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nap i r e nd 
Kedd, május 

Nemzeti Srinliáz: Szünet. 
Saéchenvi Filmszínház- 4, 6, Sóm-

tor: Névtelen sziget összeesküvők. 
Belvárosi Mozi: 4. 6, 8 érakor: 

Kél arcú asszony. Hétfőn: Áruló dal. 
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: A két 

bűvészinas. Hétfőn is. 

& 
Muzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn: 

Zárva. 
Múzeum- Zárva 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-Ig. 
Cgyeteml könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig 

Szolgálatos gyógyszertárak s 

-oOo— 
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárut 

59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bo-
tomé: Római-körut 22. sz., »Szent 
István* gyógyszertár K. Tichy Béla: 
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Du-
gonics-tér 1. szám. 

oOo 

—i Idő járásjelentés. Keleti, dél-
keleti szél, változó felhőzet, néhány 
helyen kisebb eső. A meleg tovább 
tart. 

— Művésziemen hangverseny a 
MKP Belváros Il.-ben. A MKP Bel-
\áros'JI. pártszervezete a szerdai 
pártnapon művésziem ezeket mutat 
be. Ismertetőt mond Várady László 
karnagy. Kezdete 7 órakor. Kér-
jük a ' párttagok minél nagyobb 
számban való megjelenését. Pár-
tonkivülieket is szívesen lát a ve-
zetőség. Belépés díjtalan. 

— Fiatalok bemutatkozása a 
Dugonics-Társaságban. Májusi fel-
olvasó ülését a Dugonics-Társaság 
minden évben az ifjúságnak szen-
teli, hogy a legfiatalabb irói gene-
rációnak adjon alkalmat a bemu-
tatkozásra. Az ülést vasárnap, 18-án 
délután 5 órakor a városháza köz-
gyűlési termében tartják. 

< — Értekezlet az üzleti záróra 
ügy éljen a kamarában. A nyiltáru-
sitási üzletek nyári zárórájának 
-megállapítása a kereskedők köré-
ben ellenkezésre ta^éJjt s aTcereske-
•dők a kiadott határozat módositá-
sát. kérik. Ebben az ügyben a ka-
iba rában ma, kedden délután 5 
órakor értekezlet lesz. A kamara 
felhívja mindazon kereskedők fi-
tfveimét, akik a kérdés iránt érdek-
lödnek, az értekezleten jelenjenek 
•meg. 

Budapesten leleplezték 

a Gestapo fooliázv s e l e k eoi'éktábfáfát 
Nwfy Ferenc miniszterelnök mondott emléhbeszédet 

tapo által börtönbe vetett hazafiak 
átéltek. 

Nagy Ferenc miniszterelnök mon-
dott emlékbeszédet. 

A miniszterelnök beszéde után le-
hujíojlt a Íí-pet ne ff>m p-k táblá-
ról, amelyet elsőnek Nagy Ferenc 
miniszterelnök koszoiuzott meg. 

(Budapest, május 12) Vasárnap dél-
ben ünnepélyes külsőségek között 
toDtezlék fo a pestvidéki törvényszék 
fogházában azt az emléktáblát, ame-
lyet a Gestapo fogházviscflek köre 
állított fei emlékeztetésül azokra a 
szenvedésekre, amelyeket a náci meg-
szállás jelenlett s amelyeket a Ges-

1 m a g p r e g é s z s é p v é d e l e t i i y l j á é p ü é s e 
A Magyar Kommunista Párt politikai akadémiáján 
dr. Gortvay György tartolt nagysikerű előadást 

B i z t o s H a l á l 
e p o I o s k A J w a k 

FRANK L- „ , 

féle Poloska-halál 
Nemcsak a poioak/.t, lianeal 
peté t is biztosan elpusztítja. 

l i t e e j 4 I c r l w l 
F R A N K L - '.érti* 

Szent Oybrgy-tér 

Opolló illatszertár 

•légbHijJtUll altul tej kenyérrel 60 Hlf-

Kö/ponfi Tefivé és Élterem 

Sómogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok. 

