
A háborús Firenzében 
Etren»e. Julius hó. Firenzében, a 

lövészet fővárosában mos( nem lál-
W«tó semmi a műemlékekből. Ami mű-
kincs, az mind óvóhelyen, falon belül 
vagy főid alatt van- Festmények el-
törlek, épületekre kivfl) kősáncokhu-
ródfak, belülről betőmődtek; » szob-
rok bebábozva. Michelangelo márvány 
»Dávid«-ja vissznállott a kőbe, ahon-
nan mestere • kivette*, Donatelo >Ju-
ditta«-ja kardját vasbetonban forgalja, 
Rottieelli >Tavasz»-a valahol vidéken 
elásva, alulról szagolja a nagyszirmu 
ibolyákat. 

A hires palotákat 

fs elföldelik. Ugyanigy védték vala-
mikor a pitagoreístq filozófusok tizes 
világrendszerüket, a tizedik világ-
gömb az >elünföld» feltalálásával 
Az egyetlen bely Firenzében, ahol 
megmaradtak" »z emlékművek, San 
Miniafo temetője. A síremlékek nem 
Vprűlnek a föld alá. mert azoké, akik 
már a föld a'á kerűlfek. Ili van szo-
ros öszeköttetésben a földdé lévő 
ember » föléje emelt ellenfölddel. 

Magasan Firenze fölött fekszik, a 
neresztek begvén (Monfe alle CroriV 
Ha a San Minialo régi temnlomának 
baranfftornvfiból nézzük, olvan az, 
egész temető, ez az egvetlen 

•óriási márványlap 

mint valami vakító, osztatlan sakk-
tahla: csupa négvszögletes. fehér 
márvánvlap van egvmás mellett. Itt-
ott sötét ciprusok merednek a nap-
nak. lándzsahe.gvként. — a kőkertté-
sen tnl pedig likacsos lombn. alakju-
kat vesztett pinea-fenvők isznak a 
fényből, mintha botrnszurl szivacsok 
volnának. A tábla síkján márvánv-
r gnrák. hóstvák. parasztok", katonák, 
'kereskedők. A játékarcokon van va-
lami a velők játszó megdöbbenéséből 
A meglonvtés. mely akkor éri a ió)é-
Uost, mikor ráriad. hogy mig eddig 
•zabálvok szerint várta és ismerte cl 
a fámadót, ki a fekete-fehér kockák 
rendszerén áf közelitett. — most min-
ién fehér, vakítóan világos, eltűntek 
9 szabálvok'. mindenünnen várható a 
halál. A játszma 

egyre tart. 
Hevében felbolvgatódnak" az ala-

kok és a figurák egységes arcélbeál-
litása nincs többé. Minden iránvban 
tekintet vetődik. F.gész csoportok néz-
nek merően egyetlen pontba fnrdi fa-
iak cgvniásnak' hátat, vagv zuhannak 
a márvánvporhs. 

Mégis mindenfelé a barátságos la-
Un légkör, a hilarttás uralkodik: 
sasfcktntefü cavalbere. orra elé ciprus 
terpeszkedik. vagy viféz kapifártv 
mellszobrának' zubbonyára nőtt rrn-
kénvkitüntetés lépfpf előre utólag. 
Vele szemben felfett-kalapti. jómódú 
kereskedő képmása húzza k"1 magát, 
mellig. A hires firenzei fényképész-
család, az Almarik. egvre jobb fotó-
kat mellékel elhunytjaihoz. 

K i s s é t á v o l a b b 

* ciprusoktól, közelebb a kortársak", 
hoz. derék városi doktorbácsi nyug-
szik (.hetven éven felüli korban ball 
meg. pnt?ár volt és érdemes ember, 
ki az orvosmesferséeet hosszan gva-
korrvlta»>, ovális fénvképe. melven 
prémes kabátban üt. márvánvtáblájá-
ra van akasztva Rőrkesrfvüs kezé-
ben aranvórálát tartja, arrót néz ép-
pen fet Afindenkit megnvugfaf: »» 

-pulzus alig több a normálisnál*. A 
szögletben öngyilkos szürke betonem-
'éke van. melvet báfával három or-
rihó álarc nvom ö«sze Felirata égve 
dűl az T«fenl Rziniátékban szereplő 
névfelen ősével vigasrfalia. ^ 

