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Kedd. 1948 junius 12. 

Hírek 

S O K F E L É ESŐ .. . 

Mérsékelt, átlónként é lénk, északt, északnyugat szél, 

felhőátvonulások, sok tele eső. A hőmérséklet nyuga-

ton emelkedik, keleten aVjj vá l toz ik 

A T ISZA 22.3 F O K 

A Tisza Vásárosiiaiuényigl árad, ináslioJ apad, To-

ka jná l alacsony, lejebh közepes vSzűllásu. Sreftcdné» a 

Hőmérséklete 22.5 íok. Mai vízállások Csongrád 315 

(51). Szeged 403 cin. (556). 

;> O'lKtNU 
Kedd. junius 22. 

Nemzeti Színház fél 8 óra-
ikor: Trubadur. 

Belvárosi Mozi fél 5, fél 7, 
fél í) érakor: Emberek közölt. 

Széchonvi Filmszínház fél 5, 
/él 7. fél 9 érakor: Téli kar-
nevál. 

Korzó Mozi fél 5, fél 7. fél 9 
érakor: Naszreddin kalandjai. 

M uzeum: szépművészeti és 
ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
éráig 

Rgvetemt könyvtár nyitva: 
.9-7 óráig. 

Somoevi könyvtár ny i t n 
,9-7 óráig 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Borbély József örök. b. Ugry 
I.: Tisza L.-körut 20; Leskó 
Vilmos- t'jszeged, Vedres-u. 1; 
Nagy örök k. dr, Hangay: Bol-
dogasszony-sugárut 31;' Zakar 
S. örök. K. Máthé Mihály: Va-
léria-tér 1; 

— L'jahli kinevezések a 
Csilhirr-hörtönhőz. Az igaz-
ságügy miniszter a szqgecli 
országos bünletőintézelliez, 
a Csillag-börlönhöfá Rorn-
stoin Miklóst alhadnaggyá, 
Pincés Andrásnét, segéd'ini-
valali főtörzsőrmesterré, 
Ba lk i Pál l és Sári Má lv is t 
pedig mii helyvezető főtörzs-
őrmesterré nevezte ki. 

— Apad a Tisza. A Tisza 
várvavár l apadása vasárnap 
végre megkezdődött. A mér-
nökség véleménye szerint 
az apadás most m á r á l landó 
'jellegű és a Tisza rövid 
lidü alatt visszatér medrébe 
a fürdőzők nagy örömére. 

x Háztartási cikkek Hungária 
Edényház, Tisza l. -körut 55 

— A VAOSz iiőniozgahnn 
csoportjának kultureslje. A 
VAOSz nőmozgalmi cso-
portja szombaton este kitű-
nően sikerült műsoros kul-
turestet rendezett. A műso-
ron Kertészné, Gál Klár i . 
Percnyi Pál és Boda Janka 
zonelanárok, Kertész Éva, 
Wiltelsz Irén és a VAOSz 
Kulturgárdája szerepellek, 
Balogh János főkertész kon-
ferált. A kultureslet, amely-
nek tiszia jövedelmét ' a 
VAOSz a szakszervezeti 
gyermekek ka ácsonyi ak-
ciója javára fordítja, min-
den hó 16-át követő szom-
baton megismétlik. 

x Evöeszközök Hungária 
Edényház 

— Lármás tvuk buktatta 
te á tolvajokat. Hél főn a 
hódmezővásárhely i rendőr-
ség átadta a szegedi állam-
ügyészségnek Deák Sándor 
18 éves hódmezővásárhelyi 
legényt és két f iatalkorú 
társát, akik több tyúklopást 
követtek el. A sühancokat 
az egyik lopás után a zsák-
jukban hangosan kotkodá-
csoló tyúk buktatta le, mert 
a l ármára figyelmes lett az 
egyik rendőr, aki a tyuk-
hust kedvelő társaságot el-
fogta. 

x Aluniiniumodény Hungária 
Edényház 

x Rádiói bizalommal Sza-
íiiszlónái vásárolhat. Uj ciin: 
Klauzál-tér 7., teleion: 14-24! 

