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Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban éa az 
etyetemi könyvtárban vasárnap és. 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. , 

A VAroad Mnztura egész í évben 
nyitva, 

Ssolgáíntos gyógyszertárak: B/r-
esay Károly Tisza Lajos-kortit 32, 
Bulr.su Barna Kálvária-tér 7, dr. 
Lobi Imre Gróf KlPhelsbarg-fér 4, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres n. 
1.. Selmeczi Bcla Somogyi-telep IX . 
ntca 4St. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
R ó z s a f a b o t . Korzó Mozi: H a -
l á l t á n c , Széchenyi Mozi: É d e s 
e l l e n f é l . 
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• — Gyászmise Somogyi Szilveszter 
bálá in évfordulóján. Hétfőn délelőtt a 
fr gadalmi templomban gyászmise volt 
néhai Somogyi Szilveszter, Szeged 
nagy építő polgármesterének halála 
évfordulóján. A gyászmisén a varos 
katonai és polgári hatóságai is részt-
vi tlek. Megjelent az özvegy és Somo-
•" i Szilveszter fia is. A mise végezté-
vel a kriptában a város koszorúját 
rir Tóth Béla polgármesterhelyettes 
helyezte el. 

_ Kitüntetések az államrendörség-
nél. A Budapesti Értesítő jelenti: A 
hivatalo slap keddi számaban közli, 
hogy a Kormányzó ur őfőméltósága 
Jeszenszky Andort, a rendőrség vidé-
ki főkapitányát a közszolgálat terén 
ezerzett érdemei elismeréséül a Ma-
gyar Érdemrend Középkeresztjével 
tüntette ki. Ugyancsak a hivatalos lap 
keddi száma közli számos fogalmazói 
karhoz tartozó magasrangu rendői-
tiszt, a felügyelői karhoz tartozó rend-
őrtisztek, a detektivtestület tagjainak 
és a rendőrség legénységi Allomány-
beli tagjainak a kormányzó által tör-
tént kitüntetését. 

— Egy magyar tudós eentenárin-
ma. Száz évvel ezelőtt, 1842-ben szü-
letett Konkoly-Thege Miklós, az ógyal-
lai obszervatórium nagynevű alapító-
ja, a magyar csillagászati és meteoro-
lógiai tudományok lelkes tudósa és 
pártolója. Vasárnap délelőtt felemelő 
ünnepség volt a komárommegyei 
Ggvalla községbenó A m. kir. földtani és 
foldmágnességi intézet ünnepélyes ke-
retek között leplezte le az ógyallai 
meteorológiai obszervatórium falára 
elhelyezett emléktáblát, amelyről Kon-
koly-Thege Miklós domborművű képe 
tekint le a község főutcájára. Az ün-
nepélyen megjelent Bárányos Károly 
államtitkár, a földmüvelésügyi mi-
niszter képviselője. 

— A pipereszappan uj ára. Buda-
pestről jelentik: A közellátási minisz-
ter rendeletet adott ki, amellyel meg-
állapította az egységes pipereszappan 
legmagasabb gyári, viszonteladói és 
fogyasztói árát. A 10 dkg-os gyártású 
stilyu, selyenipapirba csomagolt egysé-
ges pipereszappan legmagasabb fo-
gyasztói ára az egész ország területén 
dor.nbonkint a> illatosított 74 fillér, b) 
illalositatlon 70 fillér. 

_ Tanári képesitcs kiterjesztése. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
clr. Szabó Pál Zoltán szegedi Horthy 
Miklós-tudományegyetemi magántanai t 
képesítéssel tárgykörének /Magyaror-
szág földrajza* cimü tárgykörből 
/Magyarország és Uelkeleteurópa* ci-
mü tárgykörre történt kiterjesztését 
jóváhagyólag tudomásul vette és őt e 
minőségében megerősítette. (MTI) 

— Halálozás. Zscntbery Károly tör. 
vényhatósági bizottsági tag, a Ma-
gyar Elet Pártja ujszegedi kerületé-
nek vezetője vasárnap elhunyt. Teme-
tése ma délután 5 orakor lesz a Ved-
res-utca 1b. alól A MEP vezetősége 
béri a párt tagisit, hogy a végtisztes-
sé.g*n mint] nagyobb szamban jelen-

'jenek meg. . 

»- UJ vezető a szegedi rendőrség 
hfinügyi osztálya élén. Dr. B u ó c z 
Béla fökapitánybelyettes, a szegedi 
rendőrkapitányság vezetője, K i r á -
l y i Lajos rendörtanácsost, a bűnügyi 
osztály eddigi vezetőjét az utlevélosz-
tálvhoz helyezte. A bÜDÜgyi osztáiy 
vezetését K a m a r á s Lajos szolgá-
latra berendelt ny. rendőrtanáraos 
vette át, akit Bajáról helyeztek Sze-
gedre. 

