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S O K I I F L Y F . N FSflt 
£ lé tilt dél'. déíuvuralL kérőbb njujfal í , f-ro*»vii-

toll szél. Erö-reti f< f i «s M 5 , sok he'yen esg, esetleg 
wvatnr. A h W r s é ' . l t nyiigat felől csökken. 

A TISZA 22 F O K 
A Tisza Tfaraföredtií teljebb árnd. Vízének 

höniérséhrélo Szedreinél 22 fok. Mai l izé l lások: Csöng-
rWt 25 <»>. Szoíjrel 8? fi7». 

n a p i r e n d 

Féri tok, augusztus 20. 

Belvárosi Mos* fél 5. fél 7, 
íéi !) órakor: Kerek Ferloó. 

Korzó Mori fél 5. fél 7, fél 
9 órakor: Ejfei-nappai Jazzt 

Széchenyi Mozt fél ft, fél 
7, fél 9 órakor: I. Hánnan 
az igazságért. II. Utolsó Jo-
riagfás. 

Miizenm fltópMr és ősrégé-
weli osztály nvHva 8— 11-ig.-

Somosví-Könyvtftr nyitva 8 
—1 1 Ói-Mg. 

Efivcfcmt kőnyvlV nyitva 
UBádcn és pénteken 10-12-ig. 

Sieti-íHato* gyéayszerttenli: 
Apró J. k. dk*. Apró L.: 

Kossuth L.-xugdrut 59. Nvi-
iassy A. ürötc. k. Rohorní: Ró-
usaükörut 22. Dr. Kotsts J. 
Endréué: FWrihnüWw-iiltoft 17. 
Frankó Andor: Dugonttcs-tér 1. 

Augusztus 21-tői: 
Barnsay Károly: Ttsao Ls-

Ét-körut 32. BuJCsu B<w*na: 
livái ia-lár 7. Dr. I-öbt óitok. 

B. Ixu&r Jenő: KlobeJ*i>erf »-(•&• 
.4. .Vtmccv.y Béld: jSoimogji-
Wej> IX. ntrtt 489-

- a (mta»*rmróra i* 

Mt> 'tefeW «átt*a vw«árii/.j» • 

k a . r « hőben j f l t n k me«1 

- A FOLDMÜVELESOGYÍ 
MiMSZTBRIUM egy ujgozdát 
v'sz tel minden megyéből 
« m Ucmher 2-tól lí-ftj tar-
tandó Budapesti Osa Vásárra. 
Autóval, ingyen, terményeivel 
együtt. Szegeidről ökrös József 
SzentmlhályteMk 532. szóm 
alait lakó három és félholdas 
kjjfaala inegy n v£«árra. Bur-
gonyát, kukoricát. paprikát, 
ím bot. bűzét, rozsot 1b jércét 
visz fel, i i i 

- A NEMZETI BIZOTTSÁG 
2t-éP. szembú fon déli 12 óra-
kor a városház* tanácstermé-
ben ütést tart. Napirenden 
a folyó ügyen tárgya Jáva és 
Iwzujn rtliaiisAgi Indítvány a 
Nem; eti Bizottság pinőkével 
•semben. ! 

x t Seáhen Eta és 
dr Szilágyi Jenő augusztus 
21-én 12 órakor • fogadalmi 
teTnptomhan blzasságoi köt. 
(Minden külön értesítés he-
lyett.) 

- SZEGEDI TANKERÜ-
LETI FOIGAZGATOSAG és 
a Magyar Diákok Nemzeti 
Szövetsége felhívja a közép-
isko'ás tanulóáfiuság fiayel-
tuét a Magyar ifjúság Népi 
fi ove'sége, Szakszervezeti 
Ifjuruunkás és Tanoncnroz-

fn'om (SzIT) és a Magyar 
Mákok Nemzeti Szövetsége 

(MDNSz) Nagyszegedi Szer 
vezető Súgván Endre üdü-
íő'clepének ünnepélyes meg-
iivitására, ahol a tanulúifju-
s ig i s a tanári kar egysége-
sen vesz részt. Gyülekező 
20-án délután féi 3árakor P 
szakszervezeti székház ud-
varáu," Kálvária-utca 10. 

