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Körlevélben hívták fel a katolikus az értelmiséghez pénteken délután
Az MKP és az SzDPcgy- mindazokkal az értelmisépedagógusokat az iskolák értékeinek séghizottsága
pénteken, má- get érintő időszerű kérdéjus 28-án Budapesten a sekkel, amelyekel a népi desportcsarnokban értelmisé- mokráciánk legutóbbi sikeeltulajdonítására
gi nagygyűlést rendez.
A rei, a két munkáspárt egyegyűlés szónoka Révai József elvtárs lesz. Elnököl dr.
Ries Islv án elvlárs. A gyűlési a rádió háromnegyed 6
órakor közvetiti.
A nagygyűlés foglalkozik

Budapest, május 25. (Tudósítónk
telefonjelentése)
Köztudomásu, hogy
bizonyos katolikus egyházi kórok népcllenes álláspontjának elfogadására és kiszolgálására terrorral is kényszeríteni próbálják a katolikus híveket, különösen a
plébánosokat és a katolikus
iskolák pedagógusait. Ennek a terrornak
legújabb
jele egy aláirásnélküu körlevél, melyet a
katolikus
egyházi iskolák tanítói már
több megyében megkaptak.
A levél igy hangzik:
1. Az iskolák értékeit a
katolikus pedagógusok sürgősen hellozzék biztonságba és szállilsák el az iskolákból.
2. Az iskola átadásai önként
nem
eszközölhetik,
esak erőszaknak
engedve
adhatják ót. Ellenkező esetben ugv a pap. mini a tanitó fenyítés alá esik.
3. Amint az
államosító
rendelet megjelenik, másnap a katolikus tanárok es
tanítók reggel a gyermekekel egyszerűen hazaküldik
minden inegokolás nélkül.

-ypnpia zi: ÁSoij *,>a|uo|jÍij| nökei. A Magyar Hadigonsok szünetelnek, amig más dozottak Szövetsége leszögeutasítást nem kapnak. Éli- zi, hogy a hadigondozottak
hez minden iskola ragasz- jórésze vallásos érzelmű s
éppen ezért helyesli a korkodjék.
Ezt a gépelt, aláírásnál" mány politikáját, amely az
küii levelet ót
megyébe egyházzal a békés megegyezés és együttműködés útját
küldték szét.
háború
Raik József esperes-plé- keresi. A gyilkos
áldozatai, a
bános felszólította Kalolai szerencsétlen
Ede katolikus kántortanítót: rokkanlak, hadiözvegyek és
az iskola értékes felszerelé- hadiárvákiazonban emlékezsét az államosítás napjára nek. Emlékeznek arra, hogy
oly
tüntesse el és hagyja el az kik voltak azok, akik
lelkes
buzgalommal
hirdetiskolát, söl állomáshelyét is.
a
Megfenyegette, ha mindezt ték a kexeszlesháborut
szabad
népek
ellen.
Éppen
nem'lteszi, őt és családját kiközösilik az egyházból. aM- ezért táviratukat igy folytatják :
gyarul ez annyit jelent:
bizonyos egyházi vezetők
Nem tűrhetjük, hogy
a
kiközösilés terhe melleit
Svov püspökük és társaarra akarják kényszeríteik. "akik 1914-ben megálni a plébánosokat és a
dották azokat a gyilkos
lanitókal, liogy eltulajdofegyvereket, amelyeknek
nítsák a magyar köztársatul iis áldozatai leltünk,
ság vagyonát és szabotálmost njal»b háború előkéják a demokratikus korszítésében segédkezzenek.
mány intézkedéseit.
Bizonyos, hogy a knlolikus örömmel üdvözlik az állap.edíy/óguso kunk
h elyén mosítást,'
lesz az eszük és szivük és
Esztergom
teljesen hatástalan
marad
Mindszenty
ellen
rájuk ez nz ujabb terrorkisérlet ís.
Megszólalnak
Esztergom
dolgozói is, azé a városé,
A háború áldozatai nem felejtenek
ahol az egyházi reakció feje székel
Az esztergomi
Az ország minden részé- magyar népi demokrácia el- szakmaközi bizottság 3000
ből egyre özönlenek a táv- len. A legújabban beérke- szervezett dolgozója tiltakoiratok a miniszterelnökhöz. zett láviralok közül különő zik Mindszenty József érA táviratok azt bizonyítják, sen figyelemreméltó
azok- sekprimás pásztorlevelében
hogv a magyar nép széles nak az állásfoglalása, akik s. foglaltakkal szemben.
A
tömegei megelégelték azt a legjobban tudják, mit jelen- szervezett dolgozók százezzavartkeltésl célzó és szét- lenek a háború borzalmai. res tömegei oszlallan lelkehúzásra sziló uszítást, ame- azé a háborúé,
amelynek sedéssel állnak a kormány
Ivet az egyház palástja raö- szitását oly
buzgalommal mellett az iskolák államosígé bujt reakció folvlat
a végzik a reakció sötét ügy- tásának kérdésében.

Szekfü Gyula
átnyújtotta
nagyköveti
megbízólevelét

használnak

Laké Succcs, május 25. A
Biztonsági Tanács vT'üZtet szüntess!? felhívására az arabok
» kitűzött időpontig nem válaszoltak. Később Anglia támogatásával a Biztonsági Tanácsban
a-t kértél, ttrt.y a Tanács
negyvennyolc órával hoszszuhbiisa meg a harcok beszüntetésére vonatkozó felhívás határidejét.
A szíriai de'egátus kijelentette,
liogy az arab államok vezetői
ma iilnek össze Ammanban,
transzjordánia fővárosában s
csak itt tudnak állást foglalni
-ebben a kérdésben.
A szíriai delegátus előterjesztése utáu rendkívül heves
vita fejlődött kl a Szovjetunió küldöttei és a szíriai delegátus között.

a jeruzsálemi

vók azonnali beszüntetését
kövelelték.
Végül a Tanács hozzájárult az
arab Indítványhoz és igy a
•Tüzet sziintessl? parancsra
adandó válasz határiwleje szerdn délig ollolődötl.
Az arabok taklikája szemmel láthatóan az időhúzás. Ez
azzal függ össze, liogy az arabok harcát támogató angol kormány helyzete a világ felháborodásának pergőtüzében egyre
súlyosabb.

Kedd reggeli jelentések szerint Jeruzsálemben és a Jeruzsálemhez vezető utakon súlyos harcok folynak. Délpaleszituiában a II aga na az egyiptomi
csapatokkal viv súlyos ütközetet. Az északi arcvonalon, a
Geuczáret lótól délre zsidó nehéztüzérség elsőizben szállott
Tarasenko ukrán és broiiilfco harcba a szíriai és iraki csapaszovjet delegátusok a bar tokkal.

harcokban

a

titkára, Kristomov, a külügyminisztérium k el c l európai osztályának
vezetője,
Molockov protokollfőnök y«
Grigoriev kövclségi
lauícsos. Svernik elnök a magyar küldöllség megérkezésekor meleg szavakl a' üdvözölte Szekfü Gyulát, Magyarország első
moszkvai
nagykövetét. (MTI

Debrecenbe

érkeztek

haajaincfuinali

A Délmagyarország

zsidók

Egy Exchange Telegraph
távirat Tel-Avivbót közli, hogy
a zsidó haderők vasárnap
Jeruzsálemben
elsőbben
használlak egy ágy úhoz ha
sonló uj titkos fegyvert.
Az Irgun Abdul!alt királyt felvette a háborús bűnösök Jis
tájára,

C s a k

Moszkva, május 25 Szegfű Gyula,
Magyarország
moszkvai nagykövete kedden déli egy órakor nyújtotta át megbízólevelét' S'verniknek, a Szovjetunió legfelső tanácsa elnöksége elnökének.
Az ünnepélyes
szertartáson szovjet réstú-ől
jelen volt: Zorin külügyminiszlerhelyettes. Gorkin, a
legfelső tanács elnökségének

— m a

Ma adnak választ a „Tüzet szüntessIfi
parancsra az arabok
Titkos fegyvereket

sülése velőitek fel. Rávilágít
Révai elvlárs az u j Függetlenségi Frontban az értelmiségre váró feladatokra és
megmutatja az
értelmiség
szerepéi és jövőjét népi demokráeiánkban

