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adását sem a városra, mint épittetőre, sem az 
építési vállalkozóra, sem pedig az iparosra 
előnyösnek nem tartom, liogy miért, azt 
szükség esetén a közgyűlésen kifejtem. 

2. Szükségesnek tartom, 'hogy különösen 
az állami és városi építkezések főbb iparos 
munkái, mint asztalos, lakatos, bádogos és 
vízvezeték-szerelő munkák ellenőrzésére kü-
lön megbízható iparosak is felkeressenek az 
időközönkénti építkezésekhez* természetesen 
az ekként felkért iparosok, mint az építő és 
felülvizsgáló bizottság tagjai szerepel jenek. 

Mindkét tiszteletteljes indítványom elfo-
gadása sok kár és utólagosan felmerült kel-
lemetlenség ós visszás állapot megszüntetését-
eredményezné. 

Kecskeméti Antal. 
A tanács ma délelőtt tartott ülésében 

foglalkozott Kecskeméti Antal indítványával 
és ugy határozott, hogy azokat a pontokat 
kivéve, amelyek a közszáliitási szabályren-
delettel ellenkeznek, az indítványt az egész 
vonalon a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

Az éhesek. Debrecenből jelentik : A 
város törvényhatóságának legutóbbi közgyű-
lésén szóvátették azt, hogy a városi tanács 
nem hajtotta eddig még végre a törvényható-
ságnak minapi határozatát, amely a munka-
nélküliek számára 20.000 korona segély ki-
osztását rendelte el. Most már a munkanél-
küliek is napok óta forronganak emiatt és 
hétfőn gyűlést tartottak, melyen elhatároz-
ták, hogy ha a tanács még ezen a héten nem 
osztja szét a munkanélküli segélyt, az éhező 
munkásság tüntető menetben vonul föl a vá-
rosházához és a gyermekeket, kiket már nem 
birnak eltartani, a tanács gondozásába ad-
ják. 
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A H ő s z W ü apa. 
Társadalmi dráma 3 felvonásban. 

A lelkigyötrelmek. 
Dráma. 

Náczinak Jó napja van. 
Humoros. 

Maxi potya jegye. 
Humoros. 

P á t h é h é t . 
Heti események. 

Telefon 759. 

Előadások kezdete 3 , 5 , 7 , 9 órakor. Minden nap 
csak vasár és ünepnapokat kivéve d. u. 5 
órakor fél helyárakkal. 

Helyárak: Páholy 5 K, páholyszék 1 K, zárt-
szék 80 fill., I. hely 60 fill., 11., hely 30 fillér. 

H Í R E K . 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet hivatalos 
jelentése szerint: Meleg és 

1 száraz idő várható. — Sür-
i gönyprognózis: Meleg, szá-

raz. Déli hőmérséklet: 21.8 
C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gad a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Az aranyeső", operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Egy szerelem előzményei", dráma 2 
felvonásban. „Kék vér", dráma 2 felvonásban. 

TZASS MOZI: Délután hat órától kezdve 
„Az elátkozott regénye", 3 felvonásos dráma, 
irta Paul Lindau. 

EDISON-MOZGÓ: Délután 6 órától 
kezdve „A kőszivü apa", társadalmi dráma 3 
felvonásban. 

KORZÖ-Mozi: Este hattól féltizenegyig 
két, 3—3 felvonásos Nordisk-sláger, Psylan-
derrel a főszerepben. 

Újság és közérdek 
(Saját tudósítónktól.) A vidéki hírlapkia-

dók vasárnap Budapesten gyűlést tartottak, 
amelyen Sas Ede, nagyváradd lap tulajdonos 
-a- következő kijeiéntósdket tett-e: 

— Közérdek nincs, csak üzlet. Ezt már 
tizenöt év előtt- hangoztattam. Akkor meg 
akartak kövezni érte, injost, -remélem, -minden-
ki elfogadja álláspontomat. Ha majd látunk 
királyt, aki ingyen- uralkodik, ha látunk 
majd papot, -aki ingyen dicséri az istent, ak-
kor mi is ingyen, fogunk dolgozni, de addig 
miinden vonalon meg kell védenünk érdekein-
ket. 

A közgyűlés ezután Sas Ede indítványá-
ra kimondotta, hogy a vidéki lapok semmi 
néven nevezendő közlemény,t ingyen nem 
közölnek, még az istentiszteletekről szóló je-
lentéseket- sem. 

Nem egészen adunk igazat Sas Edének. 
Mi például közérdeknek tartjuk azt is, hogy 
a lap természetrajzáról, belső 'berendezkedésé 
xől végre tiszta képet kapjon a közönség, 
hogy a közérdekkel való zsonglőrködésn'ek 
ezzel vége vettessék. Lehetetlen a közérdek és 
magánérdek között biztos határvonalat meg-
húzni. De mii tudjuk legjobban, akik az új-
ságíród .asztal mellett görnyedünk, hogy nap-
nap után hogyan akar ják egyes emberek | 
még jogtalan magánérdekeiket is közérdiek 
leple alatt az újságba becsempészni. 

