
nek Hatására elhatározta, hogy csak a „Szeged* 
kölcsönkönyvtárának ad helyiséget, de a „Szeged" 
kiadóhivatalát nem engedi he ugyanabba a helyi-
ségbe Lehet azonban, hogy a polgármester ravasz 
ember, nagyon ravasz és a szavak csavarintgatá-
sával neki is csupán reklámkeltési célja van. 

Erre enged következtetni például az a szom-
bati kijelentése is, hogy az ügyet a hétfői tanács-
ülés elé terjeszti — döntés végett, mert — tudo-
másunk szerint, a tanács eddig hasonló helyiség-
bérbeadási ügyekkel nem foglalkozott, rábízta a 
városi épületek gondnokságával megbízott mér-
nöki hivatalra. A mérnöki hivataltól vette bérbe a 
Szeged is a kérdéses helyiséget. Az eddigi jól 
bevált rendszer megváltoztatásának tehát csak az 
lehetett az oka, hogy a belügyminiszteri rendelet 
hatását lefokozza a város hatósága. 

A tanács a hétfői ülésen készségesen vállalko-
zott is a Szeged reklamirozására. Az ülés első 
tárgya a Szeged volt. Bokor Pál polgármester-
helyettes referálta ilyenképen: 

— Hát kérem, itt van a Szeged ügye. 
— Igen — szólt a polgármester — a tanácsnak 

kell döntenie, hogy mi legyen. Én a helyiséget 
kizárólag kölcsönkönyvtár céljaira adtam oda. 

— Ki adja ki tulajdonképen a helyiségeket? 
kérdezte Fodor Jenő. 

— A mérnöki hivatal, mint a város épületeinek 
gondnoksága — válaszolta a polgármester. 

Ezután arról volt szó, hogy megszabhatja-e a 
háztulajdonos a bérbeadott helyiségek fölhaszná-
lási módját. A vita meddő maradt — a tanács 
nem talált precedenst rá. 

Rövid, töprengő szünet után reménytelenül kér-
dezte a főügyésztől a polgármester: 

— Föl lehet-e mondani? 
— Ugy gondolom, talán — mondta dr. Turóczy 

Mihály. 
— Akkor majd zárt ajtók mögött hozzuk meg a 

határozatot,— döntött a polgármester. 
Zárt ajtók mögött sem hozott végleges határo-

zatot a tanács. Az ügyet jogi szempontból való 
áttanulmányozás céljából kiadta a tiszti ügyész-
ségnek azzal, hogy tegyen megfelelő javaslatot. 

A jelekből és az előzményekből logikusan arra 
lehet következtetni, hogy a tanács, mint házi-
gazda, főimond a Szegednek, mert ez a lépés is 
szorosan a reklámkeltes előre kiépített rendszeré-
hez tartozik. A tanács ugyanis ismeri a lakástör-
vényeket és tudja, hogy a Szeged nem veszi csak 
ugy, egyszerűen tudomásul a fölmondást, mert a 
lakástörvények értelmében egyelőre csak birói 
uton lehet fölmondani. A birói ut pedig ujabb 
reklámot jelent. A tanács azonban ezzel nem törődik, 
sőt talán azt sem bánja, ha a birói ut eredménye-
képen meg kell fizetnie a városnak azt a több 
tízmillió koronát, amelyet a Szeged a kibérelt he-
lyiség rendbehozására és berendezésére elköltött. 
A városnak, ugy látszik, megéri, nekünk tehát 
egyetlen szavunk sem lehet ellene. 

I Z B Q I D 1915 január 27. 

H I R E K 

D ? 622 

f e b r u á r 2 4 . 

T ö b b m i n t 

EZER 
ifjúsági kötettel 

n y í l i k m e g a 

SZEGED 
kölcsönkönyvtára. 

• / 0 7 Kedd. Rám. kai. et protettais Ar. sz. 
• • János. Oör. kat R. vért. Nap tel 7 ora 

32 perckor, nyugszik 4 óra 53 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Mazeura nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A színházi előadás este tél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi-
Sándor-sugárut 41 (teleion 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi-sugárul 
'telefon 364). 

A SZEGED kölcsönkönyvtára feb-
ruárban megnyilik. Havi előfizetési 
dij 15.000 korona. Tisztviselők, mun-
kasok 12.000 koronát fizetnek. Be-

Íelentéseket elfogad egész nap a 
Liadóhivatal, szóbelileg, telefonon, 

vagy Írásban. Telefonszám 13-33. 