— A Magyar Vöröske-
reszt kéri Süveghiné szüle-
tett Gellért Olgát, ak i üzene-
teket és levelet i rodánknak 
továbbítás végeit küldött , 
szíveskedjék igen fontos 
ügyben irodánkat (Széche-
nyi-tér 6., I . em.) minél 
eiőbb felkeresni. — Keres-
sük Oberding Péter volt 
német katonát, aki 1944. év-
ben Szegeden volt beosztás-
ban. Ha valaki tud rólai, je-
lentse i rodánknak. — Üze-
net van K o h n Győző, dr. 
Vinkler, dr. Laborczy és 
Vetró Sándor gh. alhad-. 
nagy hozzátarlozói részére, 
melyeket i rodánkban ve-
hetnek át. 

x Wolf Aranka Budapest, Spil-
zer Sándor Szeged házasságot 
kötöttek. 

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

— A műszaki értelmi 
hét szegedi első előadását 
vasárnap tartották meg. Bc-

rényi Árpád, a mérnökszak-
szervezet titkára mondott 
megnyitó beszédet. Korda 
István műszaki főtanácsos, 
szakszerűen, dc mégis ér-
dekesen ismertette a Margit-
hid újjászületését. Nagy erő-
feszilés kellett a h id építé-
séhez. különösen az inflá-
ció alatt. Valóságos hősi 
munká t végeztek akkor a 
fizikai és szellemi dolgozók. 
Az előadáshoz Kövi Béla, 
az M D P kiküldötte szólt 
hozzá. A nagyszámú közön-
ség, soraiban sok fizikai 
munkással , nagy érdeklő-
déssel kísérte az előadást. 

x Zománcedény Hungária 
Edényház. 

x Ciánvállalat: Kálvária-u. 30. 

— Nagy siker a jugoszláv-
magyar ifjúság! esten. A 
Magyar Diákok Nemzeti 
Szövetségének kereskedel-
mi iskolai csoportja szom-
baton este a Tisza-szálló 
nagytermében jugoszláv— 
magyar ifjúsági estet rende-
zett. A kulturcsten résztveit 
a Magva országi Délszlávok 
Demokrat ikus Szövetségé-
nek titkára. Lásztics Lyubo-
mir is. A szegedi egyetemis-
ták népi lánccsoportja, a 
Margit-utcai általános iskola 
lánccsoportja. valamint Jev-
remov Cvetko harmonika-
művész és Mendcbaba Nid!i-
ea szerepelt. Az esten Sző-
re irő l és Deszkröl is, a 
szerb ifjúság' köréből jelen-
tek meg sokan. 

x Tűzhelyek Hungária Edény-
ház. 

x C'ánvillalat, Feketesas-
utca 10. 

x Fonlos, hogy tudja: a Szé-
csén-vendéglő (Vár-utca sarok) 
kerthelyisége a legkelleme-
sebb Ebéd, vacsora, zene. Te-
lefon: 3-19. 

x IIJ. Málhé kelme-, íonál-
festő es vegytiszliló üzeme jót-
állással legolcsóbban és íeg-
szebben fest, tisztit. Bajcsi Zsi-
linszky-ulca 13. (Volt Fekete-
sas-utca.) 

x IIáüli'ik, erősilők pontos, 
gyors és olcsó javítása és köl-
csönzése Szaniszlónál. Uj cim: 
Klauzál-lér 7., telefon: 14-24. 

