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i d e i e l n ö k s é g e 
•"Szeged, március 6.) Beszámoltunk 

róla, hogy az antidemokratikus szel-
leművé vált Szegedi Egyetemi és Fő-
iskolai Ifjúság (Sz'EFI) belügyminisz-
teri feloszlatása ulán a szegedi tu-
dományegye Lem ifjúsági egyesületei-
nek vezetői közös csucsszervezetet 
hozlak létre: Szegedi Ifjúsági Szövet-
ség (SzEISz) néven. Megalakulásuk 
után nyomban megkezdték céljuknak 
(megfelelően az! ifjúság érdekvédel-
mére irányúié munkájukat és egyben 
kérték felvételüket az országos csucs-
szervezelbe: a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Egyesületek Szövetségébe 
(MEFESz). A közelmúlt napokban Sze-
geden járt ebben az ügyben a MEFESz 
két kiküldöttje és megbeszélést foly-
tatott az egyetemi ifjúság vezetőivél. 
A tárgyalások főként gyakorlati, kér-
dések körül folytak, ezenkívül átszer-
vezték á ISzEISz elnökségét is. Az uj 
elnökségnek, amely most már a sze-
gedi egyetemi ifjúság egyetemességét 
képviseli, 14 tagja van Honfi Géza 
elnökléséveí. Alelnökök: Barek István 
és Gyulai Béla. Főtitkár: Tokaji Géza, 
titkár: Juhász Ágnes, propagandaügy: 
Lovászi Ferenc és Lökös Zoltán, kfil-
|ügy: jLevenúel Lászlói, kulturális 
fügyék: Nagy Sándor, gazdasági ügyek: 
Kíkfudai Tivadar, oktatásügy: Sás 
ibolya, szociális ügyek: Gajsí István, 
Mér» Piroska és Dávid Ágoston. Az 
elnökségből négyen tagjai a MEFESz 
intézőbizottságának is. Ezek kijelölése 
pártok szerinti koalíciós alapon tör-
tént. A négy kiküldött a következő: 
jLcveiideJ László (MKP), Gajó István 
(SzDP), Bavek István (NPP). és Gyu-
lai "Bé'la (FKP). Reméljük, hogy végre 
ez .az új elnökség valóban egységet 
teremt a szegedi' egyetemi ifjúság 
tuásfélezres, eléggé széteső táborában 
és sikerül számukra igazán demokra-
tikus szellemű érdekvédelmi és kul-
turális szervezetet teremteni • minden 
egyetemista fiatal részvételével. 

Az l l/emeltef i s mef jSáfooal já l t 
S z e g e d s leeiokial iki is f ia ta l la l 

(Szeged, március 6.1 A MaDISz és 
& Medikus Kör. tovább folytatja/a ldül-
városokban és az üzemekben meg-
kezdett értékes előadássorozatait, a 
mull bét óta most már á 'Móricz Zsig-
mond Népi Kollégium bekapcsolásá-
val. Csütörtökön a déli ebédszünet 
alatt á Dohánygyárban tartott elő-
adást dr. Pr'inay" Gábor, a Medikus 
.Kör tagja »A liilierkuíázis szociális 
megvilágításban « cimmel és ebben 
szakszerűen mutatóit rá azokra az 
tokokra, amelyek nálunk, sajnos, ezt 
a betegséget "olyan ellerjedlé teszik. 
Előadása ulán. "Angyal Mária külön 
a nőknek " tartott előadást egészség-
ügyi ' kérdésekről. 

rDr. Prónay Gábor nagysikerű elő-
adását ma, pénteken este 7 .órakor 
megismétli Somogyile]epen á MaDISz 
székházában. Ugyanekkor Székely La-
jos, a Móricz Zsigmond Népi Kollé-
gium igazgatója tart előadást »Re-
fornikorszak és szabadságharc? cím-
mel. 

