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Fentiek valamennyien szegedi la 
Kosok, akik leveleiket átvehetik : 
Magyar Vöröskereszt „szegedi ludósitó 

Írodájában: Széchenyi-tér 10, I. eme 
et. (Stübmer cukorkaüzfot teleti. 

Ugyanott jóirásu hölgyek . kísegilc 
tnunkárn felvételnek 

Színház s-: Művészei 
H a n g v e r s e n y 

a N e m z c l i S z í n h á z i j á n 

Magasszinvonatu hangverseny za: 
Tolt le vasárnap esle a Nemzeti Szin 
taázban. az V hönvédkerü'eü. parancs-
nokság rendezésében. A Vörőskcreszl 
javára megtartott jótékony eélunaug 
verseny pompás műsorából két ki-
váltságos tehetségű művésznő. I lonlhv 
Hanna és Makay Margit produkciója 
mngaslott ki, de a többi szamok is 
föléje emelték ezt az csf-ít a hasonló 
alkalmaknak Honlhv Hanna 5a nem 
izet primadonnája? — ahogvan Mol-
ná r Dezső százados szellemesen be-
konferálta »A primadonna alma? ói-
mén lizcnötperccs egyveleget adott 
e!ő regi nagy szerepeinek síágerdalai-
bót. Utánozhatatlan báj jal és kedves 
sésgcl énekelte dalait, a közönség 
at«g tudott velük belelni A szám vé-
geztével több ráadást keltett adnia, 
de még ekkor sem szűnt' a íetszés-
nvilvánilás, amely végűt régen hajolt 
Tiunepléssé erősödött. Hasontó siker-
l e n volt része Makav Margitnak, aki 
'Ady-. Babits- és József Mlita-kőlte-
ményeket mondott el a vers igazi 
lényegét megelevenítő művészettel. 
Nagy hatást váltottak ki Szeged' régi 
kedvencének, LendVay Andor opera-
énekesnek énekszámai is Lencrvay 
némi in diszpozícióval küzdött, ez 
azonban sziiiie mit sem g/ont Ic a 
szuggesztív drámai erővel előadott 
'Adv—Rcinitz-dalok, a '»Mefisztó szére-
iiáti* és Kern »'OId Man River? cimü 
hires opefelldalának halasából. A 
pesti vendégek produkcióinak sorét 
Báliért Zsuzsi, a decens megjelenésű 
operaénekesnő koíoratur áriái egészí-
lellék ki stílusosan, Az énekszámok 
rongorakiséfelét Rród'y Tamás, a Víg-
színház karnagya látta el, pompásan 
iüeszkcdő művészettel Emlékezete-
sen szép szánta volt a műsornak 
Haénöfliy Éva és I.efcajay Árpid pár-
jelenete Shakespeare I I I . Richárdjá-
ból , valamint Lehotay Árpid cgyedúl-
á l ló Ádámjának Kepler monológja 
Az ember tragédiájából. Megrázóan 
adott elő Lehotay két Petőfi verset ís: 
>A kutyák dala? és »A farkasók dala? 
cimü ikerköUeméayeket A műsort a 
szépen fejlődő honvédkerületi zene-
kar számai egészítették ki Szarka 
I.ászló karnagy avatott dirigál'savat. 

Az V. honvédkerületi parancsnok-
súg minden elismerést megérdemel, 
liogy ilyen szép kulturleyéke.ivséggel 
gazdagítja a város életét. Minden di-
cséretünk Molnár Dezső századosé, 
a kerület nevclőLiszljéé, aki a ki-
tűnően sikerült hangverseny na so-
rát összeállította és az estet meg-
rendezte 

OOO 
A Szegedi Filharmonikusok Egye-

sülete első nagy bérleti hangverseuyét 
december 9-én, vasárnap délelőtt tartja 
meg a Nemzeti Színházban. Műsoron 
szerepelnek Rivaldi-, Beethoven-, Paga-
nini-, Debussy- és Wagner-müvek. Ve-
zényel Vaszy Viktor. Az egyesület tag-
jai, akik egyszersmind a hat nagy hang-
verseny bérlői is, a napi helyárakból 
30 százalék kedvezményt kapnak. Mi-
tilán néhány jegy kivételével a bérlők 
kezében Víiiin n k a jegyek, az egvesület 
kéri tagjait, hogy jegyeiket a Délma-
gyarország, vagy a Szegedi Népszava 
kiadóhivatalaiban biztosítsák. 

