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Irái matiné az egyetem 
aulájában 

T a m á i Aladár, Füst Milán, Hegedü l 
Tibor, Illbs Béla é l a Nemzeti Szinház 

műrésze i K e r e p e l t e k a matinén 
(Szeged, december 11.) Szerdán dél-

ben a Szegedi Egyetemi Jogászegyesü-
let (SzEJE) a budapesti irók egy cso-
portjának részvéteiével irodalmi mati-
nét rendezett a központi egyetem au-
lájában. A matinét, dr. SchneUer Ka-
roly jógi kari 'dékán, a SáEJE tanárei-
nöke nyitotta meg és bevezetőjében a 
tudomány ós í»z irodalom kapcsolatával 
foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a tu-
dósnak és irónak kö'zelednie kell egy-
máshoz, meí't mindketten az igazabb és 
emberibb társadalomért harcolnak 

Áz irók közül elsőnek Tamás Ala-
dár szólalt fel „Irodalom és társada-
lom" cimm.l. Hangsúlyozta, hogy a 
magyar irók és költők munkájának ná-
lunk mindig tul kellett haladnia azt a 
területet, amelyet szorosan vett iroda-
lomnak nevezünk, mert ki kellett hat-
nia a társadalmi problémák" területérc 
is. Elsősorban Petőfi és Ady példáját 
említette meg, különösen Petőfiét, aki 
maga is cselekvője volt a 46-as nagy 
társadalmi átalakulásnak. Kifejtette, 
hogy az hóknak kell ma is — most már 
szabadon — öntudatot önteni « lelkek-
be és elvégezni a lelkek újjáépítését, 
hogy soha többé olyan anyagi és szel-
lemi összeomlás ne érje a magyarsá-
got. mint az elmúlt években, hanem 
szilárdan, öntudatosan álljon a talpán. 

Füst Milán az Ady-irónemzedék is-
mert képviselője önvallomásszerü, meg-
kapó előadásban beszélt az irók mun-
kájáról. Saját élettapasztalatain és 
életútján keresztül mulatta meg, hogy 
irónak lenni-nem foglalkozás, hanem 
életmód, vagyis állandó éberséget, fi-
gyelmet követel. Előadása során érde-
kes bepillantásokat adott az irodalom 
apró műhelytitkaiba és egy-egy. i-egy 
mű megszületésének körülményeibe. 
Közvetlen hangú, irói fanatizmussal fű-
tött előadása mély benyomást tett a kö-
zönségre. 

Hegedűs Tibor a Nemzeti' Szinház 
főrendezője az irodalom és a szinhoz 
kapcsolatát fejtegette rendkívül érde-
kes, szakszerű felszólalásában. Gira-

doux irói megnyilatkozásain keresztül 
mutatott rá <. nnelc a kérdésnek lénye-
gére és ezzel kapcsolatosan röviden vá-
zolta a nagy francia drámairó kifejlő-
dését. Giradoux mint novellaíró és re-
gényíró kezdte, de igazi sikerét a drá-
mai szó varázsának köszönhette. Rész-
letesen kitért a lciváló rendező arra is, 
mi tette őt igazán drámaíróvá és általá-
ban mik a drámaírás kritériumai. 

Végül Iliés Béla kedvesen, megnye-
rő modorban mesélte el egy élményét, 
amely a voronyezsi szörnyű harcok ide-
jén történt. Ebben a „Wálkanyai"-űan 
lezajlott harcok során szökött át ugyan-
is ügyes csellel a Vörös Hadsereghez 
Kovács Pál Csáktornyái ügyvéd, akit 
kommunista magatartásáért a fasiszta 
biróságok 15 évi fegyházra Ítéltek, de 
még a büntetés kitöltése előtt büntető 
században a- frontra dobták. Elmondot-
ta. hogy ennek a hőslelkü embernek 
köszönhető sokezer magyar katona élet-
ben maradása is. 

Az" irodalmi matinén a Szegedi Nem-
zeti Szinház tagjai közül Versényi Ida, 
Benkő'Miklós, Gáthy Pál és Kamarás 
Gyula működtek közre József Attila, 
Babits Mihály,. Juhász Gyula és Hi-
laire Belloc verseinek művészi előadá-
sával. A nagysikerű matinét Pollák 
László joghallgató zárta be a SzEJE 
nevében. 

S P O R T 

Szakszervezeti hirek 
Ahivatásos zenészek szakszervezete 

közli, "hogy vizsgáztatás A-tól G betű-
vel kezdődő nevű tagok részére a Raf 
íay-étteremben. 

A famunkások szakszervezete közli, 
hogy a csütörtöki bizalmi ülés elmarad 
a szakszervezet átköltözése miatt. 

