
Szerda, 1947 május 7. 5 

N A P I R E N D 

Szerda, május 7. 
Nemzeti Színház: Este fél 8 órákor: 

Tannháuser. Operabérlet A-7. 
Saéchenyl Filmszínház: 4, 6, 8 óra-

kar: Halálos öletós. 
Belvárosi Mozi: '4, 6, 8 órakor: 

Kétarcú asszony. 
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: Jelmez-

bál. 

Muzeum- Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-íg. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

<>oo 
Leinzinger örökösök: Hon'áth M.-

ufca 9; Pósa Balázs: Kálvária-utca 
17; dr. Kotsis J. Endrémé: Földmű-
ves-utca 17; Selmeczl Béla: Somogyi-
telep IX. utca 489. 

oOo 

— Idő járásjelentés. Várható idő-
járás: Mérsékelt keleti, délkeleti 
szél,.felhős idő, többfelé, főleg nyu-
gaton és délen kisebb eső. A hő-
mérséklet alig változik. 

— A DIKSz Ingyenes orvosi ke-
zelést nvnjt tagjainak. A Délvidéki 
Iparosok és Kereskedők Szabad-
szervezete (DIKSz) közli, hogy 
(minden tagját hozzátartozóival 
(feleség, 18 éven aluli gyermek) in-
gyenes orvosi keselesben részesiti. 
A szabadszervezet orvosa: dr. For-
gách Pál rendelését Takaréktár-u. 
6. szára alatt tartja délulán 2—4 
óráJg. Telefonszáma: 835. Ebben a 
rendkívüli kedvezményben azon-
ban csak azok a DIKSz-tagok ré-
szesülnek, akik tagdíjukat ponto-
san fizetik és hátralékuk nincs 
A kezelés alkalmával a tagsági 
könyv felmutatandó. 

Darlinti a 
Zsóter házban 

— Politikai beszámoló a Nem-
zeti Parasztpártban. A párt értel-
miségi csoportja május 7-én, szer-
dán délután 5 órai kezdettel a 
párt helyiségében (Batthyány-u. 1.) 
tagértekezletet tart. Az országos 
naiQrválaszlmány történelmi jelen-
tőségű üléséről, a párt munkater-
véről beszámolót mondanak T.sá-
szár Balázs és Seres József. Párt-
tagok megjelenése kötelező. Ven-
dégeket is szívesen fogad a párt. 

— Értekezlet a kamarában. Ma 
délután fél 6 órakor a kereske-
delmi és iparkamarában a kamara 
belkereskedelmi bizottsága érte-
kezleted tart, amelynek tárgysoro-
zatán több fontos rendelettervezet 
szerepei. A kereskedelem- és sző-
vétkezetúgyi miniszter vélemény-
adás végett megküldte az utcai áru-
sításról szóló rendelettervezetet. A 
rendelettervezet az utcai árusítást 
évről-évre megújítandó engedély-
hez kivánia kötni, az engedély az 
ipar jogosítványt pótolná. Az utcai 
árusnak a hatósági engedélyen kí-
vül tevékenysége folytatásához 
helyfoglalási engedélyre is szük-
sége van. Az engedélyt az I. fokú 
iparhatóság adja ki. A nyilt áru-
sítási üzlettulajdonosok szempont-
jából is a rendelettervezetnek igen 
nagy a jelentősége, mert semmiké-
pen sem kívánatos az utcai áru-
sok számának szaporítása. A má-
sik rendelettervezet az alkalmazot-
tak fizetéses szabadságáról szól. A 
rendelettervezet lényegében a kol-
lektív szerződéseknek a fizetéses 
szabadságra vonatkozó intézkedé-
seit kivánia általánosan kötelező 
jogszabállyá emelni. Ezenkivül az 
értekezlet tárgyalni fog több adó--
kérdést is. 

