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Centenáriumi 
motoros Yeivonutas 

Március 15-én minden eddigi 
méretet meghaladó ünnepi fel-
vonulást rendez a Centenáriumi 
Ünnepség Rendező Bizottsága. 
Gyülekezés a Marx-lércn már-
cius 15-én reggel 8.30 órakor 
kezdődik. Ferkémet mindenkit, 
aülí.i kerékpárral, motorkerék-
párral, s'zemélV- és tehergép-
kocsi"; a I vagy IxériiOcsayai ren-
delkezik, n gyüléxczőn jelenjék 
meg, hogy a diszfclvonulás nic-
nclélie hesorolhass:ik. Minden 
jármű nemié tiszinü szalaggal 
feldüszitendö. 

— A pedagógusok tovább-
képző tanfolyamán csütörtö-
kön. 11-én délulán 3 órakor 
dr. Ánlalffy György: "Társa-
dalmi formák«, pénteken, 12-
én délulán 3 órakot] flr. Zsám-
bóki László: »A mai lélt^ktafi 
gyakorlati eredményei* rím-
mel tart előadást a Klauzál 
Gábor-gimnáziumban. 

Munkave.senyt indított 
a szegedi Vegyészkür 
A szegedi egyelem vegyész-

hallgatóinak köre centenáriu-
mi közgyűlést tartott. Ezen 
Kiss Árpád professzor és Ki-
kindai Tivadar ifjúsági elnök 
meghirdette a vegyészkör 48-
as munkaversenyét, amelynek 
lényege a szaktanulmányok-
ban való fokozottabb elmélye-
dés és a digkközöségk munká-
ban való tevékeny részvétel. 
Bálint Ervin főtitkár tartal-
mas beszédben emlékezett 
meg az eddig elért eredmé-
nyekről és a centenárium évé-
nek jegyében felhívta a hall-
gatókat, hogy minél jobban 
és többet tanulva, dolgozva, 
legyenek méltók a 48-as ifjú-
sághoz. 

— A Hódi-cipőgyár dolgo-
zói 40 32 forintol adományoz-
lak a görög szabadságharco-
soknak. 

Csak 2 napig Március 11, 12 

Pogóny Lá^ló 
budapesti r ád lóénckes fazz-számokkol 

a CAPR IBAN 
City Jazz! Záróra reggel 5 órakor! 

— A SzubatKághareos Szövet-
ség közgyűlése. A Szabadság-
harcos Szövetség március 14-én 
tartja rendkívüli közgyűlését a 
városháza közgyűlési termében. 
A közgyűlés ulán a kél szegedi 
motoros egyesület, a DMSE és 
a Tisza, valamint a szegedi ke-
rékpáros egyesületek diszfe[vo-
nulás t rendeznek. Gyülekezés a 
Z só tér-ház előtt fél 12 órakor. 
A dfezfélvonulás uti'un a Szabad-
ságharcos Szövetség megkoszo-
rúzza a Kossuth-szobrot. Az ün-
nepség után háztömbkörüli mo-
torverseny lesz helybeli és vi-
déki versenyzőkkel. Március 
15-én az összes szegedi verseny-
zők a Marx-téren gyülekeznek 
reggel 8 órakor és külön teher-
gépkocsival részivesznék a nagy 
(elvonuláson. 

— I'plöf'-staíéla. Á Centená-
riumi Rendező Bizottság fel-
hívja az egyesülelek, pártok, in-
tézmények. üzemek, kollégiu-
mok ifjúságát, hogy vegyenek 
részt március 15-én az ünnep-
ségeket kezdő Petőfi-stafétán. A 
staféta utvonala: A Petőfi szo-
bortól, Dóm-tér, Jókai-utca, 
Dugonics-tér, Kis-körut, Taka-
réktár-utca, Korzón át, cél a 
SLühmer bolt éltől. A lávolsá-. 
gol 10 egyenlő részre osztottuk. 
(200 méter.) Tehát 10 bitó 
szükséges. Á stiifétát néhány 
szóval Alexits kultuszállamlit-
kár ind'itja el. Öltözködés a pia-
rista gimnázium tornalerméiien 
Bél 10-10 óra között. 10 órakor 
a staféta elhelyezése, háromne-
gyed 11 órakor indítás. A győz-
tes csapat befutó tagja, meg-
várva az összes befutókat, meg-
koszorúzza Kossuth Lajos szob-
rát. Koszorúról a Rendező Bi-
zottság gondoskodik. .Staféta-
botról mindén intézmény maga 
gondoskodik. Jelentkezés szom-
baton délig és felvilágosítást ad 
Tari János testnevelési tanár, 
Kereskedelmi középiskola, Ka-
zinczy-utca 1. 

