
S Z B Q B D Sceged, 1913 november 14. 

Péntek, szombat, vasárnap, 
november 9 , 10. és fl-éti 

A K o r z ó M o z i b a n 
A házasélet titkai 

lís a XX-ik század legbor-
zalmasabb katasztrófája, a 

Japán földrengés 
H E L Y Á R A K : Páholy 2ooo K, zsöllye 15oo K, 
I. hely I2oo K, II. hjly 9oo K, III. hely 630 K. 

400 korona mától fogva a Szeged. 
Szerdán éjjel a miniszterelnökség sajtóosz-

tálya a Magyar Távirati Iroda utján értesítette 
a napilapok szerkesztőségeit, hogy a kormány a 
lapáremelésekkel kapcsolatban nagyobb terje-
delmet engedélyezett a lapoknak s igy azok a 
lapDk, amelyek 500 koronába kerülnek heti 72 
és a 300 koronás lapok heti 36 oldal terjede-
lemben jelenhetnek meg. A fővárosi lapok szá-
mára talán tényleg nagyobb terjedelmet jelent 
az uj rendelet, viszont példiul a Szeged terje-
delmét jelentősen korlátozta, hiszen a heti 36 
oldal azt jelenti, hogy minden nap, igy még 
vasárnap is, legfeljebb hat oldalon jelenhetnénk 
meg. Miután a Szeged hetenkét négyszer hat, 
egyszer nyolc, vasár- és ünnepnapokon pedig 
10, illetve 12 oldalon fog a jövőben megje-
lenni, ami heti 42, illetve 44 oldal terjedelem-
nek felel meg, a miniszteri rendelet arra kény-
szerit bennünket, hogy felemeljük lapunk pél-
dányonkénti árát 400 koronára, 

Mikor elhatároztuk, hogy november elsejével 
ugy belsőleg, mint külsőleg is tartalmasabb la-
pot fogunk adni, mint eddig, tisztában voltunk 
azzal, hogy nagy terhet vállaltunk magunkra, 
de a reformokat még jelentős áldozatok árán is 
életbelépleltük anélkül, hogy olyan árakat állapí-
tottunk volna meg, melyek megfelelnek előállítási 
költségeinknek. Amire nem tudlak a gazdasági 
okok kényszerileni, arra most az állam kénysze-
rit és holnap reggeltől fogva 400 koronát kell a 
Szeged ért példányonkint vásárló közönségünk-
nek fizetnie. Miután az előfizetési dijakról nem 
intézkedik az ominózus kormányrendelet, igy 
azokat változatlanul meghagytuk a régiben, ezzel i 
is tanúságot (éve arról, hogy pusztán a rendelet 
okozla kényszerhelyzetnek engedve emeltük fel j 
egyes példányaink árát. Aki tehát továbbra is j 
a régi 300 koronás áron akarja a Szegedet 
megkapni — sőt még annál is lényegesebben 
olcsóbban: 240 koronáért —, az fizessen elő 
havi 6000 koronáért a Szegedre és akkor nem 
érinti a kormányrendelet okozta árdrágítás sem. 

— A Dugonics-Társaság novemberi fel-
olvasó Ülése. A Dugonics-Társaság november 
11-én, vasárnap délután 4 órakor felolvasó ülést f 
tart a városháza közgyűlési termében. Az ülé-
sen a társaságnak három tagja szerepel: Réti 
Ödön, Juhász Gyula és Vasadi Balogh György 
dr. nemzetgyűlési képviselő, aki éveken át a 
szegcdi főreáliskola tanára volt. 

— Bach Jenő temetése. Az a tisztelet és 
becsülés, ami az é'ő Bach Jenőnek kijárt, meg-
mutatkozott a végső tisztességadása alkalmával 
is. Nagy sokaság lepte el a zsidó templom fő-
bejárata előtt levő térséget, ahol a hitközség a 
gyászszertartást rendezte. A templom előcsar-
nokában a templomi női kórus gyászdalt éne-
kelt, majd felhangzóit a kántorok gyászéneke, • 
aminek befejezése után dr. Lőw Immánuel fő-
rabbi búcsúzott az elhunyttól, akinek élele le-
pergését, lankadatlan szorgalmát é*s tiszles ke- ; 
reskedöi pályafutását gyönyörű és tömör sza- \ 
vakban méltatta. A meghatottságot előidéző be- , 
széd után megindult a menet, amelynek sorá-
ban ott láttuk Kouff Róbert tábornokot, majd 
Balogh Károly, Fodor Jenő és Rack Lipót ta-
nácsnokokat, dr. Bottka Sándor rencfőrfőtaná-
csost, Wimmer Fülöpöt, a Kamara elnökét, to-
vábbá a közélet és a kereskedői kar számos 
tényezőjét. 

