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MI TÖRTEM ES Ml TÖRTÉNIK? 
g r HAP1KBND 1 

y Kedd, május 31. -
. ftrakor: Eladott menyasszony. 
. *A« bérlet 20. 
v Este fél 8-kor: Különös há-
t s á g . »U» bérlet 18. 
, Belvárosi Mozi: 4, 6, 8, Ja-
foka, . i .! 

Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 
V: Janika. 
. Szécehnyi Mozi: fél 5, fél 7, 
^él 9: Áruló asszony. 

. Múzeum nyitva; Hétköznap 9-tSI 14 

t f á i j , vasár- é« Ünnepnap 9-t61 13 6r í i j . 

Somogyi künyvtir nyitva; hétköznapo-

kon reggel S órától este I óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva; reggel S 

jPrálól este 1 óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárait 

Leinzinger örökösök: Horváth 
Jíihóly-utca 9., Tel: 32-13. Po-
ca Balázs Kálvária-utca 1. Dr. 
galgó Eva és Tichy Béla Má-
tyás-tér 4b., Selmeczi Béla So-
pogyitelep IX. utca 489. 

' i — A DEMA cipőgyárban 
pünkösd vasárnapján avatják 
fel ünnepélyes keretek között 
az üzem kultúrházában lévő 
színpadot- Az avatásra már 
nagyban folynak az előkészü-
letek. A Dénia SzlT nivős mű-
sorral szórakoztatják majd az 
Özem dolgozóit. 

— PCNKŐSDi HÉTFŐJÉN 
INDUL A SÉTAHAJÓ.. . A 

Siajósok szakszerrezetének he-
ly i csoportja az MFTR-el fcar-
§itve pünkösd hét ö.'én sétaha-
jót indit ulba Szegedről. A 
Kőrös nevü gőzös délelőtt 9 
J&rakor indul, a hajóállomástól. 
,A szegedi dolgozókat a sé-
-rakozyilja, gondoskodnak hü-
citő italokról és egyebekről 
is. A sétahajó a Boszorkány, 
czige'ig megy. A sétahajóra 
* jegyek négy forintba ke-
fülnek. 

— A MEZŐGAZDASÁGI Igaz-
igatóság Se'gemherngótenijészté-
*i Osztálya ebben az évbe 06 
doboz selyemhernyót adott ki 
tenyésztésre. A környéken ta• 
látható eperfalevél teljesen fc-
dez'e a tenyésztéshez szükséges 
mennyiséget- A scöjcmrpibó be-
váltását az alsóvárosi iskolá-
ban junUis 15-én már meg is 
kezdik. Előreláthatólag mintegy 
3900 kg .sehjemqubó lesz a te-
liy észt és eiedménye, amely  a  

tenyésztőknek 's jelentős össze-
get biztosit-

— A HAZTARTASI olknlma-
-*oftak szakszervezeti csoportja 
május 28-án Függetlenségi Nép-
front választási győzclméro 
örömünnepet rendezett, amely 
ő'iisi fuserrel játszódott le. Á 
műsort a honvédség és a Kos-
suth Zsuzsanna nővérképző kol-
légium kul hírcsoportja adta, do 
közrcmiíkődött az egészségügyi 
szakszervezet gárdája Is nagy 
lákerrcl. 

BELVÁROSI 
Teletan • 40. lő 

29 
kérte'. 

Mindennap szerdái a 
Uj magyar filmvígjáték 

J A N I K A , 
Tmray Ida. Lalabár, Mezay Mária 

i» Szabó Sándor 

(l3a4-s<>H (, ü és 8 AiaVer. 

K O R Z O 
Telefon Aut.: 33-44 

220 
bértal. 

