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H I R E K 

NAPIREND 

Junius 26. 

Nemzeli Szinház fél 8 órakor: Ve-
Mélyen fotda l í . 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 8-kor: Életre halálra. 

Korzó Mozf: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor. Hajnal i ő r j á ra t 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fel 8 órakor: Slan én Paa kocavadá-
szok. Szenvedő macskák . Tarzan és 
fia. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 

Borbély József Tisza Lajos-körut 20, 
Nagy GV- örökösök K. Hangay Levente 
dr. Boldogasszony-sugárul 31, Zalkar 
örökösök K. Máthé Mihály Valéria-
tér 1. 

— Az adópengő junius 26-án 
330,000.000 pengő. 

— idüjarásJeLntes. várható időjá-
rás szerda estig: Ma mérsékelt észak-
nyugati, holnap ismét délnyugati szél, 
felhőátvonulások, több helv«n zápor-
eső, egy-két helyen zivatar. A hő-
mérséklet kissé emelkedik. 

— Javultak terméskilátásaink. A 
földmüvelésügyi minisztérium a szom-
baton lezárt vetésjelentés óta beér-
kezett sürgöny jelentések szerint a 2 
hetes esőzés főleg az ország északi 
megyéiben az árpatermés kilátásait 
javította és a kapások fejlődétére is 
igen jó hatással volt. A buza közei 
50 százalékkal nagyobb termést igér 
a tavalyinál. A kukorica és burgonya 
közepes terméssel biztat. Kedvezően 
fejlődik az olajmagot adó napraforgó. 
Különösen jónak ígérkezik a szőlő-
termés. Az állatok kondiciója is ki-
elégítő. 

— Megkerült a főváros rádium-
készlete. A főváros közegészségügyi 
szakbizottsága ülésén közölték, hogy 
a főváros 3 gramnvi rádiumkészlete 
Brüsszelben van, ahonnan értesítés 
érkezett a polgármesterhez. 

— ismét megindult a Hajóforgalom 
Algyő és Csongrád Között A Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási RT. érte-
síti íz utazó közönséget, hogy a hajó 
26-tól, szerdától kezdve a régi menet-
rend szerint hetenkint kétszer: szer-
dán és szombaton Algvő és Csongrád 
között ismét közlekedik. 

— Az amerikai rádió uj magyar 
adásm. n. newvorki rádió he.jrien-
tette, hogv julius 1-től "kezdődően a 
londoni rádión keresztül hetenkint há-
romszor sugárzott 20 perces program-
ja helyett uj magyar nyelvű műsort 
iktat be adásai közé. mégpedig na-
ponkint 18 óra 30-tól 18 óra 45-ig 
közvetlenül Newyorkból 19, 10 és 13 
.íullámhosszokon. valamint a Iondoni. . ,„ 
BBC továbbításában a 41. 31. 25 és sen oszlásnak indult es igy szinte 

Dédelgetett egyetemünkhöz 
nem engedünk hozzányúlni 

Dénes Leó elvtárs po lgá rmes te r ny i l a t koza t a az egyete-
m e k k e l k a p c so l a t b an el ter jedt r iasz tó h í rekrő l 

n;em hivatalos formában — mondotta 
Dénes elvtárs —, hogy a kormány az 
egyetemek leépítésére, esetleg égyéa 
egyetemek megszüntetésére készülne. 
Mondhatom azonban, ha ilyen terv 
felmerülne, nyomban sorompóba áll-
nánk, hogy megvédjük a szegedi 
egyetemet. Dédelgetett egyetemünk-
höz nem engedünk hozzányúlni. Sze-
ged közönsége hosszú időn keresztül 
harcolt, hogy megszerezze az ország 
második városa számára a főisko-
lát. Amikor ez végre sikerült, most 
minduntalan az a veszély fenyeget, 
hogy ismét elveszítjük. 

