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H I R E K 

NAPIREND 
Május 7. 

Nemzeti Szinház: fél 7-kor Az utolsó 
Vsrebély-loány. (Operettbérlet B. 3) 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor: Örökké a tied. 
(Amerikai film) 

Korzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8 
órakor Laila, észak leánya. (Svéd 

film) 
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 

fél 8 órakor: Napos oldaL (Svéd film.) 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óráig.. 

Muzeum zárva. 

Szolgálatot gyógyszertárak 

Nyilassy A. Római-körut 22, Bar-

csay Károly Tisza Lajos-körut 32, 

csu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jen5 
Klébelsberg-tér 4, Leinzinger Pál, Ta-

karéktár-utca 8. 

- Az 
1370 pengő. 

adópengö május 7-én 

— Időjárás jelentéi. Várható időjárás 
kedd estig: Mérsékelt keleti szél, több-
felé záporeső, zivatar, a hőmérséklet át-
menetileg ismét emelkedik. 

— Főkapitányi értekezlet Buda-

Sesten. Diczfalussy Ferenc rendőr-vezér-
rnagy Budapestre utazott, hozy résztve-

gyen az országos főkapitányi értekezleten. 
Előreláthatóan szerdán érkezik vissza 
Szegedre. 

— Harmincnégyéves n Pravda. 
Moszkvából jelentik: A szovjetsajtónak és 
az egész Szovjetuniónak nagy ünnepe volt 
május 5-én. Harmincnégyévvel ezelőtt, 
1912 május 5-én jelent meg az ujtipusu 
szocialista lap, a Pravda első száma. 
Szovjetunióban a Pravda első számának 
megjelenése minden esztendőben nagy ün-
nep, amely nemcsak a sajtó munkásai, 
hanem az egész Szovjeiunió népének 
ünnepe. 

— Cserkészünnepély Újszegeden. 
A 82. sz. Zrínyi cserkészcsapat Újszegeden 
vidám háziüanepséget rendezett, a cser-
készujoncok felavatása alkalmából. A csa-
patparancsnok szavai után a cser készszü-
lők nevében Örley Zoltán vezérőrnagy 
szólt a megjelentekhez, majd vidám mű-
sorszámok, népi táncok, népdalok és népi 
játékok követték egymást. Különösen nagy 
sikert aratót a Szegeden szélesebb körök-
ben is jól ismert Háry János cserkész-
bábszinház. 

— Házi szarkát fogott a rend-
őrség. Néhány nappal ezelőtt ifj. Judia 
Pál asztalos nagyszéksósi tanyájába be-
szegődött egy 17 éves fiatalember. Az első 
kedvező alkalmat mindjárt lopásra hasz-
nálta fel és 12 kiló szalonnával, kolbász-
szal és egy bőrkabáttal meglépett a ta-
nyáról. A lopott holmikat Szegeden eladta, 
majd mostanig a szegedkörn éki tanyákon 
csavargott. A szegedi rendőrség bűnügyi 
osztálya sikeres nyomozás után elfogta 
é3 átadta a fiatalkorúak bíróságának. 

x Halálozás. Nagy Mátyás mészáros 
és szobafestőmester május 5-én 67 éves 
korában meghalt. Temetése május 7-én 
délután 3 órakor lesz a rókusi temető 
halottasházából. 

— Betiltották a „Ludas Matyi" 
legújabb számát. Budapestről jelentik: 
A belügyminiszter a „Ludas Matyi" cimü 
hetilap 5 én megje'ent 17. számanak ter-
jesztését az ország erdekeit sértő tartalma 
miatt megtiltotta. 

— Jó l sikerült tarkaestet rendez-
tek a városi a lkalmazottak. A városi 
közalkalmazottak május 4-en este jótá-
konycélu tarka-estet rendeztek a Vásár-
helyi-sugáruti Poatásotthonban. A műsort 
Boros József v. tanácsos, szakszervezeti 
titkár megnyitó beszédévei kezdődölt, majd 
utána jobbnál-iobb műsorszámok szóra-
koztatták a közönséget. Remete Hedvig 
a Nemzeti Szinház tagja ballett-tánca áll 
első helyen. Horváth Erzsi és Kenderesy 
Szabó Mihály operettrészleteket énekeltek, 
Lörincz Pálné, Kovács Eszter magyar nó-
tái aagy sikert arattak, hasonlóképen Bá-
rány Pálné paraszt nótái is. Végül Bá-
rány Pál, a népszerű msgyarnóta énekes 
zárta be a műsort. A jól sikerült nivós 
műsor kiváló rendezése Lörincz Pálné ér-
deme. A zongorakiséretet Kertész Mária 
énektanárnö látta el. 

