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CICUSKA 
dorombol a ragyogóan bevált Gyöngy 

kályha elött, amely a legolcsóbb szén-

fajta, a gyöngyszén tüzelése melleit 

ontja a meleget. Ha este a Gyöngy-

kályhát megrakják, reggel még me-

leg a szoba, könnyű a korai felkelés. 

A Gyöngykályha tetszetős, olcsó és 

kÖDnyen kezelhető. Nagy megtakarí-

tás érhető el. Cserépkályhájába is be-

építhető'' a hasonló rendszerű Gyöngy 

előtét. Gyárt ja : Magyar Radiátor-

gyár rt., Budapest. Városi üzlet: VI. 

Andrássy-ut 13. Kapható minden jobb 

vaskereskedönél. 

K a p h a l ó : 

Bruckner Testvérek 
v a s O z I e í é b e n , 

K o s s u t h L a j o s s ú g ó m ! I . 
G y ó n y l o r r á s s a l s z e m b e n 

ssum megvalósításának mozgalmát Szeged felé 

tereltem, mint amely várost egészséges magya-' 

rosságáná', zamatos jellegzetességénél és a Játé-

kokkal kapott igen előkelő nemzetközi idegen-

forgalmi helyzeténél fogva ilyen muzeum sza-

mára a legalkalmasabbnak látom. 

— A polgármester ur levele alapján természe-

tesen hamarosan formáJls ajánlattervet küldök 

Szegednek, de készségesen elmondom a nyilvános-

ság előtt is ennek a tervnek minden valóságos 

részletét. Tehát az az ajánlatom, hogy létesüljön 

Szegeden egy országos olyan népviseietmüvészetl 

muzeum, amely koncentrikusan legyen képes be-

mutatni az összes magyarországi népviseleteket és 

pedig külön népviseleti vidékekre és igy népviseleti 

jellegzetességekre tagolva. Ez a muzeum népvi-

seietmüvészetl, néprajzi, do ezenkívül tipustani, 

töt a vidékek helyi tájképeinek bemutatásával: to-

pográfiai olyan gyűjtemény lenne, amely tudo-

mányos cs művészettörténeti karakterénél fogva is 

állandóan a legszélesebb közérdeklődés és tanul-

mányi érdeklődés központjába fog kerülni, néni 

beszélve arról, hogy specialitásánál fogva egye-

pCsrn idegenforgalmi attrakció is lenne. 

— A mai nohéz gazdasági állapotaink okából 

természetesen fontos a város szempontjából, hogy 

ennek a muzeumnak létesítése mibe kerül. Hát 

ezt m i művészek búr fokozatosan érezzük, mégis 

az ügy iránti lelkesedéssel és magyar áldozatos-

sággal a következőkép oldanánk meg és ezzel a 

megoldással szinte jelentéktelenné zsugorodó ki-

adást okoznánk csak a gondokkal küzdő városnak. 

Először is ugy a magam, mint a muzeum körül 

munkálkodni kiválasztott művészbarátaim nevében 

lemondunk a müvésztisztrletdijról. Ezzel lényeges 

összeg törlődött a muzeum megalapításának költ-

ségvetéséből. A közreműködő művészek ezek sze-

rint mindössze azt kérik, hogy az egyes müveknek 

helyszínen való megalkotáséval já^ó személyi és 

tárgyi költségeit fedezze a város és pedig esetan-

kint ugy, ahogy cs ahol a müvek készülnek. Ezek 

a költségek viszont aljg fognak kitenni napi 20—30 

pengőt, amiben benne foglaltatik a nagyformátumú 

vászon-, festék- inodelldijak és az ott tartózko-

dás személyi költsége is. Egy muzeumi festmény, 

vagy szobormű megalkotása pedig az előkészítő 

tanulmányskiccek dolgával együtt se tehető 8—20 

iiapllál többre. Igy egy-egy műalkotás átlag 3,50 

pengőbe, kerülne, amely parányi összeg ellenében 

a mü örökáron jutna a város tuiajdonába, illetve 

ar muzeum gyűjteményébe. A szobrászati anyag-

nál er az összeg gipszmodell re értendő, a festmé-

nyeknél pedig a keretekről kell uiég a városnak 

gondoskodnia. Viszont elképzelhetetlen, hogy ilyen 

célra nc támogatná szükség esetén az állam a vá-

rost! 

