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Tito! fi föderáció jugoszláv a és Bulgária 
közölt csak formaság kérdése 

Tito tábornagy Szófiában a 
miniszterelnökségi palota erké-
lyéről nagy oeszédet intézett az 
ot ünneplő 300.000 főnyi tö-
meghez. Bejelentette, hogySzó-
f inban véglegesitik a bledi 
megáilapodásoKat. A Szovjet-
uniótól semmiféle erő nem vá-
laszthatja ei Jugoszláviát és 
Bulgáriát. E két népnek külön-
ben sok barátja van, köztük 
a magyar és román. Azért em-

lítem meg a magyar és román 
népet — hangsúlyozta ki Tito 
tábornagy —; mert ezek a né-
pek uj útra tértek és belső be-
rendezéseik lehetővé teszik, 
hogy e nem sziúv népek és 
a szláv nemzetek között soha 
széthúzásra ne kerüljön sor. Ju-
goszlávia és Bulgária között oly 
szoros a narátság, hogy a föde-
ráció csak formaság " kérdése 
volna. 

Budapest közkedvelt 
rádióésekese 

HaráesotiYi pamgfszBvet-akcit 

Rendelet jelent meg a kará-
csonyi pamutszövet-akcióról. A 
rendelet szerint kedvezményes 
áron jutnak pamutszöveihez a 
kollektív szerződésesek, a köz-
alkalmazottak a IV. fizetési osz-
tályig, a mezőgazdasági munká-
sok, kubikosok, öt holdnál ke-
vesebb földdel 'rendelkező gaz-
dán, hadigondozottak, hadifog-
lyok és hozzátartozóik, valamint 
az igazolt munkanélküliek. A 
jogosultakat, ha vállalatnál dol-
goznak, a vállalatvezető^ mező-

gazdasági munkásoknál .©köz-
ségi e I öl iá rós.-i rt. jbbpi 11,- flfjj] fly-Tvtt 
taknál a hivatalok I egtol GO-Ji 
vezetői:' á iuutigomlozotlakuál a 
uépjómT miniszter megbízottja 
.köteles bejelenteni. A községi 
elöljáróságok, az UFOSz, és 
FÉKOSz együtt ellenőrzi az 
igényjogosultságot Büntetendő 
cselekményt kövei*e(j aki valót-
lan bejelentést tesz, de az is, 
aki nem tesz eleget bejelentési 
kötelezettségének és igy munká-
sait elüti a juttatástól. 

Megferhezen a D U P L E X színnel iró 
í ö ü ö í ü ! 

Egyedülálló! Megrendeli íoüah átvehetők 
PraMikus Minden kézhez f K E L L E R 

Ujdonssg! MindenszinhsnH irod^épvi kiat, kelemes-u. s. 

ü l Weil Emil, a z orvosszok-
szervezet országos elnöke 

pánleken eiüaüást tart 
Szegeden 

Dr. Weál Emil, a kommu-
nista orvoscsoport vezetője, az 
orvosszakszervezet országos 
elnöke, pénteken, november 
28-án délután 6 órai kezdet-
tel a városháza közgyűlési 
termében orvospolitikai kér-
désekről beszámolót tart. 

A beszámoló elé orvosi kö-
rökben máris nagy érdeklő-
dés nyilvánul meg, mert dr. 
Weál az orvostársadalom pro-
blémáinak nagy ismerője és 
előadásában valószínűleg fel-
vázolja m a j d a fejlődés útjait. 

Busiav György e l a d á s a 
a szegedi egyetemen 
Buday György, a nagynevű 

magyar grafikusművész sze-
gedi tartózkodása alkalmával 
az egyetem meghívására szer-
dán délután előadást tartolt 
az egyelem bölcsészkarán. Dr. 
Birkás Géza dékán üdvözlő 
szavai ulán Buday György a 
legutóbb elkészült könyvéből, 
az angol »Karácsonyi üdvöz-
lőlapok történetéről ( tartott 
előadást 

Szeged me ünnepli 
a Jugoszláv küzhrsaság 

második é v f o r d u l ó j á t 
November 29-én ünnepli a 

baráti Jugoszlávia a köztár-
saság kikiáltásának második 
évfordulóját. Ebből az alka-
lomból a Magyar-Jugoszláv 
Társaság éa a két munkáspárt 
Szegeden ünnepséget rendez 
december 2-án a városháza 
közgyűlési termében délután 
fél 5 órakor. Az ünnepi be-
szédei Horváth Zoltán hir-
lapiró, a Magyar-Jugoszláv 
Társaság központi választmá-
nyának tagja mondja. A mű-
sorban a rendőrzenekar, a 
főiskolai kamavakórus, Moory 
Luci és Deák Sándor, a Nem-
zeti Szinház tagjai szerepel-
x k. Megnyitó beszédet dr. 

