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Ingyenes jogvédelmet kapnak 

a demokratikus tőmegszervezetek tagjai 
Az UFOSZ, a FEKOSz!, a Volt 

Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, 
az MNDSz és a MOSzK 'központi 
vezetőségei elhatározták, hogy 
országszerte jogügyi hálózatot 

. építenek 'ki. 
Ügyvédeket hizitak meg, akik 

havi átalány ellenében a fenti 

demokratikus tőmegszervezetek 
tagjainak jogi tanácsokat és ál-
talában jogvédelmet nyújtanak 
• Ezek az ingyenes jogi tanács-

adó irodák a 'demokratikus tö-
megszervezetek tagságát népi és 
demokratikus, haladöszeilemü 
jogérzékre nevelik majd!. 

H i r e J t 
SZELES, HŰVÖS IDŐ 

Időnikiént élénk északnyugati, északkeléi i szél, felhő-
átvonulások, többfelé kisebb futóesö, a hegyeken futd ha-
vazás. A hőmérséklet kissé csőkken. 

Megalakult a két munkáspárt 
csongrádmegyei Egység-

bizottsága 
A Magyar Kommunista Párt 

(és a Szociáldemokrata Párt már-
cius 20-án Szentesen közös me-
gyei vezetőségi ülést tartott, 
amelyen megalakította a cson-
grádüicgyci Egységűi zo ttságo t, 
melynek tagjai Borbás Lajos, 
Fehér István, Halustyik Mihály, 
Kürtösi Károly, Marosi Sándor-
né, Nagy Mihály, Papái György, 
Téli Lajos és Váczi Sánd'or. 

Az Egyse gbiz o 1 ts ág azonnal 
megtartotta első ülését, melyen 
elnökké Borbás Lajos, alelnökké 
Marosi Sánd'orné, titkárrá Kür-
tösi Károly elvtársak válasz-
tatta. 

— Velőburgonya érkezeti. 
ötszáz mázsa vetőburgonya 
érkezett kedden Szegedre, a 
melyből 400 mázsát az uj-
gazdák igényeltek. Az UFOSz 
kérésére a város lehetőséget 
teremt, hogy a jelenleg meg-
felelő pénzzel nem rendelkező 
ujgazdák is hozzájuthassanak 
az igényelt mennyiségű vető-
buiigonyához. 

— Mesterséges megterméke-
nyítő állomás Szegeden. A vá-
ros mesterséges megterméke-
nyítő berendezést kapott a 
földművelésügyi minisztéri-
umból. A berendezést rövi-
desen felállítják Szegeden ló-
fédeztetési célokra. A város 
egyébként háromezer forint 
(segélyt kapott a budapesti me-
zőgazdasiáigi kiállításon vásá-
rolt két uj tenyészbikájához. 

— Zsirsziódakiulalás. Még 
ezen a héten hatvan mázsa 
zsirszóda érkezik Szegedre és 
kerül kiosztásra az igény jo-
gosul laknak. További meny-
nyiségek is várhatók a jövő 
héttől kezdődően eZentuí 
rendszeresen. > 

Kerékpárok 
600 forinttól nagy Válasz-
tékban, részletre is. Javí-
tások jótállással. 

Déry Ede 
Kiss-utca 3., Telefon: 741. 

ILLATSZEREK 
nagy választékban 

Dudás 
illatszertár, Széchenyi-tér 2. sz. 

ÚJSZEGED IEK húsvétra BORT, 
LIKŐRT, PALINKAT legol-
csóbban -

T u l l l u s z n á l 
szerezhetik be. 

96 százaléka? 

1 1 s JK l a s z e s z 
kapható 

D Ó C Z I 

4 Délmagyarorszag 
hadilofío ly szolgálata 

Levelek hadifoglyoktól: Mol-
nár János (7330) Pócs Illésnek 
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut. 
Ordögh Antal (7181) Ordögh Vik-
tóriának Szegea-Mórahalom 216. 
Ordögh Antal (7181/2) Ordögh 
An talnénak T;jpé, Tordiam. 6. 
Ordögh János (7110) Ordögh Ju-
liannának Lengvelíkápolina 28. 
Tóth Sándor (1109) Szalok Jú-
liának Teréz-u. 12. 

A fenti levelek Atvohplök Vagy 
levélbe ni jelentkezés utján meg-
kaphatok. a Magyar Kommunista 
Párt hadífogolyirodájánál: Bu-
dapest VI., 0-utea 12. 

