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foglalkozott. A jövő kilátásairól 
beszélve a legnagyobb bizako-
dás hangján beszélt. Hangsú-
lyozta, hogy a javulás lehetősé-
gei adva vannak. 

Az iparral foglalkozva meg-
állapította, hogy* a hároméves 
terv eddigi eredményei általá-
ban meghaladták az előirány-
zatot és a fogyasztási ipar-
ban is hasonló kedvező ered-
ményeket könyvtelhetünk el. 
Építőiparunk kedvezően ala-
kul. 

A pénzgazdálkodásról szól-
va. megállapította, hogy a há-
roméves terv pénzgazdasági-
lag is kiállta a próbát. 

A külkereskedelemről szól-
va megállapította, hogy kül-
kereskedelmi forgalmunk a 

báboruelőlti 30 százaléka. 
Vas Zoltán végül a magyar 

helyzetet összehasonlította a 
környező államokéval és a 
nyugateurópai államok hely-
zetével és megállapüotla, hogy 
az újjáépítés Magyaror-
szágon a legnagyobb. Gaz-
dasági helyzetünk kedve-
zőbb, mint a nyugati győz-
tes országoké, de tul ezeken 
a gazdasági eredményeken, 
van még egy fő szempont, az, 
hogy függetlenek vagyunk, 
önmagunknak építjük az uj 
hazát. Nem vagyunk gyarmat 
és nem is leszünk. S bár túl-
nyomóan csak a saját erőnk-
re támaszkodhatunk, mégis 
napról-napra erősödünk. 

Továbbra is támadnak 
a gtirito csapatok 

Tegnap a szabad görög rá-
dió összefoglaló jelentést 
'adott ki a harcihelyzetről. Kö-
zépmacedóniában annyira | 
erősödnek a szabadcsapatok j 
tevékenységei, hogy erősen 
veszélyben forognak a király-
pártiak állásai. 

Egész sor helységet foglal-
tak el, többek között I.assion 
városkát is. 

A görögországi brit csapa-
tokat egyébként amerikai irá-
nyítási alá vonták. 

A „Pesti l é" betiltását 
kérik a parasztiiaialok 
A négy demokratikus ifjúsági 

szervezet úttal rendezett szegedi 
egyhetes paraszlifjusági értekez-j 
lét pénteken is szép eredmény-' 
ayei folytatódolt. A program-
szerinti előadásokon kívül meg-
hívott előadóként délelőtt Mol-
nár Tibor hadnagy, honvéd-
kerületi nevelőtiszt a demokra-
tikus honvédségről, délután pe-
dig Sárváry Imre rendőrőrnggy, 
a szegedi rendőrtanosztáty pa-
rancsnokai demokratikus rend-
őrségről tarlóit előadást. Mind-
két alkalommal részletcsen meg-
beszélték az ezzel kapcsolatban 
felvetődött kérdéseket. 

A pénteki napon egyébként 
táviratot intéztek ItajHí László elv-
társ, belügyminiszterhez, amely-
ben az ifjúságra gyakorolt er-
kölcsromboló hatása miatt a 
Pesli Izén ciniü vicclap betiltá-

sát kérik. 

Ifjra kilépett 
medréből a Tisza 

A szovjet halóságok napok-
kal előbb közölték, hogy Kár-
pát-Ukrajnában ujabb nagy-
arányú olvadás állott elő s 
ennek következtében máso-
dik árhullámra lehet számí-
tani. Ez a víztömeg pénteken 
a Tisza magyarországi sza-
kaszára érkezett. Tiszabecs-
nél egy nap alatt 3.20 métert 
eihclkedett a víz s újból át-
lépte a gátat. A gyermekeket 
és asszonyokat kimentetlék a 
veszélyeztetett községből, az 
alacsonyabban fekvő községe-
ket: Tiszakoródot és Gulácso" 
kiürítették. 

A halóságok mindent meg-
lettek, hogy megfékezzék áz 
u jabb áradatot, a honvéd mű-
szaki csapatok és a rendőrség 
karhatalmi alakulatai éjjel-
nappal dolgoznak a gátak 
megerősítésén. 

Húszszázalékos árleszál-

lítás a pamu'árn fronton 
A Gazdasági Főtanács textil-

bizottsága elhatározta, hogy nem 
várja meg az uj texlilelószüísi 
rendszer bevezetését, hanem 
már a jövő hót elején leszállítja 
a pamut árát. A jelenleg jegyre 
adott áruk ára ma még változat-
lan. A most felemelt szabad-
forgalma cikkek árát husz szá-
zalékkal leszállítják. Az erről 
szóló rendelet a közeli napok-
ban jelenik meg. 

