
PÉNTEK, 1947 FEBRUÁR 7. DlLK&GYÁSOKSZáG 1 

H I R E K 
NAPIREND 

PÉNTEK, február 7. t Nemzeti Szinház: Este 7 órakor; Pi.1-
laiigókisasSzony. Szelvénybéiiet. 

Széchenyi Filmszínház: Fél 4, negyed 
8 éa 7 órakor: Menekülő ember. Ma-
gyar film. 

Belvárosi Mozi: Fél 4, negyed ó éa 
7 órakor: Kétágyas Koba. 

Korzó Mozi; Fél 4, negy.-d 6 ,és 7: 
Samgapuri táncosnő. , 

» • 

Muzeüm zárva. 
. Somogyi-könyvtár - nyitva 9-től este 

7 Áráig. 
Egyetemi könyvtár; nyitva 8-tói este 

T óráig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRAK: 

Letazimger Pál Horváth M. a B, Les. 
é é Viísnos Újszeged. Vedres u., Fósa 
9«lfca Kálvária u. 17., „Szent István" 
gyógyszertár, K. Tiehy Béla Mátyás-tér, 
Alsóváros, Selmeczy Béla Somogyitelep 
IX. u. 499. 

—oOo—• 
- ldő]áráS}rtoöté?. Várható időjá-

rás péntek estig: Élénk északnyugati 
«BS, borult idő, sok félé havazáái 
Holnap mérséklődő északnyugati, és 
északi szél, szakadozott felhőzet, ki-
sebb fu'ó hózáporok. A hőmérséklet 
tovább süllyed. 

— A szegedi müvés/napok műsora. 
ÖBüidrtökön délelőtt a' Siess, Adi, 
Scgi's mozgalom keretében megrend-
zéjtdő szegedi müvésznapok ügyében 
megbeszélés volt- a városházán dr. 
Aa'.aMfy György elvtárs h. polgár-
mester elnökléséve]. A tárgyaláson 
megjelent Budapestről Kisteleki Ká-
loly miniszteri tanácsos is, aki á fcul-
tűrnapok előkészítéséi e érkezett te. 
.Megállapodtak a megbeszéléseu a 
részletes programban. Február 15-én 
díszelőadás lesz a Szegedi Nemzeti 
Színházban, majd utána a Hungáriá-
ban rendeznek operabálat. Másnap 
délelőtt a volt ./Irodalmi, tető.! mii-
vészkávéház emléktábláját leplezik le, 
u'ána pedig a kultúrpalotában n)-itják 
m«ar a szegedi- művészek reprezrttativ 
kiállítását. Ugyanaznap tart iilést a 
Dugonics-Társaság' is. A nagyszabá-
súénak ígérkező szegedi kulhynapokon 
a Maíirt helyszíni filmfelvételeket ké-
sziA 

— Jeteolkezzenek a Károsultak, je-
lentettük, hogy a' Dréher H aggén -
macher budapesti cég nevével vissza-
élve egy 28—30 év körüli, megnyerő 
külsejű ügynök szélhámoskodík Sze-
geden, aki több fűszerestől vett fel 
rendelést és előlegek címén inár több 
ezer forinttal károsította mag a keres-
kedőket. Híradásunk nyomán több 
károsult jelentette be, hogy szintén 
»bedöU« a szélhámosnak. Többek 
között az egyik szegedi szövetkezet is 
a károsullak között van, ahol mintegy 
1000 forintot fizettek ki előlegként a 
biztos fellépést tanúsító fiatalember-
nek. A szegedi rendőrség intellek-
tuális csoportja a feljelentések nyo-
mán. erélyes nyomozást indított meg 
és ezúton ós kéri azokat, akik ezideig 
nem jelentették be károsulásukat, 
hogy a rendőrpalota II. emelet 32. 
szám alatt ezt pótlólag legyek meg. 
Felhívja továbbá a rendőrség, főleg' 
a fűszereseket és drogistákat, hogy 
amennyiben hasonló trükkel akarja 
becsapni őket, azonnal jelentsék a 
rendőrségen és a fiatalembert adják 
át a legközelebbi rendőrőrszemnek. 
A szélhámos rendes iratokkal rendel-
kezik és nyugtakönyvének felirata 
>;Dréher és Társa . Az üzem címe pe-
dig Budapest, Győri-ut 30. Ezen a 
eimen egyébként a fővárosban egy 
romház található. 