Frissen csapóit tavaszi sor 
Változékony zónák, délben menürendszer 

S Z Í N H Á Z m w é S Z E T 

A budapesti Operaház tenoristája 
a Sevillai burbélyban. A Sevillai 
borbély nagysikerű előadása Ina, pén-
teken este kerül ismét a Nemzeti 
Szinház színpadára. Rossini vigope-
rája, amely vidám hangulatában bár-
melyik vígjátékkal felveszi a ver-
senyt kacagfatás térén, ismét Angyal 
Nagy Gyula kiváló alakításával g'az-
dagitja a szegedi közönség színházi 
élmény tárat. 

Ocskay Koráéi a ffároui a kislány-
ban. Ocskay Kornél, a szegedi kö-
zönség volt kedvence, aki otvan sok 
esetben nyújtott feledhetetlen éí-
niényit a szegedi közönségnek a múlt-
ban," a Nemzeti Színház igazgatóságá-
nak felkérésére elváffaíta a Három 
a kislány Schubert szerepének elját-
szását, amennyiben egészségi álla-
pota megengedi. Valószínű íeg 9-én, 
vasárnap délután énekli Ocskay Kor-
nél régi nagysikerű szerepét. 

A NcMntsvirág előkészületei már 
a nagyszínpad! próbák stádiumában 
vaunak. A violám hangulata, sok-
színű, sokhumorú operellelőadás leg-
nagyobb ereje előreláthatólag az, 
hogy a közönség hatalmas kacagá-
sokkal fogja jutalmazni "a forduía-
tos csglenmérty meglepetéseit. A sze-
replők közül Rajz János, Sugár Jeuő, 
Káldor Jenő és Leviczky Andor gon-
doskodnak erről, míg a címszerepet 
Zentai Anna, a fejedelemasszony! D. 
Nagy Erzsi, Corianat, a primadonnát 
Süli Manyi ós a szerelmes huszár-
hadnagyot Kozák László játsza. En-
nek az' előadásnak a címe a próbák 
tapasztalatai alapján ez is fehelne: 
»Vidám tavasz a Nemzeti Színház-
ban «. 
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Falujárókuak gvíí!eke?.ő szombaton 
©sic fé| 6 (átrakor á Kálvin-tér 6. szám 
alatti MKP-székházban. 

Felhívjuk az amatőr fényképezést 
kedvelő elvtársaink figyelmét, hogy 
jelenjenek meg bármelyik nap dél-
előtt az Arany János-utca 2. szám 
alatt a propagandaosztályon. 

A hétfőn induló . pártiskofa részt-
vevőinek értekezlete pénteken dél-
után 5 órakor lesz a Káívfn-lér 6. 
szám alatt. Kérjük szervezeteinket, 
hogy a kijelölt elvtársakat erre áz 
időpontra küldjék he. 

A luíromszor egy héten tartandó 
pártiskola megDeszélése szombaton 
délután 4 órakor lesz a Kálvin-tér G. 
szám alatt. Aki még részt akar venni, 
ott jelentkezzen. 

Az R-gárda összes tagjai 10-én, 
hétfőn délután G órakor r. g.-igazol-
vánnyal pontosan megjelenni tartoz-
nak Kálvin-tér 6. szám alatt. Teljes 
létszámú megjelenésért a gárdaveze-
tőket teszem felelőssé. R. G. P. 

Péntek este 5 órai kezdettel kerü-
leti és üzemi titkárok, propagandis-
ták és szervezők együttes értekezle-
tet tartanak Kálvin-tér 6. szám alatt. 

Falujárák, figyelem! Az MKP ró-
kusí szervezete és a gázgyári csoport-
ja együttes értekezletet tart szomba-
ton "délután 5 órakor a Kossuth La-
íos-sugárut 26. szám alatti pártház-
ban. " , 

