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őri és igazsáscüevi. valamint tudományos
áaemho»tból is nagy szolgálatokra van hivatva.
Végűi engedjék .meg. hogv Lehány szóval rámutassak arra, lroav fejleszteni keli
azokat az intézményeket, amelyek a közegészségügy szolgálatában állanak. Rendelkezik már Szeged város számos ilven intézmény fölött. Hogy csak néhányat említsek:
működik a vegyvizsgáló állomás, megvannak
a fényes állami intézetek r a bábaképezde, a
gyermekkórház, szemkórház), a szegényes
városi közkórház, a kerületi munkásbiztositö
pénztár által fentartott rendelő intézet s a
legutóbb létesített csecsemő-gondozó és a
nemi betegnek ingyen rendelő és felvilágosító
intébet, működik a tuberkulózis leküzdésére
a dispanzer, vannak nrvaházamk, szegényhazak, ? népkonyhák. vannak fürdőjük. végii!
melegedő szobák, gyermektelruházási akciók
egészítik 'ki az intézmények sorát. Azonban
mindez nagvon szegenv-fs és kevés egy
100.000 lakosnál több leiket számláló városban. Ezek a kérdések -mind fejlesztést és
megoldást igényelnek. .;t csupán annyit
akarok róluk megjegyezni, hogy az intézetek
fejlesztésénél nem szabad, hogv szűkkeblűség, vagv kicsinyes szempontok vezessék a
várost. Nagy áldozatokat kel hozni e téren,
hogv igazán hosszú időre szóló intézményeket teremthessünk.
Ha igazán ipari, kereskedelmi és kulturális gócponttá akarjuk tenni Szegedet, akkor nem szabad mint az egyetemek kérdésénél magunkat háttérbe szoríttatni, hanem m a r
előre, a magunk erejéből kell olvan intézményeket létesíteni, amelyeknek továbbfejlesztésévei az államnak is érdemes foglalkozni.
A jó közegészségi'tev
megteremtéséhez
jó orvosok is kellenek. De az orvosi tudományt, — mint ahogy a természettudományok egyikét sem — nem tehet, könyvből
megtanulni, ahhoz laboratoriumoKra, klinikákra van szükség. A tudományegyetemet
Szegednél szerencsésebb varosok kapták, a
közel, jövőben nincs is kilátás, hogv Szeged
egyetemhez jusson. De ha Szeged városa és
közönsége erősen akarja, megteremheti Kö.'n
és Düsseldorf mintájára az
orvos-továbbképző akadémiát.
És itt első sorban arra van
szükség, hogy építtesse meg a város ui közkórházát, ugy, amint azt Korb Flóris által
megterveztette és ahogyan már a drezdai
világkiállításon kitüntetést is nyert reá. Jól
ítudom, hogy közegészségügyünk feilenditesére nagy áldozatokat kéri hozni, de állítom,
hogy nem improduktív tőkebefektetés ez,
m e r t kamatostul megtérül azáltal, hogy a
város minden rendű és rangú polgára egészségének védelmét megtalálja benne.
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Talaton: 872.
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Szerdán ét csütörtökön
április 10-én és 11-én

S t u a r t lV«bb»,
a nagyszerű detektív legújabb esete.
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szegedi

lakástizsora

rejtelmeiből.
— Hetvenezer koronát kérnek egy három
szobás lakásért. —

Legyen világosság!

Legyen világossági

Legyen világosság i
Legyen v l á g o s s á g !

Legyen világossági

5—6 - 8 koronáig grammonkint.
Brilliáns ékszerekért is magas árakat fizetek-

Rimus 'r. .
A felei g e .
Tomari dr. .
Stuart Webbs

Werusr Sraus
itawhsrter asszony
Lupu Piek
Ernst Reicher.
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BAadások d. «. 5. 7. és 9 órakor. Jegyek előreválthatok d. u. 3 órától kezdve.

