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Í R E K 

NAPIREND 
CSÜTÖRTÖK, február 13. 

Nemzeu Szinhát: Este 7 órakor: IIá-
M m a kislány (Szelvénybértet). 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4, ne-
gyed 6 és 7; TudzsJ ki szitán. (Boldog, or-
aróg.) 

Belvárosi Mozi; Fél 4, fél 6 és fél 3 
órakor: Lady Hamison. 

Korzó Mozi: Fél 4, nogyrd 6 és 7; 
Szingapúri táncosnő. 

Múzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től 7 

áráig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól es-

te 7 óráig. > 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Gerle Jenő Kíauzál-tér 3, Nagy őrö-
Ktoők K. dr. Hamgay L., Boldogasszony-
•ugferut 31, Nyilassy örök. Rómal-körut 
O , Sur jányl József Kossuth Il-sugárut 
t l . az ám. 

- 0 O « -
— IdŐjárásjekntés Várható időjá-

rás csütörtök estig: Mérsékelt szél, 
borult, ködös eső, sok helyen ujabb 
eső, havaseső, lAvazás. A hőmérsék-
let alig változik. . i 

— Adományok a dorograknak1,. Á 
városi mérnökség közmunkásai (Bos-
nyák csoportvezető csoportja) a do-
rogi bányaszerencsétlenség áldozatai-
nak hozzátartozói részére 40.45 fo-
rintot adományoztak. A szakszervezet 
eddigi gyűjtésének eredménye 8.071 
forint 61 fillér. j , 

— A Magyar Kommunista Bárt 
városházi' pártszervc/ete február 16-án 
délután 5 órai Icczdettel a Berzsenyi-
utca 2. sz. pártházban lánccal egybe-
kötött műsoros teadélutánt rendez. A 
műsoron énekszámokkal dr. Juhász 
Károly is* szerepel dr. Kertésztié Gál 
Klára- zongoraművésznő kíséretével. 
Vendégeket szívesen lát a pártszerve-
zet. ; i-

— Előadások a Népfőiskolán. Feb-
ruár 13-án, csütörtökön délután 5 órai 
kezdettel a népfőiskolán (Boldogasz-
szonywsugárut 8.) gyakorló polgári 
íiskolában népfőiskolai előadások. 5— 
6 óráig Somogyi József: Kultúra és. 
civilizáció, 6—7 óráig v ik lay Ferenc: 
Sorsfordító dátumok a magyar törté-
nelemben, 7—8 óráig Párkányi László 
Modern fizikai világkép címmel tarta-
nak előadást. Minden érdeklődőt szí-
vesen látnak. Belépés díjtalan. 

— A próbarendőr sikertelen próbá1-
kozása. A szegedi rendőrpalotában 
szombat este rehdőrbáilat tartottak. 
Amíg a bál folyt, Kiss Nándor próba-
rendőr álkukcsa] behatolt a palota 
harmadik emeletén lévő raktárba és 
onnan 4 darab nagyobb és három 
'darab kisebb, összesen 7 kiló sulyu 
szalonnáit lopott. A szalonna elég sós 
volt, a rendőrség a sónyomon elin-
dulva, Kiss Nándornál kötött ki, aki-
nél meg is találták a szalonnát. Az 
áJkulcsot az épület.radiátorainak ke-
zelésére kapta, de kipróbálta szalon-
naszerzésre is. A próba rosszul sike-
rült, a büntetőtörvényszék jogerősen 
L hónapi fogházbüntetésre és hivatal-
vesztése itélte. . 1 

— Futni hagyott háziszarkák. Ma-
tusz Mihály és kilenc társa 1946'. má-
jusában mint a zsidó hitközség al-
kalmazottai, a templom felszarelését 
dézsmálták meg. A szerdai napon tar-
tott főtárgyaláson a hitközség nem 
kívánta a házitolvajok megbüntetését, 
ezért az államiigvész elejtette a vá-
dat. A kár egyébként megtérült. 

tó 

Földgáz lelőhelyeket találtak 
Szegeden 

Sikerrel járt a polgármester földgázt ulató akciója 
(Szeged, február 12.) A közelmúlt-

ban Dénes Leó elvtárs polgármester 
; felhivást bocsátott ki a szegedi föld-
gázkutatás megindítása érdekében. 
Esetleges földgáz lelőhelyek feldéri-

