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Szocialista győzelem
a francia tartományi választásokon

. • - A Szegedi Orvnsek Szabad Szakasetrvezele 26-án. szerdán délután 6-kor
a bőrgyógyászati klinika tantermében
dnányos rióadást tart. Az clóadás
(Párisi, szeptember 25) A vasárnap r c © e | elkezdődött francia tarrgva : Az 1945. évi kiütéses tífusz
nulságai. Orvosok megjelenése kivá- lománvt választások héttő esli ré«lel*reóménye mit
ybuaMkrM
•
itos, vendégeket szívesen látunk.
haloldali páriák mindent elsiprő, főlényes ©özeiméi. Alfele© 25 mlllfo
' — Pélenkoroszlás. A Magyar Nők vravnazó Járnll az urnákhoz és héttő f s l l - a szocialisia pari 315, a raót/Demokratikus Szövetsége pótlólag cuk- itáfstocialtsla párl 298. a kommunista pari pedig 93 mandátumot szerzett.
rot oszt öt éven aluli gyermekek részére Az ojonnan alakul! köztársaság párl, amely De Gaulle tábornok pollllká{hétfőn, kedden és szerdán délután hó- jál támogatja, mindössze 105 mandáluiuol kapott. A jobboldali pártok
komtól 5 óráig a Belváros részére' a a legtöbb vidéken megscinuiisllő vereségei szenvedlek.
Nőszövetség épületében, Tisza Lajospórul 57.
— Nyolcadik pártszervezett előadáNewvorkt jelentés azerin*
sai a /szegedi
ladamáayegyetemea.
A Szegedi Orvosok Szabad Szekszerveaetc és a szegedi tudományegyetem pártWerrczete Kedden, szeptember 25-én
tartja közös előadóestjét a női klinika
tantermében délután 6 órai kezdettel.
f.Newyork. szeptember 25' A washing- hogy a nép ajkáról összegyűjtse a inárElőadó dr. Geréb Tibor klinikai tanár- toni rádió jelenti, hogy Bartók litlát, a már feledésbe merült ősi népdalainkat,
segéd: „Az értelmiség és a szocializ- világ egyik legnagyobb, élő zeneszerző- hogy ebből azután megalkossák az ónmus". Vendégeket szívesen lát a ve- jét néhány nappal ezelőU tuhjot betegen álló" magvar zeneslilust. A háború elezetőség.
kórházba szállították. A newyorki rádió jén önkéntes számkivetésbe ment Ame" — Heréli pá rianás. Dr. Kövér Béla hétfőn közölte, hogy a nagybeteg zene- rikába és most, hogy a háború végéi
ért, hamarosan vissza akart térni hazáőgyvéd, Deák Fercnc-utca 5. szám költő állapota válságosra fordult.
alatti lakos bejelentette a rendőrségen,
Mély megdöbbenést keltelt ez a hir, jába. Bartók Béta elvesztése ujabb nemhogy az utcán őrizetlenül hagyott ke- hiszen Bartók Béla az öntudatra ébredt zett csapást jelentene a sokat szenvedett
rékpárját ismeretien tettes ciiopla. A magyar népiség egyik legelső harcosa. Magyarországnak és a magyar kultu
kár 20 ezer pengő. A rendőrség megin- Még a század elején Kodály Zoltánnal rának.
dította a nyomozást
.
együtt indult el a magyar falvakba,
— A •Mfcásszáudokkal elhurcoltak hozzátartozói mi éri nem kaptak
hadisegélyl ? Levelet kaptunk egy gázgyári munkástól, aki elpanaszolja, hogy
milyen bánásmódban részesültek a
tavaly októberben összeállított magyar
munkásszázadok. A város kiürítésekor
tavaly gyalog indították őket útnak felA közellátási hivatal érdekes terve n lakosság
szerelésükkel együtt és napi tiz deka
leuyér és 3 deci leves élelmezés meltüzelővel való ellátásáról
lett 45 kilóméiért is kellett gyalogolniok.
