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í r e k 

TÖBBFELE ESÖ 
Mérsékelt északkeleti déli, holnap élénk délnyugati, 

nyugati szél. Változó felhőzet, többfelé eső. A hőmír-
fiéfcleí egy-két fokkal süllyed. 

A TISZA 10.5 FGK 
A Tisza Vásáro .namény és Szolnok-Szeged kőzött 

arad, máshol apud. Alacsony vtzállásu. Vizének hőmér-
séklete Szegednél 19.5 fok. Ma! vízállások: Csongrád 
09 (22), Szeged 27 (25.) 

« A f I tt lí N I) 

Szombat, máju9 29. 

Nemzeti Szinház délután S 
órakor: János vitéz. Esle fái 
18 érakor: Az Idegen gyermek. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8-kor: 
örök visszatérés. 

Széchenyi Filmszínház '4, 6, 
8 érakor: Embdrvadász. 

Korzó Mozi 4, fi. 8 órakor: 
A szürke sátán. 

Muzeum: szépművészeti ís 
ősrégészeti osztály rvi'va 9—2 
óráig 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
9-7 óráig. 

Somogyi kön vv tár nyitw 
0—7 óráig. 

Sjoljáiatosi gyógyszertár aIí: 

Apró Jenő: Kossuth Lajos-
sugá'-ut 59, Nyliassy A. örök. 
K. Rokornó: Rómaí-kőrut 22; 
Saigó Era d'r. K. Tlchy B. 
Mátyás-tér 4: Frankó Andor 
Diigonics-tér 1. 

— Ki gyülés: ma reggel 8 
órabor A péntek délelőtt 10 
órára összehívott kisgyűlés 
elmaradt, a főispán intéz-
kedésére a kisgvülést szom-
baton rcg'g 1 8 órára hívták 
Össze 

— Nyári hivatalos órák a 
városházán. Dénes Leó 
polgármester rendeletére 
május 31-181, hétfőtől kezdve 
a városi hivatalokban nyá-
ron a hivatalos óra reggel 
fél R-kor kezdődik és dél-
után 3 órakor végződik. 
Szombaton a hivatalos óra 
reggel fél 8-tól délulán fél 1 
óráig tart. 

— Az összes vállalatok fi-
gyelmébe! Az Országos 
Munkabérmegállapitó Bi-
zottság közlése szerint a ma-
gán- és köztulajdonban ál-
ló vállalatok a kollekfivke-
vetszerződés 3. E. pontja 
alapján benyújtott kiemelé-
si kérelmeket junius 1-től 
kezdődően kizárólag az 
OMB által erre a célra rend-
szeresített és sorszámozott 
űrlapokon kötelesek előter-
jeszteni. A főtitkárságnál be-
szerezhető'űrlapok 4 azonos 
példányban nyújtandók be 
az illetékes szakszervezet-
nél. A sajátkészitményü ür-
lanokat az OMB titkárságá-
nál sorszámozás végett be 
kell mutatni. 

— Az Uíságiróolthon hí-
rei. Az Otthon a mai napr? 
vitaesiet hirdetett a »Mélyek 
a gyökereki cimü sziiida-
rabról. Közbejött akadá-
lyok miatt a vitaestet a ve-
zetőség néhány nappal el-
halasztotta. —'' A Szegedi 
Újságírók és Művészek Ott-
honának választmánya niá-
jus 31-én, héttőn délután 4 
órakor ülést tart. Tárgy: 
'döntés a Móra dijakról és a 
junius 7-i közgyűlés előké-
szítése. 

— A dolgozók képzőmű-
vészeti tanfolyamának zá-
rófeiállitáss. A Madách-utcai 
általános iskola igaz©lósá-
ga február közepén képző-
művészet? tanfolyamot indí-
tott a dolgozók részére. A 
tanfolyam nagyszabású kiál-
lítással zárul nz Iskola rajz-
termében *aboI az üzemi 
munkásság és parasztság 
sorairól kikerült hallgatók 
legsikerültebb rajzaikat, 
fesiménveiket mulatják be. 
A kiállítás vasárnap dél-
előtt 11 órakor ünnepélye-
sen nyílik meg. 

x Hungária Edényház 
Tisza Lajos-körut 155. 

