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kiáltja a művész a fülünkbe, bogy mit akar 
ábrázolni, mégsem értjük meg, amig ő maga, 
személyesen nem kegyeskedik megmagyaráz-
ni, — bogy ő száz méterről nézi meg azt, amit 
ábrázolni akar és az első impressziót, amit 
igy nyer, azt gyúrja szoborba. Egy francia 
vicclap nagyon jó tanácsot adott ennek a 
derék Arobipenkonaik, mondván, hogy bol-
hákat nézzen száz méterről .ós az igy ínyért 
impresszióit gyujra meg agyagból — ez ér-
dekesebb, mint amit most csinál és több kö-
vetőre is fog akadni. 

A (festmények javarésze nem marad a 
neoifuturista szobrok mögött Az egyik terem-
ben a szemünkbe ötlik egy óriási vászon, raj-
ta lila folt, a halvány violaszimü rámán pe-
dig hatalmas felírás: „Nedves!" — Széditő 
probléma, tudniillik inem tudjuk hirtelené-
ben, hogy „Nedves" ez a kép cime-e, vagy 
csak a .rámára vonatkozó figyelmeztetés, mert 
a ráma valóban nedves. De menjünk tovább. 
Egy másik óriási vászon bivogat orditó ará-
nyaival. A cime: „A kikötő." Minden vas 
rajta: egy-két hajónak látszó folt, vörösre 
festett vas, aztán néhány „Törékeny" ifelirá-
su láda, feketére festett vas — és végül, a 
harmónia kedvéért, maga a kép rámája is 
vas, — tréfa nélkül, — nem festett, hanem 
valódi ablakráma-vas. Végtelen sorban lóg-
nak egymás mellett az lilyenszerii, zseniális 
képeik. 

Némileg megnyugtatható, hogy ezeknek 
az alkotásoknak a társaságában éppen nem 
idevaló, tehetséges emberek munkáira is aka-
dunk, akik komoly tanulmányokat folytatva, 
keresnek uj utakat .a festészetben, mint Fré-
déric Fiebig, akinek impresszionista képei 
megérettek már arra is, .hogy nemzeti mu-
zeumokban foglaljanak helyet. Nagyon szé-
pék még egy magyarnak, Kovács Pálnak 
orientális, dekoratív pasztalljei és Lamothe, 
Pichot és Van Ree tájképei, amelyekben a 
különcködés egészen eltűnik az igazi alkotó-
képesség meggyőző érvei mögött. 

A kiállításon szereplő magyarok, — kö-
rülbelül tiz, — egy kivételével mind kubis-
ták. Mindjárt a bejáratnál a szemünkbe öt-
lik egy lehetetlen, laposra vagdosott sebhe-
lyes férfiportré, amelyet a kubisták „hivata-
los" lapja, a Montjoie a címlapján igyekszik 
népszerűsíteni. A szobor alkotója Csáky, aki 
Szeged város ösztöndíj ából műveli .itt a ku-
bizmnst. Bánszky Sándor, szintén szegedi 
művész, egy arcképpel szerepel a kiállításon. 
A festmény embert ábrázol „síkokban". Kö-
vesházi Elza bécsi magyar szobrásznő ko-
moly sikert aratott és érdemelt meg kiálii-
tott szobraival, értékes talentum. Miklós 
Gusztáv, Moor Henrik, Szólchányiné, Zobel 
Béla, Szobotkov Imre, Ráczné, ezek a magya-
rok képviselik még a magyar kubizmust a 
kiállításon. 

Nem sok örömünk telhet e z-süri-mentes 
művészeink szereplésében, mert hiszen, az 
igazi, komoly kiállításokon alig találkozunk 
egy-két magyar névvel, pedig a magyar mű-
vészet inkább rászorulna, hogy azokon sze-
rezzen .becsülést hazájának, mint a kubizmus 
homályos zeg-zugaiban. 

szájpadlás 
nélkül. 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható, a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat 
és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielé-
gítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készítek. 

BARTA Á G O S T O N fogtechnikus 
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o A Kolozsvári AC Szegeden. Felette 
érdekes mérkőzést bonyolít le a SzAK 29-én, 
vasárnap. Ellenféle a keleti kerületi 'bajnok-
ságban. első helyen álló KAC lesz. Azért tart-
hat számot nagy érdeklődésre a mérkőzés, 
mert próbáját adja a keleti és déli .kerületek 
közötti erőviszonyainak. Tudvalevőleg a ko-
lozsvári futbállsport magas nívón mozog és 
a míénkénél eddig annyival volt előbbre, 
hogy az ottan kikerült bajnokcsapat 'beleszólt 
már többször is a vidéki bajnokság döntőjé-
be, Igy ké't! évvel ezelőtt, az akkor nagy-
szerű Tatabánya ragadta el a kolozsváriak-
tól a bajnokság büszke címét. Most legmél-
tóbb reprezentánsa a keletnek a KAC, a 
menmyibani jelenleg a legjobb csapatnak tart-
ják. Következéskép minden tekintetben iz-
galmas mérkőzés szemtanul leszünk, ami in-
kább várható, mivel a SzAK is abban a hely-
zetben van, hogy vasárnap teljes bajnoki 
csapatát képes kiállítani, amire az április 
5-éni lezajló Bácska-meccsre való tekintettel 
nagy szükség is van. 
••••••••••••••••••••••aaaaaBBBOCSSKaKaa'aKiiiMBnvBigBB* 

TÖRVÉNYKEZÉS 
OOOO 

§ A tintatartó-ügy. A budapesti királyi 

táblán ma folytatták a tárgyalást a képvi-

selőházi botrány dolgában. Edvi-lilés Ká-

roly dr. mondott védőbeszédet, s utána a 

többi védőik szólaltak föl. Az Ítéletet holnap, 

pénteken déli fél tizenkét órakor hirde-

tik ki. 

