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alapszik. A demokratikus ma-, kiván a kebelébe tartozó szt á-
gyarokkál kívánunk elsősor-ívok számára. Végeredmény-
ban együttműködni, akik ' ben ugyanazt kívánjuk a ma-
őszintén kívánják az egészsé- gyai* kormánytól, amennyi 
ges népí demokráciát. Minden szabadságjoggal rendelkezik a 
erőnkkel harcolunk a fasiszta j magyarság Tito Jilgoszláviá-
ídeológia ellen, amely egymás: jában. S mi keményen hisz-
ellen tüzeli a népeket. A ;szük ázt, hogy a magyarság 
szláv népek-iránti szeretelünk ; szívesen viszonozza Tito mar-
összhangban áll a velünk élő jsaI1 baráti gesztusát, mert a 
más népek iránti barati t*-j nemzeti érzés cs az ember-
zelmeúnkkel. Erre a legjobb j s£ g e s demokratikus magatar-
példát a Szovjetumo cs Tito |as nincsenek ellenlmondás-
.fufloszláyiája szolgáltatta. b a i l . Bizton reméljük, hogy a 

magyar kormányunk ki fogja 
elégíteni délszláVjalnk igé-
nyeit a közös haza és boldo-
gulás 'érdekében. 

Éljen a magyar-jugoszláv 
barátság és az összes szabad-
ság- és békeszerető népek. 

iz antifasiszta szlávok szer-
vezete progresszív jellegű éri 
munkája senki ellen nem irá-
nyul. Együtt, kívánunk mű-
ködni a többi szabadságsze-
rető népekkel a fasizmus el-
len, amely aniiyi áldozatot kö-
vetelt és önrendelkezési jogot 

Szeged sem maradhat ki 
r é m h i r i e r f ő s ^ i é s b ő l 

Budapesten kezdődött, de 
ma már országszerte közis-
mert az a féktelen háborús 
propaganda, amely a legkép-
telenebb hírekkel izgatja a 
könnyen hiszékenyeket. Veres 
Péter honvédelmi miniszter a 
legtöbb kósza hirnek á cél-
táblája. Igy Szegeden, egy hc-
tipiacos napon nagy hallgató-
ság előtt bizonygatta a Valé-
ria-téri paprikapiacon Deák 
Péter paprikakikészitő, hogy 
Veres Péter 

vántak. A hallgatóság ellen 
véleményt jelentett be, de volt 
jóltájékozott, aki szerint Ve-
res nem várta be, bogy agyon-
lőj j ék, inkább kimenekült az 
országból. Deák, bogy á hang-
adó szerepét megtarthassa, 
hömloksérülését Is a háborús 
propaganda szolgálatába ál tá-
tott a, inondván. a felvonuló 
orosz csapatok autóval elütöt-
ték és ott sérült meg. A rend 

Színház ® p:lm « Művészet 

honvédelmi mi-j őrség államvédelmi osztálya 
uszítót őrizeíbe-

vétte s az eljárás lefolytatása 
után internálja. 

nlsztert az oroszok agyonlőt-ja háború 
lék', mert nem adott annyi fel- j 
szerelt katonát, amennyit ki-

AZ UJSÁGIROOTTHON ÍJIREI 
November 1-3-án, csütörtökön 

délután 4 órakor választmányi 
ülés. Az otthon elnöksége kéri 
valamennyi vezetőségi tag meg-
jelenését. 

November 16-án, vasárnap 
délután pontosan féi 6 órakor 
a Bálint -Ramor—Markó—Peré-
nyi-vonósnögyes kamarazenedél-
utánja. Műsoron: Beethoven G-
dur és Dvorak néger kvartett. 
Bevezető előadást tart Várady 
László karnagy. 

x Tíz ebéd 20 forint. 2 tál 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti 
igenvbeveheti. — Dolgozói 
konyhája. Vár. 

