Még mindig bizonytalan
a szegedi mozik sorsa.

HIREK
VALAMI SÓHAJ

FÉLE.

Kedves, szerelmes, szép nyaram,
Arany napok, forró fű vény;
Velük temessem el magam.
Oh, mily borús az alkonyat..
Csak szellők súgnak sejtetőn
Nyáréji, régi hangokat.

.

Oh, nydrl nó, oh, nyárt csók!
Dalolni kelt, siratni kell,
feledni kell mindazt, mi volt.
A szivem, lelkem oh, be f á j .
Szeptember árnya rám borul, —

Elmúlt a nyár...

Elmúlt a nydrl
V1QH JENÖ.

— A pusztaszeri ünnep előkéaifilctel.
A Pusztaszeri ÁrpádEuycuUlet v e z e t ő s é g e t e g n a p este
gvülést tartott, melyen
részletesen
megbeszélték a pusztaszeri ünnepi é g e k előr.etes teendőit. Dr. fíecsey
Károly elnök ismertette az eddigi
előkészületeket és bejelentette, hogy
s rendezőségnek érdekes vendégek
jelentetlék már eddig is be részvételüket. Igy Budapestről 22 amerikai
család és ujságiró fog lejönni, azonkívül Markos György nemzetgyűlési
képviselő is leutazik. Exotikus vendé* ie6z Abdul Imam, a magyarországi mohamedánok főpapja, akinek költségeit a rendezőség előzékenységből fedezni f<»g|». A vendégek
szombaton délután érkeznek és megnézik a város nevezetessége.!. Vasárnap r.-ggel pedig kocsikkal és vonattal kizarándokolnak az ünnepély
siínheiyére.
— Baranya l l s r f l n e t e A felszabadult
Baranya vármegye laKosságánaK nevében
5tenger alispán igen meleghangú sürgönyt
intézett ma dr. Somogyi
polgármesterhez,
melyben megköszönte Szeged varosának
üdvözlő táviratát.

— Továbbképzési fcegély orvosok részére. A népjóléti miniszter
terjedelmes beadványt intézett a városi tanácshoz, melyben közli, hogy
szeptember 5-től október 15-ig terjedő idö alatt Budapesten orvosok
részére
továbbképző
tanfolyamot
rendeznek. A miniszter javasolja a
városnak, hogy egyenként 2000 korona segélyben részesítse azokat az
orvosokat, akik a tanfolyamon részt
a k a r n a k venni. A tanács ma foglalkozott ezzel a kérdéssel és kétszer
2000 korona segélyt szavazott meg
az említett célra. Egyben megbizia dr.
Wolf főorvost azzal, hogy a segélyezendő orvosok személyét illetőleg
tegyen előterjesztést.
— INaiikát kérnek
építőiparosok.
Az Építőiparosok Országos Egyesületinek
helyi csoportja, május 15-én kelt beadványában munkát kért a városi tanácstól.
A tanács ma, szeptember 1-én foglalkozott a beadvánnyal és arra való hivatkozással, hogy az egyetemi építkezések
úgyis sok munkaalkalmat teremtettek, a
be.idványt ad acta tette.

— Dr. L e l t n e r V i l m o s igazgatófőorvos szeptember !-től k e z d v e magánbetegei számára csak a lakásán
(Kárász-utca 14.) tart rendelést.
— Megválasztják a mezőgazdasági kamara tagjait A földmivelésügyi minisztertől leirat érkezett a
város hatóságához, melyben a mezőgazdasági kamara tagjainak névsorát
kéri. Mint ennek kapcsán kitudódott, még a választást sem tartották
meg, névsor tehát még nincs, a polgármester azonban intézkedett aziránt. hegy a bizottságot mielőbb
megválasszák.
x ő z v . P a u p e r t j ó i s e f n é francia,
német, angol irodalmi, nyelvtani, levelezési, társalgási magánóráit és
kurzusait szeptember 5-én újra megkezdi. Telefon: 14—11.
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Alkudoznak a Korzó Mozival. — A Széchenyi Mozi nem
adja é t a helyiségét. — Megnyílik az Uránia é s az Apolló.
— Állandó mozit terveznek a Dugonics Mozi helyén. —
SZEGED, szeptember 1.
(Saját
tudósítónktólJ

