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H I R E K 
NAPIREND 

SZOMBAT, 1949 DECEMBER 7. 

Menzeti Szinház; Dálután 3 órakor 
Vlg8*vegr. Este 7 órakor Nem vá-
g y ó n k 5rd3g8b . 

Széchenyi Filmszínház i fél 4, ne-
gyed 6 és 7 órakor: As álomkeringff. 

belvárosi Mozi: fél 4. </« 6, 7 órakor: 
lUf f l ea a f r a k k o s b e l ö i ő . 

Korzó Mozi - fél 4. V«6 és 7 órakor: 
A s o p e r a h á z fantomja. 

Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 

I óráig. 
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl dél-

után 4 óráig. 
mám 

SZOLGALATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3., Nagy 
Rrök. K. dr. Hangay L., Boldogasszony-
sugárut 31, Nyilassv örök. Római-körut 
22, Surjányi József Kossuth L.-sugárut 
•1 . ez ám. 

—oOo— 
— Időjárás jelentés. Várható időjá-

rás vasárnap estig: Nyugaton mér-
séklődő, keleten átmenetileg kissé 
élénkülő északi 'szét. Az esőzés kelet 
télé elvonuk A hőmérséklet nyuga-
ton már csak kevéssé, keleten erősen 
csökken. 

— C s ö k k e n t e t t é k a szegedi nep-
ü g y é s z e k s z á m á t . Budapestről jelen-
tik': Az igazságüaymimszter dr. Hite 
Ferenc szegedi 'fárasburót es Kiiyén 
István szegedi törvényszéki, titkárt 
népügyészi 'állásuk alól lementette. 

— tiyufautalványok beváltása. Bu-
dapestről jelentek: A közellátásügyi 
miniszter felhívja az erdekeit községi 
elől'áróságokat. hogy a teteltetesi 
akció kapcsán kiadott gyuta-kiutafa-
sdkat legkésőbb december 31 -ig vált-
sák be a legközelebbi Hangya szö-
vetkezel! fióknál, mert később a. Han-
gva fiók nem köteles az utalványt 
beváltani. Ha azonban december 31. 
előtt az utalvánv beváltását megtra-
gadnák, ugy forduljanak ajánlott le-
vélben panasszal a Hangya szövet-
kezet központjához. 

— Adventi délután a Katolikus 
Házban. Ma délután 5 órakor kezdő-
dik a Katolikus Házban a belvárosi 
egyházközség II. adventi délutánja. 
Előad dr. Szentgyörgvi Károivygyet1. 
tanársegéd »A megváltott ember« cí-
men. Á szép és tafraimas kisero mű-
sort a piarista diákok szolgáltatják. 

— Ismét egy keretiegény. A 106/11. 
munkáss/izad egyik keretiegénve volt 
Szita Mihály mezőkovácshazi töld-
müves, aki a vádirat szerint 1944. 
áprilisától kezdődően a munkaszolgá-
latosokkal a törvényes rendeletekben 
előirt tevékenységet messze Túlha-
ladta. A szombati főtárgyaláson Koz-
ma tanácsvezető ismertette a mar ki-
hallgatott tanuk vallomását, akik a 
vádlott mellett vallottak, nug a szom-
bati főtárgyaláson kihallgatott tanuk 
terhelő vallomást tettek, sői Rosner 
Miksa tanú szerint Fieischer tanú az-
ért tett mentővaJlomást. mert időköz-
ben a vádlott tyukokkai és egyéb 
éfelmiciikkekkei látta ei. Ez a mento-
tanu Rosneirt is mentővallomás meg-
tételére kérte tel. A további bizo-
nyítás vég'ett a főtárgyalást elna-
polták. 

x 35 százalékkal, sőt még töDDei 
leszállítottam a vatta es kötszer árai-
mat. a 45 éves bandnerg cég (Szé-
chenyi-tér 17.) teleron: 167. 

— A szegedi vasutas szakszervezet 
kulturgárdaja a szegedi vasutas ha-
óiárva gyermekek karácsonvi feise. 
séivezéséíe vasárnap este tél. o órai 
fcezdettei az alsóvárosi k u i t u r h á z b a n 
a »Gyimesi vadvirág« cimü népszín-
művét adja elő. 

