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KEDI), február 18. 

'Nemzeti Színház: Este 7-kor: Mak-
rancos hölgy. 

Széchenyi Filmszínház • Fél 4, ne-
gyed 6 és 7: Csillagok parádéja. 

Belvárosi Mozi; Féi 4, negyed 6 és 
7: Casablanca. 

Korzó Morfi Fél 4, negyed C és 7: 
A flottá győz. 

Muzeum: zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től este 

7 óráig. 
Fgytatemi könyvtár: ny.tva 8-tól este 

óráig. 
»—•l 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 
l». Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Frigyes Petőfi Sándar-sugárut 41, 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

-•O®— 
— IdőJárásjelsntés. Várható időjá-

Tás kedd estifi;: Mérsékelt északi, 
északkeleti szél, felszakadozó felhő-
zet, helyenként, fölecr az ország déli 
felében havazás. Az éjszakai fagy erő-
södik, a nappali hőmérséklet olva-
dáspont körül. i 

— Halálozás. Szabados ödön ny 

A v á r o s i ú i m ú u t & n i b i z o i í s í s i t a g j a i v a l t a r l ó t ! 
é r i e k e z i s t a t D é n e s L e ó p o l g á r m e s t e r 

pfK 
(Szeged, február 17.) Dénes Leó 

elvtárs polgármester szombaton ér-
tekezletre hívta össze a városi üze-
mek üzemi bizottságainak vezetőit és 
a számvevőséget, hogy megbeszéljék 
az üzemi munkásság státuszbahelye-
zésének tervét. A polgármester ugyan 
is eleget kíván tenni a városi üzemi 
munkásság régi kívánságának, hogy 
végre ők is státuszba kerüljenek. Je-
lenleg a szakmunkásoknak ez kisebb 
hátrányt jelentene, mert pillanatnyi-
lag a kollektív szerződések alapján 

tó 

valamivel többet keresnek, de a sta-
tuszrendezés alapján nyugdíjra szá-
míthatnak, ezenkívül remélhető, hogy 
a hároméves terv végén a közalkal-
mazottak fizetése is eléri a kívánt 
nívót. Az üzemi bizottságok vezetői 
és a számvevőség megbízottai jö-
vőbelien ülnek ismét össze ebben az 
ügyben a polgármesternél. Dénes Leó 
elvtárs utasítására a városi számvevő-
ség addigra kidolgozza az erre Vo-
natkozó tervet. 

gyógypedagógus tanár he 
tadó éjszaka 71 éves korában hosszú 
szenvedés után meghalt. A szegedi 
áke'nénia intézetnek volt hosszú évti-
zedekig tanára és kiváló felkészüli-
•séggrt töltötte bc mindvégig nehéz 
hivatását. Az elhunyt özvegye, szül 
Pájffy íren, továbbá gyermekei Sza 
bados Jenő és Szabados Ferenc vá-
rosi tisztviselők, Magyar Lászlónc 
Szabados Erzsébet.»' gyászolja. a 
Szegedi Népszava felelős szerkesz-
tője az elhunytban apósát vesztette 
el. A temetés szerdán délután fél 3 
•órakor a belvárost temetőben lesz. 
Rekviem szerdán reggel 8 órakor a 
Fogad almi-templomban. 

— Adományok 3 dorogiaknak. Á 
Dobó gumigyár tulajdonosa 50.—, a 
gumigyár alkalmazottai 47.— forintot 
adományoztak a szerencsétlenül járt 
dorogi bányászok hozzátartozói ré-
szére, a Kertész téglagyár 100.—, al-
kalmazottai pedig 5.— forintot. 

— iskolai hir, A belvárosi községi 
általános fiúiskolában a tanítás 20-án, 
csütörtökön 8 órakor megkezdődik. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet február 

Március elefén 
megjelenik a „ Tiszafái" 

(Szeged, február 17.) Jelentettük, 
hogy a szegedi szabadművelődési ta-
nács legutóbbi ülésén elfogadta a 
Káíinány Lajos Kör javaslatát egy 
irodalmi, művészi és társadalmi fo-
lyóirat megindítására. Azóta meg is 
történtek ebben az ügyben a szük-
séges intézkedések és a közeljövőben 
de legkésőbb március elején »Tisz'a-
táj« ctmmcl megindul ez az uj folyó-
irat, amely hivatást akar betölteni' 
Szegeden az írók és költők, művé-
szek és tudósok megszólaltatásával, 

hétfőre vir-1 A ^ P főszerkesztését dr, Koitay-Kasi-
sszu ' n c r Jenő egyetemi tanár, a Délvidéki c g) 

