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Az MKP vasárnapi 
f a l u l á t o g a t á s a í 

Az M K P Végrehajtó Bizottsága a 
következő helyeken népgyüléssel egy-
bekö'ött falunapot rendez 2ó-án, va-
sárnap: 1 i 

Sándorfalva: Szegedi Kender, elő-
adó dr. Zöld Sándor. 

Árpádközpont: Rókus-Oázgyár, elő-
adó Erdős János. 

Tápé: Hűtőház, Orion, ósomogyi-
telep, előadó Tombácz Imre. 

Ószentiván: Belváros 1, Szőregi [pet-
róleum, előadó Perjési László. 

Szőreg: Újszeged, Újszeged! Len-
ti er gyár, előadó Komócsin Zoltán. 

Lengyelkápolna: Felsöváros, Do-
hánygyár, Pick-szalámi, előadó Ha-
valeczmé. 

Ruzsajárás: Alsóváros, Konzerv-
gyár, Tisza-malom, előadó Dénes 
Leó. 

öttömös: Belváros II, Vizmüteíep, 
előadó "Berár Demeter. 

g J N f l ^ ^ M U Y É S Z E l 

A z M K P p e d a g ó g u s 
müvészdelutaajM. 

A Magyar Kommunista Párt1 vasár-
napi pedagógus-müvészdélutánjának ze-
nei műsora a legmagasabb igényeket is 
kielégíti- A kitűnő Szegedi Kórus Szafh-
m&ry Géza) vezényletével Kodály két 
örökbecsű énekkara kompozícióját, az 
Akik mindig elkésnek és Öregek nagy-
hatású kórusait adja elő. Másik világ-
hirü zeneszerzőnk, Bartók Béla zongo-
ramüveiből Halász Kálmán ad elő. A 
Nemzeti Színház operai, tagozatának 
közszeretetben álló magánénekesei kö-
zül dr. Sikolya István .Csajkovszkij: 
Anvegin cimü operájából a közismert 
Lenszki-áriát énekli, S. Pogány Zsuzsa 
Mozart: Varazslüvolájából énekli Pa-
mina áriáját, majd a Rigolettóból ad-
nak elő egy kettőst és közismert kvar-
tettet a Nemzeti Színház előadásának 
közreműködői': Darvas Ibolya, Turján 
Vilma, dr. Sikolya István és Kassai Já-
nos. Zongorán Virány László kísér. Ez 
a zenei része a müvészdéíutánnak, 
mellyel egyenlő művészi szivonalon áll 
a prózai rész is. Bnnek részletes műso-
rét halnapi számunkban közöljük. A 
Magyar Kommunistái Párt rendezései-
ben komoly művészetet 'és magas szin-
vonalat nyújt az érdeklődőknek. 

S z i a h á z í b i r e k 
Február 4-én „A művészet a tudo-

mányért" dm alatt egyetemi díszelő-
adás" keretében kerül bemutatóra Mo-
zart „Der Sch)auspieldirektor"-a „Ének. 
lecke" cim alatt. Várady László kar-
nagy már betanította az énekszámokat 
és igy már a nendelkező próbák is meg-
kezdődtek Keneseey Ferenc rendező-ve-
zetésével. Pogány Zstizsai, Darvas Ibo-
lyái, Sikolya István és Nádas Tibor ját-
szók a vidám kis opera szerepeit. A 
diszletet', mely egyszerűségével, színei-
nek és vonalainak artisztikumával cso-l 
dálatoean kifejezi a. kis remekmű szel- j 
lemét, Vargai Mátyás, a budapesti Nem-1 
zeti Színház Itervdfcője készítette, 

•i* 
A Három a kislány próbáin egyre szí-

nesebben és élénkebben bontakoznak 
ki a 29-én tartandó bemutató előadás 
képei. Szondi Biori és Zentai Anna, a 
két női főszereplő, a Vi@ özvegy és 
Leányvásár előadásai után egyszerre 
fellépve olyan operettéiményi Ígérnek 
a közönségnek, mely a Három a kis-
lány sokat látott, előadását uj, szincs 
élménnyé alakítja. Herceg Vilmos, Si-
kolya István és iaiz operatagozattóberre 
az előadásra kölcsönkért kitűnő éne-
kesék személye már most a legnagyobb 
érdeklődést keltik a hónapvégi harma-
dik operettbemutató iránt 

