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H I R E K 
Szalgálalas gyíg/sieri írak 

özv. Nyilassy Agostonné, Római 
körút 22, Rarcsay Károly, Tisza 
I-ajos-körut 32, Bulcsu Barna, Iíálvá 
ria-tér 7., Leinzinger Pál, Ilorvűlb Mi 
fa ily-utca 9. 
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T. e lőf izetőinkhez 
é s o lvasó inkhoz! 

Tisztelettel bejelentjük, hegy i 
Szegedi lapok eltléher 1-til n hüvlhezí 
díjszabási léptetik érvénybe: 

A lap ára: 
hélközaapakaa . . P «.— 
vasárnap . . . . „ 8 — 
cl®fizetés egy bélre „ 83 . -
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- Vörös Jázsel főispán elfeglalla 
hivatalát. A Délmagyarórszág régeb-
ben megírta, hogy Vörös József nem-
kctgyülési képviselő, a Szociáldemo-
krata Párt érdemes tagja lesz Szeged 
•őispúnja. Vörös József régóta esc 
Súékes kinevezése a mult héten racg-
p&rU'nt. Az u j főispán le le rí e az es-
[diít Dálnoki Miklós Béla miniszter-
elnök kezébe és hétfőn elfoglalta hi-
vatalát. A főispán beiktatása rövide-
»cii megtörténik. 

— Maron Ferenc előadása az UJság 
fréatlhaabaa Maron Ferenc szerkesztő 
kedden délután 6 órakor előadást tart 
az Otthonban ..Magyar külpolitika" 
címmel. Az előadáson helyszűke miatt 
csak tagok vehetnek részt. 
. — Kerékpárlopás. Makra Mátyás 
tűzoltó, IIolló-u 7. szám alatti lakos be 
[jelentette a rendőrségen, hogy az Arany 
Uános-utcai Gyaponyi-féte inúszerészűz-
|e t elölt ellopták a D 9227. számú Mer-
mur gyártmányú kerékpárját uj gumi-
fal és dinamóval. Kára 22 ezer pengő. 

— Októberi ájlatosságok a to 
fgadalail székesegyházban. Ma, hét-
Tőn kezdődnek a fogadalmi templom-
ba a a hagyományos októberi áita-
losságok. Tekintettet a korai besöté-
iedésre és a villanyárammal való kö-
telező takarékosságra, az ájlatosságok 
mindennap délután 5 órakor kezdőd-
nek. Október 4., 5. és 6-án szentbeszé-
dek is lesznek Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére. Ez a háromnapos ájtatos-
ság vasárnap, Rózsafüzér Királynéja 
ünnepén közös szentáldozással zárul. 
Október 6-án, az aradi vértanuk ün-
nepén reggel 9 órakor lesz az ünnepé-
lyes gyászistentisztelet. 

A széfed! órás- és ékszerész-
rotzakonlály a hadifoglyok részére 
B3200 pengőt adományozott. Az összb-
fcef rendeltetési helyére juttattuk. 

- Belöllólték az üresedésben levő 
állásokat a Tárosnál A főispán a pol-
pármester előterjesztésére behelyette-
sítés utján betöltötte az üresedésben 
levő városi állásokat. A behelyettesí-
tettek szombaton délelőtt tették le az 
esküt dr. Dobay Pál tanácsnok kezébe. 

Mozik műsora: 
Korzó Mozi 
Ma és mindennap bemutatásra ke 

(fül az orosz filmszenzáció! Emlék-
szik a „Kék Madár" szépségeire? 
(Két kis gyermek keresi, kutatja 
a boldogságot, amely minden em-
ber álma. A zene, a vers, a dal szár-
nyain száll a mese ebben a gyönyörű 
orosz filmben: Elvarázsolt bazaszem. 
(Azonkívül: A legfrissebb Maflrl-Kró-

Íika. Előadások kezdete: 3, háromne-
yed 5, és fél órakor. 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap a legszebb ma-

fyar filmek sorozatából Gyimesi vad-
virág Géczy István közismert müve 
filmen. Főszereplők: Tolnay Klári, 
Mály Gerő, Gózon Gyula, Gregus és a 
Matirl-Króalka. Előadások 3, három-
negyed 5 és fél 7-kor kezdődnek. 

Széchenyi Mozi 
Ma és mindennap bemutatásra ke-

rül a kacagtató kalandok filmje: Pe-
lyaatas. Főszerepben: Fernandel, a 
nevetetés mcstere,Egy fogadás története! 
Utazás a föld kőrút 1000 izgalmon és 
rengeteg humoros helyzeten keresztül. 
Azonkívül: A mozilátogató közönség 
rég nem látott kedvence újra Szegeden: 
4 ha.ihlla mint rendőr. 

