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HIREK 
TOVÁBB TART AZ ENYHE IDŐ 

Gyenge szél, kevés felhő, többfelé köd. Az cnyheség to-
vább tart. 

n a p i r e n d 
Kedd, február 22. 

Nemzeti Szinház este 7 óra. 
kor: Balett-est. a csodálatos 
mandarin. Tavaszi komédia. 
Diótörő. 

Belváro«i .Mozi negyed 1, ne-
gyed C, negyed 8: Mágnás 
Miska. 

Szechenvl Mozi fél 4. fél 8 
fél 8: Láthatatlan hadsereg. 

Korzó Mozi háromnegyed 4. 
háromnegyed fi, háromnegyed 8: 
Mágnás Miska. 

Muzíntn nyitva- ttátköznar 
9-tól 14 orMc. vasár- és ünnep 
nap 9-tól 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nvitva van 
hétköznapokon 9 órától 19-lg. 

Egyetemi könyvtár reggel 
8 órától este 7-íg van nyitva 
hétköznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak; 
Gerle—Takács: Klonzál-tér 3: 

Just Erigyes: Petőfi Sándor-
Jiigárot 41/b: Török Márton 
Csöng rá fii -zugá ra t; Sel meczi 
Béla Pomogvitelcp IX. u. 4S9. 

— a polgármester feiliivja 
Szeged város lakosságát, hogy 
23-án, szerdán, a Vörös Had-
sereg ünnepén lobogózza fel « 
házukat. 

— Elindult a magyar s-.alc. 
szervezeti küldöttség a Szovjet-
unióba. A szovjet szakszer veze-
tek központi bizottságának meg-
hívására 11 tagti magyar szak-
szervezeti delegáció tilazoil a 
Szovjetunióba. A küldöttség ve-
zetője Mokis József, a vasas 
szakszervezet főtitkára, a Szak-
szervcze'fek Országos Tanácsá-
nak alelnöke. A küldöttség bél-
főn reggel a budaörsi ivr l dér-
ről indul tulnak. 

— Beiktatták Baranya gye 
munkásfőispánját, l'écs város 
törvényhatósági bizottsága va-
sárnap délelőtt, dr. Zöld Sín-
dor belügyi államtitkár vala-
mint a. bányászok és a vár. 
megye dolgozói küldöttségeinek 
jelenlétében iktatta l>e tisztsé-
gébe Bors Antal vájárt, Ra. 
ranyamegye és Pécs város uj 
főispánját. 

— .SABANOV szovjet egész-
ségügyi miniszterhelyettes va-
sárnap Dcbrcccuben tarlóit elő-
adást. Sabauov megtekintette a 
város nevezetességeit, köztük a 
református nagytemplomot, 
ahol az első magyar köztársasá-
got kikiáltották. 

—. Nyolrrendbeli lopásírt le-
tartóztatta » szegedi rendőr, 
ség Molnár János volt egye-
temi hallgatót. Különböző ürü-
gyekkel bement nz iskolákba, 
hogy hivatalos küldetésben jár. 
Távozásakor meg elloptá a (a-
nulók télikabátjait. A lopott 
holmit elzálogosította Ás eladta 
Rovó Teréz zsibárusnak. aki el. 
len a rendőrség orgazdaság cí-
mén meg indította az eljárást. 

x Karórákat, zsebórákat ve. 
ezek. E'isclier órás, ékszerész, 
Szeged, Klauzál-lér 3. 

x a Janik-vendéglőben ma 
és minden ecte Szabadkai í.aku-
toa BéJa és zenekara muzsikái. 
.Minden szombaton erdélyi fték-
kea-vacsora és vargabélés. Tár. 
sas összejövetelekre különterem. 

— A Magyar Szabadság-
harcos Szövetség szegedi cso-
portja felkéri tagjait, liogy 
23-án, szerdán délután 3 óra-
kor jelenjenek meg a szövet-
ség székházában. 

— A DOLGOZOK GIMNÁ-
ZIUMÁNAK uj tanéve nyílik 
meg március 4-én a Baross 
Gábor gyakorló gimnáziumban. 
Az V., VI., VII., osztályokba a 
beiratkozás március 2 és 3-án 
lesz. Mindazok, akik saját hi-
bájukon kivül iskolai tanulmá-
nyukat nem folytathatták a 
múltban cs jelenleg négy pol-
gári iskolai végzettségűk van, 
lentkezbetnek lanlcrv különbö-
zeti vizsgára negyedik, ötödik, 
hatodik gimnáziumi osztályt 
végzettek pedig beiratkozásra, 

— SZABOT.CS vármegye 1Ő00 
tanára ós tanítója versenyre 
hívta ki az ország valamennyi 
pedagógusát a /Nevelj jobban* 
mozgalom keretében. 

