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A D É L M A G Y A R O S Z Á G 

hadiiogoly szolgálata 
Tegnap Szegedre érkeztek:! 

Szél Vendel Oszentiván, Tóth 
István Tápé, Rácz Géza Szeged," 
Fritz Jakab és Emil Szeged, Ko- j 
rofa István Apátfalva, Haár Lő-! 
rinc Kübekháza, Kalona József! 
Szeged, Berenta József Tápé,j 
Csendes Sándor Vásárhely, Kissi 
Sándor Szeged. 

Üzenetek: Rékács Károly hoz-
zátartozóit értesiti Lakatos Jó-
zsef (Vajda-u. 9a.) hazatért ha-
difogoly, hogy Rékács egészsé-
ges, jól van. Szabó János Sza-
badkai-u. vendéglős fiáról (táb. 
sZám 7241/8.) hír érkézéit. Jól 
van, egészséges. Bővebbet Ko-
rom Istvánnál Apátfalva. 

Ujabban érkeztek: Lukács Er-
nő Vásárhely, Huszta Vlnce'Sze-
ged, Ocsár Lajos Tömörkény, 
Savanyu Lajos Szeged, Sütő Já-
nos Szeged, Tanács János Sze-
ged. 

November 4-én Indultak Deb-
recenbe Máramarosszigetről: 
Arany Ernő Vásárhely, Csizma-
dia Lajos Orosháza, Fazekas Pé-
ter Battonya, Gulyás Ferenc 
Csengele, Král József Szegha-
lom, Kristó Gyula Szeged, Mi-
hály Sándor Vásárhely, Mesztes 
Szilveszter Pusztamérges, Pete 
Sándor Dorozsma,, Papp István 
Mindszent, Szabó Sándor Vá-
sárhely, Üveges Szilveszter 
Szatymaz, Varga István Szeged. 

fli s b á % medilsiis nép! ftolléstam 
mepvüáestje 

Orvosprofesszorok, közép is 
'kolai tanárok, ifjúsági szerveze-
tek kikíddöttei, egyetemi hall-
gatók töltötték meg csütörtökön 
este a MáDISz alsóvárosi szer-
vezetének v0lt székházát, ahol 
mint már megírtuk — a tanév 
kezdete óla áz Apáthy István 
medikiís népi kpllégium kapóit 
elhelyezést. A kollégium igazga-
tója:* dr. Takó József klinikák 
adjunktus ismertette azt a küz-
delmes munkát, amelynek ered-
ményeképpen nyugodt tanulási 
lehetőséget, lakást, étkezést biz-
tosíthattak a munkás-, paraszt-
os szegény értelmiségi család-
ból származó fiuknak, leányok-
nak. "Szavai! után a népi kollé-
gium .fiataljainak változatos mii-
sora következett. 

A megjelent nagyszámú kö-
zönség mindvégig lelkes érdek-
lődéssel Xigveltc az egyes- szá-
mokat. 

c t i l f c o r l c c f c l c 
minden minőségben legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
cukorkakereskedö, 
Tisza Lajos-körut 48. 
Telefon: 2—45. 

Fiiess m 

Az Alföld legnagyobb lűblaöveg-
és flvegőrimagy kereskedés, üve-

gezés! vállalata 

Méroy-ntca 8. Teleion: 5—87. 

! z A T i i u r e c z r i 
HEGEDOEST 

1 NOV. 10. HÉTFŐ, TISZA 
(KONCERT 

Csehov: Lakodalom és 
Gogoly: Leánynézők 

November 7-én este 7 órakor 

Díszbemutatón 
Munkáspártok tagjai, szakszer-
vezeti tagok, üzemek és Ma-
gyar Szovjet Művelődési Tár-
saság tagjai igen kedvezmé-
nyes áru jegyeket válthatnak a 

Délmagyarország 
kiadóhivatalában 

e t e r n i t 
pala, lefolyó-nyomó- és 

káfybáGsatrsk, kéményfoirió 
burkoló-nagylap, kapcsoló 
tábla, csempe, redőny, 

HÉZAGMENTES SZENES MELEG-
PADLÓ, parkett, építés" anyag. 

Dacsó Arnold 
Tisza Lajos-körut 48. sz. 

