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flAPIKKNU 
Október 8. 

Nemzeti Szinnaz: Nyári sz&net. 
Széchenyi FUmszionaz; 4, háromne-

gyed 6 es tél 8 órakor' Csak az an-
gyaloknak van sairaynk (Üaiy Grant, 
Jean/uthures Tnomas Micnds) 

Korzó Mozi. 4, nárom negyed 6 es fé 
8 óratot: Emlák.zal m é g . . . ? (Gau-
dette Colbert es John Payne) 

Belvárosi Mozi: 4. háromnegyed 6 es 
(él 8 orakor: A rejtélyes asszony. 
(Franchot Tone) 

M 
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 

7 óráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl dél-

után 4 óráig, vasárnap és ünnepnap 
zárva. 

Múzeum zárva. 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jenő. Kossuth Lajos-sugárut 
59, Franki József Szent György-tér 6, 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugérut 41, 
Temesváry József Klauzál-tér 9. 

— Idöjárás+téntré. Váiható i dójá-
ra© kedd estig; Megélénkülő nyugati, 
északnyugati szél, felhőátvonulások, 
•többfelé futóeső. A hőmérséklet kis-
sé süiyed. 

— Október 28: krégyü'á8 ' ok oó-t 
30: kSzgyül'S. Dr. Pálfy György fő-
ispán a törvényhatósági közgyűlés 
negyedévi gyűlését október 30-ara 
hivta össze. Az előkészítő kisgyüiest 
október 28-án ta r t ják . 

— MUtor beszé« a moszkvai rad'ö 
magyarul? A moszkvai rádió jelenti, 
hogv magyarnyelvű adasainak u j idő-
rendje október 10-tői kezdődően a 
következő: délután 4.30—5 óráig a 
19, 20. 25. 26, 31. 31.5 métere© rö-
vidhullámon, valamint a 315, 360 mé-
teres középhuúamon. A második ma-
gyarnyelvű adas 7.15-től 7.30-ig t a r t 
a 31. 31.50. 40, 41.5 méteres rövid-
hullámon, valamint a 360 méteres kö-
zéphullámon. 

— A po'garnve te r jelenlétében fel-
avatták a felsővárosi munkástetép u j 
kút já t . Mint ismeretes. Felsővároson 
virágzó munkástelep v an , az úgy-
nevezetté ONCSA-telep. A teiep la-
kóinak régi kivánsága volt. hogy ki© 
varosrészüket lássák ei egészséges 
ivóvízzel. Annakidején küldöttség 
kérte ezt Dénes Leó e iv tár s polgár-
mestertől. Dén«s elvtárs, aki szivén 
vise.i a küiváro s i munkásság ügyét, 
aüg másfé® hónappal ezelőtt eiren-
deite, hogy fúr janak ku ta t a felső-
városi ONC®A-teiepen. A munkála-
tok nyomban m«g is kezdődték és az 
eimuA hétén sikeresen be is fejeződ-
tek Az ONCsA-teiepi-ek vasárnap 
avattak fei u j kutjukat . A kutavatö 
ünnepségre meghívták Dénes Leó elv-
tár© polgármestert is, a kut építtető-
jét. a polgármester C^ánvi "Ferenc 
műszaki tanactos, a mérnöki hivatai 
vezetője Kíséretében jelent meg a te-
lpen , aho- a iakossag hálás szere-
tette® fogadta. Még jelent az ünnepsé-
gen több törvényhatósági bizottsági 
t a g í© a pártok képviseletében. A 
kut avató ünnepségen több béSzéa 
hangzotté ei, majd a kutavató ünnep-
ség közönsége közebédén vett reszt. 
Az ONCsA-telepi kut perceriként 400 
liter vizet ad. 