káig huzzák-halasszák is az átvételt,
nem fog nekik sikerülni. Most, hogy
Az ismeretes mozirendelet végre- fenn voltam Budapesten, alkalmam
hajtása talán sehol sem szenvedett volt látni, hogy az uj engedélyesek
annyi késedelmet, mint itt, Szegeden. közül, akik már megnyitották moziA régi tulajdonosok még ma sin- jukat, pénz és a kitartás hiánya
csenek tisztában vele, hogy mi lesz miatt egymásután sokan bezárnak.
tulajdonképpen a mozijukkal, az uj M j ugy áll a helyzet, hogy a jelentulajdonosok pedig, ha néha fel is leg működő 75 mozi közill októbetre
tűnnek átvételi szándékukkal a lát- legalább 45 be fog zárni.
határon, ugy elmennek, hogy minVa3 direktortól a Széchenyi Moden kutatás utánuk hiábavaló. Igy ziba mentünk, itt azt a választ kappéldául ezek az ujak akkor jöttek tuk, hogy a mozitól esik a játszási
először Szegedre, amikor kiszemel- engedélyt vették el, a helyiséget a
ték maguknak azt a mozit, mely rendelet értelmében nem lehet eligényeiknek megfelel;
másodszor venni, de ugy sem volnának azt
akkor, amikor alkudni akartak a ré- hajlandók átadni. A Magyar
Társagiekkel. Eljöttek harmadszor és ne- ságnak nevezett uj engedélyes
kügyedszer is, ekkor már az átvétel határ- lönben sem jelentkezett
még a mai
idejének eltolásáról tárgyaltak a régi napig.
mozitulajdonosokkal. Igy azután sikaAz Uránia Moziban már más a
1
rült is az átvételt szepternbe b e j é i g helyzet, a régi tuiajdonos a napok! elhalasztaniok. Ma elérkezel a vég- ban várja a NyUKOSz megbizottaizetes szeptemberi dátum is, ugy, nak érkezését, akiknek állítólag kohogy indíttatva éreztük magunkat moly szándékukban áll a mozit átismét sorra járni a bezárt mozik venni és az 'Izemet tovább folytatni.
régi tulajdonosait, hogy megtudjuk
Az Appoló Mozit a HADROÁ
áttőlük vájjon mit hozott ez az uj
veszi.
dátum s/ámukra. őszintén megvallva,
Végül, hogy a Dugonics és Tevéi
nem valami nagy reménységgel menMozikról is szó essék, ezeknek a
tünk az egyelőre nyugalmazott mozisorsa felől is érdeklődtünk és megtulajdonosokhoz, mert a vajúd-*;
tudtuk, hogy a Felvidéki Liga és a
eddigi folyamán már snnyi csalódás
Tevéi belügyminiszteri feloszlatásával
ért bennünket, .hogy nem szivesen
az Angol—Magyar
Filmipari
érdemegyünk ujabb kudarcok után. De
keltség vette át e két mozi
játszási
elmentünk és érdeklődésünkre kapmeredélyét. A nevezett érdekeltség
tuk a következő válaszokat:
.„.mban csak a Dugonics Mozit
A Korzó Moziban Vas Sándor nyitja meg, a Tevéi Mozit végleg
igazgató fogadta
munkatársunkat. megszüntetik. A Dugonics Mozit
Az agilis mozidircktor most jött haza illetőleg nagy tervei vannak az érdeBudapestről, ahol a Korzó Mozi keltségnek, melyek ha sikerülnek, akkor
mozipalotdja
ügyében tárgyalt. Pesti útjáról a kö- nemsokára egy ujabb
lesz a mozi-szegény
Szegednek. Az
vetkezőket mondotta:
— A mult hónapban megkezdett Angol—Magyar érdekeltség ugyanis
tárgyalásunk nem vezetett
eddig a Dugonics Mozi jelenlegi helyén
eredményre, ugy, hogy a vezetésem állandó mozit akar építeni, ha erre
alatt álló mozi jövőjét
illetőleg nézve sikerűi a háztulajdonossal
abszolút semmi ujat nem tudok. Az megegyeznie és féképpen, ha a terv
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga kiviteléhez sikerűi a szükséges több
sokalja a moziberendezéséért álta- milliós tökét előteremtenie.
Mindezekbői láth&tó, hogy a szelunk kért hét és fél milliót és expononseinek minden tevékenysége ab- gedi mozik ügye nem is olyan boban nyilvánult meg, hogy a kért nyolult, hogy szépszerével, ha minvételárból
valamit
lealkudjanak. den jól megy, meg ne lehetne olAzonban ez,
ha még oly so- dani.
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Forduljon bizalommal
cégemhez!!!
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— A kislakások Ugye. Somogyi
polgármester a kislakások ismert
ügyében ma sürgönyt intézett a
lakásügyi kormánybiztoshoz, melyben
mielőbbi választ kér arra vonatkozólag. hogy a kormány megadja-e az
építkezések költségének a felét, vagy
nem.
— B r i m á n * és a r a n y ékszereket,ezüst
és arany pénzeket a legmagasabb napi árban
vesz Mülhoffer ékszerész, Kárász-u. 2. ma

