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A szegedi egyetem szervetlen kémiai 

intézetében újfajta anyagmérő eljárást 

dolgoztak ki 

A szegedi egyetem szervetlen 

kémiai intézetének dolgozói a párt-

kongresszus tiszteletére vállalt 

felajánlások teljesítése során gya-

korlati szempontból nagyfontossá-

gú eredményt értek el. Az úgyne-

vezett sztaainometriás kísérletekkel 

sikerült elérni, hogy egyfajta mé-

rőfolyadékot több anyag meghatá-

rozására használhatnak fel. Eddig 

pl. az érc vastartalmát hidroman-

gán-oldattal, a jódtartalmát fixir-

só-oldattal, a permangonátot oxál-

sawal állapították meg és több 

más anyag tartalmának meghatá-

rozásához más és más oldatok vol-

tak szükségesek. 

Dr. Sugár Edit tanársegéd a 
pártkongresszus tiszteletére tett 
felajánlásában vállalta, olyan e já-
rásjt dolgoz ki, hogy egy vizsgáló 
oldattal több anyag tartalmát mér-
hessék le. Vállalását már teljesítet-
te és most hétfajta anyag megha-
tározását egy mérőfolyadékkal, a 
sztaninokloriddal végzik. Az új 
mérőeljórás különösen az üzemi la-
boratóriumok szempontjából nagy-
jelentőségű, mert nem kell több -
féle, a sztannokloridnál drágább 
mérőoldatot beszerezni. Az egysé-

I ges mérőfolyadókkal való viszgá-
I lat meggyorsítja és olcsóbbá teszi 
I az üzemi laboratóriumok munká-

I ját. 

EGY NAP országokon át 

H o l l n n d i A l i a n 

nagy megdöbbenés! és komoly ag-
godalmai okoznak a koreai harc-
térről érkező hírek, amelyek arról 
számolnak hc, hogy a holland csa-
patok úgyszólván maradéktalanul 
megsemmisültek. Ennek a magya-
rázatát abban látják, hogy a fu-
tásszerfl visszavonulásra kényszeri-
tetl amerikai agresszorok remény-
telen fedező harcokra kényszcrltel-
ték a holland egységeket. 

S tockholmból 

jelentik, hogy tovább terjed a hajó-
munkásoknak napok óta tartó nagy 
sztrájkja. A leglöbb tengeri kikötő-
ben teljesen szünetel a munka. A 
kapitalista hajózási vállalatok hal-
lani sem akarnak arról, hogy tel-
jesítsék a sztrájkotoknak a kollek-
tív szerződésre vonatkozó követelé-
süket. 

O l a i z o nu i g 

kormánya éppen olyan akaratnálkii-
li figurának bizonyult n háborús 
pyujtogalók kezében, mint a többi 
függetlenségétől megfosztott csal. 
lósországok kormánya. A nép fel-
háborodással értesült a Plcven—de 
Gasperri-féle alkudozó tárgyalások-
ról kiadott kommünikéből, hogy az 
alku tárgya az olasz ifjúság vére 
volt. Különösen az tett mély be-
nyomást az olasz dolgozókra, hogy 
a kiadóit tájékoztató szerint a né-
met fasiszták nemcsak fegyvereket, 
de egyenjogúságot is kapnak az At-
lanti-tömb politikai irányításában. 

A nyomott olasz hangulat csak 
okkor enyhült, amikor a Kommu-
nista Párt központi lapja, az Unita, 
ismertelte a párt ezzel kapcsolatos 
álláspontját és ezt abban az egy 
mondatban foglalta össze, hogy a 
végső szót nem a háborús gyujt.)-
galúk szolgálatába szegődötl áruló 
politikusok, hanem a béke és a 
demokrácia erői mondják majd ki. 

Sz ic í l i ában 

nz a meglepetés érte a tagjainak 
érdeke ellen tevékenykedő jobbol. 
dali szakszervezetet, hogy négyszáz 
siracusai lagja széttépte a keresz-
tény demokrata szakszervezeti köny-
vét és belépett az Olasz Általános 
Szakszervezeti Szövetségbe. Ez is 
egyik jele annak, hogy a dolgozók 
bizalma mindenütt a nemzetközi 
proletáriátus felé fordul. 

