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Kép zőmü vészeti 
ponyva 

Amikor © budapesti napilapok he-
tekig tartó nyilvános művészeti vitá-
kat rendezhetnek a nagyközönség leg-
nagyobb erdeklődése mellett, ugyanak-
kor mi Szegeden kénytelenek vagyunk 
azok eiien harcolni, akik a legelemibb 
joiziést nélkülözve, kizárólag és két-
segtolerrül értéktelen üzleti váiiaiko-
zasukkai, ismételten és ismételten be-
lopják magukat a művészeti kérdések-
ben többé-kevésbé tájékozatlan köztu-
datba. A képzőművészet égisze alatt 
pperáló kép-ponyva árusok dzsungei-
jeben is elkelne már az erélyes tiszto-
gató kéz, amely rendet teremt, kiirtja 
a szemetet és határt szab a képráma 
©rusok üzleti terjeszkedései elé. 

Az Ipartestület székházának ven-
déglőjében rendezett kiállítás sérti azt 
a szinvonalat, amelyet a sok gonddal 
küzdő, de e gondokat szüntető üzleti 
kalandokat nem kereső szegedi művé-
szek a múltban s a jelenben kiharcol-
tak maguknak. A művészet: kultura s 
mint ilyen, jellegzetes a város szel-
lemiségére, formáló haiásu a szelle-
mi élet kialakulására és életerejére. 
Nem tűrhetjük, hogy a hangzatos rek-
lámokkal, megtévesztő hirt dobolok 
épp azoknak kétségeit növeljék, akik 
ismeretekre vágynak s őnnevelési óha-
juk kielégítésére alkalmat keresnek. 
Akik régebben tartanak összekötte-
tést a művészetekkel, fölényesen, már 
© plakátban megismerik, a bombahatá-
eunak szánt mondatok mögött megbújó 
értéktelenséget, de ha mégis megte-
kintésre rászánják magukat, az első 
pillanatban átlátják a valót s vissza-
fordulnak. Ezekkel szemben azok, 
akiknek vagy idejük, vagy kedvük, 
yagy igényük nem volt eddig a kultu-
ra haladását szemlélni, ma az világ-
rend hajnalán megsejtik vagy megér-
tik, a kor szelleméből, vagy a tempót 
diktáló kormányhatalom politikájá-
ból a művelődés fokozottabb szüksé-
gességét, az értékkel párhuzamba vont 
értéktelenség homályában nem képe-
sek tanulságra. 

Amikor a miniszterelnök az anti-
profitizmust hirdeti, a magyar öntu-
dat maradéktalan megteremtését, ak-
kor irányt kell adnunk minden műve-
lődési útnak s határsorompót állítani 
azok elé, akik a művelődést profil sze-
désre felhasználják. A magyar öntu-
dat csak akkor fejlődhet, ha van kul-
turája, amire építheti öntudatát 

Talán mondhatnánk azt is, hogy ez 
n kocsmahedyiségben szerénytelenkedő 
>gioas«-kiállitás még nem ok arra, 
bogy féltsük tőle a magyar öntudatot, 
a művelődés baladását vagy a szegedi 
képzőművészetet Elismerjük, hogy 
nincs nagy jelentősége, de mégis ká-
rosak az ilyen jelentéktelen zavart kel-
tők működése, mert abban a társa-
dalmi osztályban homályosítanak, 
amelynek a legnagyobb szüksége van 
az éleslátásra, hogy fejlődésének ne-
mesen induló folyamata meg ne tor-
panjon. Szót kell emelnünk ezek ellen 
a vándorkereskedők ellen azért is, 
mert károsan befolyásolhatjuk azt a 
szépen megindult müértékelői és mü-
vásárlói kedyet, amelyet a muzeumi 
kiállításokon tapasztalhatunk. Ha nagy 
nevek, az ország legj'obb művészeinek 
cégére alatt rendezett vállalkozások-
ban látjuk a már sokszor elitélt, ká-
ros működésében már unalomig defi-
niált kép-ponyva kereskedelmet le-
tűntnek hitt eszközeivel ismételten 
életre kapni, elveszti az értéket kereső 
közönség s az öntudatos művész is a 
jobbra fordulásba fektelett hitét 

Nem tudjuk, kihez tartozik az eféle 
vándorkiállítások engedélyezése, de 
bárkihez is tartozzék." annak köteles-
sége tanácsot kérni a város kultur-
ügvosztálvától. A kulturügvosztály be-
leegyezése nélkül, kulturális esemény-
nek híresztelt kiállítást rendezni nem 
szabad. 

