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H I R E K 

NAPIREND 
Junius 12. 

Nemzeti Szinház: 7-kor; Szünet. 
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-

gyed 6 és fél 8- tor: A gyilkos sze-

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor.- Éjjeli xane. 

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

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 

SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 
Gerle Jenő Klauzál-tér 3, Juszt Fri-

gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Török 
Márton Csongxádi-sugárut 14. 

— Az adőpengő 
1770,000 pengő. 

junius 9-én 

— Időjárásjeientes. Várható időjá-

rás szerda estig: Mérsékelt, időnként 

élénk nyugati szél, felhőátvonulások, 

helyenként záporeső, zivatar. A me-

leg tovább mérséklődik. 

— Postai csomagfeladók figyelmébe. 
A postavezérigazgatósága közli, hogy 
a postai szállítólevelek okirati illeté-
két a postahivatalok a csomagok fel-
adása alkalmával készpénzben szedik 
be. Az okiratilleték 500 adópengő. 

— csak augusztusra aeszumet © 
az uj pontonhíd. Jelentettük, hogy 
a Vörös Hadsereg Szegednek engedte 
át használatra a Szolnokon felesle-
gessé vált pontonhídat. Előbb ugy 
volt, hogy maga a Vörös Hadsereg 
gondoskodik a hid alkatrészeinek Sze-
gedre szállításáról, később azonban 
kiderült, hogy a szállitást magának a 
városnak kell elvégeztetnie. A városi 
mérnöki hivataltól Kiss Ferenc mér-
nök utazott €i' Szolnokra, hogy a hid 
Szegedre szállítását előkészítse. Kiss 
mérnök most tért vissza Szegedre és 
beszámolt utjának eredményéről. 
Amint elmondotta, a hid szegedi fel-
állítása nehézségekbe ütközik. Először 
is azért, mert a hid csupán mintegy 
120—130 méter hosszú és hatvan me-
terrei meg kell toldani, ha a szegedi 
Tiszán, a Bertalan-emlékműnél akar-
ják felállítani. Ezt az akadályt azon-
ban majd elhárítják. A hét végén 
minden esetre a mérnöki hivatai em-
berei elutaznak Szolnokra, hogy a 
hidat íeusztassák Szegedre. Ez a 
munka tiz napot vesz igénybe. Sokkai 
hosszabb lesz a feláfiitás időtartama, 
mert a toldási munkák miatt a hid 
csak augusztusra készülhet majd el. 

— 98 billiót lopott kvártéiyosáiő'-
Imre Károly budapesti nagyvásárte-
iepi bevásárló szombaton Szegedre ér-
kezett és Szabó Valéria szövőnő, Bol-
dogasszony-sugáruti lakásán ezálft 
meg. A szövőnő Hu'mann Pál sze-
gedi lakos felbujtására a bevásárló-
nál lévő 98 billió pengőt etlopta. Imre 
Károly jelentést tett a szegedi rend-
őrség bünügyi osztályán. Ennek alap-
ján elfogták Szabó Valériát, megta-
lálták nála a pénzt is. Átadják a sze-
gedi államügyészségnek. 

— Vásárhelyi ilbatilvaj a szeged* 
Ügyészségen, özv. Kónya Lajosné 
hódmezővásárhelyi lakásáról isme-
retlen tettesek két libát loptak el. A 
vásárhelyi rendőrség nyomozása so-
rán elfogta Körösi Lajosné vásár-
helyi lakost és beismerő vallomása 
után a szegedi államügyészségre ki-
sérték. 

— Halálozás. Lir.iner Ferenc fény-
képészmester 69 éves korában elhunyt. 
Temetése szerdán délután fél 6 órakor 
a belvárosi temető kupolacsarnokából 
iesz. 

K O R Z Ó M O Z I Te^n 

Sárdy 
Ma utoljára játszuk 

J ' i zenés magyar 

a!nos vígjátékát 

Éj je l i z e n e 
Csütörtöktől 

Lenyűgöző hatalmas svéd filmalkotás 

Az é g i vándor 
Előadások kezdete : 4, 8A6 és fé! 8-kor 

Elővételi pénztár délelőtt 11—12. 
Pénztérnyitás d.u. az előadások előtt fél órával 