— Purimi istentisztelet a 
zsinagógában szerdán este 6 
órakor, csütörtökön reggel há-
romnegyed 7 órakor. 

— Szerdián, ma délulán fék 
5 órakor a Belváros I. párt-
bizalmijai gyűlést tartanak a 
Kálvi>-tér 6. alatt. 

— A zsidó általános iskola 
március 25-én, csütörtökön 
délután'4 órái kezdettel á hit-
községi székház dísztermében 
műsorral és a szegény gyer-
mekek uzsonnáztatásával ün-
nepli a purim emléknapját. 
A szülőket és az iskola ba-
rátait meghívja az igazgató-
ság. 

x Mielőtt Húsvétra cipőt 
venne, nézze meg Prungel és 
Berkovits olcsó árait. Széche-
nyi-tér 8. 

As Alföld legnagyobb Sábt* 
ftreg- és üvegáru nagyteresirt 

dés, ftvegezési vállalat* 

Körösi Géza 
Dlé«»y-«*fca 5. T da lon s t—9f 

V é r t e s I s t v á n 
tüzelő- és épitőanyagkeres 
kedő. — Boldojasszony-su-gírnl 17.i Telefon: 3—65 

ladás fogyasztók részére 
minden mennyiségben. 

LEGJOBB élelmiszer, csemege-
áru, cukorka, váigoltbarom-
fi és kenyér legolcsóbban 

Fodornénál 
KARASZ-UTCA 8. (Rosmanin 

ház. Minden Jegyes árui fel-

szolgálok. 

HÚSVÉTRA 
f i nom szeszt 
IFJ. T6TH ANDRASNAL 
nagyban és- kicsinyben vá-
sárolhat. Arany János- és 
eBrzsenyi-utca sarok. 

Nyárrönk 
500 köbméter első, ós má-
sodosztályú MALLERD Er-
dőgondnokság Tiszafüred. 

S'inhiz •Film •Művészet 

Szerdahelyi László 
hegedüestje 

Hétfőn este tartotta a Colle-
gium Musicum keretében Szer-
d a h e l y i László önálló hege-
d'üesljét a Zenekonzervatórium 
hangversenytermében. A műsor 
első felét H á n de t A-dur szo-
nátája nyitotta meg. Már ennél 
az .első bemutatkozásnál ízelí-
tőt adott Szerdahelyi fölényes 
muzikalitásából. Stilusérzéke 
rányomta a kitűnő kamaraze-
nész bélyegét az előadásra és 
a klasszikus -légkörben való ott-
honosságát bizonyította a mü 
felépítésének teljes ér vényre-
juttatásával. B a c h V. szóló-
szonátájának Largo és Allegro 
assai tételét hallottuk. Különö-
sen a gyors tétel virtuóz ós 
plasztikus megoldása ragadott 
meg A műsor első felét Men-
d e l s s o h n hires - e-moll he-
gedűversenyének ragyogó, izig-
v ériig romantikus interpretálása 
zárta le. A műsor második fe-
léhek érdekessége a két bemu-
tató volt. Elsőnek S z a t m á r i 
Géza hegedű-zongora szonátáját 
hallottuk. A szonáta — amint 
a műsor jelzi — 1926-ban kelet-
kezelt s hangulatos egységbe 
olvasztja századunk elejének ze-
nei problémáit. Francias — im-
presszionisztikus akkord — ke-
zeléséi magvar népi inspiirációju 
tematika teszi ma is frissé, ak-
tuálissá. Kár, hogy az előadók-
kal szemben nagy igényeket tá-
masztó mü előadása a zongora-
szólamot játszó Ag Magda in-
diszpoziciöja következtében, 
Szerdahelyi László igyekezete és 
a miivel való muzikális együtt-
érzése ellenére sem hozta mind 
azt felszínre, ami, a műben rej-
tik. - ' 
, A másik bemutató dr. B a-
rahnyü János Mompou átirata, 
hangulatos és érdtekes mü. Szer-
dahelyi László üt is megtalálta 
azt a hangot, amelyet a spa-
nyol népies hanguiatu dat és 
tánc előadása megkívánt. A mű-
sor második fel ét ezeken kiivül a 
hegedüirodalom hálás bravúr-
darabjai töltötték ki, amelyek 
alkalmasak voltak arra, hogy a 
közönséget teljesen meghódít-
sák. A zsúfolt terem lelkes ün-
neplését Szerdahelyi László több 
ráadással köszönte meg. 

