
DF.LJHAGYARORSZAG Szerda, 1948 máreihvs ). 

F e l h í v á s e l ő f i z e t ő i n k h e z ! 

Kérjük havi éi heti előfizetőinket, hogy igen 

Jontos ügyben ezt a szelvényt pontosan és olvas-

hatóan kiöltve sürgősen juttassák el a Dél-

mugyarotszúg kiadóhivatalába Kárász-utca 6. 

szám alá. 

S'inhia • f i l m •Művészet 

N é v : . 

Lakhely: 

Havi rutry heli előilzető: 

Munkaversenyre 
h í v a ki a szegedi egyetem ifjúsága 
a budapesti egyetemistákat 

A Szegedről kiinduló Arccal 
® társadu ;oni tatéi mozgalom 
megtartotta első ankétját. A 
mozgalom megindítói a szegedi 
egyelem; ifjúság köréből kerül-
tek ki. Céniik az, hogv az e/'ve-
letni ifjúság, amely ráébredt a 
társadalomtól váló eddigi elszi-
geteltségére, kapcsolatot keres-
SCÍI és találjon a magyar Utasa -
italommal. Dicsére lükül mond-
juk, hogy még a mozgalom for-
mális megindítása előtt igen 
szép eredményeket mutattak fel, 
melyek közül csak egyet emlí-
tünk, az a.sóvárosi napközi ott-
hon felállítását. 

A pesti egyetemi ifjúság kép-
viselői magukévá tették a sze-
gediek célkitűzéseit és ezzel az 
.Arccal a társadalom felé« moz-
gatem •rsxágos jellegűvé váif. 

Ugyanakkor a szeged". egyetemi 
ttfüsAg umn'i.aversenyre hívlaki 
a pestieket. A iimnkaverseny 
máre'us 1-töl junius l-ig tari. 

) A szegediek programjában 
kulturális vonalon napközi ott-
honokban bábjátékok rendezőre, 
ingyen tankönyvek, füzetek be-
szerzése, pedagógiai vonalon 
ujabb napközi otthonok felállí-
tása és a szegedi Gyermekváros 
felépítése szerepel. Ez utóbbi-
hoz különben a budapesti tech-
nikus kör nevében Adonyi Zol-
tán és Szaiféter Júlia a mérnöki 
munkákban való segáitségülket is 
felajáiiiolták. Az Apáthy István 
medikus kollégium tagjai külön 
feladatút az Apáihv ekészsé-g-
áltoiuás feláil'htaát vállalták el. 
Szeged' társadalma nagy érdek-
lődéssel lek int az uj típusú egye-
temi ifjúság vállalkozása elé. 

S x a x f i i re* 
— • 

A Könyvkölőmunkások Szak-
jsaervezete március 3-án, szer-
fair.r, (létután fél 5 órakor havi 
taggyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A Szegedi Orvosok Szákszer-
vezete tudományos csoportja 
március 4-én, csütörtökön dél-
után tudományos ülést tart a 
bőrklinika előadótermében fél 
6 órakor. Tárgysorozat • Bemu-
tatás; Fazekas I. Gyula (tör-
vényszéfci orvostan): Fulladá-
sos halál Scieroma kövelkezlé-
lien. Élőadások: Szenes Tibor— 
Halmágyi Dénes (belklinika): Ál-
talános törvényszerűségek a ve-
seküszöb kialakulásában. 2. Hal-
mágyi Dénes—Zelen ka Lajos 
(Ivet- és női klinika): Az én-
elampsia renalis coinponense. 
Pontos megjelenést kér n veze-
tőség. 

A Fodrászmunkások! Szakszer-
vezete március 3-án, szerdán 
délután 6 órakor tisztújító köz-
gyűlést tart a szakszervezeti 
székházban. 

A kéményseprőmunkások már-
cius 5-én, pénteken délután 4 
órakor taggyűlést tartanak a 
szakszervezeti székházban. 

Az IVSz >!unkáse©ség Klub-
ketran « szokásos klubnap cstt-
fUrtököJt- máre'us 4-én délután 
í éra" kerdellel les/ megtartva. 
Kérjük a tagokat, e-g ben a sxak-
uratüz' vezelőket és ttzambtaott-
•dtft" I agaira!, vegyenek minél na-
gyobb számban részt a klub-
napon. Zene, tánc, társasjáté-
kok. könyvtár, újság állanak ren-
de hÍ evésükre. 

x Léner-quartett, a világltt-
rü ma©ar vonósnó©'es sze-
gedi han©"ersenye szom ba-
lon, niárcjtís (5-án fél 8-kor a 
Tiszában lesz. trénerek. Buda-
pestem a ̂ napokban már 5 
hangversenyt adtak zsúfolt 
házak mellett, (Koncert.) 

