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Fábián Béla előadása 
a felekezetek összefo-
gásáról és a bolseviz-

musról 
Kulturest a zsidó hitközség dísztermében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gcdi zsidó hitközség kullurbizottsága elhatá-
rozta, hogy időközönkint kulturestet rendez ki-
tűnő előadók részyétjelével. Az idei első kultur-
estet szombaton este tartották meg a zsidó hit-
község dísztermében, amelyet a közönség zsú-
folásig megtöltött. 

A kulturestet dr. S i n g e r István, a kultur-
bizottság elnökének szavai vezették be. Vázol-
ja a kulturbizottság célját és űdvözöjte az elő-
adót, F á b i á n gcla Qr§zággy(i}csi kepvise-
Ift-

— A magyar kispolgárság — mondotta dr. 
Smgfr István —, tisztelettel és megbecsüléssel 
viseltetik irántad azért a bátor kiállásért, ame-
lyet az ország minden közéleti fórumán ta-
núsítasz. Az ország legnagyobb vármegyéjé-
nek megyeházán keresztül a purlameptig min-
denütt felemeled szavad az igaztalanul vádolt 
magyar kispolgárért, felekezetre való tekintet 
nélkül. Ezért is a magyar zsidóság szivében 
V á z s o n y i Vilmos és S á n d o r Pál neve 
mellett szerepel már régen a Te neved is. 

Fábián Béla köszönetet mondott az üdvöz-
lésért. majd azzal kezdte előadását, hogy ami-
kor 1918-ban, mint zászlós hazajött az orosz 
lptdifogságbol. a képviselőház folyosóján be-
mutatták gróf T i s z a Istvánnak. Tiszának ak-
kor 3 bolsevizmus veszedelmeiről beszélt és 
ecsetelte a bolsevizmus pusztításai». 

— M^gv^rprszágon. ahol jsmeretlen a kan-
csuka, — váfoszolte TÍ5?í? —T nejn jeliét for-
radalom. IÚ nincs ugy elnyomva a nep, mint 
volt ÓroszoFSzágban. 

A későbbi idők azután sajnálatosan igazol-
ták Fábián Bélát. Arról beszélt ezután, hogy a 
bolsevizmus miért tudott uralomra jutni. 

— Vakmerő politikát — mondta — nem le-
het gondolkodó emberekkel csinálni- A gondol-
kodó elme meghallgatja, hogy mit hi.detngk, 
de este, ha hazamegy, otthon megbeszéli a dol-
gokat a feleségével és akkor síusz a vakmerő 
eszméknek. Eszméket csak ugy lehet végre -
l>8.jtani> ha a hjvek készek érte életüket is ál-
riiiffli, a löyésjcárnkl?^ nienni- Pe a bolseviz-
mus nemcsak jutóit uralojnra, mert nem 
.ízt nézlek. hogy mit ír elő az alkotmány, ha-
nem azért ís, mert a polgári társadalomnak 
nem volt ineg a bátorsága, hogy 4 maga védel-
mére kiálljon. 

További sgavaiban a bolsevista propagandá-
val foglalkozott Fábián Béla. Kifejteltp. hogy 
a bolsevista propagandának egyik eszköze ép-
pen az, hogy a felekezetek közt villongást ké-
szít elő. A felekezetek összefogása, — mondotta 
— az egvedü'i lehetőség, hogy u társadalom 

magát a forradalmaktól megóvja. 

A tapssal fpgadntl előadásért a hallgatóság ne-
vében dr. flóbert momh'lt köszönetet. ki-
fejezve, h^FPphii kell a polgárságnak, hogv 
elvan emberek kezelje |e i í yp je a I|Htalm:it. 
akik szembe tudnak szállni a yakinerő és a 
felekezetek közli békét veszélyeztető törekvé-
sekké}. A szegedi polgári társadalom —- ugy-
r|ion4 —, bolyt tudott áljní kemény küzdelmek 
jnr lp a jtíítzáfrt, sjmiknr «!yan ye*e|p-
ket és képviselőket yá|as?|fltt. akiknek a íihe-
ralizmi)s terén elévülhetetlen érdem ik y^H-
nak- A n§llg3tés§S Hfceí) tapssal éri véget az 
elöqgas. 
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/I Délmagyarország regénye 
A Bélmagyarország mai, vasárnapi számá-

ban kezdi közölni uj eredeti magyar regé-
nyét. ' Szerzője nem ismeretlen a; olvasó-
köiöftség előtt: Szitnyay Zoltán, aki már 
nem egy érdekes meséjü, bátor társadalom-
rqjzu napiUájával ftrgiolt figyelmet és pneg-
becsiilést. Mostani uj munkája, amelynek cí-
me »gqy Isii kél bálja«, gíioz a milfiő-
höz és azokhoz a művészi jellegzetes alakok-
hoz viszi el az olvasót, amelyekkel legnq-
gyqhk sikereit aratta. Szitnyay Zoltán most 

j ti is regény keretében mondja el érdekes 
mondanivalóit, amelyet naponkint bő foly-
taid okban közlünk és mai számunkkal indí-
tunk útnak a nyilvánosság felé. 

