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p a r t h i r e r 

Fellátjuk szabó- és cipészkisiparos 
elvtársainkat, bogy pénteken délután 
6 óralcor az Arany János-utca 2. szám 
alatt tartandó kisiparosértekezlcten 
fel létlenül jelenjenek meg. 

Április 24-én délután 5 órakor a 
tömegszervezők értekezletet tartanak 
Arany János-utca 2. száui aíalt. 

A kerületi lUkárek szombaton dél-
után 4 órakor1 Arany János-utca 2. 
szám alatt értekezletet tartanak. 

Az üzesui tllkárok értekezlete a 
héten efmarad. 

S P O R T 

Af j fus L é n a MKP 
és a SzD pártvezetőség 

összecsap 
— a futballpályán 
A sportolók Is készülnek 
május l-e megünneplésére 

Szeged dolgozói pártkülönbség nél-
Icül megünneplik a harmadik szabad 
május í-ét. Az egész város apraja-
nagyja ezen a napon már a reggeli 
érákban kivonul az ujszegedi parkba, 
ahol népünnepély lesz. Ennek kereté-
ben éruekesehhnt'I-érdekesebb sport-
csemege várja az ünneplöket az uj-
szegedi sportpályán. Már a délelőtti 
órákban a "mezítlábasok* mutatják 
be fulballtuttásukat. A délutáni órák-
ban pedig az ünnepi szónokok meg-
hallgatása után a sportkedvelök átvo-
nulnak a sporttelepre, ahol sport-
ünnepélyt rendeznek a szegedi spor-
tolók. Ismeretes, hogv a MKP végre-
hajtó bizottsága Szabadság-Kulmt 
ajánlott fel a szegedi hiLxbirugósport 
fejlesztésére. Máris biztos, négy a 
május 1-én kezdődő Szabadság-Kupa 
mérkőzések első fordulójának legér-
dekesebb mérkőzését, a Szeged — 
SzMTE mérkőzést Újszegeden a sport-
ünnepély keretében játsziílc le. Elölte 
— n hirek szerint — a Kommunista 
Párt ós a Szociáldemokrata Párt ve-
zetői csapnak össze, hogy a futball-
pályán döntsék el — ezen a téren 
melyik párt vezetői a különbek. A 
két csapat összeúllitásút ismertetni 
fogjuk Közben kerékpárosok, torná-
szok és tréfás versenyszámok szóra-
koztatják a közönséget". 

Ma lesz a wmeziiIUthas-bajnekíci* 
sorsolása. Ismeretes, hogy a MaDISz 
szervezte meg Szegeden a i mezítlábas 
I abdarugóbajnoksagöt*. Azok a sze-
gedi fiatalok, akik már most a labda-
rúgás szerelmesei, meg is értették a 
szervezet hivó szavát és tömegesen 
vesznek részl a bajnokságban. Ezidcig 
29 csapat jelezte részvételét és va-
sárnaixmkinl már * nagy üzem* volt a 
mezítlábas csapatok mérkőzésein. A 
Déli Labdarugó Alszövetség a Nem-
zeti S]>ort Bizottság felhívására meg-
alakította a mezítlábas albizottságát, 
melynek vezetői a bajnokság meg-
szervezőiből kerültek ki. Az albizott-
ságba meghívták a szegedi KISE 
sportvezetőjét is. A vezetőség a kö-
vetkező: efnök: A l b e r t i József, a 
nagyszegcdi MaDISz sportvezetője, in-
téző, cgyesbiró: J u r k a József, fe-
gyelmi ogyesbiró: H a r s á n y i (TIul-
man) József, KISE vezetője: T a r i 
József tornatanár. Kerületi ifjúsági 
edzőnek N y i í a ss y Márton orszá-
gos ifjúsági szövetség' kapitányi kér-
ték fel. A bajnoki mérkőzések leve-
zetésére külön »mezítlábas JT« ala-
(tul, melynek vezetését S i m o n y i 
Sándor játékvezető vállalta el. A mér-
kőzések május 1-dn indulnak. A sor-
solási pedig az összes csapatok meg-
bizoüainak jelenlétében csütörtökön 
este 6 órakor tartják meg az albi-
fsottság Vörösmarly-utca 5. sz. "alatti 
heiyisegébén. A bajnokságra csapatot 
nevezni egyéblténl még csütörtök este 
ti órakor '{ebet. A* csapatok megbP 
Kottái pontosan jelenjenek meg a sor-
solásnál. Szivesen látunk minden ér-
deklődőt úv olyanokat is, akii; a baj-
nokság megrendezésében esetleg köz-
reműködnének 

