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H I R E K 

NAPIREND 

Május 26.. 27. 

Nemzeti Szinház: 7-kor: Válás alán, 
(Akciós előad >s) 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor : Scerelembői nő-
sültem. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakorKalotaszegi Madonna, Sárdival. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fél 8 órakor: 3 mákvirág. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-tól este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

Ssolgtlatoa gyógyssertfrati 

Borbély József Tisza Lajoe-körut 20, 

Nagy Gy. örök. K. Haogay Levente 

dr. Boldogasszony-sugárut 31. Zakai 

Ír fik. K. Máthé Mihály Valéria-tár 1. 

— Az adópongft május 26 án 
36 000 pengő. 

T. Előfizetőinkhez 
Értesítjük t. előfizetőinket, hogy 

országos rendelkezés folytán a napi-
lapok ára május 26-t61 példányon-
ként 100 mil l ió pengő, május 20-tól 
junius 2-ig (22) terjedő hétre az 
előfizetési di j 500 millió pengő. 

— Időiárásjeientés. Várható Időjá-
rás vasárnap estig: Mérsékelt keleti, 
délkeleti stói, felhős idő, több helyen 
záporeső, zivatar, a hőmérséklet alig 
változik. 

— Nagy Ferenc miniszterelnök Be-
rey Géza miniszteri biztos javasla-
tára Prohászka Ottokár: Iránytű 
Soliioqia, Pákozdi Ferenc: Förgeteg 
cimü könyveit törölte a fasiszta köny-
vek III. Sz. jegyzékéből. 

— Szlnészküldöttség a föisp'Jnnai. 
Szombaton délelőtt Vaszy Viktor, a 
Nemzeti Szinház zeneigazgatójának 
vezetésévei színészküldöttség jelem 
meg a városházán dr. Pálfy György 
főispánná). A küldöttség tagjai el-
panaszolták a főispánnak, hogy a 
Hungária-szállóban lakó szintársulati 
tagokat a szálloda bérlője ki akarja 
tenni szobájukból. Amikor a Nemzeti 
Szinház személyzete Szegedre jött, a 
város vállalta elszállásolásukat. A 
müvészszeméiyzet és a zeniekari ta-
gok egvrészének a Hungáriában Utalt 
ki lakást a fiakáshivatai. Most Rosner 
Sándor szállodabérlő önkényesen ki-
jelentette, hogy neki Van szüksége a 
szobákra és a lakáshivatai áltai oda 
beutalt színészeknek menniök kell. Ez 
az; jelentené, hogy körülbelül har-
minc művész családtagokkai együtt 
márói-hotaapra az utcára kerülne, 
amt beláthatatlan zavarokat idézne 
eíő a szinház munkájában. A főispán 
megnyugtatta ia küldöttség tagjait, 
hogy a Iiungáriabeli lakások ezinész-
nériőinek kitételéről szó feem lehet. A 
hatóságok nem járulnak hozzá, hogy 
a bérlőnek az ilyen értelmű antiszo-
ciális és önkényes eljárásához. 

— Nem a Kozma-tanács volt. La-
punk szombati számában tudósítás 
jelent meg »A népbiróság sorra fel-
menti a Gestapo-besugókat és a Hu-
nyadi páncéigránátosokat« cim blatt. 
A cikkben tévesen irtuk, hogy a 
tárgyalást a Kozma-tanács tárgyalta, 
mert a'valóság az, hogy a Félegyházi-
tanács tárgyalta és mentette fel" a 
cikkben szereplő két vádlottat. 

— Ma délelőtt lesz az MKP Belváros 
I. s. ervczeteieK ikuiturmatinéja. 'Ma 
délelőtt féi 11 órakor lesz a Magyar 
Kommunista Párt Belváros I. Szer-
vere'ének nagyszabású kulturmatiné-
ja a Széchenyi Moziban. A szépen 
összeállított gazdag műsorszámokat ü 
Nemzeti Szinház kiváló művészei ad-
ják elő. Belépés díjtalan. A rendező-
ség kéri tagjainak minél nagyobb 
számban való megjelenését. Vendége-
ket is szívesen Hátnak. 

x A Városi Zeneiskola május 29-én, 
szerdán 6 órakor tartja a második 
• Növendék hangverseny*-ét. Belépés 
dijtaian. 

