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-.őuraguly Károly zenekari h^ngver-
OMsyfc. A "stockholmi filharmoaia ki-
váló karnagya, a vendégként Szege 
de-)i időző magyar származású mű-
vész szombaton este vezényli a Sze-

K'di. Állami Nemzeti Színház zenekari 
ungveesenyét. A prúbák lázas ütem-

bv-ri fioíynak és egyöntetű a vélemény, 
hogy Garaguly Károly remek kar-
mester és zenekari nevelő, aki pró-
báin tökéletes összhangba került ze-
nészeivel. Műsorán elsőnek Berwakl 
szimfóniáját mutatja be. Ez a három-
tételes kompozíció igen érdekes, ná-
lunk ismeretlen komponistát vetít 
élénk. A német családitól származó 
(zeneköltő muzsikája a német Schu-
mann-, Brahms-roiranlikára emlékez-
tető, anélkül, hogy ezeket közvetle-
nül Ismerte volna A másik svéd ze-
b rző, Hugó Alíven, élő muzsi-
kus, aki a közeljövőben üli meg 75. 
,szülelésnap ját. III. svéd rapszódia ja 
Dalai annak a svéd vidéknek hangu-

latát idézi, amelyről a zeneszerző 
származik. Ez a ' muzsika a népdal 
világából meríti dallamanyagát, egyéb-
ként szintén a romantika' világaitól 
való. Beethoven III. Eroica szimfó-
niája zárja be a zenekari hangverseny 
műsorát, amely iránt városszerte a 
legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg. 

Uj módszer. A Madách* Színház volt 
nagysikerű újdonsága a Nemzeti Szín-
ház soronkövetkezo prózai bemuta-
tója. A modc+n francia szerző, Roger 
Ferdinánd vígjátéka napjaink problé-
májúval foglalkozik, ezért méltán tart-
hat számot a fegszélesebbkörü érdek-
lődésre. A Horváth György rendezé-
séhen színre kerülő darab főszere-
K-it Majiáth Mária, Kozák László, 

JÜeák Sándor, Rajz János, Leviczky 
Andor, Sugár Jenő, Koppány Miklós 
és Márkus I.ászló játszák. Az előadás 
érdekessége: Sznnali József, a kiváló 
operaénekes prózai szerepben való 
bemutatkozása. A premier április 
25-én, [tónleken fesz 
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Falujár ók, figyelem! Április 21-én, 
hétfőn délután 5 órakor falujáróérle-
kczletcl tartunk Kálvária-tér G. szám 
alatt. Megjelenés minden falujáróra 
kötelező. 

Egyéni tanulók, Ügyelem! Április 
20-án, vasárnap rogge' 3 órára össze-
hívóit egyéni tanulók értekezletét 
27-re halasztottuk. 

Ma délután 4 órakor szeminárium-
vezetők értekezlete Arany János-utca 
2, szám alatt. Megjelenés kötelező. 

Pártiskohira jelölt elvtársak kötele-
sek jelentkezni április 20-án, vasár-
nap délután '.í órakor a Kálvin-téri 
székhazunkban. 

5zakszeruezeti hirek 
A Pedagógusok Szakszerv. . ének-

pedagógiai szakosztálya április 20-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor a Tanár-
képzői Főiskola zenei előadótermé-
ben (Boldogasszony-sugárut 8., I. em.) 
alakuló gyűlést tart, melyre a veze-
tőség kéri az énekpedagógus kar tár-
sak mcgjolepéséi. 

Felhívjuk azokat a házfelügyelőket, 
akik nedves, méiy lakásokban "laknak, 
jelentkezzenek vasárnap délelőtt és 
csütörtökön délután a lűvatalos órák 
aiatt a házfelügyelők szakszervezeté-
ben (Kálvária-utca 10). 

Felhívás! A Szidjad Szakszerveze-
tek Szakmaközi Munkaközvetítő Hiva-
tala hivatali helyiségét Vár-utca 7. 
szám alól a Szabad Szakszervezetek 
székházába, Kálvária-utca 10. szűm 
!}lú helyezte. 

A Vegyipari Munkások Szakszerve-
zete április 20-án. vasárnap délmőtt 
9 órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

Az Építőmunkások Szakszervezete 
felhívja mindazon épilőmunkásokat, 
akik jelenleg nem dolgoznak, tekintet 
nélkül 'arra, hogy kaptak munkanél-
küli segélyt vagy gem, összeírás vé-
gett a segélyügybön héttő estig je-
lentkezzenek " az építőmunkások szak-
szervezeténél. 

Felliivjuk az üzembizottságokat, 
hogy az özem részére vásárolt mar-
hát és egyéb vágóállatot büntetőjogi 
felelősségük tudatában ne az üzem 
területén, hanem a vágóhídon vágják 
lo. 