— Mi a békesség útja? A Magyar 
Evangéliumi Egyházak lo Pásztor-
missaója 9-től Í5-lg, tehát néttőtói 
vasárnapig evangelizációs előadás-
sorozatot tart a helybeli református 
templomban naponként délután 5 órai 
kezdettel. — Ugyancsak naponköm 
reggei 7 órakor imaóra az egyház 
gyülekezeti termében, maid a délutáni 
templomi évangelizációr követő:eg 
utóösszejővetei. — felekezetre va,to 
tekmfet nélkül minden: erdek'ődőt 
szeretettel hívnak es várnak. 

BUGYI J Ó Z S E F 
Divaftclpész 

Oroszlán nfcn 6. Záloggal szemben 

— Doktorráavatás. Szombaton üel-
ben a szegedi egyetemen Ertséy Pé-
tert az államtudományok doktorrá va 
avatták, 

— Hol a hiba? Az utóbbi hetekben 
állandó tünet a népbúósági tárgyalá-
sokon, hogy a terhelő tanuk vissza-
vonják a "nyomozati eljárás során 
tett vallomásukat. Van tanú, aki 'sze-
rint nem mondta, ami a jegyzőkönyv-
ben van, van, aki előre elkészített 
jegyzőkönyvet irt alá, 'de a legna-
gyobb ritkaság, ha a tanú vállalja a 
rendőrség előtt tett" vallomását, il-
letve a főtárgyaláson azt lenntartja. 
Szombaton Barna Károly kiskundo-
rozsmai asztalosmester nópcílenes 
bűnügyét tárgyalta a népbiróság 
Kozma-tanácsa, ahol a kihallgatott 
Halász Antal, Rosenthai Endre es 
Pandi Sándor tettek a nyomozati 
eiiárás során tett vallomásukká! el-
lenkező vallomást. Hogv a népbiró-
ság tisztán láthasson, a targyalást ei-
naro'táik és a jegyzőkönyvei teivevo 
rendőrnyomozó megiaézését rendel-
ték ei a tanukkal vaio szembesítés 
céljából. 

— A szegedi városi árvaház növen-
dékei az intézet székházában (Con-
doni-kö'ut 11.) színielőadást rendez-
nek december 8-án és 15-én délután 
3 órai kezdettel. Az előadásra sze-
retettel várják a város közönségét. 
Előadásra kerül »A szív csodája*, 
karácsonyi színmű 3 felvonásban. 

— Felhívűs! Felhívnik a gyűmölcs-
taakcióra jelentkezettek figyelmét, 
ho^y a gyümölcsfákat Újszege-
den. a városi kertészetben haladékta-
lanul vegyék át. Városi kertészet. 

— Helyreigazítás. A Magvar Táv-
irati Iroda leves közlése lapján 5-én 
azt a hírt közöltük, hogy dr. Kalmár 
László egyetemi adjunktus, c. nv. rk. 
tanárt a Vallás- es Közoktatásügyi 
Miniszter egyetemi ny. r. tánairrj ne-
vezte kft. Mint a Magyar Közlöny ö-i 
számából kitűnik Kalmár kasztot nem 
egyetemi tanárrá, hanem intézet' ta-
nárrá nevezték k>. Ez jelenlegi jnuu-
kakörében való véglegesítései leienti. 

— Jogerős kelmentés az ötösta-
nácsnál. Egy régi munkásmozgalmi 
ember, Szabó Rezsó szegedi 'könyv-
kötőmésfer 1946 tavaszán mini szak-
szervezeti megbízóit' résztvett egy fő-
városi gv ülésen. A vonaton hazafele 
politizálni kezdett az utasokkal. Ugv 
látszik, néhány utas félreértette szá-
vait és így került a szegedi ótős-
tanáics. elé vádlottként a demokra-
tikus áljamrena egyes személyei se-
reimére elkövetelt izgatás miau, A 
váöirai szerint az infláció okozóik tat 
tüntette lei a munkáspártok vezetőit, 
vádlott védekezése és a kihallgatott 
tanuk szerint is éppen azt teitégette 
a vádlott, hogv a munkáspártok ve-
zetői lépjenek ki a koalícióból, ne-
hogy az ó nevükhöz fűződjön a roha-
mos infláció. Az ötöstanács a vád-
lott védekezését a kihallgatott tanún 
vallomásával igazoltnak falta es ez-
ért Szabó Rezsőt bizonyíték híanya-
ben„felmentette. Dr. Liqpay Laszíó 
népügyész az ítéletben megnvggo-
aott, ígv az jogerős. 

