
Péntek, 1960. április g. 4 

Állandó kiállításon mutatják be 
Szeged múltjának legszebb értékeit 
Gazdag anyagú helyiörióneíi kiállítás nyílik 
a szabadtéri Játékok idejére a helyreállított várban 

A múzeumlátogató közön-
ség és a Szegeden megfor-
duld idegenek mindeddig hiá-

nyát érezték egy otyun hely-
történeti kiállításnak, amely 
Szeged múl t jával , építészeti, 
művészeti, irodalmi és egyéb 
értékeivel Ismertethetné meg 
őket. Sokáig nem áll t ren-
delkezésre olyan kiállítási 
terem sem, ahol ezt az ér-
tékes és gazdag anyagot el-
helyezhették volna. Mióta 
azonban mintegy 650 ezer 
forintos költséggel helyreál-
lították a szegedi vármarad-
ványt, ez a gond la meg-
szűnt. A várban ugyanis ki-
képeztek egy közel 3U0 négy-
zetméteres kiállítási termet, 
melynek méretei lehetőséget 
adnak egy nagyméretű ée 
változatos ta r ta lmú kiállítás 
elhelyezésére. 

Egyévi gyűjtőmunka 
A kiáll í tás anyagának 

összeállítását már meg Is 
kezdte a Móra Ferenc Mú-
zeum, dr. Bálint Alajos igaz-
gató és dr . Bálint Sándor 
egyetemi tanár vezetésével. 
A gyűj tő és rendszerező 
munka egy teljes esztendeje 
folyik. Ez alat t az idő alatt 
már elkészítették a szegedi 
vonatkozású középkori okle-
velek és térképek másola-
talt, megszerezték az ötvös-
muvesség emlékeit, a régi 
pecséteket és a szegedi ipar 
középkori emlékeit. A kö-
zépkori építészeti müemlé- , 
keket fényképeken és rajzo-
kon mu ta t j ák be, hasonló-
képpen a képzőművészeti 
értékeket, melyek közül ki-
emelkedő a kiszombori és 
tápéi freskó. Ezek színes 
másolatát képzőművésszel 
készíttetik el. Elhelyezik a 
kiállításon a szegedi kőma-
radvényokat is, melyeknek 
nagyobb részét egy szegedi 
építőmester a vár bontásá-
nak idején mentet te meg. 

Egy komnak 
— egy fejvaet 

Beszerzik az Országos Le-
véltár és az Országos Széche-
nyi Könyvtár szegedi vonat-
kozású dokumentumainak 
másolatait , reprodukcióit is. 
Bemutat ják, hogy milyen 
volt szeged irodalmi művelt-
sége a középkor végén, mi-
lyen törökkori okmányok 
maradtak fenn és miiyen 
hatással veit a török mű-
veltség Szeged gazdasági és 
szellemi életére. 

Minden egyes történelmi 
korszak önálló - fe jeze te t" 
kap a kiállításon. Így az 
osztrák gyarmati feudaliz-
mus idejebői a tiszai vízi 
élet, a városkép fejlődése, a 
boszorkánypörök és a piaris-
ta színjátszás anyaga kap 
helyet. A szabadságharc ide-
jének becses dokumentumai, 
a klasszicizáló építkezés, a 
hiedermeyer stílus szegedi 
ot thon-kul túrája , a vasmü-
vesség, a népviseletek, az 
árvíz, az új jáépí tés és a 
munkásmozgalom témája 
ugyancsak egy-egy lényeges 
részét képezik m a j d ennek 
a helytörténeti kiállításnak. 

Mindenki segíthet 
E kiállításhoz kapcsolódik 

— térbeit elhelyezésben is 
— a végre megnyíló kőtár. 

Ennek anyagát Entz Géza, 
az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség osztályvezetője 
rendezi. 

