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de ellensége egy sem. Tudta, ismerte betegségét, de munka- és
pártszeretete lankadatlan
harcba
vitte. Megviselt szive
szombaton
éjszaka felmondta a szolgálatot és
már nem láthatta meg azt, akivel
öt eve a legboldogabb házaséletet
élte. "Élettársa árván maradt, azt
is Kivesztette, akit a legnehezebb
Soha nem volt nehezebb hely- amikor már minden veszni látszott, esztendőkben odaadóan ápolt s
zetben a mindennapi élet króni- írásaiban megtestesítette a nemzet most társtalanul, összetört a szörkása, a hirlapiró, mint ma, ami- még meg nem tört szellemét. A nyű csapás súlya alatt.
kor annak s szeretett embernek súlyos szívbajban szenvedő ember
Az iró és "hirlapiró nem múlik
a nevét kell gyászkeretbe írni, aki- kedélyére ólomsuiyként
neheze- el a sirban, örökifjún emelkedik
nek vezetésével és
irányításával dett a nemzet katasztrófája. Fel- előttünk szell-emi nagysága, mely
vívja' harcát a haladás szellemé- szabadulás ulán átvette lapunk fő- nemcsak az övé, hanem mindánynek győzelméért. M é g nem értünk szerkesztését s rövid idő alatt a nyiunké, mert irásai a nemzet élecélba s hiáris elvesztettük azt, aki szegedi hiríapirók nesztora
letL tét örökítették meg, szeretette és
nélkül gyengéknek és tétovázóknak Mindenki szerette, csak ióbyrátai jóságos szive ag életet tette szebbé.
érezzük magunkat. Az analomus voltak. Politikai ellenfelei lehettek,,
Egyedülállód mindenkit megnyeazt állította, hogy gyenge volt a
-szive és ezért vesztettük el. A lélekbúvár hatalmas, mindenkit szerető, örök életre hivatott szívre talált. N e m ismerte a gyűlölséget,
bosszút és elnyomást. Szeretetet és
'.szabadságot hirdetett. Megtanította
környezetét és munkatársait szeretettel élni s megalkuvás nélkül
a szabadságért harcolni.

Rákosi

Az élet nem az anatómust igazolja, hanem a lélekbúvárt. Szive
megszívni dobogni, de szeretete élni
' f o g és diadalra juttatja az alig_él :
vezett szabadságot. Nemze'tének és
hazájának szabadságharcát az ország határain jul is egész tudásával éff életerejének teljes bevetésével egy percig sem szűnt
meg
v szolgálni.

NAPILAPJA

rő egyénisége a világ bármely 'híján otthont és baráti kört teremtett a legrövidebb időn belük Nagy
tudása és ragyogó tolla tekintélyt
és elismerést biztosított számára
hányatott életének minden állomá.sán.
Sohasem volt számkivetett, sohasem volt társtalan, amerre magjelent, a szeretet ülte diadalát, a gyűlölködők és elnyomók tértek 'raej
tévelygésükből személyi
varázsának hatása alatt.
Szellemében emberi és művészi,
magatartásában megalkuvást nem
tűrve szolgálta a lial|adás és a nemzet nagy ügyét. Sirja felett őrt át!|
ma már a dolgozó nép, őrködik,
hogy a föld, amelyben nyugszik,
örökké szabad maradjon.

Mátyás:

magyar dolgozók el vannak szánva e g y ségesen visszautasítani minden kísérletet
a régi urlvilág helyreállítására
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bányász
lakóház
alapkövét

tették

le

a

három

év

aloff

•

(Pécs, május 12) Vasárnap ünnea jövőben a kisemberek terheit után a miniszterelnökhelyettes emlépélyes külsőségek között tették le
át kell hárítani azokra, akik eze- keztetett arra:
Pécsett a három év alatt "felépítendő
ket a terheket jobban bírják, a
ha a dolgozók
életszínvonalát
300 bányász-lakóház alapkövét. Az
gazdagokra. A' dolgozó nép már
nézzük, meg keit állapban!, hogy
al.ipkőletételi ünnepségen és az ezmegtette kötelességét, most a gazlényeges javulás mab(k«ük a két
zel kapcsolatban rendezett nagygyűdagokon a sor, fizessenek a gazév eíőtti állapothoz viszonyítva.
lésen megjelent R á k o s i Mátyás inidagok.
Aki nem ismerte életét, csendes- niszteretnőkheíyettes, a MKP főtitkára
A jó jövőnek nemcsak gazdasági, .haBe kell vezetni velük szemben a va- nem politikai előfeltételei is vannak.
nek, nyugalmasnak lütté. pedig tele és nagy beszédet mondott.
volt ellentétekkel, küzde'emmef és
Vázolta áz ország politikai és gaz- gyondézsrnát. Felhívta a nagygyűlés
Az egyik Ilyen előfeltétel az,
1 óinak- figyelmét arra, hogy a
szenvedéssel. Puritán szigorral tcl- dasági helyzetét rámutatva arra, hogy hallga
hogy á reakció kilátástalannak
reakció
ismét
jelentkezik
és
sutlögójesitette kötelességét és gondosan a jó pénz, a forint bevezetése után propagandával, spekulációval, árdrátartsa, a demokrácia ellen irányuló minden kísérletét. Ila a
'őrizte erkölcsi és irői méltóságát egy évvel ugyancsak a Kómmunista gítással igyekszik aláásni a fiatal maPárt kezdeményezésére és terve alapnép ellenségei látják, hogy a maMár kora ifjúságában szembehe- ján hozzákezdenek az ország újjáépí- gyar demokrácia jövőjét és igyekszik
gyar dolgozók el vannak szánva,
lyezkedett a konzervatív
családi tésének na'gy munkájához. Három év megakadályozni' a hároméves terv
hogv egységeseit \
tonlatHunk
hagyományokkal, mert kjöllői lelke múlva termelésünk eléri, sőt sok te- végrehajtását.
minden kasért®let a rég! urivilág
szabad életre vágyott.
Érettségi kintetben meghaladja az 1933-as' év
"" helyreállítására, ez az öntudatos,
Minden erővel fel kell venni a
bankett után sztrájkoló munkások | termelését és ezzel a magyar dolgozó
magatartás eh esti a kedvüket
harcot a reakció a nép ellenséközé keveredett s a velük töltött nép életszínvonala is ugyanilyen mérminden összeesküvéstől.
* igéivel szemben. A há roméves
tékben
fog
emelkedni
Az
agrárolló
rendőrségi őrizet végkép
eldöntervnek azonban nemcsak gazdaA núniszterelnökhelyettes beszédét
szűkítésével a gazdáit helyzetén kíván'
tötte jövőjét. A szocializmus szol- segiteni a párt és ha "az időjárás
sági hanem politika! előfeltételei •szűnni nem akaró, lelkes taps kisérte.
gálatába szegődölt, tollal h kezében kedvező lesz, elérhetjük azt, hogy
is vaunak. A hároméves terv sikere még jobban megerősítené
harcolt az elnyomott munkásság- a zaklató térmésbeszplgáitatást
is
•
a demokráciái, éppen ezért anért. Szerény volt, mert megvetet- megszün telhetjük.
nak
ellenségei
mindent
megteszA
város
visszakapja
te az önhittség és nyegleség'fennÉzután arról beszélt a miniszternek. hogv tervünk he sikerüljön.
héjázásait, de azért sohasem aláz- elnökhelyettes, hogy
erdőségeinek egv részét
ta "meg rnagát. Családjának és ba(Szeged, május 10.) Szeged várátainak áldozta a szive és nemA Kisgazdapárt harca StrfyoUék ellesi
zetének tudása kincseit, magának
rosa több izben kísérleteket tett,
csak aggodalmait és önelégüüdlenhogy a város .erdejét visszaszenem elég erélyes
ségét taréra.
rezze. Somogyi Imre gazdasági ta, .
. , , I
Rákosi Mátyás ezután a fakultatív fenntartására hívta fel a nagygyűlés
nácsos Dénes L e ó
polgármester
A lurlapirásho? nem hm f f t f c k , | hitoktatás
kérdésévet
foglalkozott résztvevőit.
megbízásából
tárgyalásokat
folytahanem a hazafiság ytttc.
részt-2 majd a Sulyok-pártról beszélt. Kifő
A jó jövőnek nemcsak
venni abban a nagy küzdelemben, B gásolta, hogy bár
tott a földmüvelésügyi miniszterg a z d a s á g i , hanem politikai
amely ujjú szüli áz országot. Azrel, aki. megigérle, hogy a város
a Kisgazdapártban az utóbbi időelőfeltételei is vannak
első világháború utáh niár ismert
ben uyílalkozaloííban. népgyiKékérését felülvizsgálja és minden vabaloldali publicistaként üldözik. "A
seliben nem volt hiány, de a
A hosszantartó lelkes lapssaí fogafehérterror Siófokra vitte negyveSulyok-párt elleni küzdelem még golhbeszéd ulán került sor az alapkör lószínűség szerint jeleiitős efdőned magával s emberfeletti módon
mindig hiányos. Erős a gyanú, letételre..' Az aínpkőléiéteíi ünnepség területet visszakap a város
hogy a Suivok-párli képviselőkmegkínozták, halálra ítéljék. Csonek* még a Kisgazdapártban lévő
dával határos módon menekült
része hozzájárul ahhoz, hogy a
megj s emigrált Bécsbe. Végül RoKisgazdapárt nem harcol Sulyomániában kötőit ki, aliol 18 éven
kék elten.
át az ellenzéki lapok élén küzdött
az elnyomatás ell(en. Az égbenyúló
A liadifogolykérdés ismertetése ulán
bércek egyéniségét megacélozták és Rákosi Mátyás részletesen kitéri a
Amerika repülőtereket épit Törökországban
költői képzeletébe el nem rnuló sváb-kérdésre és ezzel kapcsolatban
nosztalgiával vonult be a vadvirá- rámutatott arra, hogy a telepesek igeu
(Washington, május 12) Sumnier het, hogy görög kormányokat letesz
gos rét és a buzakalászos rónaság sokat szenvednek a sváb-kérdés miatt.
A reakció igyekszik megnehezíteni a Weiles vasárnapi rádióelőadásaban és alakit és beleszól a török alkotiránti vágy, amely minden írásá- demokrácia helyzetét és mivel a svában, megnyilatkozásában kifejezés- bok legnagyobb része volksbundistá többek közölt ezeket mondotta: Az mány módosításába.
re jutóit. Á vasgárdisták üldözteté- volt, a reakció igyekszik átmenteni Egyesült Államok kormányának hivaMint a francia rádió jelenti, az
sei elől barátai immár harmad- őket. Mi a sváb-kérdésbe is bele kí- talosan ki kellene jelentenie, hogy Isztambulban megjelenő Agsa cimü
szor mentették meg a mártírhalál- vánunk nyúlni, főleg ott, ahol a tele- a Görögországnak és Törökországnak lap közleménye szerint amerikai mértól. Súlyos szívbajjal élte át üldöz- pesek helyzetéről van szó.
nyújtóit segély nem jelentheti az: ot- nökök nagy befektetéssel repülőteret
tetések ' közepette Budapest ostroRákosi Málvás végül a nemzetközi tani belügyekbe való beavatkozást. Ha építenek Ankara, valamint
Jecikőj,
mát. A kínzások, bebörtönzések és helyzetet ismertette, majd befejezé- ezt a kérdést hivatalosan nein rendeIszil
és
Adana
városok
közelében.
sül
a
munkásegység
és
munkás-pahalálos Ítéletek árnyékában sem
zik. amerika abba a kisérlésbc esfeledkezett meg hazájáról,
mert raszt-szövetség erősítésére és további