— SicíPden ős bevezetik a 
t'pusebédel. Budapesten nagy 
közkedveltségnek örvend a dol-
gozók körélxm a tipusmenü, 
amely azt jelenti, hogy olcsó 
áron juthatnak a kijelölt ven-
déglőben minden nap ebédhez. 
Most a közellátási ügyosztály 
kéri, liogy Szegedre is lerjesz-
szék ki ezt a kedvezményt. Elő-
reláthatóan az országos közellá-
tási hivataltól rövidesen megjön 
az engedély és akkor azok a 
dolgozók, akik nem vesznek se-
hol üzemi ellátást igénybe, a ki-
jelölt vendéglőkben 2.80-érl kap-
hatnak ebédet. 

x Konyhakerti oiafrafe 
szaküzlete Ákos magkereslte 
dés Szeged, Kiss-utca 

K iskereskedő Hirek 

KöszöiielnyMváiiilás. 
Mindazon honvédüszti, 

tiszthelyettesi és diszsza-
kaszhan lévő bajtársak-
nak. kik VASS NÁNDOR 
hl. szkv. temetésén részt-
veitek, koszorú- és virág-
attcwnányaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igye-
keztek, ezúton mondunk 
köszönetet. 

Gyászoló család1. 

A nyersbőr-, gyap.ju- és toll-
kereskedők, piaci rőföskereske-
dők, piaci nyntárusitási gyü-
ínöleskereskeoők, valamint a fa-
kereskedők szakosztálya csatla-
kozott a KlSOSz-hoz. 

Vas, cipő, zsineg, Testek, vil-
lamossági cikKek és rádiókores-
keuöi szakoszla.yok csütörtö-
kön délután 5 órakor a Széche-
nvi-téri székházban üiést tarta-

' n ak. 
A texli 1 kereskedőx > I1 - jegyü-

kéi vegvéz át a .vamarabaii. 
Piaci rőfös, rövidáru és bazár-

áru keresKedöv szakosztályi 
ülése csütörtökön aéiulán fél 3 
órakor a Lechner-téni székház-
ban. 

FiiszerkiskereskcdŐK szakosz-
tályi ülése csütörtökön délulán 
(5 órakor a Lechner-téri szók-
házban. , 

KI S( >Sz végrehaj lóhizoltsági 
ülés csütörtökön délután 7 óra-
kor a Széchenvi-lért székház-
ban. , 

PénzUgynvntszterl rendélet. 
Az alkalmazotti jogviszonyból 
származó illetmény felvételiéről 
ki állitolt okirat, valamint bérbe-
adott épület, épületrész hasz-
nálaláúrl a bérlő által adott el-
lenszolgáltatás (liér) teljesítésé-
nek elismeréséről kiállított ok-
irat, valamint alkalmazotti jog-
viszonyt alapító munkavállalási 
szabályzatról, valamint ilyen 
szerződés módosításáról kial'lí-

i tolt okirat illetékmentes. 

Köször.elnyilvánitás. 
Mindazon rokonoknak, 

ismerősöknek, kik VASS 
NÁNDOR hl. szkv. teme-
tésén résztvetlek, koszo-
rú- és virágadományaik-
ikai nag.4 fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ez-
úton inonduiik hálás kö-
szönetet. 

Gyászoló család. 

