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A ratifikációs okmányok Iclétbeíielyczéscvcl szeptember 15-én véglegesen megszűnt a hadiállapot Magyarország és a szövetséges nagyífialalmak között. Megszűnt Magyarország ylienőrzésc és elhárulnak
az akadályok az elől, hogy országunk helyreállítsa kapcsolatait a
tkülfölddcl. A harangok diadalmas
izugása jelezte az egész országban
» történelmi pillanat beköszöntését (csak Szeged aludta el a nagy
•eseményt).

—
A harmadik magyar köztársaság
1947 szeptember 15-én visszanyerté
teljes állami szuverenitását. Harangzugás ünnepelte az egész országban
az emlékezetes napot.
Moszkvában hétfőn délután 5 órakor ünnepélyes K ü l s ő s é g e k között helyezték e í a i>ékeszerződésék ratifikálásáról szóló okmányokat.
A békeszerződés .életbelépésének
percétől megszűnt
Magyarországon
minden olyan korlátozás, amely a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság működésével kapcsolatban eddig érvényben volt. A megszálló* csapatok 90
napon belül, tehát december 15-íg
elhagyják Magyarország területét és
kizárólag az ausztriai szovjet haderők utánpótlási vonalának biztosítására szolgáló szovjet egységek maradnak Magyarországon.
Tildv Zoltán köztársasági elnök hétfőn délután 5 órakor rádiöszózatot
intézeti a magyar néphez.
»Az egész országban zeng a magyar békeharang szava. A Szovjetunió fővárosában, Moszkvában ebben
a percben helyezi letétbe a három
nagyhatalom békeszerződésünk okmányait.
Ezzcí a békeszerződés hatálybalépett s hazánk visszanyerte
szuverenitását.?
A továbbiakban a "köztársasági elnÖK ezeket mondta: »Most, amikor
i béke szavát bulija a hnranrtzugás,

pillanatra s számoljunk c] magunkban, m i a jóvátenni és helyreigazítani való anyagiakban, szellemiekben
é s lelkiekben egyaránt s nézzük meg
azt is, hogy széltekintve az ú j j á é p ü l ő
országban milyen mélyről jöttünk fel
idáig A zúgolódók és liitetlenkedők
szava pedig némuljon e l ma, amikor
végiggondoljuk, hogy a halál mélységeiből a dolgozók és vezetők hite
és munkája m á r eddig is mennyire
felemelte nemzetünket. Ébredjen fel
újra bennünk az őszinte és becsületes
h á l a érzése azok iránt a hatalmak
iránt, amelyeknek mérhetetlen áldó
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zata lehetővé telte a szabadság győzelmét az emberi világban.
Tegyünk tisztességet az előtt a hősi
véráldozat előtt, amellyel a Szovjetunió seregei felszabadították hazánkat s azután lehetővé tették történelmi nagylelkűséggel független nemzeti életünk megindulását.?
Békeszózatát a köztársasági elnök
a következő szavakkal zárta:
• Most újra nagy történelmi kez' detnéi vagyunk. Ha népünk szilárdan
I megállja helyét a munkában, demoj[krádánk
KiacuuiA
megerősítésében,
hazánk^
nemzetünk jövője biztosítva van.?

A sajtó egyrészc mint az ország
függetlenségének visszanyerését ünnepli ezt a nagy eseményt. Szembe
kell szállnunk ezzel a heáliilássaL Magyarország
függetlensége
meni akkor Veszett el. amikor a
diadalmas Vörös Hadsereg Jtótonái
$de bevonullak és felszabadítónak
bennünket a német megszállás alól
Kedden, szeptember 16-án, a béke emlegetik,, hogy a Ház u j elnöké
és nem most nyerjük azt vissza,
másnapján összeül a magyar de- Nagy Imre elvtárs, a földosztó miamikor a jelenlétüket alig éreztető
mokrácia országgyűlése, melynek niszter, mig ^t két alelnök Kéthly
szovjet csapatok kivonulnák.
meg „kell vájasztania a maga tisz- Anna a Szociáldemokrata Párt és
tikarát és politikai
bizottságát, Szabói Árpád a Kisgazdapárt tagja.
Függetlenségünkön száz évvel ez
amely a magyar demokrácia al•elölt esett a legnagyobb csorba,
Az országgyűlés
összeülésével
kotmánya érdekében hivatott ja- egyidejűleg megindultak
amikor a Habsburgok aradi' hóhéa korvaslatot tenni a miniszterelnök sze- mányalakításra vonalkozió tárgyarai működésbe léplek, amikor az
mélyére vonatkozóan az államfő- lások is. Bizonyosra vehető, hogy
Sdb. Audrássy Gyula a német imnek.
perializmus saroglyájához kötötte
az uj.kormánynak 15 tagja lesz a ,
országunk szekerét, amikor Horthy
Az országgyűlés tisztikarára vo- miniszterelnökkel együtt. A 15 tárkormányai eladták az országot Ilitnatkozó tárgyalások hétfőn kez- cából a tervek szerint öt a Kom1 érnék és gyáván átengedték a Haban az'ország népe, álljunk meg egy i dődtek meg ps befejezett tényként ínmirsla Pártnak, négy négy a
laimat Szálasinak.
ciáldémokrata Pártnak és a Kisgazdapártnak, kettő pedig p Nemzeti
Száz év ulán először gkkor léParasztpártnak jut.
legzettünk fel szabadon, amikor a
A jelenlegi tárcák közül a közvörös csillagos és háromszínű loellátási. a lájékoztatásügyi és az
bogók
alalt
megalakult Debegyik államminiszteri tárca megrecenben az ideiglenes magyar korMint m á r jelentettük, a Város és lentétek merülnek fej, bizottság tár- szüntetésével csökken a kormány
mány.
a Gázgyár között Közvetlen tárgyalá- gyalja le azokat.
létszáma. A közellátásügyi miniszFüggetlenségünk ugy váll telje- sok indultak a vitás kérdések megola
Miután a Gázgyár még 1916 au- térium ügykörét " és hivatalait
sebbé és teljesebbé, amint demo- dása érdekében. A hétfői napon főbb
földművelésügyi
minisztérium,
a
gusztus
l-től
egeszen
1946
október
kráciánk belső
megszilárdulása kérdésekben sikerült is megállapo31-ig pengő-elszámolási
viszonyban Májékoztatásügyi minisztérium ügykezdte eloszlatni szomszédaink jo- dást kötni.
volt több fogyasztójával, megállapo- körét pedig egyrészt á külügymigos aggodalmait. Nemzetközi pozíMint ismeretes, a Város a Gázgyárciónk megszilárdulásának
nagy ral egy évvel ezefőtt megegyezett, dás történt, hogy <%t 3476 "szorzó- nisztérium, másrészt a miniszterelnökség sajtóosztálya veszi át.
pillanata volt a lezajlott választá- hogv a régi fogyasztókat a gázszolgál- számmal számolják e í forintban.
tatásba
kedvezményesen
kapcsolja
be.
sok napja is, nemcsak azért, mert
a Szovjetunió ratifikálta a béke- Ez alkalommal rögzilették a terminust szeptember 30-ban. Amennyiben
szerződést, hanem főleg azért, .mert régi
fogyasztó szeptember 30 után
megmutattuk
országnak-világnak. kapcsoltatja magát be, ugy mint u j
Rogy szilárd léptekkel haladunk 0 fogyasztó szerepel, nem részesedi!; "a
demokratizálódás utján és érdemes kedvezményben.
Pozsony, szeptember 15. A cseh- szervezkedés célja összeesküvés volt,
Vagyunk minden
demokratikus,
bejelen- fegyveres erőket szerveztek a közMiután a Gázgyár szerződésileg kö- szlovák 2>elügyí megbízott
szaíiadságszerető nemzet bizalmá- telezte magát beruházásokra, amelye- tette. hogy Csehszlovákiában nagy- társaság elleni felkelésre, merénylera. A tegnapi nap, a harangzugás, ket azonban e/mulasztolt, a Yáros szabású összeesküvést lepleztek le. tet készítettek elő Benes köztársasági
a nemzet megillelődése csak a fi-í r á s b a n ' jelenti b e a gyárnak beru- A hatóságoknál; hosszabb idő óta tu- elnök ellen, terrorista és szabotázsdomásuk van arról, hogy államellenes
nálé utolsó akkordja, amely lezár házási követeléseit.
szervezet működik. Eddig különböző cselekedetet politikai ellenfeleik elegy felvonást, egy korszakot és ujat
A Gázgyár és a Város részéről né- helyeken 80 személyt tartóztatták' le, len, államellenes propagandát terjeszzeteltérés támadt a megrongált köz- akii; résztvettek az összeesküvésben.
nyit meg.
tettek és együttműködtek á terroris-

