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Kedd, 1947 április 22.

Az

éve

fennálló

kiviszi a Dolgozók
Színházát FISCHER
a környező
falvakba
Szeped, Klauzál-tér

órás- és é k s z e r é s z cégnél

A Nemzeti Szinház művészeit ünnepelte Dorozsma népe — A Délmagyarország ajándéka a dorozsmai egyházközségnek
(Szeged, április 21.)' A Délmagyarország vasárnap délelőtt a dorozsmai
kultúrházban nivós matinét rendezett
a "Szegedi Nemzeti Szinház művészeivei.
r
:
Délelőtt 11 órára nemcsak a kulturház, de az utca is zsúfolásig megfelt, miután a nívós műsort hangszórókon közvetítették az utcára is. A
hallgatóság soraiban Sztriha apát, Dorozsma. népszerű plébánosa és a teljes községi elöljáróság is megjelent.
Ke n e se y Ferenc, a Nemzeti Szinház rendezője tarlóit bevezetőt. Ismertette a Szegedi Állami Szinház
kulturát leremtő és demö&ráciát alakító szerepét, a szinház belső szervezetét £s az egész apparátust, mely
Szeged egyik legértékesebb kulturális
intézménye. Rámutatott, hogy ez alkalommal a szinház látogatta meg a
falu népét, de szeretettel várják a
falusiakat Szegedre is.
/
Felhívta a hallgatóság figyelmét
a "Dolgozók színháza* • akcióra. Ezután az egyes szereplő művészeket
mutatta be a közönségnek. Kamarás
Gyula, Lalkóczi Hédi, Kőműves Erzsi,
Káldor Jenő, Stciner Rezső, Zentai
Anna, Nádas Tibor, Ferenczi Anikó
és Dénes Erzsit.
örűuunel állapithatjuk meg, hogy
nemcsak Doro/snián, de szegedi
"viszonylatban is rég láttunk olyan
nlvés kulturmUsort, arait a színház művészei adtak.
Kamarás Gyulának közkívánatra kétszer is szavalnia kellett. Lelkes és
ünnepi hangulat jellemezte az egész
előadást.
A Délraagyarorsiág vasárnap adTa
ál ajándékát a dorozsmai római
, katolikus egyházközségnek. Hatalmas aranyrámás Jézus szentséges szive képet. Sztriha apát
meghatottan mondott köszönetet
a képért és a nivós műsorért,
mert amint megállapította, a falu
ezalkalommal valóban szórakoztatva kapott művészétét.
A Délmagyarország akciója, melyet
n Szegcdi Nemzeti Szinház lelkesen
támogatott, nagyjelentőségű kezdeményezés és a "Dolgozók színházának*
szerves folytatólagos része. Ezzel a
szinház megtalálta azt a lehetőséget,
hogy az állami szinház valóban a
nemzeté és necsak kiváltságosoké legyen. Nehéz helyzetben vagyunk és
helyhiány következtében a művészekről külön-külön néin tudunk megemlékezni, hiszén
valamennyi miivész égészen rendhfvűH teljesítményt nyújtott és
a rövid műsorral nemcsak sr.eméfysrerfnt hódították meg a
magyar föld fáradhatatlan munkásait, de a művészt színházak ís
nyerlek közönséget.

A színházi műsor elolt D á n i e l szólította Zenfai Annát és a követkeGyörgy ismertette a kommunista sajtó zőket mondta: »Ma, most még szejelentőségét.
gények vágyunk lelkem, rossz vólt a
Előadás után megható jeleneinek termés, kemény a tél, de a föld ma
voltunk lantii. A falu dolgozóit meg- sokat és szépet igér, nemsokára teraz, amit kaplak, sokkal kevesebbet mésünk lesz és akkor az első termésés silányabbat vártak, amit a múlt- ből maguk számára készítünk teriban falujáró ripacsoktól kaptat. Ami tett asztalt*.
I
vasárnap Dorozs'mán Volt, az tiszta1 A nemzet művészei és a falu dolművészet és íYutura volt. Szerettek gozói megtalálták egymást, igy épül
völna valamit adni a falusiak is a az ország és igy lesz kulturnemzet
művészeknek, egy idős asszony meg-! a magyarság.

