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H Í R E K 
Szelgálales gyéjyszertlrak 

K Keresztes Ilona, Szent Győrgv-
i r 8., Frankó Andor, Dugonics-tér 1., 
[urjányi József, Kossuth Lajos-sugár-

-oOo— 
Nagy érdeklődés 
a vasárnapi Zilahy-Háy 
előadás iráni 

HIlkán tapasztalt érdeklődés nyil-
vánul meg Zilahy Lajos és lláy 
Gynla elvtárs sasárnap délelőtt 11 
árakor a Városi Színházban meg-
tartandó előadása Iránt. Szeged vá-
ros politikai, társadalmi és széüe-
mt kiválóságai mellett felvouulnak 
mz előadásra a gyárak, ilzemek és 
hivatalok munkásai fs, valamint a 
mindkét nembe!! Ifjúság képslselől. 
hogy meghallgassák az illusztris 
előadók nagy horderejű mondani-
valóit. Az előadásra Jegyek már 
rsak mértékelt számban kaphatók 
a Városi Színház pénztáránál, a 
Kommunista Párl és a Szociálde-
mokrata Párl és a MaDISz székhá-
zában. 

— Horváth János lanársnok lemen-
lott. Horváth János tanácsnok, a vá-
ros közigazgatási ügyosztályának veze-
tője lemondott állásáról, l.cmondását 
csütörtökön délben nyújtotta át a pol-
gármesternek. Lemondását tartalmazó 
bejelentésében közölte, hogy a város 
[elszabadulásakor dr. Valentiny Ágoston 
polgármester kívánságára foglalta el a 
tanácsnoki állást. Most, hogy Valentiny 
rllávozott a város éléről, megbízatását 
ő is megszűntnek tekinti és lemond 
állásáról. A megüresedett tanácsnoki 
állás betöltéséről a polgárniesterválasztó 
közgyűlés dönt. 

— A MaDISz móravárosi csoportja 
augusztus 4-én szombaton este fél 7-kor 
lánccal egybekötött műsoros estet ren-
dez a móravárosi kultúrházban. Minden 
dolgozó munkástestvért szeretettel vár 
• rendezőség. 

— A jövő héten hirdetnek határo-
m é t LSw Lipót hitközségi Igazolása 
igyébeu. A zsidó hitközség igazoló 
bizottsága csütörtök délutáni ülésén 
foglalkozott dr. Lów Lipót igazolási 
ügyével. Dr. Lów — mint ismeretes 
— tagja volt annak a bizottságnak, 
•melyik tavaly a deportáláskor a tég-
lagyári listákat összeállította. Meg-
írtuk, hogy a bizottság egyik tagját, 
Kertész Ernőt a mult héten már nép-
biróság elé utalták. A csütörtöki tár-
gyaláson a kihallgatott tanuk vallo-
mása megoszlott Lów Lipót mellett és 
ellen. A tanúkihallgatások befejezté-
vel Garlncr Sándor elnök bcrckesr 
felte a tárgyalást és folytatását a jövő 
csütörtökre fűzte ki. Ekkor kerül sor 
dr . Lów védekezésére és határozat-
Iiozalaira. Tárgyalták még dr. Katona 
Dávid, dr. Leipnik Győző és dr. Ró 
•a í Jánosné ügyét, mindhármukat 
Igazolták. 

— Eltlul. Buza János 18 éves fiu 
szüleinek lakásáról megszökött. A 
rendőrség megindította a nyomozást 
hollétének megállapítása céljából. 

Az orosz filmgyártás reprezentáns és 
monumentális alkotása 

RETTEVETES IVÁN 
Aa gusztus 7-től 

K O R Z Ó B A N 

A hadifoglyok köszönete 
Tekintetes Szerkesztősig t 

Ugy a magam, mint a közelmúlt-
ban szabadult fogolutdrsaim nettében 
u, ezúton mondok hálás köszönetet a 
Délmagyarországnak az irányunkban 
tanúsított megírta jóindulatirt, me-
lyet kedves lapjukban megjelenő cik-
keiből mindenkor kiolvashattunk. 

