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Szolgftlatod gyógyszertárák 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3. Juszt Fri-

gyes Petőfi Sándor-sugárul 41b, Tö-

rök Márton Csongrádi-sugái u t 14. 

— A j adópengő márc i us 5 i n 
12.90 pengő. 

- o — 
— Idö járásjelentés. Várhaló időjárás 

kedd estig: Mérsékelt délkeleti, keleti 
szél. borúi:, ködös idő, sok helyen eső, 
illetve havaseső. A hőmérséklet alig vál-
tozik. 

— Dornbach Ferenc jelentkezett 

Alg irbóL A régi Délmagyarországnak egv 
barátja, Dornbacft Ferenc keresett tel ben-
nünket soraival iiatévi hallgatás után. 
Messze idegenből, Algériából, egy algéri 
katonakórházbíl jött 'a levél. Á" francia 
idegenlégióban szolgál és bejárta Indiát, 
Kinát, Indokinát, -ok szenvedésen és ka-
landon ment át. Felépülése után most már 
hazavágyik, mert mint irja : „Odahaza a 
romok fölött újra süt a nap es az Alföld 
aranysárga kalásztengerén uj irányból süvit 
végig a hazai szellő". Szegeden akarja 
majd kiadni tapasztalatokkai gazdag két 
könyvét és a Délmagyarországban szán-
dékozik ismertetni a magyarok sorsát az 
idegenlégiában. Egyelőre c ak gondolat-
ban jár az ujszegedi öreg tölgyek közöt 
és a köv tkezők köz'ésére kert fel ben-
nünket: ..Üdvözlet ismerőseimnek a ^essze 
idegenből, tavaszra hazajövök! Indokina. 
Kína, India után nyugalomra vágyom! 
Dornbach Ferenc, Cpl, Légion Étrangére 
Hopitál Maillot. Alger — Algérie." 

— Záro l t mezőgazdaság i termé-
nyek átvétele A szegedi közellátási fel-
ügyelőség értesiti a gazdálkodókat, hogy 
a zár a'á helyezett mezőgazdasági termé-
nyeket (lisztet is)! minden kiielölt gabona-
kereskedő köteles átvenni. Burgonya át-
vételére Szegeden özv. Bénák Jánosné 
(Kálvin-ter) Csáky Ferenc és özv. Csáky 
jánosné (Petőfi Sár,do -sugáru') jogosultak. 
Az étolaj és zsir átvételét a hatósági zsir-
gyiijtök végzi*. Minden visszaélés vagv 
egyéb gátló körülmény a Közellátási Fel-
ügyelőségnél : Szeged, Széchenyi-tér 7. 8z„ 
I. emeleten (Szeged-Csongrádi Bank épü-
lete) jelentendő. 

— Időszerű kérdések megbeszé-
lése a fő ispáni hivatalban. A közigaz-
gatás ügveinekes a felvetődött társada ml, 
valamintpoliiikai kérdések rendszeres meg-
be-zélésére dr. Pá ly György főispán min-
den hétfőre értekezletet hiv "össze a város-
házára. Az e!sö értekezlete1 hztfőn tartot-
tá* meg és ezen megjelentek a ro itikai 
pártok, a szakszervezetek, a renaórnató-
ság és a honvédség képviselői, valamint a 
tiszti főügyész, tiszti főorvos és a közellá-
tári hivat ii Vizetője. Az értekezlet cé'ja. 
felvetődött kérdésevet a nárto*, valamint 
a katonai es po itikai hatóságok a leg-
szorosabb baráti együttműködésben vitas-
sák és oldják meg. 

— Jéis ikeri i i t a z egyetemi bá l . A 
Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Szabadszervezele szombaton rendezte meg 
a Hungáriában az egyetemi báíat. A mu-
latságot népdallal nyitották meg, mnjd 
Péter ^László, a szabadszervezet elnöke 
mondott köszöntöt. A rektor kéivis 'leié-
ben Bartucz La os egyetem tanár adott 
engedélyt a tanc megkezdésére. Az ifiustg 
a késő reg -eli órákig a legjobb hangulat 
öan mulatott. 

