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Kedd, 1948 november V, 

HÍREK 
SOKFELÉ ESÖ 

^íérsékclt Szél. jobbára borult, párás idő, helyen-
ként kőd, sokfelé eső. A hőmérséklet átmenetileg egy-
két fokkal emelkedik. 

A TISZA 11.5 FOK 
A Tisza Tiszafüredig árad, lejjebb apad, igen ala-

csony vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 11.5 
fok. ' Mai vízállások: Csongrád 197 (11), Szeged 115 (11). 

NAPIREND: 
Kedd, november 9. 

Nemzeti Szinház 7 órakor: 
Itigotetto. »0«-bérlet. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Egy asszony, aki mer. 

Széchenyi" Filmszínház 4, 6, 
? órakor: Viharos esküvő. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
Fekete hajnal. 

Somogyi könyvtár nvttva van 
hétköznapokon « órától 19-tg 

Egyelem! Könwtir reggel 
fc órától esle 1 óráig van 
pyltva hétköznapokon. 

Szolgálatos <v6«yszrrl4ratn 
Apró J. k. dr. Apró C.: 

Kossuth L.-sugórni 59. Nyi-
lassy A. örök. k. tíokorné: Ró-
mai-kórul 22. Ur. Kotsis J. 
Lndréné Eöldmüves-ulca 17. 
Frankó Andor: Dugonics-lér 1. • 

- A szovjet pedagógiáról és 
í'crmjakról tart érdekes elő-
adást csütörtökön délután pon-
tosan C órakor a Magyar-Szov-
ict Művelődési Társaság uj he-
lyiségéhen (Vörösmarty-utoa 7) 
tlr. Berky Imre egyet, előadó, 
n Szt. Erzsébet Ieánygimná-
zinm igazgatója. 

- Uj külföldi cignretták kap-
hatók. A Dohányjövedék közli, 
hogy november 8-t61 orosz, bol-
|pár és kanadai szivarkákat hoz 
forgalomba, amelyek csak ere-
deti csomagolásion liontatlanul 
kaphatók az IBÜSx-irodáktan. 

- EGY POKRÓCÉRT HÁ-
ROM. HÓNAP. Pál János, „olt 
tnynmozó, a Ferencváros -Sze-
ged mérkőzés után szállást tért 
a Vasutas-pálya portásától. Pál 
teyyclrc eltűnt a szállásról és 
'magával vitte ágyneműjét A 
Járóság háromhónapi fogházra 
ítélte. 

x Fodrászok! Ma, kedden este 
fiz ipartestületben gvülést (ár-
tanak. 

Mim falborok 
— Háromévi fegyházra ítélte 

a népbiróság Csepregi And-
rásné gyulai lakost, aki csem-
pésztársas.ágokkai játszott ösi-
sze és különböző híreket jut-

hatott ki az országból. 
x HalálozAs. Fájdalomtól meg-

tört szívvel tudatom, hogy fele-
Bégem, ifi. Balogh Gé7.áné sz. 
ÜMagossy Erzsébet házasságunk 
első évfordulóján tragikus kö-
rülmények között elhunyt. Hátra 
li.agyta újszülött gyermekét és 
fájdalomtól megtört szivü fér-
jét. Gyászolják: férfe, ifj. Ba-
logh Géza és fiuk, valamint a 
Magossy- és Balogh-család. Te. 
zuetése novemner 9-én délután 
8 órakor a belvárosi temető ha-
lottasházából (kisravatalozó). Az 
engesztelő gyászmise novemlier 
10-én, szerdán reggel fél 9 óra-
kor lesz a fogadalmi templom-
ban. 

x l)r. Bedöné Gömőn Sári 
imitermében, Deák Ferenc-u. 
'4., telefon: 6—46., három iga-
zolványkép egy művészi nagyí-
tással 15 Ft Kirakat a Kárász-
Utcai idegenforgalmi Hivatal 
mellett. 

Ozv. Dobó Fcrencné és| 
j gvermekei fájdalommal tu-

datják, hogy a felejthetet-
iei) férj és édesapa, 

Dobó Ferenc 
gazdálkodó 

I hosszú szenvedés után el-j 
hunyt.. Tetemét novemberi 
iO-én délelőtt fél 10 órakor) 
helyezzük örök nyugalomra | 
az alsóközponti temetőben 
evő családi sirtaltta. 

A gyászoló család. 

