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eldöntendő, vallon melyik a több. melyik a naavobb, melyik n szebb. Allce Terry, Petrovtcf) Sxve-
itsxláv, Hanns Junlcermann és Harry CtedlUe közölt. A mol naplói vasárnapig a Belvárosi és 
Korz4 Mozik ezekkel a starokkat ma'atnak be hét pompás miisort. Mindkettőt Budapestet megelőzően, illetve 
Budapesttel egyidőben pergeti Szeged. Érdekes lesz, mert a közönség ma az egy'k, holnan a másik moziban 
nézi meg kedvenceit s el foila dönteni, mely slarok a lobbak. A Belvárosiban Hanns Junlcermann, 
a legkiválóbb v glátéki színész, a katonaszerepek nagyszerű alakitA|a és Harry CtedtJce, a mindig fess és 
szlmpalikus amorósa legújabb és egyben a legszenzációsabb viglétéka kerül bemutatásra, melynek cime Farsang 
Gercege. Liedtke ezidet 8 filmje közű válogattuk ki a Farsang hercegét, mely szQzsében a legszenzációsabb, 
játék és rendezés kiállításban az eddigieket messze felűlmuila. A Korzóban Rox tnoram. a .4 lova«* nagtne»ii 
rendezőlének filmfe, a Három szenvedély kerül bemutatásra a gyönyörű Jlllce Terry és Vetrovlcfr 
Sxveíisxláv főszereplésévet. Nagy nemzetközi nevek adnak ma a szegedi mozik műsorán találkozót, kísérő 
műsorokként » legszebb hiradók és burleszkek szerepelnek. A kiváló műsorokban a közönség biztosan teljes 
mértékben kielégülést fog találni. 

fi főváros közgyűlése 
a közigazgatási isiroságíol kéri Ripka főpolgármester 

sérelmes intézkedéseinek megsemmisítését 
Budapest, december 5. Ma délután Buda-

pest főváros köztörvényhatósága rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyet dr. Sipöcz Jenő 
polgármester hívott össze. A gyűlés egyetlen 
tárgya a közigazgatási bírósághoz intézendő 
panasz volt a főpolgármester amaz intézke-
dése ellen, hogy 40 tag kérésére sem hivott 
össze rendkívüli közgyűlést. A panaszt Bródy 
Ernő olvasta fel, hangsúlyozva, hogy a fő-
polgármester azzal, hogy a helyettesítésére 
felkért polgármestertől egy óra múlva vissza-
vonta a rendkívüli közgyűlés összehívására 
adott megbízást, másfelől pedig 40 tag sza-
bályszerű kérelmére megtagadta a rendkí-
vüli közgyűlés egybehivását, megakadályozta 

a törvényhatóságot felirati jogának gyakorlá-
sában. Kéri a közgyűlés a közigazgatási bí-
róságot, hogy mondja ki, hogy a két intézke-
dés beleütközik a törvényhe és semmisítse meg 
az intézkedéseket. . , 

Ezután Wolff Károly, fejtette ki a keresz-
tény párt álláspontját, majd Gaár Vilmos 
az egységes községi párt deklarációját ol-
vasta fel, mire a keresztény párt és az egy-
séges párt tagjai néhány érdeklődő kivételével 
kivonultak. Ezután Peyer Károly és Bródy 
Ernő beszélt. Több felszólaló nem volt. A 
közgyűlés jelenlevő tagjai a Bródy-iéle inr 

ditvánui eauJianaulaű measzavazták. 

A kormányzó névnapja 
Az egyetemi ifjúság (elvonulása a kor-

mányzó elé 
Budapest, december 5. A Magyar Nemzeti 

Diákszövetség kebelébe tartozó egyetemi és 
főiskolai diákegyesületek tagjai csütörtök dél-
után zászlók alatt gyülekeztek az Egyetem-
téren, honnan zárt, katonás sorokban zene-
szó mellett felvonultak a királyi várpalota 
nagy udvarára. Amikor az utolsó ember is 
elhelyezkedett, megjelent a kivilágított erké-
lyen Horthy Miklós kormányzó markáns alak-
ja, balján feleségével. Háromszoros dörgő él-
jen hangzott fel ezrek, meg ezrek torkából, 
majd a honvédzenekar a Himnuszt intonálta, 
melyek hangjai után Misánygi Vilmos mű-
egyetemi tanár üdvözölte a kormányzót. 

Háromszoros éljen követte dörögve a szónok 
szavait, majd a kormányzó beszédet intézett 
az ifjúsághoz, amelyben többek között a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Azok a hatalmas és nemzeti ideálokkal 
felitett diákszervezetek, amelyek a közel-
múltban az egyöntetű érzés és gondolkozás 
mintaképei voltak, ma már nem olyan egy-
ségesek. Ezeknek a sorait is kikezdi már az 
aknamunka, amelynek tevékenysége mindig 
akkor a legélénkebb, ha baj fenyeget, mert 
olyankor könnyű az elégedetlenséget szitani. 
A bajt most a gazdasági helyzet nehézsége 
okozza. Ez ma világjelenség, amelynálunk ter- j 
mészetesen fájdalmasabb hatásokat vált ki, 
mint más boldogabb országokban, amelyek-
nek gazdasági egysége megmaradt s amelyek-
nek nem volt részük olyan megnyomoritás-
ban, mint nekünk. Nagy csalódás azt kép-
zelni, hogy ezen az állapoton bárki is akár-
milyen ravaszul kieszelt politikai propagan-
dával segíthet. Az előttünk álló nagy fel-
adatok megoldása megköveteli, hogy egysé-
gesen kövessük a nemzeti irányt, amely erőt 
és rendet jelent s a politika terén mindazt, 
ami fajunk érdekeinek a legjobban megfelel. 