— Bár — ismétlem — semmilyen 
hivatalos értesülésünk nincs még az 
egyetemek racionalizálásáról, — fe-
jezte be nyilatkozatát a polgármes-
ter —, felhasználom az államfő és a 
miniszterelnök szombati szegedi lá-
togatását, felemlítem előttük ezt az 
ügyet, meg fogom mondani, hogy 
Szeged a végsőkig ragaszkodik egye-
teméhez és az esetleges leepitíSDe, 
vagy megszüntetésbe semmi áron szm 
egyezne befe. 

((Szeged, junius 25) Az állami háj-
tartásnak a stabilizációval kapcso-
latban tervbevett rendezése nagy-
arányú megtakarításokat tesz szük-
ségessé. Ezzel állnak összefüggésben 
azok a hirek, amelyek arról szólnak, 
hogy a kormány 30—40 százalékos 
»!eépit.ést« szándékozik végrehajtani 
a magyar egyetemeknél, m*rt azt 
tartja, hogy négy teljes egyetem sok 
a kis Magyarországnak. Arról is be-
szélnek bog'-" ez egyetemi raeiöna'i-
-áció nem leépítés, hanem egyetemek 
megszüntetése formájába történik 
meg esetleg. Amint mondják, bizo-
nyos kormánykörökben ugy gondol-
koznak, hogy meghagynak két teljes 
egyetemet, kettőt pedig esetleg égé-
szen megszüntetnek. 

Bár ezeknek a hireknek komoly 
formában még semmi alapjuk sincs, 
mégis szükségesnek láttuk megkér-
dezni Dénes Leó elvtárs polgármes-
tert, mi a véleménye a szegedi egye-
tem esetleges ismételt megcsonkításá-
ról, vagy teljes megszüntetéséről. 

— A város hatóságának nincs tu-
domása arról, sem hivatalos, sem 

— Utcai lámpákat kér a Móricz 1 — Lopások világos nappal- Simon 
Zsigmond-rakpart lakossága. A István Kigyő-utca 7. szám alatti bőr-
Móricz Zsigmond-rakpart és Alsóti-
szapart lakossága nevében levéllel 
fordultak szerkesztőségünkhöz. Elpa-
naszolják, hogy ezeken a helyeken 
egyáltalán nincs világítás és ez nem-
csak súlyos szerencsétlenséget okoz, 
de az arra járókat, számtalan eset-
ben kellemetlenségeknek is teszik ki. 
A levélben több esetet felsorolnak és 
sürgős intézkedést kérnek a város-
tól. Elmondják, hogy egy alkalom-
mal három asszonv esett keresztül 
figy kiálló nagy vaskaron a sötétség 
miatt, máskor pedig sötétben meg-
bújt részeg fiatalemberek kötöttek 
bele az arrajárókba Ezért azt kérik, 
hogy legalább minden sarokra és a 
•klinikák elé helyezzenek megfelelő 
lámpákat a hasonló esetek megaka-
dályozására. Igy mindössze 8—10 
lámpa elhelyezése rendet teremtene 
ezen a téren 

— Beiratá~ok a zsidó elemibe. A zsi-
dó efemj iskolai behatások szerdán 
és csütörtökön délelőtt az iskolában. 

— Szökés Nagyfából. A nagyfai 
börtöngazdaságból ismeretlen körül-

kereskedő üzlete elé szárításra kitett 
értékes szarvasbőrdaTabját ismeret-
len tettesek ellopták. — Liptai Péter 
Kereszt-utca 35. szám alatti lakoshoz 
az ablakon keresztül betörtek és 2 
öltözet ruhái, valamint egy pár cipőt 
elvittek. A rendőrség nyomozást in-
dított. 