— Orvosi hir. Dr. Lederer Dezső
ujszegedi kerületi tiszti orvos, orvosi
működését Torontál-tér 5. szám alatt
lévő régi lakásán folytatja. Rendel:
délelőt 7—9. Telefon: 12—10.
— Késik az egyetemi kölcsön
jóváhagyása.Balogh Károly tanácsnok ma arról referált a tanácsnak,
hogy a szeptember 15-iki terminusig
szóló egyetemi kölcsön jóváhagyása
mindezideig még nem jött meg és
intézkedést kért aziránt, hogy azt
a belügyminiszternél megsürgessék.
Ugyancsak megsürgetik a fogyasztási, vigalmi és közlekedési adók,
valamint a tápéi rétek bérletének
jóváhagyását is.
—

Órajavltás,

ékazerkéazltéa

jótállással Babos, Oroszlán-utca.

n

— A vaaérnapl ntáet-verseny- A tanács a szegedi utászzászlóaljnak engedélyt
adott arra, hogy a vasárnap rendezendő
tiszai versenytől a Stefánia-sétány egy
részét az ingyenközönség elől elzárhassák.

— A Testnevelő Iskola az őszi
és a téli idényt szeptember hó 5-én
kezdi meg. Gyülekezés d. u. 4 órakor lesz az állami főreáliskolában.
Az atletizálást és a játékdélutánokat
a SzAK ujszegedi sporttelepén, a
vivást és a svédtornát az állami főreáliskola tornatermében látja el.
Jelentkezőket Komlósi sportüzletében
(Kölcsei-u. 3.) fogad Takdts István
vezető-tornatanár.
— G á b o r A r n o l d n é (Attila-utca
4.) oki. hegedütanárr.ő a liegedüoktatást megkezdte.
917
— J a v h j é k a caengetel taayat. A
pénzügyi és költségvetési bhotts.ig tegnap
délután ülést tartott, melynek folyamán a
csengelei városi tanya javításának költségeire 115.000 koronái megszavaztak.

x Hárommillió koronás főnyeremény szerepel • a m. kir. osztálysorsjáték tervezetében. Húzás szeptember 14-től október 13-ig. Árak :
egész 400, fél 200, negyed 100,
nyolcad 50 korona. Eredeti sorsjegyek kaphatók Kelen Hugó bankházánál, Szeged, Aradi-utca 7. sz.
Telefon: 66.
— Elfoiíott lókötők.
Kovács
Gyula, Jahdsz András és Varga Károly
battor.yai lakosok a mult hónap 25-én
átszöktek
a
demarkációs-vonalon
Magyarpécskára. Ott betörtek Kovács
Mátyás tanyáján, ahonnan a kocsi
elé fogott lovakat kifogták és szerszámostul át akarták hajtani a magyar
részre. A gazda azonban észrevette
a rablást és a rablókat üldözőbe
vette. Az üldöző és az üldözöttek
között formális revolverharc fejlődött
ki. A lövöldözésre figyelmesek lettek
a magyar csendőrök is, akik mind
a három rabiót elfogták. Ma szállították be öket a szegedi ügyészség
fogházába.

M\ mis srafat fizitit
brilliánt tárgyakért, arany,
ezüst ékszerekért, pénzekért,
valamint antik tárgyakért.

Fischer K. ékszerész
Kárász-utca 1 4• Korzó-kávéház mellett
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Horváth Júlia
RU'-R^ MODELLKALAPOK
megérkeztek. A l a k í t á s o k minden forrnában gyorsan és jutányosán készülnek. 9 l 5

Jó és olcsó fényképek
£uer Fivérek
\
Levelezőlapfclvétel 3 5 K.

13-33 a SZEGED telefonszáma.