Szemle volt főszerkesztője Vállalta el 
a szerkesztőbziottság felkérésére. 
Szerkesztőként dr. Madácsy László 
és Pé'er László jegyzik a lapot. A 
szerkesztőbizottság a város irodalmi 
társaságainak kiküldötteiből és kul-
turális életének néhány vezetőjéből 
tevődött össze. Tagjai: dr. Antalffy 
György, dr. Bíbó István, dr. Bár 
fc'nt Sándor, dr. Donászy Kálmán, 
dr. Ertsey Péter, Magyar László, Se-
res József és Lőkös Zoltán. 

—oOo— 

— A forint mé.legrendelet Bnier-
tetése. A Magyar Közlöny február 
13-i számában jelent meg az 1947. évi 
január hó 1. napjával készítendő fo-
rint mérlegről szóló 1790-1947. M. 
E. sz. rendelet. A rendelet közelről 
érdekli a kereskedőket, vajamint az 
iparosokat, ha üzemük a kisipar kö-
rét meghaladja, továbbá az összes ke-
reskedelmi társaságokat, mert mind-
ezek kötelesek forint mérleget készí-
teni. Február 19-én, szerdán délután 
fél 6 órakor a kamara közgyűlési tér-

19-íkéti délután 5 órakor tartja szerda mében a kamara a rendelet ismerteté-
délutámi összejövetelét a székházban sérc előadói értekezletet tart, amely-
(Margit-utca 20., földszint), melyre nck keretében dr. Kertész Béla, a Szc-
szeretettel várja tagjait és minden 
érdeklődő hittestvérét. 

- Uj, állami letét-képeket kap 3 

mu/euin- Genthon István dr. egyetemi 
tanár, az Országos Szépművészeti 
Múzeum főigazgatója vasárnap meg-
szemlélte a Városi Muzeum szépmii-
vészc ii osztályát. Az egész képanyag 
uj rendezése, művészeti iskolák sze-
rinti csoportosítása, a nagyértékü ál-
lami letét-képeknek kezelése teljes 
mértékben megnyerte tetszését. Meg-
ígérte, hogy uj, értékes állami letét-
képekkel gazdagítja a szegcdi mu-
zeumot. A restaurálásra szoruló ké-
pek, különösen Munkácsy: Honfog-
lalása, tekintetében mindenben elfo-
gadta Szőke Mihály múzeumigazgató 
részletes javaslatát. A képek restaurá-
lására leküldi a Szépművészeti Mu-
zeum restaurátorát, aki szegődi festő-
művészekkel együtt rendbehozza a 
Szegedi muzeum festményeit. 

— Fegyverrejtegetésért 4 hónapi 
fogház. Zsótér János sándorfalvi gaz-
dálkodó Sándorfalván különböző gaz 
dasági szerszámokat lopott. A ház-
kutatás során egy ócska pisztolyt Cs 
leventepuskát is találtak nála. A bün-
tetőtörvényszék Linzer-tanácsa jog 
erősen 4 hónapi 
ítélte Zsótért. 

fogházbüntetésre 

gedi Kereskedelmi Testület jogtaná-
csosa ismerteti a rendeletet. A ka-
mara felkéri az érdekelteket, hogy az 
előadáson mentől nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

— Jelmezbál 3 siketnémákuál. A 
Délvidéki Siketnémák Egyesülete Du-
gonics-utea 11. szám alatti helyisé-
gében szombaton este jelmezbálat 
rendezett. A bálon megjelent többek 
között Dénes Leó polgármester, dr. 
Antalffy György h. po lgánn^er , 
Diczfalussy Ferenc vezérőrnagy, vala-
mint Csillag Sándor őrnagy. Mind-
annyian elismeréssel nyijatkóztak 
Keksz Jánosnénak eddig végzett mun-
kájáról, melynek eredményeképpen 
Orosháza, Makó, Hódmezővásárhely 
és Szeged süketnémái ilyen családias 
együttesben leheltek együtt. A sok és 
ötletes jelmez közül a legnagyobb si-
kert a Ludas Matyi, az öregúr és a 
csibész jelmezei aratták. 

