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HÍREK 
N A P I R E N D 

Csíilörtök ,julius 3. 

Nemzeti Szinház: Fél 8 érakor 
A nők iskolája. 

Széchenyi Filmszinház: fél 5, féi 7 
léi 9. Ismeretlen imádó. 

Belváros.! Mozi: féi 5, fél 7, féi 9 
A szerető bél arca. 

Korzó Mozi: fél 5,- fél 7, fél 9 
Szellemnek áit a világ. 

Muzeum: Zárva. 
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-7-lg. 

1 Egyetemi könyvtár: Nyitva 8— 7-ig. 

Szolgálatos gyógy SRerlárab: 
Barcsay Károly; Tisza Lajos-körut 

82: Bulcsu Barna: Kjálvdrin-tár 7; 
A". Lőbl örök. B. Láaór Jenő: Kle-
belsberg-tór 4; Selmecai Béla: Soano-
gyitelep IX. utca 489. 

— A polgármester Budapesten. 
Dénes Leó polgármester szerdán 
reggel fontos tárgyalások lebonyo-
lítására Budapestre utazott. Előre-
láthatóan a belügyminisztérium-
ban is tárgyal majd. Ezen a nyá-
ron egyébként, a föltorlódott sok 
munkára való tekintettel a főispán 
ós a polgármester elhatározta, hogy 
nem megy szabadságra. 

— A Szegedi Újságírók és* Műré-
szek Otthonának választmánya ju-
lius 4-én, pénteken délután 3 óra-
kor ülést tart. 

— A Gyermekbarátok Egyesü-
lete közli az érdekeltekke, hogy 
a gyermekstrand csütörtök helyett 
hétfőn, 7-én nyilik meg. 

— Az egyetemi kamaratrió szom-
baton, 5-én fél 7 órai kezdettel 
tartja hangversenyét a zeneiskola 
nagytermében. Műsoron liandel, 
Bacli, .Haydn, Mozart. Mindenkit 
Szívesen várnak, belépődíj nincs. 

x A Drór-IIalonim Marxista Cio-
nista Ifjúsági Mozgalom szomba-
ton esté 8 Órakor a hitközség nagy-
termében műsoros estet tart. Az 
ercci helyzetről beszámol Eliezer 
a Kiblucz Menkad és az Aedud 
Avodu ereci kiküldöttje. Spitzer 
.Vilmos főkántor, operaénekes jid-
dis dalokat ad elő. A műsor többi 
számát az ifjúsági mozgalom helyi 
csoportja adja. Szeretettel hív és 
vár mindenkit a Drór-Halonim sze-
gedi csoportja. 

x A Tóth-Szanatórium szanató-
riumi osztálya megnyílt. Ápolási 
dija: az állami és vasúti intézetek 
közös osztályáéval azonos. Szabad 
orvosválasztás. 

— Felvétel a felsöiparisko óba. 
Az áll. felsöiparisko iában az alka,-
massági vizsgálatok julius 9-én reg-
gel 8 órakor kezdődnek. A felvé-
teli kérelmeket julius 5-ig jce'l be-
adni. A felsőipariskola dolgozók 
iskolájának szeptember 1-én kez-
dődő téli tanévére a felvételi kár-
vényeket már be lehet nyújtani az 
intézet igazgatóságánál, Kálvária-
tér 6b., telefon 666. Ugyanott rész-
letes tájékoztatási ,is aanak. 

Caücau Ciilorka és Csakaládégyár, 
Szeged, Kárász u. 10. sz. alatti 
fióküzletébe kauciós fiókkezelőnő 

azonnal felvétetik. 
Érdeklődni az üzletben. 

írógépet, számológépet 
legmagasabb á r o n 

v á s á r o l o k 

Szenes! 
Irodagép Vállalat, Széchenyi-tér i 

Telefon fi—41. 

