n

Ortutay beszéde
a Jogásznapok megnyitásán
flz újszegein plébános
i demokrácia mellett

Rákosi Mátyás előterjesztésére

fiz ötéves terv elkészítését

határozta el a minisztertanács

Ben Gurion
az őszhaju, lieves vérmérsékletű régi öreg cionista vezér,
az uj zsidó állam első miniszterelnöke. mire e sorok
a nyilvánosság elé kerülnék,
talán már megkapta azt a jelentési. liogy Jeruzsálem arab
kézre került. Nem okozhat
ez a hir seholsem különösebb meglepetést Az egész
világ tudja, liogy az angolok
támogatták
erkölcsileg és
anyagilag az arabokat, ők szerelték fel hadseregüket, angol vezérkariak dolgozták ki
a felvonulás terveli, angol
tisztek vezették a támadást.

Szeged, 1948 máj. 22. Szombat
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Budapest, május 21.
kormány tagjai Dinnyés Lajos miniszterelnök elnökletével pénteken délelőtt minisztertanácsot
tartottak.
Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes
előterjesztésére elhatározta a minisztertanács az ötéves terv kimunkálását,ta villamosítás és öntözés terén egy tízéves terv
előkészítését s utasította a
tervhivatalt, hogy az erre
vonatkozó
munkálatokat
sürgősen tegye folyamatba.
A pénzügyminiszter elő-

Jeruzsálem
el van zárva
a
hiitviláglót
Két angol tiszt zsidó fogságba esott

Telaviv, május 21. A jeruzsálemi óváros birtokáért
terjesztésére elvben elfogad- negyedik napja folyik a súta a minisztertanács a föld- lyos harc. A párizsi rádió
adónak búzában való kive- jelentése szerint
tésére és kirovására vonatkét angol liszt, aki résztkozó javaslatot, továbbá a
vett az arab légió hadmirközalkalmazottak
szabadve'ehInok irányításában, a
ságidejét legfeljebb 28 napZsidók fogságába esclt.
ban megállapítandó tervezetet. A földmivelésügyi mi- Ugyancsak az angol rádió
külügyminiszter .előterjesztésere a mi- közli az angol
nisztertanács
hozzájárult nisztérium részéről elhangKeresztes Mihály államtit- zott azt a kijelentést, hogy
kárnak! a magyar állami me- az angol kormány nem vákülügymizőgazdasági gépüzem igaz- laszol Shertok
gató tanácsának
elnökévé niszternek Izrael állam elismerését kérő levelére, mert
kinevezéséhez.

a válasszal elismerné az uj
zsidó államot. A zsidó állam megkezdte diplomáciai
képviselőinek kinevezését.
Az UNO palesztinai fegyverszüneti bizottsága értesítette a biztonsági tanácsot,
hogy a vérontás megszünlelése csak akkor volna lehetséges, ha az érdekelt felekre diplomáciai, vagy kalonai uton erős nyomást gyakorolnának.

A francia nemzetgyűlés
üdvözölte a zsidó
államot

Párizs, május '21. A párizsi rádió jelentése szerint a
francia nemzetgyűlésen az
egyik szocialista képviselő
1K
„Lenini és tárgyalni, ez az egyetlen megoldás javaslatot terjesztett elő az
uj zsidó állam megalakuláUgyanakkor azonban, amikor nemcsak a magyar zsisának elismerésére. Hoss/u
dók. de a szabadságnak és
és heves vita után a nem-,
haladásnak minden hive bizoze Igy ülés üdvözölte Izrael
nyosan sajnálattal veszi tudoállam megalakulását.
Az
másul a túlerőben levő és
MRP, a köztársasági szabad-.
idegenek által támogatott araSzittyái Dénest, a kiüldözött
bakonykuti
plébánost
ünnepelte ságpárt és a radikális párt
bok előretörését, emlékeztettartózkodott a szavazásiéi,
nünk keli az olvasót arra",
a budapesti
egyetemi
ifjúság
az algíri muzulmánok a jaamit az önálló zsidó állam
megalakulásakor Irtunk: »A
Budapest, május 21. (Tuegyháznak, hanem anép-l visszaszerzését. Az ilyenek, vaslat ellen szavazlak.
Kommunista Párt nem vesz
dósítónk
telefonjelentése.)
nek
teremtelte.
akik a nép élete, nyugal- Dörögnek az ágyuk
részt Izrael állam kormányáA Műegyetem nagycsarno- Az egyház..*:s « r vNés kér-; ma és tönkretétele árán
ban. c
a
SxentvSrosban
kában tartotta a; egyetemi
akarják visszaitoznl
a
Amilyen bizonyos az, hogy ifjúság élcsapata a "techni- déseirői szólva Szittyái pléTelaviv,
május 2t. A Szent-,
multat — nem magyarok,
Az
Ben Gurion több évtizedé szí- kuskör nagygyűlését. A ha- bános ezeket mondta:
városban
szünet
nélkül dönem
keresztények,
haegyház nem kap hatalmat
vósan dolgozik az önálló talmas
befogadóképességű arra, hogy
rögnek az ágyuk.
selyemfonásra,
zsidó állam megalapozásán,
nem
hazaárulók.
A város teljesen el van
érdeme van a palesztinai teremben
technikára, különböző szakVégül
az
egyház
és
a
demozárva
a külvilágtól.
szocialista berendezésekben,
szinte feszült az Izzó lel- mára tanitsa az embereket.
1
elsősorban pedig a zsidók
kesedés, mikor
Szittya! Isten a lelklnevelést hizta az krácia közti viszony rende- A zsidó negyed éjjel-nappal _
zésének
legfőbb
leendőjéről
kollektív mezei gazdálkodáágyútűz alatt áll.' A Hága-!
Dénes, a kiüldözött ba- egyházra, azt, hogy hirdessában. olyan bizonyos az is,
szólt.
nah hadi jelentése szerint a
se:
minden
ember
Isten
konykuti
plébános
szehogy a volt egyiptomi ügyvéd
zsidók több arab támadást ,
rény, tiszteletet követelő gyermeke, az egész emberigyakran volí opportunus a
»Leülnl és tárgyaiul, ez visszavertek, az arab főpa-j
alakja megjelent az emel- ség egyetlen család.
kapitalizmussal 'és Angliával
az egyetlen megoldás.*
ráncsnokság viszont azt álvényen.
szemben,
annak
ellenére,
lítja,
hogv az arabok a zsi-i
Hangoztatta
a
plébános,
hogy az angolok voltak mindA hallgatóság felállva perce- hogy az államosítás kérdése Bizonyos, hogy amint azt a dó negyednek 80 Százalékát t
máig azok, akik az ön álj ó
ünneplés- megérett és megoldásra vár. kultuszminiszter is mondta, megszállták és megtörték a.
zsidó állam megalapításának kig tartó lelkes
ben részesítette. Az egyház Vannak még
közöttünk hacsak a demokrácián mú- zsidó helyőrség felmentésére
lehetőségeit megfúrták
és
megakadályozták. Ezen az és a demokrácia viszonyáháziak (közt is olyanok, lik, akkor létrejön a meg- irányuló' kísérleteket. Jeruangoi politikán pedig nem- nak íkérdéséhez elsőnek Csűzsálemen kiivül csak Glmza
:ík uj felfordulásra," hábo- egyezés — mondotta.
változtatott az sem, liogy Ben rös tZoltán szólt hozzá. Han- rúra számitanak. Attól reA gyűlés lapzártakor m'ég Vidékén és a Jordán völgyé-e
Gurion kezdeményezésére és goztatta, a zsarnoki hata- mélik földjük, kiváltságaik
ben folvnak harcok.
tarl.
ösztökélésére véreztek zsidió lommal 1 nem fordult szembe
tízezrek a hitleri háborúban
az egyház, miért fordulnak
az angolszászok oldalán.
most 'egyes vezetői a nép ha
József (Szeged, anyja BaTudjuk azonban azt Is, talma ellen?!
logh
Erzsébet), ökrös Géza!
hogy Ben Gurion ugyanakEzután a hallgatóság nagy
kor, amikor szocialista esz(Domaszék),
Bodrogi Gyuméket .hangoztatott, illegális tapsa közben Szittyái Dénes
la
(Maros-u.
1),
dr. Zsinkó'
alakulatoknak
minősítette emelkedett szólásra. Kije
Budapest, május 21. Az dőlteivel szombaton (Mi- János (Oldai-u. Ic), Zöld?
azokat a zsidó gazdasági és lentette, hogy ma is katolikatonai tömörüléseket, ame- kusnak ítartja magát és nem egyház és az állam kérdé- előtt kerül sor a megbeszé- István (Hunyadi-tér 21), .10kikül- lésekre. A katolikus egyházlyek félredobva mindenféle
akar (forradalmat aiz egyház- sének rendezésére
opportunizmust és anglomá- ban. Az állam és az egyház dött kormánybizottság Or- zal való tárgyalások! — ille- zsa Zoltán (Hétvezér-u. "22)?
niái, sőt elitölve a cionista
között nem szabad ellenté- tutay miniszter elnöklésével tékes egyházi helyről szár- Motika Dezső (Szeged), Vösovinizmust Is, egyedül azi tet szítani, szakadékot
te- pénteken délután megkezd- mazó közlés szerint — né- rös Zoltán (Szent Győrgy-u.!
igazi szocialista osztáiyöntu- remteni. Az ellentétek kikü- te tárgyalásait az evangéli- hány napos késedélemmel
d'attói vezéreltetve az arab
kus egyház kiküldötteivel A kezdődnek meg a most fő- 4), Pataki János (Dugonics-?
proletariátusban
kerestek szöbölésének egyetlen utja re forrná tus egyház
utca 33), Sárkány
Ervin'
kikül- lyó bérmakörutak miatt
segítőkezet. A Szovjetunió, van:
(Bocskay-u. 8a), Schmidt Jóa szabadságszerető népek e
az egyháznak el kell iszsef (Szeged), Büresög Pál
hatalmas patrónusa elismerte
mernie a mostani állama zsidó államot. Palesztina
(Szeged, anyja Szűcs Julian<"
hatalmat, mint a megúju- A
Délmagyarország
eleshelik és az arab invázió
na),
Bodó József (Röka-u; ^
ló
fejlődés
Isten
akarata
szörnyű pusztítást és szenáltal helyeselt nj formá25).
'Busl
Lajos (Algvő.)
vedést okozhat. Megbukhatiik
hadifogolyszolgálata
ját.
a harmadikutas Ben Gurion
is. A szabadságna'k!, demokráSzegedre é r k e z t e k
Debrecen, május 21. (Tu- bekháza),lPintér István (Szea
ciának és szocializmusnak Az államot — folytatta
dósítónk
telefonjelentése.)
ged, anyja Vér Mária), dr.
plébános — annak
fejét,
azonban győznie kell és
Pénteken este
Szegedéi*
a kővetkező Rerich Dezső (Szeged, anykormányát és intézményeit Debrecenbe
győzni is fog Palesztinában,
érkeztek:
Dr.
Zsinkó
János
szegedi
és
szegedkörnyéki
ja Stein Etelka), Szabó Istcsakúgy, mint az egész vilá- szeretni, és támogatni kellj
gon. Ezt meg nem állithatja
ván (Marx-tér 8), Szűcs Ist- (Szeged), Katona László (Ti*
hogy le tudja
küzdeni foglyok érkeztek:
az angol méregkeverés, Ame- az előtte álló nehézségeket.
Katona László (Tisza La- ván (Lomniczi-u. 17), Tóth sza Lajos körút), Körömi
rika köntörfalazása, az Egye- Reméli, hogy a
katolikus jos'körút 78), Kovács István István (Átokháza 473), Far- Sándor (Alsótanya), Szűcs
sült Nemzetek passzivitása és
kas Mihály (Gyulapüspökte- István (Lomniczi-utca 17),?
az angolszász kapitalizmus- egyház nem' vonja ki ma- (Zentai-u. 10), Köröm Sánlep
10), Tzizik Antal (Szedor
(Lengyel
kápolna),
Págát
a
demokrácia
szolgálata
sal szövetkezett arab kapiKardos István (Mars-tér 8),
(Királyhalom ged), Sánta János (Újszetalizmus és
imperializmus alól. (Nagy taps.) Tudomá- linkás János
(Szatymaz),
1090), Puskás János (Doma- ged, C&iki-u. 17), Sebők Vil Csizik Antal
semmiféle erőfeszilése sem, sul kell venni, hogy
(e. V.)
Isten a földet nem
az szék 3(1). Patskó JánosOKft- mos (Fekeleszél 635). Eleit Újvári Mihály (Doroz.sma.)

