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Pénteken este hangos tüntetést 
rendeztek a színházban 

fgy diákokból álló kisebb csoport füttyel, zsldózással és bQzfcombával tönteteit 
a Rolt-térsulaf előadásán 

a függöny Szétlebbenése után nehéz, orrfa-
csaró illat terjedt tzét a sötét zártszékek kö-
zött. Kiderült, hogy az egyik tüntető, egy 
magas, angolbajuszos bicegő fiatalember szal-
miákszeszt locsolt szét a nézőtéren. Mire a 
jegyszedők figyelmeztették a rendőröket a 
fiatalemberre, az már kisietett az épületből. 
Amikor a nyugtalanság tovább tartott, az 
ügyeleti szolgálatot teljesítő Halász Károly 
rendőrkapitány a diákok Lözé ment, mire 
azok elcsendesültek. 

Az előadás végén a diákok a sdnészbejáró 
előtt gyülekeztek azzal a céllal, hogy meg-
várják Rottékat A tüntető csoport hangos 
zsidózással folytatta a tüntetést a kiskapu 
előtt. De minden kiabálás után megfutamod-
tak a rendőrök elől. 

Tizenegy óra előtt Rotték az öltózőböi le-
értek a kiskapuhoz. Konflisokba ültek és az 
állomásra hajtattak. Az utolsó kocsi felé, 
amelyben Rott ült, az egyik diák záptojást és 
büziombát dobott, de Rott helyeit — egy 
tünteiőt talált el. 

A fiatalemberük néhány hangos zsidózás 
után elvonultak. • 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-
teken este a színházban a Rott-társulat elő-
adásán egy fiatalemberekből ál'ó kisebb cso-
port — a néhány év előtti minta szerint — 
hangos tüntetést rendezett. Az előadás kez-
dete előtt mintegy ötven főnyi, jobbára egye-
temi hallgatókból álló csoport helyezkedett 
el az állóhelyen, illetve a zártszéken és visel-
kedésükkel állandóan zavarták az előadás me-
netét. A Rott-társulat ezért lerövidítette ma-
torát és az előadást már féltizenegv előtl 

• befejezte. 
A tüntetők kezdetben pisszegéssel, köhögés-

ül és lábdobogással dolgoztak, később Rott 
is Solti Hermin füttyöt kapott A rendőrség 
•ionnal benyomult a diákhelyre és többeket 

• lerélyesen rendreutasított. Az izgalmak azon-
ban csak nem ültek el, mert híre futott a 

. nézőtéren, hogy a diákok a szünet után ké-
teülnek erélyesebb akcióra. 
. A műsor második felében folytatódtak az 
taemények. Néhány füttyszót kapott a »Ka-
lábriász-párti<; azonban a diákok ekkor már 
óvatosabbak voltak, mert hátuk mögött el-
helyezkedtek a rendőrség emberei. Nemsokkal 

Ezer miskolci kiránduló 
érkezik vasárnap Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársitól.) Vasárnap 
délelőtt háromnegyed tizenegy órakor érkezik Sze-
gedre a miskolci filléres vonat amely mintegy 
eer kirándulót hoz magával. Az érdeklődés olyan 
Cagy, hogy a hét közepéig a filléres gyorsra 
hitszázötven utas Jelentkezett, ez a szám azonban 
minden valószínűség szerint eléri vasárnapig az 
«ret Csak az a kír, hogy az eredeti tervtől el-
térően a miskolciak nem maiadnaK itt hétfőig, ha-
nem még vasárnap visszaindul velük a íiHéres, 
pedig az ut meglehetősen hosszú, közel hét óráia 
tart. 

Dr. Pálfg József polgármesterhslyettes, a város 
Idegenforgalmi hivatalának vezetője megtette a 
aökséRes intézkedéseket a miskolci kirándulók fo-
S»dására. A filléres vonatot az állomáson a Szent 
Uszló Levente Egyesület zenekara fogadja és zene-

mellett történik a bevonulás a Templom-térre. 
A Templom-téren, a lépcső.feljáratnál fehér kar-
Oalagos egyetemi hallgatók varjúk a vendégeket 
« azokat a csoportokat, amelyek külön program-
mal jöttek Szegedre, díjtalanul kalauzolják a város 
«gész területén. 