Debrecen, május 25. Tudósítónk éjjelt telefonjelentése.)
Kedden n kővetkező szegedi és
szeged környéki foglyok érkeztekNagy Imre (Pozsonyi-u. 18),
Nagy Ferenc (Bárka-u. 12),
Sisak János (Kistelek, Bocskay-utca 11), Csizmadia Antat
(Cserepessor 12). Csókást János 'Felsőközpont), Brenn Béla
(Sövényháza),
Zsíros Antal
(Kistemplom tanya U0>, Illadck Ferenc (Barát-u. 3), Hegyes István (Újszeged. Bérkertutca '47), Bugyon Mátyás (Újszeged. Szabadkal-ü. 10), Szabó
Miliálv (Szeged. Róna-U.), Szél
György (Felsőlanya), Szabó
Sándor (Algyő, Aradí-ü. 23),
Szarka Gergely (CsengeJe 558),
Farkas János (Atokháza 087),
Katona Mihály (Atokháza 53),
Tanács András (Királvhajom
325), Kócián Antat (Szeged1,
anyja: Horváth Piroska), Ilin
Ferenc (Szeged, anyja: Hambél
Julianna), Kiss B. Ferenc (Sövényháza). Katona László (Szeged,' anyja: Juhász Katalin),
Dávid Mihály (Tápé, Aradl-ü.),
Gyapjas Ernő
Mindszent),
Zsemheri Illés (Kistelek, Tanva 422\ Veres Ferenci .(Dorozsma, Gézám. 9), Gémes Jó-

r ö v i d e n

Tito marsall szűletésuapján üiinepélyesen nyitottak
meg Debjrecenbep a »Harc
és munka
Jugoszláviája*
cimü kiállítást.
A csehszlovákiai egyházak
felszólították híveiket, szavazzanak az egvséges jelölő
listákra.
Szerdán kivégzik a nagysármási vérengzés négy éliléltjét..

Lord Slraholgl, az angol
felsőház munkáspárti Ingja
Prágába érkezett, hogy a
csehszlovák—angol árucsere
forgalom kérdéseiről
tárgyaljon ós egyben megfigyelő lesz a vasárnapi választásokon.
Prágában hétfőn kereskedelmi és fizetési megállapodási írtak alá Csehszlovákia
és Jugoszlávia között.

hadilogotyszoloátafa
zsc'l Minds/oui Bokor Mihály
(Dombegyházak l'akró Lajos
(Tó-u. 6), Bakos Albert (Ak \ ő,
Pesti-u. 1), Suszter József Marös-u. 48), dr. rnróczi "Miklós
(Szeged, anyja: Szénási Ilona),
Bugyog József 'Tompa-u. 20),
Bürge r László (Szegvár'. Árva
Ferenc (Hattvtt-u. 50), Hulman
.Tenő 'Csengele 568), Stég Fülöp (Damjamrh-u. fi), Csáuyl
Péter 'Algyő, Géza-u. 5), Csanádi Dezső (Jósikn-u 5), F.samangó Ferenc (London i-krl I),
Fülöp T.ajos (Nagvszéksós 204),
Horváth János (Szeged), Horváth Antal (1012. Csenget©),
Fehér Márton (Felsőtanya 121),
Patosi József (Atokháza Sí>5),
Frányó Antat (DeszkV Frányái
István (Újszeged, Felsőkikölősor 15).
A fentiek szerdán indulnak
haza.
Hadifogoly iizeneíek

Debrecenből
ós MáramarosszigetrÓI
A Magyar
Kommunislíj
Párt hadifogolv-irOd'ájH ul«
Ián n kftvetkező egészséges
volt hadifoglyok
ü^enneHj
M ára m a r osszipjet r öl hozzátartozóiknak
Rátöri István (1909, l\uszornbor), Ilegyesi
Mihály,
(1909, Pulcz-utca 31.), Mo*
»ánv Antal (1908, Sövényháza)/ Ml ad in János
(1920,'
Csaba-utca 18.), Na®' Imréd
(1923. Szeged).
Némett*1
István (1903. Borbás-u. 26.fr
Szalur Simon (1909, Huny ad
utca.)
A Szovjelunióbál üzxunekg
Csánvi Károly felesésének,
Szegedre, Papdii Ferenc feleségének Dorozsmára, István-kert 30 Csenkci Isi vart
zászlós Szegedijei, Horváth
Tibor ffthndnágv Szegedre.

DÉLMAGYAROKSZAG

Változások

a bíróságok
és
vezetésében
bíró, főügyész Lee Tibor úllamügyészhelyettes
lesz.
Változás lesz a NOT vezetésében is: elnökké
Bojta
Béla miniszterelnökségi fiilamlilkárt nevezik ki. A budapesti államügyészség vezetője Alapi Gyula, a győri
államügyészség jelenlegi ve-

Sutyos vasúti szerencsétlenség
Rákospalota-Ujpest állomáson
Nyolc halott ó s hetven sebesült

zetője
lesz,
mig
népfőügyésszé dr. Borbély János törvényszéki tanácselnököt nevezik ki. A budapesti népügyészség vezetésével dr. Bodonyi Nándor jelenlegi nyircgynázi
állainügyészl bízzák meg.

fl? MDP törvényhatósági tagjainak
tótaiárása Pusztamérgesen

ayümölcszsák

Miért

aíudi el az
cipőexport?

angliai

A m e g s z ű n ő IPOK remekbe k é s z ü l t mintókat
csináltatott fix szegedi kisiparossal
Mintegy félév vei ezelőtt az cipész is. Drága nyersanyaguk,
1POK Ipartestületek Országos munkaidejük és pénzük fekszik
Központja) az egyes vidéki benne £l cipőkben.
szakosztályok utján cipőm inAlinál szomornbb. Iiogv az
Iákat kért több szegedi oipész- IPOK a min luk beküldése'uláii
kisiparoslól. Egyúttal közölte a fülcbotjál sem mozgatta,
azt is. hogy a külkereskedelmi majd egy hónap múlva visszahivatni, közvetítésével nagysza- küldte a cipőkéi - minden
bású angliai export indul meg, megjegyzés nélkül. A szegedi
amihez a cipészek bőven kap- cipészkisi'par nagyszerű érvénak az államtól hitelt és nyers- nyesülési lehelőségtői esett el
snyagol. A bek'üiaött, egyéni és még azi sem tudja, miért.
elgondolás alapján készöli minAz IPOK junius elsejével
tás közfii válasszák Vi a leg- megszűnik,
minden magyar kismegfelelőbbet. amiből azulan iparos osztatlan
örömére. Most
nagyban rotínelnek.
majd utódának, a deinokraA liir érliietö örömei kel- likus. egységes érdekképviseloll a szegedi cipészeik közölt. letnek. a' KlOSz-nak lesz a
Látták benne a magyar kis- feladata, hogv e/l u kérdési
ipar külföldi nagyrabecsülé- tisztázza és a szegedi cipészséi. ug^ aiiakaor örüllek a mun- kisipari - a szintén Angliákaalkalomnak is Tizen azon- nak szál lilét bulorkislparosoknal elsőrendű anyagot szerez- lioz hasonlóan — megfelelő
lek be, elkészítették a cipő- érvényesüléshez juttassa.
kel és l"! küld lék a/ IPOKnak
Az cxj
rá
m 'íja k \ ,10-• VSZONVOM!
Nem keli a piacra menni
lwn remekbe készüllek. Meglekinleltiik n Bárkányi György
•illái imporlbőrből. clsőnszlá- B a t o m f i f . z ö l d s é g f é l é k e t
nálam kell venni.
tyu kivitelien készitell kézi
rámán varrott,
háromszoros
talpú fekete férfiréleipöt. Eladási ára forintértékben 309
forinl. i)e hasonló remekműélelmi;/ rüzlot,
Kárászvel* té ./itctl a többi szegedi
uIca 8.. Rosm nnn-ház\

Fodorné,

a i u m i n i u m edény
•jrima minőségben

olosón

Tisza Lajos-körut 3S.

