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í r e k 
n a p g r k n d 

. KEDD, december 31. 
^essweti Sz inhiz: Este 8 órakor 

Leányvásár és Szilveszteri kebaré 
Ssétbesf! Fí!at«T;nhás j 4, 6 é8 8 

érakor Finom família. 
lelvárési Mozi: 4, ű és 8 órakor 

Ignác, az ezred kedtence. 
Korzó Mozi: 4, 6 és 7 órakor Csáké 

és kalap. 
Kamara Bábjáték (Piarista gimná-

zium) délután 4 órakor János viiéz. 
Muzeum zárva. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9—l-ig. 
Egyetemi könyvtár ryitva 9—1 ig. 

' SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTARAK: 

Lednaínger Pál Horváth M. u. 9, Les-
feó Vilmos Újszeged, Vedres u.. Pósa 
Balázs ^Kálvária u. 17., „Szent István" 
gyógyszertár, K. Ticfty Béla Mátyás-tér, 
Alsóváros. Selmeczy Béla Somogyitelep 
IJC. u. 489. 

—noo— * 
— ídfíjárásielentés. Várható idő-

járás a következő 24 órára: Gyenge 
szél, borns, ködös idő, helyenként 
kisebb hava/á-L A hőmérséklet alig1 

változik. 
— Újévi ridtoszózat. A iráőúóbanl 

kedden órakor Nagy Ferenc mi-
jflSsfetéretoök mondva el' köszöntőiét, 
január 1-éh nedig 21.30 órákor Tildy 
Zoltán köztársasági elnök beszél. 

— Szilveszter-est az Uíságirőolt-
fooaiban. A Széped! Újságírók és Mű-
vészek Otthonának mai Szilveszter-
estje az előjelek szerint rendkívül 
sikeresnek ifiérkeztk. A jegyek elő-
vételben olto^vtat- és iigy az Otthon 
aagysyabás u és nívós programja telt 
ház. eíött folyik le, A .műsor első ré-
szét Gáti Pál színművész konferálja, 
A mi kis városunk' szatíráját a szerző 
at. Fnvedv Kárqlv szerkesztő, 12 óra-
kor Benkő Miklós a Nemzeti Szín-
ház művésze búcsúzik az óftztendő-
töl az uiat pedig Zentai Anna mű-
vésznő köszöréi Magyar László Szer-
kesztő verseivel. Az Otthon vezető-
ség® ezúton közli a Szilveszter-est 
résztvevőivel, hogy az Otthon helyi-
ségeibe kizárólag jeggyel lehet be* 
Ifoni. A műsor este fél 10-kor kez-
dődik. 

— Havi bérletjegyeket ad ki a 
villamosvasút. A Szepédi Közúti Vas-
pálya RA tizlefvezetősége. értesíti a 
t. utazóközönséget, hogy 1947. január 
1-től kezdődően havi bérletjegyeket 
a<l fch A napi egyszeri oda és visz-
s»'u%zásrá legfeljebb két vonalra ér-
Vényes bérletjegy ára havi 30.— fo-
rint. A korlátlan számú utazásra az 

' egész hálózatra érvényes bérletjegy 
ára fényképes névre szóló havi 60.— 
forint, fénykén nélkül (átruházható) 
85.— forint. A bérletjegyeket a vil-
lamosvasút központi irodájában ad-
ják ki, hétköznanokon 10—13 óráig, a 
hónap 10. napjáig, vasárnapokon és 
ünnepnapokon is 10—12 óráig. Ez-
uJon 'értesíti a villamosvasút igazga-
tósága a menettérti jéggyei 'utazó-
kat, hogv j e g y e k ' a visszautazásra 
szombaton l w 12 órától érvényesek. 

— Looás a szegedi naftvál'ornásoii-
Kunczár Lajos csongrádi gazdasági 
tanító megőrzésre beadta ruhafélék-
ből áiliő csomagját a szegedi .nagy-
állomás irodáján. Mire azonbay vísz-
szament érte, addigira a körülbelül 15 
ezer forintot érő csomag eltűnt. 
Nyomban jelentette az esetet a rend-
őrséaefi és a bünügyi osztály nyo-
mozói hamarosan el is fogták a tet-
teseket. Kiderült, hogv az ott szol-
gálatot teljesítő Gábqr Mária 50 
öves tisztviselőnő vitte el, egv társ-

„- nőié segítségével. Gáiior Máriát őri® 
zetbe vették. A csomag majdnem tel-
jes egészében megkerült. 

