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HIREK 
ÉJSZAKA FAGY — NAPPAL ENYHÜLÉS 

(jyenge szél, kevés felhő, többfelé reggeli köd. Egy-két he-
lyen kisebb ködszltáiás. Éjszaka gyenge fagy. Nappal enyheség. 

NAPIREND 
Vasárnap, február 20. 

Nemzeti Szinház délután 8 
órakor: Csárdáskirálynő. »K«- és 
»M«.bérlet 6. Este 7 órakor: 
l'araszt becsület. Bérletszünet. 

Belvárosi Mozi negyed 4, ne-
gved 6, negyed 8: Mágnás 
Miska. 

Sf>ohenvi Most fél 4. fel 6, 
fél 8: Láthatatlan hadsereg. 

Korzó Mozi háromnegyed 4, 
háromnoevf'd 6, háromnegyed 8: 
Mágnás Miska. 

Mnrfmn nyitva hétköznap 
9-től 11 v á i e vasár- és ünnep, 
nap 9 tói 13 óráig. 

ttotnoyvt könyvtár nvitva van 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
8 órától este 7-m van nyitva 
hétkö7nar>okoa 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki Józsel Szent Gyórgy-

tér 6 Temesvár? József Klau-
zál tér 9. Surján yl József- Kos 
sulh Lafos-sngárul 31. 

— Követi kinevezések. A köz. 
társaság elnöke Szántó Zoltán 
követet az albán népköztársa-
ság területére kiterjedő követi 
megbízatása alól szolgálatainak 
elismerése mellett felmentette 
és Szeri Lenárt követet meg-
bízta a tiranai magyar követ-
ség vezetésével. 

— A DESZK! DÉFOSz alaku-
ló naaygvütése ma, vasárnap 
délelőtt zenés ébresztővel kez-
dődik. majd 11 órakor a Frá-
nyó-féle vendéglő nagytermé-
ben nagygyűlés lesz. A kultúr-
műsort a deszki DÉFOSz és 
KPOSz tagok adják. A deszkiek 
felkészültek a gyűlés megtartá-
s r a . mert a község dolgozó 
parasztsága magáévá telte a 
DÉFOSz programját, amiből 
valamennyi párt az MDP-vel, 
valamint a tömegszervezetekkel 
az élen kiveszi a részét. 

— BUDAPESTEN 140. vidé-
ken 83 ujitó és élmunkáskör 
működik. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság ma délelőtt fél 
10 és fél 12 órakor a Korzó 
Moziban bemutatja az /Utolsó 
é tszakac cimü szovjet társadal-
n»i filmet. Belépti jegy ára 0(1 
fillér. Kapható a mozá pénztá-
rában. 

* Karórákat, zsebórákat ve-
szek. Kischer órás, ékszerész, 
S/e^ed, Klauzál.tér 3. 

— A FÖLDMŰVELÉSÜGYI 
winlszter kötc ezövé tette az or-
szág egész terűidén minden há-
rom hónapnál idősebb kutya ve-
szettség elleni beoltását. 

— Ar Ujszegedi Gőzfürész és 
Ládagyár dolgozói meleg ün-
neplésben részesítették üzemük 
két legrégibb dolgozóját, Lebák 
Ferenc is Lfderer Ferenc elv-
társakat, akik nemrégen ünne-
pelték 2 5éves jubileumukat. 
Mindketten huszonöt éve dol-
goznak már az üzemben és jó 
munkájukkal, dolgozó társaik 
iránt megnyilvánuló szolidari-
tásukkal, a legnagyobb szerete-
tet és megbecsülést érdemelték 
ki. 

PARIZSBAN a nöi műkor-
csolyázó világbajnokságot a cseh-
szlovák Vrzanova nyerte meg. 

— fíetefulladt a Tiszába egy 
8 éves d'sfiu. Szombaton dél-
ben iskolába indult nevelőszülei 
Szeged, Ftelkasor 38/b. szám 
alatti lakásáról Csernovitz De-
zső 8 éves kisfu. Összetalálko-
zott több gyerekbarátjával. Nem 
mentek el az iskolába, hanem 
lementek a tápéi vámházhoz a 
Tisza szélérc és a viz szélén 
lévő jégen csuszkáiul kezdtek. 
Csernovitz Dezső alatt a megol-
vadt jég beszakadt és elmerült 
a vízbe Barátai megijedtek és 
elfutottak. Nem merték elmon-
dani, hogy mi történt barátjuk-
kal, csak mikor a nevelőszülők 
a fiu keresésére indultak, akkor 
tudták mag,a tragédiát. A holt-
tet ezideig még nem ve'.ctte fel 
a viz. 

