
Kedd, 1048 Junius 1. OGL1H AGY Í R O R S Z Á G 

k i ' * k 

TÖBBFELÉ ZÁPORESŐ 
Mérséklődd ószfcfcnyugatl, észab! szél, változó felhő 

feit, többfelé záporeső, A hőmérséklet emelkedik. 

APAD A TISZA 
A Tisza alacsony vízállással Csongrádig árad, le-

jjebb apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 29. Mai TÍZ-
iliások: Csongrád SC f i). Szeged 29 (23.) 

n a p i r e n d 

Kedd, Junius t. 

Nemzeti SrinF i fél 8kor: 
ütne? vitéz. 

Belvárosi Mozi léd. 5, fél 7, 
Mi 9 órakor Finom Es lakás. 

Szécb-nyi Filmszínház fél 5, 
Mi 7. iét ' 9 órakor: Dankó 
Pista. 

Korzó Mozi fél 5, fél 7. 
léi 9 órakor: Mellékutca. 

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

^ Epfeterat könyvtár nyitva: 

^Jtomogyi könyvtár nyitn 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Barcsay Károly: Tisza La-

}os-4cörut 32. Buio.su Barna: 
Idivária-lér 7. Dr. Ló bt örök. 

B. Lázár Jenő: Klebelsberg-
tér 4. Seimecri Béla: Somo-
gyi telep IX. 489. 

— Felhívjuk előfizelőlnb. 
hirdetőink és ü©feleink fi-fyelmét, hogv a mai naptól 

ezdve kiadóhivatalunk reg-
iéi 7 órától délután 3 órám 
II rendelkezésükre 

— Szerdán közellátási ér-
lebozlof. Szerdán reggel 9 
órakor a városházán közel-
látási értekezlet lesz A 
jövőben ezt az értekezletéi 
minden hónap első és har-
madik szerdáján tartják. 

— Megkezdi működését a 
'Belkereskedelmi Hlvala'. A 
kereskedelmi és iparkamara 
megszűnt >'s a helyébe lépő 
Belkereskedelmi Hivatal, 
Tombácz elvtárs vezetésével', 
kedden megkezdi működé-
séi. 

— Közgazdasági leányis-
kola. Az iparügyi miniszté-
rium és Szeged között tár-fpalás indult meg arról, 

ogy a kereskedelmi leány-
iskolát közgazdasági közép-
iskolává szervezzék át. 

x Szóm Laton lesz az Újjá-
építést Állam sors játék huzasa. 
Sorsjegyek Petőnél. 

— Dr. Orsó fcuszió, a hód-
mezővásárhelyi kórház gé-f' ;eszakorvosa a szegedi egye-
cnien vasárnap tartotta 

magántanári próbaelőadá-
sát, amelyet az orvostudo-
mányi kar egyhangúlag el-
fogadott. 

— Megnyílt a dolgozók 
képzőművészeti tanfolya-
mának zárókiállitása. Vasár-
nap délelőtt nyílt meg a 
Madách-utcai általános is-
kolában a dolgozók képző-
művészeti tanfolyamának 
zárókiállitása. Az ingyenes 
tanfolyamot az iskola igaz-
gatósága indította meg feb-
ruárban heti 9 órában, az 
előadók Erdélyi Mihály és 
Adányi István festőművé-
szek voltak. A tanfolyam 
résztvevői — jórészt ipari 
munkások és földművesek 
— igen sikerült, modell ulűnl 
rajzokat, képeket állítottak 
ki, amelyek méltán érdem-
lik meg az érdeklődést. A 
kiállítást Erdélyi Mihály 
nyitotta meg. á hallgatóság 
köszönetét dr. Kaufmann 
Imre tolmácsol la. 

— Megalakult Szegeden a 
NAGyOSz déli csoportja. 
Vasárnap Szegeden is meg-
alakult a Nagykereskedők 
Országos Szövetsége. Dr. 
Gorzó Nándor országos el-
nök, Kemény Oszkár társ-
elnök és dr. Magasdi Miklós 
főtitkár beszédei után a déli 
csoport elnökévé Báthory 
Lajos paprikanagykereske-
dől választották meg. 

x Háztartási cikkek HiffiaWa 
Edényház, Tisza L.-kőrút 55. 

