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HÍREK 
N A P I R E N D 

Péntek, április 11. . 

Nemzeti Színház- Este 7 órakor: 
Coppeiia. Seherezádé. 

Széchenyi Filmszínház: 4, 6, fél 9 
órakor: Ördög az emberben. Csak fel-
nőtteknek. , . 

Belvárosi. Mozi: 4, 6,. 8 órakor: 
Nagv hazugság. 

Korzó Mozi: 4, 6, 8-kor: Tarzan 
N«Vryorkban. 

Muzeum- Zárva. 
Sompgyi könyvtár: Nyitva 9-toI 7-ig. 

Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig. 

* o O 
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Barcsay Károly, Tisza Lajos-körut 
>32 Bulcsu Barna, Kálvária-tér 7. 
Lázár Jenő, Klebclsberg-tér. 4. Török 
Márton. Csongrádi-siigárut 14. Sel-
meczi BéJa Somogyitelep IX. u. 489. 

• József Attila születésének 
évfordulójára 

József Attila 42 éves fenne, ha 
Wa ó.'ne. Tiz évvel halála után, mai 
süületésnapján, emlékeznünk meg 
az uj magyar iira legnagyobb köl-
töjóről, aki sivár szegénysorsból el-
indulva, hdnyatott-vétett élet után, 
csalódások és megnem értések ar-

' culütéseitöl sebezve termelte ki a 
legcsodálatosabb szépségű uj ma-
gyar verseket és alkotta meg a ma-
gyar nyomorúság szürke talaján a 
világirodalom tündöklő remekmű-
ved!. József Attila sorsa igazi pro-
letársors, megalázott osztályöntii-
dala büszke gőggel, kevély daccal, 
gyerekes fennhéjázással csendül 
meg verseiben és beléfonódik a 
szavakba öltözött formaszépség szí-
nes tónusába, szó képei, ritmusa és 
fortnaérzéke egyenrangúvá teszik őt 
az irodalom legnagyobbjaival. De 
mindig igazi ősi egyszerűséggel csil-
log költészetében a munkásélet 
gyöngyöző verejtéke, vérző könnv-
hüllatasa, lélekméiyséríg ható fáj-
•d'alma, igazi hus és vérből való köl-
tészet József Alti Iáé, tetve lüktető, 
szívdobogtató izgalmas impressziók-
kal, melyeket a nincstelenség, az 
élet utáni sóvár vágy, -a remény-
telenség fanyar keserűsége és az 
önmaga végtelen mélységében meg-
talált'" istenséggel való forró egye-
sülés iZzó tüze fiit. 

József Attila versei kimondhatat-
lan élményt jelentenek a ma embe-
rének, alá' megérte azt a kort, 
melyet József Attila eldobott ma-
gától. Életének lázas tébolyban való 
megszakításával tépte szét maga elől 
a jövőt, mely álmainak megvaló-
sulását hozta volna el számára. A. 
magyai' dolgozók büszkén vallják 
magukénak József Attilát, ki halá-
lában leguagyobbja lett az Ady 
.utáni magyar'irodalomnak é's a ma-
gyar demokrácia kegyelettel áldoz 
.mai születésnapján, a munkásöntu-
dat és proletársors tragikus nagy 
költője emlékének. - * 

<g. fc ) 

— Időjárás. Mérséklődő északnyu-
gati, északi szél, kisebb felhőátvoifu-
lások valószínűleg csapadék nélkül-
Erős éjszakai lehűlés, többfelé talaj-
menti fagv, a nappali hőmérséklet 
újból emelkedik. 

— Vízállásjelentés. A Tisza végig 
apad, Záhonyig közepes, lejjebb ma-
gas vízálló su. Vizének hőmérséklete 
7—10. Mai tiszai vízállások- Tisza-
becs 92 cm. f40C/o). Vásárostiamény 
>230 cm. (42), Tokaj 453 cm. (61), Ti-
szafüred 492 cm. (73), Szolnok 556 
cm. (71), Csongrád 524 (68), Szeged 

• 545 (6?). A Maros Makónál 188 (26). 