H ú s v é t k o r a v a t j á k Se5 
a D M S E s a l a k p á l y á j á t 

A DMSE-rői, Szeged motorosairól 
keveset hallunk mostanában. Érthető 
is ez. jnert a motorsportnak Iioltidé-
iiyé volt eddig. Mégis legutóbb, ami-
kor Tápéra mentünk, szemünkbe öl-
lött, hogy a Somogyítelepnéí húzódó 
körtöltés \ iros felőli oldalán, a volt 
leyenlepálván szorgos munkáskezek 
dolgoznak" Amiut közelebb mentünk, 
kiderült, hogy a DMSE az idő eny-
hülésével nékikezdett, hogy roham-
munkává! építsen meg egy motoros 
salakpályát Szegeden. A salakot már 
több mint egy bele kocsikon fuvaroz-
zák ki a pályára és néhány hét le-
forgása alatt meglesz az első sze-
gedi salakpálya. Ezt a munkát moto-
rosaink teljesen saját erejükre tá-
maszkodva építik meg áldozatkész 
tagjaik segítségével. Kérlek ugyan a 
kultuszminisztériumtól támogatást, de 
arra ezidéíg még válasz sem jött, 
pedig már löbn hónapja postára ad-
ták. Az egyik vezetőtől megtudtuk, 
hogy az idén hal versenyt akarnak 
megrendezni Szegeden. Ezek között 
fs először húsvétkor avatják fef a 
salakpályát Ez ritka érdekességü 
sporteseménynek ígérkezik, már azért 
fs, mert résztvevői a magyar élgárda 
sorából relu'útá főd nak. íme ígv jár-
nak a példamutatásban az élen mo-
torosaink. Munkájúkkal bebizonyítják, 
hogy nem mindig az anyagiakon mú-
lik az eredmény, Iianem sokszor a 
lelkesedésen, amejyhez náluk tudás 
fs párosul. 

oOo 
A labdarúgás hírei. Vasárnap indul 

az NB II. és áz alosztályt labdarúgó-
bajnokság. Az első mérkőzéseken Sze 
geden mindjárt két rangadót is látha-
tunk. Az NB II-ben a Tisza 'az 
SzMTE-veL találkozik, az amatőr efső-
oszlályban pedig a Hódmezővásár-
helyi MTE a szegedi Móraváros ki-
tűnő együttesével játszik. Mint a Déf-
inagyarország munkatársa értesül, a 
munkások komoly 'összeállítási gon-
dokkal küzdenek. Minden remény 
meg van azonban, hogy ezek a gon-
dok vasárnapig enyhülni fognak. A 
vásárhelyi munkások a SzAK felelt 
aratolt győzelem után bizakodva te-
kintenek a szegedi találkozó elé. — 
Az SzMTE háromhetes halasztást kért 
ifjúsági csapata számára. Pillanatnyi-
lag ugyanis felszerelés hijján nem 
tudnának kiállni a munkásifik ellen-
felük ellen. A szövetség dönt ebben 

a kérdésbeu. 

akszeruezeti hirek 
Március 9-én, vasárnap délután 4 

órai kezdettel' a városháza közgyű-
lési termében szakszervezeti n'ő-
nagvgyütést tartunk.' Minden szegedi 
dolgozó nő ott legyen. 

A közalkalmazottak szakszervezeté-
nek ütőn alosztálya szombaton dél-
előtt 10 órakor taggyűlést tárt a szak-
szervezeti székházban. 

A 'Magánalkalmazottak Szakszerve-
zete felhívja az ügyvédi irodákban 
foglalkoztatott kartársait, hogy az uj 
kollektív szerződésben bérük megálla-
pítása végett jelenjenek meg a titkári 
irodán. 

A Magánalkalmazottak Szakszerve-
zete orosz, angol, szerb, esetleg fran-
cia nyelvtanfolyamot, valamint gép-
és gyorsírást és könyvelési tanfolya-
mot indít. A tanfolyamot csak kellő 
számú jelentkező esetén indítjuk meg. 

A Ruházati Munkások Szakszerve-
zete március 7-én, pénteken délután 
5 órakor vezetőségi és szervezőbi-
zollsági ütést tart a szakszervezeti 
székházban. * 

A jruházati huinkások szakszerve-
zete vasárnap délelőtt 10 órakor tag-
gyűlést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Az Építőmunkások Szakszervezeté-
nek kéményseprő alosztálya március 
8-án, szombaton délután fél 4 óra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Vasmunkások Szakszervezete 
március 8-án, szombaton délután 5 
órákor közgyűlést tart' a szakszerve-
zeti székházban, melyre á gépészek 
megjelenését is kéri. 

