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A mozik és a kii 
egyházak meg fel 

a városi költségvetési 
(A Délmagyarország munkatársától.) A jövő évi 

költségvetés felebbezési határideje most járt le. 
¡Már-már ugy látszott, hogy ellene senki sem emel 
¡panaszt a belügyminiszterhez, amikor az utolsó 
¡pillanatban két felebbezés is befutott. Az egyiket 
<a szegedi moziérdekeltség nyújtotta be, a másikat 
pedig a kisebbségi egyházak vezetősége. A mozisok 
!a vigalmiadó leszállítását, a kisebbségi egyházak 
pedig az egyházi segélyek felemelését kívánják 
ifelebbezésükben. 

A szeptemberi közgyűlés, amely szinte vita nél-
kül fogadta el a tanács költségvetéstervezetét, vál-
toztatás nélkül hagyta a költségvetésben a vigalmi-
iadók cimén előirt bevételi tételt is. Ebben a 
tételben a szegedi mozik vigalmiadóját kereken 
Vcilencoenkilencezer pengőre szabták, hétezer pen-
gővel kevesebbre, mint amennyi a mult évben 
Ivolt. Ennek a redukciónak az a magyarázata, 
hogy a gazdasági helyzet ismét romlott és a város 
hatósága azt következteti, hogy a jövő évben 
ja mozi látogatottsága is visszaesik. 
| A szegedi mozik egy érdekeltség tulajdonában 
»annak. Ez az érdekeltség felébbezte meg most 
{a költségvetés vigalmiadó tételét és azt kéri a 
belügyminisztertől, hogy a költségvetésbe állított 
B9.000 pengőt, a mozik jövő évi vigalmiadóját, 
ötszáz pengőre, tehát 89.500 pengővel csökkentse 
a város bevételeit. Felebbezésüket azzal indokol-
ják, hogy a város méltánytalanul nagy vigalmi-
adót ró a mozilátogató közönségre. Ez a vigalmi-
adó az oka annak is, hogy a mozi látogatottsága 
égvre csökken, sőt a jövő évben előreláthatólag 
ínég kisebb lesz, mivel a súlyos gazdasági helyzet 
kö\ etkeztében a közönség nem lesz abban a hely-
zetben, hogy a vigalmiadót megfizethesse. Ezen-
kívül azért is kéri a moziérdekeltség a vigalmi-
adé ilyen nagymértékű leszállítását, mert biztos 
meggyőződése szerint az aj közgyűlés úgyis le-
szállítja majd ezt az adókulcsot. 

A kisebbségi felekezetek felebbezését a szegedi 
fcsidó egyházközségen kivűl' valamennyi kisebb-
ségi egyház vezetősége aláirta. A kisebbségi egy- [ 
házak azt sérelmezik, hogy a közgyűlés a jövő > 
¡évi költségvetésbe csak 30.000 pengőt szavazott 
meg a kisebbségi egyházak segélyezésére az idei 
60.000 pengő helyett, de sérelmezik azt is, hogy 
a közgyűlés nem állapitolta meg a segélyösszeg 
felosztási arángát sem. A minisztertől azt kérik, 
hogy utasítsa a várost a segélyösszeg felemelé-
sére - és a felosztási arány megállapítására. 

A polgármester mindkét felebbezést felterjeszti 
a belügyminiszterhez a közgyűlés által let'irgyalt 
és elfogadott költségvetéssel együtt. 

A főispán és a főispánné 
kilüníeáése 

Budapestről jelentik: A kormányzó a mi-

niszterelnök előterjesztésére dr. Aigner Károly 

szegedi főispánnak és feleségének, született 

Tóth Annának, közjótékonysági, jóléti és szo-

ciális téren kifejtett buzgó munkásságuk el-

ismeréséül a magyar vöröskereszt érdemke-

resztjét adományozta. (.MTI.) 

Szeles, hűvös idő 
A Meteorológiai InLúzet jelenti este 10 óra-

kor: A nyugatról keletre húzódó esőfrontok 

egyike hazánkon áthúzódva, az esti órákban 

Románia és a Ba lkán felé halad. Hazánkban 

a nap folyamán csak a keleti részeken vol-

tak lecsapódások. A derült idő azonban csak 

átmenetileg ígérkezik, mert a másik esőfront 

Németország felől közeledik. Prognózis: Sze-

les, hűvös, átmenetileg száraz idő, valószí-

nűleg 24 órán belül ismét megujulő borulás-

sal és lecsapódással. 
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és a legutebb 

kél lámpás helyi vevői 
(2 témpávi', hangszóróval P 100--) 

vétel kényszer nélkül bemutatja 

Deuísch Albert 
Kárász ucca 3. Telelőn 8-71. 

Kedvező fizetési feltételek. 

„Ugye csodás?" 

•„Beethoven nyolcadik symphoniájának 

allcgrettoja — mintha itt játszanik." 

„Igaza van önnek , ez az dőadás töké-

letes, igazán nem lehet már jobb. Milye« 

készüléket szereltetett fel magának?" 

„Philips Modern vevőt, a világ egyik leg-

nagyobb rádiókoncernjének készítményét: 

Philips hangszóróm is van hozzá, így felül-

múlhatatlan . . " 

így oeszél a hang-

verseny látogató . . . 

Modern vevő 
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Izzó és lelkes hangulatban folyt le 
a Szövetkezei! Városi Balpári vacsorája 

a Raffay zsúfolt helyiségeiben 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szövetkezett Városi Balpárt csütörtökön este 

a Raffay-vendéglőben tartotta második párt-

vacsoráját. A vacsorára teljesen megtelt a 

Raffay nagy különterme, az asztaloknál egy-

más mellett szorongtak az emberek, teríteni 

kellett a szomszédos kisteremben és amikor 

a beszédek megkezdődtek, kiderült, hogy a 

Raffay nagy külső terme is érdeklődőkkel telt 

meg, mert valamennyien bejöttek a belső szo-

bákba és minden talpalattnyi helyen ember 

ember mellett szorongott. 

A vacsora lelkes alaphangulatát dr. Szabó 

László adta meg egy végtelenül szellemes és 

magasröptű felszólalással. Utána dr. Delire 

János foglalkozott az ellene intézett támadá-

sokkal, személyeket soha nem érintve és min-

dig elvi magaslaton. Pásztor József a Külvá-

rosi Párt programjával, a múltban és jelenben 

kifejtett működésével és a pártban a legutóbbi 

napokban mutatkozni kezdó jelenségekkel fog-

lalkozott. hú jer Dezső a szociáldemokrata párt 

helyzetéről, a fürészmunkások bérharcáról és 

a választás technikájáról beszélt. A felszóla-

lások sorát Gombos István zárta be, a bal-

párthoz való csatlakozásra szólitván fel a pol-

gárságot. 

A vacsora elejétől végig végtelenül lelkes 

és emelkedett hangulatu volt. A több min t 

háromszáz jelenlévő hosszan és lelkesen tün-

tetett a felszólalók mellett és a beszédek köz-

ben is nagyon gyakran adott elementáris erő-

vel kifejezést elismerésének, tetszésének, szo-

lidaritásának és együttérzésének. 

Dr. Szabó László 
egyetemi magántanár arról beszélt, hogy a 

»Nagyszeged« eszméje má r több, mint kétszáz 

esztendős. Mikor a török világ után a város el-

kezdett benépesedni, perekkel, sőt vesztegeté-

sekkel is igyekeztek a város számára minél 

nagyobb birtokot szerezni. Akadtak tanuk, 

akik azt vallották, hogy Szeged valamikor 

olyan nagy. varos volt,, hogy tizennégy kato-