F e 111 ivás! 
A Volt Hadifoglyok Bajtársi 

Szövetsége a hazatért hadifog 
lyok és hadifogoly hozzátarto-
zók érdekvédelmi szervezete. 
Harcol azért, hogy a volt hadi-
foglyok munkához és földhöz 
jussanak. Harcol sérelmeik or-
voslásáért. Harcol jogi védelmü-
kért, egészségügyi gondozásu-
kért. Harcol kulturszinvonaluk 
emelkedéséért. 

Bajtárs! Harcunk, csak akkor 
fehet eredményes, ha valóban 
tömegszervezet vagyunk. Ha va-
válcban egyesi íj ük az első és 
második világháború volt hadi-
foglyait és a hadifoglyok hozzá-
tartozóit. Súlyúnk' csak akkor 
van, ha íi legkisebb faluban is. 
megalakul a Volt Hadifoglyok 
Szövetsége. 

A háború és a hadifogság ösz-
szekov,ácsolt bennünket. Nem 
szabad szétforgácsolódnunk. 

Hazatért bajtársak! Lépjetek 
be a Volt Hadifoglyok Bajtársi 
Szövetségébe vagy ahol még 
nincs helyi csoport, ott saját 
erőtökből és kezdeményezés-
iekből alakítsátok még. 

Felvilágosítást a Volt Hadifog-
lyok Bajtársi Szövetségének Or-
szágos Központja ad. 

Budapest, Andrássy-ut 105. 

— Besurranó lolvajlás. Dr. 
Szivessi Lehelné feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki Nagy 
Jenő-utca 4. számú lakása elő-
szobafogasáról egy ballonkabá-
tot ellopott. 

— .Meglopta vadházastúrsál. 
Lévai Sándorné szentesi asszony 
feljelentette a vád házastársát, 
Szűcs Sáírictort, mert távoliéi ében 
felfeszitette szekrényét és onnan 
ellopta ruhaneműit. A nyomo-
zás során megállapítást nyert, 
hogy Szűcs Sándor Szentesen és 
Szegeden értékesítette Lévaüié 
ruháit s az árát elköltötte. A 
vizsgálóbíró elrendelte előzetes 
letartóztatását. 

iréiip, száiaológép 
vétel, eladás, javítói 

SZEMESI 
irodagép vállalat, Széchenyi-
tér 7. — Telefon: 8 -41. 

MODERN IRODABÚTOR. 

Sipka gniailaviM! 
Bajcsy-Zsilinszky-utca 13. szára. — 
Hő, sói-cipőjét szakszerűen javítja. 

Dióbét 
viszon tel adásra 

SSzeredainál 
Kárász-u 10j Croray M.-u. 3 

cTiítn • <űvadalom 
A magyar közönség 

és az orosz ütmek 
közölt a viszony nem százszázalé-
kosan tiszta. Miért? A magyar kö-
zönség nagyrésze a filmektől /ön-
feledt®, elkápráztató szórakozást 
vár. 

Rá igyekszik cáfolni azok véle-
ményére, akik azt állítják, hogy 
a mozi vásznán igenis helyt kell 
adni (művészi produkció kereté-
ben) a mindennapi problémáknak! 
és a való élet Kérdéseinek'. Nem 
szabad az ehrenés áldozataivá 
tem?' a szórakozni vágyó kis-
embert, aki a karrierlehetőségektől 
megszédül. 

Az előbb említett szórakozás 
hivei ugy találják, hogy az orosz 
filmekben tui reálisak a súlyos, 
nehéz kérdések. Ugy érzik, liogy 
ez a szórakozás rovására megy. 
Nincs igazuk. A szórakozást össze 
keh hangolni a tanulással és ha 
a filmgyártás ezt a célt szol-
gaija, akkor elmondhatjuk, hogy 
a film színházak hivatásuk magas-
latán állnak. Ez az orosz filmgyár-
tás alapja és ha még ma a rosz-
szm nevelt magyar közönségnek 
nem tetszik, idővel, Ízlésük átala-
kulásával a tanító és nevelő jel-
legű filmekben is meg fogja találni 
szórakozását és soha többé nem 
fog álmok után futni. 

Tévedés azonban azt hinni, hogy 
az orosz filmek az élet legsúlyo-
sabb problémáival foglalkoznak 
csupán. Aki ismeri az orosz lélek 
finomságait, könnyedségét, az tud-
ja, hogy muzsikában, táncban pro-
dukciói* az egész világon utolérhe-
tetlenek. A -Hurrá tavasz® cimü 
filmjükben szemkápráztató revii-
ielenelef, csodálatosan szép tánc-
1 e[e ne let egy kedves mese keretén 
belül mutatnak be. 

