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Most vásároljon! Ponáu Testvéreknél ¡ggfstf Most vásároljon! 
A miiterem-lakás 

S7-eged város törvényhatósági ki sgy ülése hét-

főn délután müvészeApolitikával foglalkozott — a 

maga egészen egyéni módján. Arról volt szó, hogy 

nz egyik városi bértlázban elárvult egy műterem-

lakás. Az a műhely, amelyben N y i 1 a s sy Sándor 

alkotta mqg fotbecsűlhetellen értékű jemekeit. 

Müvtezi körökben annak idején nqgy&römet kel-

tett, hogy a varos a városi bértlázak építése alkalmá-

val gondol művészi célokra is. Gondol arra, hogy 

Szegeden nincs művésztelep, hogy ezen a téren 

egészen kis városok tilltettek az ország második 

városán. A hiányt, legalább részben, műtermek 

építésével kívánja pótolni A Szentháromság-uccai 

bérházban, majd később, az Oroszlán-uecai bérház-

ban két-két ilyen mii terem-lakás épült. Mind a négy 

műtermet képzőművészek vették bérbe. A bért, 

amíg ment valahogy a művészeknek, készpénzben 

rótták 1«, később, amikor megnehezedtek az idők 

ás az Idők megnehezedését előszór mindig azok a 

művészek érzik, akik élni is szeretnének művésze-

tükből — csereviszomy keletkezett a házigazda vá-

ros és a müvész-partájok egy résre között. A mű-

vészek a lakbért műalkotásokkal fizették ki. Nyi-

Wnssy Sándor például évente két-két festményét fi-

xette be lakbér címén a város képtárába. 

így talán stílszerűbb is volt a dolog. 

De Nyilassy Sándor meghalt és Oroszlán-uccat 

műterme gazdátlanná vált. 

Műterem. Gazdátlan. Elfoglalható. Nagyszerű 

•világítási viszonyok. Nem csoda, ha egyik-másik 

fiatal szegedi művész lelkében felébredt a vágya-

kozás és a hit a műterem-álom megvalósitbatásá-

ban. Az egyik beadta kérvényét a városhoz. Bérbe 

kérte a műtermet és lakbér fejében évente négy 

Austinényt ajánlott fel érte. 

A polgármester ajánlotta a Hsgyűlésnek ezt a 

megoldást. Az előkészítő ülésen azt ls elmondotta, 

hogy a képekkel sem jár rosszul a város. Annyi 

sportdíjat, versenydijat, tiszteletdíjat kérnek évente 

« különböző egyesületek. Ezüst cigaretta-tárca 

vagy serleg helyett legfeljebb festmény lesz Sze-

ged se. kir. város dija. így megmarad az a pénz, 

amit a másfajta dijak beszerzésére kellene elköl-

teni. 

A klsgyűlésen az előadó art Jelentette be, hogy 

akadt a műteremlakásra egy fizető vendég is. Bank-

tisztviselő, aki hétszáz pengő eleven pénzt haj-

landó lakbérül fizetni évente. 

És a kisgyűlés egyik tagja felszólalt. Azt mon-

dotta, hogy a pénzes jelentkezőnek kell odaadni a 

műteremlakást. Azt el lehet költeni. Azért venni 

lehet valamit. Esetleg csatornázni is lehet belőle. 

És a kisgyűlés ugy határozott, hogy a műterem-

lakást nem a művésznek, hanem a banktisztviselő-

nek adja bérbe. És a kisgyűlésnek nem volt egyet-

len tagja sem, aki felszólalt volna nem a művész, 

hanem a művészet védelmében, aki elmondotta vol-

na, hogy ezeket a műterem-lakásokat kifejezetten 

művészek számára épitette a város, hogy a vá-

rosi bérházakban egyre több lesz az üres lakás, 

hogy a műteremlakást mégis csak olyan valaki-

nek kellene odaadni, aki azt eredeti rendeltetésére 

hssmálja: aki fest, vagy ötvösködik, vagy mintáz 

Iwnme, azonkívül, hogy lakik is. 

És ezt nevezik Szegeden müvéiszet-politikának. 

— Baleset Hétfőn este beszállították a kőzkőr-
tvázba H u l l m a n n Ferenc 80 éves. Gyöngy tyuk-
•ucca 19. szám alatti lakost, aki lakás*« másodfokú 
égé« «ebeket szenvedett Állapota súlyos. A rend-
őrség megindította a nyomozást. 

