
d e l h a g v a i o k i a á s Szombat, 1917 december 5. 

Gerő Ernő kezdeményezésére 
kiküszöbölik a textilelosztásban 
az igazságtalanságokat 

A kormány tagjai pénteken1 javaslatot. A minisztertanács 
délelőtt Dinnyés Lajos mi- j az ügyet sürgős kivizsgálás 
niszlerelnök elnöklésével ren- : végett a Gazdasági Főtanács 
des heti minisztertanácsot 
tartottak, amelyen Löbbek kö-
zött a következőket határoz-
ták el: 

Napirend előtt Gerő Ernő 
közlekedésügyi miniszter az 
uj textilelosztási rendelettel 
kapcsolatban kifogásokat 

hatáskörébe utalta és elhatá' 
rozta az úgynevezett textil-
bizottság újbóli felállítását. 

Az iparügyi miniszter a kol-
lektív szerződést és az orszá-
szágos munkabért megállapí-
tó bizottság felállítására tett 
javaslatot. A javaslatot véle-

emelt s a számadások sürgős rnényezés és kivizsgálás vé 
kivizsgálására és a lextilelosz-1 gett a Gazdasági Főtanács 
lásii rendelet módosítására telt hatáskörébe utalta. 

Színház* Film • Művészet 

A legnagyobb fájdalommal jelentjük, liogy a most ha-
zahozott kegyetlenül meggyilkolt deportált családtag-

jainkat 
Fleischner Dezsű 58 éves 
Fleischner Dezsőné 

sz. Körösi Rózsi 57 éves 
Fféiscbner Magda 22 éves 
Fleischner Sándor 19 éves 
Fleischner Mariska 68 éves 

özv. Visky Mályásné 
sz. Fleischner Janka Ötéves 

Schv. arcz Sándor 58 éves 
Sclivvarcz Sándorné 

sz. Schwarcz Mária 60 éves 
Schwarcz Istvánné 

sz. Fleischner Ágnes 28 
Schwarcz Evike 3 éves 
özv. Wiener Jenőné 

sz. Schwarcz Karolin 57 
éves 

december 7-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a zsidó-
temetőben örök nyugalomra helyezzük a Löbbi deportálttal 
együtt. 

Emlékük örökké élni fog 

SCHWARCZ ISTVÁN KoROSI-CSALÁD 
VISKY-CSALÁD 

S p o r t 

Az MLSz országos közgyűlése 
Az MLSz országos közgyűlését 

tna tartják Budapesten. A 
DLASz-1 Ilorayai, Vecsernyés, 
Szuüdy és Berkovics képviselik. 

Labdarugó elméiéi? oldalas 
Móraváros ifjúságának 

A Móraváros ifjúsági, kölyök 
és mezitlábas játékosai részére 
kéthónapos elméleti oktató tan-
folyamot rendez minden csütör-
tök este 6 órakor a Sánta-ven-
déglőben. Az első előadást csü-
törtökön esle Visegrádi Ferenc 
tartotta. A következő előadó 
Czeglédi József. Az egyesület 
felkérte dr. Csóti, Kern, Török, 
stb. sportvezetőket a következő 
előadások megtartására. 

A Szeged összeállítása a Ha-
ladás ellen: Bakó — Szabó, Gyu-
ris — Szokoii, Kakuszi, Szőcs 
— Báló (Gyurik), Zsóter, Petrik, 
Ladányi, Nagy. 

T o - T o -
szelvénye!? 

a DELM AGYARORSZAG 
kiadóhivatalában 

k a p h a i ó k ! 

Élénkül az ökölvivósport 
Szegeden 

A december 21-én sorrake-
rülő Szeged város ökölvivóbaj-
nokságára eddig öt csapat neve-
zett be. Szegedről az MKUMTE 
és a SzEAC, azonkívül Kecske-
mét, Békéscsaba és Makó váro-
sok ökölvívói. De előreláthatóan 
a kerület és a vidék számottevő 
egyesüieLei mind résztvesznek. 

A SzEAC ökölvívói erősen ké-
szülnek a nagy eseményre. Ed-
zéseket kedd', csütörtök, szom-
bat esle fél 7-től tartanak Ju-
hász Gyula (Fodor)-utea 9. szám 
alatt, Bodai edző szakszerű irá-
nyításával. 

