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F F OS ftJSZA KAI LEHŰLÉS 

Mérsékel' helyenként élónk északi. északkeledI «iél, 
•titozó fcHtözel, többfelé ÖpőrésÖ, zivatar, t rös éjaza-
fcal leWÜés. egy-két helyen esetleg talajmeutí fagy. A 
nappali hőmérséklet allft vá lloríh. 

v p l k l. n d 

Szerda, május 19. 

^ Nemzeti Szinliáz fél 8kor: 
fllliarmónilnis hangverseny. 

Belvárosi Mozi 4. 6, 8-kor: 
•eszteroe ostroma. 

Széchenyi Filmszínház 4, 8, 
t órakor:* Forgószél. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 érakor: 
'AT Angyalvár börtöne. 

Muzeudi: szépművészeti és 
ősrégészeti osztály nyitva fi—2 
óráig 

Egyetemi könyvfér nyitva: 
éráig. 

Somocvi könyvtár nyltra. 
»- 7 óra la 

SioljiHales gyógyszertárak: 

Icin/.iiiger örök.: Horvátli 
M.-ulca: Fósa Balázs: Kálvá-
ria-utca; dr. Kocsis 1. End-
rémé: Földraűves-utca; Selrae 
•ka Béla: Somogyileiep IX. u. 

— Felhívás előttííclöink-
tiez! Kérjük nyaralni utazó 
előfizetőinket, "hogy nyara-
lóhelyük pontos elmét, a 
nyaralás kezdetének és .be-
fejezésének időpontját, va-
lamint jelenlegi (állaudó)cí-
műket, a nyaralás kezdete 
előtt néhány nappal velünk 
közölni szíveskedjenek'. V 
kiadóhivatal. 

Amerikai magyarok 
Szegedin. A Magyarok Vi-
lágszövetsége arról értesítet-
te Szeged városát, hogy a 
közeljövőben nagyobb cso-
por! a meri kai magyar ér-
kezi! a város megtekinté-
sén'. 

Még nyo'.c vagon hur-
gauva érlelik májusban. 
A ni in I a Dúmagyarország 
me;?ir|a, a Vávárosnatnény-
ből érkezeit egy Vagon bur-
gonya' pünkösd hétfőjén a 
•Tisza l.ajos-köruli vágányra 
betolt vagonból ótkilós ada-
gokban kiosztották az ellá-
tatlanoknak. Bár az óburgo-
nya készlelek kifogyóban 
Mannák, érlesülésünk szerint 
május hónapban még nyolc 
vagon burgonya érkezik 
Sangcdre. 

- Ilr. Csonka Nándor 
Gg.wéd Iiirleien halála. Pün-
kösd ihélfőjén este 8 óra táj-
ban dr. Csonka Nándor is-
mert szegcdi ügyvéd Atlila-
titca 7. szám alatti lakásán 
rokonaival kártyázga tol t, 
amikor hirtelen rosszul lett 
és a nemsokára a lielvszin-
re'érkezett mentőorvos csak 
bekövetkezett halálát tudta 
megállapítani. Az orvosi 
vizsgálat szerinl dr. Csonka 
Nándor halálát agvvérzés 
okozta. 

— A KISOSz előadássoro-
zata. A KISOSz rendezésé-
ben 21-én, pénteken délután 
a kiskereskedők továbbkép-
zésérc előadássorozat indul 
meg. Az előadásokat min-
den kedden és pénteken dél-
után f> órakor tartják meg. 
Az előadásokat Simon Bé-
la, Komócsin Mihály. 
Tombácz Imre, dr. Iszlai 
István, dr. Demény Alajos, 
Kövi Béla, dr. Zöld Sándor, 
Antos István és Lóránt Gvu-
la tartják. A kiskereskedők 
érdekképviseletének vezető-
sége felkéri a kiskereskedő-
ket, hogy az előadásokon 
minél nagyobb számban je-
lenjenek meg. Az első elő-
adást pénteken délután 6 
órakor rKiskereskcdő a né-
pi demokráciában* címmel 
Simon Béla. az MDP tő-
meg.szervezőjc tartja. 