Aranyérné l és az evvel járó bélduglués 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék* 
fájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülést 
rohamoknál a természetes »Ferenc József* 
keserűvíz használata kellemes megkőnnyeb* 
bülést eredményez. A belső bajok orvosai az 
igen enyhe hatású Fer?nc József »izet sok-
szor mindennapi használatra reggel és este 
egy-egy íélpohárnyi mennyiségben rendelik. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerflzletekben kapható. B.I 

— Névmagyarosítás. Dr. Vend t József rend-
ílrfogalmazó, a gépjárműosztály vezetője^ belügy-
miniszteri engedéllyel Vendrey-re magyarosí-
totta a nevét 

— Veszedelmes betörőt fogott el a rendőrség. 
A szentesi rendőrség C z a k ó Mihály napszá-
mos személyében veszedelmes betörőt fogott el. 
Czakó kihallgatása során 7 rendbeli betöréses 
lopást ismert be. Czakó Mihályt beszállították 
Szegedre. Hétfőn kihallgatta a vizsgálóbíró, 
majd kihirdette előtte a vizsgálati fogságot el-
rendelő végzést. 

— Rendőri eljárás egy kisfiú halála miatt A 
szegedi gyermekgyógyászati klinika jelentette 
a rendőrségen, hogy a klinikán agyhártyagyul-
ladásban megbalt H e g e d ű s Gyula 8 eves fiu. 
H e g e d ű s Pál cípészsegéd fia. A klinika je-
lentése szerint a kisfiú 1932-ben lugkőmérge-
zést szenvedett, ezért kérte a holttest orvos-
rendőri felboncolását. A rendőrség eiieiideite a 
holttest felboncolását annak megállapítása vé-
gett, hogy a lugkőmérgezés és a jelenlegi halál 
között van-e összefüggés. 

•— Teaest az ipartestületben. A szegedi ipa-
ros leányklub vasárnap este jól sikerült tea-
cstélyt rendezett az ipartestület emeleti 
termeiben. A teaestélyt műsor előzte meg, 
amelynek keretében a leányklub tagjai szere-
peltek. A műsor után a közéi 300 főnyi közön-
ségnek teát szolgáltak fel, majd éjfélig tartó 
táncmulatság fejezte be a sikerült estét, 
amelynek megrendezése körül a leónvklub 
tagjai. é'fiVön Jlforó Imréné elnöknővel buzgól-
kodtak. 

MAKÓI HÍREK 
Kivágták a Szent István-téri akácokat iís par-

kírozzák a teret. A város inségmunkásai a mult 
héten kivágták a Szent István-téri hatalmas akác-
fákat s ezzel kezdetét vette a tér parkírozása, 
amely Urbán főkertész tervei alapján a polgár-
mester és az apátplébános utasításai szerint ké-
szül. Az iskola előtt a tér egyrésze szabadon marad 
gyermekjátszótér és bucsu céljaira, a tér többi ré-
sze a város egyik legszebb parkjává fog alakulni. 
Utak, virágágyak, cserjék és bokrok harmóniájába 
Illesztik be a téren levő Szentháromság-szobrot és 
a megmaradt hársfákat. A parkírozás szenzációja, 
hogy az akácfák kivágásánál nem sejtett temető 
nyomaira bukkantak. Ez a temető körülölelhette a 
templomot minden oldaláról. Erre mutatnak azok 
a csontok, amelyek nagyszámban fordultak ki az 
inségmunkások ásóinak a nyomán. 

250 gazda 5 ezer holddal szerepel eddig a makói 
gazdák értékesítő szövetkezetében. Közöltük, hogy 
a debreceni és kecskeméti értékesítő szövetkezetek 
példájára Makón is megalakult a gazdák értékesítő 
szövetkezete, amely egyelőre csak az exportbuza 
értékesítését vette programjába, később azonban 
a szükségnek megfelelően fogja bőviteni program-
Ját. A szövetkezet alakítását előkészítő értekez-
leten, amely Fáy főispán elnöklete alatt folyt le, 
résztvettek az exporthivatal, a mezőgazdasági ka-
mara, a makói gazdasági egyesület, megyei gaz-
dasági egyesület és a községek megbízottai. Az 
előzetes értekezlet után az összes gazdaszervek-
ben megindultak a gyfiitések, amelveknek eredmé-
nyeként eddig 250 gazda, mintegy 5000 hold föld-
del Jelentette be a szövetkezetbe valő belépését. 
Szerdán Írnek véget a jelentkezések és szerdán 
délelőtt megtartják az alakuló közgyűlést is. 

