
HéífBn délután megnyílt 
a szegedi lépegyefem 

(Szeged, mi jns 29) Hétfőn délután 
a szegedi tudományegyetem megnyi-
totta kapuját a nagyközönség számára, 
bogy úgynevezett népegyetemi előadá-
sok keretében szolgálja a magyar kut-
turát. Az első előadást dr R i e s z Fri-
gyes egyetemi tanár, rektor nyitotta 
meg, kifejtve, hogy ezek az előadások 
a tavalyról már ismert szabadegyetemi 
előadások folytatásai, de két lényeges 
bővítéssel. Az egyik az, hogy az egye-
tem mindenkinek megadja a lehetősé-
get előadás tartására, aki tudományos 
•zinvonalon tud a nagyközönséghez 
szólni. A másik pedig hogv az egyetem 
még nagyobb közösséget akar bevonni 
és szerelné ha részivenne ezeken az 
előadásokon a magyar dolgozó társa-
dalom minden rétege. 

Az egyetem rektorának megnyitója 
után B a r t u c z Lajos dr., a szegedi 
fcgyelem liires antropológus professzora 
tartotta meg előadását a magyar Jako-
binusok exhumálásáról. 

- Aligha kezdhclnénk alkalmasabb 
előadással népegyetemi sorozatunkat, 
mint azon hős férfiak felelevenítésével, 
akik először indították meg nálunk a 
demokrácia eszméjét és ezért életük-
kel fizettek — mondotta Bartucz pro-
fesszor. fiopen ma száziUven éve, 1795 
ináius 28-án íe :eztet le le I. Ferenc 
császár a Vérmezőn Martinovics Igná-
cot és négv társát, junius 2-án pedig 
még két társukat Temetésük titokban 
történt és alig tudta valaki, hogy hoi 
vannak eltemelve 

Rarlucz professzor a továbbiakban 
elnion tta azl a fáradságos és nagy tu-
dományos körüliekintést igénylő mun-
kál. amellyel a sírokat felkuialták és 
azután a személyazonosságot megálla-
pították. 

Erről a fáradságos és nagyjelentő-
íépű kultnrmunkáról 1919-ben Gárdo-
nyi Albert könyvet is irt, de az akkor 
fellépő ellenforradalom indexre telte 
ezt a könyvet, sőt még Martinovicsnak 
és bős társainak csontjait is cl kellett 
rejteni a budapesti városháza pincé 
Jé! en. Tizenegy év múlva azonban ti-
tokban mégis eltemették őket és a ke-
repeli (emelőben csupán egy egyszerű 
márványtábla jelzi sírjukat. Most nem 
tudtak, IIOJ.'V vájjon a bombázások 
alkalmával épen maradtak-e. 

I áthatjuk tehát, hogy a tndomá 
nyos kutató elölt sokszor poliiikai és 
más nehézségek is állhalnak. — fe-
jcszte be előadását Bartucz professzor, 
'— de szilárd a meggyőződesem, liogv 
n tudományos kutatónak nem szabad 
lipyelomhe vennie a nehézségeket és 
csak az igazság kutatásának és megrnu 
tatásának kell lebegnie szeme elölt. 

Az elejétől végig n >gy érdeklődéssel 
kisért előadás végén Bartucz profesz-
szor velielt képeken mutatta be ide-
vágó ásatásainak eredményeit. Végül 
az elnök, bejelentette, hogy kedden 
délután Tólh László: A francia fórra 
dalom eszméi cimen tart előadást. 

Letartóztatták a német-
barát Knul Hamsnnt 

(London, május 29) Knul l lamsunt 
a Nobel-dijas norvég irót oslói ottho-
nában letartóztatták. Azzal vádolják, 
hogy a német megszállás alátt német-
barát magatartást tanúsított. 

[ ven lesz gy&isöfcs 
(MTI) A szakminisztériumok kikül-

dötteinek részvételével pénteken dél-
eltót értekezletet tartottak a közellátási 
m°misztériumban u gyümölcstermelés 
fel isználási, feldolgozási és szállítási 
n; ikómáinak megbeszélésére. Megálla-
pító.; k, hogy várakozáson felül nagy 
i'vi inölcstermésré lehet számítani és a 
kilálá o'.t olyanok, hogy Budapest el 
ic- i ilva gyümölcscsel. 

< '.mipán Kecskemétről átlag napi 300 
lov.is' ocsi friss gyümölcs érkezésére 
Jenéi zámitani. A közellátási miniszter 
a gyümölcs tartósításinak kérdésében 
látta a legfontosabb feladatot és ezért 
fokozott súlyt helyez az uiabb aszaló-
berendezések létesítésére és a meglevő 
aszalók és konzervüzemek minél sür-
gősebb helyreállítására. 

