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N A P I R E N D 

Csütörtök, május 15. 
Nemzeti Szinház: Fél 8 érakor: 

SaenHvűnéji álom. Prózabérlet A-8. 
Pénteken:'Fé(I 8 órakor: Tosca. (Dinu 
Badescu felléptével.) 

SMéohonyi Filmszínház: 4, 6, 8 óra-
kor: Teherán. 

Belvárosi Mozi: '4, 6. 8 órakor: 
Táncos katozók. Hatos l'ogat. 

Korzó Mozá: 4, 6, 8 órakor: Ka-
pitány Anny slágereket énekel. Azon-
kívül: A zöld kakadu 

Kamara Bábjáték: -l-kor: Moliiére: 
A botcsinálta doktor. (Ebben az évad 
baa atomjára.) 

Montom r Nyitva 9-tőI l-ig. Pén-
teken: Zárva. 

Somogyi könyvtár: Zárva. Pénteken 
nyitva 9-től este 7-ig. 

Egyetemi könyvtár: Zárva. Pénte 
ken nyitva 8-tól este 7-ig. 

latos gyógyszertárak: 

Apró Jenó: Kossuth Lajos-sngárut 
69. sz.. Nyilássy A. örök. K. Bo-
bomé: Róinal-korut 22. sz., »Szent 
István* gyógyszertár K. Tichy Béla: 
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Du 
gpnics-feér 1. szám. 

oOo 

— I« i i járásjelentés. Mérsékelt ke-
leti, délkeleti szél, kissé több felhő, 
egy-két helyen a ddélutáni órákban 
záporeső, vagy zivatar. A meleg 
tovább tart. 

— Helyreigazítás. Lapunk szerdai 
számában felelős szerkesztőnk teme-
téséről való beszámolónkba sajnála-
tos hiba csúszott be. Dániel György 
búcsúztatójának ismertetésénél a kö-
vetkező szöveg jelent meg: »Nem az-
ért lettél hirfapiró, hogy kenyeret 
keress, hanem azért, mért tudtad, 
bogy a tudatlanságban tartott tö-
megeket csak igy tudják rabságban 
tartáoLe A helyes szöveg a követ-
kező: »Nem azért lettél hirfapiró, 
hogy kenyeret keress, hanem azért, 
mert a tömegeket felvilágosítani akar-
tad, akiket csak tudatlanságban lehe-
tett rabságban tartani*. 

—«o>— 
A Magyar Kommunista Párt nagy-
szegedS pártbizottsága őszinte kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 

g á r d o s s á n d o r 
elvtárs, 

<pártbizottsági tag. a Délmagyar-
ország felelős szerkesztője 

temetésén résztvettek és lerótták 
kegyeletüket a demokratikus tár-

sadalmat ért veszteségért. 
»Nem hal meg az* akit a dolgozó 

nép nagy szivébe zártt 

Igaz köszönettel fordulunk mind-
azokhoz,, akik felelős szerkesztőnk 

GÁRDOS SÁNDOR 

temetésén megjelentek és őszinte 
részvétükkel osztoztak tanítómes-
terünk halálával bennünket ért 

gyászunkban 

Déktragyarország .szerkesztősége és 
kiadóhivatala 

—oOo— 

— egyrós. Nagy Sándor, a sze-
gedi Móricz Zsigmond népi kollé-
jgiuai gazdasági vezetője eljegyezte 
Vas Gizellát. (Minden külön ertesités 
helyeit. 

— Az MNDSz gyennekmatinéfa. Az 
MNDSz a Belvárosi Moziban ma dél-
előtt oagyszabásu gyermekdélutánt 
rendez. A hangulatos műsor kereté-
ben Szeged kedvenc gyermekmüvészeJ 
tépnek fel. A nagy érdeklődéssel várt 
előadásra még néhány jegy kapható. 
Az előadás fél 11 órakor kezdődik. 

Ujszegedi | | l| T n l l A 
Vigadóban H I D I H £1 b 

Telefon 9 0 6 

— A Nemzeti Parasztpárt ma, 
csütörtökön délelőtt 11 órakor Al-
sóközpooton a Katona-vendéglő-
tón, .délután 3 órakor pedig Csór-
ván a Tamás-vendéglőben népgyű-
lést tart. Előadók: Papp János 
nemzetgyűlési képviselő és Császár 
Balázs megyei titkár. 

