
Ma este érkezik Szegedre * 
a román kulturegyüttes 

A román vendégművészek ma 
este 22 óra 50 perckor érkéz-
nek a Szegcd-nagyáilomásra, 
ahor ünnepélyesen fogadják 

"őket. Az együttes előadását vá-
rosszerte nagy érdeklődés előzi 
meg, hiszen a román hadsereg 
kétszáztagu központi ének-, tánc-
és zeneegyüttese ma Európa 
egyik tcgtijresebb kulturcso-
portja. 

A román katonamüvészek sze-
gedi tartózkodásuk ideje alatt 
megkoszorúzzák a Kossuth-szob-

• rot, vasárnap délelőtt pedig a 
katonazenekar ad térzenét a vá-
ros főterén a vendégek tiszte-
letére. Amint már tegnapi köz-
leményünkben is jeleztük, a ro-
mán kn! tércsoport első előadá-
sát a Dolgozók Színháza bér-

í leli előadásainak keretében tart-
I ja pénteken este 7 órai kez-
i llettel. Az ünnepi díszelőadás 
j vasárnap este 7 órakor lesz, 
| erre a; előadásra jegyek még 
; korlátolL számban a közönség 
számára rendelkezésre állanak 

'a színház pénztáránál. 

I Hetvenegyéves feketéző 

a munhásbiróságon 

Iványi József 71 éves oros-
liázi darálóoialmos került a 
imunkáshiróság elé, mert 100 
mázsa őrölt tengerivel nem tu-
dott elszámolni. Az idős vád-
tolt előadta, hogy 10 disznót 
hizlalt, ebből nyolcat maximá-
lis áron jóvátételre szolgálta-
tott be, amit a tárgyaláson iga-
zolt. — A munkásbiróság 
a 71 éves vádlottnál enyhítő 
körülménynek ludla l»e töredel-
mes beismerő vallomását, bün-
tetlen előéletét, öreg korát és 
azt, hogy a 100 mázsa tengeri-
ből 60 mázsát a jóvátételi ser-
tések hizlalására forditott. Ezek 
figyetemlic vételével összbüntclé-
sül halhónapi börtönbüntetésre 
és háromévi jogvesztésre, 1000 
forinl pénzbüntetésre, 3000 fo-
rint vagyoni elégtétel megfize-
tésére, egyhónapi kitiltásra, az 
ilélet hírlapi közzétételérc, ipar-
engedélye elvesztésére és a dá-
rálóiparlól 5 évre eltiltására 
itéite. 

— A Tanilói kiskertek la-
kóinak köszönete az MKP 
szegedi szcrvezelcnck. A Ta-
nítói kiskertek közel 100 csa-
ládja ezúton mond hálás kö-
szönetet az MKP szegedi szer-
vezetének, hogy a múlt re-
zsimben elérhetetlen kívánsá-
gukat magáévá lelte és a nagy-
jelentőségű második kifolyót 
elkészítette. 
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x Filin Palesztináról. A sze-

gedi zsidó hitközségnek sike-
rült közvetlenül Palesztinából 
megszerezni a megujuló zsi-
dóállam éleiét bemutató igen 
érdekes filmet,' melyet febr 
1-én délelőtt 11 órakor Igéref 
földje címén mutat be a Bel-
városi Moziban rendes mo-
ziárakkal. Kisérő előadást a 
Keren Kajemcnt központi 
megbizottja tart. Jegyek kap 
hatok a Délmagyarország és 
a Szegedi Népszava kiadóhi-
vatalaiban. 
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a szegedi Fórum C»u!i 
közgyűlése 

A szegedi Forum Club 1948 
február 5. napján délután 6 
órakor a városháza II: számú 
tanácstermében közgyűlést tart. 

A közgyűlés tárgya: 
1. Főtitkári beszámoló." 
2. A Dél magyarországi Ma-

gyar Közművelődési Egyesület 
(DMKE) vagyonának a szegedi 
Forum Club részére való ado-
mányozása folytán felmerülő va-
gyon jogi kérdések (földingatlan 
haszenbérbeadás. Szeged varo-
sával szemben fennálló köve-
telés tárgyában létrejött meg-
állapodás jóváhagyása. A clubi 
berendezése). 

3. Pénzlúros-, cilenőrválasz-
lás. A választmány kiegészilése. 

A tárgy fontosságára való te-
kintettel felkéri az elnökség a 
tagokat, hogy .a közgyűlésen 
megje I enni szíveskedjenek. 

Csütörtök, 1948 január 29. 
• n m c i a m 

i r e 

A HŐMÉRSÉKLET CSŐKKEN 

Élénk szél, sokfelé eső. A hőmérséklet egy-két fokkal 
csökken. 

