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H I R E K 

NAPIREND 
Juniús 8.' 

Nemzeti Szinház: 7-kor: Dollárki-
rálysö. (Operettbérlet, A. 4.) 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor: Kisértetek háza. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor; Éjjeli mae. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fii 8 órakor: A vadnyugat bosszúja. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTARAK: 
Lein?inger Pál Horváth Mihály-utoa 

9, telefon 2-23. Leskó Vilmos Újszeged, 
Vedres-utca, Pósa Balázs Kálvária-utca 
17, Salgó Péter bérlő: Halász Klára Má-
tyás-tér 4, Selmeczi Béla Somogyitelep 
IX. utca 439. 

— Az ad&peogS jani az 6-án 
360.000 peng6-

Vagyonbizlonságoi 
a Belvárosban 

A Kommunista Párt belvárosi szer-
vezete aggodalommal látja, hogy az 
utóbbi hetekben a Belvárosban a va-

Ki a falura! 
Erősítsük falusi pártszervezeteinket! 

Az MKP hatalmas agitációs napja pünkösdkor! 

A Magyar Kommunista Párt orszá-
gos falusi agitációs napot rendez pün-
kösd kétnapján. A falusi pártszerve-
zetek a városi pártszervezetek tag-
jaival együtt felkeresik otthonában 
a fa<usi lakosságot, hogy eszmecserét 
folytassanak az ország küszöbön álló, 
nagy megoldandó kérdéseiről. Az or-
szág minden lakosságának ismernie 
keh a jó pénz és jó béke megterem-
tésének feltételeit. Az ország erdeke 
kívánja, hogy mindenki ismerje meg 
az MKP kormányprogrammá lett gaz-
dasági tervjavaslatát, melyet a mun-
kásság, parasztság és értelmiség erő-

feszítéseinek gyümölcseként fogunk 
megvalósítani augusztus 1-ére. 

Az agitációra igen nagy lelkese-
déssel készülnek az MKP pártszerve-
zetek. A Nagyszegedi Pártbizottság 
területén vasárnap Alsóközponton, 
Felsőközpontot. Tápét, Dorozsmát, 
Szőreget, Gyálát, Kübekházát, Puszta-
mérgest, ószentivánt; hétfőn: Sán-
dorfaivát, Városstnyát, Csengelét, öt-
tömöst, Ujszentivánt, Szatymazt, Ai-
győt, Röszke-Szentmiháiytelket, Desz-
ket keresik fet a lelkes kommunista 
párttagok. 

Huszonkét diákot vettek őrizetbe 
a nagyszabású legyverrejtegetési 

ügyben 
Huszonöt revolver és 19 puska a r e n d ő r s é g politikai 

osztályán — Tovább folyik a nyomozás 

(Szeged, junius 7.) Beszámoltunk 
róla, hogy a szegedi rendőrség politikai 
osztálya feljelentés alapján egy szegedi 

-•- , „ _ , középiskolás diáknál fegyverre buk-
gyonbtztonsag erősen kant. A rendőrség ezen a-szálon tovább-
•mmt nap arra eoreawwc, nogy ej*™- nyomozott 

és több diáknál tartott ház-
kutatás során különböző fegyverfélékre 
akadt. 

A szegedi rendőrség politikai osztá-
lyai által pénteken kiadott hivatalos 
jelentés szerint eddig ebben az ügyben 
már 40 előállítás történt. Az előállitof-
iak közül azonban tizennyolcat szabad-
lábra helyeztek egyrészt azért, mert ön-
ként szolgáltatták be fegyverüket, más-
részt pedig mert a nyomozás során 
tisztázták magukat. Az őrizetben levők 
ügyében a rendőrség tovább folytatja 
a nyomozást, különösen annak megál-
lapítására, hogy honnan, kitől és mi-
Oyen céllal szerezték be a fegyvereket. 
Az eddigi házkutatások és önkéntes be-
szolgáltatások révén ugyanis 44 külön-
böző fegyver került a rendőrség birto-
kába. Ebből 25 ismétlő és forgópisztoly, 
19 pedig golyós és vadászfegyver. A 
nyomozás eddigi adatai arra mutat-
nék, hogy a további házkutatások al-
kalmival még nagyszámú fegyvert fog-
lalhat majd le a rendőrség. A nyomo-
zást a legnagyobb eréllyel folytatják 
tovább és csak néhány nap rnulvai 
tudnak dönteni abban is, hogy a már 
eddig őrizetbe vett diákok közül kiket 
engedhetnek szabadlábra és , kik ellen 
indilamak internáiási eljárást. 

hogy éjsza-
kánkint hol egyik, hol másik belvárosi 
üzletet fosztják ki. 

