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HÉTFŐN EMELKEDIK A HŐMÉRSÉKLET 

Vasárnap estin élénk £&taknyukat), északi szél. u Kkelet (elé elvonul, holnap változó felhőzet, bei* fin-
t rivatar, a hőmérséklet ma agg változik, holnap 

•melfeedifc. 
APAD A TISZA 

A Tisza alacsony vtzállásu. Vizének hőmérséklete 
C/eijednél 19 fok. Mai vízállások: Csongrád 38 (3t), 
Szeded 88 (28.) 
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Vasárnap, Junius 6. 

Nemzeti Színház vasárnap 
7 órakor: Tannhámer. Hétfőn 
•Tünet. 

Belvárosi Mozi fél 5, fél 7, 
féi 9-kor: Fegyveres felsértet. 
Hétfőn: Tenger rózsát. 

Széchenyi Filmszínház fél 5, 
léi 7, féi 9 órakor: Fizess 
K multadért. Hétfőn: Razzia. 

Korzó Mozi fél 5. fél 7, 
léi 9-kor: Szenvedély. Hétfőn 
Ugyanaz. 

.Muzcuai: szépművészet) és 
Ősrégészeti oszlály nyitva 0—2 
áráig 

Egyetemi könyvtár: zárva. 
Somogyi könyvtár: zárva. 

S/olfittalos gyógyszertárak: 

Frank! József: Szt. György-
tér G: Temesváry József. Je-
•zenszkyné: Klauzál-lér 9;Sur-
Jányi József: Kossulh Lajos-
sugárul 31. 

— RepiiUijáraíol kér Sze-
gjed. Szeged közönsége kéri 
a MASZÖV LET-től a Buda-
pest-Szeged repülőjárat visz-
Bzaállilásáf. Dénes Leó elv-
társ polgármester ezért fel-
irattal fordult Gcrű Ernő 
elvtárs közlekedésügyi mi-
niszterhez, hogy teljesítse a 
pzegediek kívánságát. 

x A Szeged-lfiilítslyal Ya-
.HtuMlársárig uj tagokat vesz 
lei, Kérelmekel az elnökség 
hímére kérjük küldeni. 

x Solíőririola előkészít sze-
mély- és teherautó, motorke-
rékpár vizsgára felelősség mel-
lett. Műllcr Béla, Vár-utca 4. 
Főposta mellett. Telefon: 648. 
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Széetienfi 
FtímszinSgáz 
T e l e f o n : 4 9 0 

Ma, vasárnap utoljára! 
Az angol Filmgyártás új-
donsága. 

a m u l t a d é r t 
dráma. A főszerepben: 

«A\ ZETTIRLING. 
HÍRADÓ. 

— Szegedi győzelem a 
gyorefróvcrsenyen. A cente-
náris gyorsíróversenyen a 
Délkerület ba jnokságát Tóth 
Béla, a Magyar Távirati Iro-
da szegedi kirendeltségének 
belső munkatársa nyerte. A 
Délmagyarország szerkesz-
tősége ebből az alkalomból 
szívélyesen üdvözli a győz-
test, akinek kitűnő munkája 
hozzájárul ahhoz, hogy 
hírszolgálatunk gyors és 
m-egbizliató legyen. 

x Háztartási cikkek Hungária 
Edényház, Tisza L.-tőrut 55. 

DUGASZ 
ftztét. Károfviu.3 tíSZtíf 

Hétfőtől szerdáig 1 
IZGALOM! 

MEGLEPETÉS I 

RAZZIA 
(Rettegj alvilági 
izgalmakkal luifütött bűn-
ügyi történet az alvilág 
étetébőJ. 

Főszereplők: 
ElLY IH í'.l.NEK és 
PAUL fül.T. 

Előadások: fél 5, tél 7 és 
léi 0 órakor. Pénzlár 
délelőtt i i-12 ós dél-
után 4 órától. 

