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n a p i r e n d 
Csütörtök, április 17. 

Nemzeti Színház: Este 7 órakor 
Maya. 

Széchenyi Filmszínház: 4, 6, 8 óra 
tor: Az ezerarcú liös. Lebilincselő 
kémül m. 

Belvárosi Mozi: 4, 6, 8 órakor: Arab 
éjszakák. 

Korzó Mozi: 4} 6, 8 órakor: Egy 
pofon és egy csőt. 

Muzeum- Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-ig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig. 

Siolgálatoi gy (ígyszertárai i 
Franki József: Szent György-tér 6, 

Tetnesváry József: Klauzál-tér 9. Sur 
lányi József: Kossuth Lajos-sugárut 
31. Selmcczi Béla: Somogyitelep IX 
utca 489. 

—ofjo— 
— Időjárá-sjeleutcs. Mérsékelt nyu 

gati, északnyugati szél, felhöátvonu 
(ások valószínűleg cső nélküí. A me 
íeg tovább tort. 

— Vízállás jelentés. A Tisza Záho-
nvíg alacsony, lejjebb közepes víz-
állással apad". Vizének hőmérséklete 
8-10 fok közölt váltakozik. Mai ti 
sZai vízállások: I'iszabecs 8 cm. (27<>/o) 
Vásárosnamény 66 (26), Tokaj 25Ó 
(42), Szolnok -136 (60), Csongrád 432 
(61), Szeged 469 (61). A Maros Makó-
nál 74 cm. (21%). 

— ItadTogol.y üzenetek: A moszkvai 
rádió utján a következő magyar ha-
difoglyok üzenik, „hogv jól vannak 

alábbi cimre vár-_esek és az a 
iák hozzátartozóik válaszát: Moszkva, 
Krasenij Kreszt Pocstovij Jascsik 
168/15: Tatár Imre Hódtnczővásár 
hely,-PüspöK-utca 4 , Cseh Péter Sze-
ged, Nvil-utca 36., Papp Lajos Sze-
ged. 

— A Magyar Kommunista Párt 
városi pártszervezete április 20-án, 
vasárnap este 6 |ó rakó r a Kálvin-
lér 6. szám alatti pártházban tánc 
cal egybekötött műsoros teadél-
utánt rendez, melyre mindenkit 
szeretettel vár és lát a rendezőség. 

— Népfőiskolai előadások. 17-
én, csütörtökön délután 5 órai kez-
dettel előadások a népfőiskolán 
(Boldogasszony-su^árut 8.) a gya 
korló polgári iskolában. 5—6 óráig 
Kesselyák Adorján: A modern 
élettudomány, 6—8 óráig .Szily Tö-
rök Imre: A mezőgazdasági üze-
sme legújabb fejlődése cimmel tar-
tanak előadást. Belépés dijtalan.„ 
Minden érdeklődőt szívesen vár-
nak. „ (] 

Reggeli 
Pohár tej, vajaskenyér 1 forint 

KÖZPONTI TEJIVÓ 

Sömogyi-u. és Kárász-u. sarok. 

x Dr. Garay Zoltán ügyvéd Iro-
dáját Szegeden, Klauzál-tér 9. sz. 
alatt nyitotta meg. 

s SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 
TELEFON 490 

Ma premier ! 

1000 öt le t ! 

IOOO i z ga l om ! 

1000 meglepetés 

Az 
ezerarcú hős 

:izgalmas kémfllmj 

Azonk ívü l : H I R A D Ó K 

Előadások: 4, 6, és 8. 
Péoalárnyitás délelőtt 11-12, déí-i 
után az előadások előtt félórával. I 

Zenei dedó, 
ahol az óvónénik tanulnak... 

