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Budapesttel
megy Sxegeden

Kivonultak a tárgyalóteremből a vádlottak
a prágai kommunista-képviselők tárgyalásán.

A mult héten már megírtuk, hogy milyen elkeseredett küzdelmet vivnak a mozik —. köztük
a szegedi Belvárosi Mozi is —-, egymás közt és
külön-külön a G o l d w y n filmgyár ellen, egyrészt magáért a Ben-Hur filmért, másrészt az elsőbbségért. Nemcsak presztízs-kérdés, hogy ki
játsza előbb a világhírű filmet, hanem üzlet is.
Ha ugyanis Szeged például csak hetek múlva,
miután Budapesten lejátszották, mutatná be, sokkal kevesebb látogatóra számithatna, mert hiszen a Budapestre utazók ott néznék meg a filmet, mert az a hihetetlen intenziv és ötletes
reklám, amelyet a fővárosi Royal Apolló kifejt, feltétlenül hatalmába keriti a Budapesten megfordulókat. A Royal Apollónak ugyanis hat hetes
szerződése van a filmre és amikor végre sikerült a Belvárosinak olyan megállapodást létesíteni
a gyárral, hogy a vidéki városok közül Szeged
kapja meg elsőnek, a Royal Apolló erélyesen
tiltakozott az ellen, hogy Szegeden egyidőben játszák Budapesttel.

rus és Saíranko képviselők védőikkel együtt
mentek ki, m i közben Kreybich a harmadik
internacionálét éltette és az osztálybiráskodást ócsárolta. Az ügyész erre azonnal uj
vádat emelt Kreybich ellen. A teremben csak
Knejzlik vádlott maradt. A bíróság ugy döntött, hogy a pörl a vádlottak távollétében is
folytatja.

Prága, j a n u á r 21. A kommunista képviselők
pőrének tárgyalásán m a u j a b b incidens tőrtént. A tanács ugyanis a védők egyetlen indítványát sem fogadta el, mire Jilek vádlott
bejelentette, hogy a védők lemondanak tisztségükről, mert szavuk ugy sem számit itt
semmit.
A védők ezután a vádlottakkal együtt kivonultak a tárgyalásról. Kreybich, Jilek, Ha4MMWMN

Vásárhelyen
a tavalyi
felét még nem fizették
Tiszafáid

Qelyett

— kikövezik

(A Délmagyarország
hódmezővásárhelyi
,
munkatársától.)
A vásárhelyi közigazgatási bizottság pénteken délelőtt tiz órakor tartotta
december havi ülését. Az ülésen dr. Soós Istv á n polgármester elnökölt és a sablonos ülésnek csupán a pénzügyigazgató jelentése adott
némi érdekességet, aki jelentését azzal végezte, hogy
Vásárhelyen a mull évben kirótt adók
összegének majdnem a fele hátralék. .
Ezen az ülésen szóba került az algyői komplejáró ki kövezése is. a m i azt jelenti, hogy az
algyői Tisza-hidból egyhamar nem lesz valóság.
Dr. Szappanos Mihály tiszti főorvos jelentése beszámolt arról, hogy decemberben 62
haláleset fordult elő. A fertőző betegek száma i
volt 71 s a kórházban 518 beteget ápollak.
Ajkay Miklós rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője, a szokásos rendőri eseményeken
kivül semmi különöset nem jelentett. U t á n a
Oravetz Viktor, a szegedi államépilészeti hivatal vezetője jelentette, hogy az algyői komplejáróhoz a köveket m á r elszállították és a
lejáró kikövezése a tavasszal megkezdődik.

adókirovásnak
be az
adózók.
az algyői

egyidőben
a Ben-Hur

komplejárót.

