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A vizek partjait most már 
•okasodó eredményekkel ke-
resik fel a népes szegedi 
horgásztábor tagjai. Gilde 
Ferencnek, a vasipari szö-
vetkezet dolgozójának nem 
mindennapi horgászélmény-
ben volt része. A Tiszán 11 
kiló 20 dekás, 103 centi-
méter hosszú harcsát zsák-
mányolt 

Pontyokat ls fognak most 
már mind a Tiszán, mind a 
holt ágakban. A rókusi ta-
von ls sikeresen horgásszák 
• pontyokat és Szemendei 
Pál gázgyári dolgozó ls igen 
azép asákmánnyal tért haza. 

A kisvasút 
nyári menetrendje 

Szeged-átrakó—Kunhalom—Pusztamérges 
Szeged-átrakó L 7.40 14.04 17.34 22.25 
Kunhalom é. 8.07 14.34 18.01 22.49 
Kunhalom t 8.08 14.37 18.17 22.54 
Domaszék 819 14.49 18.29 23.03 
Zákányszék 348 15.25 19.00 23.23 
Rúzsa 9.20 16.04 . 19.32 23.49 
Pusztamérges é. 9.35 16.19 19.47 0.02 

Pusztamérges-—Kunhalom—Szeged-átrakó 
Pusztamérges L 3.41 4.58 11.28 16.39 
Rúzsa 3.55 5.16 11.47 16.57 
Zákányszék 4.22 5.49 12.21 17.28 
Domaszék 4.43 6.19 12.50 17.56 
Kunhalom é. 4 51 6.29 13.00 18.06 
Kunhalom i. 4.56 6.30 13.01 18.19 
Szeged-átrakó é. 5.20 656 13.27 18.45 

Felvételek a szegedi technikumok 
esti tagozatára 

Az 1958—59-es iskolaévben tisztikusd, valamint egyéb 
a szegedi technikumok is- közgazdasági ismereteket 
mét indítanak dolgozó esti igénylő munkakört töltenek 
tagozatokat. A különböző be. Jelentkezhetnek a tizen-
technikumokban történő fel- hét évet betöltött, az általá-
vétel rendjét az alábbiak- nos iskola nyolc osztályából 
ban közöljük: bizonyítvánnyal rendelkező 

A Déri Miksa Gépipari dolgozók. A levelező tagozat 
Technikum esti, dolgozó ta- II. és III. osztályába más 
gozatának első osztálya meg- iskolatípusból felvételt ké-
felelő számú jelentkezés rőknek különbözeti vizsgát 
esetén szeptemberben ismét kell tenniök. A tanulmányai-
megindul. Felvételi felételek kat félbeszakitól? — ha az 
a következőik: nyolc általá- előírt korhatárnak megfelel-
nos iskola, segédlevél, szak- nek — magasabb osztályba 
mai gyakorlat és az üzem ja- különbözeti vizsga letételé-
vaslata. A jelentkezők szép- vei vehetők fel. Az iskola 
temberben felvételi vizsgát négyéves, a tanítás szerda és 
tesznek. Felvételi korhatár: szombat kivételével hétköz-
22—40 évig. Jelentkezni jú- nappmként délután fél 5-től 
ndus 15-től július 15-ig az este fél 9-ig tart. A felvételt 
Iskola irodájában (Kálvária kérőknek jelentkezési lapot 
tér 5/b). kell kitölteniök, melyet az 

A Dolgozók Közgazdasági iskola irodájában igényel-
Technikuma esti tagozata- hetnek. (Mérey utca 3., I. 
nak első osztályába elsősor- emelet.) 

jelentkezhetnek, A kiegészítő képesítő vizs-
akik könyvelői, tervezői, sta- gára jelentkezhetnek mind-

azok, akiknek érettségi bizo-
nyítványuk már van. A vizs-
ga tárgyai: könyvvitel, terve-
zés. statisztika és politikai 
gazdaságtan. A különbözeti 
vizsgát letevők ugyancsak 
képesített könyvelői, válla-
lati tervezői és statisztikus! 
oklevelet kapnak. 

A Dolgozók Fonó-, Szövő-
éi Ruhaipari Technikuma 
az. 1958—59. tanévben ele-
gendő jelentkező esetén első 
osztályokat indít. Jelentkez-
ni lehet június 15-ig az in-
tézet igazgatóságánál, József 
Attila sugárút 115. sz. (Tex-
tiltechndkum.) Bővebb felvi-
lágosítást ugyanitt adnak. 
Telefon: 32—29. 