A Szakmaközi Bizottság felhívja 
azon üzemeket, amelyek a bérkimuta-
tási'listát még nem "adták le, töltsék 
azt sürgősen ki és hozzák be a szak-
maközi titkársághoz. Azon üzemek, 
amelyeket az niságban felsoroltunk 
ás a bérkim utalási listát eddig még 
nem vitték ki, kérjük azt 3 forint 
ellenében a titkárságon átvenni. 

A. Ruházati Munkások Szakszerve-
zete április 20-án, vasárnap délelőtt 
10 -órakor taggyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. 

Felhivjuk az úzenjbizoltságokaL 
hogy a Szakszervezeti Tanács köz-
gazdasági és statisztikai osztálya köz-
gazdasági és statisztikai közlönyt ad 
ki havonta, amely tartalmazza a mun-
kabérek • és fizetések, mnnkavállalók 
létszáma, munkapiac, munkanélküli-
ség, árak, megélhetési költségek, reál-
bérek, stb. Aki a közlönyt elő akarja 
jegyezni, a szakszervezet titkári iro-
dáján bővebb felvilágosítást kap. . 

H m f a S a s 
A "Földhaszonbérlők együttes ke-

reseti és jövedelemadójának 1917. 
évre uj kivetés mellőzésével való 
fenntartása* tárgyra vonatkozó rész-
letes hirdetmény megtekinthető a vá-
rosi hirdetőtáblán, Bérház kapu alatt. 

FUtenaéseiatlási hirdetmény. Sze-1 

ged város eladja 1947. évi füterniését 
kizárólag kaszálásra 1947. évi április 
hó 28-tóí május hó 13-áig bezárólag. 
A füárverési hirdetmény megtekint-
hető a Bérház hirdetőtábláján és a 
város Gazdászi Hivatalában. Polgár 
mesler. 

115,—117/ig. biz.—1947. 

Hirdetmény. 

A honvédség tagjainak jgaaolúsá-
rói szóló 24.300,éln. ig. biz. 1945. sz. 
r 11 S értelmében közhírré teszem, 
íiogy az alábij megnevezett honv. sze-
mélyek ügyeit fenti ig. biz. a ker. 
p.-ság épületél>en az ott fejtüntetett 
időben fogja tárgyalni éspedig: 

ÁprllK Ifi* 28-án 16 árakor: 

Tóth Sándor Itt. tőrm., Szeged-Fel-
sőközpont. Oszc.széj; 42. 

ApriPs hó 80-án 16 érakor: 

Varga Lajos ht. őrm'., Szeged, Sán-
dor-utca 29. 

Felszólítok mindenkit, aki valame-
lyik igazolás, alá vont személy ofy 
magatartásáról 'tud, mely a nnigyűíU 
nép érdekeit sérti vagy sértette, hogy 
ezt ez ig. biz. elnökének (Tisza La-
jos-körut 97., fsz.) Írásban vugy a 
tárgyaláskor személyesen adja le. 

Figyelmeztetem "a bejelentőket, 
hogy irÁslteli bejelentéseket csak ak-
kor vehetem figyelembe, lm olvas-
hatóan nevüket es pontos lakcímüket 
is közlik. 

Szeged, 1917 április* 17. 

Próblszlavvsíky Ferenc sk., 
az ig. biz. cfnöko. 

C u k o r k á k 
minden minőségben legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
Tisza Lajos kőrút 48. 

Tftefon 2—45. 

1685/1/1947. szám. 

Árverési Iilidetujény. 

A P. M. 130.8G0/1947. XIV. számú 
rendelete alapján a 10. földmérési 
felügyelőségnél kifüggesztett kimuta-
tásokban részletesen felsorolt és 3853 
forint 60 fillér becsértékü ingóságok, 
úgymint: asztaíok, állványok, székek, 
szekrény, ládák, vaskályhák, légió fel-
szerelési Lárgyuk, stb. Szegeden, Klau-
zál-lér 9. szám alatt 1947 .április 
22-én délelőtt 10 órakor megtartandó 
nvilvános árverésen a legtöbbet Ígé-
rőknek eladatnak. 

10. földmérési felügyelőség. n 

Vennék uj vagy jókarban lévő 

kb. 220x200, 110x200 és 40x60 

cm. méretben. A nagy ablako-

kat lehetőleg redőnnyel. Cserzy 

Mihály-utca 3. 

