
DfiLMAGYARORSZAö Szerda, 1918 november 3. 

HIREK 
A TISZA SZEG EDNÉL APAD 

A Tisza igen alacsony vízállással Vásárosnamény 
és Szeged közölt apad, máshol árad. Vizének hőmér-
séklete Szegednél 12 fok. Mai vízállások: Csongrád 155 
(15), Szeged Sö (13). 

TÖBBFELÉ UJABB ESÖ 
Mérsékelt szél, erősen felhős idő, reggel helyenként 

kőd. Többfelé ujabb eső. A hőmérséklet nem változik 
lényegesen. 

,N \PIKF.M): 
Szerda, november 3. 

Nemzeti Szinház este 7 Ara-
kor: Éva. »T«-bérlet. Rendes 
helyárak. 

tieivarosi Mon *, 8, 8 Ara-
kor: Késői találkozás, 

Széchenyi Móri 3, fél 6 és 
8 órakor: Karaván-

Korzó Mozi: 4, 8, 8 Arakor: 
Románc. 

.somogyi könyvtár nvtlva van: 
nélkóznnpokon 9 órátAl ISMg. 

Egyetemi Könvvtir reggel 
6 Arától esle 1 Aráig van 
nyitva hélkörnnpokon. 

S.M»t«aiat»s g r f t m u r ü r a l l : 
Lemzinger őrök.: Horválh 

Mihálv-ulca 9: Pósa Halázs: 
Kálvária-utca 17; Salgó Éva k. 
dr. Tichy H : Mátyás-tér 4: 
Selmeczy Kél a: Somogyitelep 
IX utca 489 

— A Szakszervezeti Ifju-
munkás és Tanonemozga-
lom nagyszegcdl titkársá-
ga dicséretben részesíti 
Hargitai Mária. Keeske-
méli Margit, Gubi írnia 
elvlá-stiö'ret. akik a nagv-
S7C 'e:li t't'rárrág otlliondi-
szitése versenyében a leg-
jobb munkát végezték. 
- SZEGEDI KÖZUTAK AL-

I.AMOSITASA. Megtörtént Sze-
geden a törvényhatósági 
ulak átkelő, vagyis a város Lel-
te Ti le téré eső szakaszainak ál-
lamosítása. A helyszíni licjárást 
a város küldöttéi az Allamépi-
tészcli Hivatallal, mint a közle-
kedésügyi minisztérium meghi-
xolljáUBl végezték el Az álla-
moritol! utak karbantartásáról 
ezulán az állam gondoskodik. 
Szeged 307 kilóméternyi tör-
vényhatósági ulját 1950 végéig 
mind álhunosilják. 

— Romániában államosították 
nz. egész filmipart és a mozgó-
síinházakat is. 

ftramo'onlemezi 
c s a k 

- HALAI.OS Vf.GO TIL-
TOTT MŰTÉT. Hétfőn a men-
tők haldokolva szállították a 
női klinikára Kábák Mária 52 
évei algyői lakost. Az orvosi 
vizsgálat megállapította, hogy a 
szerencsétlen leányon tiltott 
mát cet hajlottak végre. Kabók 
Mária a klinikán néhány órai 
szenvedés ulán meghalt. A rend-
őrség megind tolta a nyomozást 
a lil e tl mltétet végrehajtó jir 
vasasszony kézrekeritésére. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dért Társaság és a budapesti 
Nemzeti Bizottság november 
0-áu a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom 31. évfordulóján 
díszelőadást rendez az Operá-
ban. 

- ÖT DISZNÓÉRT HAT 
HÓNAP. Rázó József hódme-
zővásárhelyi lakos a város, 
körüli tanyákon az éi leple 
alatt őt disznót lopott el és 
azokat a nagymágocsi piacon 
akarta értékesíteni. A rend-
őrség azonban elfogta és a 
disznótolvaj bíróság elé ke-
rült, ahol jogerősen hathóna-
pi börtönre ítélték. 
— Halálra nyomta a kfifnl. 

Beszámoltunk arról, hogy szom-
baton délben Jani János vá-
rosi alkalmazottra a Felsővá-
rosi fekete földeken ráomlott egy 
kőkerítés és a szerencsétlen em-
bert súlyos koponyaalapi csont-
töréssel ax&Hitottak a kórház-
ba. Jani anélkül, hogy eszmé-
letét visszanyerte volna, néhány 
óra múlva belehalt súlyos sé-
rülésébe. A rendőrség megindí-
totta. a vizsgálatot, hogy meg-
állapítsa, kit terhel az ügyben 
a felelősség. 

