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— Yállazátek a szegedi birél kar-
ban. Az igazságügy miniszter dr. Kiss 
László szegedi törvényszéki birót a 

Böri itölöliblához bíróvá, dr. Tóth 

isxló szegedi törvényszéki birót a 
azegedi törvényszékhez tanácselnökké, 
dr. Margitta István szegedi törvényszéki 
b'rót a szegedi törvényszékhez tanács-
elnökké nevezte ki. (MTI) 

I — Déaes Leé h. polgármester nem 
vállalta a maakaszolgalatosok egyesi-
Jetéaek etaikségét. Jelentettük, hogy 
Szegeden megalakult a munkaszolgála-
tosok egyesülete, amely Dénes Leó 
ti. polgármestert választotta elnökévé 
A helyettes polgármester közölte az 
egyesület vezetőségére!, hogy nagy el-
foglaltsága miatt nem vállalja az elnöki 
tisztséget 
\ — A Nemzett Parasztpárt 18-án 
délután 6 órakor értelmiségi ankétot 
tart. Tárgy: Parasztromantika és a 
parasztpárt Kérjük a párt értelmiségi 
tagjait s az érdeklődőket, hogy minél 
nagyobb számban jelenjenek meg 
(Batthyány-utca 4.). 

U | n f t i s r a 
Vidám tánckertben 

Slpes Ila, II Cslky Anna 
Vacsora! Tánc 

Kossuth Lajos-sugárut 19. 

— Parasstreauatika és a paraszt 
tgazl arca címmel Seres József ujságiró 
szerdán 18-án d. u. 6 órakor előadást 

, tart e Nemzeti Parasztpárt Batthyány-
utca 4, I. emeleti belyiségébea Minden 
érdeklődőt szívesen látunk. Az előadás 
után megbeszélik a közeljövőben meg-
kezdődő népzene-szemináriumot 

x Nvu'dijas nem állami tanerők, 
altisztek és özvegyek junius havi já-
randóságukat a szokott módon felre-
hetik a tankerületi főigazgatói hivetal-
ban. Tankerületi Főigazgató. 

x Eljegyzés. Olejnyik Margit vi 
rágkereskedőt eljegyezte Poller Imrf 
szövetkezeti üzletvezető. (Kiskundo-
rozsma.) 

x Halálozás. Tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy édes-
anyánk, özv. Szász Hmilné, szül. Sxo-
botka Irén, 68 éves korában, egy éves 
deportálása alatt testileg-lelkileg meg-
törve, négvheti szenvedés uián eltávo-
zott az élők sorából. Temetése julius 
17-én délután 6 órakor lesz a zsidó 
temetőben. Szász János és Szász Má-

• lyis családja. 
— Gzeael Szegeire a párisi rádlé 

alján. A párisi rádión keresztül üzent 
(Sulmeisler Józsefné Algírból, hogy 
.híreket szerelne baQani Havas Gyu 
lánéról. (Szeged.) 

Mozik műsorai 
Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap bemulatja a leg-

tzebb magyar filmek sorozatából: Sze-
ressük egymást... színjátékot Fősze-
replők : Bulla Eima, Csortos Gyula és 
Grrguss Zoltán. Azonkivül „Arccal a 
vasút felé" aktuális magyar riportfilm 
a vasút újjáépítéséről. 

Korz* Mozi: 
Ma és mindennap n francia film-

gyártás remeke: BáetaélkMi bértön. 
Műsort bevezeti „Lublin" magyarul 
beszélő orosz film 

S Z É C H E N Y I M O Z I 
Ma és' mindennap berautatj jk 

cimü bűbájos francia vígjátékot 
Főszereplők: 

DaaleHe Darienx és Albert Prejan 
Azonkívül: Bajcsy Zsilinszky Endre 
temetése, aktuális magyar riportfilm. 
ooaauolc kczdcic: 1, tiî oinnĉ ycd b cs lei 7. I't»rlímyit»» déldótt II-l/-r ts u élősdi, rtóllf«árí».i. 