— Luminálmérgezés. Hétfőn este a mentők 
súlyos mérgezési tünetek között beszállították 
a szegedi közkórházba F e r b e r JakabnéL A 
kórházban megállapították, hogy luminálmér-
gezés történt, Ferberné állapota súlyos, eszmé-
letét a késő éjszakai órákig nem nyerte vissza, 
kihallgatni nem lehetett. A rendőrség megindí-
totta a nyomozást a mérgezés okának és rész-
leteinek megállapítására. 

Sport 
' Boxbajnokság 

A vasárnapi kerületi ökölvívó csapatbajnok-
ságot a Vasutas nyerte meg 24 ponttal az SzTK 
előtt, amely 15 pontot ért e>. A csapatbajnok-
sággal egyidejűleg rendezték meg a kerületi 
egyéni bajnokságokat, amelyeken 42 induló 
vett részt. A végig izgalmas verseny a követ-
kező eredményt hozta: 

Légsúly. Bajnok: Csikós Vasutas, 2. V. Vin-
cze SzTK, 3. Szentandrássy HTVE Bantam-
suly. Bajnok: Bözsi KAC, 2. Medgyessy SzTK, 
3. Kiss Vasutas. Pehelysúly. Bajnok: Hegedűs 
HTVE, 2. Ambrus Vasutas, 3. Bodai SzTK. 
Könnyűsúly. Bajnok: Eperjessy Vasutas, 2 Csá-
ky HTVE 3. Szegedi Mezőtúri Máv. Welter-
suJy. Bajnok: Strauch Vasutas, 2. Szilágyi M. 
Máv., 3. Szilágyi SzTK. Középsúly. Bajnok: 
Jámbor KAC, 2. Konkoly SzTE 3. Zombori 
SzTK. Kisnehézsúly. Bajnok: Szigethy M. Máv., 
2. Vigh SzTK, 3. Orosz SzTE. Nehézsúly. Baj-
nok: Szabó Vasutas, 2. Radnai SzTK, 3. Zöldi 
SzTE. 

Vasárnapra volt kitűzve az ökölvivószövetség 
keleti kerületének tisztújító közgyűlése, ame-
lyet azonban határozatképtelenség miatt el kel-
lett halasztani. 

Tavaszi nyitány 
Kőkeménnyé fagyott pályán játszották le va-

sárnap a Szeged FC—SzAK tréningmérkőzést, 
amelyet a kemény fagy miatt mintegy százan 
néztek végig. A mérkőzés jó sportot hozott és 
megérdemelt 4:1 (2:1) arányú Szeged FC-győ-
zelemmel végződött. Az első gólt B o g n á r 
lőtte egyéni akcióból, utána S z ő j k a volt 
eredményes a 25. percben. A SzAK a 28. perc-
ben szerezte egyetlen gólját A l b e r t révén. A 
második félidőben a profik állandó fölénybe 
kerültek és K o r á n y i , majd S z o j k a góljá-
val 4:1 arányú győzelmet biztosítottak maguk-
nak. A futballisták mind a két csapatban kielé-
gítően játszottak, különösen G r ó s s , G y u r -
c s ó és K o r á n y i játéka tetszett. A SzAK-
ban R ó z s a , a profiktól kölcsönkért S o m o -
gy i , valamint A l b e r t és S t e m l e r szere-
pélt jól. 

A SzAK-pálya talajának megjavítása érde-
kében kedden megkezdődik a munka, amely 
egyelőre csak a legszükségesebb talajhibák kor-
rigálására szorítkozik. A Szeged FC vezetőségé-
nek határozati szándéka, hogy pénteken és va-
sárnap körmérkőzést rendez, mert szükségesnek 
tartja a bajnoki szezon előtti megfelelő meccs-
tréninget. Erre vonatkozólag előrehaladott tár-
gyalások folynak a nagyváradi Törekvéssel, 
amelv már feltételeit is közölte a Szeged FC-
vel. Minden jel arra mutat, hogy a torna negye-
dik résztvevője a Törekvés lesz. Az AMTE sze-
replését célzó tárgyalások az aradi csapat túl-
zott követelése miatt félbeszakadtak. 

A Szeged FC játékosai a tornára való tekin-
tettel kedden délután kondiriótréninget tarta-
nak. 

Szenessel, a Kispest centerhnlfjával egyesülete 
szerződést bontott, mert a futballista viselkedése el-
len a francia túrán kifogás volt. Sz«nest — mint 
tsmeretes —, haza is küldték a túráról, ögyét teg-
nap tárgyalta a Kispest fegyelmi bizottsága, «mely 
a játékos elbocsátása mellett döntött 