— Az Ujságiróollliou köz-
gyűlése. A Szegedi Újság-
írók és Művészek Otthona 
junius 7-én, hélfőn este 8 
órakor, haíározalképtelen-
ség esetén ugyanaznap e«te 
fél 9 órakor tartja évi ren-
des közgyűlését az Otthon 
nagytermében. Az Otthon 
vezetősége ezúton kéri tag-
jait a megjelenésre. 

x Zománeédény Hungária 
Edényház. 

— Tanügyi kiállítás Sze-
gerién. Ma délelőtt fél 11-kor 
nyílik meg a Boldog-
asszony-sugárutoni a peda-
gógiai főiskola gyakorló Is-
kolájának tanügyi kiállítása. 
Az érdekes " szemléltető 
anyagot bemutató kiállítás 
13-ig minden nap délelőtt 
fél ll-től 2-ig és délután 4 
órától 8-ig díjtalanul megte-
kinthető. 

x" Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Hat húuani börtönre 
Ítélték a demokrácia ellen 
Izgató szegedi ügyvédet. A 
népbiróság Félegvházi-tuná-
esa szombaton tárgyalta a 
Mák-féle tárgyaláson elmon-
dott védőbeszédében a de-
mokrácia ellen izgató dr. 
Garai Zollán ügyét és az iz-
gató ügyvédet hat hónapi 
börtönre Ítélték. 

x Mindent Takarékossági 
Könyvre r Hungária edény-
házban, Tisza Lajos-körut 55. 

x Vasutas műsoros kirándu-
lás és majális libán, vasár-
nap a Dobó-erdöbe Indulás 
a Rudolf-térről SzGV külön-
vonatokká: "7 20, 8.10, és 8.30 
órakor Zene- és énekverseny, 
tréfás műsor Olcsó ételek es 
italok Részvételi Jegyek kap-
hatók a Szegedi Gazdasági Vas-
út állomásain és o MAV üzlet-
vezetőség I em. 8. sz. szobá-
ban Vendégeket, éraeklödőikel 
szeretettel vár "a rendezőség 

x Tűzhelyek llnujirts Edény-
ház. " 

— Halálos lakodalom. Az 
elmúlt év szeptemberében 
egy cganédapácat lakodal-
mon a zenévzek összevere-
kedtek Miklós István és Ká-
nya Ignác gazdálkodókkal. 
A verekedés végén Miklós 
holtan maradt a színhelyen, 
Kánya pedig súlyosan meg-
sebesült. A szegedi törvény-
szék Szalay-tanácsa szom-
baton tárgyalta az ügyet és 
a szurkáló zenészek prímá-
sát, Szurdér Andrást más-
fél évi, társait pedig nyolc, 
hat és három nőnapi bör-
tönre itélte. 

x Aluminiumedény Hungária 
Edényház. 

—• öt évi fegyházra licitek 
egy alsóvárosi pékmestert. 
A munkásbirósag szomba-
ton tárgyalta Szabó Mihálv 
Szécsi-utca 18 szám alatt la-
kóipékmester közellátást ve-
szélyeztető bűnügyét. Szabó 
1947 Júliusától ez év márci-
usáig 102 mázsáról szó'ó 
kenyérjeggyel nem tudott 
elszámolni, mert a sütésre 
kapott lisztet elfeketéztc. 
A munkásblróság a feketéző 
alsóvárosi ípéket őt évi fegy-
házra. jogvesztésre és kitil-
tásra itélte. 

x Konyhabútort heti 50 fo-
rint részletre 80 százalék elő-
leggel. Könyves bútor, Mik-
száth Kálmán-utca 10.3 kapu 
alatt balra. 

— Mellbcszurte magát 
Radocsai Kach Ilona Jósi-
ka-utca 23. szám alatti lakos 
szómba Ion délelőtt 11 óra 
kor a Rózsa-u. 81. sz. alatti 
házban őngyilkossási szán-
dékból. Teltének oka isme-
retlen. Az életunt lányt sé-
rülésével a közkórházbn 
szállították 

x A VIgailft muskátlis ter-
rnszán harcsás halpaprikás. 

