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Mérsékel! d.lkotali. dél! n é l , kevés feEblí. "tófraí 
Idő. Reggel egy-két helyen kőd. A meleg tovább tart. 

J1.5 F O K A T I S Z A 

'A Tisza Igen a lacsony v1?á!Iással Tcka j l g aoad , lej-

jebb á rad . V izének hőmérsék le te Szegednél TI.5 l ek . 

K a i Tlzá l lásnk: Csongrád 1S« ( ! • ) , Szeged 4*417). 

n a p i h e n d 

Vasárnap, szeptember I X 
Belvárosi Mozi 4, Ö. 8 óra-

kor: Professzor ur válasszon. 
Hétfőn: Kél férf i asszonya. 

Széohenvi üiimszmiiaz 4. 0. 
t órakor: Viborgft városrész. 
Hétfőn: Szercncsegyerek. 

Kor ró Mozi 4. 6. 8 órakor: 
Á boti ösvény Ktka. Hétfőn: 
Itotedfk fátyol. 

Újszeged) Mozi 4, 6. I éra-
. kor Külvárosi oirszioba. 

Somogyi könyvtár nvllva van: 
hétköznapokon ö órától 19-ig. 

Várost muzeum: hétközna-
pokon (szabadságharcos cente-
náris kiállítás, képtár és ősré-
gészeti osztály) » érától 14-ig; 
vasár- és ünnepnap (szabad-
ságharcos kiállítás és a mú-
zeum valamennyi osztálya) 9 
órától 13 óráig. 

Siolf,4iatos gyógyszertárak: 

Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; 
Just Frigyes: Pclöfi Sándor-
•ugórni 4'1/b; Tórók Márton: 
Csongrádí-sugérat; Sclmeczi 
Béla: Somogyilclep IX . u . 489. 

— A buknres'l értelmiségi 
koiigressziis. A w roc l aw i ér-
telmiségi vi lágkongrcsszu-

tt r o m á n k m a részivett ifildött-

tagjai pénteken azúiuol-
tak bo utjukről Al beszámo-
lón Groza miniszterelnök és 
a kormány tagjai is megje-
lentek Az értekezlet magáé-
vá tette o, wroelawt kon-
gresszus határozatát és ha-
tározati Javaslatot foga-
dod el. 

— AZ UJSAGIRÓSZÖVETSEG 
TAGGYŰLÉSE. A Magyar UJ-
sárrók O^zágos Szövetségének 

kerülete ma déle'őtt fél 12 
órakon az Ujság'róotthonban 
taggyűlést tart. 

— Szófiában most fejeződ-
tek he a magvar-bolgár ke-
reskedelmi tárgyalások. Az 
uj árucsereforgalmi egyez-
ményt szeptember 8-án Ír-
ták alá, amely 1949 decem-
beréig érvényes. Az egyez-
mény értékkerete 17 millió 
dollár, amely meghaladja az 
eddi i bolgár-magyar forga-
lom mértékét. 

— A l^INKASBIRÓSAG hat-
Siónapí börtönre ítélte Orge An-
tal csongrádi szövetkezeti ügy-
vezetőt. mert a Tisza-Körösvi-
tféki Táreu'nt száHitá 1 engedé-
lyét meghamisította és Régner 
Sándor hársaim ási keres I-cdő-
»ek szállított nz engedéllyel 150 
•aázsa tűzifát. 

— AZ MNDSz belvárosi cso-
portja hétfőn délután fél 6 
Órakor székházában tartja a 
móravárost csoporttal fennálló 
munka versen vének keretében 
másod'k xuíioráHs nőnapját. 
Előadó: Na 'ygyörgy Mária, a 
Szegedi Fandérfonógyár veze-
Wfe. 

AUTÓBUSZ 
k ü l ö n j á r a t 

Sáfitínrialvára 
12-őp. vasárnap reggel 

es 8 órakor 
dMulán 18 és 2Oérak0' 
ingajáratokat indit 

az I g a z g a l ó s A g . 