'Látogatás Selleiné Franki Lili átképző tanfolyamán, ahol 

az óvódal pedagógusokat tanitják a zenei ábécé különféle 

módozataira 

• A szegedi városi zeneiskola zene 
óvodai termében snagydiákok* gyü-
lekeznek. Huszonötöt számoltunk ösz 
sze, mikor S e 11 e i n ó Franki Lili 
a dobogóra Jépve megnyitotta a zene-
óvódai átképző tanfolyamot. Mágiiról 
a zeneóvődáról, annak gyakorlati je-
lentőségéről óly.keveset tud a köz-
vélemény, hogy jónak láttuk a tan-
folyam vezetőjének megszólaltatását 

— Régi óhaja volt Kodály Zoltán-
nak a zenei előkészítés bevezetése 
az óvódákba, — kezdi beszámolóját 
Selleiné. Fel sem1 mérhető a komoly 
zeneoktatás szempontjából az az 
eredmény, amivel a reneóvódistákat 
útnak lwcsájtjuk, hogy a zenéhez 
közelebb kerülve, annak alapvelő éje-
méit jnegismerve, tudatosan kezdje-
nek zenével foglalkozni. Dr. Szeghy 
Endre főiskolai tanár, a magyar nép-
dal tudósa, az elsőrendű zenepeda-
gógus kezdeményezésére szervezték 
meg a zeneóvódai tanszakot, amit 
én, mint tanítványa elsajátítottam s 
1944-ben Kollár Pál zeneiskolai igaz-
gató felkérésére a zeneóvódában a 
vezetést átvettem. 

Hogy jött létre ez a tanfolyam, 
mi célt szolgál ennyi óvónő érdek-
lődése — kérdezzük a lelkes tanfo-
lyamvezetőt. 

Két éves zeneóvódai munkás-
ságom1 során elért gyakorlati ered-
ményeim hirérc dr. Viola György 
tiszti főorvos felkért, hogy az összes 
szegedi óvónők részére tartsak to-
vábbképző tanfolyamot, amely felőjeji 
a zeneóvódai anyagon fut, a ritmikus 
torna, játékos gimnasztika és népi 
táncok anyagát, hogy a város vala-
mennyi óvódájíban részesüljenek a 
csöppségek zenei előkészítésben. 

Az óvódistákról mindannyian tud-
juk, hogy 3—6 éves apróságok, akik 
még a legtöbb fogalommal sincse-
nek tisztában s a zeneövóda célja 
ezeket a játékos babákat zenére ne-
velni- • megismertetni vélük magát a 
hangot, bennük felébreszteni a ze-
nei hangot, az ütem, a ritmus meg-
érzésére- s kézenfogva továbbvezetni 

zene labirintusába. Beszéltünk né-
hány zenepedagógussal, akik mind 
hálával emlékeznek meg a zeneövóda 
előkészítő munkájának áldásos hatá-
sáról. Zenét általában 7—8—9 éves 
korban kezdenek tanulni. Milyen más-

rövid hanggal, vagy ritmussal tisztá-
ban yan. Mennyivel kevesebb vesződ 
seggel jár a kezdők oktatása, ha ze-
neóvódából kerültek ti s lényegesen 
jobban haladnak. Az a sok kezdeti 
nehézség iíiind az óvódára faárul, 
mert az alapokat oft kell ferakni. 

A Délmagyarország munkatársa 
részlvett egy ilyen v zenededói« elő-
adáson, ahol Selleiné az óvodák pe-
dagógusait képzi át erre á fontos tan-
tárgyra. 

Mintha iskolába lennénk, csupán 
kisdiákok helyett komoly felnőttek, 
mosolygó pedagógusok, egyháziak és 
világiak vegyesen, töltik meg á pad-
sorokat. Mindenki 'előtt blokk, ceruza 
s az előadás alatt állandóan jegyez-
nek. Figyeljük az arcokat. Mind jó-
ságos, látszik raj luk, hogy életüket a 
gyermekeknek szentelik s boldogan 
figyelik az előadást, tudják, hogy ap-
róságaiknak mennyi uj, játékos örö-
met szereznek majd "fizzál, amit itt 
tanulnak. 

— Minthogy zenén épül a zene 
óvóda anyaga s igy mindaz, amivel 
foglalkozni kivánok, a kisgyermekek' 
kel megismertetjük magát a zenei 
hangot — kezdődik az előadás. Elő-
adónk faár gyermekeknek beszél: 

— Haliam fogtok mély, dörmögő 
hangokat, de hallani fogtok magas, 
csilingelő hangokat is, no, kinek vau 
mély, dörmögő hangja? 