Ez a kiállítás különbözik a már Is-

mert hasonló váHalkoBfaokMI ©nayt-
ban, hogy itt nem i© szerepelnek a 
meghirdetett nagy mesterek. A múlt-
ban gyakran tapasztalhattuk, hogy 
nagy mestereink müteremszemetjét 
hordozták végig vidéki városokon, 
nagy mértékben rontva az illető mes-
ter művészi hitelét. A kocsmai kiállí-
táson láttunk ugyan egy sikerületlen 
Iványi-képet, de ezenkívül egyet sem, 
amely nagy mestereink bármelyiké-
nek is nevet viselte volna. Pár ismert 
giccsőr társaságában sok-sok ismeret-
len szánalmas festéktorzszülöttje sze-
repelt Becsületes munkával is lehet 
ám pénzt szerezni Festékhez s ecset-
hez pedig csak az nyúljon, aki hiva-
tott rá. (t. j.) 

A miniszter ajándéka 
A szombat-vasárnapi kultuszmi-

nisztert látogatás egy kedves epizód-
ját mondjuk itt el. Rokonszenves 
voit ez a vizit minden tekintetben, 
sok öröm járt a nyomában, az ősi 
S z i n y e i-M e r s e család ősi knl-
turája hajtott szines virágot © mi-
niszter minden szavából. 

Természetes, hogy legközelebbi 
hozzátartozói várták © legnagyobb 
izgalommal: a pedagógusok, meg a 
diákok. Istenem, ha a fiukat már &« 
a gondolat sem hagyja aludni, hogy 
milyen lesz az nj latin tanár, meny-
nyivel fontosabb, hogy ki a iegfőbb 
muftijuk, akitől valamennyiük sorsa 
függ, nem utolsó sorban az is, hogy 
melyik lesz uralma alatt a fontosabb 
tantárgy, melyiken enyhitenek? 

Ott voltak hát a fogadtatáson a 
diákok is. Nem valamennyien, ha-
nem válogatottan. F i r b á s Oszkár, 
a Baross-gimnázium igazgatója se-
regszemlét. tartott a hetedik, meg a 
nyolcadik osztály felett g kiemelt 
közülük harminc daliát Annak kell 
őket mondanunk, olyan szép szálfa-
magasra nőttek. Mert mostanában 
megint nőnek a fiuk, tulmennek az 
átlagon, a 170 centiméteres szinte 
közepesnek számit a sorajkban, fe-
lülről néznek lefelé az emberre, ami 
— bármit mondjanak is — sokat je-
lent az önérzet kifejlődése tekinteté-
ben. 

Ezt a harminc fint, akikhez ha-
sonlókról Jókai valamikor regényt 
frt, Firbás Oszkár aztán felállítot-
ta a vasúti étteremben két sorban,! 
hogy köztük haladjon át az illusztris ' 
vendég. 

Elsőrendű volt ez © ©palir lát- j 
ványuak is magyar ruhában, arany- ; 
rojtos nyakkendőben, a kultuszod-! 
niszter látható gyönyörködéssel néz-
te őket, sőt hogy az ajtóhoz ért, 
még egyszer visszafordnlt. 

_ De kedvesek! Melyik iskola 
diákjai? 

— A Baross-gimnáziumé, — felel-
te B a l o g h Ádám főigazgató. 

Hát a figyelemért, hogy kijöt-
tek a tiszteletemre, adj nekik hétfő-
re szünetet, Természetesen minden 
középiskolának. 

A régi magyar nr lelke nyilatko-
zott meg ebben az intézkedésben, a 
magyar uré, aki nem mehet valaho-
vá üres kézzel, pláne mikor először 
jön vizitbe. Annyi legénynek, legény-
kének pedig mit adhat kedvesebbet, 
hiszen ő is volt valamibor diáki 

H 8 R E IC 
Sxegedi utmutató 

A Somogyi - könyvtárban éu az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

• Tárod Mawbun egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Ny>-

tassy A. béri. Kiss Lajosné Római-
körut 22, Satgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temesváry Jó-
zsef Klauzál-tér 9. 

Városi Színház: N a p l e m e n t e 
e l ő t t . 

