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Vakmerő betörők a MadácQ-uccal polgári iskola Igazgatói 
Irodájában és egy Kossuti) Lafos-sugáruti cipőüzletben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton reggel két kasszafurásűs betörést fe-
deztek fel Szegeden. Mindkét helyen a Wert-
heim-kasszákat fúrták meg, az egyik helyről 
400, a másikról 300 pengő váltópénzt vittek el 

A Madách-uccai polgári iskolában a kora 
reggeli órákban észrevették, hogy betörő járt 
az igazgatói irodában. A Wertheim-szekrényen 
három nyilás látszott, a trezort felnyitva talál-
ták, a kasszából 400 pengőt vittek el. A bet&-
résről jelentést tettek a rendőrségnek. A nyo-
mozás során megállapították, hogy a betörést 
rutinirozott, régi bűnöző követhette el. Rend-
kívül óvatosan dolgozott, rózsafurással nyitotta 
jel három helyen a zárakat. Még arra is volt 
gondja, hogy esetleges áruló ujjlenyomatokat 
eltüntesse; mielőtt elhagyta volna az irodát, 

vizes ruhával letörölte a kasszát. Megállapította 
a rendőrség azt is, hogy a betörő még pénte-
ken este bezáratta magát az iskolába, ahonnan 
az egyik földszinti helyiség ablakából ugrott 
le az uccára. 

A másik betörést teljesen azonos mintára a 
Kossuth Lajos-sugáruton lévő Zsurkó-féle ci-
pőüzletben követték el. Itt is a kasszát fúrták 
meg. 300 pengő ezüstpénzt vittek el a trezorból. 

A rendőrségnek az a feltevése, hogy a két 
kassza fúrást, ha nem is ugyanaz az egyén, de 
mindenesetre egy társaságba tartozó betörök 
követték el. A szegedi kasszafurásokhoz hasonló 
betöréseket mostanában sürün követtek el az 
ország egész területén; azt hiszik, hogy egy 
utazó betörőtársaság működik városról városra. 

Irta SZIVESSY TIBOR műépítész. 

A Szegedi Fészek Klub rendkívül tanulságos 
és nagy munkával, szeretettel rendezett kiállítá-
sát áttanulmányoztam, ötven év építészeti alko-
tásait, terveit, azok művészi eredményét, fajsulyáit 
és értékét mérlegre téve, a legnagyobb szomorú-
ság fog eL Itt születtem, hiszek és bizom a nem-
zeti építőművészért ben, a magyar épitőstilusban, 
annak egyedüli helyes és épen Szeged városában 
indokolt célkitűzésében. 

Az árviz után 
óriási építőtevékenység indult meg Szegeden, nagy 
lázzal fogtak hozzá a rekonstrukcióhoz, utak, 
uccák, terek, körutak rendezéséhez, feltöltéséhez, 
középületek és magánházak ezreinek felépítésé-
hez. Ne feledjük el művészileg és építészetileg 
rendkívüli sivár invenciónéLküli korban, a nyolc-
vanas évek dermedt és szintelen idejében épült 
föl a város, ugy, hogy különös művészi alkotáso-
kat e korban, e kortól nem igen várhattunk, örül-
nünk kell, hogy a Tisza Lajos-féle rekonstrukció 
idejéből való 

a városháza, 

Jöelyhez fogható művészi, kerekded, hangulatos, 
stílusos és bájos müvet keresve sem igen talá-
lunk a kontinensen. Leehner ödön építőművész, 
minden magyar korok legértékesebb és legtehet-
ségesebb építőművészének nevéhez fűződik a vá-
rosháza, melyet nemcsak az ötven év előtti szak-
értő és műértő, de a mai kritika is csak elisme-
réssel és mély meghatódással szemlél. Néhány 
középület, igen kevés bérház maradt meg a re-
konstrukcióból, melyet mai szemmel nézve is el-
fogadhatónak és az igazi építőművészet szempont-
jából kifogástalannak tartihatunk. Volt az árviz 
utáni időknek egy igen tehetséges és művészi tu-
dással megáldott építésze, Bachó Viktor, akinek 
kész alkotásai és kiállított tervei jelentős érték-
ről és építészeti érzékről tanúskodnak. 

