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LASSAN EMELKEDIK A HŐMÉRSÉKLET 
Mérsékeli nyugati, délnyugati acél. felhőd Mö. több-

felé eső. A hőmérséklet lassan tovább emelkedik. 

A TISZA VIZE 18 FOK 
A Tisza alacsony vízállással apad. Vizének hőmér-

séklete Szegednél 18 fok. Mai vízállások: Csongrád 
—45 (23), Szeged 52 (25). 

ÖIAPI KEND 

Péntek, május 21. 

Nemzeti Színház fél 8-kor: 
Mélyek a gyökerek. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8-kor: 
Játék a szerelemmel. 

Széchenyi Filmszínház 4. 6, 
8 órakor:'V. Henrik. 

Korzó Mozi 4. 6, 8 órakor: 
Harc a sittekért. 

Muzeum: szépművészeti és 
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
óráig 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
3 -7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyfln 
3 -7 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Lelnzinger órök.: Horváth 
M.-utca; Pósa Balázs: Kálvá-
ria-utca; dr. Kocsis I. End-
l'éné: Földműves-utca; Selme-
ízy Béla: Somogyilelep IX. h. 

Csődület 
a napfényes Iiárász-utcán, 
'A járókelők megállnak, oda-
furakodnak, mi történt, mit 
lehet itt látni. A tömeg egy-
re növekszik. Világszenzá-
ció? Nem. Gyermekkocsit 
toló házaspárral találkozott 
egy iomerősükből álló tíz-
tagú társaság és körülállta 
a mosolygó babát. Érdekes 
gyerek leliet, liogy ennyien 
nézik — gondolták mások 
és szintén odaálltak. A töb-
bi talán már nem.is látta, 
hogy mit néznek, de kíván-
csi voll és kövelle ,a példát. 
Igy esett azulán, hogy az 
ártatlan csöppség elöl szin-
te a napot is eltakarták. Pe-
dig nem is olyan : ritkaság 
ilyen kis emberpalánta a 
tavaszi korzón. . . 

— Ai. uj román kövei 
Molnár Eriknél. Málnásén-
nu Aurél, a román népköz-
társaság uj budapesti követe 
Bemutatkozó látogatást fetl 
dr. Molnár Erik külügy mi-
niszternél. 

— Bankjegyforgalmunk. A 
Nemzeti Bank bankjegyfor-
galma a május 15-i kimuta-
tás szerint a május 7-i for-
galommal szemben 38 mil-
lió forinttal 1965.7 millió fo-
rintra emelkedett. 

' x A Janik-vendéglőben 
ma, pénteken este kilünö, 
bográcsban főzött halászlé 
és sülthalak. A Magyar szo-
bában Boldizsár Kálmán 
muzsikál. Telefon 4-68. 

— Az egész egyetem: a 
tanári kar. a hallgatóság és 
az egyetemi dolgozók mind 
otl lesznek a Szeisz május 
26 i évadzáró díszelőadásán 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A szinrekerülő Mélyek 
a gyökerek jegyei minden 
délután 2—3 óra között kap-
hatók a Szeisz hivatalos-he-
lyiségében (Gizella-tér 3.). 

— Kél évi börtönbiiiile-
lésre és öt évi jogvesztésre 
ti él te a népbiróság Kovács 
tanácsa Vajda Géza rendőr-
lizedest. A magáról megfe-
ledkezett, rendőr az őrszobá-
ban Izgatott a demokratikus 
rendszer ellen Is blborus 
híreket terjesztett. 

— Változás a mérnöki hi-
vatal vezetésében. A polgár-
mester Csányi Ferenc mű-
szaki tanácsost a mérnöki 
hivatal vezetésétől felmen-
tette és a hivatal ideiglenes 
vezetésével Breinovics Vil-
mos főmérnök, műszaki ta-
nácsost hízta meg. 

x Hungária Edényház 
Tisza Lajos-börul 55. 

— Fórum Club naptár. 
Május 21-én. pénteken este 
félíO-kor dr. Straub Brúnó 
egyetemi tanár <art előadást 
•Miért kaptam Kossuth-di* 
jatt címmel. 