Emlékezés Pakots Jézsefre 
pókba is, amelyek egyiké- Egyesületének elnökeként 
nél, másikánál újságíróként lelkesen támogatta a mi Ju-
dolgozott. A Petőfi Társa- hász Gyulánkat, sőt nem 
ságnak éveken át főtitkára- egyszer 6 maga olvasta fel 

E furcsa kis versecske ként tevékenykedett és igaz- Juhász Gyula új költemé-
rejtvénynek tűnik a mai ol- gatója volt a Petőfi-háznak, nyeit a Petőfi Társaság ösz-
vasó előtt, akik közül bizo- amely tulajdonképpen a szejövetelein, rendezvénye-

mai budapesti Petőfi in. József Attilához tí — 
elődje. Ott mint a fentebb idézett vers-

születő magyar bői is kitűnik — baráti szá-
dani, hogy mi is volt az a filmgyártás bölcsőjénél, mű- lak fűzték, szerette, 
bizonyos IGE. Éppen ezért vészeti Igazgatója volt a támogatta és meglátta 
ma, Pakots József halálá- Stár filmgyárnak és úttörő- benne a kor nagy köl-
nak 25. évfordulója alkal- )e a magyar filmirodalom- tőjét, akit 6 egy eszten-

-Kezdetben volt Pakots, 
aztán lön az IGE, 
köztünk ő a kapocs, 
azért jöttünk ide.* 

nyára kevesen emlékeznek 
Pakots József nevére, és Múzeum 
nem sokan tudnák megmon- állt a 

mából idézzük e verssoro-
kat, amelyeket 1932-ben Jó-

nak. Színpadi szerzőként kü- dövel élt túl. Viszonylag fia-
lönösen a »Tévelygő lelkek* talon, 56 éves korában, 

zsef Attila írt Balatonfüre- című 3 felvonásos erkölcs- 1933 június 12-én halt meg. 
den. Ott tartotta találkozó- rajzival és a »Forradalmár* Halála mai évfordulóján 
ját ekkor az IGE, vagyis az cimú 4 felvonásos társadal- emlékezzünk reá, mint iro-
Irók Gazdasági Egyesülete, 
amelynek alapítója és mind-
végig lelkes szervezője volt 
az említett Pakots József. 

mi drámájával aratott si- ^ J g f i 
kert Budapesten. nemesért tudott lelkesedni 

Nekünk szegedieknek kü- olyan korban, amelynek hi-
Ki is volt ö, a magyar lönösen jóleső arra gondol- vatalos köreitől ezért nem 

irodalomnak ez a méltatla- ni a róla való emlékezéskor, sok elismerést várhatott 
nul elfeledett alakja? Nem hogy az írók Gazdasági (L z.) 
mondhatjuk, hogy kiemelke-
dő nagyságai közé tarto-
zik irodalmunknak, de sok-
oldalú művészi egyénisége 
és a kor viszonyai között 
haladó gondolkodása foly-
tán méltán megérdemli, hogy 

Gépipari Tudományos Egyesület 
alakul Szegeden 

Üj tudományos 
a mai olvasó 'is emlékezzék van alakulóban 
rá és tisztelettel adózzék 
tevékenységének. Pakots 
gondolkodásában, világnéze-
tében nem jutott el addig 
a forradalmiságig, amely a 
legnagyobbakat jellemezte, 
de kétségtelenül azok közé 
tartozott, akik tevékenysé-

egyesület Ezért többek között tanul-
Szegeden. mányutakat rendeznek majd, 

Júniusig már 87 szegedi, egyelőre belföldön, később 
hódmezővásárhelyi és makói azonban más országokban is. 
mérnök és technikus jelen- Ezenkívül színvonalas elő-
tette be, hogy belép a szer- adások, műszaki filmvetíté-
veződő Gépipari Tudomá- sek és technikus továbbkép-
nyos Egyesületbe, mely az zés szerepelnek az egyesület 
MTESZ kebelében működik, programtervezetében. 
A jelentkezők javarésze sze- Az eddigi — s az újabban 

gükkel, életművükkel a ha- g e di gép- és szerszámgyár- jelentkező — érdeklődők 
ladó irodalmat és ezzel a 
társadalmi fejlődést szolgál-
ják. Mint író és költő igen 
sokoldalú egyéniség volt. 
Verses kötetei, elbeszélés 
gyűjteményei, regényei, 
színdarabjai egyaránt jelen-
tek meg és szorgalmasan 
irt tárcákat, cikkeket a lá-

tó vállalatokból, kisipari szö- részvételével a Gépipari Tu-
vetkezetekből kerül ki. dományos Egyesület szegedi 

Az egyesület terve, hogy csoportja csütörtökön dcl-
a vasipari szakemberek to- után 6 órakor tartja alakuló 
vábbképzését biztosítsa, ülését az MTESZ Széchenyi 
megismertesse velük a szak- tér 3 szám alatti helyiségé-
ma legújabb eredményeit, ben. 

