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NAPIREND 
Junius 2. 

Nemzeti Szinház: 7-kor: Az utolsó 
Verebét7-leány, Hétfőn szünet. 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor: Az uj földesúr. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor: Téli azereuád. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
iéi 8 órakor: 7 szerelmes kisleány. 
Hétfőn: Bijou. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
éráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tól délután 
4 óráig. Vasárnap zárva. 

Muzeum zárva. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 
Temesváry József Klauzál-tér 9, 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, 
PóSa Balázs Kálvária-utca 17, Salgó 
Péter (bérlő: Halász Klára) Mátyás-
tér 4. 

— Ai udópeagS 
148,000 pengő. 

junius 2-án 

T. Előfizetőinkhez 
Értesítjük I. előfizetőinket. hozv 

m s i g o i rendel kezés folytán a napi-
lapok ára junius 2461 példányon -
kint 300 millió pengő, junius 4-től 
jiaatus 9-ig (23) terjedő hétre az 
előfizetési dlj 2 milliárd 500 millió 
pengő. 

—OOO— 
/ Munkára ifjak 

Ma., junius első vasárnapján Ma-
gyarország városaiban és falvaiban 
együtt vonultak fel a magyar fiatalok 
százai és ezrei, munkások, parasztok és 
diákok, hogy hitet tegyenek a magyar 
demokrácia mellett. A szabad hazában 
ünnepel a szabad magyar ifjúság. 

A múltban a magyar ifjúság elnyo-
mói és megrontói többször rendelték 
ki a fiatalokat seregszemlére. A ju-
niusi seregszemlét azonban az ifjúság 
most maga kezdeményezte. Az Ifjúság 
Napját ünneplő fiatalok biztos táma-
szai a demokratikus magyar köztársa-
ságnak. Ez az ifjúság semmi közössé-
get üem vállal a fasiszta és reakciós 
összeesküvőkkel. Harcot hirdet az ifjú-
ság megrontói ellen. Az Ifjúság Napját 
ünneplő magyar fiatalok tudják, hogy 
népünk most vivja legnehezebb harcát 
az infláció megszüntetéséért is. A ma-
gyar ifjak is résztvesznek a jó pénzért 
folyté harcban. Az Ifjúság Napján fel-
hivnjak minden egyes hazáját szerető 
fiút és leányt, hogy az elkövetkező hó-
napokban fokozzák a munkát, növeljék 
a 'termelést. Szervezetenként, csopor-
tonként vállaljanak rohammunkát a 
legkülönbözőbb munkaterületen. 

A MaDISz eddig is élen járt az or-
szágépités munkájában. Versenybe 
hivja fel a többi ifjúsági szervezeteket 
is. Döntse el a jó pénzért vállalt ön-
kéntes munkaórák száma, hogy melyik 
ifjúsági szervezetet illeti meg, legjob-
ban a magyar társadalom méltó elisme-
rése. 

Az egyensúlyba hozott államháztar-
tás biztosítani fogja az ifjúság nevelé-
sét szolgáló anyagi előfeltételeket is. A 
jó pénztől, hazánk gazdasági talpraálli-
tásától függ az ifjúság sorsa is. Ezért 
hivják fel munkára az ifjúság ünnepén 
a magyar fiatalokat. Adjon erőt mind-
annyiunknak az a tudat, hogy a ma-
gyar nép, a magyar ifjúság országát 
építjük. Munkára magyar ifjúság a jó 
pénzért, a jobb magyar jövőért! 

—oOo-
— Időjárásjelentés. Várható időjá-

rás vasárnap estig: Élénkebb dél-
nyugati, nyugati Szé>, nyugatról íei-
hőátvonurás, több helyen ujabb zá-
poreső, zivatar, helyenként jégeső, a 
meleg tovább tar t 

— »Poll'lklai igazságszolgáltatás." 
Pártos Imre népügyész junius 4-én, 
kdeden déiután a törvényszék II. -eme-
let 94. számú helyiségében előadást 
ta r t »Poiitik'ai igazság-szolgáltatás1" 
cimmei. Az előadáson a tanácsveza-
tőkön és a népbirákon kivüi érdeklő-
dőket is szivesen látnak. 