— A Magyar-Szovjft Mű-
velődési Társaság vasárnap, 
14-én délelőtt fél 10 és fél 
12 órakor mutatja be az ok-
tató ifjúsági filmek legreme-
kebbjét: Az elvarázsolt buza-
szemet. Az egész film a mun-
ka apotheozisa, azt bizonyítja, 
hopry a munkátlan, henye élet 
csak piszkot és nyomorúságot 
nyújt, a céltudatos, kitartó, 
szívói munka pedig a tiszta, 
boldog, megelégedett élethez 
rezet. Jegyek elővételben az 
MSzMT uj helyiségeibon (Vö-
rösmarty-utoa 7., földszint) 
naponta 5 órától és a Belvá-
rosi Moziban kaphatók. Ara 
személyenkint 60 fillér. 
— Halálra Ítéltek egy gyilkos 

nyilast. Somodi fajos volt nyi-
las pártszolgálatost, aki a Ganz 
gyárban bujkáló üldözötteket 
elhureoltatta és megölte, a nép-
biróság távollétében halálraítél-
té és elrendelte bárhol fellelhető 
vagyonának elkobzását. 

— HUSZÁR GERGELY ár-
pád községi földműves és fele-
sége. valamint Rácz Vincéné a 
politikai helyzet rőt beszélgettek, 
egy ismerősükkel, aki gyalázko' 
dósaikkal szemben védelmébe 
veRc a demokrác'dt. Huszár és 
a kél asszony ekkor megverte a 
demokrácia védelmezőjét. 4 
népügyészség mindhármukat le-
tartóztatta. 

— Izgultak a demokrácia el-
len. Sípos Antal szentesi ke-
reskedő, Batka Ferenc makói 
cipész és Pankoyios Sándor ha-
jai gazdálkodó izgattak a de-
krácia ellen. A népflgyészség 
kihallgatásuk után elrendelte 
előzetes letartóztatásukat. 

x A Szegedi i z r . Nőegylet 
e heti összejövetelét november 
9-én, kedden délután 5 órai 
kez,dettel tartja Margit-utca 
20. alatt, földszint. A háziasz-
szonyok kérik kedves asszony-
testvéreik minél számosabb meg-
jelenését. 

FELHIVÁS A SZIKRA 
pdrlanyag felelősökhöz! Felhív-
juk az összes párlanyagfelelősó. 
ket, hogy mindennemű oktatási 
és szemináriumi anyagért csak 
délután 4 és 6 óra között je-
lentkezzenek a Központi Sajtó-
osztályon Batthgáng-utca *. 
Sajtófelelős. 

• 
Felhívás összes 

szemináriumvezetőink-
hez és szeminárium-

hallgatóhoz 
Felhívjuk az elvtársakat, 

liogy a Szabad Nép vasár-
napi számát teljes egészé-
ben dolgozzák fel a legköze-
lebbi szemináriumon. 

Felhívjuk szemináriumve-
zetőinket, hogy a muzeum-
ban levő szovjet könyvki-
állítást gyakorlati munká-
ban látogassák meg. A sze-
mináriumvezetők ennek vég-
rehajtásáról tegyenek soron 
kivüi jelentést. 

Oktatási osztály 

Szeged 
a hídépítőkért 
A szegedi hid a litüzött 

határidő előtt több mint bá-
ron} héttel készült el a híd-
építő munkásság megfeszített 
munkája következtében. A vá-
ros egész társadalma, a ta-
nyavilág és a környék lakos-
sága nagy hálával fordul ez-
ért a hős hidmunkások felé. 

Gyáni Imre főispán és Dé-
nes I.eó elvtárs, polgármester 
szombaton értekezletre hívta 
össze a szakszervezetek, in-
tézmények, társadalmi szer-
vek és érdekképviseletek ve-
zetőit, hogy megszervezze azt 
azt az akciót, amelynek ke-
relében a város és környéké-
nek lakossága önként felaján-
lott akományait eljuttassa 
azokhoz, akik arra a hídépí-
tésnél végzett lelkes és fárad-
hatatlan munkájukkal rászol-
gáltak. A bizottság felhívja a 
város közönségét, hogy ado-
mányaival is bizonyítsa be a 
hidmunkások iránt érzett há-
láját. 

termelői kimérése 
o l c s ó n 

— Izgattak a beszolgáltatás 
ellen. Szemerényi István med-
gyesegyházi kulák többek előtt 
a beszolgáltatás ellen izga-
tott. A népügyészség letartóz-
tatta. 
- ÖTÉVI FEGYHÁZ ERŐ-

SZAKÉRT. Rákos Imre hódme-
zővásárhelyi kereskedösegéd egy 
fiatal leánnyal nagymennyiségű 
bort itatott meg, majd pedig 
erőszakoskodott vele. Rákost a 
szegedi törvényszék büntető ta-
nácsa ötévi fegyházra itélle. 