Kedden összeül az országgyűlés

Megegyezett a város és a gázgyár

Összeesküvés

világítás kijavítási költségei körül. A

Csehszlovákiában

Megállapították, liogy a földalatti szerA láthatár biztató. Az ősi ellen- megegyezés értelmében
ség, a német nyakát szegte s ha
a Gázgyár kijavíttatja a közvifelépül sem lesz az a kötekedő
lágítási 'felszerélést jogfenntartásnagylegény, aki csízmájával liol ensal.
nek, hol annak a kisnemzelnek kapuit rúgta be. Szomszédainkai a Erre a kikötésre azért volt szükség,
A Magyar Közlöny legutóbbi szábéke vágya füli, de bármikor haj- mert m á r országosan több per van
ma
közli. a kormány rendeletét,
folyamatban
hasonló
kérdésben.
A
landók fegyvert is ragadni, ha valaki veszélyeztetné a Dunameden- szegedi felek megvárják az elvi je- amely utasítja az alsóbbfoku halentőségű döntést és utána egyeznek tóságokat, miután az elszámoltace bejáratát.
"
meg. Addig is azonban Szeged köz- tásoknak szeptember 15-ikp volt a
Nem leszünk ütközőnont Kelet világítását teljes egészében helyre- határideje, .minden gazdát, aki elés Nyugat között, nemes vetélke- állítják
számoltatásra kötelezett és ennek
désben szomszédainkkal haladunk
Az cjszámolással kapcsolatban a a kötelezettségének nem telt eíeget
egy békés, emberibb, kulluráltabb Gázgyár kötelezte magát, hogy nyolc külön háromtagú bizottsággal szánapon belül elszámol a Várossal égéeurópai társadalom felé.
1916 julius 31-ig. A Város ezzel moltassanak el. A gazdálkodó 'terFüggetlenségünk utolsó formai szen
szemben kötelezte magát, hogv az el- méséből a következő részekét jobeteljesedése arra kell, hogy ösz- számolás után nyolc napon belül meg- gosult levonni: az aratórészt, cséptönözzön bennünket, hogy még teszi megjegyzéseit. Amennyiben .él- lőrészt, fejadagot, vetőmagot, állatgyorsabb tempóban építsük demokráciánkat, mint eddig. Nein a
gazdásági felemelkedés ulján, mint
fegyverek, hanem szomszédaink nö- program is.
Az u j kormány, amelynek kör- a régi. Az u1j kormány, amelyet
vekvő bizalma, amire függetlenségünk és biztonságunk épül. Ezért, vonalait már lálhaljuk, a magyar- nem rág majd belülről a reakció
a mi béke célunk csak egy lehet: a ság 60 százalékos többségére tá- férge, erősebb kézzel hárítja el
dolgozók Magyarországának gyors maszkodva erőteljesebben, egyene- az épilés akadályait is. Igy válik
felépítése. A hároméves terv nem- sebb uton vezetheti a nemzetet a m a j d tapintható valósággá szabadcsak belpolitikái, de külpolitikai demokratikus átszerveződés és aságunk és függetlenségünk. Egy szá-

Megkezdődött

tókkal.

a gazdák

elszámoltatása

állományának takarmányát és ax
esetleg természetben fizetett munkabért. A többletet a gazdálkodó
köteles beszolgáltatni. Minden kilogramtöbblet után, amelyet a gazdálkodó szeptember 15-ig „pem szolgáltatott íbe, 1 forint büntetést fizet.
A rendelet egyúttal
felsorolja,
mely mezőgazdasági termények beszolgáltatásra kötelezettek:
buza,
rozs, árpa, zab, köles, kukorica,
bab, napraforgó és bor.
zad' viharai és szenvedései feletu
a beteljesedés öröméiül áthatva
nyujthaljuk kezünket annak a Kossuth Lajosnak és Petőfi Sándornak, akik a szabadság és függetlenség rnindent felülmúló szeretetét ültették, magvar szivünkbe.

DELMAGYARORSZÁG

PELLENGÉR
A

városi kórház keny ér- és zsemleszüksógjelének fedezésére pályázatot irt ki a város. Mindössze
két pályázó akadt: a Községi Élelmiszerüzem és Kolin Benő. A Község Élelmiszerüzem olcsóbb ajánlatot adott be és igy természetesen
megkapta a megbízatást. Kohn Ben ő azonban kísérletet tett, hogy
ismét megszerezze a szállítást —
eddig a Kobn-cég szállított — és
azzal fenyegetődzik* hogy abban az
esetben, ha elesik a megbízatástól,
elbocsájtja
alkalmazottait.
Ugy
hisszük, ebbe a szakszervezetnek
is lesz beleszólása és meg fogja
állapítani, hogy hány embert 'fogfoglalkoztatolt Kohn Benő a városi
szállítások részére. Különben
is
Kohn Benőnek meg kell tanulnia,
hogy megbízatásokat nem fenyegetődzéssel lehet szerezni, hanem olcsóbb árajánlattal,
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iatal demokráciánk jóhiszeműségével nagyon sokan visszaélnek. Érdekes hirt hozott a posta
Kübekházáról. Törők János a Horthy-rezsimben csendőr volt ennek
ellenére a demokráciától mar italmérési engedélyt is kapott. Érdekelne bennünket, hogy jutott
a
csendőrpribék az italmérési engedélyhez, mert a csendőröket a belügyminiszter igazolta és
alapos
vizsgálat tárgyává telte
minden
csendőr kérését. Török Jánosról
régi ismerősei nem mesélnek olyan
históriákat, amelyek lehetővé tennék, hogy a demokráciában italmérési engedélyhez juthatna.

NAPIREND

*
16.

Nemzeti Szinház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7.
fél 2: Légből kapott vőlegény.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
Az utca bolondja.

Korzó Mozi: fél 5, fél 7* fél 9-kor:
Gázláng.
Muzeuin: Zárva.
Egvetomi könyvtár: Nyitva 8—fél"
,7 óráig.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-ig.
S M l g á U t M gyógyszertárak:

Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárut
BO; Nyilassy A. örök. K üokorné:
Római-körut 22; Salgó Éva dr. K.
Tichy B.: Mátyás-tér 4; Frankó Andor: Dugonics-tér 1.

