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Almamoly ellen 
Arzola, Porzol 

S Z E R E D A I N Á L 

Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3. 

— Pénteken tartja ülését a Nem 
xeti Bizottság. A Nemzeti Bizottság pén-
teken 12 Orakor a városháza bizottsági 
termében ülést tart. 

— A pénzváltóknál. Batki István 
feketeszén földműves jelentette a rend-
örségen, hogy a Tisza Lajos-kőruti pia-
con megkért valakit, hogy váltson tel neki 
egy százmillióst. Kis idő múlva azonban 
észrevette, hogy ainig pénzét felváltották, 
addig a zsebéből elloptak 6 milliárd pengőt. 

— Liba, liba, sárgalábú l i b a . . 
Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak 
a libatolvajok és a szegedi rendőrség fel 
is hívja a libatulajdonosok figyelmét, nogy 
különösen a legeltetésre Kihajtott apró 
libákra jobban vigyázzon, mert ezek után 
mutatsozik a legnagyobo „kereslet". Leg-
utóbb Kapovics Mihályné Szent Ferenc 
utca 14 szám alatti lakos 3 kislibáját 
lopták al ismeretlen tettesek. Ugyancsak 
3 kislibát loptak Dóczi Mária Malom-utca 
3 szám alatti lakostói. Kocsis Savanya 
Ferencné somogyitelepi lakostól is ellop-
tak egy kislibát a soniogyitelepi libalege-
lörőL A rendőrség nyomozást indított 
Ima tol vájok kézrekeritésére. 

S P O R T I SZÍNHÁZ e MŰVÉSZET 

F A R T H I R E K 

Pár tompok 

a kerületi és üzemi pártszervezetekben. 
Tárgy: A Köztársaság védelmiről szóló 
törvény ismertetése. Május 19.: az agi-

táció napja. 

16-án, 6 órakor Város: Komócsin Zoltán, 
fél 3-kor Vasúti l isza p. u.: Halász 

György, 
3 órakor Pick szalámigyár : Perjési 

László. 
4-kor Városi kertészet: Gulyás Árpád, 
3-kor Lippar fürésztelep: Krajko 

András. 
J7-in, 4 órakor Posta: Kovács Attila, 

fél 3-kor Vasúti Rendező: Trisch-
ler Ferenc, 

3-ltor Dohánygyár: Komócsin Mihály, 
2-kor Kendsrgyár: Komócsin Zoltán, 
4-kor Gázgyár: Kéve Béla, 
3-kor Orion Bőrgyár: Havalecz Ist-

vánné, 
2-kor Gyufagyár: Tóth Róbert, 
fél 3-kor Vizmütelep: Pipic József, 
fél 2-kor Ujszegedi Kendergyár: Be-

rar Demeter. 
4-kor Szőregi petróleum: Berár De-

meter. 
18-dn, 1 órakor Pénzügyi tisztviselők: 

Enczi Endre, 
3-kor Ujszegedi ládagyár: Bari Dezső, 
7-kor Dorozsmá; K rajkó András. 

19-én, 3 órakor Kecskéstelep; Katona 
András, 

3-kor Klebelsbergtelep: Cserba Sán-
dor. 

20-án, 3 órakor Lemezgyár: Koloszár 
Béla. 

A MKP azemlnárlaml előmdám-
• orozaiot hirdet. Ennek keretében a 
következő előadások lesznek: 

lö-dn, 4 órakor a Gázgyárban Pászthy 
Mária: „Klasszikus kapitalizmus", 

19-én. 2-kor a Szegedi Kenderioöcgyar-
ban Tóth Róbert: „Imperializmus", 

6-kor az Ujszegedi Kommuuista Párt-
ban Gergely András: „Társadalmi 
fonnák fejlődése", 

20-án, 3 órakor Rendező p. u. Perjési 
László: „Klasszikus kapitalizmus", 

4-kor U. V.-néi Tóth Róbert: „Klasz-
szikus kapitalizmus", 

21-én. 3 órakor Tiszs p. u. Perjési 
László.- „Klasszikus kapitalizmus", 

6-kor Belváros II. pártszervezetben 
Komócsin Zoltán : „Társadalmi for-
mák fejlődése", 