— Kongresszusi Küldöttválasztás «• 
közalkalmazottak szakszervezetéifen. 
A Magvar Közalkalmazottak Orszá-
gos Szabad Szakszervezetének szegedi 
csoportja december 14-én deiélótt 
9—l-ig és délután 2—b-ig kongresz-
szusi küldöttválasztásokat taft. A vá-
lasztásokat a törvényszéki epűlefbcn 
i. emelet 62. szamu termében tart-
ják. A választás eredményei a sza-
vazatszedő bizottság december 13-én 
déléitől 16 órakor hirdeti ki. 

x ügyvédi hir. Ur. Radnóti László 
ügvvédi irodáját szentháromsag-utca 
19. szám alatt megnvitotta. 

— A Szegedi Kereskedtlini és Ipar-
bank igazgatósába '94o november 
27-en tartott ülésen Farkas Lászlót, 
a Mag var Általános Hitelbank igaz-
gatóján, aki a legnagyobb szlovakiai 
magvar pénzintézetnek, a Pozsonyi-
Első Takarékpénztárnak hosszú ideig 
volt vezérigazgatója, az intézet vezér-
igazgatójává választotta meg. Farkas 
vezérigazgató országosan " elismeri 
pénzügyi szaktekintély és ezért bze-
ged város pénzügyi es gazdasági kö-
reiben nagy reménységeket tűznek 
működéséhez. Személye biztosíték 
egvben aziránt is, hogy a tisztviselők-
kel a bank hagyományainak megfe-
lelően teljes egyetértésben "fog 
együttműködni a bank jövőbeni fej-
lesztése érdekében. 

Szobrot , emléktáblát és utcát 
Kálmány Lajosnak! 

Emlékünnepé ly K á l m á n y Lajos 
sírjánál; 

(Szegsd, december 7.) A Kálmány 
Lajos-Kör nagy névadója halálának 27. 
évfordulója alkalmából bensőséges meg-
emlékezést tartott a Dugonics-temető-
ben Kálmány Lajos sírjánál. Dénes Leó 
elvtárs polgármester és a város vezető-
ségének képviseletében Csikós Jenő 
elvtárs főtanácsos jelent meig. A Ma-
gyar Kommunista Pártot Tombácz Im-
re elvtárs nemzetgyűlési képviselő, a 
Szociáldemokrata Pártot Pintér Géza 
elvtára képviselte. A szegedi tudomány-
egyetem részéről megjelent: dr. Schnel-
ler Károly jogi kari dékán és dr. Bá-
lint Sándor egyetemi tanár, Hamvas 
Endre megyéspüspököt dr. Becker Ven-
del, a muzeumot Szőke Mihály igazgató, 
a szabadművelődési pedig Seres József 
képviselte. Nagyszámban kivonult a 
Móricz Zsigmond Népi" Kollégium ifjú-
sága is. 

A megemlékezést Barek István, a 
kör alelnöke nyitotta meg Ady: Ifjú 
szivekben élek cimü versével. Az ün-
nepi beszédet Pintér László, a kör ren-
des tagja mondotta. Jellemezte Kál-
mány Lajos életmüvét, amely Bartók, 
Kodály és Ady munkásságának mintegy 
előfutárja volt. 

Péter László értékes szavai után 
.Székely Lajossal, a Móricz Zsigmond 
Népi Kollégium igazgatójával elhelyezte 
a népi kollégium és a Kálmány Lajos-
Kör koszorúját a siron. Ezután Szabó 
Pál muni?ásegyetemi hallgató egy nép-
balladát mondott el Kálmány Lajos 
gyűjtéséből. 

Csikós Jenő elvtárs, főtanácsos köz-
vetlen szavakkal emlékezett me® Kál-
mány Lajos jelentőségéről és a nevé-
ről alakult kör munkájáról, majd' elhe-
lyezte a siron Szeged város koszorúját. 
Végül Lőkös Zoltán, a Kálmány Lajos-
Kör nevében fordult a város, valamint 
Szeged politikai és szellemi életének 
vezetőihez, hogy minél előbb tegyék le-
hetővé egy utcának és intézménynek 
Kálmány Lajosról való elnevezését. 
Ezenkívül lakóházára emléktáblát he-
lyezzenek, rövidesen pedig szobrot is 
emeljenek. Ugyancsak igen fontos len-
ne müveinek ujra való, hagyatékának 
pedig olcsó kiadása. 