Sommer Weiles a görög-török kérdéjs-

ben követeli a hivatalos állásfoglalást

2

C»!L«««I*«I1!(1RI«

Kedd, 1547 május 13

Az ujszegedi hendergyár falujára
brigádja Kiihehházán
lantos
közérdekű munkát végzett

nap Sándorfalván voltak, ahol; a és 'Strandavató ünnepélyt rende-'
rossz kutakat javitották meg. Kü- zett a faluban. A községháza udlönös prömmci töltötte el a faj'u varán megtartott gyűlésen Komónépét, hogy a községháza
elölt csin Zollán elvtárs mondott a fajúi
megjavították a kutat, mert itt anépe előtt nagyhatású beszédet.
piaci napokon különösen
nagy
Doszken a konzervgyár dolgohasznát látják a kútnak^ kijavítot- zói 128 edényt, 50 baltát és kalapáTombácz
Imre nemzetgyűlési
képviselő
politikai
beszámolót ták az iskola udvarán lévő két csot, 20 mezőgazdasági gépalkatJcutat is. Mig a férfiak vasárnapi részt és rengeteg,rossz cipőt jatartott Deszhen
pihenőjüket áldozták fel és ke- vítottak meg. fit a deszki dolgomény fizikai munkával 120-nál több zók előtt T o m b á c z Imre elv birs,
(Szeged, május 12.) A kominu- javításában tett ki magáért
ekevasat, ballát, kukoricadarálót é§
nista falujárók lankadatlan szorJartott
A falusi brigádok között nagy egyéb házkörüli szerszámokat, ház- nemzetgyűlési Jcépviselő
galommal ápolják a ; Város a fanagyhatású
beszédet.
Beszédében
verseny indult meg, hogy me- tartási edényeket javítottak meg,
luért* akció keretében a város és
lyik a különb és ki tud többet addig 4a nők megtisztították az is- tájékoztatta hallgatóit a politikai
falu dolgozóinak egymásrataláláés gazdasági helyzetről A nagy
segiteni a falu népének.
I kólában az öt osztály ablakáé A tetszéssel fogadott beszéd
sát. Ennek első formája az a seután
gítés, melyet a kommunista dolgo- Az élen még mindig fj szegedi ken-' falu járók munkájával egyidőben a Tombácz elvtárs sokáig elbeszélzók adnak a falu népének. A falu- dergyár falujárói haladnak. Vasár- sándorfalvi MaDÍSz-szervezet sport getett a megjelent gazdákkal.
járó brigádok eredményes munkáját már ismeri Szeged és körfayekc. A környező falvak lakói
hétről-hétre türelmetlenebbül várják a falujárókat.

Hároméves terv a nagyszegedi állatállomány

Vasárnap az ujszegedi kpndergyár falujáró brigádja az üzem
Iculturgárdájával együtt Kübekházán végzett közérdekű munkákat.
Jelentős
munka t el j esi tm íny
volt az óvódia ablakainak javítása és üvegezése.
Az előmunkálatokat az üzem dolgozói munkaidejük után végez
tők el.

fe/rissitésére és fejlesztésire

Szili-Török
Imre főiskolai
tanár
a mezőgazdasági
3 éves terv előkészít et étről
•
Ha rövidesen esöf kapunk, S z e g e d e n elérjük a 6 m á z s á s átjagof és meg«szün k a besző gál-atás

Ezen
belül a
(Szeged, május 12.) A szegedi me- szaporítanunk.
Elkészítettek többek között az zőgazdaság hároméves tervének tl- szarvasmarhák létszámát 16 ezeróvóda részére 15 kis széket, készitése lassan a tökéletes befe re, a juhokét 20 ezerre, a sertéshogy a kühckházal óvódlsták -jezéshez közeledik. A nagyszabású állományét pedig 44 ezerre kelj
nak legyen mire ölniökv
tervezet összeállítója Szili Török felemelnünk. Természetesen ezen
tanár elmondotta, a léren nem lehet rohamos fcjlőSallai Imre elytárs, a falujárók ve- Imre főiskolai
a mezőgazdasági terv kö- dést elérni és azonnali eredményehog#
zetője alig győzte fogadni a falu
ket felmutatni, mert hosszú évnépének hálalkodását. A kübekhá- ^ppontjában az Sllatállomány fcl- tizedek mulasztásait kell
pótol
ziak szerűit többezer forint érté- ^.ssitése és ^lesztese áll mert nunk tervszerű, pontosan kidolgokü az a munka, amit az ujszegedi valósággal megdöbbentő az a kép, zott munkával.
dolgozók végeztek. Nagy
sik'e ^
,
^
Az igásállatok hiánya bizony
s
volt az egésznapi munka után meg- eokoz
különösen
az igaerö KeraeseDen
nagy
nehézségeket.
Állatál- nagy talajerőkiesést jelentett a gaztartott kultureíőadásnak is, mely
dáknál. Ezért most minden gazda
előtt Terjési László mondott be- lományunk 1914-től 1941-ig nem-i abban reménykedik, hogy fáradsáhogy
növekedett,
hanem
éppen
elszédet. A szegedi dohánygyár falugos munkájára legalább most bő,
járól Algyőn végezték szokott ered- lenkezőleg. 1928 állattal csökkent lanygyos esőt kaphasson. Aggódó
Ez
annál
is
szomorúbb,
mert
a
ményes .munkájukat. I.ábasfottokövetkeztében szemekkel figyelik mindenrelié a
zás, mezőgazdasági eszközök javí- legelők feltörése
vájjon
szántóterületünk
7612,
kert-terüle- határban az eget, hogy
tása terén akad a legtöbb tennimegered-e már nagyobb eső is,
tünk
pedig
354
holddal
növekedett.
való. Népes gyűlés előtt Kövi Béla
Ez a helyzet igen jól rnutalja ta- mert ezideig még nem sok cselt
tartott beszédet.
nyai népünk küzdelmeit, mert a az idén. A tavalyi száraz eszA várostanyaiak előtt is sokáig szántóterületnek ilyen arányú meg- tendő komoly károkat okozott, igyemlékezetes lesz a vlrosi pártszer növekedése az állatok számának hát legalább az fdén szerelnék ma. üdujáróinak_ munkája. Dél-! 2891 darabbal' való
emelkedését gukat kárpótolni Egy szogedkörelőtt 11 órakor a Volford-féd® ven- tette volna szükségességé a frágya- nyéki homokosabb helyről
valló
déglő nagytermében mintegy 400 szükséglet szempontjából is. Igy
parasztgazda nagy nckikeseredésfőnyi falusi dolgozó ellőtt Farsak Ist- például az emiitelt évek alatt a sel mondta is a mullkor:
ván és Daróczi Vince tarlott polb szarvasmarliaállomány
— Annyit ért csak ez az eső,,
16250-ről
"ti kai beszámolót. Délután; 3 órakor 15137-re, a juhállomány 26534-ről mint a döglött lovon a patkó!
az öregiskolában mesedéíu Ián volt, 18716-ra, a sertésállomány 34952No, de azért szerencsére nem
ffnelyeíi a kisgyermekeket
jóizü ről 20809-re csökkent. Mindehhez egészen ilyen sötét a helyzet. A
uzsonnával vendégelték meg. A jóátlag liegyvcn százalékos háborús vetésekre valóban még mindig elég
tanulók az uzsonna mellé még ir- veszteséget is kell
számitanunk. kevés eső hullott, de amint a gazkát, ceruzát és radírt is kaptak. Ez a sötét és nyomorúságos hely- dasági felügyelőségen megtudtuk
Délután öt órakor a városi párt- zet szembetűnően mutatja, hogy
szervezet kullurgárdája népi száez a legutóbbi eső már sukkal
mokból nivós kultunnüsort aBott '
többet ért és áztatóhb jellegű
az elmúlt időkben mennyire
elő. Ezeu megjelent Dénes I eó polvolt, mint a nmllkori hirtelen
nem törődlek azzal, hogy szegármcster elvtárs és Róna Béla vá.
zuhany.
gényparasztságunk miként küzd
rosi tanácsnok is. Kiss Andor elvmeg fii egyre jobban mutat- A homokos földeken ért inkább
társ kora reggeltől este fél, 6 óráig
kozó bajokkal.
kevesebbel, mert ott az utána jövő
adóügyi tanacsokkal látta el( a falu
szél könnyen fölszáritolta és igy,
Mindezeken
viszont
a
3
éves
terv
fnépét Mellette dr. Sajgó József
ba megrugjuk a földet, "akkor még
orvos rtvtárs végzeit még értékes hivatott segiteni.
bizony porzik a fölső vizes réteg
munkát..Több mint 25 beteget ra
Kijelentette Szili-TÖrök Imre pro'Szesitcttck kezelésben és látott el fesszor, hogy a 3 éves terv során alatt a homok. A jelenlegi viszo
tanácsokkal. A munkásbrigád a állatállományunkat Szegeden eg- nyok között még,erősen várható
rossz cipők és háztartási edények alább 29500 »számos* állattal keh kitartó, langyos cső is és ez hatalmas lendületet jelentene a térni éseredm égy ünk ben.

