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A

hivatalos lap mai száma Horlhy
kormány'ó kéziratát közli, melyben
tudomásul veszi. hogv a m.msz.ereinök egészséce heWreállott és ennek
folytán Rubinek Gyula kereskedelemOg i minisztert felment, a miniszterelnöki teendők
alól. A második kéziratban örömét
feiezi ki gróf Teleki Pál miniszterelnöknek abból az alkalomból, hogy
egészsége helyreállott, mig a harmadikban köszönetet mond
Rubinek
kereskedelemügyi
miniszternek a
miniszterelnöki teendők ideiglenes
ellátása körüli önzetlen és odaadó
fáradozásáért.
— D'Anaoazio éa a corkl poltinaeater.
A Pesti Hírlap jelenti Fiuméből: Tegnap
este az egyik színházban óriási közönség
jelenlétében gyűjtés volt a háborúban megvakult Turini kapitány elnöklete alatt. A
gyűjtést aanak a mozgalomnak az érdekében tartották, amely a tan-micheli sírokat
emlékkövei kivánja megjelölni. A vak kapitányt D'Annunzió váltotta fel, aki előadta, hogy kétaapos öröm éa vigadozás
után meg akar emlékezni minden nemzet vértanúiról és a világ valamennyi
szabadsághőséről. Forró szavakkal dicsőítette a hős corki polgármestert, aki ékhalált szenved hazája szabadságáért és
felszólította a népet, hogy felállás-ál hódoljon a sinnfeim vasfejű hősnek, igy emlékezzék meg a nagy ember tragikus
pusztulásáról, aki buzgó katolikus létére
nem riad vissza a testi és lelki kárhozattól, aaiety az öngyilkost váija, hanem ily
rettentő módon figyelmezteti azokat, akik
boldogtalan hazáját elnyomják. A hazafias
beszéd arzal végződött, hogyTurini kapitány felhívására lelkesen éltették a quarneroi Olaszországot és vezérét, D'Annunziot

— Budapest uj alpolgármesterei. A Magyar Hiradó jelenti: A
főváros törvényhatósági bizottsága
szerdán délután tartott rendkívüli
közgyűlésén választotta meg a három
alpolgármestert. A közgyűlésen Sipöcz
Jenő polgármester elnökölt, összesen
leadtak 188 szavazatot. Folkusházy
eddigi alpolgármester 140, Rényi
eddigi tanácsnok 187 szavazatot
kaptak, a főváros uj alpolgármesterei
tehát Folkusházy
Lajos és Rényi
Dezső lettek.
— Egv amerikai maeéaáa. A Virradat
jelenti: Geszter Gyula, Amerikába származott newyorki magyar gyáros Blaha Lujzának 200.000 koronát, Kiss Józsefnek
pedig 100.000 koronát küldött.

x Dr. Breaar Nelly fogorvos,
Kárász-ufoa 6, sz., értesiti betegeit,
hogy szeptember 20-Ikától kezdve
délután is rendel. Rendelési idő:
délelőtt 9-12-ig, délután 3-5-ig.

Dugonics Kertmozi
Igazgató: V u Sándor.
Telefon: 165 és 15-09.•

Csütörtök, péntek és siombaton,

— Iparmfl«észetf szalóa Szegeden. Fárac}*Agos és körültekintő
munka eredn.^iye az az iparművészeti szalón. melyet K.
Proklsch
Elza és Liehu.
Dezső iparművészek a Bástya- ca 9. számú házban
nyitottak Szeged város műértő közönségének. A kiállítót' munkák nagyrésze
a hölgyközönséget érdekli. A gyönyörűen berendezett kis szalón meghitt és meleg hangulatát nagyban
emelik azok. M érlék*» jelentő festmények, me/yeket
Sándor,
városunk tehetséges művésze és
Burrián Ica fővárosi művésznő helyeztek el a falakon. Az iparművészeti tárgyak legnagyobb
részét
Lichter Dezső, a Szegeden előnyösen ismert iparművész állította ki.
Külön elismerést
érdemelnek a
Reticella és Filét teritöi, hímzett
nigy selymei, párnák és általábanvéve a szalón pazar berendezése.
K. Prokisch
Elza újfajta kalapmodelljeivtl szerepel a kiállításon.
Pataki Hajnal festményekkel, tollés cerazarajzokkal, szecessziós olajképekkel szerepel. Karakter-babái
külön-külön is intimusan érdekesek. Boga Aranka batik-munkáinak
és párnáinak is meglesz a csodáló
közönsége. Biró
Margit batikos
tárcái
és könyvkötései
egészítették ki a kollekciót. Domokos Ferenc tenorista Almássy Endréné portréját öntötte szoborba.
Göschelné
Szűcs Viola is hozzájárult munkájával a szalón berendezéséhez, melynek bizonyára sok látogatója és
pártolója lesz.
— Kereaxtényaiocialiaták a főiipáanál. A szegedi keresztényszocialista-párt
nevében ma Szende Pálné elnök vezetésével Karácsonyi
Ouidó, Vidacs Aladár a.
tanfelügyelő és Kopasz államvasuti ellenőr
tisztelegtek dr. Aigner Károlynál főispánná
történt kineveztetése alkalmából.