A kiállítás megnyitását a 
szabadtéri játékok idejére 
tervezik. E hatalmas munka 
elvégzése azonban csak ak-
kor válik lehetővé, ha a kez-
deményezés nagyarányú tár-
sadalmi támogatással páro-
sul. A múzeum anyagi erőit 
feltétlenül ki kell egészíteni 
a társadalmi szervezetek se-
gítségével, önként vállalt fo-
tomunkákkal, rajzok készí-
tésével és az anyag további 
gazdagításával. Sok gyakor-
lati kétkezi segítőmunkára 
van szükség ahhoz, hogy a 
nagyméretű kiállítás való-
ban híven tükrözze Szeged 
város gazdag történelmi, 
építészeti, irodalmi, művé-
szeti és gazdasági múlt já t . 

RÁDIÓMŰSOR 
Péntek 

KOSSUTH-R.UMO 
4,3« Rákóczi-induló. 4,36 Hí-

rek. idojáraaje lemes. 4,36—7,59 
Vidáman. trlsscn. Közbeni 5,30 
Hírek, ldőjarósjelentás. 6,00 Fa-
lurádió. Uiana a vidéki színházi 
műsor. 6,20 Jó regijeit! 6,59 Idő-
jelzés. 7,1)0 Hnek , Idöjaraaje-
lentéfc. 7,10 Ui könyvek. 7,35 
színház-, hangverseny- es mo-
ztműBor. 7,59 Időjelzés. 8,00 Mű-
sorismertetés. idöjárasjelentes. 
8,66 Technikai szünet. 8,10 Qpe-
lettrouzsika. 8.55 A íalu érdeké-
ben. 9,10 Könnyű melódiák. 9 
óra 50 János vitéz. Elbeszélő 
költemény. io.u» Hírek. lap-
szemle, idölárásjelentés. 10,10 A 
szász Orfeusz Itáliában. 11,09 
Lottóeredmények. 11.10 Magve-
tés. 11,40 Fúvoszene- 12.00 Déli 
harangszó, hírek, lottóeredmé-
nyek. idölárásjelentés. 12,10 
Szt-ndlay László népi zenekara 
játszik. 13,00 Gazdaszemmel a 
nagyvilág mezőgazdaságáról. 13 
ora 15 Táncmelódiák. H.15 
Munkában a rlporierö|-s. 14.35 
N a p i r e n d e n . . . i« 40 Híres ktx 
toratUr-áriák. 15.00 Hírek, köz-
erdekü közlemények , , . 15,08 
Időjárát ie lemeg. 15,10 Szólót 
látszik a t rombita 15, le Be-
szélgetés « filmzenéről. 16,15 
Mendelsaohn-Ualok. 16.30 Szécsi 
Klára hangversenye g studtó-

Oyakorlat ta! rendelkező 

lakatosokat 
és kőművest 
felvesz 

a Szegedi Kenderfonogyar . 

ban. 16,55 Műsorismertetés. 17 
óra Hírek, idöjarásjelentés. 17 
óra 15 Szív küldi szívnek. 17.45 
Fizika. Kb 16,10 Zene. Kb. 
óra 30 Történelem. 18,45 Nép-
dalcsokor. 19,15 Gyári sziréna. 
16,30 Senekar i hangverseny. 16 
óra 54 J ó éjszakát, gyerekek! 
20,60 Esti krónika, időjárasje-
lentés. 20,38 Tánczenekarok pa-
rádéja. 21,15 Minden harmadik 
ember tanul. 21,25 Bemuta t juk 
Boris Christoífot. 22,00 Hírek, 
sport, időjárásjelentés. 22,25 
Szerenád-est. 23,15 Lilikének, 
levél helyett. Vers. 28.20 A ma-
gyar zene 15 éve 24,00 Hűek, 
iodjarásjelentée. 0,10 Tánczene. 
0,80 Himnusz. 