—• A voll hadifoglyok baj-
társi szövetségének belváro-
si csoportja ma, pénleken 
este 7 órakor a rendes heti 
értekezletét már ui helyisé-
gében, a Stefánia Vár ki-
oszkban tartja meg. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Előnynek fartolla az 
internálást. Tassy János 
makói MÁV segédtiszt töb-
bek elölt azzal dicsekedett, 
mii ven előnye származik 
a közeljövőben abból, hogv 
fasiszta múltjáért internál-
ták. Népbiróság elé került, 
ahol a tanuk azt bizonyítot-
ták, Tassy számítolt a nyu-
gatosokra. akik rövidesen 
hazatérnek és megdöntik a 
mai rendszert. Izgatás bűn-
tette miall egy évi börtönre 
és öt évi jogvesztésre Ítél-
ték. 

x Alumínium edény Hun-
gária Edényház. 

— Bestiális apa. A szege-
di bünt etői örvényszék Lá-
zár tanácsa hét évi fegyház-
ra ítélte Argyeién Gyula 
szentes! gazdálkodót, aki 12 
éves 'fiával fajtalankodott és 
10 éves kisleányával erősza-
koskodott. 

— ^Kiskereskedő a néni 
detnokráriában cimmel Si-
mon Béla, az MDP tömeg-
szervezője tart ma délután 
6 órakor a kereskedelmi és 
iparkamara közgyűlési ter-
mében előadást. 

x Házlarlásf cllti.ek Hun-
gária Edényház Tisza La-
jos-körut 55. 

— Csajkarendszcrreljjeszí-
getic a'hallgatóságot Lette 
Szilveszter tápéi földműves 
a Szabadságpárt 1917. évi lá-
péi gyűlésén. A népbiróság 
Kovács-tanácsa nem jogerő-
sen egyévi börtönbüntetésre 
és háromévi jogvesztésre 
ítélte. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— A villamosvasút alkalma-
aaltal a görög szabadságharco-
sok tavára 506 forintot, aj» ár-
vízkárosultak javára 555 fo-
rintot gyűjtöttek. 

x Zománcedény Hungá-
ria Edényház. 

— iNevolőképzés és álla-
lái»o>Mskola« címen tart ma 
pénteken délelőtt 11 órakor 
előadást a tanárképző főis-
kola diszlermélíen dr. Kiss 
Árpád egyetemi tanár, a Köz-
lekedésügyi Tarács igazga-
tója. 

— A Magyar Vöröskereszt 
külföldről érkezett érdeklődés-
re keresi láuch Franz német 
katona jelenlegi tartózkodási 
helvét, aki 1907 szeptember 
10-én született. Nevezett 1946 
márciusában a Béke-utcat in-
ternálótábor bál egyik szegedi 
tanyára került mezőgazdasági 
munkára. Aki valamit tud je-
lenlegi tartózkodási helyéről, 
szíveskedjék jelenteni a" Ma-

fvar Vöröskereszt irodájában, 
zdclienyí-tér 16., I. cm] 

— Ravasz László Svájc-
ban üd i i l . . . A Magyar Ér-
tesítő jelenti, hogy Ravasz 
László nyugalmazott refor-
mátus püspök hosszabb 
üdülés céljából Svájcba uta-
zott. 

x Kismarosok ügy elmébe! 
Az Ipartestület és a KIOSz 
helyi csoportjának előadásso-
rozatának keretében az Ipar-
testület nagytermében május 
22-én, szombaton délután 6 
órakor Sze berényi Alfréd, a 
KIOSz budapesti" szervező tit-
kára tart előadást *A célirend-
szertől nz Ipartestületig, az 
IPOK-on keresztül a szabad-
sZervezolig- elmen. Minden 
kisiparos olt legyen. 

— Szidta a kommunistá-
kat. özv. Csincsák Kálmán-
né ujszegedi háztulajdonos 
lakói előtt állandóan szidta 
a kommunistákat. Leánya a 
felszabadulás előtt Német-
országba menekült, ott egy 
uémet tiszthez ment felc-
ségül. A nyugatról kapott 
hirek alapján a nyugatoso-
kat várta haza, akik tren-
det teremtenek* az ország-
ban. Szerinte ez a helyzet 
nem tart már sokáig és ak-
kor a kommunisták mind 
megbfinliődnek vezetői kkel 
együtt. A népbiróság Kovács 
tanácsa dr. Serényi György 
népügyész vádbeszéde ulán 
két évi börtönbüntetésre és 
öt évi jogvesztésre ítélte. A 
NOT Ítéletéig előzetes letar-
tóztatásban maradt. 