— A MaDISz szegedi szervezete, 
nek alsóvárosi csoportja vasarnan, 
8-án délután 3 órakor a csoport szék-
házában (Róka-utca 3.) uzsonna-dei. 
uttot rendez a szegénysorsu gyer-
mekek részére. Vendégeket szívesen 
látunk. Vezetőség. 

— Étkezés. — Szórakozás, buaa-
pestre utazó vidékiek megérkeznek a 
fővárosba, elintézik ügyes-bajos dol-
gaikat. estetelé égv KIS' szórakozásra, 
kellemesen ettölltott estére fceszuinék. 
Színház, mozi, zene, tánc, Jó vacsora 
egv kis italozás, valogathat ki-fci tet-
szése szerint, ríat meg fia mindez 
együtt van egy helyiségben! AZ US-
lende-kavéház, étterem ezt nyújtja a 
vendégeinek. A tulajdonos (írós/ 
Ödön ismét olyan különlegeset pro-
dukált, mint annak idején a vitagli -
réssé lett Raíkózenekar, vagy az egy-
más után felfedezett és ismertte tett 
népdalénekesek, meg „a híres külföldi 
zenekarok. Ezért volt, hogy mikor a 
vidékiek Pestre menteit és szórakozás-
ról került szó, természetesen program 
volt: »Az Ostendébe megyünk«. Most 
is így iesz. Amennyit lokálokban egy 
este elkölt, abból egv hétig is etkez-
het és szórakozhat sz OsttndéOej' 
Válogatott, lobbnái-jobb miisorsza-
mok, atrakciök, moziszerűen fordula-
tos változatos produkciók nevettei-
nek és szórakoztatnak. A táncotoknak 
kenveimes, nagy terület all rendel-
kezésre, ahol táncolhatnák is, nem 
kell egy helyben tipegni-topogm. A 
szórakozást és táncolást kiegészítő 
zenét pedig Lem Hughes és zenekara 
szolgáltatja. Mindezekért pedig sem-
miféle külön belépődíjat nem ken fi-
zetni. Sőt a fogyasztási árak is olya-
nok, mint báfrríeiy étteremben, vagy 
kávéházban. Az Üstemde Konyhaja 
most is a régi jó hírnevéhez, niven a 
legfinomabbat nyújtja, borai pedig 
az ország válogatott bortermo vi-
dékeinek legkülönb termése. Tena/t 
kedves olvasónk, iiu Pestre megy, 
töltsön egy estét az Ostendében. A 
régi helyén találja: Rákóczi-ut 20. 
alatt. Grősz Ödön szeretettei varja 
a vidéki régi Jó ismerőseit es az in 
generációt is. 

V 1 Z 1 P O C K O T 
* VÁSÁROL NÁDAS' 

(pézsmát) és mindenféle nyers 
vadbört a legmagasabb áron 

VÁSÁROL NÁDASY SZŐRMEÜZLET, Kigyó-u. 1. 

— Behívatta katonának az alkalma-
zottját, hogy megszabaduljon tóle. 
A mindennapi élet nap-nap utan le-
leplezi a fasiszta módszerekkel ope-
ráló demokraciaellenes elemekeh igy 
leplezte a demokrácia Süveg i.ona, 
több bérház tulajdonosát is. Süveg 
Ilona még 1944 februárjában mint 
üzletvezetőt alkalmazta Répás rerenc 
képesített cukrászt. Az alkalmazta-
tás. szerződés értelmében Répás egy 
évig vézéti Süveg Ilona boLt;átvarneny-
nviben azonban hat hétnél tovább 
tartó katonai szolgálatra hívjak be 
Répást, Süvég visszaveszi tőle az 
iiztet vezetését. Rövidesen a szerző-
dés megkötése után süveg . Hona 
többféle kísérletet tett, hogy vissza-
szerezze az üzletét. Végül is megis-
merkedett Szamturmai Mihály omagv-
gvai, akivei közötte, hogy van egv 
ismerőse, aki be szeretne vonulni a 
gazdasági hivatalhoz, hogy ne kelti 
jen kimennie a frontra, bzenliimai 
parancsot adott Szögi József őrmes-
ternek, hogy menjen ki Repas laká-
sára es írja ki katonakönyvébói sze-
mélyi adatait. Szögi be ns szerezte 
a szükséges iratokat es Szentrrmai 
behivatta Répást, igy Süveg Hona 

