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A szegedi pékek a kenyérhez
buza és kukorica keverését
javasolják

Szinház*

Film •

Művészei

mafiki

A péntek esti OthoUo-előadá
son Jágő szerepében P a 1 ó c z
írisz lót hallottuk. Bár ez az
igen nehéz szerep egyelőre meghaladja színjátszó képességeit,
de örvendetesen megállapítjuk,
hogy a zenei kidolgozás precizitásával és igen szép reményt
nyújtó hanganyagával rövidesen
eljuthat oda, hogy mindezeket
a mostani szerepével járó nehézségeket
kön nvű szerrel
fe
fogja győzni. Külön meg kell
dicsérnünk Palócz Lászlónak kitűnő szővegkiejtését. Ugy a Credóban, mint az együttesekben
teljes biztonsággal állta meg
helyét. .Az egész előadás most
már a teljes beérettség kéjét
•mutatja. A már kitűnően bevált főszereplők mellett a zenekar és énekkar ismét pompás teljesitaénvt nyújtott. "
bj.

Plseher Aunle
tegnap
Bécsben vendégszerepelt óriási sikerrel. Szegedi hangversenye csütörtökön, december
4-én 8 órakor lesz a Tiszában.
Fűtött terem. (Koncert.)
A CollegiiHjtt Mus'cnm Ill ik
hangversenye december 8-án,
hétfőn este" fél 8 órakor, a Zcnefeonzervatórium hangversenytermében Csuka Béla gordonkaestje. Közreműködik L. Palatínus Ilona /zongora). Jegyek 2
forinttól a Zenekonzervatóriumban válthatók.
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Az országgyűlés december
3-án, szerdán délelőtt b ó r a kor a további teendők iránti
intézkedések céljából
ülést
tart.

tehát vigyázzon a
szemerei Hí sok tényt

^/Seqhívó

A Délvidék" Bőripart Beszerző, Termelő és Értékesítő
Szövetkezet 1947 december 7-én
délelőtt 9 órakor az Ipartestületbe

akar kis éramköltséy

A

£ mellett-kérjen

világítási összköltségből
kb. 93% az áramszámlára
és csak kb. 7% esik az
izzólámpa érára.'
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Uj szereplő az OthellAban

A közellátási felsőbb ható- lenlené.
ságok rendeletére december)
Ezért T ö r ö k László sütő
elsejéi öl kezdődően Szegeden ipari tilkár vezetésével tegis kb. harminc százaléknyi nap süiőmunkáscsoport
ke
kukoricát kell a fogyasztók- reste fel dr. Simon József tanak kiszolgáltatni a kenyér- nácsnokot, a közellátási ügy
fejadagok rovására. A szegedi vitel előadóját és kérte, hogy
közellátási hatóságok napok a sütőszemélyzetre való tekinóta tanácskoznak, hogy a ku- tettel, kev|erjék be a kukoricakoricalisztet a kenyérbe ke- lisztet a kényérbe.
verjék-e, vagy pedig egyes naA küldöttség ugy nyilatkopokon. a kenyér helyett a ku- zott, hogy a kukoricaliszt nem
koricát liszt formájában szol- ártana a kenyér minőségének,
gáltassák ki s igy' a kenyér sőt megszüntetné az egyes heeredeti minősége megmarad- lyeken tapasztalt
kovászos,
na.
nyúlós kenyeret.
A szegedi
sütőmunkások
Dr. Simon kifejtette, hogy a
szakszervezete is foglalkozott kérdéssel érdemben a szerdai
a kérdéssel a szakmunkások közellátási értekezlet dönt és
•szérűpontjából és ugy találta, felszólította az érdekelteket,
hogy ha a kukoricát liszt fer- hogy az értekezleten jelenje
Pártmuvészet
vagy
májában adnák ki, ez súlyos nek inog § olt minden tényepártok nélkül ?
helyzelbjj hozná a kenyérsü- 'f.T, közbejöttével döntenek aművészet
: ^ e f e f h foglalkoztatott
szak- kérdésben.
Szinte közhely mái*, hogy az
munkásokat és a kihordással
Az elmúlt napokban megír- ember társas lény és valamifoglalkoztatott segédszemély- tuk, hogy az élelmezési mun- lyen közősséghez, csoporthoz
zetet is.
kások szakcsoportja
kérte, tartozik külsőleg. Ez a valakiUgyanis a heti hat napi sü- hogy az egyes pékeknek a fog- hez tartozás érzelmi viszonyt is
jelent.
tésnek két nappal való csök- lalkoztatott
szakmunkások
A 'művész sem élhet a világkentése a jelenleg foglalkoz- arányában utaljanak ki lisz- ban tói-tői, időtől, társadalomtatott sütőszemélyzet harminc tet. ílt emiitjük: meg, hogy a tól függetlenül. A világ külső
százalékának elbocsátását és főispán magáévá tette a szak- eseményeivel és a társadalmi
mivel a sütők akkordban dol- csoport kérelmét és utasította jelenségekkel szemben álláspongoznak, a megmaradó
sze- a közellátási szerveket, hogy tot foglai el s ez már világmélyzet jövedelmének hatal- az elosztást ily formában old- szemlélet.
Ezt fejtül ki azok, akik a műmas méretű csökkentését je- ják meg.
vészetben eti télik a pártmüvé(szetet s a művész pártonkivüiiségének hívei. A művészetnek
a társadalom és politika fölé
emelésévei nem veszik észre,
Szeged—Szabadka válogatott 2 : 1 (1:1)
hogy a tagadásnak, a negatíIfjúsági válogatott 0 : 2 (0:0)
vumnak világszemléletét alakítják ki, tehát ugyanolyan síkon
mozognak, mint azok, akik már
M e g n j Ili
Értekezlet a Kamarában egy világszemlélet Ilivel
A magyar irodalomnak gyöa népeqészségöri
a fénvözésl targalnl adé-rejulenyörű tradíciója * „pártosság*.
lat végrehajtása ügyében
tanfolyam
Minden magyar író, költő a
December l-én, hétfőn dél- nemzet, a nép, az elnyomottak
A népjóléti miniszíérium álutáni 4 órakor a kamara köz- pártján volt.
lal elrendelt
népegészségőri
értekezlet
A mostani m;igyar iró, aki
tanfolyam november
24-én gyűlési termében
hangoztatja,
hogy az irodalomlesz,
amelynek
keretében
az
mmjnyilt.
érdekeltség részletes felvilá- nak mentesnek keli maradnia
Zsúfolásig megtöltötte
a
attól áz irányoktól, amit Mahallgatóság a kereskedelmies gosítást nyerhet a december gyarországon a párttal jelenteiparkamara nagytermét, ahol Uén életbelépő fényűzési i'or- nek, a népe ellen fordul, mert
vetátettképek
bemutatásával tadmi adórendelet végrehaj- a magyar nép ma vitathatatla(ír. Batizfalvy János és dr. | t ó s a ügyében. A kamara fel- nul pártok által megjelölt keWaltner Károly egyetemi p r o - : hivja az érdekelteket, hogy retékben éli társadalmi és polifasszorok tartották meg elő- í az értekezleten mentől
na- tikád életét.
(Zelk Zoltán • Irodalom és
adásaikat a terhesek, illetve gyobb számban
jelenjenek
szocializmus cimen megtarcsecsemők védelméről.
I meg.
tott tegnapi előadásából.)
GRAFIKA