22-én, féJ 4-kor Dohánygyárban Pászthy 
Mária: „Klasszikus kapitalizmus", 

2-kor Gyufagyárban Halasz György : 
„Állam és Demokrácia" címmel, 

öuxak t tva gyűlés. 18-án, szomba-
ton délután 6 órakor ifjúsági összaktiva-
gyűlés lesz a Kálvin-téri székházb.n. Ezen 
az összes pártszervezetben es tömeg-
szervezetben működő 24 éven aluli elvtár-
sak megjelenni tartoznak. 

Lehet, hogy Szabó 
még i s j á t s z i n vasárnap 

A „legjobb tíz" összecsapása során 
vasárnap Ferencváros—Szeged mérkő-
zés lesz Budapesten! A múltban ez a 
mérkőzés ugy Budapesten, mint Sze-
geden mindig a futballrajongók ked-
velt sportcsemegéje volt. A SzAK ed-
digi mérkőzésein bebizonyította, hogy 
a legjobb vidéki csapat és a régi nbgy 
Bástya, meg a Szagied FC nyomdokain 
halad. Ezek a találkozók mindig nagy 
küzdelmet és szép játékot hoztak. A 
piros-fekete csapat nem a legjobb elő-
jelek mellett készül erre a találkozóra. 
A küzdelmes őszi és tavaszi idény a 
játékosokat alaposan próbára tette és 
bizony sok a sérült a csapatban. A ve-
zetőség, mint értesülünk, mindent el-
követ. Szerencsére Szabó betegsége is 
örvendetesen javul, úgyhogy a nép-
szerű „Gigánt" vasárnap minden va-
lószínűség saerámt játszik. Probléma 
még egy-két játékos formahanyatlása, 
de ezek lehetnek átmeneti jellegűek is. 
Ilyen körülmények között a csapat 
kiisgólarányu veresége is komoly siker-
nek szárnitána. 

A csapatot a szurkolók nagyszám-
ban kisérik fel Budapestre A második 
autóra még néhány jegyet lehet kapni 
Kertes intézőnél a Deutsch villamos-
sági szaküzletben a Kárász-utcában. 

Biróküldés a vasárnapi mérkőzésekre 

I. osztály: Tisza—Móraváros (dr. 
Csóti), UTC—HMTE (Löwy), SzFIE— 
SzATE (Simonyi), MVSE—Postás (Szo-
pori), Rákóczi—Toldi (Adányi), DFC— 
SzMTE (Rea), HTVE—MMTE (Salán-
ki). — II. osztály: SzEAC—Toldi II. 
(Schreiter), Barátság—Postás II. (Páifi), 
Rendőrség—Tisza II. (Barcs), SzAK II. 
Móra EL (Schlesingsr), Rákóczi II.— 
SzMTE EL (Csányi), Lemezgyár—Sza-
badság (Kókai). — Ifjúsági bajnokság: 
SzMTE—SzFI (Priszlinger), DFC— 
Móra (Orosz). 

A SzAK tilrel . A SzAK II.—Móra 
IL bajnoki mérkőzést közös megegye-
zéssel szombaton 6 .órakor játszák le a 
Vasutas-stadionban. — A SzAK kitűnő 
ifjúsági csapata vasárnap Oszentivá-
ncn játszik propagandamérkőzést. A ki-
váló ifjúsági csapat vesztett pont nél-
kül, 22 ponttal, 71:3-as kitűnő gól-
aránnyal áll az első helyen az ifjúsági 
bajnokságban, 2. a HTVE 13, 3. Tisza 
13, 4. Móraváros 10, 5. SzMTE 10, 6. 
SzATE 8, 7. DFC 6 és 8. SzFIE 2 pont-
tal. 

