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kaptuk a felvilágosítást. Alig 4—5
Heves tüntetések és összetűzések Ausztriában —milliméteres
eső esett csupán, de ez
sem mindenütt egyformán. Bizony az
Déltiról elszakítása miatt
aszály még mindig fennál és szinte
kétségbeejtő helyzetet mutat.
Más
években az évi csapadék 600—700 mi(Páris, május 3) A párisi külügyminisz- óráig általános sztrájk volt.
az emberi szabadság és az emberi jogok liméler is szokott lenni ezen a vidéTirol több hehségében tünletésekre alapján követeli Déltirol visszacsatolását ken, ebből 100—120 milliméternyi szoteri tanács visszautasította a Felső Etsch
völgyére vonatkozó osztrák követeléseket. került sor, sót néhány esetben összetűzés és ezt az álláspontját az osztrák kormány kott májusig leesni, ezzel szemben az
is támadt a tüntető tiroliak és az olasz soha sem adja fel.
idén alig esett 30—40 milliméternyi.
(Bécs, május 3) Arra a hirre, hogy a rendfenntartó alakulatok között. A tiroli
Olaszország lezárta az olasz-oszlrák
Arra a kérdésünkre, hogy ez a nagy
párisi kü.ügyminiszteri értekezlet elutasí- tartományi kormányzó felhívást bocsátott
totta Ausztriának Deltirol visszacsatolá- ki, amelyben kijelenti, hogy Ausztria és hatáit a Brennernél, hogy elejét vegye szárazság milyen hatással volt a vesára irányuló kérését, Ausztriában nagy- Tirol sohasem fog belenyugodni Déltirol minden olyan esetleges incidensnek, amely tésekre a következő választ kaptuk:
arányú tiltakozó tüntetéseket tartottak. Ti- elszakitásába, Fiegl kancellár május 1-én a négy nagyhatalom külügyminiszterének
— Természetesen igen gyenge a verolban csütörtökön reggel 7 órától déli 12 néppárti ülésen hangoztatta, hogy Ausztria döntéséböl eredhet.
tés az idén. A szegedkörnyéki parasztság pedig mindent elkövetett és
nincs a környékünkön
bevetetlen
föld, de sz időjárás felbecsülhetetlen
károkat okozott mindenfelé. Tavaszi
eső szinte egyáltalán nem volt és még
ehhez járult az is, hogy a télen is alig
volt egy kevés havazás. Igy a föld
eléggé kiszáradt, a szárazság miatt
Az adóhivatali pénztárak nem győzik lebonyolítani a z inflációz adófizetési nem tudott kellő időben bokrosodni a
forgalmat — Alsóközponton disznók eszik fel a raktárakból kiszóródott vetés és hamarabb szökkent szárba,
adógabonát — Naponta két cigarettát adnak a most kiosztásra kerülő do- mint a bokrosodás megindult. Ezenkívül a szárazsággal együtt még más
hányjegyekre — é s e g y é b fontos bejelentések a hivatalvezetők értekezletén veszedelem
is lépett fel. A szárazság
(Szeged, május 3) Mint ismeretes, előkészítették. Miliők Sándor hazaho-j ügyigazgató, hogy megkezdődött gze- idején ugyanis el szoktak szaporodni
dr. Pálfy György főispán minden hó- zataü kormánybiztos táviratilag na- geden a dohányjegyek bevezetése. A a répabogarak cs igy az idén is hatalnap első csütörtöki napján együttes gyobb összegű pénzt küldött Szegedre férfiak napi két cigarettára szóló do- mas répabogár-hadjárat indult meg*
különösén a már szép fejlődésben levő
értekezletet rendszeresített a szegcdi a hazatérő foglyok ellátására.
hányjegyet kapnak.
városi és áUami hivatalok vezetői
Janson Vilmos tankerületi főigazA bejelentést aZ értekezlet érthető cukorrépa ellen. A répabogarak még
fejlődés közben szinte az összes taszámára, hogy ezeken az értekezlete- gató közölte, hogy az iskolás gyer- megütközéssel vette tudomásul.
karmányféléket
és cukorrépát elpuszken összeegyeztethessék
munkapro- mekek tehetségkutatását külterületekSomogyi Imre tanácsnok a beszolgramjuka? megbeszéljék a munka el- re is kiterjesztik. Különös súlyt he- gáltatott állatok áriigyét tette szóvá. tították, pedig az idén különösen sok,
végzése fontosságának
sorrendjét, lyeznek zenei tehetségek fejkutatá- A beszolgáltatási árat mindig késede- mintegy 180—200 holdnyi cukorrépát
hogy elintézhessék az egyéb problé- sára. A főigazgatóság tanfolyamokat lemmel fizetik ki és emiatt nagy vesz- vetettek Szeged környékén. Ezeknek
mákat. A májusi értekezletet csütör- rendez a szegedi tanárok számára az teségek érik a beszolgáltató? Java- sajnos legnagyobb részét az esőzések
tökön tartották meg. A máshol el- orosz és az angol nyelv elsajátítása solta, hogy a veszteségek csökkentése megindulásakor újra kell vetni.
foglalt Pálfy főispán és Dénes elvtárs, érdekében. Az első nyelvtanfolyam ju- érdekéhen ne megállapított áron, ha- — Milyen vetemények szenvedtek
polgármester távollétében az értekez- lius 1-én kezdődik.
nem szabadforgalmi áron vegyék át leginkább? — tesszük fel a kérdést.
letet dr. Antalffy György elvtárs, h.
Dr. Viola György tiszti főorvos je- a beszolgáltatásra "kerülő jószágokat. — Talán legrosszabb helyzetben a
polgármester vezette.
lentette, hogy miniszteri rendeletre az Dr. Szlics István a kérdéshez hozzá- rozsfélék vannak és általában a taKis Andor íőszámvevőhelyettes a összes óvodákat napközi otthonokká szólva azt javasolta, hogy a gazdák vaszi vetések — mondja Németh gazvárosi adóhivatal ügyeiről számolt t e . alakították át.
készpénzárról utalványt kapjanak és dasági ellenőr. Utána a répafélék, a
Bejelentette, hogy az adóhivatalnál az
Dr. Hamar Sámuel pénzügyigazgató azt a kifizetés napján érvényben lévő burgonya és a kukorica van veszélymflációs pénzforgalom következtében ugyancsak az adóhivatalok felügylem- ár szerint váltsák be nekik. Másik ja- ben. Szerencsére a buza valamivel
a munka annyira
megszaporodott' lett munkájáról panaszkodott.
Na vaslata az volt, hogy adópengőben | Jobban áll, de sajnos a buzaterméehogy félő: a folyamatban levő lét- ponta sok kilót tesz ki a befizetési szabják meg a beszolgáltatásra kerülő i n e k i s e d d i 8 m a r legalább 40 százaiészámcsökkentés végrehajtása
után lapok száma. A tisztviselők nem győ- jószágok árát és azt irják a beszol- kát elvesztettük az aszály miatt.
Somogyi Imre, Szeged gazdasági taegyáltalán nem tudják elvégezni. A zik a munkát. Az állami adóhivatalnál gáltató gazda köztartozásainak janácsnoka is hasonló szomorú képét
városi adóhivatalnál nem
létszám- 25 fővel kellene szaporítani a tiszt vára.
csökkentésére, ellenkezőleg létszáim- visetöi létszámot, hogy a megnöveke
Dr. Antalffy György h. polgármes- rajzolja meg az idei szárazságnak,
emelésre lenne szükség. Hivatkozott dett munka elvégezhető legyen. Sok ter azzal zárta be az értekezletet, amikor az aszály következményeiről
azokra a tumultuózus jelenetekre, a földadóhátraiék, mert nem győzik a hogy az elhangzott beszámolókat és beszél.
amelyek naponta megismétlődnek az behajtását. Bejelentette végüL a pénz- a javaslatokat a főispán elé terjeszti.
A kalászosoknál a szárazság haadóhivatali pénztárak előtt. Az adótása valószinüen a
szemtermések
hátralékok azért szaporodnak, mert
nagyarányú csökkenésében nyilvánul
nincs megfelelő számú személyzet az
majd meg. Az idei hűvösebb, csapaadó beszedésére. Intézkedést
kért,
dékos idő elmaradása miatt ugyanis
hogy az adózók a bankokban is bea kalászosok kevesebb sarjuhajtást
fizethessék adójúkat
Felemiitette,
hajtanak, ezáltal kevesebb szár nő ki,
hogy Alsóközponton az adógabona
amelyen a kalászok kifejlődhetnek. A
annyira felszaporodott, hogy már-már S o m o g y i I m r e g a z d a s á g i t a n á c s n o k é s N é m e t h I m r e g a z - kapásnövények fejlődési ideje is kikifolyik a raktárakból ás a kiszórótolódott, mert ezek a csapadékos időd a s á g i ellenőr nyilatkozata
dott gabonát a disznók eszik fel.
járás hatására szoktak kihajtani. így
Szeged, május 3) Sajnos gyakran
Hónapok óta csak: ez a kérdés fog- tehát a terméshozamban
Kérte: a közellátási hivatal sürgősen
jelentős
intézkedjék az alsóközponti adóga- szoktak errefelé az Alföldön száraz lalkoztatja a parasztságot, mert eső csökkenés mutatkozik itt ks előrelátidők ránkköszönteni, de az idei szá- kellene elsősorban az u j kenyérhez, a hatóan. Ha azonban még májusban
bona elszállításáról.
razság különben nagy méreteket ölt további élethez. Ezért csillant meg bőséges esőzéseket kapunk,
akkor
örley Zoltán vezérőrnagy, honvédés szinte alig van parasztember, aki egy kis remény húsvét másnapján ezek a károk, különösen a kapás vekerületi parancsnok bejelentette, hogy
a hadifoglyok szegedi átmenő állo- ekkora szárazságra visszaemlékeznék. és május elején, amikor egy kissé teményeknél még helyrejöhetnek
Felvetjük a kérdést, hogy vájjon
mása rövidesen megkezdi működését, Talán soha sem volt még ennyire beborult az ég és meleg, tavaszi zápor
nem lesz-e majd esetleg szükség a
mert megindult a magyar hadifog- időszerű az az alföldi népdal, hogy: futott végig a földeken.
A Délmagyarország munkatársa fel- kenyérfejadag csökkentésére a nagy
lyoknak Oroszországból történő beje[
lentett hazaszállítása. Néhány napon »Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind kereste Németh Imre elvtárs, gaz- szárazság miatt.
a viz,
dasági ellenőrt, hogy
tájékoztatást
— Egyelőre a kenyérfejadagra nem
belül 400 fogoly érkezik
Szegedre
Szmolenszk és Sztalinő környékéről. A szeginy barom is csak a gazdára niz. kérjen, milyen hatással volt a veté- lesz ez befolyással — kapjuk Somogyi
tanácsnoktól a megnyugtató választ.
Ezt a csoportot gyors ütemben követi Istenem, Istenem adj egy csendes eső? sekre ez a kis eső.
a többi. A foglyok fogadását teljesen A szeginy baromnak jó legelő mezőt.«
— Sajnos, nagyon keveset számított Szegeden és Szeged környékén ugyan-