Fischer Annié zongoraestje 
A legtisztább művészet lélek 

emelő szépségében gyönyörkö-
dött., csütörtökön esle' a Tisza-
szálló nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség. A muzsika 
varázsát ezúttal F i s c h e r 
Annié sugározta felénk. A zou-
goia magyar képviselői sorában 
szép számmai vannak virtuózok, 
de Fischer Annié elsősorban 
hangszerének elinélyüít poétá-
ja. Csodálatos, hogy ez a tőré 
keny asszony a zene birodalmá-
ban milyen szuverén biztonság-
gal uralkodik az anyag fölött: 
i különböző stílusokban egyfor 
mán a tartalom lényegét nyujt 
ja s egyéni képességeit minden 
kor a magas eszmei cél szolgá-
latába áUilja. A piaiiisztikuskul-
lurának ilyen teljességét kár 
volna részletezni, mert a mű-
vésznő egyéniségéhez tartozik, 
miként a fantázia gazdagsága és 
a formálás szinte játékos kivi-
telezése. A művészi eszközül̂  
harmóniája jellemzi ezt a re-
mek zongoraelőadást, amelyben 
a szellem diadalmaskodik. 

A nagy klasszikusoknak .szen-
telt uiusor első leiében Bach 
kél preludium és fugáját hal-
lottuk a „Wohllemperiertos 
Kjavier -bűi. Kristálytiszta szó-
lam veze Léssel és a polifónia 
belső áltüzesilésévei különösen 
a C-dur fuga vált nagyszerű él-
ményünkké, M.ozar i csipkeii-
nom C-dur szonátájának elő-
adása a hangverseny legkiemel-
kedőbb művészi megnyilatkozása 
olt. A kanlilónák kuejezö lágy-

sága, a íigurációk vnágiltaiot 
ieheiiő könnyedsége., a ritmu-
sok hajlékonysága és lüktető 
elevensége mmd a Mozart-i mu-
zsika angyali derűjét érzékel-
tette. B e e t h o v e n Appassro-
H*ta szonátájának interpretáció-
jában megrázó emberi szenvedé-
lyek viharzottak. Csupa drámai 

H i r e k 

NÉHÁNY HELYEN KISEBB ESÖ 
Mérsékelt szél, változó lelhőzet, néhány helyen ki-

sebb eső. Gyenge éjszakai f a ® , a hajnali órákban köd. A 
nappali hőmérséklet alig változik. 

A Tisza ma Szegedén 260 (43). Hőmérséklete 3—5 fok, 

feszültség és a II. tétel magába-
száliása ragadja meg a hallgató 
szivét. Kár, liogy az előadás-
nak a hangszer tökéletlenségé-
vel is ,meg kellett birkóznia. 

Szüiiei uu'ui C l i o p i n szín-
pompás f-moll fantáziája kelt 
életre a művésznő ragyogóan 
árny aió bUientéskuliiu'ájával. 
S c h u b e r t B-dim és 1-iuoB 
iinprpmptu-ibeu visszautalod -
tük magunkat a bécsi romantika 
elbűvölő hangulatvilágába. Ko-
d á l y Marosszéki láncaival zá-
rult a műsor. Ez a grandiózus 
kompozíció befejezése volt az 
ünnepi estnek, amelynek közön-
sége a kiváló művésznőt elhal-
mozta tetszésnyilvánításával, 
igy még néhány Chopin-számot 
kaptunk ráadásképpen. 

Szatmári Géza 

A Szegedi Zsidó Hitközség tudtul adja mindenkinek, 
hogy a fasiszta gonosztevők által Randeggnél (Alsó-
ausztria) elpusztított 

99 deportált testvérünk 

x Isinél a Pető Bankházban j r 

NAPIREND: 
Szombat, december 6. 

Nemzeti Szinház: délután 
órakor: Annuska. Ifjúsági elő-
adás. Este 7 órakor- Az elvált 
asszony. Bérletszünet. 

Széchenyi Film szín kár- fél 4. 
fél 6, féi 8: Zoro és Huru, a 
cirkusz hősei. Corodini. 

Belvárosi Mozi: fél 4. tél 6, 
fél 8: Lángoló préri. Cirkusz 
á- moziban. 

Korzó Mozi; 3, fél 6, 8: A 
mennyország kulcsa. 

Muzeum: képtár és ösrégé 
szett osztály nyitva 3—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 8— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 8—7 
óráig. 

Sz*Igá|«lM gyégyiuertireS: 
Apró Jenő: Kossuth Lajos-

sugárut 59.; Nyüassy A. örök. 
K. Bokorné: Rómaí-körut 22; 
Salgó Éva dr. K. Tichy B.: Má-
tyás-lér 4; Frankó Andor: Üu-
íonics-lér 1. 

