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H I M E K 
N A P I R E N D 
Szombat, május 31. 

Nomzoti Szinház: Fél 8 érakor: 
Kis Katalin. 

Széchenyi Filmszínház: FélM—5-ig: 
A le igázó II Európa. 5, 7, 9 órakor: 
Egy ballerinn szerelmei. 

Belvárost Mozi: 4, 6, 8 órakorr 
A Broadway varázslója. 

Korzó Mozi: 5 és 8 órakor: Kék 
rapszódia. 

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

Jusl 
8f«tgá!ato> fyöjfv szer tárak: 

Gerle-Takács: Klauzál-tér 3., 
Frigyes: Petőfi Sándor-sugárut 
Török Márton: Csongrádi-sugárut 14., 
Sefmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 
489. szám. 

oOo 

Üzemi kuitismapokat 
és „tanyai vasárnapokat" rendez a 

szegedi szabadművelődési tanács 

— A Magyar-jugoszláv Társaság 
szegedi szervezete a MKP Belváros 
I. felkérésére szerbnyelvü tanfo-
lyamot tart. A jelentkezőket ez-
úton hívjuk fel* hogy szombaton 
délután ('» órakor jelentkezzenek 
a MKP Belváros \. helyiségeiben, 
a Kálvin-téren. A tanfolyam ked-
den délután kezdődik háziünnep-
ség keretében. 

— A Délmagyarorszúg hadlfo-
golvhiratlöja. floresny József Sző-
fegre és Njtgy Ferenc Hódmező-
vásárhelyre üzeni hozzátartozói-
nak. Iiógv Moszkva, Krasznij 
Kreszt. Potslovii Jascsik 138. cim-
re levelet vár. 

— Utolsó májusi ájtatosság a 
fogadalmi templomban. Ma, szom-
baton d. u. fi órakor lesz a foga-
dalmi székesegyházban az utolsó 
májusi ájtatosság, melyet az alkal-
mi szentbeszéddel együtt Dr. 
H a m v a s Endre megyéspüspök 
mond. Közreműködik a székesegy-
házi értekkar Csornák Elemér kar-
nagy vezetésével, amely ez alka-
lommal Király: Téged Anyánkat..., 
Bárdos: Üdvözlény Mária, Szent-
Gály: Tantum ergo, Király/ Re-
gina £oeli *i?s Liszt: Ave Maris 
Stella c. kórusmüveket adja elő. 
Az prgonakiséretet Dr. Demény 
Alajos látja el. 

— Tűz a Szentháromság utcá-
ban. Az elmúlt éjszaka a Szenthú-
romság utca 57. számú ház kigyul-
ladt. Megállapítást nyert, hogy az 
udvnvon lévő mosókonyhában ma-
radt parazsat a szét kifújta ás a 
deszkából épült meÜéképü'et láng-
ra „lobbant. Az idejében kihívott 
tűzoltók a ' tüzet rövidesen elol-
tották. A bejelentett kár 2000 fo-
rint. 

— A Polgári Demokrata Párt 
3í-én, szombaton 6 órakor párt-
napot lart. 

A szegedi szabadművelődési ta-
nács csütörtökön délután ülést tar-
tott „a városháza-közgyűlési termé-
ben. örömmel láttuk ezen az ülé-
sen a szegedi fiatalság képviselőit 
is, a 48-as bizottságát,, valamint 
a többi demokratikus ifjúsági szer-
vezetét, akiket a tanács állandó 
tagul hívott meg. Reméljük, hogy 
az ő munkájuk uj lendületet ad 
a szabadmüvelődés feladatainak 
megvalósításához. A főiskolai ifjú-
ság kiküldöttének: Illés Lajosnak 
kérésére n tanács hozzá is járult 

59-' ahhoz, liogy. anyagi, erkölcsi té-
ren egyaránt támogatást nyújt a 
18-as bizottságok által meghirde-
tett pályázatok,, versenyek lebo-
nyolításához. Takács Béla a ne-
velésügyi csoport munkájáról szá-
molt be és hangsúlyozta, hogy 
feltétlenül szükségesnek tartják az 
üzemi kulturnapok és a tanyai va-
sárnapok megszervezését. Ezzel 
kapcsolatban minél szélesebbkörü 

kulturális munkál kivannak vé-
gezni. Dr. Martonyi János, a' tár-
sadalomtudományi bizottság szer-
vezője felhívta a figyelmet a lár-
sadrtlmi és szociális problémáknak 
a köztudatba való minél erőtelje-
sebb jtevilelére. Madácsy László 
az. irodalmi csoport feladatairól 
beszélt és falusi irodalmi napok 
rendezését javasolta az ifjúsági 
szinjálszócsoport bevonásával. Cso-
rna Gyula annak szükségességét 
hangoztatta a vidéki kulturnapok-
kal kapcsolatban, hogy még a 
Nagysz.egedi gondolat m.cgvalósi-
lása előtt művelődési vonalon kap-
csolják Szegedhez a környékbeli 
falvakat, mert igy egységesebb kul-
.turmunkát lehetne végezni. 

