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Hírek 

A HŐMÉRSÉKLET NÁLUNK NEM VÁLTOZIK 
Valamivel élénkebb délnyugati, nyugati szél. Váltó-

sé felhoz, i. többfelé záporeső, zivatar. A hőmérséklet 
nyngaIon kissé rii'lyed, keleten alig változik. 

\ TISZA 2» FOK 
A Tisza hőmérséklete Szegednél 26.5 tok. Maf vizál-

léeok: Csongrád 139 (69), Szeged 447 (59.) 

N A l'litfe N I) 
Csütörtök, Junius 17. 

Nemzeti Színház este fél 8 
érakor: Az ész bajjal jár. 

Belvárosi Mozi Ééi 3, föl 5, 
fél 9 óraikor: Jön a tkauyar. 

Széchenyi Filmszínház fél 5, 
féi 7, fél.9 órakor: Es megfor-
dul á sz'él... 

Korzó Morf fél 5, fél 7, fél 
9 órakor: Örvény szélén. 

Muzeum: széjpinüvészetl .és 
ősrégészeti osztálv nyitva 9̂ -2 
óráig 

Egye le mi kőnvvtár nvitva: 
9—7 óráig. 

Somogvi könyvtár nyírit 
9-7 óra la 

Sielfóialos gyógyszertárak: 

Gerle-Takács* Klauzál-tér 3; 
Jusl Frigyes: Petőfi Sándor-
sugárul 59; Tőrök Márton: 
Cs< ráfli-susárut 14; Selme-
czi líéla: Somogvitelep IX. 
Utca 189. 

— -Uj orvoskari tanszék 
Stégeden. A kultuszminisz-
térium a szegedi tudomány-
egyetem ú jonnan megszerve-
zel! slomátológiai tanszéké, 
nek betöltésére pályázatot 
hirdet. Az okmányokkal fel-
szerelt kérvényeket junius 
21-ig lehet benyújtani a sze-
gedi tudományegyetem or-
voskari dék.in: luvalalához. 

— I íléllék Here' Gézái. A 
saegcdi lörvénysZék Lázár 
lan|cs:i a napokban tárgyal-
ta dr Ileltre Béla ny. alez-
redes. a Kereskedelmi és 
Iparkamara volt elnökének 
Berei Géza ellen indított saj-
tóperét A bíróság bűnösnek 
mondotta ki Bere.it, a Sze-
gedi Kiss Újság volt.szer-
kesztőjét a sajtó utján el-
követett ráealrnazás vétségé-
ben és ezért 1000.— forint 
pénzbírságra és a perköltsé-
gek viselésére Ítélte. Az Íté-
letei bárom évre felfűagesz-
telték 

x Háztartási cikkek Hungária 
EdÓnvház, J'isza L.-körut 55. 

— Rallzfalvy professzoré!, 
szerencsés balesete. Köny-
nyen végzetessé válható bal-
eset érte dr. Balizfalvy Já-
nos egyelemi tanárt és fele-
ségél. Csónakáztak a Tiszán 
és evezés közben nekiütőd-
tek a pontonhíd egyik tar-
tóoszlopának. A csónak fel-
borult és a Batizlalvv-há-
laspár í-uhástól a Tiszába 
esell Szerencsére gyorsan 
BegiLégükre siettek és mind-
kettőjüket sikerült kimente-
in a Tiszából. 

' x Evőeszközök lluiiaárht 
Edényház. 

— A Voll Hadifoglyok Baj-
társi Szövetségié közli, hngy 
pénteken délután 6 órakor 
a belvárosi csoport belví-
Hégében (StefánJ,-vár) ór-
irosi- és jogvédelmi snolgán 
latot tart. A belvárosi cso-
port taglal közöljék ezen a 
napon, hogy óhajtatják-e 
gyermekeiket nyaraltatni. 

X Atuminiumedény Hmgárta 
MényhAz, 

x CráavélJaUl: KAIvérta-u. 30. 
X KMMk, erősítők pontos, 

gyors és olcsó javítása és kől-
fcsöneéoe Sinnisrlónál. UJ chn: 
K!auzdJ-iér 7V tcfcfoa; 14-24. 