Kolb Árpád pénzügyigazgató jelentette, hogy
december 31-én az adóhátralék 540,962 aranyA Belvárosi Mozi igazgatójának tehát újra —
korona volt, mig az egész évi kivetés 1,178
és
ki tudná megmondani hányadikszor —, Buezer aranykoronát tett ki, a hátralék tehát a
dapestre kellett utazni »tárgyalni«. Hogy ez mit
kivetés 45 százaléka. A mult évben forgalmi
jelent, azt a laikus alig tudja elképzelni. Hogy
adóban befolyt 225 ezer, állatforgalmi adómilyen érveket és milyen összeköttetéseket haszban 41 ezer és illeték cimén 749 ezer aranynállak fel a Royal Apolló meggyurására, az egékorona. December hónapban 31 adófizető kaszen bizalmas dolog, de végül sikerült. Szegeden
pott részletfizetési kedvezményt.
egyidőben mutatják be Rudapesttel a Ben-Hurt,
azt a csodafilmet, amilyen hir szerint még nem
Voit Oltó gazdasági felügyelő jelentette, hogy
volt. Vasárnap mutatják be a sajtó képviselőinek
a vetések
még a fagy előtt kikeltek és
és a meghívottaknak, szerdán pedig megkezdőmegerősödtek. Az állatállomány közepes; tadik az előadások sorozata, amely egy hétig tart.
k a r m á n y tavaszig elegendő.
A közönség pedig már ís ostrom alá vette a BelGombkötő Antal tanfelügyelő jelenletle, hogy
városi Mozi pénztárát és előjegyezteti jegyrena közoktatásügyi miniszter Dénes Margit poldeléseit, meri attól fél, hogy a hét sem lesz elég
gári iskolai tanárnőt, mint létszámfeleltit, elahhoz, hogy mindenki megnézhesse a filmet.
helyezte Vásárhelyről. Tóth Etel tanilónő a
csomorkányi, Kovács József tanitó pedig a
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti:
külsőszőrháti iskolához kapott beosztást.
Hazánkban az idő általánosan borult és csapadéAntal ZolLán főállatorvos jelentéséből kikos. A csapadék mennyisége egyes helyeken megtűnt, hogy decemberben közfogyasztásra lehaladta a 10 mm.-1. Szentgotthárdon 5 cm.-es hó
vágtak 157 szarvasmarhát, 14 növendékmaresett, a hőmérséklet kissé alacsonyabb lett. Jóshát, 566 juhot, 64 bor jut, 445 sertést és 43 lat: Továbbra is borús, csapadékos idő, fagypont
körüli hőmérséklettel.
darab újévi malacot. Vasúton elszállítottak 117
marhát, 12 lovat, 94 juhot és 1560 sertést.
— Tizennégy órás késés a román hófúvások
miatt. Békéscsabáról jelentik: A romániai nagy
hófúvás miatt az a gyorsvonat, amelynek reggel
8 órakor kellett volna Békéscsabára beérkezni, még
délutánra sem futott be. 14 órás késését jelezték
a vonalnak és ezért a Máv. a délután folyamán
— Az egységes párt a főispán betegsége miatt
Békéscsabáról induló gyorsvonatot állított be a
nem adhatta ál a Szterényl-ivet. Megirta a Dél- forgalom lebonyolítása céljából.
magyarország, hogy az egységes párt szegedi vezetősége mozgalmat indított Szterényi József báró
ismeretes >elkedvellenedé.sit ügyében. Elhatározták,
16-33,
16-33.
hogy száz aláírással ellátott levelet nyújtanak át
pénteken délben a főispánnak és a levélben bejanuár 22 , 23-án, szombaton és vasárnap
jelentik, hogy abban az esetben, ha Iílebelsberg
a párt határozata következtében nem vállalhatná
a szegedi mandátumot, örömmel látnák, ha azt
Kalandor film 7 felvonásban.
Szterényi vállalná el. Kérik továbbá a főispánt,
Főszereplő: Walace
B e e r y . — Azonkívül:
hogy levelük tartalmát hozza Szterényi tudomására
is. Pénteken délben meg is jelentek a főispáni hivatalban az egységes párt vezetőségi tagjai, de a
levelet nem adhatták át, mert a főispán nem
jelent meg hivatalában. Budapesti utján ugyanis
legújabb kalandja 5 felvonásban.
meghűlt és betegen fekszik lakásán.