Jön október 4-től: Deanna Durbin 
.és Charles I.auglon „örök Éra". 

Rövid időn belül igazolják 
a szegedi egyetemi hallgatókat 
As egycleml fanács s tombaton tárgyalfa 

a hallgatók igazolásának ügyét 
(Szeged, október 1) A szegedi egye-

lem tanácsa szombaton délelőtt ülést 
tartott dr. Pnrjesz Iléta ezidei rektor 
elnöklésével é< többek között megtár-
gyalták az egyetemi hallgatók igazolá-
sára vonatkozó rendelet végrehajtását. 
Az ülés után dr. Purjcsz rektortól meg-
tudtuk, hogy a tanács döntése alapján 
az egyelem álir a Ncmzeli Bizottsághoz 
cs igazolóbizottsági elnök kiküldését 
kéri. Előreláthatóan a Nemzeti Bizott-
ság az elnököt az egyetemi tanárok és 
alkalmazottak igazolásához hasonlóan, 
a professzorok közül fogja kiküldeni. 
Az ülésen az egyetemi tanács már meg-
választotta a maga kiküldötteit, továbbá 
megkereste az egyes tudománykarokat, 
hogy ők is válasszauak egy-egy tanárt 
az igazolóbizoltságba. 

Ennek alapján az egyetemi hatiga-
lókat igazoló bizottságnak most a kö-
vetkező professzorok a tagjai: dr. Jan-

csö Miklós az orvoskar prodékánja, dr. 
Tóth László a bölcsészeti kar és dr. 
Bartucz Lajos a természettudományi 
kar dékánja. A jogi karról még egye-
lőre nem jelöltek ki senkit, hanem 
ugy döntöttek, hogy a tanács csak ak-
kor fog választani, ha a jogi kar pro-
fesszorai is teljes számban itt lesznek. 
Valószínű, hogy a jogi kar kiküldöttét 
is addig a Nemzeti Bizottság jelöli ki. 
Amikor teljesen megalakul majd a 
bizottság, akkor felkérik az egyetemi 
és főiskolai hallgatók szabadszerveze-
tén keresztül az egyetemi ifjúságot is, 
hogy karonként válassza meg a maga 
kiküldöttét, aki szintén helyet foglal 
majd a bizottságban. Az egyetemi hall-
gatók igazolására így most már hama-
rosan sor kerül cs n bizottság tninél 
rövidebb időn belül szeretné azt a le-
hető legalaposabban végrehajtani. 

Szegeden két iparvállalat munkásai részesednek 
a munkaügyi minisztérium ruhaakciéjában 

(Szeged, október 1) A fontosabb gyár-
ipari és bányavállalati üzemek munká-
sai szociális helyzetének javítása érde-
kében, mint ismeretes, Bán Antal elv-
társ. iparügyi miniszter ruházati akciót 
indítóit. Az akció az érintett üzemek 
munkásainak családtagjaira is kiterjed. 
A férfiak igen olcsó áron bekecset, egy 
öltönyt, munkaruhát, nadrágot, flanel! 
fehérneműt, kezeslábast, zoknit és kesz-
tyűt kapnak, a nők kabátot, flanell 
inget, selyemnadrágot, továbbá haris-
nyát kapnak, niig a gyermekek ruha-

szövetben, flanell alsóneműben és ha-
risnyában részesülnek. 

A ruhanemüek szétosztása egyes üze-
mekben már megkezdődött. Értesülésünk 
szerint néhány héten belül az egész 
akció teljesen lebonyolódik, Az akció-
ban elsősorban a bányák, továbbá a 
jóvátételen dolgozó üzemek, végül a fon-
tosabb ipari üzemek munkásai vesznek 
részt. Szegeden a Központi Gáz és Vil-
lamossági Rt. és az Orion bőrgyár Rt. 
munkásai részesednek a ruhaakcióbau. 

A Magyar Kommunista Párt 
népgyiitesei Szegeden 
a környező falvakban 

es 

(Szeged.) A Magyar Kommunista Tart 
szegedi és környékbeli szervezeteiben 
szombaton délulán és vasárnap nagy 
népgyűléseket tartolt. Felsővároson a 
jóstásotlhonban ünnepélyes keretek 
tózöU zajlott le a nagygyűlés. A gyű-
lést a felsővárosi dolgozók énekkara 
nyitotta meg majd Katona András elv-
társ beszélt a reakció veszedelmeiről, 
utána pedig Kópiásni elvtársnő a Ma-
gyar Kommunista Párt múltjáról, küz-
delmeiről emlékezett meg és felhiuásssal 
fordult a nőtársadalomhoz, hogy erőtel-
jesebben kapcsolódjék bele a politikai 
életbe. A nagy tapssal fogadott előadás 
után Tombácz Imre elvtárs, párttitkár 
szólt a megjelentekhez. 