házát és összeírják, ki mennyi
(Szeged, szeptember 25) Jelentette a
Útközben az egyes dunánluli községekfát raktározolt el télirei Az elv
ben erődöket építtettek velük a néme- Délmagyarország, hogy Szeged nagyobbaz, hogy minden családnak legtek számára. Aki pedig le próbált ma- inennyiségü tűzifát kap Dunántulról
radni vagy visszafordulni, azt azonnal aránylag olcsó áron. A sövényházi,
alább tiz mázsa tüzelője legyen.
lelőttek Végül azonban mégiscsak el- illetve a tompapuszta —kelebiai erdők
Aki rendelkezik eizel a mennyiséghatározlak, hogy megszöknek és a Vö- kitermelése is folyik, hamarosan annyi
rös Hadsereg segítségével december fához jut tehát a város, hogy ha nem gel, az nem számíthat a közellátási hielején hazaérlek Szegedre. Lapunkon is bőven, de valamennyire el lesz látva vatal segítségére, akinek azonban nincs
kérésziül most annak megállapítását téli tüzelővel. A közellátási, hivatal azt ennyi fája, annak tiz mázsára rgészitik
ki a meglevő mennyiségei. Akinek egykéri, hogy mindezideig semmiféle se- tervezi, hogy
gítségben nem részesüllek és hozzátaráltalán nincs még sémrai tüzrevalöja,
ős
szeiralja.
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ifpttii' ip'í »''*
f• f
*
lyan szenvedéseken és inegpróbállaláokon mentek keresztül, joguk vau teát hozzá, hogy hátrahagyott családtagjaik visszamenőleg a katonákat megillető Iradisegélyezésben részesüljenek.
x Eljegyzés Danva Katalin és dr.
Carátson .Madár jegyesek. (Minden külön értesítés helyett)
A tani oly am vezetője Egyessy Lajos elvlárs
_ Visszahelyezték állásába dr.
egyetemi lektor
Emyei-Fiser Jent szegedi tanári. Buda'pislről jelentik: A vallás- és közokta(Szeged, szeptember 25) Több alkanyításával megszervezi o teljesen
tásügyi miniszter dr. Ernyei-Eiser Jenő lommal jöttek hozzánk elvtársak olyan
díjtalan
tanfolyamot.
[nyugállománya gimnáziumi tanárt a kívánsággal, hogy szükségét látják egy
A
tanfolyam
október
elsején kezdőpzegedi állami gyakorló gimnáziumban polgári iskolai esti tanfolya urnák, ahol
dik és mindennap, vagy minden másviselt állásába visszahelyezte. (MTI)
elsajátítanák azokat az ismereteket, nap lesznek előadások. Résztvehetnek
— Iláremévi birISnrr ítélték Doroa amelyek szükségesek polgári iskolai pártunk tagjai és a tagok hozzátartozói.
fiáker egyetemi talárt. Budapestrőt vizsgához. Sokan vannak vasúton, pos- A tanfolyam teljesen díjmentes. Ezúton
•Jelentik: A népügyészség háborús és tán és egyéb helyeken, akiknek előme- hívjuk fel az érdeklődő etvlársnök és
jnépcllenes bűntett ciinen emelt vádat neteléhez szükséges a négy polgári el- elvtársak figyelmét, hogy jelentkezzey
[dr. Doros Gábor egyetemi rendkívüli végzése.
nek Kálvin-téri székházunkbau össze(tanár ellen, akinek ügyet hétfőn délírás végett.
Ezeknek kívánságát leijesiti most
alán tárgyalta a népbiróság. A bíróság
pártunk, amikor Egyesig Lajos irábűnösnek mondotta ki a vádlottat és
írért 3 évi börlönrc és 5 évi hivatal és
politikai jogvesztésre ítélte a hozzátartozók nyugdíjigényének fenntartásával. Az indokolás szerint a MONE-han
[megtartott előadások, valamint „A magyarság élelercic" cimü könyv iukrímihölt része alkalmasak a ' felekezet elleni gyűlölet felkeltésére, valamint a
közfelfogás káros irányba való tereié(Bukarest, szeptember 25)" A Romá- álló örmény tciülelek
Szovjet-Örményiérc. (MTI)
niában élő örmények szervezete a lon- országhoz való csatolása által másfélX Kőszőnelay ilvánilás.