A kísérő szerepét betöltő A g 
Magda, akit szólökoncertjén és 
a kamarazenekari est Debussy-
táncaiban mint kitűnő, muzsi-
kust és zongoristát ismertünk 
m,eg, a neki ugylátszifc szokat-
lan szerepkörben csak a műsor 
végefelé találta meg igazi hang-
ját s töltötte be jól szerepét. 

II. K. 

ODNOPOSOFF SZEGEDEN. A 
világhírű amerlikai hegedűmű-
vész: Odnoposoff ápr. 1-én, csü-
törtökön tartja meg hangverse-
nyét. Gyönyörű műsorán a he-
gedüirodalom remekei: Lalo, 
Beethoven, Reger, Paganini, stb. 
müvek szerepeinek. Tavalyi sze-
gedi hangversenyéről a közön-
ség extázisban távózótt' (KON-
CERT Mesteröérlet VII.) Tisza 
fél 8. 

ZONGORAESTET ad Szabó 
András Bartók népi feldolgozá-
saiból húsvéthétfőn este fél 8 
órakor a Zenekonzervatórium-
ban, Jegyek 1—5 forintig. 

DOLGOZŐK III. FILLÉRES 
HANGVERSENYE A DOHÁNY-
GYÁRIÉIN. Április 7-én délután 
5 órai kezdettel világvárosi mű-
sorral a dolgozók1 részére hang-
versenyt rendez az MKP Nagy-
szegedi Végrehajtó Bizottsága. 
Egységes 90 filléres helyárak. 
Jegyek a Dáimagyarország ki-
adóhivatalában kaphatók. 

— Araié lábnyomok. Még feb-
ruárban betörtek Gond'a István 
kunágotai lakoshoz és onnan ru-
hanemüeket, karórát vittek el. A 
rendőrség a házkörüli lábnyo-
mok alápján kereste a tettesekét 
ós így jutottak el Serfőző Ilona 
éis Dus József battonyai föld-
művesekhez. Dus József beis-
merte, hogy a betörést közösen 
beszélték meg, Serfőző Ilona el-
lenben tagadja. Rövidtesen bíró-
ság elé kerülnek1. 

OLVASD, TERJESZD 
A DÉLMAGYARORSZAGOT 

N A P I R E N D 

Szerda, március 24. 
kor: Coppélia. Parasztbecsület. 

Széchenyi Filmszínház fői 4, 
fél 6, fél 8: Gyilkosok köztünk 
vannak. 

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

Rákóczi Mozi: fél 6 és fél 8: 
Kaland a leányintézetben. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Hét hold' madonnája. 

Korzó Mozi: fél 4, fél 6, fél 
8 órakor: Az ötödik parancsolat. 

Muzeum- szépművészeti és ős-
régészett osztály nyitva 9—2-ig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Gerle-Takács: Klauzáí-tér 3; 
Just Frigyes: Petőfi S.-sugárút 
59; Török Márton: Csongrádí-
sugárut 14; Selmeczl Béla: So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— Az alsóközponti kommu-
nista pártszervezet tagjai Rá-
kosi Mátyást táviratban üdvö-
zölték születésnapja alkalmá-
val. Rákosii Mátyás az alsó-
központiak jókívánságait meg-
köszönte és a következő le-
velet küldte: 

»Születésnapom alkalmából 
küldött szíves jókívánságaikat 
mélyen köszönöm és további 
jó eredményeket kivánok 
munkájukhoz.« 

— A földművelésügyi mi-
nisztérium köszönete a pol-
gármesternek. Dénes Leó elv-
társ, polgármester köszönőle-
velet kapott a földmüvelés-
ügyi minisztériumból, mert 
2500 forintot utalt lei a rösz-
kei állami gazdaképző iskola 
szeigénysorsu tanulóinak és 
ezzel lehetővé lette továbbta-
nulásukat. Kérik a polgármes-
tert, hogy ezentúl is! támogas-
sa a sok megpróbáltatásnak 
kitett parasztság tanulni vá-
gyó fiait. 

— Négy napig nem dolgoz-
nak a bankok. Tekintettel a 
husVéti ünnepekre, a bankok 
nagypénteken és nagyszom-
baton is zárva lesznek. Fel-
kenik azért a vállalatokat és 
a nagyközönséget, hogy a ban-
kokkal kapcsolatos ügyleteik-
re máris legyenek figyelem-
mel. 