Vízveze téké t Feketénél készíttesse. Telefon Io-72. <P ' 

Bulgária teljesiti a szerb követeléseket 
Szófiai jelentés szerint a bolgár kormány teg-

nap válaszolt a jugoszláv ultimátumra. A vá-
laszjegyzék elfogadja a jugoszláv követeléseket 
a katonai attasé megtámadása ügyében. 

— Szentesen köztársasági képviselőjelölt 
v o l t . . . 1922 áprilisában — a legutóbbi kép-
viselőválasztások idején — Szentesen képviselő-
jelölt volt dr. Veér Imre, az Országos Köztár-
sasági Párt alelnöke. Veér Imre ekkor több he-
lyen a nyilvánosság előtt ismertette a köztársa-
sági párt programját és agitált a köztársasági 
eszme érdekében. Egy helyen kijelentette, hogy 
„nemsokára megbukik a Bethlen-kormány és 
helyét köztársasági irányú kormányzat fogja 
elfoglalni." Az agitációért az ügyészség vádat 
emelt Veér Imre ellen a királyság intézményé-
nek megszüntetésére irányuló vétség cimén. 
Ebben az ügyben a szegedi törvényszék Wild-
tanácsa ma délelőttre tűzte ki a főlárgyalást. 
Az elnök megállapi'otia, hogy Veér Imre nem 
jelent meg a tárgyaláson. Csupán ifj Tóth Imre 
jött át Szentesről, aki a szentesi köztársasági 
párt elnöke volt és iészlvett Veér Imre agitá-
ciójában. Ö ellene is vádat enelt az ügyész-
ség. Az ügyész indítványozta,- hogy a bíróság 
napolja el a tárgyalást és rendelje el Veér 
Imre elővezetését a legközelebbi tárgyalási 
napra, A biróság e'fogadta az ügyész indítvá-
nyát és hozzátelte még, hogy Tóth Imre ügyét 
is elnapolja, mivel az ő ügye szorosan össze-
függ Veér Imre ügyével. Igy tehát a kitűzendő 
tárgyalásra rendőrök fogják Szegedre hozni dr. 
Veér Imrét. 

Anllln ruhafes ték minden színben kapható 
Párisi-körút 38/a. 

Rose quartett holnap, pénteken este 8-kor. 

Péntektől vasárnapig 

PRISCI2 .2 .R D E f l N 

a Belvárosi Moziban. 

S Z E G E D 
november hó 1-től, csütörtöktől 

K Ő V E T K E Z Ő T R A F I K O K B A N 
K A P H A T Ó : 

Özv. Bernáthné, Petőfi Sándor-sugárut 1. 
Kovács Józsa, Korzó-Mozi-ház. 
Barna, Széchenyi-tér 9. 
Schwarz, Kárász-utca 1. 
Prém Sámuelné, Széchenyi-tér 5. 
Dinyés Ferenc, Mikszáth Kálmán-utca 9. 
Szukics Imre, Kelemen-utca 3. 
Pethö, Széchenyi-tér 2. 
Kecske-trafik, Kárász-utca. 
Papp Sándorné, Kálvin-tér 2. 

Földbirtokok, földbér-
letek, házak és üzletek 

• I s d á a á t é s v é t e l é t közvet í t ) 0.3 
P f f r í k A v i t n t nyug. állpt. tanácsos, O. F. B. 
r c i l l h r v I l l a t által engedélyezett ingatlan-
forgalmi irodája, törv. bej. cég, Szegeden. Iroda: 
Attila-utca 7. Telefon: 5-69 — Lakás: S»Ac!6-

aíca 8/b Telefon 13-36. 