— ISKOLAAVATAS. Az újsze-
ged! rokkanttelcp Iskoláját a 
három koalíciós párt újjáépí-
tette. Ma adják át ünnepélyesen 
rendeltetésének. Ugyanakkor a 
hadirokkant szövetség a tanu-
lók közt tanszereket oszt ki. 

— Nagy áresések a Szov-

teluntéban A szovjet piaco-
don az utóbbi időben igen 

megnövekedett a zöldség, 
gyümölcs és tej felhozatal, 
aminek következtében Jelen-
tős áresések voltak a Szov-
jetunió egész területén. 

- VASARNAPTAR. Ezen a 
héten a [kővetkező helyeken tar-
tanak országos átlát- és kira-
kodóvásárt: 15-én, szerdán 
Szank-on, 17-én és 18-án, pén-
teken és szombaton Szentesen. 

— SZEGEDI PROFESSZOR 
SIKERE az orvoskongresszu-
son. A centenáris orvosi nagy-
héten Gellért szegedi profesz-
szor nf eljárással készített ana-
tórpiat preparátumofat muta-
tott bc, amelyek a kongresszus 
külföldi résztvevői között igen 
nagy érdeklődést keltellek és a 
külföldi hozzászólók rámutat-
tak arra, hofíy ez az eljárás uj 
lehetőségeket nyit meg ax ana-
tómiai kutatásoki terén. 

- A NYILASKERESZTES 
PART kőzrégvezetője volt Osz-
kár István kcvermcsi kereske-
dő, A népbiróság nem Jogerő-
sen másfél évi börtönre ítélte, 

— Izrael moszkvai nagy-
követe átnviij'otta megbízó 
levelét. Maiyerson asszony, 
Izrael Állam rendkívüli kö-
vete és meghatalmazott mi-
nisztere szeptember 10-én 
átnyújtotta! megbízólevelét 
Vlajszovnak, az elnöki ta-
nács alelnökének. A megbí-
zólevél átadása után Via 
szov és Mayerson. asszony 
megbeszéléseket folytattak. 

Kispest—Vasas 2:1 fi :1). NO 
iT., MéméHdfoés. GélRivők: 
Puskás (2). ffletve Marik. 

- MEGINDULT A RÁK EL-
LENI HARC. A cent máris or-
vosi nagyhét szombati 'ülésén 
WaM Béla egyetemi cnvjánta-
nár, az országos rák-bizcltság 
főtitkára bejelentette, hogy or-
sráaos viszonylatban megindult 
a rák elleni harc s ennek kap-
csán a közeljövőben sor kerül 
szűrőállomások fetá'litásdra az 
ország minden részében. Eze-
ken az állomásokon mindenkit 
megvizsgálnak és a betegelet, 
mnlamint e rákgyanusalat szak-
orvosokhoz atasitfák. Ez az nf 
Intézmény lehetővé teszi a rá-
kos megbetegedések htefében 
való felismerését és nagy mér-
tékben növeli a betegség gyó-
gyításának lehetőségét. 

- TOZVfiSZ AMSTERDAM-
BAN. Szombaton reggel 
az amsterdami keleti raktár hű-
tőházaiban lüz ütött ld és azt a 
déli órákig lem sikerült ektiía-

| ni. Tőbb mill ió kílógram hus, 
raj és tojás esett a tűzvész ál-
dozatául, aminek valószínűleg 
nagy hatása tesz a váAjs élel-
mezési ellátásában. Ilyen hatal-
mas tüz nagyon régen nem volt 
Amsterdamban. 

x i. torsira- fe Bépwaiaaia 
(vamok kezdők és haladók ré-
szere dr. Kosenbergné Urün-
wnld KtAra 2+38'1944-45. sz. 
tőig. eng gyorsíró- és gép-
iróiskoláiában, Dózsa György-
utca 2., földszint. (Kulturpala-
tanát-i 

Hinta 
lendül vidámad riéKány napja U 
Kolozsvári-téren. Zsibongó, ne-
vetgélő fyermeksereg hanctu 
rozza körül a z mj játékot és 
csengőn sión a hangfalé: Hinta, 
pafínta.. . 