A mai súlyos áruhiány következte-
ben, amikor is az üzletekben levő árut 
úgyszólván lehetetlen pótolni, minden 
üzleti betörés egy kereskedő-egziszten-
cia tönkremenését jelenti. 

A Kommunista Párt belvárosi szer-
vezete igen nagy gondot fordit arra, 
hogy ezek a betörések a Belvárosban 
megszűnjenek és ezért, követelik, hogy 
a szegedi rendőrség rendészeti osztaMya. 
tegyen megfelelő intézkedéseket a be-
törések megakadályozására. 

— Idöjárásjeleités. Várható időjá-
rás szombat estig: Mérsékelt szél, fel-
hőátvonulások, helyenként futó eső, 
vagy zivatar. A meleg tovább tart. 

— A reformátusok iái a pünkösdi 
ünnepek alkalmával pünkösd vasár-
napján délelőtt 9 órai kezdettel is-
tentisztelet rövid bibliamagyarázattal, 
majd 10 órai kezdettel urvacsoraosz-
tássai egybekötött ünnepi istentiszti-
iet Délután 6 órakor hálaadás. Ün-
nep másodnapján délelőtt 10 órakor 
lesz istentisztelet, utána urvacsora-
osztás, végűi délután 6 órakor hála-
adás. — Ezúton és ez alkalommal is 
kéri az egyház vezetősége a Szege-
den élő reformátusokat, még a régi 
egyháztagokat is, hogy a hivek uj-
ravaló számbavétele érdekében hala-
déktalanul jelentkezzenek a lelkészi 
hivatalban. Ugyancsak kéri és várja 
az egyházközség azoknak a reformá-
tus testvéreknek a jelentkezését is, 
akik mint más országbői kiutasítottak 
jelenleg Szegeden tartózkodnak. 

— uj jaaiamu a zsidó nöegyiet Va-
sárnap, junius 9-én 4 órakor kultur 
délután lesz a zsidó hitközségi dísz-
teremben. Utána körülbelül 5 órakor 
az ujjáaiakult zsidó nőegylet megvá-
lasztja intéző bizottságát. 

— A honvédség iránt érzett szere-
tetének megható példáját adta újra n 
sándorfalvi MaDISz, mely a magyar 
szegedi Vöröskereszt kórházban ápolt 
honvédek és volt hadifoglyok részére 
453 tojást ajámott fel. Midőn ezen1 

nemesszivüséget örömmel közöljük, 
követendő' példa gyanánt állítjuk az 
összes karitatív szervezetek elé. örley 
vezérőrnagy s. k. 

— Haláleset Rácz Sándor gazdál-
kodó 80 éves korában rövid szenve-
dés után pénteken elhalálozott. El-
hunytat a makói családi sírboltba he-
lyezik örök nyugalomra. Gyászszer-
tartás junius 9-én Szegeden Szent 
György-utca 24. sz. házban tesz. Dr. 
Mogán Bé'áné Rácz Irén tiszti crvoS 
neje édesapját gyászolja. 

— Házasság. Fehérvári Irén és 
Farkas Ernő vasárnap délben ! 2-kor 
tartják esküvőjüket a nagytemplom-
ban. I 

x Férfi fehérnemű szakszerű javí-
tása Barna Jánosnénái, Korda-sor 12. 

x BáJ vasárnaD este 8 órától reg-
gé' 5 óráig, Vásárhelvi-sugárut 21. 
Pillich Gica oki. tánctanár. Hétfőn 
össztánc. 