KCLőNÖS KÖ1.T6ZK0-
l)FS. Senkt s-m szeret nagyon 
költözködni, de Mrs. Beatrice 
E. Tiimernek különösen nehéz 
volt ezt végrehajtani. A bájos 
hölgy uggani.es 160 kg. sfilgtt, 
ami elég nagy baj. De még na-
gyabb baj volt, hang uj kiMsá 
nak lépcsőháza lul szák oc'l j 
szárná-a. Nem volt mit tennie ! 
Mrs. Turnernek, kénytelen volt 
kőmiveshez fordulni, csiga jel-
vonót kérni. Erre ülőkét sze-
rellek s igy ég és föld közölt 
lebegve közelítette meg lakását 
s foglalta el Mrs. Furnér jogos 
tulajdonát. 

- AZ UJSOMOGYITELEFI 
ISKOLA előtti téren »ÜJ ke-
nyér? ünnepet tendernek a?, 
nisomogyilctepd MDP, NPP. 
MNDSz,"SrIT és EPOSc szer-
vezete*. Mindenkit szeretettel 
várnak. 

x A Pető BankM* Jelenti, 
hogy sz oszté-lyaorsjáték föhu-
alsa 24-óu kezdődik. 

— A SZOVJETUNIÓBAN 
iftfyre növeksaijt b raozgó-
ken'vinbáznX «zámaí. Az év 
végéig 6590 nj moát épül. 
ktfttőnoscn a vidéken. A cél 
*w, hogy minden fsíuban 
legv-en mori. Ukrajnában 
tóbi«/er kolT«a^aKTflságimk 
Vau mh- saját mozija. 

- EGYHÁZZENEI HANG-
VERSENY. A Szegedi. Ifjúsági 
KGkórus ts rósrtresz a buda-
pesti sscntistviínivapt ünnep-
ségen ós a arai «id tért színpa-
don hangversenyt «d, Mária-
remetén pedfc egyházzenei 
lumgversenyt. Ennek a kon-
certnek n 'műsorát M Szpgedii 
írjnsági Kískőms ma déíutón 
6 órakor SzécM József ve-
aényletóvet e fopwfatnii temp-
ftwnbmi ts" bemutatja. 

x <tv*rsfré- «• cépkéüHifa 
tyamek kezdők és haladók ré-
szére dr. Rosenbertpié Grún-
wald Kl/o-a 2338/1944- 45. sz. 
főig. cng. gyorsíró- és gíp-
bvüískolájúbun, I)óc&fl Győrffy-
otca 2., rökísjánt. (KuIturpMo-
Mnát.) 

- AZ ÖSEMBF.R LADNYO 
MARA bukkantak egy délfran-
fralországi barlangban. Egy 
francia régészeti kutató Dél-
Francfaország egyik. barhngjá-
l>an az ősember lábnyomát ta-
láíta meg. A barlang egyik mé-
lyedésében megtalálták az ős-
ember kezének, térdének is cl 
dalának nyomait is. 

x £»'*? czésela-ft RombázBlt 
helyroallitására. átnlaldtásokra 
tervet, költségvetést a Délma-
RvarorszS^jl Tervező irodában 
készíttessen Pillér Sándor kő-
művesmester. épitést terv. Fel-
timodás-utca 20.. Rókus. 

x Értesítem • lakosságot, 
hofiy 1948 augusztus 23-tón és 
25-én • csűrted vőnnegyei 
rendőrség a lőtéren éleslové-
szetet lart, miért is ezeken a 
napokon a lőtér 'körül gazda-
sáoi munkákat végezni nem 
lehet. Gsanáo vármegyei fel-
ügyeleti körzetének szemlélője. 

- TITOKZATOS SZIGET. 
Manitobalál északra, az arkll-
kas ter&'elről visszatért repülő-
gép személyzete egy titokzatos 
szigetről számol be, amelyet — 
dl'ilólag — közvetlenül a sarki 
terület határán tá lak. A szigel 
növényzete stroptkusnaka ne-
vezhető. Az egész szigetei sürd 
zöld fú bo -ifja és magas fák 
lengetik felette koronájukat. 