— Palotás Fausztin Kecskeméten. Mint az egyik kecskeaiéti
napilapban olvassuk, Palotás Fausztin ezredes, a népszerű szegedi iró,
a délpestvármegyei katonai parancsnokság meghívása folytán az ottani
váropi színházban ma, 16-án hazafias előadást tart.
— mesedélután. Vasárnap, e hó 19-én
délután 4 órakor a Korona-utca 18. szám
alatti óvodában Sz. Tóvölgyi Margit mond
mesét. Utána bábszínház lesz Belépődíj
2 koroaa és a vigalmi adó.

— Holnap reggel megindul a
villamos. A villamos-vasut igazgatóságától nyert értesülésünk szerint
üzemüket holnap reggel ismét működésbe hozzák. Egyelőre egy vagon
szenet kaptak kölcsön, mely forgalmukat két napra ismét biztosítja. E
hó 20-ika után kilátásuk lesz arra,
hogy rendszeresen kapjanak szénszállítmányokat

— Menekfllt perfekt hivataln o k n ő állást keres, lehetőleg azonnali belépésre. Cim:
Országos
Menekültügyi Hivatal szegedi kirendeltsége.

szeptember hó 16., 17. és 18-án

KORZO-MOZI

PAUL WEGENER

TSiEFON: If Ugatás l g 455.
Pénzlfir
11-85.

a főszerepben

A gályarab

Csütörtökön, pénteken és szombaton
szeptember 16., 17. és 18-án
Magyar Star-film' Magyti Star-fttm!
P E N Y Ó E M I L kettős fó.xerepbaa.

Játék a sorssal

v t v r v r n iiiit. UJL

Dráma 5 felvonásban.

Második, befejező
rész.

Kimre irta: F A L C K

RICHÁRD.

Szereplők:

iKW -

a - L

Margittay Gyula

Előadások fél 8 éa 9 érakor.
.

Előadások köznapokon 5, 7 és 9 órakor,
toicpmp
3, 5, 7 éa 9 órakor.

— Kiknek lakásalt lehet a
menekültek részére elrekvirálnl ?
A legutóbbi hivatalos lap a lakásügyek kormánybiztosának nagyfontosságú rendeletét közli. A rendelet
szerint olyan egyének lakásai, kik
a háború folyamán költöztek az illető városba (a rendelet szerint
Budapestre) és miután nem odavaló
illetőségűek, nincsenek is ahhoz a
városhoz
kötve.
elrekvírálhatók.
Ugyancsak rekvirálhatók a rendelet
értelmében mindazok a lakások,
melyek 1914 augusztusa óta idetelepedett, tehát nem magyar honosságú egyének tulajdonát képezik és
gazdáik illetőleg bérlőik nem fejtenek ki közhasznú tevékenységet. A
főispán e rendelet elolvasása után
sürgönyileg kérte a lakásügyek^ cymánybiztosát, hogy a rendeletet'"* jessze ki Szegedre is, ami áluil
mintegy 150—200 vagonban lakó
család elhelyezését tennék lehetővé.
— Harmiac pBngőa aertéaaflltért 15"X>
koroaa blraág. Ma délelőtt rájárt a rud
a közismert Poldi
nénire, az Onozókorcsma tulajdonosára. A kihágási bíróságon ugyanis 1500 koronára ítélték el
Poldi nénit holmi kis árdrágítás miatt. Az
eset ugy történt, hogy tegnap este egy
olyan vendég került a korcsmába, aki nincs
hozzászokva Onozóné meglepően jó házikosztjához és még meglepőbb házi számításához és mikor a fizetésnél Poldi néni
kiszámította, hogy .egy sertéssült mög
egy kenyér az harminc pöngő, édös leiköm*,
hát majd leesett a székről. Ma reggel
azután feljelentette Onozónét a kihágási
bíróságnál és itt árdrágításért ezer korona
fő és ötszáz korona mellékbüntetésre
ítélték el Poldi nénit Az ítélet ellen felebbeaéet jelentett be.

— Változtatások a gabonabeszolgáltatásnál. Az adógabona
beszolgáltatása körül sürün felmerülő sérelmeket tárgyalták ma a
polgármester szobájában. Az értekezleten résztveitek dr. Aigner
főispán, dr. Somogyi polgármester, a
tanács tagjai, Eördögh
Virgil miniszteri kiküldött, valamint Vetró
Sándor, Papp István, Peták József,
Varga József és Korom Mihály tanyai gazdák. Megállapítást nyert,
hogy rozsban 5, búzában pedig 6
mm. holdanként a termés és ezzel
szemben a miniszter holdanként fél
métermázsával többet számított. A
város ezt meg is felebbezte, aminek
megvizsgálásával a miniszter Eördögh
Virgilt bizta meg. A kiküldött is
belátta, hogy az adókivetés sokhelyütt hibás és felszólította a gazdákat arra, hogy akiknek viz- vagy
jégkárjuk, vagy egyéb egyéni sérelmük van, azt jelentsék be a helyszínen felállítandó irodáknál, ahol
ügyeiket azonnal meg fogják vizsgálni.
— Á l l a n i nyugdijatok gyűlése. Az
állami alkalmazottak szegedi szövetségének
tagjai ma délelőtt gyűlést tartottak a városháza közgyűlési termében. Céljuk: megalakítani a közszolgálati alkalmazottak országos nemzeti szövetségének szegedi csoportját A pesti egyesülettel való teljes jogegyenlőséget és paritást akarják kiküzdeni.
A mai gyűlésnek Faur Kornél volt az előadója. alakuló-gyülésüket pedig szombaton
akarják megtartani.