Példákat. A városi tisztviselők fiizieté^-
rendeaéséről hónapok óta véghetetlen hosszú 
vita van Szegeden. Bizonyos fokiig föltétlenül 
közérdek az, hogy a városi tisztviselők meg-
érdemelt ífizetésiben részesüljenek. Minthogy 
ügyük a közigazgatás különböző fórumai 
előtt nyer elintézést és minthogy Szegeden 
a lapok érdemén és jelentőségén fölül fog-
lalkoznak a közigazgatással, mi is per lon-
gum et latam tárgyaltuk ezt a kérdést. A 
közérdek kívánta meg, eleget tettünk köte-
lességünknek. 

Iksz lánya, a ibájos Ipszilon férjhez megy 
Uhoz. Kizárólag az ő magánérdekük, hogy 

•ez az örvendetes családi esemény publiikál-
tassék. És a laptól a házassági hírnek díjta-
lan közlését kérik, mert: vagy szívességet 
akarnak, vagy előfizetőik, vagy a nagybácsi-
juk hirdető, vagy a keresztapa író, vagy a 
nagyapa 20 éves korában laptulajdonos volt, 
vagy a nagymama bakfis éveiben egyik ki-
váló, de ,má,r meghalt ujságirunkról szőtte 
rózsás leányálmadt. Igy sorjában, a legkü-
lönbözőbb és a legképtelenebb jogcímeken. 

A közérdekű eseményekre, amelyeknek 
rigorózus, tárgyilagos, tisztességes megírása 
ujságirói kötelességünk, vajmi kevés figyel-
met vetnek azok, akik a mi küzködésünknek 
verejtékes munkásságunknak álilandó potyá-
zói. És tessék elhinni: a közönség órdelke első 
sorban, hogy átlássa, mivel tartozik ,a sajtó-
nak, hogy esetről-,esetre lerój ja obulusa.it. a 
magánérdekű hirefc közléséért, mert csak igy 
teremtődhetnek igazán erős és 'független la-
pok. 

A kiadók egyébként ennek elérésére szer-
vezkedlnek. Nagyban folynak már ,a tárgyalá-
sok Szegeden is. Vajha, minél előbb sikerre 
vezetnének, mert soha akció nem szolgált in-
kább .közérdeket, mint ez. 

— A pozsonyi egyetem. Pozsonyból 
jelentik: Ideérkezett hir szerint ,a kultusz-
miniszter elállt attól a tervtől, hogy a pozso-
nyi és a debreceni egyetem egyidöben nyíl-
jék meg. A debreceni egyetemet tudvalevő-
leg fokozatosan fogják létesíteni és az egye-
tem 1914. szeptemberében megkezdi műkö-
dését. A pozsonyi egyetemnél ellenben még 
az épület elhelyezéséről sem döntöttek, sőt 
e tekintetben nagy ellentét van a miniszté-
rium és a város álláspontja között. A vallás-
és közoktatásügyi minisztérium ugyanis ,a 
város külső területén akarja az egyetemet 
elhelyezni, mig a város közgyűlése a belső 
területen való elhelyezés mellett foglalt ál-
lást. Amig a város nem közeledik a minisz-
térium álláspontjához, addig a döntés aligha 
történik meg és igy egyelőre a pozsonyi 
egyetem föállitása is függőben marad. 

Hír a tengerészek szabadságolásáról 
Pólóból táviratozzák: Hir szerint a haditen-
gerészet 1905-ik és 1906-ik évfolyamának 
tartalékosait a legközelebbi időben szabad-
ságolni fogják. Ha csak lehetséges, szabad-
ságolni fogják az 1907-ik évfolyamot is. 

— Juhász Gyulát Makóra helyezték. 
Juhász Gyulát, a szegedi származású orszá-
gos nevű költőt, aki gimnáziumi tanár, a köz-
oktatási miniszter iSzakolcáról Makóra, he-
lyezte át. Ezzel a kiváló poétáinak régi vágya 
teljesül — részben. Juhász ugyanis legalább 
Szegedre szeretett volna jönni, dehát Makón 
is közelebb lesz — Jernzsálemlhez, mint Sza-
kolcán. 

— Interpelláció a tűzoltóparancsnok 
ellen. A májusi közgyűlésen Fajka János dr. 
törvényhatósági bizottsági tag interpellációt 
intéz a polgármesterhez, melyben Papp Fe-
renc tűzoltó-parancsnok ellen vádakat cso-
portosít. Az első pontban azt kérdezi a pol-
gármestertől, van-e tudomása arról, hogy a 
tűzoltó-parancsnok kétfogatú kocsin jár, ho-
lott a tanács csak egyfogatú kocsit engedé-
lyezett a tűzoltó-parancsnok részére. Ki en-
gedélyezte, kérdezi Fajka dr. a második 
pontban, hogy a tűzoltó-parancsnok két lo-
vat tartson a város vagyonából? A harma-
dik pontban azt mondja, hogy sebes hajtás-
sal a városnak két lovát tette tönkre a tűz-
oltó-parancsnok és a keze alatt egyre-másra 
pusztulnak a lovak. Továbbá kérdezi a pol-
gármestert, rendjén levő-e, hogy a tűzoltó-
parancsnok engedélyével a város tulajdonát 
képező kocsin csaknem mindennap hölgyek 
„kucsiroznak". Azt állítja továbbá hogy .a 
tűzoltó-parancsnokot egy rendőr gyorshaj-
tásért följelentette a kihágási bírónál. Tudja-e 


