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harmadik

világháború

tűzfészke

lek felügyelete alá helyezni. kéziedének. amely szerdán délelőtt ült össze. A napirend legCadogan kijelentése szerint
fontosabb pontja a nemzetköz!
Angija a csapatok kivonu- helyzet és a francia politika
lása uján semminemű fele- megvitatása. Ennék a pontnak
lősséget nem vállal a Pa- az előadója Lton Jouliaux. Ennek a vitának a során került
lesztina-kérdésben.
szóba a külföldi kölcsön kérOlaszországban a
napok- dése is.
ban politikai jellegű összetűEgész bizonyossággal lehet álzések játszódtak le. Milánó- lítani, hogv súlyos csalódás vár
ban egy volt fasiszta vezető azokra, akik a vita következtészákadásra
a fasiszta provokáció
ellen ben szakszervezeti
tüntető munkástömegekre lö- számi tan ak. Igaz ugyan, hogy
völdözött s ez alkalommal 3 Jouliaux, a ai most jött liaza az
munkás súlyosan megsérült, Egyesült Államokból és hívei
egy meghalt. Mágénes nevű azon vannak, hogy Franciaországnál} szüksége van az amemerénylőt a tömeg a rendőr- rikai kölcsönre, de az ö állásség kezeiből kiszedte és meg- pontja is az, hogy a kölcsön
Franco Spanyolországa az
lincselte. Genovában a poli- fejében nem szabad, hogy az
a hely, ahol a háborús bűtikái gyilkosságok ellen tün- ország függetlensége
csorbát
nösöket dédelgetik és intető tömeg szétrombolta az szenvedjen. A francia szakszernen akarják a harmadik viújfasiszta mozgalom székhá- vezeti szövetségben nem akad
lágjl&áborüt kirobbantani.
senki, aki hajlandó volna egy
zát.
kölcsön reményében
hozzájáA palesztinai kérdésben CaAz olasz gázmüvek mun- rulni ahhoz, liogy Franciaország
dogán brit
delegátus
tegkásainak szőve! sége
liét- Amerika gyarmatává váljék.
nap nyilaiköz-ytoí adoti
ki.
I
órát?
iiléá
után
egész
Olaszmelyjíen
kifejtette,
hogy
Nagyhrilannia nem járul hoz-1 ország területére általános
zá az amerikaj-szovjet kom- j sztrájkot rendeli el.

Az Egyesült Nemzetek tanácskozásain tegnap a spanyol kérdés került előtérbe.
A politikai bizottságban
az
amerikai kiküldött ugy nyilatkozott, bogy az egy évvel
ezelőtt hozott fasisztaellenes
határozatok
megfelelőbbek
voltak
Gromiko szovjet delegátus
kijelentelle, hogy akik a benemavatkozás politikáját liirdetik, Fr.ancol segítik. Francot csak egységes összefogással és erélyes intézkedésekkel lehet a politikai felet porondjáról eltörölni.

Szeged, 1947 nov. 13.

Csütörtök

Halálra ítélték Hekus Dinéit
K e g y e l e m r e t e r j e s x f e l f é k tel — A k ö z t á r s a s á g i
elnök dönt a halálos iféíet v é g r e h a j t á s á r ó l
Hekus Dönci bűnügyét szer- lapított meg gyilkosságot. Hrídán tárgyalta folytatólagosan a dics Erzsébet esetében csupán
rögtönitélő bíróság. Ezen a na- szándékos emberölésben, három
pon már a perbe szédekre ke- rendbeli lopás bűn tettében és
rült a sor. Dr. Dókán y Mihály lőfegyver és lőszerbeszerzés és
áílamügyész azzal kezdte vádbe- birtokban tartásának bűntettés> értét. hogy a közvélemény ezt ben mondotta ki bűnösnek és
az elvelemült vádlottat hamis ezért
összbünletésül
halálra
romantika ködébe igyekszik bur- iléite. kegyelem esetén 10 'év*
kolni, botoli két áldozata már hivatalvesztésre és 10 évi pohónapok óta halolt.
litikai jogvesztésre.
A rendőrgyilkosság bűntettéGyilkosság, szándékos ensíierölés, liáromrendheli betöréses nek' vádja alól felmentetlek.
Azokért a bűn esetekén én veklopás és léfegyverrejtegetés&en tad'háirvMta a bűnös- éri, améfvefcef elkövetett, egyenség kimondását és mert a kint „is halálbüntetés járna s
vádlóit cselekményei
olyan azl a bíróság végre is hajtatja.
durvák, bogy bennük embert Hekus Dönci mindezeken felül,
vonás egyáltalán nem feilez- kém szolgálatot is teljesített a
belö fel, halálbüntetés kiszá- fasiszta rendszer javára, besúgóként működött s ezt az emllását ikérle.
beri
mivoltából
kivetkőzött
védő azt igyekezelt bizon.vi- gengsztert a rögtönitélő bíróság
tani, hogy a_ rendőrgyilkosság kegyelemre méltónak Jártatta.'
ünői tóikén
Vájjon mit kellett volna még
nem Helőis Dönci
elkövetnie
Hekus Dóncüiek.
rad.
A gyilkos az utolsó szó jogán hogy a Dán-tanács szive ne esirgalmas, igazságos ,Ítéletet'kért. sen' meg rajta? Talán kár volt
Délben hirdette ki dr. Dán bevallania, hogy a fasiszták szolAndor elnök a rögtön ítélő bíró- gálatában állt. Anélkül még tat
ság ítéletét Az ítélet nein ál- is húzták volna.

Nagy szenzációi váltóit ki nyugaton
a szovjet atombombakiséflet

proraisszúmhoz, mely szerint j Rómában teljesen leállt a gázPalesztinát a
nagyhatalmak szolgáltatás. Az "ország terít- együttműködésével arab
és ; leién, csak a kisebb — kőzzsidó részre keJI osztani S a j tulajdonban lévő — gőzüze v'ésgüages feloszlásig kisuemze 1 mek dolgoznák.
A
A f r a n c i a szakszervezetekben
Amerika franciaországi megbízottai legfőbb feladatuknak a
szakszer vezetek
egységének
megbontását tekintik. E nélkül
aem lehet leszorítani á dolgozók étet szinvonalat és nem ie-

Etlálg h á r e m

Sami

nincs szakadás

het a francia ipari és mezőgazdaságot kiszolgáltatni az amerikai trösztöknek.
Ezért van nagy jelentősége
a szakszervezetek országos szövetségi tanácsa kétnapos érte-

vallóba

Pfelfferék a l á í r á s t Biaiiiisifettalc
Htevesmegya k o v e l e l ! a Píeáffei^pár? fe!osa!afásál
A választási bíróság szerdán továbbfolytatta a választások ellen beadott petíciók
tárgyalását. Ezen a napon a
koalíciós pártok és a Radikális Párt által a P f e i f f é r párt élten Pest vármegyére
vonatkozó panaszokra került
sor. A raonori kerületből 41
tanút idéztek be és megkezdte kihallgatásukat a bíróság.
Eddig három tanú jelentette
ki. hogy az ajánlási ivón szereplő aláírás nem az
övé.
T ö b b kihallgatás után a tárgyalás folytatását csütörtökr e halasztották el.
Lapzártakor érkezeit jelentés szerint a kihallgatott ta-

Ikssérief

időponSfában

A L'IuIr:\sigeant párizsi lap
moszkvai levelezőjének keddi
értesítésé a Szovjetben történt
atomhombaldsór letekről
világszenzációvá nőtte ki magát. Jolm
Griggs inost ujabb értesítéseket
küldött e tárgyról lapjának.
A kísérleti atombomba 235-5s
atomsuiyír urániumból a legendás Alomgrád városban készült.
Az atombomba elméletének minden titkát már kifürkészték a
szovjet bujósok. akik mellett
segéderőkként német munkatársak Is működnek
A kiséri eteket maga Sztálin
is figyelemmel kiséri. A 30 kiiqmélercs liatókörzetü első bomba
ledobásáp.íi Vorosiiov marsált
és Sztálin szeinélyos képviselt
lében Zsdánov is résztvclt.Zstblnov külcnjeienlési késziielt az
eseményrői Sztálin számára.
Griggs jelentésében bcszámof.