Sorocfiow Kör 
zászlóavatása 
vasárnap este fél 9 
órakor a 

Hiiközségi Székházban 

Hadifoglyok beszámolója oroszországi 
élményeikről az MNDSz székházában 

Az MNDSa Tisza Lajos-körúti szék-
házában a szokásos keddi nőnapon 
hazatért hadifoglyok tartottak beszá-
molót óiményeikről. A helyiséget zsú-
folásig megtöltötték az érdeklődők, 
de kint az utcán is nagy tömegek 
hallgatták az élvezetes beszámolókat. 

Dr. Drégely Józsefné elnöki meg-
nyitójában a magyar asszonyok nagy-
fontosságú feladatáról beszélt a 3 
éves terv kapcsán, majd felkérte a 

hadi fogoly vendégeket előadássk meg-
tartása ra. 

— Éleslátásra Tettünk szert oda-
kint — mondotta Bognár Imre volt 
honvéd, szegedi kertész s örömmel 
vártuk hazatérésünkét a demokratikus 
Magyarországba. Mi valamennyien en-
nek az egyedül helyes rendszernek a 
szolgálatába állunk 9 tudjuk, melyik 
párt oldalán tesszük ozt. 

Népi tömegeknek kell ircmyitaniok 

s z ö v e l k e ^ e í i m o z g a l m a t 

A MXP alsó szövetkezeli konferenciája 

Első országos szövetkezeti kon-
ferenciáját tartotta Péter-Pál nap-
ján a Magyar Kommunista Párt. 
Az "ország minden megyéje képvi-
seltette magát a legjobban működő 
szövetkezetek vezetőivel, s reszt-
vettek az értekezleten a szövetke-
zeti központok főtisztviselői is. 

Nagy Imre elvtárs köszöntötte 
a MKP központi vezetősége ne-
vében az egybegyűlteket és mél-
tatta az értekezlet jelentőségét. 

— A szövetkezeti mozgal«m csak 
akkor képviselhet komoly erőt — 
mondotta Nagy Imre —, ha szoro-
san egybefonódik a dolgozó osztá-
lyok törekvésével. Nem elég szö-
vetkezeteket létrehozni, — demo-
kratikus szellemmel ke'l telíteni 
azokat. Ez pedig csak ugy lehet-
séges, ha a népi tömegek irányít-
ják a szövetkezeti mozgalmat." 

Szántó Béla elvtárs, a FSZOK 
elnöke tartott ezután beszámolót 
a szövetkezeti mozgalom jelenlegi 
helyzetéről, feladatairól' és kilátá-

sairól. 
— A fogyasztási szövetkézetek-

nek kell vezetniök az áruzsora le-
töréséért folyó harcot. Azáltal, 
hogy közvetlenül a termelőtől vá-
sárolják meg xiz árucikkeket és 
közvetlenül a fogyasztókhoz juttat-
ják el, kikapcsolják a nagykeres-
kedelem hasznát. 

— A legfontosabb feladót a föld-
műves szövetkezetekre vár: az 
egyéni parasztgazdaságok rendsze-
rének fenntartásával újjá kell szer-
veznünk— szövetkezeti alapon — 
a mezőgazdaságot, jómódúvá kell 
tennünk a parasztságot. A főszem-
pont, hogy a kisparasztok mara-
déktalanul élvezhessék a gépesítés 
és nagyüzemi gazdálkodás előnyeit 
és magas hozadékhoz jussanak. 
Fontos szerep vár a kisipari és 
háziipari szövetkezetekre is. 

— Meg kell honositani hazánk-
ban az u j szövetkezeti lipust: a 
kiskereskedők árubeszerző és áru-
elosztó szövetkezetét. 