DOLGOZÓK t- BÉRLETE & 
Nov. 14-én, pénteken 7 órakor: 

-ÜT HELLO 

C S Ü T Ö R T Ö K T Ő L : 

Ifirük 
v i s s z a t é r é s j 

S Z É C I I E N VT-MOZI 

— A Szegedi Munkás Test-
edző Egyesület ma választ-
mányi ülést tart az egyesület 
klubhelyiségében 18 óra! kez-
dettel. Kérjük a vezetőségi és 
választmányi tagok pontos 
megjelenését. Az SzMTE veze-
tősége, v 
rtmin h.m'i.1.! i 1 •! ini '.i.'i'iii. i un 

Zaihureczky hegeditssfje 
Nagy érdeklődés cfőzte meg 

és zsúfolt liáz fogadta hétfőn 
esle Z a t h u r c c z l c y Edét, a 
legkiválóbb magyar hegedűmű-
vészt, aki városunknak régi is-
merőse. A művész megejtően 
szép, Mrsonvos fényű hangjával 
és .egészen rendkívüli technikái 
virtuozitásával világviszonylat-
ban is az elsők között áll." Ki-
fejezési Skálája a legszélesebb: 
egyforma mestere az acélos rit-
muson feszülő nagy fonnák fel-
építésének;, valamint a kecses 
dallam ivek puha megmintázá-
sának. A férfiassá érett, nagyvo-
nalúan lendületes előadás az 
igazi eleme. Elmélyült muzsiká-
lásában csak egyet kifogásolunk: 
a kissé modoros ruhátokat s 
helyenkint az egyéni felfogás-
nak a megszabott" stílussal szem-
ben történő érvényesítését. 

Gyönyörű műsorának első szá-
ma Beethoven Krentzcr szoná-
tája volt. Nagyszerűen árnyalt 
részieteken felül elsősorban a 
nobilis Beelhoven-i hangot kap-
tuk Zathurcczky Ede játékában. 
Kár, hogy partnere, II a j d u 
István ezúttal indiszponáltan ját-
szott, de mentségérc szolgálj 
hogy eszményi kamarazenei 
egyenrangúságról alig lehet szó 
akkor, midőn a hegcrfüszólam-
nafc domináló elsősegét éreztük 
Bach szóló hegedűre irt g-moll 
Adagio és fugája, valamint Bar-
tók csodálatos szépségekben bő-
velkedő T. rapszódíája tökéletes 
interpretációban niéiy hatással 
volt a hallgatóságra, amely nem 
is fukarkodott az elismerő tap-
sokkal. Szerencsés ötlet volt, 
hogy a Bartók-mű. előadását 
megelőzően a művész közvetlen 
formában beszélt a nagy szer-
zővei kapcsolatos személyes él-
ményeiről és tömör szavakkal 
ismertette a kéttételes remekmű 
tartalmát. 

Szünet után Cósúr Franc* A-
dur szonátáját hallottuk komoly 
hangszeres kultúrára valló, ha-
tásos előadásban, amelyből csak 
a helyenkint bántóan" zavarös 
zongorajáték zökkentett ki. A 
művész finom átiratában csen-
dültek fei Bartók megkapó gyer-
mekdalai, majd Zsolt bravúros 
Szitakötője és ráadások zárták 
be a forró hangulatit hangver-
senyt, amely az évad egyik ki-
magasló eseménye voí.t. 

sz. g. 

Kedvezmény a szinház bér-
lőinek. A november 13-án, csü-
törtökön színre kerülő sLcány-
nózők? és Lakodalom előadá-
sát a bérlők a bérleti jegv fel-
mutatása mellett a pénztárnál 

50 százalékos ked-

« r e 

zet, 

CSÖKKENŐ SZÉL 
Mérséklődő nyugati, északnyugati szél, 
kisebli futóesővel. A hőmérséklet attfa 

változó felhő-
változik. 

megváltandó 
vezményes 
meg. 

jeggyel nézhetik 

DOLGOZÓK I. 
November 
kön este 7 órakor 

BÉRLETE 4. 
20-án, csütörtö-

E l v á l t asszony 
operett 

DOLGOZÓK 11. BÉRLETE 3. 
November 2l-én, pénteken este 
7 órakor 

Jegyek előjegyezhetők 
hatók 

kiadóhivatalában, naponta reg-
gel 8 órától, délután 3 óráig. 

Vírány-Rácz duó muzsikál 
liaüdlNitalesesséseíí! Pcla&rl árak! 
2'40 l-es egytálas vacsorák 

111 9.50 Ft 
M e r n y ó Miklós 
hentes és mészáros 
Újszeged., Népkert sor I. 
(Tóth" vendéglő mellett.) 

Az Alföld legnagyobb libla-
üvegh es üvegarunagykereske-

dés, üvegezés;! vállalata 

K ö r ö s i G é z a 
Mérey-utca 9. Telefon: 5—95. 

frfgép, számalőgép 
vétel, ataűáü, Jstltás 

SZEMESI 
irodagép vállalat, Srác kényt-
tér 7. - Telefon: 5—41, 

MODERN íRtWABUTOB. 

