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Maciste!

Szeged.

Ezren egy ellen! 3 rész egy
előadásban egyszerre a

Láttam a várost hajnalban ezerszer: — némán, mint a sirok, — sötéten, mint koporsók és félelmesen, mint temetők, ha a hó leple
leért a kövekre. Ó, láttam a várost hajnalban
vidáman, tavaszérkezéskor, — mint madarak
ha szállnak. Oh, hajnalban szines is volt a város, karnevál-menetben, pántlikával és daloson, mint néha vasárnapon. És egyszer kísérteties volt hajnalban a város, betört boltokkal
és rendőrrel a hold alatt — és templom-romok
körül kakasok nótája között. Es részeg is
volt a város hajnalban egy napon, mikor
konflisok bakjáról bor-dalok szóltak és a
templomok harangja is csendült: — Szilveszter és Újév!
Óh, láttam a várost hajnalban ezerszer.
És láttam a várost délben, mint egy korzó,
sétálón, mint sétatér, arany ég alatt. Óh, akkor is szóltak a harangok és virágok is voltak:
apró tulipánok, és trombiták is szóltak elkerített téren: bécsi walzerek! Kacagott a város,
mint vasárnapon. És egyszer délben könnyezett
a város, múló ősz-időben. Hulló fekete esőben,
délben egyszer régen, halálos volt a város, mint
mikor kondulnak lélekharangok. Óh, vasárnap
is láttam délben a várost, fehérben és ünneplőn, mint mikor vitorlák szállnak a tengeren.
Oh, láttam a várost délben is ezerszer.
És csöndes alkonyatban, kéken, mint a
hegyek, zsongó volt a város: óh be enyhe
korzó! Drága találkák sóhajos ligetben, törpe
leánykák c&ókosan férfivel. És kigyúlt lámpák
az utaknak szélén, mint rivaldák a gong előtt,
sárgán, mint a narancs. Óh láttam a várost
csöndes alkonyatban, megbékült házakkal és
becsukott boltokkal. Óh este a város"is békébe
lendül, akkor is, ha hó hull, akkor is, ha
szél fuj. Este a város olyan, mint csókország: szelídek az asszonyok és szelíd az
idő is.
Óh láttam a várost alkonyatban
sokszor.

Belvárosiban.
Telefon:
16-33.

Széchenyi Mozi

Telefon :
16-33.

Vasárnap, február 4-én

A LEGIZGALMASABB
Csupa bravúr 1

KALANDORFILM!
Csupa s z e n z á c i ó i

A sátán hiénái.
A legnagyobb kalandordráina a
vad Nyugatról 12 felvonásban.

12 felvonáson keresztül a legnagyobb izgalomban tartja a közönséget ez a páratlanul
álló, bravúrokkal teli kalandor sláger.
Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor.

Korzó Mozi

Igazg. 455.

Pénztár 1185.

Vasárnap, február 4 én

Uj Chaplin és Fatty burleszkek!

Amerikai arisztokraták
Vigjáték 5 felvonásban.

A főszerepben:

DOUGLAS

Óh vájjon reggel milyen a város ?

FA1RBANKS.

Vér György.

Ha a férj nem féltékeny.

— Tiltakozó népgyfilés a rendtörvényJavaslat ellen. A szegedi szociáldemokrata
párt .vasárnap délelőtt tiz órakor a Széchenyi
Moziban népgyűlést tart, amelynek tárgya:
tiltakozás a rendtörvényjavaslat ellen. A népgyűlésre szociáldemokrata
párt parlamenti
frakciójának több tagja leutazik Szegedre.
— Zsidó rektor . . . A prágai egyetem tanácsa határozatot hozott arról, hogy a Steinherz rektor megválasztását követő események
megismétlődésének meggátlására ezentúl nem
választanak meg rektorrá zsidó professzort.
— Elrejtett lőszerek . . . A budapesti szövetségközi katonai ellenőrző bizottság egyik
albizottsága Lamailler francia őrnagy és Wilson
angol őrnagy bizonyos oldalról tett feljelentés
alapján február l-én kiszállást végzett Budafok,
| Kistétényben és ott a kormánnyal létrejött megI állapodás teljes betartása mellett kutattatott eli rejtettnek vélt fegyverek és lőszerek után.

Vígjáték 2 felvonásban.

Fatty, a bombamerénylő.
Amerikai burleszk.

Chaplin mint Ámor.
Burleszk 2 felvonásban.

Chaplin mint ujságiró.
Burleszk.

Chaplin, a nők barátja.
Burleszk.
Előadások kezdete: Szombaton fél 5, fél 7 és fél 9
órakor, vasárnap 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 órakor

Jön!

Jön!

Jön!

megszületése és halála
Paul Wegenerrel.

, Belvárosi Mozi

Telefon:
Pénztár 582.

Telefon:
I g a z g . 258.

Február 4-én, vasárnap
Az idiny legbájosabb

diákregénye!