Nevezések a tekehainokKágra. 
A Szegedi Tekebarátok Szövetsége az 
1946—47. spontévben ezév szeptember 
2-i kezdettel tekecsapatbajnokságot, 
jövő év április 1-i kezdettel1 pedig 
egyéni tekebajnokságot indát. A szö-
vetség ezúton hivja meg mindazokat a 
sportegyesületeket, tekecsapatokat, me-
lyek a város tekesportjának népszerű-
sítésében és újjáépítésében részt óhaj-
tanak venni, hogy nevezéseiket a baj-
nokságokra mielőbb adják le. Nevezési 
határidő julius 10-e. A nevezéseket a 

(szervező bizottság titkáránál, Mitirov 

Vasá rnap tart ja bemuta tkozó 
hangversenyét Szerdahelyi 

Lász ló 

Szerdahelyi Lá3zló az európai hirü kiváló 
hegedűművész, a szegedi Nemzeti Színház 
zenekarának hangversenymestere egy-
két alkalmi fellépéstől és egy filharmó-
niku8 hangversenytől eltekintve még nem 
lépett fel Szegeden. A szegedi zeneértő k ö-
zönség sürgetésére most pódiumra lép es 
vasárnap megtartja első önálló hangver-
senyét a Belvárosi Moziban. 

Szerdahelyi Keszthelyen töltötte gyer-
mekkorát, Goldmark városában. A muzsi-
kának ezen a tradíciókkal megszentelt vi-
dékén halotta egyszer Hubay a tíz éves 
Szerdahelyitől Mendelssohn hegedűverse-
nyét, ami ugy megragadta, hogy felvitte 
magával a fiatal tehetséget a Zeneakadé-
miára. Szerdahelyi László mint Hubay-
növendék 14 éves korában befejezte ta-
nulmányait, 16 éves korában díszoklevelet 
nyert kitüntetéssel. Tizennyolc éves volt, 
amikor egy tehetségkutató-verseny fölé-
nyes győzteseként Beilinbe került és itta 
filharmónikusok hangversenymestere lett. 
Ettől kezdve hol Fritz Busch mellett a 
drezdai operaházban hegedült, hol pedig 
Európa nagy hangversenydobogóinésnagy 
rádió-8tu<Jioban hallatta hegedűje zengő 
szavát. 1943-ban elfogadfa a magyar rádió 
meghívását és elfoglalta ott az első hang-
versenymester! állást. Budapestről került 
Szegedre a Nemzeti Színház zenekarával. 

Szerdahelyi László nagy érdeklődéssel 
várt hangversenye vasárnap délelőtt 11 
órakor lesz a Belvárosi Moziban. 

Az Újság iróotthon 50. hangversenye 

Az Ujságiróotihon 50. jubiláris hang-
versenyén a Troubadur legszebb áriái ke-
rülnek előadásra. Leonorát S. Papp Juíia, 
Azucenát Ferenc Anikó, Luna grófot Érdy 
Pál, a troubadnrt Garay Ernő, Fernandot 
Nádas Tibor énekli. Zongorán kísér Mura 
Péter. Az ünnepi beszédet Vaszy Viktor 
zeneigazgató mondja. A hangverseny dél-
után 6 órakor kezdődik és arra csak ta-
gok és hozzátartozóik léphetnek be. 

p á l i n k a , 

" alackozva is 
r u m 

Simsovits, 
szegedi rum- és likőrüze-
mében, Mérey-utca 8. í z . 
Telefon: 211. 

János fodnásamesternél, Párisi-köiruf 
22b szám alatt kell írásban benyújtani. 

A r a n y a t , ezüstöt S B 3 E S S 
hat el SALZERNÁL Hid-utca 8. 

Szakszervezeti hirek 
Famunkások Szakszervezete május 16-án, 

C9ülőt tökön délután fél 5 órakor vezető-
ségi és üzembizottsági együttes ülést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A Magánalkalmazottak Szakszerveze-
tének iparvállalati szakosztálya május 16-án 
csütörtökön délután fél 6 orakor értekez-
letet tart a szakszervezeti székházban. 

A Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanonc-
mozgalom május 16 án, csüförtökön dél-
után 6 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A Ruházati Munkások Szakszervezete 
május 17-én, pénteken délután 5 órakor 
taggyűlést tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad 
Szakszervezete felhívja az utazók és ügy-
nökök figyelmét, hogy május 18-án, szom-
baton deiutan 4 órakor jelentkezzenek a 
szakszervezeti szikházban. 