Két év a demokrácia 
szolgálatában 
Irta; Székely Lijoo 

Két évvel ezelőtt alakult 
meg Szegeden, néhány telkes 
Batal áldozatit fez munkája 
nyomán, a Móricz Zsigmond 
népi kollégium, hogy otthont, 
tanulási lehetőséget nyújtson 
azoknak a vidéki paraszt, mun-
kás és szegény értelmiségi csa-
ládból származó fiatatoknak, 
akiknek egyébként nem lett 
volna módjuk a továbbtanulás-
ra. Nehéz, küzdelmes idők vol-
tak ezek, de a demokratikus 
társadalom melleltünk átll eb-
ben a harcban, majd a Népi 
Kollégiumok Országos Szövet 
ségének megalakulásával dön-
tő segítséget kaptunk itt Sze-
geden is. Az első időkben gaz-
dasági nehézségeket, gazdasá-
gi bajokat kellett annak az alig 
20—30 népi kollégistának le-
küzdenie, akik vállalkoztak 
az uttörés. a fcollégiumala-
pitás szerepére. A mindennapi 
megélhetés gondjai egyik alap-
vető problémánkat jelentetlék, 
hiszen ha lakás ugy, ahogy 
volt is, de az étkezést csak a 
különböző közületek, társadal-
mi szervek támogatásával tud-
tuk megoldani. 

A kezdeti nehézségeket azon-
ban sikerült legyűrni és a Mó-
ricz kollégium rövidesen a sze-
gcdi ifjúság szellemi központ-
jává, az egyetemi élet irányi-
tójává vált. Ugyanakkor foko-
zódott, rendszeresebbé vált a 
kollégium belső élete is. Ha-
talmas ütemben indul meg a 
tanulás: nyelvórákon, törté-
nelmi , társad aíomtudomán yt, 
irodalmi szemináriumókon. Ki-
épül emellett a belső közös-
ségi élet is: a kollégiumi szö-
vetkezetek, népbtrósüg megala-
kításával. 

Az első küzdelmes év után 
minden kollégista visszatér 
Szegedre, sőt friss erőkkel gaz-
dagodva foghattunk hozzá az 
immár tervszerű, alapos kollé-
giumi muntká-iiak és a félév vé-
gére az előirt norma túlteljesí-
tésével, a legjobb vidéki főis-
kolás kol téglám rangjára si-
került emelkedni. Közben 
ujabb tennivalók as loravosodL 

tok elénk: uj kollégiumok 
szervezése vált szükségessé. 
Igy jött létre külön az orvos-
tanhallgatók számára az Apá-
Ihv István medikus kollégium, 
majd utána meg kellett szer-
vezni a Kálraány Lajos közép-
iskolás leánykollégiumot, va-
lamint a Kossuth Zsuzsanna 
népi kollégiumot az ápotónő-
képzösök számára. Később a 
MAKE és DOKOSz kötelékébe; 
tartozó szegedi kollégiumok 
átvétele is ujabb gondot, meg-
oldásra váró feladatot jelen-
telt, amelyet ugyancsak siker-
rel haj toltunk végre. 

A kollégisták számtalan 
egyéb, eredményes munkáját 
eznlkaiommai nem sorolom 
fel — mint a falujárások, gyár-
látogatások, az őszi választási 
harcban való aktív részvétel, 
—- hisz munkájuk többnyire 
közismert Szegeden. 

A néni kollégiumi mozgalom 
fejlődésének ujabb állomásá-
hoz érkeztünk azonban akkor, 
amikor ezt a nagvmultu és 
gazdag hagyományókkal ren-
delkező kollégiumot, két éves 
munka után megszüntetjük 
azért, hogy helyébe ujabb két 
kollégium szülessék meg Sze-
geden. A NEKOSz szakosítási 
tervével kapcsolatban váll 
ugvanis szükségessé a tanul-
mányi szempontból vegyes 
kollégium megszüntetése, dc 
helyette ősszel megkezdi mű-
ködését a dolgozó iskolások 
Bem lálKirnok és a pedagógiai 
főiskolások József Attila népi 
kollégiuma. Hisszük, hogy ez 
az uj állomás mozgalmunk 
megerősödését jelenti és néni 
kollcgistáinknf*. de velük 
együtt minden magyar értel-
miségi fiatalnak, sikerül meg-
valósítania a NEKOSz célkitű-
zését, liogy ifjúságiink > harc-
ban" nép, munkában értehni-
ségf legyen. 

