
A képvásárló város . . . 
í el kell állítani a művészeti szakbizottságot, amely a kép-

vásarlásoknal előzetes biraiatot mond 
(A Délmagyaroi'szág munkatársá-

tól) Ha betekiutünk azokba a nagy 
könyvekbe, amelyek a varos tulajdo-
nai képező műtárgyak ponlos jegyzé-
ket tartalmazzák, vagy ha átnézzük 
iiiiizeuiiuinkbau, valamint a varos hi-
vatali helyiségeiben elhelyezett művé-
szi alkotásokat, szomorú tapasztala-
tot szerzünk. A mennyiségileg hatal-
masnak mondható anyaghói azt lát-
juk. bogy a város bőkezűnek bizonyult 
vásárlásaiban, annál kevésbé volt bő-
kezű a céltudatos és tervszerű szak-
értelmet követelő kiválasztási munká-
ban. Ugy a képek, mint a szobrok be-
szerzéseiben kapkodást, rcndszertolen-
s> ;et észlelhetünk. Hiányzik a szak-
ii lói vonalvezetés, ami a műtárgyak-
ba fektetett tökét értékállóvá tenné és 
hiányzik az a művészeti rendszer, 
amelynek feltétele nélkül n városi 
inüvásárlás célja veszteit, nevelő ha-
lasnélküli. Mivel a vásárlások ötlel-
szerüek, a műtárgyak között sines 
összefüggés, a mű, anyag hiányos. 
Még a legszorosabban szegedinek 
mondható műtárgyak sorozatában is 
olyan hézagok mutatkoznak, amelyek 
lehetetlenné teszik Szeged művészei-
tek az ismertetését. A tervszerűdén 
vásárlásokat éppolyan hibának tart-
juk, mint amilyen mulasztás a szük-
séges és hézagpótló művek beszerzé-
sének elhanyagolása. Meggyőződtünk 
arról, hogy a város illetékesei nem 
zárkóznak el ma sem nagyobb össze-
gű vásárlásoktól, de láttuk azt is, 
Iiogv a vásárlásoknál hiányzik a szak. 
érlelem. Nem kívánható, hogy egv 
ember értsen a szellemi élet minden 
ni' nyilvánulásához, de kívánható a 
varos vezetőségétől, hogy szakembe-
rek közbejöttével határozzon olyan 
flgvek felett, amelyekhez szaktudás 
szükséges és amelyek a városnak ki-
amist jelentenek. Egy műtárgy érté-
ket nem dönti el a polgári ízlés fel-
levele. vagv a szubjektív tetszik-neni-
ti Iszik érzése, ezen az alapon városi 
vagyont kockáztatni nem lehet. Nem 
tudjuk, milyen összeget reprezentál 
évente a képzőművészetekre szánt 
költség, mindeneseire nem lehet je-
lentéktelen, amint az.t a közelmúltban 
történt városi vásárlásnál is megál-
lapítottuk. 

Hogv a város nélkülözi azt a szer-
vet, amely segítségére lehetne ezek-
hen a kérdésekben — sajnálatos tény, 
de nagvrészben 

a kulturügyekkel foglalkozó 
hatóság hibája. 

Még a műit században hívta életre a 
nagy agilitású és nemes ízlésű P á l f y 
/Viktor kulturtanácsnok a Szegcdi 
Képzőművészeti Egyesületet. Társa-
dalmi áldozatkészséggel, városi tá-
mogatással gyönyörű célkitűzésekkel 
és jól megvalósítóit eredményekkel 
dolgozott az egyesület az utolsó év-
tizedig Netn tudjuk, hogy mi az oka 
annak, hogy napjainkban a tétlen te-
hetetlenségbe süllyedt. Pedig ennek 
az egyesületnek a vezetőségebői vagy 
tagjaiból kellene összeállítani azt a 
zsűrit, amely a vásárló várost taná-
r o k k a l látja cl. Természetesen szük-
séges ehhez az, bogy az egyesület 
rendelkezzen olyan tárgyilagos és 
szakképzett tagokkal, akik az elfogu-
latlanságon kívül képesek a haladó 
művészetet kellő műveltséggel figyel-
ni és értékelni és az egyetemes mű-
részetek jelentőségél magasabb szem-
pontból s nem a kispolgári ízlés rö-
vidlátó szemszögén keresztül regisz-
trálni. Taián még helyesebb lenne, ha 
a varos állandó bizottságot alakítana, 
amely terveket dolgozna ki n müvá-
sáriók irányítására és a műtárgyak 
mviíoszeti egységet jelentő komolysá-
gára. Hivatalból alkalmas erre acél-
ra a 

városi mnzeóm tisztikara 
b» akad közöttük a képzőművészetek-

kel nexust tartó személy. 