Amerika ugylútszik bizalmatlan 
C~> Gasperiékkel és Plevenókkel 
szemben, mert alig kelt fel a két 
miniszterelnök a tárgyalóasztal-
tól és máris oft-termett- Rómában 
Perkins, az USA helyettes külügyi 
államtitkára, hogy mielőtt újabb 
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Február 21ip. szerdáié 
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VÖRÖS CSILLAG (Korzó) MOZI 
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Február 23.ig. pénteki* 
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Széchenyi FÚKLYB filmszínház 
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Február 18-t*, vasárnapié 

Jövő muzsikusai 

Vasárnap délelőtt 2 előadási 
tartunk 9, 11 ó i ako r 

Fiuk a gáton 
Jegyelővétel péntektől 

Előadások kezdete hétköznap 0 
és 8-kor, vasár és ünnepnap 

4. C és 8 órakor 
Pénztárnyitás délelőtt 11-12-

ig, délután egv órával az elő-
adás kezdete ctőlt. 
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szombat. 

dollárkiutalásokra kerülne esetleg 
a sor, tájékoztassa magát a ta-
nácskozás lefolyásáról, hangulatá-
ról, és általában a két miniszter-
elnök viselkedéséről. Ezek szerint 
Amerika igen rövid láncon tartja 
európai csatlósait. 

I ' r a n co 

viszont túl hosszú porázon mozog-
hat, mert valahányszor feszeng, 
fészkelődik és duzzog, rögtön meg-
szólalnak Washingtonban, hogy 
megkérdezzék, mi bántja a vérez-
kezű fasiszta barátjukat. Ilyenkor 
nincs az a kivánság, amit nyomban 
ne teljesítenének. Ezúttal dolláro-
kat kért, 5—6 millióra gondolt és 
pontosan a kétszeresét kapta, 12 
milliót. A kiutalással egyidejűleg 
közölték, hogy még 50 millió dol-
lár áll a rendelkezésére — pilla-
natnyilag. 

Belgrád 

cpp úgy Irigykedhet a spanyol 
ciktátór sikereire, mint a többi 
amerikai csatlós. 

Őket olyankor azzal csititják 
Washingtonból, hogy semmi okuk ! 
sem lehet panaszkodni, mert éppen 
elég rágógumit kaptak már. 

Indonéz ia 

kormánya, amerikai nyomásra 

6.-trái'kellenes rendeletet adott ki, 

amelyben megvonja a munkások-

tól a sztrájkjogot. A rendelet meg-

szegőit egyévi börtönnel büntetik. 1 

Köze l-Ke le ten 

működő amerikai diplomaták Isz-
tambulban értekezletet tartanak, 
ami elsősorban Londont nyugtala-
n tja, mert az értekezlet cé'ja ki-
szorítani Angliát a középkeleti 
olajmezők térségéből. 

Pek i ngbő l 

figyelmeztetés hangzott el Ameri-
ka felé, hogy Japánnal nem külön 
har.em általános békét kell kötni. 
A szovjet-kinal barátsági szerző-
dés évfordulója napján hangzott el 
Kina intelme az amerikai imperia-
lista háborús gyujtogatók felé, ami 
leül ön nyomatékot ad Peking hang-
jának. Az évfordulót nemcsak Pe-
king. hanem Prága, Varsó és Tira-
na is felhasználta arra, hogy til-
takozók a Wall-Street háborús 
uszításai ellen. 

Nyugat-Németország 

esztelen felfegyverzése . ellen a 
"Yaneia Kommunista Párt újból fel-
emelte tiltakozó szavát. A Párt 
központi bizottsága ülésén felszó-
laló Ducl-os elvtárs kiemelte, hogy 
a francia kommunisták legfőbb fel-
adata fokozott erővel visszaverni 
azokat az ostoba rágalmakat, ame-
lyeiket a Szovjetunió ellen terjesz-
tői ek a harmadik világháború feté 
rohanó amerikai imperialisták és 
európai lakájaik. 

A Párt határozatot fogadott el, 
amelyben megbélyegzi a francia 
kormány háborús politikáját. Fel-
hívja a határozat a francia nép fi-
gyelmét a fasizmus növekvő ve-
szélyére és azzal sorolja fel a bé-
ke híveinek eddig is elért sikereit, 
hogy a békeharcban a kommunis-
ták az élenjárók az egész világon. 

Ma la j ában 

az angol gyarmatosítók egy egész 

falunak 1500 főből álló lakosságát 

letartóztatták. Később az ifT> ki-

ürített Jederen község lakó ságát 

internálták, lakóházaikat rcdig le-

-3 rombolták. 