Mindenaap szerdáig. 
Legújabb magyar filmvígjáték 

J A N I K A 
Humor,bonyodalom, vidámság 

EiSadásak fél 5. (617. Hl 9 érakor 

SZÉCHÉNYI n^iT 

Telefon Aut 34-77 | bérlet 
Mindennap keddig 
Victor Sardeu regénye filmen 

Á r u l ó a s s z o n y 

Pierre Blanchard föszplésével 

EHo4fiSftV fél P. lé! 7 és (61 9-fcOl 

r ' — MICSURINRÓL és a szov-
jet növénynemesilés legújabb 
eredményeiről tart képekkel 
illusztrált előadást ma, ked-
den este 7 órai kezdettel a 
Magyar-Szovjet Társaság szék-
házában dr. Gregus Pál egye-
temi tanár. A Magyar-Szov-
jet Társaság felkéri Szeged vá-
ros közönségét, hogy az elő-
adást minél nagyobb számban 
látogassák meg. Az előadás 
színhelye a Magyar-Szovjet 
Társaság Vörösmarthy-utca 7. 
szám alatti székháza. Belépés 
díjtalan. 

— AZ ÓSZ ENTIVANI és 
ujszentiváni DEFOSz helyi 
csoportokhoz kérelemmel for. 
dúltak a község állattartó 
jgazdái- A tenyészállatok tar-
tásának biztosítására megtele-
lő mennyiségű korpa kiuta-
lást kértek. A DEFOSz cso-
portok az ügyben el ts jár. 
t ik fe a két község részére 
sikerült a közcilátáson keresz-

*tül 50—50 mázsa korpát ki-
utaltatni. A korpa már meg-
érkezett és csütörtökön fo 
osztják. 

—, A FÖLDREFORM ellen lá-
zított llovszki Gyula volt sze-
gedi vaskereskedő. A szegedi 
népbiróság kétévi börtönre és 
fele ingatlanának elkobzására 
ilélte. \ • 

— ALSŐKÖZPONTON Is meg-
indult a sertéstenyéeztési és liiz-
lahísi szerződések megkötése: 
Eddig 15 kis- és középparaszt 
kötött hizlalási és tenyésztési 
szerrződést és a lekötött serté-
sek s+ma közel harmincat ért 
el. 

— A BAROMFIKELTETŐ 
Nemzeti Vállalat március, 
ápri'is és május hónapokban 
Idáig huszonnégyezer 194 na-
poscsibét osztott ki kedvez-
ményes árban a kis- és kö-
zépparasztság közölt a Mező-
gazdasági Igazgatóságon és a 
MOSzK-ont keresztül. A na-
poscsibe akció még mindig 
tart. j 

x Csecsemőke'.engyét, selyem-
harisnyát, női fehérneműt, zseb-
kendőt, divatsálakat, esernyőt 
jól vásárolhat Pollák Testvéxek-
aéb Csekonics-utca 6. 

— A BÖLCSÉSZKOR szín-
játszói szombaton éa vasár-
nap este mutatták be Moii-
ére »Főóvény« cimü vígjátékát. 
A lelkes kulturgárda kltünO 
munkát végzett, amelyet a 
szépszámú közönség meleg 

tapssal jutalmazott- 1 

— DOROZSMÁN, Szentmi-
hályteleken, Rösakén. Cser-
halmon és a környéki falvak-
ban már napok óta folyik a 
paprikapalámták kiltetése. A 
kiültetéa zavartalan mert, az 
őtözőmü minden időben biz-
to8ilja a szükséges viz-
menyiséget. 

— A SZEGEDVIDÉKI KlS-
NAfASZOK Szövetkezete va-
sárnap uj vezetőséget válasz-
tott-

— A POLGÁRMESTER köz-
hírré teszi, hogy a 3. honv. 
önálló őrszázad junius 2-án és 
3-án reggel 7 órától délután 
17 óráig az újszeged! lőtéren 
áleslővészetet tart. amely Idő, 
alatt a lőtér környékén 2 km-ev 
körzetben minden mozgás ti-
los, 

— 54 BALÁSTYAI MNDSz 
asszonyok és a felsöközpontí 
egészségügyi kör nagyszabású 
Népfront jellegű egészségna-
pot rendezett vasárnap az er-
dökőzi iskola melletti erdőben. 
'Az ünnepségen összegyűlt az 
alsá-, felsőbalástyai és a csó-
lyoü határ valamennyi la-
kója, i I I j 

X Pollák Testvéreknél jól vá-
sárolhat (Csekonics-utca 6)fér-
i'ikaiapot, férfifehérnemüt, fér-
fisapkát nyakkendőt, nadrág -
tartóé), harisnyát nyárt inget. 

u 

I — EBBEN a hónapban 
nyílt meg Ujszentiván község 
első napközi otthona. 'A nap-
kőzi otthon nagy közszeretet-
nek örvend a fala dolgozói 
között. Az otthon, amely a 
helyi MNDSz asszonyok ál-
landó felügyelete alatt dolgo-
zik, minden nap 63 gyermeket 
lát el étkeztetéssel. A gyer-
mekek nagyrésze ingyen él-
vei az otthon ellátását. 

