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Szolgálatos gyógyszertárak 

Pósa Balázs, Kálvária-u. 17., Apró 
renő, Kossuth Lajos-sugárul 59., Salgó 
Péter, bérlő Halász Klára, Mátyás-tér 4., 
Temesváry József, Klauzál-tér 9. 

—oOo— 

— I lárom napig szüncle! a posta-
fargaiom Budapestről jelentik: A vas-
nti forgalom ujabb kényszerű korláto-
zása következíében a postacsomagok 
felvételét három napon át, október 
29-től 31-ig szüneteltetik. Ez idő alatt 
csupán gyógyszer és élesztőtartalmu 
csomagok adhatók fel. (MTI) 

Egyetemi hallgatók tudományos 
szocialista munkaközössége november 
I-én délután 0 órakor tartja harmadik 
vitaestjét Kálvin-tér C. alatt 
' — Őrizetbe vették Váraljai Ernői, 
az elhagyóit javak kormánybiztosságá-
nak szentesi vezetőjét. A szentesi rend-
őrség őrizetbe vette Váraljai Ernőt, az 
elhagyóit javak kormánybiztosságának 
szentesi vezetőjét. Egvidejüleg detektí-
vek jelentek meg Váraljai szegedi la-
kásán, házkutatást tartottak, majd 
hatóságilag lepecsételték a lakás ajta-
ját. Váraljai őrizetbevélcle azért tör-
lént, mert alapos gyanú merült fel, 
hogy sikkasztott és hivatali visszaélé-
seket követelt el. A gyanú szerint a 
maga javára értékesifelt egy autóron-
csot 40 OOO pengőért és hat darab 
aranyért, továbbá egy szentesi lakosi 
EC00 pengő erejéig megzsarolt és más 
hasonló szabálytalanságokat kövelelt cl. 

— Felkér jük a Szeged-belterületi sza-
vazatszedő bizottságok elnökeit (1—07 
körzetig), valamint Röszke és Szentmi-
hálytelek 82—85. körzeteinek elnökeit, 
hogy szerdán délelőlt l í órakor meg-
beszélésre jöjjenek a városháza köz-
gyűlési termébe. 

— Ellopott kerékpár. Vasárnap dél-
után 4 órakor az í. sz, rendőrőrszoba 
ajtajából egv őrizetlen pillanatban el-
loplak Kálmán József kerékpárját. Mivel 
a kerékpár Kálmán legfontosabb kere-
seti eszköze, nagyon kéri azokat, akik 
nyomravezethetik, értesítsék őt a Gaz-
dák Biztosító szövetkezelében, Kossuth 
Lajos-sagárut 8. A kerékpár Royal-
gyártmányu, 80291 számú és iratókat 
tartalmazó aktatáska is volt rajta. 

Dsla — cselekvő demokrácia! 

Mozik műsora 
Széchenyi filmszínház 

Ma és íniudennap a kétórás nevelés 
műsora : Világhírű komikusok kacagó-
versenye. Chaplin, Zoro és Huru, Ha-
csek és Sajó (Herczeg Jenő és Komlós 
Vilmos) vidámság-hangverseny egy mű-
sorban. Azonkívül: Miénk a föld, miénk 
a termés! A legújabb riporlfilm. Elő-
adás kezdete háromnegyed 5 és fél 7 
érakor. 

Jön! November 1-től J ö n ! 

A Kommunista Párt kegyeleti 
ünnepsége a ssegedi temetőkben 
Megkoszorúzzak Juhász Gyula, Móra Ferenc, 

dr Szepesi Imre, Kiss Ernő és Gaisin Grozdts sírjál 

(Szeged, október 29) A Kommunista Ferenc, az alföldi szegénység költőinek, 
Párt a mozgalom hősei iránti kegye-
lettel Mindszentekkor lialoltaknapi ün-
nepséget rendez a szegedi temetőkben 
és koszorút helyez azoknak a sírjára, 
akik a mozgalom kifejlődését mun-
kálkodásukkal elősegítették, vagy 
aktivan résztvettek benne. Ünnep-
séget rendezünk Juhász Gyula és Móra 

a munkásmozgalom szellemi elöljárói-
nak sírjánál a belvárosi temetőben, 
továbbá dr. Szepesi Imre, a régi mun« 
kásmozgalmi nevelő sírjánál és a ke-
gyelet koszorúit helyezzük el Kiss Ernő, 
valamint Gaisin Grozda, a Szegeden 
kivégzett kommunista vértanuk sirhant-
ja fölött. 