núk közül az államvédelmi
osztály három személyt őrizetbe vett.
Erdélyi
István
MÁV segédtiszt — mint kiderül! — a Választási törvénybe. ütköző sorozatos bűncselekményt követett 'el. Náray
István ácsmester esküvel is
megerösatell hamis vallomást
tett. Gserfalvy Sántiornétisztklválfsk
viselőnő ugyancsak választási
A pécsi kereskedők testületörvénybe ütköző bűncselekte választmányi ülésén
kiményt' követelt el.
mondta] bogy " a KGKSz-ból
sokezer tagot számláló tagHevesmegye vezetői
érte gál kiválik, és bejelentette a
Jcezletet tartottak, amelyen kö- KISOSz-ba .való átlépését.
vetelték a jogtipró, hazaáruló
Pfeiffer-párt feloszlatását.

a pécsi kereskedők
a H8üSi-béS

I SzaHszg?vgie!l Tanács
akeléfa
a
ntaiikanélkiilfélíé!!
indul mm a beEifárgabona
elszámoltatása

A közellát'taügyi miniszter hónaelszámoltatási vármegye
által felrendelt kenyérgabona ; biztosokat és 1600 elszámole [számol lat í s vasárnap indul j (al<3 közegei
m m az ország 16 v.Űrme&vfe-1 m i n d e n e s e k é i t vár'megróáben
tébeta Baranya, Somogy, T o l - ,
szákközeg fonja az elüa, Zala- Rács-Bodrog, Csa-i M - í f t l n H , , í c - , „ , „
.
uád, Sopron, Vas, Békés, Bi^ ^
har, Csongrád, Szátmár. Dél- i megyei biztosok a helyi kozPeart, Veszprém, Hajdú
és igazgatás szerveivel és a gazSzolnok vármegyékbén. Az el-' dasági rendőrség táiöogatásáelszámolíatást
Számoltatás lebonyolítására a val fogják az elszánt
közellátásügyi miniszter, gá- elvégezni.

szeizmográfok

felezték

a

földlökést

hogy illetékes szovjet, helyről si zónájából eredő Jrir. amely
azt az értesítést nyerté, liogy szerint a stuttgarti egyetem
most kezdik meg "az atombomba föMrcngésíani intézetének szeiztömeggyártásának előkészítését. mográfjai junius 15-én — azaz1,
A hirek szerint szovjet ille- amikor Szibériában ledobták a
tékes helyen rövidesen világo- kísérlett atombombát — két igen
san állást foglalnak a francia távoli földlökést észleltek. A Ion
újság közleményeivei 'kapcsolat- doni szeizmográf-megfigyelők kiban.
jelentették, hogy az ottani &cA szovjet atoir.kisérleteKkel I szülék is igen hatvány földlö
kapcsolatos az a Frankfurtból, kést jelzett a párizsi' jelentésNémetorszóg nyugati megszálló • I ben megadott időpontbán.

Kötőit tipusiextil, karácsonyi segély
a dolgozóknak

A Gazdasági Főtanács hóz
zajárult ahhoz, hogy a dolgozóknak, mind a
magán-,
mind a közalkalmazottak részére egyheti keresetnek megfelelő karácsonyi segélyt f i zessenek ki december 10 és
20-jika között.
A fjpus textilárukban a Gazdasági Főtanács bevezette a
kötöttremiszert.
Elrendelte,
Rogy' a havi '6,5 millió méter
I lipüs pamutáruból 4.5 millió
1 métert, a hatósági kötötleilál.tás vonatán kell biztosítani a
városi és falusi dolgozóknak.
Ezek az anyagok csak utalvány utján adhatók ki, tehát
biztosítják a feketézés kizárását. Az anyag ára olcsóbb lesz
az eddigi "áraknál is. Kélniit-

A Szakszervezeti Tanács elhatározta. hogy akciót indít
a munkanélküliekért. Felhívta az összes szakszervezetek
a z M-ríF i í ö z p o f ö i
vezetőségét, szólítsák fel
a
Szage
kötelékükbe tartozó
üzeme-.
_ , „
ket, hozzanak olvan hat.ái-o- j A Szakszervezeti
Szabadiatokat, hogy a dolgozók a : egyetem második
előadásán
munkanélküliek
karácsonyi: Apró' Antaj elvtárs, az M K P
m e g s e j t é s e céljából ajánljá k i központi vezetőségének tagja
fel egyórai keresetüket.
Az és a szakszervezeti kérdések
egyórai kereset a november egyik szakértője Szakszerve24—29 közti héten kerülne zetek és "a hároméves terveimen ismertetést tart, amelylevonásba.

Apró Antal

lió méter tipnsáru kerül f o r galomba a kpttős árrendszernek megfelelő magas "áron.
A földművelésügyi minisztérium a napokban rcpülőbizolts'ágokat küld az
ország
minden részébe, hogy legszigorúbban ellenőrizze a vetőmagvak felhasználását. A v i s i szaéléseket felfedő ljizottság
jelentős prémiumban
részesül.
A GF régebbi
határozata
alapján kiadott kormányrendelei érteimében országszerte megindul a kenyérgabonaés ljszlfeleslegek beszőIgáJlalásának ellenőrzése, amit mindénült személyes elszámoltatás követ.

elviars,
vezelőségánelt tag!a
d a a e'őadésl fart
hez Tarján Tibor munkaügyi
tanácsos hozzászól.
Az előadást a szakszervezeti székházban délután 5 órai
kezdettel rendezik. Az
előadásra ezúton is felhívjuk elv*
társaink figyelméé

Csütörtök, 1947 november 13.

DÉLMAGYARORSZÁG

Komplikációk eg? hazatér! Iiaiüfegofy
halála kürüi
Budapest!
Szerdán délután villámgyorsan elterjedi a hire a városban, hogy dr. Haimágyi Dénes
egyetemi tanársegédet a katonapolitikai osztály letartóztatta.
Az elterjedt hirek szerint dr.
Haimágyi uj gyógymóddal kísérletezett, amelynek során a .kísérletek következtében Huszár
ístván 36 éves hazatért hadifogoly héttőn a belgyógyászati
klinikán megüalt.
Lapunk munkatársa a városban elterjedt hirek nyomán utánajárt a ' kérdésnek. A katonapolitikai osztály válóban kihallgatta az éjtsza'ka folyamán dr.
1 íaimágyi Dénest Huszár István
halála ügyében,
amennyiben
szükségesnek mutatkozott megáKapttani, hogy a halál esetében nem áll-e főim müliiba.
Illetékes helyről kapott szakvélemény alapján a következőket közölhetjük:

fCínevezféfc
Szeged főispánját
Szerdán megtörténtek a főispáni kinevezéseik. A pártok —
amint jelentettük — már régebben megegyeztek a főispáni
székek betöltésének arányában,
csupán az egyes személyek körül voltak még vitás kérdések.
Szerdán megszületett a döntés
errevonptkozóan is.
Csongrád
vármegyében megerősítették főispáni "állásában Karácsonyi Ferenc elvtársat. A szegedi íőispánságot a parasztpárti Gyáni
Imre hódmezővásárhelyi főgimnáziumi igazgatóhelyettes kapta.

Huszár István, aki hadifogságból tért haza, fehérjehiányban szenvedett. A fehérje pótlására, illetőleg vizenyőkkel járó
fehérje pótlasara a vénába gu'miarábieumot lecskendeznek. Ezt.
a gyógymódot az orvostudomány
már 15 éve ismeri és alkalmazza. Természetesen, mint minden betegségnél, ugy itt is felléphet hirtelen nemvárt komplikáció, amely a beteg halálát
okozhatja. Szegedi orvosi szakvélemény szerint a szóbanforgó
esetben nem áll fenn nhihiba.
A katonapolitikai osztály Huszár Islv án halála esetében kihallgatta dr. Porjesz Béla egyetemi tanárt, dr. Takó József
egyetemi tanársegédet.
Információink szerint a katonapolitikai osztály külön budapesti orvosi szakvizsgálatot fs
kért.

