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Csütörtök, 1918 fchruör 5. 

Lezárták a gaztfák beszofgáStaiási laplalf 
A város közellátási bizott-

sága a szerdai értekezleten tu-
domásul vette, hogy a 15 hol-
don felüli gazdák ' beszolgálta-
tást lapjail iebruár elsejével 
lezárták. Hozzájárult ahhoz, 
hogy ezekel a lezárt lapokat 
most a legszigorúbban vizsgál-
ják felül és aklik nem teljesí-
tették legalább 90 százalékban 
a beszolgáltatást, azokat bün-
tessék meg. 

Február hónapra egyébként a 
város 82.150 ellátatlanja ré-
szére 5970 mázsa gabona ér-
kezett. Kunok 16 százaléka 
buza és rozs, 10 százaléka árpa, 
11 százaléka kukorica. Ebből 
a mennyiségből kenyérsütéshez 
használnak fel heti 175 mázsa 
búzát, 215 mázsa rozsot, 30 má-
zsa árpát. 175 mázsa kukori-
cát. Finomliszt céljára 378 má-
zsa huzat használnak fel, tehát 

februárra -10 tleka fjnomilifsrtet 
kapunk feír-ttklnt-

A tüzelőellúlás zavartalan volt 
az elmúlt héten és jelenleg is 
megfelelő készlet áll rendelke-
zésre. Az elmúlt héten 30 és 
félvagon belföldi, 17 és fél-
vagon külföldi fa, 26 és léi-
vagon lignit, 29 vagon szén, 2 
vagon koksz és 17 vagon brikett 
érkezeti Szegedrb. 

Szappan is érkezett az elmúlt 
héten, mégpedig 60 mázsa. Eb-
ből most csak a terhes és szop-
tatós anyáknak. 

S'inháe • film •Művészei i r e k 

anyuknak, valamint a: egy 
éven alulj csecsemőknek és a j jneg vagyunk győződvé, hogy alulj csecsemőknek és 
12 éven alul" gyermekeknek, 
továbbá a nehéztesflmpnkásoli-
nak tudnak jatlaln' fejenkmt 20 
dekái. 

A húsellátásban sem voltak 
zökkenők: 36 marhát, 105 l>or-
jut, 569 sertést, 73 juhot és 16 
lovat vágtak le az elmúlt héten. 

^Operaelőadásokat 
kérnek a dolgozók 5 

A dolgozók szinházakciója j 
immár teljes sikert aratott. 
Minden előadás zsúfolt néző-
iéi- előtl folyik. Az utolsó' be-
lek szjnhúzlálogalód azonban 
pa a -./kodnak, hogy vem kap-
nak opera-előadást. Elegei le-
szünk a dolgozók kérésének 
és továbbítjuk ezt a kívánsá-
got, annál is inkább, inert 

AZ ENYIIE 

Mérséklődő nyugati, 
zel, többfelé kisebb í'uíéesö. 

11)0 TOVÁBB TART 
észa knyugati szél, változó ícHiő-

Az enyheség tovább íari. 

a színház eleget lesz leglel-
kesebb és tanulnjvígyó kö-
zönsége kívánságának. 

A Collegium Musicum feb-
ruár 9-i VI. bérleti estjén 
Lillasy György (ének )ésRáez 
Gabriella (zongora) szerepel-
nek. A hangverseny iránt leg-
szélesebb körben igen nagy 

- „ érdeklődés nyilvánul meg. Je-

beszehk meg a szegedi egyetemi napokon i fl.v e k  m á r  c  a k koriáioitszám-

Az ifjúság és a társadalom problémáit] 

A szegedi egyetemi napok 
programját már teljesen kidől 
gozla a SzKISz vezetősége a 
többi szegedi demokratikus if-
júsági szervezetekkel együtt. A 
kétnapos program igen jelentős-
nek Ígérkezik országos szem-
pontból is és bizonyítéka lesz 
a demokratikus szellemben szer-
vezkedő diákság alkotóképessé-
gének és szellemi felkészültsé-
gének. Szombaton délelőtt a 
kari vezetők értekezlete után 
rendezik meg nyilvános nagy-
gyűlésüket az Ady-téri egyete-
men 1(1 órakor. Itt Veres Péter 
honvédelmi miniszter beszél, 
majd Szalai Béla, a MEFESz 
elnöke a diákság feladatairól 
szól. Itt hirdetik meg a Medikus 
Kör centenáriumi munkaverse-
nvét is. Délfien 2 órakor a Me-
dikus Kör által létesített nap-
közi otthont avatják fel az alsó-
városi iskolában. Négy órakor 
a városháza közgyűlési tenné-
Ik-ii Losonczá Géza elvtárs, or-