Hazaáruló az, aki vissza akarja hozni
a mulfat

Megkezdődtek a tárgyatások
az egyházak és az állam között

DELM AGYAR ORSZÁG

fl fog lényege
a dolgozók igazságának védelme

A munkanélküliség

Szombat. 1948 május 22.

kedö
a nép denokrácféhan

problémáját a demokrácia
megoldja. A kapitalizmus
és függvényeként a hábo Simon Béla előadása a kereskedelmi és iparkaroara&an
runak bűne, hogy a dol
Ortufay Gyula beszéde e Jogásznapok
őzni akarókat tétlenségre
A KISOSz szegedi cso egyenrangú, hasznos ép ni
megnyílásán
árhoztatla. Emlékezzünk portjának előadássorozatá- a népi demokráciának. Kivissza, hogy milyen sok- ban pénteken délután Si- zsákmányolásuk megszűnt,
Az egyetem dísztermében mondja, hogy
szor láttuk a gyárak ka- mon Béla elvtárs, az MDF a becsületes munka tisztespénteken délelőtt tartották
a jog lényege a dolgozók
puin kifüggesztett táblát: tömegszervezője tartott nagy séges megélhetést
laz országos ifjúsági Jogászbiztosit
társaria'mának
Igazságát
»Munkásfe!vétel szünetel
érdeklődés mellett előadási számukra. A még mindig fonapok ünnepélyes megnyitó
és érdekeit védeni, maIgen, minél kevesebb mun- a kereskedelmi és iparka- lyó osztályharcban ezenlul
Ülését. Ortutay Gyula kulgyarázni és éptteni.
kást
és minél több profi- mara nagytermében. Ismer- a kiskereskedőnek is ki kell
tuszminiszter mondott meg- Visszaadják a doktori cim
tot. Ez volt a fasiszta jel- tette a kapitalizmust kiszol- vennie a rés tót.
-nyitóbeszédet. Foglalkozott igazi rangját és súlyát Is,
szó. A háborúért és a fa- gáló
nagykereskedelem
A következő előadást ked^beszédében a felsőoktatás amennyiben a jövőben doksiszták bűneiért most kell szerepét a mult rendszer
reformjával, amelyre első- tor csak az lesz, aki méltó
fizetnünk, éppen ezért a ben, amely a kiskereskedőt den délután 6 órakor ifj.
Komócsin Mihály tartja »Az
sorban a jogászképzés terén a doktori nevezetre. A mi- társadalomnak
fokozot- is a tőnk szélére
juttatta. .államosítás gazdasági követ;van szükség. A magyar de- niszter után Hajdú Gyula
tabb mértékben kell ki- Most a kiskereskedők is
kezményei* címen.
itnoki'ácia visszaadja a jóg- igazságügyi
államtitkár
venni részét a munkanéliink a lényegét, amikor meg- mondott beszédet.
külieket megsegítő mozgalomból. A társadalom db1gozó rétegei a legnagyobb
figyelemmel és együttérf,JEz leli a vesztük . .
zéssel fordulnak az önhibájukon kivül munkanélA mult év decemberében
liszt- és iicnyórjcgyekct.
külivé vált dolgozók fete derített fényt a gazdasági
A gazdasági rendőrség átós ugyancsak nagy figyel- rendőrség arra a nagyará- adta a feketézőket az úzsomet szentelnek a kérdés
rabiróságnak, ahol a fia'almegoldására. A
fizikai nyú közellátási jegypanamá- korut kétévi fogházra, KisA mult év nyarán, a kö- megtéveszteni, A1 kalkulára,
amelynek
szálai
a
közmunkások táborában, a
telező patkányirtás
idején cióba is hiba osuszolt.
balázs Pétert 2 ós félévi börszerény jövedelemhez mér- ellátási hivatalba vezettek.
.(Ötletes reklámmal vonta a fiEgy szegedi füszerkeres- tönre, Zura Annál jogerősen
Az engedélyezett 3.64 foten
mindent
elkövetnek,
gyelmet üzletére Szigeti Pál
félévi börtönre ítélték.
rinlos ár helyett 6.70-ért
hogy munkanélküli elvtár- kedő fiatalkorú fia összeköt(Ferenc szegedi mérnök, 'a
tetésbe lépett Szeles Mihály
Az ítélőtábla pénteken tárárusította a cég Bea Antal
saikon
segítsenek.
Viszont
l.Cyklon nevű patkányirtóközellátási
hivatali
altiszttel,
gyalta
a jegypanamislák felés Lueza Erüsébet közbeniparosok, kereskedők, db
I szer készitőie. »Ez lelt a
aki 100 kilóról szóló szap- lebbezéséi, ahol a fiatalkorú
jötlével.
sokan
az
értelmiségiek
kö\ veszte...* feliratú táblát hezül, még! nem mutatták azt panjegyet adott át értékesí- Ítéletét egyévi és négyhónapi
Rea Antal megkísérelte a
lyezel! el kirakatában, ahol
inig
a
igbsztust, amit a dolgo- tésre. Minthogy az üzlet jól fogházra mérsékelte,
íkét fehér patkány kóstol- Cyklont Makón is terjesztesikerült, Szeles bátrabb lett Kisbalázs Péter 2 és félévi
zó
társadalom
elvárt
volgatta a Cyklont. Á nagyon ni, de akkor már a gazdabörtönbüntetését
helybenna. Ebben a kérdésben és most
(ráérők szeme láttára tényleg! sági rendőrségi közbelépett
már elszámolt és felra- hagyta.
minden
erő
összefogása
Vesztükre kóstolgatták a csa- és a közel félmilliós üzlegasztott lisztjegyéket szerszükséges és senki aerr
tet letiltotta.
létket.
zeit a hivatalban és azokat
vonhatja kí magát az ától
A szegedi uzsorabiróság
A hivatalok, intézmények,
adta át a fiatalomnak kö- Nyolc százalékkal
a kötelezettség alól, hogy
után
(honvédség, magánosok egy- többszöri tárgyalás
zös haszonra.
a munkanélkülieket meg!re több Cyklont vásároltak^ pénteken hozott Ítéletet a
segítse.
Minden
fillér A fiatalkora a lejárt lisztjeaz államosított gyáripar ternagy port felvert patkányfcte
fontos. Akinek csak fillér- gyeket elvitte Kisbalázs Pémelése egy Hónap alatt —
irtószer
ügyében.
je van, fillért adjon, aki- ter Hangya üzletvezetőnek,
a patkányok nemhogy klállapította
meg Karczag
Árdrágító visszaélés bünnek forintja, forintot, De aki a szappanjegyeket an_ multak, de kövérre híztak.
Imre államtitkár elvtárs.
tette
miatt
Szigeti
Pál
Feadjon és sürgősen.
nakidején átvette. Kisbalázs
A reakció azt várta, hogy
Ez a körülmény szemei
rencet jogerősen egyévi,
a' magyar gyáripar teljesíta lejárt lisztjegyeket sző nélszúrt a gazdásági renilürménye az államosítások könf.11 — i '
kül jbeváltotta. Á Hangya üzségnek és nyomozni kez- • Rea Aulait 16 hónapi bör- '
vetkeztében. legalább átmelönhün telesre, niigl Lucza
letvezető összeköttetést tarlícíí. Beszerzett egy tasak
netileg, csökkenni fog. ReErzsébetet
háromhavi
fogl ó d fenn
Cyklont és vegyvizsgálat
Csati
röviden
ményeikben csúnyán csalatházbüntetésre ítélte.
Zura Anna közellátásit hisorún megállapítást nyert,
koztak. A magyar munkásM ellékbüntelés ül Szigetit
76.0(10 munkás sztrájkol
ság és mérnökök fejlettségét
vatali tisztviselőnővel Is,
hogy az semmiféle mér500, Reát 300 forint vagyo- Kasselben. Az élelmiszerhidicséri, hogy mint vállalataki uzsonnákért, cukorget nem tartalmaz.
vezetők minden zökkenő nélkákért és készpénzért szin(Erre beidézték Szigetit és ni elégtétel megfizetésére kö- ány miatt Kasselben 70.000
kül átvették a termelés irátén szerzett a Mvaíalból
'bekérlek egy tasak Cyklont. telezték és félévre kitiltot- munkás sztrájkba lépett.
nyítását, sőt már az első hóMegérkezett Budapestre a
Ez a Cyklonesomag azon- ták Szegedről. Azonkívül az
napban érvényre tudták jutiparengedélyét
megvonták',
a
lengyel
kulturális
bízottság.
ban már tartalmazott mértatni a tervszerű termelés
rovarirtószer
kereskedéstől
A magyar lengyel kulturális
felsőbbrendűségéi az anarJnniusban meQtart ák
get. Mint utólag kiderüli, a
egyezmény megbeszélésére
chikus magánvállalkozás förendőrséget akarták
vele pedig öt évre eltiltották',
löd.
a lengyel kulturális bizott- a dunai értekezlete! ?
ság megérkezett BudapestA lipcsei rádió értesülése
A magyar gyáripar terre.
szerint a tizha talmi dunai
melésének' teljes erLéke a
márciusi 126G millióról ápAz olasz kormány jegy- értekezletet valószínűleg júrilisban 1370 millió fozékben kérte a négy nagy- nius első felében kezdik meg
rintra emelkedőit, ezzel kaphatalom közvetítését a ju- Belgrádban. Az értekezleten
csolatban emelkedett a foga
nagyhatalmakon
kívül
és
határkérdés
lalkoztatott munkások létP e d a g ó g u s g y ű l é s P é c s e t t é s a torontáli j á r á s b a l t goszláv-olasz
Ausztria kivételével a dunai
megoldására.
száma is, de míg a terme-,
vesznek részt.
lés értékének növekedése 8
Az értékes felszólalások
A pedagógus szakszerveAz amerikai
bányászok államok
1
i11 iimii i m i w i m i i w ' " százalék, a munkáslétszám
zet pécsi csoportja távira- után a gyűlésen megjelent megszakították la tárgyaláso- UHUIii mi 1
növekedése csak 2 és fél
pedagógusok
egyhangúan
álíot intézett a kultuszminiszkattábányatulajdonosokkal. Cipóhereshedő
százalék. Ez azt jelenti, hogy
terhez, a szakszervezeti ta- lást foglallak az egyházi isa munka teljesítőképessége
A felszabadult görög terüleüzlethelyiséggel,
berendekolák
államosítása
mellett
és
nácshoz és a
pedagógus
Is örvendetesen megjavul).
ten megtartót Iák az első nőzéssel.
áruval
Megnyugvással kell ugyanszákszervezet főtitkárához. erről értesítették a pedagó- kongresszUst
ékkor tudomásul vennünk azt
Orvosság' helyeit szaliniákot
Ebben határozott állási fog- gus szakszervezet országos
is. hogy a meglevő, arányItatott kisleányával pénteken
lalnak valamennyi iskola ál- központját is.
lag csekély munkanélkülidélután
Szegeden
az
ApácaCim:
Osvátti
László
sorslamosítása mellett.
Bég is felszámolás alatt van
utca 23. számú házban a bejegyföárusitó,
Kelemenés rövidesen a szakmunkásA torontáli járás pedagóAz
államosított
tegeskedő 9 éves Finta Zsuzsiutca 11.
hiány kiküszöbölése lesz a
gusai ugyancsak gyűlést tarkával édesanyja orvosság heproblémánk.
lyett. A kisleányt beszállítotoltak. A gyűlésen Katona
Kitűnő kilátásokkal ke"-;
ták a gyermekkórházba.
Pál pedagógus megyei titC'segtet a termelés jelentős1
kár foglalkozott azzal a lelki
iürészgyár
megnövekedése a beruházáZSAK-. ZSINEG,
gazdaterrorral, amelyet az egysok terén is. Az államosíkorlátlan mennyiségben
sági
kötél-áruszükségletü—
Felsővárosi
elvtársak
ház vezetői az alsó papság
tott vállalatok egyre nakiszolgálja vevőit
ket
legelőnyösebben
szefigyelem. Ma,
szombaton
és az államosítás mellett álgyobb összegeket nyújtanak
rezhetik
be
g
60
éve
az államnak a hároméves
lást foglaló
tanítósággal fenyőfürcsz áruban, délután az összes pártmunfenálló
kások, 10-es csoportvezetők
terv beruházásainak céljaira.
ízemben kifejtenek. Megépületfában, lécben
A fejlődés üteme lehetővé
és utcabizalmiak okvetlenül
nyugtatta azonban & pedaés fürészporban.
teszi a hároméves terv két
jelenjenek meg a Rómaigógusokat, a kultuszminiszés fél év alatt való befeköruti pártházban. Megjeleter legutóbbi
nyilatkozata F e l s ő f t o z a p a r t 33.
cégnél. Takaréktar-u. la.
ezését és az uj. ötéves terv,
nés kötelező.
biztosítékul szolgálhat arra,
íidolgozásának
megkezdéhogy a demokrácia megvédi
sét. Ennek az uj, ötéves
Figyelem!
azokat, akiket demokratikus Idei
hizott liba,
tervnek lesz a feladata,
hogy az újjáépített ország
állásfoglalásuk miatt séreMindenféle
lakatosmunkát,
jérce hus, gyümölcs és minalapjain megkezdje a szoautógónbcggcs'Ztést,
vágást,
lem ér.
den élelmiszer legjobb, log
cukorkát, csokoládét legelőcialista átépítés gyönyörű
rendelésre szakszerűen kéoicsooban
munkáját és az életszínvonal
Dr. Heucz Aurél tanfelnyösebben
szít és javít. Kész tűzheeddig nem remélt felemelélyeket raktáron tart.
ügyelő arra mutatott rá,
sével megmutassa a magyar
hogy az államosítás nem
dolgozóknak, hogy áldozatul
Agócsi
Ferenc
pártcél, hanem az egész Kárász-utca 8.. Rosmnnn-báz.
nem voltak hiábavalók.
Szegedit Tisza L\-fcőrnl 18 lakatosmester, üob-ó-u. 62b.
Mindén jegyes árut kiszolgálok
magyar nép érdeke.
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— mondta (fgl Géza ufszegetli plébános a s