Jüése és felhasználása ugyanis igen 
nagyjelentőségű lenne a város vilá-
gítása, de fűtése szempontjából is az" 
ország több más helyéhez hasonlóan. 
A polgármester felhívására eddig né-
gyen jelentkeztek és közölték a város 
négy helyén tapasztalt földgáz-meg-
figyeléseiket. Dénes Leó elvtárs pol-
gármester Breinovks Vilmos műszaki 
tanácsost bízta meg az ügy kivizsgálá-

isával, ezenkívül érintkezésbe lépett a 
' szegedi tudományegyetem földtani in-
tézetének vezetőjével-, dr. Ferenczy 
István egyetemi tanárral is. Kapcso-
latot vett fel ebben az ügyben a buda-
pesti Magyar—Szovjet Olaj müvekkel 
is . Ugyancsak átiratot intézett a pol-

'gáírmester Tótkomlósra Kovács fő-
jegyzőhöz, lrogy tájékoztatást ké-rjen 
az ottani olajkutatásokra ' vonatko-
zóak. Egyben méigegyszer felhívja a 
város lakosságát, hogy jelentkezzék 
mindenki, aki bármit is tud szegedi 
földgáz lelőhelyekről. 

Megalakult a szegedi egyetemi 
Hiúság csucsszervezete: a SzEISz 
Az aj vezetőség tisztelgő látogatása dr. Tóth László rektornál 

és dr. Pálly György főispánnál 
(Szeged, február 12.) Megírtuk, 

hogy a belügyminiszter januárban fel-
oszlatta az alapszabály nélkül mű-
ködő és reakciós vezetés alatt álló 
Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjú-
ság (SzEFl) szervezetét. A SzEFI 
eredetileg egységszervezetnek indult, 
de jórészt uj vezetőségének merev-
sége miatt az idei tanévtől kezdve 
egymásután alakultaik meg a külön-
böző ifjúsági szervezetek az egyete-
men, amelyek illuzóriussá tették a 
SzEFI-nek, mint egységszervezetitek 
működését. Feloszlatása után ezért a 
meglévő ifjúsági szervezetek közül 
azok, amelyek főként szakmai ala-
pokon kari. szervként működnek, kö-
zösen megalakítandó csúcsszervezet 
létrehozását határozták el. Több alka-
lommal folytattak tárgyalást ebben az 
ügyben a Móricz Zsigmond Népi Kol-
légiumban, mig azután kedden este a 
megbeszélések eredményre is vezet-, 
lek. Az előkészítő bizottság ekkor elő-
terjesztette alapszabáilytervezetét. Ezt 
részletes megbeszélés után az ifjúság 
szervezetek vezetői módosítás nélkül 
elfogadták és ezzel megalakult a Sze-
gedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség. 
(SzEISz). Ez az uj szervezet nem kü-
lön egyesület, hanem csúcsszervezet-
ként szerepel és —amint a megbeszé-
lésekről kiadott nyilatkozatuk is 
mondja — :;a szegedi egyetemi ifjú-

ság érdekében?. j 
A SzEISz alapüóegyesületeit a Me-

dikus Kör, a Szegedi Egyetem Jog-
hallgatóinak Egyesülete (SzEJE), a 
Vegyészkör és a Móricz Zsigmond 
Népi Kollégium alkotják. A további-
akban csatlakoznak majd hozzá a töb-
bi egyesületek és a közeljövőben 
alakítandó kari szervezetek is. 

Az uj csúcsszervezet vezetősége 
szerdán délelőtt tisztelgő látogatást 
tett dr. Tóth Lászlónál, a szegedi tu-
dományegyetem rektoránál. A rektor 
megértéssel fogadta az egyetemi diák-
ság kij^ös megmozdulását és támo-
gatását igértc meg számukra. Ugyan-
csak fel kerestél; dr. Pálfy György 
főispánt is . és felkérték a • z E l S z 
fővédnökségének elvállalására. A fő-
ispán örömmel, tett eleget az ifjúsági 
küldöttség kérésének. A közeli na-
pokban egyébként az egyetem minden 
karáról egy-egy .professzort kérnek 
inajd fel védnökül. 

