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H Í R E K 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró 
mnó, Kossuth Lajos-sugárut 50.. Salgó 
Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4 , 
rsmesváry József, Klauzál-tér 9. 

_ Varga Jani elvlárs Budapestre 
érkezeti. Budapestről jelentik: Varga 
Icnő elvlárs, a Szovjetunió Tudo.nú-
syos Akadémiájának tagja, a világpolili-
kci és világgazdasági intézet világhírű 
igazgatója, néhány hetes tartózkodásra 
'eleségével Budapestre érkezeit. Varga 
elvtárs 26 cv óta nem járt Magyaror-
szágon. Tudományos közgazdasagi ér-
•frmci elismeréséül a Szovjetunió leg-
felsőbb tanácsa a Lenin-rcmldel cs a 
Vörös Zászló-renddel tüntette ki. (MTI) 

— Kolkári Pál, ismert szinész izve-
fye keresett fel bennünket cs etmon-
lolta. hogy egv jószívű hölgy szilva-
lekvár! ígért neki hétfőn a gőzfürdőben. 
Sagyon kéri a hölgyei, hogy jelentkcz-
ték a Délmagvarország kiadóhivatala-
jan, mert közben elfelejtette nevét és 
símét és nehéz helyzetében igen nagy 
segitséget nyújtana neki az ígért élelmi-
szerrel. 

— Ujabb 30.000 hadifogoly, depor 
Eált és raeoekOlt hollóiéról érkezett 
értesítés a Magyar VlrSskerrszt helyi 
lakjához A nagyközönség naponta 9 
árától 12 óráig kaphat felvilágosítást a 
Magyar Vöröskereszt szeaedi fiókjának 
kutató és tudósító irodájában (Széche-
ayi-tér 10., i. emelet, a Stülimer-cukor-
kauzlet felett), ahol 25 szavas üzene-
teket is közvetítenek a világ valanieny-
nyi államába. Ugyanott délelőtti köny-
nyü irodai munkára néhány olyan iu-
le'lligcns nő is felvétetik" aki idejét 
díjazás nélkül tudja a hadifogolykuta-
'ás és segítés szolgálatába állítani. 

— laíyenes gyógykezelés. A Nem-
zeti Segély felkéri mindazon betegeket, 
akik ingyenes ambulanciáját igénybe 
kívánják venni,hogy vizsgálatra naponta 
— vasár- és ünnepnap kivételévet — 
0—10 óráig jelentkezzenek. 

jí Déry Pál és Lukács Pál hang 
versenye 29-én este G-kor a zenedében 

— Jugoszláv állampolgárságú ma-
gyarok hazautazása. Lapunk egyik 
legutóbbi számában közlemény jelent 
pteg a Szegeden tartózkodó bácskai 
magyar volt hadifoglyok hazautazásá-
tól. Ezzel kapcsolatbau Bodroghy őr-
nagy, a Rózsa-malomban levő kato-
nai kirendeltség vezetője közli ve-
lünk, hogy jelenfeg 310 ilyen sze-
mély tartózkodik Szegeden A Rózsa-
malomban tartják őket nyilván, dé 
ott most alig néhányan vannak, inert 
a többiek a környező tanyákon és fal-
vakban dolgoznak Szeretnének azon-
ban már minél előbb hazajutni csa-
ládjukhoz, hiszen sokan vaunak kö-
zöttük. akik már évek óla távol vau-
nak. Mindc/idcig azonban különféle 
akadályok gördüllek hazautazásuk elé, 
.További sorsuk természetesen 'állan-
dóan foglalkoztatja az illetékes haló-
•ágokat és mindent elkövetnek, hogy 
rzek a hadifoglyok minél előbb haza-
kerülhessenek családjukhoz. Amint 

- sikerül az ügyet diplomáciai ulou el-
intézni, a sajtó utján azonnal értesítik 
az érdekelteket. 

Boroshordót 
adok 

mustért 
Xticska Mífcily bsrpiRCészelt 

Szeged, 
Kossuth Lajos sugárul 21. 