D r . Gortvay György és dr. Símonovts István 
a MKP politikai akadém áján 

Egészségügyünk demokratikus újjáépítésével foglalkozik 
a szombati politikai akadémia 

(Szeged1, május 6.) A MKP poli-
tikai akadémiáján szombaton dél-
után • 6 órakor dr. G o r t v a y 
György, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet főigazgatója tart elő-
adást s Egészségügyünk demokra-
tikus újjáépítése* címmel. 

Ez az előadás Szeged orvostár-
sadalmában különösen nagy érdek-
lődésre tarthat számot, hiszen a 
környékünkön fekvő tanyák köz-
egészségi állapotának átszervezése 
a nípjóléti kormányzat legfőbb fel-
adata. 

Az elmúlt hetekben politikai 
akadémiánkon a jogászok es a pe-
dagógusok kérdésével foglalkoz-
tunk, ezzel az előadással pedig az 
orvosok bekapcsolását akarjuk el-
érni hazánk demokratikus újjáépí-
tésébe. 

Az előadás érdekességét növeli, 
hogy ezen felszólal, dr. Simono-
vits István, a népjóléti miniszté-
rium. h. államtitkára is, aki köz-
egészségügyi politikánk egyik leg-
főbb irányítója. 

ól dolgozók színházában 

a 

Cgyüft óolgoziR ás együtt szóraRozik 

a mernöR a fizikát munRással 

» ü&emi tumtkáoóácj eswffaf a méznököUet látta vendégül 

a-. (Batmen etáaSáoán 
(Szeged, május 6) A dolgozók szín-

háza nemcsak kulturális célt szolgál 
azzal, hogy a tanulástól eddig elzárt 
fizikai munkásságot közelebbnozza a 
magasabb művészethez, hanem az el-
múlt rendszer átkos csökcvényét, az 
úgynevezett (ársadalmi válaszfalat ts 
igveksziK ledönteni, amikor fárasztó 
napi munkája után a fizikai dolgozó 
az értelmiségi dolgozókat látja ven-
dégül közös szórakozásán. Eddig 
egyetemi professzorokat, pedagógu-
sokat, bírákat és ügyészeket hivta 
meg nz üzemek munkássága a dol-
gozók színházába. Hétfőn a Carmen 
előadásán azt a dolgozó értelmiségi 
réteget látták vendégül, amely a múlt-
ban is foglalkozási körében legköze-
lebb állt á munkássághoz. A mérnök, 
legyen az akár kultur, épitész vagy 
gépész, működése során együtt el, 
együtt dolgozik a fizikai munkásság-
gal s finnen ered, hogy a »vasfüggöny« 
sohasem tudott közéjükereszkedni s 
közös munkájukat megértéssel tudták 
mindenkor vegezni. A vendégek mind 

D a r l i n g 
esto 6-tól nyitva 

meghatottan nyilatkoznak erről a ne-
mes akcióról s hálásak a meghí-
vásért. De átadjuk a szót áz illetéke-
seknek. 

F ő z ő Márton városi mérnököt szó-
laltattuk meg először: 

— Nagyon hálásan köszönöm a 
szíves megemlékezést — mondotta —, 
hogy jegyet juttatlak nekem is. Ugy 
érzem, hogy most kezdődik az a test-
véri megértés, amit a demokráciában 
mindannyiunknak éreznünk kell egy-
más iránt s az eddigi ellentétek fel-
oldódnak s együtt tudunk dolgozni, 
mint a múltban is s 

a ftPVai munkásság |9 érzi, hogy 
a mérnök éppen olyan proletár, 
mint ők 

— fejezi be nyilatkozatát Főző mér-
nök. 

B r e i n o v i t s Vilmos városi mér-
nök meglepetéssel vette tudomásul 
a meghívást: 

— Rendkívül jól esett a meghívás 
és személyemnek hízelgő elismerés. 
A munkásság részéről megnyilvánult 
bizalom megérleli bennünk azt a meg-
győződést, hogy 

a munkásság ragaszkodik azok-
hoz, akik munkájukat fezellcm'leg 
tránytják és meg vagyok győ-
ződve arról, hogy vállvetve, kö-
zösen képesek végrehajtani azt 
az építő feladatot, amely jövőn-
ket szebbé és jobbá hivatott tente. 