- A DIKSz kebelében alakult vá-
sári és piaci kereskedők és zsibáru-
sok értesítik a nagyérdemű közönsé-

. get, hogy az -országos vásár 8-áu és 
9-én lesz megtartva. , 

Államosítják a szegedi muzeumot 
A személyzeti k i a d á s o k a t é s az ügyvezetést az á l l o m veszi át 

(Szeged; február 6.) Dr.' Páluty nak továbbra is, a személyzeti kiadá-
Zsolt miniszteri tanácsos és dr. Rad- sokat és az ügyvezetést azonban az 

toótíiy Béla a közgyűjtemények orszá- állam venné kezeibe. A múzeum sze 
gos* felügyelője, *-csütörtökön felke- mélyzete állami statusba kerülne és 
resté hivatalában dr. Anfa'ffy György, ezáltal jobban biztosítani! tudná a mu-
elvíárs h. polgármestert és a szegedi: zeum vezetésének szakszerűségét is. 
múzeum államosítása ügyében foly-) A kiadások kétharmadrészét Vállalná 
tátott hosszabb megbeszélést vele. az állam magára, a fennmaradó 

A tárgyalásokba Antalffy elvtárs be-. harmad részt pedig továbbra is a 
vön! a dr. Doniszy Kálmán kulturta- városnak kellene fedezni. . -
uácsnokot és Szőke Mihályt, a szegedi j Antalffy h. polgármester, Douá-
inuzeum igazgatóját. Pákay Zsolt é s ' szy tanácsnok és Szőke igazgató elv-
Radnőthy Béla elmondta, hogy a ; ben nem kifogásolta az államosítást, 
muzeumok államosításának yértíé.3 de egyelőre ínég vannak olyan rész-
valósz'nüen rövidesen a nemzetgyűlés létkérdések, amelyeket a város tisz-
aié is kerül- Az államosítás olyan rnó-1 fázni akar a kultuszminisztériummal, 
don történik meg, hogy a gyűjtenie-1 Az ügyet egyébként a keddi városi 
nyele a vámos tulajdonában maradná- tanácsiilés-még résilete&en megvitatja. 

A s z e g e d i m ű v é s z e k t a l á l k o z ó h e l y e a 
R A F F A Y étterem és kávéház 

Polgári/ árak. Italok. Fűtött helyiség. 
B é l a dobos és együttese, 0 r l o v Brigitta énekel 

Rz U n á g í r ó o t í h o n 
nagy ielme?baijf» 

Áz Ujságiróotthon tagjai rendkívüli 
érdeklődéssel várják a február 8-iki 
nagy álarcos jelmez bálát. 

A műsorban a Nemzeti Színház kö-
vetkező . művészei vesznek részt: 
Gáti Pál, dr. Sikolya István, KAI-' 
dor Jenő, Kőműves Erzsi, Nagy-
Csilla, Rajz János, Sugár Jenő, Su-
gár Mihály," Siili Manyi, Szondy Biri, 
Versényi Ida, Zentái Anna,- mint 
amatőr Ruff Béla, a Hantos-Bi-
kády-Báii—HoHósy vokálkvartett és 
a balettkar négy tagja. A műsor min-
den egyes száma csupa ötlet, vidám-
ság, nióka, tréfa. A jelmezesek fel-
vonulása éjfélkor kezdődik, a*három 
legszebb és legötletesebb jelmezt a 
rendezőség jutalmazza, A felvonulás 
után nyomban megkezdődik a műsor. 
A bálon csak az Otthon tagjai, hozzá-
tartozóik ős a tagoknak a rendezőség 
által elfogadott vendégei vehetnek 
részt. Belépő és igazolójegy csakis 
személyesen vehető át a titkárságon. 

^•Bannt 
— Az MKP felsővárosi szervezete 

február 9-én, vasárnap este 6 órakor 
műsoros teaestet rendez a felsővá-
rosi pártházban, Római-körut 23. Éj-

! félig tánc. Büffé. Mindenkit szeretet-
, tel vár a rendezőség. 
' — Hadifogolyüzeiiet-• Koncz Antal 
, hírlapi: ó értesiti barátait, ismerőseit, 
Tokonait, Irogy életben van. írjanak. 

| Címe: Koncz Antal zászlós, Moszkva, 
Vö-őskereszt. Postafiók 330/1. 