Telefon: 539. 

x I•lentiszívlel a zsinagógában. A 
sátoros ünnepi istentisztelet, hajsánó 
rabbö pénteken reggel liáromucgycd 
7 órakor, pénteken és szombaton esto 
6 órakor, szombaton és vasárnap dél-
előtt 10 órakor. Halottak emiékezete 
szombaton délelőtt fél 11 órakor. 

* ®|y»éil hir. Dr. Szőllősi Endre 
ny. áll. hb. szds. ügyvéd irodáját Dózsa 
Gyorgy-utea (volt Horthy Miklós-utca) 
Iha. alatt ujbót megnyitotta. 

x Orvosi hir. Dr. Berzéki Erzsébet 
fogszakorvos rendel Kölescy-u. 10. sz. 

B L M A U Y A h O H a á A t ' 

A Magyar Kommunista P á r t 
szegedi népgy Ü l é s e i : 

Szeptember 29, délután 5 óra Felsöváros, 
Postásotthon Előadó: Tombácz Imre 

Szeptember 29, délulán 5 óra Móraváros, 
kulturház Előadó: Komócsin Mihály \ 

Szeptember 29, délután 0 óra Rókus, 
Parádi-vendéglő Elóndó: Szirmai István 

Szeptember 39, délután 4 óra Alsóváros, j Előadók: Komócsin Zoltán 
Kulturház | Nagysotymosy Gyula 

Szeptember 3'J, délután 3 óra Aigncr-
lelep. Széesi-vendéglő Előadó: Mison Gusztáv 

Szeptember 30, déluláa 3óra Kléhelsbcrg-
telep, Ertt-vendéglő Előadó: Farkas István 

Szeplember 33, délután 4 óra Kecskés-
telep, kulturház Előadó: Slrack Adám 

Október 2, délután G óra Belváros, ipar-
testület Előadó: Szirmai István 

Október 4, délután G óra Újszeged, 
Tóth-vendcglö Előadó: Komócsin Mihály ll 

Október 4, délután G óra Somogyitelep, 
Leventeotthon Előadó: Szirmai István 

— 
Október 1, délután G óra Ujsomogyi-

telep, iskola Elóadó: Tombácz Imre 

Szegedkörnyéki gyűlések: 

Szeptember 30, délelőtt 11 óra Alsó-
központ Előadó: Komócsin Mihály fy 

Szeptember 30, délután 3 óra Varos-
tanyán Előadó: Kaloua Antal. 

Szeptember 33, délelölt 11 óra Lengyel-
kápolna 

Előadók: Gombkötő Péter 
. Vértes Imre 

Szeptember 30, délelőtt 11 óra Puszta-
mérges Előadó: Tombácz imre 

Szeptember 30, délután 3 óra öltö-
inösön Előadó: Halász György 

Szeptember 30, délelőtt 11 óra Röszke Előadó: Batla Ferenc 
Szeptember 30, délután 3 óra Szentmi-

hályteleken Előadó: Gyenes András 
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P Á R T H I R E K 

Szinház w Művészei 

Eldőlt u férfikosárlabda bajnokság. 
Szerdán délután dőlt el a férfikosár-
labda-bajnokság a Vaautas-stadionban. 
A Tisza „A" 28 :21 (19:9) arányban 
győzött a SzEAC felett és ezzel veret-
lenül nyerte a kerületi bajnokságot. 

A szegedi súlyemelők kitűnő sze-
replése Bécsben. Most értek haza Sze-
gedre Papp István és Farkas Istváu. a 
szegedi Tisza súlyemelő bajnokai, akik 
az elmúlt szombaton és vasárnap részt-
vettek a bécsi osztrák-magyar súly-
emelő versenyen. Az első napon a 
magyar csapat a bécsi rendőrség csa-
patát 947:911 arányban győzte le, más-
nap pedig az osztrák vasutas váloga-
tott felelt aratott 935.50 : 792 arányú 
győzelmei. Papp István mindkét napon 
megszerezte az abszolút győzelmi címet 
Első napon Hichtert, az osztrák világ-
bajnokot verte meg 10 kilograni suly-
kulunbüzellel, Farkas pedig a kózép-
sulybau 5 kitogramos sulykülóubözcltcl 
legyőzte Karischka osztrák Európa-
bajnokot. 

x Áramszünet. Szeptember 30-án, 
vasárnap reggel 8 órától 12 óráig szü-
netei az áramszolgáltatás Alsóváro-
son. Móravároson, a Kossuth l.ajos-
sugárut és Tisza Lajos-küruttól kezdve, 
továbbá a Klehelsberg- és Kecskés-
lelepcn. 