— Tizennégyszer hagyta 
cl a felesége Balogh János 
iszeitesfi gazdálkodót , de 
utólag mindig visszatért 
hozzá. Az utolsó szökés után 
a napokban összetalálkoztak 
az utcán. Balogh először 
kórlclte feleséget, h o © tér-
jen vissza, majd hirtelen 
konyhakést rántott és több 
szúrással megölte feleségét 
Balogh ezután önmagát is 
megsebesítette. Az esemé-
nyek annyira megtörték, 
hogy a szentesi k-órház 
idegosztályára kellett be* 
szállítani. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

—• A tífusz megelőzése. 
Az orvosi szakszervezet tag-
jai az egész városban hely-
színi szemlét tartanak, hogy 
ebben az évadban szokásos 
tífuszjárvány megelőzésének 
cél jából megvizsgálják a víz-
ellátást és á szennyvíz leve-
zetését. Bizonyos, hogy az 
önkéntes munkál végző dol-
gozókat mindenki megértés-
sel fogadja és munkájúban 
támogatni fogja. 

— Megnyitották a piarista 1 
gimnázium cmlékkiái'ilásáv 
A piarista gimnázium tanári 
kara Ós ifjúsága emlékkiáb 
titánt rendezett. Ismertetik 
az iskola múltját és a 
felszabadulás után' végzett 
munkáját. Vasúrnap fél egy-
kor ünnepélyes keretek kö-
zött nyitották meg a kiállí-
tást, amelyet Dr. Zöld Sán-
dor országgyűlési képviselő, 
Dénes Leó polgármester, a 
honvédség és más intézmé-
nyek képviselői, valamint ér-
deklődő szülők tekintettek 
meg. A kiállítást néhány ke-
resetlen szóval Sik Sándor, 
a Kossuth-díjas tudós, a 
piarista rendház főnöke 
nyitotta meg. Kerényi Ta-
más, Liszkay Tamás, Cser-
mis Istyán tanulók szaval-
tak, az énekkar Kodály és 
Bárdos dalokat énekelt. 

x AiuminíumetMny Hungária 
Edényház 

Szombaton lesz az Újjá-

őpüt mar az uj fiié... 
Irtat SEBŐK JÁNOS hidmankás 

Újszegedről mar nyújtja karjait, 
Még hiányos az iv, még kér a hid 
Erőt, velőt, munfcás-verejtékcsöppeket 
Ho© összeköthesse O- és Újszegedet. 
A szégccsclök lármája oly remcs 
A munkás egymást hallani nem kénes. 
Elvtársi Hajrá! Szemünkben a munka láza égjen. 
Mert csak igy lehetünk idő előtt készeu. 
Akkor maid ráérsz, a terc-ferére. 
De most hajrá: »a hidért előre!? 
Hidász elvtárs! Emlékezz, nem is régen 
Mi voltmik elsők Május ünnepében, 
legyünk most is elsők Gerő seregében! 
A motor pöfög, az einber görnyedez, 
Egy ilt a csont, a hus és n vaslemez 
A munkás, n gép és a csavar, 
A felhők, a Tisza, mely mind ©gy ei akar. 
A szenvedés is c© és a tömeg, 
Ki egymás szavát csak most érti meg. 
Romboltak az »urak«, most épit a nép, 
Mciy lombhulláskor majd a hidra lép. 

építési Allamsorsjáték húzása. 
Sorsjegyek Petőnél. 

— A Magyar Vöröske-
reszt kéri Nagygyörgy Ist-
ván (született 1917. április 
13. Szegeden) hozzátartozó-
it, h o © fonlos hir átvétele 
végett jelentkezzenek iro-
dájában (Szcchenyi-tér 16.) 