PETOFI-RADIO 
5,00 Reggeli zene. 6,30 Szín-

ház-, tárlat- és hangversenymü-
sor. 6,5(1 Torna. 7.13 Az izrae-
lita felekezet negyedórája . 8,00 
-8,10 Hírek, ldöjáráaielentés. 14 
ora Időjárás- es vízállásjelen-
tés. 14.15 IÍJ. Magyar! Imre és 
népi zenekara Játszik. 15.00 Ze-
nekari mitzsika. 15,45 Táncze-
ne. 16.55 Lili. Operettrészletek. 
17.15 Két megye gondja : a Ba-
laton, 17,g5 Liszt-zongoramü-
vek. 17,43 Két keringő. 18.00 
opera i esték. 19.00 Hírek, idó-
lárasjelentés. 10.65 Ezer szó an-
golul. 18,15 Zerkovitz—.Martlny: 
Fantázia regi melódiákra. 19.45 
Sporthíradó. 20.00 Heti hang-
versenykalauz. 20.40 Falurádió. 
21, N Hirek. 21.05 A'i Udvargy-
kamarakorus hangversenye a 
stúdióban. 81.85 Laj tha László 
népdalfeldolgozásaiból. 21.40 
Tárlatlátogatáson. 22,00 Pagony 
Lajos együttese Játszik. 22,20 
A nürnbergi mesterdalnokpk. 
78,60—23,15 Hirek. Időjárásjelen-
tés. 

TELEVÍZIÓ 

Ma nincs közvetítés. 

A szevitlai 
borbély 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház ez évi változatos műso-
rában, helyesebben az ope-
rabemutatók sorában előke-
lő helyet foglal el Rossini-
nek A szevillai borbélya. 
Utoljára a Don Pasquale 
képviselte Szegeden az ope-
ra egy könnyedebb műfa já t , 
most pedig Roaeini vigope-
rája , amely korábban is ked-
venc operája volt a szegedi 
színházlátogató közönségnek. 

Rossini vígoperájának az 
ígér most ismételt sikert, 
hogy a legutóbbi szegedi be-
mutató óta szinte ú j opera-
kedvelő közönség nőtt fel. 
S ez a közönség várakozás-
sal tekint a cselekményében 
mindvégig szellemes, sok 
humorral sziporkázó, zenei 
ötletekben gazdagon áradó 
világhíres opera mai bemu-
tatója elé. Immár másfél szá-
zados múlt ra tekint vissza 
az operaszínpadoknak ked-
venc darabja , A szevillai 
borbély. 

A szereposztásban Szabó 
Miklóst — Vargha Róbertet; 
Horváth Józsefet, Horváth 
Annát — Gábor Artemiszt; 
Sebestyén Sándort, Sinkó 
Györgyöt Riasay Pált ; 
T u r j á n Vilmát és Gál Józse-
fet lá that juk. Vezényel: Va-
szy Viktor. 

Váratlanul 
kitört a s Erna 
A szicíliai Etna tűzhányó 

szerdán éjszaka várat lanul 
kitört. A lávakitörés é j -
szaka 11 órakor kezdődött 
és 3—4 percenként folytató-
dik, miközben félelmes mo-
rajlások hallatszanak. Szak-
tudósok rpost a helyszínen 
tanulmányozzák, vajon ve-
szedelmes méreteket ölt-
het-e az erupció. 

Megjelent 
az értelmező szótár 

második kötete 
Az Akadémia Kiadó gon-

dozásában megjelent a ma-
gyar nyelv értelmező füsó-
tárának több mint 11QŰ lap 
ter jedelmű második kötete, 
amely csaknem 10 000 ön-
álló szócikkben elemzi az 
anyagát alkotó e—gy betűs 
címszavak jelentéseit. 

Az egyetemi ifjúság 
a szocialista kultúráért 

Az „If júság a szocializmusért" mozgalom keretében 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem harmadéves gyógy-
szerészhaiigatói színvonalas beszámolók fo rmájában tar-
tották meg kulturális próbatételüket. A közei kétórás 
gazdag műsort Kálmán László nyitotta meg. Bevezetőjé-
ben rámutatot t arra, hogy a felszabadulás óta a szegedi 
fiatal írók és költők egész generációja nőtt fel. Röviden 
jellemezte Lődi Ferenc, Bárdos Pál, Papp Lajos, Der 
Endre és Tóth Béla munkásságát, rámutatva arra, hogy 
népi demokratikus kormányzatunk mennyire kedvez a 
fiatal telietségek kibontakozásának. 