Tekintettet a pünkösdi ünnepekre, minden tcm>-
Ptemban ünnepi istentisztelel lesz. A fogadalmi 
*®plomban az énekes mise 11 órak >r kezdődik, 
Sután négy órakor orrfonahannvcrscim lesz. amely-
husz fillér a belépődíj. 

As alsóvárosi Mátyás-templom műkincsei délután 
és öt óra között tekinthetők meg. 

ktsinaqógában délelőtt 11 órakor orgonahang-
és egyházi zene lesz, a templom dél-

3 és 6 óra Rözütt tekinthető meg. 
A* evangélikus templomban este 7 ór; k >r kez-

JJ1* az istentisztelet, a görögkeleti templomban 

A 11 6rakor-
. *őrosi mazeum régiségtára cs képtára este 

oráii» íes/. nyitva. 

A Széchenyi-téren délben féltizenkettőtól egy 
óráig és délután öttől félhétig sétahangversenyt tar-
tanak, amelyen közreműködik a Hunyadi János 
honvéd gyalogezred zenekara és a leventezenokar. 

Délután 3 órakor és 5 órakor futballmeccs lesz 
az ujszegedi sportpályán, délután 3 órakor válo-
gatott tenniszversrng kezdődik az ujszegedi XEAC-
pályán a Vajdaság és Szeged csapatai között 

A szegedi proyrum a miskolciak számára a kö-
vetkező látnivalókat 'Sorolja fel: 

>Fogadalmi templom, Templom-tér, püspöki 
palota, 6s egyetemi épületek, áik«dok a nemzeti 
emlékcsarnok szobraival, klinikai épületek, szob-
rok: Tisza Lajos (Fadrusz János íkotása), Kossuth 
Lajos (Róna József alkotása), Szentháromság (Köliő 
Miklós alkotása), Dugonics András (Izsó Miklós 
alkotása), Klauzál Gábor (Vastag György alk^ása), 
Vásárhelyi Pál (irj. Mátrai Ferenc alkotása). II. 
Rákóczi Ferenc (ifj. Vastag György alkolasa), 
Széchenyi István (Stróbl Alajos alkotása), Dankó 
Pista (Margó Eífk alkotása), Rapaics Radó (Mar-
kup Béla alkotása), Deák Ferenc (Zala György 
alkotása), Erzsébet (Ligeti Miklós alkotása , *Hon-
védemlék (Zala György és Köllő Miklós alkotása), 
Nemzeti Megújhodás Emlékmüve (Zala György 
alkotása), Tiszapart, Stefánia-sétány a régi sze-
gedi vár romjaival, Széchenyi-tér és városháza, 
alsóvárosi templom a XV. századból, zsinagóga, 
református templom, városi muzeum, Újszeged vá-
rosi park, színház, mozik sportmérközések. Rend-
kívül érdekes az országban páratlanul álló impo-
záns védőinü, a körtöltés, mely a Tiszaparton kel-
lemes -gyalogsélával, vagy néhány peroes villamos-
utazással érhető el. Az ujszegedi parkba külön 
autóbuszok közlekednek a Templom-térről. Vitel-
díj 10 fillér. Tangai kirándulásra külön autóbusz 
rendelhető az autóbuszüzem Fekelesas-uccai iro-
tü iában. A Templom-téren az árkádok alatt szegcdi 

kü'őilerémségek árusítása, paprika, tarhonya, bor, 
szalámi, papucs, halbirska. mézeskalács, levelező-
lapok szegedi útmutatók stb.t 

A program a következő figyelmeztetéssel feje-
ződik be: t . . . 

»A város nagv sulvt helyez arra, hogy a láto-
gatók minden tekinteten meg legyenek elégedve, 
ezért kért a hatóság, hogy az ellátás, vagy ren. 

de rét körát fel mf r illó esetleges panaszok. t'T7.V ész. 
recéietek a város idegenforgalmi hivatalával közöl-
tessenek.« 

Hétfőn leplezik le innepélyes 
keretek k i z i l t az 5-is kosvé-

dek hasi emlékművét 
(A Dc! magyar ország munkatársától.) A voft sze-

gedi 5. honvédgyalogezred bajtársi szövetsége pün-
kösd hétfőn délelőtt 11 órakor ünnepélyes keretek 
között leplezi le a fogadalmi templom falában 
elhelyezett hősi emlékmüvet 

Az ünnepélyen megjelennek József főherceg, vitéz 
Kárpáthy Kamilló gyalogsági tábornok, a hon-
védség főparancsnoka, piüsi Komháber Adolf ny. 
gyalogsági tábornok, Scidc Rezső altábornagy, To-
kát sg György altábornagy, Nónaj Dezső tíbomok, 
az 5. ezred utolsó parancsnoka, llmnigs Aladár 
tábornok, Kiszelly István ezredes. 