Szabadság 6, 8: Mindennapi ke-
nyerünk. 

Yöiös Csillag 6, 8: ördögszaka-
dó!:. • 

Fáklya 6, 8: Jövő muzsikusai. 
A Fáklya-moziban vasárnap dél-

Jőt t 0 és 11-kor filmmatiné. Be-
nmta'ásta kerül a „Fiúk a gáton" 
című film. , 

• 

SZÍNHÁZ 
Szombat: Travlata. „Vasvári"-

bérlet. 
Üzenet az élőknek 

Vasárnap délután: „Blaha"-bér-
let. 

Vasárnap este: Bérletszünet. 
Hétfő: „Ady"-bérlet. 
Kedd: „Cyokonay"-bérlet. 

Az előadások kezdete délután 4 és 
este fél 8 órakor. 

* 

Tájszinház 

Február 18-án Makón: „Házas-
ság hozománnyal", fél 4 és fél 8 
órakor. 

• 

EGYETEMI-könyvtár hétköznap 
reggel 8-től este 7-ig nyitva. — 
Könyvkölcsönzés 8-tól 1 óráig. 

* 

A Somogyi-könyvtár nyitva: min-
den hétköznap délelölt 10 órától 
délután 5 óráig. 

* 

Múzeum: hétfő kivételével minden 
nap délelőtt 9 órától délután 3 
óráig. 

* 

Állandó éjjel-nappali szolgálatot 
tartanak a következő gyógyszertá-
rak: 72. sz. Klauzál-tér 9. 71. sz. 
Petőfi Sándor sugárút il/b., 67. 
sz. Kossuth Lajos-sugárút 31. Este 
8 ó r á i g tart nyitva: 70. sz. Új-
szeged. 68. sz. Kálvária.tér 7. Reg-
gel 9 ó r á t ó l este 7 óráig 63. sz. 
Szent György-téri. A Földműves-
utcai gyógyszertár e s t e 7-ig. 67, 
sz. Klauzál-tér 3. sz. Kígyó-gyógy-
szertár r e g g e l 8-tól e s t e 6-ig 
nyitva. 

IDŐJARASJELENTÉS: Válto-
zó felhőzet, reggel párás, helyen-
ként ködös idö. Több felé eső. ke. 
leten és északon havazás is lehet. 
Mérsékelt szél, a hőmérséklet csök-
ken. 

VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A mai 
tiszai vízállások: Szolnok 75 cm, 
29 százalék, Csongrád 25 cm, 29 
százalék. Szeged 78 cm, 29 száza-
lék. A Maros Makónál 2 cm, 10 
százalék. 

* 
A RÁDIÓ MAI-MÜSORA 

FEBRUÁR 17., SZOMB'AT. 

Kossuth-rádió. 

7 Operettrészletek. 7.15 Népze-
ne. 8 Szórakoztató muzsika. 11.30 
A kommunisták példamutató maga-
tartása. 1215 Népi táncok. 13 Da-
lok és keringők 14.10 Zongora. 
14.30 Mihály. Előadás. 16.30_ A 
kohászati kutatás új útjai. 15.45 
Állami vállalatok hírei. 17.10 Zene-
kari hangverseny, a moszkvai rá-
dió műsorából. 18.25 Népdalok. 
20 30 Hétvégi tarka muzsika. 21.30 
Elbeszélés. 22.25 Tánc éjfélig. 

Pelőfl-rádió. 

7.05 Hanglemezek. 7.35 Szlmfó-
nikus könnyű zene. 8 Hangleme-
zek. 9 Tánczene. 9.45 Görög gyer-
mekek műsora 10.10 Ének. zongo-
ra 10.50 Furulyaegyü'tes. 15 Tar-
ka" muzsika. 15.30 Nowa Huta 
Lengyelország. 15.50 Hanglemezek. 
16 Orosz kamarazene. 16,40 Szív 
küldi szívnek 17.10 Tanuljunk 
énekszóra oroszul. 17.30 Népdalfel-
dolgozások. 18.05 Szórakoztató ze-
ne a moszkvai rádió műsorából 
18.40 Könnyű dallamok. 19 Mély-
hegedű, zongora. 19.20 Szinházi 
közvetítés. 21.30 Szinházi közvetí-
tés folytatása. 22.20 Radióoperett. 
böl részletek. 