Ujrafehétel során elfogultsági kifogást 
emelt és biróhüldést kért 
dr. Szabó Mihály ügyvéd 

Még ujságközleméronyel sem bq|olyásolható a független 
bíróság 

(Szeged, május 14.) Dr. Szabó Mi-
hály szegedi ügyvéd ellen a 'felsza-
badulás uián eljárás indult, mert 
a MONE titkára volt. A NOT vég: 
ső fokon felmentette azzal az in-
dokolással, hogy alVlONE Szegeden 
meg sefh alakult s így főtitkára, 
sem lehetett. 

Időközben megkerültek azok a 
kamarai közlönyök, amelyek-
ből "kétségtelenül megalapít-
ható a MÚNE szegedi megala-
kulásai s az, hogy főtitkárul *fr. 
Szabó Mihály ügyvédet válasz-
tották meg, 

A népügyészség tehát újrafelvételi 
indítványozott a MONE volt főtit-
kára elleni ügyben s népbiróság 
ennek tárgyalását péntekre tűzte 
ld. Dr. Szabó Mihály időközben 
biróküldési kérelmet nyújtott be 
azzal az indokolással, hogy 1946 
nyarán két szegedi sajtóorgánum, 
köztük a Délmagyarország is, nem 
a ielmentő ítéletnek megeflelően 
kommentálta az ügyet, ezért a bí-
róságra befolyással bírnak. A ké-
relmet a népbiróság döntés végett 
felterjesztette a NOT-hoz s a ptó-
tekí tárgyalást elhalasztotta 

Hogy ez az elfogultsági kifogás 
mennyire alaptalan s csupán az 

ügy elhúzását célozza, azzal az 
ügyvéd urnák is tisztában kell len-
nie. Gyakorló ügyvéd létére tud-
nia kell, hogy 

a független magyar bíróságot 
nem lehet semtlyen ténykedés 
sel s igy sajtóközleményekkel 
sem befolyásolni. Biróküldési 
kérelme az időhúzástól elte-
kintve, támadás a szegedi bt 
rói kar ellen. 

Elfogultsági kifogást emel a sze-
gedi bírák ellen, mert feltételezi, 
hogy a Délmagyarország 16—18 so-
ros cikke befolyásolja ítélkezésük-
ben. Hogy képzeli az ügyvéd ur, 
a bírói kar nem a törvények tisz-
teletbentartásával, hanem egy évi 
távlatban megjelent cikkek hatása 
alatt ítélkezik? Ennyire becsüli 
csak a bírói esküt? Vagy az »idő-
nyerés éíelnyerés* elv szem előtt 
tartásával inkább támadja a bíró-
ságot? Ez a védekezés azonban 
visszafelé is elsülhet. 

Amennyiben a NOT nyilvánva 
lóan alaptalannak talá'ja á biró-
küldési kérelmet (elfogultsági kifo-
gást), a bíróságnak módjában áll 
pénzbírsággal sújtani a vádlottat 
az ügy alaptalan elhúzásáért. 

— Straub Brúnó előadása a Me-
dikuskörben. A Medikuskör 13. tu-
dományos ülésén 17-én, szombaton 
délután 5 órakor előadást tarta-
nak: Straub Brúnó egy. tanár: Fe-
hér jesynthesis. Eisner Anna: A 
folsav szerepe az anaemia perni-
ciosa therapiájában. 

— A MKP Belváros I. szegény 
gyermekeket vendégelt meg. A Ma-
gyar Kommunista Párt Belváros I. 
szervezete vasárnap délután nagy 
számú szegény gyermeket látott 
vendégül uzsonnán és bábszínház-
előadással szórakoztatta Őket. A 
gyermekek vidám hangulatban él-
vezték /égig. a bábszínházban elő-
adott Ludas "Matyi történetét és 
hálás szeretettel fogadták az uzson-
nát is. A MKP szives vendéglátását 
gyógypedagógiai intézet igazgatója 
köszönte meg a kisgyermekek ne-
vében. 

— A MNDSz 16-án, pénteken dél-
után' 5 órakor vezetőségi ülést tart. 
Kérjük a tagok szives megjelené-
sét. 