Ma este fél 8 órakor a Magyar Dolgozók Pártjának
államosítás az újszeged! somogyitelepi szervezetei összevont pártnapot rendezUgi Géza plébános sl'ép közeégi általános Iskola van,
ahol női tanítónő oktatja a
üzemekben, miért ne vál- nek az ósomogyitetepi Zárda-téren. Az összevontnárt«
szerű Újszegeden. Hívet e
hittant, mégpedig Jól és az
na be egy okos és min- nap előadója dr. Zöld Sándor elvtárs, az MDP nagyszeszérűén »Geza bácsinak
tökéletes
vttíSlják. A plébános ezt a Igazgatóval valő
denkinek a felekezetét gedi pártbizottságának titkára. Jelentős eseménye lesz
kedveltségét 1918-ban ala- egyetértésben.
tiszteletben tartó államo- ez nemcsak Somogyitelep, hanem Szeged valamennyi
dolgozójának, mert Zöld elvtárs czalkalommaü fontos
sítás az Iskolákban Is?
ozta meg, amikor Bálint
Annyit
azonban mégis
kűl- és belpolitikai kérdésekkel fog foglalkozni,
őzsefnek, a
kommunista csak kimond Ugi Géza:
Ez Is csak egyik epizódja
magatartása miatt
elhur— Mint lelkésznek és mint az egyház és az állam megcolt kertésznek családját tá- magyar embernek
semmi
vollétében oltalmába vette. okom sincs arra, hogy el- békülésének/márpedig ezt a
Ezt az érdemet szelíden el- lenszenvvel nézzek a kor- megbékélést mindenki kíhárítja magáiéi a plébános, mány és a kultuszminiszter vánja és ennek feltétlenül
a móravárosi
víztároló
amikor az! látogatásunkkor által tervbevett államosítás be is kell következnie.
Az ujszegedi derék plébászóbahozzuk.
elé.
— Lelkészi kötelességem
Látóin és híveimtől tu- nosnak' igaza van.
Volt ez — mondja.
dom, mennyire bevált az
(e. k.) M u n k a n é l k ü l i e k k ü l d ö t t s é g e i a v á r o s h á z á n
örültem, hogy egy balolPéntek délelőtt munkanél- A tároló a móravárosi sportdali gondolkozású dolgo- B ó t h
küliek küldöttsége kereste pálya mögött levő mély telaeüStoft
f
a
b
u
t
o
r
c
y
á
r
zó ember családján tőlem
fel a városházán a hatóság rületen Ictesül. Épitése főVasasszenlüéter-Btca 3. (volt Bugyi gépgyár)
telhetőleg segíthettem.
vezetőit, Gyáni Imre főis- leg földmunkákból áll, ásáspánt, Dénes Leó
polgár- ból és töltésből. A csoporA továbbiakban szívesen
mestert. Ott voltak a meg- tokat kéthetes turnusokba
halljuk
Ugi főtisztelendőbeszélésen dr. Zóhl Sándor, osszák be. A munkanélkülitől, hogy közölte és a Maaz MDP nagyszegedi végre- ség enyhítését jelenti az is,
gyar Dolgozók
Pártjának
haj főbizottság iitkára, Tom- hogy a városi kertészeiben
újszeged!
funkcionáriusai
— mondotta az uj budapesti r o m á n követ
bácz Imre, idősebb és ifj. ugyancsak jelentékeny száközött a legnagyobb egyetKomócsin Mihály, Gyólai mú női erőt alkalmaznak,
értés van.
ha
minden
erőmmel
a
két
Budapest, május 21. Aurél
Plesz György ésBaA Társadalmi Munkairo— A népi demokrácia ré- Malnasanu budapesti román nép barátságának kölcsönös István,
kacsi Ferenc, azonkívül a da, amely összefogó szerve
széről mindig csak megér- követ pénteken délben ün- megismerésen alapuló kimé- mérnökség
uj
vezetője a munkanélküliek megsegítésre találtam — mondja a nepélyes
keretek
kőzött lyitésén és továbbfejleszté- Breinovics Vilmos.
tésére alakult mozgalomplébános. A kendergyár és nvujtotta át megbízólevelét sén munkálkodóm.
A küldöttség
szónokai nak, folyószámlát nyitott a'
a fürészgyár munkásaival a Tildy Zoltán köztársasági elTildy köztársasági elnök
a város vezetőit, Csongrádi Takarékpénztárlegmeghittebb
viszonyban nöknek. AZÍ u j követ hang- válaszbeszédében meggyőző- kérték
és a Kereskedelmi
szomorú nál
/élek 'és múltkoriban így tré- súlyozta, hogy a román nép dését fejezte ki, hogy a de- liogy segítsenek
bárki
hosszú Iparbanknál, ahova
fálkozott veleni az egyik uj rokonszenvvel és szeretettel mokratikus fejlődós
útját sorsukon, hiszen
munkás vállalatvezető: »Gé- figyeli a baráti magyar nép, megtalált népek együttmű- idő óta valamennyien mun- anyagi erejéhez mérten telza bácsi, vasárnap
csupa a magyar népi demokrácia ködése biztos záloga a béke kanélküli állanak és napról- jesítheti a munkanélküliség
kommunista volt a miséjé- eredményeit és gyorsiramu mindnyájunk által óhajtott napra nehezebb körülmé- enyhítésére szánt összeg benél
demokratikus fejlődését. — megőrzésének. Az együttmű- nyek között élnek. A kül- fizetését.
— Persze, ezért
igazán Meggyőződésem — mondot- ködés a két nép akaratából döttség távozása után nyomA polgármesternél lefolyt
nem haragudtam meg — ta —-, akkor szolgálom leg- most már szilárd alapokon ban megbeszélés kezdődött értekezlet után jelentkezett
a
polgármester
szobájában.
.folytatta Ugi Géza. Nagyon jobban a magyar nép ügyét, nyugszik.
munkanélküli
Elhatározták, hogy nagyobb egy másik
csoport,
az
építőmunkások'!
jól tudom, hogy a demoszabású munkát indítanak
krácia szabad gyakerlameg hétfőn, hogy ott minél küldöttsége, akiknek veze' tot ad a vallásnak és a jó
több munkanélkülit
ellie- tői arra kérték a főispánt,
hasson oda a kormánynál,
keresztény jő kommunis3 0 0 forinSfóI zománcozott tűzhelyek lyezhessenek. Eszerint
hogy indítsa meg a gyerta leltet, csakúgy, mint
h á r o m h a v i r é s z l e t r e nagy választékban
fordítva.
megkezdik az építését n mekklinika épitését és arra'
móravárosi
ugy nevezett is kérje meg a kormányhaA Délmagyarország tertóságot, hogy a piarista'
zápor
tároló'
medencének.
mészetesen tűd arról, hogy
Vasáru, edény, kerékpár, előnyös árban Ennek
a nagyszabású gimnázium épületét szintén
a plébános a múlt vasármunkálatnak költsége kö- hozassa rendbe, azonkívül:
nap két misén is felolvasia
rülbelül 7®í».0«fl forintot utalják ki a megfelelő hoz(Mindszenty prímás liirhedt
Gldófaivi m e g akart
lógni
Faragó-utcai:
tesz kl, melynek 80 szá- zájárulást a
pásztorlevelek Azt Is tudmixnkáslakások
beFojczésé-i
zalékát
munkabérre
fijuk azonban, hogy az újszehez.
zetik ki.
ged i pap alaposan megkurTöbb nyilast őrizetbe vett a rendőrség
titolta a szöveget.
A Magyar Dolgozók P á r t j a pártiskolájának
Amikor ezt hozzuk szóBudapest, május 21. A gaz- ki akart csempészni aZ orba, egyúttal azt is megkér- daságii rendőrség a közleke- szág területéről. Ezek köműsoros, táncos
dezzük: szándékosan rövi- désügyi minisztérium beje- zött volt Gidöfalvi Pál isditette-e meg a
plébános lentése alapján őrizetbe vet- mert >sportdiktátor« és dr.
Mindszentv szövegét és
te Korbuly Lászlót, a tenVégzett pártisholások
intálkozója
gerészeti
hivatal elbocsátott, Gaál Endre, a Szálasi-korszándékosan hagyoll-e ki
mány sajtóreferense is. A
vezetőjét,
aki
hamisított
tenSzombaton
5
órától
másnap
reggelig
8 fílflarteieiM
bc'őíe olyan részeket, merendőrség valamennyit őrigerészeti
iratokkal
egy
MDP
iskola
ÉS
pártszervezet
összes
helyiségeiben
lyekben a prímás a demoyachton több ismert nyilast zetbe vette.
kráciát becsmérelte?
A plébános kissé gondolkozik:
Csongrádmegve
Bfoanit a KelefeurSpával
-- A levelel kötelességszehátraszorult s _
rűen olvastam fel.
Igaz, v a l ő egviHfn?Bbi)t!ésrfii
Párjs. május 21. Bidault külgyűlési versenyhen
hogy megrövidileltem, ena kezét —
nek az oka azonban az volt, ügyminiszter a külügyi bizottBudapest, május 21. Azi or- A rendőrök üldözés közben átlőtték
ságban
tartolt
beszámolójában
Vadházastársával
együtt
losziogatta
a
tanyákat
szágos közeilátási hivatal közhogy amúgy is nagyon hosz- hangsúlyozta,
múlhatatlanul lése szerint a díjazással egybeSzu volt és
szükségesnek tartja a nyugat- kötött gabonagyüjtési versenyAz elmúlt
hónapokban tőzött csak 24 órni hajszál
egymás után átlőtt kézzel sikerült:
a teljes szöveg fárasztó európai és a keleteurópaí or- ben első helyen Zala megye, Felsőközponton
szágok gazdasági együttműkö- másodikon Csanád megye, har- után történtek az éjszakai elcsípni. A menekülő betölett volna nekem is, meg dését.
A francia kormány a madikon Vas, negyediken So- betörések, amelyek elköve- rőre, közvetlenül elfogatáa hallgatóságnak I s . . .
lehetőséghez képest ezt az mogy, az; ötödiken Sopron meüldöző
tésével a lakosság és a rend- sa előtt az egyik
Végül természetesen az együttműködést gyakorlatilag gye ' áll. Csongrád megye a őrség is Papp Szilveszter rendőr pisztolyával rá) ől l,
meg
fogja
valósítani.
Az
ame10-iik helyre került. A verseny
iskolák áilamositására is
rikai szovjet jegyzékváltással végeredményét május 31. nap- felsőközpontiinapszámost és mert ugy látta, hogy a ma-.
Szó kerül. Érezzük és takapcsolatban kijelentette, hogy jának leteltével, négy hét vadházastársát Sándor Juli- ;as rozsvetésben többszöri,
pasztaljuk, hogy ez a pro- kétoldali tárgyalások nem hizannát gyanúsították, azon- elszólitás után is továbbfubléma nagyon kényes azuj- tosithatják a kitűzött cél el- rautva közlik.
ban semmilyen ellenük szó- tó Pappnál fegyver van. AS
szegedi plébánosnak.
érését. A tárgyalásokon Franló bizonyítékot nem talál- sebesült betörőt vadliázasciaországnak
Is
részt
kell
— Nem vagyok ebben értak, Szerdán azonban több társával együtt beszállítotdekelt — szabódik. Itt csak vennie.
lopott holmira akadtak rá ták a szegedi' rendőrségre,
náluk és a két gyanúsítot- ahonnan Pappot a közkórtat előállították a rendőrör- házba utalták. BeköLözés
Magyar Oolqozók Pártja Bolv. II.
szobára. Papp érezte, hogy után azonnal megkezdték kiszervezete, Aradi vértanuk-tere (Gizella-tér) 3
most már nem tudja magát hallgatását, amelynek során
ma este 8 órai kezdetfel
tisztázni és egy óvatlan pil- bevallotta, hogy az utóbbi
lanatban kereket oldott, A Időben Felsőközponton elrendez,
60 éve legszebb, legjobb, rendőrök azonnal üldözésé- követett éjszakai betörésemelyre mindenkit szeretettel várm eexexetátég.
legolcsóbb! — K/s-a. % re siettek, de a szökevényt, ket vadházastársával együtt
aki a magas vetésekbe rej- ő követte cl.
Tétie
BMé
•fi ttnt
Javítások JőíáMsydl
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Romáira szeretettel figyeli
a magyar népi demokrácia eredményeit
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DÉLMAGYAHOHSZÁG '