Nem szabad a város _ vajcvonával 

olyan módon sáfárkodni, mint tették 
ezt a közelmúltban, mikor is 800 pen-
gő költséggel vásároltak egy idegen-
ből jött kétes értékű festőtől olyan 
kvalitású képet, aini nem fedezi a ki-
űzetett összeget, ami nem éri el azl 
a művészi követelményt, amelyet jog-
gal kivanhatunk muzeumunkba kerü-
lő műtárgytól. Selejtes anyagban bő-
velkedünk anélkül, hogy idegenekhez 
kelljen fordulnunk azokért. A városi 
műtárgy vásárlásokat nagyon sok 
esetben a szociális szükség vagy a 
karilalív akarat indokolja, nem sza-
bad a városnak műtárgynak gondolt 
árucikkeket vásárolni olyan egyének-
től, akik nem szegediek, akiket nem 
hívtunk ide s akiknek szereplései az 
üzleti vállalkozáson kívül nem jelen-
tenek magasabb célokat. 

Az Országos irodalmi és Művészeti 
tanára ellenőrzi az állami vásárláso-
kat, Icgven Szegednek is jóízlésü. le-
hetőleg szakembere, vngy szakembe-
rekből álló tanácsa, akiknek ítélete 
megszabhatja azl az irányt, amelyen 
a vásárló városnak haladnia kell s 
kijelölik a szükségességet ngy, hogv 
a város vagvona nívót jelentsen és 
értékálló legyen, végül pedig a város 
polgárainak pénzével jól sáfárkodjon. 

A múzeum jól ismeri a műtárgyak-
ban mutatkozó hiányokat, kérjen tehát 
a müvásárló város tőle vásárlási 
tervet, amelynek keretében mozogva 
tökéletes képtárat rendezhet be, Ugy 
tudjuk, hogy a városon kívül a közü-
letek, bankok költségvetésében is je-
lentős összegek szerepelnek a mű-
vészetek pártolására. Ezeket a vásár-
lásokat sem irányítja semmiféle nia-
gasabbrendü cél, alkalomszerűen, tér-
iek nélkül bonyolítják azokat le. Bi-
zonyára szivesen vennék a város kui-
túrügyosztályától vagy az ügyosztály 
szakbizottságától, ha segítenének a 
vásárlásoknak művészi nívót jelentő 
lebonyolításaiban. A város és a közü-
letek tulajdonába kerülő értékes ké-
pek, szobrok lehetővé tennék idővel, 
hogy múzeumunk a Fővárosi képtár-
hoz, vagy a Szépművészeti Múzeum-
hoz hasonlóan, bizonyos rendszer sze-
rint csoportosított, kultúr- és művé-
szettörténeti jelentőségű kiállításokat 
rendezzen. A képvásárló közületek jó! 
járnak, mert pénzükért ériéket kap-
nak, a város, illetve a múzeum is 
hasznot látna ebből, mert egy-egy ki-
állításhoz kölcsönkérhetné ezeket, sa-
ját anyagának kiegészítésére. 

Csodálatos körülmény, hogy ami-
kor a szinügyi bizottság nagy npará-
lussal igyekszik céljának megfelelni, 
a művészetek többi megnyilvánulásá-
nak irányításával nem törődik senki. 
(Az irányítást természetesen kizárólag 
a vásárlásokra értjük.) A rossz szín-
ház elkedvetlenítheti a nagyközönsé-
get, ideig-óráig tartó bosszúságot 
okozhat és ronthatja az ízlést, de ha 
működését felváltja a célját betöltő 
jó szinház, a rossznak még emléke is 
eltűnik. Ezzel szemben az a tárgy, 
amelynek értékét a vásárlásra fordí-
tott összeg nagysága jelenti, csupán 
örök bosszúságot jelent, mert megma-
rad s hacsak el nem égetik, a vásár-
lók szakszerűtlenségének rossz emlé-
ket átviszi a távoli jövőbe is. 

A müvásárló város tevékenysége 
nemcsak azért közügy, mert közpén-
zekhői történik, de azért is, mert a 
város kulturszínvonalának egyik meg-
határozója a képzőművészet. Amíg a 
város nem gondoskodik 

a müveszeti szakbizottság 
felállításáról, a vásárlások megejté-
sénél irányadó lehet a városi muzeuin 
által rendszeresített gyűjteményes be-
mutatkozók szigorú szelektálás ulán 
kerülnek a muzeuin kupolacsarnokába 
és mivel egv-egy művész több évi 
munkásságának legjobb darabjait öle-
lik fel, alkalmasak arra, hogy a ke-
vés szakértelemmel rendelkező érdek-
lődők is meglássák művészetük ko-
molyságát. 