Szombaton játe/ik a SzAK az MTK 
elten. Az MIK kérésére szombaton 
délután játszák le Budapesten a SzAK 
—MTK mérkőzést. A csapat szomba-
ton reggel autóval indul a fővárosba. 
Néhány jegyei még lehet kapni Ker-
tesnél Az az újság még a piros-fekete 
berkekben, hogy csütörtökön este te-
lefonon beszélnek a vezetők a portyát 
lebonyolító párisi egyesület képvise-
lőjével. Ekkor dől el," sikerül-e az -cl-
Htoradl turál a bajnoki szezon után 
lebonyolítani. Igy kívánják a vezetők 
elérni, hogy a cSapat pihenten álljon 
ki n következő sorsdöntő mérkőzé-
sekre. 

s z i n h a z u m ű v é s z e t 

Tavaszi parádé 

a Nemzeti Szinháőii&n 

Érdekesnek ígérkező matinét ren-
deznek vasárnap délelőtt a Szégedi 
Nemzeti Színházban. A "Tavaszi pa-
rádé* cimü hatinén, amely fél 11 
órakor kezdődik, fellépnek a Szegedi 
Nemzeti Szinház legkiválóbb művé-
szei. Többel; közölt Fereuczv Anikó, 
Majláth Mária, Nagy Csilla, Papp Jú-
lia. Solymossy Margit, Érdy Pál, Vá-
rady László, Gáty Pál, Febérpatal.y 
Ervin működik közre jobbnúl-jobb 
műsorszámaival. Bajtuk kívül jó cse-
megének ígérkezik a bahelkar szerep-
lése Zsedenyi Károly vezetésével. A 
Maya nagysiikferü férfi kvartettje is 
szerepel es többek között a Csárdás-
királynőből adnak elő részleteket. 
Hogy a parádé teljes legyen, a rend-
őrzenekar is jelentős szerepet kap 
a műsorban a kitűnő karnagy, Varga 
Lehel vezényletével népszerű zene-
számokkal kedveskednek a közönség-
nek. Az ismeri gyermeksztárok 
— llervay Hella és Wittels Irén —-
sein hiányoznak. Ok is sok tapsot kap-
nak bizonyára. Ezeukivüí a MaDISz 
Romániába készülő éneldcara adja elő 
többszólamú énekszámait. 

A "Tavaszi parádé* iránt máris 
nagyfokú érdeklődés , nyilvánul meg. 
Jegyeket elővételben 'a Délmagyuror-
szag kiadóhivataléiban lehet vásárolni. 
Az előadás napján a pénztáraknál is 
kaphatók tesznek. 

—oO<>-
Lalabár Kálmán a Belvárosi Mozi-

ban. A humort szerető szegedi szín-
házi közönség örömmel vette tudomá-
sul, bogy a legnépszerűbb komikus, 
Latabár Kálmán április 27-én, vasár-
nap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi 
Moziban önálló matinét rendez. Is-
merve a kivájó komikus egyéniségét, 
bizonyosak vágjunk benne, hogy a 
szegedieknek két bufeíejtő órában lesz 
részük. Végre teljesült azok vágya, 
akik hcmcsas filmen, lianem szín-
padról is élVezni szerelték volna La-
tabár egyéni humorát. 

—ooo— 

A zenei események csiicsa: 

Odnoposoff 

"Annak a pompás sorozatnak, ame-
lyet a "Koncert* idei hangverseny-
szezonjában felvonultatott, legszebb 
élménye lesz a fiatal hegedűs, Odno-
posoff! 

