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S e g í t s é g e t 
a görög népnek 

A »Sogit.scgel a görög nép-
»rf mozgalom szegedi titkár-
tógához az alábbi adományok 
érkeztek. A mozgalom eddig el-
él"! eredményei és a hős görög 
sz.ibadságharcosok iránt ineg-
•jilvánulo együttérzés eredmé-
nye az. hogy Szegjed társadalma 
is megmozdul és segítőkészségé-
inek egyre nagyobi) tamijelét 
UBja. 1 

A titkársághoz juttatott ado-
mányokat az alábbiakban fel-
soroljuk ós a nyilvánosság előtt 
köszönjük meg: Siketnémák'In-
tézete alkalmazottai 20, szegedi 
közüli h.id munkásai 366.34, 
MKP rókusi szervezete 116.56, 
ítélőtábla bírái és tisztviselői 
43, Fischer János kőfaragó 
iparíelop munkásai 101, Szegedi 
Dohánygyár dolgozói 711.82, 
Dohánygyári raktár 39.61, Hús-
ipari munkások 200, Középis-
kolai Tanárképző Intézet gvak. 
élt fiúiskolája nevelőtestülete 
I I , Szilléri-sugárnli ált. fiúis-
kola novolőtestülete 15, Tömör-
kény és környéke ált. és nép-
iskola igazgatósága gyűjtése 28 
forint. Árpad nyomda 100 bo-
rítók és levélpapír, Ablaka 
nvomda 100 boríték és levélpa-

K'r, Városi nyomda 100 boríték 
; levélpapír. 
f zuton is lehívja és kéri a 

titkárság, hogy azok, akik köz-
vetlenül juttatók el adományai-
kat a mozgalom céljaira, azt a 
titkárságnak Dózsa György-u. 8. í 
lávheszelő 1300, jelentsél; tó, i 
hogy a központi nyilvántartást j 
rezélIli tudják. 

§zak8x#ro*zell H i rek 

A Ruházati MunKások Szak-
szervezete felhívja tagjait, hogy 
a február 29-i közgyűlésig tag-
dijaikat rendezzél;. 

A szakszervezeti napok me 
nelrendje: Február 20-án, pén-
teken- Picov szalámigyár délután 
3 órakor: Ábrahám Antal; Köz-
tisztaság délután 2 órakor;. Biró 
Mihály, 3 érakor: Száraz Fe-
renc; Községi Élelmiszerüzem 
délután 2 órakor: Szűcs László; 
Vizmíitelep délután fél 3 óra-
kor: Hatvani Jenő; Pályaudvari 
posta délelőtt 9 órakór: He-
gyeshalmi József: Tűzoltók fél 
1 órakor; Fénvszárosi Károlyné. 

Az IVSz MÜnkásegység Klub-
jában va csütörtöki Klubnapot a 
rendes időben megtartjuk. Kér-
jük tagjaink megjelenését. 

A Magyar Vasutasok és Ha-
jósok Szabad Szakszervezetének 
szegedi hajózási helyi csoportja 
február 22-én fél 4 órakor tiszt-
újító közgyűlést tart a szakszer-
vezeti székházban. (Kálvária-u. 
10. szám.) 
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Belváros legforgalmasabb 
helyén 

üzleti kirakat 
kiadó. Érdeklődni B 
adóban. 

ti 

A szegedi paraszfiljuság 
egységbe tömörítése 

A közelmúltban Szegeden meg-
alakult Parasztifjusági Összekötő-
bizottság incgtertolta első ülé-
sét. Ezen megjelent a Nemzeti 
Bizottság részéről Dombi Béla 
elvtárs, aki közölte, hogy rövi-
flesen ők is foglalkoznak ennek 
n jelentős ifjúsági bizottságnak 
megalakulásaival és a legmesz-
•zehbmenően támogatják mun-
kájúban. 

