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N A P I R E N D 

Szerda, junius 4. 

Nemzeti Színház: Fél 8 órakor: 
A jó Isten szücsmestere. A fáhól fa-
ragott királyfi. Háry Jánosból a Maj-
landi kép. 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4—5-ig: 
Az angliai csata. 5, 7, 9: Tanítónő. 

Belvárosi Mozi: 4, 6, 8 órakor: 
Valakit megöltek. 

Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: Ben 
Turpin, Rex, a csodáló és Rinty. 

Muzeum: Nyitva 9-től 6-ig. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-ig. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-ig. 

latat fpögyixerlirak: 

Gerle-Takács: Klauzál-tér 3., Just 
Frigyes: Petőfi Sándor-sugárut 59., 
Török Márton: Csongrádi-sugárut 14., 
Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 
.489. szám. 
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— Időjárásjelentés. Nyugati szél. 
változó felhőzet* néhány helyen 
záporeső, zivatar, a meleg alig 
mérséklődik. 

— Helyreigazítás. Keddi szá-
munkban az Ifjúság Hetéről kö-
zölt tudósításunkban technikai hi-
ba folytán 1000 rélttvevő helyett 
100 résztvevő volt csak feltüntet-
ve. Megállapítjuk még, hogy a sze-
gedi ifjúság a múltban egyetlen-
szer sem vonult fel ilyen impozáns 
keretek között, mint éppen az el-
múlt szombaton. 

— A SieftetF Izraelita Nőegylet 
4-én tartja szokásos szerda délutáni 
összejövetelét Margit-utca 20, melyre 
szerelettel várja tagjait és minden 
érdeklődő hittestvérét. Fontos ügyek 
megbeszélése miatt minél számosabb 
megjelenést kérünk. 

Újszeged'; Vigadóban minden este 

GazsJ tánczenekara játszik. 

— A Városi Zeneiskola 5-én, Űr-
napján 6 órakor Zenei előképző (zene-
óvódai) bemutatót rendez. Belépés díj-
talan. 

x Iparosok figyelem! A Faragó-
utcai munkásbérház bádogos, asztalos 
lakatos, mázoló, üveges, szobafestő, 
cserépkályha és vászonredőny mun-
kálataira szóló versenytárgyalási hir-
detménye az Ipartestület hirdető-táb-
láján megtekinthető. Ugyancsak ott 
függesztettük ki a gépjárműadó ki-
vetése céljából való bejelentésre vo-
natkozó, továbbá az üzletek zárórájá-
nak1 megállapítására vonatkozó hir-
detményeket és halározatokat. Tarján 
Tibor s. k. halósági biztos. 

x Paplanok legszebbek készül-
nek Soósné paplanüzemében, Deák 
Ferenc-utca 2. 

A vásáron keresse fed a Déry-pavfl-
loni. Kerékpár, rád'ó és hanglemeiuj-
donságok. 
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— Felhívom mindazon legalább 
5 munkást foglalkoztató ipari üze-
meket, amelyek az iparügyi mi-
niszteri biztosi hivatalhoz (Vörös-
marty-utca 3.) havi termelésüket 
stb. adatokat bejelenteni kötelesek, 
hogy május havi jelentésüket leg-
később junius 6-ig tegyék meg. 
Tarján miniszteri biztos. 

— Szén érkezik a Munkásszövet-
kezetnek a közeli napokban. Elő-
jegyezhető a Tisza Lajos-köruti fő-
üzletben. 

x Anyagcserezavarnál Ferenc Jó-
zsef keserüvizet. 

x Fűszer- és élelmiszerkiskeres-
kedők junius 4-én délután 6 óra-
kor igen fontos ügyben értekez-
letet tartanak a DiKSz Lechner-
tér 6. szám alatti székházában. 
Megejlenés kötelező. 