Temesváry József 
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Szegedi u tmu ta t ó 
A SomoKyi-könyvia.'-bnn és az 

egyetemi Könyvtárban vasárnap t-
ünnepnap kivételével könyvtárszol 
gálát. 

A Városi Mnzeum egész évben 

nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Bor 
hély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajog Újszeged, Vedres u. 
1., SelmOczi Béla Somogyitelep IX. 
n. 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay Le-
vente dr. Boldogasszony-sugárut 31. 
Zakar S. örök, k. Máthc Mihály Va-
léria-tér L 

Mozik mü«ora: Belvárosi Mozi: 
O r o s z l á n k ö l y k ö k . Korzó Mozi: 
A »103« n e m t é r t v i s s z a . Szé-
elrenyi Mozi: W a l t D i s n e y s z i 
n e a p a r á d é j a , 
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— Vitéz Marton Béla Szegeden. 
Vitéz Marion Béla országgyűlési kép-
viselő pénteken délben Szegedre ér-
kezett és felkereste dr. Pálfy József 
polgármestert, akivel mint a Nemzeti 
Munkaközpont elnöke megbeszélést 
folytatott. A tárgyalás befejeztével 
vitéz Marton Béla autóba tilt és to-
vábbutazott. Körútja során a Dél vicé-
ket járja be, Szabadkán, Zomborban, 
Zentán, Öbecscn és Újvidéken irányít-
ja a Nemzeti Munkaközpont szervezé-

vel kapcsolatos tárgyalásokat. 

Évzáró ünnepély a tanárképző 
íoiskolán. Az Állami Polgári Iskolai 
tanárképző h'őiskola junius 7-én, va-
sárnap délelőtt fél 12-kor tartja év-
záró ünnepélyét, a főiskola díszterme-
ken. Az ünnepély a Magyar Hiszek-
egy eléneklésével kezdődik, majd dr. 
Schilling Gábor főiskolai igazgató be-
számol az elmúlt tanévről. Viléz Tö-
rök Imre főiskolai tanár •Megemléke-
zés a főiskola hősi halottairól' cimen 
tart előadást, ma jd a pályadijakat és 
jutalmakat osztják ki s a Himnusz 
hangjaival ér véget az ünnepség. Az 
évzáró ünnepély napján a jezsuita, re-
formátus és evangélikus templomok-
ban hálaadó Istentiszteleteken vesz-
nek részt a főiskolások. 

— A horganyozott bádog ára. Bu-
dapestről jelentik: A hivatalos lap 
szombali száma közli a közellátási 
miniszternek rendeletét, amely a hor-
ganyozott bádogárunak fogyasztási 
árát állapítja meg. Ez a rendelet 
nagyfontosságú és közfogyasztási áru-
cikk árát az ország egész területére 
egységesen állapilja meg. A rendelet 
ugyanazt a célt szolgálja, mint a ré-
gebben megjelent rendelet, amely a 
zománcozott edények fogyasztási árát 
szabályozta. A rendelet szerint a jö-

vőben a fenti árukra beütéssel szin-
tén fel kell tüntetni az eladási árai, 
úgyhogy a vevőközönség maga ellen-
őrizheti a kereskedő által számlázott 
ár helyességét. Különösen előnyös a 
rendelkezés az ország központjától 
messze fekvő területek részére, hogy 
a rendeletben megállapított ár az or-
szág egész területére érvényes, tekin-
tet nélkül arra, hogv milyen a szalli-
tási költség. A rendelőt következete-
sen keresztül viszi azl az elvet, hogy 
a gyár és a fogyasztók közé legfel-
jebb egy nagy- és egy kiskereskedő 
kapcsolódhatta be és kizár minden fe-
lesleges közvetítést. 

A biztosítási pályázat eredmé-
nye. A nagysikerű szegedi /Biztosítá-
si nap» alkalmából a Biztosiló Inté-
zetek Országos Szövetsége és a Bizto-
sító Intézeti Fiókfőnökök Szegedi 
Társasága középiskolai tanulók ré-
szére biztosítási pályázatot hirdetett. 
A bíráló bizottság az t. dijat Papp 
Péter, a ff. dijat Nagy István, a II I . 
dijat Kovács László számpra itéite. 
Mindhárom nyertes az állami Szent 
Tstván kereskedelmi középiskola tanu-
lója. A pályadijak ünnepélyes kiosz-
tása előreláthatóan az iskola évzáró 
ünnepélyén fog megtörténni. , ' 