— A kórház? betegek élel-
miszerellátása Az országos 
közellátási hivatal rendelete 
értelmében a kórházakban 
gondozott betegek kötele-
sek hatósági élelmiszer je-
gyűknek az ápolás időtarta-
mára szóló kenyér és liszt-
szelvényeit a kórMznak át-
adni. Az a beteg, akinek 
nincs élelmezési szelvénye, 
ápolásának előrelátható idő-
tartamára 15 deka egységes 
kenyérlisztet és 4 deka fe-
héríisztet köteles a vidéken 
kijelölt kereskedőnek nagy-
kereskedői hatósági áron át-
adni és az erről szóló el-
ismervényt a kórháznak be-
mutatni. 

x Csepel 100 motorkerék-
párt, kerékpárt, kerékpárgumit 
részletre szállít Markovics mű-
szaki őrlet, Tisza Lajos-kör-
ut 44. 

x Megnyílt Kakassrékfürdflt 
Gyógyít" reumát, Csuzt, kösz-
vény t, női bajokat stb. Kér-
jen" Ismertetőt. Jó háatkoszt. 
Olcsó árak. 

x CftUeftimn Muskuui XIII. 
bérleti hangversenye junius 
9-én, szerdán este " 8 órakor 
Budaházy Fehér Miklós lie-
gedüestje. Közreműködik Bán 
Sándor (zongora) és B. Rácz 
Lili (zongora^ Az érdekes és 
változatos műsora hangver-
seny Iránt máris nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. Jegyek 
2 torlnttói a Konzervatórium-
ban válthatók. 

— Felhívás az UFOSz ta-
gakhoz 1 Értesítjük tagjain-
kat, hogy a főldmivelésügyl 
minisztérium az ujgazdák 
állatainak törzskönyvezését 
rendelte el, melyszerint te-
henek, juhok és sertések 
lesznek törzskönyvéivé. 
Törzskönyvezésért az ujgaz-
dáknak fizetni nem kell, 
csak a tehenek szarvülésé-
ért kell fizetni a kovácsnak 
50 fillért. A t örzskönyvezésre 
alkalmas tehenek havonta a 
beszolgáltatott tej után a 
tejcsarnokoktői külön 30.— 
kg. abraktakarmányt kap-
nak maximális áron. A 
törzskönyvezési felvételek 
ideje és "helye a kővetkező : 
7-én, hétfőn délelőtt 8 óra® 
kor Alsóváros Tisza inalom 
előtti téren. 10 órakor a ró-
kusi vásártéren, délután 2 
órakor Felsővároson a bika-

tetó,llónál, kedden reggel 81 GYÁRTJA k MÁÍYAR RüGSYANTAÁRUGYAR fi 1) 
Újszegeden a Tainl ómlerna-

Kapható: 
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tus előtt, délulán 2 órakor 
Újszegeden a József főher-
ceg-telepen, Szerdán délelőtt 
fél 9-kor Szentmíhályteiek 
Szabó-malom előtt, délután 
fél 3 órakor a röszkei piac-
téren. 10-én, csütörtökön 
délelőtt fel 10 órakor az al-
sóközponti piactéren, dél-
után 4 Órakor a várostanyai 
Állomás melleit. 11-én, pán® 
tekén délelőtt 10 órakor Ru-
zsa járáson az állomás mel-
lett, délulán 3 órakor Szűcs 
Tamás gazda tanyáján. 

Takarmányozásra 
friss 

alkalmas 

zöldborsó hói 
kapható az Első Kecskemé-
ti Konzervgyár szegedi te-
lepén. Rókusi-feke teföldck G. 