Moziban szerdától
K a p i t á n y Anna
a rádió népszerű jazz-éne kcsnője
SZEMÉLYES FELLÉPÉSE
a legismertebb magyar slágerekkel. Zongoránkisér: Urbach
Pál. — Azonkívül: Budapesttel egyidőben az évad legújabb
angol filmje:

Ha rövidesen ázlaló,
meleg
esőt kapnak a vetések, akkor
ebben az évben már elérhetjük
Szegeden a hat mázsás átlagot,
amely a beszolgáltatás megszüntetését vonja maga után.

Nincs parlagon heverő föld
Szeged környékén

— A kalászos szárbaszökés mindenütt megindult Szeged környékén — mondotta a DélmagyarorHarc a londoni alvilág ellen.
szág imnikatársának érdeklődésére
Elővételezés mit ól kezdvel Telefon: 624.
J á r a i Gyula gazdasági felügyelő.
A földeken most is mindenütt szorgalmas munka folyik. A parasztság különösen a kapálásokkal fogFigyelem i
F i g y e l e m ! lalatoskodik és minden alkalmat
m
felhasznál, hogy rginé^ "jobb terÁllandó friss sörök.
mést érjenek el. Szeged területén
Riadó Zónák.
• "
sehol sem hagytak parlagon fölLegolcsóbb ái'bati a
det és szinte meghatóan mutatja
SZEGED, MIKSZÁTH KALMAN-U. 8. az .ujgazdák, de általában a parasztság jiagy munkakedvét, hogy
még a kubikgödröket is bevetették

II zöld kakadu (fl késelök clubja)

az idén. Néhány helyen látni csalc
felszántaHnn területet, de ide most
kerül majd paprika, - alamint mosfc
kerül sor a kukorica vetésére is.
— Az egyes helyeken esetleg
kipusztult vetések helyébe a termelési bizottság
köles vetőmagét
oszt majd ki, — folytatta .Tára!
Gyula. Ennek összeirása most folyik és -rövidesen várható á köles
vetőmag jnegérkezése s Igen kedvelik ezt a gazdák olyan helyeken-,
ahol a satnyán nőtt vetést iá kell
szántani, mert a köles rövid tenyészidejű növény, amely behozza
az esetleges károkat.
Eszünkbe jut, hogy innen szír-niazik az ismert mondás is, hogy
fizet, mint a köles* és amikor
kilépünk a gazdasági felügyelőség
kapuján magunk isv önkéntelenül
az égre tekintünk, hogy megered-e
már végre egy kts langyos eső
amit a kövi emberek« agy szidnak
ugyan az aszfalton, de amire oly
nagy szükségevan a parasztság fáradságos munkájának eredményéhez.
»Adj .uram, teremtőm,
adjál
csöndes esőt,
A szögény baromnak jő Jegelőmezőt!*
dúdoljuk in,i is a hires ; 1 földi népdalt és bízunk benne, hogy az
időjárás is hozzájárni ahhoz a
nagy munkaprogramhoz, .amely a
3 éves .tervvel és a szegényparasztság munkájával mindjobban és
jobban viszi előre országunkat a
virágzó mezőgazdaság és parasztdemokrácia utján.
411

MÁV orvosi továbbképző
tanfolyami

(Szeged, május 12) 4 Magvai! Államvasutak Igazgatóságának 'főorvosi
hivatala és a szegedi" űzletveaetőséjg
főorvosi hivatala május 15-én és
1 Gtan orvosi továbbképző tanfolyamot rendez a városháza közgyűlési .
termében.
A tanfolyam időszerű MAY ar.-osi
problémákon kívül egé'.zségvédeiiiij
és munkaegészségügyi kérdést ket tárgyal. Az előadások kezdete minidüoét
napon délelőtt 9 óra. A tanfolyam-mai kapcsolatos kérdésekben mindennemű felvilágosítást a szegedi
MAV fizletvezetőség főorvos I hívatr - a
nyújt 8—15 óráig.

A Szegedi Munkás
Egyesület fájdalomtél megtért
szívvel jelenti, hogy v ztejetbeli elnöke,

i G á r d o s S á o d o r
a Délmagyarország

felelős szerkesztője;
váratlanul elhunyt. A szogeéli
munkássport nagy halottjai
gyászolja az elhunytban, aki
egyesülő lünknek és csen keresztül az arra rászoruló munkás sportolóknak lelkes támogatója volt.
•

i
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Ax Újságíró Olthon v á l a s z t m á n y a
„Nem halt meg az, ahit a dolgozó

nép szivébe

A Magyar K o m m u n i s t a P á r t Nagjszegedi
P á r t b i z o t t s á g a mélyen megrendülve tudatja, hogy

elvíárs
» Pártbizottság tagja,
a D é l m a g y a r o r s z á g felelős szerkesztője

folyó hó 11-én, életének 55 évében váratlanul elhunyt.
a

Az elhunytban a Magyar Kommunista Párt
dolgozó magyar nép hűséges fiát gyászolja.

Folyó hó 13-án, kedden délután fél 6 órakor a
Belvárosi-temető róm.kat. ravatalozójából, a református
egyház szertartása szerint, a református temetőbe
kisérjük végső pihenőjére.
Szeged, 1947. május 11.
Villamos különjáratok

gyásxiilésí tartott

zári!"

kedden délután '4 órától a Dugonicstérről indulnak.

Gárdos Sándor e m i é k é r e
(Szeged, május 12) A Szegedi Ú j - talffy György ügyvezető elnök mond
ságírók és Művészek Otthona választ- búcsúbeszédei. Elhatározta még a vámánya hétfőn délután a tragikus hir- lasztmány, hogv nagy elnökének emtelenséggel elhunyt Gárdos Sándor lékére Pénteken délben 12 órakor a
elnök emlékére gyászülést tartóit. városháza közgyűlési termében gyászDr. Antalffy György h. polgármester közgyűlés! í ii-t, amelyen a színházt
megnyitójában 'rámutatott arra, hogy énekkar Bach-gyászdalt ad élő, az
az otthon nagy elnökének politikai Ujságiróotthon nevében pedig Gábor
és baráli magatartását külön egybe- Arnold lő titkár mond emlékheszédet.
A Szegedi Újságírók és Művészek
hívott gyászkozgyülés keretében kívánják méltatni, a uúlasz.lmány az Otthona vezetősége kéri a tagokat,
otthon munkásságának emiéköt' kí- hogy a temetésre kedden délután 5
vánja megörökítani. Gábor Arnold fő- órakor a belvárosi temető bejáratútitkár inditvánvára jegyzőkönyvben nál gyülekezzenek. A Dugonics-térről
örökítették meg a harcos publicista, ia küllönvillamosok már délután 4 óráa legmelegebb szjvü kolléga, őszinte tól közlekedne!; a temetőbe.
ióbarál, fáradhatailan elnök emlékét.
Néhai Gárdos Sándor főszerkesztő
Koporsójára külön koszorút helyez- halálhírére a Magyar Kommunista
nek. Arcképéi Dorogi Imre festőmű- Pártol, az özvegyet és a Délmngyarvésszel megfcstelik és az elnöki szé- ország szerkesztőségét a részvéímegket kegyelet jeléül á legközelebbi nyilván utasok tömkelegével keresik
közgyűlésig betöltetlenül hagyják. A fel. Elsők között futott be Dénes Leó
temetésen (kedden délután fél li óra- elvtárs, polgármester távirata a vákor 'a belvárosi temető ravatalozó- j ros közönsége nevében, továbbá dr.
jából; testületileg képviselteti magát. ! Pálfy György lőispin levélben fejezte
Az Ujságiróotthon nevében dr. An- í ki együttérzését.

Megrendülten jelentjük, liogy felelős szerkesztőnk

szombaton éjjel. .55 éves korában, hírlapírói működésének 35. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Munkájával a nemzet haladó szeljemü nevelésének
szolgálatában áljlott már abban az időben is, amikór ezért
elismerés helyett üldöztetés járt. A haladás gondolatának
végső győzelmét már nem tudta megérni, de mi, akik
az ö utján haladunk tovább folytatjuk azt a küzdelmet,
amelynek hősi halottjaként él mindannyiunkban.
Nevelőnket és minden munkában legőszintébb segítőtársunkat, barátunkat május 13-án, kedden délután fél
6 órakor a belvárosi temető róni. kat. ravatalozójából, a
református egyház szertartása szerint, a református temetőbe kísérjük végső pihenőjére.
Szeged* 1947. évi május hó 11. napján.

Oélmagyarország szer&ssziősép
és kiadóhivatala
Villamos különjáratok

kedden délután 4 órától a Dugöhicstérről bi diünak.