— Istentisztelet az uj zsinagógá-
ban pénteken este fel 8 órakor, 

. pénteken és szombaton délelőtt 10 
órakor. Halottak emlékezete szom-
baton reggel báromnegyed 7 óra-
kor és 10 órakor. • 1 

I r á t s ó n v ó t o 1 ' e , a d á s » J a V i " 
I I I l g j C P Sás legelőnyösebben 
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Szenesi 
i r odagép , Vái ia ia l Széchenyi-tár 7 

Telefon G-41. 

A vidák legnagyobb Irodagf? 
.lnsgsrt vábalara. 

Sürgősen restaurálni kélt 

& fogadalmi íenapl on&ót! 
Szakértői vélemény szerint az egyik templomtorony a háborúban 
annyira megrongálódott, hogy a nagyobb vészé y eikerü'ése végett 
ie kell bontani 

A t e f ő fo©áz©tt é s a u i a g y é r t é R t l f a l f e s t m é n y e k t ö n k r e m e n n e k 

Szeged, április 10.) Szeged leg-
nagyobb befogadóképességű és leg-
művészibb temploma kétségtelenül 
a fogadalmi templom. A háború 
folyamán erősen megrongálódott a 
nagyérlékü templom. A jobboldali 
tornyot több találat érte. A tetőzet 
több 'bélyen beázik. 

A torony állandó mozgásban, il-
letőleg lengésben van, 

félő, hogy a iftegroiigálódoít to-
rony az állandó lengés követ-
keztében annyira tönkremegy, 
hogy le kell bontani, deköny-
nyen komolyabb bajok is tör-
ténhetnek. 

Szeged vallásos, teniplombajáró 
közönségét erősen bántja, hogv a 

templom érdekében e'cldig semmi j 
sem tőrtént. Az impozáns fogadal-.. 
mi templom, amely a szabad- i 
téri játékok révén is világhírűvé 
vált, szívügye Szeged város egesz 
közönségének. Művészi értéke fel-
becsülhetetlen, demokráciánk'ilyen 
irányú tennivalói során 

a fogadalmi templom restaurá-
lása elsődleges feladatok közé 
tartozik. 

A templom freskói több helyen 
már ^usztulófólben vannak. Ügy 
az épületet, mint művész,i értékeit 
sürgősen meg kell menten*. A vá-
ros mint kegyúr 'költségvetésében 
nagyobb összeget kell, hogy bizto-
sítson egyrészt afért* mert az adó-

fizető vallásos tömegek kívánsá-
ga ez, níásrészt pótolhatatlan mű-
vészi értékek pusztulnak el. Sür-
gősen tenni kell a(fogadalmi temp-
lom érdekében, nem ankéloftatösz-
szehivni, hanem komoly, újjáépítő 
munkát végezni. A demokrácia tet-
tekkel oldja meg problémáit. 

A színes iilnvcsoda 

Arab éjszakák 
H é t f g B e l v á r o s i 
J e g y e k m á r válthatók 

— Gyászistentisztelet. Szombaton 
reggel 8 órakor a fogadalmi temp-
lomban dr. Halász Pál szőregi apát 
misét mond néhai dr. Kiss Meny-
bért és családja lelkiüdvéért. 

— A Gyermekbarátok "Egyesülete 
ma délután 6 órai kezdettel veze-
tőségi j'dést tart az egyesület hi-
vatalos helyiségében-* Vörösmarty-
utca 5. szám, I. em. 

— Dr. Bakács (Burgcr) Tibor 
Budapest tiszli főorvoshelyettese, 
aki a szegedi kiütéses tífusz elnyo-
másában tevékenyen részt vett* f. 
hó 12-én délután l'él 6 órákor a 
bőrgyógyászati klinika előadóter-
mében a Nagy város egészségvé-
delme® cimen előadást tart/Az elő-
.adás olyan színesnek és érdekes-
nek Ígérkezik, hogy ajánlatos, hogy 
nocsak az orvosok, hancm/a lakos-
ság ,§zéles rétege is meghallgassa. 

