
_ Dr. Lörincz Jenő a budapesti 

Anilrássv-nti leánygimnázium igazga-
tója. Budapestről jelenlik, hogy a km 
luszmiujszter dr. Lőrincz Jenül, a szí-
red i Árpádházi Széni Erzsébet-leány-
gimnázium igazgalóját a tanév végé-
vel a budapesti Andrássy-uti Mária 
Terézia-leánygimnázium igazgatójává 
nevezte ki. A kinevezés ujabb elisme-
rése annak a kiváló pedagógiai, szer-
vezési és vezetői munkásságnak, amil 
dr Lörincz Jenő többszöri elismerés 
mellett végzett Szegeden a leánygim 
názium élén. Öt évvel ezelőtt került 
Szegedre, amikor Sehill Fülöp örökét 
vette át. Azóta lendületes munkával, 
széles látókörrel és nagy képzettség-
gel vezette a leánygimnáziumot, amely-
nek falai között nemcsak modem pe-
dagógiai irányvonalat jelölt ki, nem-
csak értékes nevelői és tanulmányi 
eredményeket ért el, hanem uj szelle-
met teremtett, amellyel az iskola a 
legközvetlenebb kapcsolatba kerüli 
egyenkint is mindegyik diákjával, a 
szülőkkel és a Családi környezettel 
Ötéves munkássága alatt ujabb nemes 
vonalú fejlődés felé haladt az iskola 
ás kijelölte további irányát, munkája' 
a jövőre is. Kiváló vezetői és szerve-
zői képességei mellett nagyvonalú pe-
dagógiai munkával is hozzájárult az 
iskola fejlődéséhez, tanítványai kitűnő 
tanárt és irodalomtörténészt is meg 
ismertek benne. A kultuszminisztei 
most az ország egyik legelökelőb' 
leánygimnáziuma élére állította, ez 
zel is elismerve munkásságának ered 
menyeit és egyéniségének értékeit. Dr 
l.őrincz Jenő az idei tanévet még sze-
gedi iskolája élén tölti, uj beosztása' 
iuliásban foglalja el 

— Ölesd tengerivetőmagot kaptak 
a kisgazdaságuk. A husz holdon alul* 
szegedi kisgazdaságok részére a föld 
müvelésügyi miniszter 200 mázsa ked 
vezményes áru tengerivctöinagot enge. 
télyczett. A gazdasági felügyelőség a 
belterületi hatóság részére 50 mázsát, 
az alsóközponti hatóság részére 8* 
mázsát, a felsőközpontiak részére pe-
dig hetven mázsa keretet állapitól ! 

meg. 

— A Tömörkény Irodalmi-Kör fel-
•ilvaaé lilébe. A Tömörkény Irodalmi 
Kör a városháza közgyűlési termé 

- ben április 19-én. vasárnap délután 
órai kezdettel ünnepi felolvasó ülés' 
tart. Tömörkény István halálának 25 
évfordulója alkalmából, a követkéz-
sorrenddel: 1. Dr. Némedy Gyula fö 
fitkári megnyílója. 8. Ifj. Tóth T.észi. 
felolvasása: >Töinörkénv István iro 
dalom történeti sorsa*. 3. Feketéné K<* 
lény T.ivia verseket ad elő. 4 Dr. Il -
iász Pál: »figi és földi harag. Tn 
mürkenv szemével* eirnn népi raizá' 
adja elő. 'Székfoglaló.) 5. Horváth 
Jenő színművész Juhász Gyula. Móra 
Ferenc. Márky Imre Tömörkény-ver-
seit mondja el. 6. Gergely Gergelv «A 
szegedi örök-paraszt és célszerű sze-
gény ember Tömörkény István müvei 
ben* címmel ad elő. 

— Mielőbb n i f j kell őrletni a fű-
szerpaprikát. Különös tekintettel a 
haditauálló katonaságunk, valamint az 
ország füszerpaprikaszükségk'tének ki-
elégítésére. célszerű és szükséges len-
ne a fűszerpaprika feldolgozását és 
őrlésre mielőbbi előkészítését erőtelje-
sebb ütemben végezni. Ez szükséges a 
tavaszi időszak miatt is, mert a pap-
rikafüzének az időjárás viszontagságai 
(eső. szét, nap, stb.) következtében 
bétröl-tiétie romlanak, penészednek, 
kifakulnak. Igv a későbbi feldolgozás 
gyengébb minőségű őrleményt eredmé 
nyez és ennek megfelelően alacsonyabb 
minőségi osztályba sorolást; ennek pe 
riig következménye a kisebb áron való 
beváltás. A füszerpaprikatermelök és 
kikészitők tehát nemcsak meglevő 
.anyagiakat védik a romlástól és rész-
beni elértéktelenedéstől, hanem haza-
fias kötelességet is teljesítenek akkor, 
amidőn saját jól felfogott érdekeik rí-
deluiében Füzéreiket minél előbb feldol-
gozzák és megörőlleiik. Meg kell még 
jegyezni, hogy az igen erős fagv cs a 
füzérek magas víztartalma a későbbi 
feldolgozásra káros: s mielőbbi fel 

' dolgozás ped^a hasznos. 