— Az üuáftá Kertészek és Faisko-
lások Csoportja május 31-én, csütörtö-
kön délelőtt 10 órai kezdettel Újszege-
den, a ' óth-féle vendéglőben gazdasági 
értekezletet tart. A tárgy fontosságára 
való tekinlettel kérjük" az érdekeltek 
megjelenését. Elnökség. 
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Tarpáii helyezték M k nyugalomra 
Bajcsy Zsilinszky Endrét 

Debrecen b n c s a j a a nemzet nagy halottjától 
(Debrecen, május 29) Vasárnap éjjel 

szállították gépkocsin Debrecenbe Baj-
csi-Zsilinszky Endre holttestét. F,gész 
Debrecen városa a nemzet nagy ha-
lottja iránt érzett mélységes hálával és 
őszinte megrendüléssel állta körül a 
koporsót 

A kormányt S z a b ó István honvé-
delmi államtitkár képviselte. Jelen volt 
a halolt özvegye is, továbbá az egy-
házi és katonai kiküldöttek. 

Legelőszőr ö r y István főispán 

! szólt a nagy halott koporsójánál Ez-
i után J u h á s z N a g y Sándor, a Nem-
zeti Bizottság elnöke mondott gyász-
beszédet Megható szavakkal emléke-

1 zett meg a nemzet halottjáról J u h á s z 
Géza tankerületi főigazgató, a Nemzeti 
Bizottság tagja. D ö n d s z Gyula lel-
kész szavai után a gyászkocsi lassú, ün-
nepélyes menelben indult el Tarpára. 
a magyarság nagy halottjának végső 
nyugvóhelyére. 
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a kereskedelmi és iparkamara akciója 
az ülfillfi és a Dunántul vasúti 

összeköttetésének megjavításáért 
A terv szerint viszonossági alapon n. n. korridor-kocsUk 

Jugoszlávián keresztül 
közlekednének 

(Szeged, május 29) A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara minden ren-
delkezésére álló eszközzel arra törek-
szik, hogy kerületében az ipari ter-
melés és kereskedelmi forgalom az 
egész vonalon mielőbb meginduljon. 
Az ujjáépités munkáját kívánja ezzel 
előscgileni a kamara. Ennek a fel-
adatnak teljesítésénél a legélénkebb 
figyelemmel kiséri a kamara a vasúti 
forgatóm alakulását, aminek döntő be-
folyása van a termeléshez szükséges 
energiának és nyersanyagoknak, va 
lamint a termelt javaknak a szükség-
letek helyére való szállításánál. Leg-
utóbb például részlvett a kamara a 
szeged—budapesti közvetlen vonat-
összeköttetés helyreállításáért indított 
akcióban, ami azóta, mint köztudo-
mású, sikerrel is járt. Most Szegednek 
a Dnnáiiinilal való összeköttetése ér-
dekében szerkesztett memorandumot 
a vezetőség a kereskedelem-, é s köz-
lekedésügyi miniszterhez. 

A felirat rámulat, hogy a Dunántul 
és a Duna-Tisza közének egyik igen 
fontos vasúti vonala a Szeged—Sza-
hadfka — Csíkéria — Baja—lljdonibóvár 
viszonylat. Ezen a vonalon a múltban 
az energiatermelés nélkülözhetetlen 
anyagain kivül egyéb rendkívül fon-
tos mezőgazdasági és ipari cikkek 
szállítása bonyolódott le. A fegyver-
szüneti szerződés megkötése óta azon-
ban a szállításnak ez a viszonylata 
megszűnt, ami a gyakorlatban annyit 
jelent, hogv a forgalmat a 262 kilo-
méteres Szeged—K'akunlétegyháza— 
Kiskunhalas— Baja—UJdómbóvár nivo-

Párthíreh 
A Szociáldemokrata Párl fodortelepi 

szervezete május 31-én, csütörtökön 
délután 5 órakor párlnapot tart Gedói 
villamossor 15. sz. alatt. 

A Szociáldemokrata Párl felsővárosi 
nőcsoportjának megalakításához szere-
tettel várjuk a felsővárosi asszonyokat 
és leányokat junius 1-én, pénteken dél-
után C órakor. Vásárhelyi-sugárut 22. 

A Független kisgazda, földmunkás 
és polgári párt szegedi szervezete má-
jus 3t-én Űrnapján délelőtt 11 órakor 
Fclsőközponton a Kullurházban, junius 
3-án vasárnap délelőtt 11 órakor Belsö-
domaszéken a Bózsó-vendíglőben, dél-
után 3 órakor pedig Külsödomaszóken 
a Fodor-vendéglőben párlgyütést tart. 

