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HÍREK 
SOKFELÉ HAVAZAS 

Mérsékelt szél . túlnyomóan borult idő, helyenként 
köd. többhelyen havazás, havasé: ő, eső. A hőmérséklet 
kissé emelkedik. 

A TISZA 0 FOK 
A Tisza Szolnokig apad. lejjebb árad, Toka] és 

Csongrád kőzött alacsony, máshol igen alacsony vízállá-
sa Vizének hőmérséklete 0 fok. Mai vízállások: Csong-
rád 7'? "2. : Szettedtől® (tv-

N\IMWNI»-
Szerda, január 12. 

Nemzeti Színház este 7-fcor 
A csendliáboritó. »E«-bérlet 8. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél R 
fél 8: Megperzselt szárnyak 

Széchenyi Filmszínház fél 4 
fél 6, fél 8: Egy férj fellázad. 

Korzó Mozi fél 4, fél G, fél 8 
Hajnalodik. 

Múzeum nyitva- hétköznap 
9-től 14 óráig, vasár- és ünnep-
nap 9-től 13 éráig. 

Somogyi könyvtár nvitva van 
hétköznapokon 9 érától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
8 ér'átéi este 7-ig van nyitva 
hétköznapokon. 
Siouaialos gyóívszerlóraíi: 
Gerie-TakScs- Klauzál-tér 3: 

Ju?t Frigyes: Petőfi Sílndor-
e ngáru t 41/b: Török Márton 
Oeongrádi-sugárnt; Selmeczi 
Béla- Somos vitelep IX. u. 489. 

Apró A n tat, a Szakszerve 
reti Tnníoa főtitkára Szerdán 
este J9 éra 30 perekor az uj 
i.oiiektiv keretszerződésről 
riőndárt tart a rádióban Eo-.lapesf f. hullámhosszán. 

— A BOLYAI JÁNOS Mate-
tnalikai Társaiig 1949 január 
13-án, csütörtökön délután 5 
íúj-aióor- az egyetemi Bolyai In-
tézet (Ady-tőr 1, II. em.) I. szá-
mú tantermében előadóülést 
l^i-t, melyen dr. Erdős Pál 
syracusei (USA) professzor 
tart előadást a prímszámtétel 
elemi bizonyításáról. Minden 
érdeklődőt szívesen Iát a Tár-
sulat vezetősége. 

— Az MNDSz fodortelepi cso-
portja 1'2-én, szerdán este fél G 
órai kezdettel tisztújító taggyü-
lést tart. Tagsági könyvét min-
denki hozza magával." 
X Halóloxi'. Drága jó édes-

anyánk, Özv. Vörös I'álnó el-
iiuayt. Temetése 12-én fél 4 
órakor a Dugonics.temetőben. 

— Az M N D S Z villamosvasúti 
csoportja L'l-án délután 5 óra-
kor taggyűlést tart 

* 

K»0ysrEy8l?ö aááss&a! 
sa^ársz a prágat, 

p ssg o$ry• és h assai rádlé 
Január 1-tfll a cseriszlovák 

rádióállomások közül a 
prágai, kassai és pozsonyi 
magyarnyelvű adást sugá-
roz. Prága naponta 18.15 
perckor á 31.41 rövid és az 
1293.5 méteres hosszú hul-
lámhosszon, Pozsony és 
Kassa eddig a köznapokon a 
298 8, Kassa a 249.2 méteres 
kózépliullátnhosszon. 

A magyarnyelvű előadás-
ban beí-" és külpolitikai hi-
reket^ valamint a cseliszlo-
vákiat magyarság időszerű 
kérdéseivel foglalkozó elő-
adásokat közölnek. 

torotvd, fcés. oltó, szerszám 
kÖAZhirUl^s 
Javítás legolcsóbban 

I DORNSTÁDTER fö™** 
|OHOSZl.AlV-M.J.MárkAsacé]irukrflVár» 

— A köztársaság elnöki htva-
talában uj intézmény létesült 
— az elnöki hivatal néphivatala. 
Szakasits Árpád köztársaságiéi-
nök megértéssel fogadja a hoz-
zá panasszal, vagy kéréssel for-
dulókat. A köztársasági elnök 
a sajtó képviselői előtt kijelen-
tette, liogy az u j hivatalon ke-
resztül minden észszerű ügyet 
elintéznek. Az ország valameny 
nyi lakosáöak érezmo kell, hogy 
ha igaz ügyről van szó, nem", 
csak formailag, hanem lényegé-
ben is elintézik az ügyet. 

— Szolnokon a rögtönitélő 
bíróság Török Szabó Imrét 
rablógyilkosság miatt halálra 
itélle. 