Kerényí Károly professzor 
előadása az ujjáértékelt 

görög szobrászatról 
(A Dclraagyarország munkatársátülj 

Kiemelkedően érdekes előadás szinlie 
lye volt csütörtökön este az egyetem 
aulája. Az egyetembarátok szabad-
egyetemi előadásainak sorozatában ez-
úttal dr. K e r é n y i Károly professzor 
• A görög szobrászat uj képe* cimü 
előadására került sor. Az üléselnöki 
tisztet dr. H a l a s y-N a g y József pro-
fesszor töltötte be. aki néhány szóval 
bemutatta az előadót és méltatta tudo-
mányos munkásságát, azzal jellemez-
ve, hogv Kerényi professzor a klasszi-
kus görög kor alkotásait légüres tér-
ből visszaállította a szellemi térbe, 
ahonnan azok tulajdonképpen kimaga-
sodtak. 

Dr. K e r é n y i Károly vetítéssel 
kezdte előadását, amely mindvégig a 
ingy görög kor, a Krisztus előtti ha-
todik század remekalkotásainak fel-

* onultatásával és ez alkotásoknak 
szellemi átértékelésével bilincselte le 
i közönséget. A belvederei Apollon fi. 

gtirája nyitotta meg a sort. a milói 
Aphroditéé zárta be azoknak a hoz 
>ánk közelálló és szokványosán érte 
'telhető alkotásoknak sorát, amelyek 
vt utolsó európai stílust képvisel ték 
\z előadás magva egy másik, nj és tő 
ünk idegen stílusa görög kor alkotá-
s i t vette körül, azét a nagy és csodá. 

Insan kifejező művészeti stilusn gö-
ög századét, amelyben Sappho dalol-

ta dalait s amelyben az isteni görög 
lerü szellemiségének csillogása von! 
'>o fényével mindent, ami maradandó. 
Mökéletü. 

A teneai Apollon szoboralakja in-
.itotta el a klasszikus, idealizált sii-
•nstót annyira eltérő, uj görög stilus 
Kifejező, gondolatot és szellemi titko-
sat csillogtató művészetét. Az uj fej-
lődésnek indult természettudomány és 
történelemtudomány lendítette előre ezt 
stílust, ameiv a test idealizálása he-
lyett a szellem kifejező erejét rögzí-
tette primitív eszközeivel is tökéletes 
-nüvésziességgel köbe, márványba. A 
ótünő. szuggesztív hatást elérő előadó 
.elvenként szenvedélyes szépségszere-

leltel elevenítette meg a hallgatóság 
•lőtt az archaisztikus mosoly fényé-
jen, vagy árnyékában tündöklő s/.oli-
ászat legszebb alkotásait és lebip.n-
selö modorban magyarázta meg a 
iögp görög kor szobrászművészelének 
•zt a fémjelzőjét, átértékelve az ar-
naisztikus mosoly jelentőségét, amely 
iz istenek arcáról sugárzott vissza az 
•inherek vonásaira és ez a mosoly az 
ember uj viszonyát jelentette a min-
denséggel, az emberi szellem összekö-
tő kapcsa volt az istenséggel. 

K e r é n y i professzor a perzsa bá-
t;c-ruk utáni idők megváltozott szelle-
mi magatartásának vázolásával fejez-
te be előadását, a görög középkor hé-
roszai korának művészetét mutatta 
he. az isteni derű csillogását felváltó 
cikomolyodás, a végzettudat és fele-
lősségvállalás nagyszerű korszakáét, 
amely szintén az uj görög művészet 
horizontjához tartozott. A professzor 
felhívta hallgatóságát hogy búrmit 
tanultak, vagy olvastak eddig a gö-
rög szobrászművészeiről, revidcálniok 
kell tudásukat és hinniök kell abban a 
csodálatos művészi kifejező erővel 
megnyilvánult szellemiségben, amely 
ezeket ar átértékelt alkotásokat jel-
lemzi. 

— 'A közönség — érihetetlenül 
nem olyan nagyszámú közönség, mint 
'milyenhez az egyetembarátok előadá-
sain már hozzászoktunk — lelkesedés-
sel fogadta az újszerű és széles per-
spektívákat nyújtó előadást és hálás 
tapsokkal köszönte meg. Az ülést dr 
Halasy-Nagy József szavai zárták be. 