Antalffy György, mig a záró-
beszédet Tombácz Imre fog-
ja mondani. 

A szegedi középiskolákbaji 
november 29-én minden osz-
tályban megemlékeznek az év-
forduló jelentőségéről. 

A Ú ÉLNI AGYARORSZAG 
h a d i f o g o l y s z o l g á l a t a 

A tegtnapi számunkban jel-
zett hadifoglyokból a szege-
diek és környékbeliek név-
sora: 

Beris Mihály Dorozsma, 
Bózsó Imre Szeged, Búzás Ist-
ván Vásárhely, Darabos Mi-
hály Vásárhely, Danda Dezső 
Szeged1, Fórján Lajos Oros-
háza, Hajdú Sándor Oroshá 
za. Haliak Lajos Algyő, Kri-
zsán Sándor Vásárhely, Ke 
ménesi Mihály Szeged, Nagy 
Lajos Szeged, ~ösj Sándor Sze 
ged, Tótli Lajos Makó, Amb-
rus Lajos Szeged, Bánfi Sán-
dor Vásárhely, Czirok Ferenc 
Algyő, Czufó Dezső Szeged, 
Halász Andor Kistelek, Ma-
gyar János Szeged, ördög im-
re Szeged, Tasnádi László 
Szeged. 

Ii szociáldemokrata 
képzőművészek kláliifása 

A Szociáldemokrata Párt kut-
tunjapjaivat kapcsolatban a 
párt képzőművész tagjai igen ní-
vós kiállítást rendeztek a párt 
Zrirra-ittea ós a Gizella-tér sar-
kán "levő helyiségében. 

A kiállítás anyaga túlnyo-
móan kisméretű képekből áll, 
ami arra vall, hogy sem festék-
ben, sem vászonban nem .bő-
velkednek művészeink. A ké-
pek egy része már szerepelt 
kiállításokon, de ami uj van 
köztük, az igazán valami frap-
páns előretörésnek az előjele. 

Nagyon hatásosak, szülte nieg-
kapóak Mihály Istvánnak a 14. 
ós 15™ös sz. képei (Golgota és 
a Tanya), A finom szürkék iágy 
andaliló muzsikája zeng felénk 
róluk. 

Majd Tápai Lajosnak csupa 
élet, szin ós dinamikus mozgás-
leli Munkában cimü képe ra-
gad el bennünket. 

Végül Tóbiás Györgynek, a 
nemes, érett patinás színek mes-
terének képei és Szili Török 
Dezső két kis képe szerepelnek 
hatásosan a kiállításon. 

A legérdekesebb azonban az. 
hogy a kiállítás még meg sem 
nyiit és a nézők máris tolongtak 
a teremben. 

Dinnyés Ferenc. 

Szőrméi 7 

Rosman Szőrmegyár 
közp. rabtár 
Kárasz'Utca 8. 

H r e 
HIDEGEBBRE FORDUL AZ IDŐ 

Megélénkülő nyugati, északnyugati szél, fethőátvomila-
sok. Sok helyen futóeső, havaseső, havazás. A hőmérsék-
let egy-két fokkal süllyed'. 

Színház *Fílm • Művészei 

Munkások! 
Dolgozók! 

DOLGOZÓK IL BÉRLETE 4. 
November 29-én, szombat 
este 7 óraxor 

Elvált asszony 
Bérleteket kérjük csütörtök 
délig átvenni. 

DOLGOZÓK II. BÉRLETE' 5. 
December 1-én, 
este 7 órakor. 

hétfőn 

Bérieteket kérjük novem-
ber 29-ig elvinni. 
Jegyek előjegyezhetők és 
válthatók a 

DÉlMBGYSRORSZáG 
kiadóhivatalában naponta 
8 órától délután 3 óráig. 