Olaszország lezárta a Brennert

A napokban megérkezik Szegedre
az első oroszországi hadifogolyszállitmány

Kisebb esőzések ellenére
még mindig fennáll az aszály veszélye
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is normális viszonyok között a pa
rasztság szorgalma következtében komoly feleslegek szoktak mutatkozni,
igy előreláthatóan elegendő lesz az
idén is a termés. A takarmányféükben azonban erősen alatta maradunk
a normális évek hozamának. Még
szerencse, hogy az utóbbi években
sok lucernát vetettek és ez évelő
növény lévén, esős május vagy junius esetében még helyrehozhatja az
eddigi hiány. Ezzel kapcsolatosan f Ihivjuk a parasztság figyelmét arra,
hogy vessen kukoricá t csatornádénak,
mislingnek, mert ezáltal még bepótolh a t j a a takarmányfélékben mutatkozó esetleges hiányokat. Ezért legokosabban teszi, ha üres területeit igy
veti be.
Végeredményében tehát eső, friss
tavaszi eső kellene most legjobban
A föld munkásai megtették kötelességüket, bevetették az életet adó földet. Most mái' csak azt várjuk, hogy
boldog örömmel dalolhassák mindenütt a földeken:
»Esik eső. szép csendesen esik...«
(1. z )
jJflMSMMHMMMNMV

A napilapok uj ára
(Budapest, május 3) A napilapok ára
május 5-i, számtól
kezdődően példányonként 2 millió pergő. A tövöheti előfizetési
dij 10 millió pengó. (MTI)

í

Jugoszlávia örömmel üdvözli
a fejlődő magyar demokráciát
(Belgrád, május 3) A szerb földreform- és telepitésügyi miniszter Újvidéken tartott beszédében Magyarországról a következőket mondotta:
— Mi tudjuk, hogy Magyarország a
németek bérence volt ebben a háborúban. Mi azt akarjuk, hogy ami a
miénk volt, az a miénk is maradjon,
ezért Magyarországnak le kell mondania területi igényeiről velünk szemben. Meg kell állapitanunk, hogy Magyarországon egyre jobban kifejlődik

a demokrácia. Mindjobban erősödő
demokratikus magyar erők erélyesen
ellenzik a revíziót és az olyan politikát, amelyet Hitler és Horthy folytatott. üdvözöljük a magyar demokráciának ezt a fejlődését, mert ezáltal a
jóviszony is erősödik országunk és
Magyarország között.
Az egységes jugoszláv szakszervezetek központi bizottságba
táviratilag
üdvözölte a magyar szakszervezeti tanácsot május elseje alkalmából.

Súlyosan terhelő tanúvallomások
Wirth István ellen
(Szeged, május 3) A népbiróság Koz- sége. Szsnesi István irógépkéreskedő
ma-tanácsa pénteken folytatta a há- vallomásából kitűnt, hogy üzleti érborús és népeUenes bűnökkel vádolt dekből indított ellene hajszát a vád.
Wirth István, a szegedi Baross-Szö- lőtt és a huszonkét szegedi zsidó
vetség volt alelnökének főtárgyalását. iparos és kereskedő internálásában is
A népbiróság tanukat hallgatott ki. 5 érvényesítette befolyását- Wirth a
Súly osan terhelő vallomások hangzot- súlyos tanúvallomások hatása alatt
tak el, melyekből megállapítható volt sem ismerte be bűnösségét. Továbbra
ennek az egyéni érdekeket hajhászó is tagad, vagy »nem emlékszik*. A
svábnak a lelkiismeretlen gazember-1 tárgyalást szombaton folytatják.