ü francia etanács biintelö feljelentést fett 
a teaáru á Fíeven-kormány tagjai elten 
A Francia Országos Béketa-

nács vezetősége hazaárulás és 

az ország külső biztonságának 

megsértése miatt vádat emelt a 

'egfelsőbb itélőszck ügyészéné! 

Pleven miniszterelnök és Jules 

Moch hadügyminiszter ellen-

A feljelentés hangoztatja, 

hogy a két miniszter hozzájá-

rult Nyugat-Németország fel-

fegyverzéséhez, 

bár Franciaország jogilag 

még mindig hadiállapot-

ban van Németországgal. 

A feljelentés többek között a 

következőket állapítja meg: 

A kapituláció, vagy a fegy-

verszünet önmagában nem vet 

véget a hadi állapotnak. A tör-

vény értelmében mindazok a 

francia ál 'ampolgárok, akik 

Franciaországgal hadiállapotban 

lévő hatalomnak olyan előnyö-

ket biztosítanak, amelyeket ez a 

harcok esetleges újrafe'.vételekor 

kihasználhat és amelyek segítsé-

get nyújtanak ahhoz, hogy had-

seregét ú j ra felállítsa, 

a büutetőlörvénykönyv 75. I 

és az, azt követő paragrafu-

saiba ütköző cselekményt kö-

vet el. 

Éppen ezért — mondja a fel-

jelentés — vádat emelünk a két 

miniszter, valamint a kormány-

nak azok ellen a tagjai ellen, 

akiket a nyomozás bűnösnek 

ta'álna az árulásban. 

Csütörtökön Yves Farge, volt 

miniszter újabb feljelentést 

adott be mindazok ellen, akik 

résztvesznek hadianyag Nyugat-

Németországba szállításában, la-

pokban vagy rádióban djcsőítk 

Nyugat-Németország ú j ra fel-

fegyverzését, vagy mint katona-

tisztek és szakemberek részt-

vesznek a Nyugat-Németország 

felfegyverzését cé'zó úgyneve-

zett európai katonai értekezle-

ten. 

A párisi katonai tárgyalások célfa 
bevonni Nyugat-Németországot 

a támadó atlanti tömbbe 
Amerikai felügyelet mellett 

csütörtökön megnyílt a francia 

külügyminisztériumban az úgy-

nevezett „európai hadsereg" fel-

állításával foglalkozó katonai 

értekezlet, amelyen Franciaor-

szág, Olaszország, Nyugat-Né-

metország, Belg'um és Luxem-

burg képviselői vesznek részt. 

Az értekezletet Schuman fran-

cia külügyminiszter nyitotta 

meg, megállapítva, hogy ,,e 

hadsereg terve ugyanabból az 

elgondolásból született, mint a 

nyugateurópai nehézipari csúcs-

Iröszt" Schuman részleteiben is-

mertette a támadó „európai had-

sereg" létesítésére vonatkozó 

terveket, majd hanogztatta, hogy 

feltétlenül szükéges „ tú l j u tn i " a 

nemzeti szuverénitásról vallott, 

„idejétmúlt és elévült nézetek 

időszakán." 

Az Human'té ezzel kapcsolat-

ban a következőket állapítja 

meg: 

A i.aci tisztek bizonyára mo-

solyogtak, amikor a francia kül-

ügyminiszter kijelentette, hogy 

a nyugateurópai hadsereg nem 

az ő ötlete. 

Minda<x>k a f r ancá miniszet-

rek — folytatja a lap —, akik 

könnyű szívvel feladják Fra r 

ciaoiszág nemzeti függetlenséget, 

tudják, hogy nem lesz könnyű a 

népekkel elfogadtatni gyűlöletes 

terveiket- A békére vágyó né-

pek nem katonai tanácskozásokat 

kívánnak, hanem a Szovjetunió 

javasolta négyhatalmi értekezlet 

megtartását követelik. 

A koreai néphadsereg főparancsnokságának 
hadi jelentése 

A Koreai Népi Demokratikus 

Köztársaság néphadsereg főpa-

rancsnokságának jelentése köz-

li, hogy a néphadsereg egységei 

a kínai önkéntesekkel együtt az 

egész fronton folytatják e'ő-

nvomulásukat. Február első nap-

jaiban az ellenség a Szuvan 

(ozu'genj-töl a keleti partvidé-

ken Kannin (Korio)-tól délre 

fekvő körzetig terjedő frontsza-

knízm. támadásba kezdett. A 

réphadsi-reg egységei azonban a 

kínai önkóv." sosztagokkal együtt 

február közegére szétzúzták az 

e'lenség támadását és Henszon 

(Odzio)—Vonzsu (Gensziu) 

körzetében ellentámadásba men-

íek á t teljesen szétzúzták Li 

Szin Man 8 hadosztályát és 

rászbru s í í izúzták Li Szin Man 

3., 5 , 7 c í 9- hadosztályát, va-

lamint a 2. és 7. amerka i had-

osztályt. A néphadsereg egységei 

fo 'ylat ják támadásukat-

A néphadsereg egységei a kí-

nai önkéntesek osztagaival 

együtt valamennyi frontszaka-

szon folytatják támadásukat. 