— A Mn.üyar Szateid-ág-
hnrcos Szövetség szegedi cso-
portja felkéri tagjait, hogy 
23-én, szerdán délután 3 óra-
kor jelpnjenek meg a szövet-
ség székházában. 

— JOSIDA Japán miniszter-
elnök bejelentette, hogy a kor-
mány fö célja n kommunizmus 
elleni harc s közölte azt ls. hogy 
kormánya megalakítja a •japán-
ellenes tevékenységet vizsgáló 
bizottságot?. 

x A Szegedi Izr. Nőegylet 
kéri tagjait, hoey vasárnap reg-
gel 9 és délután fi óra között 
okvetlenül jelentkezzenek Ká-
rász-utca és Somogyi-utca sa-
rok, Sz.t. István könyvkereske-
dés előtt. Nagyon fontos, mind-
nyájunkat érdeklő dologról van 
szó." Feltétlenül elvárjuk asz. 
szony testvéreinket. 

x A Janik-vendéglőben ma 
és minden este Szabadkai Laka-
tos Béla és zenekara muzsikál. 
Minden szombaton erdélyi flek-
ken-vacsora és vargabéles. Tár-
sas összejövetelekre különterem. 

x A Szegedi Horgá'z Egye-
sület 27-én, határozatképtelen-
ség esetén március 6-án 10 óra-
kor tartja közgyűlését a Pos-
tásotthonban. 

í z l é s e s 
megbizha ó 

Kaav xálaszlékSaa 
o l c t ó á r o n 
r é s z l e t r e l s BÚTOR 

flSZT ÜLOSMESTEREH BUTOHC^HHN© fű 
Szenórényi Séza és hársai 

cégnél, Dunnnics-tér 11. 

Párlhireh 
i — • i — — — ^ 

T hiten az üzemekben szak-
szervezeti napokat tartunk. A ke-
rületekben a taggyűlések elma-
radnak a színházban tartandó 
ünnepség miatt. Kérjük az elv? 
társakat, hogy az ünnepségen 
minél nagyobb számban jelenje 
nek meg. 

Felhívjuk az aktíva figyelmét, 
hogy hétfőn délután 4 órakor 
értekezletet tartunk a Batthyány-
utcal székházban, a szervezési 
osztályon. Kérjük az elvtársak 
feltétlen és pontos megjelenését. 

Propagandavezetök értekezlete 
hétfőn délután 6 órakor Kálvin 
tér 6. szám alatt, a kisteremben. 

Felhívjuk a városi népneve-
lőfelelős és propagandista elv-
társak figyelmét, hogy szerdáig 
23-ig szervezzék meg és jelent-
sék a propagnndaosztálynak, 
hogy a népnevelő elvtársak kö-
zül kiket javasolnak kerületen-
ként és üzemenként a most 
meginduló tömegszemináriumra 
Az üzemben dolgozó népneve-
lők adataik je'cnlésénél tüntes-
sék fel a kerületei is. 

NévnevelöfeleHfsök értekezle-
te hétfőn délután 6 órakor a Kál-
vin-lcr 6. szám alatt, a nagy-
teremben. 

Fatujdrőfeleltsök értikczl te 
kedden délután 4 órakor Kálvin-
tér 6. szám alatt, a kisteremben. 

Hétfőn délután 6 órakor tit-
kári értekezlet a Batthyány-utcal 
székházban. 

m n o » z h w e k 

A tüzol tó-asszonyok csoport ja 
hétfőn délután 5 órakor ünnepi 
gyűlést, előtte vezetőségi ülést 
tart. 

Az ujszegedi csoport hétfőn 
délután ü órakor taggyűlést tart 
a tanítóképzőben. 

A Rókus I. csoport hétfőn 
délután fél 5 órakor vezetőségi 
ülést, utána 6 órakor nőnapot 
tart a rókusi iskolában. 

A felsővárosi csoport hétfőn 
délután 5 órakor vezetőségi 
ülést, kedden délután ő órakor 
előadást tart a Dugonics-utca 
12. szám alatt. 

Az alsóvárosi csoport kedden 
délután 5 érakor vezetőségi ülést 
tart a volt Kazali-iskoluban. 

A fodortelepi csoport hétfőn 
délután 6 órakor nőnapot, utá-
tána 7 órai kezdettel asszony-
köri előadást tart 

A po°tó.°-asszonyok csoportja 
hétfőn délután 5 órakor tag-
gyűlést tart. 

Az vy.somogvifelepi csoport 
hétfőn délután 6 órakor mű-
soros nőnapot tart a III. utcai 
kultúrházban. 