Balogh László műszerész, 
Csongrádi-sugárut 25. 
Oéry Ede kerékpárszaküzlet, 
Kiss-utca 3. 
Fodor műszerész, Mikszáth K.« 
utca 6. 
Galiba József műszerész, Mé-
rcy-utca 5. 
Kelemen Márton, Kelemen-id-
ea 11. 
Kovács testvérek, villamossági 
és műszerész, Petőfi Sándor-
sugárut 69. 

IHasa Gvnla műszerész, Mérey-
utcn 2 
Markovics műszaki üzlet, Ti-
sza LajosJkörut 44. 
Szántó Sár dór kerékpárszak-
üzlet, Ktss-utca 2. 
Trébilsch Lajos, Klauzál-tér 5 
az udvarban. 
Tnrul műszaki váilalat, Klo 
bcísberg-lér 3. 

Az egyetem tanévzáró ünnepségén 
kiosztották az idei pályadíjakat 
A szegedi tudományegyetem' 

szombaton délelőtt tartotta 
meg ünnepélyes évzűrő ünnep-
ségét a központi egyetem aulá-
jában. Az évzárón* a kultusz-
miniszter képviseletében meg-
jelent dr. Szántó György osz-
tályvezető, valamint a város 
hatósága, Továbbá a pártok, és 
a különböző intézmények kép-
viselői. .Di\SzékeJy Islván rek-
tor tanévzáró beszédiben han-
goztatta, hogy a mai ifjúság-
itok kőte le«*égte 1 je«,i lésben sok-
Ital többet kell nyújtania, mint 
ainil a mult kövelelt. { 

JJr. Marlonyi János, a Jogi 
kar dékánja olvasta fel »Köz-
igazgatásl reforaicstmék 1.848-
ban és ma< című értékes ta-
nulmányát. Ebben bemutatta 
a mult századelejl reformkor-
szak vezető egyéniségeinek 
közigazgatási el goudo fásait. 
Kifejtette, hogy a mai demo-
kratikus Magyarországon mi-
képpen gyümölcsöztethetjük 
az 1848-ns idők közigazgatási 
reformeszniéit. 

Dr. Tóth László prorektor 
1848-as "emiétbeszédében a 
történe ltu (lós felkészültségé-
vei mutatta he a magyar for-
radalom törekvéseit, politikai, 
gazdasági és társadalmi fejlő-
dését 

A kart' dékánok tették meg 
ezuláii Jelenlésüket nz elmúlt 
tanév díjnyertes pályamunkái-
ról, maja á rektor átnyújtotta 
a nyerteseknek a pályadijakat. 
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S i t e q e d Telofon: ©2S 

Legfőbb 
cukorkát, csokoládét legelő-
nyösebben 

Kovácsnál 
Szeged, Tisza L.-kőrűl S48. 

MINT E D D I G — UGY EZUTÁN I S 
D I v a t A r u f 

Rövidárut 
KSlöÉtéruf 

Fehér nemllt 

H a r i s n y á l 

F U r d ő r u h é t 

a z E X C E L S I O R H 8 R í S H Y R H Í Z - h ó ! 
Tisza Lajos-korul Takarékosság köny-

vecske érvényes 

Ma vasárnap utoljára! 
A legújabb amerikai cow-
boy film !! 

Fegyveres kísértet 
izgalmas harc az Igazság 
és a banditák között. 
Ezenkívül: Magyar híradó. 

Héttőtől szerdáig 
Izgalmas amerikai kaian 
dos tengerész-film! 

tenger rózsafa 
kalandor-történél, felilvc 
idegfeszítő, fordulatos 
.cselekménnyel. 
Főszerepben: 

DKMSE BONC, 
GEORGES I.ANNES. 

Ezenkívül: 
AMitolN kii!(öl(ti híradó. 

Előadások: fél 5. fél 7 és 
fél » orakor. — Pénztár 
délelőtt 11—12 és dél-
után az előadások előtt 
fél drávai. 