A M K P dolgozók színháza előadásán
a munkások algyői tanítókat láttak vendégül
A z s ú f o l t n é z ő t é r n é m a felállással a d ó z o t t G á r d o s

emlékének

(Szeged, május 12) 'A Magyar Kom- gulatban élvezték végig a jóMfeerütf
munista Párt állal szervezett "dolgozók előadást.
szánháza hétfőn tartotta hatodik előA Magyar Kommunista Párt nevéadását a Szegedi Nemzeti Színház- ; ben Perjési László köszöntötte avenban. Ez alkalommá/ a Nemzeti Szin- ; (légeket. Közvetlen szavakkal emléház művészei ismét Móricz Zsigmond kezett meg a magyar kommiunslák
liraian őszinte "Légy jó mindhalálig* és a Délmagvarország hagy gyászácímű darabját adták elő. A »Lógy ról, amely a Déímagyarország lelelős
jó mindhalálig, legutóbbi előadására szerkesztőjének. Gárdos Sándornak
ugyanis a dolgozok nagyrésze nem halálával érte nemcsak őket, de a
tudott eljutni, mert néhány hap alalt haladásért küzxlő minden dolgozót. A
szétkapkodták az összes jegyeket. Ez- közönség egyperces néma felállással
ért .isinélellék meg ezt a kitűnő elő- adózott Gárdos Sándor emlékének. Ezadást hétfőn, ugyancsak zsúfolt né- után Lőkös Zoltán, a Délmagyarzőtér előtt. Ez alkalommal a Ma- jország In unkatársa beszéli Móricz
gyar Kommunista Párt az algyői ta- Zsigmond írói jelentőségéről és vilánítóságot látta vendégül családtag- gította meg bemutatásra terült dajaikkal egy ült. A tanítók a munkás- rabjának mondanivalóját.
sággal együtt bensőséges baráti han-

Mélységes fájdalomtól porig sújtva tudatom,
hogy a leggondosabb, legszeretőbb férj, a legjóságosabb barát

a Délmagyarország felelős szerkesztője, küzdelmes
életének 55-ik, boldog házasságának 5-ik esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Szeged, 1947 május 11.

özv. Gárdos S á n d o m é
Emléked soha el nem múló szeretettel fogom megőrizni!
Villamos különjörálok

keddert délután 4 órától a Dugonicstérről indulnak.

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Délkerülete mélységes megrendüléssel jelenti, hogy főtitkára

<aárdo§ S á n d o r
szerkesztő

1947 május 11-én megtelt.
A szegedi ujságirótársad&lom a legnemesebb magyar ujságiróhagyomáíiyok képviselőjét, a legjobb kartársat vesztette
el benne.
Kedden* május 13-án délután fél 6 órakor kisérjük el
utolsó útjára a református temetőbe.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Szegedi Újságírók és művészek Otthona mélységes
fájdalommal jelenti, hogy közszeretetben álló elnöke

tragikus hirtelenséggel m eghalt. Az Ujságiróotthon második
otthona volt, szerette* fe jlesztette azt az intézményt* melyet alapított és példás buzgalommal éleiének utolsó percéig Jelkesen vezetett. Halála pólólhatatlan veszteség számunkra, a legkiválóbb b arátot, kartársat vesztettük el
benne. Drága emlékét szivünkbe zárva őrizzük.

5ándor

Jelentősen jobb terméskilátásaink
vannak a tavalyival szemben
Az előirányzott

tavaszi

(Budapest, május 12.) Hosszú
csapadéktalan idő után az elmúlt
hét végére meghozta a várvavárt
esőt.
Május 5-én átlag Í8 milliméteres volt a csapadék, az ésőzések
6-án és 7-én is folytatódtak, a hét
végén azonban már csak nyomokban voltak esők. Legtöbb eső esett
a Dunántulon és ,a Duna—Tisza
közén, az ország keleti részcin
azonban nem volt csapadék.
A tavaszi gabonafélék vetése
már befejeződött és — azt lehel mondani — jő eredméuynyel. Az előirányzóit vetéste-

Mozgó
Szeged

tesz

vetésterületet

túlhaladtak

rületet mindenben elértük, sőt
tul ts haladluk.
A fagy és a szárazságokozta károkf a vetések 6 százalékát érintették. A bundásbogár és a cserebogár kisebb kártételeiről érkeztek
még jelentések az prszág különböző részéből. Ezek a JcároE nem
jelentősek és
m
ha további csapadékokat kapunk, minden remény megvan
arra, hogy elérjük a hat ís féL
mázsás holdanként! termés átlagol.
a tavalyi öt és féimázsával szemben.

egészségvédelmi
szolgálatot
szervez a népjóléti
minisztérium
az egészségvédelmi

szolgálat

egyik

hbzponntja

(Szeged, május 12.) Dénes I.cő bantartását és üzemi költségeit,
polgármester leiratot kapott dr. valamint a gépkocsivezető fizetéVikol János népjóléti államtitkár- sét, az orvosok illetékét kell váltól mozgó egészségvédelmi szolgá- lalnia. A mozgó egészségvédelmi
lat megszervezése ügyében. Az ál- szolgálat megszervezésének közelamtitkár közli, hogy $zeged*Cson- lebbi részleteit is rövidesen közgrád és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár - lik a város vezetőségével. Dénes
megye részére mozgó egészségvé- Leó polgármester dr. Viola Györgydelmi szolgálatot létesítenek Sze- gyei, a tisztifőorvosi hivatal veged Székhellyel* Ez a szolgála! zetőjével máris megkezdte ennek
szakorvosokból és egy védőnőből a rendkívül nagyjelentőségű egész
áll, akik küfőn erre a célra be- ségvédelmi szolgálatnak az előkérendezett gépkocsin járják az el- szítését, hogy mire a szükséges
látandó területet. A fenntartási intézkedések megérkeznek, addigköltség egy részét a népjóléti, mi- ra akadálytalanul: megkezdhessek
nisztérium vállalja magára, a ntS- az orvosok és védőnők munkájusik részét azoiiban a törvényható- kat a szegedkörnyéki falvakban és
_ _ j.
ságnak kell fedeznie. Előrelátha- tanyákon.
tóan a városnak a gépkocsi kar-

t
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Az épitő munka utja

Kél 6»e közlekedési miniszter

Gerő Ernő

A dolgozók életszínvonalának
emelése
a nemzeti jövedelem elosztásába az államnak kell
. Emlékezetes gyűlése volt tavaly
május 9-én a Magyar Kommunista
Pártnak Angyalföldön. Rákori Mátyás
beszélt a dolgozókhoz. Először hallotta az ország népe felelős államférfi
szájától, hogy augusztus elsejére véget vetünk liz infláció tobzódásának,
megteremtjük tf jé pénzt.
Egy évvel később Rákosi Mátyás
ugyanazon a helyen Ismét a/, ország előtt állá dőiitő feladatokról
beszélt nz ország újjáépítéséi és
felvirágzását szolgáló feladatokról és é/ek megoldásáról.
A Kommunista Párt gazdaságpolitikájának veztető elve; a dolgozók jólétének: emelése. Ezt szolgálta n stabilizáció is. A jó, pénz helyreállította
a gazaasugi élet normális rendjét és
ezzel kiemelte a dolgozókat az infláció zűrzavarából és nyomorúságából. A stabilizáció azonban csak rendkívül alnesóny életszinvonalat tudott
biztosítani. Ahhoz, liogy az életszínvonal komoly javulását érjük el, bele
ikcll nyalnunk a nemzeti jövedelem
eloszlásába. Az újjáépítés terheit az
inflációban csakúgy, mint a slabi-Lizálás első háromnégyed évében a
dolgozók viselték. Ez bizonyos fokig
elkerülhetetlen rossz volt, mert
sem ai mtiáríő alatt, sem az Inflációt közvetlenül kővető időben uefh volt móri a nagy vagyonok és nagy jövedelmek megállapítására. Mos! már van lehetőségünk arra, hogv ezen változtassunk és ezzel a lelnfősséggel
élni ls akarunk.

vünk. Ennek sikerét kell
minden
erőnkkel biztosítanunk. A 3 éves terv
a termelés nagyméretű emelésének
terve. De nem feledkezünk meg arról, hogy a Termelés emelése inagábauvéve még nem biztosítéka az életszínvonal emelésének. Volt már példa
Magyarországon a "termelés emelkedésére ugy, liogv nőtt a lökések haszna,
de pein változolI a munkások kercsetesele. Most is vannak, akik azt "bizonyítgatják, liogy a termelés emeléléséhez szükséges eszközöket csak á
dolgozók rovására teremthetjük elő.
Mi ait akarjuk, hogy a szükséges
eszközöket elsősorban onnan vegyük cl, ahol a Icgiöhb van belőIIük. Ezclrl a 3 éves terv előkészítésére először is
vají.voiidézsinál kell kivetni.
*
A háborús és inflációs nyereségeket
75 százalékig terjedő mértékben el
keli venni azoktól, akik gyarapodtak,
mig az ország nyomorgóit. De ezen
túlmenően vagyoiidézsiiiát kell kivetni az 50.000 forinton felüli vagyonokra. természetesen alacsonyabb
mértékben a kisebb és erősebb mértékben a nagyobb vagyonokra.

A termelési terv biztosítására
ellenőriztetni keli a
nagybankokat

érdekében
beleszólni

ugy most fellái-ja a 3 éves terv
sikerének fellételelt és felvesű
"érliik a harcot.
Mint tavaly, ugy az idén is mutatja
az építőmunka útját.

A hároméves terv
tárgya ásai
A 3 éves gazdasági terv kidolgozására kiküldött pártközi értekezlet
részleteitón is jóváhagyta a munkáspártok egyeztetett pénzügyi tervét,
beleértve a nagy vagyonok megadóztatásának előirányzatát. A kommunista párt képviselői abbéi a céltól, hogy a financiális
műveletek
egységes irányítása és a Intelek olcsó kamattételek mellett való folyósítása tehetővé váljék, a Magyar Nemzeti Bank államosítását és egy állami
tervbank felállitását javasolták.
A
pártközi értekezlet ezt a kérdést a
koalíciós pártolt egy szűkebb bizottsága elé utalta.
A mezőgazdasági és ipari beruházások kérdésében — egy-két részlettől eltekintve — megegyezés jött
léire. A kisebb eltéréseket az árbizottságok egyeztetik.
A pártközi értekezlet legközelebbi
ülését május 13-án, kedden délután
tártja meg.