A kisgazdapárti fegyveres összeesküvők bandáját
felgöngyölítette a politikai rendészeti osztály

A Foily-féle összeesküvés szálai
Budapest, május 3, -(Saját tudósítónk bandita Solymoson vetkőztették le a rendnem vezetnek Szegedre
telefonjelentése). A vidéki főkapitányság őröket és elégették Sztálin tábornagy ké-
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lit a dohányjegy*
de nincs köszönet benne

A pénzügyigazgatóság vezetője tegnap
bejelentette, hogy megkezdődött a dohánvjegyréndszer bevezetése Szegeden. Es
csakugyan, pénteken már osztották is»i
pirosszinü dohányjegyeket. A pénzügyigazgató bejelentéséhez azt a szenzációs tájékozást fűzte, hogy a város minden férfi lakosa napi két cigarettát kap dohányjegyére. A bejelentés színhelyéül szolgáló
értekezlet résztvevőinek nagy csodálkozását látva, a pénzügyigazgató ehez azt a
magyarázatot fűzte, hogy csak igy lehet
igazságosan elosztani a rendelkezésre álló
készleteket
A pénzügyigazgatóság tehát, amint borzadállyal kezdjük sejteni, ismét alapos
munkát végzett Behozta tehát a dohány jegyet, amit annyiszor reklamáltunk,
de nincs köszönet benne. Ugvanis
amint halljuk az üzemi munkásság
és az értelmiségi dolgozók eddigi cigaretta ellátásának rendszerét a pénzügyigazgatőság a dohányjegyek bevezetésével egyidejűleg megszüntetni óhajtja. Vagyis a do
hányjegv bevezetésének az eredménye az
lesz, hogy ezentúl most már senkinek sem
lesz cigarettája. Eddig az üzemi munkásság és a hivatalok, intézmények személyzete ugy, ahogy el volt látva cigarettával,
most már ezek is ellátatlanokká válnak és
a rendelkezésre álló csekélyke készlet
megoszlik a dohányosok és a nem dohányosok között s szétfolyik — a feketepiacon.
A dohányjegy bevezetésének célja az
lett volna, — a Délmagyarország is emiatt
reklamálta, — hogy az a mennyiség, amit
a dohántorudáknak adtok ki elérusitásra,
re kerüljön a feketepiacra, hanem a jogo fogyasztók cigarettatárcájába. A helyzet
ugyanis az volt, hogy a trafikok készleteit
sokszor maguk a trafikosok feketézték el.
A dohányjegy rendszert tehát sürgősen
reformálni kell, még mielőtt nagyobb botrány nem tőr ki körüle. Hagylák meg az
üzemek és hivatalok 'munkásainak eddigi
rendszerű cigarettaellátását és csak azok
számára rendszeresítsék a dohányjegyet,
akik ezen az uton nem részesülnek ellátásban 8 a feketézés miatt addig sehogysem, vagy csak nagyon drágán jutottak
hozzá a mindennapi
füstölnivalóhoz. A
polgármester, r akinek a belügyminiszter
legutóbb feladatává tett", hogy a városban
levő összes hivatalok működésére és ténykedésére felügyeljen, nézzen utána az elfuserált cigaretta jegyrendszerneks javíttassa
ki a hibákat mielőtt a becsapott dohányosok dühe a cigarettarendszert dicsőségesen bevezető pénzügyigazgatóságot nem
füstöli - ki.

politikai [rendészeti osztálya hivatalosan pét. Januárban ismét két orosz tisztet
közölte, hogy értesülése szerint mult év lőttek le, áprilisban Szalánk határában
ősze óta Gyöngyösön és környékén fel- 16 lövéssel egy orosz katonát.
fegyverzett fasiszta terrorszervezet működik. Kiderült az is, hogy az összeesküvés
A hónapokig tartó nyomozás eredménye- tagjai kivétel nélkül a Kisgazdapártba
képpen elfogták és letartoztatták az össze- tartóznák. A lőszereket is a Független
esküvés vezetőjét páter Kiss Szaléz kö- Kisgazdapárt budapesti székházában rejzépiskolai hittan .anárt és 30 társát.
tegették, de nagymennyiségű fegyvert és
A rendőrség politikai osztálya a vallo- lőszert találtak lakásukon is. A fő szermások alapján megállapította, hogy P. vező egyébként P. Kiss Szaléz volt.
Kiss nagy szerepet játszott Gyöngyös roFutó Dezső kisgazdapárti képviselő
litikai életében és a Független Kisgazda- nemzetgyűlési interoellációjában foglalkopárt helyi szervezetének alelnökeként szer- zott a kisgazdapártiakból álló fasiszta
vezte meg a köréje sereglett fiatalokat. szervezkedéssel és közölte, hogy ismeri a
Mult év novemberében a terrorbanda tag- rendőrségnek az ügyről kiadott sajtótájéjai megrohanták a nagyrédi rendőrbiztos- koztatóját. Megállapította, hogy az ebben
ságot. túlerejükkel kifosztották a hivatalt, foglaltak teljes mértékben fedik a valósáa rendőröket pedig véresre verték. Ezenkí- got. Ha még részleteiben is ez a helyzet,
vül lelőttek egy orosz tisztet, egy másikra mind a maga, mind a pártja 'nevében a bizottság semmi, csak a mérnök u«
pedig háromszor rálőttek.
legs/jgorubb vizsgálatot és a bűnösök leg- dönthet mlndürit>.n.« Bizonyos Marcell
Decemberben öí állig felfegyverzett keményebb megbüntetését kívánja.
Megkezdődött a telepítési
nevü úrhoz, ha valamiért odamennek,
és a földbirtokreform befejezéazt mondja > ugylátszik, maga nem soséről szóld törvényjavaslat vitája
káig akar ittmaradni.* Gáspár Zoltánt
a dolgozók tiltakozása ellenére vet(Budapest, május 3J A nemzetgyűlés
pénteki ülésén Varga Béla, a Ház elnöke
ték vissza. Gáspár adta ki 1944-ben
ismertette Károlyi Mihály levelét, melyben
gyűlöletes rendelkezéseit, amely szekéri az elnököt, hogy tolmácsolja a nemrint légiriadó esetén 5 percnél nazetgyűlésnek legmelegebb köszönetét azért
gyobb távolságra nem mehetnek el
a megtiszteltetésért, amellyel soraiba megHeímann Pál főmérnök é s társainak ntonkásellenes
választotta.
a villamos kocsitól a vezetők és kaTöbb napirendelőtti felszólalás után a
"magatartása
lauzok. A tanoncokat pedig revolvertelepítésről és a földbirtokreform befeje(Szeged, május 3) A háborús évek- történik a villamosvasútnál, hanem rel kényszeritette, hogy a műhelyben
zésének előmozdításáról szóló törvényjavaslat következett,
ben, amikor a férfiakat behívták ka- éppen az ellenkezője. Alkalmunk volt maradjanak riadó a l a t t Joggal kérA vita során Nagy Imre a MKP ve- tonának, nagyon sok helyen, ahol az- beszélgetni a jegykezelőnők egyik cso- dezzük, hogyan mernek a villamoszérszónoka, hangsúlyozta, hogy a javaslat előtt nem akartak hallani női munka- portjával, akik elkeseredett hangon vasút urai munkásellenes magatartást
törvényerőre emelkedése megszünteti a tertanúsítani? Azt hiszik, hogy a munmelőmunkát gátló okokat. Sürgősnek tartja erő alkalmazásáról, a szükség kikény- panaszolták el sérelmeiket. Legjoba javaslat erélyes és sürgős végrehajtását. szeritette a nők foglalkoztatását. Igy ban az elbocsátás fenyegető réme iz. kásnők teljesen magukra hagyott kiA demokrácia ökle kiméletknül le jog súj- volt ez a villamosvasútnál is. A férfi- gátja őket. Akik három év óta állnak szolgáltatott páriái a vállalatnak? Tétani mindazokra, akik az uj birtokosoktól jegykezelők helyett egyre több nőt a vállalat szolgálatában és véglegesí- vednek, a kalauznők mögött hatalmas,
bármilyen ürüggyel egy jottányit is vissza
erős szakszervezet áll. Heimann ur
akarnak venni. A javaslatot általánosság- alkalmaztak. Először nehezen ment, teni, kellene, azokat a vállalat vezeés
társai a szakszervezettel állnak
de
hamarosan
beletanultak
a
jegykeban maga és pártja nevében elfogadta.
tője, Belmahn főmérnök egymás után
munkáseUenesdit
Ezután folytatták a javaslat feletti általá- zelésbe és a férfiakkal teljes értékű elbocsájtja. Igy járt Gyevi Mária is, szemben, amikor
nos viiát.
játszanak.
munkát végeztek és végeznek a mai aki 1942 óta kalauznő, azonban április
napig is. Nehéz időkben, amikor a 13-án felmondtak neki. A feelmondást,
háború és később már az állandóan miután az üzemi bizottság elnöké Bem
BELVÁROSI MOZI Telefon;
6—25.
— OkiraUuunlsitó dohánycsempész.
Szombattól a budapesti Uránia ismétlődő légitámadások miatt egyre ellenjegyezte, nyilván az üzemi bizott- A szegedi rendőrség a gazdasági vasút
Színház legfrissebb újdonsága: türelmetlenebb, idegesebb utazóközön- ság megkerülésével eszközölték. Tö- átrakójánál letartóztatta Parragi Sándor
séggel álltak szemben, akkor is telje- rök Józsefné, többgyermekes család- 21 éves újpesti lakost, mert hamis iratoksítették kötelességüket. Minden apró anyának is kilátásba helyezték a fel- kal, hamis kaonai okmányokkal, és egyebekkel felszerelve 18 kiló leveles dohányt
a svéd filmgyártás kimagasló alkotása és nagyobb akadályt legyűrtek, de- mondást. Más panaszok is vannak. A akart Budapestre csempészt A dohányt
Főszereplók: Ingrid Bergmann rekas munkát végeztek. Nem vár- főmérnök ur és vezető tisztviselői va- azonnal elkobozták tőle, Parragit pedig
az „intermezzo" felejthetetlen fő- tak kitüntetést a munkájukért, de azt lósággal megfélemlítik és leterrorizál- kihallgatása utan okirathamisitás és csemszereplője és Lari Hansen joggal remélhették, a háború befeje- ják a kalauznőket. Számtalanszor ki- pészés vádjával átadták a szegedi államügyészségnek.
Azonkívül: STAN é? PAN Életmentés
mindhalálig falrengető burieszkje zésével végleg.'sitik azokat, akik a hangsúlyozták, hiába mennek akárx Megnyílt a Molnár-Halászcsárda
szabályzatban előirt időt letöltötték és hova panaszaikkal a kalauznők, úgyis
az ujszegedi Eiffel-vastoronynál. Állandóan
Előadások kezdete: 4, 8/*6 és fél 8-kor
mtndenélef szempontból megfelelnek az lesz, amit ők akarnak. Ifj. Szűcs friss hal különlegességek, hideg italok.
Pénztárnyitás az előtt fél órával.
az előírt követelményeknek. Nem. ez András pénztáros szerint »az Üzemi Délután 4 órakór Lakatos Géza cigányEl vétel délelőtt 11—12-ig.
zenekara muzsikai. Hangulatos terrasz.
(Szeged, május 3) Beszámoltunk róla,
hogy Budapesten Folly Gábor állítólagos
volt újságíró vezetésével fasiszta szervezkedést leplezett le a rendőrség politikai
osztálya. Másnap közöltük a Magyar Távirati Iroda jelentését is az egyik budapesti napilap tudósításáról, amely szerint
az összeesküvés szálai Szegedre is elvezetnek. A Délmagyarország munkatársának érdeklődésére dr. Drégely József ezredes, a szegedi rendőrség politikai osztályának vezetője kijelentette, hogy nincs
tudomása Szegeden vagy környékén ilyen
mozgalomról. Az ügyben Drégely ezredes
Budapesten járt és illetékes helyen is ki
jelentették, hogy a budapesti napilap téves
értesítés alapjan irta tneg közleményét

