
v . i/lo iuójus 12. !) r i w » i ; v » « l> k s Z a u 5 

TOVÁBB TART A MELEG 

M isékelt dél', d'T e'rtl szél, változó 

leié ztva'nr, a mohg tovább tart. 
-őzet, több-

\ \ p l k b !\ i» 

Szerda, május 12. 

Nemzeti Színház léi 8 óra-
'kor:- János vitéz. 

Belvárost Mozi 4. 6, 8 óra-
kor C.isco gyfiz. 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 
B órakor- Veszélyes őrjárat. 

Széchenvf Híradó Mozt dél-
előtt 11 órától délután 3 óráig 
fo! v hVasos előadások. 

Korzó Mozi 4, 6. 8 órakor: 
Ha Telke! a nap. 

M 11 /.eum: szépin üvészetl és 
ÜSTV_ szeti osztály nyitva 9—2 
órái a 

Fevete ít könyvtár nyitva: 
B—7 óráig. 

Somog-M könyvtár nyltrf 
• 7 óráig 

s/oleahilo* gyáívs/ertácsk: 

Rorbélv József őrök. b. Ugry 
I. risza L.-körut 20; Leskó 
Vilmos- Újszeged, Vedres-u. 1; 
(Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
dorasszonv-sugámt 31; Zakar 
5 örök. K. Málhé Mihály: Va-
léria-tér t • 

— o Sándor halólá-
nak évfordulója. Ma egy 
éve liall meg tragikus hirte-
lenré 'gel Gárdos Sándor, a 
Délmagyarország néhai ki-
váló íe e'üs sz erkesztője. Ha-
lálának /fordulóján tiszte-
lői. !>ar:ilai közül sokan ke-
reslek fel sírját és kegye-
lettel áldoztak a kitűnő új-
ságíró emlékének. 

— MII tárgyal a kis- és 
kőzgvü'é®, A mai kisgyűlés! 
Ks a holnapi közgyűlést elő-
készítő tanács kedden Dé-
nes T oó polgármester el-
liöklelével háromórás tár-
(tyaláson vitatta meg a vá-
ros parlamentje elé kerülő 
(igveket. A tárgysorozaton 
fczámos Szabadságolás, 
nvugdijbahelyezés. szolgá-
lati idő betudása iránti ké-
relmek, a gőzfürdő, a sze-
inélfuvnrozás vízdíjak, te-
lepi házhelyek átruházási 
dijainak uj megállapítása, 
ütemeknek nyújtandó fűg-
gőkölcsönök, altiszti és tűz-
oltó ruhák beszerzése és 
egvéb folyó ügvek szerepel-
nek 

— Pünkösd kél napján 
zárva lesznek az üzletek. A 
kereskedelem és szövetke-
ze! ügyi minisztérium közli, 
hogy'az üzleteket pünkösd 
Invndkét napján zárva keli 
tartani, kivéve a cukorká-
it-leteket 

— B.:nl J g-> forgalmunk. \ 
jN. mzed Bank májíis 7-1 ki-
(mutalása szerint a bank-

Íegy forgalom az április 30-i 

orgalommal szemben 83 
tnillió frt-tal 1.961.9 millió 
frt-ra csökkent. 

x Fogorvosok, fogtechni-
kusok! Az összes fogászati 
fcikkek legjobb beszerzési 
lorrása Kretsch Dental de-
pót Szeged, Széchenyi-tér 17. 
ySandberg-cégnél.) 

Garden partyt 

rendezett szombaton a 
szegedi Szent Imre kollé-
gium. A Tisza-szálló ujon 
nan nyilt, fénvárban usző 
kerthelvíségében előkelő 
merevséggel, szinte kivé-
tel nélkül feketében lé-
zengtek az enyhén reak-
ciós kollégium diák jai' és 
néhány kisestélyis leány. 
A részvétlenség oka első-
sorban *a meghívásos ala-
po» létrejött rendezés, a 
ti7. forintos vendége és öt* 
forintos diák belépőjegy 
volt. Azonkívül az, hogy 
a szegedi ifjúságot ma 
már nem érdeklik a hang-
zatos elnevezés alatt rek-
lámozott kl i k k m ü-vigad O" 
zásojc és jazz-helyre-tyu-
tyuk . . . 