A: orvosok szabad szakszervezetének 
tudományos osztálya december 13-án, 
pénteken^ délután fél 6 órakór a bőr-
gyógyászati klinika előadótermében 
ülést tart a következő tárgysorozattal: 
1. dr. Sin Lajos (sebészeti klinika). Az 
intravénás narkózisról. 2. dr. Sattler 
Jer.ő (Budapesl) Agysérülések dagana-
tos elváltazásai. 3. dr. Sipos Károly és 
dr. Jáksó Gizella (bőrklinika). Bőrbe-
tegségek vérsavójának complement tar-
talma. 

A szakszervezeti bizottság felh-vja 
az összes szakcsoportok tagjait, hogy 
a szakcsoportok Dózsa György-utca 
8. sz. alól Kálvária-utca 10. sz. alá 
(Nemzeti Segély) költöztek. Befizeté-
sek és taggyűlések már az uj épület-
ben lesznek megtartva. 

V a s á r n a p B é t NB II. m é r k ő z é s 
l e s z S z e n e d e n 

A SzAK vasárnap Kispesten küzd 
a bajnoki pontokért, két NB II. csapa-
tunk itthon mérkőzik. A Tisza ellenfele 
az utolsó előtti helyen álló Kecskeméti 
AC, a DSzMTE a sereghajtó Kondo-
rost kapta ellenfeléül. Mindkét sze-
gedi csapatnak megvan a lehetősége, 
hogy javítson a helyezésén. Remélhető, 
hogy a Tisza kiköszörüli a vasárnapi 
csorbái, az SzMTE pedig a védelme 
után megtalálja végre a csatársorát is. 

—oOo— 
Újpest—Szolnok 10:1 (6:1). 
Feléled az ökölvívás Szegeden. Az 

utóbbi évek alatt a jól induló szegedi 
ökölvívó sport erősen visszaesett. A 
MaDISz megpróbálta összetartani a 
gárdát, de nem sikerült. Az anyagiak 
hiánya és más aikadályok miatt a 
MaDISz megszüntette az ökölvivó szak-
osztályának működését. A közelmúltban 
a Magyar Kender UMTE agilis vezető-
sége felkarolta ezt az elhanyagolt, so-
kat mellőzött, de rendkívül izgalmas 
érdekes sportágat. Zombory János, az 
újszegediek tevékeny intézője kapcso-
iatof teremtett a vidék számottevő 
ökölvivó gócpontjaival. Az UMTE mér-
kőzött Makón és Baján, a közelmúltban 
a makóiak Szegeden is szerepeltek. Va-
sárnap Vásárhelyen lépnek szorítóba a 
Magyar Kender ökölvivó!, 22-én vagy 
29-én a jóképességü Baja látogat Sze-
gedre visszavágóra a vasárnapi 9:7-es 
vereségért. Január elején a gyulaiak 
mérkőznek Szegeden. Biricz és Med-
gyesi'edzők vezetésével jól felkészülve, 
nyugodtan néz az ujszegedi ökölvivó 
gárda a nehéz küzdelmek elé. 

Két kosárlabda NB I. mérkőzés lesz 
szombaton Szegeden. Két nagyon érde-
kesnek ígérkező NB I. kosárlabda mér-
kőzés szinhelye lesz szombaton este a 
Klauzál-gimnázium tornaterme. A Ti-
sza az. FTC-vel. a Postás pedig a KASE-
val csap össze. Mindkét szegedi csapat-
nak nagyon meg kell küzdenie a győze-
lemért. mert a fővárosi csapatok jó já-
tékerőt képviselnek. . 

Vasárnap a SzAK Kispesten mér-
kőzik. A csapat kiadós edzésekkel ko-
molyan készül a nagv összecsapásra. 
Felviszik -Budapestre Szócsőt is.' ho"y 
a Snnrtszanatóriumban hozzák rendbe 
sérülését és a tavaszi idénvben már sze-
reDethessen. A SzAK vezetősége. hogy 
minél több szurkolónak módét nvuitson 
p csamt elkísérésére, 40 forintos jegy-
árat nllaDitott meg a fűtött autóbuszra. 
Ebben az összegben a mérkőzés belenő, 
ionve is benne, van A i»gv*V kanha. 
fok Kertesnél. Deutsch műszaki válla 
út. 

P A R T H I R 8 K 
Tagrgyitlí iek a UeröMI é l n iemt 

msrzexclcbkca 
December 12, csütörtök: 

Város 5 óra. 
Felsőváros 5 óra (Postásotthon). 
Vasút (Tisza-pályaudvar) 3 óra. 
Rendező 3 óra. 
Gyufagyár 3 öra. 
Ujszegedi kender 2 óra. 
Lippai 3 óra. 
Délmagyarországi cipőgyár fél 4. 
Konzervgyár 2 óra. 
Községi Élelmiszerüzem 6 óra. 
Dohánygyár 3 óra. 
Rendőrség fel 5 óra. 
Szőreg vasút fél 4 óra. 
Pénteken, 13-án délután 6 órakor az 

összes üzemi és kerületi titkárok a 
rendezőgárdistákkal együtt értekez-
letet tartanak Kálvin-tér 6. sz. alatt. 