Halál
(Vár a hároméves terv szabotálőira,
a nép ellenségeire, akik gyujtogatással, rongálással veszélyeztetik a
termelést, á dolgozó nép életszínvonalának emelését. A hároméves
terv védelmére elkészült rendelettervezel kíméletlen megtorlást tartalmaz olyan népellenes cselekedetekre Is, amelyekel eddig v törvény
nem hftsitetelt: bűnhődni fognak az
árurejlegelök, . a
lelkiismeretlen
vállalatvezetők, — lettesek és felbujtók egyaránt. A magyar demokrácia erejét és a nép ellenségeivel szemben a megalkuvásnélkült,
könyörtelen liarcot hirdeti a most
készülő rendelet: megvédi az alkotó munkát, az újjáépítés eredményeit, a nemzeti vagyont, a dolgozóik életét.
— Az MKP törvényhatósági bizottsági tagjai szerdán délután 4
érakor értekezletet tartanak a Kálvin-téren. Megjelenés kötelező.
— A törvényhatósági bizottság
igazidé választmánya dr. Pap Róbert helyére dr. Halasi-Nagy Józsefet választotta törvényhatósági
bizottsági tagnak.
»
x Eljegyzés. Varga Jueika és
Ambrus Sándor jegyesek. Deszk.
1917. szeptember h é 17.

1947 szeptenö«er

10.

— Kevés lugikovcl kapott a város. Mint ismeretes, Szeged1 városa, a városi háztartások részére Szőrmét?
lugkövet kapott. Miután csak ezer
kilogram jutott Szegedre, nem jutott valamennyi háztartás részére
lugkő. A város átírt az illetékes
minisztériumhoz és ujabb kiutalást
kért.
x A Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetségének szegedi főcsoportja e hői 17-én szerdán
ö. u. G lórakor a Hungária Kávéház
külön helyiségében
összejövetelt
tart. A tárgysorozat egyik pontja j
a választási bizottság ldküldése.
|

Rosman Szörmegyásr
bözp. raktár
Kárász utca 8.

Miért nem adta b érbe a tógazdaságot a város?
•

A mai gazdálkodás metíett 8 5 0 . 0 0 0 forint 3 év alatt a ráfizetés

A munkanélküliség Jvérdése fog
lalkoztatja nemzetgazdászainkat országszerte. Szeged mezőgazdasági
város, ezért az ősz folyamán városvezetőségünknek is nagyobb gondot jelent a munkanélküliség,mint
az ipari városokban. Természetesen ez a kérdés ötletszerűen nem
oldható meg. Előrelátó, tervszerű
munkával lehet csak ercdüiényt elérni. A munkanélküliség kérdése
nem pártérdek, hanem
nemzeti
probléma. A Magyar Kommunista
Párt elsőrendű feladatának tekinti
a kérdés megoldását. Dénes Leó
elvtárs, polgármester sokat foglalkozik a megoldási lehetőségekkel.
Azonban a legtöbb esetben piriérdek«, »párthiitság: és a nagytőkések ellenállása akadályozza te-

H Í R E K
Kedd, szeptember

Kedd,

— Milyen hivatalok vannak magánházakban? Miután a város a
magánházakban levő közhivatalokat a laktanyákban kívánja elhelyezni, felhívta a
magánosokat,
hogy jelentsék be milyen hivatalok
vannak magánházakban. A város
felhívásának azonban csak egyetlen egy háztulajdonos — a Kereskedelmi és Iparkamara — tett eleget.
— Klubvacsora és ünnepélyes
megnyílás az Ufságiréotlhonban
szeptember 20rón, szombaton este
(fél 9 órakor. Asztalfoglalás 4-76-os
telefonon, vagy személyesen. Olcsó
menük, tánc, műsor.
— Megnyitlak az iskolák. Hétfőn
délelőtt megnyíltak a szegedi iskolák. A tanév megnyitása ünnepélyes Veni Sancteval kezdődött.
A rendes tanítás kedden reggel 8
érakor kezdődik.
— Méhészek! 17-én este 7 órakór Szantayné vendéglőben fontos
megbeszélés. Etetőcukor. Elnökség.
— Belv. II. összes ifjúsági tagjai
16 án este 6-kor ifi-aktívát tartanak.
Megjelenés kötelező.
— A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége szeptember 16-án, kedden délután 6 órakor székházában
az összes kerületeknek taggyűlést
rendez.
i x Elsőrendű Retortafaszén minden
mennyiségben kapható, a rosszabb
minőségű boksafaszenet nem tartom. Szenesi (Vitéz) Parlizán-utca
28. Nagyobb vételnél
árkedvezmény.
x örley Zoltán ny. altábornagy
a Keleteurópai Biztosító igazgatója.
A Keleteurópai Altalános Biztosító
igazgatósága örley Zoltán ny. altábornagyot, a szegedi "honvédkerület volt parancsnokát igazgatókánt
hivta meg. Egyidejűleg a szegedi
fiók vezetésével bizta meg- örley
igazgató közismert szervezőképessége biztosítéka lesz annak, hogy a
Keleteurópai
délmagyarországi
szervezete, melynek
felügyeletét
ugyancsak ellátja, még jnkább be
fog kapcsolódni a gazdasági élet
vérkeringésébe, örley igazgató mellett Bereczky Lajos vezértitkár,, a
szakma régi ismert tagja vesz részt
a vezérügynökség vezetésében.

vékenységében. Az ősz beálltával,
mikor a munkanélküLiek száma rohamosan emelkedik, derül ki. milyen jó lett volna a polgármester
egyik-másik akcióját nem elgáncsolni, hanem támogatni.
Hároméves tervünk a racionalizálás ás többlermelés jegyében áll.
Belügyminiszteri rendelet a parlagon heverő f ö l d gazdáját szigorúan
bünteti, miután szabotázscselekményt követ el.
A városnak forgótőkéje nincs,
magától értetődik, hogy a háborús
cselekmények folyamán elpusztult
tógazdaság benépesítésének
sem
tud' olyan mértékben eleget tenni,
mint azt a nemzet érdeke és a hároméves terv megkívánja. A város vezetősége egyrészt a gondjaira bizolt város érdekében, másrészt a hároméves terv szolgálatában és nem utolsósorban a munkanélküliség megszüntetése érdekében megoldási lehetőségeket keresett a tógazdaság benépesítésére.
Egészen rendkívüli kedvezményes
ajánlatot kapott a város vezetősége
a tógazdaság kérdésében. A szegedi'mérnöki szakszervezet — pártállásra való tekintet nélkül — szakmai beadvánnyal fordült a városhoz, melyben rámutatott a következőkre: Ha a város továbbra is
házikezelésben tartja a halgazdaságot, ugy a szükséges ivadékanyag
3 százalékát tudja csak beszerezni.
Ez azt jelenti, hogy az
elmúlt kél év után a hatalmas
gazdaság Jovábbra is parlagon
marad.
Miután közismert tény, hogy az
állam is igényt tart a tógazdaságra. amennyiben a város parlagion
hagyja heverni tógazdaságát félő.
hogv a legjövedelmezőbb üzemét
elveszti. Ezen túlmenően a mérnöki szakszervezet számításai szerint
a város olyan gazdálkodás melléit. amelyet ma folytat, az első évben 100.000 forintot fizet
rá, a másodikban 250.000 forintot és a harmadikban 500.000
forintot.
Ilyen gazdálkodás melleit 6 évre