Újra háromszoros éljen harsogtatta meg 
a levegőt, amikor a kormányzó beszédének 

utolsó szavai elhangzottak, majd megkezdő-
dött az ünnepség legmegkapóbb része, a több-
ezerfőnyi ifjúság diszelvonulása a kormányzói 
erkély alatt. Ezután a kormányzó az egyetemi 
ifjúság vezéreit és az ünnepségen megjelent 
egyetemi tanárokat rövid kihallgatáson fo-
gadta. 

Szegeden 

Horthy Miklós kormányzó névnapját Sze-
geden is megünnepelték. Csütörtök este a le-
venték zenés diszfelvonulást rendeztek, mely-
nek végén tisztelegtek dr. Shvoy Kálmán tá-
bornok előtt. Az egyetemi hallgatók lampionos 
menetben vonultak fel az egyetem elé, ahol 
dr. Győrffy István rektor intézett hozzájuk 
beszédet. A katonaság zenés takarodója fe-
jezte be a pénteki ünnepséget. 

'Az evangélikus templomban 6-án, a kor-
mányzó nevenapja alkalmából, délelőtt 10 óra-
kor istentisztelet lesz. Az evangélikus egyház-
társadalom egyébként szombaton este 8 órakor 
az ipartestületi székház éttermében összejöve-
telt tart. 

A kormányzó névnapja alkalmából a re-
formátus templomban ma délelőtt 10 órai 
kezdettel ünnepi istentisztelet lesz, amelyen 
Bakó László lelkész szolgál. Az istentiszteletre 
az összes hatóságok és hivatalok meghívást 
kaptak- « 

II Népszövetség tanácsülése 
január 13-án kezdődik Genfben 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') 

Genfből jelentik: A Népszövetség főtitkári hi-

vatala január 13-ában állapította meg a leg-

közelebbi tanácsülés dátumát. A népszövetségi 

körökben abban reménykednek, hogy a má-

sodik hágai konferencia már az első napokon 

elintézheti a lényeges javaslatokat és igy a 

német és francia külügyminiszterek is részt-

vehetnek a januári tanácsülésen. 

Belvárosi Mos 1 December 6,7, 8-ár, péntektől v-sítmap n 

Nem repr<z! Nem repríz? 

H a r r y u e d t f t e «. H a n s l u n h e r m a n n 
patar vigiáiéka faRSatlGl HERCEG. Azonkívül: Bur'eszkek. 
Elöadáírk keidelc 5, 7, !), vasár is ünnepnap 3, 5, 7, >J órakor 

Korsó Most December 6, 7, S-á"-, péntekifil vasárnapig 

Al ice Ter ru a, Pe t rov i ch Szvet isz láv 
mgy d'ámüa: \ három szenvedély. Azonkívül 

M o n í y B a n k 9 burleszk-vlgíáiéka: A riporterek gyöngye. 
E"ad4gok kezdete 5, 7, a, vasár- és flnnepna» 3. 5, 7, tf órakrr. 
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Kapható drogériákban, illatszer 
tárakban és gyógyszertárakban. 
Ha rendes beszerzési helyén nem 
kapna, forduljon közvetlenül a vezér-
képviselethez: HERUQn NÓKQOR naav-

drogériája Budanest.iV.. Kcssuliilales «.10. 

Szerdán éjszaka két belvárosi 
üzlet kirakatát fosztották ki 
(A 'Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dáról csütörtökre virradó éjszaka két kiraka-
tot fosztottak ki Szegeden. A két betörést 
azonos körülmények között hajtották végre, 
amiből arra következtetnek, hogy mindkét be-
törést ugyanaz a személy hajtotta végre. Az 
első betörést — mint már jelentettük — az 
Iskola-uccai Nitsovits-féle üzletben követték 
el. Az egyik kirakatot felfeszítették és mi-
után abban igen sok áru volt elhelyezve, 
könnyű volt dus zsákmányra szert tenni. 
Többszáz pengő értékű női harisnyát, kez-
tyüt és más divatcikkeket emelt el a betörő. 

Reggel 6 órakor követték el a másik betö-
rést. Soős Lajos Csekonics-uccai üzletének ki-
rakatát, amelynek zárja már meglehetősen 
rozzant volt, felfeszítették és onnan is el-
vittek mindent. Ugv látszik a tolvajok a di-
vatszakma iránt éreztek vonzalmat, innen is, 
akárcsak a Nitsovits-üzletből, női harisnyá-
kat, keztyüket, női toalettdolgokat emeltek cl. 

A rendőrség azonnal megindította a nyo-
mozást a betörők kczrekeritésére és máris 
több olyan adat birtokába jutott, amelyek 
ismeretében biztosra veszik, hogy. a betörőt, 
vagy a betörőket még a mai nap folyamán 
sikérül elfogni. 

Az angol kamatláb 
London, december 5. Az Angol Bank mai 

ülésén a bankkamatlábat változatlanul 5.5 

százalékban állapította meg. 

fíSPMfffcC31 If n * s l f nélkűlözhetellen a plalinás ön-
U l V y & y n I E d S v ű i ő zsebkályha. KüÜer irógéo 
szaküzletében kapható, Széchenyi tér 8. Telefon 3—63. 

Színházjegyek 
a Délmagvarország jegyirodáié-
ban elővételi dif nélkül válfbafák 