Reméljük, liogy ez az uj Szervezet 
valóban tömöríteni fogja magába 
az egyetemi fiatalság demokratikus 
elemeit és minél szélesebb körben 
folytathatja majd működését az egye-
temi ifjúság egésze ós nemcsupán 
•egy kis klikk érdekében, mint azt a 
SzEFI ősz óta »uralkodó« vezetősége 

l tette. ) 

Nyálazús 

Mindenből a legjobbat! 
Vágott baromfit, hájat , zsirt, tejter-
mékeket, f felvágottakat, káposztát, 
lekvárt, a legjobb békebeli kenyeret 
stb. U N G ' A R é-letmiszercsamokbaa 
Mikszáth Kálmán u. 1 v á s á r o l j o jri 

— Makóra mentek lopni. Rádai Fe-
renc és Németh István szegedi' lakos, 
mindkettő kereskedőnek vallotta ma-
gát, átutazott Makóra — lopni^Még 
az útiköltségük se térült meg, mert 
mindössze egy szegény asszony 15' 
forintot tartalmazó pénztárcáját tud-
ták a piacon ellopni. Szerdán vonta 
őK6t a törvényszék egyesbirája fele-
lősségre és Rádai Ferencet, aki cl-
Cjnelte a pénztárcát, háromhavi, mig 
Németh Istvánt, akii falazott, 1 havi 
fogházbüntetésre itélt 3 ipgerősen. » 

— Az áruló pizsama. Varga Mária 
hódmezővásárhelyi csavargó már 
többször volt lopásért büntetve. A 
mult héten Szegeden egy udvaron 
száradásra kiterített pizsamát' és pon-
gyolát vett észre, a pongyolát felkap-
ta, a'pizsamát a blúzába dugta. Az 
udvarról kijövet feltűnt egy lakónak 
a kilógó pizsamaszár é^pfelelósségre 
vonta, majd rendőrt hivott. Szerdán 
már el is ítélték jogerősen, 4 hónapi 
fogházbüntetést kapott az áruló pi-
zsamáért. . ' 

— A cigányok riiazaloptak; egy 
hullát. Az elmúlt héten a battonyai 
rendőrség értesítette a vizsgálóbírót, 
hogy Faragó Rudolfné kolduló ci-
gányasszonyt a battotiyai uton holtan 
találták. Helyszíni szemle és a bon-
colás 'megejtése végett a vizsgáló-
bíró kiszállt, cJe a hulla időközben 
eltűnt. A vizsgálat során megállapí-
tást nyert, hogy Faragóné az egyik 
házból egy tepsi turóslepényt lopott, 
amit az egyik gyermek észrevett. A 
cigányasszony a lepényt a kötényébe 
csúsztatta, a tepsit ledobta és kimene-
kült a házból, a gyermek utána s a 
tepsivel és egy piszkavassal többször 
fejbeverle Faragónét, aki valószínűleg 
az ülések következtében a háztól két 
kilométerre összeesett. A rendőrök a. 
hó alatt találták meg néhány nap 
múlva, ahonnan a cigányasszony hoz-
zátartozói Végegyházára vitték a hul-
lát. A boncolás adatai szerint a sé-
rülések 8 napon belül gyógyultak vol-
na, halál oka megfagyás, amit a bel-
sőfészek erős alkoholszaga és a bon-

|colás egyéb adatai is igazoltak. 

A Szegedi Kis Újság ugy tatszik, 
semmiképpen sem tud ja elviselni, ha 
valahol demokratikusain gondolkodó, 
megbízható tisztviselők működnek a 
helyükön. Saját pár t jában ehhez n e m 
igen van hozzászokva, igy azután min-
den alkalmat megragad, hogy belegá-
zoljon más pártok, főként a munkás-
pártok tisztviselőinek becsületébe. Erre 
kei! ugyanis gondolnunk, amikor már 
másodszor olvasunk teljesen alaptalan, 
rosszindulatú támadást a város egyik 
ícözd'Smerten kiváló működéü tisztvise-
lője: Kiss Andor főszámvevő, adóhiva-
tali vezető ellen. Legutóbbi cikkében 
olyan színben igyekszik beállítani a-
Szegedi Kis Ujsag KLss Andort, mintha 
mindenáron meg akar t volna szabadul-
ni az adóhivatalban tolongó hadlsegé-
lyeseletőli Ezzel szemben Kiss Andor már 
hetek óta fáradságot nem ldmélve ál-
landóan azon dolgozik, hogy a hadise-
gélyes asszonyok helyzetét megköny-
nyitse éa ne kelljen ne lók tolongva, 
szorongva, n a P i munkájukat félbehagy-
va a ja vadaim! pénztárnál sorbaállniok. 
Munkája eredménnyel is járt és ezen-
túl a hadi segélyeseknek nem kell ott-
hon hagyniok apró gyermekeiket, nem 
kell elhagyni ínunkahelyüket, hegy na-
pold© álljanak eorba a pénztárnál cse-
kély hadisegélyükért, hanem március 
elsejétől kszdve csekkbefizetési lapon 
kapják ,meg| pénzűket. 