A P R O H I R D E T E S E K 

A D Á.S - V É T E L I 
«LADó n.éhcsatádok. Galiba, Sznty-
vnaz' 255, _ 
ECY szövőgép teljesen felszerelve el-
adó. Arany János-utcn_10. 
fetOBGIN, unerikát is vevő rádió ki-
lünö állapotban eladó. Móra-utca 12., 
emelet 4. a.,' 12 után. . 

©EÉ iHEkSNkTKOCH eladó. H6-
Ibiártfaasá-utca 59. 
)PLADó ~2T7~íítól gvümölcsös házhely 
ti Gedó mögött. 12 Ft n-öie. Egy uj, 
pgy hasznáU ablak, 8500 tégla Is ef-
«dV>. Csongrádi-sugárut 69. 

MARNA politúros ruhaszekrény eladó. 
Mérey-utca 8., üCcgüztet. 
IdARKAS festményeket és képkerete-
ket állandóan magas áron veszek, 

a Lajos-körut 53., képkerctcző. 

JÓKARBAN levő "két jégszekrény el-
adó. Cim a kiadóhivatalban 
P Ö f S M N T F y használt sezlon öl-
e-ón eladó. Érdeklődni lehet Kele-
* i n utca 4., knlapszalon. 

jEGY jókarban "fövő gvermoksportkocsi 
eladói. Szt. Istv&n-tér 15., I. 1. 
CLADŐ.egy 140 n-óies telek. Érd. 
Csaba-utca 22-
TFeJLJÉSIíN uj, modern épüictasztalos-
munkák: ablakok, ajtók, I. tölgypar-
ketta, rólók, üvegek, fürdőszobabc-j 
rendezések magánkézből eladók. Érd.: 
0—16 telefonon reggel fél 9-ig és dél-
után 3—5-ig. 
lilarom 8 hónapos süldő eladó. Érd. 

kiadóban. 

KOMPLETT liálószoba. különféle, 
eoediö és íruis bútorok, szőnyegek 
jutányos áron elndók. Kossuth La-
jos-sugárut 9., I. emelet 1. 

ELADÓ S inger-varrógép és két kép. 
Bercsényi-utca 18., földszint jobbra. 
Ft. V ekekapa és égy fiáker, gyümölcs-
rács eladó. Párisi-köritt 43/a. 
BEK KEI.-rendszerű Royái*-mérleg 
eladó. Mikszáth Kálmán-utca 4 sz., 
Simonyi. 
SEZPERGETŐ, mézbödönök, mülép, 
ldsljoczouádi ikerkaptár, méhviasz, 
magasnyomású permetezőgép eladók. 
Poigár-utca 16., földszint 2. 
ÉGY 5 inéleres liáz szép gyümölcsös-
sel 2800 forintért eladó. Ujsomogylte-
Iep 56. utca 1303. 

ÉPÜLETFA jutányos áron eladó. Deb-
receni-utca 9. 

í 

SZÓDÁSÜVEGET veszek. Iskola-u. 10. 
Ilf:!. YEGGYÜ JTE.M É N \T, tömegbé-
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. 
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál. 

KEKSZ automatagép eladó napi 8 
mázsa teljesítéssel. Autójavító üzem, 
Boldogasszouy-sugárut^ 3. 

OÜPJLA vastagságú szigclelőpapir cl-
üdó. 40—60 í-es zománc- vagv rézüstöt 
veszek. Oroszlán-utca • 4., III. 6. 
189x50 cm-es két asztaf és üzleti 
szekrény eladó. Cim n kiadMjan. 
KBjj AVNFÉLE bu l orok," garderobszek -
rény, vitrin, vaságy, speizberendezés, 
gáztűzhely, stb. eladó. Attila-utca 9., 
i-öfősüzlct. 

egy ébédlőkredenc és két szekrény 
eladó. Muth Jánosné, Szt. Miklós-
utca 12. 

BÚTORVÁSÁR! Kész hálószobák, kom-
binált szekrény, rekamié meglepő ol-
csó áron Spitzer Sándor asztalosnál, 
Margit-utca 12. 
KERÉKPÁROSOK! Figyelem! Angol 
uyersg-umiragasztö újra kapható. Vid-
ra-utcaí kerekpárósnál. üveget fessék 
ho.zní. 

[ F O G L A L K O Z Á S 3 
ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, roghu-
zás felelősséggel, olcso árban. Rácz 
Géza fogász, Mikszáth Kálmán-u. 12 
liÁZAKIlOZ ajánlközák féhérnemüvar-
róilő. Ujat és javilást készit. Jelige 
• Varrónő*. 

pí;\zVs társat keresek jovedeimező 
ujszegcdl trafik és füszerkereskedés-
hez Cim a kiadóban. 
egy komoly ügyes fiút kugliáiltgató-
nak felveszek. Tulliusz kocsmáros, 
Újszeged, Balfasor. 