Sieged asszonyai 
H s z l f l i l t t é k az országgyoíés! 
a z Iskolák államosításáért 

MegnyHottAk szegedi gyermekheiei 
Vasárnap délutáu nyílt meg 

ünnepélyes keretek között ax 
MNDSz által rendezett Sze-
gedi Gyermekhét. A Nemzett 
Színházban a János vitézt 
mutatták be a szinház művé-
szei a gyermekek számára, 
majd az MNDSz többszáz tagja 
a városháza közgyűlési termé-
ben gyűlt össze "az ünnepélyes 
megnyitó ülésre, amelyei ' a 
Himnusz után dr. Kiss Dc-
zsőné nyitott meg. Dr. Jóboru 
Magda, országgyűlési képvise-
lő, az MNDSz főtitkára mon-
dott beszédet a közgyűlési ter-
met zsúfolásig megtöltő asz-
szonyoknak. 
Rámutatott arra, hogy ország-
szerte mindenült megrendezett 
g'yennekhelek legfontosabb 
oélja a felvilágosító munka. 

— A gyermekhét alatt el 
keh érnünk — mondottá —^ 
hogy minden asszony, 

IK inden magyar anya tuda-
tában legyen annak, miért 
voli fonlos az fsfcolák álla-
mosítása, milyen nagy 
előnyt jeleni ez gyermekeik, 
a jövő magyar generáció 
számára. 

De meg kell ismerniük az ál-
lamosítás utáni feladatokat is. 

A meggyőzést azért keli az 
asszonyokon kezdeni, mert a 
reakció őket használja fel 
legkönnyebben hazug rémhí-
red terjesztésére és a fekete 
reakció az ö vallásosságukat 
próbálja felhasználni legjob-
ban gonosz megfélemlítéseivel. 

— A leiekezpfi iskolák n 
szomszéd államok népei 
Sráatí gviifölelre, sokszor a 
demokrácia, az élei elten 
nevelték a gyermekeket, 

miig az állami iskolák a szom-
széd népi demokráciák meg-
becsülésére és a bóké megőr-
zésére tánitának. Az egyházi 
iskolákban nevelt gyermekek 
nem lehettek volna boldogok 
felnőtt korukban, mert saját 
életük, a népi demokrácia el-
len lázadtak volna, az iskola-
padban kapott rossz nevelés 
hatása alalt. Ezt természetesen 
nem tehették volna büntetle-

nül, mert ezt senki sem le-
heti büntetlenül ebben az or-
szágban. i 

A jövő iskolaévben nem sza-
bad, hogy akár egyetlen egy, 
iskolaköteles gyermek Is elmu-
lassza az iskola látogatását. 
Azokon, akiket a rossz szo-
ciális helyzetük akadályon 
meg az iskolák látogatásában, 
a kormányzat fogja segíteni. 
Ellátja őket cipővet, ruhával 
és tankönyvekkel. A szülők 
nemtörődömségét pedig felvi-
lágosító munkával fogjuk meg-
törni. 

Az iskolaépületek rendlxMio-
zásáról szólva rámutatott ar-
ra, hogy 

a kultuszfcorniámznt a nyár 
folyamán 20 millió for'n'ot 
fordít a voll egyházi iskolák 
rendbehozatalára. Az egysé-
ges demokratikus lanhüujr-
vek kíir'ti A jrililó fo« szép 
Iemberig meíietenai -iuí' 
Öen harmadik könyvel ki-
gyen kap me* az arra rászo 
rnló illák. 

A kisebb gyermekek pro-
blémáival, a gyermekmenhe-
lyek és napközi otthonok kér-
déseivel és az ezen a téren 
szükséges felvilágosító munká-
val foglalkozott. 