Ezután került sor az „Ifjúság a szocializmusért" moz-
galom kulturális próbatételére. Ennek során egyetemi 
hallgatók ismertették szegedi és fővárosi írók, költök 
életét es munkásságát. Az ismertetett költők és írók egy-
egy költeményét, novelláját Hasztik Magda, Tapodi Ho-
na, Horváth Klára, Dezső Mária, Sallai János, Újhelyi 
Zsuzsa, Szolnoki Anna, Németh Jolán, Kleitsch Zsuzsa és 
Pia vesz Júlia adta elő. 

A színvonalas beszámolókai és átérzéssel előadott 
műveket a hallgatók nagy tetszéssel fogadták. 

A sikerült kulturális rendezvényt dr. Nagy Sándor 
zárta be és kiosztotta az „ i f júság a szocializmusért" moz-
galom ötven résztvevőjének az emlékérméket és oklevele-
ket. 

A^iéUUdcUs^U 
A U As» V E i t i 

Bélyeget legelőnyö-
sebben vásárolhat, 
eladhat Bélyegke-
reskedés. Kelemen 
utca 4. szám. X3405 

Eladó vMáSlé KUvia, 
Flludenüron. barokk 
b<a)dogarnttUra kon-
zoltüköriet. Szenthá-
romság u. 27. 4982 

Faros ágy, szekrény, 
aszlahuzhely, s ima 
brirtűző varrógép el-
adó. Jósika u. 30., 
iiildszint 4. 5161 

Alig használt kisipa-
ri mély gyermekko-
csi eladó. Felsővé-
ros. Halász u- 11. 

5188 
Fónykepnagyito és 
szarito eladó, Haj-
nóczí u. 5., I. em. 4. 

5162 

Keleti perz»aszőny«g 
2.60x3.80. Íróasztal, 
márkás képek el-
adok. Pelófi Sándor 
sgt, 4., aláó csengő. 

5071 

Agy, éjjeliszekrény 
Igényesnek eladó. — 
Hetvezér t). 46. — 
Kissné. 

egy szép (es-
teit kombináltsaek-
i tny . Szeged. Bartók 
Péla tár 13.. II. cm. 

Bőrkabátját alakít-
tassa, Javíttassa, 
vízhatlan festéssel 
Szent Miklós utca 7. 
Pelső"áros. X 

j 3 a j iós szekrény, — 
Schőbert-ágy, ingu-
Org eladó. Érdeklőd-
ni dű- 6—7"1«. Vg-
t á r n a p egész nap, — 
Londoni krt . 26.. a j-
tó: J. S5J5S 

Oldalkocsi, modem, 
könnyű, .sürgősen el-
adó. Erd. Szegedi 
Gözfűrész portan. 

5148 
Két ágy, női varro-
gép eladó. Szatyma-
mazi u. 15. Gázgyár-
nál. 5ia8 

L A K A a 

t n e s szobái keresek. 
...Megbeszéljük" Jel-
igére Károlyi utcai 
hirdetőbe. x 
VTzuuá, konyhás la-
kasom elcserélnem 
nagyobbért . költség-
megtérítéssel. Mátyás 
tér 21. szgm. x5081 

Különbejáratú büiö-
rozott szobát kere-
sek belterületen. — 
.Fia ta l t aná r" jel-
igére kiadóba. X5136 
Egyszoba, összkom-
fortos lakásom el-
cserélném hasonló 
kétszobásért. ..Leeh-
ner t é r " Jeligére kt-
adóha. X5136 
Fiatal házaspár le-
választható lakrészt 
keres költségtérítés-
sel. „2 szoba" jel-
igére Károlyi utcai 
h i r d e t ő b e . 