Magyar Nők Dem. Szövetségénél B A L T A 
január 10-én H W C E Í f t V étierem és kávéház 
szombaton l Y H r r M I összes helyiségeiben 

Z a r ó r a r e g g e l 4 ó r a k o r 

Faiskolái, szöiöolivány 
teiepet iéíesit 

a bakiéi hegyközség 
A baktói hegyközség átiratot 

ialénett a városhoz és abban 
kérik, hogy a hároméves terv 
keretében tegyék lehetővé szá-
mukra két árlézi kut fúrásét. 
Átiratukban eddigi munkájuknak 
igen szép eredményéről is szá-
molnak ne. Bejelentik ugyanis, 
hogy a közeljövőben faiskolát 
és "szőlőoltvánvtelcpet létesile-
mflfc. Baktón a hegyközség segit-
sé^éret. 

A nyugdíjasok már 24-én 
megkapják illetményüket 

A hivatalos lap csütörtöki 
számában közli a pénzügyiül 
niszter rendeletét arról, hogy 
a közszolgálati nyugdíjasok, 
özvegyek, árvák, s"tb." ellátási 
diját egy ősszegben az ese-
dékesség hónapját megelőző 
21 napján kell kifizetni. Ha 
ez a nap vasárnapra, vagy 
ünnepnapra ,esik, az ellátási 
dijat a közvetlenül megelőző 
hétköznapon keU kifizetni. 

Ma, szombaton a K I S H U N G Á R I A 
r ö g g e l 4 - i g n y í l v a 

A LÁNCHÍD javára belépőd ijnélkü ti TÁNCMULAT-
SÁGOT rendez. Disznótoros varsora* polgári árak, figyel-
mes kiszolgálás. Asztalfoglalás 5—93. 

Újévben 
v á s á r d í j o n 

Kovács Imre 
eukorkakereskedónéi, Tisza 
Lajos-kórut 48. — Telelőn: 
2—45 — Eladás nagyhal 
éa A tea hívben! 

Az Alföld legnagyobb lábla-

üveg- és üvegárunagyiereská-

dés, üvegezésl vállalata 

Körösi Géza 
Mérey-utca 5. Telefon: 5—07. 

Színház •film •Művészet 

Gyurkovics Mária ária-estje 
A kevésszámú magyar bravur-

kotoratura közül Gyurkovics Má-
ria kétségkívül az első helyen 
áll hangjának üdcségével, kife-
jező lágyságávai és előadásának 
magas kultúrájával. Csütörtöki 
hangversenyén a technikai bra-
vúr-számok túlsúlyát állapithal-
luk meg, ami bő átkaimat adott 
a művésznő remek virtuóz ké-
pességeinek' csillogtatására, de 
egyben a jólismert darabokon 
keresztül az rrooa/om szegé-
nyességére és a műfaj zenei fo-
gyatékosságaira is élénk fényt 
vetett. Zenei szempontból kifo-
gásolhatók az áriákra ráagga-
tott egyéni kadenciák és a sok 
ékítmény, még ha 'oly hálásak 
is. Gyurkovics Mária kifinomo-
dott Ízléssel igyekezett a vir-
tuóz elemeknek muzikális raj-
zára. 

Megítélésünk szerint a mű-
vésznő igazi területe a Mozart-
opera. Műsorának étén, a nagy-
mester c-moll miséjének »Ét 
incarnalus este tételében, vala-
min! az »AHeluja<-ban hibátlan 
klasszikus slilusban gyönyörköd-
hettünk. A Gara Mária- és a 
Lnmniermori Lucia-áriák elő-
adásában a kifejezés őszülte át-
élését és lendületét dicsérhet-
jük, de a hangvételben elsősor-
ban itt mutatkoztak bizonyos re-
giszterben egyenetlenségek. A 
műsor második részében külö-
nösen a Strauss János-számok 
[elszedek pehelykönnyű dallam-
íveikkel és madárcsicsergésszerü 
mel izmaikkal. A közönség ki-
robbanó tapsait a kiváló mű-
vésznő ráadásokkal köszönte 
meg. A zongorakisérelet Dénes 
Erzsébet látta el teljes alkal-
mazkodással, színesen és muzi-
kálisan. A kadenciák kényes fu-
volaszólamainak széphangu, haj-
lékony játékáért Biró Lajost il-
leti elismerésünk. 

Szatmári Géza 

F e b r u á r 1-én O p e r a b á l 

A Nemzeti Színház február 
t-éii megrendezi a múlt év-
ben nagy sikert aratott ope-
rabálját a Hungária összes 
termeiben. Az operabál bevé-
telét jóléti célokra fordítják. 

