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1 Mérték utáni szövetuidonsánok elsőrangú kivitelben késiiilnek. 
4 szövetkezeti városi balpárt 
választás! hírei 

A szövetkezett városi balpárt a törvényható-
sági választásokra vonatkozó mindennemű fel-
világosítást az alábbi helyeken és időben kész-
séggel nyújt: 

Felsővárosi csoport: Szilléri-sugárut 24. szám 
alalli helyiségben köznapokon 6—8-ig, vásár-
os ünnepnapokon délelőtt 9—12-ig. 

Móravárosi csoport: Szél- és Remény-ucca sar-
kán lévő Sánta-vendéglőben köznapokon este 
7—9-ig, vasárnaponként délelőtt 9—12-ig. 

Alsóvárosi csoport a Füzes-ucca és Hattyas-
sor sarkán lévő Vecsernyés-vendéglőben közna-
ookon este 6—S-ig, vasárnaponként 9—12-ig. 

Rókusi csoport: XI. törvényhatósági választóké-
rűlet 18. és 19. körzet (Tavasz-uccától a Rókusi 
állomás felé, a Kossuth Lajos-sugáruttól pedig 
északra eső rész) a Czégény-vendétrlőben (Hunya-
di-tér 14.) hétköznapokon este 7—9-ig, vasár, 
naponként délelőtt 9—12-ig. 

Választói gvülés 

A szövetkezett városi halpárt 7-én, szerdán 
este fél 8 órakor a Munkásotthonban fHétve-
zér-ucca 9 ) választói gvülést tart. Előadók: 
Lá jer Dezső és Pásztor József. 

A törvényhatósági választóJogosultak figvel-
mébe. A szociáldomokrata párt titkári irodá-
jában (Munkásotthon, Hétvezér u 9., II. eme-
let) délelőtt 9 órától esle 8 óráig, vasárnap és 
ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellen-
zéki választójogosult megsvőződést szerezhet, 
liogv fel van-e véve a választok névjegvzéké-
be. Ha pedig 1931 január 1 -tol lakást változ-
tatott, arra nézve is felvilágosítást adunk, 
hogy melyik körzet (kerület) névjegvzékében 
szerepel és tehát hol kell szavazati jogát gya-
korolnia. 

A Szociáldemokrata párt 
végrehajtó bizottsága. 

— A fiiszeresek és droguisták harca. A sze-
gedi füsz.Tárn«nk és droguisták között régóla 
áll a harc. A d^Pftuisták élénken tiltakoznak az 
ellen, hogv a fűszeresek is foglalkozhassanak 
piperecikkek árusításával. Mivel tiltakozásuk 
.eredménytelen maradt, nemrégen feljelentést 
teltek az iparhatóságnál a fűszeresek ellen an-
nak a rendeletnek a megszegése cimén. amelv 
kimondja, hogy a fűszeresek csak akkor árul-
hatnak piperecikkeket, ha erre külön iparen-
gedélvük van A kiskereskedők most elhatá-
rozták. hogy testületileg folyamodnak az ipar-
enged él vért. 

— Makai Sándor: Sárga vihar — a Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

— Decemberi érettségi vizsgálatok a Klauzál 
Gábor reálgimnáziumban. írásbeli vizsgálatok 
december 10, 11 és 12-én, szóbeli vizsgálatok de-
cember 14-én. A tanulók a vizsgálatot megelőző-
leg november 25-ig kötelesek saját intézetük igaz-
gatóságánál jelentkezni okmányaikat és fényké-
pes igazolványukat, beadni. 

— A szegedi motoros elé vetette magát egy 
ismeretlen férfi, de nem történt komoly baja. 
Tcgnan este menetrendszerű időben indult el 
Szegedről Kiskunfélegyháza felé a gyorsított 
motorosvonat. Félegvbáza előtt a motor veze-
tője hirtelen észrevette, hogv egy férfi a ke-
rekek elé vetette magát. A motorvonat előtt 
levő deszka visszalökte a férfit a sínekről és 
mivel sikerült a motorost pillanatok alalt meg-
állítani, a snlvosabb szerencsétlenséget sike-
rűit elhárítani. Az ismeretlen férfit felvették a 
vonatra és bevitték a legközelebbi állomásra: 
Félegyházára. Itt azonnal orvosi vizsgálat alá 
vették a fején és karján vérző, eszméletlen ál . 
lapotban levő férfit. Az orvosi vizsgálat során 
konstatálták, hogy az öngyilkosjelölt sérülései 
sem súlyosak, eszmélotlenségének inkább az 
izgalom volt az oka Néhány perc múlva ma-
gához tért, de nem volt hajlandó személvazo-
nosságát megmondani és azt sem, hogy miért 
akart meghalni. 