A Pénzügyi Szabad Szakszervezet al-
csoportjának keretein beiül a nyugdijasok 
is beleértve, beszerzési csoportot fognak 
alakítani. Alakuló gyűlés május 16 án dél-
után 2 órakor a széképület tanácstermé-
ben lesz. Saját érdekében mindenki ott 
legyen. 

R A D I O 

CSÜTÖRTÖK, május 16, 
6.30: Falurádió. 6.45: Hirek, műsor is 

mertetés. 7.05: Hanglemezeik. 8.00: Elő-
adás. 8.15: Népszerű openarészletek. 9.00: 
A rendőrzenekar játszik. 10.00: Hírek. 
10.10: Jazz. 10.30: Rádiói&kola. 12.00' 
déli harangszó, hírek. 12.15: A Nemzeti 
Segély közleményei. 12.30: Boros Joláh 
énekek 12.45: Vidám csevegés. 13.00: 
Jazz. 13.30: Szórakoztató angol muzsika, 
13.45: Előadás. 14.00: Hirek. 14.10': Vö-
Vöröskereszréközleményela 14.20: Hang-
lemezek. 14.30: Közvetítés a Színművé-
szeti Akadémiáiról! 14.50: Kerpely Jenő 
gordioníkázik. 15.15: Rádióiskola. 15,55: 
Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 18.10, 
Előadás. 16.25: Báthy Anna énekel. 
16.45: A Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság műsora! 17.00: Párthiradó. 17 
óra 10: Petőfi napjai. 17.25: Szabó Má-
ria magyarnótákat énekel. 18,00: Hirek. 
18.05: Vöröskereszt-közlemények. 18.15; 
Akikéit a harang szól. 18.40: A Rádió-
zenekar játszik. 20.00 Hírek, sporthírek. 
20.20: Víg Győr®/ szakszofonozik. 20 
óra 50: Hirek és luónlka orosz nyel-
ven. 21.00: Műsorismertetés. 21.05: Vö-
röskereszt-közlemények. 21.15: Elő-
adás. 21.25: Zongoranégyes. 21.50: Hi-
rek és krónika angol nyelven. 22'.00: 
Hirek. 22.20: Nehéz zene könnyen. 22 
óra 50: Hírek és krónika írahcia nyel-
ven! 23.00: Napi hirösszefogjailá 23.10: 
Rádió kereső hírszolgálat. 

Kfizellátásl közlemények 
Kukoricaliszt-napok áthelyezése. A 

május 19—20-i kukoricaliszt-napokat 
május 18—19-én kell megtartani. Má-
jus 18-án kenyeret nem szabad sütni. 

Kenyérjegyek fokozottabb ellenőr-
zése. Levágott keniyérrjegyszeivényeket 
beváltani tilos. A közellátási hivatal 
bélyegzőjével cs az igényjogosult ne-
vével és lakáscímével ellátott jegye-
ket szabad beváltani s elszámolásra 8 
napnál nem régibb keletű jegyet fogad 
el a közellátási hivatali. 

Közellátási hivatal. 

Hivatalos k ö z l e m é n y e k 
Felhívom a város lakosságát, hogy 

a köztisztaság fenntartása érdekében 
az udvarok és utcák tisztántartására 
naigjyi gondot fordítson és a szükséges 
javításokat, takarításokat, tisztogatá-
sokat haladéktalanul és folyamatosan 
végezze el. Különös gondot kell fordí-
tani az árnyékszékek takarítására s az 
ivóvizKaollgáltató berendezéseknek és 
környezetüknek tisztaságéra,, valamint 
ezek kisebb-nagyobb hibáinak kiküszö-
bölésére, hogy a tífusz,- és verhasmeg-
betagedések a rayár folyamán minél ha-
sibb számiban fordulhasson elő, Tesr 
tünk s ruházatunk tisztántartásával és 
a tetvek könyörtelen irtásával a kiüté-
ses tífusz fellépését akadályozzuk meg. 
Ezeken kívül felhívom a figyelmet a 
patkányok szaporodásával járó ve-
szélyre azzal, hogy a lakosság a ser-
tésólsk tisztántartására, a1 szemét, trá-
gya, épületanyagtörmelék s minden 
szenriyező hulladék kihordására foko-
zott figyelmet fordítson. Közegeimmel 
ellenőriztetni fegom, hogy a város la-
kói a felhívásomban! foglaltaknak mi-
lyen mértékben felelnek meg s a ta-
pasztalt mulasztások kiküszöbölése ér-
dekében a szükséges megtorlások nem 
maradnak el. Polgármester. 