— o o o — 
Már megválthatók a február 15-i 

Operabál jegyei. A ..Siess, adj., segíts!" 
mozgalom keretében megrendezendő 
színházi díszelőadás és az azt követő 
Operabál Szeged társadalmának legszé-
lesebb rétegeit állította' csatasorba 
Tildy Zoitánné nemes akciójának mi-
nél nagyobb ••sikere érdekében. A feb-
ruár 15-én, a Hungária összes termei-
ben megrendezendő Operabál rendező 
bizottsága már megalakult és lelkes 
munkával igyekszik ez! a nagyarányú 
művészi eseményt emlékezetessé tenni, 
A meghívók a hét végén kerülnek szét-
küldésre. Akik ^setlcg nem kaptak 
meghívót, de igényt tartanak reá', for-
duljanak áz Orvosok Szabad Szaszerve-
•70 éhez Szeged, Dózsa György-utca 9, 
telefon 5-53, ahol délután 4 órától 7-ig 
állnak az igénylők rendelkezésére. U. 
ott mind a színházi diszelőadástra, mind 
az Operabálra már a jegyeket is meg 
lehet rá!tani. 

Pénteken, január 24-én délután f é l 3 órakor a városháza közgyűlési 
termében a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Pár t és a 

Magyar-Szov je t Művelődési Társaság közős . 

Lenin-emlékünnepélyt r e n d e z . 
Ünnepi beszédet mondanak: Dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési képviselő, 
dr. An ta l f f y György helyettes polgármester. Közreműködnek a Nem-

zeti Színház művészei és a Itendőrzenckar. 
Fűtött terem. Belépődí j nincs! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

P A R T H 1 R E K 

Értesítjük áz egyéni tanulásra je-
lentkezetteket, hogy az egyéni tanu-
lók konferenciáját a Csongrád megye 
területén lakó (Hódmezővásárhely, 
Szentes) elvtársakkal Szegeden tart-
juk meg január 25—26-án. Jelent-
kezni Berzsenyi-utca 2. sz. alatt kell 
január 25-én reggel fél 8 órakor. 

R . Gárda vezetők! MÁV fűtőház 
16 gárdista, Hangya-hütő 4 gárdista, 
Tisza-pályaudvar 4 gárdista, Ujsze-
gedi Kender 10 gárdista. Utasítom 
a fenti gárdavezetőket, Jiogy 24-én, 
pénteken Arany János-utca 2. sz. 
alatt Komócsin Zoltán elvtársnál je-
lentkezzenek a gárdatagokkal. Ponto-
san. fél 5-kor. Utasítást a hélyszinen 
kapnak. M. R. G. P. 

Csütörtökön, 23-án kerületi titkárok 
értekezlete Arany János-utca 2. szám 
alatt, délután 5 órakor. 

Pénteken, 24-én üzemi titkárok ér-
tekezlete Arany János-utca 2. sz. alatt 
délután 5 órakor. _ ', 

Mindenből a legjobbat! 
Vágott baromfit, hájat, zsirt, tejter-
mékeket,. felvágottakat, káposztát, 
lekvárt, a legjobb békebeli kenyeret, 
stb. U N G A R éielmiszercsannokban 
Mikszáth Kálmán u. 1 v á s á r o l j o n ! 

F e l h í v á s 
A fasiszta sajtótermékek összegyűj-

tésével kapcsolatosan, félreértések el-
kerülése végett felhívom mindazokat, 
akiknek a tulajdonában könyvek és 
egyéb sajtótermékek vannak, hogy a 
napilapokban és hirdetmény utján is 
megjelent felhívásnak megfelelően ke. 
Sziísenek könyveikről és egyéb sajtó-
termékeikről kimutatást és azt a lak-
helyük kerületére (pld. Belváros, Mó-
raváros, rókus stb.) illetékes bizott-
sághoz január 25-ilg feltétlenül ad-
ják be felülbírálás céljából, még ab-
ban az esetben is, ha időközben 
könyvanyagukat a helyszínen háztól-
házra járó bizottság vizsgálta volna 
js felül. 

Meg kell jegyeznem, hogy azok a 
könyvtiilajdonesok, akik könyvanya-
gukat annak nagy terjedelme miatt az 
előirt határidőn belül jegyzékbe fog-
lalni nem tudnák, kötelesek ezt az il-
letékes bizottságnál bejelenteni, hogy 
a bizottság a könyvanyag felülvizs-
gálása céljából a megfelelő intézkedé-
seket megtehesse. (Az 500 kötetet 
meghaladó könyvanyagoknál,) 

Szeged, 1947. január 22. 

Pálfy György sk. főispán, dr. Dré-
gely ;József sk. rendőrezredes. 

számológépet 
K E L L E R irodagépváliaíat, 

hibásat Is vess 
Kclcmcn-utca 8. Royaí-szállö 

épület. 

