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FI,BOMLIK AZ ID(Í 
Elénk déli, délnyugati, később nyugati széf. délnvu-

ffrtról felhősödés. Néhány helyen, inkább csak a 1>u-
nánltilon eső, esetleg zivatar. A meleg egy-két (okkal 
niérséklőillk. 

APAD A TISZA 
A Tisza igen alacsony vízállással Csongrádig apad, 

lejjeh árad. Vizének hőmérséklete Szegednél £2 fok. Mai 
tiszai vízállások: Csongrád 134 (16), Szeged 35 (18). 

NAPIREND 

Kedd, szeptember 14. 
Belvárost Mozi 4. 6. 8 óra-

kor: Köt férfi asszonya. 
v'7Ö"h I) t! i ' 4, 6. 

8 órakor: Hetedik fátyol. 
Korzó Mo/i 4. 6. 8 órakor: 

Szerencscgyorek. 
Ujszegeöl Mozi 4, 6. 8 óra-

kor KüIvJrosi "őrszoba. 
Somogyi könyvtár nyitva van: 

hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Szoteálalo* fvAgvsierttkrak: 

Borbély őrök b. Ugrv T.: 
Tisza Lnjos-krt. 20; T.eskó Vil-
mos: Újszeged, Vedres-u. 1; 
Nagy örök. !k. dr. Hangny: 
Bofdogasszonv-sgt- 31; Zakar 
S. örök. Ic. Mi'tlié Mihály: Va-
Iérja-téc 1. 

— ld. Komócsin Mihálv 
elvtársat a Szakmaközi Bí-
zottság megyei titkárát a 
köztársasági elnöld hivatal 
létszámába elnöki tanácsos-
sá nevezte, ki a köztársaság 
elnöke. Itt említjük meg, 
hogv helvéhe megvel titkár 
Kflvi Bőin elvtárs lelt. 

- A TVBLÓHANTAS elvég-
zésére vonatkozó rendeletet a 
nflTvgazdák többsége nom érzi 
szívügyének. Igv Hódmezővá-
sárhelyen is elhanyagolták a 
tarlóhántást. A fetieientést tcr. 
mészete^en a sznbotáiók ellen 
megtelték és a kihágás! bíróság 
eddig husz nngvgazdát bűn te. 
tett meg 1200 forintig terjedő 
pénzbüntetéssel. 

— A R \L\TONFORED) 
RORHETET vasárnap délelőtt 
nyitotta meg Dobi István föld-
müve'ésügyl min'szfcr. Drszi'dé-
ben k'ie'enle'le. hogy a felosz-
tott naayszölök helyén keletke-
zett ezernyi f is Szőlöbt tokokon 
ma már hatalmas lépéssel ha-
lad a szőlőkaltura fef'ödése. A 
föidmflvel{"flayl minisztérium 
mindent e'kövef, hogy a gazdá-
kat anyagilag támogassa és a 
hároméves terv során ezen n 
borvidéken 60 hold területen 
létesítenek amc l'rtf szőlővessző 
szaporulati anyatelepet. 

- ÍTÉLET A PÖCSPETR1 
PLÉBÁNOS TESTŐREINEK 
BŰNÜGYÉREN. A népbiróság 
hétfőn hirdetett ítéletet Köbll 
János pócspetrt lakos és 18 
társa. Asztalos plébános »test-
őrett bűnügyében. A bíróság 
két hónapi fogháztól egy évig 
terjedő börtönre Ítélte a vád-
lottakat. A z Indokolás szerint a 
vádlottak valamennyien elkö-
vették a rájuk rótt bűncselek-
ményt, dé enyhítő körülmény-
nek vették, hogy a volt plébá-
nos által alkalmazott fclki-
kényszer hatása alatt cseleked-
tek. 

— A SZOVJETUNIÓ 58 há-
ború* bűnöst adott kl Lengyel-
Országnak. kőztük van az ausch-
wietzi tábor első parancsnokais 

x 14 karátos arany jegy-
gyűrűt a legolcsóbban ndía 

— Dr. Dftrói f.ahor, ai sze-
gedi tudományegyetem rek-
tora és kiváló szemészpro-
fesszora nagy érdeklődéssel 
kisért németnyelvű előadást 
tartott a budapesti orvoshé-
ten az azorenol alkalmazásá-
ról és az ezen a téren elért 
eredményeiről. 