Részletesen kifejtette a Magyar Kom-
munista Párt választási programját 
és a párt hároméves újjáépítési 'ervét. 

Nagy érdeklődő közönség vett részt 
a többi szegedi nagygyűlésen is. Róku-
son Szirmai István elvtárs beszélt nagy 
lelkesedés mellett a Magyar Kommu-
nista Párt eredményekben gazdag mun-
kájáról, a párt célkitűzéseiről és a most 
elkészített nagyszabású hároméves terv-
rőt. Általában ezt a tervet ismertették 
a többi szónokok is: Alsóvároson Ko-
mócsin Zoltán, Nagysolymosy Gyula és 
Szét Sándor elvtársak, Aignertclepen 
Gyólai István elvtárs, Klebelsbergtele-
pen Farkas István elvtárs, Kecskéstele-
pen pedig Strack Ádám elvtárs. Az 
egybegyűlt hallgatóság mindenütt nagy 
tetszéssel fogadta a párt hároméves 
tervében lefektetett pártprogramot. , 

A magyar Kommunista Párt vasár-
nap a szegetlkörnyéki falvakban nagy 
népgyütéseket tartolt. Szentmihálytcle-1 
ken nagyszámú hallgatóság előtt be-
szélt Balta Ferenc elvtárs, mérnök és 
Gyenes András elvtárs. Beszédükben 
különösen a Magyar Kommunista Párt 
eddigi eredményes működésével és a 

Sírt további terveivel foglalkoztak, 
észletesen ismertették a kommunista 

párt há>- -néves újjáépítési tervét is. 
Az előadásokat felszólalások követ-

ték és ennek sprán az egyik felszólaló 
rámutatott arra, mi egyébként Balla 
elvtárs beszédéből is kitűnt, hogy a 
Magyar Kommunista Párt azt akarja, 
amit minden becsületes magyar ember 
akar, vagyis uj, népi és demokratikus 
rend mellett a régi, gazdag Magyar-
országot. 

A jelenlevők „Nem engedünk reak-

ciósokat képviselőknek T* • éá" „Ki i» 
reakciósokat a hivatalokból!" — kiáltá-
sokkal helyeselték az előadók beszédét. 

Ugyancsak nagy lelkesedéssel vett 
részt a szépszámban egybegyűlt hall-
gatóság a röszkei nagygyűlésen, itt szin-
tén Balla Ferenc és Gyenes András elv-
társak beszéltek és hangsúlyozták, hogy 
a Magyar Kommunista Párt tettekben 
mutatta meg, hogy milyen hazug volt 
a fasiszta, kommunistaellenes propa-
ganda. 

Lelkesen ünnepelték még a Lengyel-
kápolnáu előadó Gombkötő Péter és 
Vértes Imre elvtársakat. Pusztamérge-
sen és Ottömösön Tombácz Imre elv-
társat, Alsóközponton és Várostanyáu 
pedig Komócsin Mihály és Katona Antal 
elvtársakat. 

A vasárnapi futbal lbajnoki 
forduló eredménye i 

I. osztály: 
SzMTE-MMTE 3:0(1:0). A gól-

képesebbcsatársorral rendctkezőSz.MTE 
csak nagy küzdelem után győzött. Gól-
lövők : Bundik (2), Gyurik. 

Mórauáros—SzATE 9.0 (6.0) Az el-
távozott játékosai miatt legyengült alsó-

Írárosi csapat nem tudott ellentállni a 
óformában levő Móravárosnak, Góllö-

vők : Sándor (7), Ördög (2). 
IISE—HTVE 3:1 (3:1). A vásár-

helyi együttes egyenrangú ellcufél volt, 
dc a IISE tartani tudta a mérkőzés 
elején biztositott győzelmét. Góllövők: 
Savanya (£), Tóthpál, illetve Gábor. 

Rákóczi—UTC 6.0 (3:0). A most 
ujjá^Iakult UTC még nem rendelkezik 
megfelelő játékosgárdával, a régieket 
pedig Kiss edző jó formába hozta. 
Góllövők: Benke (2), Sebők (2), Barna, 
Széli. 

Postás - SzFIE 3:1 (2.0). A Postás 
biztosan győzött a lelkes, de gyenge 
felsővárosiakkal szemben. 

: v IL osztály: 
HSE 11.-SzMTE 2:1 (0:0). 
SzEAC-Lemezgyár 0:0. 
SzAK 11 -Barátsáe * -2 (4:1) 

Móra II.-Haladás 1:1 (3:1). 
Rendőrök -Tűzoltók 3:3 (3:0) 

Ifjúsági bajnokság: 
Tisza-SzATE 1:3 (1:3). 
SzMTE-HTVB 2:1 (0:1). 