Május 15-től

Teherán

elvtárs

Vasárnap két esztendeje velte át
a közlekedésügy i minisztérium vezetését G e r ő l rnő elvtárs. Minisztériumának tisztviselői ez ólkatommai meleg ünneplésben részesitetLék a hídépítő minisztert*.
" V a r g a Lajos kisgazdapárti államtitkár üdvözölte elsőnek Gerő
Ernőt, kiemelve azt a hatalmas
munkát, amelyet az újjáépítésben
végzett. Meghatolt szavakkal válaszol! a meleg ünneplésre Gerő elvtárs:
— Aki nálunk dolgozik —
mondotta — büszkén vallhatja
magáról, hogy a közlekedési
minisztérium dolgozója. Olyan
munkaközösség alakult ki közöttünk. amelynek egyetle.íí
célja a nemzet felemelése, az
újjáépítés.
A
minisztérium
eredményei ennek n közösségi
munkának köszönhetők. fin
mindig csak azt néztem, hogy
ki mennyit hajlandó dolgozni
a demokratikus Magvarországért.
— Az eddig elért sikerek
azonban nem lesznek bennünket elbizakodottá. Tudjuk, hogy
ezeknél sokkal nagyobbak az
előliünk álló feladatok, amelyeket ugyanolyan szellemben
és munkával kell megvalósítanunk.
A rövid ünnepség után Gerő elvtárs barátságosan elbeszélgetett
munkatársaival. Figyelemmel hallgatta a Margit-h id újjáépítéséről
szóló beszámolót. Jellemző a Tiidépitő miniszterre, liogy még ezen
az évfordulón is elébe helyezte
a munkát az ünneplésnek.
•• • •

A 3 éves terv azonban megkövetel
máslermészetü pénzügyi rendszabályokat is. A termelés irányítása —' a Maiirt
a termelésbe fektetett tőkék irányíSzéchenyi f i l m s z í n h á z b a n
tása. A termelési terv nem reális,
lia pénzügyi lebonyolítása nincs biztosittva. Tervszerű termelés egyúttal
Vagyonadó és jövedelem
tervszerű tőkeeloszlást és felhasznátöbbletadó .
lást jelent. A tőkék elosztásának iráEbben az irániban megtörténtek nyító szervei pedig a bankók. Nem
az első, kezdő lépések.
véletlen, hogy mindazokban az országokban, ahol tervgazdálkodás folyik
X vagyonadó és a jövedeletnlöbb— nemcsak a Szovjetunióban, liancm
leladó most kerül behajlásra és
Lengyeloiszágban, Jugoszláviában és
A környékbeli
városok
kereskedői
hordják
a tehetősebb rétegekre hárítja
Csehszlovákiában is — á bankok áláz újjáépítési terhek egy részét.
el
az
élelmiszeri
Szegedről
lamosítva vaunak. Ezzel szemben náFigyelőre csak kis részét. X meglunk, nincs államosítva még a Nem(Szeged, május 12.) A Ddlmagvar- többek között a Marx-téri példa.
kezdett utón jelentős lépésekkel
zeti Bank, a pénzkibocsájtás szabá- ország jnunkalársa körsétát telt a Itt termelők és piaci árusok együtt
tovább kell mennünk.
Rákosi
lyozója, a bankok központi irányító- piacokon. Több dolgozó panasz- árulnak. Csak a termelőknek volna
Mátyás megmnlalla, ml ezen a
szérve sóm.
szal fordult szerkesztőségünkhöz, szabad helyt adni S Marx-téren,
téren á legsürgősebb tennivaló.
hogy megfizethetetlenek azok az inert előfordul számtalanszor, hogv
Aniíá
e/
a
"helyzet
fennáll,
addig
Erélyes kézzel kell belenyúlnánk
árak,, melyeket a piacokon kell a termelőtől a piaci árus megvánálunk hiányzik a tervgazdálkoaz áralakulásba. Nein nyugodhatunk
fizetni. Felderítő utunkon megál- sárolja az árut és pár lépéssel
dás egyik leglényegesebb feltétele.
bele abba, hogy ha a dolgozók valapítottuk,
hogy magasak az árak. odább az 1.40-es burgonyát "2 foÁllamosítani kell tehát a Nemzeti
lami csekély béremelést elérnek, a
Ez különösen a burgonya terén rintért hozza* forgalomba. Amint
többlelet egy újra jelentkező drágumutatkozik. Általában 2 forintért az árasok értesültek a gazdasági
lási bullám ismét kivegye a kezük- Bankot és ezen kivül a legnagyobb kelt a burgonyának kilója. Nem rendőrség embereinek
jelenlétébankok
államosításából
még
kell
teből. Rajta kell tartanunk szemünket az
ritkaság azonban, hogy 2.20 fo- ről, azonnal kijavították az ártábremteni
egy
nagy
állami
bankot
a
.Anyag és Arliivníal munkáján, mért
rintot kérnek az árusok egy kiló- lákat 2-rftl 1.80 forintra.
ez a hivatal már sokszor bebizonyí- 3 éves terv pénzügyi lebonyolításának
ért. A tejtermékekről sem mondSok árus hivatkozott arra, hogy
biztosítására.
totta, hogy nem a stabilizálás és nem
Aki a 3 éves terv sikerét a dol- hatjuk el, hogy olcsók. Ezeket nem szabad a burgonya ára, igy nyutolta, hogyonem a stabilizálás és nem
gozók életszinvpnálának
emelését egyszer áron felül bocsájlják áruba. godtan lehet 2 forintot kérni kia dolgozok érdekét szolgálja.
akarja, annak akarnia kell a nagy- A rendőrség gazdasági rendészeti lójáért. A rendelkezések téves mabankok államosítását is. A Kommu- osztályának közegei állandóan el- gyarázatából származik ez, mert
A hároméves terv
meghaladó
Párt e követelés felállításával lenőrzik a piacokat és sorban ál- a méltányos hasznot
a dolgozók életszínvonalának nista.
levönta a tanulságot a külföldi or- lítják elő azokat, akik az áru túllé- árat nem kérhetnek az árusok.
emelését szolgálja
szágok és a magunk gazdasági éle- péseket elkövetik. Az előállítottak Érdekes jelenség, hogy egy élelmes
ellen „az áru elkobzása mellett el- kereskedő Budapesten 1.25 forint,
tének tapasztalataiból.
A dolgozók felemelésének leghajárás'is indul.
ért vásárolta a burgonya kilóját
tásosabb eszköze azonban
országMint ahogy tavaly feltárta és kiMegtekintettük a koesibeállókat és yasulon szállitatta le Szegedre.
épitő, 3 éves nemzetgazdasági terharcolta a stabilizálás feltételeit,
is. Az a kifogás merült fel, hogy Itt 1.50 forintos áron árusítja. Bu-

Budapesten olcsóbb a burgonya
mint Szegeden

a burgonyának azért olyan ma^yjs dapesten olcs,óbb a burgonya, mint

^ D r T í á R i r T ^ r t r T í á T ^ l e ^ i Ő T a k , o r . 18-Íu áéÍelW , i n^rSÍS^SSr!SeK az "ára, mert a beátlókban már a Szegeden, a termőhelyén. A gazbetyárokkal a TIS^i-SZALLó HANGVERSENYTERMÉBEN
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budapesti művészek felléptével.
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• Közreműködnek:

Éva

a budapesti Nemzeti Szinház tagja, Raskó Magda, Fodor János, a
budapesti m. áll. Operaház szó löénckesei, Csinády Dóra, a budapesti m. áll. Operaház szóló-t áncasnője, Jternáfh Gabi operaénekes.
Zongorán kisér.- Érsek Márta.
*
"
, i
Jegyelővétel: A Szent István Társulat, Délmagyarország kiadóhivatalában,
Villamoshang, Széchenyi-tér. Helyára!k: eslte 4 forinttól, délelőtt 2 forinttól.

KENŐOL4J

Petroleum—Gázolaj

VUCUUM UIL COMPflNY R.-T.

íerakata

Telep : Tisza pályaudvar, telefon: 7-77.„
Iroda: ltalcsl Zs»ln«zliy-utca Itt, teleion: 6—59.

•

kpra reggeli órákban megjelennek
a kereskedők, akik Budapestről és
a környező városokból jönnek Szegedre és felvásárolják a burgonyái.
A rendőrség embereivel 'együtt a
kora reggeli órákban személyesen
állapíthattuk meg, hogy előfordulnak ilyen esetek. Igaz, hogy egyetlen budapesti kereskedővel sem találkoztunk. Legfeljebb hódmezővásárhelyi akadt közöttük. Mivel 30
kilóméteren belül nem szükséges
szállítási engedély, a kereskedők
vásárolnak "Szegeden. Ila ezl el
akarjuk kerülni, ugy az illetékes
szerveknek oda kell hatni, hogy
titsák meg piaci napokon a környező városokból érkező kereskedőknek a vásárlást.
A burgonyakérdési mindenesetre
napirendre kell tűzni, mert tanúi
voltunk annak, hogy mesterségesen
idézik elő az áremelkedést. Ilyen

dasági rendőrség eljárási inditott
Dudás Jánosné, Simon József somogyttelepi, Papdi Mihály Bánomkertsor 12, özv. Szűcs Ferencné
Alföldi utca 15 és Szilágyi Miliálynó
Tompa-utca 7. szám alatti lakosok élten, akik valamennyien a
méltányos hasznot túlhaladó "áron
árusították a burgonyát. Eljárás
indult Imre Sándorné, Kárász-utca
G. szám alatti lakos ellen is, mert
a tejföl literjét 5 forintért árusította.
Újdonsággal is szolgált a piac.
Megjelent és a méregdrága ár ellenére el is fogyott az ugorka és
he gyes zöldpaprika. Az ugorkából 10 deka 2.50 forint, a zölpaprikának pedig darabja 1 forint
volt. Itt-otl már karalábéi is láttunk. A cseresznye csomója reggel
még 80* délhon pedig 40 fillér vojt.

5

ifftiivriioiaiit

Kedd, 1947 május 13.

Budapesten

Biztos

leleplezték

a Gestapo fooliázv selek eoi'éktábfáfát
napirend
Kedd, május
Nemzeti Srinliáz: Szünet.
Saéchenvi Filmszínház- 4, 6, Sómtor: Névtelen sziget összeesküvők.
Belvárosi Mozi: 4. 6, 8 érakor:
Kél arcú asszony. Hétfőn: Áruló dal.
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: A két
bűvészinas. Hétfőn is.

&

Muzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn:
Zárva.