A Magyar Kommunista Pár! szerdai 
párlaapjai. A Magyar Kommunista ttárt 
szegedi pártszervezetei szerdán pártna-
pot tartanak. Tárgy: A szakszervezetek 
az ujjáépités szolgálatában. Belváros 
Kálvin-tér 6., előadó: Dénes Leó, Alsó-
város Róka-utca 21., e lőadó: Szirmai 
István, Felsőváros Római-körut 21 , elő-
adó: Tombácz Imre, Rókus Orgona-
ulca 6/a., előadó: Gyólai Islván, Móra-
város Móra-utca 3., előadó. Komócsin 
Mihály, Somogyitelep III. utca 75., elő-
adó: Pikler G-éörgy, Újszeged Népkert-
sor 5., előadó: Bohó András. Az elő-
adások mindenütt 6 órakor kezdődnek. 
Párttagok megjelenése kötelező. Érdek-
lődőket szívesen látunk 

naion kell lebonyolítani a ISO kilo-
méteres Szeg«d:—Szabadka—Csikérfa 
—Baja—UJáoinbávár útvonal helyett, 
Az utóbbi összeköttetés visszaállítása 
esetén tehát a szállítás utja 80 kilo 
méterrel megrövidülne, ami a jelen 
legi mozdony- és vagonhiány mellett 
rendkívül nagy energia-, anyag- és 
időmegtakarítást eredményezne a Du 
nánlul és az Alföld mezőgazdasági, 
valamint ipari termelése, kereske-
delmi forgalma számára. Éppen ezért 
a kamara arra kéri feliratában a ke 
reskedelmi miniszteri: a külügymi-
niszter közreműködésével eszközölje 
ki a szövetséges ellenőrző bizottság-
nál, hogy a viszonosság elvének al-
kalmazása a'apján a jugoszláv hivata-
los tényezőkkel olyan megállapodást 
lehessen létrehozni, amely a Dunán 
tul és a Duna-Tisza köze szállításai! 
a Szeged—Szabadka-C i! éj ja—Baja— 
-Ujdombóválővonal használata ulján bo-
nyolilja le. A viszonosság elvérc az 
ért hivatkozik a kamara, mert a ma-
gyar hatóságok előzéko.uysége tette 
lehetővé jugoszláv kérésre, hogy a 
Temesvár—Szőreg—Röszke—Szabadka 
útvonalon közvetlen vasufl forgalom 
létesült ós ezen az útvonalon az úgy-
nevezett korridor-kocsikban útlevél- és 
vámvizsgálat nélkül lehet utazni, az-
zal a megszorilássai, hogy a röszke— 
-zeged—szőregi 21 kilométeres sza-
kaszon sem fel-, sem leszállás nem 
lehet. 

A kamara feliratát héttőn küldlök 
cl a minisztériumba. 
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Szaksrarvezsll h'iek 
A Zenészek Szabad Szakszervezete 

szerdán, május 30-án dclulán 1 órakor 
közgyűlést tarl, melyre az összes tago-
kat saját érdekükben megjelenésre kö-
telezi. Tárgy: a vendéglálóiparban 
leendő alkalmaztatás. Vezetőség. 

Felhivjuk a Szeged város kül- és 
belterületéin lakó összes szülésznőkéi, 
hogy május 30-án délután 4 órakor 
saját érdekükben jelenjenek meg a 
szakszervezett székházban tartandó 
megbeszélésen. Tárgy: a szülésznői díj-
szabás megállapítása Vezetőség. 

Szerdán, május 30 án délután 4 óra-
kor a pékiparosok értekezletet tartanak 
kenyér- és sóügyben a székházban. 

délután 5 órai kezdettel fodrász-
munkások taggyűlése a munkabér- és 
munkaidőrendezés kérdéséről a szak-
szervezeti székházban. (Horlhy M.-u. 8.) 

A tanárok, tanilók szabad szakszer-
vezete csütörtökön 3 órai kezdetlel ve-
zetőségi, 4-kor a tantestületi kiküldöt-
tek bevonásával választmányi, 5-ltor 
taggyűlést tart a Klauzál G. gimnázi-
umban. 