X Halálozás. Csanády József ny. Máv. 
fökocsivizsgáló 60 éves korában, boldog 
házasságinak 33-ik évében május 5-én el-
hunyt. Temetése 7 én. kedden délután 
5 órakor lesz alsóvárosi temető halottas 
házából. 

Sopront Ausztriához akarták 
csatolnia fasiszta összeesküvők 

Nagymenny i s égű fegyver! re j tege t lek Pá t e r K i s s Sza l é z 
és társai 

(Budapest, május 6) A vidéki főka-

pitányság rendészeti osztálya felgön-

gyölítette a soproni illegális szervez-

kedést, amelynek célja Sopron Assz-

íriához való csatoiása volt. A rendőr-

ség a szervezet vezetőit Wessely é s 

dr. Gruber tanácsosokat, Wennhofer 

Rezső autófuvarozót, Bauer Miklós 

nyomdatulajdonost, Friedrich Józs€f 

mozitulajdonost, valamint a szervezet 

többi tagját őrizetbe vette. 

A másik fasiszta összeesküvés ügyé-

ben P. Kiss Szaléz, ferencrendi szer-

zetes kihallgatása során kiderült, 

hogy az internáltakat beszervezték a 

emu-mozgalomba. özeneKet küldött 

az internálótáborba és közölte az in-

ternáltakkal, hogy nemsokára megtá-

madják az internálótábort és kiszaba-

dítják őket. Ondri József gyöngyösi 

lakós előtt, aki az üzenetet közvetí-

tette, kijelentette, hogy a szervezet 

a Mátra különböző barlangaiban és 

kőbányáiban nagymennyiségű fegy-

vert tárott, többek között aknavető-

ket is. 

Értelmiségiek! . Polgárok! Munkások! 
A Magyar Kommunista'Párt politikai akadémiájának keretében 
május 11-én délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében 

A magyar b é k e cimmel Révai József elvtárs előadást tart. 

Szeged husz százalékát adja 
a Csongrádmegyére kirótt jóvátételi 

beszolgóltatási terheknek 
Julius 1-én kezdődik az uj beszolgáltatási rendszer !?• 

(Szeged, május 6) A Délmagyaror-

szág vasárnapi számában beszámol-

tunk róla, hogy miniszteri tisztviselő 

érkezett Szegedre a jóvátételi be-

szolgáltatások ügyének megbeszélése 

végett. Csongrád vármegye és a 

szomszédos Hódmezővásárhely részé-

ről ugyanis az volt a panasz, hogy 

Szeged kevés részt vállal a jóvátételi 

beszolgáltatásokból és vállalt kötele-

zettségeit sem teljesiti. A megye és a 

hódmezővásárhelyiek kívánsága az 

volt, hogy Szeged a jövőben nagyobb 

részt vállaljon magára. A szombati 

értekezleten, amelyet dr. Puskás Jó-

zsef közellátási minisztériumi taná-

csos és Karácsonyi Ferenc elvtárs, 

csongrádmegyei főispán részvételével 

tartottak meg a szegedi városházán, 

növelni akarták Szeged jóvátételi kö-

telezettségeit, végül is azonban er.irék 

ellenkezője következett be. Kiderült 

ugyanis,' hogy a közellátási miniszter 

'egujabb intézkedése szerint a jóvá-

tételi beszolgáltatásokat az egyes vá-

rosok és községek vetésterületei sze-

rint kell megállapítani. Szeged eddig 

33 százalékát volt köteles adni a be-

szolgáltatásnak, most pedig vetésterü-

letének nagysága szerint az egész 

megyét terhelő kötelezettségnek qsak 

20 százalékát teszi ki a réá eső rész. 

Különben is ez az uj felosztás máris 

illuzoriussá vál;, mert a jóvátételi be-

szolgáltatások erre a gazdasági évre 

körülbelül befejeződtek, julius l-é« pe-

dig kezdődik az uj beszolgáltatás! 

rendszer, amely pontrendszer 3zerint 

egységesen kezeli a közellátási és jó-

vátételi beszolgáltatásokat. Hogy mi 

megy közellátási és jóvátételi célra, 

azt ennek a rendszernek az alapján a 

közellátási minisztérium fogja eldön-

teni. 

