
2 Csütörtök, 1949 április 7, 

H Í R E K 
A HŐMÉRSÉKLET 
NEM VÁLTOZIK 

Időnként megélénkülő dél-
nyugati, nyugati szél, további 
felhőátvonulások, többfelé, — 
főleg délulán — kisebb zápor, 
rső, escllcg zivatar. A hőmér. 
sékíet nem változik lényegcsen. 

NAI'IKKNII 

Csütörtök, április 7. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Kispolgárok. Beuiutatóbór-
lct Ifi. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: 
V] utakon. 

Korzó Mozi 4. 6, 8 órakor: 

8z.árnynó]kiili emberek. 

Széchenyi Mozi: 4, 6, 8 óra-

kor: Pilótaszerelem. 

Muzcntn nyitva: hétköznap 
W-tói 14 óráig, vasár- és ünnep, 
nap 9 tói 13 óráig. 

Somcyyi könyvtár nyitva van 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtár reggel 
3 órától este 7-íg V«D nyitvB 
hétköznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3. 

Just Fripves: Petőfi Sándor-
sugárut 4'1/b. Török Márton: 
Csóngrádi-sugárut. Selmcczi 
Béla: Soraogyitelep IX. u. 489. 

—o — 

- SZABADEGYETEM. A sza-
oadmüvelődé.s szabadegyeiemén 
pón'ekcn délután 6 órakor dr. 
Jlctényi Géza orvosprofesszor 
• Hogyan halad az orvostudo-
mány* dmmel tart előadást a 
Tudományegyetem aulájában 
(Dugonics-tér.) Belépés dijta-
lan. Mindenkit vár a rendező-
«ég. , 

- IFJÚSÁGI ELŐADÁSBAN 
szombaton délután 3-kor mér-
sékelt hélyárakkil kerül szim-e 
a jCsárdáskirálynőt. Erre nz 
előadásra még jegy korlátolt 
számban kapható a színház 
Jegypénztáránál. 

- MÉRGEZÉSI ENGEDÉ-
J.YEK. A Feketeszél-Donraszéki 
Vadásztársaság a Szeged város-
hoz tartozó vadászati területére 
mérgezési engedélyt kér. Mér-
gezéseket a. csongrád vármegyei 
_ !. sz. vadászati területen óhajt-
ja végezni, 1949 április 19 és 
í1 í között. Az érdekeltekek eset-
leges észrevételeiket 8 napon 
Kiül jelentsék be a szegedi 
Rendőrkapitányságon (II. em. 
í!9. sz. ajtó). A 8 napon tul 
tett bejelentés figyelembe nem 
vehető. — A Szegcd-Szatymaz-
fi-zeszéki Vadásztársaság is 
mérgezési engedélyt kért a 
szatyma-zi állomástól északra a 
Fűz tanya mellett levő erdőbe, 
a vasút és a nemzetközi ut kö-
zött a Csánvi Illés-erdejébe, a 
r.agv őszeszéki pusztaságon, a 
fi dorozsmai határút mellett, 
Kondás/. József erdejében. Az 
érd keltek észrevételeiket ugyan-
csak a Rendőrkapitányságon 
jelentsék. 

BELVÁROS I 
leleten 4n.-»5 

13 . 

Mindennap szerdáigl 
Budapestet egyidöben mutat-

juk be: 

U& u'a^on (Pavlov) 
KORZÓ 
Telefon Aut.: 33.44 

2 1 3 . 
héttel. 

Szerdáig mindennap! 

S z á r n y n é l k ü l i e m b e r e k 
"egyver néllriit,fegyverek ellen 

SZÉCHÉNYI 
TelefonAul 34-77 

•414/1 
bér 

Szegedi kisiparosok és kiskereskedők 
a Szabad Nép házáért 

A KISOSz és KIOSz szegedi 
helyi csoportjainak kulturgár-
dái április 9-én, szombaton este 
8 órai kezdettel az ipartestület 
márványtermében változatos szá-
mokból álló műsoros estet ren-
deznek a Szalad Nép háza ja-
vára. Műsoron szerepelnek a 
»KIOSz-szinpad« és a IUSOSz 
azinjitszói, a KfOSz énekkar, 
egyleivonásosok, szavalatok, mo-
nológ, magán- és kettős ének-
számok, táncszámok. A műsoros 
előadást tánc követi. 

— o— 

— A BŐI.YAT JÁNOS MATE-
MATIKAI TÁRSULAT szomba-
ton délután fét 5 órakor az 
egyetemi Bólyai Intézet (Ady-
tér I., II. em.) I. sz. tanter-
mében előadóülést tart. Tár-
gya Kalmár László: Az úgy-
nevezett megoldhatatlan pro-
blémákra vonatkozóGődel-, Ros-
ser- és Clmrch-féle tételek cimü 
előadása. Minden érdeklődőt szí-
vesen lát a Társulat. 