A villamosvasút igazgatósága
kiszolgáltatott páriáknak tekinti
nőalkalmazottait

Napos oldal

Vasárnap,, 5 - é n
délelőtt 9 órai
kezdettel

összaktiva ülés

a K a l v i n - t é r 6 s z á m a l a t t i s z é k h á z b a n . — A2f összes
üzemi és kerületi pártszervezetek vezetőségi tagjai, valamint a
tömegszervezetekben dolgozó elvtársak tartoznak megjelenni.
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ítélethirdetés után két drán belül kivégezték
Somogyi és Bacsó gyilkosait

K

Az ujszentíváni

jegyző

Ujszentiváhon Balogh Kálmán jegyző rendőri felügyelet alatt áll. Erre a
NAPIREND
(Budapest, május 3)
Csütörtökön
Ezután Erdődi János, a Népszava körülményre a makói alispán figyelMájus 4.
délután nyitotta meg Jankó tanácsve- szerkesztője, a tárgyalás
politikai mét nem egy esetben felhívták. Ennek
Nemzeti Szinház; fél 7-kor VAlás zető Kovarcz Emil háborús bűnügyé- ügyészének felszólalása után as el- ellenére a jegyző még mindig a heai&n. (Prózabérlet B 4 )
nök szünetet rendelt el, majd Kovarcz lyén ván.
nek folytatólagos tárgyalását.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromneA belügyminiszternek
határozott
Dr. Frank László népügyész vád- védője igyekezett védencének tetteit
gyed 6 és fél 8-kor: Örökké * tied- beszédében többek között ezeket mon- az enyhítő körülmények megvilágítá- rendelkezése, hogy olyan közalkalma(Amerikai film)
sába helyezni. Utána az utolsó szó zottak hivatali ténykedést ne folydotta:
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
jogán a vádlott szólalt fel.
tathassanak, akik rendőri felügyelet
—
Nem
egyedül
Kovarcz
Emil
ellen
órakor: Volt egyszer egy kislány.
Háromnegyed
7
órakor
hirdette
ki
alatt állnak. Lehet azonban, hogy Matartok
vádbeszédet.
Vádlott
a
25
éves
(Orosz film.)
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és ellenforradalmi rendszer fts vádlott az elnök a népbiróság ítéletét. Bűnös- kón az alispán ugy gondolja, hogy ez
fél 8 órakor: Napos oldal. (Svéd film.) ennek a rendszernek szellemi atyja: nek mondotta kl a népbiróság Ko- a rendelkezés Ujszentivánra nem voHorthy Miklós is. A népügyész ez- varcz Emilt kétrendbeli háborús bűn- natkozik, vagy azt várja, hogy a
Somogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 után részletesen foglalkozott a vád- tettben es ezért kötél általi halálra, belügyminiszter Ujszentivánra külön
óráig.
lott büncselekinényeivel. Beszédét a valamint vagyonelkobzásra itélte. A rendelkezést adjon ki?
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután következő szavakkal fejezte tte:
halálraítélt és védője kegyelemért foUgylátszik a makói megyeház erős
4 óráig.
— Hozzon a népbiróság olyan Íté- lyamodott. A biróság tanácskozásra falai mögött olyanok is helyet foglalMuzeum zárva.
letet, amely a magyar nemzet szimbó- vonult vissza, de nem találta kegye- nak, akik ugy gondoljál:, a falak elég
litikus
koszorúját helyezi le az 1919— lemre méltónak az elitéltet és kérel- erősek, hogy a demokrácia előretöréSzolgálatot gyógyszertáraiÉ
sét megállítsák és védelembe vegye a
1944-ben meggyilkoltak sírjára és fel- mét elutasította.
Nyilassy A. Római-körut 22, Bar- irata ez legyen: »Az igazság megAz ítéletet a kora esti órákban vég- reakciót! Ezt ma már az egész várcsay Károly Tisza Lajos-körut. 32, jött.*
rehajtották.
megyében felháborodottan tapasztalt
csu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jenő
ják. Ha gyorsan- határozott intézkeKléfcelsberg-tér 4, Leinzinger Pál, Tadések nem történnek, ugy bajok leszkaréktár-utca 8.
nek és akkor kire hárul a felelősség?
Itt kívánjuk felhívni a makói me— A i adópengfi május 4-én
gyei
rendőrparancsnok
figyelmét,
910 pengő.
hogy Kübekház rendőrőrsparancsTízmillió p e n g ő a z aj villanyegységár
noka csendőr volt! Nem túlzás ez,
T. Hirdetőinkhez!
(Szeged, május 3) Lóránt Gyula ipar- vagyis szombattól kezdve ismét egész nap csendőrből demokratikus rendőrőrsKözöljük T. Hirdetőinkkel„ hogy hirdetésiügyi miniszteri biztos, a gázgyár minisz- lesz áram és a villanyos is megindul. Be- parancsnok? Ugy tudjuk, a volt csenddíjszabásunk május 4-től az alábbi:
teri biztosa a Délmagyarország szerkesztő- jelentette a miniszteri biztos, hogy a szénHétköznap apróhirdetés 10 szóig 4,000.000 ségével közölte, hogy pénteken nagyobb árak emelkedése következtében az illeté- őröknek jelentkezniök kellett. Kinél
Minden további szó
800.000 mennyiségű szén érkezett Szegedre a gáz- kes minisztérium százszázalékkal felemelte jelentkezett a kübekházi volt csendVasár és ünnepnap apróh. 10 szóig 8,000000gyár részére; Igy a rendes áramszolgál- a villamos egységárakat is, vagyis május őr? Miért van még mindig a helyén?
Minden további szó
1.6001)00 tatás ismét megindulhat. Szombat reggel l-től tízmillió pengő lesz a villany kiloHasábhirdetés mm sora hétköznap 1,200.000
helyreáll az áramszolgáltatás állandó rendje. wattonkénti egységára.
„
„ „ vas.ésünn. 2,400.000
Bz egész országban 6! nap