A" Magánalkalmazottak Szakszerve-
zete március "8tán, szombaton délután 
5 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

A Bőripari Munkások Szakszerve"-
zele március 9-én, vasárnap délelőtt 
9 órákor tisztújító közgyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. Délután" 5 
órai kezdetlel teádéi után tánccal egy-
bekötve. 

A Vegyipari Munkások Szakszer-
vezete március 9-én, vasárnap dél-
előtt 10 órákor tisztújító közgyűlést 
tart a szakszervezeti székházban. " 

A Malomipari Munkások Szakszer-
vezete március 9-én, vasárnap dél-
előtt S órakor tisztújító közgyűlést 
tart a "k&akszervezeti székházban. 

Az élelmezési 'munkások szakszer-
vezete március 9-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor tisztújító közgyűlést 
tart a szakszervezeti"székházban, bu-
dapesti kiküldött részvételével. 

R Á D I Ó 
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6.30: Falurádió. 0.15: Reggeli torna. 
7: Hirek. Műsorismertetés. 7.20: Az 
Áttelepítési Kormánybiztosság közle-
ményei. 7.30: Reggeli zene. Közben: 
Naptár. 8: Elektromosság a háztar-
tásban. 8.15: Szórakoztató zene. 9: 
Szalonzenekar. 10: Hírek. 12: Déli 
harangszó. Hirek. 12.15: A III. újjá-
építési sorsjáték húzása. 12.45: Ci-
gányzene. 13.10: Nemzetközi nőnap. 
Révay Józsefné előadása. 13.20: Ra-
vel müveiből. 14: Hírek. 14.10: Hely-
színi közvetítés az Országos Kémiai 
Lilézet méregosztályáról. 14.25: Jazz. 
15.15: Rádióiskola. 15,55: Műsoris-
mertetés. 16: A Házi-együttes játszik. 
16.40: Balázs János előadása. 17: 
Hírek. 17.10: Szakszervezeti tanács-
adó. 17.20: Szakszervezeti híradó.. 
17.25: A Vöröskereszt közleményei. 
17.45: Sportközlemények. 18: Gyer-
mekbarátok műsora. 18.15: A Ván-
dorkórus énekei. 18.35: Hangos hir-
adó. 18.55: »Jő szerencsét!« A bá-
nyász élete prózában, versben és ze-
nében. 20: Hírek. Sporthírek. 20.20: 
A Rádiózenekar játszik. 21.40: Angol 
nyelvoktatás. 21.50: Hírek és krónika 
oroszul. 22: Hírek. 22.20: Mit haliunk 
holnap? 22.30: Cigányzene. 23: A 
szovjet követség ajándék lemezei. 24: 
Hirek. 0.10: Hírek és krónika fran-
ciául. 0.20: TIirek és krónika angolul. 

Budapest II. 
17: Jazz. 18: Hírek. 18.05: Nép-

szerű müvészlemozek. 18.30: Az Ifjú-
ság hangja. 19: Tíbay Zoltán nagybő-
gőzik. 19.30: Falurádió, 19.45: A 
Falurádió népfőiskolája. 20: Magyar 
nóták. 20.30: A Rádió szabadegye-
teme. 21: Hirek. 21.15: Operettrész-
létek. 22: A Magyar Revü lánc'zene-
kar játszik. 

St5ze;látesi kőaíeményefr 

Közellátási árközlemények. Ablak-
gittárak 1947 március" 4-től 100 kg-
kint, termelői helyen átvéve; 50 «?„• 
ien és 50 o.y ásványolajat tartalmazó 
103 Ft, 100 o/o lenolajat tartalmazó' 
209 Fi, 100 o/o lenolajat ős 5 P/o mf-
níumő: tartalmazó 21G Ft, .100 ú len-
olajai és 10 o/o imiiiumol tartalmazó 
276.50 Fi. Fentiektől eltérő minő-
ségű abíakgíttet forgatómba hozni ti-
los. Előállító a nagykereskedőknek' 
12 o/o engedményt tartozik adni. Nagy-
kereskedők a fenti árakat a tényle-
gesen felmerült szállítási költséggel 
és áz általuk termelőnek fizetett for-
galmi' adóval és számláb éíyegiíleték-
Icet növelhetők. Kiskereskedők .20 o/o' 
bruttói hasznot számíthatnak. — A 
kötött gyermeknaiísnya, férfizokni és 
női ' harisnya március 4-től szabad 
áron árusítható a törvényes haszon 
felszámításával. — Áz összes zöldség-
es főzelékfélék (sárgarépa, kalarábé, 
kelkáposzta, fejeskáposzta fs) a mél-
tányos haszon felszámítása melíett 
szabad áron hozható forgalomba. 
Polgármester-