— PUCCINI »TOSCA« cimü 
népszerű operája van műsoron 
vasárnap délután 3 órakor »K. 
M.» bérle'.ben, mérsékelt hely. 
árakkal a következő szereposz-
tásban: Póca, Megyesi, Értly, 
Fehérpa'aki, Gaál, Bakó. Vezé-
nyel Vaszy Viktor. 

— A SZÍNHÁZ KÉRI bérlőit, 
hogy adminisztrációjuk meg-
könnyítésére bérleteiket lehető-
leg a délelőtti órákban 10 és 1 
óra között fizessék bc a pénz-
tárnál. 

— BERKI LAJOS B-listás 
rendőrőrmester izgatott a népi 
demokrácia ellen. A szegedi 
népbirőság nvolchőnapl törtön, 
re és háromén hivalali és poli-
tikai jogvesztésre Ítélte. , 

— LÓKÖTŐK. Nyári Benjá-
min szegedi lakos Dunavecsén 
lovakat lopott. Járlatlcveleket 
hamisllott és a lovakat Tánczos 
Ferenc és Kiss Sándor segítsé-
gével eladta. Nyári Benjámint 
két és félévi, Kiss Sándort hat-
hónapi börtönre, Tánczos Fe-
rencet pedig háromhónapi fog-
házra Ítélték. 

- HANGLEMEZ-EST. A 
MEFESz zeneosztálya ma, csü-
törtökön este 8 órakor a köz-
ponti egyetem aulájában: Bach: 
Máté Passió-ját adja elő. 

— A MAGYAR KÉMIKUSOK 
EGYESÜLETE szegedi osztálya 
pén'eken a szerveskémiai inté-
zet tantermében délután 5 óra-
kor tudományos előadás^oroza-
la keretében dr. Gombai Lajos 
egyetemi magántanár egy uj in-
fravörös foloce'la lehelőségéről, 
dr. Szalaí László egyetemi ta-
nársegéd a festékfoszforok mo-
lekuláinak orientációjáról és 
dr. Szőr Péter egyetemi tanár-
segéd a festék foszforok mole-
kuláinak asszociációjáról tart 
előadást. 

x Kereskedők figyelmébe! Ki-
váló minőségű jonathán alma 

j minden mennviséglven kapható. 
' Hűtőipari és Ker. Rt.-nél, Bocs-
lcay-utca 5. 

— A FÜSZERKISKERESKE-
DŐK szakosztálya csütörtökön 
délután 6 órakor Lechner-tér 
r>. svám alatt ülést tart Meg-
jelenés kötelező. 

x Osztálysorsjcgyet Osváth 
Istvántól, Szeged. Tábor-u. 3. 
(Városi adóhivatal.) Húzás pén-
teken. 

x Sir gondozások a zsidó te-
metőben megkezdődnek. Befi-
zetések Margit-utca 20. 

Mindennap péntekig 

Harc a nőért! Harc a 'övűért I 

P féteszerefem 
Elöaéásot 4. fi és 8 órabér. 

A Szabad Nép székházára 

Nagyszabású müvészmatiné 
a Belvárosi Moziban 

Országszerte folyik a gyűjtés 
a Szabad Nép házára. Ebben az 
akcióban Szeged is méltóképpen 
veszi ki részét. A gyűjtés kereté-
ben vasárnap délelőtt fél 11 
órai kezdettel a Belvárosi Mo-
ziban nagyszabású művészi ma-
tinéra kerül sor a szegedi Nem-
zeti Színház legkitűnőbb színé-
szeinek felléptével, Márki Géza 
és Sugár Mihá'y konferálásával. 

A hangverseny 28 változatos 
műsorszámot tartalmaz. A mű-
sor első részében Ilajdu Péter, 
Lázár Márta, Littasy György, 
Fcrencz Anikó, Kassal János, 
Lánczy Éva, dr. Sikolya István, 
Király Sándor, Lorenz Kornélia, 
Turján Vilma, Papp Júlia, Sza-
bady István énekel és Surányi 
Imre, Bor Gábor és Moóry Lucy 
szaval. 

A műsor második részében Po-
gány Zsuzsa, Szanati József, Pó-
cza Ella, Darvas Ibolya, Lóránt 
György, Megyesi Pál, Érdy Pál, 
Süli Manyi, Rajz János ének-
számokat adnak elő, Radnótliy 
Éva és Gáti Pál pedig verseket 
szaval. Ugyancsak a műsor má-
sodik részében Bartos Irén tán-
nol. 