Elcserélném debre-
ceni szoba-konvhas 
lakásemat szegedire. 
vscv Szeged kör-
nyékire. ..Kis lakáé" 
(eltéére a Károlyi u. 
hirdetőbe. 
Elcserélném géts/o-
ba. korivhn. mellék-
helyiségekből álló 
lakásomat Marx tér 
kö-elében lévő eev-
s -"ha . konyhásért . 
HZlp utca o.. f. 3. 
Elcserélném utca' 
s-opa konvha. fás-
kamrás lokí rnm ha-
sonló na«>'"áhért. — 
e r d . minri-nnan L í -
v ia . s - m é r t sgt. 45 
Balatoni 5148 

Ketszoba, összkom-
fortos lakást ve-
szek engedéllyel. — 
„Igen ntagas térí-
tés" Jeligére kiadó-
ba. X&094 

I N G A T L A N 

Gyümölcsös házhely 
eladó, vagy felesbe 
kiadó. Erd. Gyöngy-
tyük u. 8. 4874 

g»uba-konyhás ma-
gánház melléképü-
lettel eladó. Uyevi 
sor 11. szám. Erd. 
Csongrádi sgt. 68. 

X501I 

E G Y É B 

Orosz nyelvtudással 
rendelkező fiatal 
munkaerő t felve-
szünk. „Szorgalmas" 
jeligérc a kiadyjjim 
Kereskedelmi érett-
ségivel irodai mun-
kakörben elhelyez-
kednék. Cim a kl-
adóhan. a l t o t , 
Cipó-, re t ik imestés 
szakszerűen minden 
színben Szent Mik-
lós u. 7. Felső város. 
Héáánúá, tótéi, ágy-
betét, sezlon készí-
tését, Javítását vál-
lalom. Sajka u. ÍJ. 

-•sóvár os. x 
Aki nettón es te" -*. 
Virágh-cukraszdabán 
az ú j íeke.. 
mat elosereJte, a kel-
lemetlenségek elke-
rülése vegeit ad ja le 
a cükráezdábgn. A 
vendégek gőzül l á p 
iák, hogy Ifi vet te 
lel a kabaű.t. 
Elvesztettem lével-
táieám. személylga-
zolványom, villamos-
bérletem. kerékpér -
igazalványont. Be-
csületes megtaláló 
V--j« lévő címre 
adia le- 5167 

Siklós Jánost 

Váll ozo e lel 
— Fontos? 
— N e m , . . e s a k . . . h á t , . , nom egészen ártom. 

Elnézegette 

— Harmathy főügyész úr meg így cselekszik a iá-
radekmegallapitásnál: egy járadókügy egy szoeiálde-
mokrata belépési nyilatkozat! Bocsáss meg, így nem lehet 
megvásárolni szerencsétien emberek leikéi, ' 'yen lépeiés 
nem hoz őszinte híveket, és ez végeredményben nagyim 
undorító. 

a meglepődött hivatalnokot ég köz-
lésre sa ín t gondolatait gyúrta értel-

mes, kerek mondatokká, melyeket lelkének elzárt zugai-
hó) hozott elő. 

—- Nehéz nekem, nincsen támaszom itt, Sok ag ófdek-
aóociálctemokrata. meg a ílaszteroe k i sgazda . . . nekünk 
meg ninra elég emberünk. — Rövid azünet után barát-
ságosan folytatta. — Ugy tudom, te a politika demarka-
tíóg vonalára helyezted magad. 

— Na, de kérlek, ne érte félre válaszolt akadozo 
nyelven. En meggyőzödét- nélkül nent adom a lelki-
ismeretemet. Amit ma jd elhatároaok értelemből, azt meg-
másíthatAtianu) vallom is. 

— Te nem ismered a mi eszménket. Vegyél magad-
nak f á r i ' dáágo t . . . hozok könyveket, Közben Törley 
ünnepein : nyjjatkozatárjak hitelességen rágódott. 

— Hálásan veszem. De szeretném, ha megértenél. Sok 
kellemetlen kérdés aggaszt, meg egy kis undor is kínog. 