— Jugoszláv—magyar if-júság kultiircst a Tiszában 
A Magyar Diákok Nemzeti 
Szövetsége kereskedelmi is-
kolai csoportja 19-én, szom-
baton este fél 8 órakor a 
Tiisza-sz/i 116 nagytermében 
jugoszláv—magvar ifjúsági 
kulturcslet rendez A műsor 
keretében" dr. Antalffy 
Gyöngy, a Magyar—Jugo-
szláv Társasági elnöke tart 
előadási. Szavalatok, nép-
dalok, énekszámok és népi 
táncok teszik változatossá az 
érdekesnek ígérkező gaz-
dag műsort. * 

x Mindent I akarékossAgi 
Könyvre a Hungária edény-
házban. Tisza Lnjos-körut 55. 

v Halá'orás. Fájdalomul rí 
tudatjuk, hogy Bori János kő-
műves meghall. Temetése ma 
délután 4 órakor a református 
temetőben. 

— Lakat alatt a <>vmi»rlie 
ságié. A n apóikban Füzesgyar-
ai a ton Erdei Lajos szabómes-
terben felismertek a háború 
utolsó éveinek egyik csendőr-
ség! besúgóját, aki több bal-
oldali munkást juttatott bör-
tönbe. vagy tntemálótáborba. 
Erdeit az államvédelmi osz-
tály őrizetbe' vette és átadta 
a szeged1! népügyészségnek hol 
kihallgatása után letartóztat-
ták. 

x Zomáueedéjiv Iliin-ária Edényház - : * "'j! 
— Ab'gaíukull az 11jsz<̂ fe-

di Onfözümti Társulat. Nagy 
étvleklődés mellett alakult 
meg Újszegeden az Ujsze-
ged-Alsotiszaparti öntözőn 
mfr Társaság. Az alakuló 
ülés résztvevői moglekiintet-
ték a már kész lerendezése-
ket, majd KolozsI Zsig-
mond vezelésével a további 
teendők elvégzésére bizott-
ságot küldtek ki. 

x Tűzhelyek Hungária Edény-
ház. 

— Közniuiikaválltágl ügyek-
ben az épilés- és közmunka-
ügyi Igazgató minden lióuap 
utolsó péntekén délután 4-töl 
6 óráig a Széchenyi-tér 9., I. 
emelet 2. alatt felvilágosítást 
és tanácsot ad. 

x Tej kapható literenkint. 
1.35 forintőrt az Anna forrás-
kutnál. 

— Egyévi börtön deino-
feráciaeücnes Iá ért. özv. 
Kovács Tamásné hódmező-
vásárhelyi kofa a földeáki 
piacon az. államosítás és a 
demokrácia ellen izgatott. 
Ügyét szerdán lárgyalta a 
szegedi népbiróság és a 
vádlottal egyévi börtönre és 
ötévi jogvesztésre Ítélték. 

x Kádtól bizalommal Sza-
nlszlónál vásárolhat. Uj dm : 
KtóuzúHér 7., telefon: 14-24; 

— A szejCiVl orvosok, rtvó-
n;A és védőnők az államosítás 
mellett. A szegedi óvónők és 
védőnők szerdai értekezlete, 
amelyen dr. Vöiigyessy Ferenc 
tiszti" főorvos elnökölt, egy-
hangú elhatározással távirat-
ban üdvözölte a kultuszmi-
nisztert abból az a fkai ómból, 
hogy a parlamentnek benyúj-
totta a felekezeti Iskoláik álla-
mosításáról szóló törvényja-
vaslatot. Hasonló szövegű táv-
iratot intézett ai kultuszmi-
niszterhez a szegedi hatósági 
orvosi kar ts, ametv dr. Viola 
Gyönry elnökletével tartott 
«zerfMn ülést. 

Tftváblii nyomozás 
a CsülagfeSrHfn 

panamáiban 
Szietxián jelentettük, h 

a szegedi gazdaságii rend 
sóg példátlan panamát lep 
lezett le a Crillagbörtönben, 
valamint a nagyfai börtön-
gazdaságban és "számos bőr-
löntisztviselőt őrizetbe vet 
tek A rendőrségen szerdán 
folytatták az őrizetbe vettek 
kihallgatását és több még 
szabadon levő gyanúsítottal 
is kihallgattak. A nyolc 
már lakai alatt levő paim-
mistát csütörtökön átadják 
a szegedi ügyészségnek, ahol 
rövidesen elkészül ellenük a 
vádirat és felelni fognak a 
börtön falai mögött elköve-
tett bűntetteikért. A nyomo-
zás tovább tart és abban 
minden órában ujabb fejle-
mények és örtzetbevételek 
várhatók. 