Pécs, május 25. Az ame- ság körébeu gyűjtés indult,,
rikás magyarok első
na- amelynek eredményéből Pévobb csoportja, amely a cseit a magyar népi demokrácia dolgozói számára
lagyarok
Világszövetsége
,
meghívására az
USA-ból tüdőszanatóriumot aka nak
nemrég érke/ell haza, vasár felállítani. Kiss Márton öreg
nap Pécsett járt, ahol ünne- munkás, aki 1919 ulán kénykijepélyesen fogadiák őkjot. A szerüli kivándorolni,
pécsi ünnepségieken több fon lentette, liogy az amerikai
to; kijelentés hangzott el. Igy magyarok egyfiil szándékozHirsch Paula, az amerikai nak harcolni a ma varordemokratikus nőszervezetek szági dolgozókkal a világegyik vezetője bejelentetté, béke fenntartásáért.
hogv az amerikai ma <ynr-

f

Három
hídmunkas
a népi
kollégiumért
A Kossulh Zsuzsánna Népi
Kollégium felkérésére a szered i közüli hid három munkása: Görög János, Görög
László és Fohsz
István
MAVAG vü íanyszerelők munkaidőn tuti rohammunkával
A földművelésügyi miniszter
átszerelte és megjavította a elrendel te, hogv a gabona arakollégium villanyvezetékeit. tását a viaszérésben kell megA hárem önfeláldozó hld- kezdeni és a teljes érés beállnuinkásnak ezúton mond kö- táig lehetőleg mindenütt he
szönetet a kollégium vala- kelj fejezni. Ara tógépeket csak
mennyi növendéke.
a községi elöljáróság engedéIvévei szabad használni nz

lek, ezek közül 8 szörnyetbalt és 80
incgseliesült.
Azonnal megindult a mentési munkálat, továbbá
a
vizsgálat a felelősség megállapításáról. Gerő
Ernő
közlekedésügyi miniszter a
halálos áldozatok hozzátartozóinak és a rászoruló sebesültek támogatására rendkivüli segélyként 20 000 fo- S'lnhátFüm-Művészei
rintol
utatdt ki.
" '
(*) Kacagó Délután. Május 27-én délután 4 órakor
a Dohánygyárban a Magyar
Múzsa rendezésében a Szegedi Nemzeti Szinház művészeinek
közreműködéséA Magyal' Dolgozók Párt- megjelenés minden tag ré- vel másfél órás kacagó műjának szegedi törvényható- széi-e kötelező.
sor lesz. 9(1 fiiléi— egvségsági tagjai csütörtökön regPénteken délután 5 óra- áru jegyek n Magyar Múgel fél 8 órakor találkoznak kor ismét
a Kálvin-téri zsánál, a Délmagyarország
a Kálvin-téri székház előtt, székházban jelennek meg az kiadóhivataléban "kaphatók.
hogy onnan
testületileg M. P. P.
törvényhatósági Utána a nagy meccsre lehel
Pusztamérgesre menjenek. Á tagjai.
menni.
(•) Várad! László, u Nemzeti Színház karnagya ma
R l y n ^ f l l V és minden más kártékony rovar sllen !•• este 6 óra 40 perckor a ráH L i r f H 78ÜLI biziosaliii védelem a kitűnő régi minőségű diózenekari vezényli. Miisor: Haydn C-dur (Medve)
vízmentes
sziufoniája és Csajkovszky:
Kapható: BHUSKNSH DEZüi papiraagykereskedés és feldolgozó Olasz capriccioja.
Özem Szeged, Ba csy-Zsilinszki-utca 22.

Budapcst. niájus 25. Kedden hajnalban a Rákospalota Uipcsli
vasulállomás
közelében a várakozó személyvonatba
beleroahnt
egy'tolató tehervonat.
Az
összeütközés következtében
a munkásvonal csomagkocsi|a és az első három kocsma összezuződotL
négy
kisiklott. A kocsikban
a
környékbeli munkások ül-

amerikai m r g y a r o K
tíidőszaaatórsumot építenek
a magyar dolgozóknak

iigyészsegek

Bojta Béta lesz a NOT elnöke
Budapest, május
25.
A i iűazsáfjügyminiszlérium
löbb birósagi és ügyészségi
vezető leváltásáról dóntótt.
'A budapesti Ítélőtábla uj elnöke dr. Nagy Miklós igazeágűgyminiszteri osztályfőnők, a btintelőlörvényszék
elnöke Sarlós Márton kúriai

$zerdu, 19-18 május 26.

Barcza Gedeon sakkbemn'afAh Szegeden
r.sűlöríöaön délután <) órakor a Mugyui-Szovjel Művelődési Társaság rendezésében
Barcza
Gedeon sakkmester
előadási és szimultán sakkhemulutól lart a Klauzál-lér
3.. II. 9. alalli nagyieremben.
Eddig 75 nevezés érkezeit Ive
BCépődij illelve nevezési dij
nincs. Mindenk.il szívesen Iáinak.
FT! 188 CSCLKOS

malac-fegláb
kilónkén! 7 ?o»im6rf

kaoható

PICK
szalámigyárban
Felsőfiszapart

Gardák! I
zsák . zsineg.
gazda
sági kötéi-éruszükségletü
kel legelönyösehben sze
rezhelik bc a G0 éve
fenálló

Poliák

Sámuel

cégnél, Tnkaréktár-u. la.

Betótíes, boros üveg
már kapliató

Tisza Lajos-körut

38.

Aratógépet c ak engedéllyel
lehet használni

Róth haílitott

cselben, ha az aratás meggyorsítása megkívánja, vagy pedig
a kézi aratásra egyáltalán nem,
va<-y a megszabott bérért nem
vállalkoznak megfelelő számban munkavállalók. Az ara tógép jogosulatlan használói ellen eljárást indítanak.

fabulornyár

Vasasszentpéter-ulca 3. (volt Bwii Répává?)

Védekezzünk a kukoricamoly
és aranka ellen
A földművelési miniszter felhivása
A földinivclésügyi minisztérium! nővén ye gé s/s égü gy i
szolgálata
nyomatékosán
felhívja a gazdák figyelmét,
hogy a kukoricamoly elleni
védekezés országosan kötelező és a régi kukorica és
cirok szárál legkésőbb junius 15-ig el kell haszná'ni.
Aki ezen a haláridőn lul
kóró! akar tárolni, köteles
azi elvernielni és a földből
kiemelendő részt
legalább
félmélcr vaslagságban szalmával és annak

ugyanolyan vas'a < földdel
beborítani, nehogy a molypillék kiszökjenek. Ha a veremből kóról szednek ki,
utána ismét azonna1 be kell
takarni a nyílást. A minisztérium szigorúan ellenőrizIclnj fogjá a rendelet belartásál és a rendelet ellen vétőket megbüntetik, készleteikel megsenimmisiük.
Az
aranka irtását
legkésőbb
junius 15-ig el kell végezni.
(MTI)

UittrmésfeeszoiQáltatásí

Csalt röviden

rendelet

Trmttun fogadta a zsidóAz. országos közelláí'téi lii- állam elnökét.
valal uj reiKteielével részleJunius k án
Budapesten
tesen szabályozza n lerméliyronián—magyar
'a'xlarugóbrszolgál látási
kötelezettség
teljesítésének módját. A ter- mérkőzés lesz.
ménybeszolgállalás ett -nőrzése
A luárhi'jyüdi
kegy hely
ugv lörlénik. hogv a beérkező temploma
felszentelésének
véteti jegvek ndalait a köz- 800-ik évfordulóján az ölségi elöljáróság a termény- teni postahivatal különleges
heszo'gáttntási naplóba vezéll.
A naplóba vezelell tételeket bélyegzőt használ julius 1—
:
az egxes gazdálkodók nyilván- 10-ig és augusztus 11- 20- g.
tartási lapiára is rávezetik. A
beszolgáltatásra fela jánlott ter- A U T O M A T A
ménye' átvevői a folyó évben
ANGVI'.nO TA.VK-Al ,1.0is a megbízott gyüjlőkereskeMAS. Doliányáruda, Kádőfc lesznek, akik vételi jegyei
rolvi-ntea 1.
állilanak ki az átveti lermén vekről.
MIMHN I I ELMISZEHFI
f i n o w s z e s z , rl'm, l i k ó r .
vágott baromfiI. (legki srbb
p a l i n k t kicsinyben és
részekben isi. jegyes áruit
nagyban
u n g é r
lff. T ó í h
A n d r á s
logélelmiszercsarnokban
szesznagykereskedő, SzeSziljobbat, legolcsóbban
ged. Vidra-utca 3.
vatekvir 7 20.
Az

államosított

L I P P A I
fürészgyár

korlátlan mennyiségben
kiszolgálja vevőit
fenyöfürész áruban,
é p ü l e t f á b a n , lécben
és f ü r é s z p o r b a n .
F e l s ő t l s z e p a r t 33.

