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a választókerületek beosztásáról szóló tör-
vényjavaslatot. 

Beesey Károly dr. kijelenti, hogy ak-
kor indítványát odamódositja, hogy Sze-
gednek öt kerületet kérjen a közigazgatási 
bizottság. ' 

Lázár György dr. polgármester Be-
esey dr. szavaira reflektálva, visszauta-
sítja azt, mintha a kormány nem szeretet-
tel karolná föl Szeged ügyeit és a város 
vezetősége nem követne el mindent a vá-
ros ügyeinek érdekében. Igaz, hogy az 
egyetemtől elestünk, ez faktum, de meg-
kaptuk anélkül, hogy kértük volna, a hon-
védtüzérséget, továbbá kiszorította a vá-
ros vezetősége a kenderakadémiát, a husz 
milliós vasúti beruházást, amely tiz évre 
terjedő hatalmas munka, a felsőiparisko-
•lát, bár igaz, hogy az építési költség felét 
a város fizette. Keresztül vitték a tanyai 
iskolák államosítását, a szemkórház kibő-
vítését. Mindezeket csak hirtelenében szed-
te elő, de van még sok olyan terv, amely 
a város vezetőségének szorgalmazása és 
a kormány jóindulatu támogatása követ-
keztében a megvalósulás stádiumába ju-
tott. 

Becsey Károly dr. kijelentette erre, 
hogy a szavait a polgármester félreértet-
te, mert nem ő ellene irányultak, elismeri, 
hogy a város vezetősége sokat dolgozik 
a város ügyei érdekében s tudja, hogy eb-
ben a munkában maga a polgármester jár 
elől, akinek számos örökbecsű alkotást 
köszönhet a város közönsége. (Éljenzés.) 

A bizottság ezekután ugy határozott, 
hogy sürgős feliratot terjeszt a belügymi-
niszterhez, akit arra kér, hasson oda, hogy 
Szegedet ne három, hanem öt választóke-
rületre osszák. A feliratot valószínűleg 
még a holnapi nap folyamán fölterjesz-
tik. ; 

összehívták a földgáz-bizottságot. A 
magyar városok Nagyváradon tartott .Leg-
utóbbi országos kongresszusán, amikor a ta-
nácskozások első Legfontosabb pontja a föld-
gáznak a városok javára való értékesítése 
vortt, egy bizottságot kiildtek ki, amely Sima-
nek Emil, Bánky Donát, Peiffer Ignác és 
Hermann .műegyetemi tanárokból állott. En-
mek a bizottságnak az volt a mandátuma, 
'hogy a 'földgáznak a magyar városok javára 
•váló értékesítéséről .tanulmányt készítsenek , 
és megállapítsák azt a módozatot, amely sze-
rint a városok ebből a nagy természeti kincs-
ből kivegyék a maguk hasznát. .Közben a vá-
rosok kongresszusának vezetősége többször 
tárgy-alt a pénzügyminiszterrel 'is ebben a 
kérdésben. Mint imost értesülünk, Bárczy 
István dr. polgármester a Magyar Városok 
Kongresszusának állandó bizottsága elnöke 
e hónap 20-ára, péntek délelőttre összelhiivta 
az állandó bizottságot, melyen a kiküldött, 
műegyetemi tanárok megteszik nagyérdekű 
jelentésüket, azonkívül pedig szó lesz a kor-
mány hatóság fÖklgázértékesdtő tervéről is. 

Ön ugy pazarolja a, pénzét!! 
mint aki a gyertyát mindkét végén ég ti, 
ha nem olyan villamos izzökörtéhet hasz-
nál, mely a legújabb módszer szerint készül, 
hosszú élettartamúak és nagyon gazdasá-
gosak. — Minden egyes izzókörte saját 
cégemmel van ellátva. 
i 
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Kedden és szerdán 

un-utu, iprjlota. 

Szere lem 

e's táncz. 
120 színesen vetített és 12 mozgókép. 

£15 táncz-számokkal. 

A klasszikus magyar, görög 
és jappán tánezokat lejti 

K. HAJNAL IRÉN. 

Fellépte a világ legkisebb 
tánezosnőjének, a 4 éves 

Király lllykáoek. 
Tánczolja az orosz és hol-
landi tánezokat. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Az 5 és 9 órai előadásokon 
^ ^ számozott helyek. • ' -

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 
Színházi műsor: 

KEDD: Szoyer Ilonka vendégffilMf* 
vei: Aranyeső, operett. 'Páratlan 3/s. 

SZERDA: Szoyer Ilonka v e n d é g * 
tével: Budagyöngye, operett. Páros */>. . 