— A rendőrség po l i t ika i osztályá-
n a k felhívása. A rendőrség politikai 
osztá ya felhivja azokat akik Szauer Fe-
renc volt tartalékos hadnagy, a nemzet-
védelmi osztály tisztjének multbani viselt 
dolgairól vala it >udnak, jelentkezz.nek a 
politikai osztályon. 

— M a este Boldizsár Kálmán „Far-
sangest*-je a Hágiban. 

A köztársasági elnök 
távirata 

Szeged népének 
(>zeged. március 4) Araint annakidején 

megírtuk, Tildy Zoltán köztársasági elnök-
ké választása alka'mab 1 Szeged varos 
közönsége táviratban üdvözölte az uj el-
nököt. Most a köztársasági elnöki hivatal 
Tildy Zoltán elnök őszinte köszönetet 
tolmácsolta dr. Pálfy Gvö gy főispánnak, 
a város nevében küldött szerencsekivan-
ságért 

Mmnerheim lemondott 
(Helsinki, március 4) A finn kormány 

közli hivatalosan: Manuerheim tábornagy, 

Finnország államelnöke lemondott (MTI) 

Másfélezres tömeg követelte Sándorfalván 
a közigazgatás megtisztítását 

Népgyűlés keretében tett hitet a nép a iöld 
t n e ^ - v é d é s ® ! m e l l e t t 

Vasárnap délelőtt fontos esemény, 

színhelye volt a sándorfalvi község-

háza udvara. A Nemzeti Bizottság 

gyűlésre hívta a falu népét, hogy 

állást foglaljanak a közigazgatás n.eg-

liszíitása és a föld megvédése mel-

lett. A községháza udvarán ember 

ember há t án szorongott, amikor 11 

órakor Palotás István, a Kisgazda-

Nemzeti Bizottságnak elnök©, a gyű-

lést megnyitotta. A megnyitó u t án 

Solymosi György a Nemzeti Paraszt-

párt nevében szólalt fel. Világos, 

tiszta okfejtéssel magyarázta , m l az 

oka a reakció megerősödésének és 

hogyan kell a demokráciának ell'-'u© 

védekeznie. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 

u tán Juhász Anta l elvtárs beszélt 

a Szociáldemokrata Párt képviseleté-

ben. Felszólalásában azt. fejtegette, 

hogy a demokráciának három fontos 

v ívmánya van: a földreform, a köz 

társasági á l lamforma és az, hogy a 

munkásság a szabad szakszervezetein 

és párt ja in keresztül tud védekezni 

a tőke kizsákmányolása ellen. Eze-

ket a v ívmányokat ápolni, erősíteni 

és minden t ámadás ellen megvédeni 

kell. Juhász Antal beszédét a tömeg 

élénk tetszéssel fogadta. 

A harmadik szónok Komócsin Zol-

tán elvtárs, a Magyar Kommunista 

Párt nevében beszélt. Beszéde első 

részében a jelenlegi gazdasági ba-

jok és nehézségek okairól szólt. Meg-

állapít ja, hogy a bajok legfőbb oka 

a nagytőke szabotálása. Megállapí-

tását számos példával támaszt ja alá. 

— A tömegek megmozdullak falun, 

városon egyaránt — mondotta Komó-

csin elvtárs — , hegy sorsuk jobbra-

fordulását kiharcolják- Ezzel a de-

mokráciának u j fejlődési szakasza 

nyílt meg. 

— Megvádolnak bennünket az í . ü — 

mondotta —, hogy lázítunk. Nem mi 

lázitunk — állapít ja meg —, hanem 

igenis lázítanak azok az állapotok' 

azok a jelenségek, amelyeket nap-

nap után látunk és tapasztalunk. Lá-

zit az például, hogy Sándorlalván 

6—8 éves iskolásgyermekek m a — 

március elején — cipő nélkül , mezu-

láb j á rnak az utcán. Lázit az, hogy 

a munkásság éhesen, rongyosan, 

fázva áll a munkahelyén és végzi ál-

dozatos munká j á t az ország újjáépí-

tése érdekében, ugyanakivor, amikor 

egy vékony — munkát lanul élő — 

réteg tobzódik és dőzscl. Lázi t az, 

hogy a parasztság oly nehezen meg-

szerzett földjét a reakciós köztiéit" 