Este ti óráig meghosszabbították 
az utcai közlekedést 

Az uj rmod kedden tép életbo 
(Szeged, julius 17) A közvilágítás fokozatos hefyrelüMsa 

és az egész városra valé kiler jesitéae lehelévé leszi az esti al-
eal kMebedés meghosszabbliás áL A város hatéságának as orosz 
katonai parancsnoksággal folytatót! tárgyalása eredményeképpen 
közük, kegy ax utcai kisieted ést, amely eMIg este l t ériig 
tartott, 11 ériig meghosszabbították. Kedd estéiéi kezdve már es-
te 11 éráig leket Szeged ateáin közlekedni. 

A polgármesteri hivatal felülvizsgálja 
a beköltözőtlek rendőrségi 

bejelentő lapját 
Folyik a tartózkodási engedélyek revíziója 

Eddig több mint száz tartózkodási engedélyt vontak ris 
Ezzel egyidejűleg intézkedés történt 

hogy más oldalról is szigorú ellenőr 
zés történjék idegenek jogtalan és in-
dokolatlan beszivárgásának meggátlá-
sára. Hogy a tartózkodási engedély-
revíziói senki ki ne kerülhesse és az 

(Szegri, Julius 17) Amint ismeretes, 
lakásínség és a város élelmezést 

helyzete arra késztette a város hatósá-
gát, hogy felülvizsgálja a Szegedre be-
költözött idegen illetőségűek tartózko-
dási engedélyeit és ha ngy találja: va-
laki nem azért jött Szegedre, hogy a 
Táros társadalmának hasznot, dolgozó 
polgára legyen, megvonja tőle as enge-
délyt a további, Szegeden való tartóz-
kodásra. Az erre illetékes hatósági fó-
rumok, a város polgármesteri hivatala 
és a rendőrség megkezdték a tartózko-
dási engedélyek revízióját Eddig 300 
tartózkodási engedélyt vizsgáltak felül 
és ezeknek mintegy negyven százalikát 
visszavonták. Több mint 100 tartózko-
dási engedélyt vontak meg tékát pár 
nap alatt A revízió folyik és előrelát-
hatólag még többszázan veszítik el tar-
tózkodási engedélyüket. 

ellenőrre eljárás meggyorsuljon, dr. 
Pálfy György h. polgármester most 
felhívással fordalt a rendőrséghez, szó-
lítsa fel a háztulajdonosokat és házfel-
ügyelőket: a házaikban lakó, 1944 ok-
tóber 11 óta beköltözött összes nem sze-
gedi illetőségűek öe/e/rnfó lapjait szolgál-
tassák be a polgármesteri hivatalnál. A 
polgármesteri hivatal ezen az utón is 
sürgetni akarja, hogy azok, akiknek 
hazamos szegedi tartózkodását semmi 
sem indokolja, minél előbb hagyják el 
a várost Azoknak, akiktől a tartózko-
dási engedélyt megvonják, 49 órán be-
lül el kell hagyniók Szegedet 

Erre a hétre százszázalékos 
munkabóremelést határozott el 

a Szakszervezeti Bizottság 
(Szeged', jallas 17) A Szakszervezeti Bizottság hivatalosam 

közli, hagy a UzreAfcaégteH cikkek nagynrfrvO drágulására valé 
tekintettel erre a hétre a dolgozók moakabéréaefc 100 száza-
lékos emelését határozta eL A dolgozók lebál a mait héten ki-
fizetett maakabérAk kétszeresét kapják esea a héten. A mollban 
érvényben rolt 8—12 pengős éra bérek tehát 10—24 pengére 
emelkednek. Ezek szerint a legmagasabb érabér 24 pengő lesz. 

