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Pénlek", májas 30. 

Nemzeti Sz'mnáz: Fél 8 érakor: 
fTannhátiser. Munkáselőadás. 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4—5-ig: 
A leigázott Európa. 5, 7, 9 órakor: 
Egy baUcrina szerelmei. 

Belvárosi Mozi: 4, 6, 8 órakor: 
A Broadway varázslója. 

Korzó Mozi: 5 és 8 órakor: Kék 
rapszódia. 

Muzeum: Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyílva 9—7-ig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Franki József: Szent Gvőrgy-tér 6. 
Temesváry József: Klauzál-tér 9. Sur-
•finyi József: Kossuth Lajos-sugárut 
Bl. SelmcczJ Béla: Somogyitelep IX. 
Utca 489. 

oOo 

— Dr. Horváth Zsikó László tör-
vényszéki jegyző, elnöki titkár az 
egységes ügyvédi és bírói vizsgát 
Jegyzőkönyvi dicsérettel letette. 

— Bibó István előadása. A ne-
velők világnézeti továbbképző tan-
folyamán május 30-án.. pénteken 
délután 5 órai kezdettel az állami 
Klauzál-gimnázium előadótermé-
ben a politikai tárgykörből Bibó 
István egyetemi tanár tart elő-
adást a magyar demokrácia aktuá-
lis problémáiról. Áz előadás iránt 
nagy érdeklődés mutatkozik meg 
a pedagógusok körében. Erre való 
.feKintettel nemcsak azok hallgat-
hatják meg, akik kötelezően felvet-
ték, hanem a tanfolyam vezetősége 
szivesen lát vendégeket is. Az elő-
adást vita követ/i. 

— Előadás az. ügyvédi kamará-
ban. Dr. Csapó Ödön államügyész 
>Az angol büntető igazságszolgál-
tatás* cimen pénteken délután 6 
órakor előadást tart az ügyvédi 
kamarában. Érdeklődőket sziveseh 
lát a rendezőség. 

— A Gyermekbarátok Egyesü-
lete ma délután 6 órai kezdettel 
vezetőségi ülést tart az egyesület 
helyiségében, Vörösmarty-utea 5., 
I I . emelet. 

x A Szeged városi zeneiskola 
imájus 31-én, szombaton növendék-
hangversenyt tart. Kezdete G óra-
kor. Belépés díjtalan. 

— Vásári villamosmegálló a 
(Horváth Mihály-utoánál. A Közúti 
Vaspálya Rt. üzemvezetősége a 
Szegedi Ipari Vásár rendezőségé-
nek kérésére intézkedett, hogy a 
vásár tartama alatt a Horváth Mi-
hály-utca és a' Széchenyi-tér sar-
kári mindkét irányban megálljanak 
ta villamoskocsik a vásár látogatói-
nak 'kényelmére. 

x Autóbuszjáratok az ipari vá-
sárra ünnepnapokon! um. junius 
1., 5. és 8-án: Dorozsinára indul 
8, 12. 15, 19 órakor. Dorozsmáról 
Szegedre indul 9, 12.30,. 15.30. 19.20 
órakor. Kistelekre indul 8. 19.30 
tórakor. Kistelekről Szegedre in-
dul 9, 20.30 órakor. Sándorfalvá-
pa indul 8, 19.30 órakor. Sándor 
falvárói Szegedre indul 9, 20 óra-
kor. Árpád központról Szegedre in-
dul 9 és 20 órakor. Szegedről Ar-
pádközponlra indul 19.30 órakor. 
Városi Autóbuszüzem. 

flz Ipari Vásár Q J O 
telefonszáma 0 4 0 

X Értesíteni tisztelt vevőimet, 
üzletemet Hajósi Zsilinszky-u. 22. 
alá helyeztem át. Blum nagykeres-
kedő. Telefon: 549. 

x A Szegedi Lloyd-Társulat ju-
nius 1-én délelőtt 10 órakor a ke-
reskedelmi és iparkamara tanács-
kozó termében ülést tart, amely-
re ezúttal meghívjuk a társulat 
tagjait. A gyűlés rendkivüli fon-
tosságára tekintettel feltétlen meg-
jelenésüket kérjük. A társulat el-
nöksége. 