A központi frontszak aszón a 

néphadsereg egységei Henszon 

(Odzio) és Vonzsu (Gensziu) 

körzetében bekerítették é& szét-

verték az ellenséget és teljesen 

felszabadították ezeket a kör—-

tekét. 

Szegedi súlyemelők csúcsjavítási kísérlete 

a II. pártkongresszus tiszteletére 

csúcsát (102.5 kg) , Gera István 

pedig a csongrádmegyei könnyű-

szakítás csúcsát (85 kg) és lö-

késcsúcsát (112.5 kg) igyekszik 

kongresszusi felajánlásként meg-

javítani. 

A I I . pártkongresszus tisz-

teletére országos elsöosztályú 

súlyemelő versenyt rendeznek 

Budapesten. A szegcdi verseny-

zők közül Szűcs Árpád az or-

szágos if júsági könnyűsúlyú sza-

kítás csúcsát (80 kg) és lökés-

T a k a r é k o s s n c i mozgalom 
az építőiparban 

Az építkezések új jelszava: „Min-
őén hónapban egy napon n megta-
karított anyagból épflkezünk". Ki-
számítolták, hogy az előirányzói! 
épilőanyagnak havonta minimáli-
san négy százaiékát lehet megtaka-
rítani és ezzel nemcsak az építke-
zési költségeket csökkenteni, hanem 
a további építkezések meggyorsítá-
sát is biztosítani. 

CmefsílíH 
? imin , j r é Hííifev szarni 

Nyűg t-Néme országban 

A különböző nyugatnémet tnun-
kahiva'a'okban 374 ezer új munka, 
nélkülit rcgisztrá'tak. A bouni gaz. 
daságl minisztérium az összeg mun-
kanélküliek szárnál 1 millió 700 
ezerben állapítja meg, üc még a 
nyugatnémet lapok is hozzáfűzik 
ehhez a közleményhez, hogy kisebb 
a valóságnál. 

Szeged - Baja városközi 

birkózó-mérkőzés vasárnap 

Szegeden 

Vasárnap délelőtt 11 órai kez-

dettel rendezik meg a Vasutas 

Stadion tornacsarnokában a sze-

gedi Lokomotív—Bajai MÉMOSZ 

városközi birkózómérkőzést. Az 

Sz. Lokomotív csapatösszeállítá-

sa: Futó II . , Tamásy, Dobó, Viz-

vári, Zelenák, Balogh, Hőhn. Az 

Sz. Lokomotív két veterán ver-

senyzője Tamási és Dobó ú jra 

versenyeznek. 

A mai kosár abda-márközések 

Ma este 6 órai kezdette! tart-
ják meg a szegedi atléták ko-
sárlabdatornájának utolsó for-
dulóját a Radnóti-gimnázium 
tornatermében a következő pá . 
rosításban: Posta—Lokomotív 
II., Lokomotív I .—Petőfi I I . , 

Petőfi I .—Petőfi I I I . A DISZ I. el-
leni mérkőzését a D ISZ I I . fel-
adta. 

Az Sz. Postás ka id vívók Győrben 

A Szegedi Postás SE vívóik va-

sárnap Győrben országos I I . 

osztályú kardversenyen vesznek 

részt. 

DÉLMAGYAHORSZÁG 
politikai napilap 

Felelős szerkesztő és kiadó: 
ZOMBORI JÁNOS. 

Szerkesztő: 
BÓOAY PÁL. 

Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11. 
Telefon: 35-35 és 30.03. 

Éjjeli szerkesztőségi telefon: 
este 8-tól 34-38. 

Kiadóhivatal: Szeged, Lenin-u 6-
Telefon: 31-16 és 35-00 

Az x-szel je'zetl közlemények 
díjazottak 

Délmagyarország Nyomda. Szeged. 
Felelős vezető: Priskin Sándor, 