Bálakra külön lülöll nagyierem ! 
Társas összejövetelekre 

külön terem! 

Kis Hungáriában 

4 DÉJLMAGYARORSZAG 
hadifogoly szolgálata 

Ujabbaúérkezett hadifoglyok: 
Hegyközi Antal Szőreg, Tóth 
Lajos Szeged, Kon ez Béía Sze-
ged, Égető Sándor Szentes, Dó-
in oki Sándor Vásárhely, Papp 
Púi Dorozsma, Sípos Lajos Vá-
sárhely. 

Szegedre érkeztek: Meszes 
Szilveszter Pusztamérges, Czizi 
Sándor Makó. Cs. Varga István 
Makó. 

Ezúton mond hálás köszöne-
tet a pályaudvari hadifogoly-
szolgálat Makk József és AÍt-
nrann Sándorné sz. Fekete Te-
réz ujsomogyiteíepi lakosoknak, 
liogy 131 jugoszláviai illetőségű 
hadifogoly részére ebédet készí-
tettek, cigarettát adományoztak 
és a felszolgálásban személye-
sen résztveitek. 

Ugyancsak köszönetet mond 
a pályaudvari hadifogoly,szolgá-
lat a fűtőház igazgatóságának, 
hógy szintén a jugoszláv" hadi-
foglyoknak ismételten húst. ado-
mányozott. 

l)r. Papp István Eelsőfisza-
part 6. szám alá üzeni S/o-
chumhóí, Krim legszebb fürdő-
helyéről, bogy jól érzi In a gát. 

N A P I R E N D 
Szerda, november 12. 

Nemzett Szinház este-7-kor: 
Egerek és emberek. Bérletszü-
net. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, 
fél 6, fél S: Mindenki szerel-
mes. * 

Belvárosi Mozi: fé l 4, rét 6, 
fél 8: Imádlak, de. e Ivótok. 

Korzó Mozi: féi 4, fél 0, fél 
8 órakor: A kirehfeldi pap. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 8— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9— 7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szent György-

tér G; Temesváry József: Klau-
zál-tér 9; S-urjányi-József: Kos-
suth Lajos-sugárut 31; Selineczi 
Béla: Somogyilelcp IX. u. 189. 

— Nagyobb teremben tart-
ják a Szakszervezeti Szabad-
egyetem előadásait. Tekintet-
tel a Szakszervezeti Szabad-
egyetem első előadása iráftt 
megnyilvánult nagy érdeklő-
désre es a kintrekedtek szá-
mára, a "szákszervezet okta-
tási titkársága a szombati elő-
adásra nagyobb teremről gon-
doskodott s igy lehetőség nyí-
lik az előadásokat kényelme-
sen végighallgatni. 

— Hálókocsik: Budapest-
Szeged közölt. Az éjjel köz-
lekedő távolságú vonatoknál 
közérdekű szükségként nyil-
vánult meg a hálókocsik köz-
lekedtetése. A kamara meg-
keresésére a Nemzetközi Há-
lókocsi Társaság kilátásba he-
iyézle, hogy előreláthatólag ez 
év decemberében "Budapest-
Szeged között a hálókocsiszol-
gálatot beállítja. 

- A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége november 
13-án, csütörtökön délután 4 
órakor általános Taggyűlést 
tart. Tárgy: a Szabadműve-
lődési Felügyelőséggel, kap-
csolatija u a Magyar Nők De-
mokratikus Szövetségének ke-
etem belül rendezett helyes-

Írási tanfolyam megbeszélése, 
illetve az erre váló jelentke-
zés. Kérünk minden kedves 
•tagok a s'zNe.s megjelenésre. 