Hiányos konyháját felszerelem 

H u n g á r i a E d ^ n . f h r s z ^ ^ , S 5 

Zománcedéw, háztartási cikkek, evőeszközök T e l e f o n : 683 

x Meghívó. A Cionista Munkás 
Egység Pártja tisztelettel rrfeghivja 
junius 1-én este 8 órakor a hitköz-
ség dísztermében tarlandó kon-
certjére. Fellépnek: Dékány Béla 
hegedűművész, a Hubermann-dij 
nyertese, Fülöp Tamás zongora-
művész, a zeneakadémia tagjai. 
Miilliofferné Havas Margit ária. 
Gáti Pál, a szegedi Nemzeti Szin-
ház művésze, szavalatokkal. Min-
denkit szeretettel vár a rendezőség. 

p a r t h 1 r e k 
A/ üzemi titkárok értekezletet tar-

tanak pénteken délután 5 órai kez-
dettel Arany János-utca 2. szám alatt. 

Egyéni tanulók konferenciája szom-
baton, 31-én kezdődik. Felkérjük az 
egyéni tanulókat, hogy pontosan je-
lenjenek meg a KAlvin-téri székház-
ban. 

A fölső város1 kiilturgárüa régi és 
újonnan jelentkező tagjai pénteken 
fél 8 órákor megbeszélést tartanak 
a felsővárosi pártházban. Megjelenés 
kötelező. 

Dorozsinán szombaton este 7 óra-
kor Komócsin Zoltán pártuapot tart. 

Falu járók, figyelem! Junius 3-án 
(kedden) délután 6 órakor a falujáró-
feilelősek és a falu jár ocsopof tok 
tagjai a Kálvin-téri székházban érte-
kezletet tartanak. Az értekezleten az 
országos központ kiküldöttje, Szikra 
elvtárs is résztvesz. Felhívjuk" a íalu-
iánócsoporíok vezetőit és tagiait, va-
lamint az üzemi titkárokat, nogy az 
értekezleten feltétlenül jelenjenek 
meg. 

RG csoportvezető Junius 2-án, 
hétfőn este pontosan 6 órára egy 
rajjal a Kálvin-tér 6. s/áin alatt je-
leutke/zen. Formaruhát és utasítást a 
helyszínen kap. 

összes RG vezetők hétfőn,' 2-án 
5 órára a K á l v i n - t é r 6. szám alatt 
pontos létszámkimutatással jelentkez-
zenek. A gyüjtőivckkel ezen a na-
pon el kell számolni. Központi vezető. 

RG vezetők, akik az országos érte-
kezletre mennek, junius 8-ra készül-
jenek fel. 

Szakszeruezeti hirek 
A Szegedi Orvosok Szabad Szak-

szervezete május 31-én délután 6 
órakor a szakszervezeti székház-
ban (Kálvária-u. 10.) taggyűlést 
tart, amelynek tárgya: dr. Erdé-
lyi Jenő előadása a Magyar or-
vosok gazdasági jövőjéről. Felkér-
jük tagjainkat, hogy az előadást 
minél nagyobb számban látogas-
sák. A vezetőség. 

A Zenészek Szakszervezete má-
jus 30-án, pénteken délután 3 óra-
kor közgyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

• A Magánalkalmazottak Szak-
szervezete május 31-én, szombaton 
délután 5 órakor központi kikül-
dött részvételével taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. Kér-
üjk a kartársak minél nagyobb 
számban való megjelenését. 

