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a magyar kormány tiltakozik 
Horthy németországi szerenlése miatt 

A magyar kormány március lí-áu utasilolln washingto-
n i követét, tiltakozzék az ellen, hogv Horthy Miklós közis-
mert fasiszta Itáhorus hitnös a németországi amerikai zó-
nában olyaumórvü mozgási szabadságol élvez, amely lehe-
tővé telte számára a müncheni amerikai főkonzul esküvő-
jén való részvételt, ahol amerikai hivatalos személyiségek 
jelentek meg. Tiltakozott iováhbá a magyar kormány az 
tfllen Is, hogy. ilymódon amerikai tisztviselők Horthyt tár-
sadalntUug rehabilitálják. Jugoszlávia kormánya hasonló 
tartalmú jegyzéket Intézett Amerikához. 

- A csehsz lovák parlamentben 

Hatalmas többsége van már 
Gotíwatd kormányának ~ 

A mult héten megalakult 
11 íásodik G o 11 wal (1-korm ány, 
amely hivatalbalépése óla már 
nagy munkál végzett a továb-
bi,. államosítási program vég-
rehajtása terén, pénteken tar-
totta első minisztertanácsát. A 
kormány mindenekelőtt tudo-
másul vette az uj szlovák 
rahgliizott testület ősszelélelét 
és jóváhagyott löbl> fontost 
törvényjavaslatot. A kormány 
— mint már jelentettük — 
Szerdán mutatkozik Ix1 a nem-
zetgyűlésnek. A parlament ak-
cióbizottsága kérdőíveket kül-
dőit szét a képviselők egyré-

szt.1 címére. A beérkezett vá-
laszok alapján megállapítha-
tó, liogy a nemzetgyűlés 300 
tagja közül legalább 200 tá-
mogatja Gollwald második 
kormányát. 

x TipuscJpők nagy válasz-
tékban kaphatók Prungel és 
Berkovicsnál, Széchenyi-tér 8. 

x Az 598. Jósika Miklós 
cserkészcsapat március 7-én, 
vasárnap délután 5 órakor 
esei készünnepélyt rendez a 
Hungária-szállóban. Meghívók 
a Délmagyarország kiadóhi-
vatalában. 

Tavaszi babátokból és kosztümökbő: 

d i v a t b e m u t a t ó i 
tartok üzletemben f. hó 7-én, vasárnap délelőtt fél 12 
órakor és hétfőn délután fél 6 órakor. — Az' érdeklődő-
ket szívesen látom 

p . r é i c h e r z s i 

Kiskereskedő Hirek 
A Szegedi Külkereskedők Er-

(trikképvisolete, mint a KLSOSz 
kamarai kerületének hivatalos 
iküv®. Helyiségek: Széchenvi-tér 
15.. 1. em. és I.eéhner-ter 6. 

Ülések: 
Msre'Bs 6-án. szombaton 'dél-

II tón 3 órakor-bérkocsisok (Lech-' 
ner-tér), délután 4 órakortc önvv-, 
{xapdr- és irószerkereskedőllí 
vScéchenyd-tér), délután 5 óra-

kor ftvk&kereskedők (Lechner-
lór). 

Máre'ns 7-én: Délelőtt 9 éra-
km-, jelölő ülés a Szééhenyl-té-
ren. Fuvarosok 9 órakor g 
1 jpcbner-léren. Gyúlésolőkészitő 
bisottság fél 10 órakor a Szé-
chenyi-téren. Tüzelő- és épütet-
anyagsznkosztály 10 órakor a 
Srfirfienyi-téren". A kis szakosz-
tályok a Széchenyi - téren 
(cipőkor., /.sók-zsineg, bőr, üveg-
por cet Ián, festék, óra-ékszer, vil-
lauy- és rádSóiceroskedők) 10 
órakor. Alapszabálytervozet 
előkészítő bizottság 12 órakor, 
a végrehajtó bizottság illése dél-
után 4 órakor, gyümölcs- és 
ételtnászerkereúkedo'k ülése dél-

után 5 órakor, valamennyien a 
Lechner-téren. 

Ha a szakosztályok vezető-
ségei a jövőben ülést szeret-
nének tartani,- közöljük a Szé-
chenyi-téri irodával az ielő ós 
a helyiség összeegyeztetése cél-
jából." Az ülésekről jegyzőköny-
vet keli felvenni s ezt két pél-
dányban elkészíteni. Az egyik 
példány a központi irodában le-
adandó. 

