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Szabó Dezső előadása a Tisza nagytermében április 1-én Adyról, 
4-én Petőfiről 7-én Jókairól. Jegyek a Szeged jegyirodájában. 

Egy szerény piktorról. 
Szeretetreméltó uri egyéniségét és az elmélyedé-

sekben átfinomodott művészi lelkét sokan ismer-
jük. Sok barátja van, mert jó ember; az eleven, 
a való életet sz nte lüktetve vászonravetó ecsetjének 
sok a csodáló a, mert igazi tehetség és az őtet 
smerő emberek és festopályatársai kózt nincs 
irigye, mert ö : Scultéty Rudi, városunk egyik leg-
szerényebb embere, ki nem szereti a lármás föl-
vonulást, lelke világának magányába vonul s a 
természet és napi élet művészi meglátásaiból szü-
letett szelid álmokat ott hivja valóságra, finom 
vonalakkal, a ragyogó nap, vagy az alkonyat ter-
mészetes fény- és színharmóniájában, köztünk 
járó, beszélő emberekkel. 

Egész muzeumra való remek festménye van, 
melyek a magasabrba hivatottság revelálását halk 
ékesszólással hirdetik intim családi fészkében és 
megértő barátainak hajlékában. A magasabb ér-

zékkel megáldottak előtt a művészet ezen gondo-
san elrejtett alkotásai kincset érnek. 

Es erről az országban semmit, Szegeden is 
csak a meghitt barátai tudnak. A szerénység 
igaz, hogy erény, de csak a maga helyén; a be-
végzett művészet hazája nem az elkárpitozott ott-
hon, hanem széles e világ, mert az ecset és véső 
alkotásai az emberiség közkincsét képezik. 

Boldogasszony-sugáruti fészkében a napokban 
néhányan újra meglátogattuk a szerény embert, a 
magának és magányban dolgozó Scultéty Rudi 
barátunkat. Sokáig gyönyörködtűnk remek kész 
és vázlatképeiben. Hóval fedett tanyái, hajnali 
fényben fürdő tájai, mozgalmas interiör jelenetei, 
a természet néma és mégis beszédes, szines 
mozaikjai ünnepi hatásokat váltottak ki lel-
künkben. 

— Miért nem állítod ki őket ? — kérdeztük 
festő barátunkat Elgondolkozva felelt: 

— Minek ? jobb ez igy nekem. Magamnak dolgoz-
atok. Másnak talán nem sokat é r . . . nekem min-
lenem. 

Es eszembe jutott valami. Tizenöt évvel ezelőtt 
virágzott Szegeden az irók és művészek cs. és 
kir. bohém köztársasága. Összegyültünk kétheten-
kint vacsorára és pár órai páratlanul szellemes és 
egymással évődő eszmecserére. Voltunk tizen-
huszan is. Jó Tömörkényünk volt a bohém köz-
társaság elnöke, a többi mind miniszteri, vagy 
államtitkári állást töltött be. Scultéty szép fest-
ményeit már akkor ismertük s dr. Szalay József, mint 
belügyminiszter, egy izben Scultétyra, mint a pik-
torok miniszterére kedélyesen ráijesztett: 

— Ha Nagyméltóságod a képeit két hét alatt 
ki nem állítja, a miniszteri székből kirugjuk. 

— Mert bűnös ember nem való közénk — adta 
meg a végszót a köztársaság elnöke, Tömörkény 
Pista. 

Scultéty ennél szebb elismerést nem kaphatott. 
De.azért máig sem állított ki, mert Tömörkény 
szerint bűnösen szerény. 

— Rudi! — szóltunk hozzá képeinek szemlélete 
után —, te rengeteg pénzt fizetsz ki a Csongrádi 
Takaréknál a közönségnek. 

— Pénztáros vagyok, kötelességem. 
— Akkor van egy nagyobb kötelességed is. Te 

a festményeidnek kincstárosa vagy. Szent köteles-
séged ez értékeket nemcsak barátaidnak, hanem a 
nagy nyilvánosságnak is bemutatni. A művészet 
szemlélete a lelkek nevelése. A mai elbágyadt 
lelkek hadd fürödjenek meg a te tiszta havadban, 
egészséges levegődben, ragyogó színeidben, mu-
zsikáló hangulataidban is. 