Dr. BÁRÁNYI JÁNOS (zon-
gora) és CSUKA BÉLA (gor-
donka) szerepelnek a Collegium 
Musicum 7-ik bérleti hangver-
senyén, m á r c i u s 8-án, hét-
tőn este fél 8 órakor a Zene-
konzervatóriumban. Műsoron: 
Beethoven-, C. Franck- és Ko-
dály-müveK. Jegyek 2 forinttói 
a Konzervatórium titkári hiva-
talában. 

Március 5-én, pénteken a 
Magyar-Szovjet Müvelödé&i 
Társaság védnöksége alatt 
díszelőadás. Színre kerül a 
• Szorocsinszki vásári, Mus-
•sorgszkij operája. Kedvezmé-
nyes jegyek a Dé!ma©aror-
szág kiadóhivatalában kapha-
lók. 

h i r e k 

Léfter-quarfett 
hangversenye 

márc. (5, szombat Tisza fél 8 
(KONCERT) 

s a k k 

Államrendőrség 
szeged" kapitánysága 

Cukorkék 
minőm ntinősé«_;l>en 
LEGOLCSÓBBAN 

K o v á c s i m r e 
Tisza Lajos-körut 48. 
Telefon- 2—45. 

Szám: 954/1918. 

Tárgy: Szegedi Sportva-
dászok Társasága mér-
gezési engedélye. 

h i r d e í m é i i y 

A Szegedi Sportvadászok Tár-
snsííga a Szeged városhoz tar-
tozó vadászati területére mér-
gezési engedélyt kér. Mérgezése-
ket a szegedi fehérlavl madár-
védelmi (állami rezervációs) te-
rületen óhajtja végezni. 

A fenti terület határvonala: 
SzaIymar—Sándorfalva összekö-
tőút. Szeged -.Sándorfalvi müut, 
Fehértó töltésvonala, Szeged-
Budapesti nemzetközi ut. 

Felhívom az érdekeltéket, 
hogy esetleges észrevételeiket 8 
najrén belül jelentsék be a sze-
gedi rendőrkapitányságon, I. 
emelet 8. ajtó. A 8 nap eltelte 
után tett bejelentés figyelembe 
nem vehető. 

Szeged, 1918 február 21. 
A kapitányság vezetője : 
D'.czlalussv Ferenc sk. 

rendőr-vezérőrnagy 

gőzellátási közlemények 

Szappanir osztás. A zsiradék-
jegy 1 (arabs cgv), a márciusi 
72. nyomtatványszámu nehézkest! 
munkáspóljcgv" I. (római egy), 
a márciusi 22G b. nyomtatvány-
számu terhes és szoptatós anyák 
pól jegy ének 1 (arabs né©), a 
márciusi 225 b. nyomtatvány-
számu csecsemők liszlpótjegyé-
nek B (na© b) jelű szelvényérc 
20 dkg. szappan vásárolható. 
Kereskedőd március 10-ig be-
szedett jegvokre kapna!; kiuta-
lást. Az 1120. sorszámmal el-
látott kereskedők március U-én,' 
a 121—240. sorszámmal ellátot-
tak március 12-én és a 210-től 
végig® sorszámmal ellátottak 
március 13-án kötelesek a je-
gvekkel elszámolni. Polgármes-
ter. 

m m c ' u ! 3 . >n, s z e r d á n e s i e 6 o r a n o r 
n z m k p belvnros i . pártszervezetében 

KAlvln-tér <>. s zám ala l t 

í ó r á s v i d á m m i i s o t 

Előadják az MKP Hannszegedi pártiskola hallgatói. Beíépődll nincs 

Sze geo város egyéni bajnok-
ságai l>efejeződlek. A versenyek 
14— 16-os csoportokban zajlot-
tak le. Az I. osztályban, amely-
nek eredményéről már beszá-
inoltunk, Mák] Rendes A., Kon-
rád, dr. Tarnaí, dr. Bakos, Tó-
bús a sorrend. — A II„ osz-
lály városbajnokságát Berta Jó-
zsef (Dohány©ár) nyerte. Ber-
tának még ez az első e©éni 
versen ye. Eredménye különö-
sen azért ériékes, mert rámu-
tat arra, ho© igenis vannak 
értékek Szegetlen szép számmal, 
akiknek felszínre kerülése még 
fókozotlabban fogja megerősí-
tem az eddig is elismertén jó 
szegedi snkxozfct. 2. Patyi (Kis-
iparos) l'él pontlai maradt az 
első mögött. Kis rutin mellett 
az első helyre joggal szárait-
hatolt volna. 3. Komócsin (Vas-
utas) a verseny favoritja volt, 
de egy-két indiszpoiiaJt nap meg-
fosztatta az első helytől. 4. Der-
sziel) kétségtelen a verseny leg-
képzettebb elméleti játékosa. 
Siilusa a támadás! Ezért sűrűn 
áldozatokra ragadtatta magát, 
amely nem minden esetben ve-
zelcti eredményre. A mezőny 
többi játékosa több jó játszmát 
produkálva szinte egyvonalbffn, 
egyformán veszélyeztették az 
első hej vei; sorrendjét. — A 
III/a. osztályban első Tóth I.. 
(Kender gyár). A versenyen te-
hetségét mzonyitotta be. Egyik© 
azoknak az ifjú játékosoknak, 
akik talán egy-két év múlva 
oszlopai lehetnek a jé szegedi 
sakkozásnak. Marton, 3. Tóth 
í. 'kendergyári játékosok). — A 
III h osztályban első lett Szaró 
P. (gázgvár-autóbuszüzemV Meg-
érdéinelten hizlos és fölényes 
játékkal szerezte meg az első-
ségei 2. H<»gve (Dohánygyár), 
3. Molnár Béla egyesületen kí-
vüli játékos. 