Soroz

kivétel nédkjjl leljésiük. Már
maga a sorozás sem hasonlítható össze az elmúlt rendszer sorozásaival. A tisztek barátságosak, a sorozásnál minden szempontot
figyelembe
megkínozta' a katonát, de ma vesznek, nem mint a múltban,
egészen más a helyzet. A amikor a protekció, a születés
tisztikarban a régiek közül csak volt a mérvadó.
, i
azok maradlak meg, akik .a
dolgozóikkai éreztek és a KosK i kaphat halasztási
suth Akadémián már nevelik
Somlai századostól megkapa nép fiaiból az u j néphadják a sorozandék beosztásukat,
sereg tisztjelt
.
táj
majd felveszik ruhájukat és
egy másiik szobába ménnek,
Ka, Fn, lan
anoi kitöltik személylapjai'kat
Az orvosi vizsgálat során és egy csomó kérdésre adnak
azokat' a sorözásköteieselket, Írásbeli választ. A kérdőív azakiken a tüdő, vagy a sziv ért is nagyon szükséges, mert
működésénél valamilyen hi- a katonai szolgálatra való bebát észlelnek, röntgenvizsgá- hívásoknál tekintetbe veszik a
latra küldik ós akinél szüksé- családi 'körülményeket és a vages, azonnal megkezdik beteg- yoni helyzetet is. Az uj földsége gyógyítását. A vizsgálat
ulán az orvos-főhadnagy titok- özjultatöttak, a családos fiazatos jeleket Ir a soroaólapra. talok és a diákok természeteMegtudjuk, hogy a jelek, a sen minden nehézség nélkül
»Ka«. »Fn« és á »Janc, kato- kaphatnak halasztást.
Amikor a személy] apok kinai szolgálatra alkalmas, fegyver nélkülire alkalmas és ;je- töltésévei is végeztek', minlenleg alkalmatlant jelent. A denki kap égy Útmutatót, melylegboldogabbak és legbüszkéb- ben pontosan fel van tüntetve
bek a 3Ka?-sok, öli alkotják a bevonulások ideje, a halasEa demokratikus hadsereg él- táskéré.s módja és minden más;
'i
csapatát belőlük kerülnek ki tudnivaló is.
A sorozás ulán senki
sem
majd a Kossuth Akadémia nö1
vendékei. Akit az orvosi vizs- siet haza, pedig azók , akikét
gálaton már átesett, cédulá- bevettek, szeretnék már megjával a sorozóliszt. Somlai vinni az otthoniáknak az örömLászló százados elé kerül. Itt hírt. Megvárják az udvaron,
kapja meg beosztását, de nem mlg valamennyien végeztek 'és
mint a múltban, a soroziótiszt biztatják azokat, akik most nem
önkénye szerint. Mindenkitőt váltak be. Később, ha megerőmegkérdezik, a honvédség me- södnek. teljesülhet vágyuk:
lyik alakulatánál szeretne szol- tagjai lehetnek a magyar degálni, mihez érez, kedvet, vagy mokratikus hadseregnek.
tehetséget "és a kívánságokat
V. s.

a demokratikus honvédség
Az ország minden részében
folynak a sorozások. Munkásifjak, parasztiíjak, egyetemi
hallgatok egyformán
állnak
oda a sorozóbizottságok elé és
ég bennük a vágy, hogy katonái lehessenek a magyar demokrácia »béke«hadseregének1.
A felsővárosi kulturház udvara is heteik óta fiatalemberek beszélgetésétől és nevetésétől hangos. Az preg ház
falai soha ennyi vidámságot
nem láttak, mint az idei sorozások alatt. Az udvarról szólítják be a fiukat az első nagyobb terembe, amit most öltözőnek neveztek ki. Itt alig,
hogy lekerülnek a ruhák, az
orvosi vizsgálatot megelőzve
megkezdődik a »mustrálgatás*.
Az egyik vékonydongájú legényt, aki nagyon szeretne katona lenni, éppen ugratják:
— Téged sémi vesznek be
ka Innának ezzel a pipaszárlábbal.
— No pedig erre' fogadtak!
— hangzik a bizakodó válasz
és estére biztosítva van az
egyik kiskocsma nagvobb forgalma.
Őődmkosztümben . . *
Az öltözőből hatos-hetes csoporto&ban »ádámkosztümben«
vonulnak be a fiuk a sorozóhizottság elé. Benn az asztalok mögött mosolyogva fogadják őket
a sorozóbizottság
tagjai. A honvédség részéről
Lányi Béla alezredes, Somlai
László százados és dr. Vitos
Gerő orvos-főhadnagy, a város részéről pedig Fereucay
László van jelen. A ruháUanságuk miatt kissé feszengő sarozandiók sorjában először a
mérlegre lépnek, majd lábméretüket és magasságukat mérik
meg. Amikor ez'zel végezlek,
<ir. Vittas Gerő elé kerülnek,
aki
tüzetesen
megvizsgálja
őket.
A s.órozó orvos elmondja)
hogy az idén közel ötezer sorozásköíelest vizsgált meg és
azoknak több mint háromnegyed része alkalmas volt katonai szolgálatra.
— A soroz'ásk'ötelesek kevés
kivételével mind örülték —
mondja —, liogy tagjai lehetnek a demokratikus magyar
hadseregnek, mert tudjak* jól,
hogy a mostani katonaélet egészen más, mint a régi volt
izelőtt. különösen a szegény
ember gyermekének, kínszenvedés volt a katonaság, akkor
a katonatiszt a gyárosok, az
arisztokraták osztályához tartozott és lenézte, megvetette,

Vasárnap, -23-án d. itt, 3-kor*.
Vasárnap, 23-án este fél 8-ktaF:
Hétfő. 24-én:
Kedo. 25-én este fél 8-k'oP:
Szerda, 26-án este" fél 8 kor:
Csütörtök, 27-én este félS-kof:

Dolgozók

Vasárnap, 30-án este fél S-kor:
iletfon, 31-én este fái S-kor:

dö 12 forint helyei! Jlorfm, ^ ^ X t l í f o r i n t ;
helyett 8 forint. 1 Kg, sencsu.u..
k««Í
1 kg. sertés comb 18 forint, 1 kg. s e n t a
darálva 18 forint. 1 kg, éreti
2% r o r i n t
M f
íHl
. » r S í l f f l W f Ü I f r i s s busók és hentesáruk. Viszonteladóknak árengedmény.
TÁLAS és ZALKA, Széchenyi-tér 9.

