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H Í R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró 
fenő, Kossuth Lajos-sugárut 59., Salgó 
Péter, bérlő Halász Klára, Mátvás-tér 4., 
Temesváry József, Klauzál-tér 9. 
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' — őr.'ev Zoltán vezéröroagyi ki-
i cvczése . A Nemzeti Főtanács Orley 
Zoltán ezredest, a szegedi V. honvéd 
kerület parancsnokát vezcrőruagygyá 
nevezte ki. 

— Karácsonyi Sándor politikája. Dr. 
Karácsonyi Sándornak, a debreceni 
egyetemen a neveléstan professzoré 
nak a nyíregyházi nyári egyetemen tar-
tott politikai előadásait ismerteti szer-
dán, szeptember 26-án déluluti 5 óra-
kor a Nemzeti Parasztpárt Batthyány-
utca 4 sz. í. emeleti helyiségében dr. 
Kalmár László egyetemi m. lanár. A-
párt minden érdeklődőt szívesen lát. A 
párt értelmiségi tagjai lehetőleg teljes 
xzámban jelenjenek meg. 

— Jugoszláviai magyarok hazauta-
lása Azok a jugoszláviai állampolgár-
ságú magyarok, akik jelenleg. Délma-
fcyarország terülelén dolgoznak és haza 
szándékoznak térni, jelentkezzenek Sze-
geden a Rózsa-malom ban összeírás vé-
gett, mert csak azesetben kaphatnak 
engedélyt az utazásra, ha legalább 50-
főnyi csoport jön össze a társasuta-
záshoz. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének keddi nőnapján előadó 
dr. Kallós Károly, a kiváló gyermek-
orvos, aki néhány héttel ezelőtt előadá-
sával oly rendkívüli sikert ért cl, hogy 
témáját a jellem fejlődéséről ezúttal 
folytatja. Azeneszám ezúttal Deák Pálma 
Schubert dalsorczata lesz. A zongora-
i isérelct Kqrényi Rózsa látja ej. Az elő-
adást a zeneiskola nagytermében tartja 
meg a szövetség délután pontosan hat 
órakor. 

— Ny olcadik pártszervezet! előadó-
est a szegcdi tudományegyetemen. 
A Szegedi Orvosok Szabad Szekszerve-
aele és a szegedi tudományegyetem párt-
szervezete kedderf, szeplember 25-én 
larlja közös előadóestjét a női klinika 
.lanlcrmében délután 6 órai kezdettel. 
Előadó dr. Geréb Tibor klinikai tanár-
segéd: „Az értelmiség és a szocializ-
mus". Vendégeket szívesen lát a ve-
getőség. — 

x Halálozás. Fájdalmas szivvel tu-
datjuk, hogy Milkó Mária labora-
tóriumi asziszlensnő életének hu-
szonötödik évében szerelteitől elha-
gyatva idegen földön hosszú szenvedés 
után visszaadta lelkét jóságos Terem-
tőjének. Végigszenvedte az auschvitzi 
deportálás borzaimait és közvetlen a 
felszabadulás előtt érte a halálos sé-
rülést okozó bombatámadás. Gyászol-

Í'ák : nővére Vitányi Istvánné szül. Mii-
tó Zsófia, távollevő fivére Milkó And-

rás, távollevő sógora Vitányi István és 
Vitányi Palika. Drága Babikánk piheu-

tél békében 1 (Minden külön értesités 
lelyelt) 

— Polcuk nros/.lás. A Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége pótlólag cuk-
rot oszt öl éven aluli gyermekek részére 
hétfőn, kedden és szerdán délután há-
romtól 5 óráig a Belváros rész'érü a 
Nőszövetség épületében, Tisza Lajos-
körut 57. 

— Az Országos Fagazdasági Iroda 
< faigénylési és bejelentési nyomtatvá-
ayokat leküldte az iparügyi miniszteri 
biztos hivatalához (kereskedelmi és ipar-
tamara, földszint), ahol azok darabon-
tént 10 pengő térítési dij ellenében át-
;chetök. 

x Kiis/őuelnyiivánilás. Köszönetet 
mondunk mindazoknak a rokonoknak 
é s ismerősöknek, akik felejthetetlen 
kisleányunk. Kopasz Etelka (emelé-
sén resztvettek és virágadomán yaik-
Val fájdalmunkat enyhíteni Igyekez-
tek. A gyászoló család és vőlegénye. 