•vágya beteljessedelt. vissza tudta sze-
rezni az üzletet. Jogerős bírósági 
döntés alapján visszakapta az üzletet 
azzal, hogy Répásnak a raktáron levő 
árut 15 napon belül kifizesse. Ez 
természetesen nem történt meg. A 
háború után mikor az á.ru több mint 
százezer pengőt ért mar, Répásnak 
930 pengőt Tizetett kit Répás bűn-
vádi feljelentéssé tett Süveg Hona 
ellen és az ügyben december 7-én 
Tartották meg a főtárgyalást, ame-
lyen a tanuk teljes mertékben iga-
zolták a vád állításait. Az alka,ma-
zottját a Horthy-hadseregnek kiszol-
gáltató munkaadó bűnügyében de-
cember 13-án hirdetnek ítéletet. 

SZÍNHÁZ e MÚVES2ET 

N e m v a g y u n k ö r d ö g ö k 
(Blrabeau vígjátékának bemutatója 

a Szegedi Nemzeti Színházban) 

Szeged Nemzeti Színháza akkor tölti 
be helyesen hivatását, ha felszabadítja 
magát a fővárosból kiinduló irányítás 
kényszere alól és a saját kultúrájából 
eredő külön utakat teres. Az önálló 
műsor kialakítása itt az első feladat. 
Az erre törekvés jeleiként könyveljük 
el André Birabeau vígjátékának eredeti 
bemutatóként való müsorratüzését. Nem 
tagadjuk; jobban, szerettük volna., ha 
első eredeti bemutatónak magyar szer-
ző müvét ajándékozza a szinház, még 
pedig olyan szerzőnek olyan müvét, aki 
és amely közelebb áll vágyainkhoz, pro-
blémáinkhoz s mai helyzetünkben meg-
felel a társadalmi hasznosság követel-
ményeinek. A magyar színpadi iroda-
lom jelenlegi pangása idején talán ne-
hezen teljesíthető kívánság ez, szeret-
nénk) azonban hinni, hogy hamarosan 
Sor kerül erre is. 

* 

Ha a gondos szinházi krónikás utá-
nanéz Pienre Brisson-nak a két háború 
közötti francia színházról irott össze-
foglaló müvében: kicsoda Birabeau, a 
szombati este bemutatott „Nem, vagyunk 
ördögök" szerzője és milyen helyet fog-
lal el a mai francia színpadi irodalom-
ban, bizony még a nevét sem találja, 
ami nyilván azt jelenti, hogy a szigorú 
francia kritikus nem sorolja illusztris 
szerzőnket Moliére, Beaumarchais, Mus-
set, de még Mauriac, Giraudoux, Coc-
teau és más francia reprezentánsok 
mellé sem. Igy arra vagyunk utalva, 
amit eddig is tudtunk róla s amit most 
megismert darabjából megtudunk. Bi-
rabeau, a nálunk is játszott „Déligyü-
mölcs", „Eltévedt báránykák", „Három 
mama" szerzője a párisi boulevard és 
környéke divatos szerzőinek egyike, aki 
nagyszerűen ért ahhoz, hogyan kell vér-
beli színházat csinálni, hogyan lehet 
ötletes vígjátéki helyzeteket teremtve 
mulattatni, közben mindnyájunk életébe 
Vágó erkölcsi problémákat felvetni s 
mázsás sulyokkal labdázva szellemes 
párbeszédek sorozatán át zsonglőrként 
megoldani a problémát.. 

A „Nem- vagyunk ördögök" detek-
tiwigjáték, csakhogy itt nem bűnös, 
hanem jótevő után nyomoz a lelemé-
nyes detektív. Arról van szó, hogy Nar-
tuby ur pénzszekrényébe éppen akkor 
csempész valaki tizezer dollárt, ami-
kor a derék gentleman tönkrement. A 
gyanú a barátokra, a ház vendégeire 
terelődik, akik élénken tiltakoznak a 
gyanúsítás ellen, azzal érvelve; vala-
mennyien olyan zsugoriak, kapzsik, 
hogy képieknek a jócselekedetre. A 
nyomozás során azonban, mindenkiről 
kiderül, hogy ridegsége áldott jó szivet 


