
H í r e * 
KISSÉ EMELKEDIK A HŐMÉRSÉKLET 

Mérsékeli délnyugati, nvugall szél, váltom felhőzet, 
főleg a déluláni órákban többfelé záporeső, fivaiar le-
het. \ hőmérséklet egy-két fokkal emelkedik. 

A TISZA19 FOK 

A Tisza Tiszafüred ésSzoluok között árad, máshol 
apad. alacsony vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegcd-
néi <» fok. Mai vízállások: Csongrád 77 (21), Szeged 24 
(23). A Maros Makónál 33 (15) 

n a p i r e n d | 

Csütörtök, május 27. 

Nemzeti Szinház fél 8-kort: 
János vitéz. Péntekén: Mélyét 
a gyökerek. _ 

Belvárosi Mozi 4, 6, S-kor: 
Örök visszatérés. Pénteken 
ugyanaz. 

Széchenyi Filmszínház '4, 6, 
8 lírakor: Emíxfrvadász. Pén-
teken ugyauaz. 

Korzó Mozi '4, 6, 8 órakor: 
Hol Igaint arany. ' Pénteken: 
Szürke sátán. 

Muzeum: szépművészeti 'és 
ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
óráig. 

Egyetemi könyvtár, nyitva: 
9-7 éráig. 

Somogyi könyvtár nyitvf 
9-7 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Apró JenÖ: Kossuth L'ajos-
sugárut 59; Nyjlassy A. örök. 
K. Bokorné: ítómai'-körut 22; 
Satgó Evn dr. K. Tichy B.: 
Mátyás-tér t; Frankó Andor: 
Dugonics-tér 1. 

Csökkent a bankjegy-
forgalom. A bankjegyforga-
lom a május 23-1 kimutatás 
szerint a május 15-i forga-
lommal szemben 73.3 mil-
lió forinttal 1.892.3 millió 

-*f»Ptntra csökkent. 

— A kuli ur vezetőképző 
tanfolyam oklevél és díjki-
osztását, technikai okok 
miatt a jövő hétre halasztot-
tuk. Dolgozók Kulturszővet-
ségc. 

— Három mtnlagazda ér« 
fekczlet. Vasárnap az alsó-
csengelei UFOSz helyiségé-
liou Juhász Lajos, Felsőgaj-
gonyán Nyáry György fsá-
jál gazdasagában), Papdi Jó-
zsef mintagazda az alsö-
központi UFOSz helyiség-
hon tart mintagazdaértekez-
otet. A helyi mintagazdák 

kolelesek megjelenni. 

- Tavaszi ünnepély Rösz-
fcen Ma rendezi meg a rósz-
kei EPOSz 48-as tavaszi ün» 
népségét, Ezen résztvesz a 
nyálai, szenlmihálytélkl, fc-
' y ^ ó l i és íiagyszcksósi 
EPOSz szervezet is. A la-
).iszi ünnepség műsorában 
go/dag sportbemulatóra és 
Kultúrműsorra kerül sor. a-
melvnek keretében népi tán-

. cokkal, népi játékukkal és 
• "népdalokkal slzöiaköztatffUc 

a megjelenteket. 

x Árverési liirdelmény. 
Dr. Szabó Béla (csurgói) 
ügyvédnek 1295 Ft. tőke s 
jar. iránti végrehajtási ügyé-
bon 4500 Ft-ra becsült hen-
gcrrovátkoló gépet Szege-
di* Cserzy Mihály-u. 4. sz. 
a. 1918 május 29-én délelőtt 
egynegyed 12 órakor fogom 
elárverezni. Palágvi bir. 
vlitó. 

— Elkobozlak 200 kiló 
borjúhúst. A szegedi pálya-
udvaron nagyszabású ellen-
őrzést tartolt a rendőrség. 
Ennek során hét utasnál 
összesen 200 kiló borjúhúst 
találtak, amil elkobozlak és 
« szegedi klinikák közt osz-
tollnk szét. 

— A Bólyai János-Mate-
matikai Társulat következő 
előadóülését szombaton 
délután negyed őt órakor 
tartja dr. Szele Tibor egye-
temi tanársegéd »Abel-féIe 
csoportok (lezárása* cimen a 
Bolyai Intézet tantermében 
(Ady-lér 1. II.) Minden ér-
deklődőt szivesen látnak. • 

x Hungária Edényház 
Tisza Lajos-kOrul 55. 