— Budapesten a Park-szálloda VII. Baross-tér 
10. kényelmes szobát, legjobb ellátást és kellemes 
otthont nyújt vendégeinek. E lap előfizetőinek 20 
százalék kedvezmény. ^ ^ 

— A Színházi Élet 3000 dolláros irodalmi pá-
lyázata. A Szinházi Élet huszonötéves jubileumá-
ra • széleskörű pályázatot hirdet: regényre, szín-
darabra és filmszcenáriumra. 1 A pályázaton bár-
hol élő magyar író résztvehet. 2. A díjnyertes re-
gényt, színdarabot, iilmszcenáriumot egyenkint 

1000 dollárral jutalmazzák. 3. A regény terjedelme 
husz—huszonkét iv. A színdarabnak egész estét 
be kell töltenie. A filmszcenárium novellisztikus 
formában megirt, öt-tíz oldalas legyen. Feltétel, 
hogy valamennyi pályamunka — legalább lényeges 
részében — modern, háború utáni időben játszód-
jék. 4. A pályázathoz lepecsételt a jeligével és a 
pályamű címével ellátott borítékot kell mellé-
kelni, amelyben az iró neve és cime van. 5. A pá-
lyázat határideje 1935 március 16. 
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HETI MŰSOR. 

Szerda este: fél » órakor: Hölgyeim, elég volt 
Bohózat újdonság. Szigorúan csak felnőtteknek. 

Elmaradt tavalyi A: bérlet. 
Csütörtökön délután: ördöglovas. Katonai elő-

adás. Filléres helyárak. 
Csütörtök este: Egy görbe éjszaka. Operettpre-

mier. Kertész Gábor felléptével. Premierbérlet. 
Péntek este: Egy görbe éjszaka. Operettujdon-

ság másodszor. A. bérlet. 
Szombaton délután: Cigánybáró. Ifjúsági elő-

adás. Filléres helyárak. 
Szombat este: Egy görbe éjszaka. Bérletszü-

net. 
Vasárnap délután 3 órakor: Muzsikusok. Dél-

utáni bérlet. Mérsékelt helyárak. 
Vasárnap délután 6 órakor: Tabáni orgonák. 

Mérsékelt helyárak. 
Vasárnap este 9 órakor: Egy görbe éjszaka. 

Bérletszünet. 

Harmónia hangverseny 
A gyönyörű bérleti «orozatban előkelő helyet 

foglal el a csütörtöki zongoraest: 

Fischer Bnnie holnap 
A Liszt-verseny első díjnyertese világsikerei kö-
zepette jön Szegedre és remek műsorán Waldstein 
szonáta, Schumann: Szimfónikus etűdök, Bach-, 
Liszt-művek mellett Chopin-sorozat szerepel. G-
moll-ballada, G-dur Nocturne, F-dur, C-moll, Ces-
dur-etüd, Cis-moll Scherzo. Jegyek Délmagyaror-
szágnál. 

FISCHER ANNIÉ HOLNAP, Tisza, 8. 
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Ozv. Plck J i nosné s?tR Ernst I r 'n fivére Frnst Í R 
Vlklor mély fájdalommal ¡«lentik, hogy «eretett éde«- U á 
anvjnk 

özv. dr. Ernst Márkné £ 
«01. H o l t z e r B o r b A l a 

ho««tn szenved*« után e.Jiunyt. A megboldogult holt B 
tetemét t hé 7-én délután i|4 8 érakor a zsidé leme- 9 
W olnterméből helyezzük 3r8k nyugalom a. 

BiBSIlESO t&^f^y^M 

1 
Fájdalomtól megtört szivvel tudat-

juk, hogy drága kislányunk, 

P f i t z n e r K l á r i k a 
folyó hó 5-én 5 hónapos korában rövid 
szenvedés után elhunyt- Drága halot-
tunkat folyó hó 7-én délután 4 órakor 
temetjük az ujszegedi temető halottas-
házából- A gyászoló család-
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SZIKLAI SZÍNIGAZGATÓ 
AMERIKAI ÖRÖKSÉGE 
(A Délmagyarország munkatársától-) A leg-

boldogabb ember ma Szegeden — függetlenül 
minden szinházi műsortól — S ziklai Jenő 
színigazgató- Tekintélyes amerikai örökséghez 
jutott —- mint mondja — egészen vdratiantí!-
Egyik anyai nagybátyja halt meg nemrégen és 
hatalmas vagyonából jutott a szegedi színház 
igazgatójára, 33.333 pengő 33 fillér készpénz. 