A millennium előtti időkből, Kállay Albert fő-
Ispánságának érájából maradt reánk a kultúrpa-
lota és a gőzfürdő, melyeket említeni érdemes és 
amelyek tervezője az osztrák származású Láng 
Adolf, aki finom és disztingvált tudással,- ugy hi-
szem sok akadályt és „belebeszélés" dacára is, 
művészi eredményeket produkált. 

Belvárosi Mozi 
Ma utoljára! 

Nagyvárosi regény 8 felvonásban. — Főszereplők: 

Hans! Niese, Hería Thiele, Else Eisler, 
Anion Poiníner, Frilz Kampers. 

Előadások 3 , 5 , "7, 9 órakor. 
H é t f ő , k e d d s z U n e í . 

Minél jobban közeledünk a századforduló felé, 
annál jobban romlik a szegedi építészet nívója és 
ugy a középületek, mint a magánházak formakép-
zése. 

Szegeden, ahol a* árviz után Magyarország 
egyik legszebb és legművészibb temploma, a Sehu-
lek Frigyes tervezte református kakas-templom 
épült, 

két nagy templom-épitkezést 

szerencsétlenül és a legkevésbbé sikerült módon 
oldottak meg. 

A református templomban szeretet, áhítat, 
mély vallásos érzés párosul hangulattal, művé-
szettel, formaképzéssel és művészi tudással. Nem 
nagy a templom, csupán ezer forinba kerülhetett, 
de nem adom oda milliókba kerülő nagy mammut-
épitkezések templomaiért. 

A zsidó hitközség által felépített templom terv-
pályázatán talán a művészileg legkevésbbé sike-
rült terv szerzője nyerte el a megbízást, minek 
eredményeképen nemcsak egy talmi és agyonter-
helt, sok százezer koronát felemésztő épülettömb 
került kivitelre, hanem a templomtervező építész 
később épült bérházainak szerencsétlen gipsztö-
megeivel reányomta lehangoló bélyegét sok belvá-
rosi uccára is. 

A fogadalmi templom 

építkezésével sem járt jobban Magyarország má-
sodlik városa. Amikor Schulck Frigyes építőmű-
vészt a város .kiugratta" rövidlátó és kislelkü 
politikájával a fogadalmi templom tervezői meg-
bízatásából, nem azt az építőművészt bízták meg 
a fogadalmi templom tervezésével, aki azt legjob-
ban megérdemelte volna, hanem az akkori polgár-
mester talán lámpával keresett olyan építészt, 
aki épen nem volt hivatott arra, hogy a nagy ár-
viz nagy fogadalmának templomát művésziesen, 
jól és szépen megalkothatta volna. Leehner ödön 
építőművészt — aki a szegedi városházát tervez-
te, akinek nevéhez fűződik a volt Milkó-palota, 
aki akkoriban a felépült kőbányai templommal 
„monumentum aere perennius"-t emelt magának és 
korának — elfelejtették. Nem igyekeztek az akkori 
városi vezetőség, a katholikus egyházközség, sze-
gedi mübarátok és műértők érdemes, értékes ter-
vezőt meghívni a szép és nagy feladat megoldásá-
ra, hanem olyan, talán szaktudással és szorgalom-
mal rendelkező épitészre bízták a feladatot, kinek 
templomának kritikáját adni itt felesleges, mert az 
elkészült épület, a fogadalmi templom eleget mond 
magáról. 

Mit lehetett volna építeni ennyi pénzért! Mily 
művészi, kedves, hangulatos, a keresztény egyházi 
építőművészet nemes, évszázados tradícióin fel-
épülő érzésteljes Istenházát lehetett ftfaia építe-
ni! Nem óhajtom e kis Írásom keretében kritiká-
ját adni a szerintem teljesen elhibázott templom-
nak. Csak szomorú sziwel és lehangolva tudok 
reánézni a régi, bájos, hangulatos Szent Deme-
ter templom nagy könnyelműséggel, elsietve le-

Családi házat szerezhet 
ha a hosszúlejáratú kamatmentes 
vagy pedig életbiztosítással kap-
csolatos olcsó 

BIB kölcsönt igénybeveszi! 
Alanti szelvény beküldése ellené-
ben díjmentesen tájékoztatjuk. 