A Mérnökök éa Technikusok Szak-
szervezete közli: az 1790/1947. M. E. 
sz forintmérleg-rendeleltel kapcsola-
tos mérnöki becslések elvégzésére 
szakszervezetünk mindenneipü felvilá-
gosítással szolgál és helyi szakértő-
ket küld id. Érdeklődni lehet: Hei-
maiui titkárnál (telefon 4-78), vagy 
a mérnökszakszervezetben, kedden és 
pénteken délután 4— 

A Mérnökök és Technikusok Szak-
szervezete közli az ópitész kartársak-
kal, hogy Gömörí Hennám; Iván mi-
niszteri műszaki tanácsos > A szinházi 
építészet* cimmeí május 30-án, pén-
teken déilután 6 órakor a szakszerve-
zeti székházban előadást tart, minden 
érdeklődőt szívesen lát a vezetőség. 

A Malomipari Munkások Szakszer-
vezete junius 1-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A SrúlUló- és Rakodómunkások 
Szakszervezete junius 1-én, vasárnap 
délelőtt 10 érakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A Házfelügyelők Szakszervezete ju-
nius 1-én, vásárnap délután 4 óra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székház oan. 

Könyvnapok 
j u n i u s 3 

. A szabadságidő tartama alatt 
igénybe vehető 50 százalékos vasúti 
utalványokat a Szakmaközi Bizott-
ság titkárságától igényelni lehet a 
következő módon: Igénylőkről az 
üzemi bizottság, ennek hiányában-
a bizalmi, vagy a szakszervezeti 
vezetőség két példányban föl fek-
tet névsort, amelyen feltünteti a 
nevet, lakcímet és a munkahelyet. 
Egy rovatot üresen hagy7, ahova a 
titkárság az utalvány számát fogja 
bejegyezni. Az érdekeltek haladék-
talanul jelentsék be az utalvány-
igénylésüket, mivel uialvánv csak 
korlátolt számban áll még rendéi-
kezesre, liogy a hiányzó mennyisé-
get a titkárság Bud'apesÉről leho-
zathassa. Az utalványok darabja 
20 fillér, amit az átvételkor keÜP 
fizetni. 

K 5 z e > l á f á s l k ö z l e m é n y e k 

a Szegedi állam! Nemzeti Színház he!) műsora: 
Pénteken este 

Szombat este fél 8 órakor: 
Vasárnap délután 3 órakor: 
Vasűrnap este fél 8 órakor: 

Szünet. 
Kis Katalin 
Ncbántsvirág. Szelvénvbérlet. 
Bohémélet. 

Ga/öalajslroni közszemlére tétele. 
Az1 1947/18. gazdasági évre vonat-
kozó terménybeszolgállátási kötele-
zettséget a közellátási ügyosztály 
gazda nyilván tartó és a tanyai gazda-
nyih'ántartó kirendeltségei" a 8 kat. 
hoki és ennél nagyobb területű szán-
tóföldön gazdálkodókra kjvetetlo. E 
kivetésre vonatkozó gazdalajstromot 
1947 május 31. napjától számított 5 
irapi közszemlére kifüggesztem. Fi-
gyelmeztetem az érdekelt gazdálkodó-
dat, hogy a gazdalajstrom adatainak 
helyesbítése iránti kérelmüket junius 
7-ig szóban vagy Írásban terjeszthetik 
ríő a lakóhelyeik szerint illetékes gaz-
danyilvántarló hivatalnál. Ezlalat't a 
határidő alatt keil a gazdálkodóknak 
a terhükre tévesen előirt beszolgálta-
tás; kötelesség helyesbítését kérniük1. 
A helyesbítési kérelem különösen arra 
irányulhat, hogy 1. tévesen 'állapí-
tották meg a szántóteridet nagysá-
gút, 2. a szántóterület után tévesen 
állapitották meg a beszolgáltatási kö-
telesség mennyiségét, 3. a gazdálkodót 
beszolgáltatási kötelességgel ne ter-
heljék, mert ténylegesen nem ő gaz-
dálkodik, • hanem más, pl. haszon-
bérlő, felesbérlő, 4. feles haszonbér-
let vagy más részes haszonbérlet 
esetében a beszolgáltatás; kötelezett-
séget a bérl>eadó és haszonbérlő kö-
zött az általuk kívánt arányban, meg-
állapodás hiányában pedig' a termés-
ből való részesedésük arányában osz-
szák meg. — Gyermekkedvezmény cí-
mé;; 50 buza kg-ot kell levonni a he* 
szolgáltatási kötelezettségből a gaz-
dálkodó gondviselése alatt álló min-
den olyan gyermek után, aki 1933., 
évi január hó és 1947 május 15. 
napja közölt született. E gyermekekre 
vonatkozó születési bizonyítványok, 
keresztlevelek junius 7-ig a gazda-
nyilvántartóknál szintén bemutatan-
dó!;.. Polgármester. 