§ A lovasrendőr merénylője. Kondász 
Antal 22 éves tanyai legényt, aki rálőtt Né-
meth Antal lovasrendőrre, ma délelőtt be-
szállították az ügyészség fogházába. Szándé-
kos emberölés kísérlete miatt indult meg el-
lene az eljárás. A lovasrendőr állapota már 
javült. Az orvosok bíznak felgyógyulásában. 

KÖZIGAZGATÁS 
OOOO 

(-) Szeged orvosai az uj kórházért. 
Tudvalevőleg Szeged város orvosai, kivétel 
nélkül akcióba léptek, hogy az uj kórházat 
még ez évben felépítsék. Az orvosegyesület 
megszövegezte a városhoz intézett beadvá-
nyát, amely igy hangzik: 

Tekintetes Közgyűlés! El vitáz/hatatlan 
tény, hogy a városok kulturális fejlettségé-
nek mérőfoka manapság a közegészségügyi 
intézményeinek fejlettsége. Midőn Szeged 
város büszkén nevezi magát .az ország máso-
dik városának s midőn tényleg hivatva vol-
na mint a legmagyarabb nagy városa az or-
szágnak a tuLajdonképeni magyar kultura 
képviselőjéül szerepelni, a közegészségügy 
oltárára tett jelentősebb áldozatokkal eddi-
gelé nem dicsekedhetik. A végleges vizveze-
ték és csatornázás ügye még mindig nincs 
megoldva és még mindig áll a városi egész-
ségügy legnagyobb szégyene, a százesztendős 
rozoga közkórház. A mai korban, midőn a 
modern orvosi tudomány a betegek gyógyí-
tásában nagyon gyakran nem nélkülözheti az 
intézeti gyógykezelést, mi szegedi orvosok 
napról-napra szomorúan tapasztaljuk, bogy a 
szegedi közkórház egészségtelen kórtermei, 
szűkös viszonyai és a modern kórházi beren-
dezések hiánya miatt ennek a követelmény-
nek a legjobb akarattal és igyekezettel sem 
felelhet meg. Ninos elegendő iférhelye az el-
különítendő ragályos betegek elhelyezésére 
sem és igy e betegségek elleni küzdelem is 
csak tökéletlen lehet. Érezte ezt a hiányt vá-
rosunk bölcs hatósága is és ennek köszönhe-
tő, hogy az nj modern kórháznak tervei és 
költségvetése már készen állanak, ki van 

nyerve a kormányhatósági jóváhagyás, a va-
ros költségvetésében gondoskodva van a 
pénzügyi megoldásról és biztosítva van az 
államsegély. Mindezek alapján most, midőn 
a közelmúlt évek gazdasági depressziója en-
gedett és midőn igy a kényszerű szünet után 
a város újból az alkotások terére léphet, a 
szegedi orvosi kar nem mulaszthatja el fel-
emelni a Törvényhatósághoz intézett kérő 
szavát, bogy immár az utolsó szót kimondva, 
az uj kórház építésének megkezdését még ez 
évben elrendelje. 

Bútorszállításokat hely-
ben és vidékre, berak-
t&rozást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Ungár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz 
Telefon 34. 

Győződjön meg, 
nem kiselejtezett, régi 
szövetek, hanem tiszta 
gyapjú 3 mtr, szövet* 
egy teljes férfi öltönyre 

kapható 18 korvért 

Holtzer és Társa 
§= posztó-áruházában = 
SZEGED, Vár-utca 7. szám. 

( F ő p o s t á v a l s z e m b e n . ) 

Ön ugy pazarolja a pénzét!! 
0 min t aki a gyertyát mindkét végén égeti, 

ha nem olyan villamos hzókörtéket hasz-
nál, mely a legújabb módszer szerint 
készfii, hosszú élettartamúak és nagyon 
gazdaságosak. — Minden egyes Izzókörte 
saját cégemmel van n llátva. re 

f o n y í T s o i v i a 
i világítási vállalkozó a 

KBIcsey-utca, Wagner-palota. 

Gólya áruház 
MEGNYÍLT!!! 
Kossuth Lajos -sugárut 1. szám 
(Bruckner vaskereskedés melleit.) 

Női szövetek, kézműárúk, 
pongyolák, blousok, aljak, 
női ingek, alsószoknyák, 
kötények, csipkék, hím-
zések, keztyük, harisnyák 
és mindenféle női és férfi 
:-: divat cikkekben x 

i g e n o l c s ó á r a k k a l ! 

MEGNYÍLT !M 