— I j egyetemi repdkivüli tanárok. Buda-
pestről jelentik: A kormányzó á vallás- ps 
l>ÖZflktaÍ;j§ü§yi npniszter előterjesztésére dr. 
,700 (j.yijja es dr. I t á c z Béla, kecskeméti jog-
akaíjéjpjai pyilvánps rendkívüli tápárnak- a 

szegedi Ferenc József tudöipányegyetem ma-
gántanárinak. az; egyetemi oktatás és a tudo-
mányos irodalmi művelése terén szerveit ér-
demejk elismeréséül az egyetem nyilvános 
rendkívüli tanári címei adományozta. 

már .— P-től nagy választékban 

Tóth 
) ApO beszerzés. 

Il| könpek 
a D e l m a g y a r o r s z ^ 

k ö l c s ö n k ö n y v f i r ^ ^ n 

Ff iSf i f Wgilsog; Ifeájfif Katalin 
«afsapyi |s§H; Mathias BfX 
Harsányt Zsoll Ember küzdj 
Ilercjfeg Ferenc; Prft Mherlale 
Surányi Miklós: A lelked a tiéd-
Surányi MikJ()§; Kan[yte 
„ J?sjgr,av .Ttiiiauna; Krjslál.ynpjzsika 
Szász Géza: Szegény Micí 
J. B. Pj iestley: Faraday 
Székely Tibor: Bolgár >fiklós jtjusaga 
Maíthénví Gyötgy: Lizi 
Farkas Imre: öreg <iják 
Székely Tii-or örök szövetség 
génes Gizella: Asszonyok a hegvek ^őjoU 

níena^s Dajfinf:-: £iRC^adá$jzok' 
Altay Margit: Rózsaszínű felhők 
Fgo: Két uj matrózruhás 
Eetrjd Olt: Három, leány égy aíjlóhan 

Budapesti értéktőzsde zárlat, kz uj üzleti hét 
első napján barátságos hangulatban jól tartott 
árfolyamokon nyitott az értéktőzsde- A forgalom 
rendkívül vontaottan indult, később is csak a ve-
zető bányapapirokban, valamint a Nasici és Kő-
szén részvényekben fejlödltt ki nfmii üzlet emel-
kedő árfolyamokon, a többi papír jórésze csak 
névleges árfolyamokat ért el. A. hangulnt zárlat-
kor is bartiságos volt. Magyír ¿ícrnzeti Bank 
214, Magyar Altalános Kőszén 504, Ganz 17jü0, 
F.gyesült Izzó 239, Szegedi kenderfjonógyár 63. 

Zürichi deviza zárlat. Pár is 2ÖŰjt.2$. J^ocdon 
21.^3, Newyork 435, Brüsszel 73.75^ Milánó 22.925. 
Amszterdam 238.10, Berlin 175, Schilling 79.p0. 
Bécs kifizetés 8125, Prága 1530, Belgrád 10.Q0 
Athén 3.90, Bukarest 3.25, Varsó 8200. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupia-
con a malmuk élénk vásárlásai következtében az, 
irányzat szilánl volt. A kínálat csűkély maradt s 
a buza ára 24—10 fillérrel emelkedett. A rozs 15 
—20 fillérrel drágult. A lakarmányvikkek piacán 
üzle.ttelen volt az árpa, míg a zab ára 25, a ten-
geri pedig 35—40 fillérrel drágult. A forgalom 
élénk volt. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos órje.';yzé>e: 
Angol font 16.60—16.80, dán kor. 71.00— 74.80. belga 
5690-57.50., cseh koroqa 10.75—11.95, dinár 7.80 
7.95. dpllár 337.35-341.35, svéd kor. 85.50 86.10. 
kanadai dollár 332.00—342.00. francia frank 15.55 
—15.95. holland forint 182.30-186.30, lengyel zlotv 
60.00—pl.40, len 2.80-3.70, lira 16.90-17.90, (500 és 
1000 lirás bankjeavek kivételével), német márka 
—.—, norvég korona 82.95—83.85, svájci frank 
76.85-86,35. 

Budaoesti terménytőzsde hivatalos árfolyam« 1. 
Buza tiszai 77 kg-os 19.20-19.50, 78 kg-os 19.40 
19.65, 79 kg-os 19.60 -19.80. 80 kg-ps 19.70-rl9.90 
felsőtiszai 77 kg-os 19.20—19.50. 78 kg-os 19.10-
10 05. 79 kg-os l».60-19.8O; 80 kg-os 19.7.0 <)9.in. 
(lunalis.zakpzi. fejprniegvei, dunánt.ili 77 kg-o> 
19.10— l?3t), 78 kg-os 1930 -19.15, 79 kg-os 19.50 
j9.60. 80 kg os 1Ö.6Ö-19.70. Pestyidégi rf>/s lej. , 
—16.85. takarmányárpa T. 14 30—14.76, sörárpa I 
2flflfll-3t.ee. zab I 17.15 -173». tengeri tíszáatii ; 
yj lfl.fl6-tfj.J5. 

t'bikágói terménytőzsde zárlat. Buza lanyhul" 
Deg. 138 ká»"om|ivolca4-fel (139 háromnyolcad 
fél), inápp. 132.3—egynegyed ($3£5—ötnyolgad 
inl. 118 117 hétnyolcad (119.25 -báropipegycl , 
TengPFi jpl lart(it(. Dt'C- 109 108 hároimiyo|i:.-rl 
márc. 103.5 (102.75), jjul. 90 háromnyolcad 98.7-V 
Rozs lanyhuló. Dec. 115 (116.5), márc 11175—IIP 
' 113.25), > ! . 106.25 107.75V 
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