Hirek
Felhívás
az Iskola-ucca
kereskedőihez

és
környéke
és iparosaihoz
!

Az Iskola-ucca és környékének rendezése
érdekében megindított mozgalmunk megbeszélése és egységes irányítása céljából, a
kereskedelmi és ipari érdekképviseletek bevonásával, mint a Kereskedők Szövetsége
tagjai

január 25-án, vasárnap délelőtt
fél 11 órakor a Kereskedelmi és
Iparkamara nagytermében értekezletet tartunk,

bizottság.

— A közalkalmazottak küldöttsége a miniszterelnöknél. Budapestről jelentik: Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt fogadta a közalkalmazottak kűi iöttségét, amely átnyújtotta a miniszterelnöknek azt a memorandumot, amely a közalkalmazottak kívánságait foglalja össze. A miniszterelnök kijelentette a küldöttségnek, hogy a memorandumban foglaltakat megvizsgálja, az olt felvetett kérdéseket tanulmányozni fogja és a pénzügyminiszterrel megtárgyalja.
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Telefon:
Pénztári 5-82.
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főszereplésível:

Repülő

család.

Vigjíáték 2 (elvonásban.

HIAadowik kend etc 5, I és 9 Órakor,
3, S, 7 es 9 órakor.
A

Telefon 11 -f

a Korzó Moziba.

K o r z ó

M o z i

Te'efon 11-85.

január 22., 23-án, szomba'on és vasárnap

T
Anűré
Plckard
* • vgjátéka 10 f dl vonásban.
Azonkívül:

Kór&ásc

Előadások kezdete 5,7 és 9 Arakor, vasamat» 3, 5, 7 és 9 órakor.
A terem
tutve van t

— Halálozás. Súlyos csapás érte az ősrégi szegedi Winkler és Holtzer családokat: tegnap délután meghalt özvegy Winkler Bernátné. Az idős
úriasszony már régóta betegeskedett, szervezetét a gyilkoló kórokon kivül a kor is megtámadta,
a szervezet kimerült, tegnap nem mozdult többé.
Winkler Bernátné ismert tagja volt a szegedi
társadalomnak, jótékonyságát mindenütt ismerték.
Halála mély részvétet keltett.

TACM/HiGIz
K

Amerikai burleszk 2 felvonásban

vasárnap

— Pekárv Sándor Kairóban. Budapestről jelentik: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank sikkasz tói, Pekáry Sándor banktisztviselő és Réthy Károly cukrászsegéd a kairói törvényszék fogházában várják Budapestre szállításukat, miután a
külügyminisztérium már ma délelőtt érintkezésbe
lépett a kairói követséggel kiadatásuk miatt.

e l v á r O S Í
M O Z i
január 22 , 23 án szombaton és vasárnap

NOUMA
KT*
Kedélyes

AZ ÖRDÖG KAPITÁNYA.
NÉGYEK: JELE
S c h e r l o c k Holmes

amelyre azzal hívjuk meg az Iskola-ucca és
környéke kereskedőit és iparosait, hogy mozgalmunk sikere erdekében mindenki kötelességének tartsa a pontos megjelenést.
Az ügy iránt érdeklődőket szívesen látjuk.

Az előkészítő

Széchenyi Mozi

tarra kellemesen fUtve vaa.

DOUGLAS FAIRBANKS
1
Y a n k e e király.
ÄÄ'"™
Azonkívül:
A bangalori titok.
Kalando film 6 felvonásban.
vasárnap

Főszereplő: Harry

eiöadisok kezdete 5, 7 és 9 órakor,

3. S, 7 és »

órakor.

Carrey.

A terem kellemesen fűtve van.