— Az OTI pályázata. Az 
OTI pályázatot hirdet 854 
eddig be* nem töltött, jelen-
leg ideiglenes megbizáB alap-
ján ellátott vidéki rendelő-
intézeti, körzeti kezelőoror-
vosi, valamint a vállalati 
pénztári rendelőintézeti és 
magánrendelőjében működő 
szerződéses orvosi állásra. 
Pályázni az Intézet helyi 
szervezetinél beszerezhető 
űrlapon 'lehet, felvilágosítás-
sal ugyancsak a helyi szer-
vezetek szolgálnak. 

x Aluin'nhun edény Hun-
gária Edényház. 

— Fóruni naptár. Május 
Sl-én, hélfőn este fél 9 óra-
kor dr. Mosonyi Emil föld-
művelésügyi miniszteri ta-
nácsos »Áz Alföld csatorná-
zásának tízéves terve* ci-
men előadást tart. Érdeklő-
dőket szivén lát a rendező-
ség. 

x Evőeszközök Hungária 
Edénvház. 

— Filmbemutató az isko-
lák számára. A Magyar-
Szovjet Művelődési Társa-
ság a tanulóifjúság részére 
hétfőn délelőtt a Belvárosi 
Moziban bemutatja »Nachi-
mov tengernagyi cimü 
nagyszabású orosz történeti 
filmet. A bemutató előtt a 
filmet ismertetik. 

x Háztartási cikkek Hím-
gária Edénvház Tisza La-
jos-körut 55. 

— A PIKOSz helvi szer-
vezetet alakit Szegeden. A 
Piaci és Vásári Kereskedők 
és Iparosok Országos Sza-
hadszervezete Szegeden is 
megalakítja helyi szerve-
zetét. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

x Szünetel az áramszolgá1-
cáltatás Gyu'apüspök- és 
Algner-lelepen 3'Vín, vasár-
nap regivel 6 órától délulán 
2 óráig "javítási munkálatok 
miatt. 

x Papl-inok legszebben ké-
szülnek Soósoé paplauüze-
mében, Deáki Ferenc-u. 2. 

x Zománeedény Hungá-
ria Edénvház. 

— Dorozsmai küldöttség a 
városházán Szeg dm egy éér!. 
Kiskundorozsma község fel-
iratban kérte a belügymi-
nisztert,, alakítson Szeged 
városából és a környező 
községekből Szeged megyét 
Szeged székhellyel. Pénte-
ken küldöttség kereste fel 
a polgármestert, akit arita 
kért. nogy a város támo-
gassa Dorozsma kérelmét. A 
polgármester kózölte a kül-
döttséggel. hogy a kérelmet 
támogatja 

— Tüzoltótanosztályt kap 
Szeged. Az országos tüzol-
tófőparlncsnok " Szegeden 
tüzoltótanosztályt kíván 
felállítani. A tárgyalár 
sokról Horváth István tüz-
oltóalezrales most adott je-
lentést Dénes Leó polgár-
mesternek, aki azonnal hoz-
záiámlt, hogv) a (Marx-téri 
lakianya egyrészét átenged-
jék a i«nosztály részére. 

SVÉD SÁNDOR 
lun. 5-én. esti 9. Belvárosi Mozi 

x Eskü ő. Dőnczi Erzsé-
bet és Barna Ferenc mai 
délután fél 7 órakor tartják 
esküvőjüket az ujszegedi 
templomban. 

x Esküvő. SzantS Bála 
gázmester, öz*. Forgács Jl-
nosné 29-én délulán fél 7-
kor tartják esküvői ü kiejt a 
rókusi templomban. 

x Ételben, italban és ven-
déglátásban még mindig a 
Janik-vendéglő vezet. Szom* 
baton erdélyi flekken vacso-
ra. A magyar szobában Bol-
dizsár Kálmán muzsikál, 
•tényűzési adó nincs. Tele-

fon : 4-68. 