A műsorszámok kisérő zenéjét 
Vaszy Viktor, Paulusz Elemér, 
Pongrácz Adám, Várady László, 
Dénes Erzsi, Zakariás Gábor és 
Naeter Emma látják el. 

A nagy érdeklődéssel várt 
hangverseny a »Sztáiin« kantáta 
eljátszásával ér véget. 

Jegyek elővételben már kap-
hatók a Belvárosi Mozi pénz-
tárában 1, 2 és 3 forintos hely-
árakkal. 

Állásvesztésre, m^síélévl börtönre 
ifélték Roska llárlou szegedi 

egyetemi tanárt 
A szegedi népblróság szerdán 

tárgyalta dr. Roska Márton 
egyetemi tanár népellenes bűn-
tettét. Roska Márton a szegedi 
egyetemi hallgatók előtt az órá-
kon több izben Izgatott a népi 
demokrácia ellen. 0 volt Mind-
szenty legfanatikusabb védője, 
izgatott az Iskolák államosítása 
ellen is. A hallgatók előtt sovi-
niszta és irredenta kijelentéseket 
tett. A tárgyaláson teljes mér-

tékben beigazolódott, hogy dr. 

Roska Márton a nép ellensége, 

aki az egyetemi katedrát hasz-

nálta fel arra, hogy izgasson né-

pi demokráciánk ellen, védje a 

magyar nép legfőbb ellenségét. 

Dr. Roska Márton egyetemi ta-

nárt a népblróság másfélévi bör-

tönre, állásvesztésre és ötévi hi-

vatali és politikai jogvesztésre 

Ítélte. 

Csak a MankasrogazModási Hivatal ennedélyével 
lehel felvenni vagy elbocsátani munkavállalót 

Az Országos Munkaerőgaz-
dálkodási Hivatal szegedi kiren-
deltsége felhívja az üzemek, va-
lamint az összes munkaadók fi-
gyelmét, hogy jövőben a kiren-
deltségünk tudta és hozzájáru-
lása nélkül alkalmazottaiknak 
nem mondhatnak fel. 

U] munkaerőket is a jövőben 
icsak a hivatal tudtával és enge-
délyével alkalmazhatnak. 

Az esetben, ha az Országos 

Munkaerőgazdálkodási Hivatal 

szegedi kirendeltsége tudomást 

szerez arról, hogy üzemek és 

egyéb munkaadók uj munkaerő-

ket állítanak munkába engedé-

lyezés nélkül, a hivatal megteszi 

az előterjesztést illetékes helyen 

az üzemek, vagy egyéb munkál-

tatók szigorú megbüntetésére. 

Szétszedte traktorát 3 fcuBálC 
hogy szabotálja a tavaszi munkálatokat . . 

A kulákokkal szembeni 
éberség újabb szabotálási kí-
sérletet leplezett le Tompán, 
Báics Ernő földbirtokos és 
géptulajdonos kulák szét-
szedte traktorát, hogy a ta-
vaszi mezőgazdasági munká-
latokból kivonhassa. Szabo-
tálási kísérletére azonban 

rájöttek. Bizottság szállt ki 
a kulákhoz, ott szakértő 
vizsgálta felül a szétszedett 
traktort és azt használható-
nak, üzemképesnek találta. 

Báics Ernőt letartóztatták 

és beszállították a bajai 

ügyészség fogházába. 

UJ UTAKON 
Iván Petrovich Pavlov, a vi-

lágszerte megbecsült szovjet tu-
dós életéről és a tudományért 
folytatott önfeláldozó munkássá-
gáról szól az a hatalmas és pá-
ratlan sikerű szovjet filmalko-
tás, amelyet — Budapestet meg-
előzve — ma mutat be a Belvá-
rosi Mozi -»Uf utakon« címmel. 
Iván Pavlov minden Idők leg-
nagyobb kísérletező tudósa, aki 
munkásságé'al hatalmas léptek-
kel vitte előre a tudományt 

A Bch árorí Mozi műsorán egy 
hétig szerepel a szovjet film-

művészet remek alkotása. Min-
den szegedi dolgozónak látnia 
kell ezt a filmet, amely Pavlov 
professzor életén és munkássá-
gán keresztül mufatia be a szov-
jet tudósok munkáját a tudo-
mány előbbreviteléért folytatott 
harcban, 

A film megtekintését lehető-
vé teszik minden dolgozó szá-
mára. Az üzemek dolgozói, a tö-
megszervezetek csoportosan 
szervezik meg az előadás meg-
tekintését, egységes, 1 forint 50 
filléres áron 

Az MDP nagyszegedi poli'ikai akadémiáján 

Rónai Sóndor elviars 
„Nemzetgazdaságunk helyzete és perspektívája,, 

cimuiel tart előadást csütörtökön délután fi órakor a városháza közgyűlési termében. 
Belépőd'j nincs. M n len érdeklődőt szívesen Iáinak. 