— o O o — 

— Harminckilenc uj ezüstkalászos 
zazda. A Szcged-Féketeszclen tattolt 
idei téli gazdasági tanfolyamon 32 
végzett hallgatót avattak ezüstkalá-
szos gazdává. 

f ő i s p á n t u l i p á n t j a 

Tudniillik a Kállay Alberté, me.l 
végtelen virágszerelmében ö ho-
nosította meg Szegeden, bogy a 
Széchenyi-tér parktükreiben eltere-
bélyesedjen. Szép a neve is, tudo-
mányosan ugy hívják, bogy Mag-
nólia Obovata. Ha munkája közben 
pihenésre vágyott Kállay, vagy 
gondolkozott valamin, a sarokszoba 
ablakából ezen a különös virágon 
pihent meg a tekintete, azt leste, 
mikor kezd nyilni? Mert szokatlan 
a természete. Előbb a bimbai pat-
tannak, tulfeszülvén az energiától, 
a természet titokzatos sóvárgásá-
tól, aztán kellemes időben hirtelen 
kitárulnak a szirmok, szinte a sze-
münk láttára nőnek meg rózsaszí-
nű kelyhes csodákká. Olyan ilyen-
kor egy-egy bokor, mintha fiatal 
leányok első báli bemutatkozója 
volna. Élnek, virulnak, elvégzik a 
rájuk szabott feladatot, lehullanak 
selyemszőnyeget terítve a földre. A 
bokor zöld levelei pedig csak az-
után fakadnak ki, együtt nem sze-
repelnek, akárcsak a modern há-
zastársak. De mikor rózsaszinü se-
lyemfátyolba van a bokor burkolva, 
kezdünk valamit sejteni a tavasz-
ból. Nekünk ez a jeladónk, nem a 
gólyahír, meg a békalencse, habár 
a tavasz szereti magát olykor meg-
játszani s kalendáriuipi dátummá 
sorvad, mint azt napjainkban is 
tapasztaljuk. Mert, kérjük szeretet-
tel, hej van még az órgonavirág, 
amely más évben ilyenkor már 
meglobogtatta fürtös fejét, akár-
csak a kacagó szép asszony? Elké-
sett minden, a gólyának is csupán 
a róla elnevezett virág révén van 
hire. most bújnak elé félénken a 
tulipánok. De ha napos időt kap-
nak. vasárnapra teljes díszbe öltöz-
nek. hogy finyás tűnődéssel várják 
a szegény atyafiságot. Tudniillik a 
zöld hagymát, amely letelepedési 
engedélyt követel a parktükrökben. 
A tudomány ugyan hagymának ne-
vezi a tulipánt ösformájál is, azért 
az egyik atyafi ha minden elisme-
rést megérdemel is gasztronómiai 
szempontból, a másik a szemet, a 
lelket gyönyörködteti. Nem a leg-
utolsó öröm napjainkban az ilyes-
mi se. 

—oOo— 

— Hatszáz gyiimotesfae&emetét 
kapnak a szegcdiek kedvezményes 
aron. A földmüvelésügyi minisztérium 
evtesitette Szeged városát, hogy egy 
korábbi igénylese alapján 400 "darab 
kajszibarack- és 20Ö darab szilvafacse-
metét utalt ki a bajai kertészeti inté-
zet telepéről egypengös kedvezményes 
aron. A facsemetéket rövidesen ki-
osztják az igénylőknek, akik az egy-
pengös darabonkinti áron felül a cso-
magolás és szállítás költségeit is tar-
toznak viselni. A város vezetőségét 
foglalkoztatta az a kérdés is, hogy 
az idei talajviz-elöntések miatt, vala-
mint a nyulak téli pusztításai követ-
kztében tönkrement gyümölcsfák pót-
lását kérjék, azonban'a kertészeti in-
tézetek telepeinek cscmetekészlcte 
annyira kimei-ült, hogy legjobb eset-
ben is az elpusztult gyümölcsösöknek 
csak csekély részét lehet majd uj cse-
metékkel beültetni. 