Ugyancsak autón kértük szíves-
kedjenek kőszőzetünktt Szeged város 
vezetőséginek, a Nemzett Segélynek, 
• Vöröskeresztnek is a város minden 
survesetiník, továbbá az egyháznak 
tolmácsolni, amiirt valamennyien eny-
híteni igyekeztek fogságunkat fárad-
hatatlan munkásságukkal. 

t / f . Kovács Imre 
baptista lel kitt 

Veretka őrnagy meg mutatta, hogy katonai 
parancsnok is vezethet szociálisan 

egy üzemet 
A munkátok meleg szeretettel, ünnepélyes külsősé-
gek kőzött búcsúztatták a dohánygyár ée u gyufa-

gyár távozó orosz katonai parancsnokát 
(Szeged, augusztus 3) Lélekemelő 

ünnepély szinhelye volt szerdán este a 
dohánygyár kulturterme Szépen teri-
tett asztalok körül ünneplőbe öltözött 
munkások és munkásnők foglaltak he-
lyet. A színpadon cigányzenekar emelte 
játékával a hangulatot. 

Este 7 órakor vonult be a zsúfolá-
sig megtelt hatalmas terembe meghí-
vott vendégek kíséretében a gyár orosz 
katonai parancsnoka, Veretka őrnagy. 
Szűnni nem akaró ováció fogadja, de 
kijut az ünneplésből Chajlovich alez-
redes városparancsnoknak is. Társas-
vacsora kóvefkezik, amelyet a gyár 
munkásnői szolgálnak fel. Vacsora után 
Veretka őrnagy emelkedik szólásra. 
Négy hónapja parancsnoka Szeged két 
nagv üzemének, a dohánygyárnak és a 
gyufagyárnak. Ezalatt az idő alatt 
résztvétt a gyárak gazdasági vezetésén 
kivül azok minden szociális megnyilvá-
nulásaiban is. Jól dolgoztatok, becsüle-
tesen dolgoztatok, igy dolgozzatok to-
vább is, magyar hazátok javára. Neki 
most fehőbb rendeletre távoznia kell. 
do mindig kellemesen gondol majd 
vissza az itt eltöltött időre. 

Barna Mihály elvtárs az üzemi bi-
zottság nevében, Kocsis elvtárs a két 
gyúr munkássága nevében búcsúzott a 
távozó Veretka őrnagytó'. 

Komócsin Mihály elvtárs a Kommu-
nista Párt és a szakszervezetek nevében 
mondott köszöntöt Rámutatott arra, 
hogy a múltban is voltak magukat ma-
gyaroknak mondó katonai parancsno-
kai a gyárnak, akik durva erőszakkal 
nyomták el a munkásságot. Most egy 
győztes hatalom küldött ide parancs-
nokot, aki megmutatta, hogy lehet ka-
tonai parancsnokldssal is szociálisan 
vezetni egy üzemet. 

Tombácz Imre elvlárs párttitkár bú-
csúzott még a távozótól. A szociális 
parancsnok távozása után marad még 
egy vigaszunk, hogy köztünk lesz to-
vábbra is szeretett városparancsnokunk, 
Chajtovits alezredes. 

Ebben a gyárban, ahova a reakció 
legerősebben (észkelte be magát a mull 
ban, most mindenki a parancsnok távo-
zását fájlalja. Valóban a munkásság 
véleményét tolmácsolta az egyik fel 
szólaló, miror azt mondta, hogy kö-
szönjük a hatalmas Szovjetunió nagy 
generatisszimusdnak, Sztalinnak, hogy 
ilyen katonát küldött nekünk parancs-
nokul, akinek működésén keresztül meg-
ismerhettük a szovjet szociális gondos-
kodását. 

A beszédek elhangzása után tánc 
következett, amelyet maga Veretka őr-
nagy nyitott meg. 

Legfeljebb ezer pesii gyerek 
nyaralhat egyszerre Szegeden 

A gondozó személyzet tagjainak 14 napon belül el 
kell hagyatok a várost — Fontos határozatok a párt-

__ r . közi idegenforgalmi bizottság ülésén 
(Szeged, augusztus 3) Az élelmezési 

és lakásnehézségek szükségessé tet-
ték, hogy az idegeneket, akiknek ittar-
tózkodása nem indokolt, eltávolítsák 
Szegedről. A tartózkodási engedélyek 
felülvizsgálása során többszáz vitás 
eset merült fet, ezeknek ügyében 
pártkőzi bizottság javaslatát kérte az 
idegenforgalmi hivatal. A bizottság 
szerdán délben ült össze az ót párt 
és a szakszervezetek egy-egy tagjá-
nak részvételével, dr. Pálfy György 
helyettes polgármester elnökletével. 
Gerő Dezső, az Idegenforgalmi hiva-
tal vezetője mintegy 200 személyt 
érintő vitás esetet referált. A bizott-
ság az előterjesztett esetek felében 
megadni javasolta a tartózkodást en-
gedélyt, a többi ;sctbcn megvonta. 