i szavasé a szegedi végleges 
választói névjegyzékben 

(Szeged, október 29) Megkezdődött a 
választási előkészületek utolsó szakasza. 
A városházán a közgyűlési teremben 
hétfőn reggel közszemlére tették ki a 
végleges választói névjegyzéket. A köz-
szemlérekitétel ideje három nap. Ez-
alatt bárki megtekintheti a névjegyzéket, 
felszólamlással azonban most már nem 
lehet élni. Amint emlékezetes, a válasz-
tói névjegyzéktervczelbe 79.853 választót 
vettek fel A közszemlérekitétel ideje 
alatt G75 olyan felszólamlás érkezeit be 
a válaszlási bizottsághoz, amely mél-
tánylást igényelt és amelynek alapján 

kiigazították a névjegyzéket. Igy a vá-
lasztók száma mogszaporodo't és a 
végleges névjegyzékben 80,525 szavazó 
szerepet. Ezek közül 33.432 férfi, 47.093 
nő. A bizottság 1234 felszólamlást uta-
sított vissza. 

Elkészültek a szavazócédulák is, 
3Ö9.093 darabot nyomattak belőle, mert 
körülbelül 310.030 szavazóra lehet szá-
mítani a csongrád-csanádi szavazóke-
rületből. A férfi- és nőszavazók aránya 
itt is, mint a szegedi körzetben, CJ : 40 
százalék a nők javára. 

- o o o — 

Színház s-: Művészei 
Sárily János hangversenye. A hang-

verseny múltkori elhalasztása miatt fel-
ajzott publ ikum vasárnap „dugig" 
megtöltötte a színházat Sárdy János 
szereplése alkalmából. A nem minden-
napi érdeklődés nyilván nem annyira 
az operaénekesnek, mint a snájdig 
filmhonvivánnak és a szórakoztató, ér-
zelmes daiirodalom előadójának szólt. 
Sárdy azonban tudta, mire kötelez az 
operaénekesi cim és inüsora elején 
egész szépen elénekelt két áriát, egyet 
llaendel Xerxes cimü operájából, egyet 
Massenet Manonjából. De nein sokáig 
tudott clleutállni publikumának, amely 
ismert szórakoztató műsorát akarta 
tőle hallani és sorra énekelte a ked-
velt slágereket. A „kivánsághang ver-
seny" azonban nagyon rövid ideig tar-
tott, mint a konferanszié bejelentette, 
az énekesnek 1 órakor vissza kellett 
térnie Budapestre, mert autója „nem 
volt haj landó tovább várni". 

Sárdy különben még mindig nem 
„veszítette el" hangjának némi homá-
lyosságát, amely a múltban is elfátyo-
lozta ezt az egyébként szép tenort. A 
magas regiszterekben változatlanul 
nincs orgánuma, középhangjai szépen 
csengenek és jól visznek. Dicséretére 
legyen mondva, hogy arai hiányzik be-
lőle, technikával igen ügycsen pótolja. 
Ehhez járu l egyéniségének és előadás-
módjának megvesztegelő kedvessége, 
ami méltán magyarázza a szóles kö-
zönségrétegek előtt való népszerűségét. 
Műsorának kiemelkedő számai a fen-
tebb cmlitett két ária és Kodály sok 
szivvel előadott „Árva madár" cimü 
dala voltak. (—ász.) 

F a n t o m o k h á z a ! ! ! Lukács 
Pál és Paul elte Goddard. 

Korzó Mozi 

Ma és mindennap: Fi lmujdonság! 
A budapesti Royal-Apollóval egyidöben. 
Ifjúság - Szerelem - Humor - Romantika. 
Négy sziv. Két szerelmes pár bonyo-
dalmas, vidám története. Előadások 
kezdete a villanykorlátozás miatt 5 és 
7 órakor 

Belvárosi Mozi 

Ma és mindennap bemutatjuk Buda-
pesttel egy időben: Deanna Durbin leg-
újabb fi lmjét: Asszony akarok lenni ! 
Énekes, zenés láncos vidámjáték. Fő-
szereplők: DeannaDurbin és Franchot 
Tom. Ezt megelőzi: Párisi lányok, ame-
rikai zenés kisfilm. Előadások kez-
dete: 3, háromnegyed 5 és fél 7 órakor. 

S A C H A R i N 
, Kapható 
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Vereséggel „felérő" döntetlen! 

SBTC—SzAK 1 : 1 (0: 0) 

Múltbeli, idegenben aralott szép győ-
zelme után, vasárnap mindenki jó játé-
kot és nagy győzelmet várt a SzAK-tól. 
Ezzel szemben rosszul játszolt és nem-
hogy győzött, de örülhetett, hogy az 
egyik pontot megltudta menteni. 