Szeged thj. város belterületi I. 
fokú közigazgatási hatósága 

21.957/1918. kig. sz. 
Tárgy: Szeged-szatymazi 
házhelyjuttatás céljaira 
szükséges ingatlanok 
igénybevétele. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a 

Csongrád megyei Földhivatal 
tárgyában hozott 17.853/1948. 
számú véghntározata f. évi de-
cember 5. napjáig megtekint-
hető hatósági hirdetőtáblán, 
bérház, kapu alatt. 

Szeged, 1948. november 4. 
Dr. Mihályffy sk. 

t.. tanácsnok. 

Kisorsolták 
az uj szegedi munkósbiráka! 
A munkásbirák hathóna-

pos megbízatása rövidesen 
lejár. Ezért az igazságügy-
minisztériumban kisorsolták 
az u j munkásbirákat. Sze-
gedi munkásbirák lettek: 
Dőményi János ványoló a 
bajai posztógyárból, Albert 
Istvánné előfonó a Szegedi 

Kcndergyárból, Igló Tamás 
asztalos a bajai posztógyár-
ból, BogaraslGyula géplaka-
tos az.ujszegedi kendergyár-
ból. Póttagok: Szilágyi Já-
nos csőszerelő és Mőczán 
Lajos villanyszerelő az uj-
szegedi gyárból. 

GyermehhaíáH ohozotí 
az elrejíeít pisztoly 

Egy 12 óves somogy '.ta'opi fiu agyonlötto öccsét 
8 milliméteres forgópisztoly-
ban töltény is van. Játék 
közben a pisztoly az idő-
sebb Török-fiu kezeljen el-
sült és! a golyó öccse basába 
furódolt. A 11 éves Török 
Lászlón a kórházban mű-
tétet hajtottak végre, de es 
már nem segített, mert a 
gyermek hétfőn reggel meg-
halt. 

A rendőrség a két gyer-
mek nevelőapját tiltott fegy-
vertartás és gondatlanság-
ból okozott emberölés büu-
tclte miatt őrizetbe vette. 
Szűcs a rendőrségen azt ál-
lította, hogy a pisztoly csak 
szombaton "került lakásába, 
egy ócska kocsiüléssel. 

Vasárnap reggel a men-
tők életveszélyes haslövés-
sel szállítottak a közkórház-
ba egy 11 éves fiút a So-
mogyitclep 52-es utca 1296. 
számú házból. A rendőrség 
a rejtélyes sérülés ügyében 
azonnal megindította a nyo-
mozást. Kihallgatták Török 
Lászlót, az élet-halál közt 
vergődő fiút és 12 éves báty-
ját. A két gyermek elmon-
dotta, hogy édesanyjuk, ne-
velőapjukkal, Szűcs Antal 
házaló rongyszedővel vasár-
nap reggel a Marx-téri vá-
sárra ment.'ők odahaza ma-
radtak és'söprögetés közben 
az ágyíalatt. rongyokba csa-
varva, egy (pisztolyt találtak. 
Nem vették észre, hogy a 

S*inhi»- Film- If/lavéssei 

T/nZ Tábor-ü. 5 

Töltőtollat 
írógépet 
S i e n p v ' n M Széctienvl-fór 7. J t c u s * T e l e i o n O - 4 1 
N a g y f a v i t ó m i i h e l y . 

D i s z & S z g v ü t f s t r e n d e z l e k 
a g y ó g y s z e r é s z e k 

S z e g e d e n 
A gyógyszerészek szakszerve-

zete díszközgyűlést rendezett a 
Tisza-szállóban. Hartman Tiva-
dar elvtárs, központi szakszer-
vezeti kiküldött beszédében be-
jelentette, hogy az ipari szer-
vezkedés folyamán a gyógysze-
részek a Magánalkalmazottak 
Szabad Szakszervezetéből a 
közegészségügyi szakszervezet-
hez kerülnek. 

A díszközgyűlésen bensőséges 
ünneplés között adták át két 
kitüntetett kartá.rsuknak, Tra-
vicza Olga segédmunkásnak és 
Bencsáth Kálmán gyógyszerész-
nek a szakszervezet díszokleve-
lét, jólvégzett munkájukért. Tra-
vlcza Olga 45, Bencsáth Kál-
mán 40 eres kiváló munkájáért 
kapta az elismerést. Kartársaik 
meleg szeretettel üdvözölték a 
kitüntetetteket és Sok sikert kí-
vántak további munkájukhoz. 

mgwmmivwsmmmwabbmbt 
Fá jdalomtól megtört sziv-l 

vei tudatjuk, hogy szeretett | 
jó édesapánk, 

id. VETItö ANDRAS 
életének 64-ik évében rü-J 
vid szenvedés után elhunyt. I 
Megboldogult földi marad-( 
ványait november 9-én dél-
után 4 órakor a felsővárosi J 
Gyevi-temető ravatalozójá-l 
bot fogjuk örök nyugalomra! 
helyezni. j 