Adományok 
a SAS-akció javára 
Megírtuk, Fogy a »Siess, „adj, se-

gíts* mozgalom keretében vasár-
nap gyüjtőnapot rendez a hazatérő 
^hadifoglyok részére a szegedi szo-
ciális felügyelőség. Az eddigi SAS-
gyüjtések során a következő ado-
mányok futottak he: 

ítélőtábla 102.60, Női kereskedelmi 
iskola 8.80, Baross Gábor gimnázium 
21.40, Klauzál Gábor gimnázium 34.— 
Közellátási hivatal 68.18, Szállóri s-uti 
ált iskola 259.38, Alsóvárosi ált. isk. 
4 40, Nagyszéksósi ált. isk. 4.40, Sze-
ged-Környéki ált. isia. 5.20, Evangé-
likus iskola 4.40, Ujszegedi közs.isk. 
4 30, Szegedrókusi ált. isk. 19.70 Ecl-
sőinariskola 7.—, Margit u. polg. "isk. 
4.40, Szenlmiháfyteleki isk. 4.40, Pol-
gári Demokratapárt 54.—, Tőrvény-
szék 31.82, Tudomány E. Orvosi kara 
108.50, Orvosi Dékáni hivatal 34.80, 
Postaigazgatóság 727.90, Pénzügyigaz-
galóság 187.40, Keresk. és Iparkamara 
20.—, Szt. Gellért ált. Isk. 4.40, Le-
ánygimnázium alsóváros 48.—, Orvos-
szövetség operabál bev. 5.790.—, Tu-
domány Egyelem Jogi kara 32.—, Ta-
nítóképző intézel 68.0G, Szt. Imre pol-
gári isk. 113.20. Izraelita hitközség 
121.40, Képzőművészek kiállítása 150.-, 
Dugonics gimnázium 16.—, Felsőköz-
jonti előadás iöv. 185.30, Csengelei 
iskola 43.—, Gyógypedagógiai iskola 

13.40, Gyakorló fiu iskola 42.70. Bol-
dog Gizella leányközépdsk. 7.—, Állami 
leánygimnázium 395.—, Református 
Egyház 155.40, Röszkei iskola 52.20 
Csongrádi s-uÜ ált. isk. 100.—, Görög-
keleti magy. egyház 22.94, _MNDSz nő-
szövetség 591.—, Somogyitelepi iskola 
4.40, Tudomány Egyetem 62.—, Ke-
reskedelmi fiu iskola 10.—, Dugonics 
il. polgári 14.90, Szeged thj. város 
20.—, Nemzeti Segély 3.—. 
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A párizsi értekezlet 
Kedden Bidault francia külügy-

miniszter terjesztette elő indítvá-
nyát. ö is bizottság felállítását ja-
vasolta, mely Anglia. Franciaor-
szág és a Szovjetunió, valamint 
töbn európai állam képviselőjéből 
állna. A szükségletekről 1947 szep-
tember l-ig jelentést kellene készí-
teni. 

Ezután a külügyminiszterek meg-
szakították ülésüket és hozzákezd-
tek a javaslat tanulmányozásához. 

Ma alakul meg 
a Magyar Kommunista Párt 

szegedi honvédségi csoportja 
Orley altábornagy eltávolttásávni a 

szegedi honvédkerület roméljük most 
már tántoríthatatlanul az igazi haladó 
szellemű demokrácia útjára lépett. 
Orley parancsnoksága alatt — ismerve 
az összeesküvéssel kaj>csolatos kom-
binációkat —, bizonyos érthető gya-
nakvással figyeltük a szegedi hon-
védség munkáját. Ezt á gyanakvá-
sunkat lappunk hasábjain nem egy-
szer ki is fejtettük. 

Annái nagyobb örömmel üdvözöl-
jük most liszt, tiszthelyettes ós le-
génységi állományú elvtársainknak 
azt az elhatározását, hogy megalakit-

f — Fogorvosi rendelés, a Nemzeti 
í Segélyben. Igazoltan szegénysorsu, 
1 szegénységi bizonyítvánnyal ren-
delkező terhes anyáknak fogkeze-

• lése az iskolafogászaton megkez-
, dődött. (Szeged, Dózsa György-u. 
18. Nemzeti Segély épülete.) 

