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H I R E K 

NAPIREND 
Junius 18. 

Nemzeti Szinház: Szünet. 
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-

gyed 6 és fél 8-kor: F*a Dlavolo. 
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 

érakor; Lakodalom éa Jubileum. 
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 

fel 8 órakor: Lila akác. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl e3te 7 
áráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 

Apró Jcriő Kossuth Lajos-sugárut 
59, Framlki József Szent György-tér 6, 
Jusot Frigyes Petőfi Sár.öor-sugárut 
41, Ternesváry József Klauzál-tér 9. 

— Az adópengö 
14,500.000 pengő. 

janiua 18-án 

— Időjárásjslentes. várható időjá-
rás kedd estig: Mérsékelt nyugati, 
északnyugati szél, felhős idő, többfalé 
záporeső, zivatar, a hőmérséklet kissé 
emelkedik. 

— Klilöavonaton érkezik Szegedre 
Tildy Zoltán köztársasági e'nök és 
kíséret1. Amint ismeretes, junius 28-
án háromnapos tartózkodásra Szeged-
re érkezik Tildy Zoltán köztársasági 
elnök, Nagy Ferenc miniszterelnök és 
a kormány több tagja kíséretében. 
Ugy volt, hogy az elnök és kísérete 
autókon jön, ez a terv azonban meg-
változott. Hétfőn a városházára ér-
kezett értesítés szerint az elnök 4s a 
többi államférfi külön vonattal ér-
kezik Szegedre junius 28-án délután 
4 órakor. 

— Stanley L. Sommer levele Dénes 
polgármesterhez. Stanley L. Sommer, 
az UNRRA misszió budapesti főmeg-
bizottja, aki pünkösdkor UNRRA-bi-
zottság élén Szegeden járt, levelet 
intézett Dénes Leó elvtárs, polgármes-
terhez. A hétfőn érkezett levélben 
Sommer megköszöni a szivélyes sze-
gedi fogadtatást és azt irja, hogy 
szegedi látogatásából azt a tapaszta-
latot merítette, hogy a város a leg-
teljesebb mértékben rászorul az 
UNRRA segítségre. Erre a körül-
ményre az UNRRAisegélyek szétosz-
tását végző magyar hatóságok figyel-
mét is felhívta. 

— Kéthiy Anna elöaaasa a magyar 
nevelők szerepéről. Kéthly Anna, a 
magyar nemzetgyűlés alelnöke szer-
dán," 19-én este 7 órakor »A magyar 
nevelő szerepe a kialakuló demokrá-
ciában* cimmel előadást tart a vá-
rosháza közgyűlési termében. Minden 
pedagógust és érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

x Diáktánctanfolyam kezdődik Kur-
bos tánciskolában 22 délután 6 óra-
kor. 

Megkezdődön az aratás 
a szegedi határban 

(Szegedi, junius 17.) A pünkösdi és 
az utána következő napokban fellépett 
nagy meleg Szegeden és környékén ha/ 
marabb beér lelte a gabonát a szolrótt-

Más esztendőkben Péter-Pálkbr 
kezdődlik az aratás, most, amint o< ter-
melési bizottságtól értesülünk, az árpát 
már a mult héten aratni kezdtél; a sze-
gedi igazdák, sőt jó nagyrészt már- tel-
jesen le is vágták. Az elmúlt napok-
ban a rozs aratása is megkezdődött 
vagy pedig a határ legnagyobb részé-
ben cu héten kezdődlik. Értesülésünk 
ugy szólnál;, hogy az Alföld déli ré-
szén, Hódmezővásárhelyen, Orosházán, 
Makón és kapcsolt vidékeiken ugyancsak 
megkezdődött az aratás. 

A termelési bizottság hétfőn délután 
a városháza -tanácstermében ülést tar-
tott és ezen megbeszélte az aratással 
majd a csépléssel! kapcsolatos teendő-
író!'. A csépléshez elegendő munkaerő 
áll rendelkezésre. A földművelésügyi 
minisztérium a cséplési üzemanyagok-
ról ia gondoskodott. Szegeden az a hely-
zet, hogy a bércséplő iparosoknak az 
üzemanyag 75 százaléka már rendelke-
zésükre áll, a hiányzó 25 százalék is 
meg lesz rövidesen. Csak gépkenő zsír-
ban van tnár+y, ezt is igyekeznek be-
szerezni. 

Amint már többször irtuk, Szegeden 
átlagosan négy, négy és félmázsás ga-
bonatermés várható. 

— A hazheiyosztasi ért^Keziei. 
szombaton, 22-én délután 6 órakor 
lesz a bőrklinika előadótermében. A 
keddre hirdetett előadás elmarad. A 
város és a dolgozók létérdekeit érinti 
az a kérdés, hogyan lehetne a saját 
otthon iránti vágyat még a mai sú-
lyos időkben is jól és gyorsan ki-
elégíteni. Az illetékesek részéről 
olyan nagy az érdeklődés, hogy a te-
rem korlátolt befogadóképességére te-
kintettel, az igénylőket külön előadá-
son fogja tájékoztatni a szakszerve-
zeti bizottság. 