K é s z
k o c s i k
NAGY VÁLASZTÉKBAN

Kovács

KÜCSIGYAUIO.
TOROK-l'TGA 7.

Szobafestést,
mázolási és buloriénye/é-.i < |sőrendüen. j illón vosnn vállal
SL'IIEMMEI. és líSDMOII, Sz|.
István-tér 7.
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Harc a iRáseapTcefcért
Sseeatea i t

Enyedi

előli

Munkásbiróság
a honvédkerillet

panamistái

A

:

7«Ik

p a r a n c s o l a í

A SzIT januM országos konferenciáján a szakszervezeti
A Délmagyarország olvasója a lap első oldalán különös
fiatalok akciói indítottak a tertudósítást talál. Körlevélben hívták fel ismeretlen lettesek
melés növelésére. A ©árak. Börtönre ítélték Sallai Istvánt, Nyers
a katolikus pedagógusokat, kiközösítés terhe mellett arra,
fizetnek itjumiinkásai januártól
Pétert és Ignáe? Ferercet
hogy az iskolák államosítása előtt az érteiteket vigyék cl aa
kezdve |öl>l> munkál vállaltak,
Iskolákból. Kassán a premontrei gimnáziumban a katolikus
hogy több áru, élelem jusson
A mult óv végén a e&egedi alhadnagyot a szegedi hon- hitoktatótól azt tanultam hogy a tízparancsolat minden
a közösségnek. Csepelen, a honvédkerületnél
tartott véd kerületi parancsnokság igaz keresztényre e©orán' feltétlenül kötelező, fölölte megnagyüzemekbon többezer ifjú- tisztogatás sorári derült fény gazdasági főnőkét
hivatali lep tehát, hogy a klerikális reakció lopásra akarja felmunkás kapcsolódott be és a
bujtani a tanárokat és tanítókat.
termelési verseny meglepő rö- arra a soroza'os pun mám, sikkasztás miatt 5 évi fegySzent meggyőződésem ugyan, ho© az országban nem
viu idő alatt eredményeket amelyért a honv&ttörvény- házra, Zakity Emil törzsőrhozol t. Felfigyeltek az ifjak szék annakidején örley Zol- mestert 6 havi börtönre Ítél- akad olyan pedagógus, aki bedől ennek n felhívásnak,,
teljesítményére. Gál Gyula, tán ny. altábornagyot és te. A Kúria honvédfellebb- mégis azt hiszem, liogv az iskolák mielőbbi államosítása e
Ambrus Teréz budapesti ifjú- Tó Ui Géza gazdasági ezre- viteli tanácsa Német István- pillanatban a legaktuálisabb probléma. Nem azért, mintha
munkások Kossuth-díjat kap- de®! már elitéibe. Az öigy ra vonatkozó ítéletet meg- a felekezeti pedagógusok csakugyan vétenének a hetedik
lak
szakasz ellen, de annak és a oknak a kezében, akik igy
mellékszereplő,i. luunkáshi- semmisítette és a szegedi
Március 15, u csepeli dol- vóság elé kerültek,
honvédtöj"vényszéket ujj el- iparkodnak szabotálni a demokratikus Kormány intézkedéseit, nem hagyhatjuk a kezében a gyermekek nevelésének
gozók munkaverseny-felhivása
Zakity irányítását. A ' gyermek lelkének megfertőzése ugyanis súSallai István, a HEKÖB járásra utasította
után a szakszervezeti ifjúság
termelési versenyét muukaver- parancsnoka, aki alli3dnagy- büntetését viszont jogerőre lyosabb bűn, mint a tízparancsolat bármelyik paragrafusának megszegése.
sennyé építette át. Nem indí- bői lelt örley alatt G. H.emelte.
tottak külön ifjúsági munka- százados, Nyers Péter törzsversenyt, hanem bekapcsolód- őrmester és Igmácz Ferenc
lak a 'felnőllek országos moz- szám vivő alhadnagy a hongalmába országos keretekben.
A temetési verseny budapesti védség nevében saját hatapasztalatai alapján az ifjú- szonra kötőit üzleteket. Igy
munkások, ifivezetők legjobb- Sallai István és Nyers Péter
jainak meghallgatása
után 15 mázsa búzát vásárolt ha>IIare a másodpercekért* jel- tósági áron felül, viszont
Őrizetbe vették „vitéz" Gera Andrást, a nyilas
szóval dolgoztál; ki mozgalmuk Sallai és Ignácz Ferenc a
alapelveit/Ennek a munUavev- honvédség' jóléli
lteszerző
számonkéröszék elnökének öccsét
seny-mozga lómnak kúl ön Ieges
kiutalt
szeinponljai vannak. Elsősor- központja részére
Gera ekkor hirtelen előHetekkel ezelőtt lűrl ad- utlal nem fegyverrejtegetési,
ban az, hogy a munka során, 1 iszlmennyiséghől 14 mázsál tunk arról, hogy fegyverrej- hanem betörési bűnügyben. rántotta bonekését és azzal
elfekelézetl.
a termelési' harcban auninkástámadt a meglopott
ortegetés miatt őrizetbe vetSfjuság önmagát nevelje. DolA fiatalember, aki múltja
A munkáshiróság
Sallai ték Gera András 22 éves küvostanliallgatóra,
gozzunk és a munka tüzében
ellenére
is
hallgatója
ínég
Istvánt egy évi, Ignácz Fe- bekházi
orvostanhallgatót.
mi is uj emberré formálód1a szegedi egyelem orvosi aki csak nehezen tudta leijunk - mondja a verseny- rencet másfél évi és Nyers Gera egyébként
>márkás«
fakultásának."
a napokban fegyverezni és átadni a
Péteri
lialhőnapi
börtönfelhívásuk. Dolgoznak, a szercsaládból származik, apja
Gera
a
betört egvik
kollégája rendőrségnek.
számot nagyobb igyekezettel büntetésre ítélte. Vnlnmeny- az elmúlt rendszerben rotagaTisza Lajns-fcöriili laká- rendőrségen eleinte
forgatják, de az mellett n köny- nylüket kél hónapra kitiltot- konsága révén a vitézi cídott, de a bizonyítékok súvel is lapozzák.
ta Szegedről és az ítélet hír- met is megszerezte. E z az sába.
lya alatt megtört és bevallapi
közzé
télelére
kötelezte
Harcol a másodpercekért a
előkelő rokon Gera Isiván, A betörés reggelén péuzköl- lotta, hogy ő követte el a
szakszervezeti ifjúság. Jobban
a nyilas
számonkéröszék csöiikérés ürügvével meglá- betörést Elmondotta, hogy
és szakszerűbben dolgozik, A Kúria ítélete
egykori
elnöke
volt,
akit togatta Ismerősét, terepa pénzt közvetlenül a bemunkamódszereket tökéletesít, a szeged* honvédkerilkésőbb halálraítéltek és fel- szemléi tartott
lakásában,
fogásokat sajátil eJ. hogy az
törés után elszórakozta és
let
sikkasztó!
felelt
akasztottak. Gera
Tslván majd délulán. amikor senki
üzemben több áru készüljön,
elitta.
odahaza,
gyorsabban, olcsóbban és jobb
Budapest, május 25. A unokaöccsének, Andrásnak sem tartózkodott
az aranyórát a Bagolyvárminőségben, Tanul az ifjú- szegeali: b onvédtörvényszélí neve most Ismét szerepel a feltörté' a lakás ajtaját és
nevű vciidéglőb(m 30 -íoiMiilmunkás a muiikaverseiiyben. annakidején Német István bűnügyi krónikákban, ezellopott egy aranyórát, ért elzálogosította és a 23
Kis tanulóköröket alakit, melyegy 25 grammos arany- grammos aranvláncot I.nczben elsősorban politikailag képezi
magát.
Öntudatban,
láncot, egy felöltői és 2i»0 kó ékszerésznél egy márka
marxista-leninista
szemlélet forintot.
nélküli'karórára cserélte be.
ben, nemzeti érzésben erőGorát a rendőrség őrizetA meglopott kolléga esle
södve lép ki onnan. Szakmájávette észre a betörést és be vette. Eljárás indul az
hoz szükséges elméleti tudást
is olt szerez és otl bővili áltaazonnal Gerára
gyanako- órára zálogot adó vendégKecskemét, május 25. Kecs- tág reggel 7 óráig elvégzi munlános ismereteit Is.
kemét polgármestere felter- káját a vásárokon, de a köz- dott. Elindult megkeresésé- lős ellen is, mert vétett az
Szeged ifjumunlkásai részt- jesztésben kérte a belügymi- hivatalokban csak 8 órakor rc és rá is akadt Teleki-ut- aranyrendelet ellen és amivesznék e mozgalonihan. A niszteri, hogy a város közhiva- kezdődik a munkaidő. A fel- cai lakásának
kapujában, kor áz órát jogos tulajdonoszakszervezeti
ve z e t üképző -talai részérc uj hivatalos mun- terjesztés alapján a belügymi- ahol felelősségre vonta a sa ki akarta váltani, 5 forintanfolyamból már kirajzottak káid obeo szlást engedélyezzen. niszter engedélyt adott, hogv betörés miatt.
tos uzsorakamatot követéit.
az üzemekbe a mozgalom Az indokolásban rámutat a pol- Kecskeméten az eddigi 8 órás
munkaidőkezdet
helyett
reggármester.
ho-gy
Kecskeméten
szervezői. Sorra alakullak és
működnek a iHarc a másod- — mint általában az agrár- gel 7 órától délulán" 3-ig tartiercekérl tanulókörök válla- városokban — a falusi lakos- sák a hivatalos órákat.
Cserkésznap
Íatainkban. Egyes üzemekben
már becsülik a SzIT ifjúmunkást. hiszen Szegeden is termet és itt 3s nemsokára uj
emberként lép a felnőttek tárA Magyar Cserkésztiuk Szö- rendeznek a cserkésztiuk. Ellsadalmába
vetségének V. kerülete csütör- nek keretében a magyar szabadságküzdelmek korszakairól
Az általános városrendezési rendőrhatóság száll síkra é,s tökön nagyszabású cserkész- emlékeznek meg dalokban, jenapot rendez Szegeden. Ennek
tervekkot
kapcsolatban
a
köazt
szerelné,
ha
ez
az
állomás
Szeged-nsgvét kér
zönség köréből, de a rendé- a Széchenyi-téren, a Tombáret- műsorában a serdülő ifjúság lenetekben és szaralatokban.
Szeged székhellyel
szeti hatóságok részéről is fel- vendéglő és a városi idegen- minden rétegéi érdeklő bemuaz a kívánság, hogy a forgalmi iroda közötti részen tatókat tartanok. Délelőtt a
ffishundsrozsne merült
most több állomásra befutó épülne fe( modern kivitelezés- cserkészvezetők beszélik meg
Átiratot kapott a polgármes- autóbuszokat e © központi fek- ben. Üvegbőt építendő váró- az időszerű ifjúsági feladatokat
ter Kiskundorozsma nagyközvésű állomásra őssziKmlosit- Csarnokra és kezelőirodára gonség elöljáróságától, amely sze- sák. A tervezet szerint erre dolnak. Az utazóközönség és Farber József országos ügyrint a I'EIiOSz több mint száz a központi állomásra érkezné- a 'kiskereskedelem nem egé- vezető elnök vezetésével.
aláírással beadványt intézett a nek be és innen indulnának a szen osztja a rendőrségnek ezt
Délután fél 2 óraikor a franközséghez és ebben azt kéri, MA VAUT, a város és a ma- nz elgondolását. Helyesli a
fiaországJ vMáflanAereeröl
hogy
Dorozsm.it
csatolják gánkezetésben levő vonalak központi autóbuszátlomás terNagy-szegedhez. A headvany autóbuszai. A nagyfontosságú vét." azonban azt kívánja, hogy
készült Ifimet mulatják be S z e g e d
Telelőn: 4 9 Q
részletesen megindokolta az kérdésben az áJ [ahircndőrsíeg azt a Klauzál-térre helyezzék
a Rákóczi Moziban 50 ftié
Ma
utoljára
az
aláírók kívánságát és főleg közlekedést osztálya szerda ahol felbontanák n jelenlegi
res briyárafcfeal.
arra a na© előnyTe hivatko- estére értekezletet "hívott egy- emelt keramit kockákkal épült
zik, ami abból származna, ha be, amelyen ezt a problémát burkolatot és igy a tér min- Utána 5 órakor a Rákócziügyes-bajos dolgaikkal nem kívánják megbeszélni. A köz- den részében egyenlő magas- téren látványos cser ké szírem ukalandorfii nr.
kellene a 64 kilométer távol- ponti autóbuszáJlomás létesí- ságú lenne. A kiskereskede- tntóra kerül sor, majd este a
ságú megyeszékhelyre, Szen- téséért különböző rendészeti lemnek az álláspontjai a mai Stefánia-sétányon 8 órai ke/
HÍRADÓ
tesre menni, hanem a szom- okok miatt elsősorban maga a értekezleten ki is fejtik.
(lettel szabadság tábortüzet
széd Szegeden intézhetnék el
dolgaikat. Az elöljáróság ugy
Csütörtöktől
határozott, hogyfeliratotintéz
a belügyminiszterhez,
amelyben azonban nem azt
kéri. hogy Dorozsmdt csatolDivatárut
Kötöttárut
Harisnyát
ják Szegedhez, hanem azt, ho©
Fürdőruhát
Fehérneműt
alakítson uj megyét a kiskunRövidárut
dorozsmai járás, valamint Szóiig. Deszk, 0- ós Ujszentiván.
szincs bűnügyi film.
Gyálanagyrél Ós Csanád me-