Hangverseny a dolgozóknak 
Az Állami Zenekonzervató-

rium egyik igen szép és nemes 
célkitűzését valósítja meg, ami-
kor művész-tanáraival a mun-
kásság ós a dolgozó értelmiség 
részére a zenei művelődésnek 
minéi szélesebb körben való 
terjesztésére sorozatos népszerű 
hangversenyeket rendez műsor-
ismertetéssel. 

Az ei^ő hangverseny január 
11-én (vasárnap) este fél '8 óra-
ikon a Zenekonzervatóriúm hang-
versenytermében: llörhli Mar-
git zongoraművésznő és Liltasy 
György operaénekes együttes 
estje. 

Jegyek 1 és 2 forintos ár-
ban a Délmagyarofszúg kiadó-
hivatalűban és a Zenekonzer-
vatóriúm titkári hivatalában vált-
hatók. 

A .szegedi Ilid-hangver-
seny műsorát a rádió is köz 
vetíti. Ezen a díszhangverse-
nyen, mely január 17-én, 
szombaton 9 órai kezdettel 
lesz a Belvárosi Moziban, 
Tjldy köztársasági elnökön 
kívül Ortutay Gyula kultusz-
miniszter is megjelenik. A 
hangversenyen Szegeden még 
soha nem látott, óriási mére-
tű: 80 lagu szimfonikus jazz-
zenekar működik közre Yára-
dy László vezényletével. Je-
gyek Koncertnél (Pető) kap-
hatók. 

H i t e k 

a Szegedi Ül ami Nemzeti Színház heti műsora: 
Jsa. 10-én, szombat este 7-kor: Leár király- Premierbérh^ 
imt. 11-én, vasárnap este 7-kor Váratlan vendég. Bérletszunel 
J a . 12-én hétfő este 7-kor: Szünet. 
Jaa. 13-án, kedden este 7-kor: Leár király- A-bérlet. 

— A MOSzK adja ki a pé-
kek Lisztjét. A hivatalos lap-
ban megjelent uj rendelkezés 
értelmében ezentúl nem a mal-
moktól kapják meg a pékek 
lisztszükségietüket, hanem a 
malmoknak előbbb a MOSzK-
hoz kell eljuttatniok és a pé-
kek onnan vehetik át. Ezzel 
a különböző áreltéréseket 
egyenlítik ki 

A NAPPALI HŐMÉRSÉKLET 3 FOK 
Megélénkülő déli, délnyugati szél, növekvő fethözel 

nyugaton ismét eső, havaseső. A nappali hőmérséklet 5 lek 
kőről. 

A Tisza ma Szegednél 494 (63 >. Vizének hőmérséklete 
§ - 2 fok között. 

N A P I R E N D 

Szombat, január 10. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Leár Király. (Premierbérl.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
féi 6, fél 8: Ezt látják a csilla-
gok. 

Széchenyi Híradó Mozi fél 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6 
féi 8: Pánik. 

Korzó Mozi féi 4, fét 6 és fél 
8: Tomiba megfagyott gyermek. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár: nyitva 
8—7 óráig. 

Somogyi könyvtár: nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálata* gyógyszertárak: 

Leinzinger örökösök: Horváth 
M.-u. 9; Pósa Balázs: Kálvária-
utca 17: dr. Kotsis J. Endréné: 
Főldmüves-utca 17; Sehneczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

— Uj főispáni titkár. Pén-
teken dr. Toldy Ferenc elv-
társ, fogalmazó" átvette a fő-
ispáni titkári leendők intézé-
sét. Az eddigi főispáni titkár: 
dr. Keller Tivadar a mérnöki 
ügyosztályon kapott beosz-
tást. 

— Az MKP rókusi szerveze-
te vasárnap délután 4 órakor 
műsoros teadélutánt rendez. 
Közreműködik a Szegedi Ken-
derfonógyár kultu rgárdá j a. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

— Sirkőavalás. Néhai Si-
monovils Sándor pipakészitő-
mester sjrkőavatása január 
11-én, vasárnap délelőtt fél 
10 órakor lesz a zsidótemető-
ben. 