— Bortié! viteleiben pálTaül 
Kecskés István kispesti gépko-
csivezelő. Ennek során szidta 
az ország vezetőit és a demo-
kráciái. Kijelentette, ho© rövi-
desen Ilorthv lovagol be az or-
szágba koronával a fején és ak-
kor mindén jóra fordul. Eljárás 
indul! ellené, de Kecskés Ist-
ván megszökött Országos körö-
zés alapján a szolnoki államvé-
delmi osztály őrizetbe vette ós 
átadta a szegedi népügyészség-
nek. ahol dr Lippay László nép-
ügyész kihallgatása után letar-
tóztatta. 

— Az aperáett sikerült — * 
beteg beleim!!. Kajos Ferencné 
makói gazdál.iodó feleségénéi 
egészségi okokból a terhességet 
incg kelteit szakítani. A műté-
tet egy orvos végezte el s a 
lieleg néhanv nap múlva bele-
hall. Mint kiderült, a méhfalat 
két helyen átfúrta és a vékony-
belet is két helyen kiszakí-
totta. Az orvos ellen eljárás in-
dult. 

DERÜLT, SZÁRAZ IDD 
Gyenge szél, kevés felhő, száraz idő, többfelté kód, uté*-

sékell, nyugaton erős éjszakai fagy. Nappal enybesi-g. 
A Tisza ma Szegednél 122 (31). Vizének itőiuérséhleto 

§—1 fok. A jég Tokaj és Szolnok közölt helyenként /ajtüh. 

N A P I R E N D 
Szerda, íuitacius 3. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Madarász. (Premier.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 'S: Hamupipőke. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél 
előtt fél 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Kákóczi Mozi fél 4, fél 6, fél 
8 órakor: Legény a talpán. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: A sólyom útja. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: 
Pilólaszerclcm. 

Múzeum • szépművészeti és ős-
régészeti osztály nyitva 9—2-ig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nvitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszer tárak: 
Apró Jenő: Kossuth Lajos-

sugarat 59; Nyilassy A. örök. 
K. B okomé: Római-körút 22; 
Salgé Éva dr. K. Tichy R.: Má-
(yás-tér 4; Frankó Andor: Du-
gonics-tér 1. 

A Csillagbörtön 
becsületesebb* lakói, akik nem 

imlildkni bűnökért és közellátási 
bűncselekményekért, hanem 
•közönséges* vétségekért kerülj 
tek a szürke négyszög falai 
közé. u börtönmühelyben foly-
tatott munkájukkal megtakarított 
rór forintjukból több mint 500 
lórin tot adományoztak a görög 
szyibadságharcosok javára. 

A demokrácia virága ugvlát-
szik már a börtön árnyékában 
is kivirul.. . 

oOo 

— Ujabb adományok a gő-
l iig szabads ágha r cos ofen ak. A 
görög szabadságharcosok ja-
vára a Segítséget a görög 
népnek* mozgalom szegedi tit-
kárságához az adományok 
igen szépen ©ülnek. A Nem-
z.elí SedéJy szegedi csoportja 
logutóbb a kövei kezd adomá-
nyokai juttatta erre a célra: 
Országos Bünlelő Intézet köz-
törvéaiyi letartóztatottjai 527, 
Orion Bőr©ár dolgozói 105, 
Rókusi ált. iskola 11.78, Szo-
gedi Tudománye©etem gyógy 
szer és vegyészeti intézet 9, 
Fodorlelep MKP szervezete 
GO, Országos Gyógyszerész 
E©-csittét szegedi csoportja 
158, Hajójavító Telep mun-
kásai 33.90, Szőregi Petró-
l e u m © ^ szellemi és fizikai 
munkásai 455 forint. Deák 
kés- és acélárn©-ár éré munk á-
sa1 43.50, Szegedi Közúti Híd 
dolgozó: 38fi.60, Pénzü©igaz-
galóság dolgozó) 111.13 forint. 
.4 Nemzeti Segély titkárságá-
hoz eddig befolyt adonuyiyok 
összege a mai napig összesen 
8059.05 forint. Ismételten ké-
rik, ho© a görög szabadság-
harcosok javára gyűjtött ado-
mányokat a mozgalomnak a 
Nemzeti Segély hivatalában 
működő titkárságához leadni 
szíveskedjenek. (Dózsa Gy.-u. 
8., II. em] Telefon 13-00.)' 