Az összes rendezögárdisták 13-án. 
pénteken délután 6 órakor értekez 
letet tartenak Kálvin-tér 6 szám alatt. 
Alegjeknés mindenki számára köte-
lező. 

Sajtőmegbizottak 12-én, csütörtö-
kön délután 5 órakor értekezletet tar-
tanak Kálvin-tér 6. sz. alatt. 

E héten az összes pártszerveze-
teknél taggyűlések lesznek ugyanazon 
a napon és időben, mint a pártnapok, 
kivéve a Kisvasutat és a Tisza-mal-
mot. ! I U . ; 
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CSÜTÖRTÖK, december 12. 
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 

7.00: Hírek, műsorismertetés. 7.20: Az 
áttelepítési kormánybiztosság közlemé-
nyei. 7.30: Római katolikus vallásos fél-
óra. 8.00: Asszonyok világhiradója. 8.15: 
Operettmuzsika. 9.00: Pastászeneka". 
10.00: Hirek. 12.00: Déli harangszó, hi-
rek. 12.15: Gordonka. 12.45: A fővá-
rosi alkalmazottak gondja-baja. 13.00: 
Szalonzenekar. 14.00: Hirek. 14.10: Vö-
röskereszt-közlemények. 14.20: A ro-
mantikus Svájc és a szabadságharc ma-
gyarjai. 14.40: Schubert-dalok. 1500: 
Csanády György verseiből. 15.15: RS-
dióiskoía. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: 
Hirek. 16.10: Magyar gyermekek hálá-
ja. 17.00: Párthiradó. 17.10: Cigányzene. 
18.00: Hirek. 18.05: Sába királynője 
Opera 4 felv. 19.15: A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság műsora. 20.40: Hi-
rek. sporthírek. 21.50: Hirek oroszul. 
22.00: Hirek. 22.20: Jazzkeringök. 22 30: 
Műsorismertetés. 22.35; Vöröskereszt-
közlemények. 22.45: Mondja, volt-e 
már szerelmes? 23.10: Hirek angolul. 
23.20: Hirek franciául. 23.30: Táncda-
lok. 

Budapest II. 
20.00: Szórakoztató muzsika. 20.30: 

A Rádió szabadegyeteme. 21.00; Hirek. 
21.15- Jazz. 22.15: Nyitányok és Közze-
nék. 

Közellátási közlemények 
SERTÉS-. ZSIR- és HÚSÁRAK de 

cember 10-től: 
Zsír és tepertő 8.60 
Zsirszalonna bőrrel 7.20 
Zsvrszalonna bőr nélkül 7.50 
Háj 8.10 
Kenyér- és tokaszalonna bőrrel 6.70 
Kenyér- és tokaszalonna bőr 

nélkül 7.00 
Szalonna nyesedék 7.50 
Sertéshús csonttal .6.00 
Sertéshús csont nélkül 7.00 
Sertésfej, farok 3.20 
Köröm 1-70 
Csülök ?40 
Sertésmáj, vesevelő 4.20 
Sertéstüdő, lép, sziv 2.80 

• Csont 1.00 
A magánvágások után beszolgáltatott 
zsir ára 6.40. a zsir helyett beszolgálta-
tott szalonnáé a szalonnaárak 74 szá-
zaléka. 

Közellátási ügyosztály 

TEXTIL JUTTATÁS a beszolgálta-
tást kötelességüket teljesítő gazdálko-
dók részére. A közellátási miniszter 
258.283—1946. számú rendelete alapján 
megszervezett textilakció keretén be-
lül érkezett első küldemény szétosztá-
sával kapcsolatban a következőket hoz-
za a gazdálkodók tudomására. Az olcsó 
és jóminőségü népruházati textilárukat 
utalvány alapján lehe4- vásárom!. Utal-
ványt csak az kaphat, aki hőszolgálta-
tási kötelességének legalább 70 száza-
lékáig eleget leit. Az utalványokat a 
szegedi közellátási hivatal gazdanyil-
vántartó osztályán (Zsótér-ház, II. eme-

let) lehet átvenni. Az első küldemény-
ből — tekintettel az áru (kevés meny-
nyi*égére — csak a belterületi gazdál-
kodók részesülhetnek —, de rövidesen 
megérkezik a következő küldemény is, 
melyből a külterületi gazdálkodók igé-
nyei nyernek' kielégítést. Akiíiek hiá-
nya mutatkozik a beszolgáltalási köte-
lesség teljesítésében, az mie'őbb igye-
kezzen a hiányt pótolni, nogy az szin-
tén részesülhessen textiljuttatásban' Az 
utalványok beváltásával kapcsolatos 
tudnivalókat; a közellátási hivatal gaz-
danyilvántartó osztálya bővebben is-
merteti. Közellátási felügyelőség. 