— A Pedagógus Napközi 
Otthonban, Boldogasszony-
sugárut 1., (Tanítói Fiuiulér-
uátus épülete) az állandó fog-
lalkoztatás január 12-én reg-
gel fél 8 órakor megkezdő-
dik. A gyermekeket minden-
nap reggel fél 8-tól délután 
4 óráig állandó óvónő veze-
tése mellett foglalkoztatják. A 
gyermekek étkeztetéséről is 
gondoskodnak. Azok a peda-
gógusok, akik még nem irat-
tik be gyermekeiket (3—6 
évig) január 12-én még elin-
tézhetik, jnikor már ott is 
hagyják a gyermekeket fog-
lalkoztatásra . Az otthonban 
csak néhány gyermek részé-
re van hely. Közlik, hogy az 
iskolákban körözött jelentke-
zés nem számit beiratkozás-
nak. Csak a Pedagógus Szak-
szervezet tagjainak gyerme-
keit veszik fel. 

x Az MKP Belváros I. szer-
vezete Kálvin-lér 6. sz. alatt 
láncos teát rendez vasárnap, 
11-én délután 6 órakor. Min-
denkit szívesen lát a veze 
(tőség. 

— Az MKP Belváros II. 
szervezetében január 10-én 7 
órai kezdettel lánc. Forró Ica 
és büffé. 

— Keltösbirlokos igazol-
vánnyal cukrot ukart átcsem-
pészni ü határon Török Ger-
•gelyné Trankoló Anna és Gyé-
mánt Márkné. Mindkettőjüket 
elfogták a haláron és hát-hat 
hónapi börtönbüntetésre ilél« 
lék. 

— Moliére-elöadús. A Mun-
kás Kulturszövetség 11-én, 
vasárnap este 6 órai kezdet-
lel a szakszervezeti székház-
ban, Kálvária-utca 10. közkí-
vánatra megismétli Moliére: 
A'fösvény cinni vígjátékát. 

— OTI panasznap a keres-
kedelmi é* iparkamarában, A 
kereskedelmi és iparkamara fel-
hívja a munkáltatók figyelmét 
arra, hogy január 11-én, vasár-
nap délelőtt 11 órakor a ka-
mara közgyűlési leimében az 
ÜTI panasznapot larl. 

— Ellopták a SzEAC torna-
termének öltözőjéből Szépfa-
lussi Ferenc tanuló 1000 fo-
rint értékű karóráját. A rend-
őrség keresi a tettest. 

— K Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége felsővá-
rosi csoportja január 1 t-én, 
vasárnap délután féj 3 órai 
kezdettel nőnapot tart.. Mű-
sor, olcsó büffé. Belépés díj-
talan. 

x Janik-vendéglőben ma, 
szom tja Ion erdélyi flekken, 
Vargabéles. Boldizsár Káinián 
muzsikál. Telefon 4-68. 

x Vasárnap délután. 3 óra-
kor a zsidóiskola fűtött he-
lyiségében Hapocl jelentősé-
géről tart előadást Köves 
György pesli kiküldött. Min-
denki! szeretetlel vár a sze-
gedi Hapoel. 

x A szünetelő dalárdánk új-
ból megkezdi működését. Fel-
kérjük dalkedvelő iparostár-
sainkat, hogy január 12-én 
délután 5 órakor tartandó 
megbeszélésen megjelenni szí-
veskedjenek. A szervező bi-
zottság megbízásából: Vertes 
Károly jegyző. 

x Paplanok legszebbek ké-
szülnek Soósné paplanüzemé-^ 
ben, Deák Ferenc-utca 2. 

x Tlz ebéd 20 forint. 2 
bőséges élei Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti tag 
Igénybevebell. — Dolgozók 
konyhája. Vár. 

— Kerlészsegédképző tanfo-
lyam nyílik január 15-én dél-
után 2 órakor az ujszegedi 
Tanítóképző Intézetben. A 
tanfolyam 3 hónapos elméleti 
és azt kövelőleg 3 hónapos 
gyakorlati oktatásból áll, 
melyről a sikerrel végzettek 
bizonyítványt kapnak. A tan-
folyam vezetőjie: Köpc Dezfjó 
állami kertészeti felügyelő: 
előadói: Urbán János kerté-
szeti felügyelő, Ludvig_ János 
egyelem] kertészeti intéző, 
Novolhny János városi főker-
tész, Lengyel Géza gyüméios-
termelési intéző. 

S Z E G E D — B U D A P E S T 
kötött áru- és csomagforgalmat megindítottuk háztól házig 

való szállításra. — Egyben Szolnok—Debrecen—Nyí-
regyháza közvetett forgalomban háztól-házig. Igényel-
hetők 1—15 tonnásig gépkocsik az ország egész terü-
letére. — Gépkocsik igényelhetők a nap bármely sza-
kában. 

Szeged. Balcsi Zsillnszky-utca 13. Telefonok napppl: 8-28. 8-80. 
Telefonok éjjel: 1 - 0 5 , 2-05, 2-33. 