Mozik műsora. Belvárosi Mozi: 
I g y i e l e h e t r e p ü l n i . . . Korzó 
Mozi: A h a r m i n c a d i k , Széchenyi 
Mozi: S z a b o t á z s . 
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ELSÖTÉTÍTÉS: ESTE FÉL 9KOR. 
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Heves bőrviszketéonól éa csalán-
kiütésnél a gyomor és © béltraktus 
reggel felkeléskor egy pohár ter-
mészetes «Ferene József* keserá-
vizzel feltélenül kitisztítandó. Kér-
dezze meg orvosát 1 

Október 88-án lesz a törvényha-
tósági közgyűlés. A törvényhatósági 
bizottság közgyűlését október 28-án, 
szerdán délután 4 órára bivta össze 1 anyagon, 
dr. T u k a t s Sándor főispán. A köz- előadást 

— Dr. Berky Imre előadása a Dél-
magyarországi Nevelők Egyesületébe©, 
A Délmagyarországi Nevelők Egye-
sületében kedden igen érdekes elő-
adást tartott dr. B e r k y Imre gya-
kori ó gimnáziumi tanár a >Filozófia é© 
világnézeti nevelés* cimen. Dr. Berky 
Imre azt fejtegette igen nagy felké-
szültséggel és szaktudással, hogy a 
filozófia mennyiben alakítja, vagy ala-
kithatja a növendéket a világnézeti 
állásfoglalás sikján. Előadása össze-
foglalásaképpen hangsúlyozza a kö-
zépiskolai filozófiai tantárgy fontos-
ságát és eredeti felfogással a filozófia 
uj szempontú tanításában látja a ke* 
resztény magyar nevelés egyik legfon-
tosabb eszközét. Világnézetek harcát 
éljük és ebben a harcban mi sem fon-
tosabb, mint a növendéket helyes kri-
tikai és erkölcsi állásfoglalásra no-
velDi. A mai szörnyű időket a tisztá© 
materialista világneveiésnek köszön-
hetjük. Pedig a világ csak ugy less 
jobb, ha a lélek diadalmaskodik a* 

Az igen tartalmas és szép 
a hallgatóság nagy tapssal 

gyűlést előkészítő kisgyülést, amely , jutalmazta. Csonka_ Mihály gimnáziumi 
egyúttal saját októberi tárgysorozatát 
is letárgyalja, hétfőn délután 4 óra-
kor, az előkészítő ülést pedig péntek 
délelőtt tartják meg a városházán. A 
közgyűlés legfontosabb tárgysorozati 
pontja a mult évi zárszámadás beter-
jesztése lesz. 

_ Felmentették állásától © aom-
bori katolikus plébánost. Zomborboi 
jelentik: Mint értesülünk, Szkendero-
vics Antal pápai kamarást, zombori 
plébánost azonnali hatállyal leimen-
tette állása alól az egyházme-
gyei hatóság és helyére adminisztrá-
torrá Stoffner Márton zombori káp-
lánt nevezte k i A hivatal átadása már 
meg is történt. 

— A sebesült honvédek megvendé-

igazgató, az egyesület alelnöke az elő-
adást megköszönte és kérte az elő-
adót, hogy előadásával többször 
örvendeztesse meg az egyesület tag-
jait. Dr. Madácsy László előadása a© 
elhúzódott hozzászólások miatt a_ leg-
közelebbi ülésre maradt 

— Átszökött a határon, hogy 
nát vásároljon. Az ügyészségre előál-
lították Kenderegi József 50 éves maj-
dányi lakost, aki engedély nélkül jött 
át a határon. Kenderegi kihallgatása-
kor azt vallotta, hogy csak cérnát 
akart vásárolni. Az ügyészségre be-
terjesztett határőri jelentés szerint 
azonban Kenderegi alaposan gyanúsít-
ható azzal, hogy rendszeresen járt át 
a határon és liszttel kereskedett. A 
nyomozás a vád tisztázására tovább 

gelése. A röszkeiek vasárnap nyolc . folyik, Kenderegit pedig az ügyészség 
kocsival jöttek be Szegedre a sebesült j előzetes letartóztatásba helyezte é» 
katonák látogatására Boris István • egyelőre tiltott határátlépés vétség© 
plébános vezetésével. Behoztak 115 ! cimén indult meg az eljárás eliene. 
párnát, megvendégelték a sebesülte- 1 

ket, mindegyiknek jutott sütemény, ka-
lács, szöllő, cigaretta. Ugyancsak benn 
volt 
leányegylet 
tónő vezetésévei. ök szintén megven-
dégelték a katonákat 