. TUDOMÁNY
IRODALOM
A

Holnap

Szegeden,

Éppen tíz esztendeje, hogy Váradon egy
(Saját
tudósítónktól.)
A lakásuzsora
persze Szegeden is szépen kivirágzott. Sót csomó fiatal poéta, össze verődött, és egymással
talán; legszebben az összes vidéki városok ••társulva megalapították A .Holnapot. Ez A
között, -mert hiszen speciális helyzete egye- Holnap szabad és modem költői egyesülés volt,
nesen erre kárhoztatja. A tanva meggazda- a tagja inaik harminc éven alul kellett lénniök,
Ady,
godott. mi sem természetesebb, ihogy most í g y jelent meg A Holnap első kötete,
már élni akar. Bejön tehát a városba, ahol Babits, Balázs, Btítka, Ernőd. Juhász és Mikanélkül is volt és van már egv kis háza. a lós Jutka verseivel, Antal Sándor előszavával
melyben ugyan eddig lakók laktak, de most •és Honfi Nándor portréira'!. Antal Sándor <mte
azokat sorra kitelepítik. A környékbeli ki- den egyes .költőt külön is bekonferált, éppen
sebb községedben árvizeid pusztítottak, sok- nem hízelegve nekik, ugy hogy a fővárosi kriház összedőlt, a hajléktalanok, akik hajlékuk- tikának' jobb véleménye volt a legtöbb holnaka) együtt a kenyérkereset lehetőségét is el- pé* 'költőről, mint. a szigorú pápaszemii Anta'l
vesztették, beözönlőitek a városba, hogy itt Sándornak, A Holnap első és második antolóteremtsenek maguknak u.i egzisztenciát. Az giája, ez utóbbi Kollányi Boldizsár előszaváidehelyezett katonasággal,
csapattestekkel
val, valóságé® irodalmi forradalmat keltett.
özönével jöttek Szegedre az uj lakosok. Mi- Rákosi Jenő két hosszú tárcában támadta a
után pedig a háború alatt itt is szünetelnék
fiatalokat, a vicclapok ós kabarék paródiáikat
az építkezések, a megvolt lakások lassankint
elfogytak — maga a katonaság is ugyan se- boztaík róluk, a hohiapos nevezet szállóige lett
gítette és siettette ezt a folyamatot — és és később magával a vezérrel, Ady 'Endirével
szépen kivirágzott és mostanra már egészen Is polémiája támadt A Holnapnak. Most, az u j
magyar lirai .költészet forradalmas és diadalterebélyes fává nőtt a lakásuzsora.
mas
jelentikezésénak tizedik évfordulóján A
El kellett mondani mindezeket bevezeHolnap
Szegeden jubiláris ArocMmi matinéval
tőül máskülönben nem fogja tudni a közönség megérteni, hogvan fejlődhetett az uzsora lép az irodalomkedvelő közönség elé a Korzóaddig, hogv egv háromszobás lakásért ma moziban 14-én, vasárnap délelőtt, A Holnap
70.000 koronát kérnek, és kapnak
Szegeden. matinéjának aniisora az igazi költészet és a koTény ugyanis, hogy ezidöszerint lakást egy- moly művészet jegyében alakult. A. Holnap
általán nem, vagy csak ugv lehet kapni, ha .költői közül az egyetlen Váradon maradt poéaz, akinek a lakásra szüksége van, megveszi Ifa, & finom és nemes hangú Dtifka Akos és a
a lakás bútorait is. Ennek az ára persze hor- szegedi Juhász Gyula versekkel szerepelnek,
ribilis. megfizethetetlen, Legutóbb például a Antal Sándor, aki hosszú éveket töltött StockTisza Lajos-köruton 70.000 koronát, kértek holmban és személyes ismerőse volt a svéd ti-.egy háromszobás lakás berendezéseért. Per- tánnak, Strindbergről és a. nőkről mond el érsze, az összegben benne van a lakás lelépési dekes és igaz intimitásokat, Tabéry Géza, akidija is, mert a berendezés a mai háborús nek szegedi vonatkozású háborús regénye orárak szerint sem ér többet, mint 20.000 ko- szágos feltűnést keltett, egy elbeszélésével szeronát. A lelépési dii tehát lámivalöan szép repel, mig Ocükay Kornél, a szegedi színház
Összeg.
népszerű tenoristája Reiriitz Béla megkapó ere
Akik figyelemmel kísérik a lapok hirde- jii Ady-dalait fogja énekelni. A nagysikerűnek
tési rovatát, nap-nap után találnák hirdeté- Ígérkező magas színvonalú irodalmi matinét
séket azonos szöveggel: a lakás bútorral a Szegedi Társadalomtudományi Társaság renegyütt átadó. Legutóbb a Kossuth Lajos-su- dezi és azon jblen lesz a nagyváradi művészvigárut 8. számú ház egyik lakója nyilatkozott lág több kiváló személyisége is. A Holnapnak
hajlandónak megválni háromszobás lakásától már a neve is vörös posztó volt annak idején
berendezéssel együtt 50.000 koronáért.
az irodalmi maradiság szemében. H a d d mondHát persze, ez sok. .Nagy kevés ember juk el itt ez alkalommal e név eredetének hivan abban a helyzetben, hogv pusztán a la- teles történetét, A váradi költők éppen .arról
kásért 50—70.000 koronát fizessen ki. De tárgyaltak, mi legyen a neve az u j lirikusoík
mégis akad. Hanem a hatóságnak nem sza- egyesülésének. Adynak nagy érzéke volt jó oibad tétlenül tűrni ezt a veszedelmes uzsorát. mek iránt is, még váradi riporter koráiból, őt
Le keil törni, mindenesetre, minden eszköz- unszolták, mondjon valami megfelelőt. Majd
zel. Es minél előbb. Nem szabad patópálos- holnap — válaszolt Ady, mert igen álmos és
kodni, cselekedni kell. A hatóságnak meg fáradt volt már. Hát jól van, akkor legyen
keil találni a módját,, hogv miként. Csak egy .Holnap — fejezte be .a vitát Tbitlka. Ákos és így
fontos, hogy azonnal,- .rögtön, halogatás nél- lett belőle A Holnap!.
kül. Ha másként nem megy, a budapesti példa szerint, ahol kilakoltatják a kapzsi lakót
lakásából, amelyet aztán a följelentő kap meg.

