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H Í R E I 
.-sí N A P I R E N D 

Május 15. 

Nemzeti Szinház: 7-kor: Denevér. 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-Kor: Csattan a caók. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor; A cirkusz hSsci. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fél 8 órakor: A'gir. 

Somogyi-könyvtár nyitva* 9-től e3te 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól délután 
4 óráig.. 

Muzeum zárva. % 

Szolgálatos gyógyszertára* 

Gvria Jenfl KJaazál-tír % Juszt Fri-

ggn Petfifl Sfindor-sugárul í lt í , TS-

( B Márton Ckongridl-sugárnt ÍA 

— Az adópengő má ja i 16-án 
5100 pengő- — Egy adópengő 5.tO 
mülpengő. 

— Időjárás jelentés. Várható időjárás 
csütörtök estig: Mérsékelt, időnkínt élénk 
nyugati, északnyugati szél, sokfelé zápor-
eső, zivatar, a hőmérséklet tovább sülyed. 

— Bolgár kereskedelmi küldöttség 
jőn Magyarországra. A szófiai rádb 
jelentése szerint a oolgár-magyar keres-
kedelmi kapcsolatok létrehozása céljából 
bolgár kereskedelmi küldöttség utazik Ma-
gyarországra. 

— Magyar ntazők Orosxorazág-
baa cimen tart előadást dr. Tóth László 
egyetemi tanár a Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság előadói ülésén. Az elő-
adás május 19-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz a városháza közgyűlési ter-
mében. 

— Uj címletű poatabélyegek. A 
postavezérigazgatóság 10, 20, 50 millió 
pengő értékjelzésü bélyeget bocsát május 
17- tói forgalomba. 

— Hegedű* az utolsó szó jogán . . 
A népbiróság Csaba-tanácsa szerdán foly-
tatta dr. Hegedűs Imre orvoszászlós bün-
perének fötirgyaiását. Hegedűs az utosó 
szó iogán beszélti Még mindig tagadta 
bűnösségét és ártatlanságát hangoztatta. 
A népbiróságtól felmentését kérte. ítéletet 
kedden 9 órakor hirdetnek. 

— Nyiiasscerrező volt a dorozs-
mai molnár. A népbiróság Félegyházi-
tanácsa szerdán foglalkozott a háborús és 
népeilenes bűnökkel vádolt Kecskeméti 
(Kreinikker) Antal ügyével. Kecskeméti, a 
kiskundorozsmai Jernei-malom munkafel-
üegyelóje volt és a múltban demokrácia-
ellenes hírverést végzett A nyilas pártba 
tagokat toborzott. Mivel bizonyitáskiegé-
szités vált szükségessé a tárgyalást el-
napolták. 

— Babakelengyét vásároltak a 
gyermeknapi gyűjtés összegéből. Az 
országos gyermeknap keretén belül va-
sárnap délelőtt Szegeden is gyűjtést ren-
deztek. A gyűjtés eredménye 30 milliárd 
584 millió 200.000 pengő. Az egész ösz-
szegért babkelengyé! vásároltak. Az el-
osztást a MNDSz végzi. A Zöld Kereszt 
ellenőrzi az igénylőket és utána kerül ki-
osztásra a kelengye. 

— Felmentettek egy hidrobbanl6 
főhadnagyot. A népbiróság Margita-
tanácsa szerdán tartotta a háborús bűn-
tettel vádolt Merlei Ferenc volt főhadnagy 
ügyében a főtárgyalás!. Merlei 'az előre-
nyomuló orosz hadsereg elől visszavonuló 
csapatte3ténefe többször parancsot adott 
a Szerencs-patakon levő hidak felrobban-
tására, amit végre is hajtottak. A népbi 
róság a meghallgatott tanuk vallomásából 
megállapította, hogy a vádlott ezzel a 
parancsaival nem akadályozta az orosz 
hadsereg elönyomulását és ezést felmentő 
iié etet hozo t. 