Divaibemulaió 

a Hungáriában 
A XV. Szegedi Ipari Vásár kap-

csán a szegedi ipartestület női-
szabó szakosztálya Hegedűs Vince, 
az iparügyi miniszteri biztos tit-
kára rendezésében nagyszabású 
divatbemutatót tartott a Hungária 
szálló kávéházi termében. A zsúfo-
lásig megtelt helyiségben Kenes-
sey Ferenc és Kamarás Gyula, a 
szegedi Nemzeti Színház tagjai 
konferálták be a különböző model-
leket. Különösen kitűnt Ekker Te-
réz, Kölcsey u. 7. számú szalon-
jában készült tiszta selyem csikós 
nyári ruha, egy zöld köpennyel be-
mutatott sárga ruha és egy toiás-
héjszinü köpeny kék modellel. Ek-
ker Erzsi ízléses kalapjaival ara-
tott nagy sikert. A Dugonics tér 
11. számú Steiner Jenőné szalon 
néhány jól sikerült fiatalos ruhát 
és kabátot mutatott be. Nagy dé-
lutáni imprimé ruhája, sötétkék 
bársony kabátja és gyönyörű vá-
szonko'szlümje, amelynek anyaga 
a Szegedi Kendergyár készítménye, 
sok tapsot váltott ki. Temesi An-
na, Kölcsey utca 5. alatti Pántlika 
ruhaszalónjából tisztaselyem, kézi-
festésű délutáni ruha, kék vászon-
ruha strandruhával kombinálva és 
fehér selyem ^délutáni ruhája ara-
tott sikert. A Hanna* szalón Kí-
gyó utca 6 számú szalonja gyönyö-
rű ruhái közül kiemelkedett piros 
fürdőruhája különleges törökös 
nadrággal és kisestélyi ruhája, 
ezüstrókagailéros, .piros-fekete kep-
pel. P. Reich Erzsi Széchenyi téri 
szalónja Nyár elnevezésű tarka-
virágos ruhája méregzöld kúlika-
báttal és türkizkék estélyi selyem-
ruhája fekete-fehér kézifestésscl 
nyerte meg a közönség tetszését. 
Á divatrevün bemutatott sikkes ci-
pőket Stein Klára Kárász utca 13. 
számú cipőszalonja bocsátotta ren-
delkezésre. A szebbnél-szebb reti-
külöket Kósa. Kárász utca 6. számú 
böröndös üzlete készítette. A gyö-
nyörű frizurákat Csaba János Köl-
csey utca 4., Heim Antal Takarék-

tár utca 8. és Elit szalnó Káll'av 
utca 7. alatti fodrászüzletekben ké-
szítették. Kónya Ica, Kigyó utca 2. 
kalapjai megérdemelt tapsokat 
arattak. Möszmer Dezsőné, Szilá-
gyi utca" 6. szám alatti divatos: 
nyári faháncs szinü kosztümje íz-
léses rakottszoknyával méltán kell-
tett feltűnést. Ciklámenszinii ma-
deira bluz hatásos volt. A Ber-
zsényi utca l/a. alatti G. Csiászi 
Mária szalón gyönyörű svájci piké-
kosztümje, piros santungruhája fe-
hér kulikabáttal minden igényt ki-
elégített. Tiszaselyem impriméru-
hája ciklámenszinii kulikabátlal a 
bemutató egyik' fénypontja volt. 
Dudásné hölgyfodrász-szalónja új-
szerű frizurái nagy tetszést arat-
tak. Fodrász-szalonja Tisza Lajos 
körút 19 alatt működik. A közön-
ség hálásan tapsolta meg Rimár 
Gábor Lengyel utca 31. számú 
szűcsmester szebbnél-szebb szőr-
méit Ileiber Rózsa,. M. Majoros 
Margit, Seiben Etel ruhái is nagy 
sikert aratlak. Harkányi József Ti-
sza Lajos körút 37. (Református 
palota) szalónja nyári idényszerű 
szövclköpcnyével tűnt fel. Tojás-
héjszinü. különleges szabású ku-
likabátja általános tetszést aratott. 
Ezenkívül egy fekete velúr plalina-
rókás kosztüm kapott sok tapsot, 
bcmulaló általában olyan nagy si-
kernek örvendett, hogy csütörlök 
délután 5 órakor megismétlik a 
Hungária szálló kávéházi termé-
ben. L. I. 

Kollai Sándor, Kigyó utca 1. 
Órás és ékszerész. Férfi és női kar-
órák, .arany és ezüst áruit ajánlja 
szolid árakon. 

Szemüveget, foto amatör munkát 
Wcberlől, Széchenyi-tér 5. (Tör-
vényszék mellett.) 

Laczbó ékszerész, Kárász utca 
14. Veszek magas áron brilliáns 
ékszereket, ezüstöt, kar és zseb-
ódákat. Nagy óra és ékszerjavi-
tás. 

Kobrizsa András, uri és női ci-
pész. Vár u. 1. Vállal uj cipők ké-
szítését és Javítását. 

S P O R T 

M e g n y í l j a 

Hungária felujitofi kerthelyisége 
Tánczenét a Hungária szalonzenekara szolgáltatja 

Régi jóhirii konyha Jó italok 

ÁLLANDÓ B Ú T O R K i á i l i f á s 
é s v á s á r 

A S Z T A L O S M E S T E R E K B Ú T O R C S A R N O K A 
SZENDRÉNYI GÉZA ÉS TARSA SZEGED 

DUGONiCS-TÉR 11. TELEFON: 1-21. 

Dreher Brandy! Dreher s ö r ! Dreher csokoládé! 
A Vásáron a Dreher pavilonban, az Ipartestület vendéglő-

jében és teraszán. Fogya ssza a D R E H E R gyártmányokat* 

SZABÓ ECETGYÁR a Vásáron az Iparcsarnokban az emeleti 

feljárónál. Kérjen savanyitási receptet díjmentesen. 