Az érdekképviselethez csatla-
kozik a Lloyd és az Utazók 
Egyesülete is. Mindkét szerve-
zet ez ügyben vasárnap veze-
tőségi ülést tart. Az összes ér-
dekképviseletek feloszdó és ala-
kufó közgyűléseiket vasárnap, 
14 én tartják inog. Időpont és 
liely később serül megállapd-
tásra. Az alakuló közgyűlések -
kel kapcsolatban a v. b. a kö-
vetkező jelölő bizottságot küldte 
ki: Matté József, Kende Sándor, 
Megyeri IV. 1, Pirieh János, Vass 
Iriszió, Kovács Krnő, Zsoldos 
János. A közgyűlést előkészítő 
és megrendező bizottság tagjai: 
Szilágyi Sándor, WetLesz Dezső, 
Zsoldos János, Bán. Iriszté, dr. 
Némothy I.ászló és Fodor And-
rás. 

S*inhiB*ptlm •Müvesxeí f f < r e 
A Filharmonikusok Egyesü-

lete nagy agilitással hozzáfogott, 
hogy a nélkülözött filharmo-
nikus hangversenyeket nagy mű-
vészi eseményekkel ismét meg-
szervezze. Három bérleti hang-
versenyt fog rendezni ebben a 
szezonban kiváló szólistákkal, 
népszerű műsorral. Az első bér-
leli hangversenyt március 18rin 
tartja meg a Nemzeti Színház-
ban a világhírű Klempseres Ottó 
vendégdirigensseJ. A nagy kar-
mester Beethoven-estje óriási 
élménnyel fogja gyarapítani az 
idei konoertévadot". Bélieteket 
és jegyeket a D ól magyar ország 
és a Szegedi Népszava kiadóhi-
vatalaiban lehet váltani. 

x Léncrék ma estére hirde-
tett hangversenye elmarad. 

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 8tán, hét-
főn este fél 8 órakor a Zene-
konzervatóriumban. Műsoron: 
Beethoven-, C. Franck- és Ko-
dály-müven. Jegyek 2 forinttól 
a Konzervatórium titkári hiva-
talában. 

x Fihnmaíiné, Vasárnap dél-
Hőit fél 10 és fél 12tórakor a 
Belvárosi Moziban színre ke-

SZÁRAZ IDŐ, A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK 

Mérsékeli északk északkeleti szél, kevés felhő, Mára a 
idő. Többfelé köd. V hőmérséklet alig változik. 

N A P I R E N D 

Szombat, március 6. 
Nemzeti Szinház délután 

órakor: tlárom a kislány. (Ifj. 
előad.) Este 7-kor: Titanic ke-
ringő. (M. I . 13.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél"8: Csókos huszárok. 

Széchenyi Iliradó Mozi dél-
előtt fél Í0 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi fél 4, fél 6, fél 
8 órakor: Vasöklü Bogdán 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Párljaj a tengeren. (A 
negyedik periszkóp.) . 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, féi 8: 
Párizs gyermekei. 

Muzeum: szovjLt kiállítás nyit-
va 9—6 óráig, a szépművészeti 
és ősrégészeti osztály nyitva 
9-2 óráig. 

Somo^yii könyv tár nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Apró Jenő! Kossuth Lajos-

Hf. K. P. Be/varos I. szervezete 
Kálvin-tér 6. szám alatt szombSton,'6..án este 

' 8 órai kezdetfel 

z á r l k ü r t l t á n c e s t e t 
rendez. Minden párttagot szeretettel vár a Ve-
zetőség. Buliéi Tánc/ Vacsora.' 

6 

Do'pozóh Színházának műsorát 
Március 8-án este 
Pénteken, márc. 12., 

7 órakor: 
esle 7jkor: 

T'lanV keringő. D. II. 13. 
Madarász. D. 1. 14. 

/•gyek fcapüatói. ©őrlete* válthatók a JJé(magyarország kiadó 
hivatalában. 