Megkezdik Szegeden
a nemibetegek penicillinnel
való gyógyítását

100 beteg közül 90 meggyógyul

a penicillin-Injekciótól

(Ssfeged, április 21.) Hétfőn regdesen bekövetkezik a gyógyuIge 1 nagyobb mennyiségű penicillin*
lás is.
küldemény érkezett a szegedi ál- Természetesen a betegeknek nem
lami nernibeteggondozó intézethez. szabad elbizakodniok, mert — jólA kétszáz nejnibeteg meggyógyi- lehet egyetlen napi kezelés efegentásához elegendő penicillint dr. dő a gyógyuláshoz, a gyógyulás
R á v n a y Tamás, a bőrgyógyásza- csak az orvosi utasítások pontos
ti klinika vezetője vette át. Hétfőn betartása esetén következik be.
délelőtt felkerestük a bőrgyógyáA penicillin hatása olyan, hogy
szati klinikán dr. Rávnay Tamás
100 beteg közfii 00 meggyógyul.
professzort és megkértük, hogy vázolja a penicillin-küldemény jelen- A leküldött penicillinraennyiség a
tősegét. A professzor a Délmagyar- többszöröse annak, amennyi a
ország munkatársának a követke- szükséglet, igy nem kell tartani atzőket mondotta:
tól,"hogy kevésnek bizonyul. A ne— [örömmel vettem, hogy a fő- mibe tegség plleni harc "ebben az
várossal egyidőben
megkaptuk arányban még a világ egyetlen álSzegeden is a penicillint. A külde- lamában sem indult meg. Orvosi
mény .megérkezése a népjóléti mi- vélemény szerint a jelenlegi neminisztérium kezdeményezése révén betegek közül a kampány követa
a nemibetegségek leküzdésére meg- keztében országszerte sikerül
induló mozgalom egyik láncszeme. minimumra leküzdeni a fertőzési
Ehhez a kezdeményezéshez csat- veszélyt. Azokat a nemibetegeket,
lakozott az Országos Antiveneriás akiket ínég a penicillin sem gyóBizottság ^s az Országos Közegész- gyít meg, beutalják a klinikára és
ségügyi Intézet. Igy közösen mNr a ott igyekeznek meggyógyítani őket.
legközelebbi napokban országszer- Természetesen a penicillin mellett
te megindul egy hatalmas roham használják a már jól bevált töba nemibetegségek leküzdésére. Mint bi orvosságot is. Téves az a híreszegy .60 nemibeteggondozó intézet telés^ hogy a penicillin a vérbajt
vette egyidőben kézhez a penicil- is gyógyítja. A vérbaj penicillinnel
lin-küldeményeket és az OTT is való gyógyítása még gyermekcipőugyancsak bekapcsolódott ebbe a ben jár — felezte be nyilatkozatát
dr. Rávnay Tamás professzor.
kampányba.
Szegeden már szombaton regBúcsúzáskor dr. S i p o s Károlv,
gel fogadják a betegeket és ré- a nemi beteggondozó intézet vezerft
szesítik kezelésben. A betegek orvosa mondja még el, hogy az
teljesen ingyen, injekció for- eddigi gyógymód csak a nemibetemájában kapják a penicillint gek 50 százalékánál tudott kettő
és ennek következtében rövi- eredményt felmutatni.

fl Belváros II. pártszeviezel falujárői

megjavították OttSmösön a falu kútját
és szentképet ajándékoztak a templomnak
Horpácsf Ignác plébános ünnepélyes külsőségek
közölt vette át a kommunisták ajándékát
(Szeged, április 21.) A szeged- a kommunisták is szegények és bi-

Kenesey Ferenc összekötő szövege környéki homok bizony szűkösen zony jó néhány hónap eltelt, mig
kiváló kulturpolitikusról tett tanúbi- terem. Aki meg akar élni rajla, a képre szükséges ,összeg összeannak sokat kell dolgozni, verej- gyűlt. Az elmúlt héten nagy voft
zonyságot.
•

tékezni, még a betevő falatot megkeresi. öttömös dolgozói is sokat
küzködnek, míg a mindennapi az
asztalra jut. A községi templom
egyszerű falusi építkezés, kevés
dísszel. A község lakói közül sokan, akik más településeken is
megfordultak, szerették volna, ha
Akron örökiró
Ft. 88*— az ő templomuk is díszesebb volA Magyar Kommunista Párt
Délmaflyarorszáfli kSrzetképviselet na.
szegedi Belváros II. alapszervezete több izben ellátogatott öttöm ősre, ahol a lehetőségek határain belül segítettek is a falu dolgozóinak.
Irodagép Vállalat, 5zéchenyi-tír 7 Még az ősz folyamán megígérte a
Belváros J I , hogy az
öttömösi
Telefon 6—41.
templom
részére
szentképet
adoBármilyen reklamációi azonnal elvégzőnk •
mányoz, A jószándék megvolt* de
A Dorozsmán Járt színészek már
megértik és megtalálták azt a
szellemiséget, mellyel demokráciát lehet építeni Szegeden és
környékén.