Amikor érdeklődtünk nála, hogy mi igaz az 
örökség híréből, amely villámgyorsan terjedt el 
kedden a délutáni órákban, még mindig öröm-
től reszkető hangon erősítette meg a hírt-

— Igaz az örökség, nem álom, nem kztalfc 
fás. Való igazság ••• Nagyon boldog vegyok... 
Én vagyok a legboláogabb ember! Ha rosür 
szul megy a sziruáz. mináig érkezett még Vft. 
lami hathatós segítség- Most is megérkezett. 
Még nincs ugyan itt. áe már nton van- Az 
öcsém hozza, aki kiutazott érte Amerikába, 
Newyork államba- Szép pénz agy.e, 33-333 
pengő, meg ráadásul még 33 fillér. Nem enge-
dem el azt sem. ha már rámhagyta szegény, 
boláogult Márkus bácsi - -. 

Aztán részletesen, csak kissé rapszodikusan 
elmeséli az örökséghez fűződő történetet-

— Nagybátyám, amerikai nevén Mister 
Márkus Silberkraus; éáesanyám édestestvér-
bátyja vn't- Negyven évvel ezelőtt vándorolt kl 
Elzászból Amerikába, ahol meggazdagodott. 
Newyork államban valami farmja volt, tyukr 
farmja, ahol modern gépekkel segítette elő é» 
fokozta a tojástermelést• Volt még több palo-
tája, a newyorki Cityben is- Szóval nagyon 
gazdag ember volt, rengeteg vagyon maradt 
utána- De voltak fial, vejei is, azok örökölték 
a nagy vagyont- Anyámat nagyon szerélte, 
sokszor küldött neki támogatást Amerikából. 
Három testvére volt, ezekről sem feledkezett 
meg• Mindegyikre százezer pengő készpénzt 
hagyott- Az anyámra; is ennyi jutott vo\na, ha • 
meg nem hal szegény egy évvel ezelőtt- De 
meghalt és igy a százezer pengős örökséget 
hárman örököltük, testvérek. Egyre-egyre 
köptük énrám is pontosan és kereken 33-333 
pengő és 33 fillér esik--. Mire megkanom. ak-
kor is meglesz még a 30-000 belőle. Szén pénz. 
ha szükség lesz rá, ezt is beleinvesztálom a 
színházba -.. Egyelőre még nincs itt a pénz. 
de nemsokára itt lesz.-. Most pedig sietek --
fejezte be nvilatkozatát c, legboldogabb Szik-
lai —, akontót osztok a társiűat tagjainak, 
had legyen nekik is örömük •. • 

X szinházi iroda hirei 
Felhívás az igen tisztelt bérlőkhöz. Az igazgat 

tóság tisztelettel kéri az igen tisztelt premierbér-
löket, tekintettel a csütörtöki Harmónia-hangver-
sennyel ütköző premierbérleteikre, szíveskedje-
nek szerdán bejelenteni, hogy a csütörtöki bérletet 
pénteken vagy szombaton óhajtják igénybevenni! 

Szigorúan csak felnőtteknek tart ma este a 
színház előadást. A legszellemesebb é í legfino-
mabb francia bohózat, „Hölgyeim, elég volt" ke-
rül színre Major Katóval, Szaplonczay Évával, 
Garamy Jolánnal, Csellével, Krémerrel, Deréky-
vel. Szabóval. Fülöppel a főszerepekben. A „Höl-
gyeim, elég volt" előadást a tavalyi A. bérlők 
kapják. Az előadás 8 órakor kezdődik. 

„Szép a világ" próbái megkezdődtek. 
„Egy görbe éjszaka" csütörtöki premierje 

szenzáció lesz! 
Csütörtök délután „ördöglovas", a legszebb 

Kálmán-operett kerül szinre katonaelőadásbao, 
filléres helyárakkal. 

Kertész Gábor első fellépte „Egy görbe éiss»-
ká"-ban holnap este. , 

„Cigánybáró" Jókai-Strauss nagyszerű ma-
gyar operettje szombaton délután diákelőadásban 
filléres helvárakkal van műsoron. 

Vasárnap délután 3 órakor „Muzsikusok", ® 
szezon leghangulatosabb zenés játéka, premier 
szereposztásban kerül szinre mérsékelt helvárak-
kal. 

Vasárnap délntán 6 órakor „Tabáni orgonák", 
a debreceni vendégek tiszteletére. 

Vasárnap este 9 órakor ,>Egy görbe éjszaka". 