Pünkösdkor UNRRA-küldöttség 
járt Szegeden 

Stanley L, Sommer nyilatkozata a Szegedre küldendő 
segítségről 

SZÍNHÁZ e> MŰVÉSZET 

(Szeged, junius 11) Pünkösd vasár-
nap héttagú UNRRA-küldöttség ér-
kezett Szegedre Stanley L. Sommér' 
a 4 éves korában Kecskemétről Ame-
rikába került magyar származású 
UNRRA megbízott vezetésévei. Velük 
érkeztek Szegedre Cseuey Géza, Kol-
tay Győző és VXczián István minisz-
teri tanácsosok is. A küldöttséget 
Dénes Leó elvtárs, polgármester, va-
lamint Dobay Pál és Bakos Géza vá-
rosi tanácsnokok fogadták és kala-
uzolták egész nap a városban. Dél-
ben meglátogatták az egyetemi klini-
kákat, ahoi dr. Purjesz Béla rektor 
fogadta őket a tanári kar élén, a bel-
gyógyászati klinikán. A küldöttség 
tagjai megtekintették a klinikákat, a 
közkórházat, a gyermekkórházat és 
az általános egészségügyi, valamint 
szociális helyzetről tájékozódtak. 
Megnézték a város karitatív intézmé-
nyeit, a szegényházat, továbbá a cse-
repessori szükséglakásokat. A késő 
délutáni órákban a város nevezetes-
ségeit nézték meg, este pedig részt-
vettek a város áltai tiszteletükre ren-
dezett vacsorán a Hági-étteremben. 
A vacsorán megjelent Kartyenov 
gárdaalezredes, városparancsnokhe-
lyettes is, valamint a polgári és kato-
nai hatóságok, a pártok és az egye-
tem képviselői. A vacsoránál Dénes 
Leó elvtárs, polgármester mondott 
köszönetet a küldöttség fáradozásai-
ért és minél előbbi, hathatós segít-
séget kért a város rászoruló lakos-
sága és közintézményei számára. A 
polgármester szavaira Stanley L. 
Sommer magyarul válaszolt és kije-
lentette, hogy Szegedet, Budapesttel, 
Debrecennel, Mlsko'ccai cs Kecske-

méttel együtt a legsürgősebb segít-
ségre szoru'ó városként tüntették fei 
jegyzékükön. 

Vacsora után a megjelentekkel 
együtt resztvettek a szegedi Nemzeti 
Szinház előadásán, majd hétfőn reg-
gel további adatok beszerzésére Bé-
késmegyébe indultak és onnan térnek 
vissza Budapestre. 

Stanley L. Sommer a Déijnagyaror-
szág munkatársának adott nyilatko-
zatában kijelentette, hogy «z év vé-
géig akarnak Magyarországon ma-
radni. Az UNRRA-szálIitmányokat 
ugyan teljes egészében a magyar kor-
mánynak adják át, de a szétosztást 
ők hagyják jóvá. Előreláthatólag na-
gyobb mennyiségű cukrot és tejport 
hoznak a gyermekek, valamint a ter-
hes és szoptatós anyák részére. A le-
hetőség szerint gondoskodni akarnak 
a 60 éven felüli öregekről is és a 
12—18 év közötti fiatalokról, mert 
ez utóbbiakra eddig még nem gon-
doltak. A munkások részére zsir- és 
húsfélét szeretnének biztosítani. 

— Penicillin mar érkezett Magyar-
országra — mondotta Sommer — és 
Szegeden ls minden kórház, klinika 
Kap belőle. A pontos mennyiséget egy-
előre nem tudjuk még'. Hamarosan 
száz teherautó is érkezik Budapestre, 
ebből is szeretnék juttatni Szegednek. 
Szegedet es általában a viaeici varo-
sokat a ruházati-akcióban kívánjuk 
inkább előnyben részesíteni a fővá-
rossal szemben, mert tapasztalataim 
szerint erre a vidéki városok jobban 
rászorulnak, élelmiszerfélékben vi-
szont Budapestnek van nagyobb szük-
sége. 

Budapesten gyilkolt, azután hazautazott 
fltokiiázára megnősülni 

A szegedi rendőrség elfogta a budapesti Méhes-utcai 
szülőotthon szakácsának gyilkosát 

(Szeged, junius 11) Budapesten a Mé-
hes-utca 4 szám alatt szülőotthonban má-
jus 17-en reggel hoitan találták Bárdon 
József szakácsot, akinek lakását ismeret-
len tettesek kifosztották A budapesti rend-
őrség azonnal nyomozást indi ott. A nyo-
mozás során Burdonnak a szülőotthonban 
levő lakásán táviratot találtak, amelyen 
Bárányi Jánoe Szeged-királyhalmi lakos 
neve szerepelt. Telefonon értesítették a 
szegedi rendőrség bünügyi osztályát és 
egyoen közöltek az elrablott holmik lel-
tárát. Az ismeretlen rablógyilkos három 
öltöny férfiruhát, egy télikabátot, egy rag-
lant, egy köves aranygyűrűt és három pár 
félcipőt vitt magával. A szegedi rendőrség 
i nyomozás során meg is találta Bárányi 
János 26 éves kovácssegédet Átokháza 
1199 számú tanyában. Kiderült, hogy né-
hány napja nősült meg és bejelentés nél-

kül tartózkodott felesége szüleinek átok-
házi lakásán. A rendőrség házkutatást tar-
tott náluk és rá is bukkant az elrablott 
tárgyakra. 