A megtószé1é>seit elhatároz-
ták, hogy a március 15-i ün-
uep égektó minden erejükkel 

igyekeznek belekapcsolni a pa-
rasztfiatalságot. Az egyes helyi 
ünnepségeken lul a szogedkör-
nyéíri falvaktól küldöttségek 
jönnek tó a szegedi ünnepség-
re is. 

A Parasztifjusági összekötő-
bizottság 26-án Sándorfalvára 
megv ki. hogy ott valamennyi 
demokratikus ifjúsági szervezet 
bevonásával gvüiést tartson. 
Ezen felvetik az egvségfes pa-
rasztifjusági szövetség megala-
kításának gondolatát is. 

— Megtalállak a szökevény 
diákleányokai. Tegnapi szá-
nmnkban mcgirluk, hogy kél j 
öiákleány, Gajda Erzsébet és 
Kovács Éva régebbi meglve-
©Bélésük alapján »világgá 
mente. A rendőrségre szer-
eié telefonértesítés jölt, hogy 
a .szökevényeigei a ba jai rend-
őrség elfogta s a két kis-
leányl már uthainditották 
Snvgedro. 

A7, UJSAGIRÓOTTIÍON HÍREI 

Február 19-én este társas 

összejövetel. 
• 

Február 21-én esle fél 9 
órai kezdettel a szokásos 
klubnap. 

* 

Február 22-én, vasárnap 
délután fi órakor dr. Ivano-
vjls György orvosprofesszor 
előadása. 

Február 20-án esle 
Február 24-én este 

dolgozók Színházának műsora: 
Csütörtökön, 19 én esle 7^1;or: Károm Jeslőr. — Néhányjegy 

a Dolgozók Színháza kere-
tében kapható. 

7 órakor: Travlala (I). I. 12.) 
7 órakor: THante keringő. (Vígjáték D. 

I. 13.) 
Kérjük a bérleteket feb-
ruár 20-án délig átvenni. 

Február 28-án esle a Budapesti Állami Nemzeti Szinház ven-
dégjátéka MAJOR TAMÁSSAL az élén OROSZ KÉRDÉS. — Dol-. 
ti" 7- '.; színháza keretében. — Ugyanez vasárnap délután is, de 
El csak kevés jegy kaplintó." 

Major Tamás művészegyüttese csak két napig lesz Sze-
geden. Igv a D. I. és D. II. bérleteket nem tudjuk érvénye-
sítem és áz Orosz kérdés cimü darabol csak a Dolgozók Szín-
háza keretében tudjuk a dolgozók. rendelkezésére bocsátani, 
mégpedig elsősorban n D. I. és D. II. állandó bérlőinek. 

Jegyeket félre nem leszünk, kélünk mindenkit, niinél előbb 
váltsa meg jegvét. 
Március 1-én este 7 órakor: Travlala. (D. II. 12.) 

J !k kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

* t?ei«if' l ! ün' Meififfltt SuaMz inthora: 

Csütörtökön, 19-én este 7órakor: 
Pénteken, 2()-án este 7 órakor: 
Szombaton, 21-én délután 3-kor: 
Szombaton, 21-én esle 7 órakor: 
Vasárnap, 22-én este 7 órakor: 
Hétfőn, 23-án este 7 órakor: 
Keddén, 24-én este 7 órakor: 

A három trslőr, (Bérletsz.) 
Travlala. (D. I. 12.) 
Három a kislány. (Ifj. előad.) 
T'lanlc keringő. (Premier.) 
Tütanlc kertneö. (A-bérlet.) 
Travlala. M. I 
Tttanic keringő. D. I. 13. 

B e f e l e z ő d ö í t a v á r o s i a n y a ! 
h á r o m h e t e s p á r ü s k o l a 

Szombaton tartotta az MKP 
várostanyai esti párliskolája zá-
róvizsgáját és vasárnap a záró-
ünnepélyt. 

Erdős János, az MKP Nagv-
szegedi Végrehajtó Bizottságá-
nak tagja a-" legnagyobb elisme-
réssel nyilatkozott az elért ered-
ményről*. 