— A MaDISz belvárosi csopor íjá-
nak taggyűlés*. A M-agyar Nők De-
mokratikus Szövetségének belvárosi 
csoportja junius 4-én, kedden dél-
után 6 órakor taggyűlést tart a Nő-
Szövetség Tisza Lajos-körut 57. szám 
alatti székházában. Tárgy: a belvárosi 
csoport vezetőségének megválasztása. 
A belvárosi tagok megjelené s köte-
ező. 

— Halasy-Nagy József előadása a 
Honvéd Szabadegyetemen. »Mi a szo-
cio:ogia« címen tartott, előadást a 
Honvéd Szabad-egyetemen dr. H«--
lasy-Nagy József egyetemi tanár. 
Rámu atott, hogyan Született meg a 
Szociológia, mint tudomány. A ré-
gebbi utópisztikus társadalmi ábrán-
dokat felváltotta a társadalom életé-
nek reális ismerete és a jövőnek ezen 
az alapon történő irányitá-si vágya. 
Senki sem élhet a társadalom isme-
rete nélkül öntudatos egyéni életet, 
mert a saját érdekeit csak igy hoz-
hatja a közérdekeivei harmóniába, 
a boldogabb jövőnek előfeltétele. A 
közösség tanu-'imányozáisia mlndnyu-
junkinak egyformán érdeke. 

— A rendőrfőkapitány íelhivása. A 
Szegedi rendőrfőkapitányság tudomá-
sára jutott, még most is előfordul, 
hogy polgári lakoasság orosz kato-
nákat fogd be házába anélkül, hogy 
azoknak a helybeli orosz várospa-
rancsnokság tói írásbeli engedélyük 
voina. Újból nyomatékosan felhívom 
Szeged lakosságát, csak ugy mint Sze-
ged város területén üzemben tevő 
Szállodákat és fogadókat, hogy orosz 
katonákat elszállásolni csak az orosz 
katonai parancsnokságnak írásbeli 
engedélye alapján szabad. Aki ezen 
felhívásomnak -eleget nem tesz, az 
ellen közigazgatási uton fogok -eljárni. 

x Eljegyzés. San-dberg Györgyné, 
Hoüander Klára és dr. Forgács Pál 
orvos jegyesek. 

— Tápén megalakult az MNDSz. A 
tápéL asszony-ok is megmozdultak és 
részt kértek a demokráciát építő 
munkából. Mintegy 200 asszony fele-
kezeti és pártkülönbség nélkül gyűlt 
össze. Tari Józsefné beszédében rá-
mutatott az MNDSz feladataira, mun-
kára, összefogásra és szeretetre szó-
lította fei asszonytársait. Majd Ha-
vatecz istvánné üdvözölte a megjelen-
teket a központ nevében, Angyal Má-
ria lelkes szavakkai munkára szólí-
totta az asszonyokat a nagy céi érde-
kében. Többek hozzászólása . után 
megválasztották a vezetőséget. A 
Himnusz hangjai mellett ért véget az 
alakuló gyűlés. 

x Halálozás. Molnár Józsefné, ny. 
hajósfőkapitány nejének temetése a 
belvárosi róm. kat. temető ravatalozó 
kupolacsarnokából junius 2-án, vasár-
nap déiután 2 órakor. A gyászoló csa-
lád. < I í 

— Pünkösdi istentisztélet az u j zsi-
nagógában kedden és szerdán esté 
fél 8 órakor, Szerdán és csütörtökön 
délelőtt 10 órakor. Halottak emléke-
zete csütörtökön délelőtt 10 órakor. A 
hitközség kéri tagjait, hogy a tem-
plom díszítéséhez virágadományaikat 
kedden reggel 8 órakor hozzák ei 
az u j zsinagógába, melynek falai kö-
zött a felszabadulás óta első ízben 
tart ünnepi istentiszteletet a szegedi 
hitközség. 

— Kerékpár tolvaj a Színházban- A 
Szegedi Nemzeti Szinház társalgójá-
ból pénteken a koradélutáni órákban 
ismeretlen tettesek ellopták Bozf 
Gvuia Tarján-tutoa 3. Szám alatti ipar-
művész kerékpárját. A rendőrség 
nyomozást indított. 