— Szabadegyetemi előadások Feb-
ruár 7-tén, pénteken délután 5 órai 
k/dettel a szabadegyetemen az Ipar-
kamara nagytermében szabadegyetemi 
előadások. 5—6 óráig Halasi Nagy 
József dr.: A világmagyarázat nagy 
kísérletei, 6—7 óráiig Nagy Zoltán 
dr.: Modern művészeti stílusok cím-
mel tart vetiíettképes előadást. • Min-
den érdeklődőt szívesen látunk. Belé-
pés díjtalan. ' 

— Diákmiikedvelők farsangi műso-
ros estje. A Klauzál Gábor-gimnázium 
ifjúsága szombaton dólutári I órakor 
és vasárnap délután 3 órakorba felső-
váfrosi • kultúrházban vidám farsangi 
műsoros estet rendez. Ennek keréké-
ben többek között Csehov: Háztüzné-
ző, Karinthy: Visszakérem az iskola-
pénzt és Zágon István: Sakk-Matt 
t-iAü bohózat kerül bemutatásra.'Az 
előadásira, — melynek jövedelmét a 
diákok az iskola újjáépítésére for-
dítják, — mindenkit szeretettel vár 
a rendezőség. A szombati előadás 
uTn tánc. Jegyek elővételben a Klau-
záJ-glmnáziumban. " 

— MKP hadifogolys/.olgálat. A 
kiszabadítási kérelmek iktatószámá-
nak átvétele végett kérjük.Arany Já-
nos-utca 2. sz. alá) bejönni: Kardos 
János Szeged, Teréz-utca 42, Ónozó 
Imre Szeged, Lux. András Szeged, 
Somogyitelep 15. utca 857. é s Vass 
Mihály József Szeged, Feketeszél 769 
szám alatti hadifogoly hozfátaitozÖ-
ka* 

— Hit felekezet eFeni izgatásért — 
felmentés. 1946. junius 7-én a Köz-
élelmezési Hivatal előszobájában töb-
ben várakoztak bebocsátásra. Amikor 
Karácsonyi Györgyné pékmester fe-
lesége megtxidta, hogy egy, zsidó val-
lású asszony tartózkodik bent, anti-
szemita kijelentéseket tett. A népbiró-
ság ö östanáesa ogyizben már tárgyal-
ta ügy ét, amikor Krausz Lászlóné, a 
feljelentő tett terhelő vallomást. A 
csütörtöki tárgyaláson a védelem ta-
núit hallgatták ki é9 egyúttal kiszállt 
a tanács Lőwinger Arnoldné tanú be-
tegágyához, aki szerint a vádlott a 
zsidósággal kapcsolatosan sértő meg-
jegyzést telt. Az ötöstanács ezekután 
a vádlottat bizonyítékok hiányában 
felmentette. Dr. Lippay László nép-
ügy ész fellebbezett. 

„KONCERT" mester béi let IV. 

Dénes \Jeta 
csteitt-est 

Ki.é".: HAJDÚ ISTVÁN 
"Febmír 10. héifb". TISZA léi S. 

SZÉCHENYI 
FILMSZÍNHÁZ 

S Z E G E D 
TELRPON: <ra 

Február 14-től 
Uj amerikai Mopex film; 

Csillagok 
parádéja 

A ezttrok filmje. 

K O B Z O M O Z I Teiffiip 

Ma díszbemutató! 
Uj amerikai Mopex-Paramount vi-
lágfilm! 
Pazar kiállítási 
A déli tengerek napbarnított Szi-
rénéi romantikává lengetnek, kö-
rül 3 kiváló sztárt! 

i Dcsothy Lamour 
Bíng Crosby és 

i j Bob Hope 
ragyogó főszereplésével a 

Szingapúri 
t á n c o s n ő 

Előadások ke dete: 
VÍ4, JA6 és 7 óratyr. 