V V t s z e m b e n 

aranvTjiüves-mester pihen. Márványa 
közepéé lévő broúz-dombonnüvön 
Mercur csodálja Minerva díszes paj-
zsát. Fenn • derék mester szoborfe-

je, oroszlánhomlokkal és bozontos 
sz.emöldökkel. Hatalmas, lefelé csava-
rodó bajuszába harap, de lenn, a sirl 
körülvevő egyik-másik kis díszorosz-
lán, az ötvösművészet remeke, már ki-
ejtette szájából a körbeadogatott lán-
cocskáf. A legbájosabb gyermeksiker 
a .fehér tragédiák* szerzője: Ferdi-
nando Tirinnanzi sirlapja mellett van. 
F.lmosva szemeket és számokat, a kis-
lány neve annyit jelentene: Barna Kis 
kezecske. 0 jön felénk fürdöruhácská-
han. vigyorogva. Felénk — amerre a 
tenger van. melynek utolsö márvány-
habja ott ring felfutva a kőre. 

San Miniato 

martirsirját magábaölelő_templom kö-
ré került, mélyült és magasuli a te-
mető. Relépve a templomba, azt lát-
juk, bogy minden, ami érték, korun-
kon Idéző mult. mult ereje a jelen 
erején, visszatünt. védőburok alatt 
van, vagv elzárva. Mégis, jobbra két 
kép állítja meg a szemet. Paolo Sfe-
fano két freskója. Az első falfest-
mény vízszintesen elnyújtott: a Ma-
donna baf szent között trónuson. Mind 
a baf Jézusért szenvedett. Apostolai, 
századokkal későbbi harcosai vagy 
kortársai voltak. Mégis ő mindegyik-
nél fiatalabb itt. nem egykorú senki-
vel. Gyermek és gyerekes örömmel 
kap a pintyőke ntán. melvef az öreg 
Keresztelő János mufat neki a trón 
cirádáin á|. Közvetlenül ezután 

óriás képe 

szökik" a magasba. Messze elhagyva a 
többi középmagas képet. Mig az előb-
bi vízszintesen nvult meg. ez felfelé 
rántja a pillantást. Az atléta Szent 
Kristóf jön ki a vizböl. vállán a gyer-
mek Jézussal. A vizböl, melybe * 
Gvermek nvomta bele a nyakas gi-
gászt, hogv megkeresztelje. Az az erő. 
melv az előző képen visszavitte idő-
ben a szenteket a Gyermekhez, men-
tette alá a tér vizébe az óriást. Min-
denkinél erősebb és mindenkinél fia-
talabb. F,rő az erősön, idő az időkön. 
Egyszerű, egvügvfi festménvek ezek. 
Az igazi reneszánsz alkotások" ot' 
kezdődnek, amikor nemcsak" a Krisz-
tus utáni, hanem a Krisztus előtti 
emberiség ís a Gvermek" trónja mellé 
áll. Annak diesöségére. 

Le jövet 
San Minlafób'ól a Piazzalc Wiebelan-
geloról letekintve, az egész firenzei 
lapálv előttünk van. A téren átlő 
óriás, paritfyáttartó. bronz. Dávid 
szoborral szemben a renaissance de-
lelőjén lévő kővel szemben a nap is. 
mint izzó kő. lassan lemegy. Afzuban 
az Arnon. a Ponté Vecrtiio. a Palazro 
Signoria felett és a Dóm és k'eresz-
te'őkápnlna közt lemegy Firenze szi-
vére. Messze, hátul, ahol Firenze Is-
mét magas, a tiesolei hegvekről, az 
ősi etruszk" vártai mellől leereszkedik 

|a köd. Hogy is van a vogul találós 
kérdésekben a naplemente** >Osknri 
ember lőtt" nvil. melv a fák mögött 
eltűnik*. Valóban, itt minden nap-
nyugtán ószövetségi ember haiitotla 
izzó kő tűnik" el a ciprusok" mögött. 

Fáv Attila 

H I R E K 

Szegedi utmutató 
A PomogTÍ-köuyvtárban vasárnap 

éa ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat 

A« egyetemi könyvtár augusztus 
l-től 31-ig * könyvtári helyiségek 
tatarozása éa általános takarítana 
miatt zárva. 