— öngyilkosság. Ifj. Fapdi 
István 40 éves, Sz.entraihály-
telek 679. szám alatt lakó föld-
műves a kettős ünnep alatt el-
tűnt, Családja mindenütt keres-
te és már a rendőrségen akar-
ták jelenteni eltűnését, amikor 
végre a Tompa-dülőben egy 
présházban ráakadtak Papdira, 
aki ott egy gerendára felakasz-
totta magát. A nyomozás meg-
állapította, hogy Pnpdi öngyil-
kosságot követett el. 

X A Wiener SSngerknaben, 
a bécsi Szent István dóm 2a 
tagu világhírű gyermekkórusa 
novemtar 14-én, vasárnap este 
fél 8 órakor a Tiszában hang-
versenyezik. Műsorukon Palcs-
trina, Scarlatti, Mozart. Seuh-
bert szerepelnek. Mint külön-
legességet előadják még Offen-
baoh: »El jegyzés lámpofénynék 
cimii egyfelvonásos operáját 
(korhű jelmezekkel), valamint 
a bécsi keringőkirály: J. Strauss 
Kék Dnna keringőjét is. Je-
gyek Koncertnél. y 

Kovács I b o l y é n á t 
Hid-atca 

X Tagsági könyvecskébe, 
R. G. pártmunkás és SzIT iga-
zolványba 4 drb. fényképi 3 fo-
rint Brunner fényképészmeslcr-
nél, a rókusi templom mögött. 

x Kályha, tüzliety, zománco-
zott edény minden jövedelem-
hez kapható. Bruckner Testvé-
rek vasker. rt , a melegvíz kut 
níu. 

Szerdán, 3-án: 
Csütörtökön, 4-én: 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
miisora 

Éva. iT« hérlel 3. Rendes hely. 
üianco Posnet színvallása. — 
Scapin csinyjei.t T« b. 3. előad 

Péntek, 5-én 7 Arakor: Aida. »E« bérlet 4. 
Szombat, 6-án 7 órakor: Blanco Posnet színvallása. — 

Scapin csingjei. iS« bérlet 3. 
Vasárnap, 7-én d. u 3 órakor: Éva. Bérletszünct. Rendes hely. 
Vasárnap, 7-én 7 órakor: Gianni Schicchi. — Kényeskc-

dök. — Fából faragott királyfi. 

Tájszínház miiso'a: 
November 5-én, Szöreg KÉNYESKEDőK, Tornyos Pé 

ter. 
November 9-én. Ilmvásárhcly: IDEGEN GYERMEK. 
November 12-én, Kiszombor: KÉNYESKEDőK, Tornyos Pé-

ter. 
November 13-án, Sándorfalva: SCAPIN CSINYJEI. 
November 16-áu, Kislelek: KÉNYESKEDŐK, Tornyos Pé-

ter. 

Szerdán, 3-án délután 6 órai 
kezdettel leánynevelői értekez-
letet tartunk. Kérjük az elvtárs-
nők pontos megjelenését. 

— Szándékos emberölésért 
hathónapi börtön. Kovács Ká-
roly volt rendőr még 1946-ben 
házasságot akart kötni egy 
leánnyal, akivel időközben már 
össze is költözött A házasság-
kötésnek csak e-ry akadálya volt, 
hogy Kovácsnak már volt tör-
vényes felesége. Amikor ez a 
menyasszony tudomására jutott, 
szakítani akart •vőlegényével* 
aki hirtelen felindulttágában 
pisztolyt rántott és előbb a nő-
re, majd magára lőtt. Mind-
ketten súlyosan megsebesültek, 
de hosszú ápolás után felgyó-

fyultak. A bíróság az enyhítő 
örülményeket figyelembevéve 

Kovácsot hathónapi börtönre 
ítélte. 

Rádió 
ALLANDŐ MŰSORSZÁMOK: 

BUDAPEST i. O.30: Hajnali 
630: Falurádió 6.45: Reggeli 
torna 7.00- Műsorismertetés 
9 55: Áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményei 10.00: 
Hírek. 12.00: Harangszó, hi-
rek. 14.00: Hirek. 15.15: Rá-
dióiskola: 15.55: Műsorismer-
tetés. 17.00: Hirek. 20.00: Hi-
rek, sporthírek. 20.20: Hírek 
és krónika oroszul. 22.00: Hi-
rek. Mit hallunk holnap? 0.1C 
Hirek és krónika franciául, 
t) 20: HÍrek és krónika angolul. 