Párihireh 

, Ma, csütörtökön délután 6 óra-
kor falujárófelclős értekezletet 
tartunk Kálvin-tér 6. sz. alatt. 
Feltétlen megjelenést kérünk. 

Felhívás! Április 8-án, péi-
teken délután 5 órakor sajtó-
felelősök részére értekezletet; 
tartunk a Battyánvi-ufra 4. sz. 
alatt. Minden alapszervezeti 
sajtófelelős feltétlenül jeien. 
jen meg. 

Az ö-s-cs falnjárófelclősök 
részére értekezletet tartunk 7-
én, csütörtökön délután G óra-
kor, Kálvin.tér G. szám alatt, 
kisteremben. Feltét'en és pon-
tos megjelenést kérünk. 

Kerületi kulturfe'e ősök ré-
szé e csütörtökön tartunk ér-
tekezletet délután fi órakor, 
Battványi-utca 4. szám alatt 
a ku'.turosztályon. ' 

— © — 

Ezen a héten összes párt-
szervezeteink! e i ta 'g.ülése' et 
tartunk. Ezekre megfigye'őketi 
küldünk ki-

Csiitörtüfcön, 7-én: 

Szegedi kendergyár délután 
2 óra: Erdős János, Újszeged! 
kendergvár délután 2 óra: Gál 
Tivadar, MÁV Fűtőház dé luá i i 
3 óra: Bakaitv Mária, MÁV 
Nyugdijasok délután 3 óra: 
Bogdán Imre, Városi nvom-
na délután 3 ó a: B e' er Ilona 
Kisvasút délután fél 4 óra: 
Pipicz .Tózscíné, Winter ke. 
fegyár délután fél 4 óra: Szó. 
kely Mátyás, Dohánygyár dél-
után 5 óra: Bossányi György, 
Gázgyár délután fél 4 óra: An. 
talffy György, Gyu'agyár dél-
után fél 4 óra: Früstöli 
Györgyné, Kotróte'ep délután 
4 óra: Készt László, Ujszc.e H 
Láaagyár délután 4 óra: Nyi-
lasi Péter, l.ippaj fürészgyád 
délután 4 óra: L'ukics Andor. 
Honvédség délután 4 óra: Ge-
réb Tibor, Szegedi cipőgyárt 
délután 4 óra: Nyéki Ferenc, 
Tiszamalom délután 4 óra: Pi-
picz József, Villamosva ut tag-
gyűlés este 9 óra: Székely Bé-
la, Bőripari Szövetkezet dél-
után 5 óra: Farkas István, 
ilonvéd ker. őrszázad dé'után 
4 óra: Barta Béla, MOSzK d. 
u. 6 óra: dr. Bakos Géza, 
Város délután 6 óra: Gera Pi-
roska, Tűzoltók délután G óra: 
Veresika András, Posta d é n Ián 
6 óra: Simovics Mihály, Egye-
tem délután 6 óra: Kiss Mi-
hály, Földmivelésfigyi a'cs. 
(Korona-utca 10.) délután Q 

óra: Misou Gusztáv. 
« 

Falusi laqgyüléss^c menetrendje 
Csütörtök este 7-kor- Rnz*a« 

járás: Mison Nándor, Várod a. 
nva: Vereska András, Al óköz. 
pont: Zsótér András, Oltömös: 
Farkas Sándor. 

Pintek este 7-kor: Kül>ek-
háza: Farkas Sándor, Deszk: 
Ngttral Imre, Ószentiván: Zsótér 
András, Ujszentiván: Retkes Ist-
ván, Szőreg: Szél Sámuel. 

S-.omlxtt este 7-kor: Gválaj 
Ambrus István, Szentinihályte. 
lek: Zsólér András, Röszkci 
Farkas Sándor, Nagyszéksós : 
Nyltral Imre. 

Vasárnap: Lergvel kápolna: 
délelőtt 11 órakor Nyilrai Imre, 
Feketeszél: délután 3 órakor 
Farkas Sándor, Domaszék: dél-
után 3 órakor Olajos Gyula. 

M A 
vê iysn Oszlálysarsleiyel 

H O L N 4 
mát nyerhet! 

P E T Ő - n 3! 