oOo 
Felhívjuk a ügyeimet a Zeneiskola 

nagytermében november 20-án délután 
5 órai kezdettel megrendezendő jazz-
parádéra, mely uj formáival, színeivel, 
különleges hangjaival minden művészi 
igényt kielégítve szórakoztat, felüdít és 
mulatta U 

fícngercH a l í . félidőben kilenc 
emberre olvadt Szened 

SzAK B. Bará ls i* 7 : 4 (7 :0 ) ' 

A SzAK ponyvanélküli teherautón; 
íiz perccet a mérkőzés előtt átfázva 
érkezett meg Budapestre, mégis az első 
félidőben csatársara pompás játékával 
valósággal lehengerelte a budai csapa-
lot. A gólokat az 5. pereben Vörös, a 
10. és 12., valamint a 18. percben Báló, 
a 25-ben Vörös, a 32-ben ismét lláló, a 
38.'és 43. percben ujbói Vörös rugla. 
A második félidő 2 percébeu Szabó 
izomzuzódás következtében kiállt, igy 
az amúgy is fáradt Szegeddel szemben 
a Barátság fölénybe kerülve két gólt 
rúgott. Bálót közben a biró hálrasar-
ka'lásért kiállította. A kilenc emberre 
olvadt Szeged elkeseredett küzdelem 
után tudta csak kihúzni az eredményt. 
Meg keit említenünk, hogy a közvetlen 
védelem emberfeletti munkát végzett, 
különösen Szabó kiválása után Dicsé-
retet érdemel Báló, Vörös és Haran-
gozó, de a csapat valamennyi tagja. 

A szegedi alosztály eredményei: 

Sz.ATE—DFC 4:0 (29)). A magára-
talált SzATE szép játékkal fölénye-
sén gvőzölt. Góllövők: Virágn (2). 
Törköly, Cseh. 

SzMTE—MVSE 1:0 (O'O). A durva 
mérkőzésén három SzMFF.-' és egy 
MVSE-játékost kiállilott a játékvezető, 
igv nz SzMTE nehezen győzött Honli 
gól iával. 

Tisaa—MMTE 3:0 (2-0). A Tisza 
biztosan győzőit Makón B.a'ogi, Ba-
kos és Kovács góljával. 

Móraváros—Rákóczi 2:0, Az I. fél-
idő közepén a Rákóczi levonult. 

HSE—JIMTE 5:1 (3:1). 

A Postás—UTC és a HTVE—SzFIE-
mérkőzés elmaradt. 

SzMTE H.—SzabasMí 4:9 (2'0). 

f!en«r»éfr-SzE.AE 5:2 (3:0). 

Postás I I . -HSC 11. 3:3 (ÍM). 
Tisza Fi—DFC Ui 7:3 (3:1). 
SzMTE ili—SzATE -if? 4:2 (1:2). 

A Tisza Futóversenye. A Tisza áltat 
vasárnap délelőtt rendezett idéévzáró 
futóversenyt a Stefánia-sétányon a 
35 éven aluliak csapata nyerte (Te-
mesvári, Olrubd, Széesij, li második 
az »öregek? csapata (Gyetvai, Csonka, 
szalma). Egyénileg 1. Szécsí 52.10, 
2. Ohmba 54.30, 3. Szakma 55.35. 
4. Kincses 55.41 mp-e's idővel. 

í 'sii 'űriököa Tísia—MVSE-iíiérkő-
zés. Csütörtökön kerül sorra a Vas-
utas-stadionban az elmaradt Tisza — 
MVSE bajnoki rangadó mérkőzés dór-
ii tán 2 órakor. 

A tekesport hirek A szervező bi-
zottság november 19-én délután 5 óra-
kor az Ipartestületben ülést tart. Kérem 
a tagok pontos megjelenését. Elnök. 

Szakszervezeti fiirek 
A fogíeclniikusscgédek szabad szak-

szervezete szerdán, november 21-én 
délután 4 órakor értekezletet tart a 
szakszervezett székházban (Dózsa Gy.-
utca 8). Pontos megjelenést kér a ve-
zetőség, 

A hémínyscpröscjéilek november 
21-én, szerdán délután fél 4 órakor 
szappan és faügyben taggyűlést tarta-
nak a szakszervezeti székházban (Dózsa 
György-u. 8). Vezetőség. 