Szeged-átrakó—Kunhalom—Asotthalom 
+ 

12.20 
12.53 

Szeged-átrakó l. 8.00 
Kunhalom é. 8.24 
Kunhalom 1. 8.28 13.03 
Mórahalom é. 8.53 13.30 
Mórahalom L 8.54 
Asotthalom é. 9.23 

Jegyzet: + szerdai és 
közlekedik, 

• szombati és 
lekedik. 

Asotthalom—Kunhalom—Szeged-átrakó 

14.27 
14.56 
14.57 
15.27 
15.32 
16.07 

szombati 

17.34 
18.01 
18.13 
18.40 
18.41 
19.10 

(piacos 

19.30 
19.57 
19.58 
20.25 

22.25 
22.49 
22.50 
23.06 
23.21 
23.47 

napokon) 

munkaszüneti napokon köz-

Asotthalom i. , 3.55 
Mórahalom é: 4.21 
Mórahalom 1. 4.22 
Kunhalom é. 4.48 
Kunhalom 1. 4.56 
Szeged-átrakó é. 5.20 

+ 
4.27 
4.56 
5.18 
5.46 
5.47 
6.14 

Jegyzet: —szerdán és 
szerdán és 

közlekedik, 
* szombaton 

közlekedik 
Szeged—Röszke—Horgos 

+ 
Szeged i. 6.06 11.15 
Szt Mihálytelek 6.25 11.36 
Röszke é. 6.37 11.48 

Horgos—Röszke—Szeged 

5.01 11.33 17.00 
5.33 12.03 17.29 
5.38 12.06 14.04 17.31 20.35 
6.07 12.33 14.31 17.58 21.01 
6.08 12.34 14.36 18.19 21.02 
6.36 13.00 15.06 18.45 21.23 
szombaton nem közlekedik, 

és munkaszüneti napokon 

14.43 
15.03 
15.15 

12.35 
12.48 
13.08 

Röszke 1. 7.03 
S z t Mihálytelek 7.16 
Szeged é. 7.35 
Jegyzet: -f- közvetlen kocsi 

Horgos—Szeged. 
Üjszeged—Szőreg—Vedresháza 

¥ 
17.15 
17.28 
17.48 

Szeged—Horgos, 

Újszeged L 
Szőreg é. 
Szőreg i. 
Vedresháza é. 

X 
4.11 
4.21 
4.36 
5.03 

6.30 
6.39 
649 
706 

+ 
10.55 
11.04 
11.11 
11.29 

14.50 
15.00 
15.12 
15.34 

Vedresháza—Szőreg—Üjszeged 

Vedresháza L 
Szőreg é. 
Szőreg 1. 
Üjszeged é. 

X 
5.05 
5.21 
5.23 
5.33 

7.07 
7.20 
7.22 
7.31 

+ 
11.30 
11.42 
11.43 
11.52 

15.35 
15.55 
1605 
16.15 

19.30 
19.40 
19.50 
20.07 

20.10 
20.22 
20.32 
20.41 

Jegyzet: X csak munkanapon közlekedik, 
-f- szerdán és szombaton (piacos napokon) 

közlekedik. 

ApwUUdtté&ek 
A D A S V É T E I . 

2 db s zek rény , 2 éj-
jel iszekrény. 2 ágy, 
megbízásból eladó. 
Gutenberg u. S.. — 
asztalos. S328 
Olympia Cuntlnen 

tál márkás táskaíró-
gépek olcsón el-
adók. Attila u 1«. 
H. jobbra. 5399 

l í í - ö s Csepel jó ál-
lapotban eladó. Le-
nin krt. 69. benzin-
kútnál az u d v a r -

ban. X5887 
Hfl rkgbá t já t most 
festesse Csordás bór-
ruhakészítönél. — 
Szent Miklós u. 7. 
Felsaváros. x 

L A K A 8 
I N G A T L A N 

Szoba, konyhás la-
kást keresek magas 
térítésed. Lehet 
..Bárhol" jeligére a 
kiadóba. x»M7 
K ű l ö n b e j á r a t ú búto-
rozott szobát keres 

füpdóaznbahaszná-
lattal Július vagy 
augusztus elsejére 
értelmiségi dolgozó. 
. .pesten főbérleti la. 
kásom van" jeligére 
kiadóba. 5381 
Sürgősen keresek 
egy szoba, konyha, 
spelzos, száraz la-
kás!. ..Masas térí-
téssel" jeligére ki-

adóba. 5349 

Eladó vagy Balaton;; 
környéki Ingatlan-
nal elcserélhető az 
Uiszeged, Középfa- ' ', 
sor 15. számú villa-
épület. Erd. Szeged, 
Gogol u. 1. f ldsz. 
6 délután kettőtől. 