A budapesti Royal Apollóval és 
az ÁÁtr'mm Jilmszmházakk'ai cgy-
időben kerül bemutatásra a sze-
gedi Széchenyi filmszínházban csü-
törtöktől kezdve a Hurrá tavasz 
cimü vígjáték. 

Szerte az országban november 
6-án a magyar filmszakma szov 
jet filmek beinutatásával ünnepli 
meg a szovjet szocialista forrada-
lom harmincéves évfordulóját. 

IlfclyretgSHdfás* Dr. Bárányi ÍTá-j 
nos Yerdi Otheltójának bemutatója! 
cimü cikkében a második bélccz-1 

désben /Nagyon k e v o s e [ j ü fc, 
amikor... Óthel-ióra esett a vá-
lasztás helyett /nagyon h e l y e -
s e l j ü k : olvasandó. 

m e g h í v a s . 
A Magyar Országos Szövetkezeti 

Központ" kötelékébe tartozó Sze-
ged és Vidéke Hangya Fogy asz-
tási és Értékesítő Szövetkezet 1947 
november 12-én délután fél G óra-
kor ,a szövetkezet irodájában 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 
tart. 

n a p i r e n d : 
1. A szövetkezet alapszabályá-

nak egész terjedelmében történő 
megváltoztatása az 1947. XI. te. 
180. §-a értelmében. (Az uj alap-
szabály megtekinthető a szövetke-
zet üzlethelyiségében az üzleti órák 
alatt.) 

2. Az igazgatóság megválasztása 
és újjászervezése. 

3. A felúgyelőbizoltság kiegészí-
tése, újjászervezése, illetve hatá-
rosathozatai a felügyelőbizottsági 
tagok megbízatásának időtartamá-
ról. 

4. Esetleges indítványok. 
Szeged, 1947 november 5-én. 

igazgatóság) 

Szőrmét ? 

Rosman Szőrmegyár 
közp, raktár 
KárasZ'üíets 8. 

Hirek 
a h ő m é r s é k l e t n e m v á l t o z i k 

Átmenetileg élénk nyugati, északnyugati szél. felhőátvonu-
lások, többfelé záporeső." Reggel sok lielyen köd, A hőmérséklet 
alig változik. 

n a p i r e n d 

DOLGOZÓK I . B É R L E T E 3. 

November 11-én, pénteken 7-kor: 

opera 

Jegyek elöjegyezhelők és válthatók 

DÉlMIGVaRORSZáS 
kiadóhivatalában naponta 8—3 óráig 

Szerda, november 5. 
Nemzeti Szinház: Este 7 - kor: 

Egerek és emberek. Bérlet K. sor. 
2. 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8 
őrskor: Emi ékek szerenádja. 

Korzó Mozi: 4, G, 8 órakor: 
Vadrózsa, Nagy Izabella. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6 és 
fél 8 órakor: Szép lány állást 
keres. 

Muzeum: Zárva. 
Somogyik önyvtír: Nyitva 9-tőf 

este 7 óráig 
Egyetemi könyvtár: Nyitva fé-L 

5-tói"este fél 7-ig. 

skslgálsí** gyógyszertárait s 
Barcsay Károly: Tisza Lajos-

körut 32. Bulcsú'Barna: Kálvária-
tér 7. Dr. Lobi örök. B. Lázár 
Jenő: Klebelsbcrg-tér 4. Selmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. utca 489. 

Nem a megszokott 
könyvesbolti kirakat van az 
Oroszlán-utcában. A könyvek 
glédája, a háttér, az ünnepek 
biborpirosságát viseli. \ szem-
lélődő eleinte nem 'tudja, hogy 
miért e külön rendezés. De a 
könyvek feleli! sötét, számjegyek 
beszélnek. A Szovjetunió nagy 
évfordulójához öltölt ünneplő 
köntöst a'maga módján Hajősék 
kirakata. 

A sok'szegedi könyvesbolt kö-
zül az egyetlen. 