Szerda, november 3. 
BUDAPEST L 5.30: Hajnali 

muzsika. 6.30: Falurádió. 7.20 
Reggeli zene. 8.00: Szülök isko-
lája. 8.15: Ravel: Bevezetés és 
Allegro. 8.30: Izraelita vallá-
sos félóra. 9.00: Az I. honvéd-
kerületi zenekar játszik. 12.15: 
Asztali muzsika. 13.00: Mártír-
jaink a Fiumei-uti temetőben. 
13.15: Vidéki cigányprímások. 
14.15: Operarészletek. 15.00: 
Rádióiskola. 16.00: Orosz hang-
lemezek. 16.30: Sanszonok. — 
17.10: A Hadifogoly Hiradó 
közleményei. 17.15: A Vörös-
kereszt közleményei. 17.30: A 
Szakszervezeti Tanács műsora. 
18.10: Az opera műhelyéből. 
18.30: Századunk Hangja: Iro-
dalmi antológia. 19.00: Benny 
Goodman és Fényes Kató hang-
lemezeiből. 19.30: A Falu Hang-
ja. 20.35: Heti szemle. 21.00: 
A Rádió jazz-zenekarának be-
mutatkozása. 21.45: Időszerű 
kérdések. 22.10: Hangos Újság. 
22.40: Mit hallunk holnap? — 
22.45: Totóhiradó. 22.50: Han-
gos Heti Sporthíradó. 23.00: 
A Vöröskereszt közieménvei. 
23.05: Magyar nóták. 23.20: 
Sándor Renée és Bnedikt Klára 
zongorázik. 0.30: Hirek eszpe-
rantó nyelven. 

BUDAPEST II. 18.00: Hang-
portrék. 18.40: Hanglemezek. 
19.00: Jobb későn, mint soha! 
19.30: Nótám, füttyöm, cite-
rám. 20.30: A Rádió Szabad-
egyeteme. 21.15: Szív küldi 
szívnek szívesen. 22.00: Zene-
kari miirek. 

Eladó juhait 
felvásárolja a s z e g e d i 

ál laívásáron a 
Ffilámüves s« övaikese! 

" t S lüzíieiyek' 
levesfőző KovtoS tüzhelyraktirában 
üstön — — Szl. Fereuo-q. 1 i 

9 6 s z á z a l é k o s 

mm SZESZ 
kicsinyben é s nagyban 

kapható 7 

HURISCSI MIH81Y 
azeszkereskedőnél 

íaíász-u'.ra és Lechner lér sarc't 

Páríhirch 
Figyelem! Csütörtökön dél-

után öt órakor az össze© R-gár-
disták gyülekezzenek a Kálvin-
tér 6. szám alatt. Megjelenés 
kötelező. 

Hol lesz ma 
párinap ? 

November 3, szerda.- Hídépí-
tés d. u. fél 6 Tombáez Imre, 
Lemezgyár d. a. 2 Róna Béla, 
Orion Bőrgyár délután 3 
Pintér Péter, MAV Rókus dél-
után 3 dr. Judik Ferenc, MAV 
pályafenntartás délután 3 Pi-
picz József, MAV osztálymér-
nökség délután 3 Szőczy Mi-
hály, Városi kertészet délután 
fél 4 Havalecz Istvánné, DÉMA 
cipőgyár délután fél 5 Berkes 
Ferenc, Konzervgyár délulán fél 
3 Ritler József, Angol-Magyar 
Juta délután 2 Márki András, 
Márkus fatelep délután fél 4 
Olajos Gyula, Bankok délután 
6 Bóday Pál, Bünlelő intézet 
délután 6 Farkas István, Köz-
igazgatás délután 6 Farkas 
Miklós, Pénzügyigazgaf óság dél-
után fél 4 Kedves András, Dél-
magyar napilap délután 3 Fe-
jér Dénes, Városi nyomda dél-
után fél 5 Szántó Margit, Mo-

zik délután fél 3 Nagy László* 
Belváros I - h e l v . III. délulán 
fél 7 Martai Ernő, Belváros II. 
délulán fél 7 Tóvölgyi János, 
Belváros IV. délután fél 7 Szí. 
lágyi Istvánné, Belváros V.— 
Belv. VI. délulán fél 7 Dénes 
Leó, Alsóváros I. délulán fél 7 
dr. Kiss Dezső, Alsóváros II. 
délulán fél 7 dr. Ga.íi Tiva-
dar, Móravnros I. délután fél 7 
Ladányi Benedek, Móraváros H. 
délulán fél 7 Hegedűs Viktor, 
Rókus I. délután fél 7 Varga 
Pál, Rókus II.—Rókus III. dél-
után fél 7 Kiss Mihály, Felsővá-
ros L délután fői 7 Bariba Bé-
la, Felsőváros II. délulán fél 7 
Sándor János, Újszeged délután 
fél 7 Hauk László, Ösomogvile-
lep I. délután féő 7 Székely Má-
tyás, Osomogvilelep II. délután 
fél 7 Simon Béla, Ujsomogyitc-
lep délulán fél 7 Strack Adám, 
Fodortelep délután fét 7 Kere-
pesi Ferenc, József telep dél-
ulán fél 7 Mosonyi György. 