— Két makói vaIutocs<>mpéS?i fo" 
•gntt el a szegedi rendőrség. A szegedi 
rendőrség bünügvi osztálya kedden 
reggel a budapesti vonaton razziát 
tartott. Az eredményes razzia során 
előállították Lővinger Sándor makói 
lakost, mert ismeretlen eredetű 800 
cigarettát és 120 dollárt találtak nála 
Ugyancsak letartóztatták Paskesz 
Mór makói lakost is, mert nála 5900 
cigarettát és 48 dollárt találta*;. Mind 
ketten azzal védekeznek, hogy a dol-
lárokat egy vaíutacsempész dobta ei 
az állomáson a razzia hirére és Ők 
csak felvették a »talált«c pénzt. A 
rendőrség elkobozta és kincstári le-
tétbe helyezte a cigarettát és a dollá-
rokat. Az ügyet további eljárásra a 
budapesti valutabirőságnak küldik 

ménvek kötött az elmúlt éjjel megszö- meK- ... _ _ 
kött két rab. Az egvik Farkas László! ~ délután kezdődik a gyors 
21 éves. lopásért és rablásrét nem í számotó tanfolyam. A kereskedelmi 
jogerősen másfél évre ítélt fiatatém-

 é s , ioarlánara rendezésében a kamara 
her, a marik pedig Élő Ferenc 19! székházában a kereskedők és íparo-
éves, lopásért 2 évi .fegyházra itélt 
fiu. A szegedi rendőrség bünüg"i osz-
tóivá kötözé-t adolt kt a szökött ra-
bok kézrekerltésére. 

— Valamit visz a viz- Ktezombornái 
a rendőrség ismeretlen férfi holttestét 
fogta ki a Marosból héttőn a dél-
utáni órákban. A holttest már erő-

19 méteres hullámhosszokon. 

—• iweg keli ulltan' a feeyverviselésl 
engedéseket A belügyminiszter ren-
deletet ad ki. amelynek értelmében a 
rendelet hatálybalépése előtt golyós 
és sörétes fegyverek és azok lösze 
reirc kiadott fegyvertartási és vise-
lési, valamint lőszervásárlási engedé-
lyek junius 30-ika napjával érvényü-
ket vésztik. 

— A kereskedelmi alkalmazottak 
problémáiról beszélnek julius 11-én a 
Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezetének gvülésén a buda-
pesti kiküldöttek. Rámutatnak ezen-
kívül az ipari revízióra, a jó pénz 
után kötendő egészséges uj kollektív 
szerződésre. 

— A magyar nemzet demokratikus 
történelme cimen Dániel Gvörgy elő-
adássorozatot tart az MKP Kálvin-
téri székházában az értelmiség részé-
re. Az előadás sorozat négy részből 
áll, amennviben a hozzászólások!, és 
hallgatók ugy kívánják, az előadás-
sorozat bővül. Az első előadás junius 
27-én délután hét órakor lesz. azon-
túl hetenkint egy előadás. Az előadás-
sorozat rávilágit arra, hogy miért és 
kinek az érdekei idézték elő a törté-
néseket. Az első előadás anyaga: 
Honfoglalás, Mohi. Mohács, 1848. 1914 
és 1941. Érdeklődőkét szívesen lát a 
rendezőség. 

felismerhetetlen. A szegedi állam-
ügyészség intézkedik a holttest Sze-
gedre szállításáról és esetleges fel-
boncolásáról. 

— A városi zeneiskola junius 27-én. 
csütörtökön délután fél 7-kor tartja 
IV. növendékhangversenyét. Belépés 
díjtalan. 

— Csendes napok a reformátuson 
nál. Junius 26—28-án, szerdán, csü-
törtökön és pénteken Békefi Benő lel 
kipásztor szolgálatában gyülekezeti 
csendes napok lesznek a szegedi re 
formátus egyházban, amelyekre az 
egyház vezetősége ezúton is hivja és 
várja a híveket. Naponta reggel 
8 órakor bib!ia-óra. délután 6 órakor 
evangelizációs istentiszlelet majd este 
7 órakor utó-összejövetel. — Szerdán 
délután 5 órakor külön az ifjúság, 
csütörtökön az asszonyok, pénteken 
pedig férfiak számára lesz előadás. 
— A csendes napok folytatása és be-
fejezéseképen 29-én és 30-án, szom-
baton és vasárnap egész naposs pro-
grammal körzeti konferenciát tart a 
szegedi gyülekezet, melynek egybe-
foglaló kérdése a vakok imádsága: 
•Mester, hogy lássak f« Ezen a kon-
ferencián Békefi Benő lelkipásztor 
mellett szolgátnak még Bereczky Al-
bert volt kultuszáUa,mtitkár. buda-
pesti lelkipásztor, Fekete Sán-
dor budapesti lelkipásztor és dr. Ka-
rácsony Sándor egyetemi tanár. 