A csász. és kir. köztársaság kormányának festők 
és mázolók minisztere lassan lehajtotta a fejét: 

— Legyen a ti akaratotok. 
Scultéty Rudi tehát ez év áprilisában, vagy má-

jusában, vagy a siketnémák intézetében, hol a 
szemek, vagy a Kass halljában, hol a szájak is 
beszélnek, bemutatót tart. /—s. 

Megkezdték a tárgyalást a fialler-féle faiigyben. 
(.Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Tudva-

levő, hogy az egri ügyészség felhatalmazást 
kapott a400wagonos Haller-féle faügy kivizs-
gálására és a tárgyalások megtartására. Az egri 
ügyészség a budapesti járásbíróságot bizta meg 
a tanúkihallgatáson foganatosításával. A kihall-
gatások ma meg is kezdődtek. 

Az első tanú Vikárius Qyula előad'a, hogy 
a H ller féle két vállalat, a Budapesti Á<uke-
reskedelmi és a Mátravidéki Erdő pari és Fa-
keretkede'mi R.-T. adta el a fát és pedig nem 
a beszerzési csoportnak, mint Hallerék előadták, 
hanem igenis a kutuszm ni sztérí unnak . E ő -
adta, hogy a számlákat az á lxmpénztátból 
fizették ki ét semmiféle levonást nem eszkö-
zöltek. Ha tehát a vállalatnak kisebb össtege-
kel szolgáltattak be, akkor a különbség vala-
hol elsikkadt. Az a'peres — mondotta a tanú 
— azzal védekezik, hngy a kultuszminiszté-
rium vállalta a válla'atok szanálását, sőt 
még az üzleti könyveket is bekérte. Ez nem 

igaz. A könyvek csupán azért voltak a kultusz-
minisztériumban, mert a hitelezők a követendő 
eljárásról tárgyaltak, már pedig a vállalatoknak 
maga a kultuszminisztérium is hitelezője volt. 

Jansovszky Jenő miniszteri tanácsos volt a 
következő tanú, aki kijelentette, hogy neki er-
ről a tüzifaüzletről közvetlen tudomása nincs. 

A bi-ónak arra a kérdésére, hogy mégis mit 
tud az esetről, csupán azt felelte, hogy Haller 
őexcellenciája gyakran járt nála, minden ügyét 
futólag ismertette és ezt az esetet is csak meg-
említette neki. 

Csépány József földbirtokos, a tulajdonosa 
annak a területnek, amelyet a „ Mátra vidéki" 
bérletben b rt. Elmondja, hogy nem igen sokat 
törődött a vádakkal, csak akkor látta szüksé-
gét, hogy belenézzen az ügyek!)*, mikor már 
szanálásról beszéltek. 

Miután több tanú nem jelent meg, a biró-
ság a tárgyalást elnapolta. 

llfl/29. Vasárnap. Rám. t» protestais 
'«• Judica. üör. hat. NbOjt 4. v. Nap 

kel 5 óra 47 perckor, .iyu^szik 6 ora 24 pertkor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—1-ig, 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 órakor 

kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
nossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Oizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

Ei kési ült az építkezések 
előmozdításáról szóló törvényjavaslat 

Budapestről jelentik: Az épitkezés előmozdí-
tása tudvalevően már ujabban ismét intenzi-
vebben foglalkoztatja az illetékes tényezőket. 
Hetekkel ezelőtt már megindultak a tárgyalások 
a tavaszi épitkezés'knek szélesebb alapokon 
való megindítása érdekében. 

A tárgyalások konkrét a'apokon folytak már. 
A népjóieti minisztériumban ugyanis törvény-
javaslat készült az építkezések hathatósabb elő-
mozdítására és ezt a lörvé-yjavaslatot tárgyal-
ták le a gyáripari érdekeltségekkel. A törvény-
javaslat intézkedései szerint az ál'am 30 esz-
tendős adókedvezményt ad minden építtetőnek, 
az adóked ezmény (azonban nemcsak a ház-
adóra terjed ki, hanem a kincstári haszonrésze-
sedés fizetése alól is mentesítést ad az építte-
tőnek, szemben az eddigi gyakorlattal, amely 
csupán a házadó mentességét biztosította. Kö-
rülbelül 65 százaléknak felel meg a törvényjavas-
latban biztosított adókedvezmény, az eddigi 
kedvezményekkel szemben. Kimondja továbbá a 
törvény azt is, hogy a tatarozási munkálatokat 
végző háztulajdonosok ingatlanait is adómén-
tességben részesiti. Az emeletráépítésnél, vala-
mint minden olyan munkánál, amely a ház 
lakóhelyeinek számát növeli, 20 esztendő adó-
kedvezményt biztosit a törvény. Intézkedik to-
vábbá a törvény arról is, hoay a tatarozó ház-
tulajdonosok számára a lakásaik felett való 
szabad rendelkezési jogot biztosítsa. 