Hivatalos fCSzleménvvi 

Vásártartási hirdetmény. Sze-
ged thj. városban 1948. évino-
vombor hó 6-án, szombaton és 
7-én, vasárnap országos vásár 
lesz. (6-án sertés, juh, kecs-
ke, 7-én állal és kirakodóvásár.) 
Vészmenles helyről szabálysze-
rű marhalevéllel, mindenféle ál-
tat felhajtható. Minden sertés-
ről, juhról és kecskéről külön-
külön marhalevelet kell kiállí-
tani. Iparosok és kereskedők 
iparigazolványaikat hozzák ma-
gukkal, mert a vásár alkalmá-
val hatósági közegek felhívására 
azt felmutatni kötelesek. Köz-
löm az érdekelt állattartókkal, 
hogy a vásárra csakis a vér-
vételen kedvező eredménnyel 
átesett és következményesen 
szabad marhalevél kezelés alá 
eső egypatás állatok (ló, ösz-
vér, szamár) hajthatók fel. 1. 
f . közig, hatóság. 

Hirdetmény. Tárgy: A 200 
forinton felüli együttes kere-
seti és jövedelcmadózók 1948 el-
ső félévi kivetési lajstromainak 
közszemlére tétele. — Von. ez.: 
38.920/1918. vadh. — Fenti 
tárgyra vonatkozó részletes hir-
detmény mertekinbehtő a ható-
sági hirdetőtáblákon, bérház; 
kapu alatt és városháza I. em. 

Nyitiiér* 
Feleségemtől, született Ré-

vész Máriától kiilönváltan élek, 
érte semmiféle felelősséget nem 
vállalok. 

Szántai Balázs. 

Háromévi &8őőre Stóltéli 
a fefncthaimazó 

CS8!fd(í?9ir3!5C$R0V9t 
A szegedi népbiróság Kovács-

tanácsa Gyomán tárgyalta Oros* 
László, Ná'dudvarhely volt csend-
őrparancsnokának népellcnes 
bűnügyét. Orosz a múltban ke-
gyetlenül bánt a csendőrségro 
kerülő baloldaliakkal • és a zsi-
dótörvényeket hivatali hatáskö-
rén túlmenően hajtotta végre; 
Orosz az üldözöttektől sok ék-
szert rabolt el. A népbiróság a 
tanuk súlyosan terhelő vallo-
mása után a volt esendőrpa-
rancsnokot háromévi börtönre és 
ötévi jogvesztésre ítélte. 

(• E rovatban közöltekért 
sem a szerkesztőség, sem a ki-
adóhivatal felelősséget nem 
vállal 

Szeged város elsőfokú 
iparhatósága. v 

20.432/1948. kig. sz. 
Tárgy: Frindt Vilmo" sze-

gedi lakos telepen-
gedély ügye. 

Hirdetmény 
Az 1884. évi XVII. t. c. 27, 

§-4bon foglalt rendelkezések 
alapján közhirrS teszem, hogy 
Frindt Vilmos szegedi lakos Kii 
ráJyhalom kap. 1171. házszám 
alatti telkén bérfürészüzem ég 
darálómalom létesítésére s/.ük. 
9épcs iparhatósági telepenge-
délyért folyamadott. 

Frtesitem az érdekelteket* 
hogy a telepenged'Mynek a terv© 
rajzit az iparhatóságnál (Bér-* 
ház II. em. 17) a hivatalos 
órák alatt megtekinthetik. 

A helyszinre 1948. évi no-
vember 13-án délelőtt 11 órára 
tárgyalást tűzök ki, melyen az 
érdekeltek, akik a vállalat el-
len bármi oknál fogra kifogást 
akarnak tenni, kifogásaikat kö-
telesek szóval vagy írásban elő-
adni, különben a telep felállí-
tását az iparhatóság engedélye-
zi, hacsak köztekintetek, város-
rendészeti szempontok nem szol-
gáinak akadályul. 

Szeged, 1948 október 29. 
Práger József sk., 

t. tanácsnok. 

D i S Z N O T Q R O S V f i C S O R U 
a „HŰVÖSVÖLGY" vendéglőben 
c s ü i ö r t n h a n K i t ű n ő f a f b o r o k 

P é c s i 

k o k s z b r i k e t t Dorotjl 
t a t a i 
Pécsi 

„Tüheri" szegedi szénlerakata 
Boldogasszony- sugáru l 17. Taío lon: 3 - 6 5 