- A MAG VAR-SZOVJET 
MŰVELŐDÉSI TARSASAG fel-
hívja tagjait, hogv azok, akik 
a szovjet ünnenl f.lmnapok ok-
tóber elsejei díszelőadására, to-
vábbá a 2. és 3-ikii ünnepi elő-
adásaira mozijegyet igényelnek, 
Igénylésüket a társaság titkár, 
ságán&l mielőbb naponta este 
6—8 óráig Írásban vagy szóban 
okvetlen jolentsék be. Jelentke-
zési haláridő: 18-a szombat es-
te 8 óra. 

— A Nemzeti Parasztpárl 
országos értekezlete. A Nem-
zeti Parasztpárt iszerdán dél-
után 2 órakor tartja Buda-
pesten szeptemberi országos 
értekezletét. Az értekezleten 
résztvesznek a, párt ország-
gyűlési képviselői, közigaz-
gatási és szövetkezeti veze-
tői, megyei titkárai, vala-
mint a megyei titkárságok 
tagjai. Az ülésen Veres Pé-
ter elnököl. Erdei Ferenc 
főtitkár fontos beszámolót 
mond a párt időszerű politi-
kai feladatairól és a téli 
műnk a programról. 

— A Szovjetunió vasárnap 
ünnepe l ie a páneé 'osok nap-
Ját. A Szovjetunióban va-
sárnap mindenütt megünne-
pelték a páncélosok napját. 
Bulganyin tábornok napipn-
ráncsában méltattat a páncé-
losok érdemeit. 4 

— ZAGRARRAN 43 IIALAL-
RAITÉT.T USZTASA! KIVÉ-
GEZTEK. A zágrábi legfelsőbb 
lnróság által nem régen halál-
raítélt 13 usztasa torrorista ke-
gyelmi kérvényét a nemzetgyű-
lés elnöksége elutasította és 
így vasárnap reggel végrehaj-
tották rajtuk a halálos ítéletet, 

— Kizárták a román szak-
szcrvozclből a mozgalom 
egyik vezetőjét. A román 
szakszervezeti főtanács vég-
rehajtó bizottsága kizárta a 
szakszervezetből Ardclea-
nut, a bukaresti szervezet 
vezetőjét. 'Megállapították 
róla, hogy a fasiszta Anto-
neseu rémuralma alatt rend 
őrségi besúgó volt és igen 
sok mozgalmi embert jut 
tátott börtönbe. A felszaba 
dúlás után becsempészte 
magát a szakszervezetbe és 
ott vezető állásra tett szert 

Biharmegye 
nem épp Szeged határába 
esik. Sok állomáson megáll a 
vonat, amig odaér. A szegedi 
dohánygyár munkásait azon-
ban nem riasztotta vissza a 
távolság: két héttel ezelőtt 
vonatra ültek és elutazlak 
Mezőgyánra, meg Nagggyan-
tára, hogy iskolát építsenek, 
kis falusi iskolákat a sze-
génypnrasztok gyermekeinek. 
Volt urasáyi iskolát, egyházi 
iskolát építettek: ufjá. Ahol 
azelőtt dülledcző kis házi-
kók álltak, most a »Dolgozók 
az iskolákért« mozgalom ke-
retében egyre főbbem csiuo-
sodtak ezek a kis épületek, 
újjászülettek a padok, a táb-
la, a katedra. Alig két hét 
alatt tiszta, egészséges Isko-
lákat adtak át a hálás peda-
gógusoknak és a nemkevésb-
bé hálás szülőknek, csillogó-
szemű kisdiákoknak. A sze-
gedi dohánygyár munkás-, i jó 
munkát végeztek fíiharbanés 
nemcsak az ország újjáépíté-
séből vették ki részüket, de 
jelentős részt vállaltak 
a munkás-parasztszövetség 
megszilárdításából ts. 