van szükség, liogy az egész gazdaságot be tudják népesíteni.
Amennyiben a város bérbeadta
volna a tógazdaságot, minden évben a jelentős deficit helyett egészen tekintélyes jövedelmet kapott
volna és négy év után birtokába
vette volna a benépesített tógazdaságot. Amennyiben sikerült volna bérbeadni, ugy a piacra is tekintélyes mennyiségű hal
kerub
többszáz munkanélküli nyeri yolna
állandó elhelyezést.
Azonban mi történt, összeültek a
koalíciós pártok, meghallgatták a
kommunista városvezetők előterjesztését és a mérnöki szakszervezetet. Páriszcinpontokból vizsgálták. a kérdést,
természetesen a pártszempon—
tok mögé óvatosan megbujt aas
egyéni érdek.
A városban denunciálták a kommunista városvezetőket, rágalmakat
terjesztettek róluk és hiába kiáltotta a nemzeti érdek a bérbeadást,
a »pártérdek« megbuktatta az akciót. A város ráfizet a tógazdaságra, melynek nagyrésze parlagon hever, állandó rettegésben él a város
vezetősége, az állam mikor vesza
el at egyedüli rentábilis vállalkozást, mert a »párlérdék« nem ogye'zett a nemzeti érdekkel. Most, amikor a munkanélküliség problémája
mindenkit szorongat,
szaladnak
még „azoknak a pártoknak a képviselői is a polgármesterhez!, akik
elgáncsolták az akciót, hogy segítsen a munkanélkülieken és hogy
»mégis csak bérbe kellett vplna adni a tógazdaságot«. óriási felelősség Jerheli azokat, akik elgáncsolták az akciót, ajánljuk a munkanélkülieknek, hogy olvassák el a
tógazdaság jegyzőkönyveit és állapítsák meg, melyik párt védelmezte
a nemzet érdekeit, melyik
párt
igyekezett a munkanélküliség problémáját megoldani. A
Magyar
Kommunista Párt a múltban és m a
is mindent megtesz a kérdés megoldása érdekében, mert a nemzetet szolgálja. Pártbiuság és pártféltékenység járult sokban hozzáL
hogy ma nem tudunk megfeleld
munkaalkalmat adíli.

4 DELM AGYARORSZÁG
HA Dl F O G O L Y S Z O L G A L A T A
A következő hadifoglyok ulbrai vannak hazafelé: Magyari István Ujfehértó, Törőcsik János Hódmezővásárhely, Horváth István Szeged, Dancs
Miklós Ujfehérté, Nagy Mihály Csorvás, Kmetykó Kálmán Hódmezővásárhely,
Márta János Szeged, Pardi
Imre Szeged, Varga Ferenc Csongrád,
Rakonczay Gyula Hódmezővásárhely,
Szahó János Csongrád.
Hétfőn, szeptember 15-én a következő hadifoglyok érkeztek meg a
szegedi állomásra: Ábrahám
János
Szeged. Csákvári Mihály Szeged, Molnár Ede Szeged, Berki Dezső Átokháza, Lenge Emma Kübekháza, Tisek
Anna Szeged, Kennel Jánosné Kübekháza, Hódy Antal Szeged.
Közöljük azoknak a hadifoglyoknak
a névsorát, akik
hozzátartozóiknak
üzentek; egészségesek és rövidesen
hazajönnek: dr. Vass Sándor Dom-

brád, Soskó László Csanádapáca, Gazdag Ferenc Csanádapáca, Killár Mihály Csanádapáca, Kálmán Mihály
Szeged,
Barta
Mihály
Csanádapáca, Csurdai Jánós Makó, Nagy István Szeged-Felsőközpont, Simon Sándor Kiskundorozsma, Oláh Jenő Sze-god, Molnár László Hódmezővásárhely, Dzurek János Csorvás, Barna
Kálmán Kiskundorozsma, Nagy István Gáf Jánosnak Szeged-Felsőkóapont, MKP-elnök, Polyák Ferenc Csorvás, Szörfi András Csongrád, Vékony
István Makó, Kiss Sándor Tótkomlós, Csikós János Szeged, Szildtk Lajos Makó, Csongrádi. József Hódmezővásárhely, László Illés Fehértó, Maliga Dezső Szeged, Bomhrava MiklÓfc
Baltonya, Jani János Kiszombor. Szemerédi István Kübekháza, Gól cser József Szeged, dr. Vikori István ÁtégedM
f :
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Kedd, 1947 szeptember 16.

a kiosztott földek
telekkönyveztéji

Csak

azért

is

Mig p fővárosban a munkásegység .győzelmét ünnepli az u i
kormány alakításában, testvérpárlunk rossz szellemei a szerpadéit, ezenkívül a július 9-IIri
H é t f ő n délelőtt dr. Pálfy György Szt. Erzsébet leánygimnázium a l á
kesztőségi asztal mellől folytatják
nagy jég is súlyos következméfőispán elnöklésével a közigazgatási szerveztek általános iskolát. A tanegységbontó, mérgező munkájunyekkel járt.
bizottság ülésezett. A főispán indít- felügyelő jelentése szerint a szegcdi
kat. Minden alkalmat megragadványára a bizottság jegyzőkönyvben belterületi iskolák 6500 növendék be- A szárazság főleg a gyengébb minőörökítette meg dr. Pap' Róbert em- fogadására alkalmasak, ami azt jenak, hogy rozsdás szerszámaikul
ségű homokos földeket sújtotta, mig
lékét. A bizottság ezenkívül táviratot lenti, hogy egy tanterembe 30 nö- a jég a jobb termőföldek termését
befeszítsék a munkásegység xéküldött a Szövetséges Ellenőrző Bi- vendék jár. így a Szegedi általános pusztította el. A 'jelentés elmondja,
seibe. Egyszer ez, máskor amaz,
zottsághoz abból az alkalomból, hogy iskolák működése technikai nehézsé- hogy
most a város által bérbeadott ós
Magyarország visszanyerte szuvereni- gekbe nem fog ütközni. A felsőosztáa hosszú lakátlanság jitán rendíyokban a "szakszerű oktatás biztoa jégkár 10—100 százalékos volt
behozott lakás a sóvárgott ürügy*.
Az átlagos
kár pedig 55 százaA tárgysorozat első pontjaként a sítására a tanfelügyelőség augusztus
Nevezetesen ezt a lakást a város
továbbképző
tanfolyamot
lékos. 1
polgármester jelentését ismertették, folyamán
egy idehelyezett
munkáspárti
a m e l y elmondja, bogy a város téli rendezett. A jelentés beszámol még,
A jég különben összegszerüleg a kötisztviselőnek adta bérbe,, aki a
tüzelőfaszükséglete 5000 vagon fa, hogy a rendes, beiratási idő alatt az
vetkező károkat okozta: kalászosokdemokrácia
érdekében
kifeja m i b ő l eddig sikerült 3700 vagont iskolakötelesek 50 százaléka nem iratban 1 millió 680.000 forintot, szőlőbiztosítani, eddig a nyári hónapok kozott be, főleg a tanyai körzetekl
e
t
t
áldozatos
munkájával
ezl
és gvümölcsösben 14 millió, kukorifolyamán 1315 vagon fa érkezett Sze- ben. A keddig tartó pótbeiratásokon
meg
j s érdemelte.
A lacában 2 millió 800.000, paprikában
azonban minden valószínűség szerint
gedre.
kás valamikor tényleg j^yilassy
1 millió 260.000, burgonyában 1 millió
A tiszti főorvosi hivatal jelentése a s z ü l ő i eleget tesznek gyermekeik 500.000, cukorrépában 200.000, kerSándor festőművésznek szolgál!
beira
tásii
kötelezettségének
elmondja, hogy Szeged város egésztészen véleményekben 300.000, apró
mütermül, de szegény, m á r 13
ségügyé augusztus folvamán kieléA tanfelügyelői jelentéshez töb- háziállatokban 100.000, mig épületekéve halott és azóta Joachim Fegítő ' volt.
ben hozzászóllak. A felszólalások so- ben 600.000 forint kárt okozott. Az
renc festőművész bérelte a larán
kiderült,
hogy
addig,
amig
a
belA pénzügy i" aztfaI ő sá g jelentése
összesített k á r 22 m i l l i ó 440.000 fokást. Joachimnak Budapesten i s
elmondja, hogv a hii/aföldadó területi iskoláiban a szakelőadók túl- rint. A gazdasági felügyelőség megvolt lakása, kettőt nem tarthatott,
hátralék Szeged törvényhatósági tengenék, a tanyavilágban meglehetős jegyzi, hogy
igy a szegedi lakását most feljoga város területén 70 száza- hiány van szakelőadókban. Ezenkívül
adta. Régen nem tartózkodhatott.
fék, inig az általános közadó- megállapítást nyert, hogy a szegedi
a kár tsz en vedelt gazdáknak a
szegedi műtermében, mert kikölhátralék ,32.25 százalék. A pénz- tanfelügyelőség területén általános ismúlttal szemben a demokratikus
ftgyigazgató egyúttal ismertette a kolákbán 87 tanító és 68 tanár a
kormány gyorsan a segítségére
tözése után a lakás lakhatatlan álpénzügyminiszter leiratát, amely- hiány.
sietett.
lapotban volt. A város bérbeAz államépitészeti hivatal jelentése
ben szigorú utasítást adott ki áz
adással értékesítette az üres lakerült 400 mázsa vetőmagadóhátralékok behajlására, mi- elmondja, hogy a nyári szárazság kö- Kiosztásra
kást és mint rendes házigazdáköles,
3£>0
mázsa
vetőmagkukorica,
ntán a hároméves térv pénzügyi vetkeztében a makadámutak erősen 200 mázsa pétisó, 200 mázsa rézgálic
hoz illik, kifestette, rendbehozatfedezetéi részben az adóbevéte- megromlottak, azok kijavítása folya- és 80 mázsa íucernavetőmag. Ezenta, mielőtt kiadta.
matban van. A müuták javítását a
leikből fedezik.
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Az oktatás
biztosított