A Szegedi A iamt Ntim/eti Szicháa fte'i mii«ers: 
Szombat, márc. 6., délután 3: Húrom a kislány. — Ifjúsági 

előadás. 
Szombat, márc. 6., este 7-kor: Tttanic keringő. M. I. 13. 
Vasárnap, márc. 7., délután 3: A három lestőr. Bérleiszünet. 
Vasárnap, márc. 7., este 7-kor: Tatra. Gtuseppe Tártáéi ven-

rtégíelléptévcl. Bérletszünet. 

Ma'cíu 6-an a MKP Setváros il, szervezem Kárász-

esto 7ó ra i kazdet te l Táncmulatságot 
rendez.flÜFFÉ. Jó zene. Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség 

rül Esle halkor háború után® sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
c. társadalmi művészfilm. Jegy K. Bokorné: " Római-körút 
ára 50 fillér, kapható, a Déf- Salgó Eva dr. K. Tichy B.: 
hiaigyarorszálg káiadólúvatalá- í tyás-tér 4; Frankó Andor: 
óan ' gonics-tér 1. 

22; 
Má-
Du-

a római operaház, 
világhírű baritonistájá-
nak egyetlen fellépése 

a l e s ^ á l a n 
vasárnap, március 7.-*ÍH este 

Fé l émé i t he yarafc! 

! — A .Magyar Vöröskereszt li> 
re'- A németországi francia meg-
szállási zóna főparancsnokságá-
nak (Direction des Persones 
Déplacées® — »Recherche® osz-
tályától érkezett megkeresés 
alapján kérjük, liogy aki Oláh 
István szegedi születésű (szül. 
1896 december 21-én), vala-
mint Sommer (Szommer) Roger, 
ugyancsak szegedi- születésű 
(szül. 1891 március 30-án) ma-
gvar állampolgárokról, család-
juknak jelenlegi tartózkodást 
helyükről, volt lakásukról vala-
mit tud, szíveskedjék jelenteni 
a Magyar Vöröskereszt szegedi 
irodájában (Széchenyi-tér 16., I.) 
i délelőtt 9—12 óráig. 
• — Ingyenes fihnelŐadás a 
Széchenyi-moziban Hétfőn d. 
e. 8 órakor a Széchenyi-mo-
ziban ingyenes filmelőadás 

, lesz. Bemutatásra kerül az 1., 
2. és 3. számú Honvéd Ilit-
adó, valamint több külföldi 

x Paplanok legszebben ké- katona} tárgyú film. 
szülnek Soösné paplanüzemé-: _ letörték és IrToMtoitík 
ben, Deák Eerenc-uíca 2. j p,agi János Valéria-tér 2. számú 

x A férfiszabó szakosztály < rőföskereskedő üzletét. Az anyu-
március 8*án délulán 0 óra-Jgi kár becslése most folyik. A 
kor gyűlést tart. rendőrség széleskörű nyomo-

x Az Iparos Sakkor március! K'st indított. 
7-én (vasárnap) délután 5 j — Hanglemez-hangverseny 
órakor az ipartestület kaszi- nz egyetemen. Csütörtökön es-
nó helyiségében megbeszélést le a szegedi egyetemi ifjúság 
tart. Kérjük a sakkot kedve-!centenáriumi programja ke-
lő jparoslarsainkat, hogy meg- rétében rendezte a szokásos 
jelenni szíveskedjenek. A hanglemez-hangversenyét az 
Sakkör vezetősége! j Egyetemi Vegyészkör. A k<>-

— összeesküvőt rejtegetett, zél három óráig tartó klasz-
A szegedi összeesküvők közül szjkus darabokból álló műsor 
megszökött a felelőssógrevo- igen gazdag élményt jelentett 
náiíelől TósS Gsedomir GvőrgA a zenekedvelő hallgatóságnak. 
Papdi Antal íeketeszűü gaz- Minden csütörtökön eNte 8-
dálkodó segítségére volt. a szó- kor megrendezd a Vegyészkor 
késben és ezzel bűnpártolást a SzEAG Ady-téri helyiségei-
kövelelt el, amiért az állam- ben a hangversenyét, hogy ez-
védclmi oszt áj v őrizetbe vet- által is hozzásegítse a szóra-
te. Eljárás indúlt ellenei s nép- hozáshoz az egyetem zenc-
hirósági 
ták. 