— F.lőadás a hitközség-
nél. Mcnacliem Frank, a 
Jewish Agency kiküldötte 
vasárnap esle fél 9 órakor, 
a >Hagana harca* cimen 
előadást lart a zsidó hitköz-
ség dísztermében. Érdeklő-
dőket szivesen látnak. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Kiskereskedők figyel-
mébe! Az Érdekképviselet 
felhívja tagjai figyelmét ar-
ra, hogy pénteken, május 
28-án délután 6 órakor a 
Kamara nagytermében elő-
adás lesz. AZ előadást clr. 
Demény Alajos kamarai fő-
titkár tartja »Aktuális adó-
ügyi problémák1' címen. 

x Alumínium edény Hun-
gária Edényliáz. 

— A szegcdi általános is-
kolák nagyszabású énekbe-
mutatója. Vasárnap délután 
6 órakor valamennyi sze-
gedi általános iskola ének-
bemulatót tart a Klauzál-
gimnázium udvarán 1400 ta-
nuló közreműködésével. A 
műsor ulán az énekesek 
megkoszorúzzák a Kossuth-
szobrot. Az ifjúsági dalos-
napra a szülőket és áz álta-
lános iskola barátait ezúton 
hívja meg a rendezőség, Je-
gyek elővételben kaphatók 
minden általános, j/síkolában 
és az előadás elölt két órá-
val egy forintos árban. 

x Háztartási cikkek Hun-
gárla Edényház Tisza La-
jos-körul 53. 

— Munkaszolgálatosok 
Országos Antifasiszta Szö-
vetsége szegedi főcsoportja 
folyó hó 28-án, pénteken es-
te fél 9 órakor az egyesü-
leti helyiségben. Széclieuyi-
tér 15 sz. (Kiss D. palota) 
taggyűlést tart, amelyen a 
mái us 22—23-i országos ve-
zetői értekezlet anyagát és 
az országos központ utasí-
tásait ismertetik. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— Tűzifát és lisztet drá-
gított Borbély István és Za-
kar Mihály algyői gazdál-
kodó és Terhes Gábor sze-
gedi pincér. Az uzsorabiró-
ság Borbélyt liárom, Ter-
hesl két havi fogházra, míg 
Zakar Mihályt '200 forint 
pénzbüntetésre II él Le. 

x Zomáiicedéiiv Hungá-
ria Edényház. 

— Egy évi börtönbünte-
tésre ilélle a népbiróság! 
Horváth Mátyás vásárhelyi 
kovácsmester!, mert a 
demokratikus rajtőt, Rá-
kosi és Szakasil: miniszte-
reket rápolmaz'a 

Demokráciánk 
adta a foriHlol és ezért meg 
keti beérőin!. Ezt tartják 
a közüli hídnál dolgozó 
MAVAG-nuinkások is és ezért 
indítottak takarékossági ak-
ciót. A százhatvan munkás 
közül százharmincnégy be-
tétkönyvecskét váltott a pos-
tatakarékpénztárnál. Rend-
szeresen, lielenkint bt fizet-
nek valami csekély össze-
get. Nem sokat, de" sok kicsi 
sokra megy. Ha jobban dol-
gozunk, . növekedik életszín-
vonalunk, majd több jut 'a 
takarékpénztárba ls. 

o0ö ' 

— A köztársaságit elnököt 
gyalázta. Földes JózStef me-
zőberényi pékmester többek 
előtt hangoztatta, hogy Til-
dy Zoltánnak! nincs helye 
az ország élén. A politikai 
Lclyzlel megváltozását is 
várta. Földes a népbirősági 
tárgyalás elől megszökött, 
így táVollétéhipnl jogerősen 
két évi börtön büntetésre és 
öt évi jogvesztésre ítélték'. 

— Szidta a kommunistá-
kat egiy Balogéi-párti össze* 
jövetel után Laczű Andrásné 
kisteleki molnár felesége. A 
szegedi népbiróság Félegy-
házi-tanácsa másfél évi hőre 
tönre és ingatlan vagyona 
felének' elkobzására ítélte. 
Egyben elrendelte elözfelés 
letartóztatását « NOT Íté-
letéig. 

x Névmagyarosítás' Bel-
li gym in tóater ütnged élvével 
Dr. Weisz Márfon ügyvéd 
családi nevét ' Gáta-ra viál« 
tozlalta. 

x Knrbo.m tánciskolában 
ma esle 8 órakor össztánc. 

x Házassági Gelei Tibor 
és Somló Vera ma délben 
12 órakor házasságot köt-
nek. Minden dűlőn értesítés 
helyett. 

x Arany Doxa férfi karóra 
alkalmi árban olcsón eladó. 
Fischer ékszerész. 

x Nagy meglepetésre szá-
itiilhart Junius 1-151 kezdve 
gyűjtse Haas-áriiliáz blokk-
jait. Nyári cikkcink megér-
keztek. Haas Fülöp és fia 
gyári áruház Szeged. Szé-
chenyi-tér 15. 