nyár folyamán az államépitészeti hi- kívül 150.000 forint szántási hiteti
kaptak a gazdálkodók. A paprikások
pedig 846.000.foriüt segélyt kaptak.
a jég és az aszály súlyos
Sikerült biztosítani
a vető- Vetőmagban
probléma elé állította a várost. Azonmagszükségletet
ban
A gazdasági felügyelőség jelentése
a város vezetőségének súlyos
beszámolt, hogy
harcok árán csak sikerült köze-

zavartalansága vatal elvégezte.

A tanfelügyelőség jelentése szerint
az idén kilenc állami, 12 községi és
hét felekezeti általános iskola működik. Az elmúlt iskolaévben csak hét
á l l a m i általános iskola volt, az idei
iskolaévben a Klauzál "Gábor és á

Szegeden az idén még a megszokottnál b kevesebb volt a csa-

Horváth Lajost a valuiaiigyészségre kisérték
A szegedi »pisze Horváth, néven
közismert Horváth J.ajos egy szegedi
kávéházban dollárt kiiiált eladásra —
rendőrségi nyomozóknak. A nyomozók színleg "belementek az iizletbe,
m a j d mikor az üzlet perfuktualódott,
felfedlók kilétüket és Horváthot őri-

zelbe vették. Még ugyanaznap házkutatást tartottak a lakásán is, ahol
nagyobb mennyiségű dinárt talállak.
A rendőrség a valutákat lefoglalta s
a nyomozás befejezése után Horváthot átadták a budapesti valutaügyészséguek az eljárás lefolytatása végett.

Rendelet a lerménvben
ünnepélyes tanévnyitás
fizetendő bérletről
a szegedi egyetemen

pes nagyságú terület részére toiz- tositani a vetőmagot.

Az állattenyésztés is jelentős támogatást ij-'ipott. Sikerült beszerezni 8
magyar tarka bikát. 16 mangalicakant
és 5 mént. Az állattenyésztő egyesület 405 tehenet törzskönyvezett ingyen. niig 300 tisztavérü baromfi szétosztása fqjyamatban van. A mezőgazdasági
termelés
szakszerüsitése
céljából szaktanfolyamok
folyamatban vannak. Érdekes számadatot közöl ezután a jelentés.

A szegedi földhivatal az MKP
sürgetésére és közbenjárására a
kiosztott földek 99 százalékát már
lelekkönvvezte. 12.147 gazda nevére írlak ál 45.248 katasztrális
holdat. 220 hold lelekkönvvezése
folyamatban van. Ez'enkivül szélosztásra vár még a hadifoglyok
részére 1500 katasztrális hold
föld.

•

Melyik jóhiszemű)
embernek!
jutna eszébe ezt kifogásolni? Legfeljebb egy olyan szerkesztő urnák, aki' szintén városi házban'
lakik s a város visszautasította*
hogy íakását a város pénzén kiciánozzák. Ezután jutott ugyanis
eszébe a féléves lakásügy felmelegítése. A Horthy-vil ágban szokták igy zsaroló újságírók elintézni személyi számláikat. Ezek aZ
újságírók elítélendők voltak*merl
inkább abból éltek, amit nem írtak meg, de mennyivel súlyosabb
megítélés alá esik az az ember,
aki ezt azzal a célzattal is teszi*
hogy a két munkáspártot egymás
ellen heccelje. Minden egyezség
dacára csak azért is a munkásegység ellen törnek ezek az urak1.

E Z Ü S T
evőszerek

6—12—24 szemé-

A Magyar Közlöny legutóbbi száma
lyes raktáron!
• A szegedi tudományegyetem aulája vasárnap 'délelőtt zsúfolásig rendezi a terményekért bérbeadott
k a r á t o s
megtelt* ahol a szokásos ünnepé- földek bérleti feltételeit. A bérlő gazarany karika jegygyűrűk!
lyes keretek közt tanévnyitó "köz- gálkodó megtartja a földadót - migyűlését tartotta egyetemünk.
után
a
bérlő
fizeti b e
az
Az állategészségügyi felügyelő je- ANTIK ZENÉLŐ falióra nagyon szép!
Az egyetemi énekkar a Himnuszt .adót —, a beszolgáltatásra kötelezett lentése szerint augusztus hónap foFeltűnő olcsó arakon:
énekelte el* utána a lelépő rektor. mennyiséget, vetőmagot és fejadagot. l y a m á n Szegeden kielégítő volt a z
F I S C H E R
Klauzál-tér 3.
d!r. Tóth László olvasta fel multévi Amennyiben ezenfelül marad ter- áUatállomány egészségügye.
beszámplóját.
Á" r e k t o r i " in ét Lóság jelvényeit á t - J m é n > '

a k k o r

terményben

fizeti bér-

y i ^ * vevő u j rektor, dr.
Székely
•
" " ' L
- fez•tó
^ j e t é t , ha nem marad, ugy a hivatalos
jogtudományi előadást tartóit, mig áron megállapított terményárat fizeti
a rektort adó jogi kar dékánja, dr.
a tulajdonosnak.
Martonyi János az ifjúsághoz intézett buzdító beszédet. Az ünnepi
közgyűlést az egyetemi énekkar a
— A /Nemzet Hídjának/, a LáncSzózat el éneklésével fejezte be.
hidnak a centenárium évében való
Mély fajdalommal tudatjuk
a magunk és hozzátartozóink
nevében, hogy szeretett, jóságos nővérünk:

T o m b á c z Margit
hosszú és kinos szenvedés után
szeptember 15-én elhunyt.
Temetése J.6-án dé'után 4
órakor Iesz'a Gyevi-teniető halottasházából,
Az engesztelő
szenlmiseáldozatot ugyanaznap
délelőtt 10 órakor ' mulatjuK
be a fogadalmi székesegyházban.

