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A közgyűlés e lé kerül a sz inház ügye. 
Szeged, 1923 augusztus 31 

(A Szeged tudósítójától) A mai nap folya-
mán ismét a szinház kérdése tartotta izgalom-
ban Szeged egész társadalmát, ami könnyen 
ér'hető, hiszen itt olyan kérdésről van szó, ami 
a legközelebbről érdekel mindenkit. A hangulat 
után ítélve, egyelőre ugyláisrik nem lesz nyu 
galom a szinház körül, mivel szin'e egyértel-
műen az a fölfogás uralkodik jóformán min-
denütt, hogy a tanács döntése nem egyezik a 
közérdekkel. A szinház kérdése mindenkit érde-
ke), h szen mindenki jár szinházba, ahol nem-
csak szórakozást keres, hanem tiszta művésze-
tet és hamisítatlan valódi kulturát is. Ezért 
jelenleg az z fölfogás uralkodik, hogy olyan 
embert kell állítani Szeged egyetlen színházának 
élére, aki már személyével is garantálni tudja 
azt a művészi nivót, amelyet az első vidéki 
magyar város megkövetel. Minduntalan föl-
hangzik al a véle ény, hogy annak ellenére, hogy 
Andor Zsigt.iond művészi képességeit egyáltalán, 
vagy csak nagyon távolról isméig, nem nyújtja 
ezeket a szükséges garanciákat, mert nem elág 
az, ha valaki jó muzsikus hírében ált, hanem 
múlttal kell bizonyítani tudni, hogy a második 
magyar város egyetlen színházát valóban nagy 
koncepcióval tudja majd vezetni. A szegedi 
színházzal nem lehet kísérletezni. Itt van egy 
misfé'százezres lakosságú város, amely nem 
elégszik meg komédiákkal és felületes bulvái-
eloadásokkal, hanem művészetet és kulturát 
kiván. Ezt a kívánságot pedig csak ugy lehet 
valósággá változtatni, ha olyan ember ül be a 
Városi Szinház igazgatói székébe, cki testestül-
lelkcstül éveken keresztül, áldozatokat nem ki-
méivé hatcolt a magyar kulturáért. 

Mindegy itt, hogy a színigazgatót Kovács 
Istvánnak, Andor Zsigmondnak, Faragó Ödön-
nek, vagy akárkinek is hívják, hanem csak az 

a fontos, hogy olyan kipróbált ember legyen, 
aki nem most állja ki a tűzkeresztséget, hanem 
a kultura zászlaját a legnagyobb városokon át 
vitte már győzelmesen. 

Egyébként a mai nap folyamán iveket kö-
röztek a város polgárai közölt, aláírásokat gyü|-
töttek, amelynek az volt a célja, hogy a tanács 
legutóbbi határozatát megfölkbbezzék a köz-
gyűléshez. Már eddig is igen sokan i.iák ala 
azt az ivei, olyanok, akik nem látják biztosítva 
a szinház kérdését a legutóbbi választással. 
Ennek hallatára soksn azt hangoztatták, hegy 
a tanács döntését nem lehet megfökbbezni, 
illetve azt csak az érdekeltek fe j t i k meg. 

Ezt valljuk mi is. Csakis az érdekeltek föl-
lebbezhetik meg a tanács határozatát. Oaí'.hogy 
ha érdekelt is itt Faragó Ödön és a szinügyi 
bizottság, érdekelt elsősorban Szeged városának 
minden polgára. Ezt a határozatot csak érde 
kelt fellebbezheti meg a közgyűléshez, — ugy 
van, tehát Szeged város kíztnsége jogja meg-
föllebbezni a tanács elhamarkodott választását. 

És meg fogja fellebbezni a szinügyi bizottság 
is, amely a város szakbizottsága és még sem 
kérdezte meg a tanács ilyen fontos kérdésben. 
Még azok a tagjai is meg fogják fellebbezni, 
akiknek anyagi érdekük az ellenkezőjét kívánna 
— mert meg keli fellebbezni, hiszen a tanács 
semmibe sem vett egy létező, szakértő bizott-
ságot. A tanács határozata hibás érdemileg és 
formailag is. 