25 év

Ktsgyüiések
A Magyar Dolgozók Pártja
tói*vén yha tós á gi bizottsági tagjainak kjisgyüléseS:

g

D e u l s c h

J ó z s e f

a 80 éves nvugttífas

Safcfc. Osömogyi telepen
a
Munkás Sakk-Kör1 szimultán
versenyt rendezett,
amelyen
dr. Bakos József. Szeged város volt sakikbajnoka játszott
25 ellenféllel szemben. Ebből tizennyolcát megnyert) egy
döntetlen Volt, négyet"vesztett.
A négy nyerő, neve: Pintér
Béla, Küklli György, Jeneí Sándor és Nagy Miklós. A döntetlent Horváth Mihállyal játszotta:. Osomögyiielep vasárnap a Postás sakk-kört látja
vendégül.
E g y a tervönk 3 évre
Názz előre, dolgozz érte

Mélyek a gyökerek.
A-bériet. rendes helyárak.
Mélyek a gyökerek. Ifj. élőadás.
János vitéz. Bértclszünet,
Szünet.
Gtnnn; Schicrhi. Divertimento, Csárda jelenet. K. M.
bél-let.
Mélyek1 a gyökerek. Szeísz.
díszelőadás.
János vitéz. D. 1. 20.

Színházának

Csütörtök, 27-én este fél 8-kor :

^

Rebáros I. pártszervezet:
24-én, hétfőn Széchenyi-tér
8. szám alatt Papdi György.
25-,én. kedden Tisza Lajoskörut és Arany János-utca
sarok (Gróf-palota): dr. Agay
Dezső. — A gyűlések! kezdete este fél 7 óra'ktar.
Alsóváros:
j !
24-én, hétfőn Földműves-utca 17. Lakó Antal. — A
gyűlés kezdete este 7-kor.
Jimius 7-,én, hétfőn Gárgyán
vendéglő, Rákóczi-utca este
i7 órakor: Konca László.
Felsővárosi pártszervezet:
25-én, kedden Darázs vendéglőben, Retek-utca 46.,:
este 7-kor: PipiCE József.
29-én, szombaton Pastásotthon este 7-kor; Simtan Béla,
Foiioríelept pártszervezet.
29-én, szombaton Fodortelepí Kör helyiségében este 7
tatakor: Jenei Sándor,
ó somogyi lelepi pártszervezet:
29-én. szombaton III. utca
83. este 7 órakor: Száras
Ferenc. 31-én, hétfőn VII.
utcai pártházban este 7-kor.:
Traktorok, mezőgazdasági gépek
Ökrös DeZső.
szakszerű javítása. Fogaskerekek marása U Jsz egeit i pár (szervezel:
* 27-én, csütörtökön Józseftelepen, Erdélyi-tén L. Jójái't
vendéglő, csle 6
órakor:
vas- és fémöntöde
gépműhely.
- Cserzy-Mihály.utca
4.
Perjés Sándor.
.Turnus 8-án, csütörtökön este léi 8 órakor, kulturház:
Miiven méreg okozta
Sakk
Be'dő Kálmán.

h Szsiietlf Nemzeti S z í n h á z heti műsora:
Szombaton, 22-én este fél 8:

FrtesJletn a vuv&lmet, hofiy a húsos serléscsont 2 forint.

műsora

s

János vitézi. D. I. 20.
Kérjük a bérleteket: 22-én
délig átvenni.
Mélyek1 a gyökerek. D. I. 21.
Kérjük a" bérleteket. 26-án
délig átvenni.
János vitéz. D. II. 20.
Kérjük a bérleteket 26-án
délig átvenni.

Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Magyar
a Délmagyarország kiadóhivatalában

Múzsánál

halálát?

Csütörtökön csle a Francia-utca 26. számú házban,
néhány napos betegeskedés
után meghalt Cégély .Tános
80 éves nyugdijas. Az idős
embert betegsége alatt orvos kezelte és az megállapította, hogy halálát valószínűleg mérgezés okozta.
Cégély "Jánoson halála után
:is mérgezés jelei mutatkoztak és ezért elrendelték felboncolásái, hogy megállapítsák, milyen méreg okozta halálát. Az ügyben a
rendőrség is megindította a
nyomozást.
2222/1948. yght. sziám.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Dr. Salztar István ügyvéd' által képviselt Katona Dezső javára 1000 Ft tőké és járulékai erejéig « szegedi járásbíróság 1947. övi 3545. sz.
végzésével elrendelt kielógii.ési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1948 "április 17-én lefoglalt 3170 Ft-ra
becsült ingóságokra a szegedi
járásbíróság Pfc. 32.082/1947.
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén. a végrehajtást
szenvedő üzletében: Újszeged)
Felsőkikötőisor 28. szám alatt
leendő megtartására határidőül
1948 májUS 25. napjának déli
fél 1 órája tűzetik ki, amikor
a IÍróilag lefoglalt bútorok)
ktacsmaberaidézések, zongora s
egyéb ingóságok a legtöbbel
Ígérőnek, de legalább a becsár
kétliarmadrészéért, készpénzfizetés mellett cl fog adatni.
Szeged, 1948 május 5-én.
Kuba István bir. végrehajtó.

a

kendergyárban

A Szegedi
Kenderfon óban
számos olyan munkás dolgozik, aki huszonöt éwet ezelőtt
került az üzembe. Szerdán délután a szakszervezeti napon,
bensőséges ünnepség keretében osztották ki ezeknek a
munkásoknak az OMB
által
engedélyezett pénzjutalmakat..
Jutalomban részesült: Kis'-'
péter János, Kindt
István,
Zombori János, Bódi József,
Sándor Lajosné, Oravecz Jánosné, Budai Ferencné. Fazekas Réiáné, Huszka Ilona,
Hoffncr Andrásné,
Malheisa
Henriimé, Vass Ignácné, Korányt Jutja, Koziékí Dezsűné,
Nagy Erzsi, Vecsernyés Ferenc, Tóth Andrásné, Nagygyöngy Mária, Gáspár István,'
Újhelyi János.
Az " ünnepellek
nevében
Nagygyörgy
Mária
beszélt:
—• 25 évvel ezelőtt jeleni köztem a gyárban munkára, hogy
segítsek "bajbajutott szüléimen.
A demokrácia számunkra azt
eredményezte, hogy bennünket dolgozókat.
értékelnek,
mert mi vagyaink az állam és
a mi közünk az, amely épít
Nagygyörgy Mária szavait valóságos könnyzápor
fogadta,
maja a dolgozók körülvett éiö
és .virágcsokrokkal halmozták
el áz összes ünnepeltet.

Színház- film-Művészet
(») Kacagó Délután. Május 27-én délután 4 órakor
a Dohánygyárban a Magyar:
Múzsa rendezésében a Szegedi Nemzeti Szinház művészeinek közreműködésével másfél órás kacagó miisor lesz. 90 filléres egységáru jegyek a Magyar ívltri
zsánal, a Délmagvarország
kiadóhivat alában kaph a lök
Utána a nagy meccsre lehet
menni.

Móra városi pártszervezet:
24-én, hétfőn esta 7 órakor
Sántha-vendéglő, Szél-utűö,
Farkas Tstván. 28-'án, pénteken est© 7 órakor Líljojnvendéglő, Hajnal-utca, Tóth
Józseíné.
Belváros 11. pártszervezet:
28-án, pénteken;
íparoslanonciskola est© 0 Órakor1:
ifj. Komócsin Mihály.
31-én, hétfőn Ady-téri egyetem este 6 órakor: dtV Baseli
Béla.
k @ c s ! k
Felhívjuk a pártszervezetek K é s a :
vezetőségeinek figyelmét, hogy
NAGY VÁLASZTÉKBAN
a kisgyütéseket gondosan és
lelkiismeretesen készítsék elő.

Kovács

KOCSIGYÁR TÖ,
TÖRÖK-UTCA 7.

Szobafestést,
mázolást és buforíényezést elsőrendűen, jutányosán vállal
SCIIEMMEL és CSÖMÖR, Szt.
István-tér 7.
UNOMSZESZj
PÁLINKA
nagyban

RUM, LIKöR,
kicsinybe® és
|

Ifj. T ó f h

A n d r á i

szesznagykereskedő,
ged, Vidra-utca 3.

Sze-

Mindazon rokonoknak
és ismerősöknek, j-óbará lóknak, munkaadójának és munkatársainak)
kik szeretett férjem
,

Bányai Imre
temetésén
részivé i lek)
koszorú- és virágadományaikkat nagy
fájd'almunkon enyhben! igyekeztek.
ezúton
mondunk hálás köszönetet.
Gyászoló család.

gázellátási

közlemények

CuGorliiiosaiás. A juuius havi
69 70. 209 és 210-cs nyomtatványszámu közellátási életmiszerjegyek 1. számú culcoriegy szelvényére 40 "dkg. kristálycukor, II. sZámu szelvényérc pedig 30 dk'g. kocka/
cukor. ia 225. nyomlalványszamu élcitniszerjegy- cukorszeP
vényére 40 dkg. kristálycukor
és az >M« (nagy íin«) jelzésiV'
szetvényére 80 dkg. kockacu+
kor, a 221, 226 ős 227-esi
nvomtatványsZámu pótjegy cu-c
korszelvényéro 20 dkg. kristálycukor vásárolható S«1)JU9,
30-1^
t
Pctróleuiukiosftás. A pelröy
teumjegy 2. sz. sZelvenyértí
0 4 liter, H petróleum pótjegy
II. sz. szelvényére 0.2 liten
petróleum vásárolható. A k ö j
rcskedők május 22-től 25-ig
összeszedett l~180-ig 2&-án,"
180-tól végig 28-án elszámol!
jegyekre kapnak petróleumké'
utalást. Polsámester.

A Szakszervezeti Tanács szegedi Szakszervezeti Akadémiáján
a Szaktauács vidéki
titkára fart előadási yyi
einttnel. ma. 22-én, szombaton délután 6 órai kezdettel a szakszervezeti székházban. Belépés diilalan, érdeklődőket szívesen látunk,

S á r k ö z i Sándor

fiz ipari szakszervezetek megvalósítása filé"

I) É L M A G V A Ü O K S Z A G

Szombat. 1948 május 22.

I

r

m

k

SOK HELYEN ES6
Északnyugatra forduló, Ufónként megSlénWUO WÖ,
villózó felhőzet, «ok betyen eső, aseüeg rivatar. A bötttérséklel nem WUtoztti lényegesen.