— Szeged sz. kir. város Arvérééi 
Csarnoka április 20. és 21-éu, hétfőn 
és kedden hivatalos helyiségében ár-
verést tart, mely alkalommal az ősz-
szes szegedi zálogházuknál 1912 feb-
ruár végéig lejárt tételek kerülnek 
árverésre és pedig 20-árféI 4-kor ék-
szerek. 21-én ingóságok. Ajánlatos te-
hát a közbeeső ünnep miatt a zálogté-
teieket idejében rendezni. Magánosok 
vételi és eladási megbízásait 21-én 
déJig fogadja el az intézet. Az Áive-
rési Csarnokba beadott tárgyak na-
ponkint délután 4—7-ig díjtalanul 
megtekinthetők. Igazgatóság. 

isienfiszieist a zsinagógán 
péntek este 7 órakor. Szombat dél-

előtt fél 11 órakor. Köznapokon: 

reggel % 7, este % 8 órakor 

D f i t M A G Y A R O R I S . Z A C Y 
p é n t e k , 1942. á p r i l i s 17- « 

— A Magyar "Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmánya hálásan köszöni 
a Magyar Kender-, Len- és Jutaioné 
Rt. felvető osztálya munkásainak a 
fronton küzdő honvédek részére hozzá-
juttatott 500 darab cigarettát. Ügyan-
csak hálás köszönetét fejezi ki Rózsi 
Teri úrnőnek, aki a nemes célra-50C 
darab cigarettát ajándékozott. 

_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A s/á 

gedi rendőrség révbapitánysága je 

lenti: A Tisza vízállása ápi'ili* 

16-án reggel 7 órakor 663, hőmér-

séklete 7 fok Celzius, a levégö hő-

mérséklete 4 tok Celziu9 volt. 

_ Á Jelenkor legújabb számánál' 
vezércikkét Horváth Sándor egyetem) 
tanár irta, cime: »A szociálpolitika 
alapvető problémája: a tulajdonjog 
— Szent Tamásnál*. A gazdag tarta-
lomból kiemeljük Katona Jenő: >A 
püspök* cimü írását, Ervin Gábor 
• Uj utak Daniéhoz* cimü cikkét De-
ménv Magda ismertetését Giprda ic 
operájáról, André Chenierről, Szabó 
Zoltán Kosztolányiról, Simándi Béla 
a »vidéki Írókról*, Lengyel Balázs s 
mai népiességről irt cikket. Francois 
Mauriac levelezőlapja >Az első és 
utolsó áldozásról*, Bárdosi . Németh 
János verse, Babits Mihály. Szirmai 
Borbála versfordításai s a Zord idők 
rovata teszik teljessé a gazdag szám 
tartalmát. — A Jelenkor előfizetési 
úrb egy évre 4 pengő, félévre 2 pen 
gő. Euyes szám — mely Budapesten 
és vidéken minden újságárusnál kan 
ható — ára 20 fillér. Szerkesztőség é? 
kiadóhivatal: Budapest. VI., And:á' 
sy-ut 28. III . 23. Telefon: I1--14-7S 
Postatakarékpénztár! csekkszám. o 
11 870. ; 

MŰVÉSZET 
Harmónia hangversenyek 
Csütörtökön. Tisza. &. 

F e l l e g i T e r i 

sanzon-estje. 

I r o d a l o m , s a n z o n * 

i á z z , 

o p e r a i i c a v a i c a d e , 

régi szép slágerek, modern sanzonok, 
közkedvelt dalok. 

Jegy 1.50 P-től Délmagyarorerfte 
i á i 

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsde/áriát. Ked-

vetlen hangulatban, üzletlelcnül nyi-
tott az értéktőzsde. Az első árfolya-
mok gyengébb irányzat mellett kissé a 
tegnapi árszint alatt alakultak. Az- ér-
tékek minden csoportjában inkább e 
kínálat volt túlsúlyban. A vezető,pa-
píroknál csak árnyalati gyengülések 
voltak, egyedül a Magnezit ért el 10 
pengő árjavnlást. 

Zürichi devizazárlat Fáris 9.57. 
London 17.27, Newyork 431.—, Brúsz-
szcl 69.25, Milánó 22.66 egvnegyed. Am-
szterdam 229.50. Berlin 172.52 Fél. Szó-
fia 5.37 fél, Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank vatutaár-
telvamHi.' Szlovák kor. 11 45—11.75, let 
1.95-205, üra 17.40—17.90, svájci fr. 
79.60—80 60. svéd kor. 81 70—82.70 

A budapesti terménytőzsdén a ter-
mánycikkek árai tarttot irányzat mel-
lett nem változtak. 

Budapesti gabonatőzsde hivatalos 

árjegyzése. Búza 81 kg-on felül 31.50, 

80 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 3 0 - P 

Rozs szokvány 71 kg-os 23—, 'kélsze-

res 28.—. Takarmánvárpa 65 kg. Bu-

dapest 21.50. Szeged 24 30, Zab 41 

kg-os Budapest 26.50, Szeged S83Ö. 

Tengeri csöves 17.10, szemes 21.60.. 