Boko r Mihály, az ármentesitő tár-
sulat szakaszigazgató főmérnöke, aki 
ugyancsak megtiszteltetésnek veszi a 
meghívást • 

— Amit itt láttam és hallottam, 
a legnagyobb elismerést váltotta ki 
belőlem. Ez a ineghivás olyan nemes 
gesztus, amit nem tudom, hogyan kel-
lene viszonozni. Az esik különösen 
jól, hogy ránk gondoltak, mert a 
közeledésnek ez olyan nemes gesz-
tusa volt, ami elkötelezi az embert, 
holott már eddig is elköteleztük ma-
gunkat a munkásságnak, de ez a 
roeghivás még csak jobban mélyíti 
a köztünk fejlődő megértést. 

Dr. M o r v a y Vilmos ármentesitő 
igazgató-főmérnök elragadtatással nyi-
latkozik arról* a na^y lelkesedésről, 
amit a munkásságnál a szlnpadraü-
vészet iránt tapasztalt: 

— Micsoda érzékük van a művé-
szet iránti — mondja elragadtatással. 
Soha ennyi virágot nem kapott egy 
ünnepelt "színésznő, mint a remek 

Legolcsóbb szórakozás 

a Darling 

Solymossy Margit. Végtelenül meg-
lepett a munkásság e szép akciója, 
óriási haladása ez a demokráciának, 
hogy igy felkarolják a dolgozókat s 
mint mérnös nagyon boldog voltam, 
hogy részi venettem á munkásság 
szórakozásában. 

Látszik a vendégeken, szívből is 
érzik a mondottakat, de nem na-
gvobb az örömük a munkásságénál, 
akik azért is boldogok, mert őrömet 
szerezhettek a szellemi dolgozóknak, 
akikkel nemcsak a színházban, hanem 
az újjáépítésben is együtt akarnak 
hatadni. 

Csak a Szovjetunióban 
van szahad sajtó! 

Ezelőtt 35 esztendeje alakult 
meg Leningrádban a Pravda, a 
világ glső kommunista napilapja, 
amelynek óriási szerepe volt az 
oroszországi munkásmozgalom-
ban és az 1917 es forradalom elő-
készítésében. A lap kezdettől fog-
va Leniu és Sztálin irányítása 
alatt állott. A cári évek alatt a 
lapot sokszor betiltották, szer-
kesztőjét és munkatársait szám-
űzték, de a lap -f ha más név-
vel is — mindig újból megjelent. 
Az októberi forradalom óta a 
Pravda alapításának évfordulója 
a szovjet sajtó ünnepe, amelyei 
nagy fénnyel ülnek meg_mindea 
évben a Szovjetunió területén. A 
szovjet sajtó napja alkalmával 
Labunogov, a Tass-iroda ma-
gyarországi tudósitója, hétfőn fo-
gadást adott a magyar ujságiró-
társadalom számára. A fogadá-
son Illés Béla alezredes, az Uj 
Szó főszerkesztője ismertette a 
szovjet sajtó történetét. A szov-
jet sajtó napilapjai milliós pél-
dányszámban jelennek meg, de 
sokkal csodálatosabb, hogy a 
Szovjetunió területén élő legap-
róbb .népeknek, amelyeknek 20 
évvel ezelőtt .még ABC-jük sem 
volt, ma napilapjuk van. A szov-
jet sajtó mindenütt hirdeti, hogy 
nyelv, faj vagy vaflás szerint nem 
szabad különbséget tenni az em-
berek közölt. A kisnépeknek ép-
pen olyan jogaik vannak, mint a 
nagyoknak. Azzal a kérdéssel 
kapcsolatban, hogy van-e sajtó-
szabadság „a Szovjetunióban, Il-
lés Béla megállapította, hogy saj-
tószabadság, csak, a Szovjetunió-
ban van. A Szovjetunióban min-
denki, minden egyesület adhat 
ki újságot és a tőrvény nemcsak 
ezt á jogot biztositja, hanem a 
kinyomáshoz és terjesztéshez 
szükséges eszközöket is rendel-
kezésre bocsátja. 

