
Renicf} Béla 
Munkaerejének teljességében, a sikerek és elís-

mérés fényében, a hozzáfűzött várakozások és 
reméuyek leú t juu vesztettük el Rerrich Bélát 
ét benne olyan lérfiut, akinek neve rövid néhány 
esztendő alatt összeforrott SzegeddeL 

A Templom-tér kiképzésére hirdetett tervpályé 
zat előtt kartársain és szűkebb baráti körén kivül 
Szegeden nem sokan ismerték ennek a tiszta művé. 
szettel telitett egyéniségnek nevét De, amikor a 
pályázat eredménye nyilvánosságra került, minden, 
n . ald ismerte, tisztában volt azzal, hogy Szeged 
alkotásaiban rendkívüli értéket fog nyerni. Ebben a 
várakozásban nem csalódtunk, ezt az ország hatá. 
raln belül és kivűl elhangzott illetékes vélemények 
állapították meg. Hogy a tér befejezésére vonat, 
bozó további nagyszert koncepcióját nem valósit, 
hattá meg, olyan tragkum, amely hasonlit ahoz 
a sok tragédiához, amely a magyar földön egy 
ezredév őta lejátszódott és amelyekben városunk 
oly sok szenvedő szerepet Játszott és játszik. 

Páratlanul érdekes és Izgalmas volt az a munka, 
amelyet Rerrich Szegeden végzett Feladata ami. 
(yen szép, olyan nehéz ls volt Olyan adottságok, 
kai és kívánalmakkal kellett számolnia, amelyek 
ugy a t épitőtechnikust, mint a művészt a leg. 
nehezebb problémák elé állították és Rerrich nem 
az az ember volt, aki könnyedén és felületesen 
fogta fel munkáit. A tanulmányok rendkívüli törne, 
gét végezte, különösen a német és slandináv álla. 
mok modern és régi téglaarchitekturáin, a külföld 
különböző egyetemi épületein, a városkép megoldá-
sára vonatkozó példákon és mindenütt, ahol valami 
értékeset, szépet és alkotásalt sikerültebbekké tehe-
tőt tapasztalhatott. A szerető gondosság és elmé-
lyedés nemcsak építményeinek általános elrende-
résén látszik meg, de megnyilvánul a legkisebb 
részletekben is. A falazás, a téglarakás módja, az 
anyagok és szinek különleges megválogatása, egy. 
egy, talán jelentéktelennek látszó vaskapocs, ki-
lincs, lámpa, vagy egyéb kis részlet mind nősz-
szu és részletes meggondolás és próbálgatás ered. 
ménye. ötletszerűnek látszó diszitmények, egy kis 
fajanszdombormü, vagy vasrács, padlóburkolat, 
vagy csillár megrajzolása, elhelyezése mind a vér-
hell művész Ízlését ihutatja. 

Lelkes tevékenysége azonban nemcsak a nagy 
alkotásokban nyilvánult meg, hanem ugyanilyen 
odaadással foglalkozott a kisebb feladatokkal is, 
lia azok művészi készségének nyújtottak teret A 
Templom-téri régi torony baptisztériummá való 
i'alakítása példája Ilyen munkálkodásának. 

Működését t jólmegérdemelt elismerés kisérte 
>)e azt hiszem, hogy az általa legtöbbre értékelt 
^ismerésben 1930 őszén volt része, amikor a nem-
zetközi épitészkongresszus tagjai látogattak el Sze-
gedre és a nagynevű külföldiek közt Fritz Hőger, 
a hamburgi építőművész, a klínkerépités nagy 
apostola keblére ölelve és megcsókolva őt, a leg-
nagyobb lelkesedéssel dicsérte meg alkotásalt Akik 
akkor túláradó boldogságban láttuk őt, sejteítük, 
bogy másfél év sem telik bele és koporsőja Mett 
kell könnyeznünk. 