A gyá.zolő csclád.j 

(*) Collegium Musicum hang-
versenysorozat első estje. A 
CoUegium Musicum hangver-
senysorozata Höchtl Margit zon. 
goraestjével indul november 10-
én, szerdán este 8 órakor a Ze-
nekonzervalóriumban. Műso-
ron Schumann és Liszt legszebb 
müvei szerepelne!;. Néhány bér-
let még rendldvül kedvezmé-
nyes áron váltható. A napi je-
gyek ára a bérletek kétszerese. 
Felhívjuk a közönség figyelmét 
arra, hogy a hangverseny pon-
tosan 8 órakor kezdődik. 

Déri Tibor a »TilUör« bemu-
tatóján. Legközelebbi bemuta-
tóját csütörtökön tartja a szín-
ház. Ez alkalommal Déri Ti-
bor, az uj magyar drámaírók 
legkitűnőbbjének színmüve, a 
"Tükör* kerül sziure. A bemuta-
tóra személyesen" lejön az író 
is. A Tükör főszerepeit Besse-
nyei Ferenc, Moóry LUOT, Szat-
mári István, Károlyi István, 
Kőmives Erzsi, Kiss Ilona és 
Horváth Júlia játsszák. A da-
rabot Both Béla rendezi. 

A ma esti Rigoletto-előadás 
Iránt óriási érdeklődés mutat-
kozik. Makóról különvonat 400 
látogatót hoz erre az előadásra. 
A Rigolettót Kassai János, Gil-
dát Darvas Ibolya, a mantuai 
herceget Megvesi Pál énekli. 
Jegyek a pénztárnál még korlá-
tolt számban kaphatók. 

Keresek kar és zsehbell órákat 
(wekkert isi jó árat fizetek 

L a c z k ó , K á r á s z - u . 14. 
x A Wiener Siingerknaben 

november 14-i, vasárnap este 
fél 8 órakor a Tiszában meg-
tartandó hangversenyére óriási 
érdeklődés nyilvánul meg. A kis 
művészek eloadásátan színre ke-
rülő jelmezes egyfelvonásos ope-
ra, valamint az ugyancsak mű-
soron szereplő népszerű Kék 
Duna keringő elé mindenki nagy 
várakozással tekint. Jegyek már 
csak korlátozott számtan kap-
hatók Koncert-nél. (Mesterbér-
let II.) 

A fodrászmnnkások szakszer-
vezete kedden 6 órakor taggyű-
lést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A mérnők szakszervezet köz-
li tagjaival, hogy az öntözési 
előadások kereteben kedden 5 
órakor előadást tart. Előadók: 
Kamocsai Gábor "öntözési ta-
pasztalatok*, Dezsényi Iászló 
"öntözések szervezése és költ-
ségek. — 10-én délután 5-kor 
vezetőségi és bizalmi értekezle-
tet tart. A tárgy fontosságára 
való tekintettel feltétlen megje-
lenést kér a vezetőség. 

A famunkás szakszervezet 
kedden este 5 órakor bizalmi 
ülést, 6 órakor vezetőségi ülést 
tart. Megjelenés kötelező. 

A kereskedelmi alkalmazot-
tak szakszervezete kedden 7-kor 
ax Ipartestület márványtermé-
ben Magyar Múzsa előadást 
rendez. Felkéri tagjait', hogy 
minél nagyobb számban jelen-
jenek meg. 

A vegyipari szakszerrezet ér-
tesiti az összes vegyipari bi-
zottságokat és bizalmiakat, 
hogy kedden délután 5 órakor 
a szakszervezeti székháztan a 
szakszervezeti helyiségüktan 
gyűlés lesz. Megjelenés köte-
lező. 

A szakszervezeti vendéglőtan 
olcsón ebédelhet. Egv ebéd ára 
3.80 forint. Az ebéd'áll: leves, 
főzelék, hus, körettel. Minden 
kedden is pénteken tészta. 

Briliáns ékszerekért magas érat 
fizetek LACZKO, Kárász-utca 14 

I f e í o r t m 
f 

fogyasztóknak és viszont-
eladóknak kapható 

F O D O S - í a l e e p e n 
Vasasszíiit|)étcr-u. 4 Telefon 820 

H a n g u l a t o s z e n e e i t é n k C n i 
lA_TISZA — TERE-F ERÉBEN 
Í S ' n w i k w é k p a r o K . v a r r ó g é p e k , 

U] i í l í l ' s j i l i , C s a p o l Tti5lork9réxp*ro:< 
kedvező részletre beszerezhetők: 

Kelemen Marionná' 