— Müvésztemczhang verseny az 
egyetje ren. A szegedi egyetemi jo-
gász egyesület vasárnap délután érte. 
Kés müvcSztemezhangversenyt rendé, 
zett a központi egyetemen. A hang-
verseny műsorszámait PoUák László 
magyarázata , - é© zenei ismertetései 
kötötték ö&sze. a megjelent — sajnos 
eléggé kisszámú — közönség nem-
csak taiüvéSzi élvezetekben, de zenei 
tudásában i©" gyarapodva távozot t-a 
hangversenyről • 

— Tüzlűrma A« só városon. Hétfőn 
az esti órákban jeientették az ügyele-
tes rendőrtisztnek, hogy kigyulladt 
az aisóváix>si Farkas-maiom és ta r -
tani ieh«t, hogy a tüz eiharapódzifc 
A rendőrség a tűzoltósággá: karöltve 
nyomban a helyszínre sietett és i t t 
kiderült, hogy a tüzet már eloltották. 
A tüz ugv keletkezett, hogy a mun-
kások öltözőhelyiségében az egyur 
munkás vaiószinüieg gondatlanságból 
ottfelejtett egy égő cigaretéacsutkat 
éfi az olajo© ruhák ettőrttüzet fogtak. 
Szerencsére idejeben észrevettek es 
három vödör vizzei sikerült meggá-
tolni a tüz továbbterjedését, a. kár je-
lentéktelen. 

Tápé ifjúsága nyerte el 
a MaDISz-kongresszus selyemzászlóját 

és a kulturverseny első diját 
Kulturverseny k e r e t é b e n osztották ki a versenydí jakat 
— A MaDISz s z e g e d i kiküldöttei elutaztak a II. o r s z á g o s 

kongresszusra 
(Szeged, október 7.) Vasárnap dél-

után zsúfolásig megtöltötték a lelkes 
fiatalok a MaDISz Vörösmarty-utcai 
székházát, hogy résztvegyenek a Ma-
DISz nagyszegedi szervezete által ren-
dezett ünnepélyes kulturversenyén. A 
kulturverseny összefügg a MaDISz-nak 
most rendezendő budapesti II. országos 
kongresszusával. A kulturversenyen a 
legjobb falusi, városi szervezetek vet-
tek részt és megjelent raj ta a Seociál-
demokrata Ifjúsági Mozgalom szegedi 
központjának vezetősége is. A biráló 
bizottság elnökéül Dbbó Józsefet, a 
SzEM titkárát választották meg. Élénk, 
vidám hangulatban következtek egy-
másután az alapos felkészültséget el-
áruló műsorszámok és valóban minden 
csoport tudása legjavát igyekezett adnj. 
Különösen nagy sikert aratott r tápéi 
szervezet népi táncaival, a felsővárosi 
szervezet pedig a munkás-parasztszö-
vetséget szimbolizáló élőképpel. Ugyan-
csak kiemelkedett a többi közül a mó-
ravárosi és kecskéstelepi szervezet mű-
sorszáma is. A mindvégig nagysikerű, 
ügyesen megrendezett kulturverseny 
győztese végül is a tápéi MaDISz-szer-
vezet lett. A második helyet a felsővá-
rosi, a harmadikat a móravárosi, a ne-
gyediket pedig a kecskéstelepi szerve-
zet foglalta el. A tápéi kulturgárda 
szép eredményei főként Marton Sándor 
kulturvezető, a felsővárosiak szép ered-
ménye pedig Juhász János kultprvezető 
lelkes és áldozatos muhkájanak kö-
szönhető. Juhász János nemcsak a kul-
turverseny munkájában ért el szép 

eredményt, hanem nagy része volt a 
gzombat esti jólsikerült szüreti bál elő-
készítésében is Nagy Ottóval és Csiki 
Józseffel együtt. 

A kulturverseny végeztével Perjési 
László MaDISz-titkár osztotta ki a me-
gyei bizottság nevében a kongresszusi 
verseny dijait. A falusi szervezetek 
közül a tápéiak nyerték hneg a MaDISz 
selyemzászlóját, a második díjként ki-
adót könyvjutalmakat a sándorfalviak 
kapták, a harmadik díjként pedig a do-
rozsmaiaknak nyújtottak át egy asztali 
teniszfelszerelést. A városi szervezetek 
közül a kongresszusi selyemzászlót a 
felsővárosi szervezet, a második dijat a 
somogyitelepiek, a harmadikat pedig a 
móravárosiák kapták. 

A dijak ünnepélyes átadása után 
valamennyien, győztesek és nem nyer-
tesek egyaránt fogadalmat tettek, hogy 
a jövőben még fokozottabban dolgoz-
nak a MaDISz-ért és ezen keresztül az 
egész magyar ifjúság boldogabb jövő-
jéért. A lelkes hangulatu délutáni a 
MaDISz TI. országos kongresszusának 
éltetésével ért véget. 