Szakszervezeti hírek 
A közalkalmazottak szakszervezeté-

nek főcsoportja január 26-án, vasár-
nap délelőtt 10 órakor az Ady-téri 
egyetem nagy előadótermében tag-
gyűlést tart. Tárgy: A kongresszusi 
küldöttek beszámolóját 

A vasutas szakszervezet csütörtökre 
h jirdetett gyűlése elmarad. 

A . vasmunkások szakszervezete ja-
nuár 24Jén, pénteken délután 4 
'órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A háztartási alkalmazottak szak-
szervezete január 23-án, csütörtökön 
délután 5 órakor taggyűlést tátit á 
szakszervezeti székházban. Tárgy: az 
uj kollektív szerződé;, ismertetése. 

A magánalkalmazottak szakszerve-
zetének kereskedelmi és iparvállalati 
szakosztálya január 23-án, csütörtö-
kön délután 5 órakor taggyűlést tart 
a szakszervezeti székházban. 

A vegyipari üzemi bizottsági tagok 
január 23-án, csütörtökön délután 4 
órakor ülést tartanak a szakszervezeti 
székházban. Megjelenés kötelező, 

A malomipari munkások szakszer-
vezete január 23-án, csütörtökön dél-
után 5 órakor vezetőségi, ülést tart 
a szakszervezeti' székházban. 

A famúnkások szakszervezete ja-
nuár 23-án, csütörtökön délután fél 
5 órakor bizalmi és vezetőségi ülést 
tart a szakszervezeti székházban. 

ELVESZETT t**"® 
rül a Polgár-, a Kölcsey- és Kárász-
utcán a Délmagyarország kiadóhivata-
léiig egy női karóira bordó szíjjal. Ké-
rem a ' becsületes megtalálót jutalom 
ellenében hozza' bc a Délmagyarorszég 
kiadóhivatalába. 

Számold as írógépeket 
a legmagasabb árban v á s á r s l a le 

Farkas P á l Í V e ' ? ¥ 8 
Kossuth Lajos-sugárut 8. 

8 A O I O 

CSÜTÖRTÖK, január 23. 
0.30; Falurádió. 6.45: Reggeli tornai 

7.00: Hírek, műsorismertetés. 7,20: Reg-
geli zene. Közben Naptár, 8.00; .Kerté-
szeti tanácsadó. 3.15: Szórakoztató hang-
lemezek. 9.00: Jazz. 10.00: Hirek. 12.00: 
Déli harangszó, hirek. 12.15: Szalon-
együttes. 13.15: Előadás. 13.30; Uj ze-
neszerző a mikrofon eiőft. 14.00: Hirek. 
14.10: A fogszuvasodásról. 14.2-5: Ci-
gányzene. 15.15; Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 16.00: Vonósnégyes. 16.30: 
Gyermekrádió. 17.00: Hirek. 17.10: 
Pártbiradó. 17.20: Vöröskereszt-közle-
mények. 17.50: Beszámoló az MNDSz 
karácsonyi akciójáról. 18.00: A inai 
Uj Idők. 18.15.- Hanglemez. 18.30: Gon-
dolatok a koalícióról. 18.45: Petőfi vi-
lág®. 19.00: Közvetítés ez Operaházból. 
Közben Hirek, sporthírek. 21.50: Hirek 
oroszul. 22.00: Hirek. 22.20: Mit hallunk 
holnap? 22.30: Hanglemezek. 23.00: A 
szovjet 'követség ajándéktemézeiből. 
24.00; Hirek. 0.10: Hirek és krónika 
franciául. 0.20; Hirek és krónika ango-
lul. . . . 

Budapest II. 
17.00: Jazz. 18.00: Hirek. 18.05: Ma-

gyar regények. 18.30: Jazzkedvelők is-
kolája'.' 18.50: Filmrészletek. 19.30: Fiat-
íurádió. 20.00: Magyar nóták. 20.30: 
Rádió-szabadegyetem. 21.00: Hirek. 21 
óra 15: Hanglemez. 22,00: Jazz. 

I t a f a i o s m m m m f m 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDET-
MÉNY. A közlekedésügyi minisztérium 
III. légügyi főosztálya nyilvános ve® 
senytángiyalást hirdet a szegedi volt ka-
tonai repülőtéren levő félig kész öt épü-
let elbontására és anyagának megvéte-
lére. A kiírás feltételei: Munkafeltéte-
lek, Ajánlati űrlap, Költségvetési űr-
lap a Magyar Közlekedésügyi Minisz-
térium III. légügyi főosztályánál Buda-
pest VII., Dob-utca 75, IV. emelet, hét-
köznaponikint 10 és 2 óra között, to-
vábbá a szegedi államépltészeti hivatal-
nál önköltségi éren megszerezhető, il-
letve megtekinthető. Az ajánlatokat 
1947 február 17-én délelőtt 11 óráig kell 
benyújtani a Magyar Közlekedésügyi 
Minisztérium III. légügyi főosztályá-
hoz. Bankkezességi levél az aj'ánl'aíhoz 
Csatolandó. Az ajánlatok február 17-én 
délelőtt 12 órakor nyilvánosan kerülnek 
felbontásra. Áüamépítészetl hivatal.' 