— 'A MAGYAR Országos Esz-
perantó Egyesület julius 4-én és 
6-án országos kongresszust tart 
Gyulán. Ezalkalommal találkoz-
nak majd ennek a világnyelv-
nek nemcsak a hazai, hanem a 
külföldi kivel is, azok, akiket 
főleg a szomszédos népi demo-
kráciákból a Magyar Eszperan-
tó Egyesület meghívott. 

— IZGATOTT a demokra-
tikus államrend ellen Jung 
Oszkár üllési lakos. A szegedi 
népbiróság báromhavi fogház-
ra ítélte. 

— A KÖZELI NAPOKBAN 
ujabb BCG oltási akció kez-
dődik. Beoltják az előbbi ol-
tás óta szülelelt csecsemő-
két és az eddig be nem 
oltott kisebb gyerekekét. — 
A klinikán szülelelt csecse-
mőket hét napra, a lakás-
ban születetteket pedig a 
születés után egy hónapos 
korukban oltják be. 

— VASARNAP délután 3-kor 
Oszegzéken DEFOSz alakuló ülés 
volt, ahol Tan János elvtárs 
tartott előadást a helyi DEFOSz 
megalakításának fontosságától. 
A gyűlés után. a helyi vezetősé-
get is megválasztották és köz-
vetlen a gyűlés után negyven 
földmunkás, kubikos és kispa-
raszt lépett be a DEFOSz-ba. 
Rövidesen sor kerül a földmun-
káí,tagozat megalakítására is. 

— FEKETE VÁGÁSÉRT és 
hatósági személyek megvesz-
tegetési kisérletezé:éért Antal 
János apátfalvi lakost kétévi 
bőrtönre és fél vagyonának el-
kobzására ítélték. 

— A DÉFOSz szegedi szer. 
veze'.e vasárnap ismét huszon-
öt kubikost közvetített ki mun-
kára Újpestre. Ezzel Szeged 
területéről csak Budapestre és 
Újpestre összesen száz kubi 
kost és földmunkást helyezett 
el. 

— A GYARAK államosítása 
ellen Izgatott Hamar Pál volt 
kendergyári tisztviselő. A sze-
gedi népbiróság félévi fogház-
ra ítélte. 

— MINDEN ÚTTÖRŐ csa-
patná 1 jümus 7—8-án tartják 
uieg a próbáztatád. 

— A SZEGEDI Dózsa György 
termelési csoport május 26-án a 
29 tenyészkocájához egy tenyész-
kant kapott. Tegnap ismét egy 
tenyészkant juttatott a csoport-
nak a mezőgazdasági igazgató-
ság és Igy két tenyészkannal biz-
tosítják a továbbteriyésztést. 

— MEGHIVŐ. A Bölcsész-
tudományi Kar és a MEFESz 
által rendezett jó magyar be-
széd versenyeinek a döntőjét 
junius 1-én, szerdán délután 
fél 4 órakor tartjuk meg az 
Ady-térí egyetem I I . sz. tan-
termében. Minden érdeklődőt 
szívesen Iát a rendezőség. 

SZOMBATON junius 4-
én a Kosuth Lajos sugáruti 
DÉFOSz székházban a me-
gyei aktíva ülést tartanak. Az 
ülésen a vidéki, valamint a 
városi Bzervezet aktivál az 
elért eredményekről számol-
nak be, megbeszélik a további 
munkatervet. 

-- IZGATOTT a demokra-
tikus államrend ellen Csiszár 
István röszkei földműves. Há-
rom havi fogházra ítélték, 

KOVÁCS GAZDA v 
TRAKTORRAL SZÁNT.. . 