viselők most a paragrafusok csávar-

fásával k i akar ják hozni a lába 

alőL Mi nem lázitunk, hanem igenis 

szervezünk népi mozgalmakat és élük-

re állunk a sorsuk, jövő jük érdeké-

ben vívandó harcukban. Ez m a ép-

pen olyan 'hazafias kötelesség, mint 

Kossuth idejében a szabadságharc 

volt. ^ 

- - E sorsdöntő harc győzelmes meg-

vívásának t i tka és záloga — fejezte 

be nagyhatású beszédét Komócsin 

elvtárs — a munkás-paraszt szövet-

ség a dolgozó tömegek, az országot 

uj jáépitők harcos összefogása és a 

nemzeti egység mine! ©1 ősebbé való 

összekovácsolása. 

A népgyűlés végén határozati ja-

vaslatot fogadtak el a jelenlevők, 

hogy táviratban kérik a minisztercl-

nőivi-öí a közigazgatás megtisztítását. 

30 doboz gyula 
1 pézsma 
(vxzipatkány) barért 

R O S M A N 
Szeged, Kárász-u. 8. 

(Hatósági lag engedélyezve). 

— M a lesz s z ú jság í rók Görbe 
É jszaká ja . Az uiságitóK Görbe Ejsza-
kaja ma, Kedden e-te tesz a Hungária 
összes termeiben. Az előjelek szerint Sze-
ged egész társadalma ott lesz a nagysze-
rűnek Ígérkező farsangi bucsuéjs'akán. 
Jegyek ma még egész nap válthatók elő-
veíe ben a Délmagyarország és a Szegedi 
Népszava kiadóhivatalában. Asztalt a fő-
pincérnél lehet rendelni. 

— A piar ista d i á kok farsangi dél-
után ja . Vasárnap délután az alsóváro-i 
kultúrházban » sz. gedi piarista gimnázium 
diákjai, a zárda es az állami leánygimná-
zium növendékeinek közreműködésével 
igen mű teszi é3 egyben hangulatos far-
sangi délutá t rendeztek, a termet zsúfo-
lásig megtöltő közönség előtt. Ügyes és 
gördülékeny rendezésben Kisfaludy Ká-
roly : Kérők cimü vígjátékát aotak elő A 
szere lök mindegyike kitünö megérzéssel 
játszott és egy-e,:y jelenein©! komoly mű-
vészi hatásokat értek el. Radnay Judit, 
Halász Klára, Hunyady Sarolta, valamint 
Matók György, Kolin László, Dési Vilmos, 
Ábrahám László, Szilágyi László, Meggyesi 
Ernő, Tárnok Nándor es Kiss Ernő szóra-
koztatták közvetlen játékukkal a közönsé-
gek Örömmel üdvözöljük e/t a kis diák-
szinészegyü test és rem Ij'ik, hogy a far-
sang után hasonló jó előadásban hallha -
juk majd alkalomadtán egy egy népi drá 
mánkat is. A műsort a gimnázium zenekará 
nak számai egészítették ki Wentzelk ostrn 
gyakorlott vezetésével, Hunyady László 
elsős glmn zista pedig kedves kis beve-
zetőt mondott. A délután bevételét, Sörley 
Zsigmond tanár bevezető szavat szernt, 
a sze én>sorsú falusi tehetségek felstgi-
lyezésere fordították, valamint a „gyermek-
hét" segitö munkájába kapcsolódtak be 
vele. 