*XftzelKtásJ közlemények 
Svájci lejkonzervek kiosztása, A 

0—1 éves gyermekek fertpótjegyének 
január havi »1« sz., február és már-
cius havi » P « jelü szelvényéire 4—4 
doboz, összesen 12 doboz lejkonzerv 
egyszerre adható ki dijitientésen. 

Polgármester 

Hirdetmény 
A szegedi m, dohánygyárban sz-
id öszei-int semmiféle munkáslftelvé-
tel nincs. Ezüányban beadott kó-
relmek ia> fenti ok miatt érdemle-
gesen nem tárgyalhatók. 

M. dohánygyári igazgatóság. 
Üzemi bizottság. 

Apróhirdetések 
F O G L A L K O Z Á S 1 

GYÖNYÖRŰEN niosok, vasalok, ta-
karítók, házakhoz ajánlkozom. Tömör-
kény-utca 12, Beckerné. 

GRAFOLÓGUS már csali rövid idei j 
fogad 10—12 és 3—6-ig. Kölcsey-utca 
10 szám. 

VILLANYSZERELÉST, javítást ju-
itányosan vállal). Újvári Kálvériá-utea 
2, telefon 690. 

ASZTALOSSEGÉD fiatal felvétetik 
Móra-utca 32,, Szecskó. 

I A D Á S - V É T E L I 
HOSSZÚ fehér báliruha és rövid 

kisestélyi ruhák eladók. Mikszáth Kál-
mán-utca 14, I. emelet 2, 3—5-ig. 

BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegbé-
lysget veszek, Árjegyzék a kirakatban. 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, foga-
dalmi templomraá. 

GYAPJÚT vásárol Délmagyarorszáigi 
fonóihKrn, Szeged Gserepcssor 9. 

ELADÖ négykerekű kézikocsi, irodai 
asztal, székek, női kerékpár, férfici-
pők, öntőit vaskályha csövekkel, üve-
gezett spanyolfal, jutányosán. Mikszáth 
Kálmán-utca 5, udvri Pósauircda. 

MÁRKÁS gyári rádiók kaphatók. 
Megtekinthetők: Kálvária-utca 36, Ja-
kobovit'S rádiókeres'kedő. 

EZÜST evőeszköz 12 személyes, mo-
dern, teljesen uj, eladó kazettával. Cim 
a kiadóhivatalban!. 

VALLÁSOS emberek örömére tem-
plomgyertysi most még mindig kapható.' 
Piros,cégtábla, Tisza Lajos-körut 53. 

PHILIPS szuper 3+1 450 forint. Csö-
veket veszek Amatőrbolt, Dáni-utca. 

1 K Ü L Ö N F É L E I 
NAGYOBB összegű kölcsönt kere-

sek, komoly orégi kereskedő. Kölcsön 
házingatlannal 100 százalékig biztosít-
va. Ajánlatokat „Kölcsön" jeligére. 

VASÁRNAP este elvesztettem a 
barna bőrkesztyűmet kötött béléssel 

a Hungáriától a színházig. A megta-
láló jutalom ellenében adja le a Hun-
gária söntésébe. 

ELVESZTETTEM szemüvegem ja-
nuár 20-án, hétfőn, a félnégyes elő-
adáson a Korzó Moziban. A megtalá-
lót kérem magas jutalom ellenében 
adja le Szántai-fodrásznál Dugonics-
tér 11. 

BÚTOR, hálószobákban nagy válasz-
ték. Spitzer Sándor asztalosmesternél 
Margit-utca 12. 

FURÓGÉPALKATRÉSZ elveszett 
Hétvezér és Báró Jósika-utca között 
A megtaláló illő jutalom ellenében ad-
ja 4e Báró Jásiká-u. 13 szám. Frisch-
mann Sándor műszerésznél. 

ELADÓ ingatlanát és vételi szándé-
kát jelentse be a Halász ingatlanirodá-
nak (Klauzál-tér 9). Úgyszintén a bú-
torozott szobáját és lakásbérleti szán-
dékát is. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOÍR 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÖ 

Kiadja: 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség; Jókai-utca 4 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szerk«« . 

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

Telefon; 325 
A H Í R L A P K I A D Ó KFT N Y O M Á S A 