Mindazon rokonoknak, 
jóharátoknak, ismerősök-
nek, a dohánygyár igaz-
gatóságának, ' Üzemi Bi-
zottságának és munkásai-
nak, kis felejthetetlen jó 
férjem, illetve édesapánk 
temetésén részlvcttck és 
virágadömáűyaikkal fáj-
dalmunkat enyhíteni igye-
keztem, ezúton mondunk 
háiás köszönetet. 

özv. Szabó Ferenené 
és gyermekei. 

Szonátaest 
A kamarazene emberszivek'ct 

érzelmi közösségbe összeolvasz-
tó. meghitt varázsát éreztük 
hétfőn esle az Altami Zenckon-
zerva tórium liangversenylermé-
ben, ahol dr. It arany: János és 
Csuka Béla szövetkeztek egy kü-
lönösen értékes müsoru szoná-
ta zásra. 

Elsőnek Beethoven A-dur gor-
donka-zongora szonátáját hal-
lottuk. Az érzelmi skála legfi-
nomabb húrjain tovasuhanó, 
gyöngéd, szerelmi költemény 
mindjárt megmutatta a hang-
zásnak teljes harmóniáját a ki-
fejezések gazdag árnyalataival, 
mert a két művész önmagát 
alárendelve, csak a beethoveni 
muzsikának minél hívebb tol-
mácsolását szolgálta. A három 
tételes, klasszikus remekműnek 
különösen zárólétele bilincselt 
le az előadás Ideális stílusával, 
differenciált összjátékával és 
belső lendületével. A következő 
Kodály szonáta volt a hangver-
seny legnagyobb élményt je-
lentő művészi megnyilatkozása. 
Ez a remek, tiszta magvar le-
vegőjű fantázia mélvzengésü ru-
háiéival és jóizü, duhaj lánc-
molivumaival bő alkalmat adott 
a kél kiváló virtuóznak techni-
kai és muzikális képességeik 
megesii 11 ogt a I ására. 

Iíülön kiemeljük a gordonka 
szólam melegfényü kantilénait 
és a zongora szinte zenekar-
szerji hangpompáját. 

Szünet után César Franck A-
díir szonátája következett, amely 
a köztudatban mint hegedüszo-
náta ismeretes. A zeneköltő he-
gedűre vagy gordonkára szánta 
és Csuka Béla egészen rendkí-
vüli hangszeres képességei, a 
legmélyebb átélésből fakadó ze-
nei leridülellei párosulva 1 leiga-
zoltál;, hogy a tömörebb gor-
donkahang a gyönyörű szonátá-
nak nem egy szakaszát még 
hatásosabb interpretálja. A négy 
lélcles, az orgona fenséges hang-
zásából táplálkozó rcmékmü le-
nyűgöző hatással volt a liallga-
tóságra" amely Szinte nem tu-
dott lielclni annak szépségeivel. 
Megragadó volt a második tétel 
szenvedélyes lelki viliarának ér-
zékeltetése és briíliáns techni-
kai kivitele. 

A hangversenyen az abszolút 
zene tiszta „szelleme ülte igazi 
diadalát. Köszönjük ezt az. él-
ményt a két művésznők, akiket 
a közönség egész estén át forró 
ünneplésben részesített. 

Szatmári Géza. 
oüo 

48-as szinjálszóverseny 
A Dolgozók Kulturszövetsége 

szegedi központi kulturgárdája 
a 18-as szinjálszóverseny kere-
tében szombaton este Moiiére 
Fösvény cimü aaranjál mutatta 
be Örömmel kell megemlékez-
nünk' arról a nagv lelkesedés-
ről. amellyel a kulturszövetség 
főként fizikai munkásokból álló 
szinjátszócsoporlja ezt "az érté-
kes darabot színéé viite. A leg-
jobb alakítást a címszereplő 
W'allnor Mihály vasmunkás nyúj-
totta, a női szerepek közül pe-
dig Ilorválh Ili gépírónő. A töb-
biek is, Balogh Ferenc, Doktor 
Brigitta, Láncz Albert, Kovács 
Erzsi, Halmai Tibor, Puszla-
szeni István, Ábrahám István, 
Rékásl Gizella, Túri Vilmos, Fa-
ragó Ferenc, Kovács Albert, 
sok tapsol aratlak. 