A gázgyári csoport kedden 
délután 6 órakor ünnepi gyű-
lést tart a rókusi iskolában. 

Kís'*eies'áed8k Rovata 

Szegedi Aliami Nemzeti Szinház 
m l i s o r a 

Február 20-án délután 8-kor: Csárdáskirálynő. »K« és zMc 
bérlet 6. előadása. 

Február 20-án este 7 órakor: ParasztbecglUete. Tavaszi ko-
média. Diőtőrő. Bérletszünet. 

Február 21-én este 7 órakor: A csendháborító. Bérletszünet. 
Február 22-én este 7 órakor: A csodálatos mandarin. Ta-

vaszi komédia. Diótörő. Bér? 
letszünet. 

Február 23 i n este 7 órakor: Csárdáskirálynő. »I* bérlet 11. 
előadása. 

Tájszinház m ű s o r a : 
Felsóközpout, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe) 
Sövényháza, február 22-én: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 
Algyő, február 27-én: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 

Közgyűlés. A Szegedi Kiske-
reskedők Érdekképviselete évi 
rendes közgyűlését március 
6-án, vasárnap délelőtt 10 óra-
kor tartja meg. A határozatké-
pességhez 500 tag megjelenése 
szükséges. S minthogy február 
27-re összehívott első közgyű-
lési napon ennyien nem jelen-
nek meg, a március 6-án dél-
előtt 10 órakor tartandó köz-
gyűlés lesz határozatképes. A 
közgyűlés helye a Belkereske-
delmi Igazgatóság nagyterme. A 
közgyűlésre a tagok egyénen-
kin t meghívót kapnak. 

Tagdijak befizetése. Felkéri 
az Érdekképviselet vezetősége 
azokat, akik januári és februári 
tagdíjfizetésüknek nem tettek 
eleget, hogy tagdijukat fizessék 
be a pénzbcszcdőnél. 

A KISOSz nőbizotlsága ked-
den este 6 órakor választmá-
nyi ülést tart Széchenyi-tér 15. 
szám alatti helyiségében. Vá-
lasztmányi tagok megjelenése 
kőtelező 

Szeged rendőrfőkapitány sági 
székhely 

Belügyminiszteri rendelet a rendőrség átszer-
vezéséről 

A belügyminiszter rendeletei 
adott ki a rendőrség szerveze-
teinek megváltoztatásáról. A 
rendelet többek között előirja 
kilenc kerületi rendőrfőkapi-
tányság megszervezését. Nagy-
budapesti, északpesti, székesfe-
hérvári, szombathelyi, pécsi, 
szegedi, szolnoki, debreceni és 
miskolci kerületi rendőrfőkapi-

tányságot állilanak fel. 
A szegedi rendőrfökapitiny-

tányság működési köre kilcr* 
]ed Bács-ltodrog, Csanád, Cson. 
grád és Délpest megyére, vala-
mint Baja, Hódmezővásárhely, 
Kecskemét és Szeged (tárosra. 
A belügyminiszter rendelete új-
ból megállapítja a gépjármű-
kerületek területét is. 

A néppel er/üit élő papság 
nem képviselhet a népnél s z á n t a 
eüen'éies vélemény! az iőőszerii 
kérdésekben 

Dusicza Ferenc református 
leíkész, Debrecen uj helyettes 
polgármestere az állam és az 
egyház viszonyáról szólva ki-
jelentette, hogy az állam fel-
adata, hogy tagjait a fizikai és 
erkölcsi jólét és biztonság je-
gyében szolgálja, az egyház fel-
adata viszont, hogy az evangé-
lium tanításának alapjára he-
lyezkedjék és azokat teljes tisz-
taságukban hirdesse. A meg-
egyezés akkor lehetséges és tö-
kéletes, ha az egyház és ál-
lam a maga céljaihoz hiven 
p l la l ja a feladatokat. A' nép-
pel együtt élő papság tehát ncin 
képviselhet önálló, vagy éppen 
a néppel szcmlien ellentétes vé-
leményt az időszerű kérdések-

ben, a haladás és a fejlődés 
kérdéseiben. A Mindszenty-féle 
hazaáruló csoport elitélésében 
Magyarországon megbukott a 
nyugati imperialisták hatalmi 
törekvése és cz fáj nekik/ a lcg-
johban. Teljes vallásszabadság-
ban éiünk, Magyarországon 
nincs vallásüldözés, ellenben kí-
méletlen harc folyik a re-
akciósok ellen. Aid az egyház 
igaai hivatását felismerte, igazi 
váltásos életét hirdet és ét. an-
nak nincs és nem is lesz össze-
tűzése a magyar államhatalom-
mal. A vállá szabadságot bizo-
nyítják a zsúfolt templomok is, 
ahol a hivők nctn politikát, ha-
nem valóban igehirdetést vár-
nak papjaiktól. 