— Elveszett 400 forint. Egy sze-
gény egyetemi' hallgatóim hétfőn dél-
után a Bajcsy-Zsilinszky-utcán elvesz" 
".tett a tanulmányaihoz szükséges 400 
forintot pénztárcával együtt. Kért a 
megtalálót, hogy jutalom ellenében 
adja le a kiadóhivatalban^ 

M e g n y í l t 
a szeged i képzőművészek 

kiál l í tása a kultúrpalotában 
(Szeged, február 15.) A szegedi 

múzeumban jóideje kopácsolás, az új-
jáépítés zaja veri fel a csendet; a 
jelenlegi) laboratórium helyett fővá-
rosi jellegű laboratórium elkészíté-
sén dolgoznak. Néhány napra azon-
ban megállt a munka, hogy a ;> Siess, 
adj, segíts« mozgalom javára, a ma-
gyar müvészhetek keretében megren-
dezzék a szegedi képzőművészek k 
állítását. 

I képzőművészeti kiállítás vasárnap 
délután 3 órakor nyílt meg a buda-
pes'i vendégek és nagyszámú érdek-
lődő közönség jelenlétében. Szőke Mi-
hály múzeumigazgató és Donászy 
Kálmán kulturtanácsnok nagy Egye-
lemmel hallgatott megnyitója után a 
megjelentek nemcsak a kiállítást te-
kintették meg, hanem a muzeum nagy 
munkával rendbehozott gyűjtemé-
nyeit is. 

A Iádat legkiemelkedőbb da-
rabjai kétségtelen üt Winkler László 
és Dorogi íiure festményei. Az ed-
dig különösen portréfcstészetéről jól-
ismcrt Winkler László most öt poé-
tikus hangulatú téli tájképpel mutat-
kozott be. Ezekben szakított már ré-
gebbi vonalas, kissé klasszicizáló mű-
vészetével és helyette valóban festői1, 
kötetlen modorú alkotásokat kaptunk. 
Dorogi Imre ugyancsak a kötetlen 
festői stílus képviselője. Kiállított ké-
pein a. tiszai és tiszamenti élet gaz-
da-; lelkivilágát festői látomásokban 
örökíti meg, lendületes, nagyszabású 
kompozíciókká!. Erdélyi Mihálynak is 
tiszai képei egészen megkapóak, de 
különösen meglepő a »Hit vízió j á« 
misztikus hangulatú fantáziaképeivel 
és az érdekes -elgondolása Móra-
portré. Gábor Jenő lendületes vonal-
vezetésű többnyire szociális tartalmú 
képei is nagy figyelmet érdemelnek. 
Dinnyés Ferenc inkább dekoratív jel-
legű, s'ilizá'.t hangulatu és színezésű 
•Hegyi táj«-a, meleg színezésű »Fo-
nóasszony«-ával együtt. Dinnyés Jenő 
a portré festés terén mutat szeren-
csés indulást, Csizmazia Kálmán pe-
dig .uj idakon nem járó, kispolgári 
lakások diszitésérc alkalmas, rajzos 
képeivel szerepel. Tápay Lajos mun-
kái közül erőteljes, markáns fejű 
»Halász«-a emelkedik ki, háttérben a 
Tiszapart és Szeged víziószerű képé-
vel. Kitűnően megrajzolt és plasz-
tikusan mintázott alkotás, mint ahogy 
áLalában erőteljes plaszticításra való 
törekvés jellemzi festmény eit. Parobek 
Alajos színes, eleven »Lacikonvhája« 
mellett a Dózsa-lázadás cimú képéhez 
készített tanulmánya megkapó, kitű-
nően kifejezve azt a drámai feszültsé-
get és hangulatot, amelyet témája 
megkíván. OfSzágh György stijeskí-
rcső, reményt ljes igérkczésü képei 
és Somogyi Árpád hangulatos, finom 
színezésű festményei is értékes da-
rabjai a kiállításnak, Csertő Ferenc 
fejlődőképes, finom alkotásaival 
együtt. Vlasics Károly pasztejszínű, 

levegős, nyugodt alkotásai meleg 
hangulatot árasztanak. Értékes kép-
pel szerepel az inkább szobrairól is-
mert Vigh Ferenc is é s említést ér-
demelnek Szőke Győző ügyes fény-
liatásu kompozíciói. Rimanóczy Géza 
festészetén könyvillusztrációkra ki-
vaálóan alkalmas grafikustehetsége 
tör át. Kopasz Márta finom, mesehan-
gulaiu, poétikus színezésű akvarelljei-
vei tűnik ki. Ugyancsak f inom tónusu 
inkább rajzos ákvarelijeit állította ki 
Szomolnoki Mária és Sz. Aino Ha-
lculinen is. 