DÉLMAGYARORSZAG
hadifoga ly szolgálata
4

Ujabban érkezett hadifoglyok:
Bartucz Sándor Szegvár, Tari
Mihály Dorozsma, Mucsi Imre
Hódmezővásárhely, Nagy Károly
Dorozsma, Gyapjas József Tömörkény.
sKuaMKtt t.

Megíelenf
a Kotninfsrm

lapja

Szerdán megjelent a kommunista pártok belgrádi tájékoztató irodájának hivatalos lapja » A tartós békéért és
népi demokráciáért cinimel.
A tájékoztató iroda lapja havonként kétszer, 1-én és 15-én
A város tanácsa szerdán foly- (jelenik meg három kiadásbán,
tatta kedden abbamaradt ülé- orosz, francia és angol nyelsét. Ez alkalommal a városi ven.
kertészet ügyével foglalkoztak,
aanejyneüc íőkertésze, Novoínv
János lemondott állásáról. A taPárthirek
nács elfogadta lemondását és
a kertészet vezetésévei egyelőre
Falujárás november 16-án:
Balogh Istvánt bizta meg. A főkertészi állásra országos pályáBelváros 1., Alsóváros, hidzatot Lrnak ki. A kertészeitel munkások, rendőrség, konzervkapcsolatban egyébként átszer- gyár Alsóközpontra. Indulás regvezési munkálatok és a költség- gel 8 órakor a Kálvin-téri székvetési hiány eltüntetésére vo- házból.
natkozó intézkedések folynak.
Ujszegedi kender, Újszeged,
A város vezetősége minden vasút, Rókus, gázgyár: Deszkre.
alkalmat megragad bevételeinek Indulás reggei 8 órakor az ujnövelésére. Ennek érdekében az szegedi kchdergyárből.
OTI-val való szerződését is móVáros I., Város II.: Arpádközdosította és a jövőben a behaj- pontra. Indulás reggel 8 órakór
tási illetékek a várost illetik a városháza elől.
meg. Eddig ugyanis ez az OTI-ó
Felsőváros, dohánygyár, Ujvolt és a város csak kiét végre- somogyi, Gsomoívi: Balástyára.
hajtó és két becsüs fizetésének Indulás reggel 8 órakor a domegtérítését kapta meg.
hánygyárból.

VéROSHéZt HIREK

November 19.

JUBILEUMI
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szinházi tevét
A SZÉL Ú J B A É L É N K Ü L .
Élénk, időnként erős északnyugati, nyugati széí, gyorByrnes volt amerikai kítlsán változó felhőzet, több helyen záporeső, Áz enyheüg!yminiszter u j könyvében a
Szovjet ellen izgat, az larae- ség tovább tart.
rikác-llenes« tevékenységét kivizsgáló bizottság folytatja a
— Ellopták a MagúnalfcalNAPIREND
hollywoodi
kommunistáit®
mazottak Szakszervezete íróCsütörtök,
november
13.
peréfa Truman elnök érzéNemzeii Szinház este 7-kor: gépét. A szakszervezet székkeny buesut vett Caldarisztól,
házában .szerdán reggel
a
a görög renegáttól, — hábo- Leánynézők. Lakodalom. Bérlet- gondnok észrevette, hogy a
szünet.
rúra uszítók hadonásznak, a
Széchenyi Filmszínház: féi 4, magánalkalmazottak szakszev •
béke és a szabadság ellen telhelvjsége
lárváfél 6, léi 8: Örök visszatérés. vezetőnek
jes erővel folytatja hadjáraBelvárosi Mozi: féi 4, fél 6, i m tva áll. Az éppen odaértát az amerikai
nagytőké fél 8: Imádlak, de elváló*.
kező Kárász László titkár röegész apparátusa. S ebben a
Korzó Mozi: fél 4, fél 6, fél vid áttekintés után megél lahatalmas „gépezetben egy nap 8 órakor: Sárkányvár asszonya. pította. hogy a helyiségből hiegyszer csak lázadni kezde-.
ányzik egy" Continental Luxnek a fogaskerekek. Igy v a n ! Muzeum: képtár és ősrégé- gyártmányu, 1500 forint értészeti
osztály
nyitva
9—1
óráig.
ez a valóságban, Amerikában
Egyetemi könyvtár nyitva 8— kű irógóp. Feljelentést tett a
és igy vqn ez Szimonov daszakszervezet nevében snie7 óráig.
rabjában, » A z orosz kérdésSomogyi könyvtái- nyitva 9—7 rellen tettes ellen, aki az íróben: is, amely most fut a íő- óráig.
gépet valószínűleg álkütes seyántei Nemzeti ^zinházban.
giitaégével ellopta. A rendőrSzolgálatos gyógyszertárak:
ség keresi a teltest.
Az orosz kérdés ma már
több, mint külpolitikai pro
Franki József: Szent György— A Szegedi. Jzr. Nőegylet
blóma. A becsület kérdése, a tér 6; Temesváry József: Klauszabadság
és emberszeretet zál-tér 9: Sarjanyí József: Kos- c heti összejövetelét novemkérdése ez, tükör, amelyben sulh Lajós-sugárut 31; Selmeczl ber 13-án, csütörtök délután 5
akarva-akaratlanul az 'igazi Béla: Somogyltefcp IX. u. 489. órakor tartja a székházban,
Margii-uica 20. Szeretettel várarcát mutatja, ki belenéz. Szija tagjait és minden érdekmonov tükrében látunk
el- A kályhacső
lődő nittestvérét. .
szánt, hideg, összeharácsolt,
milliókat védő embereket, Iá üres, tátongó fülőalkalmatosx Hplálozás. özv. Prohászka
lünk önaljasságfuktól megun- ságainknak ez a sajnos, szük- Lajosné szül. Faragó Ilona
dorodott, kiszolgáltatott iiyo- séges tartozéka", mostanában hosszú szenvedés után
nomorultakat. D e " feltűnik eb- mintha bújócskát játszana az vember 11-én, 79 éves koráben a tükörben egy tiszta arc emberekkel. H o l megjelenik ban elhunyt. Temetése
nois. Smith, a nagytőke szám- a pultokon, hol pedig .eltűnik vember 13-án délután fél S
nyomtalanul.
A
kereskedők
talan lapja, számtalan
azt órakor lesz a róküsi temető
Íróinak egyike nem ugy" írja széttárják karjukat és
ravatalozójából.
Engesztelő
mondják
itt
sincs,
ott
sincs.
meg az oroszországről" szóló
gyászmise 13-án délelőtt fél
Pécsett egy kedély leien nyo- 8 órakor a rókusi templomkéziratát, ahogyan szerkeszelrontotta a ban. A gyászoló, család.
tői és kiadói elrendelték. Egy mozóhaduagy
fogaskerék fellázad a íialal- kályhacső körüli bujócskázás
x A Gollcgjium
Musit-aor
mas gépezetben. A gép per- örömét. Nem hitt a szende
sze forog tovább: forog cs kereskedői szónak és felfedez- hangversenysorozat első hang
összemorzsolja a
lázadót. te a kályhacső lapulólielyét versenye, iíöchtl Margit zonSmith elveszti, .állásút, laká- — az üzlet raktárt.
goraművésznő
Chopin-estje
Ejnye, ejnye nyomozóhad- november 16-án este f é l 8 órasát, bútorait és Végül elhagy
ja felesége is, akinek nincs nagy úr, hát szabad ezt lenni? kör lesz megtartva a Zetfeereje kitartani mellette a szekonzer vatöriu ra nagytermégénységben. Smith
egyedül
— U j közigazgatási kiren- ben.
marad. De abban a pillanat- deltségei létesítenek. Dénes
ban, amikor elszakadt az utolL e ó elvtárs,
polgármester
Hirdetmény.
só
szál
ís,
amely
a meghízta dr. Toldj®
Ferenc
A naayszegeii UFOSz-vezetőHearst-ök. Byrnes-ök, ~ Tru- előadót, hogy öreg Átokháza, ség felkéri ' niindazotoi, akBé
Kis- Szeged-Alsóvároson íöldjutíatásman-ek
Amerikájához
kö- Szabadka-országhatár,
letektötte, rájön arra, hogy még kunmajsa, öttömös határral ban vészesültek, hogy
sincsen egyedül. E
perctől uj közigazgatási kirendeltség könyvi végzésük átvétele védett
kezelve ő is odatartozik a má- létesítéséhez f o g j o n hozzá. A november 16-án délelőtt 10 érára a Vőneki-féle vendéglőben
sik Amerikához: a Lincolnok központ a gátsarki iskolánál (Szeged, Földmű® es-ntca) jelenlenne.
Az
átokházi
tanyavilág
és Rooseveltek Amerikájához.
régi
kívánságát ienek meg.
Egy évvel ezelőtt falán még népének
igyekszik
ezzel
teljesíteni
a
túlzónak hatolt volna
szápolgármester.
munkra ez a darab. Ma mindnyájan tudjuk, hogy minden
x Békebeli guminadrág g>I~
szava igaz. Az i r ó előbb s vi- csó árban kapható. Optikó,
lágosabban látta
meg
azt, K i g y ő u t c a 1.
amiről az újságok csak ké— Fekete paprika. Tetfensőbben kezdtek beszélni, azt, érték Szabó József fekeleszéli
hógy az amerikai imperializ- gazdálkodót, amint 9 kiló mimus belső és külső politikája | nőritelíen
paprikát szállított
menthetetlenül két
táborra
PREMIER MAI
fekete eladásra. A gazdasági
szakítja az Egyesült Államok
Csütörtöktől vasárnajrigf
rendőrség a papr.K.r lefognépét. Vájjon ván-e
íróhoz
Az év legszebb filmje i
lalta,
Szabó
József
ellen
peSzebb, mint az
•Kiveméltóbb feladat, mint ez? Siszett boldogság".
'
Jofib,
rnonov kortársainál előbb is- dig eljárást ind tolt
mint a Két férfi asszonyit
x Bélésáruutalváityok oszmerte fel a kor legnagyobb
problémáját. Igy ami tegnap lása november :13-tól novemmég jóslat volt, ina sokak szá- ber 17-ig déhitáú 4—fi óráig
Tarján
mára a valóság puszta re- az ipartestületben.
gisztrálása : riportszerü iro- Tibor sk. mu. főtanácsos, hadalomnak hat. Ez a ;>riport« tósági biztos.
azonban a valóságnak,
az
— Hírek a
rendőrségről.
igazságnak a költészete. S az Budai József sövényházi földigazság a mai ember számá- művestől egy Mikszáth Kálra gyakran — ezúttal is — mán-utcai üzletben elloptak a
értékesebb, többet mond a ha- földre lett csomagjából egy
Egy asszony lángoló :
zug alirodalmi müvek
csil- pár magasszára női feketerelmel — Szenvedély i
logó. szép, de üres szavai- cipőt. — Gonda András alKönny! — Erotika!
nál!
Főszereplő:
Sgyói lakostól a rókusi pálya[ MADALEINE SOLOGNE.
Várjuk a dráma bemutntó- udvaron ellopták levéltárcáAzonkívül: MRADO.
ját Jiadifogolyigazolvúnyával
ját Szegeden is.
és egyéb személyi irataival.— ' Előadások: fél 4,
fél
a
Vér István ujszegedi földmű- i'Pénztár <1. e. 11—12 ünög,
NATIIA ELLEN:
vestől szántás köbben ellopdélután az előadás kezdete
előli féi órával
ták 44-es méretű Orthopéamüvóglaggyári cipőjét.