— Szülői értekezlet. A ke-
reskedelmi Icánvközéntsko-
ia szülői munkaközössége 
szerdán délután 5 órakor ér-
tekezletet fart nz Iskolában. 
Minden szülő megjelenésére 
számítanak. 

- FEKETE PAPRIKA 
RÖSZKÉN. A gazdasági rendőr-
ség és a pénzügyi nyomozók 
nagyszabású- razziát tartottak 
Röszkén, mert az utóbbi időben 
nagyon elszaporodtak) a fekete-
őrlések. A razzia jó eredmény-' 
nyel végződött. 24 személy el-
len indult eljárás, GO kiló feke-
tén őrölt paprikát és a fekete-
őrlésnéí használt 24 külüt fog-
lallak la 

— Izgatott a demokrácia ellen 
Juhász Feroncnő 129 holdas ku-
Iák. Ugyanakkor unokája, ifj . 
Elek Pál a földreformot szidta. 
A népügyészség 
letartóztatta. 

mindkettőjüket 

— náborns rémhíreket ter. 
jesztett Gundel József szentesi 
mészáros, aki Volksbund és nyi-
las tagságért másfél évet ült a 
népbiróságon. A népügyészség 
letartóztatta. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság 15-én, azom. 
baton délután fél 6 órakor a 
Fórum Klubbal karöltve a Fó-
rum Klub helyiségében vetitett-
képes előadást tart, melyre 
mindkét egyesület tagjait, ven-
dégeit és a* érdeklődőket sni. 
vesen látjuk. Terem fűtve! Be-
lépődij ninca! 

K i z á r á s o k 
a z M D P - b ő l 

A Magyar Dolgozók Pártja 
központi ellenőrző bizottsága 
dr. Hetényi Pál miniszteri ta-
nácsost, a népjóléti minisztéri-
um hadigondozási főosztályá-
nak vezetőjét, dr. Kenéz Vil-
mos miniszteri tanácsost, a 
népjóléti minisztérium hadigon-
dozási főosztályának helyettes 
vezetőjét, Domokos Pál Péter 
miniszteri Osztálytanácsost, a 
hadigondozási főosztály érdek-
védelmi ügyeinek intézőjét ki-
zárta az MDP-bőL Nevezettek 
irányításukkal lehetővé telték, 
hogy az ország különböző vá-
rosaiban működő hadigondozá-
si bizottságok tömegével minő-
sitettek hadirokkantaknak nyu-
gat osokat, horthysta liszteket, 
kulákoleat, olyanokat, akik nem 
volidk hadirokkantak. Sokan 
igy mentesültek a B-lislától, 
mások igy futottak jogtalan elő-
nyökhöz. Feladatuk lett volna 
megakadályozni a visszaélése-
ket és e hetyett ennek ellenke-
zőjét tették. Tevékenységükkel 
a reakció ügyét támogatták, ká-
rokat okoztak) a dolgozóI nép 
országának, ezért nem méltók 
arra, hogy az MDP soraiban 
hetyctfoqlaljanak. 

— A földművelésügyi minisi. 
térium vándorkiállítása mégis, 
merteti a dolgozó parasztság, 
gal a korszerű mezőgazdaságot. 

— A SZEGEDI TUDOMÁNY-
EGYETEM jog- és államtudo-
mányi, orvostudományi, bölcsé-
szet-, nyelv- és történelemtu-
dományi, valamint matematikai 
és természettudományi karára 
a beiratkozások az 1948—49. 
tanév II. félévére február 15-ig 
tartanak. Ar. előadások február 
16-án kezdődnek. Felvételt ké-
relmek az illetékes kar dékán-
jához január 25-ig adhatók be. 

— A volt Vöröskereszt-Óvoda 
a Toldi-utca 4. szám alá költö-
zött és 13-án, csütörtükoa nyit. 

— Agyonverték és ellopták 
a s«om~-iéd disznaját. Lörincz 
István kunbajai. Szabó János 
és Kiss József kiráiyhalrni la-
kosok 2-án éjszaka agyonverték 
Mig Imre kiráiyhalrni gazda hí-
zóját. Majd hazavitték Szabó 
Jánoshoz, ott feldolgozták és 
elrejtették » padláson. A nyo-
mozás ©löl Jugoszláviába szök. 
tek s csak nemrég tértek visz. 
STA. Lőrincznek sikerült meg-
szöknie, ellene országos körö-
zést rendeltek el, Szabó Jánost 
és Kiss Józsefet őrizetbe vették. 