— OI.SZP.WSKI prágai len-
gvei nagykövetet visszahívták 
Varsóba- és uj politikai beosz-
tást ruháztak rá. J íelyélje Bor-
kowiezét, az eddigi stettini tar-
tonnányi vezetőt nevezték ki prá-
gai nagykövetté. 

— A GYARMATI egyetemi 
hallgatók most tartották első 
értekezletüket Eetuekeckbon. 
donira a és ennek keretében ki. 
fejezték meggyőződésüket, hogy 
'íz. angol népnek alapvető ér-
deke az angol gyarmati mono-
póliumok inog szüntetése. 

— Karnagyképzö tanfolyam. 
A Bartók Béla Szövetség öihó-
napos karnagyi továbbképző 
tanfolyamot indít el, havonta 
cgy-cgy vasárnapot igénybeve-
vő foglalkoztatással. A szegedi 
daloskerületbcn a tanfolyam 
február 27-én, (vasárnap) "kez-
dődik. Felkéri a karnagyi ké-
pesítéssel rendelkezőket, hogy 
a tanfolyamon való részvétel 
végett fenti napon délelőtt 10 
órakor jelentkezzenek az Ady-
téri egyelem III. emelet 2-ik 
számú tantermében. A lanto-
lj am díjmentes. 

x Köszönetnyilvánítás. Ezúton 
mondunk köszönetet mindazok, 
nak, akik szeretett férjem, it. 
letve édesapánk vdgtis/.tességén 
megjelentek. Gyürcy-család. 

— Lőszersz&ra-, ponyva- éa 
zdriopdsírt a szegcdi rendőr, 
ség őrizetbe vette Kállai Zol-
tán 22 éves rovott muitu, l-'a-
raeó-ntra 3. szám alatti lakost, 
aki a mult év decemberében 
Csórja Gyula nagykereskedő 
Maros-utcai raktárából lőszer, 
számot és egy ponyvát ello-
pott. Az utcán haladó egyik 
hentesárut szállító kocsiról pe-
dig ellopott 25 kiló zsirt és 
egy kabátot. 

x Halálozás. Varga József 
műszaki főtanácsos 19-én éjjol 
elhunyt. Temetése 22-én, ked-
den délután 3 órakor a bej. 
városi temető kis ravatalozó, 
jából. 

x A Szegedi fzr. Nőegylet 
e heti keddi összejövetele el-
marad, ezzel szemlran szerdán, 
23-án délután 4 órakor választ-
mányi ülést tart, melyre vá. 
lasztmánvi tagjai megjelenését 
okvetlenül kéri és elvárja. 

Párihíreh 
Ma. keildcn délután 5 órakor 

a Batttiyány-utca 4. szám alatt 
sajtófclclősök részire értekez-
let. 

Felhívjuk a városi népneve-
lő felelős és propagandista elv-
társak figyelmét, liogy szerdáig 
23-ig szervezzék meg és jelent-
sék a propagandaosztálynak, 
hogy a népnevelő elvtársak kö-
zfii kiket javasolnak kerületen-
ként és üzemenként a most 
meginduló töniegszeniináriumra. 
Az üzemben dolgozó népneve-
lők adataik jelentésénél tüntes-
sék fel a kerületet is, 

A termelő ilzrmek gazdaság-
vezetői részére kedden délután 
-5 órakor értekezletet tartunk 
Battyány-u. 4. sz. alalf. 

Esti 10 hónapos közpnnlí 
pártiskola hallgatói figyelem l A 
szerda esti szemináriumok a 
Vörös Hadsereg ünnepe miatt 
elmaradnak és azokat csütörtö-
kön délután fél 6 órakor tart-
ják meg. 

Kedden délután fi órakor a 
Pártbizottság kullurosztályán 
faiujárófe'clősöknck értekezle-
tet tartunk. 

m e g h v ó 
Szegedi Temetkezési Bizlosiló 

egyesület 1919 március 3-án 
délután 6 órakor Partizán-ulca 
16. számú helyiségében, hatá-
rozatképlelenség ese'én március 
13-án délelőtt 10 órakor az 
Ipartestület emeleti kistermében 
tartja 101. évi rendes közgyű-
lését, amelyre az egyesület híg-
jait ezennel meghívja az 

Elnökség. 

Tárgysorozat: 
1. A gyűlés megnyitási. 2. 

Titkári jelentés. 3, Zárószámr 
adás, költségvetés, számvizs-
gáló bizottság jelentése, fel-
mentvény megadása. 4. Eset-
leges fellebbezések elbírálása. 
6. Tisztikar és választmány ki-
egészítése. 7. Számvizsgáló bi-
zottság választása. 3. A közgyű-
lés bezárása. 