A Szakszervezeti Bizottság felhívja 
mindazon szakszervezeti tagokat, akik 
még a 14, 15, 10, 17-cs számú élelmi-
szerjegyoiket nem pecsételtettélc le, 
hogy a legrövidebb idő alatt az illeté-
kes szakmai csoportoknál jelentkezze-
nek lepecsételletés és igazolás végett. 
Szakszervezeti Bizottság. 
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ftrlesilés. Értesítem a Szeged és 
környékén lakó távollevő bt. tiszt és 
tiszthelyettes hozzátartozókat, hogy 
november hóra felemelt 109 százalékos 
illetményeiket az 511. bev közp. pság 
gazdasági hivatal pénztárától 29-án 8 
órától 12 óráig felvehetik. Egyben ér-
tesítem, hogy távollevő hozzátartozóik-
nak liivalásosságáról szóló igazolványt 
hozzák magukkal. Bev. közp. p a r i s a k , 

i '.i ^ j f l l 

Harisnya kotöle .nyl, kézileányt, stop-
poló- és szemfelszertőicányt magas fi-
zetéssel felveszek. Váczi kötődé, Mérey-
utca 1-

Fút, élelme) cserélek ferfiruháért. 
Szeged-Alsólvőzpont, Mórahalout 515, 
Gajdácséi?. 

Kél külterületi házamat elcserél-
ném városiért. Jelige: „Családi ház". 

Káiyhaesövct, könyőkesóvet adok 
'••lemért. Kazinczy-utca 6, I 5. 

Zsírt és szalonnát adok világvevös 
•.dióért és gyapjú e'adó. Szcnthá-
omság-utca 19, I. bal. 

Fekete hosszú féríitéiikabát étetem-
•rt elcserélhető. Teleki-u 1 I. 

EMi í l l fc íre iáezfst keresek részben 
életemért. Jelige: »Modern? 

N»i szőrmebiHutát. vászna' adok 
hizolt seriésért. zsírért Francia u 29. 

Cserélni fe'iet mindent, vagy pénz-
ért Tisztviselőnek, iparosnak, munkás-
nak, termelőnek cserébe élelemért adok 
sót, gyufát, paprikát, papusvot. cipőt, 
csizmát, alsó- és felsőruhát, zsákot, 
ponyvát, cérnát, cukrot, mézét, dohányt, 
bort, pálinkát, lakást. Újszeged, Temes-
vári-körűt 20. szám 

Egy fejőstehén disznóért- és gabo-
náért elcserélhető. Lengyel-utca 1G, 
Németh. 

Egy öltöny férfiruhát fáért cserélek 
vagy pénzért eladom. Londoni-körut 3. 

Élelmiszert adok háromkerekű 
gyermekbicikliért. Niklai, Cserzy Mi-
hály-utca 39. 

Kifogástalan "M-es gvermekcipőt 
adok 27-es hócipőért. Niklai, Cserzy 
Mihály-ntca s0. 

a . í l í á s - ' " v é t e l 

Arany, ezüst, briliáns, óra, evő-
eszköz beváltás, eiadás, bizomány. 
Tóth-órás, Kárász-utca 13. 

MiníleniéJe fonalat magas áron ve-
szek. Fodor, textilüzlet, Püspökbazár. 

Slácsizmát, nőit, 37-es számút vennék 
esetleg áruért cserélnék. Baracs-divat-
ház. 10—2-ig. 

Varrőgép«t vennék pénzért, esetleg 
élelemért. Horváth, Ujszőrsg" 1172. 

8-as kcskenyfilmvéíitőkészüíékct ve-
szek vagy rádióért cserélnék Szaniszló 
rádió'aboralórium, Kelemen-v. 7 

BerzsaszőnyegekeJ tninden méret-
ben magas áron veszek. Fodor íextil-
üziet, Püspökbazár. 

Só márkájú rádiót vennék, vagy ci-
pőért cserélnék; Ördögh cipőüzem, 
Pacsirta-utca 4a. 

5 lámpása.? Philips hálózati super 
és 3 lámpásos tanyai rádió eladó. 
Amatőrbolt, Dugonics-tér. 

Szoba-konyhás lakás, bútorozott 
szobák kaphatók. Főbérteti lakásokat, 
lakrészeket, üzlethelyiségeket, bútoro-
zott szobákat keresek. Lakásügynökség, 
Kölcsey-utca 10. 

Kis belvárosi szobáért elcserélném 
utcai szoba-konyhás lakásom. Zeten-
káné, Somogyitelep, Ví. utca 244. 

Lakást adok házmesternek magán-
házban Ajtót eladok színért. Fran-
cia-utca 29. 

K ü l ö n f é l é k 

Aranyai, briliánst, ékszereket, ezüs-
töt, kar- és zsebbeii órákat vásárolok 
Laczkó órás és ékszerész Kárász-u. 14. 

Házasság céljából tisztességes '45 
éves, intelligens, komoly á l lami fő-
tisztviselővel megismerkednék. Jelige: 
• Megértés Ti ? 
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Meghízható bejárónőt keresek. Dr. 
Bach, Fcketesas-utca 22, I I I . em. 23. 