Az árkádok alatt, a püspökkapu falában egy 
Pieta.szobor állítja meg a szemlélőt A művészi 
majollkadombormüvet Rerrich Béla hálája jeléül 
adományozta és helyezte ott el. Ez a gesztus 
méltóan jellemzi az ő nemes lelkét, gondolkozását 
és ez a szobormű Juttassa eszébe minden ott eL 
haladónak azt, hogy ki volt. Rerrich Béla. 

Berzencteg Domokos. 
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Hölgyeim és Uraim! 
Ne feledkezzünk el a volt O n o z é n é halászcsár-
dájáról, ahol mindennap a 'egtobh trlss halpaprt 
ká% rántott harcsa és m4s egvéb ételek, a tó 
onsztemérpesi Rizling, kedarka és kfliőn fajborok 
kaohaték. ló magyar zenekar. S/lves pártfogásét kéri 

PbzIb Miklós v e n d é g l ő s , Tiszaparton. 
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V B I f f lVntek. Róm. kath. Géaa v t Pro-
M M testáns Sándor. Nap kél 6 óra 49 
perckor, nyugszik 17 óra 38 perckor. 

A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva ?sat kőz. 
napokon délelőtt 10-től Mg, délután 4-től 7-ig 
a mazeoB ayilve délelőtt 10-től tél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap ls. 

Egyetemi kfayvtár r központi egyetem L eme. 
let* nyitva vasárnapok kivételével mlftdennnp 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgála to t ta r -
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele-
fon 127a) Franki Antal, Szentgyőrgy-tér 6 (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 81. 
(Tel. 1082.) Löbl Imre dr., Gizella-tér 5. (TeL 1819.) 
Moldván Lajos, Újszeged. Vedres-u. 1. (Tel 1846.) 
Selmeczl Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

,» -'•• mémarnmm ' >4 ! 

— Amíg tart a fagy, nem szűntetik ba az tor 
aégfakiosztást. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , 
hogy I r l t z Béla törvényhatósági bizottsági tag 
inditványt nyújtott be a Wsgvűléshez az fnségfa-
akdó meghosszabbításáért Indítványában hivat-
kozott arra, hogy az Idén a tél szokatlanul hosz-
szura nyúlik, a tűzifasegélyre tehát nemcsak feb-
ruár végéig lesz szükségük az Ínségeseknek, ha-
nem továbbra is. Az Indítvánnyal csütörtökön fog. 
lalkozott a tanács és a polgármester elhatározta, 
hogy mindaddig nem szűnteti be a Yaosztást, amíg 
a hidegek tartanok. A tüztfaakció keretében eddig 
8436 mázsa fát osztottak ki az Ínségesek között 
25.306 pengő értékben. Miután a polgármester az 
inditványt saját hatáskörében elintézte, az nem is 
kerül a kisgyűlés elé. 

— 23 Influenzás haláleset Bu db pesten. Buda-
pestről jelentik: Az influenzamegbetegedések szá-
ma az utóbbi Időben rohamosan emelkedett Bu-
dapesten. Dr. C s o r d á s Elemér tiszti főorVos 
hivatalos jelentése szeMnt február 22—24-ig t e r 
jedő időben 23 ínfluenzá* halálesetet jelentettek. 
Lényegesen megszaporodott az influenzás tüdő-
gyulladások száma is. B a l l a Mariska, a Vígszín-
ház kitűnő tagja is áldozatául esett az influenzá-
nak. Nyolc nappal ezelőtt Influenza támadta meg, 
tüdőgyulladást kapott, amely végzett vele. 

— Halálozás. Dr. E r d é l y i Lajos, a szegedi 
állami polgári iskolai tanárképző főiskola tankra, 
országos hirü nyelvtudós, Budapesten lnriuenzáj>an 
meghalt. Dr. Erdélyi Lajos, aki 61 éves volt, rend-
kívül nagy tekintélynek örvendett; több könyve 
és értekezése jelent meg, amelyek általános feltű-
nést keltettek. A budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem rendkívüli tanára volt. Budapesten 
temették el. 

