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— A .kitett" Sceged . Somogyi Szilveszter nagyon 
jószándéteu ember, akinek erényei, vagy ba azok közé 

sorozzák, hát a gyöngeségei között sose tapasztalunk 
malíciát. A Szeged ismeretes lakbérleti ügye kis hijja, hogy 
le oeni pattantotta a záit a polgármesternek erről az eddig 
féltve őrzött tulajdonságáról. Az történt ugyanis, hogy 
ez egyik belyi aranyközéputas lap, amely mindent di-
csér, rossznak mitse tart, amit a kormány és a ható-
ság tesz, megkérdezte a polgármestert, hogy miért vo-
nakodik a Szeged kiadóhivatalának is hajlékot adni a 
városi bérházban, mire a .podeszta" azt válaszolta, 
hogy azért, mert a Szeged egy .kitett lap*. Érthető, ha 
az újságíró megtorpant erre a válaszra. Azt ugyanis 
tudta, bogy a polgármester ki akarja tenni a Szeged-et. 
Arról azonban még nem volt tudomása, hogy a Szeged 
már is ki van téve'. Nagyon helyén volt tehát az új-
ságírónak az érdeklődése, hogy mit ért a polgármester 
az alatt, hogy kitett lap? A .podeszta* nem jött za-
varba, sokkal nehezebb helyzetekben sem jött ő zavarba, 
8 azt válaszolta, hogy — szélsőséges. Belenyugszunk 
a kitett szónak ilyetén magyarázatába s tekintettel a 
polgármester városszerte ismert nagy erényeire,inkább 
elbissziik, hogy nem tud magyarul, semmint, hogy f 1-
tételezzük, hogy az akaratlan, más kárán örvendő 
malicia szólt ki belőle. Rendben van. A Szeged tehát 
szélsőséges és kitett, vagy ki lesz léve. Mi már bele-
nyugodtunk volna ebbe az elintézésbe, hiszen az illető 
újság kérdéses cikke még szombaton délután jelent 
meg és ha érdemednek tartottuk volna, reflektálhattunk 
volna rá vasárnap. De nem tartottuk érdemesnek. Se 
a cikket, se a polgármesteri nyilatkozatot. Most azon-
ban hangot kell adnunk polgárok és munkások részé-
ről érkezett annak a ránk nézve rendkívül megtisztelő 
érdeklődésnek, vájjon kitett és szélsőséges lapnak te-
kintette volna-e a polgármester ur a demokratikus 
haladásért küzdő Szeg ed-et, hogy mésról most ne 
beszéljünk, például a Károlyi-kormány alatt? Nem 
szívesen látjuk, ha a nagyelfoglaltságu .podeszta" 
belekeveredik politikai komplikáltságokba. De most 
az egyszer, meg kell mondanunk, maga kereste. Sze-
rencsére a gordiusi csomó könnyen ketlé vágható. A 
polgárok és a munkások érdeklődésével nem kell tö-
rődni. Hadd beszéljenek. A Szeged miatt pedig legyen 
nyugodt a polgármester ur. Nem lesz kitett lap. És ha 
elvei és iránya miatt nevezte szélsőségesnek, azért, 
mert rendületlenül harcol a rerdérf, a jogegyenlőségért, 
a kőzszabadságokért, a közéleti tisztaságért, akkor 
mindig szélsőséges fog maradni. Mindig. Akárki és 
bármilyen politikai irány kerül is kormányra. 

— A román kormány Tisza István unokái 
ellen. Nagyváradról jelcniik: Tisza István gróf 
pusztaradványi birtokál a határkiigaíitó bizott-
ság végzése alapján 1923-ban Romániához 
csatolták, még pedig Atyás közgéphez. Tisza 
Isiván grófnak és f'ának, ifj. Tisza István gróf-
nak halála után a birtok ifj. Tisza István gyer-
mekeire nmadt. Az agrárbizottsig az átkapcso-
lás u án a ki nem ssjátiih3«ó 300 hold erdő, 
halastó és Cníőzött rétek kivételével a kiskorú 
örökösök részére egyenkint 300 hold művelet-
len szántóföldet hagyott meg. E határozatot az 
alyási parasztok több izben megfelebbezték és 
es ügyben ma hirdették ki a végleges döntést, 
amely szerint kisajátítottak 200 hold erdőt és 
a szántóföldekből minden kiskorúnak csak 
100-100 holdat hagytak meg. 

S Z E Q B D 

A belügyminiszter betiltotta a Szeged utcai árusítását, 
a Szeged a demokratikus Nagymagyarországért küzd! 