A kántor énekeljen 
A tápéi kántor, a régi világ reak-

ciós figurája most azon fáradozik, hogy 
la MaDISz székházából kilakoltassa a. 
demokra'ikus ifjúságot és a székházat, 
átjuttassa u Független Ifjúság kezére. 
A tápéi parasztsúg, amely tjsztán látja, 
hogy a MaDISz működése országépítő 
fón'osságu, felháborodva tárgyalja a 
kántor ur okvetetlenkedését. Á tápéi, 
parasztok is olvasnak újságot és nagyon 
jól tudják, hogy a Független Ifjúság 
szervezetébe beszéditett parasztifja k 
öntudatlanul is az összeesküvő Horthy-
tk:tek parasztnyuzó szándékainak esz-
közeivé lúltak. Bizonyítja ezt az a tény, 
hogy a Független Ifjúság központi ve-
zetőjét, Imre Lajost és társait az állam-
védelmi rendőrség az összeesküvésben 
való -ak'iv részvétel miatt letartóztatta. 
Most a kántor ur azért akarja elvenni 
a MaDIS-. székházát, hogy azt ennek a 
szervezetnek rendelkezésére bocsássa. 
A* MaDISz-ifjak azonban nem hajlan-
ctók kimenni a helyiségből mindaddig, 
amig a- eddiginél nagyobb 'székházat 
nem utálrigk ki számukra, mert a je-
lenlegi szűknek bizonyult. A kántor ur-
nák pedig azt üzeni a tápéi ifjúság, 
hogy csak énekeljen tovább a templom-
ban és temetéseken, de ne avatkozzék 

] a politikába és főleg ve akadályozza a 
demokratikus fejlődést, mert különben 
a para: -tsággal gyűlik meg a baja. 

— Az álínl'nos munkás dalárdistált 
] pénteken, 7-én a nagy próbán fel-

tétlen jelenjenek meg a próbahelyi-
ségben szereplés végeit. Vezetőcég. 

— Korrepetáló iskola Szegeden. A 
tankerületi főigazgató engedélyével 
modern rendszerű korrepetáló iskola • 
nyílt ;w§3 Szegeden. Az iskolában' 
szaktanárok vezetésével . egészséges-
tanulólérrnekbea folyik a*tanítás. Be-
iraíkozáis a Hullám-utca 8. szám alatt: 

— Az igazolóbizottság örökre meg-
fosztotta iparigazolványálóí. Az I. 
számú szegedi igazolóbizottság szer-
dán tárgyalta Novoszel István fogá-
szaid kereskedő ügyét és múltbeli 
magatartása miatt örökre megfosz-
totta iparigazolványától, "A kihallga-
tott tanuk. vallomásából a bizottság 
súlyos népeltenes magatartásra is kö-
vetkeztetett, ezért' iratait áttette a 

népügyészséghez. 
— Az Osztálysorsjáték mai húzá-

sának nagyobb nyereményei: 2.060 
forintot nyerték; 37790 30228' 02̂ 7, 1000 forintot nyertek: 34406 41259 48984 53198, 500 forintot nyertek: 1722 2323V 5̂85 42200 50010 57797 62553 642Í+ 
Közli: Pető-bankház. (Felelősség nél-kttl.)'. 

— A Szociáldemokrata Páít fel-
sővárosi szervezete február 8-áu, 
szombaton este fél 8 órakor a Pos-
tásotthonban farsangi ' mulatságot 
rendez, melyre ezúton hívja meg a 
rendezőség a lestvérpárH élvtársa-
kat is. 

— A Magyar Vöröskereszt szeged; 
fiókjának vezetősége felhívja Kovács 
János őrmester,' civilben vasutas, to-
vábbá Lukác3 György 1922 születésű, 
Pintér Imre 39 éves, Túri István 
1919 születésű és Ludvig András őr-
mester 1924 születésű honvédek hoz -
zátartozóit, hogy irodánkban (Szé-
chényi-tér 16. I. em.) a délelőtti órák-
ban jelentkezzenek. 

— MaDISz-hirek. A felsővárosi 
MaDISz szervezet szombaton este 7 
órai kezdettel Kossuth-utca 9.. száin 
alatt jelmezbálat rendez. A szépen 
működő ifjúsági szervezetben ezen a 
héten az aktív sportmunka is megin-
dul. Ugyanis az asztalitenisz csapatuk 
szombaton délután 3 órakor a gáz-
gyár kultúrtermében méri össze ere-
jét a gázgyáriakkal. — A megyei fe-
gyelmi bizottság február '3-án ülést" 
tartott és Meleg István alsóközponti, 
Bocsó József sándorfalvi és Gulyás 
Lajos alsóközponti MaDISz tagokat a 
tagság uktól megfosztották. , 