— A serdülő kor veszedelmei. A 
Magyar Nők Demokratikus Szövet-
ségének rókusi csoportja május 27-én, 
hétfőn délután 6 órakor a »SzüI3k 
isko'ája* keretében a Hétvezér-utcai 
Munkásotthonban dr. Lichtneckert 
István tart előadást »A serdülő kor 
veszedelmei* cimen. A Nőszövetség 
kéri az érdeklődő szülők megjelené-
sét. i 

A mai ftósi emlékünnep programja 
(Szeged, május 25.) A Nemzeti Bi-

zottság a hősök mai emléknapján) ün-
nepséget rendez a két világháború el-
esett honvédhőseinek tiszteletére. Dél-
előtt fél 10 órakor a szegedi pártok, 
iskolák, társadalmi ©gyesületek, a ma-
gyar és a Vörös Hadsereg alakulatai a 
Hősök Kapujánál gyülekeznek. Az ün-
nepség a Himnusszal kezdődik, amit a 
honvéd zene bar játszik. Dr. Donászy 
Kálmán, a Nemzeti Bizottság elnöke 
mond. megnyitóbeszédet, majd Gaál 
György Ady Endre „Imádság a háború 
után" cimü versét szavalja. Ünnepi be-
széd és a hősi emlékmű megkoszorú-
zása következik ezután. A program a 

Szózattal ér véget. A Hősök Kapujá-
tól a Széchenyi-téri orosz emlékmű-
vekhez vonulnak az ünnepség résztve-
vői, itt az orosz Himnusz eljátszása 
után Gaál György Zelk Zoltán „Égő-
vörös katona sírjánál" cimü versét 
mondja el, majd az ünnepi beszéd el-
hangzása után itt is koszorút helyez-
nek el az emlékműveken. 

A Nemzeti Bizottság ezúton is fel-
hívja a pártokat, iskolákat, intézmé-
nyeket és társadalmi egyesületeket, 
hogy zászlók alatt csoportosan, vonul-
janak fel délelőtt fél 10 órakor a Hő-
sök Kapujánál kezdődő ünnepségre. 

Jól sikerüli az MKP 
Belváros II. szervezetének 

első diákpanasznapja 
(Szeged, május 25.) Lelkesarai fia-

talok, rövid- és hosszunadrágos diá-
kok keresték fel pénteken délután a 
Magyar Kommunista Párt Belváros II. 
szervezetét a Kárász-utcában, hogy el-
mondják diákéletükkel járó nehézsé-
geiket és panaszaidat a dLákpanasznap 
keretében. A Kommunista Párt részé-
ről Gulyás György és Aczéi Alfréd elv-
társak fogadták a fiatalokat, a pedagó-
gusok szakszervezete részéről pedig 
Vicsay Lajos polgári iskolai tanár. Sik-
lóssy Lászlóné elvtársnő, polgári iskolai 
tanárnő és dr. Zsámbéky László elv-
társ, gimnáziumi tanár, valamint dr. 
Abonyi Blanka elvtársnő, a szegedi 
Nemzeti Segély diákinternátusának or-
vosnője jelentek meg. 

Egyelőre csak diákfiuk keresték fel 
a pártot panaszaikkal — a leányok 
ugy látszik, bátortalanabbak —, de re-
méljük, hogy legközelebb a leányisko-
lák panaszait is meghallgathatjuk. A 
fiuk közül különösen a vegyi ipariskola 
tanulói jöttek többen. Amint leülnek, 
már folyik is belőlük bátran, értelme-
sen a szó. Sok apr ó hibára, sokszor egy 
kis jóinduLattai pótolható bajra, félre-
értésre derül igy fény, de ugyanakkor 
nagyobb és lényegesebb hibák, sőt mi-
nél sürgősebb kivizsgálásra szoruló 
ügyek is napvilágra kerülnek. 