A szinház kérdése közérdekű ügy, mindenki 
megfellebbezheti, mert hiszen ha a kérdés vagyoni 
érdekeket érint is, nemcsak ezekről van S2Ó 
— ami ugy%n szintén fontos a városnak —, 
hanem szellemi vagyont is érint, mert hiszen a 
legnagyobb vagyon: a kultura. 

JUmjpcJíl 
200 korona szeptember 1-től a Szeged. 

A Szeged mai 120 koronás példányára messze 
eiti aradi attól a reális ártól, amennyiből elő-
állítás; költségei megtérülhetnének. Hasonló ter-
jedelmű vidéki lapok n l r régen jóval drá-
gábbak ; a fővárosi u^ágokat pedig, mint isme-
retes, példányonkint hétköznap 250, vasárnap 
300 koronáért árusítják. Mivel, mint roindm 

.hírlapnak, a Szegeanek terhei is teíemestn 
növekszenek, nem zárkózhatik el árának mérsé-
kelt emelésétől. Szeptember 1-től fogva a Szeged 
egyes számának árc hétköznap 200, vasár-
nap 250. előt: ési ára egy hónapra 4000 ka 
rona lesz. 

A Szetici légi agyo^b terjedelmű lapja ? v i -
rosnak, hétköznap hat, vasárnap r.yoic oldalon 
jeleuik meg. Sem.niféie poitikat párt támoga-
tásában, szubvenciójában nam részesül, tisziAn 
a vele rokonérzö közönségre támaszkodik. Bi-
zonyosak vagyunk benne, hogy a msi viszonyok 
köz- valóban minimális áremeléssel megmarad-
tunk az olvasóink iránt köteles méltányosság 
határán be pt, amelyet sohasem tévesztünk szem 
elöl. S bizonyosak vagyunk ab'ian is, hogy a 
Szeged olvasóközönségé eddigi ha ragaszkc.dí-
iával ezután is kitart Ispja mellett, amelynek 
független, párlok felett álló irányáról, törhetetlen 
liberalizmusáról napról napra meggyőződhetik. 

Egyúttal hirdetőHö^önségünket is liszteletH 
értesítjük, hogy hirdetési tarifánkat szintén 
emelni vagyunk kénytelenek s sz uj tanra a 
következően alakul: 

Apróhirdetés 1000 korona 
Fél kocka 1400 , 
Egy kocka 2400 „ 
Mik? fél kocka 3800 „ 
Két kocka 5000 „ 
Milliméter sor . . . . 100 „ 
Rekláfnror 800 „ 
Nyilttéri sor 1400 „ 
Orvosi, e'jegyzísi, stb. hir 5000 » 
OyáSíjeleDfétek puplán számitódnak. Kit 

ce.itimé;ere3 szal»c a 4-ik oldalon 10.000 és a 
többi oldalon 8000 korona. Az árak a folyó 
hirdetésekben 100 százalékkal emelkednek. 

— Istentisztelet. Vasárnap, szeptfcmber hő 2-án 
délelőtt fél lo órakor a Rozália-kápo'naban görög szer-
tartású katolikus szentmisét mond dr. Torna László 
makói görógkatolikus esperes-plébános. 

— Földárverést fognak tartani Rö«kőn. 
Röszke haíárában .még van két kiadatlan citek-
föld — mint azt Ördötjh tb. tanícsnok bejelen-
tette a mai tanácsülésen. Jelentkeztek is gazdák, 
akik haszonbérbe kívánják venni a földeket, 
azonban igen kevés á>ért, miután azzal érvel-
nek, hogy ezek a földek veszélyeztetve vannak 
az áradásoktól. A tanács elhatározta, hogy ilyen 
alacsony árban nem adja bérbe a földeket, ha-
nem a közeljövőben árverést fog tartani. A ki-
kiáltási ár egy kiló buza lesz. 