— Ami pedig a közreműködő művészek kiválo-
gatása illeti, előrebocsátom, hogy kényes gonddal 

vesszük a kezünkbe Zombory-Moldovdn Béla festő-

művésszel, a budapesti Iparrajziskola igazgató-

jával, a hites magyar protréfestővel a kiválogatás 

dolgát. Itt csak olyan néhány jeles fiatal mü-

vészről lehet szó, akik alórendelik magukat annak 

a magasabb célnak, hogy össze kell egyeztetniök 

a művészeti szárnyalást a témakötöttséggel, akik 

művészeti problémát tudnak találni a népviseleti és 

tipustani összehangolásban. A szobrászok közül 

számításba vettük Cser Károly jeles protrémiivé-

szetét és a fiatalok közül elsősorban Kovács Má-

ria pompás képességeit. 

— Az ügy föltétlenül komoly érdeklődést ér-

demel különösen Szeged részéről, mint ahova a 

mozgalom irányítva lett. Meg vagyok győződve, 

hogy Szeged város illetékes tárgyaló hatósága 

legalább is hozzánk hasonló lelkesedéssel kíván rt 

népművészeti muzeum dolgával foglalkozni és kü-

lön is lelkesíteni fogja a hatóságot az az áldozat-

készség, amellyel mi művészek viseltetünk azért, 

hogy ezt az áltatunk igen nagy jelentőségűnek 

felismert magyar népviseletmilvészeti galériát 

megalkothassuk ős Szegeden felépíthessük. 

— Megírhatod — fejezte be a nyilatkozatot 

Glatz Oszkár — , hogy már a legközelebbi napok-

ban megküldöm az átiratot, a most elmondott 

szempontok szerint részletezett ajánlattervet a vá-

rosnak cs az ügyet megillető nagy várakozás© 

sal várom ugy én, mint a munkára magam köré 

gyűjtött kis művészgárda a nagyszerű munka 

megkezdésének lehetőségét. 

fr. o.) 

Szegedi 
a Nemzeti Hitelintézettel 

együttműködése 

Hónapok óta tartó tárgyalások nyertek 
végleges befejezést a Szegedi Kézmüves-
bank tegnap megtartott rendkívüli közgyűlé-
sén. A Szegedi Kézmüvesbank a Pénzinté-
zeti Központ intencióinak megfelelően meg-
állapodást kötött a Nemzeti Hitelintézettel, 
amely szerint a Nemzeti Hitelintézet száz-
százalékos tőkeérdekeltséget vállalt a Kéz-
müvesbanknál. 

A közgyűlés M o l n á r András kormány-
főtanácsost, a Nemzeti Hitelintézet Rt. vezér-
igazgatóját egyhangúan az intézet elnökévé 
választotta meg. T e 1 b i s z Györgynek, a 
Szegedi Kézmüvesbank vezérigazgatójának 

és dr. Te Í b i s z Istvánnak, az intézet ügyé-
szének egyhangú jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott a közgyűlés azért a hatalmas mun-
káért, amellyel a tranzakció sikerét biztosí-
tották. A bank ügyvezető igazgatójává dr, 
Tóth Bélát, a Nemzeti Hitelintézet Rt. sze-
gedi fiókjának főnöket nevezte ki az igaz-
gatóság. 

Tudomásunk szerint ezzel a tranzakcióval 
a Kézmüvesbank olyan anyagi alátámasztást 
kapott, hogy ezzel régi jóhirnevéhez méltó, 
gazdasági életünkre fontos intenzív tevé-
kenységet fog ugy a bank-, mint a zálogházi 
üzletágban kifejteni. 