. — A Kommunista Párl belvárosi 
isicrvozetének szüreti mulatsága. Jól-
'Siherült, hangtflatös szüreti mulatsá-
got rendezett szombaton este a Hági 
kerlhelyiségében pártunk belvárosi 
szervezete. Sebes László elvtárs kö-
szöntőjében az egy év előtti e semé-
nyükre tekintett vissza. SikJós György, 
Juhász Károly, Kőműves Erzsi ének-
számokkal, Vajda László szavalattal 
szerepelt. Nagy sikere volt Sebes Ti-
bor elvtárs szel lemes rddióperszíflá-
zsáuak, amelyben politikai fu lbal l -
mecesközvetitést adoff. Műsor utón 

»a közönség még sokáig maradt cgyült 
a lciiQbb hauruLiiban.' 

Visszakapta az egyetem lldy-téri é l e t é t 
R ohammunhával hoztav helyre az ifjúság visszakapott 

otthonát 
(Szeged, szeptember 24) A szegedi 

tudományegyetem vezetőségével szom-
baton közölték, hogy az orosz parancs-
nokság nem tart tovább igényt az Ady-
léri (Szukovátfay-tér) épületre és ismét 
visszaadják az agyelem céljainak. Szom-
baton néhány professzorból alakult bi-
zottság azonnal el is ment, hogy meg-
tekintse az épületet és megvizsgálja, 
hogy mennyi időbe telne, amig az elő-
adásokat ott meg lehelne kezdeni. Az 
Ady-téri épület a bölcsészeli, továbbá a 
matematikai és természettudományi kar-
nak szolgált otthonául, ezért főként e 
két kar professzorai szálltak ki, hogy 
megtekintsék intézeteiket. A bölcsészeti 
kar részéről résztvett a bizottságban 
llennann Egyed, Koltay-Kastner Jenő 
és Mester János professzor, a matema-
tikai és természettudományi kar részé-
ről pedig Bartucz Lajns, Greguss Pál, 
Riesz Frigyes és Kalmár László pro-
fesszorok. Az orvoskarról Straub és 
Issckutz professzor vett részt a bizott-
ságban. 

Gönczg Pál, az egyetem gazdasági 
hivatalának igazgatója vezette a bizott-
ságot, továbbá 6 gondoskodik a hely-
reállítási munkákról is. Érdeklődé-
sünkre elmondotta, hogy egészen jó 
állapotban kapta vissza az egyetem ezt 
az épületét, visszakerült a bútorok 
nagy része, az ablakok is rendben 
vannak és az energiarezetékekkel sincs 
baj. 

— Az egyes intézetek nagyjából visz-
szakapják régi helyiségeiket — mon-
dotta —, de a végleges elhelyezésről 
az egyetem elhelyezésUbizottsága dönt 
majd. A Zerge-ulcai épületben leuó la-
kásokat most megszünteti az egyelem 

és ezt is a tudomány céljaira akarjuk 
fordítani, hogy az egyes intézetek ké-
nyelmesebben és igy nagyobb ered-
ménnyel végezhessék munkájukat. 
Jó lenne bizony újra meszeltetni és 
ciánoztatni az épületet, de sajnos, ez 
most se*mmiképpen sem lehetséges, egy-
részt az óriási költségek, másrészt 
anyaghiány miatt. Ezenkívül ez a mun-
ka annyi időt venne igénybe, hogy fel-
tétlenül a tanévi munka hátráltatásá-
val járna. 

Végigjártuk a bizottsággal együtt az 
épületet és megállapítottuk, hogy való-
ban eléggé kielégítő állapotban adják 
vissza újból az egyetem céljainak. A 
kórház parancsnoka Cerkata orvos-őr-
nagynő az átadás előtt különparancsot 
adott katonáinak az épület kitakarítá-
sára. Egyébként a falak is tiszták, az 
irányító feliratokat is külön papirokon 
a falra szögezve találtuk. Néhány he-
lyen látszanak csak a tavalyi bombá-
zás nyomai. 

