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Kultura Szegeden.
Szegeden akkor sioktáka kuliurát emlegetni,
faa botrányok vannak a sxinház körül. Mindazok a közéleli nagyságok, akik a gimnázium
nyolcadik cszfályinxk azekundás dolgozataival
befejezték irodalmi kapcsolataikat, ilyenkor eszmélnek rá a kuliura iránti idényeikre és zajosan
men ik a szinházi kuliurát Szegeden. Ha a személyi kérdés véget éri, meiszQnik érdeklődések a kulíura iránt is. Elvégre, hogy Shakespearet, Wagnert, Ibaant, Katonát, vrgy más
halolt szerzőt adnak-e a szegedi színházban, az
már nem személyi és nem kulturális kérdés.
Ilyenekről legfeljebb az erkölcs és irodalom
nevében szokás szavalni a azinűgyi bizottságban. Megnézni, azt már new. Megnézni legfeljebb az operettet szokás. Esetleg még azt sem.
Az i i jogcím lehet a színház ügyével való foglalkozásra, ha valaki egyáltalán nem jár a színházba. Aki így cselekszik, teljesen objektív módon, a látottak által egyáltalán nem befolyásolva, tisztán a vagyonfelügyelői bulletin alapján nyilatkozbatik a szinház dolgáról.
Bocsánatot kérünk az olvasótól, ba mi sza
kitunk a kuliurának e speciálisan szegedi válfajával és átmerészkedünk olyan területekre,
amelyeket Szegeden, nem lévén botrányokkal
éa trikókkal összelflggésben, nem szoktak a
kuliméhoz tartozónak tekinteni. Tesszük pedig
est a kis kiruccanást egy nemrégiben felmerült
tervvel kapcsolatban, amely hasznosítani akarja
a Stilánis-sétány régi várromlát, mozit tervezvén a te'ejére, sőt eaefleg vurstlit a környékére.
Az ögyben már nyilatkozott a városnak egyik
főtisztviselője. Attól kell tartani, ha hamarosan
útját nem álijuk minden módon és minden eszközzel, még akadnak, akik komolyan követelni
fogiák a megvalósítását.
Mindenekelőtt egy kérést intézőnk a szegedi
kultura súlyemelő bajnokaihoz. Legyenek szive
sek és vegyik tudomásul, hogy a szinbáz nem
az egyetlen és talán n t m is a legfontosabb kuituriénytzöje ennek a városnak. Van itt egyetem,
van egynéhány isiolv, van Dugonics-Társaság,
sőt van a városnak olyan muzeuma és könyvtára, amely akár érték, sfeir pedig rendezettség
és használhatóság tekintetében ritkítja párját az
egész magyar ugaron. Vegyék tudomása', ha
nem is szokták látogatni a tiszí parti oszlopos
paloiát, hogy Szeged városinak legnagyobb
kincsii ott vannak felhalmozva. A regálok
könyvrengetegei akkumulátorok gyanánt gyöjtik
össze éa sugározzák ki magukból as emberi
tudás energiáját. Akármit akarunk csinálni a
Stelánia-ligettel, erről megfeledkeznünk nem
lehet és ha igazán kuliurát akarunk, a városi
muzeumot és könylárat kall beállítanunk szemlélődésünk gyújtópontjába.
A szegedi mmeumaak u n egy igen nagy
amely azonban független az intézet igazTihibája,
ffstásátől: a kulisszaszerü épület, amelyet
1896 ban emeltek és parádés példája a miilé<
n l u s i tucat-műemlékeknek, már teljességgel
szük és nincsen mag az intézmény fejlesztésének a lehetősége. A háború alatt természetesen
az ilyen dolgok háttérbe szorultak, de ma a
museum kérdése ismét kopogtat a város ajtaján,
amely nem engedheti meg, hogy legszebb kulturális intézménye elsorvadjon. Ideiglenesen a
muzeum kibővítésire egy lehetőség kínálkozik:
a várromnak a felhasználás*, amelyet bölcs lelkek most mozi, vagy vurstli-centrum tormájában szeretnének hasznosítani. Ha ezt egy kerítéssel hozzákapcsolják a muzeum épületébe?,
benne el lehetne helyezni az archeológiai, vagy
kulturhiatóriai gyűjteményt és ezek hel?iségei a
főépületben felszabadulnának. A két épület közötti pázaiton nagyon szépen helyet iaiáibatnának külföldi muzeumok mintájára azok a köemlékik, amelyek most hozziiérbeteUenüi van-
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°
nak a kullurpalota szuterénjében felhalmozva.
Magától éilttődöleg ez a megoldás csak ideiglenes volna és a muzeum kérdésit véglegesen
csak sgy külOn képtári palota i s kiállítási csarnok ipiiésével lehetne mego!dan», amire annál
nagyobb szükség van, mert ma Szegeden nircs
egyetlen hely, a tol ideiglenes jellegű művészet
kiállifásokat lehetne rendezni.
Talán akadnak egyesek a város tanácsában
és a törvénj hatósági bizottságban is, akik hajlandók volnának, bogy ezt a tervet magukévá
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tegyék. Mert kétségtelen, hogy ez a terv áldozatokkal jár. Le kell mondani a mozi és vurstli
ötleléről, sőt még be kellene zárni a romban
hazát lelt tisztviselői kis kaszinót is, ahol orronverőcskét játszadoznak és hosszulépésből merítenek közigazgatási bölcseséget a város érzékenyebb kedélyű alkalmazottai. Ds ha mérlegre
teszik az áldozatok és az elérendő eredményt,
talán az összehasonlítás mégis a kultura javára
fog eldőlni Ajánljak ezt a szerény ötletet elsősorban a Vátod Párt szíves figyelmébe.