— J é apának — rossz leánya 
Korom óándor fehértói tanyáján Jurkovics 
András szállást kert leányával együtt. Reg-
gelre azonban a leány eltűnt és magával 
vitt nagymennyiségű élelmiszert és ruha-
félét. Apja állítólag nem tudott a dologról 
semmit és a házuk előtt rosszalását fe-
jezte ki. A rendőrség megindította a nyo-
mozást. 

— Iparosok részére dr. Heidt Sán-
dor OTI-titkár ismertető előadást tar1 

május 17-én, pénteken délután 4 órakor 
az ipartestület emeleti üléstermében, melyre 
az iparostársakat meghívjuk és elvárjuk. 
Az elnökség. 

x Uj tánctanfolyam kezdődik Kurbos 
lánciskolában 18-án este 6-kor. Jelentkezés 
ugyanakkor. 

Keresztury kultuszminiszter a betöltetlen egyetemi 
tanszékekről és a Szegedi Nemzeti Szinház 

problémáiról nyilatkozol! a Délmagyarországnak 

Segítséget kér 
egy szegedi feltaláló 

(Cegléd, május 13.) A Délmagyar- st&ggloneiszerüen gondolom el a sze-
ország munkatársa a ceglédi Dózsa- j vep lésüket, Ennek azonban egyelőre 
ünnepen felkereste Keresztury Dezső .-ok anyagi és technikai akadálya van. 
kultuszminisztert, hogy Szeged kultu- j Igy például, néhány teherautóra 'lenne 
ráüs életére vonatkozóan néhány kér- i 
désre felvilágosítást kérjen. Elsőnek a 
szegcdi egyetemen betöltetlenül álló 
tanszékek kérdését vetettük fel. Ezre 
vonatkozóan azt a felvilágosítást kap-
tuk, hogy állandóan folynak ebben az 
ügy ben tárgyalások, de feltétlenül szük-
ségesnek látja a kultuszminiszter, hogy 
személyesen iis megvizsgálja ezt a 
igen fontos kérdést. Erre igen jó alkal-
mat nyújt a szegedi egyetem ifjúságá-
nak meghívása, amikor is személyesen 
vizsgálja majd meg ezeket a megoldásra 
váró kérdéseket, hogy azután kialakul-
tabb és határozott álláspontot foglal-
hasson et 

A szegedi szinház kérdését vetjük 
fel ezután és a fejlődés lehetőségei 
iránt érdeklődünk. 

— A Nemzeti Színházi rangra emelt 
szegedi színházban hosszú tárgyalások 
után — mint ismeretes — végre meg-
született a prózai és operatársulat — 
mondja Keresztury kultuszminiszter. 
Az eredmény azonban éppen fordított 
lett. mint vártuk. Kiderült, hogy az 
operai rész kitűnően megállja a helyét, 
ezzel szemben a prózai rész nem felel 
meg a várakozásnak. Szegedi tartózko-
dásom alatt szeretném ezt a kérdést is 
közelebbről megvizsgálni és a lehető-
ség szerint megoldani. Most egyelőre 
a legközelebbi tervem, hogy az opera-
társulatot még jobban megerősítsem, 

szükség, vagy ugy kellene megszer-
vífzni a társulatot, hogy a legegysze-
rűbb díszlet- és kelléktárral is jól tud-
jon működni. Igen fontos kérdés a ze-
nekaré is, mely egyben a legbonyolul-
tabb kérdések közé tartozik. A másutt 
már meglevő zenekarokat ugyanis ope 
raelőadásoknál nem lehet olyan jól 
felhasználni. Sajnos, mindent a sem-
miből' kell jóformán megteremtenünk. 

— A prózai rész nyilván komoly re-
formra szorul — folytatja nyilatkoza-
tát a kultuszminiszter. Ezeket a refor-
mokat a helyszínien kivánom megbe-
szélni, mert közelről is látni akarom, 
.hogy mi van tulajdonképpen és mit 
tudnak produkálni. Ehhez feltétlenül 
helyszíni tapasztalatokra van szükség. 