Ady . 
Ma van hatodik esztendeje, hogy élő földi 

alakja eltűnt előlünk örökre. De élő halhatatlan 
lelke itt maradt tovább él iltmarad mindig: 
vádolni, emlékeztetni, gyújtani, igézni és idézni 
a magyar jövendőt. E i a hat év csak megnö-
velte arányait. E t a hat év csak forróbbá és 
ragyogóbbá tette a lelkesedés lángjait, a rajon-
gás tüz rózsáit, a hódolat pásztortüzeit és csil-
lárjait elragadó egyénisége és nagyszerű szelleme 
előtt. Soha még magyar költőt a népszerűség 
és bámulat ilyen elemi erejű kultusza nen vett 
körűi, mint éppen Adyt és éppen az utolsó 
években. Halotti maszkja a magyar Beethovent 
mutatja és a fiatalság ösztönös szerelme öleli 
körűi halhatatlan homlokát. Szeretik, emlegetik 
és ami fő : elismerik és elolvassák. Lehet, hogy 
sokan csak díváiból, mindegy. Végre egy költő, 
akinek alig hűlt ki szenvedő teste és máris 
olyan példátlan glóriája támad, mint csak a ré-
gen elmúlt klisszikuaoknak. Minden párt, min-
den oldal a magáénak vallja és igy ő igazán 
az egész magyarságé. Eletében forradalmat je-
lentett, holta után örök eletet. Aki öt igazán 
szereli, ma este szép csöndesen föllsposza a 
legszebb verseit, amelyek az ős Kajánról, a 
halál rokonáról, a nyulak szigetéről, Léda asz-
szonyról, egy különös éjszakáról és a lélek és 
a viá* annyi titkáról tesznek vallomást a ma-
gyarságnak és az emberiségnek. 

— Ha most előfizet, február l-ig díjtalanul 
kapja a Szegedet. 

— Franciaország bndapeati követe Sze-
geden. Szombaton este, a budapesti gyors-
vonattal Szegedre érkezett De Carbonell francia 
követ és meghatalmazott miniszter, jean Misler 
és D'Aubriot követségi attasé társaságában. A 
francia követ érkezését néhány nappal ezelőtt j 
hivatalosan közül e a külügym niszter a főispán- • 
nal, aki érlesitette róla a polgármestert. A pol- ' 
gármester a tiszti főorvost biz'a meg Francia- j 
ország képviselőjének fogadásával. A város kép- j 
viseletével megbízott tiszti főorvos stílszerű ; 
vadászöltönyben teljesítette tisztségét. A nagy- | 
követet egyébként a szegedi filharmonikusok is : 
foga iiák az állomáson és később elkalauzolták 
a színházba, a Casanova e őadására. Vasárnap 
végighallgatta a filharmonikusok hangversenyét 
és délután utazott vissza Budapestre. D'Aubriol 
követségi li'kar legközelebb ismét Szegedre jön 
8 előadást fog tartani Franciaországról. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. 
A Dugonics Társaság vasárnap délután szép-
számú közönség jelenlétében j d sikerűit fel-
olvasó ülést tartott a városháza közgyűlési ter-
mében. Szádeczky K. Lajos egyetemi tanár „A 
vlágirodalom a békekötésről" cimen tartott 
értékes székfoglaló felolvasási. Ismertette azokat 
a könyveke*, amelyek a nyugati nagyhatalmak 
sajtójából kerülnek ki és a békeszerződések 
lehetetlenségei bizonyítják. Előadása odakonklu-

dált, hogy a lehetetlen békeszerződés revíziója 
nem késhet sokáig, mert a győzők kijózanodása 
folyamatban van. A nagy tetszéssel fogadott 
felolvasás után Sz. Szlgethy Vilmos kedves, 
hangulatos novelláját olvasta fel. amely osztat-
lan elismeréssel találkozott. Utána Thiering 
Oszkár műegyetemi magántanár tar'oita meg 
székfoglalóját „A műszaki tudományok és a 
természettudományok jelentősége" cimü érteke-
zésével, amelynek bevezetőjében sajnálattal 
állapította meg, hogy a közönség egyáltalában 
nem érdeklődik a műszaki tudományok iránt, 
pedig ezen a téren sokkal nagyobb szenzációk 
történnek, mint bárhol májutt. Bűnös a közön-
ség nemtörődömsége miatt a sajtó is, amely 
minden mással inkább foglalkozik, mint a 
műszaki szenzációkkal. Ezután igen érdekesen 
arról értekezett, hogy minden tudomány csakis 
a műszaki tudományok eredményeinek felhasz-
nálásával haladhat előre. Előadását megtapsolták. 

