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í r . Szent-Györgyi Albert 
nyilatkozata moszkvai 

útjáról 
A szovjet Akadémia tagjai mi-

niszteri rangban vannak. — £15. 

példáját láttam a Szovjetunióban 

unnak, amit szeretnénk megváló-

' sitani Itt, a Dunáin edcnccbcn 

(Budapest, julius 6) Dr. Szent-
Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel-
díjas tudós tőbbheti moszkvai távollét 
Után kedden este visszatért a fővá-
rosba. 

A Magyar Távirati Irodá munka-
társa felkereste Szent-Györgyit és a 
magyar sajtó számára kért tőle nyi-
latkozatot; 

— Az ünnepséget részben Moszkvá-
ban, részben Leningrádban tartották 
— mondotta Szent-Györgyi profesz-
szór. Ezerkétszáz tudós jött el a ví 
Mg minden részéből. Szerintem vi-
lágtörténelmi jelentősége volt énnek 
az ünnepségnek, mert itt volt a nem-
zetkőzi tudomány első találkozója a 
világháború befejeződése után.ASzov 
jetunió volt az első állam, amely 
kézbevette a vllágmüvelődés tovább-
vitelének ügyét. Minden tudósnak Jól 
esett az a nagy vendégszeretet, amely-
ben részesült. Meg kell említenem 
hogy az Akadémia tagjai miniszter!! 
rangban vannak és teljes mértékben 
kihasználhatják ennek mindén elő 
nyét. Elvitathatatlan, hogy a Szovjet 
Tudományos Akadémia valóban az 
ország legkitűnőbb lodősail egyesili 
knagaban s igy érthető, hogy az állam' 
a legmesszebbmenőén gondoskodik 
zavartalan tudományos működésűkről. 

Meglátogattam még eljöttöm előtt 
Georgiát és Arméniát — mondja nyi-
latkozatának további részében a pro 
íesszor —, hogy lássam, hogyan bá-
nik a Szovjetunió a rájabizott kisebb-
ségekkel. Minden képzeletet felülmúl 
íxz a kép, amit ezeknek <a nemzetisé 
geknek a kulturája mutatott. Elő pét 
fiáját láttam annak, am*t szerelnénk 
megvalósítani itt, a Dunamedéncében. 
A magyar delegáció együtt volt a ro-
mán delegációval. Közösen elhatároz 
luk, hogy a jövőben ennek a megöl 
•fásnak szellemében fogunk együtt-
dolgozni. 

T ó e v f í l szárított, metélt, leves 
A c s Z I d nagyban és kicsinyben 

kapható V a 1 é r f é r elf. 

Meghal? Ausztrália 
miniszterelnöke 

(London, július 6) Az MTI je-
lenti: Ausztrália miniszterelnöke 
meghalt. Ausztrália nagy emberét 
vesztette el benne. Minden erejé-
vel az ausztráliai hadsereg meg-
erősilésén dolgozott. 

Szaharint kapnak a népjóléti 
fntézmények. Budapestről jelentik: 
A pénzügyminiszler egy nyilatko-
zatában bejelentette, hogy Sopron 
környékén elrejtett szaharint ku-
tattak fel 1 mázsa súlyban. E 
szaharint szét fogják osztani a 
népjóléti intézmények, körházak 
és más szociális intézmények kö-
zölt. 

Konzervatóriumi rangra emelik 
a városi zeneiskolát 

Harminctagu honvédzenekart szerveznek meg 
Szegeden — A zeneiskolai bizottság ülése 

B E L V Á R O S I M O Z I 
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Szombaton premierben és a következő 
napokon uj műsort mutat be: 

AZ ÁLDOZAT 
Dosztojevszkij ,A játékos" cimü 

világhírű regényének filmváltozata. 
Főszereplők: 

Plerre Blaneliar és Vivlan Románcé 
Előadások kezdete: 3, Háromnegyed 5 es tél 7. 
legyelovetel: d e. 11-12 óráig és az előadás 

kezdete előtt léi órával. 