K o r g ó b a H L ma premier i 
Ha-Ho-tával kell kacagnia mindenkinek az évad legvi-

dámabb uj amerikai Mopex f i lmjében! 

A B B O T T é s C O S T E L L O 

párat lanu l mulatságos főszereplésével 

Szellemnek áll a világ 
Műsort bevezeti: Nemzefközi Mopex vt ághiradó 

Előadások: fél 5, fél 7 és fél 9. 

Jöjjön a R A F F A I f 

M M i Rózsa énekel 

étterein és kávéház 
kertheíy'ségéhe 

CITY J A Z Z 

énekesnő. 

ZÁRÓRA REGGEL <£ ÓRAKOR. 

ugyanis biztositékot nyújt minden 
igazán demokratikus érzelmű ember 
szalmára arravonatkozóan, hogy a 
honvédség igazi hivatását — minden 
körülmények között — be fogja töl-
teni. Ez a hivatás pedig nem más, 
mint a nép szolgálata. A honvédség 
tágjai ugyanis »a népből :í népért* 
jelszóval kell, hogy meneteljenek az 
újjáépülő szociális Magyarország felé. 
Ez persze nem könnyű feladat, meri 
harcol jelent. Harcot a maradiság, 
a mult feudális eszmónyoi ellen a 
haladöszellemü demokrácia megvaló-
sításáért. De harcot jelent azok el-
len is, akik nem akarják megérteni 
az idők szavát és in'ég mindig két-
felé sandítanak és nyíltan, vagy ti-
tokban még mindig abban mester-
kednek, hogy akadályozzák a lelkek 
és az ország újjáépítését és ujbót 
rabszolgaságba hajtsak a magyar né-
pet. 

Pártunknak ez a ma n^egnjakuté 
friss, fiatal szervezete éppen azért 
örömmel várja mindazokat a bonvódi 
bajtársakat a közös munkára, akik 
ebi km i a harcban együtt akarnak me-
netelni valünk. Bajtársi együttműkö-
dést ajánl fel azoknak, akik más 
pártok kereteiben, "de ugyanerre at 
célra törekednék. Azoknak pedig, akik 
még mindig vonakodnak, odakiáltja., 
nincs löbbó vissza! Csak egy nt van, 
előre, mert ml itt vagyunk és ébe-
ren őrködünk! 

Meghalt a süteménytől 
Rigó Istvánná '49 éves Tabán-

utca 8. számú lakos egy, kakast vá-

gott ebédre és sütött hozzá kré-

mest, meg meggyes lepényt. Fér-

jévél és Júlia leányával jól meg-

ebédeltek, megkínálták Süli József-

né vendégüket és estére az egész 

társaságot beszállították a belgyó-

gyászati klinikára. Ott Rigó István-

ná súlyos gyomormérgezésébe be-

lehalt. Férje, leánya és Süli''József-

né is életveszélyes állapotban fek-

szik! a klinikán. Még nem tudni,, a 

krémes vagy meggyeslepény okoz-

la-e a súlyos szerencsétlenséget. 

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 
TELEFON 490 

Csütörtöktől — vasárnapig! 
Uj amerikai Mopex film 

Süierefleii imádé 
A legszellemesebb vígjáték 

Főszereplők : 
RITA HAYWORTII, 
ERE!) ASTAIRE, 
ADOLF MONJOU 
A műsor keretében személye-
sen fellép: 

K A Z A L L Á S Z L Ó 
g Legközkedveltebb jazzénekes. 

Zongorán kisér : 
SCHILLER SOLTI TAMÁS 

Azonkívül: Híradók. 

Előadások fél 5, fél 7 ós fél 9-kor. 
Pénztár d. e. 11—12 ómig. Dél-
után az előadás kezdete előtt egy 

fél árával. 