— Sertéstenyésztő és hizlaló 
g,a.zdák figyelmébe. Azok a 
gazdák, akiknek 35 kilón fe-
lüli mangalica iis' 45 kilón fe-
lüli keresztezett sertésük van! 
eladó, jelentkezzenek a Sze- 1 

gedi Állattenyésztő Egyesülét-
nél (városi bérház, I. 14.). Az 
árak 35—45 kilóig 6.50, 4a—55 
kilóig 6.70; 55-65 kilóig 6.90, 
65 kilón fül kilónkéul; 7 forint. 
Úgyszintén azok a gazdák is 
jelentkezzenek, akiknek a kö-
zeljövőben, vagy később 130 
kilón felüli Mzottsertésük lesz 
eladó. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság vasutas cso-
portja november 13-án, csü-
törtökön délután 6 órai kez-
dettel a MAV üzletvezetőség 
kist an ácst ermében el őadásjsaí 
egybekötött műsoros estet 
rendez. Műsoron a modern: 
szocialista íróktól szavalatok, 
magyar nóták és opérdrészle-
lek lógnak szerepelni. Minden' 
érdeklődőt szívesen Lft a ve-
zetőség. 

x Dr. Máriás! Károly fog-
orvos rendelését! megkezdte. 
Somogyi-utca Í2. Rendel dél-
előtt T)—l-ig, délntáíi 3—3-ig, 

x Aranyérnél Ferenc Jó-
zsef kcserüvizet. 

— Száz, szegénysoron jjjr«r 
jnek kapott Ismét uzsonnát » 
Caprt-bariangbaii. Tegnap 
délután ismét megtelt a Cap-
ri-barlang a munkanélküliek, 
a móravárosi napközi otthon, 
a Szép Anna és a Kálmány 
kollégiumok vidám gyerme-
keivel. Maicjsz Pál, a bar-
lang tulajdonosa "jó kávéval, 
süteménnyel és gyümölccsel 
kedveskedett apró vendégei-
nek. Zene szólott é$ á pöttöm-
nyi emberkék egymásután já-
rultak a mikrofon elé, bogy 
elénekeljék kis dalukat. Mész-
•sze kKünnek az apróságok kő-
zött a népi kollégiumok fiai 
és icányai. ők már "bátran 
éne kelnek, láncolnak, szaval-
nak. Tatán nem is tudják,, 
ahogyan ők már a gyermek* 
társadalomban vezető .szere-
pet játszanak, igy ha felnő-
nek,'képességeik és a kollek-
tív életben szerzett nagy ta-
pasztalataik folytán a felnőt-
tek között is kivívjuk ezt a 
szép pozíciót. Ezért a szép 
délutánért Matejsz Pál 
mellett köszönet illeti a Nem-
zeti Segély, MNDSz és a szak -
szervezet asszonyait, ílava-
lecz elvtársnőt, Danimét, Tóth* 
Nagy Mihálynál, Kiss Pálnéí 
és Timina Margit óvónőt, ak»k 
segitjpttek a megszervezésben, 
valamint a jelenlévő kollégiu-
mok vezetőit is. 

s ^ r r r i e s ü i s z a t 
— A Szegedi Állami 

konzervatórium Collegiiim 
Musieum hangversenysorosa'-
tának havi részletfiz elásre 
bérletjegyek válthatók min-
den nap délelőtt 10—1, dél-
után 4—7 óráiig a Zenekortzer-
vatórium titkári hivatalában6. 
Tisza Lajos körút 77. A bérlet 
4.—forinttól. Prospektus. Az 
első havi részlet fizetés no-
vember 15-ig. A hangverseny-
sorozat első estje november 
hó 16 án esle féi 8 órakor a 
Zenekonzervatóriura hangver-
senytermében, Ilöchtl Margjti 
zongoraművésznő hangverse-
nyt?. 

Szeged Csongrádi Takarékpénztár Kereskedelmi és 
Iparbank Igazgatósága, Felügyelő bizottsága ós Tisztikara 
mély megilletődéssel jelenti, hogy 

B E R E Z N A I A M T M U R 
főltrzlvfselő 

29 éves példaadó és lelkiismeretes munkássága után, no-
vember 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Emlékét volt munkatársai kegyeletlei őrzik. Temeté-
se november 12-én délután féi í órakor, a Be.ívárosí-
temelő halottasházából. 

flTtf Elki !Muos3?i és Hereslieilfth S z a k s z e r v e z e t e 
ihiiiiibii ihiiiiiwiiiiiiiwi hlll wii1hiii1iiihiiiiiiiii iiimii mimii | mi| i || lll|ll»l iiipiiih i 

november hó 16-án, vasárnap délelőtt fél 10 órakor 

a Kereskedelmi és I p a r k a m a r a nagytermében 

<bzo magygymeesi imí 
a kis ipa? csokra és kiskereskedőkre vonatkozó k e t t ő s á r r e n d s x e r 
s é r e lmes rende le te e l len. 