5304 

kést. „ V í z m ű " j e l - ; ; 
Igére Takaréktár u 
Hirdetőbe. 

ra. m e g e g y e z é s s e l . , , 
. .Víztoronynál" je l -
igére T a k a r é k t á r u. 
Hi rde tőbe . 

U 0 . ) 
— Természetesen.. . Ne haragudjon, ezredes elvtárs, 

de nagyon ideges vagyok . . . — — 
— Ezért is akarom, hogy élőbb megnyugodjék, aztán 

annak rendje és módja szerint beszélgethetünk.. . 
Dimov kérdezgetni kezdte Rjabinyint a németországi 

életről, külföldi benyomásairól, a szovjet tisztek ottani 
helyzetéről. Rjabinyin fokozatosan megnyugodott, a be-
szélgetés pedig valahogy magától ráterelődött nővérére és vagy párttag? 

dottnak látszott. Uvarov a főnökére vetett első pülan-
tásból megértette, hogy érdekes, fontos dologról van szó 
és nagy munka előtt állnak. 

— Nem hiába jött hozzánk, hadnagy, nem hiába —> 
ismételte az ezredes, miközben helyet foglalt az íróasz* 
tálnál. 

Rjabinyin izgatott várakozással tekintett ré. 
Mondja — kérdezte Dimov —, ön komszomolista, 

Frau Hartwigra, utolsó találkozásukra, a kapott és visz 
szaadott gyűrűre és Hartwigné váratlan halálára. Dimov 
némán és figyelmesen hallgatta, csak néha-néha szakí-

;; totta félbe Rjabinyint egy-egy megjegyzéssel, illetve tisz-
tázó kérdéssel. 

— Nem tudná ön leírni nekem Frau Hartwig vendé-
gének külsejét? — kérdezte az ezredes, miközben valami 

szombaton (piacos napokon) feljegyzést tett jegyzetébe. 
— Semmi különös nincs rajta . . . Magas, csontos . . . 

Csupán a szemei furcsák, olyanok, mint valami madáré. 
Altalában elég kellemetlen e m b e r . . . Ja igen, ha nem 

'< tévedek, arcán egy szemölcs van . . . 
— Ügy-úgy . . . Kitűnő . . . 
Dimov ceruzája gyorsan futott a papiroson. 
— Azelőtt soha nem látta őt Hartwigné lakásában? 
— Soha. 
— Beteg barátnőjéről Frau Hartwig korábban tett 

önnek említést? 
— Nem. 
— Nővérével levelezett? 
— Nagyon ritkán. 
— ö fordult magához olyan kéréssel, hogy menjen 

. el Frau Hartwighoz, adja át üdvözletét és kérjen el tőle merve v a ] a m i t 

— Nem, egyszer sem. 
— Jól v a n . . . Hogy nézett ki az a gyűrű? Látta? 
— Nem, sajnos ki sem nyitottam a tokot. 
— Ez kár — mondta elgondolkozva Dimov. de észre-

véve a hadnagy arcán a bánkódást, hozzátette: — No 
! • persze, ön ezt meg sem tehette? 

— Természetesen — felelte Rjabinyin. — Oly várat-
lanul történt az egész. 

Megszólalt a telefon. Dimov felvette a hallgatót. 
— Dimov ezredes . . . Igen- igen. . . Értem. Jól van. 

Alekszej Petrovics, jöjjön be. 
Dimov letette a hallgatót, aztán Rjabinyinra nézett, 

mintegy azon tűnődve, hol is hagyták abba a beszél-
getést. 

— Mindent elmondott, hadnagy elvtárs? 
az ezredes. 

— Azt hiszem, ezredes elvtárs, mindent. 
Kopogtak az ajtón. 
— Megengedi? — lépett be a szobába Uvarov szá-

zados. 
— Igen-igen. csak jöijön. 
Rjabinyin felállt és. üdvözölte a rangban felette álló 

tisztet. 
— Rjabinyin hadnagv. ma érkezett Berlinből — 

— mondta Dimov. — Eljött, hogy közölje velünk berlini 
benvomásait és bizonyos kételveit. Ezek egyelőre nagyon 
határozatlanok, de rendkívül figyelemreméltók. 