— BAKU KOZELEBEN mm-
íkezdiék a nvilt tengeren a kő-
olaj feltárását. A Pravda kör-
ié se szerint a muít év végéu 
a Baku közelében levő Artem 
sziveitől nétiány kilóméteiTe 
nyut tengeren 2400 négyzet-
méteres fémi: íj "készített totai-
röi a kőoíflirelt.1-
•t'l • "•;• Unt. A tutajon 
iloígo > unl iskülönitmény 
bal it • -r), melvek Igen 
nagir c !? . tó.'i". ltőclajat szof-
gánatiiMk.' A kütén ímény ál-
tal használt uj eüárís l'énve-
gesen csökkentette a tel'írási 
Qi'.mkátalök ideiét és a kiadá-
sokat. & 4 

x KÜC.OOfl fovtót osztály-
sors játék főnyereménye. A 
Fetó Bankhíz ezúton kéri t. 
Ügyfeleit, hogy sorsjegyeiket 
a főhuzés megiwzdé c " előtt 
(augusztus 24., kedd!II) ren-
dezni wvesísedjenek. 

- A SÍEGED-AI.SOVAltOSl 
(Főldiuüves-utcoí) általá-ion Is-
kolában a Tfofgozóíc általános 
ískotója szeptember 1-én meg-
nvilik. Fejvétetrc jelentkezhet-
nek szek a nők és férfiak, 
aHk IS érések elmultak, a 
gimnázium, n polgári iskola 
négy osztótvát Béta vé̂ je-zték 
Bf, a népítocoTa nvotc. vagy an-
nál kevesebt) owl SJyárót vhn 
l»Konyi!vóMviik.. Meáiyitiuk e 
dotgo?«Mc iK4alános askoIajánaSi. 
V., VI. VII és VIII. .osztá-
lyát. A tanitós iesü 'firákhan 
folvfk és teljesen togvojies. 
Peír átkoz! s iiugaíriua 26-án, 
27-én és 2S-.ín rrgteel 8 úrétól 
12-ty. délután S-iői 7 éráig 
ez igazwtéi írod t>an. 

-- MAGIS VAN ÖRDÖGT Az 
elmúlt hetek tíklcaszFő melege 
az amerikai Egyesült Államok-
ban fc erősen befolyásolta az 
emberek agybrli képességeit 
Az anapollsi rádlé nemrégiben 
« legnagyobb k -nolységga! vi-
taelőadást tartolt arról a nagu-
jelentőségű kérdésről hogy lé-
Iázik-r ördög vagy sem. 

— A MADACH-UTCAI éltfl-
Mnos iskola' Igazgatósága közli: 
Mindazok « dolgozók, akik a 
középiskola IV. orí bátyinak 
incglötelő állalánoí ískolá V — 
VIII. osztályéról íé.-sonytt-
ványt kává'nuak szerezni, a 
saepícmlw 1-én megnyüó tan-
lolyninra Jeteníiezhetnek. A 
felvételhez saükségas ser. 9. b, 
vagy a helyi szakszerv etet Irás-
iícm bozziájáruLSsa. Beiratko-
isás naponkint 9-től l-ig az 
igazMiói irodában, Szeged. 
Madach-utca 20. A hallgatók 
hozzák magukkai íegutolso is-
kolai bteon.yilványuÁat, "szüle-
tési anyakönyvi' kivonatukat, 
valamint az ü." b. va^y a szak-
szervezet hozzájárulásit. 

x A Janik-vendéflő győnyö-
rö kertheiyíségébcn ma, 
20-án, 21-én és 22-én. vasár-
nap Sal'ítv Mi-sl orsaáflM hírű 
nót aszerxö, az »Ere»,tie háló-
ját a tó fenekére?, stb. ne-
ves ivóMk 6zereője esténkint 
sneméiveseu énekel .is hege-
dül Boldizsár Kálmán és ze-
nekara Kíséretével. Telefon 
468. 

Masa István 
kéiéjeskezü hatvan feli járó 
parasztember. Móra holmon 
lakik a 681. száma kis házban 
Ujgazda. öt hold földet kapott 
a demokráciától osztáskor » 
azon dolgozott szorgalmasan. 
Az őt hóidból ax idén csak 
egyet, a jobb részt tud'a bevet-
ni gabonával. Elemi kár ls érte 
és se a buza, se a rozs nem 
hozott valami sokat. A beszol-
gá!tatát oá! azonban ugy érezte: 
most rajta a sor. A demokráciá-
tól eddig csak kapotf, most el-
érkezett a- ide je, hogy 'viszo-
nozzon. Neki is jói eseti min-
dig, ha nagyritkán az életben 
uj ruhát, uj cipót vehetett fel. 
Jól esett neki az is, amikor lát-