iSzéchenyi
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DOLGOZÓK G BÉRLETE íh
— K é l teherautót
kapott
Nov. 14-én, pénteken 7 órakor: vissza a város. A felszabadulás előtti napokban a német
csapatok nyugatra hurcolták
a város autóit is. Hónapokkal
ezelőtt két »Ford es /Rába'
gyártmányú teherautója előDOLGOZOK I. BÉRLETE 4.
került a városnak BudapesNovember 20-án, csütörtö- ten. Dénes L e ó elvtárs, polkön este 7 órakor
gármester már régóta tárgyalásokát folytatott illetékes helyen a teherautók visszaadása
érdekében. Szerdán végül is
Operett
értesítést kapott, hogy Szeged
visszakapja autóit. Még a szerDOLGOZÓK II. BÉRLETE 3.
dai napon felutazott BudaNovember 21-én, pénteken este
pestre a város megbízottja:,
i7 órakor
hogy hazahozza az autókat.
— Elveszett három kecske.
Vecsériiyés János várő'si altiszt, Cserepes-sor 15. szátmi
Bálahra halon ffiföfi nagyterem ?
Jegyek elő jegyezhetők és vált- lakosnak elveszett egy anyaVirsny-Rácz ikra muzsikái
Társas összcjöveíetebtrehatók
kecskéje két gidájával. Kéri
külön (erem S
tialfiüiüíslegssségefí
<
Polgári
árah!
a megtalálót, hogy
juttassa
2'40 t-es egytálas
vacsorák
hozzá vissza, mert pótolhaszá-® Száz virág illata és gyógyhatása
kiadóhivatalában, naponta reg- tatlan kárt jelenfenek
gei 8 órától, délután 3 óráig. mára.

OTHELLO

Elvált

asszony

OTHELLO

DÉlM«6YflR0RSZáS

novényharma!

-KisHungáriábas

Csütörtök, 1917 november 13.

DÉLMAGYARORSZÁG

fi ksüfis árrendszer bevezetése miatt

December elseféig érvényesek
Kétszeres

cuhorfejadagot
kapunk
pott
Szeged

A város közellátási bizottságának szerdai értekezlete a kettős árrendszer bevezetése körúti tennivalókkal foglalkozott.
A második csoportba, tehát a
magasabb jövedelműek csoportjába tartozón ugyanis ezentúl
havonta kapják clcíruiszerjcgyeáket, amelyek után nekik árkiegészítő dijat keli iizélniük.
Ez a díj valószínűen tiz forint
lesz csaiádtagonkint.
Í z eádtg" kenyérjegyek december egytől érvénytelenek
Jesjmok.
Minden családfő i gazoló lapotköteles ídíöileni ekkorra es ezt
ai közellátási hivatalba keit benyújtania, hogy a bizottság eldönthesse, melyik ellátási csoportba tartozik. Ila a magasabb jövedelműek csoporljába
tartozók közül valaki nem akarná az árkiegészítő dijat kifizetni, akkor közadó eimén hajtják be raj fa.
Örvendetes bejelentése yoít a
közellátási értekezletnek, hogy
Szeged száz mázsa zsirsiődáf
kap.

novemberben

Száz

Miniszteri rendelet' jelent meg
a napokban, amelynek alapján
uj cjstómoltatási lapokat vezetnék hé az efetmiszerjegyekket
való elszámolásra. Ezek ára 20
fillér és csak 100 jegyet szabad
ráragasztani. A szegedi sütőiparosok sérelmesnek " találták! ezt
az intézkedést.
K i s s Mihály elvtárs, szakszervezeti luüüldött szólalt fel
annak érdekében, hogy az egy
mázsán aluli sertések után rie
kelljen zsírt beszolgáltatni. A
bizottság feliratot intéz
errevonaikozóau. Kiss Mihály elvtárs kérte az üzemi munkásság
rendszeres
petróleummal
és
rizzsel való .ellátását is.
Felvetődött a gyufa kérdése
is az értekezleten. Némelyek
ugyanis ismét gyufahiányról beszélnek Szegeden és a háborús
rémhírterjesztés következtében

mázsa

zsirszádái

ha-

valóban sokan felvásárolják a
gyufát. A Közellátási bizottság
megnyugtatja a közönséget, hogy
a szegedi gyufagyár hétszeraiinyj mennyiséget is latí termelni, m'nt amennyire szükség van, ite nem akar nagyobb
mennyiségű gyufát most áruka bocsátani, inert a közönség
felvásárolná és Igy később
zavarok következnének be a
további készlet kibocsátásakor.
Az elmúlt héten Szeged tűzifaellátását folyamatosan biztosították1, amennyiben
importfa
1143 mázsa, belföldi pedig 810
mázsa érkezett Szegedre. Szénbői 600 mázsa, kokszból pedig
400 mázsa jött. Burgonyát is
folyamatosan kapott a város közönsége.
mégpedig
összesen
2178 mázsát.