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

— A Varga bölélárugvár-
ban megalakult az MDP 
flzemi szervezete. A Varga 
kötéláru©árban ünnepi 
©ülésen alakult meg a Ma-

fpar Dolgozók Pártjának 
zeml szervezete. KÖvi Bé-

la beszéde után me©á1asz-
tották a szervezet vezetősé-Sél. Elnök: ördög István, 
tkár: Kormányos Ilona, 

propagandavezető: Haraszti 
László, gazdasági vezető: 
Kakuszi Ilona, termelésfc-
lelős: Tóthpál Illés, káder-
megbizott: Wiesncr László, 
bizalmiak: Komáromi An-
tal, Pálfi Ferenc, Kakuszi 
Ilona. 

— A mentők munkája. 
Pászli Anna 17 hónapos tá-
péi kislány leforrázta ma-
gát és másodfokú égési sé-
rüléseket szenvedett. A men-
tők a bőrklinikára szállítot-
ták. — Hétfőn délután a 
röszkei országúton egy is-
meretlen rendszámú autó a 
korláthoz nyomta a szeke-
rén arra haiadó özv. Dobó 
Józsefné feketcszéli gazdál-
kodót. Az asszonyt a men-
tők súlyos sérülésekkel a 
sebészeli klinikára szállítot-
ták. 

— A VAOSz kullurgárdája 
és sportcsoportja Alsóköz-
ponton A VAOSzt Vasárnap 
reggel mintegy 80 főnyi gár-
dájával Alsóközponton n a© 
szabású kultur- és sportna-
pot rendezett, karöltve az 
MDP falujáróival. Először a 
ping-pong csapat játszott 
bemutató mérkőzést. dél-
után futballmeccs volt, majd 
az énekkar vett részt a má-
jusi űjtatosságokon, 120 al-
sőtauyai gyermeknek mese-
délutánt rendeztek, este pe-
dig két órás nívós műsor 
után táncra perdült tanya 
és város fiatalsága. 

M INT E D D I G — UGY E Z U T Á N S S 
Divatárut 

Rövidárut 

K ö t ö t t á r u t 

Fehér neműi 

Harisnyái 

az EXCELSiOR HARIS 
Tisza Lajos-körtit Cégtulajdonos: 

S z i l á g y i S á n d o r 

F U r d ő r u h á t 

ÍZ-A6I 
Takarékosság köny-

vecske é r v é n y e s 

— Balázs Béla-est a %<:» 
nékonzerva tóriumban. Ba-
lázs Béla elvtárs, a kiváló 
iró junius elsején, kedden 
este '8 órakor a zenekonrer-
vatóriumban külföldi élmé-
nyeiről tart előadást a "Fo-
rum Klub rendezésében. Az 
előadóesten bemutatásba 
kerül Balázs Béla hat verse 
Szatmári Géza megzenésíté-
sében. A Forum Klub tag-
jainak és vendégeiknek a 
belépés in©enes. Közremű-
ködik Nemes Anna (ének). 

x Hungária EdiényháZj ttsza 
Lajos-körut 55. 

— Dr. Schneller Károly 
előadása Budapesten. Dr. 
Schneller Károly szegedi 
egyetemi tanár pén leken 
délután Budapesten a Ma-
gyar Statisztikai Társaság 
Demográfiai Szakosztálya 
rendezésében (Halandósá-
gunk területi alakulása, kü-
lönös tekintettel a különbsé-
geket előidéző okokra* cim-
mei tart előadási. 

x Tűzhelyek Hungária Edény-
ház 

— Évzáró ünnepség] a volt 
Nemzett Segély napküzi-
olthonban A Vöröskereszt-
be olvadt Nemzeti Segély 
napközi otthonában vasár-
nap délután kedves ünnep-
ség] zajlott le. A napközi ott-
hon apró kis l akőí színes 
műsorral zárták le ezt az 
iskolaévet. A műsor után 
bőséges uzsonnát kaptak. A 
város részéről Dénes Leó 
polgármester vett részt az 
ünnepségen. Mecsér Béla a 

V öröskeres(z|t csongrád me-
gyei titkára és Na©7 László 
városi titkár beszéltek. 