Az egyetem ifjúsága hétfőn reggel 
rohammunkával fogott hozzá az épület 
újra berendezéséhez és teljes rendbeho-
zásához. Az egyetem rektora ebből az 
alkalomból kétnapi szünetdtrendelt el, 
hogy az ifjúság teljes erejével részt ve-
hessen a munkában. Először a kör-
nyező házakból hozzák vissza a" búto-
rokat, ugyanis a szovjet parancsnokság 
az egész Baross-utcai szakaszt lefog-
lalta kórház céljaira és a környező há-
zakban is szét kellett osztania a búto-
rokat. Az ifjúság lelkes munkája és né-
hány apróbb javitás után hamarosan 
helyreáll majd a rend az Ady-téri épü-
letben és ismét megkezdődhetnek az 
előadások ebben az épületben is. 

— A Nemzeli Bizottság ülése. A 
Nemzeti Bizottság dr. Donászy Kálmán 
elnökletével szombaton ülést tartott. 
Elhatározták, hogy előterjesztést tesz-
nek az igazságügyminiszterhez dr. Gróf 
Kornél és dr. Repási József járásbirók-
nak törvényszéki tanácselnökké való 
kinevezésére Dr. Bite Ferenc és dr. 
Nemes Árpád táblai tanácsjegyzőket 
népügyésszé kéri kinevezni, dr Polónyi 
Jenőt, a népügyészség vezetőjét pedig 
államügyésszé. "Felterjesztették még azt 
a javaslatot, hogy Berey Géza elvtársat 
a fontosabb népbirósági tárgyalásokon 
mint a népügyész mellé kirendelt poli-
tikai ügyészt "bizza meg az igazságügy-
miniszter a vád képviseletével. Dr. Száva 
Lajost városi orvossá, dr. Literáthy 
Eleket alsóközponti városi orvossá, dr. 
Erdélyi Jenőt kórházi főorvossá nevezte 
ki a Nemzeti Bizottság, ör ley Zoltán 
vezérőrnagy, honvédkerületi parancs-
nok kérésére kimondotta a Nemzeti 
Bizottság, hogy a honvédtisztek és al-
tisztek demokratikus átképzésére poli-
tikai szemináriumot létesít. Nyomban 
kijeiölték a . szeminárium előadóit dr. 
Antalffy György, Vörös József, Szirmai 
István, Donászy Kálmán, Horváth Jenő, 
Keresztes Mihály, dr. Kertész Réta sze-
mélyében Végül elfogadták dr. Antatffy 
György javaslatát a választók összeírá-
sának módjáról dr. Kertész Béla kiegé-
szítő javaslatával. 

— Lehele l len követelésekkel állolt 
elő a gázgyár. Jelentettük, hogy a Köz-
ponti Gáz és Villamossági Rt. képvise-
lői megérkeztek Szegedre, hogy foly-
tassák a várossal megkezdett tárgya^ 
lást. Szombaton délelőtt a városházán 
összehívták a jogügyi és pénzügyi bi-
zottságot. Itt terjesztették elő a gyár 
központi igazgatóságának legújabb 
kívánságait amelyek szerint a gyúr 
az egységárak uj megállapítását kéri, 
továbbá, hogy vegyék revizió alá a 
a fogyasztók óvadékát és állapítsák 
meg a hozzájárulási dijat a gázszolgál-
tatás megindításakor. Végül nein keve-
sebbet kiván a gázgyár, mint hogy az 
őssszel elmenekült volt igazgatója visz-
szatérhessen állasába. A bizottság tag-
jai megütközéssel hallgatta ezeket a 
kívánságokat, amelyeket ahelyett ter-
jesztett elő a gázgyár, hogy felelt volna 
a városnak arra a kérdésére, hajlandó-e 
szerződési kötelességeit teljesiteni. Az 
egyesitett bizottság ezután egyöntetűen 
megállapította a gázgyár szerződéssegé-
sét és javasolta a város vezetőségének, 
hogy az ebből folyó konzekvenciákat 
haladéktalanul vonja le. 

Egy szalócsüzlelberendezés kevés 
áruval é s egy 100 literes vashardóval 
eladó. Cim: Somogyiíeleu, XVI. utca 
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— Felhivás. Felhívom a Szeged vá-
ros területén levő összes könyvkereske-
dőket, kölcsönkönyvtár tulajdonosokat, 
egyesületeket és nagyobb magánkönyv-
tárakkal rendelkezőket, hogy a fa'sisíta-
könyvek beszolgáltatása megbeszélése 
tárgyában szeptember 25-én délelőtt 9 
órára a rendőrség politikai osztályán 
(Tisza Lajos-kőrut 3t. II. e m ) jelenje-
nek meg. Katalógust és egyéb birtokuk-
ban levő névjegyzékei hozzák maguk-
kal. Dr. Drégely József sk., r. alezredes. 