A szobormüvek közül megoldás-
ban és elmélyedésben is egyaránt 
kiemelkednek N. Kovács Mária alko-
tásai. Különösen az >. Anyaság? című 
mezítlábas, parasztarcu alföldi Ma-
donna-típust kialakító mázos terra-
cottája figyelemreméltó. Ez azokkal 
az anyagokkal és színekkel készült, 
amelyeket Hódmezővásárhelyen év-
századok óta használnak a paraszt 
keramikusok. N. Kovács Máriának si-
került művében a népművészet szín-
világát és adottságait sikeresen fel-
használva magas művészetté tenni. 
Többi szobrai is eleven gondolatvi-
lágu, álladóan fejlődő művészről szól-
nak. Vigh Ferenc két szépen mintá-
zott, romantikus hangulatu márvány-
szoborral szerepel a kiállításon. Két 
szobrát mutatja be Kormos István is. 

A kiállítás ügyes összeállításáért 
egyébként méltó elismerés illeti Szőke 
Mihály "muzeumigazgatót és Erdélyi 
Mihály festőművészt. A muzeum rég*, 
nagyklasszisu képei közölt különös 
hangzattal szemléli az ember a mai 
Szeged képzőművészetét. Ezen tul 
azonban mégiscsak szívünkből kíván-
ták, hogy végre teljesülhessen a sze-
gedi festők és szobrászok régi vá-
gya: világos, tágas, megfelelő kiál-
lítási csarnok létesítése. (1 z.) 

* ' 

A szegedi képzőművészek a -Siess, 
adj, segíts: akció keretén belül a ki-
állítás végén műtárgyaikat kisorsol-
ják. Egy sorsjegy három rorint. 
amellyel a Szép anyagból bárki igazán 
szép és művészi munkához juthat. Vá-
sárlásával ugyanakkor a jótékony 
sági akciót támogatja. A szegedi kép-
zőművészek szabad szakszervezete 
kéri a nagyközönség támogatását ön-
zetlen munkájában. 

— o Q o -
Elintézödött a színházi ösztöndija-

sok ügye. Lapunk legutóbbi számában 
foglalkoztunk a Szegcdi Nc-mzeti Szir-
liáz bárom ösztöndíjas növendékének 
ügyévek A növendékek ugyanis a meg-
állapodás ói leimében az Operabarátok 
egyesületétől kapnák a fizetésüket, 
mert a színház státusában n.:m szere-
peinek ugyan, de a színpadon igen. A 
Nemzeti Színház igazgatósága cikkünk-
ből szerzett tudomást az ügyről és Va-
szy Viktor- igazgató nyomban intezke-. 
dett is, hogy az Operabarátok haladék-
talanul tegyenek eleget vállalt kötele-
det: súg üknek. 

A Magyaj Hivatásos Zenészek Szabad 
Szakszervezete állástalan tagjai javára 
V.147 február 20-án, csütörtökön este fél 
0 órai kezdettel 

MŰSOROS CIGÁNY-BÁLT 
rendez a Hungária összes termeiben. 
A műsor keretében fellépnek a NEM-

ZETI SZÍNHÁZ TAGJAI. 
JAZZ ZENEKAR. 

CIGÁNY ZENEKAR. 
Meghívó és belépőjegy a szakszervezeti 
székházban és a főpincérnél igényelhető 

P r í m a M é r ő r ö l t é t s ó 
minden mennyiségben kapható 

SIEINMETZ HERMÁN 
I m p o r t - e x p o r t c&gnél . 

Budaport, V1L Madách l a i r c a. 11. 
Telefon 223 - 558 és 423 - 561 

E L V E S Z E T T 
egy téglalap alakú TELLIUSZ 711 
gváriszámu nöi arany karóra tritíón 
d. e. Bocskai-uícától a Tisza Lijos-
kőrút, át a Feketesas-u'ciig. Becsüle-
tes megtaláló jutalom ellenébenea ki-
adóhivatalban adja le, 