— Felsőközponton tárgyal 8 

miniszteriális bizottság. A stá-
tüszkérdés és a varos költség-
vetésének tárgyalására Szeged-
re érkezett belügyminisztériumi 
és pénzügyminisztériumi bizott-
ság kedden Felsőközpontra uta-
zott kí Róná Béla elvtárs, pénz-
ügyi tanácsnokkal és dr. Bakos 
Géza tanácsnokkal, az elnöki 
ügyosztály vezetőjével. Felső-
központon a tanyaközponti köz-
igazgatás menetét vizsgálták1 fe-
lül. " 

— AZ ITjságjiróotthpn Ix'-rcf. 
Lesz-e háború? címen igen érde-
kés vitaestet rendez november 
6-án este fél 9 órai kezdettel a 
szegedi Újságíró és Müvészott-
hoii. Vitaindítók' a szegedi na-
pilapok1 felelős szerkesztői és 
munkatársai. 

x ülőfoglalkozásuaknak nélkü-
lözhetetlen a Ferenc József ke 
serüviz, 

x Hölgyeim! Tanulníányutám-
röl megérkeztem, a legkorsze-
rűbb kozmetikai kezeléseket meg 
kezdtem. CsabaÉva kozmetikus.! 
Fogadási idő 9-től 5 óráig. Csaba 
női fodrász- és kozmetikai sza-j 
Ion, Kölcsey-utca '4. : 

— a Főiskolai ifjúsági Egye 
sülct által rendezett e"oadásso 
rozatban november 6-án, csü-
törtökön délután 5 órakor dr. 
Budó Ágoston főiskolai, profesz-
szor: »Az atomenergia feltárá-
sának fizikai alapjai® cimtnél 
tart előadást a főiskola irodal-
mi tantermében, Boldogasszony-
sugárul: 6. (Fűtött íerem!) Ér-
deklődőkel szívesen lát a főis-
kolai ifjúság. 

x A /Délvidéki Ruházati Sző-
ve! kezet® belekapcsolódott a kor-
mány által indított abba az ak5 

cióba, amelynek célja a vidéki 
lakosság téli pamutáruval va'ó 
jobb ellátása. TipusjelTegü pa-
mutárura november 10-ig előre 
fizetéseket vész fel s az igény-
léseket. a lefizetés sorrendjében 
még e hó folyamán, későbbi, le-
fizetéseket a jövő hó elején fogja 
kielégíteni. Felvilágosításokat ad 
és jelentkezéseket felvesz a Dél-
vidéki Ruházati Szövetkezet, Ti-
sza Lajos-körut 47. 

— Hadirokkant Iparosok, kis-
és nagykereskedők összeírásuk 
végett jelentkézzenek délelőtt 9 
—12 óra Között a IIONSz sze-
gedi csoport irodájában, Dúgo-
nics-utca 12. Főnökség. 

x Műsoros teadelulánt rendez 
vasárnap délután 5 órakor az 
MKP Belváros I. szervezete Kál-
vin-tér 6. szám alatt. Belépődíj 
"nincs, tea 2 forint. Jegvék ugyan-
ott válthatók. A bevétel iőté-
konycélra megy. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, kik felejthetetlen halot-
tunk, ifj. Rácz (Kukula) István 
tetemének hazahozatalában se-
gítettek és temetésén résztvet-
tek, koszorú- és virágadom árLya-
•ikkal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek, ezúton mondunk há-
lás köszönetet. A gyászoló csa-
lád. 

x A Szegedi Állami Zenekon 
zervalór'um Collegium Musicum 
hangversenysorozatára havi rész-
létfizetésre bérletjegyek váltha-
tók minden nap délelőtt 10—l-ig 
és délután 4—'7-ig a Zenékönzer-
vafőrium titkári hivatalában, Ti-
sza Lajos-körut 77. Albérlet 4 
forinttól. Prospektus. Az első 
havi részjet fizetése november 
1—15 nán ok ón. A hangverseny-
sorozat első estje Höehtl Margit 
zongorába ngversenye tech nikái 
okok miatt noyemher első fe-
lében "lesz megtartva. 

— Fázott a tolvaj. Pare Fe-
renc Bocskai-utca 'la. szám alatti 
lakös a Baross-étterem előtt egy 
teherautón hagyta báránybőrká-
bátját, amit ismeretlen tettes el-
lopott. 

V i r á n y . R á C Z d u o m u z s i k á l Búinkra külön iüíöll nagyterem l 
n ...... . . , , „ , , . , . . Társas össze jövetelekre 
Haihuianlegessegck: Polgárt arak! külön terem ! 
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