Ax ösferretohüche Zeitung 
, etenif, hogy u jabb amerikai 
árHszálUtmánv érkezett Au-
sztriába, melynek következté-
ben az osztrák vaskereskedők 
nagymennyiségű amerikai ere-
detű drótkerítéshez Jutottak. 
Ezek a drótkerítések egy mé-
ter magassak és nagyon ritka 
sodrásúak. Tehát nem nagy ke-
reslet mutatkozik iránluk. 

Azonkívül nagy tömegű szeg 
érkezett, amely rozsdás átia-

lotban került a kereskedők-
höz. Igáz, olcsóbb mint az 
osztrák szeg, viszont meg kell 

UJ GERFLYVETO 
VILÁGCSÚCS 

Az osztrák-csehszlovák válo-
gatott női atlétikai verseny so-
rán az osztrák Bauma, a női 
gereiyvetés ol impiai bajnok-

Fischer ékszerész, Klauzáí-tér j nője " 48.63 méleres éredmé-
8 Szeged. nvévol u j világcsúcsot ért el 

ES DOHÁNYGYÁRI AZ MDP BELVÁROS II . 

PARTSZERVEZET 

„ D o l g o z ó k a z I s k o l á é r t " 
akció keretében 18-án, szombaton este 8 órakor 

M U í o r o s E s t e t 

rendez az Ipartestület márványtermében. 
Műsor Btán reggelig tánc! 

tere 
egy igényelhető Belváros 

szám alatt 

BÜFFÉt 
I f „ Aradit Vértanuk-

— A SZEGEDI PEDAGÓGU-
SOK Szabad Szakszervezetének 
Nőbizottsága 15-én szabó-var-
ró tanfolyamot indít. A tanfo-
lyamon résztvehelnek a peda-
gógusok és családtagjaik. Je-
lentkezés naponta 5-7-ilg a Mé-
rei-utcai általános iskolában 

— LIOFFMANN, A MAR-
SHALT.-SEGÉLY vezérigazgató-
ja elrendelte, hogy a Marsball-
segéllyel kapcsolatban Angliá-
ban működő amerikai bizottság 
vizsgálja felül az angol-szovjet 
kereskedelmi tárgyalások anya-
gát. A Marshnll-szerződés ér-
telmében ugyanis a Marsball-
országok csak Amerika által 
megengedett árukat szállíthat-
nak a Szovjetunióba és a ke-
leteurópai országokba, ellenke-
ző esetben Amerika nyomban a 
segély megvonásával fenyegeti 
őket. Az amerikai nagytőkések 
meg akarják akadályozni Ang-
lia és a Szovjetunió kereskedel-
mi kapcsolatainak kifejleszté-
sét és teljesen a dollár rabszol-
gájává akarják tenni Angliát 

— TÖMEGESEN TÉPNEK 
HAZA A CSEHSZLOVÁK 
EMIGRÁNSOK. A köztársasági 
elnök közkegyelmi rendelete 
alapján az elmúlt három hó-
nap alatt hatszázan tértek visz-
sza Csehszlovákiába olyanok, 
akik a februárt események után 
külföldre szöktek, javarészt 
Németország nyugati övezetébe. 
.4 hazatérők szerint az ameri-
kai megszálló hatóságok min-
den ulon-mődon meg akarják 
akadályozni Hazatérésüket. 

— Félmillió ember {önte-
teit Berlinben a béke mel-
lett és a fasizmus ellen. A 
németországi szovjet övezet 
városaiban és községeiben 
vasárnap mindenfelé nagv 
tömegtüntetések és gyűlések 
voltak, amelyeken tüntettek 
a béke mellett és a fasizmus 
ellen. A Berlinben tartott 
gyűlésen hivatalos becslés 
szerint több mint iííO^Oem 
ber vett részt. A tüntető 
gyűlések minden zavaró ese-
mény nélkül folytak le. A 
szovjet küldöttség vezetője 
beszédében megbélyegezte 
az imperialista erőket, ame-
lyek ismetmj háborúra uszí-
tanak 

