikák 
beteglétszámának csökkentése ügyében 

»A visszafejlesztés físszeeryezfelhelő-e azokkal a nagy anyagi áldozatokkal, ame-
lyeket a város hozott a szegedi egyetemért?« 

(A Délmagyarország munkatársától.) Né-
hány nappal ezelőit részletesen beszámolt a 
Délmagyarország arról a kultuszminiszteri 
rendelelről, amelynek alapján a szegedi egye-
tem klinikiinak kétszázötvennel kell redukál-
niok a beteglétszámot. Az egyetemen a mi-
niszteri rendelet nagy visszatetszést kellett, 
mert hiszen az újonnan felépített és nagy költ-
séggel berendezett klinikák alig kezdték még 
meg uj hajlékukban működésűket. Mivel a 
szegedi egyetem klinikáin hatszáz férőhely 
van, a kultuszminiszter által elrendelt re-
dukció majdnem felével csökkenti befogadó-
képességüket. Az egyetemen mozgalom indult 
meg. hogy az összes érdekelt egyetemek együt-
tesen szálljanak sikra a rendelet visszavonása 
érdekében. 

A v5ros törvényhatósági bizottságának leg-
közelebbi közgyűlése is foglalkozik ezzel a 

rendelettel. Dr. Eisner 
Manó törvényhatósági bi-
zottsági tag szombaton dél-
előtt interpellációt nyúj-
tott be a főispánhoz ebben 
az ügyben. Interpelláció-
jában azí kérdi a polgár-
mestertől, hogy tud-e a 
kultuszminiszter rendt leté-
rői és milyen lépéseket 

1 .szándékozik tenni a sérel-
mes rendí let hatálytalaní-
tásáért. Kérdi továbbá az 

interpelláló városatya, hogy milyen a jogvi-
szony a város és az egyetem között, van-e 
joga a városnak beleszólni a beteglétszám 

Dr, Eisner t'nnó 

redukálásának ügyébe. Végül azt kérdi, hogy 
a polgármester felfogása szerint ez a nagy-
arányú visszafejlesztés összeegyeztethető-e 
azokkal a nagy anyagi áldozatokkal, amelye-
ket a város hozott az egyetemért. 

Az interpelláció — értesülésünk szerint — 
nem kerül a keddre összehívott rendkívüli 
közgyűlés napirendjére, mivel ezen csak az 
előre kitűzött tárgyakat tárgyalják. így való-
színűleg a januári rendes közgyűlés foglal-
kozik majd az üggyel. 

Adómoratoriufnoft! 
Budapest, december 27. Pár héttel ezelőtt több 

ipari érdekeltség felterjesztést intózett a kormány-
hoz, amelyben ez év végére adómoratóriumot kért. 
Kifejtették, hogy a kisiparosokat a különféle egye-
nes és rendkívüli adók, a betegsegélyzőjárulékok 
rendkívüli mértékben megterhelik, ugy, hogy az 
iparosság által fizetendő közádók a forgalomnak 
több, mint 30 százalékát teszik ki. Kifejtették az 
előterjesztésben, hogy az adóalanyok teljes meg-
semmisítését jelenti, ha az iparosság nem kap 
megfelelő adómoratóriumot. Azt kérték, hogy ez év 
végén az esedékes járandóságok behajtását füg-
gesszék fel mindazoknál, akik járulékaikat eddig 
pontosan fizették. A kormány a javaslatra még 
nem adott választ. Most elhatározták, hogy kül-
döttségileg keresik fel az illetékes minisztériumokat 
és szorgalmazni fogják az adómoratórium engedé-
lyezését. 

K é r j e m i n d e n ü t t a G v á r i j e : 

ételízesítő Herceg Esterházy husárugyár. 
h i i c Kapható minden <0szer> és csemegeüzletben. 
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