Vasárnap, 1947 november M-

atapsz3bá?vméd<s$iíó

közgviüést

fart

melyre a tagokat meghívja az
IGAZGATÓSÁG.
A módosított alapszabály ter| vezet az Ipartestület hivatalos
í helyiségében délelőtt 8 órától
1 délután* 2 óráig megtekinthető.

i

r

e

k

V HŐMÉRSÉKLET NEM VÁLTOZIK
Mérsékelt, Időnként élénk délkeleti, déli szél, felhős,
ködös idő, sokfelé eső. A hőmérséklet főleg északon emelkedik.

NAPIREND

— Elmarad a rókusi páriszervezet kulturdél ulánfa. \
közbejött akadályok miatt az
M K P rókusi pártszervezetének vasárnapi műsorod délutánja elmarad.
— Magyarok és szlávok %
Duuaniedeneéhen. A honfoglaló magyarság a Dunamedencében szláv őslnkókai talált. A történelem folyamán
az egymásrautalt
szomszéd
népek — imperialista befolyás következtében —
nena
egyszer szembefordultak egymással. Dr. Ferenez László,
a Délmagyarország
felelős
szerkesztője
„Magyarok é®
Muzeum: valamennyi osztói v szlávok a Dunamedencébenőimen tart előadást decemnyitva 9-től 13 óráig.
Somogyi könyvtár: zárva.
ber 4-én a
Magyar-Szovjet
Egyetemi könyvtár: zárva.
Művelődési Társaságban {Kiss
D.-palota) este 7 órai kezdetNÉPBIRÓSÁGI N A P I R E N D tel, amikor is haladó szelleHétfő: Kiss-tanács fél 9: Ágos- mű szempontokból foglalkozik a kérdéssel. Az előadás
ton János háborús bűntett.
Kedd: Kozma-tanács: Igazo- elölt művészi műsor.
lási fellebbezés.
— A Magyar Vöröskereszt
Szerda: Félegyházi-tanács 9:
Buchva Vince; "fél 10: Aes La- által kiosztásra kerülő ruhaátvizsgálásánSS
bs: fél 11: Pálinkás Istvánné. anyagának
Csütörtök: Kiss-tanács fél 9: megállapítást nyert, hogy fii
Kovács József; 11: Tímár Tig- ládák és bálák majdnem kizáviczky Géza és tsa. — Kozma- rólag gyermekek részére szoltanács: Igazolási fellebbezések. gáló " ruhadarabokat
tartalPéntek: Félegyházi-tanács 9: maznak. A Vöröskereaot heKoncz István. - Kozma-tanács: lyi vezetősége ezért
EgvelIgazolási fellebbezések.
niez-teti a közönséget,
hogy
Szombat: Kiss-tanács fél 9:
csakis
gyermekek
részére
kérSári Jánosné; 10: Kovács Józsefné; 11: Kovács Ferenc; fél jenek ruhaségéiyt 14 éves korhatárig.
12: Nernzóczky Jánosné.
x Volt munkaszolgálatosoki
Saját érdeketekben dec. '2-:tn,
Szolgálatok gyÁgyumSralt:
Leinzinger örökösök: Horváth kedden este 7 órakor a HunM.-u. 9; Pósa Balázs: Kálvária- gária * kül önterm ében j e t e n j e
utca 17; dr. Kotsis J. Endíénó: tek meg.
Földmüvos-utca
17; Selmeczi
x Házasság. Koltay
SáttBéla: Somogyitelep I X u. 489. d o m é és Drach Dezső házasságot kötöttek.
Gyűlést
— Az uj református lem
tartottak a volt hadifoglyok, plom gyülekezeti termét ma
mai
a hadirokkantak,
hadiözve- veszik használatba. A
gyek és hadi árvák
tegnap vasárnapon, tehát éppen Advent első vasárnapján
délPestszen terzsébeten.