x Hungária Edényház 
Tisza Lnjos-korut 5", 

— Bibó István előadása. 
Az Ügyvédi Kamara nagy-
termében csütörtökön dél-
után 0 órakor dr. Bibó Ist-
ván egyetemi tanár »A ma-
gyar közigazgatás kórképe* 
címmel tart előadást. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— A Magvar Sikelnémik 
Országos Otthona 20-án, 
csütörtökön délelőtt 11 óra-
kor müvészmalinét rendez a 
Belvárosi Moziban, amely-
nek tiszta-jövedelmét ottho-
nuk újjáépítésére fordítja ít. 

x AluiulHíum edény Hun-
gária Edényház. 

— Centenárium! énekbe-
mutató Szeg-den. A szegedi 
belterületi általános Iskolák 
május 30-án, vasárnap a 
Klauzál gimnáziumhantöbb, 
mint ezer énekes részvételé-
vel ccutenáriumi énekbe-
mutalól tartanalt A bemu-
tató ulán az énekkarok a 
Kossuth-szobrot koszorúz-
zák meg és közős befejező' 
énekszámukat itt mutatják 
be. 

x Háztartási cikkek Hun-
gária Edényház Tisza T.a-
los-körul 55. 

- Az M. Sz. M. T. isme-
retterjesztő előadássoroza-
ténak keretében csötörlö-
kön délután 0 órakor »A 
Szovjetunió pénzügyi re-
formja* címen dr." Szántó 
Dezső, nz egyesület orszá-
gos főtitkára tarf előadást. 
Ugyancsak ezen előadásso-
rozat keretében 27-én, Űr-
napján dr. Asztalos Lajos 
sakkmester tart előadást »A 
Szovjetunió sakkélete* ci-
men. az egyesület Klauzál-
tér 3. sz. If emeleti helyi-
ségében. 

— Bő eső segíthet a fagy-
károkon. A gazdasági fel-
ügyelőség helyszíni szemlé-
je "szerint a fagykárokon a 
kjsebb esőzések szépen se-

f iteitek. A rozsban mégis 
omoly károk tapasztalha-

tók és a búza kalászainak 
is ártott a fagy. A kedvező 
időjárás azonban, különösen 
a bő eaő sokat segíthet a 
helyzeten. A kapások máris 
szépen kezdenek magukhoz 
térni. A helyes talapn(ive-
lésre ezúton is felhívjuk a 
figyelmet, inert ez különö-
sen a rovarkárok megelőzé-
se szempontjából na^'jelen-
tőségü. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— Tenyészállatokat kér-
nek Szeged e. A szegedi 
gazdasági felügyelőség a vá-
rosi tervhivatalon keresztül 
a tenvészállathiány leküzdé-
sére "395.000 forir.tot igé-
nyelt, hogy caért 10 bikát 
és 50 kant vásárolhassanak 
a Ezeffrv'i állattenyésztő gaz-
dák részére. 

x Zománcé <léiiy Hungá-
ria Edényház. 

— Ajpyonrugla gazdáját a 
megvadult l»ík»borju. Bitó 
János 81 éves gajgonyai 
földműves pünkösd vasár-
nap este, a jószágok itatása 
után egy pálcával csiklan-
dozta és ütögette a saját ne-
velésű két éves kedvenc bi-
kaborját. A fiatal állat a 
csiklandorástól megvadult, 
nekirontott ga«lájának és 
azt föld-eteperve agyon-
rugdalta ét, megtaposta. A 
megvadult állatot csak a 
szomszédok segítségével 
tudták megfékezni. Biló Já-
nos súlyos sérülései br né-
hány óra múlva belehalt. Az 
crvrisíl vizsgálat: megállapí-
totta, hogy halálát agyráz-
kódás okozta. 

x Sofr#rfcduda előkészít 
személy- éa teherautó, rao. 
torkerékpár vizsgára felelős-
ség mellett. Mflller Béla, Vár 
utca 4. Főposta mellett. Te-
lefon: 648. 