x A Zsidó Nőegylet a 
Wizo-val együtt folyó hó 
27-én délután 5 órákor a 
hitközség disztermében ma-
jálist rendezi. Ennek kereté-
iben ünnepli a zsidó általá-
nos iskola az anyák nap-
ját. Az iskola tanulóin kí-
vül fellépnek' Selleiné 
Franki Lili mozgásmüvé-
szeli iskolájának és Gönczi-
né Vértes Dalma óvodájá-
nak növendékei. A gyere-
kek Szüleit, hozzátartozóit 
és az elárvult gyerekek ba-
rátait szeretettel hívja meg 
a Nőegylet és Wizo vezető-
sége. Forintos uzsonna. 

x Rálal. érettségi vacsorát 
rendezze a Vígadó terra-
szán. Minden este harcsás 
halpaprikás, tánc 

x Most vásároljon! Dolgo-
zóknak 5 százalék árenged-
mény cikkeinkből. Napszem-
üvegek, egészségügyi cikkek 
nagy választékban Optíkó 
Kígyó-utca t. 

x Gyors- és gépírás tanfo-
lyami (6 és 10 hónapos), kez-
dődik főigazgatósági enge-
déllyel a dolgozók részére 
rendkiv iili kedvezményes 
áron. Előadó: dr. Rózcn-
bergné Grünwald Klára. 
Hetenként 3 óra gyorsírás, 
4 és fél óra gépírás. A hét 
lárgy egy ül les tandija havi 
2S farín!. Jelentkezni n Dél-
inagvarország kiadóliiva-
1 óban lehel 

„Ud RUHÁT KAPTAM..." 
Sok reménységgel biztat a falu és tanya 
gyermekeinek tehetségvizsgája 

Gyöngybe l ükkel írott sorok 
a vonalozlolt papíron, látható-
Ing nagy Igyekezettel megraj-
zolt vonalaik. A falusi tehetség-
mentő mozgalom számára be-
küldőit dolgozatok ezek, ame-
lyeket most a Baross-gimná-
zium tanáraiból alakült lwzolt-
ság bírái felül. Tanyai, falusi 
11—12 éves gyermekek írták, 
olyan helyekről, ahol még 
nem' működik szakosított ál-
talános iskola. A mozgalom 
célia éppen az, hogy az el-
katlódással fenyegetett tehet-
ségeket kiemelje, behozza a 
városba az internátusokba, 
kollégiumokba, állami költsé-
gen nevelje és később egyeta-
ml, főiskolai VégZel Is'éghcz is 
Juttassa a nép fiait. 

119 iskolai dolgozat 

Csöngrádmegye lerü leiéről 
119 dolgozat érkezett be a 
szegedi tan fel ügye tőséghez, kö-
zülük 22 a szegedi tanynvilág-
bót. Kizárólag a népiskolák 
ötödikes és hatodikos növen-
dékei jöhetnek számításba, 
febbten a korban lehel megáll n-
pilani, érdemcs-e a gvertnek-
kei tovább foglalkozni. 

A központikig kiadott tétel: 
»Uj ruhát kaptam*. a gyerme-
kek minden előzetes megbeszé-
lés, külső segítség nélkül, két 
óra alatt dolgozták ki a tételt, 
ki-ki saját iskolája padjaiban. 
Milyen gondolatokat vált ki 
Egy éppen serdülésnek induló 
gyermekből cz a tárgykör, kj 
hogyan fogta fel ezt' a kér-
dést? A dolgozatok legnagyobb 
része — igén örvendetesen — 
nem egy kaptafára készült. 
Tóth László Csengelel VI. osz-
tályos tanuló dolgozata meg-
érdemli. hogy teljes egészé-
ben kiírjuk: 

Mit súgott a felhő..', 

• Karácsonykor kaptam Uj 
ruhát, anyaga gyapot és cérna. 
Bizony sok viszontagságon 
ment ez keresztül, amíg én 
fölvehettem. Ausztráliában a 
benszülötlok leszedték és ha-
jóra rakták. Az a gyapot: sok-
féle nyelvet, hangol hallott. 
Hallotta a víz csobogását, az 
angol, kínai és ki tudná felso-
rolni, milyen nyelvel. Akkor 
nagy-nehcZen Sikerült Európá-
ba, autón, repülőn. Bizonyo-
san azt sugla neki a felhő, 
hogy de" sotc szegény magyar 
munkás izzad. véritékezik, 
hánynák kérgesedik a tenye-
re, mire ruha losz belőle. Az 
én szüleim is sok 'verítéket 
hullattak, mire meg tudták 
szerezni az árát*. 

M f l f l R T 
8®'YárosiM» z i 

S z e g e d Telefon: 6 2 5 
Csütör tök tő i vasárnapig I 
Az évad legnagyobb film-
alkotása! 