Magányos asszony bentlakó minde-
nesnek ajánlkozik jobb helyre. Cim a 
kiadóban. 

Háztnéslcrpárl felveszünk magán-
házhoz. Jelentkezni: Kárász-u 14. sz. 
Vérles. 

Hadifogoly kereskedő ellátásért 
minden munkát vállal. Jelig?: »Bár-' 
milyen?. 

' Mindenes főzőnő felvétetik Fekete 
-""-utca 22, I. ft 

'1945. november 20» 

'lindpr.ea.!) jó l főzőt gyermektelen 
házaspár felvesz. Berzsenyi utca l a 
földszint 3. 

Arany, ezüst, drágakő, evőeszköz, 
dubléáru, óraalkalrész, precíziós szer-
szám, beváltóhely Tóth órásnál. 

Négy polgárit végzett leány gépírás-
sal megfelelő elhelyezést keres, bőveb-
bet Soós paplanüzcmben, Deák Ferenc-
utca 2. 

Mindene? bejárónői felveszek. Gyulai, 
Margit-ulca 22a, I. emelet 2. 

Keresem azt az urat, aki Fenyő La-
jos úrral a Kigyó-utcái teiivóban 
együtt volt és férjemről, Epstein Hu-
góról hirt tud, núl.am szíveskedjék 
jelentkezni a Központi Tejivó és Ét-
teremben, Somogyi-utca 26 

M . I í i i s i r ó l a ? 

Ki Ind valamit Szabó Rudolf és Ve-
ronikáról, értesilse fjzőleit Szabó Illés 
Máv. altiszt. Korda-utca 29. 

Kapható 

G A R D O S L Szenthároníság-n. 27 
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Hétfő, november 19 
16: Hirek. 16.10: A magyar nemesi 

lestőrség. Előadás. 10 39: Előadás, 
17: A munka híradója. 17 10: Or-
szágh Tivadar brácsázik. 17 30: Az 
ifjúság hangja. A MaDISz előadása, 
17 15: A hetvenéves Katin in. Elő-
adás 18: Hirek. 18.05: A külföldön 
rekedt magyarokhoz szólunk 18.15: 
Ui tudomány Magyarörszigon "Elő-
adás. 18.35: »A nevelő ur.? Vígjá-
ték. 19: Vas István ver?ei. 19.15: 
Knrády Katalin és Lantos Olivér éne-
kel. 20: Hirck, sporthírek 20 20: A 
Scala-jazzegyültes. 21: Műsorismerte-
tés 21.05: 'A Vöröskereszt közlemé-
nyei 21.15: Tánczene. 22: Hirek. — 
22 15: Rcspighi- és Sztravinszkv-mü.* 
vek. 23: Hirek és hétköznapi Krónika 
orosz, angol és francia nyelvén. 23.30: 
Operarésztelek. 

Kedd, november 30. 

7: Hirek, műsorismertetés. 7.15: 
Reggeli zene": 8: Egy régi históriát. 
Előadás. 8.15: Hangiemezek. 9: A 
rendőrzenekar. 10: Hirck. 12: Déli 
harangszó, hirek. 12.15: Zöldi SáncfoiJ 
hegedül, P luhár Melitta énekel. 12.50: 
Románia gazdasági fejlődőse és gaz-
dasági étele. Előadás 13 10: J. S. 
Bach: 12 kis előjáték. 13.25: A munka 
uj arca. Közvetítés. 13.45: Rendeletek 
ismertetése. '14: Hirek. 14 10: A Vö-
röskereszt közleményei. 16: Hirek, 
16.10: Roósz Emil szalonzenekara já t 
szik. 17: Világhiradó. 17.10- Ifjúság 
muzsikája. 18: Hirek. 18 05: A Vörös-
kereszt közleményéi. 18.15: Magyai* 
századok. Előadás. 18.45: Hanglemez, 
19: Előadás. 19.20: Nagy Lajos elbe-
szélése. 19.40: »A lecke < Rádiójáték 
egy felvonásban. 20: Hirek, sporthí-
rek. 20.20: Fejér György zongorázik, 
20.45: Ének. 21: Műsorismertetés. -
21.05: A Vöröskereszt közleményei, 
21.15: Tánczene. 22: Hirek. 22.15; 
Csajkovszkij: VI. szimfónia. 23: Hí-
rek és hétköznapi krónika orosz, an-
gol és francia nyelvén. '23 30: Ka-
marazene. 

A Magyar Kommunista 
Párt délmagyarországi 
napilapja a 

Délmagyar ország" 
Olvasd és terjeszd! 
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