Tárgyalásra Került a Budapestről 
kitclepilelt, Szeg- len nyaraló pesti 
gyerekek ügye is. Több mint 1000 

azoknak a száma, a gondozó személy-
zettel együtt, akik a gyermeknyaral-
tatási akció révén Szegeden tartóz-
kodnak. A bizottság ugy döntött, hogy 
a 14 évea felüli gyermekefclf| meg 
kell vaaai a tarlózkeóási engedélyi 
éa a JövCkea ezerbe* maximálják 
alaknak a gyermekeknek a számát, 
akik nrtal kitelepítetlek Szegeden tar-
tózkodhatnak. Kimondotta a bizottság 
hogy a gyermekekkel Szegeden tar-
tózkodó gondozó személyzet tagjaitól 
is megvonják a tartózkodási enge-
délyt és felhivják a Nemzetkőzi Vö-
röskereszt vezetőségét, hogy a gon-
dozó személyzetet szegediekből állítsa 
össze. A gondozó személyzet idegen 
tagjainak 14 napon belül el kell hagy-
niok a várost. Többszázat tesz ki azok-
nak a száma, akiknek e határozat kö-
vetkeztében el kell távozniok Szeged-
ről. 

Két szegedi munkás ezer munkaóra 
alatt hulladékanyagokbél szövőgépet 

készített 
Hamarosan hozzáfognak ujabb szövőgépek gyártá-
sához — A magyar gépipari munkásság találékony-

ságának és szorgalmának nagyszerű eredménye 
(Szeged, augusztus 2) A magyar 

iparosság munkakedvének és ötletessé-
gének igen szép példáját tapasztaltuk 
csütörtökön délután. Ekkor mutatta be 
ugyanis a szakértőknek Gombkötő Péter 
elvtára most elkészült szövőgépét. A 
szövőgépet kit munkás készítette el ezer 
munkaóra alatt pusztán hulladikanuag-
ból. A gép elkészítésének terve és a 
munka irányítása Gombkötő Péter ér-
deme, do nagy része és igen fontos 
sserepe volt a kivitelezésnél Kiss Fe-
renc géplakatosnak is. At ő érdemük, 
hogy ezt a gépet ütembe lehetett állí-
tani és hamarosan hozzáfognak a többi 
szövögig kisüléséhez ii. Ezeket már 
fiMószldÜleg rövidebb idő alatt, esetleg 
000 -70 • munkaóra alatt it el tudják 
majd készíteni. 

A szövőgép munkáiénak bemutatá-

sán megjelent az iparügyi minisztérium 
részéről Lóránt Gyula miniszteri bistos, 
az iparkamara részéről Cserzy Mihály 
dr., továbbá Gellért Andor textil-mérnök, 
az ujszegedi kenderfonógyár igazgátója, 
Fürst Antal, a szegedi kenderfonógyár 
főüzemvezetője, Landesberg György, a 
szegedi kenderfonógyár mérnöke és 
IIirt Győző Kornél, a szegedi szövő-
ipari és kereskedelmi rt vezetője, aki 
a szövőgépet meg is vásárolta. A szak-
értők egybehangzó véleménye szerint 
igen jóminőségü gépet készítettek és 
igen nagy szolgálatot tettek a kisiparos-
ságnak a gép elkészítésével. Külön lr 
kifejezte megelégedését az elért ered 
ményért Gellért Andor és kijelentette, 
hogy az ujszegedi kenderfonógyár is 
hajlandó Gombkötőt munkájában nem-
csak tanácsokkal, hanem anyagilag Is 