Tombácz Islván és László
testvérei.

x Orvosi hír. Dr. Hönig Vilmos
sebészklinikai tanársegéd szabadságáról hazaérkezett. Rendelését
Móricz Zsigmond-rakpart 3. szám
alatt megkezdte.

újjáépítése érdekében Szegeden is
nagyarányú mozgalom üidult meg a
város társadalmának minden rétegében. Ebbe a mozgalomba a Szegedi
Nemzeti Színház müvésztagjai és mbidhárom mozgóképszínház is méltóképpen bekapcsolódott. Zentai Anna, S.
Papp Júlia, Versényi Ida, Nádas Tibor, Káldor Jenő, Sugár Mihály, Sugár Jenő, Palócz László, Gáti P á l ,
Dénes Erzsi, Paulusz Elemér és Zakariás Gábor, a Nemzeti Szinház művészei a mozgóképszínházak előadásainak keretében vidám és művészi
műsorukkal személyesen is fellépnek.
Az ezért a különmüsorért
személyenkint fizetendő 50 fillér teljes egészében a Nemzet Hídjának újjáépítését segiti elő.

x 25.000 forintos főnyeremény
Szegeden. Az Újjáépítési
Állam
sorsjáték szombaton megfartolt húzásán ismét a Pető Bankház szerencsés vevői nyerték a 25.000 forintos főnyereményt.

AHungária lerraszán
m i n d e n
e s t e
Virány L&sxló
a zongoránál.
AszteJrende lós 5—93 alatf. % """^g Figyelmes kiszolgálás. Polgári árak.

RAFFY étterem és kávéház

(JENA PRUSS énekel!
ZÁRÓRA REGGEL 4-KOR.
CITY JAZZ!
ÉTTEREM MEGNYÍLT: LAKATOS GÉZA és zenekara muzsikál.
Komócsin Mihály, Lengyel Ferenc,
Marton Ferenc, Matuszka István, Ocskay László, Pesti György, Orosz Miklós, Peták József, Solti Miklós, Sulik
Rovatvezető: MAK E R N Ő
Márton, SzöIIősi János, Szűcs P á l ,
A Szegedi Munkás Sakk-Kör szep- dr. Tarnai Károly, Veisz Miklós.
tember 14-én, vasárnap tartotta tisztSándor Lajos üv. elnök a tisztikar
újító közgyűlését. Villányi Armand
diszelnök megnyilószavai után „MAK nevében megköszönte a bizalmat a
Ernő főtitkár ismertelte a kör mun- rámutatott a lehetőségekre, amelyekásságát, eredményét. A közgyűlés az ket a körnek elérnie lehet. Csánk
alábbi ü j J,LsztikarL egyhangúlag vá- József titkár hasznos munkára buZlasztotta meg:
Diszelnökök: Dénes ditotta „a vezetőséget. A közgyűlés
Leó, Antalffy György, Villányi Ar- jegyzőkönyvi köszönetet rpondott a/
mand. Tiszteletbeli elnök: Zwikl Fe- szakszervezet vezetőségének a szíves
renc. Társelnökök: Barna Mihály, dr. és áldozatos támogatásért, a helyiCserei Gyula, Gyólai István, Ké- ség és felszerelésekkel való megsegí|
ménczy János, dr. Miklós
Károly, téséért.
Müller Bálint, P á l Armand, Török
A közgyűlés után az üzemek é s
Gábor. dr. Tömörkény László. Alelnö- egyesületek vezetőségi ülést tartottak.
kök: Gáspár Zoltán, Kalapis János,
Kasza János. Liebmann Béla, Szántay Elhatározták, hogy vasárnap, szepK. János. Elnök: Simon Béla. Ügy- tember 21-én délelőtt 9 órakor Szevezető elnök: Sándor Lajos. Főtitkár: ged város bajnokságáért folyó csaMák Ernő. Titkár: Csánk József. Fő- patmérkőzéseket 'két osztályban kezjegyző: Dani Imre. Jegyző: Ábrahám
István. Pénztáros: Muckenhuber Fri- dik meg. Sorsolás 18-án, csütörtökön'
gyes. Könyvtáros: Dani Imre. Ellen- d é l u l á n 6 órakor. Ugyanakkor tárőrök: Homola János, Viski Sándor. gyalja a vezetőség a SzAK óvását is.
Csapatkapitány: dr. Bakos József. Választmányi ta"gok: Ábrahám Ferenc,
Bakos Árpád, Baukov Zsivó, Berla József, Böröcz Árpád, Derszieb Elemér,
Gombos István, í l o n t í Sándor, Kiss
János, Kulcsár Dezső, K u k l i György,

DELIHAGY

SPORT

AR0R9ZAG

— Sírok téli gondozására befi- P
zetések megkezdődtek a szenlegyleli Irodában (Margit u. 20. I.)
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1947 szeptemter 16.

Lugas-utcai átjáró délután fél 2 ó r a :
Alberti József.