— Vasárnap nvilifc a Mlrand-
iürdő. Elkészült a dolgozók-uj-
szegedf nagy strandja, azon-
ban a Tisza' magas vízállása 
miatt nem lehet megnyitni. 
Miután az ár most már clvo-
nulóban van, h strandfürdőt 
vasárnap reggel átadják 3 for-
galomnak. 

x A Szegedi I ir . Nőegylet 
ma délután 6 órakor tartja e 
heti összejövetelét Margitmtea 
20. alatt. Műsor, borsersolás, 
stJj. Szeretettet várjuk tagjain-
kat és minden érdeklődői. 

— Tátnogalás a népkony-
hának fenntartására. Szer-
dai számunkban közöltük, 
hogy a város csökkenteni kí-
vánja a népkonyhai ellátot-
tak számát. Miután ennek a 
szociális intézménynek a 
fen tartása közérdek. most 
Dénes Leó polgármester a 
költségvetés budapesti tár-
gyalásával egyidejűleg lei-
ratot nyúj t át a belügymi-

niszternek. amelyben kéri, 
hogy a minisztérium tegye 
lenétővé a szegedi nép-
konyha zavartalan műkö-
dését, ami által a nagymér-
vű csökkentés elkerülhető 
lesz. 

x Fontos, hogy tudja: aSzé-
esén-vendéglő (var-utca sarok) 
kerthelyisége a legkelleme-
sebb. Éibéd. vacsora, zene. Te-
lefon: 3-19. 

-- Kocxiiui verekedés. Szer-
dán este 5 óra után a Maros-
utca 16. szám alatti kocsmá-
ján verekedés történt. A ve-
rekedés hevében Stmonovszfcl 
Károly rádíószerclőt a lépcső-
ről lelökték. Súlyos agyrázkó-
dással és koponyaalapi törés-
sel a mentők a sebészeti kli-
nikára szállították. 

x Ifj. MSlhé kelme-, fonál-
festő és vegyttsztitó üzeme jót-
állással legolcsóbban és ieg 
szebben fest, tisztit. Bajcsi Zsi-
linszkv-utca 13. (Volt Fekete-
sas-utca.) 

x Pelréleumlőző, kerékpír. 
kerékpárgumil dolgozóknak 
részletre szállít Markovics mű-
szaki Üzlet, Tisza Lajos-kór-
ut 44. 

X Kurhos tánciskolában 
diák tá n e tan ló l y nm kezdődik 
junius 19-én 6 órakor. (Kez-
dők részére.) 

A hároméves terv etsó évében 

Ezerszáz hoíd szike* területet 
javifunk meq 

x C'ár.vállalut. 
utca 10. 

Fekelesas-

x Legújabb ttpusu rádiók 
Szanfszl&nái. Csere, vétel, el-
adás. Uj cim: Klauzál-téi* 7., 
telefon: 14-24. 
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WL _on közel há-> 
rom millió hold, kilúgozott 
méhben szegény, savanyu 
talaj és egy millió hold 
gyengén termő szikes. A 
mészben sregény savanyu 
talajon ̂  az .igényesebi) kul-
túrnövények, mint a cukor-
répa vagy a pillangós ta-
karmányok nem teremnek 
meg. A szikes talajok évi 
állagtermése pedig három 
mázsa buza Az ipari növé-
nyek termesztését egyre fo-
kozó és a takarroányhiánv-
nyat küzdő mezőgazdaság 
szempontjából különösen 
fontos, tehát a savanyu tala-
jok megjavítása, meszyzése 
Á szikes talajok 3 mázsás 

termésátlagát, megfelelő ja-
vllással 8 mázsára lehel 
emelni. Ez a szani világo-
san mulatja, hogy a szikes 
talajok megjavítása milyen 
sokat jelent nemzetgazdaság 
gunknak. 

A szikes talajok megjaví-
tását eddig emberi munka-
erővel végezték, vagv láne-
taljias kotrógépekkel, ame-
lyek napi teljesítménye egv, 
hold volt A modern szik-, 
jnvitógépek ezt ggv óra, 
alatt elvégzik. A 3 eves terv, 
első évében 1100 knlaszlráy 
lis hold szik megjavítását 
határozták cl, 11 millió fo-> 
rintos költséigigel. 

cTitokzatos „hulla" 

a repülőtér kutjában 
K napo-kbim izeatotU.hang 

jelenlelle izgatottan a lűzol Lók-

nak és a rendőrségnek, hogy 

a szegedi- repülőiéi* mély kut-

jában egy vhnlla? úszkál. A 

tűzoltók azonnal kivonultak a 

kúthoz és egyitű* le is ei-csz-

kodell a mélybe, hogy kihúzza 

a holttestet. A leereszkedő tűz-

oltónak azonnal feltűnt, bpgv 

a »hulia« igen szőrös és- ami-

kor azt kihúzták beigazolódott 

gyanúja, mert kiderült, hogy' 

a holttest nem ember, hanem 

agv valószínűleg igen szom-

jas birka földi maradványa. 