— Tilos a nyilas »V«. Budapestről 
jelenti a /Pesti Újság*: Éliássy Sán-
dor budapesti rendőrfőkapitány elren-
delte az ismSretlen helyen előállított 
/V* betűs és középen nyilaskeresztet 
ábrázoló, fémből készült, tűvel ellátott 
győzelmi jelvények bárhol található 
példányainak elkobzását, A rendeletre 
a budapesti büntetőrvénvszék vizsgá-
lóbírójának végzése adott okot. A 
megtalált jelvényeket lefoglalják és a 
terjesztők ellen sajtórendőri vétség ci-
mén eljárást inditanak. 

— A TISZA V Í ZÁLLASA , A »««-

Krdi rendőrség révkapitányságs je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
május 11-én reggel 7 órakn r «S5 
rm, hőmérséklete 12 fok Celzius. A 
levegő hőmérséklete Ifi fok Ceiztiis. 

— Juhász Gyn la-emlékünnepéi v. 
A költő halálának ötödik évfordulója 
alkalmából vasárnap délelőtt rendez-
te az ipartestület márványtermében 
a szegedi mnnkásság Juhász Gyuls-
emlékünnepélvét értékes művészi mű-
sorral. A színpadot drapériákkal di-
SZ.itAték fel és elhelyezték a költő 
egyik nagyméretű arcképét. Az elő-
adói emelvénvt ncfelejcscsokrokka'dí-
szítették, emlékezve a költő egvik 
kedves virágára és egvik kötetének 
címére, ugyancsak nefelejcset tűztek 
a rendezők kabátjára is. A gvenréd 
figyelmet meghatottan nézte Juhász 
Gyula nvolcvanéves édesanyja, aki 
leánva társaságában megjelent a ma-
tinén és kölnnvezve hallgatta végig 
nagy költöttéról szóló emlékezéseket. 
Dr. V a l e n t i n y Agoston bevezető-
jével kezdődött a müvészmatiné mű-
sora. majd K o r m o s József drámai 
erővel mondott el néhánv megrendítő 
hatása 'Juhász-verset. V é r Gvörgv 
tartott ezután előadást a költőről, 
megállanitva helyét az u j magyar lí-
rában. kiemelve az n j formát, az ni 
hangot, a csöndes szegedi hegedűszót 
amellyel nemcsak' egvik' részese volt 
a Holnap költői forradalmának", de 
amellvel kristálvtiszta magvar és 
azonfelül szegedi hangot fűzött he a 
magvar költészetbe és bár nincs szob-
ra. nincs egv sikátor sem. amely Sze-
geden reá emlékezne, köemléke sincs 
a szegedi temetőben, fnkeresrtiére so-
káig sróriák maid a virágokat, so-
káig. amíg magvarai olvasnak, É'*v 
r.milia, a Juhász-versek e.gvik" 1"S-
lohb' interpretáló ja mondott el ezután 
mély átéléssel és átérzéssel egy r*o-
k'or verset rendkívüli hatással. Min-
den verse után snkái" és lelkesen tap-
solták' művészetét. Ugyancsak nagv 
hatást keltett B o d o r Tibornak, a 
szinház fiatal tagiénak" avatott és ne-
mesen árnvalt versmnndása, majd 
S z a k á s í t s 'Arand főszerkesztő ün-
nepi beszéde következett, amelvben 
egv tanulmány gazdagságával vázo'ta 
Juhász Gyula kanesolatait a magvat 
'tettel, a tiszta hnmánnmmel és m ;n 
den idők szegénvségével. Az i„az ; 

költők — mondotta viszik tovább a 

nemzet életét és adnak hangot azok-
nak a gondolatoknak, amelvek a *ö 
megben kifeíezés nélkül élnek. Vpgr-
hatásn előadása ulán H o n t Erzsé-
bet nemes művészettel, megzenésített 
Juhász-verseket énektett szárnra'ó 
hangján Király "Péter. Thidav Dénes 
Keménv Egon és Laurisin Miklós ze-
„étérnl. a /Tesfamentum»-ot knnnvez-
ve hallgatta végig a hallgatóság, a 
megrázóan szén számot a kivátó mű-
vésznőnek meg kellett ismételnie 
V ö r ö s Margit, a kiváló felkészült-
ségű fiatal zongoraművésznő zongorá-
zott ezután nagv sikerrel, zenei kuk 
túráját és stílusos felfogását melegen 
tapsolta a Hallgatóság, ugvanvnv a 
dalokat harmonikusan kíeeíe zjtő ki-
eárptet. Végűi a emlékdélélött müsórát 