sok részére gvorsszámoló tanfolyam 
kezdődik ma délután 4 órai kezdettel. 
A tanfoivam három napig tart, szer-
dán, csütörtökön és pén+eken délután 
Jelentkezni lehet ma délelőlt dr. Ta-
más Miklós fogalmazónál vagv- dél-
után az előadás megkezdése előtt. 

— A Szegedi Ipari vasár hivata'os 
órái. Az idei Szegedi Ioari Vásár, Me-
zőgazdasági és GyümöIcskiáUitás elő-
készületi munkái már megindultak. A 
vásár rendezőbizottságától nyert ér-
tesülés szerint a jelentkezések már 
megindultak és további jelentkezése-
ket. a vásáriroda, az Ipartestület hi-
vatalos helviséerében minden hétköz-
nap délelőtt elfogad. 

— Anna-bál. Minden évben megtar-
tott Anna-bálunkat ,julius 27-én az 
ujszegedi Vigadó összes termeiben az 
idén is megrendezzük. 20 év minden 
nvarának legkimagaslóbb és egyben 
legkedveltebb' eseményévé lett hagyo-
mányos Anna-bál, ez évben minden 
eddigi aránvt felülmúló lesz. ígéretet 
kantunk Kéthly Anna elvtársnő, örö-
kös bálanvától, hogy ezen 21-ik bá-
lunkat személyesen fogja megnyitni. 
A rendezőbizottság előkészítő mun-
kálatai és a 100 személves vigalmi-
bizottság garancia lesz mindenki' szá-
mára, hogv felejthetetlen emlékekkei 
távozzon hajnalban otthonába. Sze-
gedi Altalános Munkás Dalegylet. 

Kinek a keze van 

abban az intézkedésben, amelyet pár 
napja kihirdettek a szegedi középisko-
lákban? Mint ismeretes, a középiskolák-
ban junius 25-.én kellett volna befejezn' 
a tanításokat. Most arról értesültünk, 
hogiyi kihirdették a tanulólt előtt: „fel-
sőbb" intézkedésre a bizonyítványokat 
csak 30-án fogják kiosztani és csak an-
nak, aki megjelenik 28-án a köztársasági 
elnök ur fogadásán és 29-én a Kisgaz. 
dapárt nagygyűlésén. Azt) természete-
sen helyeseljük, hogy a szegedi diákság 
kivonul a legkitűnőbb magyar férfiak 
egyike, a magyar köztársaság elnöke 
Tildy Zoltán fogadására. Ha valaki 
megérdemli a magyar ifjúság részérő 
a tiszteletet és a szívből.jövő ünne 
lést, az a magyar köztársaság elnöke. 
Minden becsületes szegedi demokrata 
a diáksággal együtt egy szívvel-lélekkel 
örül az ünnepnek számító eseménynek, 
hogy Tildy Szegedre jön. Szavunk csu-
pán az ellen van, miért kell a. bizonyít-
ván v;kiosztás elhalasztásával kényszerí-
teni a diákokat a fogadáson való meg-
jelenésre? Nem hisszük, hogy akadna 
olyan a szagod: tanulóifjúság soraiban, 
aki ne menne önként, jószántából, a 
múltból1 ismert enyhe kényszerítő mód-
szer mellőzésével köztársasági elnökünk 
fogadására. Mi azt hisszük, minden 
igazi demokrata, akár fiatal, akár öreg. 
önként vállalt, szívből jövő ünneplés-
sel fogadja a magvar köztársaság elnö-
két? de az ilyen intézkedések lerontják 
a fogadás spontán megnyilvánuló érté-
két. Azt meg éppen nem értjük, hogv 
milyen alapon vezénylik ki a diákokat 
a Kisgazdapárt 29-i népgyülésére? Ta-
lán az a hír felel meg a valóságnak, 
hogy „ha már a munkások dolgoznak 
ezen a napon, vonultassuk fel a diáko-
kat." Nem találunk semmi kivetni va-
lót abban, ha a középiskolás fiatalság 
résztvesz egyik vagy másik politikai 
párt népgyűlésen. Azt azonban, legalább 
is a demokráciában furcsának és szo-
katlannak találjuk, ha a Horthvr-rezsim-
re emlékeztető módon „teszik lehetővé" 
a diákoknak a gyűlésen való részvételt. 
Vájjon mindegyik demokratikus pár 
nafc jogában áll ennek a módszemek 
az alkalmazása, vagy csak „többségi" 
pártnak? Nem. a munkáspártok ilyen 
módszerekre nincsenek rászorulva. 