— MentesitcHfk a •cjpőkereske-
dőket az ármiyiivánlartási könyv 
vezetése alól. A Hivatalos Lap áp-
rilis U-i számában közölt rendelet 
értelmében a kereskedeleni- és sző-
vetkezétügyi miniszter a cipőkeres-
kedőket mentesíti .az árunyilván-
tarlási könyv vezetése alól. 

— N. Kovács Mária szobrászmű-
vésznek a katolikus házban rende-
zett kiállítását a nagy érdeklődés-
re való tekintettel vasárnap estig 
meghosszabbították. Megtekinthető 
délelőtt 10 órától dé'után 6 óráig. 

— Pedagógusok tanfolyama.- A 
pedagógusok világnézeti tovább-
képző tanfolyamán, április 12-én 
(szombaton) délután 3 órai kezdet-
tel az állami Klauzál-gimnázium 
előadótermeiben a következők tart-
ják meg előadásaikat: Takács/Béla 
áll. tanitóképzőintézeti igazgató: 
Ember az embertelenségben cím-
mel a magyar irodalom lelkiisme-
retéről szót, dr. Kratofil Dezső ájll. 
gyak. polg. iskolai igazgató: Nagy 
László didaktikai munkásságát is-
merteti, dr. Koltay-Kastner ' Jenő 
egyetemi ny. r. tanár az irodalom-
tanítás mai problémáiról, dr.'Aldo-
bolyi-Nagy Miklós kereskedelmi 
középiskolai tanár: A Szovjetunió 
emberföldrajzáról tart előadást. Az 
előadásokon érdeklődő pedagógu-
sok is résztvehetnek. 

— Havi S forintért havonta 30 
különböző külföldi képeslapot o»-
vashat a Hajós" könyv üzlet köl-
csönzőjéből, Oroszlán-u. 

— Markovics-benzinkul nyitva 
reggel 6 órától éjjel 11 óráig. Ün-
nepnap is. (Tis?a- Lajos-körut és 
Kigyó-utca sarok.) Olaj, keverék, 
levegő.. 

— A rókusi MaDíSz Kossutit L.-
sugárut 26. (rendőrpalota mellett) 
13-án, vasárnap este 7* órai kezdet-
ijei a Nemzeti Szinház művészéinek 
felléptével vidám estet rendez, 
melyre mindenkit szeretettel meg-
hív a vezetőség. Jazz! Büffé! Han-
gulat! 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének felsővárosi csoport-
ja 12-én, szombaton este fél 8 órai 
kezdette! műsorral egybekötött 
reggelig JLartó bálát rendez a Pos-
tásotthonban, melyre szeretettel 
v^r mindenkit a vezetőség./X zenét 
a szegedi rendőrzenekar szolgál-
tatja. Belépődíj 2 forint. 

. — A plakálversenypályázat ered-
ménye. A Szegedi Ipari Vásár ren-
dezősége a XV. ipari vásárt meg-
hirdető plakátra pályázatot hirde-
tett. A pályázatra 30'jEligés, szebb-
nél-szebb plakát érkezett. Az első 
dijat Kőszegi Ágoston, a második 
dijat Dinnyés Ferenc és Kiss Ist-
ván, a harmadik dijat Ferenczi 
Ottó, mig sl negyedik dijat Miklós 
Ferenc nyerte meg. Kivitelezésre 
Kőszegi Ágoston első dijat nyert 
plakátja kerül. 

— Elloplak egy bronzszobrot a 
"Kujundzstcs-kiálLitásból. A PDP he-
lyiségében rendezett "képzőművé-
szeti kiállításról csütörtökön isme-
retlen tettesek etvitték Kujundzsics 
Zs. Dezső egyik értékes bronzszob-
rát. V kiállítás rendezősége fel-
szó] il ja a szobor el vivőjét, hogy 
juttassa vissza, mert ellenkező eset-
ben a legszigorúbb rendőri eljá-
rást inditják meg ellene. 