— A vizsgálóbíró letartóz-
tatta a gyerinekronló sza-
ttrt. Megírtuk, ho© a rend-
őrség őrizetbe vette Román 
Gábor szegedi cipészmes-
tert. alti 10—14 éves kislá-
nyokkal erőszakoskodott. 
Románt átadták a vizsgáló-
bírónak, ahol beismerő val-
lomása után elrendeltek le-
tartóztatását. 

x Zománeedény Hungária 
Edénvház, : 

— Fórum Club naptár. 
Balázs Béla előadó-estje ma 
8 órakor a Zenckonzcrvaió-
riuinb&ii a Fórum rendezé-
sében. A kiváló iró külföldi 
élményeiről tart igen érde-
kes előadást. Ez alkalom-
mal kerülnek bemutatásra 
Szatmári Géza Balázs ver-
seire lirt dalai. Közreműköd-
nek: Mailáth Mária (szava-
lat) és Nemes Anna (ének) 
a Nemzeti Szinház művész-
női. Az előadáson belépő-
dij nélkül vehetnek részt a 
Fórum Club tagjai, azok 
vendégei, továbbá minden 
érdeklődő. 

— A szegedi tűzoltóság 
szervez® (nagygyűlése. A 
Ma©ar Tűzoltók Szabad 
Szakszervezete szegedi cso-
portja vasárnap ' délelőtt 
szervező nagygyűlést la-lott 
a Kossuth Lajos-sugáruli 
tüzoltószékházbaau Káinián 
István tüzoltóföhadnagy 
megnyitója után Horváth 
István a szegedi tűzoltóság 
vezelője ismertette az ösz-
szefogás fontosságát. Marce-
vich József a tűzoltó szak-
szervezet országos főtitkára 
a tűzoltóságnak a három-
éves tervben vállalt szerené-
rői, valamint az egyház és 
a demokrácia viszonyáról 
beszélt. A szakmaközi bi-
zottság nevében Szűcs 
László elvtárs üdvözölte a 
nagvpvülésl. 

— Szidta « kommunistá-
kat és a kongresszusi kül-
dötteket Kiss Andrásné uj-
szegedi gőzfürészgyári mun-
kás. A szegedi népbiróság 
nem jogerősen négy hónapi 
fogházbüntetésre Ítélte. 

— A főigazgatóság köszö-
nete az. MNDSz-nek. Dr 
Páli Ferenc főigazgató n 
tankerület nevében köszönő 
levelet intézett a Magyar 
Nők Demokratikus Szövet-
sége szegedi vezetőségének 
áldozatos munkájáért. Az 
ebédeltetés » n szegénv 
iskolásgvermekck k őré-
ben az "iskolaorvosok meg-
figyelése szerint fel nem 
mérhető egészségügyi ha-
szonnal járt, — amint a fő-
igazgató közli levelében. 

— A tervhivatal rendelete 
n készletbejclenlésekrő'. Az 
országos tervhivatal rende-
lete szerint a májusi kész-
letbejelentéseklct nem az 
ipari hatóságokhoz, lianem 
az iparügyi minisztériumban 
(Budapest I I . Fő-utca 70.; 
I I I . m. 313.) kell meglenni 
legkésőbb junius 5-ig/- A 
postán küldött bejelenlese-
ket az úiparügyi miniszté-
rium készletbejelentési cso-
portjának, Budapest, II . Fő-
utca70., I I I . e. 313» címre 
kell megküldeni. (MTI) 

igen olcsó áron kapliatfj 
W U h e l m T e s i y é r e l a 

Marx-tér 3. Telefon: 7-51 

Dolgozók Színházának műsora: 
Szombat, iun. 5-én, este. fél 8: Mélvek a gyökerek. D. II. 21. 

Kérjük a bérleteket Junius 
1-én délig kiváltani. 

Jegyek kapható*, bérletek válthatók a Magyar 
a ÍJ élma ©arország kiadóhivatalában 

Kedd, juii. 1-é.n este fél 8-kor: János vtléz. 

Múzsánál 

Tgen kedvezményes jegyek kaphatók a Magyar Múzsánál, 
a Délmagyarország kiadóhivatalában. 