Száz könyv ára kultúrpolitika. 
A városi számvevőség összeállította a város-

háztartás jövő évi költségvetésének tervezetét. A 
milliók és milliárdok tarkán váltakoznak a kiadá-
sok és bevételek' rengetegében, szinte belefájdul 
az ember feje, ha végigböngészi ezt a számten-
gert. A soknullás számok azonban beszélnek és 
minden szavuk megdöbbentően kétségbeejtő lelep-
lezés. Leleplezik a városi politika homoki sivár-
ságát, a minden kulturális szempont iránti közöm-
bösségét és a városfejlesztés szép tervének csúf 
sutbavetését. Milliókat, majdnem milliárdokat irt 
elő a számvevőség különböző hiúsági költségek 
fedezésére, diszliintókra, vendéglátásra, parádéra. 
Av számvevőség azonban nem hibás, mert csak 
azokkal a számokkal kalkulálhatott, amelyek a vá-
ros ügyeit vezető hatóságok szándékait tükrözik 
vissza. A kultura, a tudományok és művészetek 
istápolása pedig nagyon jelentéktelen helyet foglal 
el ezek között a hatósági szándékok között. Ezért 
állithatott be a számvevőség csupán egymillió 
koronát a költségvetésbe a Somogyi-könyvtár fej-
lesztésére és csupán hatszázhúszezer koronát az 
öt osztályú muzeum régiségtárának gyarapítására. 
Egymillió mai korona alig ér háromszáz arany-
koronát, a hatszázezer mai korona értéke pedig 
száznyolcvan aranykorona értékével egyenlő, vá-
sárlóképessége azonban talán még annyi sincs. 
Egymillió koronáért nagyon jóhiszemű számítás 
szerint alig száz könyvel vásárolhat a Somogyi-
könyvtár és hatszázezer koronáért talán akad fog-
orvos, aki a muzeum egyik odvas ősbölény agya-
rát megplombálja. 

A Somogyi-könyvtárnak 111a százhúszezer könyve 
van. Ha minden évben csak száz uj könyvet he-
lyezhettek volna a régi polcokra, mint ahogy a 
város hatóságának jóvoltából jövőre legfeljebb 
cs k ennnyivel gyarapodhat az ország egyik leg-
nagyobb és legszebb könyvtára, akkor a mostani 
könytár megteremtése ezerkétszáz évig tartott volna. 

Büszkén hirdetik, hogy Szeged egyetemi város, 
de megfeledkeznek arról, hogy az egyetem egy-
magában idegenszeriileg hat egy kulturával nem-
törődő városban. A kultuszminiszter a mai doktor-
avató ünnepélyen Göttingenhez hasonlította ennek 
a városnak a — jövőjét. Göttingen kulturáját 
azonban nemcsak az egyetem reprezentálja, a 
göttingeni egyetem megfelelő miljőben sugározta 
ki a kulturát magából. Szegeden azonban, ebben 
a homok alatt alvó városban, ahol száz könyv 
árával váltanak meg minden kulturális kötelezett-
séget, az egyetem csak sivatagi oázis. Lehet, hogy 
idővel átidomítja környezetét, de az is meglehet, 
hogy a környezet sívó homokja győzedelmeskedik 
mindenek felett. És akkor még az oázis is a 
homoktengerbe fullad. (m. I.) 

Meinl Gyula Szeged, Klauzál-tér és Mikszáth 
Kálmán-utcán levő fióküzleteiben állandóan friss 
minőségben, legolcsóbb napi árak melleit kap-
hatók a cég kiváló minőségű indiai és kinai 
teakeverékei Győződjék meg egy próbavásár-
lással azok utolérhetetlen jóságáról. 

— A veszprémi püspök az újszülöttek kereaz-
teléséröl. Az egyházi hatóságokhoz több panasz ér-
kezett, hogy a lelkészek csak a plébánia templomok-
ban hajlandók a keresztség szentségét kiszolgáltatni és 
az újszülött gyermeket sokszor igen nagy távolságról, 
zord időben kell a keresztény szülőknek a templomba 
vinni. Dr, Rott Nándor veszprémi püspök ennek az 
állapotnak ugy akart véget vetni, hogy rendeletben kö-
telezi a papokat, hogy rossz idő és nagv távolság ese-
tén készséggel és szívesen menjenek a kisebb templo-
mokba, vagy a keresztelendő lakásához közel eső ká-
polnába. Követeli ezt a püspíik az emberiesség nevé-
ben, mert emberségtelen volna télviz idején az újszü-
lötteket messzefekvő plébánia-templomba vinni a ke-
resztség szentségének felvétele miatt. 

Cltntáblák Jónámál, Polgár-u. 8. Tel. 17-02. 
HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 

SZEGEp kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DELMAGYARORSZAG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

Széchenyi Mozi 
Te'efon: 16— 3*. Igazgató: Dr. Varsányi Elemér. 

CstltörtökJn, november hó 8-án 
Amerikai gyöngymüsor I Szegeden előszűr I 

A hívatlan vendég 
Fenomenális dráma S felvonás. A őszerepben: Róbert Warwick 

é s Báby Dániel. — A z o n k í v ü l : 
Hammerstein Wildweck és Edlth Réberttel a főszerepben: 

A szekszá rd i leány 
Amerikai történet 5 felvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 
Péntektől vasárnapig 

A szezon legjobb vígjáték-estje I Válogatott műsor I 

Széchenyi vigjáték-esték! 

Ne vegyen írógépet addig, mig nem 
kért ajánlatot Wirth és üveges cégtől Szt. György-tér 5. 

Telefon 3-45. 