(Szeged, julius 6) A város törvény-
hatóságának zeneiskolai bizottsága 
szerdán délben ülést tartott, amelyen 
a Városi Zeneiskolával foglalkozott. 
Kollár Pál, a zeneiskola megbízott 
igazgatója beszámolt az intézmény 
működéséről s kidomborította azt a 
nagyjelentőségű határozatot, amely-
nek értelmében ezév elején teljesen 
ingyen véltek fel olyan növendéke-
ket, akiket a szakszervezetek és a 
munkáspártok felvételre ajánlottak. 
Eddig 87 ilyen szegénysorsu, ingye-
nes növendék tanul a Városi Zeneis-
kolában. A növendékek létszáma 
egyébként elérte a 390-et, ebből 49 
százalék zongoraszakos, 20 százalék 
hegedülni tanul s a többi más vo-
nóshangszerek, fúvósok és az ének-
tanszak növendéke. Különösen az 
énektanszak növendékeinek száma 
szaporodott meg és ez a tanszak ki-
tűnő anyaggal rendelkezik. 

Kollár Pál beszámolt arról is, hogy 
a Városi Zeneiskolát konzervetóriumf 
rangra emelik s ennek érdekében el-
járt legutóbb a kultuszminisztérium-
ban. Ezzel kapcsolatosan operastudiő 
felállítását is tervezik, amely uj gene-
rációt nevelne a Városi Szanház opera-
társulata részére. A Városi Zeneiskola 
Vizsgái julius 16. és 19-ike között 
folynak le s a vizsgaelőadások nyil-
vánosak. 

A zeneiskola igazgatójának beszá-
molójához őrley Zoltán ezredes szólt 
hozzá és a zenei élet fellendítésével 
kapcsolatosan bejelentette," hogy a 
honvédelmi miniszter engedélye alap-

ján 3Q tagból ál ló kerületi honvéd-
zenekart állítanak fel. A zenekar már 
meg van szervezve, a napokban vár 
ják a "Budapestről szerződtetett kar-
mestert, aki megkezdi a próbákat és 
az oktatást. 

— Az a Célunk — mondotta őrley 
ezredes —, hogy Szeged kulturáját 
a régi nivörá emeljük. A honvédzene 
kar egy rövidesen mégszervezéndő 
filharmónikus zenekar magvát kell 
hogy képezze, "továbbá arra is hiva-
tott, hogy kiegészítse a színházi ze-
nekart, amelynek színvonalát emelje. 

Kollár Pál felajánlotta a honvéd-
zenekar számára a Városi Zeneiskola 
támogatását, amennyiben a honvéd-
zenenövendékek a zeneiskolában ok-
tatásban részesülhetnek. 

Dr. Bakos Géza kulturtanácsnok be-
számolt arról, hogy a város polgár-
mesteréhez három pályázat érkezeit: 
Renyé Anna, Rozsos Antal és Kertész 
Mária zenetanárok pályázata, akik 
havifizetéses, rendes tanárokká kérik 
magukat minősiteni. A zehebizottság 
Renyé Anna számára n j énekszakos 
tanszék megszervezését javasolja a 
polgármesternek, illetőleg a törvény-
hatósági közgyűlésnek. Addig is, amig 
a kultuszminisztérium hozzájárul az 
uj tanszék megszervezéséhez, Renyé 
Annát a Városi Zeneiskolához szerző-
déses tanárként alkalmazzák. Ugyan-
csak havifizetéses tanárként javasolta 
a bizottság Rozsos Antal alkalmazását, 
míg Kertész Mária, aki szintén ének-
szakos, megmarad továbbra is óra-
adó tanárként. 