ÉN IS CSAK HALLOTTAM, 
hogy a Szeged környékén dolgozó filmé-

nek néhány napon belül visszatérnek Vásár-

helyről — ahol most székelnek — és újból 

a Marostorkolatban és Algyö alatt fognak 

filmezni. Az eddigi felvételek igen érde-

kesek, a szegedi alföldi táj kitűnően bevált 

a fi lm számára... 

hogy a Harmoniához megérkezett az idei 

szezon első két sztárjának műsora. A fiatal 

magyar hegedüvirtnóz, V i r o v a y Róbert 

amerikai programját játsza el Szegeden: 

Vieuxtemps hegedűversenyét, egy Beethoven 

Románcot, MozarGszonátát cs több aprósá-

got. S a u e r Emil, a világhírű zongoramii-

vész páratlan szépségű műsort állított ösz-

sze Szeged számára: Műsorán szerepel töb-

bek között a zongorairodalom legnagyobb 

alkotása is, a Mondscheln-ssonáta . . , 

hogy a színház nagyban készülődik a sze-

gedi szezonra; nem egészen egy hónap múl-

va megnyílnak a színház kapui. Az uj sze-

zonban több eredeti prózai bemutató is lesz, 

a tradicionális eredeti ojicrettbanutulók 

mellett... 

hogy a napokban a rendőrségtől kért vő-

do'met egy fiatalasszony — férje ellen, 

aki ugy á feleségét, mint az anyósát kiker-

gette éjnek idején az uccára. Még a rendőr-

ségen tartózkodott a fiatalasszony, amikor 

megjelent a bűnbánó férj és — bocsánatot 

kért... 

hogy a rendőrség erélyes intézkedésekre 

készül az elszaporodott kártyázóhelyek el-

ten. Hir szerint ujabban igen nagy tételek-

ben folyik a játék több helyen, a rendörség-

re több panasz érkezett ebben az ügyben, a 

vesztesek részéről . . , 

hogy az egyik szegedi egyetemi tanár 

fia a nnpokban üzletet szándékorjk nyitni Sze-

geden, pénzestárs segítségével. A fiatalember 

vállalkozás ejé nagy érdeklődéssel tekinte-

nek... 

i 

„Levél egy 28 év előtti 
gyermekkori pajtáshoz" 

(Helyreigazítás) 

Tisztelt Szerkesztőségi A Délmagyarország szep-

tember 11-iki számában megjelent: »Levél egy 

28 cv* előtti gyermekkori pajtáshoz* cimü közle-

ményre kérem az alábbi helyreigazítás közlését: 

Valótlan, hogy a levél aláírójaként szereplő 

Nagy József gyermekkori pajtásom volt, hogy 

ismerném és hogy vele 7—8 éves koromban a 

Pacsirta-uccuban laktunk volna. 

A valóság az, hogy 7—8 éves koromban Klein 

Sándorral és annak szüleivel laktunk egy házban 

a Feltámadás-ucca 17. szám alatt. 

Valótlan, hogy eladtam volna magam bizonyos 

/gyűlölködők hadának*. • 

Valótlan, hogy gyűlölöm a zsidókat és hogy 

azok ellen izgatok. 

ValótLan, hogy egy zsidó család 7—8 éves ko-

romban nekem ebédet ^dot t volna. Valótlan, hogy 

a zsidók rajtam segítettek. 

Bczdán Sándor. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjjuk, 

liogy forrón szeretett apa, nagyapa, test-

vér cs rokon, 

BakacsI Mihály 
életének 71-ik évében hosszas szenvedés 

után visszaadta Jelkét Teremtőjének. Te-

metése folyó hó 18-án délután 4 órakor 

lesz a Gyevi-temetö halottasházából. 

Gyászmisét 10-én reggel 7 órakor tartjuk 

,a íe.söva osi templomban. 

Gydftoló öntőd. 