Sport

Hiába

Elmarad

• Sacged saataőikai kVánátaHtoa

A szabadkai Spartacus tegnap délben telefonon közölte
a S«AK *®w? tőségével, tu»mr
a vasárnapra tervezett szabadkid mérkőzést lemondja, mert
A TISZA 18 FOK
öt játékosa, aki a szakszerve A Tisza alacsony Szállással apad. Vizének hőntér- nett válogatottal Pórisba utadéikleie Szegednél 18 fok. Mai vízállások:
Csongrád aott, még nem érkezett haza.
A Szegen éppen ezért Oroshá—51 (23). Szeged 48 (25).
zával kezdett tárgyalást, amelynek eredményeként NB I. csaNAPIREND
— Megszűnt a váré i tűz- paiunk vasárnap Orosházán játoltóság — állami tttzoltólr szik az OM TK-val.
Szombat, május 22.

vigyáznak az állam és a vé- j
Postás—MAFC
KormányNB I. mérkőzés vasárnap
rendelet államosította az ország valamennyi közületéA Postás férő kosárlabdanek tűzoltóságát. A belügy- csapat a rófcusl tornacsarnokminiszter Csongrádmegye és' ban vasárnap este (5 őrsi kezVásárhely város tűzoltósá- dettel bajnoki mérkőzést Játa műegyetemiekkel. Erre
gát szegcdi vezetés aláren- szik
napra volt 'kitűzve a Postás—
delte. A rendelet értelmé- aMAFU
női NB II. mérkőzés
ben a gjsári tűzoltóság
a ts. amit azonban az előrelátvállalatFoPfülggetlen kivezíé- ható vereség tudatában a bunvelt örse az állami tűzol- dapestiek lemondtak, Igy a
tóságnak.
Postás-hölgyek játék nélkül Jutottak két ponthoz.
x Hungária
Edényház
Tisza Lajos-körut 55.
Innen —
* onnon
— Szabó László vezet a
A DVSC Kalotay szereplése
sakk versenyen. A nemzetkö- miatt megóvta a Haladással
zi sakkverseny utolsóelőtti szemben elvesztett bajnoki
fordulója után a
magyar mérikőzését. azzal az Indokkal,
Szabó László vezet 11 és liogy a: szombathelyi játékos
fél ponttal a
csehszlovák a celdőmölki MAV fizetéses
versenyző 9 és fél pontjával edzője.
szemben s igy a verseny
A DK európai Zóna elődöntőjében a magyar teniszezők
győztesének tekinthető.
ellenfele Svédország csapata
x Evőeszközök Hungária lesz. Az elődöntő tagjai még
Edényház.
Hollandia. Anglia, Olaszország,
— Gyors ütemben halai Dánia. Csehszlovákia és Bela szegedi vadásztársaságok gium.
Az uszéoiimpia végleges időújjászervezése. A vadásztársaságok újjászervezése gyors beosztását és műsorát kijelölütemben folyik. A cél" az, ték. A versenyek 8 napig —
hogy az eddig főleg
uri július 81-től augusztus 7-ig —
kedvtelésből vadászok £te« tartanak.
A Kispest belgiumi portyája
lyett a parasztság vegyen
során a bécsi Rapid' ellen 8:1
részt a nemzetgazdaság1 szem (2:0) arányban győzött Courtpontjából is nagyfontosságú ralban.
sportban.
A Gazdasági Főtanács csü
x Alumínium edény Hun- törtökön larlolt ülésén véale"
flesen eldöntötték, hogy a bugária Edénvház.
dapesti Népstadiont a Lőrer— Távolié*ükben ítélték el. senytéren építik fel.
Wilheim Antal szentesi földA Malomipar—KiSOSz üzemi
műves önként belépett
a bajnoki ma délután háromneVolfcsbundba, dte a felsza- gyed 5 órakor lesz a Mórabadulás után megszökött. A pályán.
nép bíróság Kovács-tanácsa
Az tizénil imjn okság) eredmétávollétében kétévi börtön- nyét: VVinter—Pénzügy II, 6:0
büntetésre ítélte. — Krasz- (4:0), MOSzK—Konzerv 8:3
nai József csongrádi föld- (2:2), Erdőigaz'gatóság—Rendműves a német SS-alakulat» őrlanosztály 5:3 (3:1), Igazságba lépett saját elhatározásá- ügy—Nyomdász elmaradt, Sz.
8:2
ból. Távollétében ötévi bör- Kenderfonó—Ládagyár
(3:0).
tönbüntetést kapott.
ökölvívás. A kerületek köx Háztartás! cikkek Hungária Edényház Tisza La- zötti országos egyéni bajnokságot Junius 12-én és 13-án
jos-körut 55.
rendezik Budapesten. A via— Bélyeggyűjtők figyel- dalra Délkerület válogatottját
mébe. 1948 március 15-i cen- a következőként |elölték ki:
tenáris bélyegzővel ellátóit légsúly Halász MKUMTE és
borítékok és levelezőlapok Nagy Makó. törpe Tóth Makó
kizárólag a budapesti Nem- és "Dobó MKUMTE, pehely
zeti Muzeumban rendezett Erdei Makó ós Tarapesik Kecskemét. feóimvű Fekete Makó
sajtókiállitás egyik termé- és
Vékony Cikta, váltó Veiében működő postahivatal- nvl Nagykőrös és Szilágyi MK
nál kaphatók.
ÜMTE, közép Megyesi MK
x Tűzhelyek Hungária UMTE és Czene Makó, fclsneEdényház.
héz Halápi Nagykőrös és Rácz
x A férfiszabó szakosztály KMTE. .nehéz Varga MKUMTE
május 25-én este 7 órakor és Csalhó Cikta.
fontos ügyben gvülést tart.
A franciaországi féníszbafx Most vásároljon! Dolgo- nold mérkőzések során Fehér
zóknak 5 százalék árenged- —Katona (magyar) páros a
mény cikkeinkből. Napszem- Nielsen—UMch" (dián) párossal
üvegek, egészségügyi cikkek szemben 4:6, 8:6, 7:5, 4;6 és
nagy választékban Optikó 6:4 arányban végzett. A női
egyes első fordulójában a maKígyó-utca 1.
gyar KörmöczI 6:2, 6:4 arányx Zománcedény Hungá- ban verte holland ellenfelet.
ria Edényház.

Nemzeti Színház fél. 8-fcor: ros vagyonára.
(Mélyek a gyökéréi.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8-kor:
Játék a szeretemmel.
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
8 órakor: V. Henrik.
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakór:
Harc a sínekért.
Muzéum: szépművészeti és
ősrégészeti osztály nyitva 9—2
óráig
^ Egyetem} könyvtár nyitva:
Somogyi könyvtár
L9—7 óráig.

pyitn:

Szolgálatos gyógy.szeriárak:
Leinzinger őrök.: Horváth
M.-utca; Pósa Balázs: Kálvária-utca; dr. Kocsis I. Endi réné: Földmüves-utca; Selme'$zy Béla: Somogyitelep IX. u.

— Budapest polgármeslc.
re Szófiába utazik. Bognár
József, Budapest polgármestere Szófia vezetői mégha.vására szombaton Szófiába
'utazik.
— A zsidó állani rádióadása. Az uj zsidó állam rádiója ""megkezdte működését.
Nhponta este 8 órakor az 50
m-es rövidhullámon kőzve*
tit híreket.
— Vaszy Viktor székfoglalója a Dugonics-Társaság
han. A Dugonics-Társaság
.vasárnapi felolvasó ülésén,
délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében
tartja meg - székfoglalóját
tVaszy Viktor, a
Szegedi
Nemzeti Szinház igazgatója.
Két vendég szerepel még a
műsoron: Birkás Endre fiatal novellista és Erdődi József magántanár.
— Munkásvezetők találkozója Felsővároson. A Magyar Dolgozók Pártja felsővárosi szervezetének uj vezetősége baráti találkozóra
Livta meg a felsővárosi üzemek munkásvezetőit.
Az
Orion bőrgyár, a Pick-gyár,
a Lippai fürésztelep, a felsővárosi és Hódi cipőgyár
munkaveze' ő! felszólalásaikban biztosították a dolgozókat hogy a munkaversenyek
során a legtökéletesebb és
legjobb eredményt igyekeznek elérni. A jólsikerült találkozón meleg baráti hangulatban beszélték meg közös kérdéseiket a felsővárosi dolgozók. Az MDP felsővárosi szervezete egyébl'kénl nagysikerű műsoros estet is rendezett, amelyen a
i»Mágnás Miskát* mutatták
(be. Törtoly József, Lévai ím|re és Dévai Marika különösen jól szerepelt.

| K a l f t n k a E s p r e s s o ?Eh%LkéA»v6|
Figyelem! Excelsior Harlsnyatiázbfil
rövidáru üzletemet

bajuszt-szakáílt

A zöldlfási tani óban
felismerték Topolya rémét
A felszabadulás után a
meged-zöidfási iskolába nevezték ki Huszár Ferenc tanítói, aki a tanyáról jófore
mán kí sem mozdult. Senkit nem ismert a környéken
és visszavonult életet élt. A
tél végefelé hivatalos ügy bon
Szegeden járt, de a Belvárost elkerülte. Hiába
járt
mellékutakon, sőt hiába növesztett oldalszakállt s hoszszu bajuszt, mégis
felismer'ék ben-e a lo-olyal munkaszolgálatosok
Mnzófát és filadíáh az államvédelmi osztálynak.
A zöklfásii tanító népbiróság elé került, ahol a tehető legjámborabb parancs-

MINDEN ÉLELMISZERÉT,
vágott baromfit, (legkisebb
részekben is), jegyes áruit

élelmlszercsarnokbatt
jobbat, legolcsóbban.
Tílekvár 7,20.

noknak tüntette fel magát.
De felvonultak a tanuk, akiket megkínzott és elmondották, hogy nemcsak az egészségesekkel, de a betegele kel
is kegyetlenkedett. A sulvos
betegeket többszörösen megfektette, gyógyszereiket elvette. Feküdj vezénylés után
a munkaszolgá'a'osokon ugrált, Sachs Nándort annyira
összerugdosta, hogy napokon kérésziül súlyos belső
vérzéssel kezellek.
A nép bíróság Kovács-Lm
nácsa dr. Vadász István népügyész vádbeszéde ulán báró 'évi kényszermunkára. '0
évi jogvesztésre és állásvesztésre ítélte a kegyetlen parancsnokot.

és minden más kártékony rovar ellen 'ejt
biztosaim viflelem a kitűnő régi minőségű
vízmentes

q v ü m ö f c ^ s é l c

Kapható: BRUCKNEH DEZSa papirnagykereskedés és feldolgozó
üzem Szeged, Ba csy-Zsilinszki-utca 22.

— Az egész egyelem: a
fanári kar, a hallgatóság ós1
az egyetemi dolgozók mind
ott lesznek a Szeisz május
26-i évadzáró díszelőadásán
a Szegedi Nemzeti Színházban. A szSnrekerűlő Mélyek
a gyökerek jegyei minden
délután 2—3 óra között kaphatók a Szeisz hivatalos helyiségében (Gizella-tér 3.).
— Kiskereskedők f"gyeimébe I Május hó 25-én, kedden
délután 6 óraikor a Kereskedelmi és Iparkamara na?vtermében a KISOSz előadássorozatának keretében előadást
tart, ifi. Komocsin Miliálv a
szakmaközi hízottság
titkára
cAz államosítás gazdasági következményein dinien A Kiskereskedők
Érdekképviselete
felhívja tagjait, hogy az előadáson mentől nagyobb számban jelenjenek meg

x Gyors- és gépírás! tanfolyam (6 és 10 hónapos)
re, rendkivűl kedvezményes
áron. Előadó cTr. Posenbergné Grünwald Klára. Hetenkint 3 óra gyorsírás, 4 és1 fél
óra gépírás, havi tandija külön-külön 20—20 forint. A
két tantárgyra együttesen
beiratkozűk tandija havi 28
forint. Jelentkezni lehet a
Délmagyarország kiadóhivatalábati.
x Csepel 100 motorkerékpárt, kerékpárt, kerékpárgumit részletre szállít Markovics műszaki üzlet, Tisza
Lajos-körut 44.
x 12 szentélyre ezüst evőszer, alkalmi vétel, Igen olcsón eladó. Elseper ékszerész.

x Kisiparosok
ügyeimébe!
At Ipartestület és a KIOSz
helyi csoportjának előadássorozatának keretében az Ipartestület nagytermében május
22-én, szombaton délután 0
órakor Szeherényi Alfréd, s
KIOSz budapesti szervező titkára tart előadást »A céhrendaz
BVESC-SíEAC NB II. női szertől az Ipartestületig,
IPOK-on
keresztfii
a
szabadkosárlabdamérkőzés lesz va- szervezetig* cámeu.
sárnap délelőtt 11 órakor a kisiparos ott legyen. Minden
rókusi tornacsarnokban.