Szinház Művészet 
A Nemzeti Sziahás háromnapos 

vendégjátéka Szegeden. A Nemzeti 
Szinház együttese országos körútra in-
dul, ennek során julius 29, 30 és 31-én 
Szegeden vendégszerepel. A háromna-
pos vendégjáték alkalmával a Nemzeti 
Szinház műsoron levő darabjai kerül-
nek színre, igy például Hay Gyula 
nagysikerű „Tiszazug" cimü drámája. 
A nemzet első sz nházának vendégsze-
replése elé nagy érdeklődéssel tekint a 
város közönsége. 

„Időnk" 
cira alatt irodalmi és művészeti fo-
lyóirat jelenik meg Szegeden. A lap 
juliusi számáról kénytelenek va-
gyunk megállapítani, hogy igen ní-
vót lan és tisztelet az „Időnk" kép-
zőművész-munkatársainak, mégis azt 
tanácsoljuk, hogy jobban teszik, ha 
képzőművészettel foglalkoznak, mint 
irassal és szerkesztéssel, amihez 
nem értenek. Ki-ki a szakmájában 
bizonyosan sokkal értékesebb mun-
kát tud kifejteni, mint ebben a 

Szeged Városi Szinház 
Igazgató: Dr Bárányi János 

Műsort 
Kedden este: Tatárjárás. Operett. 
Szerdán munkáselőadás: Marica 

grélni. 
Csütörtökön munkáselőadás: Zene-

hona. 
Pénteken: Szökik nz asszony. 
Szombaton: Tatárjárás. 
A muakáselöadás belyárai 2-től 16 

pengőig. 

minden szakértelem nélkül szer-
kesztett folyóiratban Csak né-
hány szakmabeli apróságra hívjak 
fel ezúttal a folyóirat szerkesztősé-
gének figyelmét : novellát és tanul-
mányt „folytatjuk" jelzéssel meg-
szakítani havonta egyszer megjelenő 
lapban nem szokás. Azonfelül, ha 
mar az uj, demokratikus vers-
irodalom termékeit közlik, akkor 
tehetséges költőt szemeljenek ki a 
bemutatás céljára. S ilyen fiatal mű-
vészeti lapnak nem illik személyes-
kednie és a képzőművészek között 
esetleg fennálló viszálykodást tovább 
fejlesztenie. Gondolják meg nz 
„Időnk" szerkesztői, apapir manap-
ság már nem olyan türelmes, mint 
hajdan volt, mert papír kevés van 
és igen drága. 

— ftzv. Szisz Emiiné halála. Ri 
előkelő család feje távozott az élők 
soriból. Négy héttel ezelőtt tért haza 
a deportálás testi, lelki szenvedéseiből 
özv. Szász Emiiné súlyos betegen, össze-
törten érkezeit haza szerettei közé. Fia, 
Szász Mátyás gyárigazgató, aki a de-
portáltakért annyi sokat tett és fárado-
zott, kétszer is megjárta az utat The-
resienstadtig, hogy egyrészt családja, 
másrészt az ott sínylődő szegediek 
hazahozatalát lehetővé tegye. Ez sikerült 
is, de a 68 éves édesanya nem ottho-
nába, hanem egyenesen a klinikára 
került, ahol minden orvosi gondosság 
és ápolás már hiábavaló volt Fia, ki-
terjedt rokonság és a régi Hsztelők és 
barátok széles köre gyászolja. 

Figyelem I Maty-hidnál az ország-
úton elszabadult egy választási malac 
és Feketeszél félé szaladt. Aki tud róla, 
jetentse a rendőrségen, vagy Szeged, 
Csereues-sor 1L ép. L aittk 

Árpolitika 
a könyvesboltban 

A sok-sok furcsaság közül, unOt 
manapság történnek, említsünk mán 
meg valamit a könyvpiacról ts. An-
nái érdekesebb ez, mert bár • világ 
megváltozott s aki hónapokkal ezelőtt 
még fasiszta volt, ma lelkiismeretfur-
dalás nélkül harcos demokratának! 
nyilvánítja magit. Hiába, változnak aa 
idók, változnak as emberek t s ebbca 
a nagy változásban mégser. változ-
nak a könyvek. A nyomtatott szó,' 
írás nem tud reakciósból demokra-
tává hangolódni. Ugy látsrfk azonban, 
hogy a könyvkereskedők ebben mán 
a könyvekhez formálódnak: ugyanis 
ők sem tudnak átváltóznL Nem tu-
dom, lehet ugyan, hogy ez tisztán 
üzlet kérdése, de tény, hogy as egyik 
szegedi könyvkereskedő kirakata a 
következő könyveket mutatja egymás 
melleit: 

Balzac: A parasztok. I—II kófef 
120 pengő. 