Szombat reggel
helyreáll az áramszolgáltatás rendje

A Nemzeti Segély
felhívása
Szeged társadalmához
Az Országos Zsidó Segitő Bizottság
adományából a város szociális bizottságának határozata alapján Szegeden két bölcsődét állítanak fel. Az egyik bölcsőde a
Nemzeti Segély keretein belül nyer elhelyezést
A rendkívüli viszonyok miatt a bölcsődénkké/ a legszükségesebb textilnemüek
beszerzése vásárlás utján lehetetlen. Ezért
felknjük Szeged város áldozatkész társadalmát, hogy a háztartásában nélkülözhető
bármilyen használt ágyneműt, vagy fehérneműt, amiből csecsemőholmikat (pelenka,
(epedő, előke stb.) tudunk készíteni, ajánlja

A rendőrség erélyes akciója
a papir-nyilaskeresztek
és a nyilas röpcédulák terjesztői ellen
Elfoglak e g y a s s z o n y i é s k é t fiatalkorai — Hajnalig tartó
nyomozás e g y belvárosi bérilázban

az add pengő felmondási ideje

(Budapest, május 3) A kereskedelem
addig nem térhet át az adópengös eladási
árakra, amig az adópengő- árakat a gvárípar ós a nagykereskedelem nem vezeti be.
Az adóoengőbetétek fo'mondási határideje
egyébként a pénzügyminiszter rendelkezése
értelmében az egész ország terülelén egységesen öt nap.

— A MNDSz anvóknapjal.A Magyar
(Szeged, május 3) A szegedi utcákon rinti értelemben véve röpcédulSS váj- Nők Demokratikus Szövetségének felsővárosi csoportja május 5-én, vasárnap
az utóbbi időben gyakran lehetett ták, amennyiben a ház
legfelsőbb délután 5 órakor műsorral egybekötött
látni kisebb értékű papírpénzből, vagy emeletéről repültek le az utcára. Késő anyák napiát rendez a Vásárhelyi-sugárúti
más papírlapból ki vágott fetzéjjelszórt esti órákban a ház egyik második Postásotthonban. — Ugyancsak anyák napnyilaskereszteket. Különösen az Uj- emeleti lakója lakásának erkélyén él- ját rendez a MNDSz móravárosi csotéren, a Csongrádi-sugáruton, a Ja- vezte a langyos tavaszi estét. Közben portja a móravárosi kultúrházban vasárnap
délután 4-kor — A MNDSz rókusi csoSzeretnénk, ha mindenkit annyira át- kab Lajos-utcán és a Kálvária-téren azt vette észre, hogy felülről kis fe- portja a rókusi kultúrházban (Kossuth Lahatna a nemes cél iránti érdeklődés, mint találtak ilyen papirjelvényeket. A hér cédulák szállingóznak alá. Elfő: jos-sugárut és Orgona-utca sarok) vasáramilyen ügybuze.alomraal viszi a Nemzeti szegedi rendőrség politikai osztálya
gott néhány cédulát és megdöbbenve nap délután fél 5-kor render műsoros
Segély Szeged város első ilyen intézmétöbbszöri éjszakai megfigyelés után , tapasztalta, hogy azokon a legvadabb anyák napját
nyének az ügyét.
x Műszerészek adóközösségi ügyben
Art a felajánlott textlinemüeket vala- elfogta a tetteseket. Kiderült, hogy] nyila® jelmondatok vannak. Nyomban
milyen okból nem tudná eljuttatni Kálvá- a nyilaskereszteket Vidovits Lászlóné jelentette az esetet a rendőrség poli- málus 6-án, dé'után 4-kor az ipartestületria-utca 8 szám alatti székházunkba, kér- 37 éves foglalkozásnélküli volt gyári-! tikai osztályának, ahonnan dr. Dré- ben. feltétlen megjelenést kér a vezetőség.
Január hónaptól a havi nyersbe vétel adajük szives értesítésüket, hogy a megadott munkásnő terjesztette egy 18 éves ]
gely József ezredes, osztályvezetővel tait alkalmazottainak létszámát mindenki
cimeket felkereshessük, Diczfalusy Ferencné
paprikakereskedő gyakornok és égy az élén nyomban az egész nyomozó- hozza el.
dr. Viola Györgyné
kereskedelmista tanulóval együtt. Ki- testület kiszállt a Dugonics-téri ház— öratolvaj. Kenéz Kátmán Föld— Időjárásjelent és. Várható időjárás hallgatásuk során azzal védekeztek, ba, lezárta az épületet és megkezdte a váry-utca 6 szám alatti orvostanhallgató
szombat estig: Élénkebb szél, felhősebb hogy csak kézügyességet gyakoroltak' röpcédulák szórója utáni nyomozást. felakasztott kabátja zsebéből az anatómiai
idő, többfelé záporeső, zivatar, a meleg amikor ügyesen összehajtogatott pa- A cédulákat kétségtelenül a harmadik intézet bonctani termében ismeretlen tettesek ellopták zsebóráját aranylánccal.
mérséklődik.
pírdarabból egy ollővágással nyilas- emeletről, vagy a padlás ablakainak A rendőrség nyomoz.
— Dr. Polónyi Jenő szabadlábon. keresztet vágtak ki.
Védekezésüket valamelyikéből szórták le. A tettest
— Bicskás, pisztolyos kerékoárAz igazságügyminiszter dr. Polónyi Jenőazonban
megdönti,
hogy
ezeket a nyi- azonban nem sikerült megtalálni. A rablék. Csütörtökön este a Vágóhidnál
nek, a szegedi népügyészség vezetőjének
háromheti rendkívüli szabadságot enge- laskereszteket igen nagymennyis 5g- padlástól a pince* legrejtettebb zu- két ismeretlen tettes lerántotta kerékpárdélyezett. Távollétében a népügyészség ve- ben készitették és ugyanekkor minzetését dr. Serényi György népügyészség- denfelé szét is szórták az utcákon. gáig átkutatták a házat. Éjjel 2 óráig járól Simon Imre Tisza Lajos-körut 91.
folyt a keresés eredménybelenül. A szám alatti OTI-nénzbeszedőt. Az egyik
hez beosztott államügyész látja el.
A rendőrség politikai osztálya inter- nyomozást pénteken nappal is fo- pisztollyal, a másik merénylő pedig bics— Városi kSzalkalmaxoUak jótékonycéla tarka estje. A városi köz- nálta őket, majd pedig további eljárás vább folytatták és mint értesülünk, kával fenyegette és a kerénárját követelalkalmazottak ma, szombaton este 7 óra- céljából átadják őket a népügyészség- egy gyanúsítottat már előállítottak ték. Simon Imre a fegyveres támadókkal
kor jótékonycélu műsoros tarka estet ren- nek.
k
a politikai osztályra.
szemben védtelenül állt és kénytelen volt
deznek a,Vásárhelyi-3ugáruti PostásotthonUgyancsak
letartóztatott
a politiátadni nekik kerékpárját A rendőrség megfean.
indította a nyomozást.
— Romám gimnázium látesül Gyu- kai rendőrség egy Klauzál Gáborlán. A hazai román nemzetiségű lakosság gimnáziumi diákot is, mert egy 10
^gyermekeinek saját anyanveivü közép- pengősből kivágott nyilaskeresztes jelVasárnap, május 5-én délelőtt fél 11 órakor
iskolákban való oktatása lehetővé tételére
ü
8
x Belvárosi Moziban
az 1946—47 iskolai évtől kezdődően Gyu vényt ragasztott ruhája me ér® é
F u t o r ,
P e k k
ián 1—8 osztályos állami román tanítási igy sétálgatott a korzón. Védekezése j
nyelvű gimnázium létesül. Az iskola meg szerint fogadásból tette. A politikai
legolcsóbban
szervezésével a szegedi tankerületi főigaz- osztály őt is internálta és ügyéi &t"
S
7EREDAINÁL
gatót búzák meg.
és husztagu szimlónlkns
teszi a nép ügyészséghez.
— VltadélelStt az osztályharcról.
Kárá«z-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
Ugyancsak nyilas-röpcédulák ügyéA szegedi egyetemi és főiskolai Hallgatók
szabad szer vezetőnek tudományos szo ben nyomozott a rendőrség politikai
x Házasság. Rabonczay László és Orbán Zsuzsa közreműködésével
cialista munkaközössége vasárnap délelőtt osztálya a péntekre virradó éjszakán
fél ll-kor a sebészeti klinikán vitadél- a Dugonics-tér 11. szám alatt levő Nagy Margit május 5-én este 7 órakor
előttöt rendez „Osztályok és osztályharc"
tartják eskővőjüket a rókusi templomban.
cimen. Minden érdeklődőt szivesen látnak. bérházban. Ezek a cédulák a szószé- (Minden külön értesítés helyett).
farija. Jegyelővétel a Belvárosi MozináJ.