A m e n n y o r s z á g k u l c s a 
Egy nagyon egyszerit, mond-

hatnánk átlag IjftplAn a hőse 
C r o 11 i 11 világhírű regényének, 
a «Mennyország kulcsa«-nak, 
amely most filmen is eljutott 
hozzánk és ma, csütörtökön 
mutatja be a Korzó Mozi. 

Természetesen megközelítő-
leg sem tehet teljes változata 
uz óriási kötetnek] de ez csak 
előnyére válik: az eposzi höm-
pőlygésü mü igy egységesebb 
lett" és valami hatalmas belső 
lendületet kapott: valósággal 
árad belőle a hitt, a jóság és a 
humánum ereje. Anglia és Kina 
mintegy keresztmetszetben tárul 
fe! előttünk, eseményeinél iz-
galmasabbat ós magávalsodrób-
bat alig Láthattunk, lélekrajza 
pedig felejthetetlen élmény 
marad. 

A szerelmi sérülése- után a 
reverenda védelme alá rn'ene 
kütt férfi tiszta és áldozatos 
útját kiséri végig a film egé 
szén addig, amig ez a skót 
missziónárius hite kezébe adja 
a Mennyország kulcsát. 

x Collég!um Musícuni II. 
hangversenye ma este fél 8 
órakor, Szabó András zongo 
raestje, mai szerzők müvei-
ből. Jegyek a Zenekonzerva 
tóriumban válthatók. 

Kivégezték 
Jány Gusztávot 

Miután a köztársasági elnök 
Jány Gusztáv kegyelmi kér-
vényét elutasította," szerdán 
reggel a budapesti gyűjtőfog-
ház udvarán kivégezték. 

U jabb l e f a r f ó z í a l á s 
e b o r f o g y a s z t á s ! adó-
c s a l á s é r t 

A kőzet negyedmilliós borfo-
gyasztási adócsalás gyanúsított-
jai, Nagy Mihály és Ifjcovits 
Sándor ideiglenes városi tiszt-
viselők a rendőrségen beismerő 
vallomást tetíek. A rendőrség 
megtalálta összes feljegyzései-
két. Valóságos könyvelést vfe-
zetlek arról, melyik gazdától 
milyen összeget kaptak a bor-
fogyasztási adófizetés alóli men-
tesítésért. A felmerült gyanu-
okok alapján őrizeibe vették 
Bőr c sök János biztosítási 
ügynököt is, aki Nagv Mihályók 
fölhajtója vott. O járt házról 
házra a gazdákhoz bejelenleni, 
hogy aki egy bizonyos összeget 
lefizet, mentesül a borfogyasz-
tási adó alótt. Természetesen a 
lefizetett összegből Börcsök is 
részesült, aki ugyancsak beis-
merő vallomást tett. Rövidesen 
az ügyészségre kerülnek. 

— Ujabb áradás várható « 
, Tiszán. A Tisza apadúsa va-

" ta tovább 

N A P I R E N D 
Csütörtök, november 27. 

Nemzeti Szinház: este 7 ó r a - í ™ P ,ó íf lovább tark de 
kor: Az elvált asszony. Munkás- « e n csekély mertékben. Szer-
előadás, féi 6, fél 8: Piccadiiiy. j <*án 2oO volt a vízállás. A 

Széchenyi Fümsztnhá*: féi 4. j Felsőtiszáról azonban máris 
fél "6, féi 8: Három fantom, j ujabb airadast jelentenek, igy 

Belvárosi Mozi: fél 4, fél 6, j Például , Vásár osnaméxiy né] 
fél 8: Gyilkos szemek. Repülő Ójjel. egv méter 96 centi 
fejsze. í volt az áradás. Az uj közúti 

Korzó Mozi: fél "4, fél 6, féi j lúd betonozása ezért' egyel ő-
8 órakor: A mennyország kul- re még mindig nem folytató 
csa. 

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

Egyetemi könyvtár nyitva 8— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyüvl 3—7 
óráig. 

SzaígMttias fyé fya jer l i ra i : 
Borbély József örök. b. Ugry 

I.: Tisza L.-kőrút 20; Leskó Vil-
mos: Újszeged, Vedres-utca 1; 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sugárut 31; Zakar 
S. őrök. K. Máthó Mihály: Va-
léria-tér 1: Selmeczi Béta: So-
mogyitelep IX. u. 489. 

Selyemkendő 
díszeleg az előkelő divatárus 
üzlet kirakatában. Szép, szí-
nes mint nyári zápor ulán 
szivárvány a tintakék felhő-
kön. Lenge, könnyűi inint a 
meleg lehellel a fűtetlen la-
kás ablakán. 