i

SZOMBATON:
Szabad pártnapok
— Megszökött az inlernálőtáborOVÉ délután 1 óra: Bartlia János.
Pártnapok
szeptember
16—szepKecskéstelep délután 7 óra: Havalíól előállított árdrágiíó. Hétfőn dél- tember 25-ig:
SzAK—MOGÜRT 1:0 (04))
lecz Istvánné.
Az ujszegedi pályán mintegy 1500 előtt az uzsorabirotiágra beállított KEDDEN:
Józseftelep délután 7 óra: Havasi
egy
budapesti
rendőr
és
jelentette
néző sereglett össze a mérkőzésre.
Antal.
Rendőrtanosztály délután 4 ó r ^ :
Károly
szegedi.
A Ludas — Szabó, Gyuris — Halász, hogy Horváth
Nyéki Ferenc.
HÉTFŐN:
Kakusza, Szokoli — Gvuiik, Ladányi, Brüsszeli-körut 20. számú internált,
Közúti hid délután 4 óra: Berár
Pelri'k, Vörös, Nagy összeálliiásbaa akit a hétfői tárgyalásra az interPostások délután 5 óra: Osztkán
Demeter.
szereplő piros-fekete csapat Gyuris nálótáborból hozott Szegedre^ útDezső.
Vasút (forgalom) délután fél 6 óra:
góljával megérdemelten szerezte meg közben lemaradt, nem tudja előWinter-kefegyár fél 5 óra: Farkas
dr. Papp Imre.
a győzelmet A szegedi csapatban a
István.
állítani. Az eljár.ó'államügyész meg- SZERDÁN:
védelem, Szokoli, Ladányi és Vörös
kérdezte
tréfásan,
hajlandó-e
leülni
Kedden délután 6 órakor kerületi
nyújtott j ó teljesítményt.
Belváros I. délután 7 óra: dr. Salgó
a vádlott büntetését, mire a rendőr
titkárok értekezlete az Arany JánosSándor.
megígérte, hogy rövidesen kézreAusztria —Magyarország 4:3 (2:1)
Belváros II. délután 7 óra: dr. Serlei utca 2. szám afatt. Megjelenés kötelező
keriti
és
előállítja
a
Szegeden
bujSándor.
A gyenge szélsőhátvédekkel játszó
káló
Horválhot.
Rókus
délután
7
óra:
Erdős
János.
K.-gárii sIák Ügyelem! Csütörtökön,
magyar csapat balszerencsés veresédélután i7 óra: Perjési 18-án délután 7 órakor rg.-ülés. A
get szenvedett. Az osztrák csapat 'kor— A csősz mellől loptak. A tere- Móraváros
László.
fontos tárgyra való tekintettel a megszerűbben játszott.
0
lialmi düllőben egy hold kukoriFelsőváros délután 7 óra: Marki jelenés kötelező. A formaruhákat minAusztria Lfl— Magyarország ü l 2:1cása van Kispéter János MÁV páAndrás.
denki hozza magával. R . G—parancs(1:1). A magyar ificsapat .1 l-est ha- lyamunkásnak. Szorgalmasan megAlsóváros délután 7 óra: Kiss An- nokság.
gyott ki. Bakó megállta a helyét.
dor.
munkálta, szép kukoricatermése iis
Ósomogyilelcp délután 7 óra: Csöke
Budapest—Bécs 23) (1 =0). Budapes- volt. Kispéter nyugodtan várta a
József.
ten kitűnő játékkal győzött a pesti kukoricalörés Idejét, mert kukoÚjszeged délután 7 óra: Forbálli
csapni. A kél gólt Hidegkúti lőtte. A ricása melleit lakolt a csősz. AnD z c R f O T r u e z p t i
N r e k
György.
szegedi Sándor is kilünően játszott.
nál nagyobb volt a meglepetése, . Ujsomogyitelep délután 7 óra: Mimikor ismeretlen tettesek letarolNéhány vasárnapi eredmény:
son Gusztáv.
Felhívási A Szakmaközi Munkaták az egész termést. Hiába volt
Egyetem délután 7 óra: dr. Judik közvetitő Hivatal ismételten felhivSalBTC—Szolnok 13) (13)). NB I. csősz a szomszédja, az nem csípFerenc.
ja az érdekelt munkáltatókat, a fu->
mérkőzés.
Grác-BLASz 6:2 (2:2).
Vasul (Rókus) délután 3 óra: Szé- varozó és szálliló munkáltatókat Is,
te cl s most a rendőrség „keresi a
MaDISz vál.-SzIT váj. 5:2 (3:0).
kelyhídi
József.
B. Előre—Tisza 13) (03)). A jóltettest.
Nvugdijasok délután 4 óra: Varga liogy munkaerőigényüket mindenkezdő Tisza gyorsan visszaesett, vékor a Szakmaközi Munkaközvetítő
Pál.
delmi hibából a csabaiak szerezték FFRENCIK Erzsébet Szeged, Kossuth
Szegedi Kender délután 2 óra: Dé- Hivatalban jelentsék be, tekintettel
Lajos-sugárut 81. szám alatti korlátmeg a győzelmet.
a 6190/1945. M. E. sz. rendéletre.
nes Leó.
SzMTE—M. Textil 1:1 (03)). A lel- lan ilalmérésél átveszem. Esetleges
Nehózponlonhid délután 3 óra: Mo- aVnely kötelezővé leszi a munkakes murikáscsapat megérdemelten sze- hitelezők jelentsók be követelésüket
sonyi György.
közvetítést. Tehát a fuvarozó és
8 napon belül. Szeged, Szentháromrezte meg az egyik pontot.
szá"Ti ó munkáltatók a szá L tó munCSÜTÖRTÖKÖN:
ság-utca 3. Hegedűs Mátyás.
A kerület' bajnokságban az esélvekások és a Szakmaközi MunkaközGázgyár délután 3 óra:
Halász
Wk győzlek. SzAK II —Rendőr 6:1
vetítő
Hivatal egybehangzó eljárása
György.
(4:0), ' MM TE—Móraváros 7:0 (5:0).
szerint munkaerőigényük nver kiVaros
délután
7
óra:
dr.
Kiss
Dezső.
—
Jóéi
vágy
u
betörő.
Vass
Gyula
Meglepetés a nagy gólarány. KAC—
Dohánygyár délután 4 óra: Radek elégítést.
SzF.AC—1:0 (0:0), HTVE—HMTE 3:1 ny. ezredes feljelentést telt a rendJózsef.
(1:0), Honvéd—Batlonya 9:0 (2:0), Új- őrségen, hogy Szekeres-utca 16,
A "Mérnökök Szákszervezete szepLippai-falelep délután 3 óra: Siszeged -Rostás 3:2 (1:0), SzATE-Rá- számú lakása kamrájából huzamotember 16-án, kedden délután 5 óramovics Mihály.
kóczi 2:0 (1:0).
sabb időn keresztül tésztái, kolRendőrség délután fél 5 óra: Róna kor taggyűlést tart a szakszervezeti
Sporthírek
— egy mondatban. bászt, csirkéket és tyúkokat loptak.
székházban. A tárgy ffonlosságára való
Béla.
Monle Carlóban a pontversenyben A jóétvágyu betörő kézrekeritésétekintettel kérjük "a tagok minél naKotrólelep
délután
3
óra:
Trischtnegnvertük az Európa-Kupát. — A
gyobb számban való megjelenését.
ro
eljárás
indült.
,
ler
Ferenc.
Yidlabda ER-1 Olaszország nyerte

Megérdemelt győzelem

Svédország
előtt.
Magyarország—
Svájc alléLitcai viadal végeredménye
96:71.

A kerületi bajnokság II. osztályú
í s Ifjúsági eredményei: Kinizsi—Dohánygyár 1:0 (1:0), SzMTE-SzEAC
3:2 (3:2), Tisza-VASF.
10:0 (7:0),
Móra—Kisvasút 11:0 (6:0), SzikraHonvéd 2:0 (1:0), DKMTE—OSE 6:1
(4:0).
MI\ UMTE—SzFIE
9:0 (4:0),
SzATE-Rákóczi 2:1 (1:1), PostósHnsos 5:2 (3:1), Rarálság-Rendőr 4:1
(2:1). Ifjúságiak: MK UMTE—Tisza 5:1
(3:1), SzMTE—MVSE elmaradt, Rákóczi—Sz A TE 3:1 (1:1),HTVE—HMTE
12 1 (8:0), Móraváros—MMTE 3:1,
SzFIE—Barátság 3:1 (1:0), DKMTE—
SzAK elmaradt.

Mezítlábas

Konzervgyár délután 2 óra: dr- Gál

— Ellopták az alvó kerékpárját.
Tivadar.
Varga Mátyás István
domaszéki
III. honv. kerület délután 7 óra:
lakos délután bálban volt, ahonnan
Dániel György.
korán hazaindult, mert ittasan neUjszegedi Kender délután 2 óra:
, Berrár Demeter.
hezen tudott kerékpározni. ÚtközGyufagyár délután fél 5 óra: Nagy
ben elálmosodott s a nemzetközi
László.
ulon maga mellé tette kerékpárját
és elaludt. Mire felébredt kijóza- PÉNTEKEN:
nodott a meglepetéstől. Extra gyártLemezgyár délután 2 óra: Ladányi
Benedek.
mányú 52.222. számú kerékpárját
Köztisztasági telep délután 3 óra:
ellopták. A rendőrség jiyomoz a
Nagy Endréné.
tolvaj iitán.