A éves terv sikeréért 

a PORT 
szerszámiizem 

N i k o t i n ! 
K á l l s x a p p o n f 

REZGALIC! PET1S0 é» « 
összes HÖvén-vvéd'clmi ne-
rríc 

Haraszthy Géza 
Bajcsy-Zsilinszky-utca 22. 

— Megalakult Fclsőkor-
pon'.ou az MNDSz. Pünkösd 
hétfőjén alakult meg Felső-
központon az MNDSz helyi 
csoportja. Az alakuló gyű-
lésen Herczcgh Istvánné is-
mertette az MNDSz, orszá-
gos (munkáját, majd a távol-
levő Szabó János plébános 
helyettese Pataki Kornél 
káplán és Stiebel János, az 
MDP titkára üdvözölte a 
megalakult csoportot, mely-
nek elnökéül Stiebel János-
nét választották meg. 

— Sí!ciha professzor sze-
gedi előadása. A Medikus 
Kör meghívására Szegedre 
jön dr, Sántha Kálmán egy. 
hy. r. tanár, a debreceni 
idegklinika igazgatója, az is-
mert nevű agykutató, a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia tagja, az első nemzet-

fjvülés alelnöke. Sántha pro-
esszor 22-én, szombaton 

délután 5 órakor az »Értel-
mi és érzelmi működések 
biológiai alapmeclián izmu-
sa címen előadási fart a 
bőrklinika tantermében. 

Nagyarányúnak if iérkezik 
az idei Szegedi Ipari Vásár 

Ax idea Szegedi Ipari Vá-
rért juiius 31+n nyitja meg 
ax Ipartestület. A vásáriro-
da a saékházban működik és 
a kiállítók jelentkezése oly 
nagymérvű, hogy a vásár 
dkerc már most ls biztosí-
tottnak látszik. Serasszemlé-
je lesz ez a vásár elsősorban 
Délmagyarország kisiparo-
sainak és művészeinek® de 

jelentős mértékben képvi-
selteti magát az országos 
gyáripar, valamint az álla-
mosított mezőgazdasági ipar 
is. A vásár időtartama alatt 
«z ország minden részéből, 
féláron utaznak a látogatók 
és igy bizonyos, hogy au-
gusztus első hetében igen. 
jelentős idegenforgalomra 
keli számítani. 

ü budapesti bolgár köve! re'enléféHes? 
bulgár tTákszövefség alabult Szeoeílerc 

Pünkösd vasárnap Sze-
gedre érkezeit Nikola Van-
csev budapesti bolgár kő-
vet és meghatalmazott mi-
niszter. Véic együtt jött 
Sztojcv, a konzulátus veze-
tője, valamint az egységes 
bolgár ifjúsági szervezet ré-
szérő! Janelíicv Georgi és 
Pangel Pangelov Georgi. A 
Szegeden élő bolgár kerté-
szekkel és egyetemi hallga-
tókkal tartottak megbeszé-
lést. egyben pedig megalakí-
tották a Bolgár Ifjúsági Né-

pi Szövetségének (SNM) sze-
gedi csoportját. A bolgár 
követ meleg szavakkal em-
lékezett meg a bolgár-ma-
gyar barátságról. A Magyar 
Dolgozók Pártja egyetemi 
csoportja nevében Pálinkás 
János, a SzEISz nevében pe-
dig dr. Lőkös Zoltán üdvö-
zölte iaz újonnan megalakult 
diákcSoportot, amely tevé-
kenyen bekapcsolódik a sze-
gedi egyetemisták munkájá-
ba. A diákszövetség elnöke 
Pavlov ,Tűben, titkára pedig 
Popova Maria lett. 

Figyelem [ Excelsfor Harlsnyafiázbél 
rövidáru üzletemet „GOMBHAZBA" 

helyeztem át. Tisztelettel TENCZER ERNŐ. rfddáre szaküzlet 
S z a b ó k n a k e n g e d m é n y . 