f eriinser uj pártot alapit 
CsehszloYákiában 

Az elnnilt napokban Snier 
(Irány) címmel uj hetilap je-
lent meg Prágában. A lap el-
sőszámúnak vezércikkét Fier-
Ünger volt szociá 1 deni o k r a t a 
párti elnök irta. Hir szerint 
egyidlejüleg megalakult a szo-
oi a Lista demokrácia nevü klub 
is. A szociáldemokrata párt 
lapja élesen támadja az uj 
baloldali hetilapot és a khitP 
ot. Ugy hírlik, hogy megala-
kítják a nemzeti front 5párt-
ját, amelynek vezetője Fier-
Hnger Lesz. 

Belváros 
beIvén 

legforgalmasabb 

üzleti kirakat 
kiadó. Érdeklődni a 
adóban. 

ki-

j Be vúros Moz | 
Csütörlöktői vasárnapig! 

A szezon ragyogó vígjátéka 

4 I 

I I Elvesze 
nászút 

Romantikus, numoros, 
szellemes, vidám történet 
egy nászéjszaka körül. 

Ezt megelőzi: 

2 Sie la 
a levegő királynői a ma-
gas trapézon. Személyes 
fellépése, bámulatos mu-
tatván vaikkai. 
Ezenkív ül HIRADÓ és 
Groza miniszter budapesti 
látogatása. 

Elitadéfiok: fél 4, tel 6, fél 8. 

szággyülési képviselő, a Szabad 
Nép szerkesztője tart előadást 
a városháza közgyűlési termé-
ben. Este valamennyi demo-
kratikus ifjúsági szervezet nagy-
szabású fáklyás felvonulást ren-
dez az egyetemi napokon részt-
vevő vendégek Liszteleiére, 8 
órakor pedliig dr. Ortutay Gyula 
kultuszminiszter mond beveze-
tőt a Nemzeti Szinházban ren-
dezendő díszhangverseny előtt. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor 
ismét nagygyűlés lesz a köz-
ponti egyetem aulájában. Elekor 
dr. Kardos László országgyű-
lési képviselő, a NÉKOSz főtit-
kára beszél. Délben a Móra-sZo-
bor felavatásán vesznek részi a 
Pantheonban, fél 2 órakor pe-
dig a Mensa Mcdicát nyitják 
meg ünnepélyes keretek között. 
Itt dr. \Veii Emil országgyű-
lési képviselő, az Országos Köz-
egészségügyi Tanács elnöke szó-
lal fel. öl órakor a Tisza-szálló 
nagytermében népi délulán lesz 
igen gazdag műsorral. EzenGye-
nes Ántai neszét, majd az egye-
temi színjátszók, "a békéscsabai 
Batsányi táncegyüttes és a tar-
hosi énelciskola szerepel. 

ban váltba lók 
vatöriumban. 

a Zenekonzer-

— Felhívás a bálrendezők-
höz. A "Segítséget a görög 
népnek® szegedi bizottsága 
kéri a bálák, táncestélyiek 
rendezőségét, hogy szombati, 
vagy vasárnapi rendezvénye-
ik tiszta jövedelméből tetszés 
szerinti összeget ajánljanak 
fel a görög szabadságharco-
sok támogatására. Felkérjük 
egyúttal a szórakozóhelyek 
tulajdonosait, hogy szombati 
jövedelmükből önkéntes ado-
mánnyal járuljanak hozzá a 
hős görög nép szabadsághar-
cának támogatásához. Az a do-
ni ányokat kérjük eljuttatni a 
bizottságnak a Nemzeti Se-
gély hivatalában működő li|-
kársághoz, Dózsa György-u. 
8. szám, telefon 13-00. 

PRÍMA 

feSieté koszén 
ES JUGOSZLÁV 

bükk fa 
MINDEN MENNYISÉGBEN 
KAPHATÓ. 

h a n g y a f a t e l e p , 
BÉGSI-KORUT 34. 

Baross étterem 
fényűzési adómentes. Polgári 
áraival, jó konyhájával és 
italaival minden igényt kielé-
gít. Győződjék meg róla! — 
Hangulatos zene. 