-oOo-
Két válogatott mérkőzés 

zajlott le vasárnap Bndapeten 
(Budapest, október 1.) A MTI sport-

osztútva jelenti: Vasárnap délután az 
FTC Gllői-uti sporttelepén két nemzet-
közi mérkőzés volt. Először a Spartak 
(Vajdaság)-MaDISz válogatott játszott, 
amely 2:1 (1:1) arányban viSzödöU. 
A mérkőzésen 18.000 néző volt. Vezette 
Soós Károly. 

—oOo— 
Magyarország—Románia 

7:2 (5:2) 
Az Ültői-uli pályán harmincezer néző 

előtt játszották a mérkőzést, játékvezető 
Hertzka volt. Az első percekben a ro-
mánok támadtak, lassan a magyarok 
vették át a játék irányítását. A nyolca-
dik percben Sáros.y partdobása után 
Hidegkúti elé került a labda, akinek 
lövése utat talált a hálóba 1:0. A tizen-
ötödik percben Zsengellér 25 méteres 
hatalmas lövése nyomán a bal ka pufi-
ról kiperdült a labda s a szemfüles Pus-
kás közelről a balsarokba lőtte, 2: tt 
A tizenhatodik percben a románok ve-
szélyesen támadtak, Heiter beadta a 
labdát Fábián eié. aki szépített az ered-
méuyen, 2:1. A huszonötödik percben 
Puskás Zsengellérnek adott labJál, aki 
átjátszotta a védelmet és megszerezte a 
magyarok harmadik gólját, 3:1. 

Spilmann lement a pályáról és he-
lyette Incze II. állott be a román csa-
patba. A 31 percben Nyers beadását 
Giurican érintette kézzel, ezért a játék-
vezető 1 l-est itétt. amelyet Rudas érté-
kesitett góllá, 4: 1. A 39-ik percben Sí-
pos átadásából Nyers szerezte a követ-
kező gólt, 5:1. A románok nem adtait 
fel a harcot, a negyvenedik percben 
Reitcr Petsovszky elé adta a labdá', 
aki gólt szerzett, 5: 2. 

A második félidő román támad -
sokkal kezdődött Csakhamar a magy • 
rok vették át az irányítást. A n.v r 
magyar fölény csak a 21. percben • • 
zelett eredményre, amikor Puskás k • 
ugróit. és a kifutó Boros mellett a 
hálóba lőtte a labdát, 6:2. A harminc -
kilcueedík pereben Nyers szegleten-
gásbM fejezte a mérkőzés utolsó gól-
ját, 7 :2 (MTf) 

— o o > -
A szegcdi Tisza másod ik le l i 
a maratoni fu tás c s a p a t b a j n o k -

s á g á b a n 
(Budapest, október 1) Magyarorst.:'. 

maratoni bajnokságát vasárnap bonyo-
lították le. Bajnok Kiss (UTE) 2 óra 5'J 
perc 34 mp, 2 Mucsi (Postás), 3. Ko-
dáuv (Postás), 4. Fazekas (Postás) 5. 
Südi (Óbudai Barátság), 6. Gyetvai (Sze-
ged). 

A csapatversenyben 1. a Postás A., 
2. a Szeged (Gyetvai, Kincses, Ábrahám), 
3. (Postás B). 

A maratoni futóbajnokságon részt-
vett Lovas Antal 61 éves futó is, aki 
végigfutotta a távot. 

P A R T H I R E K 
Felhívjuk ax Sttxee kerületi párt-

szervezetek titkárainak Ügyeimét, 
hogy ax e heti titkári értekezletet 
október 5-én, pénteken ette pontosan 
6 érakor tartjak meg a Kálvin-téri 
székházunkban. 

A Magyar Kommunista Párl szegedi 
szervezetének panaszirodája csütörtö-
kön délután 5—7 óra közölt minden 
dolgozó — bármilyen pártáltásu — sé-
relmét meghallgatja és a lehetőségbe* 
képest orvosolja. 

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

Kire szavazzon as értelmiség ? Er-
ről tart előadást szerdán, október 3-án 
délután 5 órakor a Nemzeti Paraszt-
párt Bathyány-utca 4, L emeleti helyf-
ségében Tóth Pál, a párt szegedi szer 
rezeiének titkára. A párt minden ér-
deklődőt szívesen lát az előadáson. A 
pírt értelmiségi tagjai lehetőleg teljes 
számban jelenjenek meg. 

A MAGYAR KOMMUNISTA PART ' 
abrieu tagja tartsa fc«tHess«géael4 