Szegedi fíüami Nemzeti Színház 
m ű s o r a 

Január 12-én este 7 órakor: 

Január 13-án este 7 órakor: 

Január 14-éa este 7 órakor: 

Január 15-én este 7 órakor: 
Január 16-án délután 3ókor: 
Január 16-án este 7 órakor: 

A csend háftoeltó. »3k bérlet 3. 
előadása. Ponipudoue. »P» bérlet 3. elő-

A csendháborító, »T« bérlet 8. előadása-
A csendháborító. »S«.bérlet 8. Pompadour. Bértotezünet. Szöktetés a ízerályből, Sértetsz, 

a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban egy-két éves Icoíhozvezctő iskolát szer-

veztek a kolhozvezetők kiképzésére. Ezzel egyidejűleg egy-
éves mezőgazdasági iskolák alakulnak a falusi és vidéki kor-
szerű mezőgazdaság szakoktatásáról. Igy alakulnak a mező-
gazdasági káderek, amelyeknek igen nagy Jelentőségük van e 
szocialista mezőgazdaság továbbfejlesztése szempontjából. 

P árthit? e 
Az egyéves egyéni tanulók 

figyelmébe! 
Az 1 éves egyéni tanulók fi-

gyelmébel Felhívjuk az í éves 
egyéni tanulásban résztvevő elv-
társak figyelmét, hogy konzul-
táció 13-án és lí-én, csütörtö-
kön és pénteken tesz 4 és fél 6 
órakor. A konzultációt az okta-
tási osztályon tartjuk. 
_ Szerdán, 12-én délután 5 
ó akor a 5~avszc YezclI szét -
húzhat! összevont versenybi-
zottság! értekezletet t a r tunk 
a kollektív szerződés meg-
beszé'ésóro. A versenybizott-
ság titkárainak és valameny-
nyl tagjának megjelenése kő-
telező. 

Felhívjuk a Belváros I. párt", 
szervezet még felül nem vizs-
gált tagságát, hogy lakcimük 
helyesbítése végett jelentkezze-
nek az alapszorvezefc Kálvin-tór 
G. szám alatti székházában, min-
dennap délután 5-től 8 óráig. 

J a n u á r 12-én. szerdán dél-
előtt fél 12 ó rakor a város-
háza közgyűlési t e rmében az 
MDP törvényhatósági cso-
por t j a fontos ügyben ülést 
tar t . Pontos megjelenést k é r 
az elnökség, mivel u tána 
rendkívüli közgyűlés lesz. 

Taggyűlések 
Január l%én, szerdán: 
Lemezgyár 2 óra Róna Bála, 

Angol-Magyar Jutafonó 2 óra 

Klein Sándor, Mo -ik 2 Ara Sala-
mon Ferenc, Konzervgyár fél 
3 óra dr. Seres Jenő, MAV Ró-
kus 3 óra dr. Bakos Géza, MAV 
oszt. mérnökség Prágai György, 
Orion-börgyár 3 óra Farkas Mi-
hály, MÁV páfyaienntartás 3 
óra Dénes Leó, Délmagyar na-
pilap léi 4 óra Kört Béla, Ví-
rosi kertészet 4 óra Pintér Pé-
ter, Hídépítés 4 óra Székely Má-
tyás, Déma cipőgyár fél 5 óra 
Kuruca János, Bankok 0 óra 
Mosonyi György, Közigazgatás 
.1 óra Erdős János, Alsóváros 
I. fél 7 óra Szilágyi* István, 
Alsóváros II. fát 7 óra Simoviís 
Mihály, Belváros T. fél 7 óra 
Perjésl Károly, ' Belváros IL 
tél 7 óra Székelyhídi József, 
Belváros IV. fá j 7 óva Ilavalec* 
Istvánné, Belváros V.-VL fél 7 
óra Lukics Andor, Felsőváres 
I. fél 7 óra Márld András, Fel* 
sővároa II. fél 7 óra S arnyai 
Vencel, Fodorleicp fél 7 óra 
Jlomola János, Józsefteiep fél 7 
óra Bódai Pál, Móraváros b 
fél 7 óra Pamufe István. Mó-
raváros II. fél 7 óra Pipka 
József, ősomogvitelep I. fél 7 
óra Némelh Lajos, ósömogyi-
telep II. fél 7 óra Rozsos An-
tal, Rókus I. fél 7 óra Varga 
Pá!, Rókus II., III. fél 7 óra 
Véber Béla, Újszeged fél 7 óra 
Róna Béla, Ujsomogyitelep fái 
7 óra Bérezi Józseí, Belváros 
III. fél 7 óra Ladányi Benedek. 

Tálszinház műsora 
Január 21-én: StentmihálytL 
Január 22-én: Arpádközpont: 
Január 23-án: Hódmezővásárh'. 