A Mhfárosi kis ptotetátgyeT. 
méhek eddig nem részesülhet-
tek ebben az őrömben, cvá-
gyakoztak a hintázás után. Az 
MDP móravárosi pártházában 
megtudták mire öágynok a kis-
gyermekek és elmondták ahtd-
munkásoknak. Azok nem szól. 
tak semmit. Nehéz napi mun-
káink után azonban nem tel-
ték le a szerszámot, hanem 
leballaglak « Kolozsvári-térre, 
hogy h'ntát készítsenek. Három 
nap alatt elkészült a négyülé-
ses hinta, hidmunkásaink pe-
dig megkapták legnagyobb fi-
zetésüket: a boldog gyermek-
mosolyt. 

Anyakönyvi hírek 
Az elmulf héten tóületett 22 

Ura "és 28 leány. 
Házasságot kötöttek': KTantír 

Gáspár Csőr Eva, Komáromi 
István Balogh Rozália, Bácsi 
József Kopasz Margit, Balta 
Ferend Barnyás Hona, Díck 
Endre Herezo'g Panni, Brunner 
Péter Deák Mária, Dexler Ist-
ván Sánta Erzsébet, Csánvi 
Jenő Abrabán* Ibolya, Bartók 
Antai * FoTrai "Rozália, Nyárt 
Antal Csókás,! I l ona , Kószó 
József Csikós Ilona, Magyár-
ván "Mihály Sípos 'Etelka, dr. 
Dőltre Gábor Végvárt Jul ianna, 
Dózsó Imre Pakat Rozália, 
Molnár Ferenc André "Rozália, 
Te íbisz Péter Halát Anna, Su-
gár István Veres Klára., Gróf 
M i M í y Farkas Rózába, dr. 
Németh András Pagonvi Eva, 
Bar i t Béla Sauer Rozália, Szén 
Lajos Papát Mária, Tudort'Jú-
nos HTndek Erzsébet. Vratanov 
Gvörgy Patak) Margit. / 

"Elhatlak: özv. Katapls Bé-
Táné 56, Massong Miklósra? 65. 
Nógrádi Bélán é 22, Kocsi Ist-
ván 49, Tan" András 59. Szőker 
EVzsébet 20. LőrmcZ Pál 35, 
Német Pál 67. Szígethv István 
64, őzv. Dlbaum1 Jakabnő 69. 
Líppa) Józsefné 61. Szova Jó-
zsef '68. Palócs Ródogné 51. 
Kiss MíkTósné 51, Stefandet 
Ferenc 38. Holtam Ferenc Já-
nosné 35 éves korában, 

ono 

- EGY EVT RÖRTÖNBÜN-
TETEST kapott Pásztor Vil-
mos makói kovácsmester, roe'i 
a nyilaskeresztes párt Járásve-
•efője volt, 

- HALÁL AZ UTCÁN, 
Szombaton délelőtt a Boldog-
asszony augámton összeesett 
és meghalt őzv. Rotter Lajosné 
Bokor-utca 5. szám alatti ház-
tartásbeli. 

x Zongorát, orgonát, harmló-
níumot tökéletesen hangol, ja-
vít Rnkovszlky, a Nemzeti Szlin-
ház és a ZéneKonzervatóríum 
bangorója. Rr. Jósika-utca 31. 
Telefon: R 31. 

x Házasság. Veres Klára és 
Sugár István ma débitán fél 
6 érakor tartják esküvőjüket 
a felsővárosi minorita temp-
lomban. [Minden külön érle-
rftés beívelt.) 

x 14 knrálos arany Jegv-
gvürüt a legotcsóbban adta 
Fischer ékszerész, KrauzdI-tér 
3 Szeged. 