— Halál büntetése — kétévi börtön. 
Halál Gy. Sándor ellsn népelienes 
bűntett miatt emelt, vádat a szegedi 
népügvészseg. Az 1941 és 1944-es ével; 
között az ujszegedi nvilaspárt szer-
vezője és vezetőjeként működött. A 
párt eszméit, célkitűzéseit állandóan 
terjesztette, továbbá a párt egyenru-
háját és jelvényét viselte. A vádlott 
bűncselekménye kilencvenkilenc szá-
zalékát beismerte. A népbiróság két-
évi börtönre é3 10 évi politikai jog-
vesztésre itéite. A vádlott fellebbe-
zett. — Dudás Imre azzal volt vádol-
va. hogy 1944-ben a Hunyadi SS-
alakuaitba lépett be. A tárgyalás so-
rán azonban igazolást nyert, hogy 
mint leventét vitték el és mint leven-
tét katonai alakulaljba beosztották. 
Tehát nem volt rá bizonyiték, hogy 
az SS-be önként lépett volna be. A 
népbiróság felmentette. — SzekereS 
János a vád szerint 1943-ban az SS-
alakulatba önként jelentkeze t. A vád-
lott tagadja az önként való belépést, 
sőt. hogy egyáltalán az SS-alakulat-
ban bent lett volna. A népbiróság a 
tárgyalást elnapolta, ugyanis a rend-
őrség politikai osztályától beszerzi azt 
a jegyzéket, amely 'feltünteti az ön-
ként jelentkezőket, akik beléptek az 
SS-alakulatba. 

— Felhívás. A Magyar Nők de-
mokratikus Szövetsége felhívja tag-
jait, hogy az elmaradt és az esedé-
kes tagdijakat minél előbb fizessék 
be a Nőszövetség, Tisza Lajos-körut 
57. szám alatti székházában. 

— Bérszövés. A Magyar Nők De-
mokratikus Szövetségének nemrégen 
megnyílt háziszövődéje bérszövést is 
vállai gyapjúból, vagy bármilyen ho-
zott anyagból. Érdeklődni lehet a Nő-
szövetség, Tisza Lajos-körut 57. Szám 
alatti székházában. 

— Nyomtatványkiállitás- A nyom-
dász szakszervezet által rendezett 
nagyszabású nyomtatványkiállitás 
Űrnapján, 20-án délelőtt 9 órakor 
nyilik meg és 21, 22-én délelőtt 9-12-
ig, 23-án egész nap a közönség ren-
delkezésére áll. 20, 21 és 22-én dél-
után 3—7-ig a szegedi közép- és közép-
fokú iskolák látogatják meg a kiállí-
tást. A kiállítás helye Báró Jósika-
utca 21. Belépés dijtalan. 

— Érettségi vizsgalat a v gyfipari 
középiskolában. A napokban ért vé-
get a vegyiipari középiskolában az 
érettségi vizsgálat. A vizsgálatra el-
nökül az iparügyi miniszter Bec3ke 
ödön miniszteri főmérnököt külddötte 
ki, mig társelnökül Dombi Béla sze-
gedi tankerületi főigazgató szakelő-
adó nyert megbízást a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium részéről. A 
vizsgálat a következő eredménnyel 
végződött: jelesen érett: Buza Ist-
ván, Kószó Palotás József, Szakács 
Árpád, Takács Antal, Vecsernyés La-
jos;; jól érett: Boga László, Holács 
Imre, Hubina István, Kálmán Károly, 
Kaurek Róbert, Koczka Károly, Vin-
cze János; érett: Buktái György,. 
Gyarmati József, Rácz Ottó. Két tanu-
lót javitó vizsgálatra, egy tanulót pe-
dig a vizsgálat teljes ismétléséré uta-
sított a bizottság. 

Gorkij 

K A R T O L A S T 
nagyipari géppel vállalunk. Szabó és ipari VATTA nagyban állandóan kapható. 

DÉLMAGYARORSZÁGI TEXTILMŰVEK, 
Cserepes-sor 9. Telefon 274. 

Nemcsak a világ szocialistái és 
proletárjai, hanem mindenki, aki 
csak egyszer is találkozott vala-
mely írásával, ma emlékezik Ma-
xim Gorkijra. Ma tiz esztendeje, 
hogy a világirodalom nag»/ embere 
meghalt. Az emlékezés ebben az 
esetben nem azt jelenti, hogy egy 
halottat, halálának évfordulójára egy 
napra fel kell támasztani; mert a 
nizsnijnovgorodi árva kis proletár-
gyerek, aki a világirodalom óriásává 
nőtt, nemcsak a halottak, de még 
ma is az élők élén halad. Gorkij a 
proletárok, az elnyomottak, a meg-
alázottak irója volt, élharcosa a 
munkásmozgalomnak és ő, aki csak 
tizenhatéves korában ismerte meg a 
betűket, lankadatlan erővel tanuU. 
hogy taníthasson egy egész világot. 
Hálával és szeretettel gondolunk 
rá és késő nemzedékek is még min-
dig magukénak fogják vallani nagy 
harcosunkat és halhatatlan niffosz-
tal&nkat. 