— A város nyomta: vám sz ikaéglete. A csütörtöki 
tanácsülésen foglalkoztak ismét a nyomtatványs«il-
Utásokra tartott versenytárgyalás eredményével Dr 
P á v ó Ferenc tb. tanácsnok ismertette a ver^ nv-
tárgyalás eredményét. Bejelentette hogy négy aján 
latot kapott a város. B u r k u s András a nyom-
tatványoknak mind a hat csoportjára pályázik és 
a város által megállapított egységárakból 18 szá-
zalék engedményt ajánl fel. E n d r é n y i Lajos 
és 11 társa két ajánlatot nyújtott be, az egyiket 
az összes nyomtatványok szállítására, a másodikat 
csak az ötödik csoportba tartozó értékjegyek szál-
lítására. Az általános ajánlatban nem kínál fel az 
az egységárakból engedményt, az értékjegyek egy-
ségáraiból azonban 25 százalék engedményt ajánl 
fól. A negyedik ajánlatot a város Z a v r a d i l 
Emil budápesti nyomda tulajdonostól kapta, aki ez 
értékjegyek szállítására pályázik 26 százalékos egy 
ségárengedménnyel. A polgármester ugy határo-
zott, hogy a kisgyülésnek a Burkus-féíe ajánlat 
elfogadását ajánlja, de csak az értékjegyek szállí-
tásán kivűl, az értékjegyek szállítására pedig az 
Endrényi-féle ajánlat elfogadását javasolja. Fszel 
kapcsolatban dr. T ó t h Béla főjegyző bejelentette, 
hogy a levéltári kezelés tapasztalatai szerint a 
nyomtatványok papírjának minősége nem felel meg 
teljesen, az előadási ivek ugyanis nagyon gyor-
san elrongyolódnak. A polgármester megbízta- a 
főjegyzőt, hogy ebben az ügyben és a levéltári ke-
zelés egyszerűsítésére készítsen javaslatot. 

— Pl'-lgrfflh A fg kará'os szűz. Délmugyaror-
szág-kölcsönkönyvtár. 

— Adomány. a sulvos betegen fekvő és nyo-
morban lévő volt kórházi ápolónőnek Mintus Bé-
láné egy pengőt küldött szerkesztőségünkbe. Ren-
deltetési helyérc juttattuk. 

_ a londoni n.'irz tközi regénypályázat nyer-
tese: A budapesti Icaiad. Körmendi Fcr.uc re-
Cényv. n f l n r í v a n ••* .« hő'r«finkünyvtár. 

m Ela-<tas a JfunkaJ»t Itenb n A >z tchIdo-
mokra ta szakszervezeti bizottság közli, hogy, 
C s a p ó Sámuel (Budapest) pénteken este 7 óra-
kor a Munkásotthonban (Hélvezér-occa 9.) tudo-
mányos előadást tart »A munkanélküliség esetire 
szóló biztosítás az európai áilamokbra< címen. 

- Mé<1cs Za.: Barbárok, Ny»é Jéaaeli Istra 
Igájában, Surányl M.: Tömeg éa láng sa, D"»Jjr. 
K.: Elkéseft csók. Péhaagjtaioi saág-kőlr öufcőayv. 
tár. ' 

_ Az oazfáiysorsjáték mai búzásán UM)00 pen-
göt nyert a 77363, 5000 pengőt a 43074, 4000 pen-
gőt a 44604, 3000 pengőt a 38298, 2000 pengőt 
a 4982 sz. sorsjegy. A többi kihúzott sorsjegy 1000, 
800, 600, 500, 400, 300 és 150 pengőt nyert A teg-
napi húzás ismét szerencsét hozott Peti Ernő 

i szegedi főárusitó vevőinek. Csak nemrégen Jelez-
tünk a 12776 sz sorsjegyre .10000 pengő nyere-
ményt, a 43074 sa sorsjeggyel pedig a tegnapi 
huzá"on nyertek 5000 pengőt A legnagyobb nye-
remények (300.000. 200.000 pengő) még a szeren-
csekerékben vannak. Néhány sorsjegy még kapható 
a folytatólagos húzásokhoz Pető Ernő tőárud-
tónál. • ••• ; i 