Végül még egy elterjedt kószi hir 
valódiságáról érdeklődtünk Keresztury 
kultuszminisztertől, mégpedig arról, 
vájjon mi ipaz abból, hogy Lehotay 
Árpád megválik a Szegedi Nemzeti 
Szinház igazgatásától. 

— Vallóban erről kering egynéhány 
híresztelés — válaszolja Keresztury 
miniszter. Ezt a kérdést azonban szin 
tév. Szegeden szeretném személyes meg-
beszélés alapján megvizsgálni. Csak 
ezután döntünk ebben és a többi fon-
tos kulturális kérdésben is. 

Érdeklődéssel várjuk Keresztury De-
zső kultuszminiszter szegedi útját 

sőt azt szeretném, ha ebből az opera- j remiéljük, hogy mind az egyetem, mind- \ 
társulatból vendégjátékra alkalmas tár- : pedig a Szegedi Nemzeti Színház na-' 
sulotot is lehetne szervezni. Egyes, na-. gyon sok megoldatlan 
©yobb vidéki centrumokban üpera-' remt maijid rendet. 

Nz MKP kezdeményezésére tűzoltóságot és kiskerteket 
kaptak az ujszegediek 

(Szeged, május 15) Újszeged nagy pro-
blémája volt a tűzoltóság. A hid elpusztí-
tása után valósággal lehetetlen volt meg-
közelíteni Újszegedet tüzrendészeti célból. 

Az MKP u szegedi szervezetének köz-
benjárására az ujszegediek Is tűzoltóságot 
kaptak. A Csanádi-utcai óvódában már 
folvttak is a tatarozások és igy biztosítani 
tudják a tűzoltóság részére a helyiséget. 

Az ujszegedi MKP szervezet ezen túl-
menően is azonban szép nemzetépítő mun-
kát folytat. Sok szegény proletárcsaíád él 
Újszegeden, akiknek minden álma és vá-
gya kis csa'ádi kert volt. Sok utánjárás-
sal és a reakcióval folytatott harccal si-
került 80 család részére kiskertes parcel-
lákat osztani. 

Május 19: a h&rfagit&ció napja 
(Szeged, május 15) A vasárnapi házi-

asitációra lazasan készülődnek a Magyar 
Kommunista Párt szegedi szervezetai. A 
kerületi szervezetekben készítik elő a 
„haditervet". Térkép szerint osztják fel az 
utcákat, házakat és beosztják a máris tö-
megesen jelentkező embereket. A pártszer-
vezetek közölt verseny indul meg. Az a 
szervezet lesz az agitációs nap győztese, 
amelyik a legtöbb tagot szervezi be a 
pártba és a legtöbb előfizetőt szerzi a 
„Délmagyarország" és a „Szabad Nép" 
számára. 

fontosságát ennek a napnak. Különösen 
tekintetb2véve azt kutmérgezést, a suttogó 
propagandának azokat az aljas eszközeit, 
amelyeket különösen az utóbbi Időben al 
kalmaznak a reakció levitézlett lovagjai, 
hogy bef ketitték a magyar demokrácia 
harcos pártját és ferde megvilágításba 
állítsák be a közvélemény előtt. 

A Magyar Kommunista Párt tag'ai nem 
fü'be-ugással, hanem őszinte egyenes szó-
val fogják kifejteni a párt célkitűzéseit. 
Azt hisszük ez a nap közelebb fogja hozni 

.egymáshoz Szeged demokratikusan 
A MKP szervezetei és tagjai átérzik a | dolkodó dolgozó társadalmát. " ° n 

A csengelei nagybérlők terrorral akadályozzák 
termelő munkájukban az uj gazdákat 

(Szeged, május 15.) Csengele Sze-
ged egyik legmesszebb fekvő tanya-
központja. A vasút drága, kocsija, lo-
va kevés ujgazidának van. Egyébként 
is a mezőgazdasági munkák sürgőssége 
miatt nem szaladhatnak minden nap a 
városba, hagy a nép ellenségeinek a 
föld visszavételéről terjesztett meséit 
ellenőrizzék, 

utóbbi nagygyűlésén a kérdések és pa-
A Magyar Kommunista Párt Eg-

ri aszok valóságos özönét zúdították a 
gyűlés szónoka felé. Ebből a panasz-
áradatból lassan kibontakozott a nagy-
birtok igazi arca. 