Kiderült, igen fontos tennivalók 
lennének egészségügyi téren. Ezenkívül 
a legtöbb baj a mai nehéz gazdasági vi-
szonyokból ered, mert igen sok helyen 
nincs könyv, nincs füzet és igy termé-

szetesen a munka sem lehet olyan ered-
ményes. 

A polgári iskoláknak még külön pa-
naszuk is volt. A Margit-utcai leány-
polgári épületében ugyanis jelenleg há-
rom polgári iskola is tanul. Igy az 
egyik csoportnak délután 6-ig van elő-
adása. A kisvasút viszont már jóval 
előbb indul, tehát a polgáristáknak már 
délután 5 órakor ott kell hagyniok a 
tanítást. Igy azután igen sokat mulasz-
tanak, annál is inkább, mert az órára 
is sokszor elkésve, fáradtan érkeznek, 
mivel a kisvasút délután az Átrakónál 
áll meg és onnan jó nagy darabot gya-
log kell megtenniök az iskoláig. Sür-
gősen változtatni kellene tehát a Sze-
gedi Gazdasági Vasút menetrendjén, 
hogy ezek a kisdiákok is szorgalmasan 
elláthassál: feladatukat. 

A pénteki panasznapon a dolgozók 
iskoláját Klein József elvtárs képvi-
selte és a Magyar Kommunista Párt 
segítségét kérte, hogy az iskola a mai 
nehéz körülmények között is, amikor 
maguk az ott tanitó tanárok is jófor-
mán fizetés nélkül végzik külön mun-
kájukat, továbbra is megfelelő módon 
tölthesse be hivatását. 

A pénteki, eteo diákpanasznapnak 
tehát mindenképpen megvolt a maga 
eredménye. Reméljük, hogy a diákpa-
nasznapok rendszeresítésével a Magyar 
Kommunista Párt ezen a téren is be-
tölti hivatását és amint ezen az első 
napon láttuk, sok bajra, hibára tud 
majd megfelelő orvosságot, segítséget 
nyújtani. 

SZÍNHÁZ • MŰVÉSZET 

— A szegedi pénzintézete* május 
27-tői, hétfőtői kezdvé pénztáraikat — 
szombat kivételiével — 9 órától 1 
óráig, szombaton továbbra is 9 órá-
tól 12 óráig tartják nyitva. 

— Operettelőadás A'sővfiro3o:>. A 

mőravárosi MaDISz műkedvelő gár-
dája az alsóvárosi kultúrházban ma 
féi 8 órai (kezdettel előadja Vincze— 
Káliay »Arva vagyok* cimü 3 felvo-
násos operettjét. 

— Arisztokrata csempesztár asag » 
budapesti ügyészségen. Budapestről 
jeehrtik: A gazdasági rendőrség 
nagyarányú gazdasági razziát •rende-
zett Budapesten. Körülzárták u fővá-
rost és rengeteg csempész Jármüvet 
és árut foglaltak te. Igen sok nem-
zetközi csempész került horogra. A 
gazdasági rendőrség befejezte myo-
ayomozását báró Podmanicky Félix, 
gróf Festetich Ernő, gróf Szirákv 
László, báró Fiáth Pál és 5 társuk 
ügyéten. A gazdasági rendőrség át-
adta ügyüket az ügyészségnek, a tár-
gyalásig a csempésztársaság tagjait 
internáljak. 

— Rendőr'oborza© A Szegedi rend-
őrség junius 5-én és 6-án reggel 9 
órától a Kossuth (Lajos-sugáruti rend-
őrpa"otában a rendőrőrszemélyzet ki-
bővítésére toborzást tart. Jelentkez-
het minden büntetlen előéletű 13. évét 
betöltött magvar állampolgár. Saját-
kezüieg irt kérvényt junius 3-ig keli 
benyújtani. Szegénységi bizonyitvány-
nyai a kérvény bélyegmentés. Csa-
lóim keli hozzá születési bizonyít-
ványt, erkölcsi bizonyítványt (60 nap-
nál nem lehet régibb), sajátkezűiig 
irc életrajzot, iskolai bizonyítványt. 
A toborzásra jelentkezők orvosi vizs-
galatra is kerülnek. A toborzáson be-
váltakat azonnal útnak indítják, ez-
ért legszükségesebb holmijukat és né-
hány napi é'elmet vigyenek inaguk-
kak Megfelelő -ruházatot is vigyenek, 
mert a kincstári ruha kiosztása bi-
zonyos időt yesz ígénvbe í 