S P O R T 

S zollos grazdák 
figrvelem! 

Rézm^szpor korlátlan mennyiség-
ben peronoszpóra ellen a fürtök poro-
zására pénzért vagy cserébe Í6 kapható 
a MtiukÉsszovetkezetaél. 

Fordítson pondot a SzAK 

já tékosa i é le tkörü lménye inek 

jav í tására 
Markovics Szilárd diszelnök fárado-
zásai a futballcsapat megerősltéve 
és a futballisták elhelyezése érde-

kében 

Azok, akik Lapunkat már régebben 
is olvasták, sportrovatunkon keresztül 
meggyőződhettek arról, hogy ezeken a 
hasábokon mindig igyekeztünk —meg-
győződésünkhöz hiven — a város minő-
ségi sportját támogatni. Igy volt ez a 
labdarúgásban is. Mi állottunk ki a 
SzAK mellett azokban az időkben is, 
amikor a csapat még nem volt a ma. 
kiforrott együttes. Nem teljesítenénk 
azonban munkánkat jól, ha1 egyolda-
lúan tájékoztatnánk • a közvéleményt. 
Ezért körsétát tettünk a városban és 
sok sportemberrel szóba elegyedtünk. 
A sok beszélgetés sűrített értelmét' ösz 
szegezve, meg kell állapitanunk, hogy 
amellett., hogy a jelenlegi vezetők buz-
gón igyekeznek előmozdítani az egyesü-
let és a futballcsapat! érdekeit, ugyan-
akkor sok hiba is felróható terhükre. 
Az eredményekért legelsősorban a já-
tékosokét érheti dicséret. Munkájukkal 
emberfelettit produkáltak, a legnehe-
zebb körülmények között. Találkoztunk 
sok sportemberrel, akik bizony sajnál-
kozva mesélték egyes játékosok nagy 
nyomorúságát. Annál örvendetesebb 
volt hallani azokat a híreket, amelye-
ket Markovics Szilárdról, a Szeged AK 
volt elnökének munkásságáról szóltak. 
Kevesen tudják, hogy Barótlt ideigle-
nesen ő helyezte állásba és ennek kö-
szönhető, hogy a népszerű játékos le-
mondott távozási szándékáról és ma is 
játszik. Legutóbb a Dohánygyár buda-
pesti igazgatóságánál járt el Szabó és 
Gyuris felvételét szorgalmazva a Do-
hánygyárba. Budapesten sok elsővonal-
beli játékos ajánlotta fel már — mint 
hallottuk — a népszerű volt elnöknek, 
hogy szívesen rúgná a jövőben Szege-
den a labdát. Markovics Szilárd szive 
mindig szegedi marad, mert mint lát-
juk. nagy elfoglaltsága közepette i,s 
gondol egyesületére és kedvenceire, a 
játékosokra. A SzAK jelenlegi vezető' -
neki is erre kellene több gondot fordi-