— N a ® sikerrel vendég-
szerepelt Budapesten a Sze-
gedi Általános Munkás Hal-
e®leí. A Szegedi Általános 
Munkás Dalegylet a közel-
múltban a budapesti rádióban 
szerepelt. A vendégszereplés-
nek n a ® sikere volt, ugy a 
közönség, mint a kritikusok 
a legna®obb elismerés hang-
ján emlékezlek meg a ven-
dégszereplésről. A szegediek 
budapes ti vendégszereplése 
alkalmával a Kültelki Mun-
kás Dalegylet zászlóavató ün-
nepséget tartott, melyre meg-
hívták a szegedieket is, ahol 
sikerüket csak öregbitellék. 
Az ünnepi szónokok a legna-
gyobb elismerés hangján em-
lékezlek meg a szegediekről. 
Törköly Ferenc mondott a 
szegediek nevében köszönetet 
az elismerésért, mig a szegedi 
Binfeld Aliz egy költeményt 
szavalt megérdemelt sikerrel. 

— A Dugonics-Társaság de-
cember 7-én, vasárnap délután 
4 órai kezdettel a városháza 
közgyűlési termében felolva-
só ülést tart. Mészöly Gedeon 

tag: „Puskin költői művé 
nyertek az Újjáépítési Sorsjáték szele az Anyégin Eugénban.« 
tegnapi húzásán 10.000 torai-; Madácsy László r. tag: »Ui 
tot az 56571 szama sorsjeggyel. ^ f r a i l c i a ' k ö l t ő k versei« és Ré-

x Volt munfcaszoljátatosokt i vay József vendég: „Séta a 

/-en, va-
végtisztessé-

hazahozott tetemeinek 1947. évi december hó 
sárnap délelőtt fél 12 órakor adjuk meg 
get a zsidótemetőben. 

A Szegedi Zsidó Hitközség a borzalmas módon kiirtott 
testvéreit saját halottainak tekinti és a Mártírok Parcei-

I Iájában helyezi tetemeiket örök nyugalomra. 
Külön villamoskocsik a Dugonics-térről délelőtt 11 

órakor indulnak. 

December 9-én, kedden este 6 
órakor a Hungária-szálló külön-
termében tiszLikarválaszlói 
nagygyűlést tartunk. Feltétlenül, 
elvárunk minden volt munka-

római Magyarországon:! cím-
mel tart előadást. 

— Egyévi hörlün tcjdrágiíásért. 
I f j . Peták Ferenc ki'skundorozs-
mai gazdálkodó a 'nyár foiya-

szolgáialos baj társat I Szavazati, mán összevásárolta a környéken 
jógiit csak az gyakorolhatja, aki j az olcsó tejet és naponta 40— 

: a belépési nyilatkozatot kitől- | 50 litert hozott a városba. Pia-_ teiépési 
, tölte és aláirta. A most haza-
hozott volt deportáltak liamvai-

! nak temetésén vasárnap déli léi 
! 12 órakor a temetőben leJjes 
számban részlveszünk. 

x Paplanok legszebben ké-

- A Medikus Kör 17. tudo-1 x Árverési hirdetmény. Sze-' szülnek Soósné paplanüzemó-
mányos ülését szombaton dél- ged város Zálogkölcsön Inté- ] ben, Deák Ferenc-ulca 2. 
utáii 5 órakor a bőrklinika i zete és a Nemzeti Ilitelinté-' 
tantermében tartja. Az e lő- ! zet Zálogháza december 17-én 
adás programja: Dr. Jáky kényszer - árverést tartanak 
Gyula egyetemi ny. r. tanár: (Nádor-utca 2. szám alalt, a 
»A fájdalom csillapításáról.* Városi Zálogház hivatalos he-
Káplány Géza III . é. orvos- lyiségében délután 4 óraikez-
tanhallgató: »A Pneumotho- dettei). Árverésiie kerülnek: 
rax és kezelése.« Minden ér- 1947 október 31-ig lejárt és 
deklődőt szívesen lát a Me- nem rendezett ingóságok és 
dikus Kör tudományos szak-
osztálya. 

ékszer záloglár®ak. ígazga-

dec. M . K . P . B e i v á r o s I . s ^ e i v e z e f e 
vasárnap délután 6 órakor m ű s o r o s 71 vasarnap neiutan o crakor m ű s o r o s » 

| M I K ULÁS-ESTET\ J 
rendez. Mindenkit szeretettel vár a Rendező.ég l _ . . 

x Ma, december 6-án este 8 
órai kezdettel a 48-as ifjúság 
rókusi szervezete a Pacsirta-
utcai Arany Szarvas vendég-
lőben lánccal egybekötött 
disznótoros vacsorat rendez, 
jnelyre mindenkit szereteltei 
vár a rendezőség. 

x Eodrászmcsícrek Ü-én, 
kedden ®ülést tartanak. Fel-
tótlen megjelenést kér a veze-
tőség. 

x A Szegedi Bélyeggyűjtők 
E®esülelében a vasárnapi 
öss zei 5vételen bélyegeiője®-
zés és befizetés. 