A kapitány hallgatott, várta a további részleteket, de 
'• az ezredes felállt és csak annyit tett hozzá: 

— Alekszej Petrovics, maradjon Itt a hadnaggyal. Én 

Tagjelölt. Azelőtt komszomolista voltam. 
— Kitűnő. Tehát f igye l jen . . . Megbízást adok ön-

nek . . . 
— Kész vagyok, ezredes elvtáns, megtenni mindent, 

ami szükséges. 
— Nem kételkedem. Egyelőre nem sokat kell ten-

n i e . . . Mindenekelőtt, nézzünk meg együtt egy fény-
képet 

KSl t aégmeg té r í t é s sd 
keresek szoba, 
konyhás, spelzos la- . mindjárt visszalövök. 
ir*.t vfemű" lel- _ I g e r , l s szergei Szergelevics. 

Dimov kiment. A százados egyáltalán nem leplezett 
kíváncsisággal nézett a badnagvra és a fal mellett álló 
díványon foglalt helyet RipNnyln azt várta, hogv a ka-
oitény maid kérdezni fog tőle valamit, de az eav köteg 

Elcserélném II. em. 
egyszoba. f é l k o m -

belvérosi la-
kásom 2—3 szobás-;; újságot vett maga elé és belemélyedt az olvasásba. 

Végülis nyílt az aitó. s űira megjelent Dimov, kezé-

Dimov az irattartóból egy 
fényképet húzott e l ő . és a 
liadnagy felé nyújtotta. A 
képről az a sovány, komor 
arc • nézett Rjabinyinra, 
amelynek viselője az az 
öregember volt, akivel el-
utazása előtt Frau Hartwig 
lakásán találkozott. Rjabi-
nyin akaratlanul visszahő-
költ. Igaz, a képen az öreg 
fiatalabbnak látszott, ke-
mény magas gallér fogta 
körül a nyakát, egész meg-
jelenése ünnepélyesnek tűnt, 
de Andrej azonnal megis-
merte őt. 

— Ez ugyanaz az ember, 
akit Hartwignénál láttam — 
mondta izgatottan. — Két-
ség nem férhet hozzá. Ez ő! 

— Nem téved? 
— Az ki van zárva . . . Sőt, a képen még a szemölcs 

is jól kivehető. Nézze meg. 
— Dimov szintén figyelemesen megnézte a képet, 

aztán a háta mögött álló Uvarovra pillantott, majd a ké-
pet visszatette az iratcsomóba. 

— Köszönöm, hadnagy elvtárs. Én is azt hiszem, 
hogy nem tévedett. Most pedig figyeljen rám. Senkinek 
egy szót se arról, hogy nálunk járt. Beleértve nővérét és 

kérdezte annak férjét is. Ne gondoljon róluk semmi rosszat, de 
ezt így követeli meg az ügy érdeke és az ő nyugalmuk. 
Érthető? 

— Érthető. És arról, ami Berlinben történt? 
— Arról beszélhet. Csak ne akarjon belőle semmi-

féle következtetéseket levonni, ez korai volna. Lehet, 
hogy még szükségünk lesz önre . . . Igen . . . igen . . . Szük-
ségünk lesz a segítségére. Megadom telefonainkat, az 
enyémet és Uvarov századosét. 

Dimov leírta a telefonszámokat és átnyújtotta a had-
nagynak a jegyzetből kitépett lapot. 

— Ha szükségesnek mutatkozik — hívjon fel. Ha ne-
künk lesz önre szükségünk — hívni fogjuk. Világos? 

— Világos. 
— Világos, világos — nevetett Dimov —, de hol ta-

láljuk meg magát? Hol akar megszállni? 
— Még nem döntöttem, ezredes elvtárs. A nővé-

remnél akartam lakn i . . . De talán jobb lesz. ha szállo-
dában, vagy a tiszti szálláson helyezkedem el. 

— Látja, ez nem rossz ötlet. És el tud majd he-
lyezkedni? 

— Elmegyek a parancsnokságra. Remélem, hogy a 
tiszti szálláson csak akad egv ágy. 

— Nos, jól van. Ha nehézségei lesznek, hívjon fel. 
ben egy nagy iratcsomóval. Lépései gvorsak voltak, moz- majd én segítek. Járjon sikerrel. Pihenjen, járjon szín-
gása energikus és az egész ember valahogy megfiatalo- házba, múzeumba. (Folytatjuk) 