IDEGEN GYERMEK. 
IDEGEN GYERMEK. 
ÓCSKAVAS NAGYBAN. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Tártnság az MNDSz al-
sóvárosi csoportjával karöltve 
16-án délután 4' órakor ar, al-
sóvárosi volt zárda tornatermS-
ben műsoros délutánt, rendez, 
melyen fellépnek: S. Papp Jú-
lia- Szabadi István, Dénes Er-
zsébet, Remkev Gyula, VeraJu-
difc, a Nemzeti Színház művé-
szei. Mindkét egyesület tagjait', 
vendégeit 6s érdeklődőket szive-
?en látunk. Belépődíj nincs! Te. 
rem fűtve! 

— Szálasit és Hitlert éltette 
egy telefonbeszélgetés után Pap-
di ' Józ9ef hódmezővásárhelyi mű-
szerész egy ottani vendéglőben. 
A kihívott rendőrök Papdit őri-
zetbe vették és átadták a nép-
ügyészségnek, ahol kihallgatása 
után letartóztatták. 

— Jéppport. Hétfőn este folr-
tették a várgffligeti jégpályán 
Magyarország 1949. évi gyors-
korcsolyázó "bajnokságát. 1500 
méteren első Pajor Kornél 2 
pero 25.G mp, 2—3. holtver-
senyben Kilián és Ladánvi 2 
pero 30.8 mp. 10.000 méteren 
első Pajor 18 pero 24.6 mp. 2. 
Merényi 19 porc 17 mp, 3. Ki-
lián 19 pero 22.5 mp. idővel. 
— Az MTK jéghoki csapata 
Csehszlovákiában a Szokol-csa-
pattól 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) ará-
nyú vereséget szenvedett. 

IHMHHlff" 

LuMcs GiSíg? e'ítárs 
a maOT-ftanefa 

kapcstistörtt 
Lukács György elvtárs, egye-

temi tanár a párizsi rSdiótaa 
nyilatkozott a magyar-francia 
knltnrkapesolatokről. Kimondot-
ta, hogy Magyarországon teljes 
sorozat Balzacot adtak ki 
kiadás készül Stendhal, Zola 
Flaubert müveihői is. 

Pécs i koksz é s kokszunkéi t 
szén és szénbriheíl 
ntinden mennyiségben kapható 

a „MESZHART" lerakatnál 
Zrínyi-utca 4. Telefon 2-27. 

A s a s e c g e g l l raíisorg* 
BELVÁROSI retef. 025 | S Z g C H E Í V Y I Telef 490. g KOR ?~Ó lelefoa-. fi'A 

Alég ma, szerdán is kacag a 
közönség! 
Az uj amerikai vígjáték! 
Egy papucsférj kalandjai a 
házasság útvesztőiben l 

George Brent 
és Virginia Mayo 

szenzációs főszereplésével 

ie 

Ala szerdán utoljára! 
Az idény legszebb film ja 

K 
FredericlP March-nl. 

Ma szerdán: 
Az angol filmgyártáa leg-
újabb remekművel — Kara-

ván testvérfilmjel 
HESFEnzsöJ SZEMH 
Főszerepben DENNIS PRICF 

és JEAN KENT 
Lányok sorsa egy könyörte 
leu társadalom utvesztójébec 
Ezenkívül: a legújabb Ma film 
HIRADóJ 
A* előadások kezdete fél 4, fél 6 és f-i! 8 órakor. Pénztárnyttás délelőtt 11-1 Mg, délutái 3 órakor 

Osszsvonjáli a I S I M -
¥3lés! & i i h h l v r i í i m n í 

Mintefpr húszfé le rőldtnü-
velésüfö'i szakhivatal műkö-
dik Szegeden. I lyen a szőlé-
szeti és borászat i felü^ycló-
ság, a földhivatal , a ke r t é -
szet i felügyelőség, stb. A* 
földművelésügyi k o r m á n y z a t 
e lhatározta a szakhivata lok 
összevonását és azoknak egy 
épüle lben való elhelyezését. 
Az ezzel kapcsola tos m u n -
kálatok m á r megkezdődtek, 
As összevonások u t á n ezek 
a hivata lok min t fö ldműve-
lési igazgatóság fognak mű-
ködni. E r r e f e b r u á r végén, 
vagy márc iu s elején kerül 
sor. 

Csütörtöktől: 
a grandiózus szin.es filmcsoda J 

re r 

jé 
l i i j i i :%4 -J -J * 

és egyéb dolgoit 
elköltözés miatt 
silrgőien 

o l c s ó n e l a d ó 
Cini a kiadóban 