Az ügyészség szabadlábra he-
lyezte Aszódi bűntársát A csalások-

T.n í V r t u ós sikkasztások egész sorával vádolt 
a Klebelsberg-iskola Kalász- Aszódi László, voit ügyvédjelölt 
jylet 20 tagja K.ss Palné tani- b ü n { i g v é b e n a z k é s z s é g meg fo ylat-bűnügyében az ügyészség még folyt; 

ja a vizsgálatot. A bűnügy aryaga 
olyan terjedelmes, hogy még hetekbe 

A Dugonics-Társaság felolvasó kerül, amig az ügyészség annak fel-

SZ ÍNHÁZ 

Ma este Somlay Artúr lelléptévei: 

Nap l emen te e lőt t 
I. és II. bemutató bérletben; 

mérsékelten fe!emelt helvárakkal. 

ülése. A Dugonics-Társaság oktober 
25-én, vasárnap délután 5 órai kezr 
dettel a városháza közgyűlési termé-
ben gróf Klebelsberg Kunó emlékére 
felolvasó ülést tart a következő sor-
renddel: Elnöki megnyitó, Mátray Fe-
renc r. tag: Novellák, Pálfy-Budtn-
szky Endre r. tag: A rekonstrukció 
városrendezése. (Székfoglaló). Bánnt 
Sándor r. tag: A szegedi egyetem dél-
vidéki hivatása. 

Katonazene játszik © MANSz sö-
röződélutánján. Holnap, csütör lökön 
délután 5 órakor rendezi meg a MANSz 
söröződélutánját a Ilungária-kávéház-
ban. A képsorsolással egybekötött 
tancdélutánon — amelyet a Vöröske-
reszt javára rendeznek meg — honvéd-
zenekar játszik. 

Pályázat honvédségi szertisztek 
számára. Budapestről jelentik: A hon-
védelmi minisztérium pályázatot hir-
det a honvéd szertisztek repülöszak-
mában betöltésre kerülő vasipari fő-
iskolás végzettséghez kötött helyekre. 
A részletes pályázati feltételek a Hon-
védségi Közlöny 47. számában és a Bu-
dapesti Közlöny 234. számában jelen-
tek meg. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A á t -

dolgozásával elkészülhet. Erre va lő 
tekintettel dr. Mecsér József ügyész 
előterjesztésére Aszódi László letar-
tóztatásban levő bűntársát, özvegy* 
Mokra Jánosnét dr. Kozma Ecore 
vizsgálóbíró ideiglenesen szabadlábra 
helyezte, özv. Mokránénak, miat is-
meretes, az volt a bűne, hogy Aszódi 
rábeszélésére egy 7000 pengős váltón* 
ráhamisitotta özvegy Kortan Mihály-
né nevét. A vizsgálat eddigi folyamai 
u.em nyert megcáfol ást özvegy Mok-
ránénak az az állítása, hogy őt Aszó-( 

di a járásbíróság folyosóján szólító*.-! 
ta meg azzal, hogy >egy kis szive©* 
séget kér* tőle. Mokráné tagadja, 
bogy tudta volna, milyen célra kell az 
aláírás, ellenben tény az, hogy ezért 
a >szivességért« 70 pengőt fogadott el 
Aszóditól, tehát büntetendő cselek-
ményt követett el. Mokráné most már 
több, mint három hónap óta ült a© 
ügyészség fogházában és minthogy a 
vizsgálat még folyik, az ügyész a vár-
ható büntetés csekély mértékére való 
tekintettel, nem találta indpkoltnak a 
további fogvatartást. 

Leesett a szekérről. Kedden reg-

gel 8 órakor T ó t h József 46 éves kis-

kundorozsmai lakos a zsotnbói csárda 

Féffön este: C O g Ó A . 

gedi rendőrség révkapitánysága je- ; p l ö t t ^ kukoricaszárral megrakott 
lentése szerint a Tis,a vízállása í { A k & z é e s e tt . Súlyos 
október 20-án reggel 7 o rakor_ I3o i „ 
cm, hőmérséklete 13 tok. a levegő i fejsérülésekkel szállították a mentők a 
hőmérséklete 2 fok Celziue volt. j közkórházba. 