Arzola, Porzol,

Défrel Károly

jazz zenekara
hangversenyéi

a MaDISz IIL szegedi
s z é n b á i i y á s z r o h a m h r i f r á d f á b a

Indulás 10-én.

Jelentkezni Sebet a központi székházban Vörösmarty-ntca 5,
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Tartja-e h a z a i r o s s z formáját
a S z A K a B. T ö r e k v é s e i t e o ?
A Szeged AK vasárnap játsza utolsó
hazai méritözését az OB keleti csoportjának mérkőzései során. Ellenfele a Békéscsabai Törekvés fiatal, de jóképeseégü
csapata lesz. A piros-feketék az elmúlt hetekben nagy feladatokat oldottak meg sikeresen, ilyen teljesítménye; utan szoktak
szegedi mérkőzéseiben gyengébb ellenfele;
ellen mérsékeltebb teijesitmenyt nyújtani.
A vasárnapi mérkőzésnek tehát az tesz az
érdekessége, hogy vájjon tartja-e rossz
formáját a Szeged ? Bizonyára sokaknak
okozott már fejtörést ez és nem érdektelen, ha a játékosok véleményét meghallgatjuk erre vonatkozólag,
A játékosok körében általános panasz

SZÍNHÁZ ® MŰVÉSZET
Válás után
Bemnfatő • Nemzeti Színházban

A szegedi Nemzeti Színház csütörtöki
bemutatójával folytatta kultúraellenes szindarabsorozatát. Vájjon miért találta szükségesnek a színház, hogy egy Alexandre
Bisson nevü elfelejtett francia szerzőnek
ostoba bohózatával lebecsülje a szegedi
színházlátogatókat ? Az erőszakolt helyzetkomikumok, a burleszki melység nélkül
fejetetejére állított cselekmény, az anyósi
„problémának" már a mult század vicclapjaiból is kikopott életrehivása, — enyhe
merénylet azok ellen, akik a szinháztól
szinházat várnakfcsnem tíngli-tanglit.

Közellátási közlemények

Hivatalos

3

közlemények

Élesztőkíosztás. A 46-os jegyre 2 deka21.692|1946. szám. Hirdetmény. A
gram élesztő vásárolható. Az élesztő ára
151.49711945. P. M. rendelet alapján felhívja
dekánkint 1,000.000 pengő.
a (városi adóhivatal mindazokat, akik a
beszolgáltatási kötelezettség cimén beszálNyilt-ftér*)
lítóit kenyérgabonának a földadó és járulékaiba való beszámítását kérték és megFeleségemtől szül. Tóth Máriától kölön- kapták, hogy a beszámított kenyérgabonáválian élek, érte semmiféle felelősséget nak métermázsániiénti 400 adópengős árát
nem vállalok.
ezen hirdetmény megjelenésétől számított
Kálmán János Átckháza, 267. 15 napon belül a városi adóhivatalnál
annál is inkább fizessék be, mert ellen•) E rovatban közöltekért sem a szer- kező esetben az átszámítást a városi adókesztőség sem a kiadóhivatal felelősséget hivatal nem foganatosítja. Városi adóhivatal.
nem vállaL