Így festi tehát a valóságban a Sz. K. 
ü . rosszindulatú nyálazásai, amely a; 
szegény, nyomorban levő emberek sor-
sát is arra használja fel1, hogy a demo-
krácia egyik kiváló tisztviselőjén és ez-
zel a demokratikus pártok egyikén üs-
sön egyet. Ami pedig a cikknek ezt a 
részét illeti, hogy Kass Andort csak a 
saját sorsa, kényelme érdekli, azt vá-
laszolhatjuk, hogy. vasárnap rcggelen-
Itínt a cikkiró még javában alszik, ami-
kor „a sa já t kényelmével törődő" fő-
számvevő már a falvakat jár ja , hogy 
segítsen a falusiak ezer gondján-ba-
j á n . . . 

hangulat minden, este a Raffay-étterem és kávéházban 
BÉLA dobos és együt tese . GRLOV BRIGITTA éneke l . 
Z O N A V A C S O R A 1 . 4 0 . 

Jelentkezzenek a bejegyzett 
kereskedők 

(Szeged, február 12.) A háborús 
események folytán elvészett, vagy 
megsemmisült cégjegyzékek újraszer-
kesztésével kapcsolatban a miniszté-
rium elrendelte a meglévő cégjegyzé-
kek átalakítását, mégpedig a régi, 
könyvszerü, elavult forma, helyett egy. 
korszerű, áttekinthető és könnyebben 
kezelhető cégjegyzék szerkesztését. A 
cégbíróság- felhívta a szegedi tábla 
területén lévő összes bejegyzett ke-
reskedőket a hivatalos lap és a ható-
ságoknak megküldött hirdetmény ut-
ján, hogy adataikat a cégbíróságon 
beszerezhető űrlapon (1 forint) a hir-
detményi időn belül jelentsék be. ' 

A cégbíróság megdöbbenéssel ta-
pasztalta azt a nagy közömbösséget, 
amivel a bejegyzésre kötelezett és a 
múltban bejegyzett kereskedők ezt a 
felhivást fogadták, hisz a gazdasági 
és kereskedelmi életnek igen fontos 
tényezője a cégjegyzék. Saját érdekü-
ket is szolgálják a kereskedők, ha a 
felhívásnak most tesznek eleget, mert 
a bejelentés a rendelet szerint, az 
eljárási fdő alatt illetékmentes, ha 
pedig a bejelentéssel elkésnek s az 
uj cégjegyzéket átadják a forgalom-
nak^ többszáz forint illetéket kell le-
róni, hogy a hábon,is események foly-
tán elveszett, vagy megsemmisült cég-
jegyzékbe bekerüljenek. '• 

Súlyos 
szén-nehézségeikkel 

küzd Anglia 
(London, február 12.) A londoni rá-

dió jelenti: A bri t fűtőanyagéi]átási 
miniszter kijelentése szerint minden 
eddigi intézkedés ellenére az áramfej-
lesztői elepek kedden sem tudtak ele-
gendő áramot termeink Ha a válság; to-
vább tart, a kormánynak még szigorúbb 
korlátozásokét ikell életbe léptenie. Szá-
mítani kell azonbani . a r ra , hogy az 
áramkorlátozást Északskócia! lei vételé-
vél az egész országra kiterjesztik. Eb-
ben az eset b e n , a napilapok is csak 4 
oldalon jelenhetnek meg, mint a .há-
ború alatt. A nehézségek leküzdésére 
igenybeveszík a katonaságot is, a ka-
tonai szállítóeszközöket is belevonják 

a szénszállításokba. 