Betört

medikus kartársához,
meglopta
és bonchést fogott rá

Kecskeméfon reggel 7 órakor
kezdődik a hivatal

A Klauzál-téren legyen
a központi autóbusz átfomás

lesz csütörtökön

Szegeden

széciwm
filmszínház

E f á t k o z o t t hajó

MINT

EDDIG — UGY

EZUTÁN

IS

az EXCELSIQR HMISNYAIUÍZ-hóf

lescu magSbói Szeged városából. Az uj megyének szélhelye
Szeged lenne,

Cégtulajdonos:
Szilágyi Sándor

Tisza Lajos-körut

Takarékosság köuy.
vecske é r v é n y e s

Ember-

Előadások 4—6—8.
Pénztár délelőtt 11—12 é:
dé'lulán fél 4 órakor.
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A Szovjetunió alkotmánya
teljes vallásszabadságot biztosit
Alexej

moszkvai
palriarcha
a kormányhoz
való

Moszkva, május 24. Nemrégiben Dan Dulles, a Reuter-Iroda moszkvai tudósitója levélben kérdéseket intézett Alexej pátriárkához és
felvilágosítást kért tőle
a
szovjet egyház helyzetéről.
Az alábbiakban közöljük a
tudósító kérdéseit és
az
'Alexej patriárka
feleletét.
— A szovjel egyháznak a
kormányhoz való viszonyávé)l külföldön
különféle
helytelen magyarázatok terjedlek cl. Meg tudná-e ön
határozni az egyház jelenlegi helvzetél a Szovjetunióban?
A pravoszláv egyház n
Szovjetunióban a legineszszchbnicnő támogatás! élvezi a kormány részéről,
amely nagy figyelmei fordít az egyház szükségleteire.
— Az egyház leljes szabadsággal rendelkezik belső
ügyeiben?

nyilatkozata
viszonyáról

— Sok fiatal férfi és
nő
lartozik-e a szovjet pravoszláv egyház tagjai közé?
— A pravoszláv templomokat megfelelő számban
látogatják ugv a gyermekek. mint a felnőttek és
nz idősebbek is.
— Mi az ön véleménye
Sztálinról, mint a
szovjet
nép vezetőjéről?

i

dolgozók

a szovjet

egy ház na k

—/Az, hogy Szialln a szov
Jet nép zseniális vezére,
ismeretes az egész világon
cs ezt elismerik
barátaink, sőt azok is. akik nem
rokonszenveznek velünk.
Élihez ínég hozzáteszem,
hogy Sztálin részéről az
egyház a legnagyobb jóiiululaltal találkozik min
den
felmerült
egyházi
kérdésben.

egészségééri

Szeged egészségügyi újjáépítése
A háború sok kárt Okozott
Szeacd egészségügyi intézményeiben. A város céltudatos
és erélyes munkája azonban
hamar kiküszöböl le a hiányokat és megalkotta a gyógyító
és megelőző orvosi munka biztos bázisát: egy nicsszclekintő
újjáépítési tervet.
1945 tavaszán kiütéses tífusz
ütött ki :i városban. Ezt a veszélyt n feltornyosult nehézségek ellenére az egészségügyi
vezetők gyorsan elszigetellek,
majd megszüntették és ezzel
az emberek ezreit mentetlók
meg a gyilkos kórtól. Ezután
indult meg Szegeden a tulajdonképpeni egészségügyi újjáépítés. A szükségkórháznkat
leszerelik, mert már működik
a szinte semmiből étetrehivott
00 ágyas ferlözőkóeház. Min-

den orvosi kerületben, beleértve a tanyát is, helyén van
a hatósági orvos. A rászorult
csecsemőket.
gyermekeket,
anyákat 1945 januárjától 14
egészségvédelmi kör várja,
ugj'anakkor az MNDSz és a
Nemzeti Segély is készségesen
siet a nélkülözők segítségére.