Részletesen megbeszélték még a ! 
további tennivalókat és elhatároz- ' 
Iák, hogy ezután az egyes szak-
csoportok rendszeres üléseken be-
szélik ineg az időszerű feladatokat. 

Szovjet ftéuykófkiáUUás 
az Ipari vásárral egyidőben 

A Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
sasig szegedi csoportjának rendezé-
sében fényképkiállités nyílik meg ju-
ilíus 1—8 időközben a "szegedi mú-
zeum dísztermében »A szovjet ifjú-
ság élete* címen. A képkiállítás be-
mulatja a szovjet gyermek otthonit, 
óvodákat, iskolákat, szakiskolákat, a 
szovjet ifjúság nevelését általában. 
Ezen túlmenően külön fényképkiilli-
tás mutatja be a szovjet pedagógiát, 
képzőművészetet és rendkivül művé-
szi fényképfelvélelcknen az »Iíjusig 
és szépség* ünnepét. 

A kiállítás díjtalan, megtekinthető 
naponta reggel .9 órától délután 6 
óráig. 

—- Rendőrtisztek futball mérkő-
zése. A rendőrkapitányság tiszti-
kara a tanosztűly tisztikarával ma, 
szombaton délután 5 órai kezdet-
tel a Vasutas stadionban labdaru-
gó tn ér kőzést tart. Utána a Rend-
őrség—Postás I. o. bajnoki mér-
kőzést jálszák le. A postászenekar 
fél 5-től kezdve hangversenyt ad 
a pályán. • 

x Férfiszabó szakosztály hétfőn, 
2-án gyűlést tart az iparkamará-
ban. Elnökség. 

x Tánc Tóthnál Újszeged, 
x Paplanok legszebben készül-

nek Soósné paplanüzemébcn, Deák 
Fercnc-utca 2. 

x A baktói hegyközség területén 
átfutó utakat Szeged város polgár-
mestere 9850/1947.. számú május 
3-án kelt határozatával zárt uüá 
nyilvánította. Ezen határozattal a 
b'akíói hegyközség területén ide-
geneknek átjárni tilos. 

— Hasbaszurta az anyósai. Rég-
óla haragos viszonyban élt Vér 
Islvánné alsótanyai asszony az 
anyósával. Az „őíjzi szüretkor is 
hangos szóváltásba keveredtek s 
a perlekedés hevében Vérné has-
baszurta anyósát. Az anyós bíró-
ság elé állította a menyét, akit 
pénteken a büntetőtörvényszék 
cgyesbirája jogerősen háromhavi 

, fogházbüntetéssel sújtott. 

— Eszperaiiiókiállilás Szegeden. 
A szegedi nmnkáseszperantó cso-
port a cserkészeszperantó kör köz-
reműködésével junius 5—8-ig kiál-
lítást rendez a volt Angol-Magyar 

SZÍNHÁZ U MŰVÉSZÉT 

A szinhári iroda hfrel 

Nagy előkészülettel folyik 
a revizor hétfő esti bemutatója 

A szinház legnapi híradásából 
sajnálatos tévedés folytán kima-
radt egyik női főszereplő, Süli Ma-
nyi neve, aki a megyefőnöknek, a 
betegségéből felépült kitűnő Benkő 
.Miklósnak — leányát játsza.. — 
Kamarás Gyula, a gyengélkedő 
Perényi Kálmán,helyeit átvette -a 
rendőrtiszt szerepét és ő játsza 
a bemutató előadáson is. Varga 
Mátyás egész eredeti groteszk disz-

; letet tervezett a szegedi Revizor-
jhoz, a szinház orosz szakértőket 
| kéri meg arra, liogy a kosztümök 

Bank helyiségében (iparkamara J és az orosz szokások tekintetében 
mellett). Kiállításra kerülnék a tanácsokkal szolgáljanak, 
világ minden részéből származó 
eszperantó levelezések, folyóiratok, 
irodalmi termékek, plakálok, stb. 
Belépés díjtalan. 

x Könyvet veszek és eladok. Jöj-
jön böngészni a Grünwabl-féle 
könyv-, .papirkereskedésben, Dó-
zsa György-utca 2. 