ARANYAT VESZEK
detektivdráma 5 felvonásban.
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a Korzó-kávéház mellett.
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és egyéb helyi vállalatok részvényeit

vásárol, elad és megelőlegez
R. miKSA bank- é s v á i i é ü z l e t e j
Széeheayl-iér, a városházával s;emben.

KÖZGAZDASÁG

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósítónk: Ma reggel rendkívül szilárd volt az
irányzat. A spekuláció élénk tevékenységet
fejtett ki, ami az egész vonalon nagy áremelkedéssel járt. Magyar Hitel 1185—94,
Osztrák Hitel 820—32, Agrár Bank 918—35,
Fabank 856—65, Hazai Bank 788—90, Ingatlan Bank 698,. Leszámítoló 690—88, Jelzálog 562—72, Magyar Bank 822—25, Beocsini 1085—95, Drasche 1100—50, Salgótar-i
jáni 1070—80, Urikány 783—800,
Rimamurány 964—1000, Közúti 777—82, Államvasút 894, Atlantika 1225—20, Nasici 3080,
Danica 965—80,
F o s t a é s távíróforgsíoni Oroszországgal.
Berlinből jelentik:
Frankfurter Zeitungnak jelentik Genfből, hogy a posta- és távíró
forgalom Oroszország és a központi hatalmak között május elsején nyílik meg,

