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N A P I K E N Ü 

Szerda, augusztus 20. 

Nemzeti Szinház: Nyári szünet. 
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, 

fél 9: Londoni éjszakák. Csütörtökön: 
Kacagó képeskönyv. 

j Belvárosi Mozt" fél 5. fél 7, fél 9 
Mindenki szeretője. Csütörtökön is. 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7, tét » 
Zsebtolvaj a feleségem. Csütörtö-
kön is. 

Muzeum: Zárra. 
Somogyi-könyvtár: Nvitva 9-t® 7-ig 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8— l-ig 

Szolgálatos gyágytzortárak: 

Franki József: Szent György-tér 6; 
Temesváry József: Klauzál-tér 9; Sur 
jányi József: Kossuth Lajos-sugárut 
81; Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. 
utca 489. 

— Időjárásjelcnlés. Várható idő-
járás szerda estig: Mérsékelt szél 
délben és délután több felhő, ma 
száraz idő, holnap helyenként zá-
poreső, zivatar, a meleg tovább tart 

— Lapunk legközelebbi száma 
Szent Islván ünnepe miatt pénte-
ken reggel a rendes időben ielcnik 
meg. 

— Budapestre utazott a polgár-
mester. Dénes Leó polgármester a 
közmunkák ügyében kedden Buda-
pestre ulazolt, igy a rendes heti 
tanácsü ést csü ö tökön tartják meg 

— Kitüntetett kereskedő. Kolozs 
Lajos szegedi kereskedő a magyar 
szabadságrend bronz fokozalál kap-
ta demokráciánk megerősítése ér 
dekében kifejteit munkásságáért. 

— Kedden délután a Szociálde-
mokrata Párt országos pártnapot 
tartolt Budapesten a Hősök-terén 
ahol Szakasüs Árpád mondott be-
szédet. 

— Gyászoló tömeg kísérte utolsó 
útjára dr. Pap Róbertet. Szeged 
egyik legismertebb és legmarkán-
sabb egyénisége volt dr. Pap Ró-
bert, akinek tragikus halála min-
denkit megrendileít. Az elhunytat 
kedden délután temették óriási 
részvét mellett. 

József nttila emléke a szegedi egyetemen 

DLGÁSZ 
Üzlot: Ká ró* a. 3L f « * | f f c ? f § $ 
Üzem Tápét***? . I * ® 1 * H » f l | * 

— Tizenegy hivatal nyert elhe-
lyezést magánházban. Mint már je-
lentettük, a város számításokat vé-
gez. hogy mennyiben fizetődik ki á 
kaszárnyáknak "hivatallá' való át-
alakítása. A városi mérnöki hiva-
tal megállapította, hogy összesen 
11 állami és városi hivatal műkö-
dik magánházban. A további pénz-
ügyi kalkulációk folyamaiban van-
nak. 

— A szegedi ősszeíróbiztosok és 
összeiróbizotlságok tagjai küldött-
ségileg keresték fel Pálfy György 
főispánt és kérték közbenjárását a 
kormányzatnál elvégzett munkájuk 
honorálására. Miután sokan az ösz-
szeiróbizottság tagjai közül mun-
kanélküliek, tette a kérést indo-
kolttá. 

R e t o r t a f a s z é n 
DÉLVIDÉKI (VÉRTES) 

SZÉNKERESKEDELMI Rt. 

Boldogasszony- m ^ 
sugárut I | 

A Móricz Zsigmond Népi 
Kollégium beadvánnyal fordult 
a szegedi egyetemi tanácshoz, 
melyben bejelentette, hogy Jói-
zsef Attila emlékét táblával és 
relieffel kívánja megörökíteni a 
központi egyetem falán. Az 
egy Merni tanács azonban nem 
értékelte egykori hal'gafófának 
szellemi nagyságát és másodszor 
is hü maradt Horger(lanár szel-
lemi örökségéhez és ismételten 
kitiltotta Jóizsef Attilát a <,szeged-
egyetemről, amennyiben csak a 
magyar intéze fb"n engedélyezte 
az emléktábla felállítását. A Mó-

ricz Zsigmond Népi Kollégium 
hallgatói azonban bíznak a ha-
ladó szellem diadalában és az 
emléktábla, ia Jamint a relieff 
hamarosan elkészül. A Derko-
l its Népi Kollégium fiai készí-
tik az emléktáblát. A művészi 
munkáért nem számítanak sem-
mit, csak a nyersanyag beszer-
zésének árára volna szükség. A 

Móricz Zsigmond Népi Kollé-
gium pcadvánnyal fordult a vá-
roshoz, melyben kérte az em-
lékmű költségeihez a város 
anyagi támogatását. 