E V E R I T dup agolyós 

TOLL 30Srl 
S Z E M E S I irógfepMllalatnál 
SZEGED, Széchenyi-tér 1. Telf. 6-41 

Az USA drótkerítéseket és rozsdás 
szegeket szállít Ausztriának 

v a Marshall-terv keretében 
ál lapi tani, hogy Ausztria elég 
szerét termei az ország szük-
ségleteinek fedezésére, sőt ki-
vitelre is l ud termelni. A* 
amerikaiak »segélyszállítmá-
nyaikban« olyan árukat akar« 
nak a Marsbafl-országok nya-
kába sózni, amelyeket sa já f . 
piacaikon nem tudnak elhe-
lyezni. Nem törődnek azzal, 
hogy a segétyzett országnak 
szüksége van-e erre az árura, 

j vagy sem. Ez a fajta segélye-
rzés csak az osztrák fnkosság 
1 munkanélküliségét, tehát a 
1 nyomor növekedését segjtiieio. 

- UJ EGÉSZSÉGÜGYI TA-
NÁCSADÓT ÉPÍTENEK ALSÓ-
VÁROSON. Az alsóvárosi egész-
ségügyi tanácsadó mai 'formá-
jában nem felei meg hivatá-
sának. Egészségtelen körülmé-
nyek között 'működik, éppen 
ezért dr. Viola György elv-
társ, tiszta főorvos 'javasratára 
a mérnökség tervet dolgoz ki , 
hogy az alsóvárosi iskolában 
mielőbb modern egészségügyi 
tanácsadiót 'építsenek. 

- SVÁJCI TÜNTETŐK 'AZ 
AMERIKAI HÁBORÚS USZÍ-
TÁS ELLEN. Zürichi jelentés 
szerint az ottani Apolló mozi 
előtt vasárnap többszáz főnyi 
fiatal antifasisztákból álló tö-
meg tüntetést rendezett a »Vas-
fűggöny« cimü amerikai uszitó 
film előadása elten. A tüntető-
ket a rendőrség oszlatta szét. 

- ISKOLAI HIR. A Mérd-
utcai általános iskolában meg-
alakult a »DoIgozók iskoláját 
Beiratkozások V—VIII. osztá-
lyig délutáuoiikint 5—7-ig Igaz-
gatóság. 

- MŰSOROS EST. A Volt 
Hadifog! yoii Bajtársi Szövet-
sége szombaton este jól sikerült 
műsoros estét rendezett a Vár-
ban. Az est tiszta jövedelmét 
a volt hadifoglyok megsegí-
tésére fordit iák. A műsor után 
hajnalig tarló bál szórakoztatta 
a nagyszámú közönséget. 

- LIRÁNKINT EGY HÓ-
NAP. Llc*ka István nagyszék-
sósi napszámos mérgében, mert 
bérét természetben kapta ki 
készpénz helgett, három tömötl 
libát lopott gazdáiétól. A tör-
vényszék hároaV havi fogházra 
ítélte. 

- HIRTELEN HAI.AL. Ba-
gony Annia 2 éves csongrádi kis-
leány hírtelen meghalt. A ha-
lál okának megállapítására el-
rendelték a holttest felbonoo-
Iását 
' - NAPOKIG J ó L ÉLT egy 
kunszentmikiősi szállodában: ifj. 
Dénes Béla szentesi pincér. Egy 
nőismerősét feleségekónt jelen-
tette be és ettek-itiak, majd 
mikor forró lett a talaj 8 lá-
buk alatt, megszöktek. Rövide-
sen elfogták a rovottmultu pin-
cért. A szegedi tőrvényszék csa-
lásért három havi fogházra ítél-
te. 

x Tudja fia inie, noigy 4 <frb 
»Mmíatür« fénykép csak 3 fo-
rint, Ievelezőlapnagyitás 6 fo-
rint darabja Brunner fényké-
pészmesternéf, a rókusi Tcmp-
fom mögött. 