A jelen liáboru előtt nagy szenzá-
cióként kelt szárnyra a fiatal hegedűs 
neve, aki megnyerte a brüsszeli világ-
verseny első diját és akit azóta mint 
csodát "emlegettek. Valóban l>eigazoló-
dolt, hogy Odnoposoff n hegedűművé-
sze tbc n eljutott a tökély parnasszuszi 
magaslatáig. Paganini hegedűverse-
nye, Corelli: La Fólia és még né-
hány nagy mü csak eszkőz, amelyen 
keresztül megmutatkozik egy nagy ze-
nei szellem világokat hódító tükör-
képe. Május 5-i hangversenye a mű-
vészei ünnepe lesz. 

Szakszeruezeti hírek 
Felhívjuk az összes üzeinlilroltsá£i 

tagokat, valamint az összes szakcso-
portok eliiiikeil és Itikárait, hogy áp-
rilis 25-én. pénteken délután 5 urakor 
együttes ttlésl tartunk a szakszerve-
zeti székházban. Kérjük a poiilas és 
fellélíen megjelenési. Tárgy: A május 
1-i ünnepség megbeszélése. 

Orvosok szénelőjegyzésre 8 napon 
belül a szakszeLvezetnél jelentkezze-
nek. A vezetőség. 

A zenészek vezetősége felszólítja 
a vizsgázott tagokat, hogy személyi 
adataik szolgáltatása végett saját ér-
dekükben jelentkezzenek 21-én és 
25-ég, csütörtökön és pénteken ."> órá-
tól a székházban. A tagsági köny-
vek megérkeztek. 

A Zenészek Szakszervezete április 
21-ére, csütörtökre liirdetett közgyű-
lése n jövő hétre leli elhalasztva. 

Felkérünk minden szervezett textil-
munkást, akinek még 1917 február 
hónaptól mostanáig a tagsági könyve 
a kartoték rendezése végett nem "fett 
leadva, a legrövidebb időn belül je-
lentkezzen a esojjorl irodájában. Je-
lentkezési idő minden reggel 8-tól 
délután 3-ig. 

A Sütőmunkások Szakszervezete áp-
rilis 25-én, pénteken délután 4 óra-
kor taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban, 

A Könyvkötők Szakszervezete ápri-
lis 25-én. pénteken délután 5 órakor 
vezetőségi ülést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Kereskedelini Alkalmazottak Szak-
szervezetének cipő-, bőr- és bőrdísz-
műves, valamint könyv- és papírke-
reskedelmi szakosztályai április 25-én, 
pénteken délután fél 5 órakor gyűlést 
tartanak a szakszervezeti székházban. 

A Mérnökök Szakszervezetének' áp-
rilis 27-re, vasárnapra hirdetett és 
budapesti kiküldött által tartandó tag-
gyűlését a kiküldött betegségére való 
tekintettel május 4-én tartja meg. Sz 
dr. Hódos Márta a "Szakszervezeti 
mozgalom története* cimmel tart elő-
adást április 29-én, kedden délután 
5 órakor a szakszervezeti- székház-
ban tartandó rendes taggyűlésen. — 
Pénztári órák: kedden es pénteken 
délután 4—6 órakor az uj helyiség-
ben, I. lépcsőház, II- emelet. 

A Bőripari Munkások Szakszerve-
zete április 24-én, csütörtökön dél-
után 5 órakor vezetőségi ülést tart a 
szakszervezeti székházban. 

Az Építőmunkások Szakszervezete 
április 24-én, csütörtökön délután 4 
órakor taggyűlést tart a szakszerve-
zeti székházban. 

A Fodrászok Szakszervezete ápri-
lis 24-én, csütörtökön délután 6 óra-
kor taggyűlést tart á szakszervezeti 
székházban. 