— Az Ujsájjiróotlhon hireí. 
Ma este klubvacsora. Szom-
baton este a szokásos lársas-
összej övetek 

— A Bolyai János Matema-
tikai Társulat 31-én, szomba-
ton egynegyed 5 órakor tart-
ja következő előadó ülését a 
Bolyai Intézet I. sz. tanter-j 
mében. »A geometria felépí-
tése a mozgások néhány egy-
szerű tulajdonságából« cim-
mel dr. Fabry István egyete-
mi tanársegéd tart érdeklődő, 
nem szakemberek számára :is 
érdekes előadást. Minden ér-
deklődőt szívesen lát a veze-
tőség . 

— Gázolás. Szerdán eslc 7 
óra tájban Csonka István 38 
éves géplakatost a rókusi fut-
ballpálya előtt egv postaautó 
elütötte. Láb'örésekkel a köz-
kórházba szállították. Állapo-
ta súlyos. 

— Aki hizik, csalatkozik. 
Kazi József .alkalmi munkái 
együtt árusította Birgcri-csiz 
máját Zentai Zolián cserepes 
Sori napszámossal a Marx-lén 
piacon. Kazi annyjif'a bizotl 
Zentaiban, hogy hazament 
ebédelni s otthagyta csizmá-
ját. Mire visszaért, Zentai fcsiz 
mástól eltűnt. Kélheti keres-
gélés után rátalált Zentaira, 
aki a csizmát már nem tudta 
előadni. A rendőrség őrizeti*! 
vei te. 

x Pászkahiíixlelmény. A 
hitközség csak azon tagjai 
piszkaszükségletéről gondos-
hat, akik legkésőbb február 
4tig mindén kiló piszkáért 6 
forint clőlegiet a hitközségi' 
pénztárnál befizetnek és 1.60 
kiló kenyérszelvényt beadnak. 
A liszt Bénák Jánosné ref. pa-
lotai üzletében elismervény 
ellenében térítéssel adandó 
•át. Későbbi jelentkezés nem 
vehető figyelembe. 

B o r s f á i is Jobb a 

irály" 
íűszerheverék 

Nagykereskedőknek rend-
kívül i engedmény 

Eladási iroda : Cserzy Miháfy-
utca 3. sz. 

HIRfiDÓ MOZI 
——'—— " r i m n 
Január 29—február 4-tg 

u j m ü s c r : 
í MAFIRT 
[Francia 51. 
\ Pamiri fensik 
1 Az alkotó tüz 
Tyukanyó (színes) 
Tud. és technika 84. 

I Nemzetközi sport V 

Mindennap d.e. fél 10-lőt 
fél 2dg. Belépődíj egys. 2 Ft. 

N A P I R E N D 

Csülörtök, január 29. 

Nemzeti Színház este 7 óra: 
kor: Lear király. (Munkáseiő-
adás.) 

Széchenyi Filmszínház fői 4, 
fél 6, fél" 8: A romlás asszo-
nva. 
' Széchenvi Híradó Mozi fél 10 

órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások 

BelTárost MozS tél 4, fői 6 
fél 8: Ignátz, az ezr d kedvence. 

Korzó Mozi fői 4, Tél 6 és fél 
8: Tomi], a megfagyott gyermek. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztáJy nyitvt 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár: uyítvB 
8-7 őréig. 

Somogyi könyvtár:nyitva9—7 
óráig. 

syéjynzertáraikí 

Barcsay Károly: Ttsza Lajos-
fcőrut 32; Bulcsu Bema: Kál-
vária-tér 7; dr. Lőbl őrök. B. 
Lázár Jenő: IUebelsberg-tér 4; 
SeJmeczá Béla: Somogyitelep 
IX. utca 489. szám. 

— Az MKP gázgyári szer-
vezete. január 31-én este 8 
órai kezdettel műsoros lánc-
mulatságot rendez a Kálvin-
iéi- 6. szám alatt. Mindenkit 
szeretettel vár a vezetőség. 
Olcsó büffé. Gázgyári jazz. 

— A Parüzánharáíok Sző* 
vétsége szegedi csoportja ezr 
uton hozza tagjai tudomásá-
ra, hogy Tóth P.il egyetemi 
altiszt bajtársunk elhunyt. To 
metése január 29-én, csitiör-
lökön délután 3 órakor les? 
a rókusi lemeUj .halottasházá-
ból. A vezetőség kéri a baj* 
társakat, hogy a temetésen mi-
nél nagyobb számbaií vegyo 
nek részt. Gyülekezés a ró-
kusi temető bejáratánál. 

— A Szegedi ízr. Nőegylet 
ma délután 5 órakor tartja 
heti összejövetelét Margit-u. 
20. szám alalt. A háziasszo-
nyok: Hász Ernőné, Ilersch-
kánÓM-lchwarz Iza, dr. Tus-
iig Istvánná és Bácz Sándor-
né szeretettel v-árják asszony-
társaikat. 