Az ujgazdák elkeseredetten pana-
szolják, hogy a régi nagybérlők már 
nemcsak a suttogó propagandával har-
colnak a most földhaztjuttat ottalc el-
len Soksz»r tettlegességgel akarják el-
űzni az ujgaadlákat a demokráciáitól, 
kapott birtokaikról, A nagybérlő agyon-
veréssel fenyegeti az ujgazdát, ha foly-
tatni meri a termelő munkát. Olajos 
István né. Magcmy Menyhért és még 

egynéhány uj gazda esete bizonyítja, 
hogy a nagybérlők már fenyegetéseik 
beváltására készülnek. 

Olajos Lstvánnét, akinek férje a 
gó Pál felesége, fia és leánya verték 
mai napig is hadifogságban van, Fara-
véresre azért, mert állatait legeltetni 
merte a földbirtokreform által juttatott 
földön. De igy járt Magony Menyhért 
is, akit Hatvani András vert meg ha-
sonló okok miátt. De sorolhatnánk a 
neveket a végtelenségig. A rendőrségi 
jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a 
csengelei reakció ugyanolyan eszközök-
kel harcol a földreform ellen, mint a 
legutóbb leleplezett fasiszta terroris-
ták a magyar demokrácia ellen. A 
csengedei ujgazdák azt követelik, hogy 
a hatéságok szerezzenek érvényt a tör-
vényeknek. Intemáltják azokat, akik 
rémhírterjesztéssel és terrorral akar-
ják akadályozni a termelő munkát 
Ennek a követelésnek azonnal érvényt 
kell saerezrei. B. D. 

a magyar nép furó-faragó ösztöne 
mindig adott valami ujat, érdekeset 
az emberiségnek. Ma a technika ko-
rában ez a hajlam is érthetően in-
kább a gépek felé fordul. Ezzel kap-
csolatban most érdekes találmányra 
hívjuk fel a szakértők figyelmét. 
Egy szegedi szegény pályamunkás. 
Farkas Sándor, Topolyasor 5. szám 
alatti lakos igen figyelemreméltó 
találmányát mesélte el nekünk. Hosz-
szas kísérletezés után újszerű ener-
giafejlesztő gépet fedezett fel, amely 
a viz hajtó erejét és a nehézkedés 
törvényét használja ki mechanikai-
lag. Szerinte találmánya villanyáram, 
fejlesztésre, motorok, turbinák, mal-
mok, darálók hajtására lenne alkal-
mas. Allitása szerint a gép műkö-
dése szinte teljesen bztos, de meg-
építését eddig anyagi nehézségei gá-
tolták meg. Ezért lapunkon keresz-
tül is segítséget kér a végső kivitele-
zéshez, hogy a még szükséges alkat-
részeket beszerezhesse és elkészít-
hesse találmányát. 

Mi is felhívjuk a szakértők figyel-
mét erre az érdekes találmányra és 
őszintén kívánjuk, hogy Farkas Sán-
dor kísérlete valósággá is váljék. 
Annyi sok magojar tehetség kallódott 
már el idáig, hogy a magyar techni-
kustársadalomnak kötelessége felka-
rolni mindenkit, aki hasznára íeket 
nemcsak a magyar társadalomnak, de 
esetleg az egész emberiségnek is. Ez-
értkelleve rruegflclő lehetőséget adni 
az ilyesféle próbálkozások keresztül-
vitelére, mert sohasem tudhatjuk, 
hogy mi fejlődhet ki egy-egy vélet-
len ötletből. 