A gyűlés hangulata izzó volt előtt 11 órai kezdettel szólal
és a jogos egyéni sérelmeket, meg először Isten Igéje a mátemploma súlyos gazdasági helyzetei sodik református
ban.
Az
első
istentiszteletei!
tárták fel, de végül a gyűlés
lelkitüntetésbe fajult a féktelen Gőnczy Béla vésztői
pásztor,
a
békésbánát!
egyháborús propaganda, a láncairól elszabadult uszítás és házmegye esperese szolgál. Az
a háború kórját rém hirek for- egyház vezetősége ezúton f e
májában sötétben
terjesztő hivja és várja a gyüJekcíel
tanait Isten iránti hálaadáspatkányok ellen.
ra.
Második
világháborúban
x Halálozás. Messingesr Jószerzett sebeit mutogatja a
magyar társadalom és egyet- zsefné MÁV műszaki főtanálen mély, zugó hangon felel a csos özvegye 72 éves korába®
elhunyt. Temetése v a a á m a f
tenger túlsó felére:
Nekünk pedig nem kell há- délután 2 órakor az izraelita
temetőben.
ború!
x Motoros favágók és bér— A Magyar-Szovjet Műve- szecska vágók, benzinsaükrég3
lődési Társaság női tagozata letiiket ipartestületünknél
hétfőn délután 5 órai kezdet- napon belül jelentsék be, kütel a Kiss D.-palotában műso- lönben anyagellátásban nőne
ros délutánt rendez. Vendége- részesülnek. Szegedi Ipartestület.
ket szívesen látnak.
— A Magyar Mérnökük ém
— Az M K P
nagyszöged!
Technikusok
Szabod
Szaftvégr eh ajtó bizottsága a szakszervezeti mozgalomban tiszt- szervezete ifjúsági csoport ja
sóget viselő minden elvtárs nov. 30-án, vasárnap délelőtl
részére ma reggel 8 órai kez- 11 órakor az egyetem szerdettel aktjvagyülést bivott ösz- ves kémiai előadójában tartja
sze. Az aktíva előadója Ros- következő előadását dr. Srtgáv
tás István elvtárs Budapest- Miklós vegyészmérnök: ® A fel*
jesitményrendszer« cimmel
ről.
— Zelk Zoltán tegnap esíe
— A móraváros; pártszerépölel
vezet december 6-án este 7 a központi egyetemül
órakor disznótoros vacsorál aulájában lelkes és hozzáértő
rendez, ötforintos vacsoraje-j közönség! előtt tartotta meg
gyek kedden estig igényelhe- r előadását Irodalom és szotők a pártszervezetnél, M ó r a - ' cializmus* cimmel. A nagyutca 3. (Hurka, kolbász, sült, szerű előadást nivós vita tóive tte.
burgonya, kenyér.)
Vasárnap, november 30.
Nemzeti Szinház: 3 órakor;
Coppella. Seherezádé. Bérlelszünet. Este 7 órakor: Annuska.
Bérletszünet. Hétfőn: este 7
órakor* Annuska. Béri. D. II.
sor. 5.
Széchenyi Filmsrinbáz: féi 4,
féi 6, fői 8: Piccadüly. Hétfőn
ugyanaz.
Belvárosi Mozi: fél 4, fél 8,
fél 8: Gyilkos szemek. Repülő
fejsze. Hétfőn: Trópusi szenvedői}*:
Korzó Mozi: 3, fél 6, 8: A
mennyország kulcsa.
Hétfőn
ugyanaz.

Kerékpár, fgSr) rádió, varrógép,
gumi,
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alkatrész, gramofon, lemezek. — tarifások Jétáltáasat 1
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