S V É D S 1 X D 0 R 
íjon. 5-én. este fi. Belvárosi Mozi 

x Iparosok ftgyelmébe 1 A 
1 Szegcdi Ipartestület é» a 
KIOSz helyi csoportjának 
előadássorozata keretében f. 
hó 29-én (szombat) délután 
6 órai kezdettel az Ipartes-
tület nagytermében Köví 
Béla a MDP iőmegszcrvezö 
je tart előadást •Magyaror-
szág külpolitikai helyzetei 
címen. Minden kisiparos 
ott legyen. 

X A Nagykereskedők Or-
szágos Szövetsége (Nagyosz) 
szegedi kerülete május 
30-án, vasárnap délelőtt in 
órakor a. szegedi Kereske-
delmi és Iparkamara nagy-
termében tartja alakuló köz-
gyűlését, amelyen megjele-
nik a központ elnöksége és 
tájékoztatást nyújt a nagy-
kereskedelem lelenlegi hely-
zetéről és problémáiról. 

I s V É D S l l Ö O R 
I lun. 5-én, este fi. BElvárosi Mozi 

x Gyors- és gépírás tanfo-
lyam (6 és 10 hónapos), kez-
dődik főigazgatósági enge-
déllyel n dolgozók részere 
rendkívüli kedvezményes 
áron. Előadó: dr. Bózen-
bergné Grünwald Klára. 
Hetenként S óra gyorsírás, 
4 és fél óra gépírás. A két 
tárgy együttes tandija havi 
28 forint. Jelentkezni a Dél-
magyarország kladóhiva-
lában lehet. 

Kia a uli már a |m hs* tm eaár $ 
Berczefitöz* Vásár v N e a e s l m e 

Budapestről jelentik: A Városligetben épülő vásárváros 
képe már véglegesen kialakult. Tető alatt vannak már: a 
Szovjetunió 2600 négyzetméteres nagycsarnoka, amely a 
főbejárattal szemben kapott helyet és a főbejárattól balra 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia díszes paVillonjai. 
Ezekkel szemben éli a gépipar 4000 négyzetméteres óriá-
si centenáris nagycsarnoka, majd me'Iette a textilipar 3000 
négyzetméteres épülete, amelyhez a Nehézipari Központ és 
nyomban utána a bőripar kiállítás* csarnokai csatlak : :. 
A szovjet Idállitás csarnokát egész utcasor kiállítód fül1 

ÓSRze a kis-, kézmű- és házi-iparok külön csarnokaival, az-
tán megint egész pavilloDsorok épültek az élelmiszeripar és 
az államosított nagyipari vállalatok részére. Vajdahunyad! 
várában a bútoripar, a tó mellett a főváros közüzemei és 
B magyarországi szovjet vállalatok csarnoka kantai; héttel 
A vásár távlati képét holnapi számnnklian közöljük." 

A szakszervezeti sketa a bsfeEdal* 
szociá!de!»QKra fák bázisa veit 

Felavatták a szegedi Munkásegyság Klubot 

A már huzamosabb ideje 
működő szegedi Munkáscgy-
ség Klubot egyre nagyobb 
létszáma költözködésre 
kényszeri lelte. Uj, tágas-
helyiségét taglal roham-
munkával liozlák helyre. A 
barátságos, ízlésesen" kifes-
teti helyiséget élmunkások, 
válla 'atvezetők, a szakmák 
képviselői, kevés kivétel nél-
kül mind a klub tagjai tö1-
tőtlék meg. 

Bernálb András megnyi-
tója ulán Juhász: Gyula köz-
ponti kiküldött kijelentette, 
hogy a sza'<s^er\rezeti okta-
tásban is érvényesült a 
munká sm ozgalom kel lős-
sége .Ennek ellensúlyozásá-
ra szúlelett meg a ; IVSz. 
A Munkásegység Klub volt 
az a helv, ahol a kommu-
nisták és'a hatoldati szociál-

demokraták 7a artalánul ta-
lálkoztak és együtt dolgoz-
tak. 