— Gorkij emléke Szege-
den. A Magvar-Szovjel Mű-
velődési Társaság vasárnap 
délelőtt fél 10 és fél 12 óra-
kor a halhatatlan orosz iró, 
Gorkij Maxim 80. születés-
napja alkalmából műsoros 
matinét rendez filmbemuta-
tóval a Belvárosi Moziban. 
.Tegyek (50 filléres árban 
kaphatók a Délmngyaror-
svár* kiadóhivatalában és a 
MSzMT Klauzál-tér 3 szám 
alatti helyiségében. 

— V felsőközponti VllBSz 
köszönete. A Volt Hadifog-
lyok Bajtársi Szövetsége fel-
sőközponti csoportjának ve-
zetősége ezúton mond kö-
szönetet a Szövetséget pár-
toló tagoknak Ezek dr. 
Barna László fuvaros, Lász-
ló János plébános, Né-
met József vendéglős, Dely 
László fakereskedő, dr. Ko-
rody István városi orvos, 
Torontáli János gazdasági 
iskolai igazgató. Kosztra 
Lajos nyűg. irodaf ŐMszt 
Nagy Béláné postamester, 
Dr. Barna László és Dely 
Ferenc vállalatuknál csak 
vott hadifoglyokat alkalma-
zott. 

— F'őadássorozal a bol-
sevik párl történelérőt A 
rádió szabadegyetemének 
keretében dr. Szántó Bezső, 
a Magyar-Szovjet Művelődé-
si Társaság főtitkára soro-
zatos előadásokat tart a 
Szovjetunió kommunista 
(bolsevik) pártjának törté-
netéről. Az első előadás Bu-
dapest II. hullámhosszán, 
május 14-én pénteken este 
fél 9 órakor lesz. 

— A Csillagban Izgatott a 
letartóztató Intézeti had-
nagy. Imre András letartóz-
tató" intézeti hadnagy a Csil-
lagbörtönben a választások 
alatt és utána sorozatosan 
izgatott a demokrácia és a' 
demokratikus pártok veze-
tői ellen. Eljárás indult el-
lene, a népügyészség kihnil-

f;alása után tegnap letartőz-
atta.. 

S : o n b a f o r i é l m u n k á s 

ünnepségeket 
tartanak Szegeden 
Május 15-én, szombaton min-

den üzemben, ahol élmuuká-
sok vannak, bensőséges ün-
nepségeket rendeznek. Az ün-
nepségeket színes műsor tölti 
ki. azonkívül a szaktanács kép-
viselője szólal fel. Minden ün-
nepségen maguk az ünnepelt 
élmunkások is beszámolnak a 
budapesti élmunkástalálkozó-
ról. A rendezések célja még 
szorosabbá lenni az élmunká-
sok és munkástarsaiknak mun-
ka közben kialakult szívélyes 
kapcsolatát. 

— v szegedi egyelem kí-
sérleti fizikai intézete tudo-
mányos munkaversenyre 
hivta ki a budapesti, deb-
receni és péesi egyetemek fi-
zikai intézeteit. Á verseny-
ben a verseny id^je alatt 
nyomtatásban megjelent, 
vagy legalább is kéziratban 
elkészített szigorúan tudo-
mányos jellegű, önálló ku-
tatásokon alapuló, uj ered-
ményeket tarlalmazó' dolgo-
zatokkal vesznek részt. Ez-
zel a fizikai intézet az egye-
temi haligalók számára hir-
detett munkaversenyen kí-
vül ujabb vonalon kapcso-
lódott he a munkaversenv-
be. 