Az Akadémia Herczeg Ferencet ajánlja a Nobel-dijra. 
ülés, amelyen Gaál jenő olvasta fel Széchenyi 
eszmevilága cimű háromkötetes munkája tar-
talmának ismertetését. Utána Jakab Ödön ter-
jesztette be jelentését a Kócsán-dijról. jutalma-
zásra Cfiéltó művet a biráló bizottság nem ta-
lált, azonban az elismerést nem tagadta meg a 
„Rosamunde" és a .Zrínyi" cimű figyelemre-
méltó két pályamunkától. Ezután Berzeviczy 
Albert jelentette be a legutóbbi értékes ado-
mányokat, majd az 1925. évi irodalmi Nóbel-
di] kérdésében az Akadémia ugy döntött, hogy 
Magyarország részéről Herczeg Ferencet ajánlja. 

Alice Terry j Ramon Novarró ^ I j j ] 

Budapest, január 26. A Magyar Tudományos 
Akadémia hétfőn délután 3 órakor ülést tartott. 
Először rendkívüli összülés volt, amelyen meg-
válasz otték az Akadémia főkönyvtárosául Ferenczl 
Zoltán budapesti egyetemi könyvtár'gazgatót. A 
rendkívüli összülés után ünnepi díszülés kö-
vetkezett Semsey Andor emlékezetére. Az ünnepi 
ülésen minden bejelentés nélkül és minden ki-
séret nélkül váratlanul megjelent József királyi 
kerceg ás mind a két ülésen mindvégig részt 
vett. Az ünnepi ülést Berzeviczy Albert akadé-
miai elnök nyitotta meg. Ezután llosvay Lajos 
olvasta fel „Semsey emlékezete" cimü emlék-
beszédét. 

Rövid szünet után megkezdfdött sz összes 
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L B» Metró vitágalttakció fi 
Belvárosiban g 

Szalontánc-tanfolyamok uri körök 
részére a Kas* nagytermében. Krausz Imre 
tánctermében az idény 5. 'áncciklusát 27-től 
folytatólagosan megkezdi. Privát órák délután 
3 lói. Diák anfolyamok délután 6—8-ig. Estélyi 
tanfolyam 8—10-ig. Exklusiv csoportok. Az 
összes mondain-táncokat négy magáHÓrán meg-
tanítom. Gyermekek részére ritmikus lánctan-
folyam. 524 

— Az újszeged! népiskola önál ló lesz. Az ujsze-
gedi népiskola e.sdig a belvárosi elemi iskolával közös 
adminisztrációban volt. Most a két iskola külön válik, 
az ujszegedi önállóvá lesz és négy osztályúvá fejlesztik. 

— Halálozás. Réder Győző ezredes, a szegedi 
hadbiztosság vezetője, vasárnap reggel hosszú 
betegség után 43 éves korában elhunyt. Az 
ezredes korai halála fölött mindenütt nagy 
részvét nyilvánul meg. 

Dr. Sztura Szil rd temesvári ügyvéd, a dél-
vidéki magyarság egyik bátor harcosa, rövid 
betegeskedés után 65 éves korában meghalt. 
Sztura nemcsak a közéleiben szerepelt — főleg 
régebben a függetlenségi pártban —, hanem 
irodalmilag is működö t. Egyik megalapiója, 
legutóbb ügyveze ő elnöke volt az Arany János-
Társaságnak, amely több könyvét ki is adta. 

Szilasi Károly ne Kunetz Janka 68 éves korá-
ban elhunyt. Férje Szilasi Károly, leányai, veei, 
unokái és kiterjedt rokonság gyászolják. A 
matróna elhunyta széles körben kelten nagy 
részvétet. Temetése 27 én délelőtt fél 11 órakor 
lesz a Feke esas utca 21. sr. a. gyászházból. 

Opre Ká'mán női s*abó 34 éves korában 
elhunyt. A fiatalon elhunyt szorgalmas, derék 

' iparost hitvese, sz. Öudás Emilia, édesanyja és 
j fiacskája gyászolják. Temetése 27-én déluián 
! három órakor megy végbe a Báró Jósika* utca 

35. sz. a. gyászházból. 