A szép, napsütéses idő, meg a jó 
futball reménye a felemelt helyárak 
ellenére mintegy 3900 embert csalt ki 
a Vasutas-sladionba. A SzAK kezdte a 
játékot és az első 'negyedóra ugy folyt 
le, mintha a szegediek gólokkal nyernék 
a mérkőzést. Állandó ostrom alatt állolt 
a salgótarjáni kapu, a piros fekete csa-
tárok azonban sorra hagyták ki a leg-
jobb helyzeteket. A félidő második fe-
lében a csapat visszaesett,- a Salgótarján 
feléledt és csak a szerencse, meg az uj 
kapus, a j ó idegzetű, hibátlan reflexü 
Alberti mentette meg a szegedi hálót 
a góltól 

Szünet után sem javult a Szeged já-
téka és az igyekvő tarjániak Kakuszi 
hibájából gólt értek el. Váltakozó játék 
után nagynehezen tudott csak egyenli 
teni a helyi csapat: Vörös átadását 

Hernádi befejelte. A hátralevő időben 
inkábba vendégek támadtak és néhány-
szor ismét csak a szerencse mentette 
meg a szegedi hálót a góttól. A mérkő-
zés végén a játékvezető Harangozót rú-
gásért, majd később Kovácsot az S B T C -
ből sportszerűtlen magatartásért kiállí-
totta, 

A SzAK nincs formában, sőt kimon-
dottan rossz formában van. Legfeltű-
nőbb volt ez az elmúlt esztendőkben 
állandó ragyogó teljesítményt nyujtó 
Iíakuszinál, aki most letört futballista 
benyomását kelti. A többiek is gyengék. 
Az együttes egyetlen megbízható pontja 
Szabó volt. Az uj kapus, Alberti ügye-
sen, bátran védett, hasznos tagja lehet 
a csapatnak. 

A SzAK mindeneseire j ó győzelmi a 1 
kaimat szalajtott el, éreiimenyé vere-
séggel „felérő" döntetlen. 

oOo 
Az Országos Bajnokság többi ered-

ménye: Kispest—Debrecen 1:0 (0:0), Szol-
nok-Dózsa 2:1 (1:0), MTK—EMTK 5:4, 
Elektromos—B. Barátság 4:2, IIAC— 
Zuglói MaDISz 2:0, Szentlörinci AC— 
Győri ETO 2:1, Ferencváros—K. Barát-
'ság 2:1, Újpest—Vasas 7:2, Csepel—Do-
rog 8:5. 

oOo 

Vasárnapi futballercdinéuyck 

SzMTE—Postás 0:0. A munkáscsapat 
rosszul játszott, a csatársor gólképtelen 
volt. A Postás lelkesen küzdött. 

HSE—UTC 3 :1 (2:1). Az ujszege-
diek minden labdán rajta voltak és 
majdnem eldöntetlenné tették a mér-
kőzést. Góllövök: Sonkó (2), Tólhpál 
(11-esből), illetve Burkus (tí-esbőt). 

Tisza—SzFIE II: 0 (5:0). \ Tisza 
nagyon kényelmesen játszott, még igy 
is ugy rugla góljait, ahogyan akarta. A 
SzFIE nagyon gyenge. Góllövők : Ba-
loghi («>), Bakos (4), Kovács (2), Papp 
és Fáskerti. 

MVSE—SzATE 7:0 (4:0). 
Móraváros-IIMTE 7:4 (2: 2). 
Rákóczi—MMTE 3:2 (2:1) 
SzAK II.-Szabadság 14:0 (6:0) 
SzEAC—Móra II. 2:1 (1:0) 
Rendőrség-Rákóczi II. 41 (1:01 
Móra ifi-SzA'i'E ifi 2:0 (2:0) 

—o— 
A SzAK szakosztályi ülése. A Sze-

ged AK kedden délután 5 órakor tarlja 
e heti szakosztályi ülését. Kérjük a 
tagok pontos megjelenését. Vezetőség. 

—o— 
Október 29-én, hétfőn este G órakor 

a központi székházban (Vöromarthy-
ulca 5.) torna-tréninget lart a MaDISz 
tornaszakosztálya. 

oOo 

MaDISz ökölvívók ligyelem! A szo-
kott keddi tréning pontosan G órakor 
kezdődik. 

A szegedi halolihusoh 

Krisztus hiráiy-ünnepsége 

(Szeged, október 29) Szeged katolikus 
társadalma vasárnap Krisztus királysá-
gának napját ünnepelte. Reggel 9 óra-
kor a fogadalmi templomban dr. Ham• 
vas Endre megyéspüspök mondott misét, 
közben dr. Havas Géza püspöki titkár 
tartott szentbeszédet, majd az ifjúság 
közös szentáldozáshöz járult. 