Március 11—17-ig. 

UJ MŰSOR: 
Műfűt Hiradó. 
Francia Hiradó. . 
Trojka (zenés kis fii m) 
Usba 
Mackó- nyuszi derbije 

(Iriik film) _ 
VIII. rajzos Hiradó. 

Folytatólagos előadásoki 
Mindennap d.e. fél HMől 
fél 2-ig. Belépődij egys. 1 Ft. 

h i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET TOVÁBB CSŐKKEN 

Mérsékeli, helyenként élénk északnyugati, északi széL 
Változó felhőzet, többfelé kisebb fulőesö. a magasabb he-
gyeken futó havazás. A höniérséklel csökken. 

A Tisza ma Szegednél 75 (27). Vizének hőmérséklete 
3.5 fők. 

n a p i r e n d 
Csütörtök, máraius 11. 

Nemzeti Szinház esle 7 óra-
kor: Titanic keringő. (Munkás 
előadás.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Lenni vagy nem 
lenni. 

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

Rákóczi Mozi fél 4, Tél 6, féi 
8 órakor: Mindenkit érhet sze-
rencse. 

Belvárosi Mozi fél 4. fél 6, 
fél 8: A hét hold madonnája. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6. féi 8: 
Lovagias ügy. Fenevadak szi-
gete. ,, 

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

Egyetemi könyvtár nyitva 9— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Barcsny Károly: Tisza Lajos-

körut 32; Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7: dr. Lőbl őrök. B. 
Lázár Jenő: Kiebelsberg-tér 1; 
Seimeczi Béla: Somogyi telep IX. 
utca 489. 

Idős munhásasszony 

kopogtatott be szerdán dél-
előtt a Nemzeti Segély Dózsa 
György-utcai irodájába. Köz-
munkán dolgozik, alig van 
meg a belevő falatja. Mégis 
fiz forintot szorongatott mun-
kától kérges, kissé reszkető 
kezében, hogy átnyujtsa azok-
nak, akik még nála is jobban 
rászorultak erre: átnyújtsa ezt 
az összeget a »Társadalom a 
gyermekért? akció első ydo-
niányaként. Ideirjük a nevét 
is: Juhász Pálné volt az ad'a-
kozó. Egyszerű név, egyszerű 
sziv és lélek állt mögötte, de 
példa valamennyiünk számá-
ra, különösen példa azoknak, 
akiknek bőségesen futná arra, 
hogy néhány faiattai többet 
juttassanak az éhező gyerme-
keknek. Juhász Pálné áldoznia 
jelképe lehet a dolgozók 
együllérzésének és részvété-
nek a nélkülöző gyermekek 
iránt. 

oOo 

— Dr. Drégely József reud-
űrerredés átvette a bűnügyi osz-
tály vezetését a rendőrségen. 
Munkájához kérte a sajló támo-
gatásai, mert — mint mondotta 
-- a sajtó nyilvánossága min-
denkor nagy segítség volt a 
bünügvok féloerilésében. Dré-
gely József rendőrezredés sze-
melvében a demokrácia éber 
őre került erre a fontos munka-
helyre. 

— A 13. honvéd kiegészítő 
parancsnokság fcllrvása. 'Felhí-
vom' mindazon tartalékos állo-
mánybeli honvéd1 egyéneket, 
akiknek gépkocsi- és motorke-
rékpár vezelési képzettségük (jo-
gosítványuk) van és a katonai 
szolgálatra önként jelentkezni 
kívánnak. nvilvántárlásbavétel 
végeit mielőbb jelentkezzenek a 
fenti parancsnokságnál. 

x V Szeged-Felsővárosi Fe-
kelefrtldrk Csordagazd'asága 
március 13-án pásztorfogadó 
nagygyűlést tart délélőtt 9 
órakor a Vásárhelyi-sugáruti 
Mers-vendéglőben Szíves meg-
jelenést kér a gazdaság tag-
jaitól Mészáros Szilveszter 
elnök. 