CSÜTÖRTÖK: Szoyer Ilonka vendég 
léptével: Katonadolog, operett Páratlan 

PÉNTEK: Pygmaleon, vígjáték. (B0ltf 

•tartó.) Páros 3/a. , 
SZOMBAT: Pygmaleon, vígjáték. í^3 

.La.u Vs. . 
VASÁRNAP (délután: Vereshaju, * 

szinmii. 
VASÁRNAP este: Pygmaleon, v ig j l 

Páros 2/a. 

* A második 
nagy nyeresége 

Reinhardt-fllm. Végtt"1 

a mozgóién yképek ted^ 
kájáma'k, hogy olyan .szinpadrendezőt éstP' 
ké'letes művészt tudott hódítani, mint <MaS 

Reinhardt. Második alkotása, Egy nászéisi 
ka története, ímellyd. a .mozgószinház®^' 
meglepte, 'fantasztikus filmjáték, mely 
szi teljességére nézve méltó párja A bol^ 
gok szigeté"-nek. Egy hosszú, fényesen' 
gondolt álom adja ennek .a darabnak a í ^ ' 
•cét; .az álom vontatott, Üélékkinzó 
nyomását gyönyörűen jelenítette meg a * 
váló rendező, kinek igen értékes társa a s' 
ker előkészítésében Carmi Mária, az 'i®^ 
kitűnő művésznek, Vollmöller Károlynak ^' 
lesége. Nemcsak a csoportok beállitásálb21'1' 
hanem a testmozgások ritmikájában, va^' 
mint a karok és ujjak mesterileg hartn°fl|' 
záilt játékában: is teljes, kész művészet ny'1' 
vánul meg; .az -egész koimpozició csupa s" 
Lizáit, részben szimbolizált képek sorozat' 

• melyeknek legfelj ebb a tart álombéli érfé^ 
•mairad a rendezés mögött. A kitűnő 
Ernő játéka elsőrendű erőssége a darabn^ 
A pompás film za Union-filmgyár terméke # 
a szegedi Uránia-színház vetítő vásznán 
rült ma bemutatásra nagy érdeklődés 
lett. 

* Szoyer Ilona vendégszereplése. 
színházi .iroda jelenti: Szoyer Ilonka V?1^, 
szereplése iránt, laanely kedden kezdőt 
clyain élénk érdeklődés mutatkozik, q. 
teljesen megfelel a ibiválíó művésznő 
gaisló egyéniségének. Szoyer Ilonát -a j L 
utóbbi időben teljesen JetfogILaJrta a Néprt10.,,' 
amélynék egész .műsora az ő vállán .nyug^j. 
Most, hagy szabad ,ideje akadt, 
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re, ahol miindenikor kitüntető szívélyessé?^ 
fogadta a közönség. Mind a három estén Jj. 
pás u j betéteket énekel, hogy ezzel is é l é ^ j 
•bét rtegye az amuigy ás csupa melódiákkal 
operettéket. i ; 

* Pygmaleon. A színházi iroda je l^ . 
Shaw u j vígjátéka, Pygmaleon, péntek®1 U 
riil Szegeden bemutatóra. Alakjai 
ugy murtatikozmak, mint, ;a megszokott 
.figurák, de ellj ön -az utolsó fertvomás $ 
minden sugárzó szivemellegével és a 
mintegy varáasürté&re embereikké nra.?^^-
sulinak. A gúnyos és az érző Shaw sür? r 
dik végig az egész alkotáson. Hogy mait j* t, 
kigúnyolni f — azt talián ezúttal sem 11 ^ 
megállaipitanli. Hiszen Shawnak nlllU^!Lti* 
miegállapitott irányiélveá, .nincs célja a ^ - t , 
rájárnak. ö a viccért viccel, ©uinyol a íílL , » 
Gáncsot vet önanagánaik és .kineveti 
min az előbb ínég könaiyiezertt. Ezt vélie 
az Eleit, a második niagy raffiuáüt, szirnl'0 '^-
—"-1- x l! A szerelleni istennőjét, aki 

uy11 „ 
szokta tennli. Á szerellem istennőjét, 
malleoai elefántcsont jairt elevenen asszo'1- q(li 
sá változtatta, Shaw darabjában egy JL^' 
külliano, nnodaritiailaröágiávial tüntető 
helyettesíti. ö csinál a prdlétárlánybpl ^ 
cegnőt. A világsalkoreíket ért darab 
re.pét Talián Anna játsza. Kivül® a 
java erői vesznek részt az előadásbr" 
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