Szenesi

3.

Alkatúit vételekből származó órákat. ezüstárukat és brilllánsétkszereket nagyen olcsón vásárolhat. Óra-, ékszerjavitás, jól. olcsón és gyorsan készül

pet. A templomból kiáramló hivők
száina erősen felszaporodott, mert
kíváncsi volt a falu népe, milyen
szentképel hoztak a kommunisták Láng László a Belváros II.
nevében adta át az értékes, széles
aranyrámában elhelyezett szentképet. Beszédében rámulatott, hogy
ez a kép is szimbolizálja a
MKP mennyire értékeli az országot, demokráciái építő egyházat.
Horpáesi Ignác, öttőmes plébánosa mondott meghatottan köszönelet az ajándékért. Egyben bejelentette, hogy az ajándekképpt ünnepélyesen felszentelik és utána helyezik el a templomban.
öttömös népe meghatottan vette tudomásul és győződött meg,
hogy a kommunisták hem vallásellenesek,-hanem szerény anyagi
eszközeikkel mindent elkövetnek,
hogy az Isten háza minél díszesebb legyen,
A rtu'ghírtó ünnepség után e
falujáró kommunisták megjavították a község kútját.
öttömös olyan szegény, hogy a
községnek nem volt költségvetési
fedezete a község szivallyukutjának kijavítására. A Belváros y .
falujárői vasárnap kivitték a szakembereket, akik segítettek ezen a
hiányosságon.
öttömös dolgozói
egyöntetűen
megállapították, hogy a kommunisták ma az egyedüli párt, amely
neriicsak politikai gyűléseket tart,
akik nem ígérnek, nanem minden
körülmények között
segítőkezet
nyújtanak.
Sem a múltban, sem a jelenben soha a város nem törődött annyit a falu bajával és
nem segített a
problémákat
megoldani, ininl napjainkban
a városi kommunisták.
Vasárnap délután népgyűlés volt
a Bus-féle vendéglőben. A uafo-számu hallgatóságnak Bedő Kálmán,
a nagyszegcdi MKP végrehajlóbizottságanak tagja tartott politikai
bebszámolót.

A Szovjetunióban megbecsülik
a magyar hadifogoly munkást
(Budapest, április 21.) A napokban
M o l n á r Erik népjóléti miniszter fogadta S z e k f ü Gyula moszkvai magyár követel, akivel hosszabb megbeszélést folytatott a Szovjetunióban
lévő magyar hadifoglyok hazaszállításával
kapcsolatos
"kérdésekről.
Szekfü Gyula tájékoztálta a népjóléti
minisztert a magyar hadifoglyok helyzetéről. Kijelentette, hogy élelmezési
és egészségügyi ellátásuk teljesen kíelégilő, olyan mint a szovjet munkásoké és hogy a magyar hadifogoly
munkást nagyon megbecsülik.

az izgalom a Belváros II.-ben, öszszegyült a pénz jés mostmár arről
volt szó, a sok szép kép közül melyiket vásárolják meg öttömös részére. Hosszas vita után ugy dön- m e g h í v ó .
töttek,. a »Tizenkétéves Jézus a
A Magyar Cionista Szövetség
templomban* címűt vásárolják
Rorochow-kőre kedden, április
meg. Vasárnap reggel a szokott fa22-én "délután 7 órakor megkezdi
lujárókón kivüi,. külön
különítállandó heti előadássorozatát
mény vitte a képet. A község kútját mentek javítani és a képet át- Báré Jósfka-ntoa 4. foám alatti uj kuladni.
túrházában.
A Belváros II. kommunistái vaElőadást tart: Dr. K A L L Ó S
sárhap résztvettek a nagymisén
K Á R O L Y főorvos: »A lélektan
öttömösőn, amely után Horpá-<
uj irányai és a zsidóság* címmel.
c s i Ignác plébános kihirdette hogy
Mindenkit szeretettel vár a
a templom előtt ünnepélyes külsőBorochow-kór.
ségek között adják át á szentké-