Felhívjuk a fodrászmunkásokat, 
bogy akik az ingyenes továbbképző ! 
tanfolyamon részt akarnak venni, je-
lentkezzenek csütörtökön délutón 6 
órakor a fodrászok szakszervezeti iro-j 
dáján. i 

Á Famunkűsok Szakszervezete ái>-1 
rilis 24-én csütörtökön délutón fél i 
5 órakor bizalmi, 6 órakor vezető-
ségi ülést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Hiyatalos közlemények 
Hirdetmény. Szeged város tulajdo-

nát képező közfegelőkre 1947. évben 
kiváltott állatokat a legeltetési sza-
ltót! y rendelet pontos betartásával az 
alább felsorolt napokon és időben 
kell kihajtani: ápr.lis 28-án d. e. 

sjélőré. Vizsgálat és átvétel a lege.Jön 
tevő artézi kutná!: d. c. 10 órakor 
a fehértói legelőre. Vizsgálat és át-
vétel a Kocsardi-tanya előtt. Április 
29-én d. e. 8 órakor az ujszegedi 
legelőre. Vizsgálat és átvétel ;i Te-
mesvári-kőrútnál; d. e. fél 10 ómkor 
nz alsóvárosi "legelő'.e. Vizsgálat és 
átvétet az alsóvárosi bikhistólIónAl; 
d. e. fél 11 órakor a külpalánki le-
gelőre. Vizsgálat ős átvétel a Vám-
téren; d. e. féí 12 órakor a fekete-
szén legelőre. Vizsgálat és átvétel az 
utászháziiáí. Április 30-án d. e. 8 óra-
ikor a rókusi legelőre. Vizsgálat ós át-
vétel a rókusi bikaiskíllónál; d. e 
t l órakor a szentmibáfyteleki lege-
lőre. Vizsgálat és átvétel a matyeri 
legelőn. Május 5-én d. e. 10 órakor 
a balástyai legelőre. Vizsgálat és út-
véteí a legelón. Május fí-án d. e. 
10 órakor az alsótanyai álokházi le-
gelőre. Vizsgálat és átvétel a Jegelőn. 
Május 7-én d. c. 10 órakor az a [só-
tan y ai kei-eseti legelőre. Vizsgálat és 
átvétel a legelőn. — Eelbivom az ér-
dekelt jószágtulajdonosokat, hogy a 
legelőkre kiváltott jószágokat a fent 
megjelölt helyekre és Időben kőtélen 
vezessék elő s egészségi állapotuk 
megvizsgálása céljából a helyszínre 
érkező bizottságnak mutassák he. — 
A feltüntetett* helyeken és időben 
meg "nem jelent álíatokat c.sak az il-
letékes állatorvos vizsgálata után le-
hel a közJegelöre kiváltani és kihaj-
tani. — A legelőre kihajtott jószá-
gokért a város felelősséget nem vállai-
Poigárincsler. 

A magyar államrendőrség 
szegcdi kapitánysága. 

Szám: 1551/1917. 
Tárgy: Az Első Csengelei Vadász-

kor mérgezési engedélye. 

Hirdetmény. 
Az Első Csengéiéi, Vadászkor a Sze-

ged városhoz tartozó vadászati terü-
letre kártékony ragadozó madarak 
píisztitása céljáltól mérgezési enge-
délyt kér. Mérgezéseket az L sz. va-
dászati területen a csengelei erdő-
ben óhajtja végezni. 

Az i. sz. vadászati terület határai: 
északról Kiskunmajsa község, kelet-
ről Pusztaszer határa, délről a kiste-
leki tanyák és nyugatról a körmöczi 
tanyák határolják, melyhez a csen-
gelei erdő tartozik. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
esetleges észrevételeiket 8 napon be-
lül jelentsék be a szegcdi rendőr-
kapitányságon (I. em. 7. sz. ajtó). 

A 8 nap eltelte után tett bejelentés 
figyelembe nem vehető. 

Szeged, 1947 április 19. 
A kapitányság vezetője : 

DIc/falussy Ferenc 
r. vezérőrnagy. 

a p r o h i r d e t e s e k 

[ A D A S-V É T E L 1 
HASZNÁLT konyhabútor, világoskék-
re lakkozott, eladó. Somogvi-utca 6., 
III. cm. 4. 