—oOo— 
— Sándorfalván •'» Alséközponton 

kérdésében te-1»» megalakult az MNDSz. Szeged kör-
(lökös) i nvékén az MNDSz vasárnan ké» helyen is 

' megalakult. Sándorfalván délelőtt 10 óra-
kor Havalecz Istvánné ismertette a nagy-
számú asszony elótt a szövetség célkitű-
zéseit. Az előadás után meg is alakult a 
sándorfalvi MNDSz. Az alakulás alkalmá-
val nagy aktivitásról tettek tanúbizony-
ságot a sándorfalviak, amennviben szénen 
feritett asztaloknál megvendégelték a falu 
gyermekeit. A kis vendégek egy-egy csé-
sze tejet és kalácsot kaptak. Alsóközpon-
ton vasárnap délután Angyal Mária és 
Havnlecz Istvánné tartottak előadást az 
MNDSz-rsl. Falusi viszonylatban talán 
Alsóközponton nyilatkozott meg az asszony-
egység a legszebben. Pártállásra való te-
kintet nélkül valamennyi nő belépett a 
szövetségbe. De nemcsak a munkásasszo-
nybk, hanem az értelmiség is teljes szám-
ban jelentkezett és részt kér a munkából. 

x Szerdahelyi hegedűművész hang. 
versenye május 19-én. 

— Lajos Iván előadása a hákora l 
felelősségről' A Szürke Könvv világ-
szerte ismert szerzője, jelenleg a magyar 
külügyminisztérium politikai iratainak fel-
dolgozásával foglalkozik. Ezen tanulmá-
nyainak eredményeiről fog beszámolni a 
háborús felelősségről szóló előadásában, 
amelyet az egyetemen pénteken. 17-én 
délután 5 órakor az Ady Endre-téri (Szu-
kováthv-tér) főépületben az 1. számú nagy 
előadóteremben fog megtartani. Az elő-
adáson mindenkit szívesen látnak és mi-
nél nagvobb számú érdeklődő megjelené-
sére számítanak. A belépés díjtalan. 

— FilojsóHaJ előadás. Az egyetem 
filozófiai intézetének nyilvános előadásai so-
rán május 16-án, délután 5-kor a bölcsész-
kari III. számú tanteremben előadást tart 
dr. Gondos László bajai lakos, bölcsész-
doktor „Az ember kapcsolatai a valóság-
gal" cimen. Az előadásokra vendégeket 
szívesen látnak. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
rokonoknak, barátoknak <s kartársaknak, 
akik megboldogult férjem temetésén meg-
jelentek és bánatomat részvétükkel vala-
mint koszorú- és virácadománvaiVkal eny-
híteni igyekeztek, ezu'on mondok hálás 
köszönetet. Özv. Csanádv Józsefné. 

— Ájult ember tolvaja. Boros 
András, Orgona-utca 3 szám alatti lakos 
kedden délben az utcán rosszul lett és a 
Móra-parkban egy padra ült le. Mire 
rosszullétéből magához tért, ismeretlen 
tettes ellopta róla sötétkék, fehércsikos 
szövet kiskabátját a benne levő pénzzé! 
és iratokkal együtt. A rendőrség nyomoz. 

— A kiskapuban. A felsöipariskola 
igazgatósága jelentette a rendőrségen, hogy 
az iskola Kálvária-utcai kiskapuját az 
éjtszaka folyamán ismeretlen tettesek el-
lopták. A szegedi rendőrség bünügyi osz-
tálya nyomozást indított, 

— Malaclopó k. Fogas Imre Kertész. 
téglagyári üzemvezetőgépésznek a tégla-
gyár területén levő dtoznóóljábó! ismeret-
len tettesek elloptak két malacot, A ma-
lacokat előbb az ólban leszúrták és csak 
azután vitték el. A rendőrség nyomoz. 

Előre az MKP-ért 