Az ünnepély sorrendje a kővetkező: Vasárnap esti 

8 órakor zenés takarodó. Hétfőn reggef féltízkor 
tábori mise a Honvéd-téren lévő laktanya előtt 
amely az 5-ös honvédek laktanyája volt. A tá-
bori misét dr. Czapik Gyula kanonok, az ezred 
volt tábori lelkésze tartja. (Kedvezőtlen idő esetén 
a misét a rókusi templomban tartják meg.) A 
mise alatt a 9. gyalogezred zenekara egyházi éne-
keket ad efő. Féltizenegyig József főherceg a vité-
zek, a frontharcosok, a hadirokkantak és a bajtársi 
szövetségek küldöttségeit fogadja a Honvéd-téren, 
kedvezőtlen idő esetén a Horthy Miklós laktanya-
ban. Utána az 5-ös honvédek kettős rendekben 
Koós Kálmán ezredes vezetésével zenével az em-
lékmű elé vonulnak és ott elhelyezkednek. 

A* ünnepély sorrendje a következő: Dr. Firbűs 
Oszkár főreáliskolai igazgató beszéde, Glatlfelder 
Gyula püspök az emlékmüvei felszenteli, Józseí 
főherceg ünnepi beszédet mond és az emlékmüvet 
megkoszorúzza. Az emlékmüvet Szeged közönsége 
nevében dr. Somogyi Szilveszter polgármester át-
veszi. Az emlékmű megkoszorúzása után a zenekar 
a »Hiszekegy«-et játsza, amely közben a fogadalmi 
templom hősök harangja az elesett hősök em-
lékére megszólal. Az ünnepély befejezése után a 
díszszázad és a volt 5-&s honvédek a főherceg előtl 
díszmeiiete. Déli 1 órakor ebéd a Kass-szállö-
ban. (Jelentkezés Miksa századosnál, tiszti pavil-
lon, VIII. oszt, telefon 39—00.) Délután 3-kor cser. 
készavató ünnepély lesz a Templom-téren. A me j 
hívott vendégek és hozzátartozóik részére sárga-
színű jegyeket bocsátott ki a rendezőség. Amenv. 
nyiben valaki a meghívásra, illetve jegyre még 
igényt tart, kérésével forduljon Kuba Vilmos al-
ezredeshez. (Horthy Miklós gyalogsági laktanya.) 

AZÍ 5-ös honvédek emlékmüvének leleplezési 
ünnepségére a volt szegedi lovastüzérek háromne. 
gyed kj'enclcor az egyetem Kárász-uccai sarkánál 
gyülekeznek a tábori misére, délelőtt 10 órakor 
ugyan-sak az egye'.em Kárász-uccai sarkánál gyű. 
lekeznek az emlékmű megkoszorúzására. A volt 
haditengerészek délelőtt 9 órakor a Puzsin-féle 
vendéglőben gyülekeznek. A volt 4G-osok reggel 
9 órakor gyülekeznek a Tisza Lajos-körut és a Du-
gonics-tér sarkán, ahonnan az ezredzászló alatt 
századonkint tagozódva vonulnak az ünnepségre. 

s Y e c h e n y i m o z i 
Szómból és vasárnap, május hó 14 ésl5-én 

Melet Iifiben a terem mesterségesen lénél hitre! 

A b u d a p e s t i O m n l a 
n a g y s i k e r t ! ú j d o n s á g a ! 

A titkok hajója 
A híres U 172. drámája a világ! iborn 
tengeralattjáró hősies küzdelmeiről. 

Főszereplők: 

G e o r o O ' B r l e n , M a r i o n 

C e s s i n g . M o n a M a r i s . 

Kli -adáspk 5.7,0, va ár- és ünnepnap 3,5.7,0-l or j 
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