. dr. r,V a 1 e a t i n V Asoston zárta be._ 

Klao, a lábbal festő mifrész 
kiállítása az Ipartestületben 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Érdekes kiállítás nyílik meg ma az 
Ipartestület nagytermében. K l a o 
Sándor, a külföldön is ismert és elis-
mer, kitűnő festőművész hozta el Sze-
gedre képeit, hogy bemutassa a mű-
értő és művészetkedvelő közönségn"k. 
Klao Sándor képeinek külön érdekes-
sége az, bogy a művész — az első 
világháború hadirokkantja — lábhnl 
festette azokat. A képek szinekben és 
hangulatban is művésziek, legkevésbbé 
sem érzik meg rajtuk, hogy nem kéz 
festette ezeket a vásznakat. Romanti-
kus olaszországi tájak, füstölgő Vezúv, 
karcsú pálmák, napfényben tündöklő 
tengeröböl, vagy keleties albáni tá-
jak, azután meg Svájc hóboritotta, ég-
betörő hegycsúcsai, mélykék tavak, 
amelyekben mint karcsu lánykák bá-
mulják önmagukat a fenvőszálak . . . 
Végül Erdély szebbnél szebb tájai, 
bérckoszoruzta Erdélvünk Svájccal ve-
télkedő szépsége. Mindez a finoin, 
szenzibilis lélek szűrőkészülékén át-
szűrve ragadja meg a szemlélőt. 

Szinte el sem hiszi a szemlélő, hogy 
Klao Sándor festőművész lábbal 
fest. Pedig igy van. Bizonyság rá a 
sok /helyszíni riport*, kritika és el-
ismerő művészi közlemény, amely 
mind kiemeli a festőművész különös 
adottságát. Klao Sándor nem erede-
tieskedésből csinálja ezt. hanem — 
kényszerhői és bámnlatraméltó akara-
tából kifnlvólag. A világháború alatt 
Olaszországban megsebesült, gránát-
nyomást kapott és karjai megbénul-
tak. Mint félember, hadirokkant került 
haza a nagv halálfánoból. aztán el-
határozta, hogy ismét egész ember, 
művész lesz. Á magvar lélek törhtiet 
len optimizmusával és akaraterejével 
meg is valósitotta elhatározását. Ot 
évig gyakorolta magát a lábbal va'ó 
bánás /művészetében* s végül elérte, 
hogv lábbal is éppen olyan müvésD 
módon /kezelte* az ecsetet, mint az-
előtt kézzel. 

Külföldön is igen sok' kiállítása 
volt, megesett, hogv Olaszországban, 
amikor tengerparton, vagv_másutt. e 
szabadban festett, olyan hatalmas 
embertömeg bámulta működését, hogv 
rendőrkordont kellett köréje vomz. 
Kiállításait is igen sokszor mutatta 
már be, hogyan /kezeli* lábbal sz 
ecsetet, mindig nagy elismerést és 
csodálatot keltve. Szegedre betegsége 
miatt nem tudott eljönni a kiállításra, 
de képei magukban is nagvszerii tanú-
jelét adják a magvar ember lelki ere. 
iének. művészi hnilamának és törhntet 
len akarásának. Megérdemli, hogv Sze-
ged közönsége komolyan vegve és fel 
karolja nem mindennapi művészetét. 

— o O o — 

— Kerületi tanonciskola felállitásá-
x ól tárgyalt az első uieaterértekczlet. 
Vasárnap délután 4 órakor rendezte 
Szeged város iparostanonciskolájának 
igazgatósága az első mesterértekezie-
tet. Az iparostanonciskolában több. 
mint kétszázötven meghívott iparos-
mester gyűlt össze, hogy résztvegyen 
a tanoncoktatás és nevelés problé-
máinak megvitatásában. Babiczky Ede 
tanitóképzöintézeti tanár, az iparosta-
t.onciskola igazgatója előadásában a 
lanoncnevelés és gondozás korszerű 
követelményeit ismertette, majd az 
cktatás kérdéséről szólva rámutatott 
a tanítási színvonal emelésének szük-
ségességére. Az ideális cél az lenne, 
mondotta, hogy az iparostanoncoktatás 
tanterve megfelelő módosításokkal 
nagyjából felölelje a középiskolai ok-
tatás tananyagát. Ezzel a magyar ipa-
rostársadalom műveltségi fokát is 
emelték. Kiss Sándor tanár tartott ez-
után előadást a magyar történelemta-
nítás jelentőségéről és megvilágította 
az alkalmas módokat és eszközöket 
arra, hogy az iparosifjuság intenzi-
vebben bekapcsolódhassák a magyar 
szellemi életközösségbe. Az értekezle-
ten általános véleményként alakult ki 
az az óhaj. hogy a jövőben rendszere-
sítsek ezeket a mesterértekezleteket, 
igy legközelebb e hét csütörtökén a 

Elaé nentáldocAsi fényképeket 
legolcsóbban 

S I M O N Y M é o y k é p é s m é l 
Széchenyi-tér 8. (Korzó 
szemben) 12* 

női tanoncok oktatási kérdéseit fogják 
megvitatni. 