EGY kis villanymotor és egy kézi-
szivattyu eladó." Kálvária-u. 48., em. 
FEKETE" magyarruha olcsón eladó. 
Margit-utca 28., fldsz. 2. Jung. 
EZEIt tégla olcsón, női u í bőrcipő 
60-ért eladó. Révai-utca G/b., II. 1. 
3 órától fél 5-ig. 

42—43-as számú férfi-, 34-es Számú 
finom női cipők olcsón eladók. Br. 
Jósika-utca 37-, emelek 
EÍ.AI»NÁM most generálozott jó álla-
potban levő 100-as motoromat. Meg-
tekinthető Moszkvai-körut 1., gyer-
m okolt bon. 

EGY fúvós-, egv vonósbangszer ef-
adó. Tápé, Hunyadi-u. 17. 
ORVOSI vizsgálóasztal és müszekrény 
eladó. Megtekinthető 12 és 2 órti 
között. Deák Ferenc ulca 22., II. lép-
cső, I. em. 4. 
CÍFBTÜZÖG£p~éi~ szabóvarrögéj) "eb 
adó. Szt. Miklós-utca 7., felsővárosi 
templom. mögött. 
ÁGY SODRONY, kétajtós szekrény, 
kerti pad méltányos áron eladók. Par-

tizán-utca 5., II. em. 1. 

ELADÓ: uj 38-as női cipő, sárga bői-
férfi házicipő, nagyon szép torontáli 
összekötőszőnyeg, réz kávéőrlő, női 
ingek, újszülöttnek kis -holmik, kis vé-
kony alakra nyári ruha, női cigarettu-
Jeírca, villanylámpa. Somogyi-utca 11., 
I. em. ajtó 5., jobbra; délután 2 órá-
tóí_ 5-ig/ 
ttil.VEGGYÜ.ITKMÉNYT, tömegbé-
lyegel veszek. Árjegyzék a kirakatban. 
Falus béiyegüzlet, Iskola-utca 29., fo-
gadalmi templomnál. 
LUXUS zeneszekrény diófa szekrény-
ben, 8 csöves, alkalmi vétel. Ama-
lőrbolt, Páni-utca. 
SÖTÉTKÉK női kosztüm vékony alak-
ra eladó. Bus páter-utca 2., II. < . 2 
SZILLÉRI-SUGARÜT 56. számú ház 
szabadkézből eladó. 
IGASSZLKÉR eladó! Mézédes Tajbo-
rok litercukint 4 Ft. Topolya-sor 5. 
TÖMEGBÉL YLGEKET, bélyeggyűjte-
mény eket legtnagasaDb napi áron ve-
szek! Bélyegüzlet, Tisza Lajos-körut 
93. Hősök kapujánál. 

[ L A K Á S 1 

SZÓDÁSÜVEGET veszek. Iskola-u. 10. 

L F O G L A L K O Z Á S ] 
KOTŐNO azonnali belépésre felvéte-
lik. Cservik kötszövőüzem, Vástlrhe-
Ivi-sugárut 81. 

ELCSERÉLNÉM Újszegeden szép la-
kásomat városiért. Újszeged, Pilüch 
Kálmán-utca 14. 

BÚTOROZOTT szoba fürdőszobahasz-
nál altul tisztviselőnek kiadó. Bokor-
it tea 8., 11. cm. 6. 

[ K Ü L Ö N F É L É K J 
ÉRTESÍTEM a kereskedőket és dena-
ttu-ált szeszt feldolgozó iparosokat, 
hogv denaturált szeszelosztoteiepeinCt 
Petőfi Sándor-sngárutróí a Lechner-
tér 1. szám alá helyeztem át. Kérem 
kedves vevőim további támogatását. 
Farkas József denaturált szeszelosztó. 

Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOB 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLQ 

Kiadja a 

HÍRLAPKIADÓ KFT 

Szerkesztőség: Jókai-utca .4. / 

Telefon: 493 és 103, nyomdai sw» 

kesztőség (este 8 órától): 673 l 

Kiadóhivatal: Kárást-ufca 8. p 
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