3

Tizenöt év múlva
indulunk a holdba
Azok a kísérletek, amelyek
révén a napokban másodszor
sikerült radar-kapcsolatot létesíteni a holddal,
jelentős
mérőkben siettetnek annak az
állapotnak eljövetelére, amikor az ember a holdba repülhet — mondotta L o w tanár, a világi egyik legkiválóbb
tudósa. Hétfő esti előadásiban az Egyesült Átlamokbdn
és áz Ausztráliában folyó radar-kísérletekkel
kapcsolatban megállapította: ezek bebizonyították hogy kiserejü
adással is lehet " jelzéseket
küldeni a holdba. Az eddig
szerzett adatokból következtetve 15 éven belül ki lehet
lőni az első rakétát 381.000
kilométeres útjára. Az ilyen
lövedék tudományos műszerekkel felszerelve körülrepülné a holdat, majd visszaférne a földre. Ennek utána el
lehetne küldeni az első eniberhordó rakétát a holdba.

í\z egyház és áíiarrt kapcsolata

f e j e s e n harmonikus a Szovjetunióban

Ebből 66 mázsát a tanyaiak, 40 Beszélgetés dr. Varjú Jánossal, a görögkeleti magyar egyház pátriárkái helyijükével
mázsát pedig a városi "lakosság
kap. A kiosztást kereskedők utA szegedi görögkeleti ma- tast a hejynöki tisztségre. Rö- jut János pátriárkái helynök:
ján végzik, de csak azok kaphat- gyar egyházközség vasárnap videsen önálló magyar püs— Meggyőződésem, hogy a
nak, akik sertésvágásra kaptak ünnepélyes
keretek
között pökséget is állítanak fel. A demokráciában szabad műköengedélyt.
avatta fel Kazinczy-utcai ima- Szovjetunió egyházi .életéről dési lehetőség© van az egyNovemberben beííős eufcor- házában uj harangját. A gö- érdeklődtünk Varjú pátriár- háznak. Ezt láttam a SzovjelI»jada4«t kapunk vatamcsy- rögkeleti magyar egyház ve- kái helynöktől.
ühióban é:j ez nyilatkozott
nyfei,
zetője dr. Varjú János pátri— Vasárnap délután érkez- meg nálunk Magyarországon
mert a decemberi jegyre már árkái helynök végezte a ha- tem Moszkvába, — mondotta is. A templomokban a békémost ki lehet váltani a cukrot. rangszentelésl szertartást. A — és nyomban egy templom- nek, szeretetnek és összefoA 15 hőiden aluli aszály- és Délmagyarország munkatársa ba látogattam el. Jólesően lát- gásnak igéit kell hirdetni,
a
pátriárkái tam, liogy zsúfolva van a tem- amely feltétlenül
jégkársujtolta
gazdák ' fer- elbeszélgetett
szükséges,
niényheszolgállasási
kedvez- helynökkel, aki nemrég tért plom, de nemcsak azon a na- hogy ezt a kis országot fennményt kaplak folatfőiiengéd'é- Vissza Magyarországra", né- pon volt ez igy, hanem a kö- tartsa. "Most van itt annak az
hányhetes szovjetuniói látó™ vetkező hétköznapokon is. Vá- ideje, hogy az ország végre
sifft arányábanE szerint akinek földadóieszíí- gatása ulán.
ratlanul érkeztem és később — az írás szavaival - - egy
litása 50 százalékos, 70 százaléDr. Varjú János Moszkvá- is minden külön értesítés nél- lest, egy lélek legyen.
kos terménybeszolgáltatási kedvezményt kap, ha 70 százalékos, ban személyesen beszélte meg kül kerestem fel a templomoakikor 90-et, ha pedig 90 szá- Nikolai metropolitával a gö- kat, úgyhogy nem lehetett előzalékos, akkor teljes mentessé- rögkeleti
magyar
egyház készítve a látogatásom.
get kap.
ügyeit és, tőle kapott megbizaA vallási életnek semmiféle
korlátozását nem tapasztaltam, sőt mindenfelé folyik
Az
országgyűlés
szerdai
a templomok
újjáépítése ülésén a fiatalkornak törvényfestése, renoválása is.
székéről szóló törvényjavaslaA rendbebozoít templomokat tot tárgyalta. Valamennyi felegymásután adják ál a patri- szólaló pártja és a maga neE hét végén, vasárnap, vagy illőben kevés rosszullét vagy
archátusnak és helyezik
el vében elfogadta a javaslatot.
hétfőn reggei befejeződnek! "a, megbetegedés történi,
közúti Mdnái a keszonmunMk.!
A munka ezideig a legsimáb- benne a papokat. Csupán
Az ülés folyamán Barcza
\ fceszont, a pillér betonbur-: ban folyt, a légsűrítőknél egy- Moszkvában jelenleg 300 tem- Sándor beterjesztette a bankoíalát már 19 méter mélyre szer sem fordult elő üzemzavar, plom működik.
kók államosításáról szóló lörlesüllyesztették, még egy méter A munka programszerűen az
A z egyház ég az állam j j g g i a v a g l a t bizottsági jelen
van bátra és a pillér a helyén előirt időre kész lesz. A keszonközli viszony teljesen har- tését.
les'z. Befejezik a vizaialíi mini- munka befejezését a ,'íeszoukát, amelyet most már, az utóbbi munkások a szokásos ceremómonikus. Az egyház a nép t Az Országgyűlés ezután ráidőben, két atmoszféra iértivo- u i «val ünneplik' majd meg: erő
nagy ünnepeit, igy a szovjet tért a bejegyzett interpellációk meghallgatására.
más alatt folytatlak. Közben a sen döngetik majd a vaslemeforradalom ünnepét is a
Szegedi Albertnó ( M K P ) a
munkások is hozzászoktak az zeket, amig az utolsó baráber
legnagyobb
tiszteiéiben
larle fajta munkához és az utóbbi fej nem jön. A vállalat ünnepi
ja ép ünnepi istentisztelete- foUmuvelesugyi m i x e r h e z
vacsorával jutalmazza meg a keken emlékeznek meg ezek- , u t e r P e l l á l t a n n a k b e k é b e n ,
szonnwmkásokat. Az ünnepély a
Tisza-szállóban tesz.
röl.
í
A munkások és mérnökök hő
Más
politikai
tevékenységet
SZÉCHEHYi
vágya, hogy a bét végéig ne
Telefon: 624.
emelkedjen rohamosabban a Ti- nein fejtenek ki, nem avatkoznak
az
állam
belügyeibe
FíiRtSMÜZ
sza szintje, mert az áradás megMA PREMIER!
nehezítené' a pillér talpazatának és 'éppen ezért az állam sem
Uj amerlkai-Mopex film!
befejezését. Naponta háromszor zavarja az egyház belső éleTelefon: 490.
Különös emberek,
vad |
kapnak vízállásjelentést és örül- tét. I g y alakulhatott lei az egyszenvedélyek izgalmas
nek
a
jó
időnek.
Vasárnap délelőtt 11 lírakor
története!
A keszon munka
befejezése ház és az állam között az a
harmonikus
Szenvedélyes szerélem,
után megkezdik a pillái- víz- tökéletesen
titokzatos bűnügy és ro- j
feletti kőépitményének felraká- együttműködés, amit a Szovmanlika!
sát. A hatalmas kőkockák már jetunióban tapasztaltam.
elkészítve várják az időt, amiBeszélgetésünk végén a kőcsillék és daruk s égit s égévetkezőket mondotta dr. Vara be tv ükre kerülnek.
hatalmas alakításával
Budapest közkedvelt
r&éiőéaehese
az őszi és téli divatról |
200 legszebb modellel.
LITY .IAZZI
POLGÁRI AOAKI
100 o/o-os BABKAY'ft!
w