— Motorral a villanyoszlopnak. 
Viléz József 17 éves kereskedőta-
nonc, Tavasz-utca 7. számú lakos 
este fél 7 órakor motorkerékpár-
ral nekibajtott a villanyoszlopnak. 
Súlyos agyrázkódással a sebészeti 
klinikára szállították. Állapota sú-
lyos, de nem életveszélyes. 

x A HONSz szegedi csoport fel-
hívja hadirokkant;, hadiözvegy és 
hadiárva tagjait, hogv irodájában, 
Dugonics-utca 12. szám alatt dél-
előtt 9—12 óra közölt jelentkezze-
nek munkábahelyezés előjegyzése 
végett. 

x A máj megbetegedéseinél reg-
gelente éhgyomorra egy pohár Fe-
renc József keserüvizet. Kérdezze 
meg orvosát! 

x Seresné dr. Bucsy Piroska fog-
orvos szabadságáról visszaérkezett. 
Rendel délelőtt 9—l-ig. 

— Az MNDSz felsővárosi cso-

portja minden héten csülörtökön 

délután 5—7 óra között panaszna-

pot tart. Vezetőség. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének szeged-rókusi cso 
portja augusztus 21-én a rókusi is-
kola udvarán műsoros nőnapot 
rendez 6 órai kezdettel. A hadifog-
lyokról és. nőproblémákról beszél 
E.-né Kovács Margit. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 

— ördöghlől loplak, ördögh Já 
nos Nagyszéksós 311. számú lanyá 
jából elloptak három kereszt rozs 
búzát 150 forint értékben. A ta 
nyától lábnyomok, majd keréknyo 
mok vezetlek s azok alapján eíin 
dúlva* rövidesen kézrekerül a tet 
tes. 

Muzsikáló nyári esték 
19-én, kedden este 8 órai kezdettel: 

20-án, szerdán este 7 órai kezdettel: 
21-én, csütörtökön 8 órai kezdettel: 

22-én, pénteken 8 órai kezdettel: 
23-án, szombaton 8 órai kezdettel: 
23-án, szombaton 7 órai kezdettel: 

Móravároson a Kolozsvári téren. 
Közreműködnek a Munkás Kultur. 
szövetség tagjai és az Állami Nem-
zeti Szinház 35 tagu zenekara. 

Szafymazon Algyőn és Sándorfalván. 
Soniogyilclepcn a Zárdaiskola előtti-

téren. 
Rókuson Klapka-tér (Uj-tér) 
A Széchenyi-téren. 
Szentniihálytelckcn az uj iskola előtti-

téren. 

A Magyar Kommunista Párt választási gyűlései: 
Augusztus 20-án: 

Szőreg délelőtt 
Deszk délután 4 órakor 
Gyála délután 2 órakor 
Kistemplomtanya 12 órakor 
Szatymaz délután 

Előadó: Berár Demeter 
» Dániel György 
» Tombácz Imre 
» Kiss János, Bodor Károly 
» Bartha János lelké jz-szá-

zados 

Augusztus 24-én: 

Fehértó délelőtt 11 órakor 
Győriszéki iskola 

Sándorfalva délelőtt 10 órakor 
Kübekháza délután 3 órakor 

Zsombó délelőtt 
Forráskút délelőtt 
Kulipintyó délután 

Algyő délelőtt 9 órakor 
Böszke délelőtt 
Ruzsajárás délután 6 órakor 
Feketeszél délután 