— öngyilkosságot kísérelt meg 
egy öreg tenietőőr. Csütörtökön 
reggel 7 óra tájban a Tiszának 
Erzsébetrakparti részén szolgála-
tot teljesítő rendőr arra lett figyel-
mes, hogy egy idősebb ember a 
villanypóznára felakasztotta ma-
gát. Futólépésben sietett a hely-
színre és levágta az öngyilkost, 
akit nyomban elsősegélyben része-
sített. Közben a mentőket is érte-
sítették és beszállították az idős 
embert a városi közkórházba. Ki-
hallgatása során derült ki, hogy 
Kalmár Ferencnek hívják és a leg-
utóbbi időkig Jemetőőrként volt al-
kalmazásban. Teltét nehéz anyagi 
helyzete miatt követte el. Állapota 
súlyos, de nem életveszélyes. 

x Áprilistól októberig kell nap-
szemüveget viselni. Napszemüveg 
megvédi a sz'emet, a 45 éves Sand-
berg-cégnél (Széchényi-tér 17. sz.) 
napszemüvegek nagy választékban. 

Friss t ^ a s z i sör Híres haászlé 
Halkü lönsegességek 
Délben menürendszer 

— Mozijeggyel is lehet »feketéz-
nl«. A rendőrség eljárást indított 
B.oldizsár István. Dugonics-utca 13. 
szám. qTptti lakos étién, aki leg-
utóbb' az egyik szegedi mozi előtt 
a jegyekej; 50 filléres,felárra1 árusí-
totta.' A nála talált 12 mozijegyet 
lefoglalták. * ; 

U H R R ü - í z á i l i t m á n y 
a b a ó s o k n s k 

és ipari munkásoknak 
(Budapest, április 10) Az UNRRA 

segélyprogramja keretében a közel-

múltban ujabb élelmiszerszállitmú-

nyok érkeztek Magyarországra. A be-

érkezett szállítmányok jelentősebb 

tételei' margarin, borsélevespor, cu-

kor, jam és mogyoróvaj. Ez utóbbi 

igen nagy lápértékü készítmény és 

Amerikában a gyermekeknek) igen 

kedves eledele. A felsorolt cikkeken 

kiviil 05 ezer doboz kanadai eredetű 

katonai éleiiniszerfejad'ag csomag is 

érkezett. Egy ilyen csomag egy fel-

nőtt ember teljes napi ellátását biz-

tosítja. A kormány és az UNRRA 

magyarországi missziója között létre-

jött megállapodás értelmében az ujabb 

szállítmányok nagyrészét az ipar és 

a bányászat körében foglalkoztatott 

munkások között oszíják ki csekéljj 

térítés ellenében. 

A M a g f a r H c n m n i m s i a P á r t 

a gyermekekért 
Az MKP Belváros II. szervezete 

szerdán, 9-én Kárász-utcai helyi-
ségében 100, nagyrészt parton ki-
•vüti szülők gyermekét uzsonnáz-
tatta meg mesedélután keretében. 
Az 5 órára hirdetett mesedélutánra 
zsúfolásig töltötték meg a termet 
a gyermekek. Láng Károly titkár 
bevezetőjében ismertette, az 1IIKP 
szociális elgondolásait a gyermek-
kel kapcsolatban* Galotti Éva sza-
valata után Jung Alfrédné mesélt 
az érdeklődéssel figyelő gyerme-
keknek. A meghitt légkör terem-
tette meg iiz't a közvetlenséget* 
hogy a pöttömnyi apróságok az. 
első felszólításra jelentkeztek ver-
sek és énekszámok előadására* 
minden szorongás és lámpaláz nél-
kül szórakoztatták proletár pajtá-
saikat. Ezután dr. Kallós Sánddr 
főorvos szólt a gyermekekhez, fi-
gyelmeztetvén őket kezeik, fpgaik 
tisztántartására s hogy milyen kö-
vetkezménnyel jár ennek elhanya-
golása. Ezután került sor az el-' 
készített csomagok kiosztására. A 
leghálásabb közönség, a gyerme-
ki mosoly tisztasága vonult el sze-
meink előtt, felnézve a kezét fogó 
édesanyára. Az MKP Belváros II. 
szervezete jó és becsületes munka 
elvégzését könyvelheti el magának. 