- SOROZATOS csalásért ke-
rült a szegedi törvényszék elé 
Herczeg Gyula Kossuth Lajos-
sugáruti kereskedő. Sertésre, 
tojásra, lugkőre, burgonyára 
vett fel kisebb-nagyobb előle-
geket, de a pénzt elitta^ és az 
árut nem szállította le. A tör-
vényszék jogerősen kilenc hó-
napi börtönbüntetésre Ítélt© 

— KILENCVENEZER FO-
RINTOS KÖLTSÉGGEL ÁLLÍ-
TOTTÁK HELYRE AZ AL-
GYÓ-FARKIRÉTI « !SKOI ,AT . 
Nagyszámú, lelkes közönség 
eíőtt adták á t vasárnap ren-
deltetésének az á l lam álta< 901 
ezer forintos költséggel telje-
sen újjáépített algyő-farliirélt 
(iskolát. Modern tanterem, mo-
dern tanilólaklás épült az isko-
lában. Az avatáai ünnepségeit 
megjelent dl*. Páti Ferenc fő* 
Igazgató, pártunkat Perjés* 
László elvtárs képviselte, a'Jdl 
tószédében méltatta az isko-
lák államosításának és az fa-
kofák újjáépítésének jelentő-
ségét. 

x Gvorstré- és géjrirdlant*-, 
I,vamok kezdők és haladók rS 
szére dr. Kosetibergné Grürt 
wald Klára 2338/1944-45. s t 
főig. cng. gyorsíró- és gép-' 
tróiskolájában, Dózsa György-
utca 2., földszint. (Kulturnaló' 
Iánál.1 

— ÖTVENEZER FORINT az. 
ALFÖLDI MEZÖGAZDASAGfi 
INTÉZET TOVÁRBI UJJAÉPI-
tésére. Az Alföldi Mezőgazda^ 
sági Intézet további újjáépítő* 
sére hétfőn 50 ezer forint ér-
kezett, amelyből belső borén-, 
dezéseket szereznék be és foly-
tatják a gununövényok és ;y 
csipősségmenles paprika kik'"' 
séríetezési munkálatait. 

I1ALALOZAS. Hétfőn reg-
gel özv. Horvt'.th Józsefné vá-
ratlanul elhunyt. Temetései 
szerdán délután 5 órakor les®', 
a Dugonics-temető ravatalozó-
jából. Az elhunytban Horváth 
Elemér forgalmi adó tanácsod 
édesnnvját gyászolja. 

x Kii szénéin yTVánitás- Mind-
azoknak, akik felejthetetlen 
férjem, Stefánoel Fereneef 
utolsó útjára elkísérték; roko-
noknak, az Ipartestület fa-, 
ipari szakosztályának, a DMS0 
lés a Tisza vezetőinek, verseny-
zőinek és a sporttársaknak, a 
Cip'őszövetkczetnek, jóbarálok4, 
nak és a sok-sok ismerősnek 
ezúton mondok szívem mélvS1 

hőt bálás köszönetét, özv. Sle-
Mndel 'Ferencné és gyermekéi 

— LESZALLITJAK'A KON-
ZERVEK ARAT. A közellátás) 
hivatal közötte, hogy a nö-
vény- és főzelékkonzcrvok 
árát 25 százalékkal feszáhit-
iák. Kísértetek folynak arra,, 
hogy a külföldről behozott do-j 
hozón vagon kiküszöbölésén* 
a lumín iumból állítanak ctö doJ 
bozokat. Amennyiben ez sikro 
röf, a konzerveit árát még k • 
vább csökkentik. 

— TÍZMÉTERES fára akasakf 
tolta fel magát Tóth Ju l iann* 
1 8 éves átokházi leány az ottaJ 
ni Rivö erdőben. A járókelőid 
vették észre a tölgyfán csüngj 
bolttestet és azonnal érlcsiteta 
ték a rendőrséget. A kiszállt bl-. 
zottság megállapította, hogy a* 
öngyilkosság 24 órája történhet 
tett. A holttestet óvatosan le* 
eresztették a magostól és 1 le-
szállították a törvényszéki 
bonetanra felboncolása végett,: 

Békebeli magyar p e r z s a s i ő n y e p k 400 írt-
tól, keleti nerrsa szőnyegek már500frt-tól 
kaphatók Nemes Mihály StOSmíSSí 