A vároai muaeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldorán Lajos Uj9Zeged Vedres a. 
1. Selmeezi Béla Somogyitelep IX. u. 
4H9 (vasarnap csak délelőtt 10-ig van 
nyitva), Nagy Gy. örök. k. Hangay 
Levente dr. Boldogasszony-siigárut 
31, Zakar S. örök. k. Máthé Mihály 
Valéria-tér L 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
M a g d o l n a , Korsó Mozi: D r. K o-
• áea I s t v á n , Széchenyi Mozi: 
I s m e r e t l e n e l l e n i é i , 
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ESTE TTZ GR A KOR, 
VÉGB REGGEL HÁROM ÖRAKOR. 
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_ összeállították a kisgyűlés tárgy, 
sorozafát. A szombat délelőtt 10 órára 
összehívott kisgyűlés tárgysorozatát 
csütörtök délelőtt dr. Pálfy József el-
nökletével állította össze a városhá-
zán az előkészítő ülés. A tárgysoro-
zaton jelentősebb ftgy nem szerepel. A 
napierndre kerülő ügyek legnagyobb-
részt vállalatba adások, haszonbérlet-
átruházások. nyugdíjazási és belegsza-
badságügyek. 

— Kinevezések. Budapestről jelen-
lik: A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a szegedi állami polgári isko-
lai tanárképző főiskola igazgató- ta-
nács elnökéül az 1043—44. tanévtől 
kezdődő 5 év tartamára dr. Fröhlieh 
Pál egyetemi ny. rendes tanárt ne-
vezte ki. — A vattás- és közoktatás-
ügyi miniszter az Országos Polgári-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnö-
kéül az 1043-44. tanévtől kezdődő 5 
év tartamára dr. Huszti József egve-
femi rendes tanárt kinevezte. — A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az 
1024—27. évi tc. 11. szakasza alapián 
az 1043—44. tanév tartamára a Sze 

— Árdrágitási ügyek • táblán. O t t 

Iott Péter 54 éves ujszentiváni föld-
műves a szegedi uszorabiróságtól 2 
hónapi fogházat kapott árdrágító 
visszaélés vétsége nfialt. Gillott az Íté-
let ellen fellebbezési jelentett be. ígff 
került ügye csütörtökön a tábla Szere 
dahelvi szüneti tanácsa elé. Mint • 
vádiratból kiderült, Gillott Péter » 
mult év október 14-én Székely Sándoy 
szegedi gazdálkodónak 1 mázsa kukoJ 
ricát, a maximális áron felül. 35 prn-i 
göérf adott el. A tábla mérlegelve a» 
envhilő és súlyosbító körülményeket, 
az elsőfokú biróság ítéletét helyben-
hagyta. Mivel árdrágitási üeyröl vatr 
szó. ahol a legfelsőbb fórum a tábla, 
tovább menni nem lehet, az ifélet jog-
erős. Vet ró Sándor 55 éves fehértói 

földműves árdrágitási ügvét szinfén * 
Szerdahelyi szüneti tanács tárgvalta. 
Vefró Sándort a szegedi uzsorahiró-
ság május 3-án árdrágító visszaélés 
vétsége miatt 3 hónapi fogházra, és 
500 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert 
a szegedi országos vásár alkalmával 
három süldőt 150 pengőért kinálf eb 
adásra. A városi nyemozók tetten ér-
ték. letartóztatta a rendőrség, elítélte, 
a biróság. Az. ifélet ellen fellebbező 
Vo|ró fogházbüntetését a tábla szü-
neti tanácsa leszállította 1 hónapra. » 
pénzbüntetést azonban helvbehnagyf® 
Az Ítélet iogorös. 

— A cipőkereskedők a jövőben nem 
árusítanak harisnyát. Budapestről ie 
lentik: A közellátási minisztérium ér-
dekes határozatot hozoit a cipőkeres-
kedők harisnvaellátására von-tkozó 
ing. A cipőkereskedők a múltban el-
pőkereskedésre jogosító inarigaznirá-
nyuk alapján harisnyát is árusi|hat 
tak. F.z a helyzet most az ui határozat 
értelmében megszűnt. Tekintettel 
ugvanis a textilforffalom nehézségeire, 
a minisztérium nem tartia k'vánalos-
nak. hogv a cipőkereskedők harisnvák 
árusításával is foglalkozzanak Érthe-
tő a minisztériumnak ez a felfogása, 
különösen ha figvetembe vesszük, hosrv 
a harisnvakereskedések sem jutnak' 
harisnvához a régi hőségben A mi-
nisztérium rendelkezése nvomán most 
a harisnvagvárak értesitik a cipőke-
reskedőket. hogv a jövőben harisnyát 
részükre nem szállítanak. 