Galsworty: Forsyte Saga. I—II—III 
kötet 200 pengő. 

Hcrezeg Ferenc: Pro hoerfafe L 
kötet 250 pengő. 

Mindenesetre bizonyos fokozat érez-
hető ebben as árpolitikában. Kétség-
telen ugyanis, hogy ezek a könyvek 
mind régi kiadásuak. Tárgyilagosan 
tehát: az olvasó, aki vásárolni akad 
s megtekinti ezt a kirakatot és kicsit 
jártas az i -odalomban, bemegy éa 
megveszi a legolcsóbbat, Balzacot, te-
kintve, bogy egyúttal a legértékeseb-
bet is veszi meg igy. De akkor sem 
jár rosszul, ha a hatalmas három-] 
kötetes Galsworty regényre esik a vá-
lasztása, mert a Forzyte-család törté-
nete igazán hü tükre ax angol társa-
dalom üzletes, nagyvagyonu, de kis-
polgári látású konzervatív rétegének. 
S az irő nem a Forsytek mellett, ha-
nem ellenük foglal állást. 

Nem vagyunk azonban mégse er 
nyíre járatlanok az üzlet terén, bo. v* 
feltételeznénk az illető kőnyvkereskv -
dőről vagy könyvkereskedőkről, hogy, 
szándékosan adják éppen a jobbkőny-
veket olcsóbban. Nem tehetünk róla, 
de nem tudunk ennyi müvészetpár-
tolást feltételezni róluk. Üzlet, üzlet. 
Ezen nem változtat az sem, bog / 
éppen könyvekről van szó. Két eshe-
tőség állhat Itt fenn: 

1. A könyvkereskedő nem isme f 
a három iró igazi értékőt s neki m< ; 
mindig Herczeg Ferenc á legmárká-
sabb név, a »legnagyobb magyar iró-. 

2. Ismeri mind a három Írónak 
igazi értékét, de nálunk is sokhal 
jobban ismeri a vásárló közönségéi 
s a vásárlóközönség bizonyos, aem 
kis csépért Ja még ma is szívesebben 
ad a sváb és >vasaltuadrágos« szel-
lemű Herczeg Ferencért 250 pengőt, 
mint amazért 120-at. 

Hja, a könyvek nem változnak. 
Azok nem festhetik át magukat s ugy 
látszik aZ áthangolt áldemokraták 
szive még mindig ide hoz. A könyv-
kereskedő pedig Jó üzletember. 

^ m 

Kik kapnak 
hadisegétyt ? 

(Budapest, Julius 17) A kormány 
rendeletben szabályozta a hadi és 
honvédelmi gondozottakkal kapcsola-
tos kérdést. A rendelet szerint a ha-
disegély, illetve a hadigondozási di j 
illeti meg azokat, akik 1944 október 
15-ike előtt erre már igényjogosul-
tak voltak. Hadisegélyt kapnak to-
vábbá akiknek hozzátartozója 1944 
október 15-ike után a Vörös Hadsereg 
előtt a fegyvert letette, illetve a Vö-
rös Hadsereghez átment és mint 
ilyen hadifogságba esett. Ez ntóbbf 
körülményeket hiteltérdemlő módon 
igazolni kell. Hadisegélyben része-
sülnek azok ts, akiknek családfenntar-
tóját vagy a németek tagy a szovjet 
katonai hatóságok Igényberették és aa 
ország területéről elszállították, fel-
téve, bogy mind a családfenntartók, 
mtud a bözzátartozóik mturvar állana-