X Konyhakerti niaüvati 
szaküzleté Áko* magkereske-
dés Szeged, Kiss-utca 

— FehéTváry Béla 
örnajtgyá történt előléptetés® 
őszinte örömmel tólö «L Sze-
ged város dolgozóit. Fehér-
váry Béla kerületi parancs-
nok elődei mindént megtet-
ték, ho© a demokratikus hon-
védség 'jóhirét lerombofjáb, 
ho© a dolgozókat és a hon-
védeket ©-©mással szemiie-
állitsálk. Anyagilag és politi-
kailag egyaránt csúfosan meg-
buktak a régi vezetők s ho© 
az Orioy-féte bűnszövetkezet 
helyén ma e© valóban <fe-
mokratikus honvéd'kernlet dol-
gozik, az elsősorban Fehér-
váry vezérőrna©- érdeme. Elő-
léptetése annak a tántorítha-
tatlan, becsületes, szívós muo-
káiuik az elismerése, anvejyet 
u magyar honvédség mogSaer-
vezéséíien, meglisztitásáhaxí 
és demokratizálásában három 
év óla lankadatlan szorgalom-
mal végzett. Büszkék vagyunk 
városunk katonai parancsno-
kára, annái is inkább, miért 
tuiijuk,"" lio© a kommunista 
Fehérváry tábornoki kineve-
zése jKÍrtimk és ezáltal a ma-
avar demokrácia ujabb sike-
rét, erősödését jelenti. 

x A Szegedi Iparok Énekliar 
tanórákat március 5-én 

(pénteken) este 8 órakor aa 
Ipartestületben (Kaszinó) meg-
kezdj. Felkérjük a volt Sao-
gedj Polgári és Iparos Dalár-
da tagjait, továbbá a dr.lt ked-
velő iparostársakat, ho© a 
tanórán megjelenni szívesked-
jenek. Uj tagokat szívesen lá-
tunk. A Szegedi Ipartestület. 

ü i t U O A s a t 

'ZZZLT!: *est, <8s#tit 
— Adományok. Az MNDSa 

szatymazi szervezete teadél-
ulánt rendezett, melyneJ; be-
vételét, 150 forintot a görög 
szabadságharcosoknak, fele-
részben az árvízkárosultaknak 
adományozták. 

I s t v á n 
tüzelő- és lpitőanyagkere«-
kedő. — Bolilojtas,iz»n,v-sa-
gárat 17., Telefon: 3—65, 
Eladás fogyasztók részére 
minden mennyiségben. 

R é x g á fc, hénpor , péli só, 
konyhakerti magvak kapkattk 
M O S z K , V a í e r i a - l e r 4 . 

— Kényszermunkára 'féli 
gciüelkész. Rokonai Béja inó-
rahalmi segédleikész 1944 nya-
rán uszító beszédbket tartott 
hiveá előtt. Sziilla az oroszokat 
és kommunistákat s a háború 
továbbfolytatása mellett izgatót!. 
Népbirósági eljárás indült el-
lene s a segédlelkész jónak 
látta kereket oldani. Távollété-
ben tartott főtárgya]ást a nép-
im-óság Kovács László tanácsa. 
A segédlelkészl tin contu ma-
ttam • hatévi kénysz-enmmkára, 
tízévi jogvesztésre, állásvesztés-
re és esetleges vagyonának el-
kobzására ítélte. 

Az Ujságiróo&íhon hirci 

A Sz,egedi Ujsúgiirók és Mű-
vészek Otthonának választ-
mánya március 5-én, pénte-
ken d. u. fél 4 kor ülést tart. 

dO 'OOSMv* f i l á r e s h a r i L v e r s e n v © 
•m-

í948 március r.-án déiután 5 érakor a OoliánvgYárban 
Közreműködnek: 

a* I,<éiier~ci*ialrteia 
P a p p tJuiia (ének) 

Várnagy La jos (hegedű) 
Zongorán kísér: K o ü á r Pa i 

Jegyek SO filléres árban a Délmagyarország kiadójában kapliaták 