A hatalmas lelkesedést kel-
tő beszéd után Kömives ErzsS, 
a Nemzeti Szinház művésznő-
je szavalta el Várnai Zso.nl 
• Akik majd megszületnek c. 
versét, majd a hozzászólások 
következtek. Dr. Sörös Jenő 
tanfel ügyelő hozzá szólásában 
megcáfolta azt. hogy az álla-
mosítás szétszórja a tanerő-
ket és bejelentette, hogy a 
jövőben az iskolákban megfog 
szűnni az eddigi szociális ré 
tegeződés. Az anvák nevében 
ben Párkányi Zoltánná szóialt! 
fel, akinek javaslatára egyhan-
gú lelkesedéssel e1 határoz Iák, 
hogv táviratot küldenek az or-
szággyűlésnek, amelyben kö-
szönetüket feiezík 'ki az iskolák) 
államosításáért. 

Zenlai Vilmos szociális fel-
ügyelő felszólalása után dr. 
Kiss Dezsöné zárta be a nagy-
sikerű gyűlést. 

H a n g y a Szövetkezet összes f i ó k á r u d á i b a n 

és a Teriwefíjfc koffl^lian o l c s ón beszerezhe tő : 

natúr lecsó 1 kg. 3 forint, sűrített paradicsom 1 kg. 7 forint, 
savanyu sós paradicsom I kg. 80 fillér 

10 kg.-on felü'i vételnél külön 10 százalék árengedmény 

Angol Must papok kétségbeejtő 
helyzete 

Az angoi falusi papok hely-
zetérc és az angoi biróságök 
jogi felfogása egyaránt jellem-
ző a News Chroniele legújabb 
számának egyik cikke, mélyet 
szószerint idézünk. A lap ezt 
írja: 

>-Érdekes esetet tárgyalt n 
napokban a bíróság. A vád 
szerint Will 'am Spencer Ty-
ers, öreg vidéki plébános i)0 
font, 12 silling és 10 penrty 
órlékü csekket sikkasztott a 
bérlőktől és az iskola céljaira 
fordítandó összegből. A dolog 
akkor derült ki, amikor az év 
vénén ei kellett számolnia. 

A bíróság előtt Mr. Tycrs 
a következőket mondotta: 

— Falusi plébánosi fizeté-
sem a legszerényebb mepé'he-
téslicz ís kevés volt. Állan-
dóan küzdenem kellett, hogv 
ne keveredjek komolyabb ndó-
ságokba. Ez azonban lehete tan 
volt. Evi közlelredé-d költsé-
gem egymagában 287 fontba 
került, 32 font adót. G4 font 
kereseti adót, t2 font nyug-
díjjárulékot kellett évente fi-
zetnem. 78 fontba került évi 
háztartásom, 130-at fizettem a 
kerlészeranck. A karácsonyi 

ünnepségekre 8 fontot adtam1 

és 5 fontba került évenként 
minden fiú, akii a kórusban 
énekelt. Mindezeket a kiadá-
sokat évi 450 font fizetésből 
kelleti fedeznem. 

Tyers plébános ilymódon 
feléite minden pénzéi és azon-
kívül két időközben kapott 
örökségét is«. 

A News Chroniele cikke a 
továbbiakban beszámol arról, 
hogy »a bíróság bűnösnek ta-
lálta Tyers plébánost és arra 
itélte, hogy élete hátralévő 
részét az öreg papok menhe-
lyén töltse. Személyes kiadá-
saira évi 2 fontot szavazlak! 
meg*. 

x Legújabb típusa rádiót 
Szaniszlónál. Csere, vétel, el-
adás. Uj cim: Klauzál-tér 7., 
telefon: 14-24. 

x Ételben, Maiban és ven-
déglátásban még mindig a Ja-
nik-vendéglő vezet. Minden 
pénteken bográcsos halászlé. 
Szombaton erdélyi Hökken-va-
csora. Gyönyörű árnyas kert-
helyiség. Telefon: 4-68. 