- Tonetü Sándor előadása Hódmezővásárhe-
lyen. Dr. T o n e l l i Sándor, a' szegedi kereske-
delmi és iparkamara főtitkára tegnap este Hód-
mezővásárhelyen a városháza közgyűlési termé-
ben nagy érdeklődéssel ldsért előadást tartott >A« 
Ipar, kereskedelem éa mezőgazdaság helysete a 
világgazdaságban' címmel. A zsúfolt terem hsD-
gatósága a kitűnő előadót melegen ünnepelte. 

xPlek ss ilámi kilója P 3.80 KoesioiiL SSl 
Az Ipartestületi Ifjúsági egyletek február 

28-án délután fél 5 órai kezdetiéi műsoros dél-
utánt rendeznék*, . V j y • 

- A Délmagyarország rejtvénybeJnekaága. A 
D é l m a g y a r o r s z á g aagyazabásu rejtvény baj-

i noksága pontozásának megállapítása egyre nagyobb 
és körültekintőbb munkát Igényel. A tévedések ée 
félreértések elkerülése érsekiében kSrjűk a bajnok, 
ság résztvevőit, hogv mindegyik feladványhoz csak 
e g y megfejtést küldjenek be, mert a sorozatos 
és találgató megfejtéseket — az egysége-; elbírálás 
érdekében — nem vehetjük figyelembe. 

— Sz^etmem és tragédiám, U. Miklós cár H 
Feodorovn i Anna cárnő bizilm s levelei, Déhna-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

— Előadás. Sakharow Konstantin orosz altábor-
nagy vasárnap érkezik Szegedre és délután S óra. 
kor előadást tart a városháza közgyűlési termében 
a pánszlávizmusról. A tábornok tatár család le-
származottja, aki előadásában a pánszlávizmus 
tarthatatlanságát kívánja kimutatni. A. német-
nyelvű előadáson belépődíj nincs. 

" — Knut Hamson: Asszonyok a kutnái, fHkea-
gyaro rzág-kőlcsönkönyvtár. 

A benzinkutak, 
a város és a miniszter 

-A kormány a benzinkutak köztérhasználstí dt 
ját is megszabja Hosszas tárgyalások éa a l kudo-
zások után — mint emlékezetes — néhány hónap-
pal ezelőtt megegyezés jött létre a város hatósága 
és azok között a vállalkozók között, akik ben-
zinkút felállítására kaptak kőztérhasználali enge-
délyt. A megállapodás érielmében a benzinkutak 
kőztérhasználali dija egy évre 400, 800 és 12Q0 
pengő kőzött váltakozik. A megállapodás ellen egy, 
vállalkozó fellebbezést jelentett be a kereskedelmi 
miniszterhez. A miniszter most értesítette a pol-
gármestert, hogy a benzinkutak kőztcrhasználatl 
dijára vonatkozó határozatot nem hagyja Jóvá, mi-
vel az abban megállapított dijakat magasaknak 
tartja. Azt ajánlja, hogy a város a dijat a kutak 
bruttó jövedelmének négy százalékában állapítsa 
meg, ugy, hogy a minimális évi díj 300 pengő 
legyen 

A miniszter leiratával a csütörtöki tanácsülésen 
foglalkoztak. 

— Még is csak furcsa — mondotta a polgár-
mester —, hogy a kormányhJósag még az ttyrn 
dolgokba is beleszól. A város megállapodott az ér-
dekeltekkel, ezt a megállapodást csak egy érde-
kelt nem fogadta el és most a miniszter a várossal 
és a többivel szemben ennek az egy* fellebbezőnek 
ad igazat 1 

A tanácsülésen elhatározták, hogy a miniszter 
leiratával nemben továbbra ts fent! r t j ik az ere-
tfpN határcKtnt. 