— A Polgári Demokrata Párt ju-
nius 8-án, szombaton 5 órakor pátna-
pot tart 

A szegedi rendőrség politikai osztá-
lyának hivatalos jelentése szerint az 
addigi adatők nem mutatnak nyomot 
fegiyveres szervezkedésre. Nem mehe-
tünk eí azonban mégsem szó nélkül az 
eset mellett, mert nem tételezhető fel, 
hogy a rendőrség által sorozatosan fel-
kutatott fegyverrejtegetések között: ne 
legyen valamiféle összefüggés. Ha csu-
pán egy-két helyen, találtak volna fegy-
vert, talán nem tuiajdoniitanánk neki 
nagyobb jelentőséget — bár ma senki-
nek sincs szükségie arra, hogy engedély 
nélkül fegyvert őrizhessen —, de ami-
kor több mint 40 embert állítanak elő 
és mindegyiknél fegyverre akadnak, 
akkor joggal tételezhetjük fel, hogy 
többről van szó, mint diákos c$in,yte-
vésről.. Amikor páter Kis Szalézok és 
egyéb kalandorok igyekeznek megszer-
vezni sötét céljaik iszámiára az ifjúsá-
got, akkor a -szegedi rendőrségnek is a 
íegerélyesebb kéaziel kell belenyúlnia 
az ilyen ügyekbe és szigorú vizsgálatot 
kell indiitandok annak kiderítésére, hogv 
lei áll a diákok felfegyverzése mögött. 
Mert ha valóban nincs fegyveres szer-
vezkedés az eset hátterében:, akkor fel-
lehetjük a kérdést, hogy miért nem te-
szik át a kihágást osztályhoz a® ügyet, 
ahova- a tiltott fegyvertartások miatti 
kihágások tartoznak. 

Reméljük, hogv a szegedi rendőr-
ség további munkája eredményre vezet 
és fényt dérit a -sorozatos diák-fegyver-
rejtegetések ügyére. 

erre -az elkövetkező gazdasági év 'ter-
melése még nem nyújt fedezetet. 

A dohányellátást csak októbertől, a 
Ksirellátást decembertől tudjuk javí-
tani és igy tovább. Az inflációt meg le-
het szüntetni, a fogyasztás korlátozásá-
nak szükségét azonban nem. Ennek esz-
közei : a végleges jövedelmeknek, a ter-
melés nívójának megfelelő, viszonylag 
alacsony szin,vonalon való megállapí-
tása, a fokozott adóztatás, az összes 
fontos életszükségle-ti cikkekkel _ való 
gazdálkodás állami ellenőrzése és az 
áraknak, lakibéreknek, közüzemi dijak-
nak olyan színvonalon való megállapí-
tása, hoay a jövedelemiből mindenki 
csak annyit vásárolhasson, amennyi 
ténylegesen jut. Ezek a rendszabályok 
éppen a fixjövedelmü dolgozók érde-
kében szükségesek, mert ha számukra 
magas jövedelmet állapítanak meg és 
ebből többet kívánnak vásárolni, mint 
amennyi: tényleg rendelkezésre áll, ak-
kor az áremelkedés azonnal ismét meg-
indulna. 

Királyi kocsis 
Londonból a Reuter hírközlő iroda 

nem mindennapi hirt közöl. A rw/ugaK 
demokráciának egy „vívmányát" kür-
töli világgá, mint a „haladás" és „de-
mokratikus" fejlődés egyik állomását. 

Nézzük meg mit mond a hir. Az an-
gol királyi udvartartás személyzetének 

, 280 tagja a történelem folyamán első 
izben szakszervezetet alakított: királyi 

Í
1 kocsisok, ajtónállók és inasok szakszer-
vezeti csoportját. Az uj szakszervezeti 

, csoport tagjai kérték felvételüket az 
' angol szakszervezeti szövetségbe. 

Eddig ugy tudtuk, hogy a szakszer-
vezetek a dolgozók szakmaszerinti ér-
dekvédelmi szervezete. Angliában ezek 
szerint nem. szakmák szerint csoporto-
sítják a dolgozókat, hanem külön „tár-
sadalmi osztályokat" állítanak fel, mert 
hát egy öntudatos királyi kocsis még 
sem kerülhet egy kalap alá valame-
U/ik fuvarossal. 

Ha egyensúlyt akarunk, akkor átmenetileg 
a termelés eredményeinek felhasználását 

erősen korlátoznunk kell 
Gordon pénzügyminiszter gazdasági és pénzügyi 
beszámolója — A dohányel látás októbertől, a 
cukorellátás novembertől, a zsirellátás decem-

bertől javul 
(Budapest, junius 7.) Gordon Fe-

renc pénzügyminiszter sajtófogadás ke-
retében tájékoztatta az újságírókat' a 
kormány gazdasági' és pénzügyi tervei-
nek lelőkészitésiéről. 