— A görög szabadságharco-
sok javara az alábbi adomá-
nyok érkeztek a Nemzeti Se-
gély sztegedi titkárságához: FoL-
gári Iskola! Tanárképző Főis-
kola: Gyakorló Iskolája tanári 
kara 33. tanulói 50, Orion bőr-
gyár dolgozói 93, Madách-ut-
cai ált. iskola igazgatósága és 
tanulói 13.30, Szegedi Állam-
ügyészség beosztottjai 129.53. 
Közúti liid* munkásai 224.40, 
RösZkei Független Kisgazda-
párt 30, Szeged Gazdasági Vas-
út dolgozói 118.30: Rondőrka: 
pitáimág dolgozói 450. Közúti 
hid dolgozói 189.40. Szakma-
közi Bizottság dolgozói 35.50, 
Közúti hid dolgozói 109.40, 
Könyvkötők szakszervezete 86. 
Szegedi Törvényszék dolgozói 
219.17, Szegedi Közúti hid 
dolgozói 93.7(1 forint. A görög 
szabadságharcosok javára ed-
dig összegyűlt 24.731 forint 16 
fillér. Az adományokat ezúton 
is megköszöni a titkárság az 
adakozóknak. Az adományokat 
mint eddig, kérjük a Nemzeti 
Segély titkárságához eljuttatni 
Dózsa György-útca 8., l'öIdL 

szinl bal. telefon: 13—00. 

— Kiskereskedők Egy elmébe! 
A Szegedi Kiskereskedők Ér-
dekképviselete figyelmezteti a 
textilkiskereskedőket arra, 
hogy a régi összesítő je®--
zélcekre lovábbi árut kiszolgál-
tatni nem lehel. A régi össze-
sítő jegyzékeket látlamozás vé-
gett legkésőbb május 20-ig be 
kellelt volna szüntetni. Kivé-
telesen május 21-én és 22-én 
a régi összesíti) jegyzékeket 
még elfogadják, a kamara II. 
emeletének 7. síámu szobájá-
ban, ahol azokat láttamozzák 
és pecséttel látják el. 

x Most vásároljon! Dolgo-
zóknak 9 százalék árenged-
mény cikkeinkből. Napszem-
üvegek, egészségű®! cikkek 
na®' választékban Optikó 
Kliyó-nlca i. 
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Budapest, május 20. A bu-

dapesti munkásbiróság a Pé-

ti Nitrogénművek vezetői-

nek szabotázsüigyében tar-

tolt főtárgyaláson Salamon 

ödönt, a vállalat alelnökét 

2 és félévi fegyházra, Wies-

ner Sándor vállalati igazga-
tót 3 és félévi fegyházra, 
mindkettőjüket 10 évi hiva-
talvesztésre és politikai jog-
vesztésre, Simó Zollán har-
madrendű vádlottal 500 fo-
rint pénzbüntetésre ítélte. A 
többi vádlottat felmentette. 

Két soffőr véresre vert és feve^orfetevi 
egy éiszaks $ é f é J p * ó „itsawánzénö " 
Csütörtökön hajnali négy 

óra tájban a Szenthárom-
ság-utcában a szolgálatos 
rendőr egy véres, leszagga-
tott ruháju, eszméletlen nőt 
talált az úttesten. Azonnal 
értesítette a mentőket, akik 
a nőt a közkőrházba szálli-
tották, ahol megállapították, 
hogy Faik Anna 26 éves, 
Csuka-utca 18. szám alatt 

lakó »magánzó:< nő Ami-
kor' 'a n ő visszanyerte esz-
méletét, elmondotta, hogy 
hajnali fél négv tájban két 
MATEOSz soffőr 'támadta 
meg, ököllel véresre verlék 
és leszaggatták ruháját A 
rendőrség megindította a 
nyomozást, a hajnalban sé-
tálgató magánzó nő táma-
dóinak kézrekeriíésére. 

Pengős és félpengős regényesei vásárol 

S 3 S Ü K I T S könyvesbolt , K t tcsevu?ca 1. 
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Óriási az érdeklődés a Szeged—Ferencváros 

mérkőzés Iránt 

Űrnapján a Vasutas-stadion-
ban körül lejátszásra a tava-
szi idény legérdekesebb NB 
I. labdarugó mérkőzése a Sze-
geti és a Ferencváros között. 
A találkozó iránt nemcsak Sze-
getlen é:s környékén, de a tá-
voli vidékek részéről fs óriási 
az érdeklődés. Vásárhelyről és 
Szcnlesró'l különvonat jön, 
Méivlíutrój, azonkívül több 
pestmegye! Városból és kűz-

Rúita líéla a DLASr elnöke 
A demokratikus követelmé-

nyeknek megfelelően átszer-
vezték a DLASz tisztikarát is 
a NagysztegedJ Népi Sport Bi-
zottsággal karöltve. Elnök lett 
Róna Béla, társelnökök: Konca 
László és Székely Béla, főtit-
kár Vecsernyés Lajos, pénz-
táros Kakuszi Ferenc, szövet-
ségi kapitány Kertes Mihály, 
iSiknpilány Nyilasi Márton. Áz 
indítványok sorún Török Fe-
renc tanácstag javaslatára ha-
tirozalilag kimondták, hogv az 
iíilmjnokság három ©Kő helye-
zettje egyaránt kap éremdija-
zásl. 