l/edas Sára eíSadása 
(Szeged, december 30.) A Magyar-

Szovjet Művelődési Társaság felkérésé-
re dr. Vadas Sára miniszteri tanácsos 
január 5-én délután fél 5-kor a város-
háza közgyűlési termében előadást tart. 
Az előadás cime: Szociális gondoskodás 
u. Szovjetunióban. Az előadás iránt már 
előre olyan nagy érdeklődés nyilvánul 
meg, hogy a Szovjet-Magyar Művelő-
dési Társaság dísztermében tervezett 
előadás helye kicsinynek bizonyult és 
ezért az előadás színhelyét a városháza 
közgyűlési -termébe kellett áthelyezni. 

A szints és változatos előadás fel-
öleli a dolgozók szociális gondozását a 
házasságkötéstől egészen áz élet vé-
géig.. 

Az előadásom a társadalmi egyesüle-
tek és üzemek nagyszámban képvisel-
tetik magukat. 

—oOo— . 
— Betörés füszerfcereskedésbe. 

Megírtuk, hogy ördögh Ferencné 
Puskás-utoa 14. szám alatti füszerke-
reskedérébe ismeretlen, tettesek betör-
tek és 50 kiló cukrot, 6' kiló szalon-
cukrot, télikabátot, pálinkafélét e's 
•egyéb nagymennyiségű élelmiszer-fé-
lét vittek megukkal. A' szegedi rend-
őrség bünügyi osztályának sikerült 
elfognia a betörőt. Hegedűs Gyula 
gázgyári tisztviselő személyében. He-
gedűs beismerte a betörést kihallga-
tása során. Kiderült, hogy a topott 
holmik legnagvobh részét Lázár Ist-
vánné szegedi lakosnak ajándékozta, 
akinek' férje ma is a Csülagböriön la-
kóin. Kihallgatását egyelőre még to-
vábbfolytatják, majd átadják a sze-
gedi államügyészségnek. 

— Karácsonyfaünneoélv a Nemzeti 
Fegélyfrfl. A Nemzeti Segély szegedi 
szervezete december 26-án bensősé-
ges karácsonvfaünnepély keretében 
osztotta ki bölcsödéi' és napközi ott-

a' . jqon 
Suiisse és áz UNRkA adományából 
a svájci és amerikai gyermekek szere-
tefadoniánvát a magyar gyermekek-
nek. Ecsedi Gézámé a Nemzeti Segélv 
írt kársába névében szólott a második 
Szabad karácsony ünnepén a gyer-
mekekhez, kik örömtől sugárzó arccal 
vették át a szeretetcsomagokat és 
hangos zsibongás közepette fogyasz-
tották el á finom amerikai kakaóból 
készült uzrtMinát. 

— Az MKP rókusi pártszervezete 
Szilveszter-este 8 órai kezdettel párt-
helviségében tánccal egybekötött 
kul'irestet rendez, melvre szeretettel 
várják a párttagokat és vendégeket. 

:< Hangulatos Szilveszter-éjszaka 
Újszegeden a Tóth-nál, asztalrendélés 

— Házasság. Rakita István és Vigh 
Lili január 2-án házasságot kötnek'. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

— Eljegyzés. Csáki Ilonka és Jer-
neá Sándor rendőr jegyesek. 

Ifj. Kovács Miklós és Kiss Rózsika 
iegyeselc. (Minden külön értesítés he-
lyett.) 1 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, szerető-
barátoknak', Ker. Utazók Egyesületé-
nek, MUSz szövetségnek, templom? 
énekkarnak, Szeri egylet vezetőségé-
nek, kik részvétüket fejezték ki fiam, 
öcsénk temetése alkalmából és mély-
séges fáidalmunkban osztoztak, fo-
gadják hálás köszönetünket, özv. Sa-
lamon Ignácné és gyermekei. 