— A vagyonadó és a jövedelem 
többletadó fellebbezési űrlapok be-
szerzése. "A kamara értesiti érde-
keltségét arról, hogy a vagyonadó 
és rt 'jövedelem többletadó vallo-
mást űrlapok megérkeztek s azok 
darabonként 80 fillérért szerda 
reggeltől az Osváth-félc trafikban 
kaphatók. 

x Nöl fürdőruha és férfi ing ké-
szités. Stefándelné, Bocskai-u. 6. 

— Kaszálót kaplak a feketeszéli 
gazdák. Hétfőn délelőtt feketeszélii 
gazdák küldöttsége kereste fel Dé-
nes Leó polgármestert és elpana-
szolták, hogy különösen a takar-
mányhiány következtében nagy ne-
hézségekbe ütköznek az állattartás 
terén. Kérték ezért, hogy a Maty-
óméi lévő kaszáijót engedje át ne-
kik a város legelőtartásra. A pol-
gármester teljesítette kérésüket és 
a 28 holdnyi városi kaszálót áten-
gedte erre a célra. 

x Könyvtárát egészítse bl rém 
olcsón Grünwald-féle böngészdé-
ből, Dózsa György-utca 2., Muze-
umnál. írószerek, papiráruk nagy 
választékban. 

Az Ipari Vásár Q M Q 
teleionszáma 0 4 0 

(Szeged, május 12.) A felszaba-
dulás óta rohammunkával folyik 
az ország újjáépítése. A há^méves 
terv, mely' á dolgozók életszínvo-
nalának emelését célozza, az egész-
ségügyet is megreformálja. A meg-
valósítás kulcsa kiváló szákembe-
rek, orvosok és politikusok kezé-
ben van. Nem üres szavakat, át-
látszó ígéreteket nyújtanak, hanem 
a lehetőségek komoly mérlegelésé-
ből származó, máris tettekké vál-
tott elgondolásokat. 

Dr. Gortvay György, az Országos 
Közegészségügyi Intézet főigazga-
tója és .dr. Simönovits István mi-
niszteri tanácsos, a népjóléti mi-
nisztérium egészségügyi főcsoport-
jának h. vezetője látogattak el 
szombaton Szegedrt, hogy ismer-
tessék az egészségügyi újjáépítés 
állandóan napirenden lévő elveit 
és problémáit. A városháza köz-
gyűlési temjében, nagyszámbaj? 
egybegyűlt orvosok és érdeklődők 
előtt tartotta meg dr Gortvay 
György értékes előadását. 

— Műhelyekben és laboratóriu-
mokban készül a szociális bizton-
ság \ij. világrendje — mondotta —. 
Az uj világ harcot hirdet a sze-
génység, betegség, kulturálatlanság 
ellen. — Majd leszögezte dr. Gort-
vay gz országos egészségpolitika 
elvi álláspontjait, a széles'népré-
tegek számára hozzáférhető egész-
ségügyi apparátus megszervezését, 
a nép életszínvonalának felemelé-
sére irányuló tervet, a szociális 
biztositás továbbfejlesztésének a 
szükségességét,, végűi a racionalizá-
ció elvét. 

Dr. Gortvay György széles látó 
körrel és szociális átérzéssel elő-
adott beszéde után dr. Simonovits 
István világította meg a gyakor-
lati keres Yülvitel sürgősen megol-
dandó problémáit. 

A nivós és közvetlen hangú elő-
adásokhoz dr. Kanyó Béla és dr. 
Polgár István egvetémi tanárok, dr. 
Debre Péter és dr. Za jtai Imre fő-
orvosok szóltak hozzá. 

Háztól-házig olcsón és gyorsan 
s z á l l í t u n k Budapestre 
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Miskolcon 
megkezdődlek a müegjfaféRii 
napok 

(Miskolc, május 12) A miskolci mű-
egyetemi napok alkalmával Vasárnap 
délelőtt Miskolcra érkezett Tildy Zol-
tán köztársasági elnök, A polgármes-
ter üdvöziő szavajrá a köztársasági 
elnök válaszolt. 