A s/egcál Mt ll-rs válogatott 
Kecskeméten 

Az elmaradt DéJ magyar— 
Csehszlovák válogatott mér-
kőzés kárpótlásaként vasárnap 
Kecskeméten játszik a szegedi 
NB Ií-es válogatott a kecs-
keméti NB Il-es válogatottal. 
A szegcdiek részéről ' Kertes 
szövetségi kapitány I4-es ke-
retet Jelölt ki, amelynek tag-
jai: Cserhalmi, Nyári. III., Pa-
latínus. Majoros. Harangozó, 
Bánáti. Király az SzMTE, Se-
bők. Vörös I., Vörös II., Ko-
vács, Bakos. Huszti, Papp a 
Tisza részéről. Az együttes va-
sárnap délután 2 órakor au-
tón indul a SzAK klubhelyi-
sége elől. 

ségbői Is autókon jönnek szúr- J 
kólók. A Ferencváros több-í 
száz jegyet kért elővételben j 
-szurkolói számára. Az érdek-' 
lőd'ésnclc megfelelően első-
rangu műsorról gondoskodik a 
vezetőség, mert a Szeged—Fe-
rencváros találkozón kivid, 
előreláthatóan még báróin 
nagyjelentőségű mérkőzési ját* 
szannk le. 

YivőaVadém'n ( 
az fparlestüleiben. 

Vasárnap délelőtt fél 11 órai! 
kezdtettél rendezi Armenlanoj 
Ede vívómester az fjwtrtcstü 
let diszlea-mében vivóakadé -, 
mláját. Szeged és a magva 
vívosport köztiszteletben áll 
mestere 49 éve tanit Szegeden1 

és ez Idö alatt — mhit az. 
minden évben megtartott be-
mutatóján láttuk — sok uj ti 
hetséget kéj>ozett ki a magyar 
vfvósport számára. Munkájá-
nak legfiatalabb hajtása ilj. 
Markovícs Endre VI. osztály<i 
Baro ss-ghunázíuml tanuló, aki 
hét győzelmével biztosította is-
kolája kardcsnpatának 3z ISK 
iwjnokságot. 

Az ft/eia! bajnokság ered-
ményei: Vjzmü—Gázgyár 11 
(4:0), DEMA—Villamos 2:0(0 ti 
Dobó gumi—Kisvasút 2:1 (1:0. 
Postás—Dohánygyár 3:1 (1:0. 

Birkózás. A szakszervezeti 
rnuiikásbirkózók vasárnap csa-
ládi kirándulást rendeznek a 
közeli erdőkDc. ahová vendé-
geket is szivesen látnak. \i 
érdeklődők ma este 8 óráig 

Ijelenthetik be részvételüket a 
Klauzál-gimnázium lornater-
mében megtartandó birkózó* 
edzésen. 

— Könyvkiátt'tás •/. egyete-
men. A Don Suisse (Svájci se-
gély) és a svájci könyv segély 
az egyetemi könyvtárnak nagy-
mennyiségű, értékes tudomá-
nyos könyvet ajándékozott. A 
könyv-ekei a könyvtár igaziga tó-
sága az elvetem aulájában ki-
állítja május 22 -2/-ig (hét-
köznap 10—17 óráig, vasár-
nap és Űrnapján 10--18 óráig 
van nyitva). A ktálLílás ünne-
pélyes megnyitása szombaton 
déli 12 órákor lesz. A megnyitó 
ünnepségre és a kW! lilás ál-
landó látogatásira « belépés 
díjtalan 

x Gyors- és gépírást lan-
folyaut (6 és Í0 Iiónapos) 
kezdődik főigazgatósági en-
gedéllyel a dolgozók részé-
re, rendkívül kedvezményes 
láron. Előadó dr. Rosenberg-
né Grünwald Klára. Hcten-
kint 3 óra ®rorslrás, 4 és'Tél 
óra gépírás, havi tandija kü-
lön-külön 20-20 forint. A 
két tantárgyra együttesen 
beiratkozik tandija havi 28 
forint. Jelentkezni lehet a 
Délntajerarorseáíf ltíadóbirí-
lalában. . * , 
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