—ooo— 
— Dr. Wagner Richárd egyetemi 

adjunktus junius 18-án. kedden dél-
előtt 10 órakor »A repülés időjárási 
problémái* c. masántanári próbaelö-
udását a bölcsészeti kar I. számú tan-
termében ((II. em.) tartja. Az előadfi 
nyilvános, az egyetem vendégeket szí-
vesen lát. 

— Két ianyt köröztet « renaorseg 
Márton Irén 17 éves szegedi lakos el-
távozott szülei lakásáról azzal, hogy a 
SztlE-ba megy fürödni, de azóta sem 
tért vissza. — Ugyancsak a SzUE-ba 
indult el Majoros Rozália 16 éves sze-
gedi kislány is, de szintén eltűnt. 
Mindkettőjük ügyében a rendőrség 
nyomozást indított. Márton Irén pi-
ros-fehér mintás vászonruhát. Majo-
ros Rozália pedig szürke csikós szok-
nyát, drapp blúzt és piros félcipőt 
viselt. 

— Néhány óra auut Kezreneruic egy. 
betörő. Szombaton este 9 óra lájban 
ismeretlen tettes betört Bolgár La-
josné Kossuth Lajos-sugáruti vulka-
nizáló üzemébe és elvitt egy ferfiru-
hát, valamint 5 kiló paprikát. A sze-
gedi rendőrség bűnügyi osztálya alig 
néhány órás sikeres nyomozás után 
elfogta a tettest Katona Imre 26 eves 
szegedi csavargó fiatalember szemé-
lyében. Katona Imre kihallgatásakor 
mindent beismert s elmondotta, hogy a 
lopott holmikat egy sándorfalvi gaz-
dának adta el 9 billióért. A nyomozók 
az emiitett gzdánál meg is találták a 
holmikat. Katona Imrét átadják az 
államügyészségnek, felbujtója: Ohat 
Margit, Margit-utca 10. szám alatti 
lakos kézrekeritésére pedig nyomo-
zást indítottak. 

— A Munaas Daiarna tagjainoz. A 
Szegedi Altalános Munkás Dalegylet 
vezetősége felhívja tagjait, hogy ked-
den fontos megbeszélés végett a pró-
bán feltétlenül jelenjenek meg. 

— Franki gyógyszertár régi he-
lyére visszaköltözött és a Szent 
György-téren ismét üzemben van. Te-
lefon: 6—94. 

VÁSÁROLJON BIZALOMMAL HIRDETŐINKNÉL 
Wosman SZŐRMEFESTŐ ÉS KIKÉSZÍTŐ ÜZEM1 

V i ' U Cí A CsonS ród l '-sugárut 3. Telefon 297. 
JL esiverek, zegeü Központi iroda: Kárász-utca 8. Telefon 238. 

Nos hol veszi hát cipőit az elegáns világ ? 
SZEGEDI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK 

Érdekközösségben a Magyar Általános 

Hiíeibank és Magyar Leszámítoló és 

Pénzváltóbank budapesti intézetekkel. 

Átuta lásokat az ország min-

den nagyobb városába teljesít 

Hiteleket előnyös feltételek mellett folyósít. 

T e l e f o n : 389. 

A k á r őszit, tavaszit , boxot, bagar iá t . 

M a j d meg tudod e titkot, a zonna l ! 

fe l t á rom: 

üveges és Stein szalon, Kárász-w. 13. ; 

SZEGEDI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK 
Érdekközösségben a Magyar Általános 

Hiíeibank és Magyar Leszámítoló és 

Pénzváltóbank budapesti intézetekkel. 

Átuta lásokat az ország min-

den nagyobb városába teljesít 

Hiteleket előnyös feltételek mellett folyósít. 

T e l e f o n : 389. 

S s e m e s k á v é i 
legmagasabb napi áron veszünk 

SiÜhnHOff Sse^cd.Széchenyi-iéí-16 

VAJDA drogéria 
•HOHaHHB0 Kárász-utca 12. sz. 

Kozmetikai cikkek és drogok 
RÉQ1 VEZETÉS 

SZEGEDI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK 
Érdekközösségben a Magyar Általános 

Hiíeibank és Magyar Leszámítoló és 

Pénzváltóbank budapesti intézetekkel. 

Átuta lásokat az ország min-

den nagyobb városába teljesít 

Hiteleket előnyös feltételek mellett folyósít. 

T e l e f o n : 389. 

Ajándéktárgyak 
és diaziárgyah 
Csak SZÉKELYTŐL, 
Kárász-utca 8. sz. 

H i r á e s s e n 

a 
D é l m a g y a r o r s z á g b a n 

Sertésvágásiból eredő mindennemű 

hulladékzsiradékot és olajat, sertéshuliát 
b é k e b e l i háziszappanra becserélünk 

H Á P É szappanüzem. Vágóhíd, Szeged 