Aki a keveset
nem becsüli t..
Ot-hat kis fej hajol össze
egy könyv föle 1 •ilatnelyijo
szegedi általános iskolában.
Drága a könyv, nincs pénze
rá mindenkinek.
Egy másik általános iskolába füzet, ceruza nélkül jött
egy kisdiák és szomorúan jelenti a tanító kérdésére:
— Édesanyám nem tudott
adni pénzt irkára.
Ugyanez a jelenet napról
napra megismétlődik a szegődi i Robikban. Hol füzet,
lioi ceruza, hot könyv nélkül
jönnek a kis nebulók, mert
legtöbbjük szülei még a mindennapit is nehezen 'teremtik
elő. Ezen a nehéz helyzeten
igyekezett segíteni Dénes polgármester, amikor 6500 forint segélyt adott a szegedi1
általános iskoláknak. A városnál} is sok a kiadása, igv hát
ezt. az összeget csak 2--300
forintos részietekben, tudja
kiutalni, de ez is igen nagy
segítség a tanszer nélkül tanuló gyermekeknek. Annál
nagyobb volt a meglepetés,
amikor n napokban dr. Bóka
Ferenc tanügyi titkár aláírásával levelet kapott a polgár. mester a tanfetügyeiőségtől.
Ebben a többi között ez állt:
» . . . Kérem
polgármester
ur szives intézkedését, bogy
a fenti segély egy összegben
fizettessék ki. Amennyiben kérésemnek akadálya volna, szíveskedjék hivatalomat felmenteni az esedékes 6500 forint
segély felvételének megbízása
alól, mert hivatalomnak nem
áll módjában a fenti összeg
felvételért heteken keresztül
személyesen jelentkezni.«
A tanfelügyelőség, ügyiáfszik, nem ismeri azt á k'éf
jó magyar közmondást, liogy
>nkt a keveset nem becsüli,
a sokat nem érdemli® és /jobb
ma egy veréb, mint holnap
egy tuzok«. Ebbeli tudatlansága következtében
azután
esetleg tudatlan marad1 36szegedi általános iskola diáksága'
is, akii} hiába várják, hogy
könyvet, irkát, ceruzát kapjanak. "Vájjon ki lesz ezért a
felelős?

Fontos M K P interpeiiációk
az orsz

A hét végén befejeződik
a vizalatli munka a hidsiál

ifCoraeo-Moasii

c* C A P R I B4R1AMOSAN

A legújabb divatú
ruhák, kalapok, nőt táskák j
és cipők bemutat/

A mai rendszernek

nem ftaüanitó dolfjozni

Lelte Sándor 43 éves napszámosról senki sem tudta a
Petőfi Sándor-sugárut 51. sz.
házban, miből él. Állandóan
otthon tartózkodott és botrányos magatartásával rettegésben tartotta a ház lakóit. Többek előtt, nem is egy alkalomínal, azt jiangöztalta, mikor
megélhetési viszonyai felől érdeklődtek. hogy a mai rendszernek nem hajlandó dolgozni. Izgatott a demokrácia
Műsort bevezeti:
K A R L Í N I
a nagy varázsló
| AMERIKAI MOPEX és MA-, ellen,, akasztófát igért a kommunistáknak és zsidóknak és
JBOitiOöíZÖK.
E L Ő A D Á S A
1 GYAR VILAGHIKADÖ.
azt is többszőr hangoztatta,
keretében mulatja be fantasztikus büvészetét most csütörtökön
hogy ez rövidesen be is í o »
és pénteken délután 5 órakor a TISZA-SZÁLLÓ nagytermében
Előadások kezdete: fél 4, fél
következni. Az államvédelmi
Munkáspártok és szakszervezetek tagjai 3—, 2 - . és 1 forintos
6 és fél 8 órakor
osztály őrizetbe vette és 44jegyeket válthatnak a DÉL-MAGYARORSZÁG kiadóhivatalában.
adía a népügyószségnek.

8ENE TIERMEY

Szakembereknek és hölgyek-1
nek feltétlenül meg ftell nézni! [

hogy a nagymalmokát vegyék
szoros őrizet alá és keményen
büntessék meg a feketéző malom tulajdonosokat.
Szabó Árpád válaszában kijelentette: tudomása van arról, hogy egyes malmosok feketéznek, de erre is több intézkedést lett.
Nagy Károly ( M K P ) a honvédelmi minisztertől a Békés-,
Csanádmegyék
határvadász,
erőinek megerősítését kérte a
halármenti tanyai lakosság
közbiztonsága érdekében.
Kovács Béla ( M K P ) az összkoraiányhoz intézett interpellációjában arra kérte á kormányt, hogy a kenyérnél a
kettős árrendszert módosítsa
olyképpen, hogy á kisiparosság ne lássa kárát a kellős
árrendszernek.

Sárkáiyvár

asszonya

d£lmag1

4

ünnepélyes keretek lizett
I I II a tctekMiyvi végzésetse
Vasárnap délután 3 órakor mel fogadta a hallgatóság. Vémintegy 250 uibirtokos gyűlt gül a helyi U F O S z tillcár tarössze, liogy tájékozódjék az totta meg beszámolóját, majd
Érdekelt problémákról. A gyű- megkezdődött a várva vári telés megnyitása után Bárdossv lekkönyvi végzések kiosztása.
E l e k járási gazdasági felügye-] Utána "családias körben végI q adott tájékoztatót az uj- zésvacsora volt, ami a legnagazdáknak, maid Diós István gyobb megelégedésére
volt
csanádmegyei UFOSz
titkár,
mindenkinek.
emelkedett szólásra, hogy az?
ujgáMáknak a demokráciától
MosF megnyugvást kapott
kapott földjüket miként kell minden lelckkönyvtuiájdönos,
megbecsülni és megvédeni. A hogy övé az annyiszor enile
beszédét nagy tapsai és öröm- gelett és várva-várt föld.

Foglyokat lőtt agyon
egy bestiális S S - k a t o n a
AZ SS-jkatonák elveiemüUsűgén- dérit tényt a szerdai nap
folyamán őrizetbe vett Disz János
fetsőkőz] Kinti
SS-katona
fomilajstroma, Disz János nemrég téri bazafalujába, ahofesenöeseíí meghúzódva élt. 1939-ben
lépett be a Voiksbundba. 1944
Októberében már a Délvidéken
agitált, de 1944 októberében, a
•Vörös Hadsereg közeledtével' a
német SS-kötelékkeJ Budapestre
menekült. Budapesten a Kérolylafctanyábaü Rumpf német. §§parancsnok vezetése aíalt különleges katonai kiképzésben ré-

szesült. December 28-án Idpró
bátták az újonnan kiképzetteket.
Több SS-kalcnának — köztük
Disznók is — azt az utasítást
adta Rümpf, ttogy az emeletről
az ott őrizetben volt 50 főnyi
orosz foglyot tereljék az na
varra. Mikor a hadifoglyokat
összeterelték a kaszárnya udvarán, fajhoz állították őket és
48-át agyonlőttek. A két életbenmaradottal eltemettették a 48-at,
majd a kettővei is végeztek.
Ezek után az egész társaság
Németországba menekült, ahonnan Disz visszaszivárgott.