A köztársasági elnök kíséretével 
együtt a Nemzeti Színházba ment, 
ahol Csűrös Zoltán, a műegyetem 
rektora beszélt a kialakulóban levő 
uj társadalomról. A műegyetem újjá-
építési akciója élőn a köztársasági 
elnök áll. Ez a tény hangsúlyozza 
a mozgalom jelentőségét. 

A köztársasági elnök meglátogatta 
még az MNTSz székházát, maid meg-
tekintette a borsodmegyei képzőmű-
vészek kiállítását. 

— A zsidó árvaegylet május 
18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
tartja ujjáa akuló kfl gyűlését a hit. 
községi székház dísztermében, 
melyre a község tagjait meghívja. 

jLeves, főzelék 1.60 forint 

Központi Tejivó és Élterem 

Somogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok. 

— Hadifogolyűzenelek Moszkvá-
ból. A moszkvai rádió utján a kö-
vetkező hadifoglyok szeretettel kö-
szöntik hozzátartozóikat és várják 
válaszukat az alábbi cimre: Moszk-
va, Krasznlj Kreszt Pocstovij Jas-
csik 349/5: Markovics Árpád Sze-
ged, Klebelsberg-tér 3., Gunda Mik-
lós Szeged* Fodor-utca 12a., Tóth 
Sándor, Szeged. 

Kirakatrendezés! 
verseny Szegeden 

(Szeged, május 12.) A junius ele-
jén kezdődő szegedi ipari vásár 
ideje diait a kereskedelmi alkalma-
zottak szabad szakszervezetének 
szegedi csoportja nagyszabású ki-
rakatrendezési versenyt rendez. A 
verseny rendezésébe bekapcsol ó-
dott a Délvidéki Iparosok és Ke-
reskedők Szabadszervezete, vala-
mint a KOKSz, továbbá a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara is. A 
legizlésesebb kij-akatokat, különö-
sen pedig azokat, akik ezen ke-
resztül is bebizonyítják, hogy mun-
kájukkal az ujjáépités szolgálatá-
ban állnak, a bizottság, igen érté-
kes jutalmakkal díjazza. A bíráló-
bizottságban résztvesz a kereske-
delmi alkalmazottak szabad szak-
szervezete budapesti kirakatrende-
ző osztályának kiküldötte is. A ki-
rakatverseny bírálatába egyébként 
be aMrják vonni a vásárlóközön-
séget is. A szegedi kereskedőtársa-
dalom lelkesen készül a kirakat-
rendezési versenyre, amely a fel-
szabadulás óta az első ilyen ver-
seny lesz Szegeden és előrelátha-
tóan igen szép megnyilatkozása 
lesz a szegedi kiskereskedőknek. 

Kiszélesilik a szoviet-angol 
. kereskedelmi szerződést 

( (London, május 12) Rendkívül ba-
rátságos Légkörben tárgyalt Moszkvá-
ban a szovjet és az angol kereske-
delmi küldöttség — állapítja meg a 
brit küldöttség feje, aki most érkezett 
haza Londonba. A megbeszéléseket 
LondonDan folytatják majd s remé-
lik, hogy a két ország közötti keres-
kedelmi forgatom kiszélesítését célzó 
egyezmény már a nyáron létrejön. 

Művészi pavWonok 
a Szegedi Ipari Vásáron 

A napokban Szegedre érkezett dr, 
Rors Tibor és Szabó Sándor a mun-
kaügyi minisztérium, illetőleg a ne-
liéápari központ titkárságának kép-
viseletében, hogy a Szegedi Ipari Vá-
sár rendezőségével le tárgyalját a ne-
hézipari kiállítást. 