— Megérkezlek a válaszlók össze-
írását szolgáló űrlapok. Ma megérke-
zett a belügyminisztériumból 100.003 
darab, a választók összeírására szolgáló 
űrlap. Dr. Antalffy elvtárs, polgármes-
terhelyettes megállapította, liogy ez a 
mennyiség kevés Szeged részére és 
azonnal intézkedett, hogy további 50.000 
darabot kapjunk a minisztériumtól. A 
pártok ma déli 12 óráig jelentették be 
megbízottaikat, akik az összeírást fog-
ják végezhi. Az összeirókat 26-ára hívják 
össze a városháza közgyűlési termébe. 

Párthírek 
A Magyar Kommnnisfa Párt sze-

gedi szervezete felhívja azon tagjait, 
akiket a választási bizottságokba je-
löltek, hogy szerdán délben pontosan 
12 órakor jelenjenek meg a városháza 
közgyűlési termében togadatomtételre. 

A Magyar Kommunista Párt szep-
tember 26-iki pártnapi anyaga • „Mit tett 
a MKP a parasztságért?". Belvárosban 
dr. Vas-Zoltán Péter 6 órakor Felső-
városon Vértes Imre 6 órakor. Rókuson 
dr. Kádár István 6 órakor. Móraváros-
ban Komócsin Zoltán 6 órakor. Alsóvá-1 

roson Kovács Attila G órakor, Somogyi-
telepen Halász György Tórakor, Újsze-
geden Szirmai István, Vasutas pártház-
ban Magos László 6 órakor. Postás 
pártházban dr. Kispéter István 6 óra-
kor, Kendergyárban Tóth Róbert 2 
órakor, Gázgyárban Vértes Imre 4 óra-
kor, Dohánygyárban ifj. Komócsin Mi-
hály fél 5 órakor, Orion-bőrgyárban 
Halász György 3 órakor. Gyufagyárban 
Komócsin Zoltán, Ujszegedi kender-
gyárban Slrack Ádám 1—3 óráig, 3-tól 
fél 5 óráig, Lemezgyárban Gergely 
András 5 órakor, Angol-Magyar: Széít 
Sándor 5 órakor. 

Pártunk orvos la ta inak figyelmét 
felhivom dr. Geréb kollégánk előadá-
sára", különösen abból a szempontból, 
hogy vendégeiket hozzák magukkal f 
Egyúttal kérem, hogy legutóbbi meg-
beszélésünkön vállalt feladatuk ered-
ményéről eddig az időpontig szóban 
vagv írásban „feltéllenül ' számoljanak 
be. Erdős T. 

A Magyar Kommunista Párl felhívja 
egyetemi hallgató tagjait, hogy kedden 
este G órakor a Kálvin-téri székházban 

iielenjenek meg, 

A Szeged ki tűnően játszott 
és győzött e l ső mérkőzésén 
az Országos B a j n o k s á g b a n 

Szeged AK —Ilerininamezői AC 4:2(1:2) 
Millenáris pálya, 1500 néző. — Ve-

zette : Kovács D. . Erős küzdelemben 
sikerült a Szegednek Budapestről az 
első bajnoki pontokat megszerezni. A 
csapat nagy akarással játszott, a kez-
deti sikertelenség ellenére. Az első fél-
idő nagy szegedi fölénye dacára két-
szer is a HAC szerezte meg a vezetést 
Hidegkúti, majd Wechler révén, A 
SzAK első gólját Harangozó lőtte. Vö-
rösnek akadt több gólhelyzete és Her-
nádi kiugrása is eredménytelen volt. ; 
A gólhelyzetek alapján a SzAK már az 
első félidőben gólokkal vezethetett 
volna. 

A második félidő is a SzAK-fóiény 
jegyében játszódik le. Báló fejesgólja 
kiegyenlíti az eredményt 2: 2, majd Vö-
rös és Hernádi góljai állítják be a vég-
eredményt. 