A P R O H I R D E T É S E K 

F o g l a l k o z á s 

Vas, háztartási áru eladásában jártas 
jól számoló kisasszonyt felveszek. Jelige 
„Kalória". 

Mindenes fözőnö felvétetik Tápay vi-
rágüzlet, Csekonics-utca 1. 

Ujszegedi és fehértói kerteszetbe, le-
hetőleg kerteszetben jártas munkásnőket 
keresünk, élelmezéssel. Jelentkezni lehet 
délelőtt 9 órakor a bőrklinika portásánál. 

K n l Ö a t é l e k 

Épületek helyreállítása. Díjtalan költ-
ségvetés. Szaktanácsók. Köhler J. építő-
mesternél, Retek-uica 43. 

Rádiócsöveket, roncsokat a legma-
gasabb áron vásárol Amatőr-bolt, Dugo-
nics-tér— Kálvaria-u. sarok. 

Kimondott szép, magas, szőke, intel-
ligens uiiieány ismeretséget keresem házas-
ság céljából, „Nyár" jeligére. 

Egy szegény siketnéma családos em-
ber, aki a Tisza Lajos-kőruti piacon el-
vesztette a szemüvegét. Kérem leadni Ke-
mény gumijavitó üzemnél, Feketesas-
utca 11 szám. 

Elvesz tettem szombat este a Rudolf, 
téri vonatnal rövid tavaszikabátomat. Fel-
kérem azon egyenruhás férfit, aki felvet e, 
amit sokan láttak, szolgáltassa be a ren-
dőrségre vagy értesítsen Újszeged, Főfasor 
67. azamu lakásomon, jutatom ellenében. 

A d á s-v é t e l 

Egy modern sportkocsi élelemért, rész-
ben pénzért eladó, Fodortelep, Bárttói-
utca 19. 

Bólyeggyfijteményt, tömegbélyeget 
veszek. Falus bélyegkereskedés, lskola-
ulca 29, fogadalmi templommal szemben. 

Mély gyermekkocsi és varrógép eladó, 
Török-u. la. 

9 hónapos süldő talpért, bőrért vagy 
pénzért azonnal elado, Boldogaszony. 
sugárut 3. 

Egy jókarban levő orvosi müszerszek-
rény eladó, Somogyi-utca 11. földszint 

C s e * e 

Gyermek* porikocsi eladő, elese JT 
hetö. Kelemen-utca 11. 1. emelet 7. 

15 hónapos, prima, telivér sím , 
hali bikák eladók vagy elcserélhető' 
gyát adok kévés heréért. Szokoly 
lini-körút 8b. ö Bér-

Gyermek sportkocsi eladó , 
cserélhető bármiért. Vasasszer 8 

5a. szám.; itpétez-uica 
Egy gyermek vaságy ele 

gos-utca 15a. 
Tfiziiát adok 16 évesr . „ 

ruháért, anyagéri vagy ku * k v a l 6 fé r t l* 
Szamos-sor J . 

ierélhető. Lu-

tóoricáért. Tápé, 

Gárd:» Sándcr. 

Koncz László. 

Felelqs szerkesztő. 

Felelős kiadf 

F 

Hir) Áaója-. 
_ , , .apkiadé Kf 
Szerkeszt -

T c j tóség: Jőkri-ntca 

Kiadó' 

A I 

£fon: 493. és 103. 

divatai: Kárász-utca 6. 

Telefon: 325. 

.lirlapkíadó Kft. nyomása-