A M ó r i c z Z s i t tmand 

Ko l l é g i um gö ' i t o 

s z a b a s á g h a r c o s e s f l e 

A Móricz Zsigmond népi kol-
légium nagy érdeklődés mel-
lett rendezte meg görög sza-
badságharcos estjét. Barek Ist-
ván igazgató megnyitója után 
dr. Trencsény-\V a lda]» le í Imre 
klasszikus-filológus professzor 
tartott érdekes előadást n gö-
rög szabadságküzdelmckről, az 
ókortói napjainkig. EuripícTes 
drámájából Mosberger Kálmán 
mutatott be egy részletel. Sza-
bó Pál görög népballadát sza-
valt, Kispétcr András pedig 
Béranger »KépzőII utazás* ci-
mű görög tárgyit versét mond-
ta el, Petőfi fordításában. Nagy 
sikere volt Kuli Mihály »Byron 
visszatér* cimil szindarabiá-
na'k a népi kollégisták előadá-
sában. A kollégium énekkara 
több görög' népdallal, 3 tánc-
Csoport pedig görög kólóval 
egészítette ki a kitűnően sike-
rült műsort. 

RUNGUlfl terraszán Színház 
u t á n a 

taláikoxunk 
Z e n e .(Rossz idö^esetén a belső helyiség üzemben) Tánc 

a S p o r t 
1 'i — 

A iiMii:ki'.!s:iz,jat(i és az ét-

munkás t jmje a Tótéra j 

A Totó c heti 36. számú 
szelvényéhez Kiss József elv-
társtól,'a Magyar Kender mun-
ká aligazgató] á tol lelkes 
sportéinbtev. az ujsze-gedü sporri 
egyesület eínöko — és Vonekl 
Antaltól, a Magyar Kender él-
munkásától, az MKUMTE . if! 
intézőjétől kértünk tippeket' 
Kettőjük lippje mellett a saját 
vélekedésünket is közöljük t 

MATEOSZ-tscpei 
DVSC-MTK 1 21 
Szeged—SnlBTC 1 I x 
Elektromos—Újpest 2 2 x 
Haladás—Kispest 
Vasas— EMTK 
ETO—Szolnok 
MVSC—Kistcxl 
Ny MADISz—Wolfner 
Hatvani VSE-M tcéi 
OVTK—Miskolci >ITF. 
SzMTE—Goidl»erger 

Pötmérközésck: 
FSE—Váci SE 
SSE-DVTK 
B Előre—Drascbe 
SVSE— Postás 

Tizenhét szöszi , lleenliíraw 

vtrtéVi ifi nies'y OMsívörhe 

A DLASz tanácsülésével: 
lcdföbh pontját ifjúsági iig 
képezték. A tanács elhatároz 
tn hogv 17 szegedi ifi lalMla-
rugó jjtökos és 13 vidéki ifi 

x 1 2 121 
1 2 1 
2 J 2 
x 1.2 
t 1:1 

t 21 
1 2x 

1 21 
x,5| 
11) 
x 1 ! 

'megy a julius 5-töi 18-ig tartó 
diósgyőri ifjúsági ediőfSborbd. 
TóborveMJlőndk Kovács Isi 
vánt (Móraváros), a DLASz el-
nökségi tagját, gazdasági veze-
tőnek' Nvilasi Márton szövet-
ségi kapitányi, edzőnek Polyák 
Gyulát jelölték ki, a JT méh 
külön jelöl egy játékvezetőt I 

trzemi lobdarajlé ereiLmé 
iivek: Dohánygyár—VAOSz 2 ű 
(i-0), Egyetem—Színház 3 2 
(1:1)' Itádagyír -M (Ak 7jl 
(3:1). 

Az UflienP bajnoksá£ mai mji 

sora: Cserepes-sor fét 5 Nyom 
dúsz—Erdőig., fél 7 Pénzűi) 
—Vizmü . . 