Vasárnap délelőtt kezdődölt 
a záróünnepély. Népgyűlés ke'-
retétón Tómba ez Imre, az MKP 
Végrehajtó Bizottságának elnöke 

mondott nagv- tetszéssel foga-
dóit tószédet. Délután osztották 
ki a bizonyítványokat és könyv-
jutalmat, ahol ugyancsak Tom-
Ikícz elvtárs méltatta a tanulás 
jelentőségét. Szabó István uj-
gazda köszönte meg a/ MKP-
íiak a tanulási lehetőséget,- majd 
Straek János iskolavezető mon-
dott záróbeszédét. Befejezésül 
a pártiskola hallgatói kultúr-
műsort mutattak tó. amely után 
társasvacsorál rendezlek. 

s p o r t 

A sportot a d e m o k r á c i a s z o l g á l a ' á b a 
ke!9 áUitani 

A Magyar Kommunista Párt 
kezdeményezésére Madarász 
Endre, a" Nemzeti Sportbizott-
ság titkára sportankétot tartott 
Szegeden. Az ankétról egy íz-
ben már beszámoltunk, de szük-
ségesnek tartjuk, hogy rámulas-
sunk Varga Pál felszólalásának 
egyes részleteire. 

A szf.gedi sportproblémákkal 
kapcsolatban Varga elvtárs rá-
mutatott, hogy csak egy mód 
van arra, hogy a sportolni ki-
vánó tömegeknek lehetőséget 
adjunk, ha több kis üzem ösz-
szefog egy nagyüzemmel vagy 
társadalmi egyesüleltel és n 
széles tömegeket maga mögé ál-
lítva erős egyesületet alkot. 

A labdarúgás népszerüsitése 
és fejlesztése érdekében a 
MaDISz ismét megrendezi a me-
zítlábas bajnokságot, még szé-

lesebb alapon, mint íz elmuil 
esztendőtón. 

Feltéllenül szükséges hogy a 
demokrácia biztosítson helyet a 
sportban is a népi elemeknek, 
meg keli szervezni a tanyai 
sportközpontokat, amelyeiknek 
feladala a tanya és faIvi spor-
tolni vágyó fiatalságának össze-
fogása. ' 

A felmerült problémákra az 
MKP sportprogramja a legfJWcé-
letesehb megoldásokat Látja elő-
re. Az MKP sportprogramjának 
realizálásával a sport végül az 
igazi célt fogja szolgálni: a 
testi és lelki felemelkedést, uj-
tipusu ember megteremtését. A 
sportot a demokratikus fejlődés 

; szolgálatába kell állítani, i'ejez-
i te be yarga elvtárs nagysikerű 
előadását. 

í r ó g é p e t , s z á m o l ó g é p e t 
legmagasabb áron uásárol 

5ZEHE5I iroőagfp udllalat 
Széchenyi tér 7. Telefon: 6-41 

f) uiőíh legnagyobb ireáa-

gép import vállalata. 

V a s á r n a p S z ö g e d ftK-Dé!i ifi vá ioga fo f f m é r k ő z é s 

A Szeged tegnap rféiután egv-
más Között tartott kélkapus ed-
zőméraőzést Újszegeden. Az ed-
zésen két próbajátéxos vett 
részt. Mindkettő csatár. Az 
egyik pesti, a másik vidéki. A 
megszerzésükről egyelőre még 
nem döntenek. Holnap délután 
erőnléti eazést tart a csapat. 

i Vasárnap a Szeged szabadna-
pos, de azért nem pihen, hanem 

ja kitűnő déli ifjúsági válogatott 
.csapattal játszik délután 3 érni 
kezdetid a Vasutas-stadionban. 
Elölte 1 órakor az SzMTE ifi -
SzAK, ifi barátságos mérkőzés 
kerül sorra. 