A NIK-ben tömörült gyárak együf-
•tes kiállítást rendeznek Szegeden 
éspedig a Baross Gábor-gimnázium 
udvarán, ahol díszes pavillont állíta-
nak fel. Ugyancsak az udvarén épül 
a szegedi gyáriparosok művészi kivi-
telű pavillonja, amelyhez a faanya-
got a város adja kölcsön, ame'.ynejfl 
felépítése azonban a szegedi gyáripa-
rosokat ezen felül körülbelül 20 -
25.000 forinttal terheli. 

Ezzel a lépéssel Indul meg volta-
képpen a Szegedi Ipari Vásár kiállí-
tási jellege, amelyhez hasonló Ma-
gyarország vidéki városaiban még 
nem volt. A vásár iránti érdeklődést 
az mutatja legjobban, hogy még min-
dig jelentkeznék ujabb kíállitók, akik-
nek egy részét azonban sajnos el 
kell utasítani, mivel a székházban 
és a csarnoképületben fedett helyi-
séget már nem kaphatnak. 

A vásár hete egyébként is műiden 
tekintetben ünnepe lesz Szegednek s 
erre állítja be műsorát a Sziegedt 
Nemzeti Szinház is Vaszy Viktor igaz-
gató kezdeményezésére a gyáriparit 
csarnokban egy stúdiót állítanak fef. 
akoiman hangversenyeket és előadá-
sokat fognak közvetíteni. Magát a gim-
názium kertjét parkká varázsolja a 
váixjsi kertészet és a középen egy 
szökőkút sugarai fogják a levegőt hű-
teni. ; 

Bár az ipari vásár rendezősége 
megállapítja, hogy a vásár messze 
túlnőtt a tervezett kereteken nem-
csak méreteiben, de a költségekben 
is, mindazonáltal nem változtat azon 
az eredeti elhatározásán, hogy a vá-
sár belépőjegyei 1 forintba kerülnek. 

A szegedi közönség helyesen teszi, 
ha Idejekorán figyelmezteti vidéki ro-
konait ós barátait, hogy gtazási íjra-
zolványaikat idejében szerezzék be 
az IBUSz kirendeltségénél, vagy a 
menetjegyirodáknál, mert ilyenek kor-
látolt számban kerülnek kiboesájtásra. 
A budapesti érdeklődőknek a vásár 
Révai-utca 2. szám alatti irodája adl 
meg mindennemű felvilágosítást a 
122-174 telefonszámon is. 

Leves, has körettel és főzelék 4 forint 

Központi Tejtvő és Étterem 

Somogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok. 

— A zsidó hitközségi képviselő-
testület közgyűlése. A zsidó hitköz-
ség képviselőtestülete május 15-én, 
csütörtök dé'előtt 10 órakor a szék-
ház dísztermében rendek közgyű-
lést tart, melyre a képvisel,őtestüo 
letet meghívja. 

RAFFAY étterem ; kávéház 

K o z á k I r é n éneui 
KERTHELYISÉG 

Barackvirágzás idején és 
az összes uj sanzonokat 

CiTY JAZZ 

Ma este 7 órakor Báró Jósika-utca 
4. I. emeleten lévő kulturhejyisé-
günkben dr. Frenkel Jenő fő-
rabbi tart előadást »Ereci levelek* 
címen. Mindenkit szeretettel vár a 

Bochow-kőr. 

— Felhivás. A Szegedi Munkás 
Testedző Egyesület felhívja tagjai-
nak figyelmét, hogy tiszteletbeli el-
nökük, Gárdos Sándojf 'temetésén 
megjelenni szíveskedjenek. Elnök-
ség. 

— Irodalmi délután. A jogász-
kongresszus keretéhen csütörtökön 
délután fél 6 órai kezdettel az 
egyetemi szinjátszó munkaközös-
ség »Igy látunk mi« címmel műso-
ros délutánt rendez a központi 
egyetem aulájában. Közreműködik 
a főiskolai kamarakórus dr. Szeghy 
Endre vezetésével. Érdeklődőket 
szeretettel vár á rendezőség 