SZENHAZ • MŰVÉSZET 

K a m a r a z e n e k a r i hangverseny 
a z U j s ág i r óo t f honban 

Az Ujságtrőotthon kamarazenekart 

dé'utánjainak sorozatából műsoránál 

és az előadás szépségénél fogva ki-

emelkedett a vasárnapi hangverseny. 

A lelkes kis zenekar, amelyet amatőr 

alapon szervezett meg Váradl László 

karnagy, rövid fennállása óta máris 

jelentős tényezőjévé vált Szeged fej-

lődő zenei életének és komoly hivatást 

tölt be az eddig sajnálatosan elhanya-

golt kamaramuzsika ápolása -terén. 

Meg kellene találni a módját, hogv 

működésűket intézményesíteni és ál-

landósítani lehessen, mert csak igy 

várhatunk tőlük még tökéletesebb tel-

jesítményt. Addig, amig alkalmi 

együttesként szerepelhetnek, elegendő 

pró'ca hiánya miatt nem képesek tel-

jes erőkifejtésre. Teljesítményük igy. 

is átlagon felüli. Külön elismerés jár 

érte, hogy bemutatták az orosz Nico-

laj Szqkolov érdekes és Szép Diverii-

mentóját. 

Bemutató, sőt bemutatkozó jellege 

volt Mozart d-dur hegedűversenyé-

nek is Pető György előadásában. A 

fiatal szegedi muzsikus, akiről régen 

tudjuk, hogy egyik legtehetségesebb 

és legképzettebb tagja a szegedi hc-

gedüsgárdának, nagyon régen lépett 

fel mint szólista, mostani szereplése 

tehát az újdonság ingerével és a meg-

lepe'és erejével hatott. Az Adelaid-

koncert komoly felkészültséget és el-

mélyedést kívánó tételeit nyugodt, si-

ma vonókezeléssel, szépen szólaltatta 

meg. Előadásának értékéből mit sem 

[ von le, hogy kénytelen volt zavaró 

hangolási problémákkal és hurszaka-

j dással küzdeni. 

S. Papp Júlia, a Nemzeti Szinház 

drámai szopránja, akinek áriázásában 

már volt alkalma gyönyörködni a kö-

zönségnek, ezúttal három klasszikus 

, dalt énekelt kulturáltan, nagy tetszés 

í mellett. 

Az egyes számok előtt Gábor Ar-

nold tartott rövid ismertető előadást. 
(—ász) 

— Véfiftő fokon feddéssel igazol-
ták dr. Sséll Gyula figyvédkamarni 
elnököt. A népbíróság Tóth-tanácsa hét-
főn igazólási fellebbézésekkel foglalkozott. 
Rakonczay Gyula csongrádi lakost, az ot-
tani takarékpénztár volt ügyvezető igaz-
gatóját az igazolóbizottság vezetőállásra 
alkalmatlannak nyilvánította és áthelye-
zésre ítélte. A népbiróság, mivel bebizo-
nyosodott, hogy Rakonczay a takarékpénz-
tár értékeit és f Meg zsidóvagyonokat meg 
mentett, feddéssel igázolta. — Dr. Mártiié 
Ferenc szegedi postatisztviseiőt az igazoló-
bizottság, mert elhagvta az ország terüle-
tét, állásvesztésre itéite. A népbiróság, 
miután bebizonyitottnak vette, hogy dr. 
Márthé kénvszerhatás alatt cselekedatt, 
igazolta. — Dr. Széli Gyulát, a szegedi 
ügyvédi kamara volt elnökét, a szegedi 
igazolóbizottság, mert a MÉP-ben [és a 
MÜNE-ben tag volt, az ügyvédi pálya 
gyakorlásától hat hónapra eltiltotta. A nép-
biróság, mivel a kihallgatott tanuk igazol 
ták, hogy dr. Széli a baloldali elemek mel-
lett a reakciós időkben is kiállt, feddés-
sel igazolta. 

— Betörtek az ujszegedi kender-
gyárba. Ismeretlen tettesek az elmúlt éj-
jel beiörtek álkulccsal az ujszegedi kender-
gyár raktárába és mintegy 60 kilónyi kész 
textilárut, vásznat és zsákokat vittek el. 
A rendőrség nyomoz kézr»keritésükre. 

x KöszönetnyUvánitás. Mindazok-
nak, akik az engem sújtott tragikus 
gyászomban jóleső részvétükkel felkeres-
tek és bánatomban vigasztalni igyekeztek, 
ezúton mondok bálás köszönetet. Weisz 
Miklós. 