Tudnivalók: 
A közgyűlésen csak olyan in-

dítvány tárgyalható, amely a 
közgyűlést megelőzőleg 5 nap-
pal az efnökhöz írásban benyuj-
tatott. 

Manhavsrsenyt indiíanah 
a szegedi Nemzeti Vállalatok 

A Szegeden működő hat 
Nemzeti Vállalat, mégpedig a 
Szövetkezeti Aruelláló, a Cson-
grádmegyei Népbolt, Országos 
Kisipari Szövetkezet, Pamut- és 
Selyemnagykercskcdelmi, Tcr-
ményforgalnii Nemzett Vállala-
tok és a Háztartási Bolt dolgo-
zói március elsejétől munkaver-
senyt indítanak egymás között. 
Az egyéni munkaverseny kere-
tében külön-külön versenyeznek 
a Nemzeti Vállalatok irodai és 
kereskedelmi dolgozói cgyaráut. 
Valamennyien minősítő Iveket 

kapnak s ennek alapján ponto-
zással döntik majd el a ver-
seny eredményeit budapesti 
szakelőadó bevonásával. A ver-
seny ünnepélyes keretek kőzött 
indul és az indulás napján 
március elsején filmbemutatót 
tartanak a szovjet munkaverse-
nyekről. Előrelátlia'óan 300— 
350 dolgozó vesz részt a sze-
gedi Nemzett Vállalatok mun-
kaversenyében és főszeni pont-
iak a dolgozók érdekeinek! 
minél tökéletesebb kielégítését 
tartják. 

Nemcsak a Hangya cégtábláját 
verték te A1sóközpontonp 

liaiism a ffulákolcat is k i z a v a r t á k 
a z ui egységes sz9vi!keze!ftö$ 

k i s k e r e s k e d ő k r o v a t a 

A KISOSz nöbizottsúya ma, 
kedden délután 6 órakor vá-
lasztmányi ülést tart Széchenyi-
tér 15. s/ám alatti helyiségében. 
Választmányi tagok megjelenése 
kötelező. 

FüSzCrldskercSkedők f ^ y el-
mébe! Fbreuár 23-án, szerdán 
este 6 órakor a Belkereskedel-
mi Iga/gatöság nagyi érmében 
értekezlet lesz, amelynek kere-
tében a fűszer- és vegyeski "ke-
reskedők részére az Érdekkép-
viselet tájékoztató előadást tart 
az uj jövedelemadó vallomások 
kiállításáról. Minden kiskeres-
kedő jelenjék meg. 

Csütörtökön délután 3 órakor 
a piaci kötött, szövelt, rövid és 
bazárárukereskedők szakosztá-
lya Lechner-tér 6. sz. alatt ülést 
tart. Fényképet és iparigazol-
ványt mindenki hozzon mayá-
val. 
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B U D A P E S T 

NÍVÓS KOMFORTOS OLCSÓ 

C I Ü T O l t T 
többhavi részletre ia! 

D i ó
s ; s 2 2 8 0 2 3 0 0 

Kombinállat, diófát 3 8 0 8 

Konyhát 3 0 0 - 1 6 1 
c 7 ! » !<>»-».-ut 5 . k a k u s z i u « i n « . 

ALsóközponton vasárnap tar-
tották meg a Hangya és a Föid-
müvesszövetkezet egyesítő ülését. 
Több mint 500-an gyűltek össze 
az MDP uj helyiségében, ahol 
a megjelentek előtt ismertették 
a Hangya anyagi helyzetét, majd 
többek közölt felolvasták az uj 
szövetkezeti szabályzatnak azt a 
részét, amely megállapítja, liogy 
ki lehet az egységes falusi szö-
vetkezeinek a tagja. 'At egybe-
gyűltek nagy figyelemmel hall-
gatták at ismertetést és a dol-
gozó parasztok örömmel állapí-
tották meg, hogy a kulákokat a 
szabályzat kizárja a szövetkezet-
ből. 

A szabályzat és a számadások 
ismertetése után a megjelenték 
egyhangúan kimondották a Han-
gya és az alsóközponti Füldmil-
vesszövetkezet egyesülését, majd 
megválasztották az nj vezetősé-
qct. Az igazgatóság tagjai :£/?/>-
(ILJózsej. Szécsl Vince, Örtlog 
Gizella. TanJari lánosné, Né-
meth Lajos, Benke Ferenc, Kis 
Istvánná, Burg Dénes lettek. 