con nem árult, csak házakhoz 
szállította az igv összegyűjtött 
tejet és 1.50— 1.60-as áron adta 
tovább. Saját vallomása szerint 
ez az üzlet navi 800 forintot 
jövedelmezett. Az uzsoiabiróság 
jogerősen egyévi börtönbünte-
tésre, háromévi hivatal- és po-
litikai jogvesztésre .itélte. 

x Tiz ebéd ÍM for int 2 tál 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszerv ezeii tag 
Igény be veheti. — Dolgozók 
konyhája. Vár, 

Megérkezett 

Egyedülálló! 
Praktikus 

— Kálmány-einlékünuepség 
Kálmány Lajos, a legnagyobb 
magyar folklorista halálának 
évfordulója alkalmából a Kál-
mány Lajos népi kollégium 
és a Kálmány Lajos Kör va-
sárnap délután 4 órakor ün-
nepséget rendez n a ® névadó-
jának a Dugonics-temetőben 
lévő sírjánál. Az 'ünnepi be-
szédet Gyáni Imre főispán 
mondja, az ifjúság nevében 
pedig Illés Lajos nevelőtanár: 
beszél. Szeged közönségének 
minél nagyobb számban való 
megjelenését várják. 

— Yesztére akart (angúliar-
montkáznL Az „Aranyhal*-ven-
déglőben mulatozott csütörtökön 
este Gera András kübekházi 
egyetemi hallgató. Jókedvéten 
el akarta venni a cigány tangó-
harmonikáját. hogy sajátmaga 
kisérje nőtázását. A cigány fél-
tette' a drága hangszert, nem 
adta oda. Gera erre előkapott 
egy hatalmas pisztolyt és ieiü-
véssei fenyegette a cigányt, A 
megriadt vendégek rendőrérf 
szaladtak, aki Gerát előállította. 
Bevitték a rendőrségre, ahol 
í'egyverrejLegetésért eljárást in-
dítanak ellene. 

— Halálos tragédia fegyver-
töltés közben- Császár Imre pró-
barendőr egy szobában tartóz-
kodott Dobó Ilona nyolcéves zá-
kányi kisleánnyal, amikor szol-
gálati pisztolyál betöltötte. A 
fegyver véletlenül elsült s a 
kisleány holtan maradt a hely-
színen. Császár Imrét a rend-
őrség őrizetbe vette Dobó Ilona 
holttestét pénteken délután fel-
boncolták. 

- Hazugságtilalom a per-
ijén cimen tartott előadást a 
Szegedi. Ü®védi Kamara ési a. 
Jogászok Szabad Szakszerve-
zetének együttes _ rendezésé-
ben nz Ügyvédi Kamara na®-
L érmé be p dr. Háhermantí 
Gusztáv ü®véd. Az előadó 
határt vont az igazság, igaz-
ságosság és valóság fogalmai 
közölt és a bizonyítási eljá-
rást a valóság kiderítését cél-
zó eljárásnak min ősi tette, 
m egállá pi tandónak tartotta a 
peres felek igazmondása kö-
telességét. Az előadást élénk 
vita követte. 

— A tcxtslkcrcskedők és 
kisiparosok leltározási köte-
lezettség alól mentesülése. A 
december 4-én megjelent Hír 
vatalos Lap rendeletet kőzöl, 
amely lehetővé teszi a textil-
kiskereskedők és textilkisipa-
rosok számára, h o ® mente-
süljenek a pamutáru forgal-
mával kapcsolatosan előirt 
leltárbejelentési kötelezettség 
alól. 

— A rendőrség internálta Mó-
dos Islvánt* A pfeifferista rém-
hirterjesztéssel őrizetbevetf Mó-
dos István MAV főintéző, mű-
hely fönököl a nép ügyészség sza-
badlábra helyezte, az államvér 
delmi osktáfy ugyanakkor inter-
nálta. 

— Felmentett keretlegény^ 
Koncz István csongrádi lakatos-
mester a 105/31-es munkásszá-
zad keretlegénye volt, ahof, a 
vádirat szerint, kegyellenül Mnf 
a beosztott munkaszolgálatosok-
kai. A népbiróság pénteken vontsi 
felelősségre és bizonyítékok hiá-
nyában felmentette. A népügy,ész 
fellebbezett. 

• színnel iró 

Itöliöio i 
Megrendelt toHah átvehetők 
Kintien kézhez J K J E U L E J R 

Újdonság! Minden színben * írodagépvaiaiat, kelemen'-u. 8. 

Kerékpár, fSSSr) rádió, varrógép, 
gumi, alkatrész, gramofon, lemezek. — Javllíssk Jótállással I 
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