— Emelték a városi gazliirdo jegyei-
nek áril. A város hatósága a gőzfürdői 
belépőjegy árát 14 pengőben, a lepedő 
használatát 10 pengőben, a kiszolgálási 
dijat 4 50 pengőben, a masszírozás és 
lábápolás árát 15 pengőben állapította 
meg. 

Pálinkát, mustot, 
és ujbort 

a legmagasab napi árban VOSOfOÍ 
• Kunsági R u m - és LikSrgyír, 

Kucska Mihály 
borpincészele 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 21. 
Telefon 5 -39. 

Műkedvelők! Jelentkezzetek a Ma-
yar Kommunista Párt Kálvin-téri szék-
lázában szombaton délután 4 órakor. 

Felhívjuk a különböző szervezetek-
ben inüködő szereplőket (műkedvelő-
ket), hogy jelentkezzenek szombaton 
délután 4 órakor a Magvar Kommu-
nista Párt Kálvin-téri székházában. 

Szabadlábra helyezték 
Schmidl professzori 

(Szeged, szeptember 28) Schmidt 
Henrik egyetemi tanúr, a szegedi 
egyetem ismert pángerinán agitátora 
az ügyészség foglya volt mini hábo-
rús és népellcncs bűnös. Schmidt 
előzetes fogvatartásánnk előirt hal hó-
napja letelt, ezért a professzort teg-
nap szabadlába helyezték. 

Ismét egy hábórus és uépellenes 
főbünös, aki a népbiróság késedel-
messége miatt szabadlábra került. Mi-
kor valósát már meg a nepbiróságuu 
az a tempó, amely kívánatos lenne 
u háborús és népellcncs1 főhúnösök 
ügyeinek lclárgynlásáv'al? A demo-
kralikus közvélemény elvárja, hogy 
Schmidt Henrik ügye a legrövidebb 
időn belül kitűzésre kerül és a náci 
birodalom nagy propagálom vissza-
kerül megérdemelt helyére, "a fog-
házba 

— A rendőri büntetőbíróság Ítélke-
zik Grrsz litván feleli Gresz István 
puprikakereskedó, a Kisgazdapárt ..igaz-
gató-főtitkára', aki elmulasztott eleget 
tenui a felügyelet alá helyezéséről 
szóló határozat intézkedéseinek, mint 
ismeretes, az ügyészségre került. Az 
ügyészség Gresz Islváu ügyet áttette a 
rendőri büntetőbírósághoz, inivel ügye 
kihágást képez. 

x A Korrepetál* és öakép/ö Iskola 
(Oroszlán u. 4, III. 4 ) nyelviskolája 
megnyílik október elején. Angol, orosz 
és francia tanfolyamuk. Beiratkozás 
egész nap 

Elvarázso l ! buzaszem 
Szovjet film a Korié Moziba* 
Gyönyörű mese. Szép és igaz. Az 

ipari munkás, a forradalmi szocialista 
elhozza az élösdiek. férgek és ördö-
gök által kiszipolyozott és nyomor-
ban tengődő falunak az elvarázsolt 
buzaszemet, megtanítja a gyerekeket, 
hogyan kell a minden élet titkát, a 
buzaszemet kezelni, kezükbe adja a 
varázsdudát, amely munkásóntuda-
lot, a forradalmi bátorságot és a kö-
zösség erejét szimbolizálja és amelv 
minden veszélyes helyzetből kimenti 
őket. 

A csoűazsakos ipari munkás ki-
oktatta az ámutó-bámuló gyermekeket, 
hogy 'ha valamit nem tudnak, fordul-
janak az Okos bácsihoz, az Értelmi-
séghez, aki majd segít küzdeni a Ka-
mora, a gonosz reakció ellen. 