— Paprikakttészttők figyelmébe. (A 
Szegedi fűszerpaprika nagymérték-
ben leromlott minőségének megjaví-
tása érdekében a 'földmüvelésügyi mi-
niszter elrendelte, hogy a malmokban 
tároló kész csemege őrleményeket jú-
nius l-ig a beváltó szövetkezetnek 
átvételre fei kell lajániani. Mindazon 
őrlemények, melyeket a kikészitők a 
fenti határidőig beváltásra fei nem 
ajáninak. a Vegykisérleti állomás 
uiabb minősítésnek veti alá és a bi-
készitési eljárásnak és a minőségnek 
megfelelő u j tainősitő zárjeggyel 
látja el. A Vegykisérleti állomás igaz-
gatósága. 

— Nagyszabású betörés B Cserzy 
(VUháiy-u'cábaa. Fogas Imiéné Cserzy 
Mihály-utca 30. szám alatti lakos la-
kásába szombaton délelőtt távolléte 
aiatt ismeretlen tettesek behatoltak 
és szekrényét teljesen kifosztották. 
Felbecsülhetetlen értékű fehérneműt, 
ágyneműket, több öltözet férfi és női 
ruhát vittek magukkal, abroszokkai, 
törülközőkkel és (egyéb háztartási fel-
szerelési tárgyakkai együtt. A szom-
szédok szerint két fiatalember volt 
a betörő. A (rendőrség a legerélye-
lyesebb nyomozást indított a kézre-
kerilésükre. ' < |/ 

— A Hungáriában van az Otthon 
nyári helyisége. A hirtelen beköszön-
tött, kánikulai hőség arra indította az 
Ujságirók es Művészek Otthona ve-
zetőségét, hogy a ínyári hónapokra a 
rendes téli Otthonnál Szellősebb he-
lyiséget keressen tagjai részére, akik 
az idén még alig lesznek abban a 
helyzetben, hogy valamilyen üdütő-
neiyen töltsék a meleg nyári hónapo-. 
kat. A megoldás kézenfekvő volt a 
Hungária bérlőjének előzékenysége 
foiytán. A Hungária rendelkezésére 
bocsátja az Otthon Itagjainak ugy 
a terrasz, (mint a kávéház és étte-
rem elkülönített részét, ahoi a tagok 
összejöhetnek, étkezhetnek, olvasgat-
hatnak és szórakozhatnak, akár a 
féri helyiségben. 

Ma Ica* aa üj«ágto6oHhoa 
50. jubiláris hangversenye n Fő-

iskolai Kamatak6rn» kSxremnldí-
dásável 

Alig egy éves fennállása óta az 
Ujságiróotthon elérkezett ötvenedik 
hangversenyéhez. Ez mindennél éke. 
sebben bizönyitja, hogy az Otthon 
milyen céltudatoséin hajt ja Végre ki-
tűzött programját. A ma délután 6 
órakor kezdődő jubiláris hangver-
senyt ünnepélyes keretek között tart-
ják meg. A kiváló Főiskolai Kamara -
kórus a kórusirodalom remekeivet 
szerepei. Különösen nagy érdeklő-
désre tarthat scámot Kodáty Molnár 
Anna cimü székelv népbaladája, főbb 
Lassus, Bárdos, Viadana mü. Vezé-
nyel dr. Szeghy Endre professzor 
Ünnepi beszédet mond Vaszy Viktor 
zeneigazgató. > % 

S P O R T 

SzAK-gy őzeimet vár 
a szegedi közönség 

a Csepel elleni ma i mérkőzése a 

A Tizek Harcának első hazai mér-
kőzés keretében csap össze a Szeged 
kőzésen mindjárt nagyjelentőségű mér-
AK és a Csepel csapata^ A két együt-
tes a hét folyamán szorgalmasan ké-
szülődött a nagy összecsapásra és a fő-
városi csapatot nagyszámú szurkoló kí-
séri ei Szegedre, hogy biztassa a győ-
zelem kivivására. A SzAK szempont-
jából is döntő fontosságú ez a mér-
kőzés, mert amennyiben a mérkőzést 
elvesztené, a piros-feketék elkerülné-
nek az előkelő harmadik helyről és a 
hazai közönség ujabb csalódásnak esne 
áldozatul. 