— Helyreigazítás. Keddi 
számunkban megírtuk, hogy 
Vida István gyümölcskereske-
dő Németh Antallal 2000 fo-
rint helyett 2500 forintot kül-
dött Csóti Lajosnak! s a több-
letet nyomdaniba folyLán ugy 
irtuk, hogy Csóti < v tartotta 
meg. A hír eredeti szövege: 
Yida tévedésből 2500 forintot 
adolt át, amiből Németh 500-
at megtartott. Javában mula-
tott egy kocsmában, midőn 
Yida tévedését felfedezve, ke-
resni kezdte. Mikor megtalál-
ta Némethet. 200 forintot már 
elmulatott, 300-at visszaadott 

— Rablásért hatévi fegyház 
Még 1915-ben történt, hogj 
Rozsnyai István és Gyűrtek 
Ferenc a szabadkai müutoí 
orosz katonaruhában feltar 
tóztatla Sörös János kocsiját 
Pisztollyal sakkban tartották 
majd összekötözték, elhajtot-
ták lovait és elvitték szerszá 
mail. Sörössel egy kocsin uta-
zott Barics József, aki kellő 
időben el tudott szaladni a 
kukoricások közé s bár a tá' 
madók utánalőttek, nem ta-
lálták el. Két nai> múlva Só 
rös a Marx-téri piacon felis 
merte Rozsnyait, amint éppec 
a lovát adta' el. Gyurek meg 
neszelte a bajt és elszökölt. Á 
büntetőtörvényszék Lázár-in-
nácsa szerdán vonta felelős-
ségre Rozsnyait és nem jog 
erősen hatévi fegyházra és 10 
évi jogvesztésre itéite. 

— Dolgozók általános isko-
lája Újszegeden. Február hó 
folyamán az ujszegedi (tiszív 
parti) általános iskolában 
megnyílik a dolgozók általá-
nos iskolája (esti tanfolyamat 
Felvételre jelentkezhetnek 
mindazon dolgozók, akik 15 
életevüket heíöltötték és eí 
akarják végezni a négy pol-
gárival azonos általános iskné 
la V, VI, VII, VIII. osztályát 
Jelentkezés február 5-ig dél-

í elölt az igazgatónál. 
— A szegedi rendőrzenekae 

| Budapesten. A bel ügyi nini sz-
j ter a szegedi rendőrzenekari 

felrendelte Budapestre a ja--
nuár 3t-én tartandó rendőr-
akadémia ünnepélyes megnyi-
tására. A rendőrzenekar Var-
ga Lehel -karnagy bjf tettség* 
miatt Kerekes P.úl ezrr-ddobos 
vezetésével csütörtökön indul 
Budapestre. 
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— A magyar tollexport fo-
kozottabb ellenőrzése. A ke-
reskedelem- és szövetkezet 
ügyi minisztérium rendelete 
szerint a magyar toll exportot 
az eddigieknél fokozottabb 
mérlékbou kívánja ellenőriz-
tetni. Az ellenőrzéssel n. mé 
niszlérium Bómis József elv-
társat. a MOSZK h. vezérigazi? 
gatóját é.s Bozókv T/iszló.elv-
társát, a DIKSz ügyvezető el-
nökét bízta meg.. 
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— Riesz Raffai Lajos » 
népiigyészségeii. Ricsz Lajos 
a Szeged FC volt játékosa a» 
elmúlt héten a délutáni órák 
ban egy vendéglőben hangos-
kodott, mire a rendörök elet-
•állították. Útközben hangosan 
szidta a demokráciát és a 
rendőrséget cs izgató kiielen* 
léseket hangoztatott. A nép-
ügyészségen' kihallgatása utáte 
letartóztatták. 

— Villamos ele akart ngra 
ni Szakái Etel lakás- és fog 
lalkozásnélküli asszony, akii 
néhány órával előbb bocsá 
tott szabadon a rendőrség 
ahova csavargás mialt állitoY 
t ik elő. Miután öngyilkossá-
gi szándékáról nem akart te 
mondani, a rendőrség sajiái 
érdekében őrizetbe vetfe. 

— Álkulccsal kinyi tol fák 
Papp László Sajka-utca 12 
számú lakását és onnan 800 
forint értékben ruhaneműiket 
lopfak. 

i c o r t ó - m o z i 
Telefon: 624. 

Mától kezdve ismét be-
mutatjuk közkívánatra 

T O M I 

a megogyot 1 
g y e r m e k 

meghatóan szép magyar 
filmet báró Eötvös József 
költeményének felejthe-
tetlen szépségű magyar 
filmváltozatát. 
Főszerepekben: 

CSOKTOS, SIMOR ERZSI, 
BASTHY LAJOS. MIHÁLYI, 
ÁDÁM KLÁRI, PÉCIIY GIZI. 

- A színpadi részben min-
den előadáson 

személyesen fellépnek 
PÉCIIY GIZI (TOMI) és 
ÁDÁM KLÁRI (SUTYI) 

a kis cigányleány. 

Előadások kezdéte: léi 4, 
(éi 6 és léi 8 érakor. 