A ma", röplabdaniérkőiérek 
Ma este léi 8 órakor Hapoel— 

Rendőr »B«; 8 órakor Posta-
Rendőr »A« Kerületi röplabda 
bajnoki mérkőzések kerülnek le-
játszásra a rókusi tornacsarnok-
ban. • 

Vasárnap 
Tisza—Honvéd mérkőzés 

A Tisza vasárnap délelőtt 11 
órakor a Honvéd elten játszik 
barátságos mérkőzést az Ady 
Endre-téren. 

SzMTE -Tompa 
visszavágó szegeden 

Vasárnap délután 3 órakor 
játsszák le a Hunyadi-téren az 
SzMTE—Tompa visszavágó mér-
kőzést. 

Országos nő; hírverseny 
Szegeden 

Vasárnap a Postás rendezésé-
ben országos Kizárásos női lőr-
versenv kerül lebonyolításra reg-
gel 9 órai kezdettel a Belvárosi 
Mozi feletti v ivó teremben. 

Rádió 

ÁLLANDÓ MÜSOH&Z LM«K: 

BUDAPEST I. 6.30: Falurá-
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: 
Hírek, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepítési kormánybiztosság 
közleményei. 10.00: Hirek. 12: 
Harangszó ,híre*. 14.00: Hirek. 
15.15: Hádióislfola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hírek, sporlhirek. 21.50: Hirek 
és krónika orosz nyelven. 22.00: 
Jlirek, mit hallunk'holnap? 0.10 
Hírek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek és krónika fran-
ciául. 

BUDAPEST II. 18.00: Hírek. 
21.00: Hirek. 

Csütörtök, február 19. 

BUDAPEST I. 7.30: Katolikus 
vallásos félóra. 8.00: Reggeli 
zene. 8.45: Uj gyógyszerek. Az 

l <É!et és Tudomany« műsora, 
í 9.00: Délelőtti muzsika. 12.15: 
Zenekari muzsika. 12.45: Lajos 

I Fülöp. 13.00: Couperin: 4. Ki-
rályi versenymű. 13.15: Magyar 
nóták. 14.10 Hogyan terjed n 
baktériumos fertőzés. 14.30: 
•Mai holiano orgonazenc*. — 
16.00: Bánhidy Ilona zsidó és 
jidois dalókat énekel, 16.30: A 
Rádió Gyermekújság műsora. — 
17.10- Á Haaifogoly Hiradó rá-
dióközleményei. 17.15: A Vörös-
kereszt közleményei. 18.00: Du-
navölgyi Ifiradó. 18.30: Magyar 
nóták. 18.45: A növények rej-" 
lélye megoloődik. 19.00: Részle-
tek Hánnei; Sámson c. orató-
riumától. 20.30: Sámson c. ora-
tórium folytatása. 21.15: Falu-
rádió. 21.<10: Szórakozlnló mu 
zsika. 22.25: »Zeneország nem 
volt, hanem jazzU 23.00: Szív 
küldi szívnek szívesen. 

i BUDAPEST II. 17.00: A Hi-
j vatásos Zenészek Szakszorve-
izele Cigány Szakosztályának 
klubnapjáról. 18.30: Részletek 
Moniustko: Az elvarázsolt kas-
tély c. operájától. 18.40: Jazz 
kedvclők iskolája. 19.00: Fa-
lurádió. 19.15: Tánczene. 19.40 
Egy ismeretlen naplóiából. 20 
Liszt: Mefisztó-keringő. 20.15: 
Heti sportszemle. 20.30: A Rá-
dió szabadegyeteme. 21.15 
Tánczene. — '22.15: A bostoni 
szimfonikus zenekart Friedler 
vezényli. 