Délkerlileti vivők Pesten
Vasárnap a Magyar Vivő Szövetség rendezésében Budapesten
Tktmöiíős keret Szabadka ellen tartják meg a Földvári Béla-emlékversenyt, amelven a SzEAC,
A november 19-ién Szabadkán Postás és a HTVE vívói is inszereplő Szeged város váloga- dulnak.
tott csapatának 15-ös keretéi
kijelölte Megyeri Pál szövetségi
A DLASz partjelzőt kii Rt
kapitány. A keret tagjai: Bakó,
az MTK ásértkőzésre
Szabó, Gyuris, Rakass, Szűköli,
Vasárnap Budapesten a SzeGyurik, Ladányi, Vörös, Ludas ged A K - M T K NB I. mérkőzés
(SzAK); Fodor, Rudas, Szatmári
(Honvéd), Palkó I I ! ,
Fáskerti egyik partjelzője Schr.éiter tesz
(TisZa). Palatínus (SzMTE). A Szegedről.
végleges csapat a vas ima ni mérkőzéseik után fog kialakulni- Az
ifjúsági csapatot n szombaton
Október Sírón Rákosi elvtartandó rostamérkőzésen jelöli
fci Patak'y Sándor MaDISz sport- lárs a nagy-budapesti aktívák
értekezletén beszámolót tarvezető.
tott. Kádár elvtárs bevezetőJ i l g m M H | I H < » vasárnapra: jében a következőket mondotta erről: «Rákosi elvtárs előf. o l i á t V
Postás- HTVE adása hatalmas fegyvert ad
(Sahin). KAC.-SzATE (Kocsis),
-Móraváros - SzAK II. fSiroonyi). a kommunisták kezébe, liogy
HMTE—Bendőr (Szöporit. Rákó- ujabb csapást mérhessenek a
czi--Honvéd
Jódat . SzEAC- - demokrácia ellenségeire./
MMTE (Kern). MKUMTE -BTK
Minden kommunistának ta(Barcs). ' II o s sftü ! v: DFC— nulmányoznia kell ezi a beBarátság. (Liliom
I f j ú sá g I
-wr é r k ő z e s e k.Tisza i ti- • szédei ahhoz, hogy a Rákosi
HTVE ifi (Schlesinger), SzMTE elvtárs állal mondottak eljus
Ifi SzATE ifi (Greninger). Móra sauak a legszélesebb néplö
Itt- SZAK Mi (Horváüi), HMTE megekjiez iis.
i f í - D F C ifi Mhgv A.), Rákóczi
Ezcrt adta ki a Szikra KiIfi—SzFIE ifi (Tőrök). MKUMTE adóvállalat ezt a beszédet küItt Barátság ifi (JurkíO, MYSE lön füzetben is. «A békéért az
Itt MMTE 'ifi (Nagv S.V
egész néppel: cimü füzet, a
beszéd teljes szövege, minden
Ma délalán
'pártszervezetben,
a
Szikra
SaE |C—MaHattya mérMizé* ' könyvesboltokban és a Szabad
Az Ady Endre-téren 2 órai N é p lapbizoniányosoknűl kapteekílejpi."'kerül sorra' a két íz- ható 50 filléres áron.
ben is elmaradt SzEAC-BTK
N e legyen egyetlen kommui. o. Bajnoki mérkőző:, Várnai
nista. akinek könyvei között
j átékvezet ésé vei
nincs ott Rákosi elvtárs mostlEenearvérns—©YSC 4:2 (0:2). eüumg'zoU beszéde.
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A népjóléti miniszter 197.350/
1947. VÍI/2. számú körrendeletével a házasság előiti orvosi
vizsgálatnál történő visszaélések kiküszöbölésére a személyazonosság megnyugtató módón
való igazolását olyképpen szabályozta, hogy minden házasulandó jelentkezésekor arcképes
személyazonossági
ig'azoivauy
vagy két ismert, vagy igazolt
tanú jelenléte, illetőleg nyilatkozata kívánandó meg.
Felhívom ennélfogva a házasulandókat, hogy a jövőben
csakis ilyen igazolványokkal felszerelten iolcuttkezzenck a tiszti
főorvosi divataiban cs a tüdő-,
illetve nemibeteggondozó intézetekben .
Ai állami h o mibe te ggond ozó
intézet (bőrklinika) minden hétköznap 8—1 l-ig és hétfőn, csütörtökön délután fél 5-től JCél
6-ig áll a házasulandók vizsgalatára rendelkezésre.
A tüdőbeteggondozó intézel
hétköznap délelőtt '9— 12-ig fogad.
Tiszti főorvos.
x T í z ebéd 20 forint. 2 tál
íséges étül. Hetenként háromszor hus, kétszer tészta.
Minden szakszervezett
tag
igényhevehetl. —
Dolgozók
konyhája. Vár.
g£ösel!é(ásí

közlemények

Bazathtra kiosztás. A csecsemők novemberi lisztpótjegyéneik
Liszt I—IV. jelű
szelvényére
szelvényenkint 30—30 összesen
1.20 kg. búzadara vásárolható.
Kereskedők november 17-ig beszedett és 20-ig elszámolt jegyekre kapnak kiutalást.
Polgármester.
November 12-én kialakult termelői árak:
Zöldség kg. 2- 2.20. sárgarépa
fcg. 1.20- -1.40. kelkáposzta kg.
1.:20-1.40 Ft. fejeskáposzta kg.
70-80 fillér, .yoröscékia
Eg.
1—1.20 Ft. dinkatök kg. 36—50
fillér, karfiol leveles kg. 1.60—
1.80. karfiol üszlitott kg. 2—
2.40. kalarábé kg. —.90—1, spenót kg. 2—2.40, sóska kg. 2.20—
2.G0. fokhagyma kg. 1.0, vöröshagyma Eg.'2.20—2.40, torma 4,
körte kg. 3 - 4 , alma kg. 2—
4.50 szőlő kg. 3—4, birsalma
kg. 2.20--3. csirke kg, 6.50—7,
tyúk kg. 5.50—6, kacsa, liba
sovány "kg. 5—5.50, • pulyka kg.
5 50—6.50. hízott kacsa kg. .7.50
-8, hizott liba kg. 7.50 - 3.50,
tojás drb 1.20—1.40, burgonya
ella kg. 1.40. burgonya rózsa kg.
1.80 FI.

A p r ©
VI2KSGA/OTT gyermekgondozónő négyhónapos csecsemő mellé
Mohácsra felvétetik. Jelentkezés a Royai-száLlöban.
TAKARÍTÓNŐT délelőtti (vakra felveszek. Kigyó-u. 4.
FOGTECHNIKUS "segédet keresek. Cím: Újszeged. Pozsonyira.
10. sz.
Ad* s - v é t«i

p?

FOOOR-u. 10 számú ház eladó.
Érdeklődni Hungária Edényház
Tankönyv
és
füzei Tisza Lajos krt. 55.
SZfíP kornbinaltszekr&iy,
barokk könyvszekrény eladó. Baírószer
és
p a p í r á r u kay Nándor-utca 44.
CSERESZNYEFA- és meggyfarönköt veszünk. Barna késgyár,
Rigó-utca 38., Telefon: 2—64.
SíLADó: fiókos üzleti áivúnvok,
-textil vagy fűszerüzlethez. SlegKslemecHaíca 3. — Kölcsey-utca 7.
íekinthctü Horváth Miháíy-utca
9. Házfelügyelő.
mmamammimmmmbmaaamnmmaimi
HP.LYEDGi ÜJTEMí;YT, tömegbélyeget a legmagasabb áron
X1ÍI1CS
veszek. Falus béi yegzereskedés,
Iskola-utca 29., Fogadalmi templommal szemben,
KOMP.IJVÁLTSZEKRÉNYEK
t ö k é l e t e s e fi
p o i ó l j a
komplett
ebédlő,
Íróasztal,
könyvszekrény, konyhaberendezés.' kályhák, tűzhely, zongora
eladó. Deák F.-u. :22.', Házfelügyelő.

or
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Kaphció

minden

füszerkeverék.
iiísseriizíeibeu.