— A városi kertészet kiilturestje. 
Május 17-én este 8 órai kezdettel a 
városi kertészet kulturgárdája az 
ujszegedi vigadóban műkedvelő 
előadással egybekötött táncmulat-
ságot rendez reggel 4 óráig. Belé-
pődíj 2 forint. Boldizsár jazz. 

— A Gyermekbarátok Egyesülete 
16-án, pénteken délután Q órai kez-
dettel vezetőségi ülést tart az egye-
sület helyiségében, Vörösmarty-u. 
5. szám alatt. 

x Árverési hirdetmény. Szeged 
város Árverési Csarnoka május 
17-én délután 4 órakor — önkén-
tes — árverést tart (Nádor-utca 2. 
szám alatt) a Városi Zálogház hi-
vatalos helyiségében. Árverésre tár-
gyakat a zálogház (Nádor-u. 2.) a 
hivatalos órák alatt délelőtt 8— 
2-ig vesz át. 

Zongoránál Schiller-Solti Tamás 

a D a r l i n q b a n 

A D a r l i n g 
este 6-tól nyitva 

x 1946. évi angol és francia ké-
peslapok kiárusítása filléres ára-
kon a Hajós könyvözletben, Orosz-
lán-utca 8. Angolból tanulóknak a 
legolcsóbb és leghasznosabb segéd-
eszköz. 

— Vasárnap rendőrgyülés. A sze 
gedi rendőrség \psárnap. délelőtt 
8 órákor a Széchenyi filmszínház 
ban rendőrgyüléot tart melyre lei 
vülállókat is szivesen Iát a vezető-
ség. Előadók: Ékes István belügy-
miniszteri osztálytanácsos, a rend-
őrosztály vezetője, Ratulovszkv Já 
nos rendőrvezérőrnagy, Poros al-
ezredes és Gerencsér főhadnagy. 

— A Konzervgyár és a Postás 
rendezik a Délmagyarország .asz' 
talf teniszbajnokságát a konzerv-
gyár nagytermében szombaton és 
vasárnap. A bajnokságon résztvesz-
nek az összes szegedi és vidéki üze-
mi és társadalmi egyesületek. Le 
játszásra kerülnek a csapatbajnok-
ságok* férfi egyéni, férfi páros, női 
egyéni és ifjúsági számok. A Csa-
patmérkőzések a konzervgyár nagy-
termében szombaton délután 2 
órakor kezdődnek. 

x Könyvtárát egészítse kl rém 
olcsón Grünwald-féle böngészdé-
ből, Dózsa György-utca 2., Mírze-
umnál. írószerek, papíráruk nagy 
választékban. 

Szamos Lajosáé sulii. Peregi Irén, Szűcs Andrásné szül. Peregi 
Frieda, «zv. Böfiő Lajosáé szül. Peregi Márta, Falndi Sándorné 
szüléiéit Peregi Jntianna, Peregi M. Imre, Ladányi Ist-
vánná születeti Peregi Hona, fájdalomtól mélyen lesujtva a jó Is-
ten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy hőn szeretett felejt-
hetetlen drága jó édes anyánk 

ö z v . Peregi M foályné szül. Nyári Unna 
életének 82-ik, özvegységének 11-ik évében 1947. május 13.-án 
csendesen elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait f. hó 15.-én délután 5 óra-
kor fogjuk az alsóvárosi temető kápolnájából a családi sirboltba 
örök nyugalomra helyezni. — A megboldogult íolkiüdvéért az en-
gesztelő szentmise áldozat f. hó 16.-an reggel 8 órakor az alsóvá-

rosi Mátyás templomban lesz bemutatva. 
Gászolják kiterjedt rokonsága és barátai. 

Nyugodjék békében! 