A szereplók hősiesen akarták áttörni
a korlátolt darab korlátait, ami többékevésbé sikerült is nekik. Kőműves Erzsi
kitűnően karikírozott anyósa több izben
a pálya gondozatlan, kemény és göröngyös szerzett hangos derültséget a hallgatóságFérfikiskabátért fát adok. Nagy IstFoglalkozás
talaja, idegenben mindenhol joob talajú nak, bár épen azért, mert a francia él heván Tápé, Nyilassy-utca 2.
pályán játszik a csapat. A rossz teljesú- lyett gyakian egy huszárőrmester hangját
Tetőcsatorna elcserélhető élelemért,
meny mási; okául a közönség magatartá- es modorát intonálta. Majlálh Mária ebben Fatalpnk készítése hozott anyagból, Somogyitelep
VII. u. 390, határutnál.
sát hozzák fel. A közönség, — mini mond- a szerepeben ujabb színskálával gazdagí- facipók megrendelhetők, Pozsonyi IgnácEgy
erős
parasztkocsi
lóért, csikóért,
totta
a
szegedi
prózaegyüttest
A
szépen
jak," — mindig győzelmet vár a csapattol
utca 11.
esetieg könyebbért, egy könny üjárásu
és ha ez nehezen születik meg, ahelyett, beszélő, finom és dekoraiiv megjelenésű
Gazdasági
cselédet
felveszek
Pávafiakkerosnak való paripaló kancáért elcsehogy a csapatot biztatnak, az ellenkező Dévay Hedvig nem mindig tudta elhitemi,
Feketesas-utca 2, udvarosnál. relendő, Szőreg, Rózsa-utca, trafik.
végletbe csapnak át: szidni kezdik a játé- hogy olyan könnyű fajsúlyú nőt jelenit vendeglö.
Megbízható mindenest koszt- és laEladó vagy elcserélhető sötétkék uj
kosokat. Van aztán "a közönség köreben meg, aki bármilyen körülmények kŐ2ött a kással
felveszek. Révész, Bocskai- u. 8, II. 10. vászon férfiruha, Vasasszentpéter-u. 5a.
egy másik tábor, amelyik határtalan gyű- feiszinen tud maradni.
Mindenes vagy bejárónőt vidékre
Kőzelellős tehenet cserélek lóért, Allölettel viseltetik a piros fekete egyesületA férfiak közül Kozák László mérték- felveszek. Preszler, Szöreg Petróleumgyár. győ, Petőfi-utca.
tel szemben és minden alkalmat megragad tartó
játé;aval
tünt
ki,
Benkö
Miklós
és
Tizenbétéves
fiu
elmenne
tanyára
a csapat hangulatanak káros befolyásolá- Bakos Gyula, mint mindig — most is — mindenesnek.;Szentháromság-utca 43b.
1 igásló elcserélhető üszőért vagy élelesára,
mért,
Aignertelep, Nagyszombati-u. 38.
megbízható és szeles vonaton, jól haszOtthont kedvelő mindenes főzőnő
Ebédíöbntor, tűzhely, bádogkád, szek"Magunk részéről nem füzünk bővebb náinató színészeknek bizonyultak, Lehotay Makóra kerestetik. Steinerné, Tisza Lajosrény, sezlon eladó vagy elcserélhető élekommentárt a kifogásokhoz hanem azt Árpád, talán maga sem hitte el, hogy körut 66.
Kézimunkázni tudó nőt felveszek. lemért, Szt. Miklos-u. 6a.
várjuk, hogy a szegedi fiuk játékukkal bi- egy anyósüidözte natal kétszeres férj szezonyítsák oe, rossztalaju pályán is, min- repét játsza. Bohózati szerepeben sokszor Szentháromság-utca 2. 1. 5.
Épfiletlaanyag és préstégla elcserélIdősebb asszony kimenne tanyára hető, Újszeged, Nepkertsor 3.
den előítélettel szemben jo játékot nyúj- hamleii gesztusokat és hangokat használt.
tanak. Akkor bizonyosak vagyunk benne, Szolgáljon intésül minden válni akaró munkára, Pava- udvar, (Városháza mögött).
Lucza kelmefestő,- vegytisztitovállalat
hogy a „Tizek harcában", ma,d a jó tei. férjnek, hogy ezekután válás előtt csak
Különfélék
(e.) Rákóczi-ter, gróf Klebelsberg-tér és Kajesumények láttán a közönség is a csapat jobb lehet, mint „válás után".
zicczy-utca.
mellé szegődik és lelkesen biztatja a pirosAranyal, ezüstöt a legmagasabb áron
ZsákvarrónSt felvesz Vigyázó kötélüzfeketéket a győzelem kivivására, mondjuk
Ungár Imre hangversenye Szegevesz Beria-ékszerész, Kiss-ulca 3. Párisi
— a Ferencváros csapata elien.
den. AZ Otthon Hangversenyiroda ősszel let,[Szeged, Kállay Albert-utca 4.
Megbízható asszony házmesternek Áruház mellett. Óra-, ekszerjavitás felemegkezdett es a fűtési és utazasi r ehézsegek mialt abbamaradt hangversenysoro- vagy takarításért lakást keres. „Kelten lősséggel.
Szép menyasszonyi ruha kölcsönadó,
Súlyemelő bajnokság. Vasárnap dél- zatát most folytatja. Elsőnek sikerült meg- vagyunk" jeiigére a kiadóba.
Szatymazra tanyás kerestetik, Erd: fátyollal is. Tisza Lajos-körut 44. i. em. 3.
után tei 5 őrai kezdettel az SzMTE és a nyerni Ungár Imre zongoraművészt, a varTisza rendezésében a rendőrpalotában sói Chopin-verseny győztesét, aki a zon- Csáktornyai-utca26. 12 órától 3 óráig,
Legtöbbel fizetek használt bútorért,
tartjak meg a súlyemelő bajnokságot A goraművészek között a lege.sok közt van. Dr. Csúcs.
ruhaneműért. Hivásra házhoz megyek.
bajnokság külön érdekessége, hogy Papp Üngar Imrét a haboru előtt megnivták
Tökmag és egyébb olajosmagvak Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
István, a Tisza sokszoros bajnok súlyeme- Amerkaba turnéra, de ennek lebonyolítása szakszerű leidoigozását megkezdtük. VegyiFoltos a gumija ? Gondoljon a nyárra
lője rekord javitási kiserietet jelenteit be. a háború miatt elmaradt. Ungait mar is- ipariskola.
nyersgumiragasztót a Vidra-utcáKözépkora intelligens nő megismer- vegyen
Vasárnap délelőtt játaaák l e a meri Szeged zeneertó .közönségé és ezért
ban,
a
kerékpárosnál.
Üveget tessék hozni.
bizonyára
örömmel
fogadja
a
hangverseny
kedne
házasság
céljából
dolgozó
lérfival.
Hunyadi-tárt mérkőzéseket. AZ orszáhívét.
A
müsoton
szerepel
a
grandiózus
Farkaskutyámat
befogták, nyomra„Május
10"
jelige.
gos uajuoki mérkőzésre való tekintettel a
Középkora intelligens nő magányos vezetőt jutalomba részesítem. Bocskavriunyaai tér sportprogramját vasárnap del- Bach: Kromatikus fantázia és íuga, Beeelőn bonyolítják le. Fél 10-kor Portás— thoven Appassíonata szonáta es Bartók, úriember Háztartását vezetné. „Szorgalmas" utca 8a, II. 10.
HMTE i. o. bajnoki, 11-kor SzMTE—Rá- valamint Cüopin müvei.
jeligére.
Üzleibelyiaég nagykörúton több fakóczi I. o. bajnoki.
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal anyaggal atadó műhelynek, Párisi-körut 44.
hozhatja ismét dr Berényiné ékszerészhez,
Angóra- és gyapjúfonást, kártolást,
Helyreigazítás. Lapunk pénteki száKlauzál-tér 9.
kötést
vállalok. Betegtolókocsi eladó,
mában sajnaiatos tévedes csúszott be a
Szatymazi-u. 6.
szőregi mer;ozés játakvezetője gyengeséL a k á s
Elsején este 9-kor Fürész-utcai telgét iueiöen. Ugyanis Weintraub Lajos azon
kemről a kaput elvitték, a nyomravezetőt
a bizonyos Rasóczi—Móraváros mérkő- A Kereskedelmi Alkalmazottak SzakszerKeresek szoba-konyhás lakást élelezésen közmegelégedéssel játtá el felada- vezete május 4-én, szombaton délután 4 mért, szoba is megfelel. Tőrök-utca 7. élelemmel dijjazom, Kismárton-utca 20 sz.