Nwfy Ferenc

miniszterelnök

(Budapest, május 12) Vasárnap délben ünnepélyes külsőségek között
toDtezlék fo a pestvidéki törvényszék
fogházában azt az emléktáblát, amelyet a Gestapo fogházviscflek köre
állított fei emlékeztetésül azokra a
szenvedésekre, amelyeket a náci megszállás jelenlett s amelyeket a Ges-

mondott

e

Halál

p o I o s k A J w a k

FRANK L- „ ,

féle Poloska-halál

emléhbeszédet

tapo által börtönbe vetett hazafiak
átéltek.
Nagy Ferenc miniszterelnök mondott emlékbeszédet.
A miniszterelnök beszéde után lehujíojlt
a Íí-pet neff>mp-k tábláról, amelyet elsőnek Nagy Ferenc
miniszterelnök koszoiuzott meg.

Nemcsak a poioak/.t, lianeal
peté t is biztosan elpusztítja.
l iteej 4 Icrlwl
F R A N K L '.érti*
Szent Oybrgy-tér

Opolló illatszertár

Kiszélesilik a szoviet-angol
. kereskedelmi szerződést

(London, május 12) Rendkívül barátságos Légkörben tárgyalt Moszkvában a szovjet és az angol kereskeA Magyar Kommunista
Párt politikai
akadémiáján delmi küldöttség — állapítja meg a
dr. Gortvay György tartolt nagysikerű
előadást
brit küldöttség feje, aki most érkezett
Szolgálatos gyógyszertárak s
haza Londonba. A megbeszéléseket
—
Műhelyekben
és
laboratóriu(Szeged, május 12.) A felszaba-oOo—
dulás óta rohammunkával folyik mokban készül a szociális bizton- LondonDan folytatják majd s reméApró Jenő: Kossuth Lajos-sugárut
az ország újjáépítése. A há^méves ság \ij. világrendje — mondotta —. lik, hogy a két ország közötti keres59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bokedelmi forgatom kiszélesítését célzó
tomé:
Római-körut 22. sz., »Szent terv, mely' á dolgozók életszínvo- Az u j világ harcot hirdet a szegénység,
betegség,
kulturálatlanság
egyezmény már a nyáron létrejön.
nalának
emelését
célozza,
az
egészIstván* gyógyszertár K. Tichy Béla:
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Du- ségügyet is megreformálja. A meg- ellen. — Majd leszögezte dr. Gortgonics-tér 1. szám.
valósítás kulcsa kiváló szákembe- vay gz országos egészségpolitika

Múzeum- Zárva
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-Ig.
Cgyeteml könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig

oOo

—i Idő járásjelentés. Keleti, délkeleti szél, változó felhőzet, néhány
helyen kisebb eső. A meleg tovább
tart.
— Művésziemen hangverseny a
MKP Belváros Il.-ben. A MKP Bel\áros'JI. pártszervezete a szerdai
pártnapon művésziem ezeket mutat
be. Ismertetőt mond Várady László
karnagy. Kezdete 7 órakor. Kérjük a ' párttagok minél nagyobb
számban való megjelenését. Pártonkivülieket is szívesen lát a vezetőség. Belépés díjtalan.
— Fiatalok bemutatkozása a
Dugonics-Társaságban. Májusi felolvasó ülését a Dugonics-Társaság
minden évben az ifjúságnak szenteli, hogy a legfiatalabb irói generációnak adjon alkalmat a bemutatkozásra. Az ülést vasárnap, 18-án
délután 5 órakor a városháza közgyűlési termében tartják.
< — Értekezlet az üzleti záróra
ügy éljen a kamarában. A nyiltárusitási üzletek nyári
zárórájának
-megállapítása a kereskedők körében ellenkezésre ta^éJjt s aTcereske•dők a kiadott határozat módositását. kérik. Ebben az ügyben a kaiba rában ma, kedden délután 5
órakor értekezlet lesz. A kamara
felhívja mindazon kereskedők fitfveimét, akik a kérdés iránt érdeklödnek, az értekezleten jelenjenek
•meg.
•légbHijJtUll altul tej kenyérrel 60 HlfKö/ponfi Tefivé és Élterem
Sómogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok.

— A vagyonadó és a jövedelem
többletadó fellebbezési űrlapok beszerzése. "A kamara értesiti érdekeltségét arról, hogy a vagyonadó
és rt 'jövedelem többletadó vallomást űrlapok megérkeztek s azok
darabonként 80 fillérért
szerda
reggeltől az Osváth-félc trafikban
kaphatók.
x Nöl fürdőruha és férfi ing készités. Stefándelné, Bocskai-u. 6.
— Kaszálót kaplak a feketeszéli
gazdák. Hétfőn délelőtt feketeszélii
gazdák küldöttsége kereste fel Dénes Leó polgármestert és elpanaszolták, hogy különösen a takarmányhiány következtében nagy nehézségekbe ütköznek az állattartás
terén. Kérték ezért, hogy a Matyóméi lévő kaszáijót engedje át nekik a város legelőtartásra. A polgármester teljesítette kérésüket és
a 28 holdnyi városi kaszálót átengedte erre a célra.
x Könyvtárát egészítse bl rém
olcsón Grünwald-féle böngészdéből, Dózsa György-utca 2., Muzeumnál. írószerek, papiráruk nagy
választékban.

1 m a g p r egészsépvédeletii yljáépüése

rek, orvosok és politikusok kezében van. Nem üres szavakat, átlátszó ígéreteket nyújtanak, hanem
a lehetőségek komoly mérlegeléséből származó, máris tettekké váltott elgondolásokat.
Dr. Gortvay György, az Országos
Közegészségügyi Intézet főigazgatója és .dr. Simönovits István miniszteri tanácsos, a népjóléti minisztérium egészségügyi főcsoportjának h. vezetője látogattak el
szombaton Szegedrt, hogy ismertessék az egészségügyi újjáépítés
állandóan napirenden lévő elveit
és problémáit. A városháza közgyűlési temjében,
nagyszámbaj?
egybegyűlt orvosok és érdeklődők
előtt tartotta meg dr Gortvay
György értékes előadását.

elvi álláspontjait, a széles'néprétegek számára hozzáférhető egészségügyi apparátus megszervezését,
a nép életszínvonalának felemelésére irányuló tervet, a szociális
biztositás továbbfejlesztésének a
szükségességét,, végűi a racionalizáció elvét.
Dr. Gortvay György széles látó
körrel és szociális átérzéssel előadott beszéde után dr. Simonovits
István világította meg a gyakorlati keres Yülvitel sürgősen megoldandó problémáit.
A nivós és közvetlen hangú előadásokhoz dr. Kanyó Béla és dr.
Polgár István egvetémi tanárok, dr.
Debre Péter és dr. Za jtai Imre főorvosok szóltak hozzá.
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Művészi
a Szegedi

pavWonok
Ipari
Vásáron

A napokban Szegedre érkezett dr,
Rors Tibor és Szabó Sándor a munkaügyi minisztérium, illetőleg a neliéápari központ titkárságának képviseletében, hogy a Szegedi Ipari Vásár rendezőségével le tárgyalját a nehézipari kiállítást.
A NIK-ben tömörült gyárak együf•tes kiállítást
rendeznek
Szegeden
éspedig a Baross Gábor-gimnázium
udvarán, ahol díszes pavillont állítanak fel. Ugyancsak az udvarén épül
a szegedi gyáriparosok művészi kivitelű pavillonja, amelyhez a faanyagot a város adja kölcsön, ame'.ynejfl
felépítése azonban a szegedi gyáriparosokat ezen felül körülbelül 20 25.000 forinttal terheli.
Ezzel a lépéssel Indul meg voltaképpen a Szegedi Ipari Vásár kiállítási jellege, amelyhez hasonló Maolcsón és gyorsan
gyarország vidéki városaiban még
nem volt. A vásár iránti érdeklődést
s z á l l í t u n k
az mutatja legjobban, hogy még minn
AD V n < «
Nemzetközi Szállítmányozási vállalat Szeged dig jelentkeznék ujabb kíállitók, akikRRF
Telefon: 5-47.
99
nek egy részét azonban sajnos e l
kell utasítani, mivel a székházban
és a csarnoképületben fedett helyiséget már nem kaphatnak.
Miskolcon
Kirakatrendezés!
A vásár hete egyébként is műiden
verseny Szegeden
tekintetben ünnepe lesz Szegednek s
megkezdődlek a müegjfaféRii
be műsorát a Sziegedt
(Szeged, május 12.) A junius ele- erre állítja
napok
Szinház is Vaszy Viktor igazjén kezdődő szegedi ipari vásár Nemzeti
gató kezdeményezésére a gyáriparit
(Miskolc, május 12) A miskolci mű- ideje diait a kereskedelmi alkalma- csarnokban egy stúdiót állítanak fef.
egyetemi napok alkalmával Vasárnap zottak szabad
szakszervezetének akoiman hangversenyeket és előadádélelőtt Miskolcra érkezett Tildy Zol- szegedi csoportja nagyszabású ki- sokat fognak közvetíteni. Magát a gimtán köztársasági elnök, A polgármes- rakatrendezési versenyt rendez. A názium kertjét parkká varázsolja a
ter üdvöziő szavajrá a köztársasági verseny rendezésébe bekapcsol ó- váixjsi kertészet és a középen egy
elnök válaszolt.
dott a Délvidéki Iparosok és Ke- szökőkút sugarai fogják a levegőt hű;
A köztársasági elnök
kíséretével reskedők Szabadszervezete, vala- teni.
együtt a Nemzeti Színházba ment, mint a KOKSz, továbbá a szegedi
Bár az ipari vásár rendezősége
ahol Csűrös Zoltán, a műegyetem kereskedelmi és iparkamara is. A megállapítja, hogy a vásár messze
rektora beszélt a kialakulóban levő
túlnőtt a tervezett kereteken nemuj társadalomról. A műegyetem újjá- legizlésesebb kij-akatokat, különö- csak méreteiben, de a költségekben
sen
pedig
azokat,
akik
ezen
keépítési akciója élőn a köztársasági
is, mindazonáltal nem változtat azon
elnök áll. Ez a tény hangsúlyozza resztül is bebizonyítják, hogy mun- az eredeti elhatározásán, hogy a vákájukkal az ujjáépités szolgálatá- sár belépőjegyei 1 forintba kerülnek.
a mozgalom jelentőségét.
ban állnak, a bizottság, igen értéA szegedi közönség helyesen teszi,
A köztársasági elnök meglátogatta
még az MNTSz székházát, maid meg- kes jutalmakkal díjazza. A bíráló- ha Idejekorán figyelmezteti vidéki rotekintette a borsodmegyei képzőmű- bizottságban résztvesz a kereske- konait ós barátait, hogy gtazási íjradelmi alkalmazottak szabad szak- zolványaikat idejében szerezzék be
vészek kiállítását.
szervezete budapesti kirakatrende- az IBUSz kirendeltségénél, vagy a
ző osztályának kiküldötte is. A ki- menetjegyirodáknál, mert ilyenek korszámban kerülnek kiboesájtásra.
rakatverseny
bírálatába egyébként látolt
A budapesti érdeklődőknek a vásár
— A zsidó árvaegylet május be aMrják vonni
a
vásárlóközön18-án, vasárnap délelőtt 10 órakor séget is. A szegedi kereskedőtársa- Révai-utca 2. szám alatti irodája adl
meg mindennemű felvilágosítást a
tartja ujjáa akuló kfl gyűlését a hit. dalom
lelkesen készül a kirakat- 122-174 telefonszámon is.
községi
székház
dísztermében,