Dr. Zöld Sándor hangsú-
lyozta, hogy a szegedi 
szakszervezeti iskola nagy-
mértékben hozzájárult, 
hogy a Magyar Dolgozók 
Pártja Szegeden zavarta-
lanul léire főhessen. A 
Szociáldemokrata Párt 
szegedi hal old a Iá n ak 

szinle egyedüli bázisa a 
Munkásegység Klub vol! 
Gyáni Imre főispán és Dé-

nes Leó. polgármester üdvö-
zölték a klubot. Ifj. Komó 
csin Mihály feíszótalá a 
után a szegedi válla'atok in-
tézmények vezetői egym ássál 
versengve rendszeres havi 
támogatást ajánlottak fel a 
klub számára. 

' ANNA géria száiíé 
He5iei?es ferrsszín minden este: Tánc ! 

Zene: VifálfV-RáfiZ dllO 100°), gjépexpresso kshhévfi 

x Rézgállc. Arzola. .Merí-
tő!. Darsln, Agritox. Kerti-
ről. pernicezősrer kapható, 
Nikotin c'őieövezhe'ő Mező-
gazdáknál. Valéria-iér 4. 

x Konyhabútort heti 50 
forint részlefre 60 százaiéit 
előleggel. Könyves bútor, 
Mikszáth Kálmán-u. 19 sz., 
kapu alatt balra. 

x Csepel 100 motorkerék-
párt, kerékpárt, kerékpár-
gumit résziéire szállít Mar-
kovícs műszaki üzlet, Tisza 
Lajos-körut 44. 

x Vásárol Ion sza küzletben 
Adler edlénycsarnok, Tisza 
Lajos-körut 88. 

x Zománc-, porccllánedé-
nvek Adler edénycsarnok-
ban. Tisza Lajos-körut 38. 

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

x Bálát, érettségi vacsorál 
rendezze a Vígadó terrá-
szán. Minden este harcsás 
halpaprikás, lánc 

x Most vásároljon! Dolgo-
ztoknak 5 százalék árenged-
mény cikkeinkből. Napszem-
üvegek, egészségügyi cikkek 
nagy választékban Oplikó 
Kigyó-ulca 1. 

S'tnhis. Film- 'Művész 

RONGYOS, piszkos nyakkendő-
jét újjáalakítom, gyűröttet 
szakszerűen kivasalom. Kele-
men-utca 5., I. 1. 

Svéd Sándor Szegeden 

Svéd Sándor a newyorki 
Metropolitan Opera világ-
hírű magyar baritonistája 
tegnap repülőgépen megér-
kezett Budapestre. Szege-
den junius 5-én este 9-kor 
hangversenyt ad a Belvárosi 
Moziban. Műsorán: Baiaz-
zók prológ, Bánk bán bor-
dal, Carmen: Sevillai bor-
bély, Schubert, Schumann 
dalok, Magyar dalok szere-
pelnek. Ez a hangverseny 
a szegedi zenei évad kima-
gasló eseménye lesz. Zon-
gorán Dénes Erzsi kiser. 
Jegyek IÍONCERT-nél és a 
Belvárosi Moziban kapha-
tók. 

(*) Collegium Musicum 
XII. bérlett estje junius 2-án 
este 8 órakor a Konzervató-
riumban Szerdahelyi, Csu-
ka. B. Fehér Miklós és Vár-
nagy Lajos vonósnégyes 
kamarazene-es'je. Ezen a 
hangversenyen kerül bemu-
tató első élőadásra Vaszy 
Viktor vonósnégyese. Mű-
soron: Schumann zongora 
quintettje Kollár Pál (zon-
gora) közreműködésével és 
egy Mozart vonósnégyes. 
Jegyek 2 forinttól a Kon-
zervatóriumban válthatók. 

A R a d i k á l i s D e m o k r a t a P á r t s z d v e í s é g 
(Radikális Párt és Polgári Demokrata Párt) 1948 niájus 30-án, vasárnap délelőtt 11 órakor 

a Hungária-szálló emeleti termében g y i l l é s t t a r íy 
amelyen Suuka Géza, Csécsy Imre. Kende Zsigmond országgyűlési képviselők, Gorzó Nándor pestmegyei nemzeti bizottság elnöke is-

mertetik n Pártszövetség politikai célkitűzéseit. Minden érdeklődőt szivesen lát a Pártvezetőség. 