-oOo— 

x Könyviárát egészítse ki rém 
olcsón Grünwald-féle böngészdé-
ből, Dózsa György-utca 2., Múze-
umnál. írószerek, papiráruk nagy 
választékban. 

— Az MNDSz köszönete a Llp-
pai-förészgyárnak. A Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége Somo-
gyitelepen bölcsődét állított fel s a 
szükséges anyagokat társadalmi 
gyűjtés utján szerezte be. A Lip-
pai-fürészgyár hat darab másfél-
méteres oszlopot juttatott a somo-
gyitelepi bölcsőde építéséhez, ami-
vel jelentékenyen elősegítette en-

a legjobb.lOO "/.-ós babkávé 

D a r l i n c j b a n 
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SZERED AIX ÁL 
Cscriy Mlitaly n. 3.— Kárász a 10 

— Kulturelőftdás. A zsidó hitköz-
ség székházának dísztermében csü-
törtök délután 6 órakor dr. Fren-
kel Jenő főrabbi előadást tart »A 
szeretet forrása* ciraenl 

— Csempészeknek veszélyes a 
Tiszahld. A szegedi vásárra hét 
jugoszláv állampolgár átszökött s 
jelentős mennyiségű textilárut vá-
sárolt össze. Mit sem sejtve ci-
pelték nehéz terhüket a hidon, mi-
kor a gazdasági rendőrség rajtuk-

| ütött, örizetbevették az egész tár-
saságot s további eljárás végett át-

; adják az államügyészségnek. 
x Az epeutak megbetegedéseinél 

reggel éhgyomorra egy pohár Fe-
renc József keserüvizet. Kérdezze 
meg orvosátl 

RAFFAY élíeremikávéház 

Kozák Irén éneim 
KERTHELYISÉG 

Barackvirájjzás idején és 
az összes uj sanzonokat 

CITY J A Z Z 

Az Allőld legnagyobb táblaüveg 
és ü v e g á r u nagykereskedés. 

a « ! Körösi Géza 
Mérey u. 9. Telefon: 5-07 

nek a nélkülözhetetlen szociális in-
tézménynek a létrehozását. Az ado-
mányért az MNDSz ezúton mond 
hálás köszönetet. 

— Két szegedi egyetemista a rá-
dióban. Pénteken este 7 órakor Bu-
dapest II. hullámhosszán érdekes-
nek Ígérkező "irodalmi est szere-
pel. A műsort Szórádi István sze-
gedi orvostanhallgató állította ősz-
sze, aki már többször szerepelt a 
rádióban. Ennek keretében Sze-
mere Vera budapesti színművész-
nővel együtt közreműködik Fehér 
Zsuzsa szegedi bölcsészhallgató, a 
SzEISz szinjátszó csoportjának a 
tagja. 

— Az iparosok figyelmét felhív-
juk, hogy a zárolt készletek be-
jelentésére szolgáló »Anyaggazdál-
kodási járulék bevallás«-i ivek 
ipartestületünknél kaphatók, tájé-
koztató- és csekklapokkal együtt. 
Miután a késedelmes járulékbefi-
zetés pénzbirsággal jái", saját ér-
dekében mindenki minden hónap 
8-ig legyen eleget bevallási és be-
fizetési kötelezettségének. Az el-
nökség. 

Igazolványképet sürgősen 10 perc alatt. Fotókópia 

(okmánytnásolás) Diaposltivek készítése mozi-

hirdetők részére K O 2 Ó - F O T Ó 

Mikszáth Kálmán utca U . Telefon: 8 M 


