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Döntöttek a város' zeneiskola 
átépítésére 

tervpályázat ügyében 
1. Várnay Marianne, 2. Bernlczky József, 3. Ottovay István 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
vfjrosi zeneiskola épülőiének kibővítésére, il-
letve átépítésére a város — mint ismeretes 
- tervpályázatot irt ki. A pályázat kiírásá-
nak előzményei hosszú évekre nyúlnak vtsz-
szfl. Évek óta sürgeti a közvélemény a zene-
palota felépítését, miután a városi zeneiskola 
régi hajléka régen nem alkalmas az évről-évr® 
növekedő igények kielégítésére. Ebben a 
régi, rossz állapotban lévő és 6Ziik épületben 
» zeneiskola nem tarthat lépést a város fej-
lődő zeneéletévcl. 

Eredetileg az volt a terv, hogv a város uj 
zenepalotát épittet. A zenepalota terve még 
a háború előtt elkészült, még pedig arra a 
telektömbre, amelyen évekkel ezelőtt a váro6 
Oroszlán-uceai bérpalotáját építették fel, mi-
után ugv döntöttek a torony alatt, hogy a 
zenepalota felépítésére hosszú ideig nem ke-
rülhet sor ugv sem. A zeneiskola régi énflle-
tének kibővítésére csak később gondoltak, 
mint szükségmegoldásra és mivel a város 
pénzügyi belvzoto nem javult, azok. akik szi-
vükön viselik a zenekultura sorsát, bele-
egyeztek abba is, hogy a város ezzel a srük-
séomepoldássol segítsen a tarthatatlan hely-
zeten. Igv került sor a tervnálvázat kiírásá-
ra. A pályázat nagv érdeklődést keltett az 
építészek körében, a kitűzött határidőig szá-
mos tervet nvuitották be. 

Pénteken délelőtt ült össze Berzeuczey 
"Domokos műszaki főtanácsos elnökletével a 
bíráló bizottság, hogv meghozza nagy érdek-
lődéssel várt döntését. A bizottság az első 
díjjal, háremszáz pengővel Várnay Marianno 

tervét jntalma.zta, a kétszáz pengte második 
dijat Berniczky Józsefnek, a száz pengős har-
madik dijat Ottovay Istvánnak Ítélte. 

Javasolta a bizottság, hogy a város vásá-
rolja meg Magyart Nándor. Stampay János 
és Pozsonyi Zoltán terveit is, miután mind-
egyikbon vannak olyan értékes eszmék, ame-
lyek a kivitel alkalmával esetleg felhasznál-
hatók lesznek. 

A terveket a tervpályázati szabályzat elő-
írásai értelmében a város hatósága valószí-
nűleg a Kultúrpalotában közszemlére teszi. 

Várnay Marianno torvo ugy a megoldás öt-
letessége, mint szénségo szempontjából joggal 
érdemelte meg az első dijat. A kiváló tervező 
bravúrosan oldotta meg azt a nehéz probié-
mát. hogy miként lehet az épület megmara-
dó Petőfi Sándor-sugárúti szárnyát össz-
hangba hozni a. lebontandó és uüáónitendő Ti-
sza Lajos-köruti szárnnval. Sikerült egysé-

ges és harmonikus megoldást találnia, amely, 
ha kivitelre kerül, művész? dieze is lesz a 
Tisza Lajos-körutnak és beleillik abba a 
modern építészeti hangulatba, amelyet a Ti-
RTa Lajos-kömtnak ezen a szakaszán az OTT-
pateta. a Tóth-szanátórium és az ui DMKE-
palota kelt • 

A tervezők hozzávetőleges költségvetést ís 
mellékeitek pályázatukhoz A költségvetések 
igen változatosak Van százezer pengős is 
közöttük, de akad olvan is. amelv kétszáz-
ezer pengőben irlölte meg tervének kivitelét.. 

Hogv mikor kerül sor a zeneiskola, épületi-
nek átalakítására, a? attól függ, sikerül-o a 
városnak fedezetet teremteni a költségekre. 

.iUM»vUUuuiuuv/n dolgozni 
kötelessége minden becsületes 

magyarnak" 
Díszes ünnepségen adták át a KONSz kitüntetését Shvoy 
Kálmánnak, Imecs főispánnak és Pálfy polgármesternek 

Budapest, február 11. (A Délmagyarország 
budapesti munkatársától.) Meleg, bensőséges 
ünnepség színhelye volt pénteken délután a 
HONSz Benczur-uccai nagyterme. A vidéki 
kiküldöttekből álló igazgatótanács előtt meg-
jelent vitéz dr. Shvoy Kálmán országgyűlési 
képviselő, vitéz dr. Imecs György főispán és 
dr. Pálfy József polgármester, hogv átvegye 
vitéz Arvátfalvy Nagy Istvánnak, a HONSz 
erőkének a közéből a HONSz oklevelet és 
díszjelvényét, valamint elismerését a hadi-

rokkantak. hadiözvegyek és hadiárvák érdekó-

B EL VÁROSI MOZI Ma és mindennap 

A legszebb magyar filmek gyönge: 

MAR IKA 
Irta Zágon István. Muzsika RADÖ JÓZSEF. 
Rendezte GERTLER VIKTOR. Főszereplők: 
JÁVOR PÁL, SZEPES LIA, PERCZEL ZITA, 

JUH ASZ JÓZSEF, dr. HOSSZÚ ZOLTÁN. 

KORZÓ MOZI Mától hétfőig 

A csillagos lobogóért 
(Négyszemközt a halállal) 

Róbert Taytor, Barbara Stanwyck, Wtctor Mc. 