S Z I Q E T Í J O Z S E f , ' 
a jelenkor legkiválóbb hegedűművésze február 4-én, Beethoven 
és Mozart versenymiiveket játsza a Filharmonikus zenekar 
kíséretével. Jegyek Harmóniánál. 
— A háztulajdonosok is havi részletekben 

akarják fizetni az adókat. Budapestről jelentik: 
A Háztulajdonosok Országos Szövetségének igaz-
gatósága dr. Németh Bála elnökletével hétfői ülé-
sén az uj lakásrendelettel foglalkozott. Hosszú vita 
során annak a reménynek adtak kifejezést, hogy 
a részletfizetési kedvezményeket csakis az erre 
rászorultak fogják igénybevenni. Ha a háztulajdo-
nosok csalódnának ebben a föltevésükben, akkor 
az esedékes adókat csak havonként és késedelmi 
kamattól mentesen tudnák befizetni. Ugyanez az 
álláspontjuk a tatarozásokból eredő egyéb fizetési 
kötelezettségeikre is és ezekre moratóriumot kér-
nek. Elhatározták még a háztulajdonosok, hogy 
sürgős kérelemmel fordulnak a fővároshoz, hogy 
a szemétfuvarozási illetékeket még február előtt 
két százalékra száliitsa le. 

— Munkáselőadások. Kedden, január hó 27-én 
este 7 órakor Tiiza Lajos-körut 6. szám alatt, a 
vegytani intézet épületében dr. Széky Tibor elő-
adást tart kísérletekkel: A konyhasóról. 

Beazerzésl áron alul a legfinomabb és a 
legegyszerűbb bútorok esik Kakuszinál — m<g 
a készlet tart — kapható Tisza Lajos-körut 20 
Gróf-palota. m 

Petrls t snc ln fze t ében a beiratkozások 
foly » ma ban vannak, külön zártkörű csoportok|: 
Egyele i i, deá*, le "ny egyleti és babycsoportok 
már alakulóban. MigánOrák A legújabb Tangó, 
BIu s tanítása csoportonkint Beiratkozás na-
ponta d. u. 4—7-ig aTisüa-szálló különtermében. 

— Februárban megnyílik a SZEGED köl-
csönkönyvtára és jegyirodája. 

— A város tanácsa Tömörkény István 
készülő szobránál. Hétfőn délelőtt a polgármes-
ter vezetésével a város egész tanácsa megláto-
gatta Papp József szobrász Vitéz-utcai műtermét, 
hogy megtekintse Tömörkény István készülő mell-
szobrát. A tanácsot dr. Kószó István belügyi állam-
titkár is elkisérte. A látogatók meg voltak elégedve 
a művész munkájával. 

Táb lás házak jelezték azt a nagy sikert, 
melyet Pola Negri nagy filmje, „Páris táncos-
nője" aratott a Belvárosi Mozi tegnapi bemu-
tatóján. A film a Pirsmount-filmgyár mesteri 
alkotása, valóban méltó Pola Negrihez, ki ma 
már olvan nagy star, akire külön darabokat 
irrav . Ilyen úgynevezett „testhez álló szerep 
Pola Nígri Páris árnyaiban való főszerepe. A 
film cselekménye egy d m b Páris, ragyogó, 
tündöklő életéből és foj>ó, párás nyomortanyái-
ból, kis korcsmájaiból. Megrendítő, reális Pola 
Negri alakítása, kinek a „Páris árnyai" Made-
leinje egyik legszebb, legnehezebb, de egy-
ben a legháládatosabb szerepe is. A film, mely 
csak felnőtteknek vr.n engedélyezve, szerdáig 
marad a Belvárosi Mozi műsorán. 

— A Szegedi Leányegylet ^fényes müvész-
' estje. Fényes külsőségek között rendezte vasárnap 
. este a Tisza nagytermében a Szegedi Leányegylet 
I nagysikerű müvészestélyét. A földiszitett termet 

szorongásig megtöltötte a hallgatóság, amelynek 
soraiban ott voltak Szeged társadalmának összes 
reprezentánsai. A műsor keretében Zahler Magda 
tánemüvésznő fejlett technikával és meglepő ábrá-
zoló készséggel táncolt Strauss, Chopin, Rach-
maninoff zenéjére, Szedő Miklós pedig nagy si-
kerrel énekelt néhány dalt és áriát. Különös nagy 
sikere volt a Mignon egyik áriájával. A műsor 
után tánc következett. A táncolók mindvégig jó 
hangulatban a kora reggeli órákig maradtak együtt. 
A nagysikerű, fényes este jövedelméből tekintélyes 
összeg jutott a Leányegylet jótékony céljaira, amiért 
elismerés illeti meg a lelkes rendező gárdát. 

Februárban megnyílik a 
SZEGED kölcsönkönyvtára. 

Telefon: Irodai 2-58. 
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i POLA NEGRI 
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E L V A R O S I m o z i Telefon: Pénztári 5-82. 
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Január hó 27-én és 28-án, kedden és szerdán 

legújabb 
f i l m j e Páris táncosnője. Dráma 8 felvonásban. Azonkívül 

Cipőt tisztítani uraim! 
Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

E l O a d á s o k k e z d e t e s 9 O r a x o r . 