Selleiné ugy ad1 elő, oíyan pél-
dákkal illusztrálja előadását, hogy 
minden saőt jegyez a hallgatóság, ne-
hogy valami ls elmaradjon s megrövi-
dítsék saját apróságaikat. Játéik a 3—6 
évesek számára, a mély és magas 
hangok megkülönböztetésére, a gyer-
mekek számára lognehezebb zenei el-
képzeléseket játszva sajátítják el ez-
zfcl a módszerrel, nem beszélve arról, 
hogy a régi magyar népi játékokat 
is felelevenítik, magyar1 népdalokat 
tanulnak s "mire a gyermek a zene-
óvódát elvégezték, annyira Ismerik a 
hangszereket, hogy maglik tudnak 
dönteni, melyiket kívánják tanulni. 

A tanfolyam hallgatói nem fegyel-
mezett kisdiákok, egy-egy- ötlet hangos 
tetszésnyilvánítást vált lei közülülk s a 
különböző módszereket ott nyomban 
meg is tárgyalják. Igen nagy kedvvel 
foglalkoznak a zeneövóda anyagával, 
mert tudják, amit hat héten át külön 

Harangoznak 
a hadifoglyokért 

Több lapban olvastuk azt, 
liogy Mindszenthy bíboros ur 
utasítást adott egyháza vala-
mennyi papjának, hogy minden 
mise után imádkozzanak és min-
den szombat este szólaltassák 
Tne^a harangokat a még mindég 
fogságban »szenvedő* hadifog-
lyokért. 

Nagyon szép, hogy a bíboros 
ur a szivén viseli a hadifoglyok 
sorsát és azzal is könnyíteni 
akar rajtuk, hogy törődik velük. 
Ez ellen nincs kifogásunk, annál 
inkább más ellen. 

Például a lélekharang megszó-
laltatásával nem megnyugvást 
idéz! elő a hozzátartozók között, 
hanem pánikot kelt. Nagyon fur-
csa, hogy az élő hadifoglyokért 
imádkoznak és zúgatják a ha-
rangokat, nem jiedig, azoknak a 
százezreknek a lelkiüdvéért, aki-
ket Horthyék és cinkosaik Vo-
ronyezs és a Don mellé, a hábo-
rúba és adialálba küldtek. Ezek-
nek a szerencsétlen áldozatok-
nak a lelkiüdvéért kellene imád-
kőzni és harangot zúgatni, nem 
pedig .azokért a szerencsések-
ért, akik a háború fasiszta pok-
lában js életben maradtak és ha 
fogságba is estek, most remény-
kedve várják hazahozatalukat. 

Ami pedig a »szenvedést« il-
leti: a családtól való távo lét, a 
honvágy, a hadifogság ténye ma-
ga a szenvedés, de ezt a bibo-
rosi közlemény alapján igen so-
kait egészen másképpen értel-
mezhetik. Ha a bíboros ur és a 
többi magasrangu egyházi sze-
mélyiség a múltban is a maihoz 
hasonló aktivitást fejtett volna 
ki a csaladjuktól és hazájuktól 
erőszakkal messze vitt véreink 
érdekében, akkor sokkal keve-
sebb magyar esett volna el a 
fronton és került volna fogság-
ba és most nem kellene értük 
irűádkozni és lélekharangot kon-
gatni felettük. 

képpen fog hozzá ez a gyermek, akt j munkájukkal elsajátítanak, azt az uj, 
— bár a kottákat még nem ismer- Jövő generációnak haladószellemü ne-

a magas-mély, hosszú- velésére fordíthatják. (I. i ) heti —, de 

— MATEOSz fuvarfelvétel Baj-
csy Zsilinszki-u. 13. Telefon: 8-28 

E b é d 
Hústalan menü 1.66 forint. 

Húsos menü 3.90 forint. 

KÖZPONTI TEJIV6 

Somogyi-u. és Kárász-u. sarok. 