Laglen. 

, ben kifejtett munkájukért. 

' Este 7 érára teljesen megtelt a HONSz 
" nagyterme, lelkes éljenzésscl fogadták a te-

rembe lépő Shvoy Kálmánt, Imecs Györgyöt 
é.s Pálfy Józsefet. Vitéz Arvátfalvy Nagy 
Ist.váns üdvözölte a szegedi kitüntetteket és 
elmondotta, hogy a HONSz azért is örül en-
nek a megtisztelő megjelenésnek, mert a vi-
dék legnagyobb városának közigazgatási ve-
zetői jöttek el és mert Szeged volt az, ahon-
nan a nemzeti megújhodás elindult és Sze-
gednek nagv érdeme van abban, hogv a cson-
kaország talpra tudott állni. 

— Átérzem annak a gondolatnak a fontos-
ságát — mondotta 3 HONSz elnöke—, hogy 
összefognak a becsületes magyarok és dol-
goznak azért a csonka hazáért, amelyért mi 
hadirokkantak csonka testtel dc ép lélekkel 
dolgozunk öröm tölt el bennünket, hogy 
Shvov Kálmánnak, a katonának, a» főispán-
nak, a bajtársnak és a város polgármesterének 
átnyújthatom a HONSz diszie'vénvét, amely-
nek viseléséhez a bonvédelmi miniszter ur 
hozzájárulását megadta. 

Kéri, hogy a hadirokkantak, özvegyek és 
árvák érdekében elvégzett ezt a 6Zorénv el-
lenértéket fogadiák el és a iövőbon is támo-
gassák ezt a gondolatot. Viseljék továbbra is 
szivükön a hadirokkantak, özvegyek és ár-
vák sorsát.. 

A HONSz elnöke először Shvóv Kálmán-
nak, majd a főispánnak ée végül a poladrmcs-

LAHODALOiklHA AJflUDEü 
llf Házasoknak teljes leiszere es 
leaoicsobDon csak az 

T i s z a L s f o s k ö r u H 
ícmáncedény, tnoreár, darálók. evdesrVC-
zfik, t m a és rorceMán nary raktárában 

temek adta át az oklevelet és. tűzte fel a dísz-
jelvényt.. , , 

Shvoy Kálmán kö-
szöntő meg először a 
kitüntetést és a kővet-
kezőket mondotta; 

— A hadirokkantak-
ért, árvákért és Özve-
gyekórt dolgozni min-
den becsületes magyar 
embernek nem érdeme, 
hanem kötelessége és 
ha ezért a kőtelesséetel-
jesitésért • a HONSz 

v. dr. Shvoy Kálmán m o s t kitünteti őkc.t 

ezzel a diszes jelvénnyel, akkor ezt a köte-
lességet még fokozottabb mértékben fogja 
gyakorolni azokkal szemben, nkik a hazáért a 
legtöbbet adták. A maga rypvében meekörzon-
ve küelenti. legyenek meggyőződve, hoev a 
jövőben méa fokoz"tt"bban fonia a hadirok-
kantakká, özrenykk'l és árvákkal szembeni 
kötelességét teljesíteni. 

* Ezután Imees Gvörgv 
lépett az emökhöz. 
Megköszönte a iel-
vénvt, amelynek jelen-
tősége sokkal fontospbb 
az ő részére, mert hi-
szen a hadirokkant 
bajtársai adják, vagyis 
olyan testület, amely 
hitelazője az ország-
nak. Ez a kitüntette 

~ , „ ,, „ - mementó lesz a jövő-
v. dr. Imees György feen r é s ! t ó r 0 i hogv hi-

vatalos ténykedései alkalmával a hadirokkan-
tak, özvegyek és árrók ügyét m'"különböz-
tetett szeretettel kezelje és ez nem fog neki 
nehezére esni. mert hiszen ó is haJí-oklyt. 

Vénül Pálfy József 
válaszolt az elnök üd-
vözlő 6zavaira, elmon-
dotta, bogy 1918-ban 
tagia volt annak a 
parlamentnek, a moly 
kimondotta, hogy a 

hadigondozottakról 
gondoskodni a nemzet 
becsülete. Ezt a gon-
dolatot vitte magával 
hivatali szobáidba és 
ha most a müködé'ért 

ol?~Trést kap, azt hálás szívvel köszöni. 
Tgórí. hogv a ielvénvt a szive fölött fog'a vi-
selni és továbbra is dolgozni fog p .hadirok-
kantak, özvegvek és árvák érdekében és ezt 
nem bürokratikus Jelelósséa-'l fonia t'nni. 
hanem $zive szerint,, sziwel fog dolgozni. 

A beszédek e)b»n<?rá<v " K n a jelenlévők 
meg^lrénezték a kitüntetteket. 

A d'ezea jelvénv egv tört szármái aranyo-
zott tmrdnyttár , n ,elv a karmri körött terfc 
em tjjtodf. a táblára piros betűkkel bele-

vésték- 1p1g—18. 

Ax idő 
A Mctcorologiai Intézet jeler'? 

este 10 órakor. I d ő j ó s l a t : 
Gvengülő északnyugati, északi 
szél. változó felhőzet, helyenkínt 
kisebb futó eső, havas eső, a he-
gveken hó. A hőmérséklet kissé 
csökken. 

f e r é h g á r o s o k ! 
f!*£rend>l kerékpárokat enqedm&nyet ár* 
t?an r 's i letr® adom. UTnlHn' is ri'retrfiszslnt 

árban kaphat Szántó S á n c !a rD i 
Sx«9«<f, ;Kias E>. palota; KUs n» 2 , 

Dr. Pálfy József 