— Rövidéletű lesz az uj ja-
pán kormány. Valamennyi japán 
ellenzéki párt megállapítja, hogy 
a kormány reakciós politikát 
folytat és rövid életet jósol 
neki. A japán KP bejelentette, 
hogy elszánt harcot folytat a 
reakciós kormány ellen. 

— UJABB 16 BETÖRÉST IS-
MERT BE Sinkovits József. Az 
eddig beismert lietörések száma 
már G7-rc emelkedett. A nyo-
mozóknak elmondottá, hogy 
1939 óla foglalkozik betöréssel 
és nem emlékszik már egész 
pontosan, liogy hol mikor tört 
be. Csak néhány nagyobbsza-
básu betörésről tud már. Beis-
merte még azt is. hogy ő tört 
lie annakidején Tukats Sándor 
fasiszta főispán lakásába. Még 
az ahlról a betörésből szár-
mazó holmik is előkerültek a 
titkos raktáriról. A Mérty-ulcai 
Cemcntárugyárból is ő vitte ei 
a munkások zsir- és szalonna-
ellátmányát. A Pátria cipőgyár-
ból pedig másfél zsák varrócér-
nát lopott el. Az eddig jelentke-
zett károsullak tulajdonai éti-
dig több mint felerészben már 
megtérüllek. 

— Súlyos vasúti Szerencsét-
fenség Franciaországban. Dijon 
és Nancy között egy tolaló moz-
dony összeütközött egy gyors-
vonattal. A két mozdony lezu-
hant a töltés oldaLára és H 
gyorsvonat két bocsija lefor-
dult. 12 ember, köztük a gyors-
vonat mozdonyvezeiője meg-
halt, 50 sebesültet kórházba 
vittek. 

— Súlyos ítélet a sztrájkban 
résztveit francia bányászok el-
ten. Az alesi bíróság 16 bá-
nyászt Ítélt el sztrájktevékeny-
ség miatt. Az egyiket bárom évi 
fegyházra és 60 000 frank pénz-
büntetésre, a többit összesen 14 
évi börtönre és súlyos pénzbír-
ságra. Az issoirei bíróság 15 
bányász titélt cl. I.cnsben ujabb 
bányászhatott ja van a csökken-
tett biztonsági intézkedéseknek. 

x Orvo«i hir. Dr. Stróbl Fe-
reno szülész-nőgyógyász magán, 
betegeknek a dr. Tóth-szanatő-
riumban rendel délelőtt 8—10 
és délntán 5—6 óra kőzött. 

— ANGLIABAN az elmúlt év-
ben 1758 sztrájk volt, a dolgo-
zók reálbére csökkent, a mun-
kanélküliek száma 50.000 fővel 
327.000-re emelkedett. 

— A FRANCIA-SPANYOL 
TARSASAG kizárta soraiból 
Moch belügyminisztert. A ha-
tározatot azzal indokolták meg, 
hogg a belügyminiszter ridegen 
gyűlöletről tett tanúságot?, kü-
lönösen a Franciaországban tar-
tózkodó spanyol köztársaság ick 
irányában. 

— UJABB 22 KIVÉGZÉS AT-
HÉNBEN. Athénben az utóbbi 
három napon hadbírósági ítélet 
alapján ujabb 22 embert végez-
tek ki. Február elseje óta — 
nein teljes adatok szerint — 40 
embert lőttek agyon. A kivég-
zettek között négy asszony i» 
van. 

— A SZEGED-ALSóVAROSi 
állami általános Iskola (Földmii-
müves-utca) dolgozók Iskolája 
ma, vasárnap délután fél 4 óra-
kor az iskola tornatermében a 
szabadnüvelődés támogatásával 
műsoros farsangi délutánt ren-
dez. 

BELVÁROSI 
Telefon v»S 

e . 
tarlaL 

Ma és a következő napo-
kon uj magyar f i lm! 

M á g n A ü M i s k a 

Előadása) '1,4. '/»6 és ' «8-kor. 

KOR ZÖ 
Telefon 524 

2 0 » . 
hírlef. 

Mindennap mi is bemutatjuk 
M á g n á s M i s k a 

imádása)' /»4. »'«S és»'«8 kor. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

•407/& 
kár et 

Ma az izgalmas kémdráma: 

U t b i t a f h n t n d s e e q 
Hóilessíj;, szerelem, féltékeny/ég 1 

UI í.dyárafnk. 1 S Mail,. 
Előadásos !él 4, I6< 6. iél 8-kor. 