Vigyázat!

Írógép
szélhámos
garázdálkodik
Szegeden
Dr. Zápori Dezső orvos mossággal.
feljelentést tett a rendőrséA
rendőrség
körözést
gen egy ismeretlen férfi el- adott kl a 180 centiméter
len, aki kicsalta írógépét. Az magas, világosszürke ruhát
ismeretlen az orvos távú'té- és kalapot viselő szélhámos
tében látogatott el ;
ellen.
Kigyó-utca 5 alatti lak.'- i >j
—
és olt azt mondotta Z á p o n
anyósának, hogy a
veje A rókusi VHBS?
küldte el írógépéért, amit
zászlóavatása
javíttatni kell Az írógépet
A Volt Hadifoglyok Bajtársi
meg ís kap la és arról
egy
rókusi
csoMolnár aláírással
ellátott Szövetségének
vasárnap zászlóavató
átvételi elismervényt adott. portja
ünnepséggel egybekötött kulAz orvos, amikor erről este lur- és táncesfélyt rendez az
értesült, azonnal látta, hogy ujszegedi Vigadóban. Reggel 9
szélhámossal akadt dolguk érakor a' rókusi kultúrházban
avatják a zászlót, délután 5
és megtette a feljelentést.
Ugyanaznap délelőtt
a órakor Újszegeden a koalíciós
pártok kiküldöttei és a VTIBSí
szélhámos dr. Eperjesi Kál- Központi kiküldöttje be.-zél.
mán egyetemi tanár Liliom- Este a csoport kulturgánlája
utca tf) szám alatli lakására előadást rendez a Szegedi Nemis ellátogatott és ott a ta- zett Színház tagjainak közrenár feleségétől csalt ki egy működésével. Mindenkit szíveÍrógépet hasonló
szélhá- sen lát a rendezőség.

Szened—Ferencváros

Minden intézmény nagy felmérkőzésre — május 27-én, csütörtökön ucmián ó-kon
szerelési hiányoknál küzd, de
a "Vasutas-stadionban .— kedvezményes jegyek a Dél.
a demokratikus lendület min— Ez elvitatlialnllan joga
dig áthidalja a felbukkanó akamagyarorszég kiadóhivatalában kaphatók. Állóhely 3
egvliázimkuak,széles mérdályokat. Újra működik a tű
forint, ülőhely 8 forint.
dőbelcggondozé és tépések
tekben él Is vele.
történnek a rendszeres nemi
— Megállapilhatia-e
ön,
beteggondozás bevezetésére is.
— Forum naptár. Huszon— Többet őröltethetnek az
hogy a Szovjetunióban telA tisztiorvosok megkezdik a aratók. A közellátási
kor- hatodikán, szerdán esle 9
jes a vallásszabadság?
dolgozók, a gyárak és üzemek
egészségügyi ellenőrzését, meg- mányzat megengedte az ara- órakor Borlnvik Sándor, a
— A Szovjetunió alkotmáfőszerállapítják a hiányokat és ezek- tóknak, hogy 40 kilós fej- Szabad Művészet
nya teljes vallásszabadsákesztője Évezredek realiznek megszüntetése céljából ér- adagon felül is őrölhetnek.
got biztosit.
tekezletre hívják össze a gyá— Elemi károk bejelenté- musa a képzőművészeiben*
rak és üzemi bizottságok ve- se. Killiekházán. A ki'ihek- címmel vetilettképes
előzetőit. felvilágosítják őket a háZii elöljáróság felhívja a adást tart.
Érdeklődőket
munkaegészségügy óriást jetéti*
fagy-, rovar- és aszálykárt szívesen Iái a vezetőség.
tőségéről és a tennivalókról.
szenvedett gazdák figyelmét,
\ Megnyílt KnkasszékfiirEzután az üzemi bizottságok kezdeményezésére 'gyors hogy kárukat írásban, vagy (lő! Gyógyít reumát, csnzt,
megindult az egész személyesen kél héten belül kösíVényt, női bajokat slb.
\ felszabadulás előli
a kat hurcolt el. A felszabadu- ütemben
Az írásban Kérjen ismertetőt. Jó háziségüigyt hiányok pótlása és a jelentsek be.
jobboldaliak hangadója volt lás után népbiróság elé ke- borén de zé se k
löké !e te sí t 1ése.iörténő bejelentéseknél kö- koszt. Olcsó árak.
Juhász Pál apálfalvi kán- rült, ahol hat hónapi bör- ÚJ fürdők, mosdók, öltözők , zölni kell a ponlos lakcímet,
x Konyhabútort lic.li 50
tor. Rossz néven vetle az tönbüntetésre jilél lék. A nép- kór.szerü WC-k épülnek, egyik- a gazdaság leljes térülőiét,
üldözöttek megkeresztelését ügyész fellebbezése folytán másik üzem 100-200.000 "fo- valamint a (káiTSzenvcd'eft forint részletre C0 százaiéit
rintos befektetéseket is végez, terület nagyságát és pontos előleggel. Könyves bulor,
is és azt hangoztatta: 'minMikszáth Kálmán-u. 19 sz.,
den zsidót ki kell irtani az ügye a NOT elé került, ahol megszervezik az üzemorvosi fekvései.
kapu alatt balra.
'anyaszentegyházból.* A há- a fasiszta kántor büntetését állásokat. 1945 vérién egy-két
üzemben már gyárgondozónő
x Vásároljon szaküzletben
horuban is résztvett és másfél évi börtönbüntetésre is működik', 1940 végéig pedig
x Nagy meglcpclésre száOroszországból értéktárgya- emelték fel;
elfoglalják helyüket a kikép- Adler odénve,sáritok, Tisza inillinti Junius 1-től kezdve
Lajos-körut 38.
zett üzemi egészs'égőrök.
gyűjtse Haas-áruliáz blokk— Közszemlén n gazdaiaj- jait. Nyári cikkeink megerBölcsőde egy sem volt 1945ben. ina már az ujszegedi és sfromok. Kübekh'ázan köz- kezlck. I-Iaas Fülöp és fia
100'Yo espresso bsbkáví 1*20 Kérje a népszerű OTTHON-szelelet 162 szegedi kendergyárban, a do- szemlére lelték Id a gazda- gyári áruház Szeged, Szó-,
hánygyárban,
lemezgyárban, lajstromokat. A lajstrom le- chcnvi-lér 15.
gyufagyárban, Somogyilelepen zárása ulán semmiféle utóx Zománc-, porcellánedóés a Nemzeti Segélyben van lagos észrevételt nem fobölcsőde. A napközi otthonok, gadnak el. A haszonbérbe nyek Adler edénycsarnokóvodák száma egyre szapororészeshrivclés b'an, Tisza Lajos-körut 38.
dik. jelenleg éppen Szatvma- adott, vagy
x Gyors- és gépírás fontozon készülnek napközi otthont alatt álló földet írásban Vagy
a haszonbérlők, részesbér- lván* (6 és 10 hónapos), kezSokai beszélnek
város- »is az elmondottakat és lel- létesíteni.
Ma már két iskolafogászat lők személyes megjelenésé- dődik főigazgalósági engeszerte arról az értékes és kes tapssal ünnepelte elődéllyel a dolgozók részére
dolgozik tel jes felszereléssel 'és vel kell igazolni.
mn még egyedülálló tanfo- adása Végén az előadót.
rendkívüli
kedvezményes
lyamról, amely a MadáchA munkástanfolyam elő- teljes üzemmel. AlsóköZpouton
létesült tüdőbeteggonaozó és
áron. EJőadó: dr. Ttózeu• utcai polgári iiskolúban in- adótermének falait a dol- is
D
V
G
a
S
Z
szülőotthon. A védőintézetek
Klára.
• ílult Horváth Ferenc
és gozók. nehéz tesli munká- felszerelése kevés kivétellel üzem: Tápéi u. 7 <0*1 (ícvlitbergné Griinwald
' Adniiyi István igazgatók'kez- sok állal készített
rajzok tökéletes, a védőnőket, ahol üzlet:Károlyiu.3 I B V p H M M I Hetenként 3 óra gyorsírás,
4 és fél óra 'gépírás. A két;
deményezésére.
dis/.ltik. A hallgatók rajongó erre szükség volt, kerékpárral
tárgy együttes tandíja lutvl
a hal- látták el. A fertőzlőkórház 1947
Az elmúlt napokban vé- szeretettel beszéllek
1
—. vSelyeiiiUernyAlenyész- 28 forint. Jelentkezni a Déla folyamén elegendő bútort és
gighallgattuk a tanfolyam lottakról és alig várják
kiadóhivaegvik művészettörténeti olő- kővetkező tanfolyami ineig- ágyneműt kapott. Az iskola- lírk figyelmébe 1 A Gazda- magyarország
>
• ari'isái. Éppen Erdélyi Mi- indilását. Ezt annál inkább szakorvosi rendelő újra műkö- ságii Főtanács és az országos lában lehet.
amikor dik. Tavaly óta a zőidkeresz- selyem tenyésztési felügyelőx
Csepel
100
mólói-kerékhály festőművész, a tanfo- is remélik, mert
les autó rendszeresen látohogy párt, kerékpárt, kerékpárlyam vezetője beszélt
a Martvn Ferenc, a budapesti gatja a tanyaxilág nehezen ség lehetővé tette,
minden
selyemlierityúte- gumit részleire szállít Markikül- m'egköze I i the tő részeit.
XVIIJ század művészetéről. .Művészeti; Tanács
nyésztő a gubó beváltás al- kovlcs műszaki üzlet, Tisza
A bosszú külföldi la paszta- dötte meglátogatta a lanfoEzen az elvégzett munkán
(volt Lajos-körut 44
latokkal rendelkező Erdélyi lyamot, a legnagyobb meg|- kivül még minőig sok a fel- kalmával a MOSzK,
15
egyéni stílusában,.
zaraa- elégedéssel nyilatkozott ar- adat és lerv, amit meg k'oll Hangya) Szövetkezeitől
x Rézgátíc. VrzolH, Meri'<>s kifejezésekkel, meggyő- ról és kijelentette, hogjy en- valósítani, hogy lépést tart- dió gubó átadása esetén 4 lol, Darsin, Agjrilox. Kerti*
méter,
30
kilón
felül
hat
ző erővel ismertette a" szá- nek az iskolának nem sza- sunk' a népi demokrácia nöméter. fiO kilón felül pedig nol, permetezőszer kapható,
zad művészetét s a nagy- bad megszűnnie, hanem in- vekvő szükségleteivel.
nyolc
méter tipusparaut tex- Niko'in clőiegyozhclő Mc/Ő»
s/amu lia'lgalőság lenyűgöz- kább fokozatosan fejlődnie
lilárut kaphasson hatósági gazdáknál. Valéria-tér 4.
ve hallgatta végig. Közben kell.
áron. A közérdekű
lextiligen sok hallgató jegyezi©
Biró I. ász ló.
myngokböl minden selyem- F i g y e l e m !
Mindenféle Jakato.sui unkát,
tenyésztő korlátozás nélkül
autógén haggewrtést, vágást
vásárolhat. Minden selyemTraktorok, mezőgazdasági gépek
rendelésre szakszerűen ka27-én,
íernyő lenyésztőniakl érdeke
szakszerű Javítása. Fogaskerekek
marása
Mit és javít. Késs tűzheléhát, hogy sürgősen Jelcntlyekéi raktáron Í22Í;
Űrnapján
cczzék a selyempele kíkellőnél, nehogy ebbfll a tced- Agócsi rerdfm
Igazgatóság.
I>cr»- ét lémönlide
gépműhely. . Cterxy-Mlhály.ulcu
4.
v p zm c nvből k!m aradjon.
Idfstosinssfor, Dplxí-if, 92b