Előállították a szegedi rendőrség bün-
ügyi osztályára dr. Cserey Gyula őrnagy-
hoz, a bünügyi osztály vezetőjéhez. Bá-
rányi kihallgatása során elmondotta, hogy 
május 1-én ismerkedett meg Burdonnal. 
A kérdéses éjszaka nála szállt meg, mert 
Budapesten tartózkodása alkalmával le-
késte a vonatot. A rendőrség bizonyítékai 
alapján hamarosan beismerte, hogy kala-
páccsal fejbeverte a szakácsot, majd össze-
szedte értéktárgyait és hazautazott Átok-
házára megnősülni. Itt fülelte te azután 
a rendőrség és pünkösd hétfőn fegyveres 
kísérettel a budapesti főkapitányságra 
vitték fel. 

Internálnak három ícgyvcrrcjfegeiőt 
A többieket rendőri felügyelet alá helyezik, illetőleg 

kihágás i bíróság elé utal ják őket 

(Szeged, junius 11.) A szegedi rend-
őrség politikai osztálya a mult héten 
felfedezett nagy fegyverrejtegetési ügy-
ben befejezte a nyomozást. A rendőrséghi-
vatnlos 'jelentése szerint a nyomozás 
során semmiféle adat nem mutat arra. 
hogy a fegyverrejtegetéseket szervez-
kedéssel is kapcsolatba lehetne hozni. 
A uyomozás során a rendőrség össze 
seri 27 pisztolyt, 23 vadász és golyós-
pvsikát, valamint £000 köriili vegyes 
töltényt, kobozott el. 

Megírtuk, hogy a rendőrség többek 
között őrizetbe vette Joó Ferenc sze-
fogdából levelet csempészett ki felesé-
gedi órásmestert is. Joó a rendőrségi 
géhez és ebben arra kérte, hogy el 
ásott fegyvereiket ássa ki. A rendőr-
ség elfogta a levelet. Erre Joó mága is 
beismerte, hogy még letartóztatásakor 
utasítást adott (feleségének, hogy uj-
szőregi tanyájukon ássa el vadászpus-
ka ját. két leventepuskét, egy pisztolyt 
és a hozzájuk való töltényeket. 

A rendőrség ezeket a fegyvereket a 
tanya disznóóljában elásva meg ls ta-

lálta. mintegy 1500 tölténnyel ,együtt. 
Joó azzal védekezett, hogy a fegyvere-
ket élelmiszerfélékéri > akarta elese 
rélni. 

A nyomozás eredményeképpen 

egyébként « rendőrség több interná-

lési javaslatot tesz. Internálják Joó 

órásmestert, Roda Kálmán fegyvermü-

vest és Kelemen István textilkereske-

dőt. Ezenkívül rendőri felügyelet alá 

helyezik Szabó Géza hentesmestrt, Ká-

vai Gyula és Szűcs Sándor tüzoltótisz-

teket, továbbá Pónyai-Pisurnyi Mihály 

orvostanhallgatót. Az ügyben még 

szereplő 30 személy ellen kihágási el-

járást indítanak. 

— A Gyermekbarátok Egyesületének 

vezetősége és választmánya junius 13-án, 

csütörtökön délután 6 órakor a szak-

szervezeti székházban (Dózsa Győrgy-

u'ca 3) gyűlést tart 

Dollárkirályoő 
(Fali Leó operettjének felújításai 

Fali Leó. a bécsi operett második 
időszaka divatos zeneszerzőjének ne>-
vét a „Stainbul rózsája'' cimü ope-
rettje fogja megőrizni az utókor szá-
múra és semmiesetre sem a Dollárkl 
rálynő, amelynek zenéje "kétségtelenül 
dallamos, köuuyed. kellemes muzsika, 
ám minden különösebb Invenció nélkül. 
Wilhelm és Grünbaum szövegírók lib-
rettója izgalmas operett téma lehetett 
a század elején, ma már azonban, ami-
kor gazdasági rendőrségünk egyre-
másra esipi nyakon a .Mollárkirályo-
ket" .— meglehetősen élmositólag hat a 
nagy melegtől különben is (szenvedő, 
ártatlan nézőre. 