— A Munkaszolgálatosok 
Antifasiszta Szövetsége érte-
siti tagjait, hogy feketekávés 
klubnapjait ezjenlul szerda 
helyett szombaton 6 órakor, 
mig az irodai órákat válto-
zatlanul szerdán, pénteken 
délután és vasárnap délelőtt 
tarlja. 

— Állalorvosnak adta ki 
magát egy csavargó. A jász-
berényi rendőrség őrizetbe 
vette Zele Andris 22 éves 
csavargót, aki a Duna—Tisza-
közét végigszel hám oskod I a 
századosi egyenruhában és 
állatorvosnak adta ki magát. 
A csalások és lopások egész 
tömegéi követte el. Miután a 
legtöbb bűncselekményt Sze-
ged környékén hajtotta vég-
re. Szegedre, szállították és át-
adták az ügyészségnek. 

— Akinek szerencsét ho-
zott a tizenhárom. Rengeteg 
bonyodalom előzte meg Re-
liczky Kálmán volt vásárhe-
lyi rendőrkapitány elítéléséi, 
aki a felszabadulás előtt a 
baloldaliakat és zsidókai in-
ternállatta. Először a vásár-
helyi népbiróság tárgyalta az 
ügyet, die az ottani tanács fel-
oszlott. Majd a szegedi nép-
biróság szállt ki Vásárhelyre, 
ahol a hallgatóság Beliczkyt 
annyira összeverte, hogy az 
ott hozott nyolcévi börtön-
büntetéséi a NOT ezen az 
alapon megsemmisítette és uj 
eljárásra utasította a népbíró-
ságot. Szerda délelőtt lizen-
harmadszor ült össze a nép-
biróság Beliczky Kálmán 
ügyét tárgyalni s ezúttal két-
évi börtönbüntetésre Ítélték, 
amit az előz|etes letartóztatás-
ban eltöltött idővel kitöltött-
nek vettek. A népügyész fel-
lebbezett. 

6. 

II. 5-11-Ó&. 

UJ MŰSOR: 
MAFIRT Híradó 106. 
Francia Hiradó 52. 

Orosz Híradó.. 
Kaukázus gyönygye 

(kulturfüm) 
Ólomkatona 

(színes kisfilm). 
30 éves a Szovjetunió. 

Mindennap d.e. fél 10-től s 
léi 2-ig. Belépődíj egys. 2 Ft. I 

N A P 1 B H M ) 
CsütörLök, február 5. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: A három lestőr. (DI. II.) 

Széchenyi KUmszlnha* fél 4, 
fél 6, fél 8: Nő az ablak mögött. 

Széenenyi mraao Mua o>- iu 
órától fél' 3 óráig íotyttitól&yas 
előadások 

Belvárosi Motí lét 4, íéi 8 
fél 8: Elveszett nászút. 

Korzó Mozi íé> Mi 6 és fél 
8 órakor: A fanlomlovas. 

valamennyi 
13 óráig, 
könyvtár: 

osztály Muzeum: 
nyitva 9-től 

Egyelem) 
oráíg. 

Somogyi sóíiyvtar: nyitva K 
óráig. 

nyitva 

őactgdtftffaíi ®r*fj«B«rt4raa»i 
Franki József: Szt. György-

tér 6. Temesváry József. B. Je-
szenszkyné: Klauzál-tér 9. Sur 
jányi József: Kossuth Lajos-
sugárut 31. 

— Az MKP Belváros I. szer-
vezete vasárnap este (5 órai 
kezdettel Kálvin-tér 6. szám 
alatt műsoros jelmezhálat 
rendez. Mindenkit szerelettel 
meghív a vezetőség. Kitűnő 
zene. Tánc! Büffé! Vacsora. 

— A Szegedi Orvősi ~SzaP 
szervedet tudományos cso-
portja február 5 én délulán 
fél 6 órakor a bőrklinika elő-
adótermébien szakülést tarl. 
Előadók: Sebők Lóránt (Gyu-
la): Megfékezhető-e a tuber 
kulózis? Hutter Károly (Gyu-
la): Az extrapljeurális apicoly-
sissel kombinált csucsplasz-
tica. 