Budapesti Ingatlan Bank rt. 
Budapest, VII., Rákóczi-ut 10. Alapítva: 1906. 

— — — — — Itt levágandó! 

T. Budapesti Ingatlan Bank rt. 
vezérképviselete 

Csáby Sándor Szeged, Zerge-ucca 6. 
Név 

Foglalkozás 

Lakcím 

Kérek Pengő kölcsönre ajánlatot. 
Kérek díjmentes tájékoztatót póstán. 
Kérem megbízottjuk kötelezettség nélküli láto-
gatását_ hó napján órakor. 

A meg nem felelő kihúzandó. 
Levelezőlapra ragasztva is beküldhető. 

1.1 

rombolt romjain emelt uj téglatömegre. 
Épültek bérházak nagy számmal ugy a belvá-

rosban, mint a külvárosokban. Állapítsuk meg 
tárgyilagosan, hogy kevés vidéki városban van 
magyar földön annyi 

rossz és ízléstelen bérház, 

mint Szegeden. Élt itt egy kőmüvessegédből ter-
vezővé vedlett félmüveit és kiforratlan, bár szor-
galmas, igyekvő és „tulambiciózus" egyén, aki-
nek müvei bántóan lehangolóak Van a Kárász-
ucca és Dugonics-tér sarkán egy háromemeletes 
bérház, melynek lebontására, vagy legalább is 
homlokzatának „leépítésére", a városnak és ál-
lamnak együttes erőkkel kellene szövetkeznie 
Nem szabad túrni azt, hogy a nemes Dugonics-
szobor és a központi egyetem tőszomszédságá-
ban bántóan, ízléstelen jépukthalnww rontsa a 
városképet. 

A többi, bérházról tulsok mondanivaló nincs. 
Egy ház épült, mely azonban magasan kiemelke-
dik művészi értékben minden más szegedd bér-
ház felett, ez az a Kass-vigadóval szemben lévő 

Leehner ödön tervezte 

kétemeletes, kékmajolikás bérház. Elismeréssel 
keli adóznom évtizedek múlva is az akkori épít-
tetőknek, Deutsch Emilnek és Lipótnak, valamint 
Erdélyi Mihály szegedi építési vállalkozóknak, 
akiik felismerték, hogy Leehner Ödönnél méltóbb 
magyar építőművészre nem bizhatnak terve-
zést és Lechnerrel tervezették meg bérházukat. 
A két évvel ezelőtt lezajlott budapesti nemzetközi 
épitészkongresszuson egyik legnagyobb sikert a 
szegedi kétemeletes bérház fényképe érte el. Be-
utaltam már néhányszor Európát, de ennél stí-
lusosabb, hangulatosabb és sikerültebb kis bér-
házat még nem igen láttam 

A háború utáni építkezések közül felemliten-
dők természetesen a Korb Flóris-féle klinikák, a 
városi bérházak és iskolák, valamint a Rerrich 
Béla alkotta egyetemi és püspöki építkezések. 

A Korb-féle klinikákat 

nézegetvén, csak szomorúság fogja el a szemlé-
lőt, hogy a budapesti Klotild-paloták és más 
nagyszabású építkezések zseniális tervezője, öreg 
korában, milyen kevéssé volt méltó művészi múlt-

K o r z ó Moz i 
Ma utoljára I 

Kél attrakció egy műsorban!! 

i J j f t n j t l t / i i i i r i Egy halálos randevú titka 
fiTOfSsJCHltiTTI 8 felv.-ban. Főszereplők: 
LEW AYRES és GENEVIEVE TOBIN 

Azonkívül: 

Hí ördögorom hőse 
Egy rejtélyes bűntett története 8 felvonásban. 
Főszereplő : KEN MAYNARD. 

Eltadáiok 3, háromnegyed O és Ml O Arakor. 
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