'A kalászbaszökkent búzatáb-
lák halk suhogását csak a me-
zei pacsirták éneklése zavarja 
meg. Távolabb a deszki ország-
úttól — bent a laposban egy 
hatalmas napraforgótábláu se-
rényen ekekapázlk Kovács Pé-
ter kisparaszt. Felesége arra 
vigyáz, nehogy a pejkó kilép-
jen a sorból. 

— Hát ami azt illeti, nem 
kell sokat forogni benne — 
mondja mosolygva Kovács gaz-
da — miközben megállítja a 
lovat és — ugy komótosan leül 
a kapára. 

— Meleg van 

— állapítja meg röviden Ko-
vácsné. Bezzeg nem izzadtunk, 
amikor a szántás ideje volt — 
szól közbe Kovács bácsi, sőt 
fáztunk is. A traktor mellett 
melengettem néha a kezem. 
Milyen könnyen ment is a szán-
tás. Ugy járt a deszki gépállo-
más traktora ebbe a földbe, 
akárrcsak a vajat hasigatta 
volna. Csak megáJltam a föld 
végén — oszt néztem, hogy mi-
csoda prima munkát végez — 
méghozzá gyorsan és olcsón. 
Bizony jó a traktor — vág 
közbe Kovácsné. Anélkül há-
rom-négy napig is elbibelődött 
volna az uram ezzel a kurta 
földdel. 

— El ám — vá<* közbe Kovács 
bácsi, osztán még nem is lett 
volna tökéletes. Csak meg lett 
volna karistolva. A lóval való 
szántás e.^-nesen csak kinló-
dás — állapítja meg határozot-
tan. En már próbáltam eleget. 
Volt r l eset, hogy összefogtam 
mással azért, hogy erősebben 

tudjunk hasítani. Ha meg el-
mentem egy traktoros kulákhoz; 
hogy szántsa fel azt az egy 
vagy két hold földet, abba s«» 
volt köszönet. Agyonpuffantotta 
az egészet. Utána meg nem 
győztem hol én, hol a család 
hozzájárni dologra. 

En csak amondó vagyok, hogy 
a gépállomás az 

igazán nagy segítségei 
hozott nekünk. Azok a trakto-
risták is, olyan talpig becsü-
letes emberek, mint amilyen 
munkát végeztek. Minden for. 
dulónái megkérdezték, hogy »jóT 
van-e«- Ha valami nem jó volt, 
azonnal igazítottak rajta, szól 
Kovácsné, miközben hosszabbra-
engedi a pejkó kötőfékjét, hogj 
beleharaphasson a búzába. 
Egyszer én is szóltam a trák* 
torrosnak. hogy igazítson a va-
son. Először azt hittem, hogj 
tnajd letorkol, hogy ne avat-
kozzak a dolgába, de bezzeg 
megigazította és azt mondta, 
•köszönöm, hogy figyelmezte-
tett.* 

Szóval nem olyan tessék-lás-
sék munka volt az övék. Nem 
is lett volna a földünk felszánt-
más, folytatja újra Kovács bá-
va, ha nincs Deszken gépáll®-
csi. Ezzel az egy rossz KIS ge-
bével nem mentem volna sem-
mire. Ekkor indultam el a gép-
állomásra. Pedig ugyancsak ré-
misztgettek tőle. Most meg az-
tán pláne mondhatnak akármit 
Itt be, emitt meg ki — mutat 
a fülére Kovács gazda. En már 
ttudom, hogy a gépállomás is a 
mienk — dolgozó parasztoké. 

(geszt esi) 

— LAZAS KÉSZÜLŐDÉS ta-
pasztalható az ujszeiiliváni 
MNDSz asszonyok körében. 
Pünkösd első napján az 
MNDSz kulturgárdája tánccal 
egybekötött műsoros e tel ren-
dez. A tiszta jövedelmet, az 
uj ndpközi otthon támogatásá-
ra fordítják a falu asszonyai. 
Pünkösd másnapján pedig az 
MNDSz asszonyok kulturgár-
dája ellátogat Kübeldiázára, 
ahol szintén műsoros előadást 
rendez a falu- dolgozóinak szó-
rakoztatására. 