Fadpő, fasaru, spárgacipő érkezett a
orakor
vezetőségi
és
választmányi
ülést
tát* Különben is Ö a délserüiet egyik legBalogh.
Délvidéki
Áruházba, Tisza Lajos-körut 46.
jobb es legegyenletessebb formát , mutató tart a szakszervezeti székházban.
Háromszázmilliót vagy ötven kiló
játék vezetője^
Városhoz 1 kilométerre 4 hold elsőA Malomipari Munkások Szakszerve- lisztet adok annak, aki egy „vagy kétszohere évi kaszálásra terményért kiadó.
A tekesport fellendítése. Csütörtö- zete május 5-őn, vasarnap delelúlt 10 óra- bás lakáshoz juttat a város bármely ré- rendű
Boldogasszony-8ugárut
51.
kor
taggyűlést
tart
a
szakszervezeti
székszén,
cim
Tarnainé,
Vitéz-u
24.
kön megalakult a tekesport aliandú szerházban.
Akar
kellemesen
szorakozni?
Jöjjön
Szoba-konyhái
lakás,
Sziliéri-sugárvező bizottsága, amelynek feladata az
A lextilmesterek május 5-én, vasárnaputon igényjogosultnak átadó, Délvidéki a Var-kioszk terraszára minden este 6-töI
1946 - 67 évben az egyéni és csapatbajnyitva, szombat, vasár- és ünnepnap tánc.
nokságokat megszervezze. A munkálatok déleiőlt 10 órakor ertekezletet tartanak a Áruház, Tisza Lajos-körut 48.
rnegkezdesére az uj tisztikar vasárnap dél- szakszervezeti székházban.
Az Orvosok Szakszervezete május 5-én,
C s e r e
előtt fél 9-kor tartja meg első ülését az
A d á s-v é t e l
vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést
ipartestületben.
tart a szakszervezeti székházban (Dózsa
Modern sport- és mélykocsi, háromAngóra, ivarérettek, hasas, fias anyák
A világrekorder Csaplár Is IndnI György-utca 8.) A fontos tárgysorozatra hull#msávo8 rádió élelemért elcserelhetö,
és bakkok eladók. Tápé, Aradi-utca 3.
Tisza egyórás futóversenyen. A Tisza vaió lekmtettel a tagok megjelenését fel- Hétvezér-u. 33. em.
250-es prima Jaáva-motorkerékpár elatléukai szakosztálya vasarnap deielött tétlenül kérjük.
120x70-ea tükör, prima kerékpárkülső
orai kezdettel rendezi egyórás országos
A Házfelügyelök Szakszervezete május nöi paiafascipő 37-es, 38 es és 39-es el- adó. Hajdu-fényképész, Széchenyi-tér 3.i
futóversenyét Szeged bajnokságáért egyeni 5-én, vasarnap deiután 4 órakor közgyű- adó vagy elcserélhető délután 3-tól, Po2+1 rádiók, alkatrészek, villamossági
és hármas csapatok részére, AZ eddig be lést tart a szakszervezeti székházban.
zsonyi Ignác-u. 11.
cikkek, főzök, vasalók kaphatók. Rádióíuiott nevezésekből megállapítható, nogy
Egy kanca igasió, parasztkocsi elcse- üzlet, Szentháromság-utca 15.
Csaplár András 20 km-es vnágrekorderrel
rélhető hizóért, borért, terményért. PulcBélyeggyűjtearényt, tömegbélyeget
az élen a magyar hosszútávfutás legkiváRADIO
utca 7.
veszek. Falus bélyegkereskedés, Iskolalóbb képviselői vesznek reszt az év egyik
Elcserélhető egy fiatal paripaló jó utca 29. sz, fogadalmi templommal szemlegnagyobb atlétikai megmozdulásán. NeSzombat, május 4.
fejőstehénért és takarmányért és egy pár ben.
vezése;: Kiss József UlE, Biro, Hagy
2+1-es rádió eladó. Molnár-utca 8, sz.
Hirek, műsorismertetés. 7.05 Reg- lószerszám, kukoricáért. Kovács Szilveszmási Vasas, Stídi, Orsós Óbudai Bstí, geli5.45
Hatszemélyes uj kajütős motorcsónak
zene,
8,00 A Közellátásügyi Minisz- ternél, Sándor-utca vége.
Darázs Törekvés, Godany Postás és a térium előadássorozata.
Egy nyolcméteres épületre való fa- eladó. Feketesas-utca 15. 1. em. 4.
8.15 Hanglemezek,
Tisza legjobbjai: Kovács Gy., Ottruba, 9.00 A WM gyár zenekara.
Egy háromlóerős villanymotor eladó.
10.00 Hirek. anyag zúzott paprikáért elcserélhető. UjSzéchy, a 40 éven felüliek Csonka, Gyet- 10.10 Könnyű zene. 10.30 Rádióiskola.
gyála 107. Kószónál.
Érdeklődni Klskundorozsma, Kun-ntca 16.
vai, Juhász és még sok más elsövonalbeii
Szarafát, lécet, téglát, ajtókat, Kalor. Délután 4-től mindennap.
00 Harangszó, hirek. 12.15 Szalonzene.
atléta. A verseny a Tisza rókusi sportte- 12
kályhát cserélek süldőért Feltámadás-u. 22.
Szőllőpermetező gép eladó cserébe
13.00
Eióaüás.
13.15
Hanglemezek.
13.40
lepén kerül lefutásra.
Tizhéaapos üszőborju szemesért és borért, ablakok eladók pénzért is. ApácaAngol zongora-dalok 14.00 Hirek. 14.10
BlADISz-sporthlrek. A MaDlSz ököl- Vöröskereszt közleménzek, 14.20 Hangle- évi kaszálásu heréért elcserélendő. Csillag- utca 20.
Gyermek-mélykocsi eladó. Fodorvívói vasárnap Szentesen mérkőznek az mezek, 14.35 Etőadas. 15.15 Radióiskola. utca 11.
Ui koc iráf, gyermekketrec könnyű pa- utca 15.
ottani MaDlSz csapatával. Kérik a ver- 15.55 Műsorismertetés. 16.00 Hirek. 16.10
Bőrberi felöltő, nyári férfiruha, 41-es
senyzőket, hogy pénteki edzésen okvetie- Elbeszélés. 16.40 Köimenay Alice énekel. rasztkocsialj elcserélhető. Párisi-körut 44.
Szép 7 hónapos fajbika heréért, lószer- férficipök eladók vagy elcserélhetök. Fouül jelenjenek meg, mert indulás előtt nem 17.00 Vilaghiradó. 17.15 Szimfónikus jazz. szám
és bakancs malacéit Sándor-utca 1. dor-utca 3. Szombat délelőtt 11 órától.
17.30 Orosz versek, orosz muzsika. 18.00
lesz több edzés.
Nagyméretű cserépért süldőt, zsirt,
Hirek. 18.05 Vöröskereszt közlemények.
SzAK- hírek. A SzAK május 9-én 18,15 Rácz Vali jénekel. 18.35 „Veszélyes szalonnát adok cserébe; üstház elcseréldélután 5-kor a városháza közgyűlési ter- forduló" színjáték 3 felvonásban. I. ieiv. hető élelemért. Tud.: Tápéi-sor 18a.
Felelői szerkesztő: Gfirtioa
mében tisztújító és alapszabaiymúdositó után kb. 19.20 Kedves Kázmér... II. felv.
Jókarban levő tűzhely és kártológép
Felelős kiadó: Konca László.
közgyűlést tart. — A Vasutas-stadion va- után kb. 20.05 Hirek. Kb. 20 55 Hirek és élelemért elcserélhető. Széchenyi-tér 2a,
Eladja:
sárnapi műsora fél 6-kor SzAK—Békés- krónika orosz nyelven. 21.05 Műsorismer- udvarban.
csaba, fél 4-kor Toldi—MVSE, 2-kor SzAK tetés, Vöröskereszt közlemények. g 21.20 Választási malacok terményért elcseHirlapldadő Ktt
ifi—SzATE ifi.
Hanglemez. 21.30 Hangos heti hiradó. 21.50 rélhetök. Harmat-utca 26.
Szerkesztőség: Jókai-Utca X,
Hirek es krónika angol nyelven. 22.00 HiElcserélnénk egy másféléves üszőnTelefon: 493. H 103.
rek. 22.20 Hangiemezek. 22-50 Hirek és
és egv hasadisznót kisfias ehécért vagy
a lég- krónika francia nyelven. 23.00 Napi hír- ket
Kiadóhivatal: KórSsz-Otca |
pedig
a
hasas
disznót
egy
közele
ló
üszőáron összefoglaló. 23.10 Rádió kereső hírszol- ért Cim Molnár János porgányi gátőrházTelefon: 323.
gálat.
1
hoz
közel,
Csergöteiep
28.
A
Hírlapkiadó
Kft nyamÍM.
vásárol SALZER Hid-utca 8.

A PROHIRDETESEK

Szakszervezett hirek

Aranyat, ezüstöt SSS*'