Pusztamérges déli 12 órakor 
Domaszék 
ötlömös délelőtt 
Csengele délelőtt 
Kübekháza délután * 

Előadó: Bartha János lelkész-szá-
zados 

» Dr. Zöld Sándor 
» Bartha János lelkész-szá-

zados 
» Farkas István 
» Bodor Károly 
t Farkas István, Bodor Ká-

roly 
» Dániel György 
» Dénes Leó polgármester 
» Tombácz Imre 
» Bedő Kálmán, Daróczi 

Vince 
» id. Komócsin Mihály 
» Strack Ádám 
» Tombácz Imre 
» Komócsin Zoltán 
» Perjési László 

Augusztus 30-án: 

Kiskundorozsma d. e. 6 órakor Előadó: Komócsin Zoltán 

S z e p t e m b e r 5 - é n n y í l i k a 

Budapesti őszi vásár 
a Városligetben. — 5O 0 vasul! kedvezmény. 

— Közismert besúgó a népi-
ügyészségen. A harmincas években 
közismert rendőrségi besúgó volt 
Scheibel Gyula közellátási nyomo-
zó, aki számos baloldali mozgalmi 
embert buktatott le. 1911-től kez-
dődően már a zsidók üldözése is 
programjába tartozott. Több zsidói 
személyt hurcoltatott el, sőt gyanú 
van arra* hogy partizánva'dászat-
ban is résztvett. A népügyészségen 
igyekszik tiszlára mosni magát, de 
a súlyosan terhelő adatok birtoká-
ban dr. Bózsó Béla népügyész el-
rendelte előzetes letartóztalását. 

x A Magyar Cionista Szövetség 
marxista pártjai, a Cionista Mun 
kásegység Pártja és a Borochow 
Kör augusztus 21-én, csülörtökön 
este fél 7 lórakor a »Dror« ifj. moz-
galom gyermekotthonának udva-
rán (Moszkvai-körut 1.) szabadiéri 
zeneestet tartanak. Fellépnek a 
Nemzeti Szinház művészei, a kél 
párt művészei és a »Dror«-gyer-
mekkórus. Mindenkit szerelettel vá-
runk 1 

— Lopott krumplit áruit. Szűcs 
Mátyás mórahahm lakos kétszer! 
is felásta Farkas Józsefné Móra-
halom 561. számú fö djét, ahonnan 
40—45 kiló krumplit lopott. Ebből 
31 kilót eladott a piacon, a többil 
saját háztartásában fogyasztotta él. 
Védekezésül azt adta elő, hogy ha-
dirokkant és nem tud dolgozni. Ez-
zel szemben már tavaly is letten-
érték krumplilopáson. Eljárás in-
dult ellene. 

— Műsoros est a rendörlanosz-
lálynál. Vasárnap esle a rendőrtan-
osztály részére jólsikerült műsoros 
estet rendezlek. A rendőrzenekari 
Varga Lehel karnagy vezényelte, 
a MaDISz-dalárda, a munkás kul-
turszövelség tagjai: Halász Zsuzsa, 
Bércziné Júlia, Takó Tivadar, Ko-
vács Imre, Szuhainé Ilona, Matu-
ráné M. Livia, Kovács Bandi, Te-
mesvári Margit, Kardos Marika, 
Simkó Terike, Sárvári György sok 
tapsot kauolt. A kíséretet zongorán 
Kertész Mária, továbbá Konstantin 
Pista cigányzenekara látta el. Aa 
űdvözlőbeszédet Kiss János mond-
ta el. 

\z Alföld legnagyobb táb laüveg 

és ü v e g á r u nagykereskedés* 

üvegezést 
vál lalat 

Vlérev n . I. 

Körösi Géza 
Telefon- 5-07 

Dreher Sörrel 
olfsa szomját 

Fafudi Testvérek 
gőzhenger 

és 
Paprikamalom 
SZEGED 

Délibáb utca 67—71. szám1. 
Telefon: 4—42. 

Szegedi 
Közúti 

VaspályaRt. 
S Z E G E D 

Külső Pulc-utca 2. s z . 
Telefon: 4,-72. 