— Forum Club naptár: 
Csütörtökön este 9 órakor 
előadást tart Both Béla, a 
Szegedi Nemzeti Szinház 
igazgatója *A munkás és kö-
zönség* cimmel. 

x Hirdetmény. A Zákányi 
Kisgazdák Vadásztársasága a 
18-as területre uj tagokat 
vesz fel Jelentkezni lehel 
május 25-ig Farkas Ferenc 
szeszfőzdésnél, Zákány 41. 

x Féláru utazás Budapest-
re a Protestáns Kulturna-
pek alkalmából Odautazás 
május 15-től 23-ig: visszauta-
zás'május 20-tól 27-ig. A fél-
áru utazásra jogositó iga-
zolványok és menetjegyek 
az TBÜSZ M4V HIV. Menet-
jegyirodán /Tisza-szálló) 
válthatók. 

x Iparosok figyelmébe. A 
Szegedi Ipartestület és a 
KtOSz helyi csoportja elő-
adássorozatának keretében 
Weiner Zoltán, a KTOSz 
budapesti vezetőségének a 
tagjn tart előadást »A kis-
iparosság aktuális problé-
mái* cimmel május 12-én 
délután 6 órakor az Ipar-
testület nagytermében 

x Béznállc. Arzola. Móri-
tól. Darsln Agrllox, Kertl-
nol. perme-e/ős/pr kapható. 
Niko'in fiő'o'jyezlte'öMező-
gazdáknál. Valéria-tér 4 

D U G A S Z 

t s S S E i fesí tisztit 

Szerdán nyilih meg RAFFAY 

K e m é n d y A n d r á s jazz-énekes felléptével 

City jazz, Tere Fere kltttnft konyhája. Záróra 4-kor 

— A pedagógusok tovább-
képző tanfolyamán csütör-
tökön délután 3 órai kez-
dettel a Klauzál Gábor gim-
náziumban dr. Erdődi Jó-
zsef főiskolai tanár tart elő-
adást: »A Szovjetunió tör-
ténete* címmel. 

x Mosl vásároljon! Dolgo-
zóknak 5 százalék árenged-
mény cikkeinkből. Napszem-
üvegek egészségügyi cikkek 
nagy választékban Oplikó 
Ivisyó-ulca 1. 

x Csepel 100 motorkerék-
párt, kerékpárt, kerékpár-
gumit részletre szállít Mar-
kovié/ műszaki üzlet, 'i'isza 
Lajos-körut 14 
x Fendezze érettségi találko-

zó üsszejövelelvil a Vigadó 
lerras/.áu. 

B U D A P E S T I UMlímií %H3AR 
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Féláru utazásra 
és sok egyéb jelentős kedvezmény igénybevételére 
Jogosító 

vásárigazolvány 
már országszerte kapható a Budapesti Nemzetköz ! 
Vásár minden tb. képviseleténé! és az IHlJSz me-| 
neljegyiroda vidéki fiókjainál és kirendeltségiéinél 

FÉLARON UTAZHAT: 
Budapestre VI. 5-től VI. 21-ig. 
Budapestről VI. 11-VT. 27-ig. 

A féláru utazási kedvezmény — a M \V gyorsmolo-
ros járatait kivéve — minden voualneui és miurienf 
hajó kocsiosztályára évényes. 

— Az L'jságliróoUbon hí-
rei. Május 14-én, pénteken 
délulán fél 4 órakor a Sze-
gedi Újságírók és Művészek 
Otthonának választmánya 
ülést tart. Ugyancsak május 
14-én este fel 10 órai kez-
dettel vitaest Az idegen 
gyermekről. A vitaesten 
résztvesz Both Béla igazga-
tó, dr Békv Júlia drama-
turg, Hegedűs Tibor, a da-
rab rendezője, a szereplők 
és a kritikusok. \ vitában 
a közönség részéről bárki 
felszólalhat. 

— A Lemezgvár Nöbi-
zoltsóga szépen sikerült 
Anyák- és Gyermekek nap-
iát' rendezett. A megjelent 
80 gyermeket és azok szüle-
it a bizottság titkárnője üd-
vözölje. Gyermekszavalalok 
után az MNDSz bét-.'.•-Lá-
za szórakoztatta a csöppré-
geket. akik egv-egv kis vi-
rágcsokrot kaptak édes-
aiivjuk száméra, majd a 
nőhizottság ízletes uzsonnát 
adott kis vendégeinek. 