L A K A S ICSINOS menyasszonyi ruhát kólosön-
veanók vékony, középalakra. Jeligei 
»Pünk<Jsd«. 

BÚTOROZOTT szoba kiadó. Azonnal 
elfoglalható. Széchenyi-tér 8., II. eme-
let 23. • _J!_ 

la-iTSZOBAS komfortos lakásom elese 
réiném kertes lakásra. Jelige •Ker-
tes*. 

KIFOGÁSTALAN szép rózsaszínű esté-
lyi ruhát keresek kölcsön vékony, kö-
zépaiakra. Jelige "Koszorúslány*. 
EGY fehér mély gvermekkocíj el-
adó. ' Párisi-körul 43/a. 
SAÍÁTTERAIÉSÜ szatymazi bor íiterje 
3.80F^ZoiU'tnmtca 13. 
OROM nézni Liebmann-szemüvegjen. 
Kelemen-utca_ 12. 

ÉRTESÍTEM megrendelőimet, ~ bogy 
megrendeléseikkel az OrosZlán-ulca o. 
szám aialti »Ruházali Ipari Szövet-
kezetnél* továbbra is bizalommal ke-
reshetnek fel. Széli Sándor szabómes-
ter. (Városi zálogházzal szembon.) 
HADIFOGSÁG!! A küldjö'n gyermekéről, 
csaTádj'úi-ól "Mtaiatür* fényképet', 3 
darah 3 forint. Hívásra házhoz me-
gyek. Brunner fényképészmester, a 
rókusí tempfom mögött. ( 

KERÉKPÁRJÁT szakszerűen javítom, 
jsirbarakom, tüzzománcozom, telje-

ségmegtéritéssel. Esetleg "lehel jói C m m ^ u Y ^ f ^ n á l í 
megosztott. Vár-utca 5.,házfelügyelő. S ^ t l - ^ S s V n * S £ 

Szent István-tér 6, a Víztoronynál. 

ELCSERÉLNÉM egy szoba, konyhás, 
speizből álló lakásoinalketlűszobasért. 
Cim'a kiadóban. 1 

EGY nagy belvárosi szoba, mely ket-
téválasztható, előszobabejáratlal kiigé-
nyelhető. Kommunista elvtársak adják 
le cimüket. Jelige "Hajléktalan*. 

SZOBÁ-konyhás lókusi líikásom elcse-
rélném két szobással" vagy hasonló-
val »R égi bérű *. 

BÚTOROZOTT szoba, fürdőszobás, ki-
adó férfi részére. Sötétkék tartruha 
eladó. Bokor-utca 8., II. 

EGY'- vagy kettőszobás összkomfortos 
lakást keresek két személynek, költ-

( K Ü L Ö N F É L É K 1 
ELVESZETT Bobi nevü egyéves fol-
tos foxi. Megtaláló jutalmat kap. — 
Hungária Szikvizgyárban, Br. Josika-
utca 27. 

FÜSZERÜZLET forgalmas helyen 
azonnat is bérbeadó. Cim a kiadóban. 

HASZNÁLT gyermekkocsik megbízás-
ból, ujakat rendelésre kaphat. Kris-
tóf László, Apponyi-utca 15. 

SZÁJHARMONIKA- és liangszeruidon-
ságok Steincr hangszerüzemben Kele-
men-utca 7. 

b u c z a kelmefestő és vegytísztitó vál-
lalat: Rákóczi-tér, Gr. Klebelsberg-
lér, Kazinczy-utca __ . 

FOTOKOPIA t Fényképnagyitások, frissi 
filmek. Liebmann. Ketemen-u. 12. 

KAPOSVÁRRAL és Miskolcról alkalfci 
visszfuvart vállal MATFOSz-iroda, Fe-
ketesas-utca 13. T.: 828. 
PANASZKODIK, liőgy rossz kenyeret 
kap? Jöjjön kónyérórt Ungár élelmir-
szercsarnokba, Mikszáth K.-utca 1, 
nem fog panaszkodni. 

S'PÁRGACIPö, japán fatafp, fasaru és 
iátékáruk rendkívüli olcsó árban a] 
bélvidéki áruházban, Tisza Lajos 
körút 48. 

ORION 3 f l 300 Ft, Telefunken 2+1 
280 Ft, Orion 2 f l 160 Ft. Amalőr-
boit, Dáni-utca. 

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOtt 
Felelős kiadó: "KONCZ LÁSZLÓ • 

Kiadja a 
HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca '4. 
Telefon: 493 és 103, nyomdal szer-

kesztőség (este 8 órátóB: 673 ; 
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 

A h í r l a p k i a d ó k e t NYOMMUí 