Ennek az intenciónak megfelelően az újonnan 
építendő házak tulajdonosai számára is szabad 
kezet fog engedni a törvényjavaslat a lakások 
rendelkezési joga tekintetében. A törvényjavas-
latot két héten belül, még a húsvéti ünne-

pek előtt a nemzetgyűlés elé terjeszti a népjó-
léti miniszter. A nemzetgyűlésen pedig rövide-
sen tárgyalás alá veszik. 

— Szabó Daz6Ö e'óad*a»l. Szerdán kezdő-
dik meg Szabó Dezső érthetően nagy érdek-
lődéssel várt előadássorozata az Ady Endré-
ről való előadással A Tisza nagyterme hihető-
leg zsúfolásig megtelik ezekre az alkalmakra, 
amelyek érték és érdekesség dolgában messze 
kimagnslanak. A város egész közönsége részé-
ről tapasztalható nagy érdeklődés mellett, igen 
élénk érdeklődés nyilvánul meg az egyetemi 
és a középiskolai ifjúság részéről is. Az előadá-
sok pontosan nyolc órakor kezdődnek. Egy-egy 
előadás három óra hosszáig tart. Közben szünet 
van. Jegyek a nSzeged" jegyirodájában kap-
hatók Dugonics-tér 11. Telefon 306. A meg-
rendelt jegyeket kívánatra házhoz küldi a jegy-
iroda. 

— Megalakult a Tisztifőorvosok Országos 
Egye iü ie t e . Budapestről jelentik: Ötvenkilenc 
tisztifőorvos gyűlt össze szombaton délelőtt 
tizenkét órakor, hogy megalakítsák a Tiszti-
főorvosok Országos Egyesületét. Dr. Végh János 
budapes'i tísz'ifőorvos elnökölt. Kifejtette az 
egyesület céljait. Az egyesület ugyanis a köz* 
egyészségügy államosítására törekszik. Az ala-
kuló gyűlés után bizottság keresie fel Vass 
József népjóléti minisztert és Sipőcz polgár-
mestert, akiknek bejelentették az egyesület meg-
alakulását. A népjóléti miniszter örömmel látta 
az alakulást. Figyelemmel fogja kisérni az egye-
sület működését, amelyre az ország közegész-
ségügyének javítása érdekésen régóta szükség 
van. Az egyesület minden hónapban ülést tart 
és ezeken az üléseken fogja megbeszélni a leg-
szükségesebb teendőket. 

— Beizeviczy Albert Szegeden. A szombat 
esti gyorsvonattal Szegedre érkezett dr. Berze-
viczy Albert nyug. m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke, akit a szegedi m. kir. Ferenc József-
tudományegyetem vasárnap avat honoris causa 
doktorává. Fogadására sz állomáson megjelent 
dr. Csengery Járos rector magnificus az egye-
temi tanács tagjaival. 

Bartók-zongoraest 2-án (Harmónia). 

Teleion 
Irodai 258. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

pénztári 582. 

Március hó 29-én, vasárnap: 

A TITOKZATOS SENKI 
( P A R B J I J * H Ó M E Z Ő N . ) 

Egy ördöngös fickó furcsa kaland|ai 10 felvonásban. 

Főszerepben: H A R R Y P I E L B Azonkívül: 

Derby Móse két felvonásos burleszk DICK -kel. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 úrakor. 

íí'8?n K o r z ó M o z i T?í£ 
Március hú 29-én, vasárnap: 

Színmű 6 felvonásban. Főszereplő: ALICE LACE. 
Azonkívül: 

Söpörtem eleget.. . 
Amerikai burleszk 2 felvonásban. 

. . Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órjker. Előadások kezdete: H é t k ö z n £ p £ 7 é s 9 ó r a k o r . 

Teidon SZÉCHÉNYI MOZI T?£S 
16-33. 

Március 29-én, vasárnap: 

IRudolf lfalentino 
parádés filmje 

A S E J K 
Napkeleti szerelmi regény 8 felvonásban. Azonkivai: 

D ü n á n t ü i i k é p e k . ismeretterjesztő. 

ElöacUuc-k cezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. 