FOGLALKOZÁS

lAUTÓ,

1

motor és kerékpárgumi javítás garanciával. Solti garage. Kálvá-

ria u. 9. Telefon: 447.

JÓKARBAN Jevé kétpárevezős csónak RÁDIÓCSÖVEKET (külföldit ís), rájutányosán eladó. Érdeklődni: Pollák diókat átveszek. Rádiók részletre 12Q
Ft-tól. Alkatrészek amatőröknek filTestvérek, Csekonics utca 6.
ELADOK: Pianinó zongora, hálószo- lérekért. Amatőrbolt, Dáni-ulca.
babulor, fürdőkád, jégszekrény, kétLACZKÓ órás és ékszerész, Káajtós festett szekrény ós rézüst. Ady
rász-utca 14. Keresek kar- és zsebEndre- (Szukováty)-tér 0.
POLYVA eladó. Tápé, Szebeni u. 7. órákat, (veekerórát Is), ezüstöt, briELADÓ sürgősen egy 200 kbc. DKW- liáns ékszerekel magas áron. Óramotorkerékpár olcsó áron.
Lovas- és ékszerjavitást vállalok.
vendéglő, Károlyi-utca 4.
LIBAHÚS, aprólék, zsir, felvágottak.
GYAKORLÓ zongora olcsón
eladó. Községi-kenyér, élelmiszer
legjobb,
Újszeged, Kállay utca 17. Megtekint- legolcsóbb az Ungár Élelraiszercsarnokban, Mikszáth Kálmán-utca 1.
hető 2—4-ig.

CZ1ZMÁT, bilgerit és cipőt csak Vargánál. Dugonics-tér.
GYORSÍRÁST- gépírástlevelezéslhelyésirást Major iskolában tanuljon.
Titkárnőképző
tanfolyam oki. 7-én
kezdődik. Bocskav u. 4.
GEPIRÖNÖT kisebb üzem felvesz, aki
a hivatalos ügyeket is végzi. «Kis
D f készen legolcsóbban vá- üzcm» jelige.
K I tárolhat, vagy rendelhet IIOSSZU bizonyítvánnyal rendelkező
forint politúrozott d i ó f a háló éves komnienraós kertészt keresek.
forint fényezett háló
Cim: Mikszáth Kálmán-utca 11., I. 2.

DIIT
DUI
2.60G
1.600
2.600 forint
800 forint
U«lniC7
ItdRUHC

fényezett kombinált szoba
konyha bútor
A O A S-V E T E L
múasztalos
Kossuth L. s.-ut 5. szBELYEGGYÜJTEMENYT,
tömegbéV U VITÁSOK O I . r S b N '

Csuhéjretikülök

A Háztartási Alkalmazottak Szakszervezete felhívja vezetőségének figyelmét. hogy szerdán délután 5 órakor a hivatalos helyiségben az mgy
fontosságára való tekintettel megjelenni szíveskedjenek.

APRÓHIRDETÉSEK

híradó

Szeptember 21-én teljes üzemmel
Indul a mezítlábas bajnokság. Az idén
o tavaszi 24 csapattal szemben Szeged 56 mezítlábas csapattal játszik
a bajnokságért. A rendes korhatár
mellett a 19 éven felüliek és az úttörők is külön bajnokságért játszakiak
A csapatok intézői az indulás részleteinek megbeszélése végett ma este
7 órakor jelenjenek meg a Vörösmarlv-utca 5. szám alatt.

A Háztartási Alkalmazottak Szakszervezete felhívja az érdekelt munkaadókat, hogv háztartási alkalmazottal csak a szakszervezeti munkaközvetítő hivatal közvetítésével alkalmazhatnak, A munkaközvetítés elkerülését szigorúan büntetik.

í

I

í

ÁLLAMI, városi tisztviselők, tanárok,
tanítók, ügyvédek, mérnökök, orvosok, postások, vasutasok, gazdálkodók, vendéglősök, önálló kereskedők,
SZOBA konyhás lakást keresek bár- iparosok nősülnének. Bővebben inforhol, költséget téritek. Cim: Hobiárt mál Papp Szeged, Zerge-utca 13., vábasa utca 31. sz.
laszbélyegért.
KORCSMA jogfolytonossággal, lakásVASÁRNAP délben ujszegedi árterüsaL azonnal átadó. Cim a (kiadóban.
leten elvesztett fekete férfi fürdőruSZOBA-konyha, speizos lakásom ke- hámat megtaláló adja át
Szegedvés bútorral azonnal átadom. Somo- Csongrádi Takarékpénztár főpénztárágyi-telepi villamoshoz 2 perc. Jelige: ban. 30.— forint jutalomba részesül.
«Átadó».
1
BÚTOROZOTT utcai szoba féregmen- MEGBÍZÓM részére keresek színes és
tes, száraz azonnal kiadó. Makai u. fehér ágynemű-damasztokat, u j pbroszgarnilurákat, ágyneműket. Vőfély1/b.
bolt. Klauzál-tér 9.
3 SZOBA alkovos és előszobás I I .
emeleti belvárosi lakásomat elcserélném ugyanilyen clsőemcleti vagy földFelelős szerkesztő:«
szintes lakásért. Ajánlatokat a kiadóDR.
FERENCZ LÁSZLÓ.
ba címmel kérem.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLSk
SÜRGŐSEN elcserélném pesti egyKiadja:
szoba-konyhás komfortos lakásomat
szegedi 2—3 szobással. «Sürgős» jela HÍRLAPKIADÓ KET.
igére.
Szerkesztőség: Jókai-utca A.
L A K Á S

1

lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban.
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, Fogadalmi-templomnál.
BŐRKABÁTOK, finom bőrökből mérték után, bőrkabátok javítása, alakítása jftihitássaí és vízhatlan festéssel
db-hént
szakszerűen készül Csordás bőrruhakészitőmesternéí, Szent Miklós-utca
7., felsővárosi templom mögött.
JÓKARBAN lévő női kerékpár, vadonatúj gumikkal, eladó. Horváth, Róka
C s e r z y M . u . 3 . és K á r á s z u . 10. utca 18.
MÁRKÁS festményeket és képeket állandóan magas áron veszek. Tisza Laírógépei,
s z á m o l ó g é p é t jos krt- 53 sz. Kértkeretező.
HORDOK 5.000 liter, 50—600 literesek ós kerékpár eladó. Petőfi sug.
5.
r
HASZNÁLT boroshordók jókarban 56
Telefon: 493 és 103, nyomdai «M»
— 100 literig bérbe kiadó, vagy eladó.
K Ü L f l N F É l É
kesztőség este 8 órától: 673.
Felsőtiszapart 6.
FIGYELEM! Szalongarnitura, könyvKiadóhivatal: Kárász-utca 8. 1
ÜZLETHELYISÉGET
keresek
textilTELEFON: 325.
I r o d a g é p V á l l a l a t , SzKtiinyNír I szekrény,, márkás festmények, tükrök, divatárunak, esetleg áruval a központpercellánok és férfi télikabát olcsón
k
HÍRLAPKIADÓ
K E I NYOHfiK*
ban.
Jelige
»Piachoz
közel*.
Találós I—41.
eladók. Vitéz u. 22.

6.30 Ft.

Szeredai

legmagasabb £*™ oio*

Szenest

(
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