A MaDISz szegedi csoportjának 31 
küldötte egyébként ma reggel utazik 
fel Budapestre a nagyszegedi szerveze-
tek képviseletében, hogy hitet tegyen a 
MaDISz célkitűzései mellett. A Ma-
DlSz-ban tömörült szegedi ifjúság to-
vábbra is becsületes következetességgel 
akar harcolni minden magyar ifjú em-
beri. szebb és boldogabb jövőjéért a de-
mokratikus Magyarországban. 

Folyik a z adakozás 
a Móricz Zsigmond Ko iégium 

javára 
(Szeged, október 5.) Megírtuk, hogy 

a szegedi Móricz Zsigmond Népi Kollé-
gium jelenleg 50 munkás- és paraszt-
fiatalja a társadalomhoz fordul segít-
ségért a kollégium támogatásáért, hogy 
tanulási és megélhetési lehetőségüket 
biztosithassák. Gyüjtőiv.s fiatalok jár-
ják a várost, hogy mindazoktól segítsé-
get kérjenek, akiknek szívügyük a va-
lóban demokratikus, népi Magyaror-
szág minél előbbi megteremtése. Érte-
sülésünk szerint a gyűjtés máris szép 
eredménnyel járt és a kollégium veze-
tősége lapunkon keresztül is köszöni a 
megnyilatkozó szives támogatást. A 
Délmagyarországhoz eljuttatott nyílt 
köszönőlevélben kifejtik, hogy soha 
nem felejtik el a támogatást azoknak, 
akik nehéz helyzetükben segítették 
őket, de azoknak visszautasítását sem 
felejtik el, akik mereven elzárkóztak a 
segí tés elől. 

A kollégium egyébként a honvédek 
mi minisztériumból 50 ágy kiutalását 
kérte, mert jelenleg a Nemzeti Segély 
kölcsönágyain alusznak. Addig is azon-
ban, amig a minisztérium dönt a kér-
désről. tírley Zoltán vezérőrnagy, a 3. 
honvédkerületi parancsnokságtól máris 
átutalt 10 ágyat. 

Szeged város 2300 forintos segélye 
után Csordás Sándor bőrruhagyáros 100 
forint, az Orion-bőrgyár 10, Strell Jó-
zsef lakatosüzem 10, Cservik-kötőde 10, 
Kefenyers anyagok Kereskedelmi Válla-
ló ta Rt. 30, Frenk József 10, Magyar 
Kender-. Len- és Jutaipar Rt. 1000 fo-
rintot adott. Ugyanitt a tisztviselők 
gyorsgyüjtése 13 forint, özv. Csáki Já-
nosné 10. a Központi Gáz és Villany 
Rt. 250 forintot adományozott. A to-
vábbi adakozói! névsorát naponkint 
folytatólagosan közöljük. 

Ezeken az anyagi támogatásokon ki-
vül azonban kulturális íéren is igen 
szép segítséget kapott a Móricz Zsig-
mond Népi Kollégium. Hegedűs Tibor, 
a Színművészeti Főiskola tanára, a Sze-
gedi Nemzeti Szinház főrendezője, 
ugyanis elvállalta, hogy hetenkint egy 
órában „Színművészet és szintörténet" 
r ímen előadássorozatot tart a kollégium-
ban. "Ugyancsak előadássorozatot tart 
kethetenkint egy órában Vaszy Viktor, 
a Szegedi Nemzeti Szinház zeneigazga-
tója is „Zeneművészet, zenetörténelem" 
cimmel. A kollégium vezetősége és 
minden tagja hálásan fogadja az ilyen 
[rányu előadásokat is, mert a kollégium 
munkás- és parasztszármazásu fiatal-
jainak látóköre ezáltal is jelentősen 
szélesedik. Egyébként időnkint nyilvá-
nos előadásokat is tartanak a kollé-
giumban meghívott előadókkal. Ma, 

kedden délután 4 órakor Bibó István 
egyetemi tanár tart előadást ,.A prole-
tariátus és a szegényparasztság viszo-
nya" címen. 