A Szegedi doni külügyminiszterek értekezletéhez millió örmény jutna hazához. '
Fuvaros Egvlet, valamint az összes feliratot küldött és ebben
rokonok és jóbarátok részéről a traa törők fennhatóság alall levő ör.
K O R Z Ó B A N
Telefon 021.
gikus körülmények között váratlanul
mény
területeknek a Szovjetunióhoz
[elhalt Gcra Jánossal szemben megnyilvaló csatolását kérték.
vánult és jóleső együttérző részvétért,
Ma orosz filmszenzáció bemutatója !
• ravatalára helyezett sok koszorú és
Emlékszik
A
Romániában
élő,
Törökországból
;virágéri őszinte köszönetet mond a menekült 2)00(1 örmény az értekezletá
„Kék
madár"
szépségeire ?
yaszoló család. Az elhunyt lelkiüdvé- hez fordulva nyomatékosan kéri, hogy
Kél kis gyermek keresi, kutatja a bolrt engesztelő szentmisét mondunk a a török fennhatóság alall élő örményekfelsővárosi templomban
szeptember történeti joga végleges elrendezést nyer- dogságot, amely minden ember álma.
fe-áu, délelőtt 8 órakor.
jen olyan formában, hogy ezt a terüle- A zene, a vers. a dal szárnyain száll a
tetet az örmény nép egyetlen jogos kép- mese ebben a gyönyörű orosz filmbea
viselőjéhez, Szovjet Örményországhoz
•Elkobozták Dinu Braíianu csatolják. Á legutóbbi háború folyamán
az örmény lisztek és katonák a diadalbirtokait
mas Vörös Hadsereg és a szövetségesek
Azonkívül: a legfrissebb
(Bukarest, szeptember 25) Bociu soraiban harcolva, mind a nyugati,
MAFIRT KRÓNIKA
község földigénylo bizottsága kisajátí- mind a keleti fronton vérüket áldozták
totta Dinu Bralianunak ottani birtokát. a hitlerizmus és a japán fasizmus megAz Höaáásek 3, háromnegyed 5
Bratianu ugyanis önként jelentkezett semmisitesc érdekében — mondja a
éa tél 7 érahar kezdődnek.
katonai szolgálatra a Szovjetunió elle- felirat A holland nép mintájára az örni háborúban és ezért birtokát teljes mény nép sem veszthette el hazát
15 hold föld feliből több évre kiigénvlő iogáf. A török frnnhalótág alatt adó. Pe'rcs-ulca 24 -száiu.
egészében elkobozták.
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Válságosra fordult Bartók Bála állapota
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Ingyenes esti polgári iskolai tanfolyamot
indít a Kommunista Párt tagjai részére
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A romániai örmények a török fennhatóság
. alatt levő örményiérületehnek
a Szovjetunióhoz való csatolását kérik
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Elvarázsolt buzaszem

S P O R T
A KISOK e b i bajuekl fordulójának
eredményül t Kereskedelmi—Vegyiipar
8 : 0 (2: 0) Vezette: Kertes. Góllövők :
Király (3), Kocsis (2). Bacsó (2), Kertész (I). Fémipar—KJauzál-gimnázium
6 : 1 (4:0) Vezette: Dr. CsótL Góllövők:
Biró (2). Klenk, Vörös, Halász, Heiszig,
illetve (Tallós. Piaristagimnázium—Tanítóképző 5 : 3 (3; 1) Vezette: Bodor.
Góllövők: Matyasovszky (3), Becker (2),
illetve Ács (2), Hecskó.
A MaDISz sportvezető? égo az ökölvívó szakosztály tagjait felkéri, hogy a
ma esti tréningen pontosan 7 órára
jelenjenek ineg. Annát is inkább, mert
a Iréninget verseny megbeszélésekkel
kötjük egybe.