Felemelle a NOT a fasiszta
apátfalvi kántor büntetését

Csütörtökön a STUHMER egész nap nyitva

Művészettörténet
a
manhástaniolyamon

Városi Gőzfürdő

D e u í s c h

J ó z s e f

zárva!

DfiMWACV Í R O R S Z Á G

Szcrdíi. 1(148 májúi 2«

H < r c

\ A r i iv»•; IN i)
Szerda, május 26.
Nemzeti Színház fél 8-ik0V:
Mélyek a gyökerelr,
Belvárosi Mozi 4, 6, 8-kor:
Sátán az emberben.
Széchenyi Filmszínház 4. 6,
;
8 órator: Elátkozott ha jő.
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakOl*:
Hallgatni arany.

— ,A Magyar Vöröskereszt
kéri özvegy Fodor Istvánnőt, szíveskedjék az irodát
felkeresni, (Széchenyi-tér 16.
I. em.) vagy lakcímét közölni.
— Vasárnap SzIT
lton.
ferencia S v é d e n . Nagyszeged. Csongrádi Csanád vármegyék területéről a szakszervezeti ifjúság
vezetői
vasárnap
reggel
konferenMuzeum: szén művészeti és
Az
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 ciára gyűlnek össze.
egésznapos megbeszéléseket
óráig.
Egvelemf könyvtár nyitva: a szakszervezeti székházban
tartják és olt minden aktufl—7" óráig.
Somogyi könyvtár nyilw ális kérdési tüzetesen megtárgyalnak.
9-7 óráig.
Apró Jenő: Kossuth Lajossugárul 59; Nyjlassv A. örök.
K. Botomé: ftómaí-körut 22;
Saígó Eva dr. K. Tichy B.:
Mátyás-tér 4; Frankó Andor;
Dugonics-tér 1.

x Piálal, érettségi vacsorát
rendezze a Vígadó terraszán. Minden esle harcsás
halpaprikás, táuc
— Anyák napja az ujszegedi kendergyárban. Az ujszegedi kender® ár
szakszervezeti nöbixollsága vasárnap délulán a testvérül
fogadolt ujszegedi általános
iskolával
együtt Anyáknapja ünnepséget rendezett,
A jéiIsikerül f műsort a gyúr
kulturgárda ja, a tanulóifjúság és a gyári napközi otthon apróságai adták
Az
MNDSz részéről Bohó Andrásné,
majd dr.
Király
Lászlóné tanárnő beszélt. Á
nőhizoltság hatalmas kiflikkel kedveskedett a
gyermekeknek. A szülők a műsor befejezlévcí meg sokáig szórakoztak a gyári zenekar muzsikája melleit.

— HeiUalfák Hódmezővásárhely ni polgármesteréi.
Kedden dél előli
ünnepélyes kerclek közölt iktatták
1)0 Hódmezővásárhelyen a
város
uj
polgármesterét.
Oláh Mihály elvtárs, volt
ország+vülési képviselőt. Az
installáción Szeged városát
Dénes Leó
polgármester
képvisel le. Megjelentek
nz
összes körnvéklveli városok
polgármesterei Gyáni Imre fő : snáu és Pintér Géza,
nz MDP nagyszegedi végreItajlóbizoHságánnk
ingja.
Dénes I.eó a testvérváros
nevében köszöntötte nz. uj
x Soffííriskola előkészít
polgármesteri
személy- és teherautó, mo— önálló üzemmé alakul torkerékpár vizsgára felelős» kerlészel. A város lanácsa ség melleit. Müller Béla, Vár
javaslatot tesz. n közgyűlés- utca 4. Főposta mellett. Tenek, hogy n kertészetet lefon: 618.
önálló üzemmé alakilsn át.
— A KISOSz
előadássoA kerlészel kifizetőnek és! rozatában kedden ifj. Kojövedelmezőnek mutatkozik mócsin Mihály elvtársj,
a
és igy a tanács javaslatát a-i szegedi
Szia kin a közi! Bi!
kisgyűlés és a közgyűlés bi- zottság titkárhelyettese bezonvosan elfogadja
szélt az államosítás gazdav szegedi konzervgyár sági következményeiről. Kittiuiikássáfa szombalon oste 7 jelentette, hogy a demokráórai kezdettel rendezi műso- cia a kiskereskedelmet nem
ros estfel kapcsolatos inunka- tartja kapitalista jellegűnek,
vorsenv fcluhavhtó ünnepé- cz.ért államosítására nem is
lyéi.
gondol. Az államosítás
a
— Egy évi börtönbünte- ki skereskedőt
kedvezőbb
tésre és bárom évi jogvesz- helyzetbe hoz.za, mert
a
tésre ilélte a népbiróság Ko- hároméves terv végrehajtávács-tanácsa Pang
István sa egyrészt több árut, másbácsbodrop i
földinivest, reszt" több vásárlót,
tehát
mert a Yolksbundba önként nagy fejlődési leetőségei bizbelépeti
tosi! számára.

r

Dr. Holieitlierg Pá-né felesége, dr. Balló Istvánné,
lszül
s h Bottenberg Éva leánya és dr. Balló Islván
Dr. mélységes fájdalommal jelentik, hogy
veje
hőn
szül
szeretett férje, édesapja, illetve apósa

dr.