SZÍNHÁZ m MŰVÉSZÉT 

S o m ' a v A r t ú r é s K 4 r p & l i 
A u r é l a z U j * á r í r ó o t i h o n b a n 

Szerdán nem mindennapi esemény 
színhelye lesz az Ujságiróotthon, A ma-
gyar színművészet Szegeden tartózkodó 
kiváló reprezentánsa Somlay Artúr és 
a magyar irodalom egyik legműveltebb 
mübirálója és esztétája, Kárpáti Aurél 
az Otthon meghívására irodalmi esten 
szerepelnek. Somlay Artúr szaval, Kár-
páti Aurél pedig felolvasást tart. A hat 
órakor kezdődő irodalmi esten Szeged 
irói és művészvilága ad egymásnak 
'alálkozót. Az előadóesten csak az Ott-
hoz tagjai vehetnek részt. 

Fiatal é n ^ e s e f c bemutatlca-
z á s a a z U í s & t * í r é o t f h o n b a n 

Érdekes hangverseny színhelye volt 
vasárnap délután a Szegedi Újságírók 
és Művészek Otthona, ahol a Nemzeti 
Szinház két újonnan szerződtetett tag-
ja, Kassai János és Hantos Ádám, var-
iamint három ösztöndíjas: Lázár Márta, 
Horti Hilda és Lánczi Éva mutatkozott 
be operarészletek hangversenyszerü 
előadásával. A bemutatkozás érdekes-
ségét fokozta, hogy annak ke-
retéül Mozart Cosi fan tutte.jának és 
Varázsfuvolájának áriái, együttesei 
szolgáltak. Mozart, fiatal énekesek szá-
mára túlságosan is nehéz feladat, mert 
nem jól kiművelt hangot, hanem 
magasrendű tudást és nagy zenei in-
telligenciát igényel. Ami a hangot il-
leti, a Szegedi Nemzeti Szinház opera-
társulata a nagytudásu hivatott veze-
tők irányítása alatt bizonyára jó iskola 
lesz majd a fiatal, fejlődőképes éne-
keseknek, ennáí is inkább, mert kul-
turájuk máris igen fejlett. A legkvali-
tásosabb hanganyagot a basszista Han-
tos Ádám mutatta be, akinek viszont 
énektudását kell még alaposan fejlesz-
tenie. A jólsikerült hangverseny ki-
emelkedő száma a Cosi fan iutte sex-
tett je volt, amelyben a kitűnő Pogány 
Zsuzsa1 és dr. Sikolya Iistván egészítet-
ték ki a fiatalok együttesét. A legna-
gyobb sikert — méltán megérdemelt 
sikert — Pogány Zsuzsa aratta Pami-
n a-áriájával. A zongorakiséretet Vá-
rady László karnagy látta el. aki ezzel 
a hangversennyel máris eredményesen 
kezdte meg a fiatalokat nevelő mun-
kát. Az összekötő szöveget ugyancsak 
Várady László irta és mondofta el, rö-
vid bevezető beszédet pedig Gábor Ar-
nold, a klub főtitkára tartott. (sz.) 

S z e g e d i o r v o s t a n á r o k 
a o e n í c í l l t n r o l 

(Szeged, október 7.) A szegedi Me-
dikus Kör Szombaton délután hatof-
mas érdCKíődés mellett rendezte meg 
a bőrgyógyászati klinika zsúfolásig 
megtett nagy előadótermében a peni-
cillin gyakorlaté feihasznjiásáró: 
szóló előadássorozatot. Az előadók a 
s/CgCdi tudományegyetem orvoskara-
nak legkitűnőbb tagjaiból kerülték 
W. Korpassi Béia, a kórbonctan ma-
gantanára nyitotta meg az üfcst 
majd Ivanovics Gvörgy egyetemi ta-
na r ismertette vrti tettképes -előIdák-
ban a penicillin előállítását é©- gyár-
tását . Fodor Gábor a szc rvesfcónna 
kiváló előadója a penicillin kémiá-
1áTói Beszélt. Ditrói Gábor egyetmei 
tanar é© Bor© Mária tanársegéd 
pemcl'linnek a szemészetben való al-
kalmazását ismertették é s az eiert 
eredményeket be+egeken i s bemutat-
ták. A továbbiakban végig nagv er-
dek'ődcs mellett Purjesz Béla egye-
temi t anár a belgyógyászatban, Ráv-
nai Tamás egyetemi tanár a börgvo-
gyaSzntba Török Gábor magántanár 
a gyermekgyógyászatban. Prochnov 
verenc 8 sebészetben. Polgár István 
pedig a nőgvőgyászatban eiért ereo-
ménvekrői számolt be. Valamennyi 
előadó kiválóan érzékeitette azt -a 
nagy ieientőséget, amelyet a penicil-
lin alkalmazása a modern gyógyá-
szatban ieenL de hangsúlyozták, 
hogy senki ne tekintse esődagyőgv-
szernei- ezt az u j orvosságot. Kenő 
szakértelemmel é© kezeíé^sei azonban 
az eddigiekhez viszonyitó-a valóban 
ctodáiato© eyögyifási ' eredményeket 
értek ei már eddig i© igen s 0 k "eset-
ben. 