A román kormány a kolozsvári 
magyar egyetemnek adta át 
a Hargita-fürdői üdülőtelepet 

A magyar tannyelvű Iskolák érvényes bizonyítványt adhatnak ki a tanulók-
nak. — Nem kell noszfrifikáíni az utóbbi négy évben ÉszaSíCrdéiybcn 

szerzett o kleveléket 

(Bukarest, julius 6) Az erdélyi ma-
gyarságot és különösen a kolozsvári 
magyar egyetem orvostudományi ka-
rát érdeklő űgyüen hpzott döntést a 
román egészségügyi miniszter. A har-
gitafürdői egészségházakat ugyanis át-
adta a magyar egyetem céljaira. A 
magyar kormány ezt az üdülőtelepet 
katonai célokra használta, majd1 ősz-
szel a hitlerista és Horthy-csapatok 
elűzése után a reakciós román kor-
mány rendeletére azi egészségügymí-
nisztérium foglalta le. Azóta elha-
gyottan á l l ez a 400 ágyas egészség-
ház, mig most azután a magyar népi 
szövetség közbenjárására átadták a 
magyar egyetem céljaira. 

Tárgyalások folytak a romániai 
magyar közép- és alsófoku tanügyek 
kérdésével kapcsolatban a magyar 
népi szövetség és a román kultuszmi-

niszter között. A tárgyalások mindvé-
gig a legmegértőbb és legszívélye-
sebb mederben folytak le és ennek 
eredményeképpen a közoktatásügyi 
miniszter rendelete értelmében az 
összes magyar tannyelvű iskolák, azok 
Is, amelyeknek nyilvánossági jellege 
nincs, a folyó iskolai évre törvényes 
iskolai bizonyítványt adhatnak ki és 
•em kölelesek tanulóikat külön ál-
lami vizsgáztató bizottság elé állítani. 

A román közoktatásügyi miniszter a 
magyar népi szövetség küldöttsége 
előtt kijelentette, hogy mindent latba-
vet a délerdélyi iskolák államsegélyé-
nek kiutalására. Elfogadta a küldött-
ségnek azt a kérését is, hogy az utóbbi 
négy év alatt Északerdélyben szerzett 
okleveleket Romániában mindén kü-
lönösebb vizsga vagy hosztifikálás nél-
kül elfogadják. 

Együttműködés a szegedi gyárak 
és ipartelepek között 

A termelés megindítása és fokozása érdekében gépi erővel, 
meg szakemberekkel segítik egymást 

(Szeged, julius 6) Nagyjelentő-
ségű megegyezés jött létre a sze-
gedi gyárak és ipartelepek kőzött 
a mérnökszakszervezet kezdemé-
nyezésére. A rqegcgyezés hivatva 
van. hogy az újjáépítés keretében 
megindult nagyszabású termelő-
munkál hatékonyabbá tegye és a 
termelési fokozza. Elhatározták 
a gyárak, hogy szoros együttmű-
ködést létesítenek egymás kisegí-
tésére. A háború pusztításai kö-
vetkeztében ugyanis több gyárnak 
nem maradlak meg .egyes terme-
lési eszközei, vagy az anyagbe-
szerzés körül vannak nehézségei, 
esc Heg szakemberei .hiányoznak. 

Ilyen esetekben az a gyár, ame-
lyik rendelkezik az amott hiány-
zó szükséges géppel, szerszámmal, 
vagy anyaggal, kölcsönadja azt a 
nélkülöző vállalatnak, amit az 
más alkalommal mással tud viszo-
nozni. Az együttműködés gyakor-
lati lebonyolítása céljából a sze-
gedi gyárak és ipartelepek veze-
tői időközönként megbeszélésre 
ülnek össze. Az első megbeszélést 
szombaton délután 4 órakor tart-
ják a városházán, a főispáni hiva-
tal melletti tanácsteremben. 

Itt említjük meg, hogy azokat a 
szegedi gyárakat, amelyeket ed-
jdifl .az orosz hadsereg, veit igénybe, 

már mind visszaadták a tulajdon 
nosaiknak. Igy most már teljea 
egészében a magyar fogyasztók! 
érdekeit szolgálja a dohánygyár, 
a gyufagyár, a két cipőgyár és aj 
Pick-szalámigyár. Az utóbbi ugyani 
jelenleg nincs üzemben, de üzem-
behelyezésére megtörténtek az in-* 
tézkedések. 