_ A Dankó Pista-Társaság hmff-
versenye a Tömörkény-szobor javára. 

A Dankó Pista-Társaság vasárnap 
délután a Tisza-szálló nagytermében 
hangversenyt rendezett a Tömörkény-
szobor javára. A közönség nem na-
gyon méltányolta a nemes célt és csak 
egész gyéren jelentkezett a Tiszs nagy-

termében. A hosszú műsorban szere-
peltek Gcrgelv Gergely tanár, aki 
Juhász- és Móra-költeményeket sza-
valt, Kisháziné Magyar Franciska 
énekszámokkal szerepelt, Adányi Ist-
ván Tömörkény-novellát adott elő, 
Mózesné Junker Klára és Szűcs Sán-
dor ugyancsak énekszámokkal szere-
peltek. Kiemelkedett a műsorból D. 
Nagy Erzsi műsorszáma és Vidó Má-
ria szavalata. A kiváló elítadónő nagy 
sikerrel szavalta saját költeményét is. 
Wagner Tlona tánca és Sántha Lajos 
énekszámai egészítették ki a műsort 
A hangversenyen közreműködött 
ujszegedi kendergyár vegyeskara Ha-
jabács Ernő karnagy vezetésével én 
Boldizsár Kálmán zenekara. A hang-
verseny rendezője és konferanszié ja. 
Gzakó Kálmán volt, akinek kabaréira 
/viccei* és /bemondásai* azonban se 
hogysem illettek sem Tömörkény, 
sem Dankó szetteméhez és hátra® el-
maradhattak volna. 

— A kolozsvári református theoló-
gia énekkarának hangversenye. A Sze-
gedi Egyetemi Tfjuság meghívására 
vasárnap Szegedre érkezett n 
lozsvári református theológiai fakul-
tás énekkara és hangversenyt adott 
az egyetem bölcsészeti karának nagv 
előadótermében. A szép érdeklődés 
mellett megtartott hangversenveu a 
SzEI nevében Kristó Nagy Tstván üd-
vözölte a testvéregyetem dalosait, a 
kolozsváriak üdvözletét pedig Maksav 
Albert theológiai tanár tolmácsolta, 
Maksay /Tudománnyal és fegyverrel* 
cimü előadásában rámutatott azokra 
az elszakíthatatlan szálakra, amelyek 
a kolozsvári egyetemet Szegedhez és 
Szeged egyeteméhez fűzik, majd azok-
ról "a küzdelmes évekről beszélt, ame-
lyeket a theológiai énekkar a román 
megszállás alatt a magyar dal szol-
gálatában töltött el. Az énekkar már 
azokban az időkben Bartók Béla és 
Kodály Zoltán nevét irta zászlajára s . 
a magyar zenekultúrának cs * két 
apostoia vezérli most is művészi törek-
véseiben, ezenfelül pedig a magyar 
néplélek, amellyel a kolozsvári re-
formálus theológiai mindig szoros kap-
csolatban volt. A mintegy 30 tagu ki-
tűnő hanganyagot képviselő énekkar 
Benedek Kálmán karnagy vezetésével 
Kodály 150. zsoltár cimü férfikarát 
énekelte cl nagv hatással, hasonló si-
kerrel tolmácsolta Kodály kedvelt 
Esti dalát is, majd sorban Halmos, 
Vikár, Viskv, Ádám. Bárdoss egy-egy 
szerzeményét. A közönség minden szá. 
ma után lelkesen ünnepelte a remek 
kis kórust és érdemes karnagyát. A 
műsort Nagv Piroska szegedi főisko-
lai hallgató és Fodor József, a SzEI 
munkakö7.össégének vezetőjének sza-
valata egészítette kf. 

_ A Szegedi Katolikus Nővéd* 
Egyesület május 17-én délelőtt 11 óra-
kor a Vöröskereszt javára jótékony-
cólu előadást rendez a Városi Színház-
ban. Az előadások a Délvidéki Köz-
művelődési Egyesület és a horgost 
Gvöngvösbokréta szerepelnek. A kö-
szöntő beszédet dr. I lalász Pál kant* 
nos, esperes-plébános mondja. 

_ A közellátási hivatal közli, 
hogv a népszámlálási dijak kifizetését 
a központi statisztikai hivatal engedé-
lvezte, igy a város belterületén lakók 
azt május 12-én délután 4-től 8-ig 
a közellátási hivatalban felvehetik. A 
külterületen és vidéken lakók pedig 
posta utján kapják meg. 

A »Nemzetvéöelmí Kereset tel 

kitüntettek névsorából Lues Ferenc 
kimaradt, illetve téve=«=n /5röc»«-nek 
jelent meg nyomtatásban. 