_ Gidófalvynak vissza kelt térni « 
fogalmazói asztalhoz. Ismeretes, hogv 
a belngvminíszter dr. Gidófalvy Pál 
futballdiktátort nemrég egvik napról 
a másikra menesztette. Mintán Gidó-
falvy Hódmezővásárhelven városi fo-
galmazóból left fufhatthntalmes.ság 4 

erre a pünkösdi királvságnvi időre ft-
zetésnélküli szabadságot élvezett, a d o 

gedi Miami Középiskolai Tanárrirs- természetes rendje szerint Gidöful-
áló Bizottság elnökévé dr. Mester Já-! T"*** k r " * H " 
« . - .„_ : j— galmazot aszialhoz. Persze a vo t 
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nos egvefemi nvilvános rendes tanárt, 
alelnökévé dr. FröhlieK Pál egyetemi 
nvilvános rendes tanárt nevezte ki — 
A vattás- és közoktatásfievi miniszter 
az. 11*24. évi XXV1T. tc. 11. szakasza 
alapján az 1943—44. tanév tartamára 
•a szegedi Középiskolai Tanárképző in-
tézet e1nój<évé dr. Halasv-Nagv József 
egyetemi nvilvános rendes tanárt, az 
igaz"ató-tar>áes fariaivá nedig dr. Áb-
rahám Ambrus, dr Birkás G'éza. dr. 
Frfibt'ob Pák dr Kiss Arnád. dr. Kot. 
fav-Ka'tner Jenő. dr Firhás Oszkár 
tanügvi főtanácsos, gimnáziumi igaz-
gatót kinevezte. Fgvuttal dr. Kiss Ár-
pád egvptemi nvilvános rendes fanért 
az alelnöki Kelveftest tennivalók' ellá-
tásával a jelzett időben megbízta 

(MTI) 

Bpnezos Miklós államtitkár meg-
betegedett Vitéz Ronczos Miklós ál-
lamtitkár, aki legutóbb kéthetes sza-
badságon volt és hivatalát julius 17 én 
foglalta el, visszatérése után két nap 
múlva sulvosan megbetegedett. Orvosi 
megátlapifások szerint tüdőgyulladás! 
kapott. A betegséggel kapcsolatos 
ujabb hirek szerint az államtitkár ful 
van a sulvos helyzeten s állapota ma 
már napról-napra javul. 

_ A TTSZA VTZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitányaága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
julius 29-én reggel 7 órakor 471 em, 
a teveeő hőmérséklete 19 tek O l 
íius volt 

rutballdiktátornak nem Ízlett már a 
beosztott tisztviselői munka s előbb * 
várostól, majd a belügyminisztertől 
nyugdíjazását kérte. Ezt mindenütt el-
utasították. Most két esef van. Oidó-
fa lw vagv visszatér Íróasztalához, 
vagv az állástalanság nem éppen ke-
esegtető útját válaszffa Hál elég si-
ralmas vég _ egy diktátor számár® 
mind a kettő 

TTalálozá". Orv Kiss Tnrrérté f 
hó 28-án ethunvt. Temetése t hó -30-áii 
délután fél ö-kor a Dugonies-leme'ő 
ravatalozóiéból. (Minden külón értesí-
tés helveft.y 371 

— Üzenet Oroszországból. A K. 455 
számú tábori postáról a Délmagyar-
ország utión küld üdvözletet szüleinek", 
Családtagjainak, testvéreinek és 
merőseinek Farkas István árkász. 
Kopp Gvörgv árkász és Abrabám F. 
Tstván Azt üzenik, hogv egészsége-
sek. jól vannak", nincs semmi bajuk s 
várják itthonról a leveleket. 

— Bezárták a cukrászdákat Bel-
grádban. Zágrábból jelentik: Relgrádl 
jelentés szerint hatósági rendelettel * 
várós összes cukrászdáit bezárlák. 

— Megölte a feleségét. Szabadkáról 
jelentik: Ada község szélén tevő széb^ 
malomban Kiss István 40 éves mo l n á * 
féltékenységből feleségéi késszurésok-re 
köl megölte, majd holttestét zsirszóda-
oldattal öntötte, le. Véres tette után 
zsirszódát ivott és sulvos sérüléseibe 
csütörtökön reggel belehalt. 

a 