— üzenet Moszkvából Szegedre. A 
moszkvai rádió utján Pálinkás János 
ü/en feleségének Szeged-Királvhalom. 
Jól érzi magát, egészséges, híreket 
vár hazulról a következő einire: 
Moszkva Krasznij K reszt Pocstovij 
fascsik 58/2. 

s z i n h a z • m ű v é s z é i 

A színház Szilvesztere 
Ma este a Nemzeti Színház kettős 

műsoros estje a Hungária-szállóban és 
a Leányvásár III. felvonásában. A né-
pes szereplőgárda művészei és a műsor 
összeállítása biztosit jók a Szil veszter-
esti szórakozni vágyó TOzönségnek vi-
dám átlépését az uj esztendőbe. Szebb-
nél-szebb dalok, színes táncok és ka-
cagtató kabaré- és villámtréfák tarkít-
ják a kaleidoszkopszerüen színesen per- tett a MAVAG magyarnóta-zenekara — 
gő miisort. Szondi Biri, Kőműves Erzsi, .amely a) kíséretet ellátta. — A zenekar 
Simándi József Kamarás Gyula, Nádas^tagjai, ha egyszerű fizikai munkások 
Tibor, Kozák László, Sugár Mihály, Ba-
kos Gyula, Káldor Jenő, Rajz János, 
Szikszay Viktória, Hamar Tibor, Fülöp 
Dóra, Bachcra János, Szabó Ágnes a 
szereplők, amihez nem is kell külön 
kommentárt fűzni. A Hungária-szálló 
első műsora fél 10 órakor kezdődik, a 
második műsorra éjfél után kerül a 
sor, mig a Leányvásár műsorral bőví-
tett- előadása 8 órakor kezdődik és éj-
fél utánig tart. 

A Parasztbecsület 
aj szereplőkkel 

A Parasztbecsület második szerep-
osztásában a zsúfolt .színházi nézőtér kö-
zönsége elégtétellel állapította meg, hogy 
zeneileg és játékbeliltg nem . második, 
csupán más garnitúrát kapott, amely 
annyira beleolvadt a rendezésben, fel-
állított egységbe, hogy összehasonlítá-
sokra nem kínálkozott alkalom. 

E r d é l y i Kató Luca néni szerepé-
ben finom érzékkel kiaknázta és fel-
színre hozta szólamának minden érté-
két és szépségéi. Bársonyosan meleg, 
mély hangjai érvényesültek különös-
képpen, 

H o r t h y Hilda Lolájában üde, szép 
mezzoszopránt ismertünk meg. Hangjá-
nak timbre-je, az a bizonyos mellék-
csengés, amely belső izzást ad az orgá-
numának, kvalitássá tette énekét. Láb 
ható játéltkészséggel párosulva Lolával 
igen jó alakítást nyújtott. 

Az előadás volt . a legjobb 
Paraszt becsű1' "nek. "A " ' ' AÁ*c 
szereit. . , . e l t e a> . 
S. P a p p Júlia, S i m á n d y, különösen 
jó formában voltak. S z a b a d i , a ki-
tűnő kórus és a nagy lendülettel diri-
gáló V á r a d y László, a szépen játszó 
aanekar, az operaszazon jelentős állomá-
sát jelentették. 

• A Parasztbecsület után ismételten 
nagy sikere volt B a r t ó k Fából fara-
gott királyfiának. 

Három műnké sdalárda 
bravúros szereplés e Szegeden 

Karácsony másnapján régeq. hallott 
Zenei cseni egének volt élvezője Szeged 
zenekedvelő közönsége. A Szegedi Alta-
lános Munkás Dalegylet és a Szegedi 
MEMOSz Dalkör hangversenyt rende-
zett a budapesti MÁVAG „Acélhang" 
Dalárda vendégszereplésével. A Tisza-
szálló nagytermét zsúfolásig! • megtöltő 
közönség lelkesen ünnepelte a magas-
szinvonalu és kivétel nélkül művészi él-
ményt nyújtó műsorszámokat, A mű-
sort az „Aeélhang" Dalárda nyitotta 
még a szövetségi jelige és a Marseillese 
eléneklésével. Az „Acélhang" műsorán 
szerepelt Kodály-Kölcsey: Huszt, Hal-
jnos-Ady: Isten harsonája és Bárdos L.: 
Igyunk áldomást. A legnagyobb sikert 
a karvezető Vásárhelyi Zoltán, a nagy-
hírű munkáskarnagy két saját szerze-
ményű munkáskórusát, Újjáépítési him-
nusz és a Munka harangszava. A kö-
zönség tomboló lelkesedéssel ünnepelte 
a .szerzőt Az Altalános Munkás Dalár-
da énekszámai közül legjobban tetszet-
tek: Petőfi-Hoffmann: Éji dala. Ákom: 
Magyar szerenádja és Bárdos L.: Dal-
egyvelege. Sok tapsot kapott a karve-
zető dr. £ndrődi Ferenc, aki ügyes kar-
vezetésével a lehető legművészibb tö-
kélyre emelte az előadott müveket. 