— A Magyar-Szovjet Mtiv-
Társaság szegedi csoportja 
csütörtökön, március 11-én 
délután 0 órakor tartja szo-
kásos műsoros estjét helyisé-
geiben. Előadnak dr. Tóth 
László egyel. ny. r. tanár, ei. 
prorektor, a Nemzeti Bizott-' 
ság elnöke és országgyűlési 
képviselő »Az orosz irodalom 
Magyarországon? rímmel, ezt 
követi dr. Mészöly Gedeon 
egyet. nv. r. tanár előadása 
Puskinról, az orosz irodalom 
legnagyobb Írójáról. Ulána 
Versényi Ida, a Nemzeti/Szín-
ház művésznője szaval Pus-
kin-, Lermontov és I$za-
kovszkij-verseket. Belépés díj-
talan. 

— Népi kollégisták az UJ-
ságiróollhonban Kedves ese-
ménynek lehettünk tanúi ked-
den délután az Ujságiróott-
honban. Közel száz szegedi 
népi kollégista szórakozolt ott 
ez alkalommal és fogyasztott 
uzsonnát, amellyel Dános La-
jos és Dános Dezső látták 
vendégül őket. Közben Gálhy 
Pál, Márki Géza, Kassai Já-
nos. Nádas Tibor és Káldor 
Jenő, a szegedi Nemzeti Szin-
ház . t a,gj a i ny u j tott ak n eki k 
művészi műsort. Utána vi-
dám táncra került a sor, mely-
hez a zongoramuzsikát dr. 
Lippay László népügyész szol-
gáltatta. A hangulatos dél-
utánért Guczoghy Lajos népS 
kollégista mondott köszönetet. 

— CleflojCvtglan/í fegyházra 
"(élt férjéhez jiill látogafóha 
Szegedire Soltész Jánosné Ko-
lompár Mária cigányasszony. A 
kellemesel össze akarta kötni a 
hasznossal és kiment a Tisza 
Lajos-körüli piacra, ahol nagyon 
mélyen belenyúlt egy asszony 
zscbélie. Az asszony észrevette 
a mozdulatot, megragadta Sol-
tész Jánosné karját és meg se 
állt vele a rendőrségig. A ci-
gányasszonyt őrizetbe vélték. 

— A Szegedi Izr. Nöegylef 
c heti összejövetelét március 
11-én, csütörtökön délután 8 
órakor tartja Margit-utca 20. 
szám alatt. Nagyon fontos 
ügyek megbeszélése miatt kér-
jük tagjaink feltétlen és mi-
nél számosabb megjelenését 
és szeretettel várjuk minden 
érdeklödő hitlestvérünket. 

— Szidta a demokráciái ® 
jobboldal) szociáldemokrata 
Farkas István, aki az ujsze-
gedi kendergyárban volt vas-
esztergályos, egy alsóvárosi 
szociáld c'm okra I a p ár I n apon 
demokráciaellenes kijelentése-
ket teü és valótlan hireket 
lerjesz-tett Kovács Ágoston 
ugyancsak volt kendergyári 
munkással együtt. Mind a ket-
tőjüket őrizetbe vette az ál-
lamvédelmi osztály. A nyo-
mozás során az is kiderült, 
hogy Farkas a 108/6.'munkás-
században mint kerellegény 
kegyetlenkedett a beosztot-
takkal. Az. államvédelmi osz-
tály mindkettőjüket átadta' a: 
nénügyészségnek, ahol dr„ 
Lippay László népügyész el-
rendelte letartóztatásukat. 

— Ellőniük a Marx-téri pia-
con Rózsa Veronka ferenc-
szállási gazdálkodó 100 forin-
tot és termelési igazolványt 
tartalmazó pénztárcáját. 

f i zessen eló 
a Délmagyarországra 

a KIS HUNG4RI4 

E S P R E S S Ó I I I 
Egész nap üzemben a legmodernebb géppel 

készült 100 százalékos B A B K Á V É 