— Szökés a Csillagból. Szombaton 
reggé' a Csillagbörtönbői megszökött 
Schreck Mihály 23 éves, lopásért 7 
hónapra Ítélt tatai lakos. A fiatal-
ember 168 centi magas, sápadt, szep-
lős arcú, szőkéshaju, kékszemű. A 
szegedi rendőrség körözést adott ki 
kézrekeritésére. 

x Textil adóközösség értesiti tag-
jait, hiogy egyenes- és forgalmi adói-
kat legkésőbb junius 3-án, hétfőn (te-
hát nem 4-ig) délután 6 óráig fizessék 
be Aczét Alfréd lakásán. 

— ismét megszaporodtak az üzl et-
te.örések. A Kally ödön-utcai Woif-
kerékpár üzletbe szombatra virradó 
éjjel ismeretlen tettesek betörtek és 
három kerékpárt vittek magukkal. — 
Ugyancsak szombaton éjjel betörték 
a Szikra könyvesbolt oldalkirakatát 
és néliány töltőtollat vittek el onnan. 
— Ismeretien tettesek be akartak tör-
ni a Tisza Lajos-körut 47. szám alatt 
lévő Kovács textilüzletbe is, de csak 
a lakotot tudták a redőnyről leverni, 
mert valószínűen megzavarták őket 
munkájukban. A rendőrség nyomo-
zást indított. 

x Orvosi hír. Dr. Ungváry József 
fogorvos rendelését a délelőtti órák-
ban ismét megkezdte. Petőfi Sándor-
sugárut 9, bejárat a Földvári-utcáról 

— HadifogolypoMa. A walki tábor-
ban vannak a következő szegediek: 
Aisóközpontról, Raíkonczav László, 
Nagy Károly, dr. Vikor István, Len-
gyel László, Merte Tibor, István fi 
Sándor, Dobőczki Imre, Taurcoingi 
táborban: Máthé Jenő, Kenyeres Jó-
zsef, Valkovits Gvörgy Csengeléről, 
Fürstenfeidrucki táborban vannak 
Horváth János 1923, Hebők Jenő 
Atokházárói. Koczka József 1895, 
Pásztor István 1918, Szűcs Balázs 1914 
évbeli. Horváth István 1918. évbeli 
tisztviselő és Diener Róbert cserven-
kai hozzátartozói és tagdíj beszedé-
sére pénzbeszedők jelentkezzenek a 
Magvar Vöröskeresztnél, Széchenyi-
tér 16. 

— Templomi hangverseny az ujsze-
gedi templom ablakainak rendbehoza-
talára. Az ujszegedi templom háborús 
kárt Szenvedett ablakai rendbehoza-
tala javára junius 6-án déiután 6 órai 
kezdettel egyházzenei hangverseny 
lesz az ui,szegedi templomban. Közre-
működnek: Deák Pálma, Simándy Jó-
zsef, Kertész Lajos és Bittó János 
énekművészek, az Egyetemi Énekkar 
Kertész Lajos egyetemi lektor ve-
zényletével, a székesegyházi énekkar 
és az operazenekar Csornák Elemér 
karnagy vezényletével. Belénődij 
nincs, csupán adományokat kér a 
nemes eé' érdekében a rendezőség. 

— A sporthorgászok panasza. Kap-
tuk a következő levelet: * Tiszteit 
Szerkesztő elvtárs! A rókusi állomás 
eőít elterülő Buvártóra a Szegedi 
Sporthorgászok Egvesülete horgász-
jegveket adott ki az év eiején 66 
ezer adópengős árban a horgászok-
nak. A kedvező fekvésű víz nagy 
látogatottságnak örvendene a sport-
horgászok részéről; azonban az utób-
bi napokban igen kellemetlen, felhá-
borító incidensek történnek a vizben 
és a víznárton. Hogy és mint, azt 
nem tudni, de tény az, hogy Kitkn 
kéméaysenrőmesfer és Takács fürdő-
tu'aidonos állítólag megszerzett va-
lami pnniros? hógy a sporthorgászok 
viz£f hálózhassák. A régi jónevü ha-
rászoéeek nem foglalkoznak ezzel a 
vizZe1. hanem meghagvják a Sport-
hoi"eás7ovnak, maradion tehát ez to-
vábbra is a sporth.orD-ászegv!eti ta-
gok kedvelt snorto'ó helve és ne te-
gyen két átiáshalmozó. kontár-halász 
részére trilliókat 1öv-edelmező nem-
zett aiándék A két alhalász nan-nop 
után zaklatta a vízben enyhülést 
megnyugvást és — élelmet kereső 
sr o rthor a ás z ok at. Ez a dolog tűrhe-
tetlen, érért a nyilvánosság előtt kér-
jük a hatóságokat, hogv a snorthor-
gásvok iosrainak szerezzenek érvényt. 
Tisztelettel: A szegedi sporthorgá-
sz ok. 