— Az uj egyetemi rektor. Dr. Veszprtmy 
Dezső orvostanár lett a Fenne Józse-Tudo-
mányegyetem ezidei rekto a. Az uj rektor az 
egyetem kormányzatát átvc*te és hivatalos óráit 
délelőtt fél 1 órától fél 2 óráig tartja. 

— Az építkezési engecílyek niejí hosszab-
bítsa*. Értesülésünk szerint a lakashivatal el-
nöke a szeptemberi közgyü'és alatt e.őierje&z-
tést fog tenn* a kiadott építkezési engedélyek 
me, hosszabbítása ügyében. Az előterjesz<és 
azért vált szükségessé, mert igen sokan vannak 
olyanok, különösen a Somogyi-telepi bérlők 
között, akik annak ellenére, hogy csak ugy kap 
tak földbérletet, ha bizonyos határidón belül a 
bérleten házat fognak építeni, — nem tudják 
fölépíteni házaikat, mivel a gazdasági viszo-
nyok ezt nem teszik lehetővé. A lakáshivatal 
elnöke ezért azt fogja javasolni a közgyűlés-
nek, hogy az engedélyeket bizonyos időre tolja ki, 

— iftegjaviljab a szinház világítását. A 
mérnöki hivatal százötvenezer koronát kért ki-
utalni a tanácstól, mivel a váiosi szinház villa-
n.osvilágitását ki kell javítani. Az egyik köz-
ponti kapcsoló teljesen hasznavehetetlen, ami-
ánal nem lehetne rendesen világi ani a szin-
házat. A tanács riFgidta a szü séges összeget. 

— A h á b o r ú b a , hősi halá l i balt régi 5-ös hon-
védek lelki üdvéért a rókusi templomban katonazene 
kisérette', fényes segédlettel misézett Vörösváiy espe-
peres, katonai lelkész. A mise előtt könnyekig ható 
szent beszédet mondott. Az egész templomot megtöl-
tötte a gyászoló közönség A helyőrség Kruzsina Manó 
vegyesdandár parancsnok tábornok vezetése mellett 
jelent meg, úgyszintén a szegedi ösizes állami hiva-
talok, közintézetek küldöttségileg képviseltették magukat, 
annál kinotabb feltűnést keltett a városi hatóságok és 
főispán tüntető távolmaradása. 

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.532 
Kállay dr . Jog ia i emlná r t anm Pai lav lc in i -n tc» 

J alatt fogad «géia nap. T n l t f o n 89. 779 

— A vasutasok annyparltá os fizetést Kér-
nek. A nemzetgyűlés csütörtöki üpsén szóbakerült 
az a terv vagy óhaj, hogy a tisztviselőket 
aranyparitásban fizessék, még pedig augusztus 
l - ig visszamenően. Rassay Ká.oly erre azt 
mondotta, hogy demagógia. Szerinte ugyanis 
senkisem kapja aranyparitásban a fizetésé, 
,miért akarnak ebben a nyomorult országban 
éppen a köztisztviselőknek aranyparitásos fizetést 
adni". Hir szerint a vasutasok összességének 
elhatározóit szándéks, bogy a Máv. igazgató-
ságától a jövő hónap el j nspjaiban kérni 
fogja az aranyparitásos fizetést. A ké» lemnek 
az ad súlyt, hogy most nemcsak a forgalmi 
alkalmazottakról, hanem az égés*, személyzetnek 
egyöntetű mozgalmáról van szó. 