Az ipari munkás, a földműves-pa-
raszt és az értelmiség a csodaduda 
segítségével legyőzi az élösdiek zsizsik-
hadát, felszabadítja a néger rabszolga-
gvermeket. a mégláncolt fákat és el-
pusztítja a gonosz erők undok kirá-
lyát. Kamorát, valamint hitvány se-
gédjét, a Bajuszos Embert, aki, mintha 
Hitlerre hasonlítana. 

Ez az értelme az „Elvarázsolt bu-
zaszem" cimü páratlan szépségű szov-
jet filmnek, amelyet inost pergetnek a 
Korzó Moziban 

Ezt a tendenciát azonban az író 
és a rendező mesteri ügyességgel szö-
vi hete a mese színes és pazarlóan 
pompás kelmébe ugy, hogy a közön-
ség csak a mese fordulatos szépsé-
geiben gyönyörködik, a szellemes 
fényképészeti trükköket, a színészek 
remek játékát (a két gyermek felejt-
hctetlcu) a rendezés fantasztikus öt-
Ictetességét, a kísérő szöveg bájos ma-
gyar verseit élvezi A film szórakoz-
tató: a szociális öntudat és közösségi 
erő remek éposza. 
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Déri Pál és Lakács Pál bangxr -
senye az I jságiré Otthonban. D< i 

Íál, a máris előnyösen "ismert iiat I 
alcnckes, rálatninl Lukács Pál brá-

ésamüvész, akiknek nyilvános hang-
versenye szombaton este 6 órakor 
tesz a zeneiskolában, csütörtökön cslc. 
az Újságíró Otthonban bázHufngver • 
senv keretében adtak fzetilőt művé-
szetükből. Lukács Pál fejlett techni-
kával kezeli hangszerét, a hangver-
senydobogón szólóhangszerként rit-
kán megszólaló brácsát. Tónusos, sz' > 
előadása komoly műélvezetet szérze.* 
a hallgatóságnak. Külön érdekessége 
volt Lukács szereplésének, hogy be-
uiutntla Jcmnílz Sándor Szegeden még 
nem hallóit brácsaszonátáját. Modern 
zeneirodalmunk egyik kiemelkedő ér-
tékű kompozícióját ismerte meg a 
zcneértőkből álló közönség a pompás 
szerkesztésű müben. Déri Pál nagv 
hangbeli és "énekléabcü fejlettségről 
felt tanúbizonyságot. Bensőséges ér-
zéssel, intelligenciával előadott dalai 
arra engedlek következtetni, hogy sze-
replése nagy élvezetet nyújt majd 
a szombati hangverseny hal Igatósá-
gának 

Az ITaáfiré Otthonban vasárnap 
délután 5 órai kezdettel: Aida. a milá-
nói Scala tagjaival. Népszerű ismerte-
tőt ad : dr. Erdélyiné Lengyel Vilma. 
Belépés csak tagoknak és tiozzátarto-
zóiknak. Pontos kezdés. 

Szakszervezet] hírek 
A Közalkalmazottak Szabad Szak-

szervezete igazságügyi alosztályálya 
folytatja világnézeti előadássorozatát 
a törvényszék esküdtszéki termében 
vasárnap délelőtt 10 órakor. Soron kő-
vetkező előadó a Szociáldemokrata 
Párt részéről Vörös József neoizctgyü-
lési képviselő, aki „A szocializmus ér-
telmiségi inegvílág.tásban" címmel tart-
a ineg előadását Vendégeket szívesén 
át a vezetőség. 

A Magánalkalmazottak Subád Szak 
•tervezete közli, hogy Lóránt Gyula 
iparügyi miniszteri biztos vasárnapra 
tervezett előadása, az clüadö budapesl' 
utja miatt, október 7-én lesz megtartva 

Az Egéazaégfigyi Alkatnutollak Sza 
bad Szakszervezete szeptember 29-éu 
szombaton délután fél 5 órai kezdette* 
taggyűlést tart a szakszervezeti s/ek 
házban. Kérjük a tagok megjelenőit. 
Vezetőség 