• e 

vissza-
térés 
»AIX COU.TEAU weret-
iii! legendája. 

Rendezte: 
JEAN DELLAMAY. 

Főszereplők: 
.AI.ADELEINE SOLOGVE, 
JF.AN MURAI, 
JE.AN M AR A IS. 

Aki ezl a filmet megnézi, 
megkönnyezi és sotia el 
není felejti, 
lízenkiv út: 

a tegujihJi ( I l i i líraid. 

Előadások 4-0—8. 
I'énzlár (tételőtt 11 12 és 
délulán léi 4 órakor. 

Egy részlet Borbély Julian-
na dolgozatából: (Dorozsma V. 
ttssztáty): 

•:Van olyan gyermek ís, aki-
nek nem vesznek ruhát. Azon 
teli segíteni, annak a részérd 
mindig adni tett, hogy neki 
is tegyen uj ruhája*. 

An árpádközponti 
gyerek hálája 

Szabó András (ArpádköZ-
pont, V. oszlály) igy ir: 

• Sok hálával tartozom szü-
leimnek, de hogyan háláljam 
meg? Hiszen még kicsi va-
gyok és nem sokat tudok se-
gíteni. de azért segítek, almi 
csak Indok. Majd ha felnövök 
és szüleim megöregszenek, ak-
kor tudom ezl meghálálni sze-
retetemmel és segítségemmel«. 

Nem ktevésbbé meghaló Fo-
dor Antal (Felsőközpont, V. 
osztály) dolgozata: 

jrA parasztnak igen nehéz a 
sorsa. Parasztszármazásu va-
gyok, nelíéz a munka és foltos 
ruhában járok*. Majd később 
igy folytatja: rk ruha. amit 
kaptam, nem olyan szép, de 
énnekem ugy tetszik, hogy, 
aranyozott ruháért sem admíiii 
oda, mert Édesanyám nehéz 
munkájával szerezte* 

A jövő uj értelmisége 

Mennyi fantázia, költői haj-
lam. mély érzésvilág, szociális 
érzék cseng ki ezekből a so-
rokból! Mennyi érték, amelyet 
a demokrácia emel majd ki az 
ismeretlenségből, lehetőséget 
ad neki a kibontakozásra és 
féjlődésrei Igy kerül ki az el-
dugott falvak és tanyák mé-
lyeiről az ország jövő, uj ér-
telmisége. 

A dolgozatok beküldőit errtj 
a hétre írásbeli és szóbeli al-
kalmassági vizsgára, valamint 
orvosi vizsgára hívták be. A 
vizsgálóbizottság elnöke Geréb 
György tanársegéd nz áltatni 
gyermeklélektani állomás ré-
széről. tagjai: Vajlai István, 
Fogási Ödön, Kiss Mária, dr. 
SzádCczky-Kardos Samu taná-
rok. l ovász Tibor iskolaorvos 
és Székely Lajos, a Petőfi kol-
légium igazgatója. Az ő szak-
tudásuk dönti maid1 el taj? 
©éllek azok, akiit már a jövő* 
iskolaévtől kezdve nz állam Iá-' 
Riogatásával végezhetik tanul-
mányaikat és fejthetik ki bő-
vebben velük' született képes-
ségeiké I a magyar demokrá-
cia javára. ff 

KűVESDl LASZI.ó. 

Ma cserkész nap 
Szegeden 

A Magyart Cserkész fiuk Szö-
vetségének V. területe ma 
cserkésznapot rendez Szege-
den, amelynek műsorában dél-
után fél :t órakor mutatják 
he a franciaországi világiam-
bőrééről 'készült filmet 50 fit 
téres helyárakkal a Rákóczi 
Moziban. Utána látványos 
cserkészbemutaló 5 órától * 
Rákóczi-téren, rossz idő ese-
tén ugyancsak a moziban. Estei 
8-tól tábortűz fejezi be a mű-
sort a Stefánián. 

Medikusok 
ö n k é n t e s rohammunkája 

A szegedi egyetem első ós' 
második éves orvostanhallga-
tói önkéntes munkabrigád ke-
relében kétnapos munkával 
rcndbehozlák az anatómiai in-
tézet udvarát. Eltakarították a 
törmelékeket, feltisztitották, 
egészséges levegőjűvé lelték az 
udvart és ezzel jeienlős segít-
séget adtak az anyagi gondok-
kal küzdő egyetemnek. A Ko-
ntó rom y József, Fetedy László,' 
Czipol Zoltán és Szabó Gyulai 
I irigá d p a v a u e s 11 oktj k vezmtkó-
vel' dolgozó ifjúság munkájá-
ban tevékenyen részivett dr. 
Gellért Albert professzor is. 