— Fűidet kár a váróstul a Vitézi Szék. 
A Vitézi Szék kapitánysága le'ratot intézett a 
város hatósagához, amelyben 800 hold földet 
kér örök bérletbe azoknak a vitézek számára, 
akik szegedi származásúik. Haszonrészül 75 
kiló rozsot ajánlottak fel a mindenkori tőzsdei 
jegyzés alapján, ugy hogy a város pénztárába 
ezek után a földek után éveukint mintegy 14 
millió folyna be. A tanács csupán hatszáz 
holdat javasolt kiadni a Széknek, azonban Bokor 
Pál kijelentette, hogy ezen nem tudják elhe-
lyezni az összes szegedi viíézt. Balogh Károly 
javasolta, hogy ne adják ki a bérleteket 75 kg. 
rozsért, hanem fizessenek a vitézek is később 
megállapított átlagárt. Ezen azután sokáig vitat-
koztak a tanácstagok, mig Bokor Pál javasolta, 
hogy küldjenek kí egy háromtagú bizottságot, 
amely majd megvizsgálja a kiutalandó terüle-
teket és megállap';ja majd a bérösszeget. A 
tanács ezenkívül bc'..éri a vitézek névsorát is, 
nehogy albérletbe adhassák ki az olcsó árban 
kiutalt városi földeket. 

— Félmilliós bankjegyek. Már régen nem 
nevetünk az osztrákokon, vagy a németeken, 
akiknek csekély értékű tárgyakéit is halom 
pénzzel kell fizetniök. Régen nagy bankókkal 
fizetünk mi is semmiségekért. Egy jelentés 
szerint most kerek 500 000 koronás bank-
jegyeket bocsátanak fcigaloir.ba, még pedi'2 
már legközelebb. A százezres bankó már kicsi. 

— Kosztba -..dja h város a gyárcián 681-
csönt? A belügyminiszter nincs megelégedve 
a gyámtári 21 milliós kölcsön jelenlegi el-
helyezésével. Jobb hasznosítást rendel el, még 
pedig azt kivánja, hogy acTák egyik Kisebb 
szegedi banknak kosztüu a 21 milliót. Amikor 
ezt elmondták a tanácsnak, Balogh Károly 
közbeszóit erélyesen: „Nem adom kosziba" . 
A tanács tudomásul vette a le.ratot, de nem 
határozott róla. Az a vélemény alakult ki, hogy 
egy kicsit furcsa, hogy a városnak nem merik 
kölcsönadni 0 pénzt, de kosztba el meri az ál-
lam helyezni. Azt mondla valaki: Nem bíznak 
a városban, de ha az a bank megbukna, ak-
kor ugyancsak a vá Oiiiak kellene megfizetni a 
21 mil l iót. . . 

Fe&tőlakola. Tóth István Jenő festőművész 
rajz- és festőiskolájának harmadik évfotyma meg-
nyílik szeptember 1-én. Jelentkezés naponta dél-
után 2—-3-ig a Zerge-utca 10. sz. műteremben. 519 

Pénztár 582. Belvárosi Mozi 
Augusztus 31-én, szeptember 1. és 2-án, péntektől vasárnapig-
P C T K O V I C n SZVETISZCrtV legszebb magyar fiimje 

SZEMIT MIHÁLY. 
WKRNER regénye ö felvonásban. 

Főszereplők: PETROV1CH SZVETISZLÁV és MAKAY MARCIIT. 
Azonkívül: 

Fatty a ligetben. 
Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

Firtatok kP7dPfP • Hétköznap 5, 7 és 9 órákor. Előadások kezdete. V a 8 á r n a p 3> 5, 7 és 9 órakor. 

CINRE O a y e L j O n K > 
I n i ^ n ó i i o i r javítását, karbantartását garan-
i r o p c | i i e > ^ cia mellett szakszerűen csakis a 

régi, johirnevü Első Szegedi Irógépjavitó Vállalat, 
K C C C C R S Z A K Ü Z b C T É B C D K*»ZUI. 
T o 1 o f / - » n Q C Q Uj és használt Írógépek 
1 C1C1UI1 tfOdi ?'!\rdóan r a k t á r o n . 

CIMRC O a y e o O n K i SÍI 

Házakat, földbirtokokat, 
l e g e l ő n y ö s e b b e n 

I I Z I C I C K C I vehet vagy adhat el 
C . . U X iroda által, az OFB. engedélyével 
a X H U U Széchenyi-tér 6. szám. 
Telefon 10—54. 951 Törvényszék szomszédságában. 