A MÉMOSz Dalkör számai közül 
Kodály-Ady: Felszállott a pává, Bár-
dos L.: Vidám dallamok és Kertész La-
jos; Munkás magyar indulója a közön-
ség tapsviharral ünnepelte a szerzőt'és 
nagyhírnevü kqpnesterét. 

A legnagyobb sikert a magyarnóta-
énekes^k, Bardócz Dénes rádióénekes 
—altit a közönség le sem akart enged-
ni a színpadról és a szegedi, közönség 
előtt jólismert és népszerű Heiszig Jó-
zsefné érték el. Külön meglepetést kel-

A MOZIK KEDDEN, 
SZILVESZTER NAPJÁN 

4,6 és 8 
ó r a k o r kezdik 
e l ő a d á s a i k a t 

LS, a leghíresebb budapesti cigányzené-
szekkel felveszik a versenyt. Külön cse-
mege volt Gáti Pálnak a Nemzeti Szín-
ház művészének szavalata, akinek nép-
szerűségénél csak a tudása és előadó-
készsége nagyobb. Pozsonyi Frigyes, az 
„Acélhang" tagja Petőfi: Bánk bán ci-
mü drámai költeményét adta elő meg-
győző liángon. 
c- Impozánsan hatott a befejező műsor-
szám, amikor a három dalárda — mint-
egy 180 dalos — közösen felvonulva, el-
énekelte az Internedionálót, ezzel is 
hitet téve a munkásosztályhoz való tar-
tozása mellett. Ezt a tényt különben 
is az egész műsor magán viselte. 

Az „Aeélhang". dalárdáról-nem lehet 
mondanivalónk, hiszen hatalmas hang-
erejével és kiforrott előadásmódjával 
az ország legelsői között van. Érré kü-
lön biztosíték 70 éves múltja és Vásár-
helyi Zoltán személye. 

A MÉMOSz Dalkör inkább tömegé-
vel és fegyelmezett magatartásává! tűnt 
ki. Kertész Lajos kezében jó helyei 
van a kórus. 

Az Altalános ezzel szemben finom 
előadásiRódjávai és tiszta intonálásávítl 
ért el sikert. 

Külön dicséret Heti az MKP és a 
SzoC. Dem. Párt rendezőinek ténykedé-
séé; mellyel a rendet és az előadás za-
vartalanságát biztosították. 

SZILVESZTERKOR'Tombácz 
étteremben szórako-
zunk. Pincesörözőben. 
Suki Dezső és cigány-
zenekara. Leveskülön-

legességek . 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
rokonoknak, isinerősöknek, szerető-, 
baráitoknak, Ker. Utazók Egyesületé-
nek, MUSz szövetségnek, templomi 
énekkarnak, Szeriegylet vezetőségé-
nek és mindazoknak, akik virágado-
mánnyal, személyesen vagy írásban fe-
jezték ki részvétüket a mi egyetlen 
Gyurikánk temetése alkalmából és 
mélységes fájdalmunkban osztoztak, 
fogadják hálás köszönetünket. Pitd-
ier Sándor és neje, menyasszonya 
Pálfí Zsuzsa. 

• -i- -
IMI Ili; 

MA ESTE D 9 r n . .>ét t«re isJ>en 
HANGULATA D a l O S S Jubás* és 
Konter-bettSs magyar nótákat énekelnek 

A Kommunista Párt Belváros I. szervezete (Berzsenyi-utca 
2 szám) 31-én este 8 órai kezdettel hangulatos szilveszteri 
„TARKA-EST"-et rendez. Jazz. Tánc reggelig. Tombola. Malac-
sorsolás. Disznótoros vacsora. 

HANGOS VOLT AZ UTCA 
tegnap a nagy nevető orkántól 

c. pompás katonai vígjáték elő-
adásai alatt. Frenetikus nevető 

orkánt váltott ki 
F E R N A N D E L 

az utolérhetetlen komikus eb-
ben az énekes, táncos, csupa.hu-
mor nagyszabású operettben. 

Másfél órás gondtalan derű 
és kacagás. 

h i r a d ó . 
Szilveszterkor 4, 6, 8 órakor 

Újév napján 3, 5, "7, 
köznapokon rendesen Vaá, V*6 

és 7 órakor. 
Pénztár délelőtt 11—12 és az előádá-

sok előtt! félórával. 
A legjobb szórakozást adjuk 

Szilveszter és újévre és boldog 
újévet ki?án a 

BELVÁROSI MOZI. 

I 