la, hogy az Iparcikkek ára oh 
csóbh- di'c és a nagy hálzord, 
nidn ismét mindent szabadon 
vásárolhat az üzletekben. Hálál, 
érzett a demokráciával és a# 
ipari dolgozói kai szemben. Ezt 
a hitárát pedig most ngy igyci 
bezrtt te óni, hogy a beszóljál-
tatás so án vetömagszülségle• 

| tén és fejadagján Nőül mi dert 
•szem gabonát beadott és ezzel 
1900 százalékban telfesitelte a: 
heszolgá'ta'dst. Masa István 
példáját még sokan fogaik kö-
vetni, mert minden józanul gort-i 
dolkodó, öntudatos mag yen pa-
raszt tudja azt, hogy. ezzel a 
saját országát segíti épilcni. 

- A MAGYAR-SZOVJET MC-
VELCDSSI TARSASAG vasár-
nap, 22-én délelőtt pontosan 
9 ós háromnegyed l i órakor 
a Belvárosi Moziban bemu-
tatja a Csárdáskirálynő című 
művészi orosz filmóperettjét 
Belépődíj szemétyenkint 50 
fillér. Jegyek kaphatók a Bel-
városi Mozi pénríáránál és az 
MSzMT helyiségében délután 

— A VATIKAN .ONKENV 
TESEKET. TOBOROZ a szent-, 
heivék védelmébe. Szovjet Tap-
Wentés szerint a Vatikán /ön", 
kéotesefcel. loboroz külön dan-
dár Jelál'itásira. amelynek éfv 
fitólag az lenne a feladata; 
hogy megvédje a palesztinai 
szenliienyéket A lap szerinf 
Taylor. Truman vatikáni 'kü-
lőómf tbizolUa fegyvcrazáíli (ás< 

6 órától, Klauzál-tér 3.. II . e. jepgc- íyt kért a vatikáni dan-t 

Augusztus 23-át\ bötfSn délután 4 éra 
SS perekor az MDP vasutas szervezetei 

tartanak a V a s u t a ® s t a d i o n b a n . Előadó: 
L a f o s elvtárs közlekedésügyi államtitkár 

nagygyűlést 
B e b r i c s 

Tankönyveit JcgyerieMe elő. lröszerezBks#gSc«t nár most szerezze be 

a i«m!iásszöV6}^§zat 
k ö n y v e s b o l t J A b a n 

S z e g e d , h á r ó s z - u t c a 3. 

— CUKORRÉPA KISZE-
DESE Hivatalos her.yről kőz-
Kk, hogy a cukorrépa kisze-
dése augusztus 25-tői azo-
kon a hclycStén megkezdhe-
tő, ahol * cukorgyár a ré-
pa átvételét megTilrdeö ós 
megkezdi. 

- DOLLARRAL FEKETÉZ-
TEK. Wíasíca Káiotjmé klc-
belsberglelepi saialúcs több nl-
kaiommfil tejKJÜ ameriteil ro-
korraítól dollirt, tunit a Nem-
zeti Bank utján szabóíyosau 
béváltott. Az utolsó üe doí-
6árt azonban sajnálta a Nem-
zett Bankhoz beadni és feke-
tén próbálta értékesíteni. Fel-
kereste Nátli DezsGnó Kígyto-
utcrsl hentesruevléf felerégét 
és megbízta, hogv 150—200 
forintért adja tovább a Hz 
dotíárt. A gazdhság: rendőrség 
tudomást szerzett a felteleüz-
letről és mimfketlőjük elten 
eljárást indított. 

- ÜNNEPI KOSSUTH-HET 
és Alföldi Ipa«-í-Mezőfiazdaréui 
KtöMMs Ós Yásáv Cegtédeií. 
Szeptember 19 és 26 kőosött 
ünnepi hét keretében áMoz 
Cegléd, Kossuth városa h >Sz.í-
badsig Hőse? emlékének és 
egybeköti Ünneplését az »AI-
föídí Mezőgazdasági és Ipari 
Visárrai és Kiállitássab. Az 
egyéni énlcktődői fontul jónak 
a ccgléílí íKossuth Szervező 
Irodához?, Cegléd, városhára. 
ahot a felvilágosít ásókat azon-
nal megad ják. A fcSnilltásra és 
vásárra augusztus 25-ig fogad 
el jeloutkez&aet a" Ce#:dl szer-
vező üroda. Telefon is van, 
amelvet a ceglédi postahivatal 
kapcsol. 