- Ujratársvalja a népbiróság egy 
kénys-ermunkár'a " ítélt dorozsmai 
«s tvi.-élő ügyét. A népbiróság Koz-
ma-Tanácsa e'é került a népeüenes 
cze'ekméoyekkei vádolt Sági Ferenc 
kiskxmdorozsmai volt népmozgalmi 
nyilvántartójának ügye. Ságit első fo-
kon 5 évi kényszermunkára Ítélték, 
de neuairafeivételi kérelmének a nép-
bíró-ág hesvt a -o ' t és igy került Sor 
az ui fő'á-gvaTásra A rtéohirőság 
te'-ú-at halgatott ki. Dr. Kilvén Ist-
ván néoügvés? a megieúnt tanuk ki-
hallgatása után bi'onvitáskiegészitás 
tárgyában kérelmet terjesztett elő, 
me'ivnek a néobiróság helyt adott és 
a tárgví'ást elnapolta 

— Autás betörőket köröz a rend-
őrség. Megirt.uk, hogy lnűlT™vasara 
napra virradó éjjei a Mérey-ütcai 
Rófh bőrkereskedésbe ismeretlen tet-
tesek betörtek. A lopott holmikat álli-
fó'ag személykocsiból átalakított sö-
tétszinü tehergépkocsin vitték et. A 
szegedi rendőrség bünügyi osztálya 
felhívja mindazokat, akik az ismeret-
ien autót látták valamerre, jelentsék 
a rendőrpalotában II. emelet 25-ös 
ajtónál. > 

x Újjászületik rádiója, ha Szaniszló 
Béla rádiólaboratóriumában javíttatja. 
Kelemen-u. 7 I. em. Hangerősítők köl-
csönzése. Eladás, vétel, csere, javitás. 

x isko'ai találkozó. Az 1937—38. és 
1938—39. évben # Madách-utcai pol-
gári fiúiskolában végzett IVa. és 
IVb. osztályok volt tanulói találko-
zójukat pünkösd vasárnapján tart ják 
meg. Gyülekezés délelőtt 9 órakor a 
Rákóczi-téren. 

SZÍNHÁZ 9 MŰVÉSZET 

Szerdahelyi László 
Jegyek elővételben ][& D ál magyar ország • kiadóhivatalában. 

vhegedűművész hangversenye a Városi 
Z e n e i s k o l a nagytermében holnap, 
hétfőn este 7 órakor. 

Az egyetemisták Magyar Estje 
Az egyetemisták szegedi találkozója 

alkalmából csütörtökön este magyar 
estet tartottak a Nemzeti Színházban 
Az est arról tett tanúságot, hogy a i 
egyetemi és főiskolai fiatalságot ma. 
már teljesen áthatja a népi gondolat 
és az értelmiségnek ez a része a népi 
hagyományokból akar megújhodni. 
Ilyen értelemben beszélt az est ünnepi 
szónoka, dr. Bálint Sándor egyetemi ta-
nár d,s. A gazdag műsor valamennyi 
pompás számát nincs helyünk felso-
rolni, ki kell azonban emelnünk Dá-
vid Ida orvostanhallgató szegedvidéki 
népdalainak előadását, Papp Gizella 
vegyészbaillgaító izes szegedi nyelven 
elmondott Móricz-nOvelláját, az egye-
temi színjátszó munkaközösség által el-
játszott Szép Ilona-népöalladát, to-
vábbá Fehér Zsuzsa bölcsészhallgató 
és Zalányi Sámuel orvostanhallgató bal-
ladatolmácsolását, legfőképpen pedig a 
főiskolai kamarakórust, amely dr. Sze-
ghy Endre vezetésével népdalfel-
dolgozásokat énekelt, igen ügyes volt 
a vásárhelyi' regös cserkészek két pa-
raszttánca. A müvészrészben a Nem-
zeti Szinház zenekara álltai játszott ün-
nepi nyitány, Vaszy Viktor kompozí-
ciója a modern zenekari muzsika kiváló 
alkotásának bizonyul1!:. A zenekar 
nagyszerűen szerepelt Kodály Háry Ja-
nosa részleteinek előadásával i,s, .amely-
ben sikeresen működtek közre Turján, 
Vilma, Szabadi István, Bartos Inén, 
Zsedényi. Károly és a férfikar. Majlóth 
Mária a „Fogoly katona" cimü népbaí-
'ada elmondásáért kapat tapsot. 