— Hisoíf disznót a k a r t u k lopni a 
a betörök. Nem mindennapi betörés tör-
trnt a né főre virradó éjszaka lndre Gá-
bor asztalosmester Gergeiy-u'ca 6. szám 
alatti házánál, lndr. éknél nemrég történt 
m r egy betörés, akkor egy hizinyula: lo-
pót' el a tolvaj, aki 3z állat lenyúzott bő-
rét másnap visszavitte és kiakasztotta a 
nyúlólban. Ezu tal nagyobb „vadra" fajt a 
a tettesek foga. A magukkal vitt disznó-
ölő késsel leszúrták az asztalosmesternek 
az óiban levó mintegy i.etven kiló sulyu 

hizóját, de nem tudták elvinni, mert a 
disznóvisi -sra a názbeliek fe ébrdiek és 
megzavarták a tolvajokat, akik igy csak 
egy gyöngytyúkot meg egy vasbárdot zsák-
mányoltak' A házbeliet inén látták, amint 
a tettesek elmerekültek. Azt is látták, hogy 
hárman voltak, *zeméiyleirást is adtak 
róluk a rendörségnek. 

— Taggyű lés a z L'jságrróoithon-
ban. A szegedi Újságírók és Művészek 
Otthona vasárnap deleíőtt Gábor Arnold 
főtitkár elnöklesével taggyűlést tar ott. A 
tagok tnegoeszélték ; z Otthon aktuális 
probi máit, majd az elhangzott íeiszóla'á-
sokra válaszolva Gábor Arnold főtitkár 
bejelentette, hogy a jelenlegi nehéz viszo-
nyok között az alapító uis girók csak 
nagv küzdelmek árán tudj-k fe ntartani a 
klubot, de mindent elkövetnek fenntar-
tása é dekében, nogy a város művészei-
nek otthont nyújtsanak. Ezzel szemben 
elkerülhetetlenül szükséges az újságírók 
vezetésbe i szupremációja mert csak igy 
biztosítható sz Otthon fenntartása. A ta-
gok megnyugvással vettek tudomásul a 
bejelentéit. 

— Kuttarest Dorozsmán. A kiskun-
dorozsmai rendöregyesiüet március 3-án 
hangversenyt rendezett a kisku dorozsmai 
kultúrházban Több mint ezer főnyi hall-
gatóságnak valótlan nem mindennapi kul-
turális éltnénvben volt része. A Szegedi 
Nemzeri Szinház kiváló tagjai Lehotay Ár-
pád vezeté ével • lyan müso t produkáltak, 
mey messze kiemelkedik a megszokott 
eoadások sorából A kiskundorozsmai 
rendőr gyesület. élén Ladvánszky László 
rendőrszazadossal, Gaál Antal rendóifó-
nadnaggval Jés Dankó József, a kiváló ze-
nekari dirigens rendőrnad' aggyal, az el >-
adás megrendezésével olyan követésre 
niéltókuiturteljesitmeny produkáltak,amely 
méltó abh >z a nevelési szelemhez, melyet 
a demokrácia tűzött maga elé. 

— Belváros II . pártszervezetünk 
ebédje a szegéaygyermekek részére. 
A Magyar Kommunista P rt Belváros II. 
szervezete a mult héten tartott előadá-tá 
nak jövedelmebői es az azóta befolyt ada 
kozásból szegénysorsu gyermekeket és 
hadiárvákat látott vendégül ebédre. A sok 
kis szegf-nygverrnek boldogan fogyasztotta 
el azokat a jó faiatokat, amelyeket az elv-
társak áldozatkészsége juttatott nekik. • 

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET 

HETI MŰSOR > 

Kedd : A kör négyszögesítése, Leány-
ké-és. 

Szerda': A kör négyrzögesitése, Leány-
kérés." 

Csütörtök: Az obsitos. 
Péntek: Carmen. 
Szombat: A kör négyszögesítése, 

Leánykérés. 
Vasárnap délután : A kör négyszöge-

sítése, leánykérés. 
Vasárnap este: Az obsitos. 
Hétfő Luxemburg grófja (akciós). 