Apróhirdetéseit 
I f o g l a l k o z á s I 

INSTRUKTORT keresek I. kereske-
delmista mellé. Ajánlatot a Délmagyar-
ország kiadóhivatalába kérek. 

KÉT pár rossz zokniból készítek egy 
pár jót. Gyertyámosi-utea 3. 

I L A K Á S i 
KIADÓ, átadó lakását jelentse be, 

díjazást nem fizet. Szoba-konyhás lakás 
bútorozott szobák, üzlethelyiségek ki-
adók. Lakásügynökség, Kölcsey-utca 10. 

ÜZLETHELYISÉG Belvárosban mo-
dern berendezéssel külön mühelyrésx-
szel átadó. Jelige; Azonnalra II. 

KERESKEDELMI iroda céljára bel-
városi házban utcai egy vagy két szo-
ba bútorral vagy anélkül kiadó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

BÉLYEGGYÜJTEMENYT. tőmegbé-
lyeget veszek. 'Árjegyzék a kirakatban. 
Falus bélyegüzlet. Iskola-utca 29, fogi-
da Imi templomnál. 

PANCSOVAI-utca 47. számú ház. 500 
négyszögöles gyümölcsössel, mellékhe-
lyiségekkel eladó. Érdeklődni ugyanott-

EGY használt parasztkocsi eladó. 
Malom-utca 16. 
' .TÓ állapotban levő rövid' fekete csi-

kóbunda olcsón eladó. Megtekinthető 
Kárász-utca 14, kalapüzlet. 

BÉKEBELI anyagból készült háló-
rzobabutorokban nagy választék. Spltzer 
Sándor asztalosmesternél Margit-u. 12. 

EGY pult 2 és félméteres é s két ste-
lázsi olcsón eladó. Szatymazi utca 31, 
Kovács-vendéglő Szeged. 

KÜLÖNFÉLE bútordarabok, mázsa, 
kassza, csillárok, jutányosán eladók 
Dugonics-tér 8—9, háztulajdonos. 2—5 
óráig. 

ELADÖegy gyorsmérleg, 1 komplet 
Sihi motor, autómotor, egy gyorsfőző. 
Érdeklődni Ujszásziné, Nagyállomás, 
csemekeüzlet. 

PÁVAGALAMBOT, strassert és pa-
rasztgalambot vennék. Nagv Jenő u. 1, 
I. e. jobb 2. Párisival szemben. 

KÁRTOLÓGÉP, fürészporos kályha, 
modern konyhakredenc (festetlen) el-
adó. Kárász-utca 14 szám, II. e. 7. 

) ELADÓ ingatlanát és vételi szándé-
> kát je'en'.se bo a Halász.ingatlanirodá-

nak (Klauzál-tér 9.) ugvszintén a búto-
rozott szobáját és lakásbérleti szándé-
kát is. 

I K i » i ; r » N F * L i i I 

A hid legfontosabb az újjáépítés terén. 
A szellemi újjáépítés terén a könyv a 

legfontosabb! 
Vásárolj könyveket 

a könyvnapon 
a Hungáriában 

Ma regge l 9-től este 6-ig nyi tva! 
Irók d e d i k á l j u k , m ű v é s z e k a u t o g r a m o t a d n a k 

Délután léi 5 - t ő l fél ó ig N A G Y M Ű S O R 

BUDAPESTI müstonpoló beszőve** 
Kifogástalanok. SzoUd árak. Koron i-
ütea 5. 6zám. 

HÁROM kenyérjegy találtatott. Iga, 
zolt tulajdonosa átveheti Római-körut 
12, hentesüzlet. 

EGY börtárca fontos iratokká* elve-
szett a Petőfi Sándor-sugárut, Nagykör-
út, Kossuth Lajos-sugárut vonalon. Ké-
rem a megtalálót, hogy a tárcát a ki-
vetkező cimre adja le: Kószó Dezső Sza-
badsajtó-utca" 73. szám. 

TANÁCS Ferenené keresi férjét, aki 
a szegedi Csillagbörtönben volt, 1945 
májusában vitték a repülőtérre, onnan 
ismeretlen helyre. Ki tud róla valamit, 
értesítést Szeged Csórva 263 alá küld-
jön. 3 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOF 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja: • 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca 4 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerketó 

tőség (este 8 órától): 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 9 

Telefon; 325 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁSA 