Oh, boldog ifj
Landis

és Molly

I

I — Mcteorologlai intézet fdőprognézisa. A nagy
i légnyomás Délnyugateurópa felett kissé gyengült, de
helyét megtartotta. Úgyszintén az izlandi minimum is,
mig egy másik depresszió Északoroszország felett van.
Az idő a kontinensen túlnyomóan borús, helyenkint
esős és az évszakhoz képest igen enyhe. Hazánkban
mindenfelé kisebb eső volt. A hőmérő tegnap nyugaton
a 10 fok fölé emelkedett s ma reggel csak szórványosan sülyedt a fagypont alá. Időprognozis: Az időjárásban lényeges változás nem várható.
Önből még miniszter is lehet, de akkor sem ehet
I jobb trappista sajtot, mint a Központi Tejcsarnok ké; szitményét.
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Amerikai diáktörténet 6 felvonásban.
Főszereplők: Cutlen

Szeged, 1923 február 4.

Malone.

Egyidejűleg:

A csirkefogók gyöngye.
Páratlan mulattató burleszk 3 felvonásban.
Azonkívül:

Zigotó és a* apacsok.
Eredeti legújabb amerikai burleszk 2 felvonásban.

Előadások kezdete: 3, 5, 7 és 9 órakor.

Ossy Oswaldával vAz a huncut Bessie"
hétfőn, kedden a Belvárosiban.
i
Eljegyzés. László György eljegyezte Stein
Mancit Budapestről. (Minden külön értesítés
helyett.)

G Ó L E M
megszületése és halála
a Korzóban!

— A Diák-Szövetség nagy eredménye:
a numerus clausus . . . Pénteken délután kezdődött meg Budapesten a Magyar Egyetemi és
Főiskolai Hallgatók Országos Szövetkezetének
harmadik országos diákkonferenciája, amelyen az
összes hazai és sok külföldi diákszervezet képviselteíte magát. A pénteki ülés előtanácskozás
jellegű volt, mig a tulajdonképeni tárgyalás három napon át fog tartani. Az előtanácskozás
után este 6 órakor megnyitották az első nyilvános diszgyülést, amelyen több nemzetgyűlési
képviselő jelent meg. Ausztria, Németország és
Bajorország képviselői is résztvettek a díszülésen. Nagy Iván, a főiskolai hallgatók Szövetkezetének elnöke nyitotta meg az ülést és
többek között a következőket mondotta: Kulturális és ifjúságpolitikai téren is eredményekről számolhat be a Diák Szövetség, főleg a numerus clausus megteremtésében, amelynek folytatása az a most megkezdett akció, amely már
is sikerrel biztat, hogy a külföldi egyetemek
diplomáinak nosztrifikálásánál is életbeléptessék
a numerus clausust. Utána a különböző diákegyesületek üdvözölték a kongresszust.
— Arad a Duna. Linznél a Duna ma reggel 9 órakor 4.2 méter magasságot ért el s
ezzel a mára várt legnagyobb magasságot 30
centiméterrel túlhaladta. A katzenaui ártéren
négy barak és az ottani iskola már viz alá kerültek. Az itteni hajóállomás kikötőhidja, valamint az Erzsébet-rakparton levő átrakó sinek
szintén viz alatt vannak. A hullámok már behatoltak a magyar és a délnémet hajóraktárakba. A hajók nem tudnak közlekedni a hidak
alatt.
A z s i d ó főiskolai hallgatók bálja febr.
17-én lesz a Kass-szálló összes termeiben. 142
Bakfisok filmje „A Huncut Bessie" a Belvárosiban.
— Az Ipari szakosztályok nem kérhetnek
áremelést. Az árvizsgáló bizottság legutóbbi
ülésén foglalkozott a fehérnemütisztitók áremelési kérelmével. A kérelmet a bizottság elutasította és ezzel kapcsolatban kimondotta, hogy a
szakosztályok által benyújtott áremelési kérelmeket ezután nem veszi figyelembe, mert többször
tapasztalta, hogy egyes szakosztályok jogtalanul
állapítják meg az egységárakat. Az árvizsgáló
bizottság fölhívja a borbélyszakosztályt is, hogy
jelentse be, milyen alapon emelte fel legutóbb
a borbélytarifát. Foglalkozott még a bizottság
a gyufagyárakkal is, de ebben az ügyben nem
határozott, hanem kiadta a kérdést javaslattétel
végett az illetékes albizottságnak. A fölözött tej
árát pedig negyven koronára állapították meg.
iialálozás. Özv. Skrainka Lajosné szül. Bhear
Jessy f. hó 2-án hosszas szenvedés után 68
éves korában elhunyt. Temetése f. hó 4 én, vasárnap délután 2 órakor a Korona-utca 15. sz.
alatti gyászházból.
A j ö v e d e l m i a d ó r e n d e l e t szerinti könyvek
kereskedők és iparosok részére hitelesítve Bartos
könyvkereskedésben kaphatók. Telefon 371. gos

Leányok!
Héifőn, kedden a Belvárosiban szabadoktatás a férjhezmenésről. Ott legyetek!

A huncut Bessie.

,Virághki műkereskedés
S z e g e d , Széchenyi-tér 5.
TELEFON:

17-07

Művészi értékű régiségek,
porcellánok, vázák,
érmek és pénzek állandó
kiáilitása
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