A társadalom női fele meg-
megáll a kirakat előtt és az 
ámulatnak, vágyakozásnak el-
fojtott sóhajait hallatja. 

A társadalom férfi fele is 
el-elrévedezik a csillogó tű™ 
körablak előtt. De mikor job-
ban körülnéz, eltűnik. Ket-
tőzött sietséggel, ha hölgy van 
az oldalán. 

Az álom-sálon cédula fi-
tyeg — ára 160 for int . . . 

— Felsővárosi elvtársak fi-
gyelmébe! Pénteken, novem-
ber 28-án este 6 órakor kez-
dődik az uj szeminárium ha-
ladók részére. Pontos megje-
lenés kőtelező. 

— Móravárosi elvtársak! 
Vasárnap reggel 8 órára min-
den elvtárs kivétel nélkül je 
lenjen meg a pártházban (Mő-
ra-utca). A tagsági könyvét 
hozza magával. Az Ifi-gárda 
megjelenése is kötelező." 

— Felhívás a népkonyhán ét-
kezőkhöz. A tisztifőorvosi hi-
vatal felhívja a népkonyhán ét-
kezőket, hogy edényeiket az élei 
elhozatnia eíőtt mossák tisztára, 
mert a ki nem tisztított edé-
nyek az ételek megromlását 
okozhatják. 

— Szabályozták a tarkor,'ca-
•Aara árát. A közellátásügyi mi-
niszter rendelete érteim éten a 
szabad forgalomban felvásárolt 
kukoricából származó kukorica-
dara, kukoricaliszt és kukorica-
csira árát az eladó és a vevő 
szabad megegyezéssel állapít-
hatja meg. 

dik, de a kövek faragása és 
a parti munkálatok a legna-
gyobb ütemben haladnak 
előre. 

— Á társadalom a gyermek -
ért. A Nemzeti Segély felhí-
vása a társadalomhoz, amely 
a nélkülöző szegénysorsu 
gyermekek érdekében indítta-
tott el, élénk visszhangra ta-
lált Szeged lakosai körében, 
Jó példával jár elől a Sapd-
berg-cég, amely jelentős meny-
nyiségü- és. értékű felszerelés-
sel járult hozzá a Nemzeti' 
Segély bölcsődéjének a mo-
dernizálásához. Jelentős meny 
nyiségü pénzösszeggel támo-
gatták a bölcsödét: Szegedi 
Közúti Villamosvasút, Szegedi 
Kereskedők Testülete, Alföldi 
Utazók és Kereskedők Egye-
sülete, Wiizner Benőné keres-
kedő, dr. Grüner István ügy-
véd és végül a Szőregi Aszfalt 
és Kátrányipari Rt. A Nem-
zeti Segély ezúton is megkö-
szöni az adományozók e ne-
mes gesztusát és kéri, hogy 
a jövőben is támogassák e ne-
mes célkitűzési. 

— Nyitva hagyott gázcsap 
az ügyészségen. Szeptember 
6-i számunkban megírtuk; 
hogy feljelentették özv. Vogel 
Tibornál, amiért a konyhában 
a gázcsapot szándékosan 
hagyta nyitva társbérlőire. 
Kókai Ilonára és Dórára. Az 

[ üggyel most foglalkozott az 
' ügyészséjg s a vád képviseletét 
nem vette át, mert semmi 
adat nem merült fel a szán-
dékosságra. 

— A DIKSz értesiti fűszer-
kereskedő tagjait, hogy no-
vember 27-én, csütörtökön 
este 6 órakor a székházban 
értekezletet tart: az uj fény-
űzési adót ismerteti a forgalmi 
adóhivatal. 

x Eljegyzés. Hódi Magdolna 
és Dunai József jegyesek. 
Minden külön értesítési he-
lyett. 

x A Szegedi Izr. Nőegylet 
november 27-én, csütörtökön 
tartja eheti összejövetelét,, 
délután 5 órai kezdettel Mar-
git-utca 20. szára alatt. Szere-
tette! várja tagjait és minden 
érdeklődő hittestvérét. 

x Tíz ebéd 2« forint. 2 iái 
bőséges étel. Hetenként fiát-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti 
igénybevehet!. — Dolgoz 
konyhája. Vár. 