Gazdag műsor az Ifjúság Hete 
szegedi spor tünnepé lyén 

Csütörtökön gazdag sportműsorral 
folytatódik az Ifjúság Hete Szegeden. 
A sportünnepély, amelyen az ifjú-
ság nagy tömegei vesznek részt, reg-
gel 9 órakor veszi kezdetét a Vasutas-
stadionban. A 48-as vándorzászlóért 
16 mezüllábas csapat viltámlornája 
kezdődne reggel, mielőtt a Vasutas-
stadion volt edzőpályáján roham-
munka keretében kapufákat ásnák le 
,a fiatalok. Délután 2 órakor a piarista 
gimnázium elől staféta indul a Vas-
utas-stadionba, amelynek r>cérkezése 
után ünnepélyes keretek között nyit-
ják meg a nagy pálya pergő műsor-
számait, amelyben "atlétika, kosár-
labda, a kereskedelmi leányiskola 
táncszáma, kerékpárverseny, ökölvívó 
bemutató, tömegbemutató * és labda-
rugómérkőzés szerepel. Az érdeklő-
dőknek a belépés díjtalan. 

A SzAK kerettel utazott el 

Perecesre 

A Pereces ellen készülődő SzAK 
tegpap délután kiadós erőnléti ed-
zést tarLott. A csapat ma reggel 7 
órakor utazott el. A holnap Perece-
sen játszó 11 játékost közvetlenül 
a mérkőzés előtt jelölik ki a követ-
kező keretből: Bakó, Ludas I. Szabó 
Gyuris, Ladányi, Kakuszi, Szokoli, 
Báló, Vörös, Magyar, Kolozsi, Haran-
gozó, Nagy. A Kiesés ellen küzdő 
két csapa'l mérkőzését Kamarás (Klein), 
Árpád vezeti. Bízunk benne, hogy á 
piros-feketék ezúttal megemberelik 
magukat. 

Ma délután Rendőr-Kupa mérkő-
zés Szegeden. Ma délután 6 órakor 
a szegedi rendőrök a vasárhelyi rend-
őrökkel »Rendőr-Kupa« mérkőzést ját-
szanak a Vasutas-stadionban. 

Nőii kosárlabda rangadó. Ma este 
7 órai Kezdettel kerül sorra a Pos-
tás »B«—SzEAC »A« kerületi kosár-
labda bajnoki rangadó mérkőzés a 
Klauzál-gimnázium tornatermében. 

MEZÍTLÁB AS-HIRADó. Vasárnapi 
eredmények: Kecsaéstelepi MaDISz— 
Garami Ernő tanoncottlion 5:2 (3:1), 
Móra törpe—Piaristák 2:0 (0:0). — A 
bajnoksagban résztvevő csapatok ve-
zetői ezen a nélen szerdán este 6 
órakor kötik le mérkőzéseiket a Vö-
rösmarty-ulca 5. szám alatt. — A me-
zítlábas mérkőzései összes szegedi 
játékvezetőit felkérjük, hogy Űrnap-
ján, csütörtökön jelenjenek meg a 
Vasutas-stadionban. 

Török TNadar esküvője. Török Ti-
vadar, a Barátság kiváló labdarugója, 
a fiatal játénvezetőgárda egyik ked-
velt tagja, a válogatott tekejátékos 
ma este negyed 7 órakor tartja eskü-
vőjét Bíró Magáival a móravárosi 
templomban. 

V 
asat, 
asárut, 
argónál 
asaroljunk 

J ó l o l c s ó n 

H i d - u t c a . 2-53. 

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

Telefon: I f a l á l u t 
W argónál 

ásároljunk 

— öngyilkosság. Icl. Kovács 
László 60 éves piaci árus, Szilléri-
sugárut 55. szám alatti lakos szer-
dára virradó éjszaka a padláson 
felakasztotta magát s mire a hoz-
zátartozók rátaláltak, ineghalt. Tet-
tének oka ismeretlen. 

x Márton Ilona Klebelsberg-tér 4. 
az ismert szép kivitelben készit tüll-
rálét teritőket, blúzokat és egyéb 
szebbnél-szebb kézimunkákat, főleg 
külföldi exportra. 

— Halálos gázolás. Battancs) 
Szilveszter soffőr Nagymihály Gás-
pár gépkocsiját vezette a budapest-
szegedi országúton. A 140-es kilo-
méterkőnél elütötte Vörös József 
kisteleki lakost, pki szörnyethalt. 

— Lopás az üzletvezetőségen. Dr. 
Bánsági Ferenc MÁV titkár felje-
lentést tett ismeretlen tetes ellen, 
aki ellopta alig használit borjubör 
aktatáskáját és tavaszi felöltőjét 
az üzletvezetőség II. emelet 62. sz. 
szobájából. 

x Paplant legszebben* hozott 
anyagból is* régi paplanok átdolgo-
zását legolcsóbban Bokor paplan-
iparnál, Polgár-ntca 11. Kérjen ár-
ajánlatot. 

Ballon és esőkabátok, f ü g g ö n y , 
szőnyeg, linóleum, viaszosvászon, 
bútorszövet, gummi gyermekjátékok Linoleumipar 

Kárász-u. 
6 / a 