Szigorú itéleí a munhasbiróságon , * 
ffekefeváqásért 

Oiévi fegyházra, iparengedélyelvonásra és üzlet* 
helyisége elkobzására itétték Balogh István hentes 

mestert 

Nagy érdeklődés melleit Mr-
afta a szegedi "raunkásbfró-

dr. Margita István elnök-
letével Balogh István jómódu 
szentesi hentes és mészáros 
bünügyét. Balogh február óta 
két mar l i / .L jyo í c borjut, hét 
sertést és W a t birkát vágott 
engedély nélkül feketén. 

A munfcásbiróíág szngoruíté-

'soi 
test. ötévi 'fegyházra, 

lettel'sújtotta n TekeFézö hieiiv 
ra, flteévíj 
forint va- ( 

tésére,i 
pénzbüntetésre^ 

lparengedélyetvonásra, üzlet-; 
helyisége igénybevételére, 
Szentesről hatl iónapi kitiltásraí 
ítélte és az ítélet h ír lapi "kőz-, 
zélé telére kő telezte. 

— AZ ORSZÁGOS TERVHI-
V A T A L B A értekezletet tartot-
tak az újításokkal és találmá-
nyokkal kapcsolatos kérdések 
rendezése tárgyában; Az erre 
vonatkozó tervezet foglalkozik 
az újítási Javaslat szerzőinek 
megfelelő jutalmazásával és kü-
lön előnyöket biztosit azoknak 
a feltalálóknak, akik nemzet-
gazdásági izempontból értékes 
találmányaikat az államnak 
ajánlják fel, 

x Komáromi Térfika lapja vi-
tása,) a legjobbak. Kárász-utca 
5., az udvarban I A címre ké-
rem figvelni. 

— FELHÍVÁSI A Lőw Immá-
nuel-könyvtárból a dCportáeió 
alatt 1944-ben különböző he-
lyekre vitték el nagyértékü 
könyveket olvasásra, tanulni á-
nyozásra vagy a könyvek meg-
mentése érdekében. A Lőw-
könyvtár most rendtezés alatt 
á l l és a hitközség vezetősége 
körülbelül tudja, hogy ezen 
könyvekből kiknél vannak. Fel-
kéri mindazokat, akiknek bir-
tokában ezen könyvtárból köny_ 
rek vannak, azokat a legrövi-
debb időn belül a hitközségi 
irodába szállítsák be, mivel a 
nagyértékü könyvtár1 ezen köny-
v«k nélkül csonka és hiányos 
A hitközség kér! azokat, akik-
nek tudomása van arról, hogy 
kiknél vannak ezen könyvtár-
hoz tartozói könyvek1, azt jelent-
sék be a hitközségnél. 

x Házassá*- Dr. Dettre Gá-
bor mütősobész és Végvári Ju-
lianna há7.asságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés he-
lyett.) 

Ssinkig- Film- Rűvéssefj 

Pincérek 
a borravaló ellen 
A Ve n fl égl á ló ipa ri M n nl; ás ok 

Szakszervezete szeged) 'cso-
portja gyűlésén az ott meg-
jerent tagok egyhangúlag til-
takoztak a borravaló elten és 
elhatározták, hogy magukévá 
teszik a vezetőség indítványát, 
hogy a vendéglőkben minde-
nütt táblát helyeznek el 'Bor-
ravalót nem fogadunk el« fel-
irattal. 

A gyűlésen megjelentek ki-
jelentették, hogy" ők munka-
sok és flket a munkájuk után 
megillető fizetésben részesí-
tik. 