— Az iskolák hálája az 
MNDSz-neb. Az MNDSz feb-
ruár 1-től május 1-ig Szeged 
25 általános iskolájának 
1300 tanulója számára min-
dennap ingyenes ebédet 
adott. Az iskolák most me-
leghangú köszönőlevelek-
ben fejezték kl háláinkat a 
nőszövetségnek. Eddig a 
Szent Margit általános is-
kola. a Margit-utcai általá-
nos' és polgári iskola, a ró-
kusi általános iskola és a 
Szilléri-sngáruti általános is-
kola mondott köszönetet 
az MNDSz-nok az ebédel-
tetést akcióért. 

— Uj tanyaközpont Len-
gyelkápolnán. A város gyors 
egymásutánban létesíti ala-
nyai lakosság életszükségle-
téinek megfelelően az uj 
tanyai központokat. Legkö-
zelebb Lengvelkápolnn Kap 
önálló közigazgatási kiren-
deltséget. Egyelőre hat fő-
nyi személyzet látja el a 
szolgálatot és a 11 ezer ka-
tasztrális hold kiterjedésű 
közigazgatási kirendeltség 
bizonyára nagy könnyítési 
és időmegtakarítást jeleni a 
parasztságnak. 

— A közigazgatási bírás-
kodás jövője. Dr. Csorba Já-
nos, a in a gyár közigazgatási 
bíróság elnöke csütörtökön 
délelőtt H órakor tartja meg 
a jog: karon hirdetett elő-
adássorozatának utolsó elő-
adását A közigazgatási bí-
ráskodás jövője* cimen a 
jogi kar 1 számú lanlermó-
ben (Dunoiiie- -tér 13., IL). 
Érdeklődőket szívesen lál-

i uak 

— A felsővárost MNDSz 
műsoros estje. Az MNDSz 
felsővárosi csoportja vasár-
nap este zászlója javára mű-
soros eslet rendezett. A jól 
sikerült esten a leány- és 
fiukereskedelmi ifjúsága 
adott elő különböző műsor-
számokat, dr Kappet Gvu-
láné. Papp Mária és d r Sza-
bó Béláné* tanárok vezeté-
sével 

— Tajfvó és cukrászda a/. 
Anna-forrásnál és a partfjir-
dőn. Az egyre rendezettebb 
viszonyok közé kerülő Köz-
ponti Tejcsarnok életre való 
ötletet valósit mec. Ugyanis 
az Vnna-forrás Calvin-téri 
pavillonjábnn teiivót és cuk-
rászdát rendez be és nervnn-
csak cukrászdát és tejivót lé-
tesít a közeli hetekben meg-
nyíló partfürdőn is. A város 
tanácsa megelégedéssel tette 
magáévá a tervet és a szük-
séges berendezések beszer-
zésére 20.000 forint függő 
kölcsönt engedélyezett 

x Soffö"fskol« előkészít 
személy és teherautó mo-
torkerékpár vizsgára felelős-
ség mellett. Mü'lor Béla, Vár 
ulca 4. Főposta mellett. Te-
lefon: 618 

— Nőkontíressttisi beszá-
moló. Szerdán délután 5 
órakor az MNDSz székhá-
zában (Tisza l.ajos-kövut .">71 
dr. Sörös Jen öné Gimnázi-
umi tanárnő és Berezvav 
Imréné megvel titkár tart 
beszámolót az országos •>."-
kongresszusról. A vezetőség 
kéri valamennvi csonorljál, 
hogy teljes létszámmal je-
lenjenek meg 

— A VAOSz kultureslje 
az ujszegedi kendergyárbatt. 
Az ujszegedi kendergvá'" 
kul I uríer m ében pün k <>sd 
Vasárnapján,!este 7 órai kez-
dettel kitűnő mű sorú kul-
turestet rendez a gyár veze-
tősége. A kendergváriak 
meghívására a VAOSz kul-
hírcsoportja fogja bemutat-
ni tudását a gyár dolgozói-
nak egy tavaszi kulturest 
kerelében. Az esten a főis-
pán és a polgármester ve-
zetésével a városi alkalma-
zottak teljes számban meg-
jelennek, hogy megalapoz-
zák a gyár és a város dol-
gozóinak egvséghe kapcso-
lását. 

Legfőbb 
cukoriát, csokoládét legelő-
nyösebben 

K o v á c s n á l 
Szegou, liszat Ln-kórut .48. 

Tetdntse ne i *»&»(••»»>-