x Játék a sorssal cimen egy
izgalmasan érdekes filmdrámát mutat be a Korzó-Mozi csütörtökön és
pénteken. Az 5 felvonásos dráma
kettős főszerepét Fenyő Bmil, ez az
intelligens moziszinész játsza, aki
mindkét szerepében egyszerre jelenik meg a szinen, altér egójával,
akit ugyancsak ő játszik. Vitatkozik, küzd és végül diadalt arat
felette. A Star-filmgyár, amely a
darabot készitette, ezt a lehetetlennek látszó feladatot meglepő sikerrel oldotta meg és a rendezői leleményességnek és tudásnak mestermüvét produkálta. A két női főszerepet a szépséges Thea
Worth
és a pompás Mattvasovszky
Ilona
játsza

— Képkiállítás a hadifoglyok j a v á r a .
Nagy Eraö festőművész, aki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban évek óta
kiállított képeivel alapozta meg művészi
hírnevét, a Szegedi Napló házának nagytermében kiállítást rendez, amelynek ünnepélyes megnyitása f. hó 1»-én, vasárnap
délelőtt I I órakor lesz. A vigalmi adóval
együtt csak öt koronában megállapított
belépőjegyekből befolyó jövedelmet a művész a szibériai hadifoglyok hazaszállítása
javára ajánlotta fel.

— A halálraítélt. A
gályarabok
második réssé kerül e cim alatt
bemutatásra ma a
Dugonics-Moziban. A rendezés stílszerű kiállítása
és Paul Wegener elragadó játéka
aiinden más film fölé emeli ezt a
filmet, melynek meseszövése Balzac
regénye utáa készült
— Hétfőn Ml Saaxe a pénzügyi blzettAz'e hétről elmaradt költségvetési
tárgyalást a jövő hét hétfőjén tartják meg.
Az ülésen a pénzügyi bizottság 20 választott tagja és a városi tanács tagjai vesznek részt.

— Park-Kávéház meleg vacsor á l : Sültek és minden egyéb ételek salátával 30 korona. Elegánsan
berendezett helyiség, jó italok. Battla
Kálmán kitűnő zenekara muzsikál,
Belvárosi Mozi mellett, a színházzal
szemben.
— Kétszáz aeázaléhhal emeli a város
biztoaitáaát. A Gazdák Biztosító Szövetkezete átírt a város tanácsához, melybea
arra szólítja fel, hogy a városi biztosítások összegeit 200 százalékkal emelje fel.
A tanács ezt indokoltnak is tartja és a
felemeléshez hozzájárult.

z A halál utáa. Gaston Leroux

regé-

nye után Deisy Alfréd által rendezett fantasztikus kalandordrámában mutatkozik be
az idei szezonban Szegeden először a
Belvárosi Moziban a nagyon előnyösen ismert magyar filmmüvészno, Hollay
Kamilla
A műsort, amelyen még Madge King kalandjai
cimen egy szenzációs amerikai
Cowboy-dráma szerepel Amerika legbravurosabb lovaslőjével. Marin Sais-sel a főszerepben, csak ma, csütörtökön vetítik.
— A közkórház tetőzetén beesik az
eaő. A városi közkórház kéri a tanácstól,
hogy az épület tetőzetét sürgősen javíttassa ki, miután azon át már beesik az
eső. A javítási munkálatok 24.894 koronát
tesznek ki.

Belvárosi Mozi
P é n z t á r i telefon 5 - 8 2 s z á m .
Szeptember

16-án,

csütörtökön

Halál után

Fantasztikus kalandorregény öt
felvonásban
Főszerepben:
Kamilla, Tanay Frigyes és
André
León.

Hollay

MADGE K I N G
KALANDJAI
Cowboy-dráma.
Marin
EISŐ KALAND:

Címszerepben:
Sais.

A rejtélyes etet.

Előadások köznapokon 5, 7 és 9 órakor,
ünnepnap 3, 5,7 és 9 órakor.

Minden

előadáson

katonazene.

Ki akar olcsó cipőt?
Saiát készítésű box és sevró f é l c i p ő k 600 és
650 korona, f é r f i m a g a s c i p ő 800 korona.

H O R V Á T H clpéaznél

Valéria-tér 10.

H8

Bukor-paJoO.

g r i l l á n s ékszert.
aranyat, ezüstöt

86a

•agas arban vásárlunk

Fischer Testvérek
ékszerészet
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