Felhívom a piaci árusítókat és 
gazdákat, bog}- jogosítván}' gazda-
könyv, őslernielési igazolvány, s'tb.Jf 
nélkül árusítani nem lehet. "Ügy 'a 
vevők, mint az eladók vásárlásaiknál 
tekintsék meg a piaci ártáblát ós visa-
szaélés cselén vegyék igénybe a piaci 
árellcnöröiKet, piacbiztosokat, gazda-
sági. rendőri közegeket. Polgármester. 

r A D A S-V É T E L i r l a k á s 1 
BÉLYEGGYÜJTTEMÉNYT, tómegbé-
1 veget veszek. Árjegyzék B kirakatban. 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál. 

EGYTONNÁS tehergépkocsi jó álla-
potban eladó. Centrai-garázs, Bocs-
kay-utca. 

EGY szekrény, asztal négy székkel, 
sezlon, ké tszemélyes r ok amié, egy 
manikiirasztal, tükör, pult, sráritóbura 
ekonnal, fejmosö, gázsparherdt és 
egy néprádió eladó. Cim a kiadóban. 

HASZNÁLT tégla eladó. Lengyel-u. 
25. szám. 

ELADÓ sürgősen egy teljes kovács-
szerszám. Juliász Péter, Kistelek, 
Széchenyi-utca 9. 

ELCSERÉLNÉM szép szobámat mo-
sókonyha, fáskamrával, iószágtartás-
sal egyszoba-konyhás lakásért bár-
hol. Kecskcméli-utca 2., Józsa Páiné. 
KIADó vagy átadó föbérleti lakását 
jelentse be,' jól kiadom. Lakáscserék,, 
üzlethelyiségek, bútorozott szobák 
kiadók. Lakásügynökség, Kölcsey-utca 
10. szám. 
SZOBA-konyhás lakást némi bútor-
ral átvennék, esetleg költséget megté-
ritek. Pulcz-ulca 18/a. 

[ K Ü L Ö N F É L É K j 
ÓNÁLLÓ sütőmester megnősülne, 30— 
35 éves, barna női kis hozománnyal 
elvenne. Választ »Csendes* jeligére. 

Szombaton déluttín 5 órakor a szakszervezeti szókMzban 

magánalkalmazottak szakszervezeti nagygyűlése 
A budapesti központ részéről előadók: Császár isftán, Kertész Miklós 

ÜZLETHELYISÉG azonnal áladé- Tu-
dakozódni a Idadóban.' 

KÖLNIVIZEK, púderek, fogpaszták, 
arckrémek. Bényj illatszertár, városi 
adóhivatallal szemben. 

LACZKó ékszerész, Kárász-utca *14. 
Veszek magas .áron brilüáns ékszere-
ket, ezüstöt, kar- és zsebórákat. Nagy. 
óra- és ékszerjavitás. 

A MAGVAK Nők Demokratikus Szö-
vetsége felkéri azt a hölgyet, aki 
28-án 0 és 7 óra között elvitt |bgy 
kisfiútól egy laodát, három napon 
belül a Nószövetségije hozza be, Ti-
sza Lajos-körul 57. Többen látták, 
hogy elvitte. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR 

Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: ' 

a HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 

Telefon: 439 és 103, nyomdai szer-

kesztőség este 8 órától: 673 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSAI] 