A vendégláfóipari munkások-
nak kezdeményezése a haladó 
munkás lépése a dolgozók 
nagy csaTádja felé, amikor ís 
felismeri a reá háru ló felada-
tot és a régi ' un világ csöke-
vényeit — a munkást oly le-
alázó borravalót nem Tagadja 
ei többé 

mindenül 
v á s á r o d a t i BÚTORT 

több havi részletre is 
a Vorsenybutori aktárban a Föpósta mellett | 

I C A i C Ü S Z I , 1 

Debrecenbe készülnek 
a szegedi munkásda losok 

A Szegedi Általános Munká i 
Dalegvlet a felszabadulás ól©1, 
á l landóan fejlődik a dalkufrj 
tin-a területén, Törköly Fest 
renc elnök és dr. Endrődi Fe^ 
renc karnagy vezetésé vei. f) 

Eblien az évben több hery' 
beit és vidéki hangversenyeai 
való közreműködésén k í vü l 
újra énekellek a nídjóban ísu " 
Erről a műsorral a Rádi® 
hanglemezt ís készített. 

A kórusnak — meívben ©[ 
szegedi szakszerveitek vnjaK 
mennyi szakcsoportja lképvt* 
selve "van — ma már az eg" 
orszáigban eíismert a magas 
szmvonaíu énckkdttúrája, 
az év már annyira esemény 
dus volt, hogy" több vidék 
hangversenymeghivást 
nem tuotax elfogadni. ( 

Most a Debreceni Munklá® 
Dategyfet hangversenyére kfe 
szülnek, amelv ugyancsak sm 
keresnek Ígérkezik. 

* » l 
- CSAJKOVSZKI EST.' 

Afagánalkalmazoltalc Szaksz 
vezefe kebelében mükődö »Mi 
zsíkabarálok Társasága' pént_ 
ken este rendezte meg másow) 
diik gramofon hangversenyéig 
amelyem a nagy orosz zeneszciv 
z3, Csajkovszld két nagv müve, 
a Ilegedüversenyi és a VI. [PaV 
hetique) szimfónia hangzott cl, 

(*) Szalvmazon 400-an vif« 
tették meg tervüket a mai fái 
n h l s t ó előadásra. A Nemze 
Sziníiáz táisaínbázának előadá 
sai megmozgatták a tanyai 'él 
falusi tömegeket. A nagysikert, 
dorozsmai előadás után ma 
Szatynrazon szabadtéren ndfí 
elő a lájszinház Senmh esany) 
Jeít. Or.van nagv érdeklőf lé í 
váltott ki a szátvmazíak körét 
f>en az előadás, hogv szómba) 
dél ig elővételben 400 jegy fta 
gyolt ef , 

(x) Felhűvjttk a színház táj 
tóga tóinak figyefniét ai-ra a 'kŐÍ 
rüjménvre, hogv a jövő s7.ezo» 
folyamán a színház olyan bérW 
relsorozatra kötelezte Te ma* 
gát, hogv szabad előadást cfe 
léi (bértetszüneD ídőhi.injj 
miatt alig lesznek. A színbáY 
I>érTete7ésót a Magyar Nők Di 
mokratikus Szövetsége végzi 
szeptember 15-én ferárjuk © 
bértelezésf lehel őségét. Még 
nébánv helv kanba tó a Be mm) 
tató-^és Á-hérfethen s kéry 
Jük n közönség érdeklődő rát 
szét, hogv igyekezzék szenten* 
ber 15-tg hezárÖTng helvét Mr* 
tositnni. Az MNDSz n közönség 

'rendelkezésére á'I mindennap-
délelőtt 9-től 1-ig és délután 
4-tő.i 6-fg. Telefon: 436 

—V • 

Kelemen-utca 11. 
ütem: KossirnL.-'^ut 5. 

Halálozás. Fájdalommal 
tudatjiik, hogy özv. Korom Mí« 
hályné szeptember 11-én el-
hunyt. Temetése szeptemheff 
13-én délután 5 órakor a Dtf-
Ronics-tenietőben. Gyászmise 
szeptember 14-én 7 órakorj 
Gyászoló család. 

BURGONYA 
beérett téli eltartásra 

kapható és előjegyezhető 

m\lst d étöfőde.Sí^^ 
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