A SzAK jó erőben és nagy technika) 
fölényben volt, az eredmény hízelgő a 
HAC-nak. Ludas jól védett, bár az első 
gólt védhette volna. A hátvédhármas-
ban Gyuris, Kakuszi, Biló a sorrend. 
Meglepetés a szélsőfedezet Galgóczi 
nagyszerű játéka, Szőcs is kitűnő volt, 
A csatársor és a csapat, de a mezőny 
legjobbját Hernádiban találjuk. Renge-
teget dolgozott ez a fiatal tehetség, 
gyors és leleményes volt. Utána Vörös 
következik. Bemutatta Budapesten nagv 
tudását, akart és szivvel, lélekkel ját-
szolt. Harangozó okosan irányított, gólja 
szép teljesítmény volt A két szélső kö-
zül Nagy volt a jobb, a nehéz, homokos 
talaj ellenére gyorsan játszott és sok 
támadást vezetett, főleg a beadásai sike-
rültek, Bálónak még sok edzésre van 
szüksége. Fejesgólja szép volt. 

Az utazás kellemes volt, Chajtovics 
alezredes orosz katonai városparancs-
nok jóvoltából, aki az első szóra ren-
delkezésre bocsájtotta a hatalmas autó-
buszt és ezzel is bebizonyította nagy 
sportszeretetét. E nemes gesztusért kü-
lön köszönet illeti a sporlbarát város-
parancsnokot, mert szombaton délben 
még semmiféle niűs utazási lehetősége 
nem volt a csapatnak, mint az éjjelt 
vonaton tölleni és reggel fáradtan meg-
érkezni Budapestre Így az együttes 
kényelmesen, este 10-kor már Szegeden 
volt. 

Szeged AK csapatösszeállítása ex 
volt: Ludas — Bitó, Gyuris — Galgó-
czv, Kakuszi, Szőcs —' Bátó, Hernádi. 
Vörös, Harangozó, Nagy. 

IIAC: Horváth — "Fekete, Bozur 
— Pázmindi , Rákóczi, Lázár — Lukács, 
Hidegkúti, Kovács, Forgács, Wechter. 

* 

A vasárnapi elsőosztályu bajnok) 
mérkőzések eredményei: Békéscsabán: 
B. Törekvés—SBTC 6 : 9 ( 4 : 1 ) , Diós-
győrben DVTK—B. Barátság 3: I (3:0), 
Dorogon: Dorog—Haladás 3 : 3 (1:1), 
Pécsett: PVSK-Sz.AC 4 : 2 (1.1), 
Győrben: MTK—ETO 3 : 1 (1:0), Új-
p e s t - K i s p e s t 5 : 1 ( 2 : 1 ) , UVSC -Elek-
tromos 3 : 2 ( 2 : 2 ) , Vasas—E. MaDISz 
8 : 3 (3:2), F e r e n c v á r o s - U M T E 5 : 1 
(3:0), B M T E - E M T K 3 : 2 ( 1 : 1), Csepel 
- D ó z s a MaDISz 2 : 1 (0:1) 

— H Í O O — 

A szegedi I. osztá ly 
bajnoki mérkőzése i ' 

Szegeden: Tisza -Postás 4:0(0:0). 
Az első fél időben a Postás jól tartotta 
magát. A Tisza jobb erőnlétével később 
felülkerekedett. Gótlövők : Balogi, Papp, 
Nyerges és Fáskerlr. 

HSE-SzFIE 10:1(6:0). A nagy 
erőkülönbség gólokban is kifejezésre 
jutott. Góllövők: Megyeri (7), Tasuádi, 
Rudas, Apjpk (öngól), illetve Zsiga. 

SzATE—UTC 2:2 (1:0). Az újjáala-
kult UTC megmutatta oroszlánkörmeit. 
Góllövők: Virágh (2), illetve Zsemberi 
(2), egyiket 11-esbSJ. 

Hódmezővásárhely: SzMTE—HTVli 
3:0 ( í ; 0). Az első félidő 2. percében 
Lovászi tokszallagszakadást szenvedett 
és az SzMTE végig 10 emberrel ját-
szott, különben sokkal nagyobb arány-
ban győzött volna. Góllövők: Bundik 
(2) és Nyári III. 

11. o. bajnoki mérkőzések: 
Rendőrség-Postás 11. 4:2 (1:0). 
Rákóczi 11— Barátság 2:2 (2:1). 
Móra U.—HSE II. 2:1 (0:1). 
Barátságos mérkőzések : 
Tüioltók—MaDISz Szabadság 2 . 1 

(1:1). 
SzMTE ifi—SzFIE ifi 18:1 (7:1). 
Móra ifi-SzATE iji 3:1 (5;Q)i 

\ 