A Városi tűzoltóság részére szüksé-
ges egyenruhák varrására és elkészí-
tésére versenytárgyalás tárgyra vo-
natkozó részletes > Versenytárgyalási 
hirdetmény« megtekinthető Bérház 
kapu alatt" a városi hirdetőtáblán. 

flprájfirdetésgli 
F O G L A L K O Z Á S 

Megérkezett grafológus fogad el-
sejéig. Apponyí-ulca 25., II. 7. Fi-
zetés pénzzel, élelemmel. 

Majo.. Ákos gyorsíróiskolájában már-
cius 12 én u'j kezdő-haladó gvors-
és gépirási tanfolyamok kezdődnek, 
Bocskay-ulca 4. 

Mosást, vasalást, takarítást olcsón 
vállalok. >< Hadigondozott" jelige. 

Önálló főző mindenest felveszek' 
könnyű munkára. Cim a kiadóban. 

Forint mérlege! felelősséggel készít. 
órakönyvelő. Ajánlatokat »Meríegké-
pes-i jeligére kér a kiadóba. 

1. A K Á S 1 
Négyszobás összkomfortos belvárosi 

tágas 'lakásomat elcserélném ugyan-
csak belvárosi földszintes vagy egy-
emelctí két szoba-halfos vagv három-
szobás komfortos lakással," ügyvédi 
irodának, vagy orvosi rendelőnek is 
megfele], Cim a kiadóban. 

Háromszobás összkomfortos laká-
somat elcserélném kétszobás össz-
komfortosra. »Sürgős, beIvárosí« jel. 

Szép kétszobás lakásomat elcserél-
ném ugyancsak kétszobásért. Cim a 
kiadóban. 

A D A S - V É T E L 1 
BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT, tömegbé-

, veget veszek. Árjegyzék a kirakatban 
Fa.us bélyegüzlet, ískola-utca 29^ fo-
ga dal mi templomnál. 

Egv négykerekű kézikocsi eladó. 
Délibáb-utca 82. 

Modern mübulor ebédlő és két 
bőrfotel jutányosán eladó. Megtekint-
hető reggel 8— 9-ig, délután 4—6 
óráig. Fcketesas-uíea 22., ír. 11. 

Eladók: gramofonlemezek, 38-as 
bőrtalpú, új békebeli női cipő, u{ 
torontáli szőnyeg, egy nagv fotőj. egy 
finom sárga bőr férfi házicipő, lour-
desf sziizanya-kép, Szent Antal-kép, 
imazsámoly, fehér kézimunka nyári' 
takaró, réz kávédaráló. Somogyi-utca 
11., L ém. 5. ajtó. jobbra. 

Üzleti állványt" és pultot keresek 
megvételre. Uügár élelmiszerüzlet* 
Mikszáth Kálmárr-ulca 1. 

f K Ü L Ö N F É L É K 1 
500 forintot érő amerikai uj dublé 

zsebórámat lánccal adom annak, ala 
modern Standard kis szuper rádiómat 
nagyszuperéri elcseréli. Pénzügyigaz-
gatóság, f. emetel 20. 

Használt gyermekkocsik megbízás-
ból, ui rendelésre állandóan kap-
ható Kristófnál, Apponyi-u. 15. 

Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDOR 
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ 

Kiadja a 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca '4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdai szefi* 

keszlőség [este 8 órától);: 673 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

Telefon: 325. 
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMASJá 

ú 