F r a n c i a o r s z á g a Gajda-Ogy m i a t t
d e m a r s o t intézett Csehszlovákiához?
(1Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Prágá- valieágnsk. Az igazság az, hogy Frasclaerszág
ból jelentik: A Lideve Notiny azzal az értesü- diplomádat utat bizonyos felvilágosításokat kitt
lésével szemben, begy a prágai francia köve! Gejda tábornok ügyiben, amelyeke! a külügydémarsol nyújtott volna át Csehországnak, minisztérium meg is adott és demarsról nem
Benea lapja, a Preger Presse megállapítja, hogy is lehet beszélni.
a hir ebben a foimójában aem felel meg o

A detektívek s z é t u g r a s z t o t t á k
a Vigi-párt titkos értekezletét.
Őrizetbe vettek 19
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) A rend*
őrség ma a késő esti órákban bizalmas jelentést kapott arról, hogy a Vági-párt a Józsefuccai Mcln p'pa vendéglő belső szobájában
titkos gyűlésre Jött össse. As értesítés után nagyobb számu detektív veíta 'aSrfll a vendéglőt,

vezetőiig! tagot
majd behatoltak abba a szobába, ahol Vágiék
ténvíeg megbeszélést tartottak.
Hogy miről tárgyaltak a cioport még szabadlábon lévő vezetői, megállapítani nem lehetett,
a rendőrség 17 emberi is kii női őrizetbe vsii
is beszállítóit a főkapitány ságra.

Poincaré intézkedései a drágaság letörésére.
Állandó bízottság ellenőrzi az élelmicikkek árait.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Páriá- I rövidebb időn belül életbeléptetnek.
ból jelenük: A kormány tagjai ma délélőit
Igy az élelmiszerkereskedelem ellenőrzésére
minisztertanácsra ültek össze, amelyen letár- állandó fogyasztási bizottságot állítanak fel;
gyalták az egyes minisztériumok által külön- a kenyérgabonát az uj javaslatok értelmében
kűlőn kidolgozott takarékossági rendszabályokat. az eddiginél két százalékkal nagyobb arányban
A minisztertanácsról kiadott hivatalos kom- kell kiőrölni, azonkívül a tiszta búzalisztet az
müniké bejelenti, hogy a kormány
különböző 1926—1927. évi kampányban legalább 10 százalék
takarékossági és a drágaság letörésire irányuló idegen liszttel kell keverni. Ezáltal a kormány a
intézkedéseket határozott el, amelyeket a leg- kenyér árát öt centimesmel akarja csökkenteni.

Szerbia barátsági szerződést kötött
Görögországgal.
(Budapesti luáésiiink telefonjelentise.) Belgrád*
ból jelentik: A jugoszláv sajtó nagy örömmel
üdvözli az uj jugoazláv—görög barátsági szerződés megkötését, amely nagymértékben fog
hozzájárulni a Balkán konszolidációjáhor. A
Politika értesülése szerint a szerződés megkötését Olaszország részéről különböző titkos

machinációk előzték meg és Olaszország minden ereiével azon volt, bogy a göiö£ kormányt
a szerződés perfektuálásáról lebeszélje. Az
olisz—görög viszony az utóbbi időben meg*
lehetősen elhidegült és Jugoszláviának könnyen
sikerült Oörőgországot szerződés megkötésére
birni.
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S z e r d á n este konferenciát tartottak
m csepeli r o b b a n á s ügyében.
Budcpest, augusztus 18. Holnap lesz egy
hete a csepeli robbanásnak, A nyomozás a
katasztrófa után néhány órára megindult, de
eddig nem tudott mást megállapítani, mint azt,
hogy a robbanás semmiaaetre aem következhetett be öngyulladás, vagy egyéb baleset
következtében. A nyomozás ujabb szenzációja
után már Httinyi Imre lőkapitány-hilyattes és
csoportja nyomoz. Ez a szenzáció az a titokzatos bejelenlés, amelyet Zimmermann Ede volt
hentesmeater, jelenleg Cgynök tegnsp tett a
főkapitányságon, hogy a mutl hét ciflíöríökér,
vagy a robbanás napján déielőit üzleti ügyben

Kecskemétre utazott. A vonaton utazott két
oroszul beszélő ismeretlen, akik beszédükben
többszőr említették ezt a szót, bogy Csepel. A
főkapitányság politikai osztálya a bejelentés
uián az első pillanatban farctállollák a bejelentést, de mégis megindítotok a nyomozást. A
nyomozás hamarosan eredményre vezetett. Kiderűit, hogy a szeazdeiőt fordulatból egyetlen
szé ssm igaz. Es Zimmermann élénk fantáziájának romantikus elképzelése. Igy Zimmermann
bejelentése az irattárba került.
(Budapesti tudósttőnk telefonjelentise.) A
csepeli icbbmás ügyében ma a kélő esti órák-