„ G O M B H Á Z B A " V n g á r

Helyeztem át Tisztelttel T E N C Z E R ERNŐ, rfvldárn raatrizW
S z a b ó k n a k
engedmény.

növesztett

— A sáudorfalvi MNDSz
rqhát adott két szegedi gyermeknek. A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének
sándorfalvi szervezete az általános iskolával és az
EPOSz-szal karöltve rendezte meg anyáknapi ünrepségét Sándorfalván. Ez alkalommal egy szegénysorsu
nagy család és egy hadifogoly gyermekét
ruhával
ajándékozták meg, egy hetedik általános iskolás gyermeknek pedig fővárosi ütnulmányuthoz
szükséges
énzösszeget biztosítottak,
[ájus 3Ó-án az MNDSz
nagygyűlést rendez Sándorfalván és erre a szegcdi, valamint szegedkörnyéki aszszonyokat, leányokat szeretettel várják.
x Bálaf, érettségi vacsorát
rendezze a Vigadó terraszán. Minden este harcsás
halpaprikás, lánc
x Zománc-, porcclláiictfények Adler edénycsar 11 okban, Tisza Lajos-körut 38.
x Vásároljon szaküzletben
Adler edénycsarnok, Tisza
Lajos-körut' 38.
x Esküvő. Roaiár László
Kiss Juliannával május 23-án
a jezsuiták
templomában
12 órákor tartja esküvőjét.
x Paplanok legszebben készülnek Soósné paplanüzemében, Deák Ferenc-u. 2.
— A sziilők iskolája legközelebbi előadását dr. Derich Andor »Serdülő ifjúság
és a szülők* címmel május <
24-én tartja a Klauzál-gimnázium dísztermében (Tisza
Lajos-körut 6., III. emelet).
x Szünetel az áramszolgáltatás 23-án, vasárnap reggel 6 órától délután 3 óráig
Gyula- és Aigner-telep területén javítási munkálatok
miatt.
x Rézgálic, Arzola, Meritol, Darsin, Agrilox, Kcrlinol, permé* czőszer kopható,
Ntko'in cKTeöyezhe'ő Mezőgazdáknál, Valérfa-lér 4.

G

Bagysr Dolgozók Pártja és a Szít róknsi szerfezete május 23-án, vasárnap este fél 7 órakor a
legjobb kuitnrgárdák részvételével kalfnrdéinfftnt
leg- rendez. Utána fél 9-től műsorral egybekötött kerti
Sz: vacsora lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.

6
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Párthirek

gyár délután fél 4 óra: Ma:yar Mátyás Hódi cipőgyár
délután fét 5 óra: Weiszenberg Miklós. Újszeged i menhely délután 8 óra: Bosnyákovlts Dezsőné. Konzervgyár
délután féx A óra: Juhász
Endre.
i

A Magyar Dolgozók Pártja
(törvényhatósági bizottsági tagijai vasárnap reggel 8 órára
az alsóvárosi dolgozók párthciyiségében (Róka-utca
21).
pártfegyelmi terhe mellett jeA Vasas Szakszervezet hétlenjenek meg.
főn. 24-én délután 5 órakor
S/eminárínmveictők
figyel- vezetőségi ülést tart a szakmébe! A 'kiadott kérdőiveket szervezeti székházban.
legkésőbb szombaton este 8
A Famunkás Szakszervezet
óráig adják le' az oktatási osz- május 23-án, vasárnap délelőtt
tályon.
9 órakor
taggyűlést tart a
szakszervezetiszékházban.
Az alsóvárosi külturházba Megjelenés
kötelező.

szombatra hirdetett taggyűlés elmarad.

Szombaton este 8 órai kezdettel az újszeged! MDP ifju>á<ia taggyűlést lart A tagok megjelenése kötelezd.
Vezetőség.

Szakszervezeti

Híreh

A szakszervezeti napok menetrendje május 22-én, s fémhálón:
Szőregi petróleum déli 12
óra: Perjésl Károly. OTI délin tán 1 óra: Hegyeshalmi Jóizsef. Posta 1. ép. o. délután
i4 óra. Kerlész téglagyár déli
lei 1 óra: Triscüler Ferenc.
Hétfőn, május 24-én: Kucska
•cég délután fél 4 óra: Berkes
i-erenc. Faludi-matom délután
E5 óra: Dunai Sándor. MOSzK
Központ délután fél 6 óraOrosz Vera. Vaikai, Vass délin tan 5 óra. Közvágóhid délelőtt fél 8 óra: Zimonyí Róbert. Mozik ciéiután 2 óra:
Uoross József. Winter kefe-

A Magánalkalmazottak Szakszervezete bélyeggyűjtő
csoportja vasárnap, május 23-án,
délelőtt 10 órakor tartja alakuló összejövetelét a szakszervezetben.
A Gépjárművezetők
Szakszervezete május 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező.
MATEOSz gépkocsivezetők saját érdekükben fizetésrendezés
végett jelenjenek meg 9 órára.
A textiimüvezetők és segédmüvezetők
a
szakszervezeti
székházban vasárnap délelőtt
fél 10 órakor taggyűlést tartanak.. Megjelenés* kötelező.
A Textilmunkások Szakszervezete május 24-én hétfőn délután 5 órakor vezetőségi ülést
tart a székházban. Megjelenés
köteiező.
A Mérnökök és Technikusok
Szakszervezete május 23-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor,
határozatképtelenség esetén fél
11 órakor általános tisztújító
közgyűlést tart központi kiküldöttei. amelyre a szakszervezet tagjait okvetlenül élvárja
a vezetőség.

A
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GYERMEKSZERETÓ
mindeueslányt felveszek.
Lővhiger
lőíösüzíét, Mikszáth K.-u. 5.
TANITóNO
magántanulókat
előkészít, órákat ad. Egyben
Igépirónői állást keres. Lákiik:
Bokor-utca 8 . II. cm. 6.
4197 946—47. sz.
Gyorsírás!
gépírást, helyesírást a Major
Igyorsiróis'koiában tanuljon. —
Szeged. Bocskay-utca 4.
TAKARÍTÁST, "mosást, főzést
vállalok, bejárónőnek is elmegyek. Bálint Fercncnó, Szent
Perenc-utca 10.
ÉLETHŰ müfogak, fögtömés,
foghúzás, feleiősséggel, olcsó
árban Rácz Géza fogász, Mikszáth Kálmán-utca.
BIRKAGYAPJUT, zsírosat Is,
fonásra vállalunk. Fonógyár,
U.serepcssor 9., 8—2-ig.
LUCZA kelmefestő és vegytisztitó vállalat,
Rá'kócZi-tér.
KJebelsberg-tér, Kaziiiczy-u.
ORAJAVITAS jutányos árban,
feleiősség mellett
Péternél,
Mérey-utca 6a.
V ARR A ST, feliérn em iij avltá sí
vállatok, házhoz is
megyék.
Falusi Dezsőné, Olhatoim-u. 39.
DUNAI József Ikeztyü,
fűző,
sérv- és haskötő
szaküzlete
Szeged, Apponyi-utca 7.
P

AD A S - V B T E L T Í

OROM nézni Liebmaun szemüvegen. Fotókópia, fényképnajgyilásók. Szemüvegjavitások. —
L'iebmann, Keiemen-u tea.
.1ÖKARBAN lévő mély gyermekkocsit vennék. Gim 4PP°"
nyi Albert-utca 15., Bölcshazy
T.ászióné.

LaezSró

órás és ékszerész.
Kárász-utca 14. Keresek karós zsebórákat (veckerórát is),
ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron. Ora- és ékszerjaviiást vállalok.
SZARAZ tűzifa, akác,
bükk,
cser, tölgy kapható. Vadászutca 7., telefon: 137.
JóFORGALMU kis étkezde az
egyelem közeiéhen azonnal átadó. Jelige: »Étkezde*.

p

r

ő

h

EXENDER- és
golyósprést,
kisméretűt, vennék vagy bérelnék. Laurlta H. SzTgcd, Madach-utca 15.
JÓFORGALMU vendéglő házzal együtt eladó. Bútorozott
szobák," lakáscserék.
Üzletek
adás-vételi iroda, Kölcsey-utca
10. szám.
VILL ANYREZSO.
ke ttőlángu,
majdnem uj, 220 Voltos, eladó. Újszeged, Főfasor 57.
REDŐNYÖS Iratszekrény, jég*,
sziCírreny, liasznált bútorok stb.
olcsón eladóik. Tölgyesi, Mikszáth Kálmán-utca 4
ZONDAPP motorkerékpár, 250
kbc., kifogástalan, eladó. Francia-utca 13/a.
Moglckinlhctö
délután 3—4-ig,
MAKULATURA és
hulladékpapírt minden mennyiségben
vásárol Csonka paphTeldolgozó, Apponyi-utca 29.
ANGOL nyersgfumlragaszló a
Vidra-utcában fcapható! Üveet tessék hozni! Vidra-utcai
erékpárosnátt
KÉTAJTÓS
Középnagyságú
jégszekrény,
él elnuszer üzle tnefc alkalmas, eladó:
Csaka
edényüzletben, Károlyi-u. 3.
ANTIK politúros, fiókos szekrény, világos keményfa félháló. argaman szőnyegek, jégszekrény eladók.
Attila-utca
11., I. em. 1.

SZörnbat, 1948 május 22.

eleget és védhimlőoltásra köH í v e t o f o i Közlemények
telezett gyermekét az oltásra