— AMERIKAI MUNKAS-
KOLDDTTSEG A SZOVJET-
UNIÓBAN. A CIO keretébe 
tartozó amerikai kikötő 
munkások szakszervezetének 
küWöttsége a szakszervezeti 
étet őr a szovjet dolgozók: 
é t ü torü f mén veinek tanul-
mán vozás«ii*a" Moszkv iba ér 
kezelt 
x Csepel motorkerékpár, 

férfi- és nSz ph-os Csodu-ke-
-ékpdr 6 havt részletfizetésre 
^szerezhetők Marxovics mü-
szatd üzlclétan, Tisza Lajos-
körut 44. NIK-rázomSnvos. 

- A SZÖREGI ARZENES 
GYILKOSSÁG tárgyalását 
törvényszék augusztus 9-ről 
szeptember 15-re napolta el 
A többnapos tárgyaláson 61 
vádlottat, 50 tanút, egy ve-
gvészt és hirojn orvosszakér-
tőt hallgat meg a törvényszélt 
igy az ügy tárgyalása több na 
pot vesz Igénybe. 

x réiwleire te! Dolgozók-
nak kerékpöriefipenyok és töm-
lők, villanyfőzők és víUany-

dár felszerelésére. 

HITLERT TIZEVI FEGY-? 
HÁZRA Átélik Müacfieuheo? 
Mfiiudien i-Éros vezetősége körs 
tulajdonba akarja venni Braun 
Évtfáak a város főterén á í í ö 
hírét, nmefyet Braun Eva s 
Ilii lei-tői kapott pénzen vásáte 
rojt. A köztulajdonba vétdTs 
hez azonban sziÜísSges a tutaj-* 
doivos hbl t láuyilváaUls & va<y 
eütélése. Igy 'most "a bíróság 
iu coutuiTiatiam pert folvtai 
le Hitler és Braun Eva e'üea 
és az érvényben levő jogszi-? 
báíyok szerint 10—10 évi T e ^ 
házat szabhat ki rájuk. 

MNDSz híradó 

A rókusi csoport 23-án, bét i 
főn fiéíuláii fél 5 ómkor yczis 
tóségt: üló>l, 6 ómkor pedig nő-
napot tart. 

Az Ujtomogyi tekpí csoport; 
hétfőn, 23-án c«te fél 8 órákon 
nőnapot tart. Előadó Nagjj 
F.ndJéné központi üg^-vesető. 

Az Osotnogyl telepi csoport 
23-án, hétfőn este 7 órakc* 
gyűlést tart. Kiömlő dr. Vámosi 
József orvos. Mindenkit racriy 
lettel vár a Vezetőség. 

Az Ujsomogyl trikpi csoport 
hétfőn este fél 8 órakor nz "Sw 
kólát>an központi előadévaí r.St 
napot tart. Mindénkl ott 1» 
gyen. 

Az MNDSz felsővárosi «ari-
portja 21-én este 8 órakor * 
»Vasutas szctelem? oituü 3 
felvonásos operettel mutálja be 
a felsővárosi kulhirgárdÜvaJ a 
Sziliért sugárul! iskola javái-a, 
i felsővárosi moziban. Min? 

dienkít szeretettel vii' a rende-
zőség. 

Az MNDSz felsővánosl catf-
portja 23-án, hétfőn este G-kor 
fartja a vezetőségi gyűlést, — 
pontos megjelenés kötelező, 
21-én, kedden 6-kor tartja tiig-
gyülését. Mind köt gvüiés a VA-
sárhelri sugárúti volt szodátde-
mokrata székházban lesz. Min-
denlit szeretettel várunk. 

í j ipwyísf t fsz^nzéc ié l ju fs ' l i 

ISzeles káipitosnicster 

SZERENCSEKETTOS 

recamiéja. Üzlet: AlÜlfl-

utcs 2. szám. 

Vágott baromfi, 
élelmiszer, gyfimOie*-
cukorka P 

iOK, vuianyiozox es vurauy~i — - m s T «"* n 
vasalók, pctróleumfőzők kap- I 7 f | | j f J f f f y i ^ . f | á i S 
hatók: Markovics műszaki S t ' 1 , T o l , l í ( , 
íet, Tisza Lajos-körut .44. I Kárász-utca 8. (Rosmanahft*;. 