— A Húsvéti ünnepekre meg 
erősilik a vonatszerelvényeket 
A közlekedésügyi minisztéri-
um közli, hogy a magyar ál-
lamvasutak igazigatója a hús-
véti ünnepekre való tekintet-
tel elrendelte, hogy március 
25. és március 30. között a 
vonatok megerősített szerelvé-
nyekkel fussanak. 

x Fájdalommal Indiaijuk, 
hogy Domány András Volt 
MEGA üzletvezető elhunyt. 
Temetése március 24-én dél-
után 3 órakor lesz az alsóvá-
rosi temetőben. Gyászoló csa-
lád. 

— Szabadságharcos tíh'szta. 
gók lesznek a munkaverseny 
győztesei. A Magyar Szabad-
ságharcos Szövetség Csongrád! 
vármegyei központja a mai 
napon levelet intézett az ösz-
szes szegedi üzemek üzemi bi-
zottságához, amelyben azon 
elhatározását fejezte ki, hogy 
az üzemek közötti munkaver-
senyek győzteseit a Szabad-
ságharcos Szövetség Csongrád 
vármegyei szervezete disztag-
jaiként óhajtja beiktatni. Fel-
kérik az üzemi bizottságokat, 
hogy a munkaversenyek be-
fejeztével a győztesek névso-
rát a szövetség Vezetőségéhez 
juttassa el, az ünnepélyes 
di.sztagavalő ünnepség helyé-
nek és időponljiának kitűzése 
végett. 

ODNOPOSOFF 
hegedüest 

Apr. 1. csütörtök Tisza fél 8. 
(KONCERT) 

x Dobó-féle gumiszandál 
árusítását megkezdtük. Prima 
minőség. Olcsó láyak. Hódy 
cipőüzlet Szeged, Kelemen-u. 
14. szám. 

x Az I. és II. osztályba so-
rozott cipészek részére mér-
tékes lábbeliutalványokat ossS-
tunk ki az Ipartestületben dél-
után 4 és 7 óra között. A ve-
zetőség. 

x Rrilliáns ékszert és kar-
órát igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischer ék-
szerész Szeged. Klauzál-tér 3. 

D U G A S Z 
S 'XTT í te st. tiszt St 

— Felhívjuk Szeged város 
közönségét, hogy a centenáris 
ünnepek, a szabadtéri játékokt 
és délkeleteurópai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi, belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-
nében ajánljon fel. Jelentkezr 
ni lehet a Délmagyarország: 
kiadóhivatalában is. 

Rézgá' ic , hénpor, péti só, 

konyhakerti magvak kaphatók 
MOSzK, V a l é r i a - t é r 4 . 

x Tiz ebéd 20 forint, 2 Iái 
bőséges étel. Hetenként liár 
romszor hus, kélszer tészta. 
Minden szakszervezeti tag 
igénybeveheli. — Dolgoziófil 
konyhája, Vár. 

U3 osztály-
sorsjegyek 

már kaphatók: 1 : 

O s v á f t i László 
főára silónál, Kelemen-u. 11. 
Húzás: Április 9 és 13-án. 
Egész 40, fél 20, negyed 
10, nyolcad 5 forint. 

A Szegedi Altalános Munkás Daiegyle* 
40 éves jubileuma 

Március 28-án, húsvét vasárnapján dlélelőtt 11-koC 

díszközgyűlés a szakszervezetben1. 

Délután 4 órakor díszhangverseny 
( | i a Tisza-szálló n a g y termében. 

Este s órakor Jubileumi bál 
F J ( T a Tisza-szálló nagytermében. 

Jegyek a szakszervezet portásánál. ' 

Üveg,- porcellán,- zománcedény és háztartási cikk 
szükségletét olcsón beszerezheti 

C s á k a G y u l á n á l Karoiyi-utca 3. száffl-

H ú s v é t r a borok és l ikőrök 
Sándor Béla italáru-üzletéből a Főpostáná! 
Legújabb ORION rádiókat 

9 havi részleire adok 
Kelemen Márton Kelemen-ufea 11. 

ToTo-zzon ToTo közösséggel géppel 
Bajcsv-Zsilíns zky-u t ca 15., To-To iroda. — A 707.183. számú 
11 találatot érte el e héten 3250 Forint. 