Háztól-házig

Budapestre

rendezési versenyre, amely a felmelyre a község tagjait meghívja. szabadulás
óta az első ilyen verseny lesz Szegeden és előreláthajLeves, főzelék
1.60 forint tóan igen szép
megnyilatkozása
lesz a szegedi kiskereskedőknek.
Központi Tejivó és Élterem

Ma este 7 órakor Báró Jósika-utca
4. I. emeleten lévő kulturhejyiségünkben dr. Frenkel Jenő főrabbi tart előadást »Ereci levelek*
címen. Mindenkit szeretettel vár a
Somogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok.
Leves, has körettel és főzelék 4 forint
Bochow-kőr.

— Hadifogolyűzenelek Moszkvából. A moszkvai rádió utján a következő hadifoglyok szeretettel köszöntik hozzátartozóikat és várják
válaszukat az alábbi cimre: Moszkva, Krasznlj Kreszt Pocstovij Jascsik 349/5: Markovics Árpád Szeged, Klebelsberg-tér 3., Gunda Miklós Szeged* Fodor-utca 12a., Tóth
Sándor, Szeged.

Központi Tejtvő és Étterem
Somogyi-u. 26, és Kárász-utca sarok.

CiTY J A Z Z

— Felhivás. A Szegedi Munkás
Testedző Egyesület felhívja tagjainak figyelmét, hogy tiszteletbeli elnökük, Gárdos Sándojf 'temetésén
megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.