A vezetőség pénteken este összeál-
lítottá' csapatot, amely a következő 

Bakó — Szabó, Szőcs — BarótL Ka-
kuszi, Kolozsi — Báló, Ladányi, Vörös, 
Hernádi, Nagy. 

Tehát Polyák II. kimarad és he-
lyette a felépült és eddig fedezete* ját-
szó Szőcs játszik. Gyuris kiválása óta 
az egyik hátvéd posztja állandóan vál-
tozik. Ebben a SzAK-vezetők a hibá-
sak, mert rendelkezésükre állt Galgó-
czi, aki már számtalanszor bebizoivw 
totta, hogy kiváló képességű játéka: 
Nagy kérdés, hogy Szőcs miképpen 
állja meg helyét, hiszen mint köztudo-
mású, ő inkább támadó játékos. 

Arrtiyi bizonyos, hogy a közönség-
nek nagyiramu és szép mérkőzésben 
lesz része és amennyiben a piros-feke-
ték biztatásban ig részesülnek, akkor 
a szegedi győzelemben is bizhatunk. 

—oOo— 

Vasárnapi sportprogram- vasutsw 
stadion: fél 6: SzAK—Csepel OB-mér-
kőzés, 4 óra: SzAK IL—Rendőrség l í . 
o. bajnoki, fél 3: Toldi—DFC IL o. baj-
noki, 11 óra: Tisza II.—Postás n „ fél 
10: Toldi II.—Móra 13., II. o. bajnoki 
mérkőzések. — Szabadság-tér: 5 óra' 
SzATE—HTVE I. o. b., 3 óra: SzATE 
ifi—HTVE ifi bajnoki — Hunyadi-tér 
9 óra: SzMTE ifi—-DFC ifi bajnoki, fél 
11' óra: SzEAC—Szabadság II. o. baj-
noki, 12 óra: SzMTE II.—Lemezgyár 
II. o. bajnoki. — Cserepessor: 10 óra 
Móraváros—SzFIE I. o. bajnoki. — A 
rendőrpalotában 10 órai kezdettel II. 
o. országos birikozóbainoki. — Az ipar-
testületben fél 9 órakor a tekeszövet-
ség gyűlése. — Vidéken: Makón az 
MMTE—Újszeged, Vásárhelyen a 
HMTE—MVSE, Szőregen a Rákóczi II. 
—Tűzoltók mérkőzést játszák. 

Szirtész—UJfSgirő mérkőzés lesz «*• 
flozócsutörtökön. Régi hagyomány, 
hogy az ujságirók és a színészek a Lab-
darúgásban megmérkőznek egymással' 
Ezek a mérkőzések méltán vetekszenek 
a hivatásos Labdarugók mérkőzéseivei 
ha nem is színvonal, de érdekesség és 
látogatottság tekintetében. Szegeden 
főleg a színészek nem hagyják ezt a 
kedves hagyományt elaludni és áldvxtó 
csütörtökre kihívták a szegedi újság-
írókat mérkőzésre. (Talán abban a re-
ményben, hogy sorainkban néhány szí-
nikritikus is játszik? A szerte.) Á ki-
hivást az ujságirók elfogadták és igy 
a szegedi szinház és sportkedvelő kö-
zönség szemtanuja lehet a szezon leg-
érdekesebb sporteseményének. A ké • 
szülődés mindlkét részről megindult és 
amint e sorok irója meggyőződött róta, 
néhány színész-játékos külön edzést is 
tart A szinház rendezősége pedig a 
próbák alatt ad alkalmat a csapat tag-
jainak, hogy összeszokjanak és erőnlé-
tüket a mérkőzésre feljavítsák. A mér-
kőzés ünnepélyes keretek között kerül 
megrendezésre és a félidőben a közön 
segitok több érdekes meglepetésben Ja * 
téam. 