Aprőliirdetése 
TTJTaTk « i á s 

MAGÁNOS fiatal özvegyasszonyt 
keresek, ki a háztartáshoz és 
varráshoz is ért. — Leveleket 
-.Szabadsági jeligére a kiadóba 
kérek. 
15 éves leány jó házhoz g y e r -
mek mellé ajánlkozik. Cim a 
kiadóban. 
EGYEDÜLÁLLÓ konyhai segéd-
erőt egész napra felveszünk. — 
Kiss Dávirt-palola. 1. em. 4. 

m A d á s - v é l r l 

BEI.YEGGYÜJTEMENYT, tömeg-
bélyeget a legmagasabb áron 
veszek. Falus tólvegkereskedés, 
Iskola-utca 29., Fogadalmi tem-
plommal szemben. 
ISÖI átmeneti kabát, ruha, ci-
pő, esőKöppeny, stb. eladók. — 
Apponyl Albert-utca 25., L 5. 
LACZKÓ órás, ékszerész, Kárász 
utca 14. Keresse fel üzletemel, 
nagy választékot talál órákból, 
ékszerekből, (Olcsó árak). Nagy 
óra- és ékszerjavitőmühely. 
POLITÚROS és feslett háló-
szobák Bálint műbútorasztalos-
nál, Gyertyámosi-u. 2., (Petőfi 
Sándor-sugárut 25.) 
ELADÓ 4 m valódi cérnafiié 
30 cm széles csipke és 4 m 
tótét 20 cm széles. Megtekint-
hető Korda könyvkereskedés-
ben, Apponyl Albert-u.tea 

I HAZAK: Marx-tér 17., Bocskay-
utca 8/a., Bokor-utca 7., lloldog-

I asszon v-sugárut 5.. eladók. Ért. 
<Erdélyi ügyvédnél, Marx-tér 17., 
délután 3—5-ig. 

iPÜRKÖLOGEP e.adó. Mércy-u. 
I 12. szám."Dobrai náaogos. 
j GVERMF.KSPORTKOCS). csont-
szinü, jó áilnpolnan eladó. — 
Mérey-utca 12. Dobrai bádogos. 

FIGYELEM! Ritka alkalom! 
Szép komplett ebédlőbutor áron 
alól eladó. Érdeklődni Klauzál-
tér 8.. Rózsa-szalón. 

JóKAKBAN lévő háló- ós fél 
hátószobabulor alkalmi áron el-
adó. Érdeklődni Dugonics-tér 11 
II. emelet 10. 

HASZNÁL! bútort, hibásat is, 
megvételre keresek. Klein, Pá-
rizsi-körul és Marx-tér sarok. 

HASZNÁLT .Saudlauferc eladó. 
! Kovács, Török-utca 7. Agjmak 
való szilfát veszek. 

FÉRFICIPö. férfiernyő jutá-
nvos árén eladó. Dózsa György-
utca 16., földszint 1. 

TELJESEN uj, dupla selyem 
damaszt kompiért. egyszemé-
lyes ágyhuzat jutányosán eladó. 
Margit-utca 9. 

Tí ZTFA kemény, luskózott 26.96 
minden mennyiségben kapható 
Fercnczi fáspince, Oroszlán-
utca 6. 

l a k á s 

EGY- vagy kétszobás lakást ke-
resek köijségmegléritéssel. Jel-
ige- »Világosi. 

— r t f ' i t n l t m i — & „ • 

BELVÁROS közelében üzlethe-
lyiség átadó. »Forgalmas * je-
hgére. 
PORTAI.OS üzlethelyiség forgal-
mas helyen l>erendozéssei át-
adó. iTlungária-száliói jelige. 
RÖVID- és kőtöttáruüzlelhe* 
pénzes szakembert keresek Bel-
városban. Ajánlatokat »JóJhnení 
üzleti jolígéro a kiadóba kérek. 
ÜZLETHELYISÉG a Belváros 
forgalmas helyén berendezéssel 
elköltözés miatt átadó. »Sür-
gős« jelige. 
NAGY teraiet asztalokkal kere-
sek bértó kb. három hélre. K»-
vács, Dáni-utca, rádióüzlet. 

Felelős szerkesztő; 
DR. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LASZÍ& 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség Jókai-utca X 

Feielős szerkesztői telefon: 
Szerkesztőségi telefon; 103 

Nyomdát szerkesztőségi teteti 
este 8-tól- 873. 

Kiadóhivatal Kárásas-ttteiP 9-
Telefon 325. 
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