Például? — kérdezte gyanakvóan. 
— Mi? M i . . . ? Hát többek között az is. hogy MlP 

rá r főtanácícs úr a pénzügyhöz olyan közigazgatási embe-
reket hozott, akik értéktelenek B-lista alánján, politikai 
okokból váltak feleslegessé. M t a i a p nélkül Re marad-
janak, de csak azért, mert azóta kisgazdák i t t előlép-
tetni a k e t ! . . . szóval e z . . . 

— Gyalázat! — vágta kétfelé a mondatot Baráth. — 
Bchneider tudott erről. 

— Természetesen. 
— Na és? 
— Helyeselte. 

Gondolhattam volna-

— a betyár szentségit ennek a bandának! csapott 
az asztalra Baráth. Törley meg tgiprsugrett , minha ru= 
gókon ülne. 

A* ú j hivatalvezető visszaparancsolta haragját , elszé-
gyellte magát, elnézést kért hirtelenségéért, 

f ia ta lság . . . temperamentum • •. hevülés — mosoly-
gott a segedtitkár, Magáhan talán átkozta ostoba bizal-
maskodását, érezte, hogy valami rendkívüli eseménvt Idé-
zett elő. 

A munkaidő lejárt- Barátit frissen, nyugalommal lé-
pett ki íróasztala mögül; 

_ Majd folytat juk « nyúj to t t kezet 7-, nem rabo-
lom el szabadidődet — a az aj tóig kísérte a későn dok-
t o r á l t j o g á s z t . 

Mp<t«t7i rp v i l á n í t n t t u t c ^ a h l a k B o r - A sze-
i v i e s s z i r e VliagiTOII l e s ka ré jú , arannyal fu t ta-

tott csillárok hidegen szórták a fényt. A fiúban ú jabba t 
fordúlt a világ- Lábadozó elképzeléseit szétrúgta a? elet. 
A tudományban, szakmai mesterségben ákar t birokra 
keim, ravasz eszközökkel, keményre font politikai Ko-
sárba helyezték. 

~ Most merre? Hogyan? r - elmélkedett, ét, olyan 
kellemetlenül érezte magát, mint Robinson a szigeten. 
Annak legalább akadt egy péntekje , d« itt 6? emberi 
tisztesség, őszinteség ^csütörtököt" mondott, 

— Akárhogyan is van, mégis csak én vagyok itt a 
lambor János, ezek meg az okos mókusok. De meddig? 
Meddig? — pöfögte tehetetlenségének panaszkodó in-
dulatát , 

Rágta magában fiatal idegeit. Sok idő múlt, még csi-
tult, megoldásokat keresgélő gondolatokra fordult az 
esze. Szépen építgetett haditervek születtek, hogy egy-
másután tógbuborék módján pat tanjanak ezét az élet 
keménységén-

--- Csak Úgv lehetséges ^ haj togatta magában 
hogy Törleyt helyettesemmé teszem főtanácsosi ranggal, 
Kocsist pedig vezetőnek a Ténymegállapításra, tanácsosi 
minőségben. Főgépészt mer, adjon a gyár. 

Elvetette alig született gondolatát-
— Először az ügyészségen! FApai Máriát főügyész-

nek , , , és ezt a • -. a • •, k í raffmái t , züllött Harmathyt 
menesztem, mer t becsapja, tönkreteszi a munkásokat. EZ 
a lány alkalmas is lenne. 

Maga elé képzelte beszélgetésüket, helyes pici szá-
jából hangzott figyelmeztetést:" 

-.Véres főnök ; . morezus f ja ta lemhefr . 
— Kicsit igaza van. 
Szívesen időzött a bgrna- jepá-ztánynál. Méricskélte, 

forgatta a sp:-süt, a változó életet Két esztendeje még 
Úgy nézett rá, mtpttia a Vjlágűr tátongana keaöttük 
áfost meg? • • 

— Lehet, hogy egyszer majd egészen beteljesül 4 
gyerekkori fantázia , , . 

(Folyt, köv.) 