támogatni és később vennének is á t 
tőle gépeket. . , „ 

Igen nagy jelentőségű ennek a szö-
vőgépnek elkészítése és a további 
munka megindítása azért is, mert je-
lenleg Maggnrországon csupán egyetlen 
szövőgép gyár működik, még pedig * 
budapesti Hoffher-Schranz gépgyár. Ea 
pedig egyedül nem tudja a kellő meny-
nyiségü anyagot előállítani, ezért a s 
ország legtöbb részén, igy Szegeden ia, 
kénytelenek voltak kéziszövéssel előál-
lítani a textilnemüeket. A kéziszővés 
viszont igen nagy hátránnyal jár, mert 
a munkásnak sokkal nagyobb testi éf 
szellemi munkáját igénvli, mégis kézi* 
szövéssel, napi nyolcórai munkávaL 
legfeljebb 20-21 méter anyagot lehet 
előállítani, szövőgéppel viszont 40-45 
métert is. A most elkészült szövőgép 
is épp»n olyan jól megfelel ennek a 
követelménynek és ugyanolyan teljesít-
ménnyel dolgozik, mint az eddig ké-
szült gudri szövőgépek. Csak örömmel 
és dicsérettel köszönthetjük ezért Gomb-
kötő elvtárs vállalkozását és biztosak 
vagyunk benne, hogy az egész magyar 
kisiparosság hasonló örömmel üdvözli 
a magyar gépipari munkásság találó* 
konysagának és szorgalmának egyik 
ujabb eredményét. 

| J o n ! Augusztus 9-tőI J o i l / 
[a filmek filmje káprázatos filmcsoda I 

Bagdadi tolvaj! 
— Szapereóaak a lepásek. A rend-

ő ségre egyre több .eljelentéi érkezik 
kisebb-nagyobb^opásokróL Damjanov 
Kristóf udvarából julius 28-án ismeret-
len tettes ellopott tiz csibét, Csipel 
Arpádné üzletéből iuliu- 23-an elloptak 
egy nadrágot, dr. Bálint Sándor laká-
sába julius 29-én, vasárnap éjjel betör-
tek és 100.000 pengő értékű ingóságot 
loptak el, a vasárnapi Széchenyi-téri 
népünnepélyen Tomek Sándor óráin 
veszett el, szerdára virradó éjjel pedig 
a Klauzál-tér 1. szám alatti gyógyszer-
tárba törtek be és 120 pengő készpénzt 
és eddig még pontosan meg nem álla-
pított nagy értékű gyógyszert vittek eL 
Az egyre sűrűbbé váló lopások és be* 
törések arra késztetik a rendőrséget, 
hogy fokozottabb mértékben felügysU-
jen és az adott esetekben megszigorítsa 
az eljárást 

x KSszónetnyilvéaltós. Kőszönjött 
mindazoknak a rokonoknak és kedved 
ismerősöknek, akik édesanyánk, őzv, 
DoLÓ Józsefné temetésén virágadoiaU 
nyaikkat fájdalmunkat enyhíteni Igya* 
keztek. A gyászoló család. 

x Orvesl hir. Dr. Tóth János iga» 
gató-főorvos rendelését a Tőth-Szana-
tóriumban megkezdte. 

— Az eeel ára. A „Szegedi Népsza-
va" csütörtöki száma tévesen közli as 
ecet árát, amely nem literenként, hanem 
félliterenként 16.30 pengő. 

Budapesti lap értesülése 
a megszüntetett egyetemi 
fakultások visszaállításáról 

(Szeged, augusztus 3) A szegedi egve-
tem jogi karának felállításáról szóló 
hirek megerősítést nyernek abból a 
cikkből, amelyet egyik tekintélyes napi-
lap küzól szerdai számában. Azt irja 
fővárosi laptársunk, hogy értesülése 
szerint a vidéki egyetemek visszakapják 
azokat a fakultásaikat, amelyeket an-
nakidején a kolozsvári egvetem felállí-
tásával vetlek el tőlük. Igy a szegedi 
egyetem ioqi, a pécsi egyetem bölcsé-
szeti, a debreceni egyetem pedig ter-
mészettudományi karát kapja meg. 

Közli még a lap, hogv az egyetemek 
bölcsészeti karán bevezetik az orosz is 
a többi szláv nyelv tanítását. 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Vasárnapiéi mindennap 
bemutatja az amerikai 
filmgyártás remekét: 

Asszony o lejtőn 
Egy nagy szerelem története. 

Főszereplök: 
Barbara Stanwyek, John 
Belet, Barbara Ü Nelf 
Azonkívül: 

Moszkvai m á j a s e l s e j e 
Hatalmaz lenyűgöző 
orosz filmriport. 
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