Rádió

nem visziix vagy
utószem lén
Hirdetmény. Fethlvöm Sze- meg nciri jölerulfc, kihágást köBUDAPEST L 5.30: Hajnali
ged thj. város
belterületén vet el és elieae m 1887. évi 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli
lakókat, hogy akinek gondozá- XXII. tc. 11. f-a értelmében torna. 7.00- Műsorismertetés.
sában 1947 március 1. és 1948 őljárást fogok mdlttatnf.
9.55- Attelepitési kormánybiz*
február 29. közötti időben szü10.00:
Dr. Pálfy György sfe. polgár- tossáfl közleményei.
letett gyermék van, azt 1948. mester
li.
Hírek. 12.00: Harangszó, híévi május 23-án az alábbi időrek. 14.00: Hirek. 15.15: Ráben és helyre az oltás teljedlóisfcola: 15.55: Műsorismersítése végett elvigye. Ugyan- Szeged Városi Közkórház.
csak kötelesei azok Is gyer- Szeged. Kossuth L.-sugárul (42. tetés. 17.00: Hírek. 20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: Hírek
meküket az oltásra
elvinni Telefon: Város 14. sí.
és krónika oroszul. 22.00: Hiakiknél az oltás miüt évben Postafiók: 155. sz.
rek. Mit haltunk holnap? 0.10
nem fogamzott meg, vagy akik 146/1948. ikt. sz.
Hirek és krónika
franciául.
bár 1 évesek elmultak, de még
0.20: Hirek és krónika angolul.
ezidcig védhimlőoltásban nem PYLYÍZATI HIRDETMÉNY
Siőinbat, májas 22.
részesüllek. Mindenki lakásáA Szeged városi közkór házhoz legközeleobl
iskolához
BUDAPEST 1. 7.20: Regtartozik gyermekét elvinni. Az n á l jogerősen megüresedett:
geli zene. 8.00: Kertészeti taa) 3 év óta Ideiglenesen be- nácsadó. 8.15: Zenekari muoltások ideje és helye: I. ker.
töltött
belgyógyász'
osztályos
Újszegeden lakók részére: Tazsika. 9.00: Mindenki muzsinítóképző iskola máj. 23-án főorvosi és
kája. 12.15: Dőry Zoltán hedélelőtt 8—1 O-ig. II. ker. Belb) 3 segfoorvosi állásra pá- gedül. Farkas Margitta énekel. 13.00: Nyelvek.
13.15:
város, Nagykörúton belüli déli lyázatot hirdetek.
14.10:
része: .ím;a®-utcát elemi fiúA pályázni óhajtók1 kérvé- Népdalfeldolgozások.
iskola máj. 23-án reggel 8-tól nyeiket Szeged: v á r f k főispán- Szabó Dezső. Előadás. 14.30:
10-ig. III. ker. Belváros északi jához címezve a korház igaz- JaZZmuzsiko. 15.30: Az ifjúság
hangja. 16.00: Társbérlet. —
része: Mérey-utcal leányiskola gatóságához küldjék be.
16.15: Hanglemez, 16.30:Gyermáj. 23-án oélelőtt 8—10-ig.
Pályázati
határidő
az
»Ormekrádió. 17.10: A VöröskeÍV. ker. Felsőváros: Szillértsu'gáruti etetni iskola, május vosok Lapjúc-ban való meg- reszt közleményei. 17.30: Árnyékos óra. 18.00:
Magyar
23-án déicltőt 8r-10-Ig. v kei"- jelenéstől, sziámitott 28 nap.
A' kérvényhez
eredetiben Parnasszus. 18.50: sVolt egyRókus. Aiguerlelep, Gyula püspöktelep: róküsl elemi iskola csatolandók á számlista 1—12. szer egy cukrászda:'. 19.45: A' ;
sorsz. alatti okmányok. Köz- Falu Hangja. 20.30: W altér.
VI. ker. Móraváros és Kecskés- szolgálatban iáit óknak a 2, 3, Rózsi énekel, 21.00: Hangos
telep: móravárosi iskola má- 4, 5, 1 l-ben előirt okmányod Heti Híradó. ?2.25: Előadás
a Stúdióban: *Hangok
va- '
jus 23-án délelőtt 8—10-ig. kat kelj csatolni.
rázsiója*. 23.25: Hirek és króVII. ker. Alsóváros és KleÁz állások
javadalmazása nika németül, 23.40: K ö n n y ű '
belsbergtelep: Szentliáromság- mindenkor az érvényben levő
utcat Zarda iskola május 23-án miniszteri rendeletek szíerint. muzsika.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
délelőtt 8—10-ig.
Az
oltás
Elkésett vagy nem az előmegtörténte után minden szülő irt módon benyújtott és kel- tea 18.00: Szórakoztató orosz
19.00:
Szines 1
köteles gyermekét, Illetve gon- lően fet nem ' szerelt kérvé- hanglemezek.
dozottját 7 nap múlva, május nyek figyelembe nem vehetők. szőttes. 20.00: Szív küldi szív- .
30-án ugyanarra a helyre és
Szeged. 1948 május 15-én. nek szívesen. 20.40: A Rádió '
szabadegyeteme. 21.15:
(Maillőben utószem lére
eLvinni.
Dr. Delire Pcler sk.,
gyar nóták. 22.15: Zenekari
Aki jeleri felhívásnak nem tesz
közkórházi igazgató főorvos. muzsika.
május 23-án délelőtt 8-10-ig.
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J ó savanyitott káposzta ős hasáb kapható Zöldi Györgynél, SZHHHEIHHZ®

ELADÓ 200 t. uj vasbordó.
100 J. tejkiuaérő edény, kerti
locsoló, buz'a minöségmérő. — Szeged, Tisza Lajos-kőrut 24. EPERJESINÉ Popin Ilona viJ ó állapotban lévő iaposköcsl rágárust keresse fel olcsó, szép
Remény-utca 1., üzletben.
DESZKAKERÍTÉS oszlopokkal sürgősen eladó. Móra-utca 42. virágcsokrot, koszorút adok! —
és egész yálvog eladó. TavasZP
LAKAS
Wl Széchenyi-tér.
titca 12.
IIAZASSAG céljából megismerTORT ezüstöt napi árban vásá- SZEGEDI egy-, esetleg hárönr- kednék hozizámiliő 50-60 éves'
rolok1. Valódi Junghans
éb- szobás teljesen modern össz- nyugdijassat. házam1, berenderesztőórák
érk e-ztek.
Tóth komfortos lakást cserélnék bu- zett Jakásom van. Megbízotórás, Kárász-utca' 13.
dapesti egy-, keltő-,
esetleg tam: Csorba' János, Arany JáJöKARBAN lévő
Kárpitozott háromszobassa! Címet a ki- nos-utca 11.
gyermekkocsi eladó. Szilléri- adóba kérek.
NAPONTA friss virággal
dísucárut 41.. Tóth.
KÉTSZOBÁS Családi ház mel- szítse otthonátl Lakodalmi és
SEZLONTA KARÓ. kifogástalan
alkalmi csokrok, koszoruviní200 forintért ciadó. Szcntmt- léképületekkel szabad kézből gok a SZéchenyl-téri virágáruelfogadható
árért,
lakásátadáshály-ulca 9., I. 4.
soknál.
HASZNALT gyalupad, uj ia- sai eladó. Bálvány-u. 12., TI- CIPö'l olcsón jót, nagy váposköcsi, 43-as férflcípő eladó. sZa-malomnát
BÚTOROZOTT szoba kiadó. — lasztékban Prungel és Ber'koRácz, Déüháh-utCff 2.
vltstói vásároljon I SZéchenyi100-as berugős SHB, oldalko- Kálvária-utca 36.
csis Zündripp eladó. Párisi-kör- EGY-, vagy kétszobás lakásl tér 8.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
keresek. Móraváros* jelige.
űt 36.
értékesítheti. Falus bélyegbe-;
ELCSERÉLNÉM
1
szoba-konyGAZREZKó és egy k'éliáűgu
tempelróleumfőzö eladó.
Szent hás, eIőszoliá8j speízos laká- reskedés, a fogadalmt
som (viz. gáz, villany bent) plomnál.' Iskota-utca 29.
László-utca 3.
villaiiyfel szeZONGORA t. rendű, Röster, k'éttőszobás hasonlóért. Cím a MINDENNEMŰ
relési cikkek, Javítások
Baangol mechanikái hangverseny, kiadóban.
eiadó. Zákány-Utca: 19a.
BÚTOROZOTT szoba
kiadó. ráth Józisefnél, Vidra-u. 7.
JUGOSZLÁVIÁBAN. Törökka- Szent Miklós-utca' 4., Fek'eténé. ÓRA- ékeszerjavltások, 'éksZe-,
nizsán lévő 8 hold szántó el- RÓKUSI szép szo'ba-könylvás, rek készítése legszebb kivitelcserélhető SZegCd vagy kör- speízos lakásom
elcserélném beii, olcsó árban Mülhoffer-,
nyékén lévő ingatlanért. Gyer- hasonlóért, vagy két
kisebb nél, Széchenyl-tér 9.
tvámos-utca" 6" III. öüi. "i.
HETIK C L aiákitását és festé-'
kétszobásért. OsiZHltCtt 23.
SOLLINGEN hajnyirógép 44 20 BELVÁROSI 8 szobás, kom- sót minden kivitelben és Sziaacélollók 9 28, önborotvapenge fortos lakásom
otcserébiéin ben vállalok Czíucr, Tisza L'.20 fillér, zsebkés 2 90 Fráter pestivel, vagy bútorral átall- körut 44.
műköszörűs, Mikszáth Kai mánnám. a Sürgőse jeligére.
JöKARBAN lévÖ egypárevezős utca 5.
KISEBB, nagyobb
liázőrzők,,
BÚTOROZOTT szobit, fürdő- egerésző cicák j ó igazidát keres- j
palárik'os csónak eladó. Megtekinthető Lechner-tér 1, Éar- EGY 3x4 iiziucutes ponyva el- szobával azonnal kiadó. Va- nek;
Kálvária-ufci
vámmal.
1
adó. Megtekinthetőr Széehenyi- dász-utca 8., I. 1,
I
szemben.
tér.
cukorkas
pavillon.
KIFOGASTALAN fehér sportMAKÓ legszebb helyéin, makocsi, kis jégszekrény,
110 JöKARBAN (évö zongora' ol- gánházban lévő háromszobás
DELMAGYARORSZAG
Voltos
leszámol ó-vii I anyóra, csón eladó. Hétvezér-utca 38a. modern lakásom elcserélném
szétszedhető veeckendház be- E L A D 6 Béesi-körutí, nagyfeikii szegedi belvárosi 2 vagy
politikai napilap.
8
rendezéssel eladó. Honvéd-tér emeletes ház, egy hoicí felső- szobással. »Áthelyezés* jelige.
Felelős szerkesztő:
városi fektoteföld.' Kossuth La3. szám. felső csengő.
DR. ANTALFFY GYÖRGY
KÉTSZOBÁS
összkomfortos
4+1-es Telefunken,
modern jos-sugárut 79, füszerbolt.
Felelős kiadó:
világvevő, szép kivilein,
al- ELADÓ szép fekete női ruha', belvárosi lakásom elcserélném
DR. ZOLD SÁNDOR
kalmi á r 700 forint, Amatőr- tűzhely, kisleány-esőkabát. ~ egyszobás tágas összkomfortos
i)Napos főnérleliért* jeligére.
Poigár-utca 21.
bolt, Dáni-utca.
porcéi 1 arikészlele! BELVÁROSI 2 szobás' összBILLIARDGOUYÓT
veszek, AIARKAS
elcserélhasználtat Is, Darázs kocsma, modérn szuper rádiót, kristálv- komfortos lakásom
készletet, vázákat veszek. Jel- ném ugyanolyan egyszobásért,
Retek-utca 43.
Szerkesztőségi telefon: 103,
»Tiszta« jeligére,
NYIRFARUD minden
meny- ige: »Privát tói*.
nyiségben kapható Juhász fa- REKAMIÉT, ottománt és min BÚTOROZOTT, különbé járatú, Nyomda! szerk^ztősé|i telefon
telep, Vadász-utca 7., telefon: den kárpitozott bútort, javítást szoba kiadó magányos ur réis olcsón és jót készít: Szeles szére. Polgár-utca 18.
137.
Kiadóhivatal: Kárász-utca B,
KÉTSZOBÁS összkomfortos, I.
ÜZLET berendezéssel. Belvá- .kárpitos. Attila-utca 2.
Telefon: 325.
ros forgalmas helyén, minden HASZNALT modern gyermek emeleti iakés a Belvárosban
szakmára alkalmas, hátsóhe- sportkocsi sürgősen eladó. — bútorral együtt átadó. Címeket
lyiséggel azonnal átadó. Jelige: Klauzál-tér 3.. II. t i . Wenin- sSnrgősen átadó* jeligére ké- A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
P,.-vezeiő: KONCZ LASZLO.
rem.
»Olcs6r,
ger.
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