— Elitéit kardit gény. 
Borsos Mihály apátfalvi 
földműves az 5/t, munkás-
századnál őrvezető' rangban 
szolgált. A fronton a legke-

fyellenebb keretlegények 

Őzé'tartozott. Ok nélkül üt-
leaette a munkaszolgálalo-
sokat, sől a vádirat szerint 
az egyik munkaszolgálatos-
sal tetűt kerestetett és meg-
etette. Népbiróság elé ke-
rült, ahol részben beismerő 
vallomást fett. A kihallga-
tott tanuk terhel ően vallot-
tak, de azt is megmondták, 
Borsos nem tartozott a 
legl: egyetlenebbek közé. Így 
a népbiróság nem jogerősen 
hat hónapi börtönbüntetés-
re ítélte. 

x Fogorvosok, foglielinl 
fcusok! Az összes fogászati 
cikkek legjobb beszerzési 
forrása Krelscli Dental de-
pót Szeged, Széchenvi-tér 17. 
(Sandberg-cégnél.) 

x Kézaállc. Arzola, Merí-
tő). Dartón, Agjrilox, Kerlí-
nol, pernicezőszer kapható, 
Niko'in elBiegyeztiréö Mező-
gazdáknál. Valéria-tér 4. 

D I J G 1 S Z 
fizem: Tápéi u. 7 ( . . « f f a y f i f 
üzlet:Károlyio.S l C 5 I f I » 5 £ " I 

x Hadit okkaniak, hadiöz-
vegyek és hadiárvák, akik 
munkanélküliek, haladék-
talanul jelentkezzenek nyil-
vántart ásbavétel végett a 
HONSz Dugonics-u. 12. sz. 
alatti irodájában május 18-
tól kezdődően délelőtt 8— 
12 óra kőzött HONSz veze-
tősége. 

x 12 szentélyre ezüst evő-
szer, alkalmi "vétel, igen ol-
csón eladó. Fiseher ékszi'-
rész. *' * 

— Kizuhant a hajóhintá-
ból. Pünkösd vasárnap özv.' 
Szögi (Gézáné szegedi rontal-
vánvos Büszkén úllilolla fel: 
hajóhintáját, amelyet az ol-. 
laui fiatalság nagy örönunob 
fogadott. Az egyik liinlázó, 
Losonezy Béla 12 éves ta-
nuló legénykedni akart tár-
sai előtt, elengedte n hinta 
fogantyúját és négy méter 
magasságból, nagy ívben a 
bámészkodók közé zuhanI. 
A szerencséilen fiút sulvov 
külső és belső sérülésekkel 
n szegcdi közkórházba szál-' 
litották. 

x Most vásároljon! Dolgo-; 
zóknak 5 százalék áronged-' 
mé~ v cikkeinkből. Napszem-
üvegek, egészségügyi cikkek' 
nagj- választékban 
Kígyó-tilea l . 

Optiká' 

x Csepel 100 molorkerék-
pirt, kerékpárt, kerékpár-' 
gumit részletre szállít Mar- [ 
kovies műszaki üzlet, Tisza; 
Lajos-körul 41 

x Gyors- és gépirúsi laii-
folviun (6 és 10 hónapos)' 
kezdődik főigazgatósági en-
gedéllyel a dolgozók részé-
re, rendkívül kedvezményes' 
áron. Előadó dr. Rosenberg-
né Grünvrald Klára. Hcten-
íeint 3 óra gyorsírás, 4 és 'fél 
óra gépírás, havi tandíja l*ü-
lőu-külőn 20 -20 torint. A 
két tantárgj-ra együttesen 
beiratkozók tandija bavi 28 
Porint. Jelentkezni lehel a 
iJéhna^varország' kiadóhiva-
talában. 

R l U I L U m V és miiulen más kártékonv rovar •!!*• Ug-
! £ L m m f i u L I fciíteídüj TéásUnt a kitűnő régi minC.-éíú 

vízinentes gyümölcsfák 
Kapható: XEl'.'SKSK RE23S papirnagykereskedés és feldolgozó 

üzenj Szeged, fia ZsiIiuszki-uíca 22. 