H Í R E K 

Szolgálatos gyógyszertárak 

Takáts István Klauzál-tér 3. Tel* 
fon: 13—59. huszáry Keresztes Béla d r , 
Petőfi Sándor-sugárut 41 b. Telefon: 
17—77 Török Márton, Csongrádi-sugár-
ut 14. Telefon: 13—64. 
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— Műsoros délután a Nemzeti Se-
gély javára. A Szént Erzsébet-leány-
gimnázium és a fiugimnázium julius 
8-án, vasárnap délután fél 6 órakor 
műsoros előadást rendeznek a Nemzeti 
Segély javára a Városi Zenede nagy-
termeben. Mindenkit szeretettel elvá-
runk e nemes cél megsegítése érde-
kében. 

— Tizennégy vagon pécsi szenei 
kaplak a szegedi kovácsok. A szegedi 
kovácsok műhelyeiben már-már meg-
szűnt a munka, mert a mesterek nem 
rendelkeztek üzemanyaggal: nem voll 
szenük. A kovácsok tudvalevőleg nem 
tudnak közönséges tüzelőszenet hasz-
nálni, kovácsszénre van szükségük 
mesterségük folytatásához. A kovácsok 
Lóránt Gyula iparügyi miniszteri biz-
toshoz fordultak, aki szerzett is szá-
mukra megfeleló szenet 14 vagonnal. 
A 14 vagon kovácsszén már meg is ér-
kezett Pécsről Szegedre és kiosztása 
hamarosan megtörténik. Az utalványo-
kat az ipartestület osztja szét a kovács-
mesterek között. A szénből nemcsak a 
szegedi kovácsok, hanem szegedkörnyé-
kiek is kapnak. A környéki falvak és 
természetesen a tanyaközpontok kovács-
iparosai is jelentkezhetnek utalványért. 
Itt emiitjük meg, hogy Lóránt Gyula 
iparügyi miniszteri biztos csütörtökön 
Budapestre utazott, hogy ujabb szén-
szállítmány kiutalását kérje Szeged szá-
mára a minisztériumban. 

— A kormány 49 millióval segé-
lyezi az irókat és művészekel. A MTI 
jelenti Budapestről: Az irók és művé-
szek megsegítése tárgyában előterjesz-
tést dolgoztak ki. Az előterjesztés sze-
rini 40 millió pengőt fordítanak a se-
gélyezési akcióra. Az első hónapban 7 
millió pengő, a többi hónapokban 3 
millió kerül kiosztásra. A már beérke-
zett művészek és irók egyösszegben, 
mig a fiatalok hónaponkint kapják a 
segélyt. 

x Megjelent a fasiszta és szovjetelle* 
nes könyvek részletes jegyzéke A jegy-
zéket egy Szegeden tárgyaló bizottság 
állította össze a Magyar Közlönyben 
megjelent első hivatalos jegyzék felhasz-
nálásává. Szombattól kezdve kapható a 
Délmagyarország kiadóhivatalában és 
a könyvkereskedésekben. 

— Vádirat Makkal Sándor ellen. 
A MTI jelenti Debrecenből: A debre-
ceni népügyészségen Daróczy István 
népügyész készítette el Makkai Sándor 
egyetemi tanár ügyében a vádiratot. A 
vád szerint „Tudmánnyal és fegyverrel1* 
cimü munkája miatt indult meg ellene 
az eljárás. 

— Helyesbítés. A Magyar Nők De-
mokratikus Szövetsége által 7-én este 
9 órai kezdettel a Hági-étteremben tar-
tandó műsoros, tánccal egybekötött 
estély belépődíja a tegnapi téves hirde-
téssel szemben 10,— pengő. (Jegyek 
kaphatók a Demokratikus Nők Szövet-
ségében, Tisza Lajos-körut 57. pintek 
délután 3—5-ig és szombat délelőtt 
9—12-ig.) 

K O R Z Ó M O Z I 

Ma i é s m i n d e n n a p 
a pompás amerikai vígjáték. 

Mickey Rooney 
és Judy Garland 
ragyogó főszereplésével 

NEM 

GYEREKJÁTÉK 

Előadások kezdete: 3, háromnegyed 5 és tél I 
|egyelővétel' d. e. 11-12 óráig é» az előadás 

kezdete előtt fél órával.. 