Szakszervezeti

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST I. 6.30: Falurádió. G.45: Reggeli torna. 7.00:
Hirek. Műsorismertetés. 7.20: Az
Áttelepítési
kormánybiztosság
közleményei. 10.00: Hírek. 12.00
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek.
20.00: Hirek, sporthírek. 21.50:
Hh*ck és krónika orosz nyelven,
22.00: Hirek, mit haliunk holnap? 0.10: Hirek és krónika
angolul. 0.20: Hirek és krónika
franciáid.
BUDAPEST II. 18.00: Hirek
21.00: Hirek.
November 13. csütörtök.
BUDAPEST I. 7.300: Katolikus vallásos félóra. 8.00: BBC
ajándékban "lemezéé . 8.15: Kertészeti tanácsadó. 9.0*0: Balettzene. 12.15: Ujl'alusiné Mandi
Margit énekel. "12.45: Arcképfestészet kialakulása. 13.00: Holéczy Ákos jaz&együ'ttese. 14.10:
Az ui Bulgária asszonyai. .11.30:
Szabó Mihály orgonái. 10.00:
A fMetrono (Juintetl >
jazzcgyütíés. 16.30: A rádió Rádió
Gyermekújság műsora. 17.10: A
Hadifogoly Hiradó rádióközleményei. 17.15: A Vöröskereszt
közleményei, 17.45: Igy készül
az «Uj Magyarország . 18.00:
Közvetítés az "Operaházból. Strauss. Rózsalovág. 19.10: Előadások. 20.30: Hlfék, sporthírek.
22.25: Ered Harüey zenekara.
23.00- Kevés s z ó — sok lemez.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea.
18.05:
MűvészJenrezrk.
18.50: Jazzk-edvelők
iskolája.
18.50: Falurádió. Az ujgazdák
műsora. 19.15: Párisi látogatás
— budapesti látogatók. 20.00:
Balcitzenc. 20.1.5: Heti sportszemle. 20.30: A Rádió szabadegyeteme. 21.15; Egy óra tánczene. 22.15: Sibeiüis. Második
szimfónia.

Piaci áralakulások

Árpád nyomda Szövetkezetnél
i f i a

Rádió

HÁZASULANDÓK
FIGYELMÉBE!

i nefeé^fl az egész néppel

mnu

Csütörtök. 1947 november 13,

ELADÓ két nagy fehér lakkozott szekrény. íinre-u. 3a., em.

Hivatalos

Ríteh

Az Orvosi Szakszervezet felhívja tagjai figyelmét a tudományos csoport 6-ik, november
13-án. csütörtökön délután fél
6 órákor a bőrklinikán tartandó
ülésére. Tárgysorozat: 1. dr.
Szántó György: A Stomalológia
határterülete. 2. dr. Orsó Iászfó
(Hódmezővásárhely): A légcső
és hörgi idcgenléstek. 3. dr.
Geréb Tibor: Adatok az u. n.
Guiilaih-fiarré tünetegyüttes 110sológiai önállóságának és kórszármazásának kérdéséhez.
A Háztartási. Alkalmazottak
Szakszervezete november 13-án,
csütörtökön délután 5 órákor
vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A Famúnkások* Szakszervezete
november 13-án, csütörtökön
délután 5 órakor bizalmi, 6 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A Kereskedelmi Alkalmazottak november 14-én, pénteken
délután 6 órai kezdettel szemináriumot tartanak a szakszervezeti székházban.
A Famúnkások Szakszervezete
értesíti azokat az asztalosmestereket, a'kix az angol b-utorexportból vállalták, szak- és segédmunkásigényüket haladéktalanul jelentsék be a famúnkások szakszervezeténél.
A Szakmaközi Bizottság felhívja az üzomhizoilságf elnököket, alelnököket, IVSz-tagokat,
szakszervezeti
funkcionáriusokat, hogy november 15-én, szombaton délután 5 órai kezdettea szakszervezeti székház nagytermében a szakszervezeti szabadegyetem második előadása
lesz "megtartva. Előadó: Apró
Antal: A szakszervezetek és a
a hároméves terv,

Fizessen elő
a Délmagyarországra

Közlemények

A szejfecft Igazolóbízoiti l i t é r *
eéé közhírré l é f i l , hogy a jövőben az igazolás alá kerülő i Feleségemtől, szül.
Kupcsó
egyének névjegyzéké nem lesz Erzsébettől
különváltam étek,
közzétéve a* helyi hírlapok érte semmiféle fejetősséget nem
ban. hqnem csupán a járás.* váltatok.
bíróság hirdetőtábláján fügSzázi Ferenc
gesztik ki. Szeged, 19-47. évi
Csanlavér-u. Í3
november hó 11-én
Papp Lajos Kiebelsberg-teiepi
vendéglőjét átvettem, hitelezői 8
napon bélül jelentkezzenek. Későbbi követeléseket figyelembe
vétet •l«ílás s Javítás
nem vehetek,
Hegedűs .Isínos.

Irösip, számológép
S Z

E

N E

S

I

irodagép vállalat, Széchenyi?
E rovatban közöltekért sem
tér 7. — Telefon: 8—íia szerkesztőség, sem a kiadóhiSSÖBESSN IRODABÚTOR;
vatal felelősséget nem vállal.
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BIRKAGY APJUT,
angőraszőrt
t r m
és angoragubancot vásárolunk.
Bérfonást vállalunk. Fonógj'árj KIADÓ bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba
Iiaszn/üattat.
Szeged, Cserepessor 9.
CSIZMÁT; bilgeri t és cipőt csak Széchenyi-tér 8. I. 8. (Folvosóa
balra) d. e. 12-2-ig.
VARGÁNÁL, Dugonics-tér.
JÓKAIIBAN {évű, modern,, ke- FIATAL házaspár keres tái'Sméijyfaháíő
sürgősen:
eladó. bérleti lakást, vagv bútorozott
szobát elsejére. Tisza Lajos krt.
Földmiveí-u. 10.
JUTÁNYOSÁN eladó: kredenc, 59. sz.
dívány, nagv szobatükör, mat- BÚTOROZOTT szoba, férfi rérac. Petőfi S. sug. 37a, udvar. szére kiadó, fürdőszobahasznáELADÓ négyszobás
lakással, lattál. Vidra-u. 3.
kerttel, házmésteri lakással, füru átwfé'téf
dőszobával, teljesen jó állapotban tévő magánház. Szent Mik- LIBAIIAJAT most vásároljon,
lósra. 12.
Olcsóbb, mini a sertésháj i Liba
ZONGORA eladó, Kuesera gyárt- aprólékot, húst naponta frissen.
mányú, jókarban.
Vadasiné, Ecet, só. Ungir-csarnokj Mikszáth Kálmán-utca 1.
Csongrád i sug. 6.
HASZNÁLT bútort megvételre AUTÓ- motor és kerékpárgumi
keresek, vidékre is megyek. javítás garanciával. Solti-garage,
Klein, Párisi krt. 45. Marx-tér Kálvária-utca 9. Telefon: 447.
ZAMATOS Expresso fekete —
sarok.
SOMOGYITELEP XI. utca 707. csak 1.— forint, a Nagy cukszánni ház eladó, azonnal elfog- rászdában. Széchenyi-tér 5.
lalható. Érdeklődni ugyanott.
Felelős szerkesztő:
EGY alighasználl perzsabunda
DR. FERENCZ LÁSZLÓ
és egy jókarban lévő 200-as
DKW "motor eladó. Érdeklődni: Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Kiadja:
Lomniezi-u. 115.
a HÍRLAPKIADÓ KFT
PR!MA< nagy vaskályha eladó..
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Cserepes-sor 11. sz.
DOKK ARATOK, finom bőrökből, Felelős szerkesztői telefon : 493,
Szerkesztőségi telefon: 193.
mériák után. bőrkabátok javítása, alakítása puküássaí és víz- Nyomdai szerkesztőségi telefon:
este 8-tól: 673.
hatlan festéssel szakszerűen készül- Csordás
bőrruhakészitó- j Kiadóhivatal: Kárász-utca 6,
Telefon: 325.
mesternél, Szent Miklós-utca 7, j
' A Hírlapkiadó Kft. nyomása?
felsővárosi tempiom mögött.