x Autóbuszjáratok az ipari vá-
sárra ünnepnapokon, ura. junius 
1., 5. és 8-án: Dorozsmára indul 
8, 12. 15, 19 órakor. Dorozsmáról 
Szegedre indul 9, 12.30, 15.30, 19.20 
órakor. Kistelekre indul 8, 19.30 
órakor. Kistelekről Szegedre in-
dul 9, 20.30 órakor. Sándorfalvá-
ra indul 8, 19.30 órakor. Sándor-
falvárói Szegedre indul 9, 20 óra-
kor. Árpádközpontról Szegedre in-
dul 9 és 20 órakor. Szegedről Ar-
pádközpontra indul 19.30 órakor. 
Városi Autóbuszüzem. > 

x Paplant legszebberi, hozotl 
anyagból is, régi paplanok átdolgo-
zását legolcsóbban Bokor paplan-

— V MNDSz felsővárosi csoport- iparnál^ Polgár-utca 11. Kérjen ár-
ja junius 1-én, vasárnap délután 
fél 4 órai kezdettel műsorral egv-

i bekötött nőnapot rendez, melyre 
szeretettel vár mindenkit a veze-

j tőség. Relépődij nincs. 

alkatrészek, gramofon-
gramofonok részletre is. lemezek, gumik 

J a v í t á s o k J ó t á l l á s s a l 

Kerékpárod, varr6^pek-- rá<,i6k>-

Déry Ede R.-T. Kis-utca 3 szám 

Megnyílt! Megnyílt! 
a RAFFAY élterem és kávéház 

kerthelyisége CITY JAZZ 

Énekel: Alföldi Rózsa és Mery Morgan előadómüvésznők 

Szombaton és vasárnap záróra 4-ikor 

Üveget, porcellállt, zománcetlényi és háztartási cikkeket vásároljón 

C s á k a G y u l á i n á l 
K.árolyl~utc:a 3. sz. 

Edénykölcsönozés. Olcsó árak. Előzékeny kiszolgálás. 

ajánlatot. 

x A Szeged városi zeneiskola 
május 31-én, szombaton növendék-
hangversenyt tart. Kezdete 6 óra-
kor. Belépés díjtalan. 

Különös érdekessége a Szoró-
csinczi .vásár junius 7-i, szombat 
esti díszbemutatójának, az ördög 
beállítása. Abonyi Tivadar főren-
dező egészen újszerű és érdekes 
megoldása, mely picsszemenően a 
mö 'játékos,, fordulatos benső tar-
talmát szolgálja, ezzel, a szinapdra-
állitással sok inegüepetésl és vidám 
percet szerez a közönségnek. Mu-
szorgszky remek muzsikájának 
szelleméi szolgáliiák Várady Lász'ö 

: karmesteri pálcája nyomán a fia-
;lal szerelmes pár; Hidy Ffranciska 
és Simándi József, a komikus sze-
relmespár; Turján Vilma és Gaál 
József és az öreg, haragos Csere-
wik szftrepében Szanati József, 
mint koma: Érdy Pál. Az előadás 
szines,. sok humorral és ötlettel 
teli díszleteit Varga Mátyás, mint 
vendég, tervezte. 

Ugyanezen az estén kerül szin-
|re Magyarországon először Veress 
Sándor Csodafurulya c. balletje 
Zsedényi Károly koreográfiájával 
és betanításával. 

Igazolványképet sürgősen 10 perc alatt.Fotököpla 

(okmánymásolás) Dlaposltivck készítése mozi-

hirdetök részére K O Z Ó - F O T Ó 

Mikszáth Kálmán utca 11. Telefon: 8-65 

Kölcsönöket előnyős feltételekkel folyósít 

Betéteket a legjobban kamatoztat, 

Osztálysorsjegyet árusít 

Szegedi Népbank Szövetkezet Széchenyi tér 12 

v asat, 
asárut, 
argánál 
asaroljunk 

Jól olcsón 

Hid-utca. 

mezőgazdasági gtpek, permetezőpépek, tűzhelyek, 
háztartást cikkek, kocsivasalások, stb. 

asat 
asárut 
argánál 
ásáruliunk 

Telefon: 
2 - 5 3 . v 

írógépet, számológépet i p i l p r Kelemen u. 8. 
v e s z — e l a d I l v l l v l íRnvabsrállA ftn (Royal-szálló épület) 

Kertész Miklós 
Magánalkalmazottak 

nemzetgyűlési képviselő, a Magánalkalma- | & f v 2 l l t s z a k s z e r v e z e 4 4 titkár 

zollak Szakszervezetének elnöke, valamint ( j P & l i « l £ l l í i ^ l w S l I I beszélnek a 

Szakszervezetében május 31-én d e l u é r j 5 órakor a Szákszttvezeti Székházban 
(Kálvária utca 10.) 