MAGYAR-OLASZ 
BANK Rt. 
szegedi fiókja 

á t u t a l á s t váBlal Sp.-re. 
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Szolgi lalos g y j «y « i í r í ú j < 
Takáts István, Klauz't'-tér '. Tele-

fon: 1 i—50. huszárv Keresztes ttila <ti\, 
Petőfi Sándor-sugárut 41 b. Telelői: 
17—77. Nemecz Dezső, Csoa 'rita-sa ( in-
ul 11. Telefon: 13—51. 
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— Gyermeke'.;'! « J is a Nea iz sü Se-

gélyben, Vasárnap dé'ulán a Nemzeti 
Segéiy tombolával egybekötött, jól si-
került gyeruiekelöadast rendezett. A 
műsoron szerepelt József Attila „Mama" 
cimü költeménye, továbbá Ady Endre 
„Proletárfiu" vcr.se, Pikler Anna egy-
szerű, finom tolmácsolásában. Lukács 
Imre oékeversét a közönség megúj-
rázta. „Igazságos, boldog, szabad jövőt 
akarunk" hangzott lelkesen a gyermek-
kórus ajkán az ifjúság követelés j Nagy 
tetszést keltett Gróf Sándor ir ós fran-
cia népdalclőadási. A legnagyobb si-
kert „Saláta Sára" cimü kedves mesí 
tömegjelenete aratta a gyermekek köz-
vetlen játékával és az ízléses, ötletei 
kosztümökkel A műsor után a Nem-
zeti Segély három babát sorsolt ki in-
gyenesen, egyet a szereplők, egyel t 
vendéggyermekek és egyet a Nem tel! 
Segély gyermekek között. 

— A város a d a ttn-ern ál u ;oü aie 
nyitásáért. Sz-ged iskolai é etéro b.'ni-
tólag hat, hogy a diákintérnálusok a: 
idei tanévben nem nyithattak meg ka-
puikat. A város mindent elkö.et , hogy 
a bajon segítsen s internál.isok in -
nét előbb megnyílhassanak L'gyinis 
sok vidéki diák es k el az iskolázástól 
azért, mert nincs Irat laknia Ad iig is, 
amig valamennyi intern Ilus m - civil-
hat, az igénybevétel alól most fe!-za-
baduit Bo!dogasszouy-su ;áru(: M\V-
internátust akarják átadni a renl v :> 
lésének otvan ntódo.i, liogv abba ne-
csak vasutasgyerekeket vegyenek tel, 
hanem mindenféle ditk o t lno i t IL t -
jon benne. A város E gy e. s s v La i>>-
nak, a korrepetáló ós önképző isko'a 
igazgatójának adott megb zást, h.»jv 
ezirányban a tárgyalásokat a MÁV-val 
lefolytassa és az internálurt ine ;nyi ssa. 

— Vidám Uja i ig ) mij< i> t,"széfe-
den A szegedi cserkész;;': ':!:! gimat-
zitrinl csapatni és MaDISz, k >'. ipisko is 
tagozata vasárnap vidám diiknl.ijá ist 
rendezett az ujszegedi játsz. >!ére i. \ 
vidám kis társas i,; vasár mp délelőtt 
i n d u l t á t kompjárattal IJisze .'cJr ••. V 
délelőtt is már igen lelkes hangulatba i 
telt el. Fiuk-leányok cgvarint nagy 
lelkesedéssel vettek részt az ötletes 
szónokversenybea, mezei futóverseny-
ben és a többi szórakozási alkaton-
ban. Az ebédutáni kultúrműsor kere-
tében a diákság f e i i s n r r v j az i tazi 
népi szellem szükségességét népi álé-
kot, táncot mulatott b n é p i mesével 
szórakoztatott és népdalra tanította a 
fiatalságot. A szabadéra keretén belül 
táncra került a sor, sajnos azonban 
még mindig nem történt meg a meg-
felelő népi páros láncok télies-felgyüj-
tése és igy valóban kénytele.i az ifjú-
ság még mindig a jazz idegen ütemeire 
táncolni. A táncot sporlszámok vál-
tottál: fel: labdarúgás, határdobó, ké-
zilabda, slukkolás, kiszorító stb A jól 
sikerült majális után a társaság kato-
likus tagjai májusi lilánián vettek 
részt a Lurdi-barlangnál. Nyolc óra 
tájban tért vissza a lelkes csapat egy 
jól sikerült majális emlékével a sze-
gedi oldalra. 

— Életfogytiglani fogházra ítéltél 
Manrrast. Párisból a Reuter-iroda je 
lenti: Maurrast, a királypárti Aclion 
Francaise főszerkesztőjét a lyóni tör-
vényszék életfogytiglani fogházra Ítélte. 

x A szegedi nyugdíjas színészek 
junius 1-én jetenlkczzcaeU a szinliázl 
irodában délelőtt I I árakor. 

x Dr Földes Pái rendelőjét megnyi-
totta, Dugonics-tér 8—9. Rendel bel-
belegeknek délután 2-től fél négyig. 

x Esküvő, össy-örtey Gabriella és 
Dr. Vinkler Elemér egyetemi magán-
tanár május 31-én 12 óra 30 perckor 
tartják esküvőjüket a fogadalmi tem-
plomban. 

Szeged Városi Sztáliáz 
Igazgató : dr. Baranvi János. 

Salamon Béla a 
Nyitott ablakban 

Szombattól héttőig délután 6-uor 