A MaDISz valamennyi kerületeiben
ma esle 7 órai kezdettet vezetőségi
ülést tartunk. A vezetőségi tagok feltétlen
pontos megjelenését kérjük.
Tárgy : a szeptember 24-én megtartott
összvezetőségi ülés határozatai végrehajtásának megbeszélése.
A férli kosárkajaakség „derbyM-Je.
Szerdán. 26-án délután 5 órakor a Vasutas-stadionban kerül lejátszásra a férfi
kosár bajnokság „derby"-je a Tisza A)
—SzEAU csapatai közölt Az egyenlő
ellenfelek küzdelmére jósolni nem tudunk, a mérkőzés érdekességét fokozza
as a körülmény, hogy a KEAC ©őzefent esetén az etső három m ö a t n a k
egyenlő pontszáma révén újból körmérkőzéseket kell játszania*. Játékvezetők : Kemény és Makhult
Hirek a StAK-bil A SzAK futballszakosztálya ezen a héten kivételesen
szerdán délután 5 órakor Petőfi Sándor-sugárut K. a tartja ülését. A tagok
pontos megjelenését kéri az elnökség.
Az Országos Bajnokság bajnoki műsora, tekintettel a szeptember 30-iki
Budapesten lejátszandó magyar-román
nemzetközi futballmérkózésre, egy béllel eltolódik. Az e napra kisorsolt
SzAK—Újpest bajnoki mérkőzés tehát
október 7-én lesz Szegeden. Miután
vasárnap Szegeden teljes bajnoki fo.-«
duló vau, a SzAK ncny tud ellenre' t
találni, igy a futballszakosztály elc<~ >
a következő edzőmüsort állította öss
szerdán. 26-án erőnléti edzés, csütör
kön, 27-én a Vasutas elléu cdzőmérl. zés, pénteken, 2S-án erőnléti edzés, v
sárnap, 3tí-án délelöJI U, órakor en ,
erőnléti edzés, szerdán, október 3-á <
erőnléti edzés, csütörtökön, 4-én edz •
mérkőzés a Vasutas ellen, péntekc .
5-én levezető erőnléti edzés.
| (volt Tolnai) világ lapu
• akik biztosítva volt.:

továbbra is biztosilca
tesznek a Dolgozók Világró lapiánál
Jelentkezni lehet az újságárusoknál és
K í g y ó - u t c a -4. i z é m a l a t t .
M o z i k műsora:
Belvárosi Mait
Ma és mindennap a nemzetköz)
filmgyártás ragyogó alkotása : A NÉGY
TOLL. Végig természetes színes fitm
Anglia hősi küzdelmeiről Biró Lajos
szcenáriuma, Korda Zoltán rendezése,
Rózsa Miklós zenéjével. Főszereplők :
Aubrey Smith Balph Btehardsan, Jaae
üaprez.
Az előadásokat pontosan 3. háromnegyed 5 és fél 7 órakor megkezdjük)
Széchenyi Mai);
Ma, és "mindennap bemutatásra kerút az ország legnagyobb mozgóképszínházának. a budapesti ltoyal Apollónak megnyitó műsora: LENIN 1918.
Filméposz az orosz forradalom lánglelkű vezérének, a hatalmas Szovjetunió megteremtőjének legküzdelmesebb
esztendejéről. A hatalmas művészi élményt jelentő filmet irta és rendezte:
Miehail Barna. A főszerepet B. V. Scsiikin, a Szovjetunió legnagyobb színésze
alakítja. '
J ö n : A neveltetés két mestere egy
műsorban
POTYAUTAS". Főszerepben Fernannel és lAa^Ui, mint rendőr.

Tiizifa, kitermeléséhez

munkásokat
felveszünk

igen kedvező részes termelési alapon,
közeltekvő vidéken Elláláa éa hétvégi haiassállltáarél gandntkaénnk.
Részletes feltételeket ad a Szakszervezet, Dózsa Gy. (Horthy M.) utqa 8.