— Panaszos levél a Csongrádi-
sugárnti árokpart i legelők bérbe-
adása ügyében. Kaptuk a következő 
levelet: „Szerkesztő elvtársi Több kis-
pénzű dolgozótársam nevében irom az 
alábbi ievelet. A Külső- Csongrádi-sugár-
uton lévő házak előtti árokpartlegelöt sze-
relnénk jószágaink részére megkapni olyan 
bérösszegért, amit meg is tudunk fizetni 
Ezeket a legelőket a városi utász adja 
bérbe. Ezidőszerint minden négyzetméter 
legelő után egy kilogram gabonanemüt 
követel termésre ben, ami azt jelenti, hogy 
egy-egy ház előtti legelőterületért 20—25 
kiicgram gabonanemüt kellene bérként 
adni. Ezt persze feketénkellene megvenni, 
ami egy magunkfajta munkásembsrnél 
egy két heti kereset ősszegét jelenti. Az 
ottani lakosság mind munkásember és al-
kalmazott és igy tehát inkább le kell 
mondania a legelő bérléséről, mert ezt a 
magas bért nem tudják megfizetni. Az 
utász természetesen ragaszkodik a köve-
teléséhez, minthogv azilymódon beszedett 
gabonabér az ő illétménvének egy részét 
képezi. A Délmagyarországon keresztül 
szeretném felhívni az illetékesek figyelmét 
erre a — szerintünk — antiszociális' hely-
zetre. Szabadság I Az érdekeltek nevében 
egy kendergvári munká-s". 

A Délmagyarország 
telefonszámai: 

Szerkesztőség: 493. és 103. 

Kiadóhivatal: 325. Kárász-u. 6. 

A Szegedi Általános Munkás Dalárda 

n ó t a d é l u t á n t 
rendez 12-én délután fél 7 órai kezdettel az u j s z e g e d i kultúrházban. 

Dége 1 Károly zenekarának Ja I 
hangversenye. A tánc- és jazz-zene, mint 
a háború utáni emberi lélek egyik meg-
nyilatkozása, keresi a jobb, á megnyug-
tatóbb. a művészibb kifejezési formát. 
Szegeden Dégel Károly, a tehetséges jazz-
muzsikus végez erre irányuld eredményes 
kísérleteket Vasárnapi zenekari hangver-
senye, amelyet nagy közönség előtt tartott 
meg a Belvárosi-moziban, tanúbizonyság 
emellett. A 18 tagura bővitétt zenekai 
összedolgozottsága nem volt ugyan olyan 
tökéletes mint legutóbb, a számszerűleg 
kisebb zenekaré, a jó muzsikusokból meg-
szervezett együttes azonban igy is nagy 
lénást tett a művészi jazz-zene elérésére. 
A műsoron szereplő számok Dégel át-
írásában és jazz-zenekarra alkalmazásá-
ban hangzottak el és sok modern har-
móniával, meglepő ellenponttal, hangsze-
relésstl, valamint újszerű szinhatássai 
szolgáltak. Kár. hogy a körités, a sok 
felesleges mellékszám ismét elterelte a 
hangsúlyt a naeyzenekarról. Sikeresen il-
leszkedett a műsorba Orbán Zsuzsa, aki-
nek van érzéke és hangja a jazz-stilushoz 
s a jazz énekhez- Keméndi András is jó 
hanganvagu énekes, de modoros előadása 
és folytonos parlandói miatt éneke sok 
javításra szorul. Bálint Dezső hegedűszólói 
széptónusu, képzett violinistát ismertettek 
meg a közönséggé! Jói mulatott a pub-
likum Kozár László ügyes szinészkarika-
turáin. (az.) 

„Az utolsó Ver ebéi y • leány" keddi 
előadásán Nelly szerepét Nagy Csilla játsza. 

— Jelentkezett x Hunyadi SS-had-
osztályba — megvizsgál ják az elme. 
állapotát. A népbiróság Komlóssy-taná-
csa hétfőn tárgyalta Gubi István 19 éves 
szegedi lakos ügyét. Gubi 1944-ben mint 
levente távozott el Szegedről és Buda-
pesten önként jelentkezett a Hunyadi SS-
hadosztályba. A népbiróság a tárgyalást 
félbeszakította és elrendelte a vádlott elme-
állapotának orvoszakértökkel való meg-
vizsgálását. mert adatok merültek fel, hogy 
Gubi nem épelméjű. 