IA felujitás arra mindenesetre jó 
volt inost a társulati szervezkedés Ide-
jén, hogy élesen rávilágítson a Nemzeti 
Szinház operettegyüttesének néhány 
szembetűnő hiányosságéra. John Cou-
der, a dnllárkirály szerepo például han-
gosan kiáltozott egy jó buffókomikus 
után. Újból megerősödött az a meggyő-
ződésünk is, hogy a jövő szezonra fel-
tétlenül meg kell oldani a bonviván-
kérdést,. Beméljük, ennek szükségessé-
gét most inár a csökönyösen szemet-
hunyó igazgatóság is felismeri végre. 
A langyos, vontatott iranm előndásuak 
különben a betegségéből felépült Rajz 
János volt a lenditője. Visszatérése al-
kalmából a közönség lelkesen ünnepelte 
a kiváló komikust, kifogyhatatlan mó-
káin vidáman derült. Hasznos segítőtársa 
volt a vidámság terjesztésében Sugár 
Mihály. A kedves, okos. elegáns Rad-
nótiig Éva fölényes megadással ját-
szotta a dollárkirálynő meglehetősen 
színtelen szerepét. Süli Manyi finora 
egyéniségéhez nem illik a kokott ál-
grófnő szerepe. Szinészileg különben 
minden eszközt jól ragadott meg a he-
lyes ábrázolás érdekében. Rert<\k Aran-
ka bájos és kellemeshnngii operett-
naiva. Kőműves Erzsi ellenállhatatlan 
humora most is sokat segített az elő 
adáson. (—ász) 

É18 színlap a Veszélyes forduló 
el<t*dii«!«lu 

A .színházi iroda közti: Nagy és-
deklődés vérja Priestley világhirii da-
rabjának. a „Veszélyes fordulódnak 
csütörtöki bemutatóját. Az izgalmas 
bűnügyi történet felvouásról felvonásra 
fokozva, éles és könyörtelen szatírával 
túrja fel a Whitehouse-család kereszt-
metszetét. Egy öngyilkosság és egy el-
tűnt 500 fontos csekk körül bonyolódik 
u lélektanilag rendkívül Izgalmas cse-
lekmény, teljesen igazolva azt a nagy 
sikert, mely Budapesten mára300-ik elő-
adás felé viszi a daralwt. A kitűnő 
szereposztás és a hetek óta tartó pró-
bák biztosítják azt. hogy o darab Sze-
geden is megtartja útját a sikerhez. 
Radnóthy Éva. Majláth Mária, Kőmű-
ves Erzsi, Renkő Miklós. Gáthi Pál. 
Kozák László és az egyik női szerepet 
kettős szereposztásban játszó Horváth 
Júlia és Földessy Éva a darab fősze-
replői. Az előadást megelőzően Lehotay 
Árpád igazgató, a darab rendezője ér-
dekes újítás keretében élő szinlappal 
6zolgál a közönségnek, amennyiben a 
bonyodalmas cselekmény érdekében a 
szereplők a függöny előtt bemutatkoz-
nak. 

Moszkvába megy a budapesti opera-
társulat. Komáromi Pál, é budapesti 
állami Operaház igazgatója tárgyalá-
sokat folytatott a moszkvai operaház-
ban való vendégszereplés érdekében. 
Ugyancsak tárgyalások folynak farról 
is, hogy augusztusban Budapesten ba-
ráti előadás keretében az Aidát ját-
szák el. Ezen az előadáson a magyar 
és román művészegyüttes közösen lépne 
fel. « 

A Magyar Kommunista Párt Bel-
város I. szervezete 14-én, péntek este 
7 órakor „Muzsikáló nyári est* cimmeí 
szabadtéri előadást rendez a Szeged: 
Nemzeti Szinház művészegyüttesének és 
zenekarának közreműködésével a Szé-
chenyi-téren. Előadásra kerülnek opera-
gvöngyők és szavalatok. Közreműködnek 
Lehotay Árpád, Vaszv Viktor. Váradv 
László, Papp Júlia, Pogány Zsuzsa, Fe-
rencz Anikó. Turján Vilma, Dénes Erzsi. 
Erdy Pál, Nádas Tibor, Simándy József 
és 40 tagu zenekar. Belépés díjtalan. 
Vendégeket szívesen látunk. 

H é t f ő é h ú z á s ! 
Szerdán, 19-én már 

588 billió S S H 
Sorsjegyek P E T ő - n é l 