Mindenekelőtt szembeszállt azzal a 
tévhittel, mintha a stabilizáció pusztán 
pénztechnikai és államháztartási kérdés 
termo. Téves azt hinni, hogy az uj 
bank jegyek és érmék elkészítésével es 
az áilaimházteirtás egyensúlyának hely-
reállításával a -stabilizáció már be is 
következik és augusztus 1 után vala-
milyen aranykorszak fog bekövetkezni 
anélküli, hogy annak megvalósítása ér-
dekében különös erőfeszítésekre volna 
szükség. A háborúban elpusztított Ma-
gyarországon elsősorban a nemzetgaz-
dasági egyensúlyt kell helyreállítani, 
vagyis a szükségletek és a: fedezésükre 
rendelkezésre álló gazdasági erőforrá-
sok közötti egyensúlyt. Ha egyensúlyt 
akarunk, akkor átmenetileg a termelés 

eredményeinek felhasználását erősen 
korlátoznunk keli.. Minthogy nemzet-
közi kötelezettségeinket is teljesítenünk 
kell és bizonyos beruházások is elke-
rülhetetlenek, a legmesszebbmenő kor-
látozásoknak szükségkép a fogyasztás 
oldalán Itoell érvényesülni. 

Beszélt ezután a miniszter az inflá-
cióról. Az infláció elérkezett ahhoz a 
ponthoz, amikor az árak emelkedése 
már csaknem tökéletesen párhuzamos 
a bankjegyek emelkedésiével és igy 
mint adóztatási eszköz is elveszti létjo-
gosultságát. 

A stabilizáció és az egyidejűleg be-
vezetendő kötött jószágelosztás megi-
szünteti a jövedelemelosztás mai rend-
kivüli igazságtalan rendjét és így a dol-
gozó rétegek számára kétségtelenül 
helyzetük javítását jelenti, de koránt-
sem eredményezheti a békebelit meg-
közelítő életszimt helyre állítását, mert 

— varosismertető «« lűgenvezeto-
taníolyam. Szeged város Idegenfor-
galmi Hivatala városismertető és ide. 
genvezető-tanfolvamot rendez, ame-
lyen minden érdeklődő és idegenve-
zető jelölt díjtalanul résztvehet. Az 
idegenvezető jelöltek a tanfolyam vő. 
geztévei vizsgát tesznek. melynek 
eredményétői függően, hivatalos ide-
genvezető-igazolvánvt kapnak. A tan-
folyam első előadása junius 17-én 
délután 5 órakor tesz az iparostanonc-
iskola (Eötvös-utca 2.) nagy előadó-
termében. Az előadássorozatra! csak 
az idegenvezető jelölteknek keli az 
Idegenvezető Hivatalban (Széchényi-
tér 9) hétköznapokon délelőtt 9—13 
óra között beiratkozniok. 

— Nagy eréllyel számolja fe* a 
rendőrség' a »Kettlng-placot«. Megír-
tuk, hogv a szegedi rendőrség nagy-
szabású akciót indított a Tisza LajoR-
köruti feketepiac teljés megtisztítá-
sára a naplopó feketézőktől. Munká-
juk már eddig is szép sikerrel vezétt 
és több őrlzetbevétei történt Fente-

iken délelőtt már alig lehetett embe-
reket látni az úgynevezett »Ketting-

iplacon* és a feketézők ugy látszik 
széjjelszéledtek onnan. A rendőrség 
tovább folytatja megfigyelő szolgála-
tát a feketézők kedvenc területén, 
ezenkívül munkáját kiterjeszti a kör-
nyező utcák megtisztítására is. 

— Hadifogolyposta. A Magyar Vö-
röskereszt közli, hogv Krasznibori tá-
borban van Herne Károly Makkoser-
dő-sor. Ka'sruhéban van Koczián 
Imre Somogyitelepről. Fürstenfeld-
hruckban van: Szécsi Mihály 1923. 
Terhes István TánéróJ. Vér János 
Röszkérői, Szél Pál Imre zászlós, dr. 
Máriavölgyi Péter 1921, Cumberlandi 
kórházban van Lázár Zoltán 1928. 
Nógrádi Imre 1923, Turai István üzen 
a 145-ös orosz táborbői Lindmaver 
Liüótnak az Alföldi-utcába. Hortváth 
István tisztviselő 1918 és Velő Mihálv 
hadapród hozzátartozói jelentkezze-
nek a Vöröskeresztnél, Széchenvi-tér 
16. sz. alatt. 

— A Savoyai-haz utieveiet Kert. Az 
oiasz királvi család és a Savoyai ural-
kodóház 200 tagja útlevelet" kért és 
Umbertóvai együtt száműzetésbe vo-
nul. 

E r ő s i t s ü k 
a Munkás-paraszt szövetséget! 

9 n a p múlva h ú z á s ! 
Össznyereméay: 

588 billió 

P e t ő -nél Sorsjegyek: 