— A háziipari foglalkoztató al-
kalmazottai megkapják felmondá-
si idejükre járó fizetésüket. A vá-
ros megszűnt háziipari foglhlkoz-t 
talójának alkalmazottal keresték 
el dr. Tölcséry László tanácsno-
cot és azt kérték, hogy kétheti fel 
mondási időre járó fizelésűket ad-
ják meg nekik.'Tölcséry tanácsnok 
közölte velük, hogy ezt a kérdés 
a szakszervezettel tárgyalták le és 
csak azok kapják ezt meg, akik-
nek a szakszervezeti szabályzat 
szerint ez jár. Az illetékeseknek 
néhány napon belül ki is fizetik 
az őket megillető összeget. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége 18-án délután 5 órakor 
vezetőségi ülést tart. A kerületi ta-
goknak is pontos megjelenését kér-
jük. 

— A HONSz szegedi csoportja 
április 20-án, vasárnap cjélután. fél 
4 órakor tartja közgyűlését az 
ipartestület emeleti termeiben, 
melyre hadirokkant és hadiözvegy 
tagjait meghívja az elnökség. Tag-
sági igazolványát mindenki hozza 
magával. 

Vacsora 
Aludttej, pástétom, vajaskenyér 1.50 

KÖZPONTI TEJIVÓ 

Somogyi-u. és Kárász-u. sarok. 

— A nap ártalmas a szemidegek-
re. Megvédi a szemét, ha a 45 éves 
Sandberg-cég ,Széchenyi-tér 17, el-
sőrendű Rosal, Zeiss-Umbrál üve-
geit viseli. 

fl Szegedi ftlami Nemzett Sz nház heti műsora: 
Csütörtök, április 17., este 7 órakor.- Maya. . c- . .. -
Péntek, április 18.. este 7 óraktír: iz éneklecke - Coppélía. S z e l v . tettes kézrekeritésere. Az a gyanií, 

bérlet. I hogy a betörők a városi zálognáa 
• •n i ,- , - ni— .ni i • • rí • • iiiiiii.i in .' betörőivel azonosak. 

— Apríts 30-án városi köiffyfllfs. 
Az e héten összoüit rendMvüÜ köz-
gyűlés miatt a csütörtökre tervezett 
közgvülést elhalasztották. A tavaszi 
rendes közgyűlésre április 30-án (szer-
dán) kerül sor, előtte való napon pe-
dig a kisgvülést tartják meg. 

— Vaszy Viktor előadása. A pe-
dagógusok világnézeti továbbkép-
ző tanfolyamán április 19-én, 
szombaton délután 5 órai kezdet-
lel az állami" Klauzál-gimnázium 
nagy előadótermében Vaszy Vik-
tor, a Szegedi Állami „Nemzeti 
Színház igazgatója a zenéi kifeje-
zésről tart zenei műsorral illuszt-
rált előadást a müvészetszemléletl 
tárgykörből. A nagy érdeklődési 
kiváltó előadást a tanfolyam be-
rendelt hallgatóin kivül a zene-
szerető pedagógusok is meghall* 
gathatják. 

— Az uzsorabíróság felmentette 
Bátori Lajost. Mint emlékezetes, 
néhány hónappal ezelőtt eljárás in-
dult Bátori Lajos nagykereskedő 
ellen, aki üzlethelyiségét magas le-
lépési dij „ellenében akarta átadni. 
Az első tárgyaláson Kéri Mihálynó 
és Hus Gvörgy, az üzlethelyiség 
igénylői terhelően vallottak, mlg 
a szerdai tárgyaláson mind a két 
terhelő tanú visszavonta vallomá-
sát. Az uzsorabiróság bizonyítékok 
hiányában a vádlottat felmentetia 

— A fodrászlpari szakosztály 17-én, 
csütörtökön 6 órakor nagygyűlést tart. 
Tárgv: szappan- és szénosztás, va-
gyonbevallás, adóközősségi forg. adó. 

— Betörök jártak Mühljiofer ék-
szerésznél. Vakmerő betörők leg-
utóbb betörték a Széchenyi-téren 
Mühlhofer Vilmos ékszerész kira-
katát. A betörők feszitővassal előbb 
kifeszítették a kirakatot védő rá-
csot, majd ezután törték be a ki-
rakatot, ahonnan nagyértékü sváj-
ci órákat vittek magukkal. A rena-

J őrség megindította a nyomozást a 