Délelőtt fél 11-kor a zsúfolásig meg-
telt és fellobogózott szegedi Nemzeti 
Színházban diszünnepélyre került sor, 
amelyet Szécsi József vezényletévé! 
„Christus vincit" kezdetű zenemű nyi-
tott meg. Utána összekötőszöveggel és 
énekkisérettel bemutatott élőképek, kö-
zépiskolás leányok népi balladajelenete, 
pusztainérgesi, zöldfási és tápéi legé-
nyek és leányok népi táncai és nép-
mese-jelenetei alkották a műsort; a 
zárda énekkara dr. Szeqhy Endre fő-
iskolai tanár vezénylésével egyházi 
énekeket, népénekeket és kisérő nép 
dalokat adott elő. 

P. Sas jezsuita atya vezetésével a 
harcos magyar ifjúság szavalókórusa 
telt hitvallást Krisztus király mellett, 
majd a leánykar „Minden földek Isteni 
dicsérjétek" kezdetű éneke után a 
disziinuepély ismét a „Christus vincit"-
tel ért véget. Az ünnepségen megjelen-
lek a város előkelőségei ís, köztük 
Karlycnov gárdaalezredes, az orosa 
városparancsnok helyettese. 

Délután 3 órakor az ifjúság engesz-
telő körmeneten vett részt a dómbó! 
az alsóvárosi Mátyás-templomba, ahol 
a megyéspüspök nagyhatású beszédei 
mondott az ifjúságnak. A püspök sza-
vait többezer katolikus hivő hallgatta 
végig. 

Szakszervezeti Silrek 
A magánalkalmazottak szakszerve* 

zele feihivja mindazon tagjait, akiknek 
munkahelyükön nincsen üzemi bizott-
ság, hogy szakszervezeti ellátásban vat > 
részesítés céljából összeírás végett sza! -
szervezetünk titkárságánál novemb r 
3-ig jelentkezzenek. Nyomatékosan fc -
hívjuk tagjainkat, hogy tagdijhátralé • 
ban levő tagok ellátásban nem rész. -
sülhetnek Jelentkezni lehet délután 
3—ü óra között. Vezetőség. 

A kereskedelmi alkalmazónak szak-
szervezete felhívja mindazon tagjait, 
akiknek munkahelyükön nincsen üzemi 
bizottság, hogy szakszervezeti ellátás-
ban való részesítés céljából összeirá; 
végeit szakszervezetünk titkárságánál 
november 3-ig jelentkezzenek. Nyom • 
tékosan felhívjuk tagjainkat, hogy ta -
díjhátralékban levő lagok ellátásb.: > 
nem részesülhetnek. Az ellenőrzés meg-
könnyítése céljából kérjük, hogy az el-
látatlan családtagok bejelentőlapját be-
mutatni szíveskedjenek. Vezetőség. 

Azok az orvosok, kiknek kokszos 
kályhájuk van, koksz igénylésüket je-
lentsék az Orvosi Szakszervezetnél. El-
nökség. 

Gyógyszerészalkaiinazoflak értekez-
letet tartanak kedden, október 30-án 
délután fél 6 órakor a szakszervezeti 
székházban. Kérjük a tagok megjele-
nését, Vezetőség. 

A szakszervezeti i f júmunkás csoport 
vezetőségi xilést tart kedden, október 
30-án délután G órakor, nagygyűlés 
előkészítése tárgyában. Vezetőség. 

Eényképcszmeslcrck október 33-án 
kedden délután 4 órakor Lechner-tér 
6. sz. alatti székházukban értekezletet 
tartanak. Kérjük megjelenésüket. 

A magyarországi magántisztviselők 
szabad szakszervezetének iparvállalati 
csoportja vezetőségi ütést tart szerdán, 
október 31-én délután fél 5 órai kez-
dettel a szakszervezeti székházban. 

ü z e n e t e k 

Az! az urat, aki pénteken tévedés-

ből fekete puhakalapomat elcserélte, 

A M í s D J S r hírei 

Október 31-én, szerdán este fél 7 
órakor a MaDISz valamennyi diáktagja 
a közponli székházban, Vörösmarty-
utca 9, jelenjen meg, 

Eznlon is felhívjak a titkárokat és 
szervezőket, hogy október 29-én, hét-
főn este a titkárok és szervezők érte-
kezletére pontosan fél 7 órára jelenje-
nek meg. 

Kedden, október 30-án, a MaDIS l 
valamennyi kerületében vezetőségi ü lé; 
lesz. A vezetőségi tagok pontos meg-
jelenése annál is inkább kívánatos, mert 
rendkívül fontos szervezeti probléma « 
kerülnek megbeszélésre A vezetőségi 

kérem, értesítse Dnmásay Kamiit , TI- i ülés minden kerületben pontosan fél 
sza Lajos-körat 3 S 1 órakor kezdődnek. 