tárgyalásáig inlernál-

aéts 
KÉNPOR, UJ-NOVENDRA, 
NEODENDRIN, SIIELI.-DOR 
MANT-VVASH, NEOP6L 

összes tavaszi növényvé- j (Kálvária-utca 
de Imi szeren 

péll-só 

mrüszíhygéza 
Hajrsy-ZsJImszky-n. 22. 
(Volt Feketesas-utca.) 

kedvelőit 
— Frizurabeinutató. A fod-

rászmurikások' szakszerveze-
tének szegedi csoportja vasár-
nap délulán 3 órai kezdettel 
a szakszervezeti székházban 

10.) női-férfi 

HÚSVÉTI .CUKORKÁK, 
drágák, tojáscukor kereske-
dőknek / j 

l o n & á 
cukorKíiüzemélxli, * Margit-
utca 19. 

frizura kozmetikai bemulátót 
rendez. Belépőjegy 1, forint. 
A tiszta jövedelmet a görög 
sza badságharcosok javára 
ajánlották fél. 

G ő p H o c s i v e z e t ö k 

f e l v é t e l e 
A Riirt'apesl Szélíwfővdt-

rost Közlekedési Itt. an/4-
buszüzeme gépkoestvezerő-
ket alkalmaz. 

Jelentkezhetnek a 22—40 
éves kor Között személy-
•és leheraiapv jzsgávat és 
legak'tbf) egyéves gyakoriaf-
taí rendelkező gépkocsive. 
zelők. 

Javadalmazás a szak«®r-
vezeti tanács által megha-
lározolt kollektív szerzodlés 
szerint. 

• / 

Jelentkezés 1948 'mrtmlUR 
«-éa, vasárnap rejCíel 8-WI 
14 órá'g Kovai kávéhá 
Kölesei- és Kelemen-níea 
sarok 

a BSzKIH jelenlévő hiva-
talos megbízottjánál. 

— A Magyar Xök Dérnek**-
tikus Szövetségének felsőváro-
si csoportja március 7-én, va-
sárnap délulán 5 órakor mű-
soros nőnapot tart. Előarfó: 
dr. Bánsági József. Büffé — 
Belépés díjtalan. 

x Díszít, kisegjU, a valfxli 
ékszer. Vétel, eladás, csere fö-
lei ősséggel Müllioffernél, 
chcnyi-tér 9. 

— A Bolyai János Mafetwa-
Mkai Társulat márciusi tMití 
szombaton délulán egy negyed 
5 órakor tartja a következő 
előadó ülését a Bolvai-ántéacl 
I. sz. tantermében (Ady-tér J , 
II. cm.) »Dióphantikus App-
voximaciok metrikus tételei* 
címmel dr. Gál István, Sándor 
egyetemi tanársegéd tart elő-
adást. Minden érdeklődőt szí-
vesen lát a társulat vezető-
sége. 

— A Medikus Kör ma, 
Szombaton délután 5 órakor 

bőr kii ni k a előadótermében 
tartja 18. tudományos ülését 
E?.cn dr. Rusznyák István 
elvtárs, budapesti egyetemi hí-
nár, a kiváló lxdgvógvászpro-
fesszor tart előadást -A vese 
működése® címmel. Minden 
érdeklődőt szívesen látnak 

Á k a m s o r s i e q y 
h u * á s m a 
S«rs|c(|ypk 

P E T Ő N É L 
x A gyümölcsös égési évd 

peénietczésél ismerteti a Nö-
vényvédelem ós Kertészet leg-
újabb száma. Ismerteti a csró 
rebogárpajor sikeres jrlJsi 
módját, a legújabb eredmé-
nyes rovarölő permetezést, a 
családikert zöldségtermesalé-
sét, az állati trágyák érték1 t, 
stb. Egy alkalommal a kiadó-
hivatal (Budapest, IV., .Sör-
ház-utca 3.) díjtalanul kübl 
mutatványszámot. 

— Az MNDSz központi szék-
házában március 7-én délután 
5 órakor műsoros nőnapéi 
rendez. E175adó dr. Barkái 
Sándor orvos. Olcsó büffé. 
Társasjáték. Belépődíj nincs. 
Mindenkit szeretettel várunk. 
Vezetőség. 

K l § H U I N G 4 R I A 

SPRESSŐJA 
Egész nep üzemben a legmodernebb géppel 
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