— A csütörtökön felavatott nemzet-
védelmi keresztesek név6«ra. A csii-

törtöki ellenforradalmi ünnepség ke-
relében felavatott nemzetvédelmi ke-
resztesek névsora a következő: Balé 
Gyula pincér, Becsey János ny. rend-
őrfőtörzsőrmester, dr. Böhm Gyuláné, 
ifj. Danner János Kálmán nagykeres-
kedő, id. Danner Janosne, dr. Dobay 
Gyula kir. ügyész, Fohsz János fod-
rász, özv. Fábián Karoiync, Geleta 
Ferenc ny. MAV altiszt, peri Mihály 
gk. gondnok, Nagy Mihály könyvke-
reskedő, Vitéz Papp Laszió mészáros. 
Pataki Imre ny. rendőr, dr. Bácz An-
dor kir. lörvenyszeki elDok (Szabad-
ka), liacz Jenő zenész, Hegdon Lipót, 
Mayer Mária igazgatónő, Mayer An-
tal OTl-lötanácsos, viléz Nagy Gá-
bor földműves, vitéz Sebestyén Pál, 
Sándor Bálint kőcsiszolo, Schneider 
József ny. MÁV. főfelügyelő. Székely 
Benő gazdálkodó, Szigetby Antal, dr. 
ióth Mihályné, Valkay Ferenc gyári 
üzemvezető, dr. Viskovits József tör-
vényszéki biró, s. Sonkovits Gyula is-
kolaigazgató, dr, Széchenyi István kir. 
közjegyző, Izsó Lajos kőműves, Sar-
kadi Nagy Pál üzletszerző, Szemenye.i 
Ferenc festőművész, Kersch József 
szöllőbiiiokos, viléz Bokor Béla ke-
reskedelmi aligazgató, Bod Pál or-
vos, Pottyondy Miklós ny. rendőrfő-
felügyelő és Nagy Ferenc poslaelJeti-
őr. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség revkapitanysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

junius 5-én reggel 7 órakor 614, hó-

mérséklete 20 fok Celzius, a levegő 

hőmérséklete 20 fok Celzius. 

— A bútorüzletek nyári zárórája 
délután 2 óra. Üzleteinkben junius 
8-tól kezdve augusztus 31-ig éJetbe-
léptetjúk a szokásos nyári zárórát .— 
osztatlan muukaidővel — es ennek 
következtében egyfolytában délután 2 
óráig vagyunk nyitva. Kérjük a vá-
sárló közönséget, szíveskedjen ezt fi-
gyelembe venni. Asztalosmesterek Bú-
torcsarnoka, Szendrényi Géza és Tár-
sai, Faipari Termelő Szövetkezet, Ker-
tész László, Kertész Sándor, Lakbe-
rendező vállalat (Dugonics-tér), Sze-
gedi Bútoripar és Kereskedelmi Rt., 
Wiesner Laszió. 264 

Kétévi fegyházra Ítéltek egy no-
tórius toivajnőt. özv. Kovács l'álné 
született Mecivegy Mária 48 éves, több-
szörösen büntetett előéletű oiosházl 
asszony kilencrendbeli lopás bűntet-
tével vádolva került pénteken a sze-
gedi törvényszék Ungvary-lanácsa 
elé. Kovácsné áprilisban Pitvaroson 
Blaskó Jánosnétől egv fekete női ken-
dőt, Ambrózfalván Faragó Mátyásné-
!ól egy személyazonossági igazolványt, 
Pitvaroson Ztlman Józseftől egy IU-
hát lopott. Megkárosította ezenkívül 
ltokéi Mihályné és Maglóczki István-
ná pitvarost lakosokat es még negy 
személyt. A vádlott azza; veuekezetl, 
hogy nagyon szegény és hat gyerme-
ke van, azért követte el a lopásokat. 
Kiderült azonban, hogy Kovácsnérak 
csak egy gyermeke van. Ettől függet-
lenül bűnösnek mondotta ki a tör-
vényszék kilencre,ídbeli lopás bűntet-
tében és tekintettel büntetett előéleté-
re, 2 évi fegyházra ítélte. Az ítélet 
jogerős. 

_ Balesetek. Pénteken délután fél 

2 óra tájban a Szivárvány-utca 53. 

szám qlalli háznál Török Gyula 82 

éves házmester leesett a háztetőről. A 

mentők agyrázkódással, súlyos álla-

potban a klinikára vitték. — Délután 

1 órakor Sánta József l ő éves somo-

gyitelepi gyári munkás az algyői vám-

uál egy puskagolyót akart szétszedni. 

A golyó felrobbant és szétroncsolta 

Sánta ujjait. A fiatalembert a mentők 

a sebészeti klinikára vitték. 

Marosi homok 
minden mennyiségben, m i n d e n k o r 

kauható. JITNG-MALOM, Apátfalva, 