-- \ e m ke'® i) >zám onk<"rfts4évv 
H' tfőn dé'előtt összeült a városhá-
zán a közigazgatás e'Ienőrtéagre hi-
vatott úgynevezett számonkéröszék, 
amety a pártok delegáltjai hói ah. 
Az ü1 -sen n cgieient va'amemivi vá-
TOsí ügvos'.ztá 'yvezető. A bemutatott 
ügyosztá'yi ifctatókönvyekbői taia-
'omra kivetteic krt-i-ét akteszámo* 
és kötetespé'téve tették az ügyosz-
tálynak, hogy szerdára referálton a 

kiváiaszto't akták sorsáról, inetv* 
az ügv e'jntózés^rői A szamonkerö 
Szék üléséhez csupán annyi - a meg. 
jegyzésünk, hogy az ellenőrzésnek 
ez a módja peüi tehet tuOjgoSan 
hat 'kony. Sokkai eredményeseob é*> 
tanulságosabb lehetne egy ilyen el-
lenőrzés. ha az ü"voSztáiyoknak" 
nyomban szamot keltene adnlofc az 
akták elintézésének módjáról, nem 
trédlg két nap murva. Egyébkén<• 
ugy "értesüitünj-, -nogy dr. A"ta im-
Gvörgy heiyetfes polgármester elv-
t á r s indítványt kéSzü' előterjesz-
teni, javatoljál- a minisztériumnak 
vá'toztatoák meg a számonkiröR/ék 
eincyezést, mert igen rossz emiéke-
ket ébreszt. A nyilasok szamon-
kf'röszéke voi* az, amely tok io ma-
gyar hazafi t küldött annakidején 
halálba. 

- Dr. Sipo Káro'y egyetemi rend-
kivü'i t -n ár. Budapestről iejentik: a 
köztarsaság efnöke a vallás- és kji'z-
oktaTásügyi mlni©zternek 'a mlnisz-
ceremök u t ján te t t előterjesztésére 
dr. Ripos Károly Szegedi tudománv-
egyetémi magántanárnak a tádomá-
nyo© irodalom művelése s az egye-
temi oKtata® terén kifejtett miiitö-
dése eíjsmeréséüx az egyetemi rend-
kívüli t anár i cimet adományozta. 

— Az á'dozit apját is letartóztat-
ták az á'o'-hází gyirko3ság tlgy'bw-
jelentette a Délmagyarország, hogy 
'egutóbb Atokházán Kispái MihSiy 
tanyáján névnapi ünnepség alkafma-
va- Rutai istyan összeszólalkozott •Te-
mesvári Andrással. Az összesző'aiko-
zás p.yomán áltafáno© verekedés tör® 
ki és Hutai isiyan több szpráS követ-
keztében1 müghaté. 'Alrendőrség megin-
dította a nyomozást, hogy kiderítse, 
kit terhe, a felelősség. Az ügyet bo-
nyotatia tette az, hogy kést egyedül 
az eíhait apja Rutai Imre kezében 
láttak. így a gyanú Temesvári And-
rásra é© Rutai Imrére terelődött. A 
rendőrségről a két vádlottat átvetet-
ték a szegeoi államügyészségre, ahoi 
előzetes letartóztatásba helyezték 
mindkettőiüket. További vizsgálat 
dCrití ma ja csak ki, hogy ki volt 
a gyilkos az átokházi tanyán. 

x Sátoiosimncpi jseenciszt*et az u j 
zsinagógában szeruán és csütörtökön 
es,te £éi s órakor, csütörtökön és pén-
teken reggé' lő órakor. 