— Az u j lakásügyi rendelet a liftről, a 
kapnpéniről s egyebekről. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közölte a népjóléti minisz-
térium lakásügyi rendeletét, amely több jelentős 
módosítást foglal magában. A rendelet szerint 
a bérlő a februári házbért a hónap 10-éig egy 
összegben, vagy pedig háron egyenlő hivi 
részletben fizetheti. Részletfizetésnél az első 
hónapra eső résiletet február 10-éig, a többi 
részletet a megfelelő hónap 5-éig kell fizetni. 
A részletfizetés a közüzemi költségekre és a 
kincstári házhaszonrészesedésre nem terjed ki. 
A közüzemi költség mijus 1 tői Budapesten az 
alapbér öt százaléka, vidéki városokban, ahol 
csak vízvezeték van, az alapbér hat százaléka, 
olyan helyeken, ahol vízvezeték és csatornázás 
is van, az alapbér 7%-a, más városokban három, 
községekben 2 százaléka. Az üzletek után 
Budapesten 1 százalékkal kevesebb a közüzemi 
költség, mint a lakásoké Azok a bérlők, akik 
külön fizetik a vízszolgáltatás dijá', valamint 
azok, akiknek a bérlete a vízmüvekbe bekap-
csolva rincs, csak az alapbér 3 százalékát 
fizetik. A szemé pénz az első szoba u'án 5000, 
minden további szoba után 2000 korona, a 
liftdij idegeneknek egész nap, lakóknak kapu-
zárás után személyenként 1000 korona, a kapu-
pénz 12 óráig — tekintet nélkül a bebocsátot-
tak számára — 1000, éjfél után 2000 korona. 
Az éjjeli muikát végzők éjfél után is csak 
1000 koronát fizetnek. 
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a jelenkor legkiválóbb hegedlimUvcsze február 4-én, Beethoven 
És Mozart versenymUveket játsza a Filharmonikus zenekar 
kíséretével. Jegyek Harmóniánál. 

— Népszerű előadások az egyetemen. A m. 
kir. Ferenc József-tudományegyeiem Barátainak 
Egyesülete szabadegyetemi előadásainak II. soro-
zatára hivja fel Szeged nagyérdemű müveit közön-
ségének a figyelmét. Ma, kedden délután 6 órakor 
dr. Buza László egyetemi tanár a Nemzetek Szö-
vetsége jelentőségéről fog tanulságos előadást tar-
tani. 29-én és február hó 5 én (két részben) dr. 
Moór Gyula egyetemi tanár „A társadalmi élet fej-
lődésének irányai; az orosz bolsevizmus" cim alatt 
tartja meg szintén tanulságos és értékes előadását. 
Előadások helye (központi egyetem I. em.) a böl-
csészeti kar III. sz tanterme. Belépti dij 5000 
korona, a sorozat valamennyi előadására 25.000 
korona. Felülfizetéseket az egyetem tudományos 
kiadványai javára köszönettel fogad az egyesület. 

Eljegyzés. Schatelesz Rózsi (Makó) és 
BrucKner Géza (Szeged) jegyesek. (Minden 
külön értesítés nélkül.) 

Gerő Lajos könyvkereskedő és Farkas Jutka 
(Budapest—Szeged) jegyesek. 

— A SZEGED kiadóhivatala február 1-től 
a városi bérházban az első kerületi rendőr-
laktanya volt helyiségében (Széchenyi-tér) lesz. 

fllice T e r r y és R a m o n N o v a r r ó I 
csatörtaktoi szombatig | 

UTOLSO HET Gummi és Bőriparban 
Széchenyi-tér 9, 

amelyen még rendkívül mérsékelt 
áron vásárolhat linoleumot, sző-
nyeget, uti bőröndöket és háztar-
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visszakaphatja pénzét is ievo- Unoleiimiparban 
nás nélkül az ingyen-napon a * Kárász-utca 6. M 