— A JÖVŐ hónapban befeje-
ződik az Ószentiván—Térvár kö-
zötti három kilométeres bekötő 
at földmunkája. A földmunkák 
befejezése után megindul az út-
szakasz éjütéséhez szükséges kő-
anyag kiszállítása is. A bekötő 
ut építését az ötéves terv első 
évében fejezik be. Az ut meg-
építésével a két község paraszt-
jainak régi vágya teljesül. 

— PAPRAKATERMELTE. 
TÓ és Feldogoztató Nemzeti 
Vállalat a szegedkörnyéki 
paprikatrmelőknek a behozott 
paprikájukért május hónap-
ban egymiilió 126.728 forintot 
fizetett ki. 

— 54 SZEGEDI könyvkeres-
kedők megbeszélést tartottak 
a könyvnapok megrendezésé-
vel kapcsolatban és elhatároz-
ták, hogy a belváros terüle-
tén csak a korzó egy megha-
tározott részén állítanak fel 
könyvsátrakat. 'A könyvnapo-
kon a késő esti órákig tart 
majd az árusítás a lampionok-
kai kivilágított Széchenyi-té-
ren, ahol ugyanebben az idő-
ben a katonazenekar és a 
rendörzenekar térzenét ad. 
X Karórák, zsebórák, pontos 

és gyors javítása. Fischer órás 
Szeged, Klauzál-tér 3. 

X Árverési hirdetmény. Pk. 
12160/1949 sz. 2030 F. becsérté-
kü házi bútorok, rádió, szőnye-

fek, zongora stb. 1949 május 
1-én délelőtt 11 órakor el-

árvereztetnek. Szeged, Cserzy 
Mihály-utca 10. szám a lat t — 
Kulin bír. végrehajtó. 

— UJSZENTIVÁN községben 
vasárnap este tartották meg a 
Népfront választási győzelmé-
nek ünnepét. Az ünnepségen 
megjelent Turl József elvtárs, s 
nagyszegedi pártbizottság kép-
viseletében és Gyánl Imre fő-
ispán is. Az ünnepségen a2 
AáNDSz asszonyok és a Szegedi 
Kenderfonó kuiturgárdája szere-
pelt nagy sikerreL 

— KÖZELLATASI HIRDET-
MÉNY. Felhivoin valamennyi 
terménykereskedő figyelmét 
hogy szemestermények tárolá-
sára szolgáló raktárhelyiségei-
ket ez év junius 15-ig ürítsék 
ki és (Ultratok* elnevezésű fer-
tőtlenítőszerrel fertőtlenítsék. A 
kijelölt terménykereskedőket a 
TNV. látja el szükséges fertőt-
lenítőszerrel, a többi'kereskedők 
maguk kötelesek a fertőtlenítő-
szert a Műtrágya és Növényvé-
dőszer Értékesítő NV.-től Bu-
dapest, V., Nádor-utca 21., be-
szerezni. A tisztogatási és fer-
tőtlenitési muukálatok tökéletee 
végrehajtását ellenőriztetni fo-
gom. Polgármester. 

— A KOBEKHAZT DEFOSz 
saázharminenyolc földmunkást 
helyezett el a szegedi Ar- ég 
Belvízvédelmi kirendeltség to-
rontáli csatorna szakaszán a* 
i.sznpkiemelési munkálatoknál. 
Tóth János elvtárs kiibekkázi 
csatornaőr közbenjárására az el-
látatlanok egy, több család ese-
tén két kilő zsírt kaptak. A 
munkálatok már második hete 
folynak és előreláthatólag még 
több hétig tartanak. 

— VASÁRNAP este zsúfolá-
sig megtelt nézőközönséggel a 
szegedi gyufagyár nagy kultúr-
terme. A gyufagyári kulturgár-
da és a szegedi általános dalkőt 
hangversenyt rendezett. A Gyu-
fagyár fiatal énekkórussátói nem 
várt eredményeket többször nagy 
tapsvihar és éljenzés viszonozta 
Különösen dicséretet kapott Kul-
csár Dezső, a kulturgárda egyik 
vezető rendezője. Ezalkalommal 
ünnepelték meg a Ménesi Júlia 
háromszoros győztes brigád leg-
utóbbi győzelmét. Ez a brigád 
egymásután háromszor nyerte el 
a vándorzászlót. Szombaton este 
ünnepélyes keretek kőzött örök-
re nekik ajándékozták. 