Egyházzene i hang/verseny 
a fogadalmi templomban 
'Aldozócsütörtökön délután gazdag 

műsoru szép egyházzenei hangverseny 
volt a fogadalmi templomban. A hang-
verseny egy .részét végighallgatta Ke-
resztury Dezső kultuszminiszter is. A 
műsor arról tett tanúságot, hogy az 
egyházi zene Szeged zenekultúrájának 
igen fejlett alkotó része. Első számként 
Király Péter Passacagliáját hallottuk 
Csornák Elemér kitűnő tolmácsolásá-
ban orgonán. A hittudományi főiskola 
énekkarai Gregorián-énekeket adott elő 
Szijjas János avatott vezetésével. Az 
elemi népiskolák egyesitett énekkara 
két régi magyar egyházi dalt. énekelt 
Welier Káró?/ betanításában és diri-
gálása mellett. A főiskolai kataarakó-
rusa stílusos és áhítatos motettái szer-
ves folytatása voltak ezeknek az őske-
resztény énekeknek. Handei ünnepi 
zsoltára szólalt meg ezután az Egye-
temi Énekkar kissé nyers előadásában, 
de kiváló kamarazenekari és orgona-
kiséretteli. Nagyon szép volt Cézár 
Frank hárfa-, gordonka-, orgona- és 
kóruskisérettel. hárfával, gordonkával 
és orgonával kisért Panis Angelicusa 
Kertész Lajos, a kiváló oratóriuméne-
kes előadásában. A székesegyházi ének-
kar szép szereplése után a Szegedi 'Al-
' alános Munikásdalegylet, és ai Somogyi-
telepi Munkásdalkör illeszkedett bele 
kitűnően a 97. zsoltár előadásával a 
műsorba: Szerepelt két iskolai énekkair 
is, majd az egyházközségek egyesített 
énekkarai. Csórnák Elemér vezetéséve* 
150. zsoltárt szólaltatta meg rézfúvó 
üstdob és orgonakisérettel momimentá-
Lis előadásban. Méltóképpen fejezte be 
a szép műsort a szegedi középiskolák 
egyesitett énekkarának kánonéneke dr. 
Szeghy Endre vezetésével. 

A Faust nem a Hungáriában tesz' 
hianem az Ujságirőotthonbön. Mint! 
jeleztük, az Ujságiróotthon1 ma délután 
6 órakor a Faust legszebb részeiből 
hangversenyt rendez. A nagyszabású 
előadás az eredtet! tervtől eltérően nem. 
a Hungáriában lesz, hanem az Újság-
iirólotthonban. Szereplők: Faust — 'dt 
Sikolya István, Margit — Hidy Fran-
ciska, Mefisto — Nádas Tlibor, Siebelí 
—Pogány Zsuzsa, Márta — Turján Vil-
ma. Zongoráinál Dénes Erzsébet. Belé-
pés csak tagoknak é® hozzátartozóik-
nak. 

A Szegedi NerareM Sz inkáit 
kell műsora ! 

Hétfőn: Szünet. 
Kedden 7 órakor: Az utolsó Ve re-

bély-leány. 
Szerdán 7 órakor: Szibill. Dolgozók 

akciós előadása. 
Csütörtökön este: Válás után. Dol-

gozók akciós előadása. 
Pénteken 7 órakor: Vihar. 
Szombaton 7 órakor: Dollárkirálynő 

Operettbérlet A. 4. 
Vasárnap 7 órakor: Dollár királynő 
Hétfőn 7 órakor: üollárkirá^nő. 

Operettbérlet B. 4 