— A ParH/.án hárulok Szö-
vetségének szegedi csoportja 
február 7-én, szombaton dél-
után 5 órai kezdettel a vá-
rosháza közgyűlési termében 
rendkívüli közgyűlést tart. 
Tekintettel arra, hogv a 
tárgysorozaton szerepel a Ma-
gyar Szabadságharcosok Szö-
vetségének megalakítására 
vonatkozó clőmunkálaloknak 
a megbeszélése, ezúton is 
felhívja a vezetőség a Par-
Úzánbaráloik Szövetségének 
valamennyi tagját, valamint 
a Magyar Szabadságharcosok 
Szövetsége iránt érdeklődést 
mutáló minden egyes fizikai 
és szellemi dolgozót, hogy a 
rendkívüli közgyűlésien jelen-
jen meg. 

x Műsoros mű terem bál a 
Hungáriában: február 7. 

x Karékpárgrnnlt dolgozók-
nak heti részletre is szál-
lítunk Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tjsza Lajos-körul 
44. Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 
III •IIBB8B———— • IHIIII* 

Borsnál is főbb a 

„Sirály" 
f ő s re r t i e t i e r á f c 

Nagykereskedőknek rend-
kívül ! engedmény 

Eladási iroda Cserzy Mihály-
utca 3. sz. 

N o i s z ö v e í -
és selyemu}donsá7.oS( 

B Y ö R F Y - n é l 
Klauzál-tér 8. Uolt Bloch mór cég 

E g y e t e m i É n e k k a r T á n c e s í é l y e 
ma esle 8 óraikor. Ady-íér Egyelem. 

rffleloéy jazz! @igányzene! [ 

— A Belváros 1. szervezet* 
ma 6 órai kezdjettel kizárólag 
nők részére sziemináiriumot 
tarl. 

— A 18-as ifjúsági bizottság 
rökusi csoportja ma este léi 
7 órakor gyűlést tarl, melyre 
a tagok megjelenése kőtelező. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet 
ma délután 5 órakor Margit-
utca 20. alatt, csütörtöki ösz-
szejövotele keretében Wizo-
délutánt tart, melyen Gács 
Teri lög yetitetlképes előadást 
tartani a Wizoról és intéz-
ményeiről. Szeretettel várunk 
minden érdeklődő hitteslvé-
rünket. 

— Zene, élményben lesz 
része az üzjemi munkásságnak 
február 19-én délulán 4 óra-
kor a dohánygyár kultúrter-
mében, vil ágiiitjü művésziek 
közreműködésével. Egységes 
kilencven filléres jegyek az 
üzemek részére már kapha-
tók a Délmagyarország ki-
adóhivatalában. 

— Czemegész&égőrök legkö-
zelebbi összejövetele február 
9-én a szokásos időbefi az 
OTI székházában, I. eni. fi s» 
alatl lesz. 

— Vasárnap 48-as énekkari 
verseny. A szegedi 1818-as bi-
zottság vasárnap délután 3 
órakor rendezi meg a Tisza-
szálló nagytermében az ének-
karok megyei versenyét. Ezen 
férfi, vegyes, ifjúsági, illetve 
gyermekkórusok szerepelnek, 

x Köszönetnyilvánítás. Haj-
dú József elhunyta alkalmá-
val kifejezett jóleső részvét-
ért ezúton mond hálás köszö-
netei a gyászoló család. 

— A férj a földön 'dolgozik, 
a feleség párlszemináriumol 
hallgat cimü tudósításunkba 
nyomdahiba következtében 
Tandari Jánosné nyilatkozata 
félreértésekre ad alkalmat. 
Ezúton közöljük olvasóink-
kal, hogy nyilatkozatát nem 
olyan tartalommal lelte meg, 
amint az hibásan értelmez-
hető. 

x Halálozás. Megtört síziv-
vel tudatjuk, hogy ids. Ku~ 
nerth Sándor február 3-án el-
hunyt. Temetése február .Vén 
délután 4 órakor a lrelvárosí 
temetőben. Engesztelő szent-
mise 5-én reggel 8 órakor a 
Jezsuita-kápolnában. A Gyá-
szoló család. 

aflfliu 
Széchenyi 

Fümsẑ ltái 
Szeged Teleion: 490 

PREMIER MA! 

Csütörtöktől 

Csak 16 éven fclttltekitekl 
Az utóbbi évek legizgal-
masabb társadalmi drá-
mája. — Hogyan taszítot-
ta a nyugodt tanárt a 
legnagyobb bünbe szen-
vedélyes szerelme. — Er-
re ad választ a legújabb 
amerikai v itágfiim: 

N ő 
a z a b l a k 

m ö g ö t t 
Főszereplők: 

JOAN BEN NETT, 
EDWARD G. ROBINSON 

Azonkívül IIIRAD0. 

" I Fél 4, fél 6 és tél 8 érakor. 