OQO 

A móravárosi pártszervezet 
ku l im délutánja 

A Magyar Kommunista Párt móravá-
rosi pártszervezete a 28 éves Vörös Had-
sereg tiszte'e'ére szombaton jólsikerült 
műsoros délutánt rendezett. A móravárosi 
párttagokon kivül felléptek a helyi orosz 
ezred lövészei és a szöregi magyar határ-
vadászkafonák ís. SciIíq Ferenc elvtárs 
.. Hiénajárás a Donvölgyében" cimü szin-
d rabiát adták elő. a szerző bevezető sza-
vai után A főszerepekben Mison János. 
Bánffy J-nosné. Mison Pinfvő, Katona 
Antrt, Varga lános. Hajó János, Losonczi 
Irtván és a Temesvári testvérek tűntek ki 
Kelemen Ibolya, Varga János, F. Papp 
Vera és a móravárosi szavalógáida, továb-
bá Mison Adolf szavalataikkal az orosz 
katona-kar énekszámaikkal, Berdijev és 
Csuprikov szovjet hadnagyok pedig orosz 
népi táncaikkal ar.vták nagy sikert. 

OOo 

Két orosz sz índarab . A Nemzeti 
Szinház ma, kedden két vidám orosz da-
rabot mutat be. Ha nem is volna a 
Szovjetunió legnagyobb szomszédunk, ha 
nem is köszönhetnénk oly sokat a felsza-
badító Vörös Hadseregnek, akkor is iro-
dalmi kötelességünk volna a legkiválóbb 
orosz drámaírók müveit bemulatni. Csehov 
egyike az orosz irodalom óriásainak Kő-
mives Erzsi, Benkő Miklós, és Bakos Gyula 
a bohózat három szereplője tudása leg-
javát adja. Két részre osztott voltaképpeni 
egyfelvonásos Valentin Kat jev „A kör 
négyszögesítése" cimü világhírű komé-
diája, amelv mindenütt át tö sikert aratott. 
A darab Moszkvában, 1931-ben a lakás-
ínség idején játszódik, ti hát ma is idő-
szerű úgyszólván az egész világon. Hor-
váth Juha, Dévav Hedvig, Kozák László. 
Gáti Pál és Bakos Gyula játszák a pom-
pás sz repeket. A premier egyúttal bemu-
tatkozása Horváth Gycrgvnek, a szinház 
fiatal rendezőjének, akinek bemutatkozá-
sát nagv érdeklődéssel várják. 

Mozart-hangverseny az Ujság+ó-
c i thoabau . Ritkán adódó művészi élve-
zetben volt része vasárnap 'délután az 
ujságitóot'hon közönségének. Pogánv Zsu-
zsa, dr. Sikolya István és Nádas Tibor, a 
Nemzeti Szinház operatársulatának tagjai 
Dénes Erzsébet közreműködésével Mozart-
es'et adtak. A három kiváló énekes tol-
mácsolásában sorra hangzottak ti a 
.Szöktetés a szerályból", a Varázsfuvola" 
és a „Don Jüan" dalai, áriái. A zsúfolt 
híz közönségének ezúttal először volt 
alkaima hallani Pogány Zsuzsát, aki kul-
turált hangú énekesnőként mutatkozott be. 
Finom előadá módja különösen jól érvé-
nyesült Pamira áriájában. Dr. Sikolya 
István hajlékony tenorja ugyancsak hatá-
sosan csengett és kiváltképpen alkalmas-
nak bizonvult a mozarti stilus megszólal-
tatására. Nádas Tibor már előnyösen 
ismert és kedvelt kvalitásait csillog atta. 
Különösen nagy sikere volt Ozmin áriájá-
val. A zongorakiséretet Dénes Erzsébet 
látta el. 

A MaDISz UjsomogyHelepeo. 
A MaDISz fodortelepi gárdája március 
3-án az ujs-'mogyiteleoi iskolában vendég-
szerepelt nagv sikerrel. Az előadás szín-
vonalát emelte Bá ány Pál, a kitűnő ma-
gyarnóta énekes és B >rány Pálné szereplése. 
Meg kell említeni Koncz Maria és Zalányi 
János nagys'kerü énekes kettőséi a ki é-
retet Dancsó Antal zongoraművész adta. 
A prózánál ki ün'ek : Náci László, Keve-
vári Irénke és Szé-ási Klárika pompás 
humorérzékkel, továbbá HorváthJ Nusika. 
Hegyes Gyula, Horváth Erzsébet, Somor-
jay Ferenc, Boha Ilona, Dancsó R zsika. 
Az előadás humorát mindvégig Tulipánt 
Kálmán konferanszié biztosította. 