— A zsidó hitközségi képviselőtestület közgyűlése. A zsidó hitközség képviselőtestülete május 15-én,
csütörtök dé'előtt 10 órakor a székház dísztermében rendek közgyűlést tart, melyre a képvisel,őtestüo — Irodalmi délután. A jogászkongresszus keretéhen csütörtökön
letet meghívja.
délután fél 6 órai kezdettel az
egyetemi szinjátszó munkaközösség »Igy látunk mi« címmel műsoros délutánt rendez a központi
egyetem aulájában. Közreműködik
a főiskolai kamarakórus dr. Szeghy
KERTHELYISÉG Endre vezetésével. Érdeklődőket
szeretettel vár á rendezőség
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B Előre—SzMTE l í ) (0:0).
p a r t h 1 r e k
A munkások szépszímu közönség
balszerencsés mérkőzést vivtak
MHiaH Stiriiey vendégszereplése előli
Szabad pártnapok:
a bajnokjelölt csabai csapat ellen.
A 5< inzeli Szinház szombat esti Az císő félidő jóformán szegedi tá- Kedden, 13-án:
ttigolcito előadásán ismét alkalmunk madásokkal telt el. \ meddő támavolt a kitűnő M i h a i l S t i r Lec- dások, ugy látszott, hogy kedvét szeKisvasút 2 ói-a: dr. T:ikó József.
hek finom művészetében gyönvöV- gik az SzMTE támadösornak, mert elVasút (forgalom) fél 6 óra: dr. Serlaposodott u játék. A második félidőicödni.
lev Sándor.
I r o d a g é p Vállalat, Szérhenyi-fór 7
. Legutóbbi veialégtolléptének hatal- ben egy pillanatra lákagyott a szeOTI 2 óra: Dániel György.
Telefon « 4mas Sikeréit a Rigolclto maatuai her- gedi védelem es Szilasi megszerezte
ceg szerepében még csak fokozni a győzőimet jelentő gólt. Ezután is Szerdán, 14-én:
ti'Jta, úgyhogy a szegedi közönség több jó helyzete akadt a munkás
Hidépitő munkások: fél 6 óra: AIjBd&öszűmu kedvencei sorába fogadta őt. csatársornak, de ezeket rendre kiberli József.
A herceg választékos Ízléssel meg- hagyták.
Belváros I. 7 óra: dr. Takó József.
fvxrntált alakjával és a »Kesztyü«-ária,
Belváros II. 7 óra: Várady László.
A Magánalkalmazottak Szakszerveduettjei és a népszerű »Az "asszony
Keriüeli bajiiokrág:' SzATE-Postás
Rókus 7 óra. Róna Béla.
zetének gyógyszerész-szakosztálya máingatag dalának pompás ökonómiá- 2:1 (1:0), Horn ed—Rendőr 2:0 (0;0),
Móraváros 7 óra: dr. CsemeGyula. jus 14-én, szerdán délulán fél 6 éraval, az énekhang regisztereinek raf- Újszeged —Móraváros 3:2 (1:1), MegFelsőváros 7 ára: Csöke József. kor szakosztályi ülést tart a szakBri illan Kulturált heállitásaival és lepetés. Keveset ját szóltak a MóraAlsóváros '7 óra. dr. Judik Ferenc. szervezeti székházban. Az összes taszil -ivei Iragadét produkált. A IV.játékosok Sándorra. SzAK DMTE 4:2
0somogyitelep 7 óra: Dénes Leó. gok megjelenését kérjük.
fejvonásbelj dalát a közönség vihá- (2 0), HMTE-SzFIE 4:0 (0:0), RákóUj somogyi lelep 7 óra: Lukics A.
A Bőripari Munkások SzakszerveIros kérésére háromszor kellett meg- czi-MMTE 3:1 (2:0), HTVE-P.TK 2:1
Ülszeged 7 óra: Vetró Sándoi-.
zete május 13-án, kedden délután
ismételnie.
(0-1). — A II, 04/táJvbau: 'Osza-RáUjszegedi Ládagyár 3 óra: do. Ze- fél 5 órákor (aggv ülést tart a szakA zavartalan, szép előadás elsősor- kóczi 3:1 (1:1), Szikra MaDISz-Móra
lenkai Lajos.
szervezeti* székházban.
ban V á r a d y László karnagy ér- 2:1 (1:0), SzEAC-Barátság 6:1 (2;1),
Szegedi Kendergyár 2 óra: dr. A Vegyipari Munkások Szakszerveti eme, de kl kell emelnünk D a r v a s Honvéd-SzATE 9:0 (1:0. Ifjiisági
zete május 13-án, kedden délután
Száva Lajos.
ibolya Il-ik felvonásbeli, igen szépen bajnokság: HTVE—SzMTE 5:5 (3:1).
Angol-Magyar Jutafonó 1—3 óra: fél 4 érakor összüzembizottsági és
megoldott cavatináját és K a s s a y Móraváros—Újszeged 2:0 (2:0), SzATE
összbizalmi gyűlést tart a szakszervedr. Takó József.
János hangban és játékban egyaránt SzEAC 2 1 (1:1), Tiszu-Rálcoczi 1:0 Vasút (Rókus) 3 óra: dr. Benkő zeti székházban.
jelenti isen boállilGlt nagysikerű Ri- ( 0 - 0 ) .
Sándor.
A Közalkalmazottak Szakszervezete
Igolcílo-bohócát.
Nyugdijasok 3 óra: Perjési László. május 15-én, csütörtökön délután 4
Honvéd kombinált—11, honv. zlj.
bj. válogatott 5:1 (4:1).
Egyelem 7 óra: dr. Halmágyi I). órákor közgyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A Ritnhizf iroda hírei:
Hagyományos játék — hagyomáA Háztartási Alkalmazottak SzakPénteken, 16-án este D/i\u Badescu nyos győzelem. Újságírók Színészek
Ma délután fél 5 órakor a kerületi
vendégfcllépte a Toscában. Jegyek az 6:5 (3:3). Nagyon meleg Volt vasár- és üzemi propaljandavezctők értekez- szervezete május 15-én, csütörtökön
elővételi pénztárnál már válthatók. nap délelőtt. Ezt különösen Hegedűs lete Arany János-utca 2. szám alatt. délután 5 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban. TagkönyLíütlkrt&kün, 15-én este Shakes- Tibor, a színészek kapusa érezte. Az Megjelenés kötelező.
vét mindenki hozza magával. Megjelepeare »Szentivánéji álom* cimü víg- újságírókon kívül több győztese van
Az it. G. tagjai formaruhában ked- nés kötelező.
játékának bemutatója a Prózabérlet a mérkőzésnek. Győzték a hölgvckA Magánalkalmazoltak Szakszerveden
délután fél 4 órára a Kálvin-téri
A-8 sorozatában.
szép ruháikkal, győzött a gázgyári
éri esi ti a kortársakat, hogy könyvMegkezdődlek Gogoly »A revizor* zenekar és alig győzte nevetéssel székházban gyülekeznek. Megjelenés zete
tára a Ingok rendelkezésére "áll mácimü vígjátékának próbái Hegedűs Ti- a közönség- A s/inészek örültek, hogy kötelező.
jus 13-tél hetenkint kétszer: kedden
por főrendező vezetésével. Érdekes- egyszer ilyen nagy közönség előtt
A Magyar Kommunista Párt felső- délután fél 6—fél 7-ig és szombaton
ségei jelent, hogy az évad első egész játszanak. Rúgtak ís egy csomó gólt, városi szervezete május 14-én este délután
5-ig. Könyvtárhaszlestel betöltő előadása orosz szerzőtől de hiába, mert mint az eredményből, fél 8 órakor a Postásotfhonban sza- nálati dijfél4—fél
havonta 2 Ft.
valé. A másik lény, ami az előadást is kitűnik- győztek, az újságírók. Jók: bad pártnap keretén belül kulturcstet
A Fodrászmunkások Szakszerrezete
(jelentőssé teszi, hogy az eddigi német- mind a tizenhat ujságirójátékos, illetve rendez a Dohánygyár kulturgárdá jóből történt átdolgozással
szemben, Szondi Riri. Zentai Anna és a félidő nak vendégszereplésével. Belépődíj felhívja tagjait, hogy rendszeres 'befizetési napok minden héten kedden
jmely nem tükrözte tökéletesen a nagy műsorszámait éneklő művészek. A töb- nincs. Vendégeli l szívesen látunk.
ós pénteken G—7 óráig vannak a
prosz Szerző szellemét, most eredeti- biek a sörivás terén tűntek ki.
szakszervezeti székházban.
ből, orosz nyelvből átdolgozott fordíA Délvidéki Sportrepülő Egyesület
A Zenészek Szakszervezete felszótást visz. színpadra Hegedűs főren- közli,
liogy a tagfelvételt május 16-tól Szeged város polgármesterétől, lítja vizsgázott tagjait, hogy szemé*íező. Ezt a munkát Dániel György és (péntektől,
mindjén nap déllyi adataik szolgáltatása végett saját
Péterfi László szegedi irók végez- után 6-8 megkezdi
Kárász-utca 9., I.
érdekükben jelenjenek meg május
HIRDETMÉNY, s
ték. A főszerepeket: Andrejevna An- emelet alattióráig
klul)helyiséy.-ben.
13-án. kedden és május 14-én, szernál Kőmives Erzsi — Garami Jolán, a
A Központi Gáz és Vili. Rt. ké- dán 3— 5-ig a szakszervezeti székFelhívás!
A
Kossuth
FC—Köztisznujgyelőuóköl Benkő Miklós, Antorésére az 1931. évi XIII. tc. 16.
novna Máriát Süli Manyi, a revizort asági telep mérkőzés csütörtökön fél alapján közhírré teszem, hogy f. házban. Három 6x9-es fényképről
mindenki gondoskodjék.
10
óraaor
az
Ady-téii
pályán
lesz
JRajz János. — Gáti Pál, az. igazratót
lev'.czlky- Andor, a járásbirót Deák lejátszva. A Köztisztasági telepiek fel- hó 15-én a Szeged—Algyő—Hódmezővásárhely között létesített 22
jSúndor," a postamestert Kenessev Fe- tétlenül jelenjenek meg.
ezer voltos áramvezeték ü Szeged— k d t e » á * * s i * 3 'ehiénvcfr
Jronc, a gondnokol Sugár Jenő, DobSzAK Bajai Türr István SE 8:1
.csdnszkil és Bdbcsinszkit Káldor Jenő 3:01. A Baján lejátszott barátságos Algvő— Tiszaálfeszltés—Ludvár ön, — Molnár Iván, Oszipot Bakos Gyula. mérkőzésen a jól játszó piros-feketék tözőtelep közli szakaszát a vállaTarbií ,2.— Ft/kg., juhturó fogyaszKorobkint Herczeg Vilmos, AlKluliiit szép győzelmet arattak. Góllövők: Vö- lat üzembe helyezi.
tót ara 15.— Ft/kg. juhgomolya fo-Sugár Mihály játszik.
rös (5), Nagy, Harangozó és Ladányi.
éra 13.50 Ft/kg. ViszontelAz iparügyi min. engedélyezési gyasztói
Kitűnt: Gyuris. Kakuszi, Ladányi és
adóknak 10 százalék engedménvt kell
Szokoli. A mérkőzéséit két próba já- száma 81.704/1/111. b—1817. Ip. M. adni és a számlán a fogyasztói árat
lékös is szerepeli Az egyik jobbtel kell tüntetni.
Szeged, 1917 május 12.
v
összekötő, a másik hátvéd volt. A
A líd- és külföldi marónátron árat
A
polgármester
megbízásából:
jobbösszekötő megállta a helyét és
újból szahályoztatták. (M. K. 106. sz.)
Csanyí sk.,
amint igazolható lesz, megszerzik a
Felhívom a kereskedők figyelpiót az
j/iros-feketék.
műszaki tanácsos árak módosítására.
Hagyományos o l a s z s z e r e n c s e
Olaszország— Magyarország 8:2 (VO)
Kit/fogyasztásra szánt mesterséges
édesítőszereknek fogyasztók részére
Az olaszok ellen Torinóban 70.000
való árusítással foglalkozni óhajtó
néző előtt mérkőzött a magyar együtkiskereskedők az Illetékes pénzügyőri
tes. A 22 esztendős balszerencsesoLéj>\ jfi mindhalálig. Dolgozók szín- szakasznál kétpélrfányu bejelentést tarrozatot ezúttal sem sikerült megtörni. Hétfőn este fél 8 érakór:
háza VII.
toznak tenni. A kapott engedély kiAz első félidő közepén nz olaszok
függesztendő. A sacharin fogyasztói
S tünet.
•páerezték meg a vezetést. Szünet után
Kedden este fél 8 órakor.ára: F. 1. jelzésű (20 drb) —.70 Ft,
ík magyar csapat fergeteges táma- Szeráán este fél 8 órakor:
Tannanser. Operabérlet B. VII.
F. 2 jelzésii r iO drb) 1.40 Ft. T. 1.
dásai után Szusza egvenlitett. A 27. Csütörtökön este fél 8 órakor;
Srentivánéji áltnn. Prózabérlet A. 8 jelzésű
(50 drb) 1.76 Ft, T. 2. jelpercben szép támadás utón ismét •Pénteken este fél 8 órákéi*:
Tosca. Dtnu Badescu, a bukaresti zésű (1Ö0 drb) 3.52 Ft, K. 1. jeOc-olasz vezetés született meg (2:1). 01
opera tagjának vendégfelléptével. zésü (kristály 10 gr.) 31.25 Ft. K. 2.
perc múlva Puskás 11-esbol egvenl"
Szent Iváné J1 álom. Prózabérlet B. 8. jelzésű (kristály 25 gr.) 75.— Ft PolSzombaton este fél 8 órakor:
•lelt. Ezután továbbra is a m'agvar
Sientlvánéjl álom.
gármester.
.együttes volt támadásban, de hiába. Vasárnap éste fél 8 órakor:
' A sikernek számító döntetlen cred.luényt sem sikerült elérntamert az sí?
Utolsó, periben Menti, az olasz szélső
a kifutó Tóth mellett megszerezte a
..-győzelmet.
Tisza KPSE 2:1
VASHOZ értő sziolgát felvesz Varga 100 kbe. motorkerékpái- (logalizált) AZ ISTENRE kérem • azt, aki erszé800 forintért eladó. Cím a kiadóban. nyemet megtalálta, hogy küldie viszAz ismét sorompóba álló Bénák- Dezső vasáruház, Hid-utca. *
kal a Tisza végre megeml/erelté ma- MOSÓNŐKET nagyobb mennyiségű KÜLÖNBUÁRATU bútorozott szoba sza postával álnéven 1 ngár, Mikszáth
gát és nehéz Küzdelemben győzött tlx munkára' azonnalra felveszünk. fürdőszobahasználattal kiadó. Margit- Kálmán-utca 1 cimre az abban levő
B kemény, sőt sokszor durva fővárosi Pule-utca 16. a.
három hadifogságban elpusztult fiam
utca 28., fldsz. 2.
együttes ellen. Az első félidő 3. CIPÉSZSEGÉDET parafamunkára felarcképét és iratokat.
KERES
nyugdíjas
idősebb
uriaszi percében Bénák leadásából Káskerti
veszek.
Horváth,;
Kigyé-utca
3
.
'
szony szoba-konyhás lakást vagy külaz első gól szerzője. A félidő kők ü l ö n f é l é k
Kepén Bakos átadását vágja a hálóba BOGKÁRSEGÉDÉT felveszek. Kovács lönbejáratu éres szobát. Jelige •Elsejére*.
ísmét I-Yiskcrli. Egy szöglet utáni tu- kocsigyártó, Török-utca 7.
( inul tusból gólt szerezlek a pestiek is.
ELSŐRENDŰ sollingeni borotvák, ol- BUDAPESTI tnüszövő, stoppoló. ElA második félidőben a játékvezető
lók, kések, nyirógépek eladása, kö- sőrendű munka. Korona-utca 5.
a
d
á
s
v
é
t
e
l
tubájából eldurvult a mérkőzés. Jól
szörülése és "javítása. Fráter, Mik' Játszóit a szegedi védelem, Fáskerii
KERESEK 1000 Pt kölcsönt rövid
száth Kálmán-utca 5.
és Kovács.
időre. Magas kamat és jutalók. Jelige
BÉL YEU G YT JTE MÉN v t ,
tömegbélyeget veszek. .Árjegyzék a kirakat bar) KÉTSZOBÁS, előszoba, konyha, spei- • Ingatlanfedezet*.
Falus bélyegüzlel, Iskola-utca 29., fc zos magánház olcsón eladó. Viz, villany bent. Uj somogyi telep 56. u 1314.
gaáalml templomnál.
Felelős szerkesztő: GÁRDOS SANDOl
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Kiadja •
viszonteladúkna'i
HÍRLAPKIADÓ KET
Szerkesztőség: Jókaí-ufca S
[Telefon: 493 és 103, nyomdai
'
kestföség [este 8 órától)': 373
S Z E R E D A t N ÁL
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8
Cserz? Mihály a. 8.— Telefen M i i
1
k HÍRLAPKIADÓ K E I 91X0001

Írógépet, számo ógépet
legmagasabb
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