Ezután a tömegből számosan 
szót kértek. Az első felszólaló a 
közgyűlés elé javaslatot terjesz-
tett. hogy zárják ki soraikból lf). 
Bakacsi Imrét, ald nemrégen 

nyugatra szökött, fl tömegen a 
felháborodás hangjai hullámzot-
tak végig és hangosan helyesel-
ték a kizárást. Alig csendesedett 
el a lárma, valaki a tömegből 
felkiáltott.' -svait még itt lobbis* 
— erre sorra jelentkeztek a hoz-
zászólók, akik követelték, hogy 
a feketéző Volford Lajos mal-
most, Vágner Gyulát, a fasiszta 
érzelméről hires Ló/a Izabellát, 
dr. Árendás Györgyöt, a szabo-
táló Magost Istvánt, a cséplőgé-
pei Tanács Sándor kulákot. Má-
sa Józsefet, az ismert fcketecsén-
lő Paplógó Antalt, a kulák Dobó 
Imrénél, Tanács Mihályt és még 
számos spekuláns kulákot zárja-
nak kl a szövetkezetből. A szö-
vetkezeti tagság a kizárásokat 
kivétei nélkül nagy megnyugvás-
sal helybenhagyta, 

A közgyűlés résztvevői befeje-
zésül elénekelték az Internacfo-
nálét, majd a Hangya-bolt elé 
vonullak, ahol a Hangya kél cég-
tábláját levették a falról és he-
lyébe an alsóközpontl dolgozó 
parasztok föLImilvcsszőve'.hezctt-
nek tábláját szögezték fel. 

Hétfőn megkezdődött a Han-
gya üzletének leltározása, szer-
dán pedig kinyitják az u) Főid-
müvesszövcíkezeti bolt ajtait. 

Szinház-pUm-Müvészet 

A Szegedi iparos fi.nchkar 
bemulatkozása 

A Szegcdi Iparos Énekkar-
szombaton tartotta bemutatkozó 
hangversenyét az Ady-tóri egye-
tem nagylerraébcn. 

Bevezetőül az Iparos Énekkar 
Bárdos: Jeligéjét énekel le. Dr. 
Demény Alajos elnök mondott 
beszédet, majd az énekkarban 
megtartott munkaverseny ered-
ményeként C.ziger Ferenc, Ti-
szavári Sándor, Dobrai Do-
monkos és Vörös József daloso-
kat, a s/.ólamverscnyek győzte-
seit és Gál József karnagy-he-
lyettest külön éremmel'tüntette 
ki. A Bartók Béla Szövetté* 
vezetőségének képviseletében 
Bakos Béla, a szegedi kerület 
titkára üdvözölte az énekkar 
vezetőségét és lagjait.\A szépen 
összeállított műsor összes részt-
vevője sikeresen szerepelt. Jó* 
szerepelt a szegedi két ének-
kar is: az Altalános Munkás 
Dalegylet és a VAOSz vegyes-
kara. Az előbbit dr. Endrüdi 
Ferenc, a másikat Kertész La-
jos vezényelte. A változatos 
szép műsor a közreműködött 
énekkarok egye ilelt kórusa ál-
tal előadott és Kertész Lajos 
kerületi karnagy állal vezényelt 
négy oiyw# dallal zárult. Az 
íparoS pűokkar ezzel a bemu-
tatkozásával megmutatta, hogy 
ilecíky Balázs karnagy veze-
tésével milyen sokai fejlődőit. 

— Francía-f.Szakafrik&t nem 
veszik 69 a j Atlanti Szövctafcg-
lie. Fárizsba érkezett hírek sze-
rint Francia-'fisaakafrikát nem 
veszik be az Atlanti Szövctség-
l>e. A francia kormányt igen 
kínosan érintette ez » döntés, 
amelyet a washingtoni külügy-
minisztérium a kanadaiak ki. 
vánságára hozott a francia, kor. 
máuy kívánságával ellentétben 

X Dr. Bedőnft Gömőn Sári 
műtermében, itták l-'erenc utca 
4., telefon: 5-45. bírom igazol-
ványkép eay művészi naivitás-
sal 15 Ft. Kiranat a Kráss -
ntcai Idegenforgalmi Il'vataJ 
mellett. 

BELVÁROSI 
Telefon • "tárlat, j 

Ma utoljára adjuk az uj 
magyar f i lmet : 

M á g n á s M i s k a 

Előadások ' M . '/•« é«'•'« 8-knr. 

KORZÓ 
Telefon 624 

2 0 s . 
bérlet-

Mindennap ml is bemutatjuk 
M á g n á s M i s k a 

Előadások V* 4, v . e és Vigkor. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

4 0 7 / | 
bér'at 

Ma az izgalmas kőmdráinai 

UI MyáfUk, 1 -t llhUif. 
Elizáitok tél 4, IIH, IMI-kar. 