I 

S Z I N H f l Z tt f P Ü V E S I E T 
Ricardo Odnoposoff 

Orosz származású, Délameriká-
ban nevelődött. Buenos-Ayresben 
kezdte hegedütanulmányait. Ma 
Newyorkbim él és a világot járja, 
mint a jelen kor egyik kimagasló 
hegedüvirluóza. Ricardo Odnopo-
soff,aki hétfőn tartotta nagy érdek-
lődéssel várt hegedücstjét a Tisza-
szálló nagytermében, már fellépé-
sében elárulja a Carnegie-ÁValJhoz 
szokott amerikai művész-fajtát. <5 
a 20. század hangszeres virtuóza* 
akit kevésbé érdekelnek kőitől 
mélységek, de annál inkább a he-
gedű legrafináltabb hangzásba fásai 
és szemkápráztató technikai pro-
blémák. Az ő muzsikálása Ízelítőt 
ad az Újvilág zeneszelleméből. Ne-
vét a brüsszeli hegedűs olimpiása 
röpítette fel a zenei égboltra. Vir-
tuóz tudása tökéletes. Milstein, Hei-
fetz, Jehudi, Menuhin az ő hegedűs 
eszményképei, de öncélú hegedü-
jálékában csak sziporkázó tűzijáté-
kot kamunk, inkább széllemeske-
dóst, mint tiszta szellemet. Távol 
áJl a nagy klasszikus stilustóP, amit 
ezt mindjárt Corelli La Fotó-já-
rnak párfőmös Kreisler átiratában 
érezhetünk. Bach g-moll Adagis és 
Fugá-jában is a n?)bilis hangot és 
a szólamvezetés sima elegánciájál 
emelhetjük ki, de nélkülöztök a 
muzsika belső feszültségét és a kife-
jezés grandiozitását. Paganfnl-WH-
helmj D-dur hegedűversenyében az-* 
után teljes szépségében bontako-
zott ki ez a káprázatos hegedü-
játék a színek csillogásával, a dal-
lamivek kecses rajzával, a ritmus 
páratlan rugalmasságával és az 
egész előadás utolérhetetlen kőny-
nyed szárnyalásával. Frenetikus si-
kerre volt ennek' a számnak. A szü-
net után következő virtuóz dara-
bok sorát Sarasate fülledt leve-
gőjű spanyol tánckölteménye, a 
Habanera nyitotta meg. A hang-
verseny csúcspontját jelentette a 
katalán Mompou-nak ^Fiatal 14-t 
nyolc a kertben* cimü elbűvölő szí-
nekben hullámzó aprósárga, amely 
impresszionista technikájával va-
rázsolja elénk a katalán vidék Han-
gulatát. Prokofieff : Péter és á far-
kas' cimü mesedarabja szintén re-
mek hegedüátirat, amelynek mar-
káns témái jól szemléltetik a mese 
fordulatait. WienJawskl Polonaise 
brillante-jje a régebbi virtuóz is-
kolát képviseli. A ráadások hosszú 
sorából első helyre kívánkozik Pa-
ganini La Campanellájának szinte 
zenekarszerii, szédületes technikai 
bravúrokban bővelkedő átirata, 
amelyet a művész előadása felejt-
hetetlen élménnyé avatott. A sze-
gedi közönség tűntető melegséggel 
egész estén át ünnepelte a kiváló 
művészt, akinek sikeréből méltán 
kérhet részt a kisérő Hajdú István 
eszményi finomságú, tökéletesen 
alkalmáskodó zongorázásával. 

Szatmári Géza 

Kagitán? £»ny Szegeifen 
A Korzó Moziban szerdán hatalmas 

érdeklődés mellett mutatkozott be 
Szeged közönségének Kapitány Anny, 
a népszerű budapesti énekesnő. A 
magyar rádióból rnár jól ismerte Sze-
ged közönsége eddig is és éppen 
ezért még nagyobb érdeklődés előzte 
meg szegedi szereplését. Magyar szer-
zők legszebb slágereit énekelte ai 
szerdai előadáson Kobach Pál ki-
tűnő zongoralöséretével. A hallgató-
ság lelkes tapsokkal fogadta min-
den egyes szárnál és előreláthatóan 
nagy érdeklődés kíséri többi fel'épé-
sét is. 

B I Z T O S H A L A L 
a p o l o t kAhnn t e 
FRANKL-

féle PoIoska-MáS 
Nemcsak a poloskái, hanem 
petéit Is biztosan etpnsztftja, 

1 dec i 4 for int 
FRANKL- ̂ jógyszortáar 

Szent Ojorjry-tér 

apollö illatszertár 
ÓRÁK, ÉKSZEREK vétele, eladása, 

javítása és átcserélése tegelőoyü-
sebben felelősség mellett 

Míiliiofferné! 
Széchenyi-tér 9. száttf. / 