ítotfenfrerg

PáI

ügyvéd
éleiének 62. évébeu Szegeden hosszas
szenvedés
után elköltözött az élők sorából.
Temetése 1948 május 26-án, szerdán délulán 6 órakor lesz a zsidó temelő cintermébőt.
Külön villamoskocsi
Dugonicsdérről.

— Csökkent a cninbanélfoütfségí, A munkanélküliek
közül e héten eddig kétszáz
munkást állítottak be küBizakodik a Szeded . . .
lönböző
közmunkáknál.
Már csat egy nap választ pel érkezik. Különvonat hozza
Ezeknek tnlnyomő részét a
zöld-fehérek
szurkolóit,
móravárosi zápor tároló me- et bennünket a zöld-fehérek a
elleni találkozótól, amelyre lá- amelyre már minden jegy eldencék építésénél helyezték zas készülődés folyik mind a fogyott,
éppen ezérL több* tár*
el, 35 női munkást az ujsze- piros-fekete, mind a zöld-fehér sasgépkocsi és teherautó indígedi kertészetnél alkalmaz- táborban. Szegednél bizakodó tását is elhatározták. De kütak, ahol a faiskolákban dol- a hangulat, a vezetőiméi csak- lönvonatok és autóik Is hozzák
úgy, mint a játékosoknál, ami a Szeged nem szegedi szurgoznak.
is, mert a Ferencváros kolóit a környékbeli városokx Hungária
Edényház éruiető
csapatában — mint Nádas Adolf ból és falvakból, éppen ezért
Tisza Lajos-körut 53.
kijelentette — az eltiltott Ru- ajánlatos a jegyekről szerda
— Elsikkasztotta a rábí- dason és Szabón fclvül a sérült délután 3 óráig kiadóhivatazott pénzt. Kakuszi András ónodi és Lakat sem játszhat. lunkban elővételben gondos51 éves városi altiszt 1947 A Fradi összetétele előrelát- kodni.
decembere óta
különböző hatóan a következő lesz:Henrii
Külön felhívjuk olvasóink
lételekben összesen 3623 fo- -- Csiszár, Kéri — Hemádi} figyelmét iTippszelvényünkre?,
Kispéler.
Csanádi
—
Simányi
amelyet mai számunkban he^
rint rábizott hivatali pénzt
sikkasztott el. A rendőrsé- (Hegyes), Kocsis, Deák, Tiha- lyeztünk ej. Az első helye-'
Gyetvai. Jellemző a sze- zetl egy ötös uj futballt kap,
gen beismerte a sikkasztást. nyi,
gedi bizakodó hangulatra az
Az altiszt ellen eljárás indul. egyik vezetőségi tag, Kemény a második helyezett három
szépirodalmi könyvet, mig a
x Evőeszközök Hungária Gyula nyilatkozata, aki az el- hannadjk ugyancsak 'könyvlenfél csapatösszetétele Isme- jutalomban részesül.
Edényház.
— A volt hadifoglyok baj- retében 2:1-os szegedi győA stadion részletes műsora'
egyébként a következő:
társi szövetsége szegedi cso- zelmet v á r . . .
12 óra: Húsos—Méiykul baAlbert edző irányítása melportjai pénteken este 6 órakor a Stefánia kioszkjában lett a csapat hétfon tartotta rátságos. fél 2: SzAK-Rikóösszgyülést tartanak. Min- utolsó erőnléti edzését, ked- czi I. osztályú bajnoki, fél 4:
den fürdés és masszázs volt, Déli JT válogatott -Közép JT
den Szegeden lakó volt ha- ma
este 7 órakor pedig játé- válogatott, 5 óra: Szeged—Fedifogoly bajtárs saját
jól kosértekezlet lesz a klubhelyi- rencváros NB I. Az egyesület
felfogott érdekében feltétle- ségben. Ez után állítják össze elnöksége ezúton is felhívja
nül jelenjen meg.
hogy,
a csapatot. A Ferencváros 'ked- a rendezők figyelmét.
x Ahuninium edény Hun- den erőnléti edzéssel fejezte csütörtökön délelőtt 11 órakor
Ixi előkészületeit,
Szögedbe pontosan jelentkezzenek n stagária Edéuyliáz.
— Burgonyabogul' Szege- csütörtökön délelőtt repülőgép- dionban.
den? Kedden reggel a gazdasági ügyosztályinak olyan
ISR kosaras döntök
s mindkél verseny rajija és behireket jelentellek,
amefutója a Széchenyi-téri Korzón
a tornacsarnokban
lyek szerint a szépen feji A
lesz]
Ma és holnap rendezik meg
•Jő burgonyát kártékony roMorva' Zsuzsa
rókusi tornacsarnokban a
var pusztítja. Az ügyosza vidék törbujt&ka
női
középiskolás
kosárlabdatályból azonnal
szakértőt
Budapesten rendezték meg
döntő mérkőzéseit.
küldtek a helyszínre
és bajnokság
A találkozó részletes műsora az országos vidélü női és
amennyiben tényleg burgo- a következő: Szerda délután féri! iőrbajnokságok küzdelnyabogár pusztítaná a veA női egyéni verseny
5 óra: Szt. Gellért Kereske- meit.
győztese Morvái Zsuzsi (Postést, nyomban lehozzák a delmi—Szegedi
Kereskedelmi,
földmivclésügyi minisztéri- 6 óra: Tetékdi Blanka Keres- tás), aki veretlenül nyerte 8
győzelmével a bajnoki ciinet.
um gépesített
apparátusát, kedelmi—Pécsi
Gimnázium. Ktublársuői ils igen szépen szehogy a veszedelem terjedé- Csütörtök délelőtt 10 óra: Te- repellek, a 4. helyet szerezte
sének elejét vegyék
lekdi-Szt. Gellért. 11 óra: meg Fürdők E. 5 tgyőzelemmel,
x Háztartási cikkek Hun- Pécs—Szeged, délután 4 óra: 5. Stibi 3, 8. Fürdők I. 2 győgária Edénvház Tisza La- Telekdi- Szeged, 5 óra': Szent zelemmel. — A férfi egyéni
döntőjébe Délikerületből csak
Gellért—Pécs.
jos-köriit 53.
Jávoiikai (Postás) került l>e, aki
az 5. helyet szerezte meg 3
győzelmével. Csapatversenyben
a Postás a' 3. helyen végzett.

port

TÖBBFELÉ ZIVATAR
Mérsékeli ílélnyofteH, nvusfall. később élénk uynsíaIi/é8zaknvii«jal! szél, változó felhőzet, többfelé záporeső,
rivalar. Á hőmérséklet inkább
csak nyugaton kissé
csikken,
APAD A TISZA
A Tisza alacsony vízállással Tokaj és Tiszafüred
közölt árad, máshol "apad. A iTksza vizének hőmérséklete Tisza becsnél 16. Tokainál 17, Szolnoknál 18. Sze(jCibiéi 18.3 fok. Mai vízállások: Csongrád 74 (21), Szejged 28 (23), A Maros Makónál 38 (15).

S•«!<iilalns fyéjyszert árak:
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délután fél 6-kor indul
» m

Űrnapján zárva lesznek az iizlefek
Csak a (ejárusok tarthatnak nyitva

Budapest, május 23. A kereskedelemügy i uiinlszlériiiin sajtószolgálata közli, hogy a korábbon megjelent
rendeletid ©'leniéiben Űrnapján » lejei árusító űrietek kivételével valamennyinytltármtfásu üzlet zárva
lesz.
— Fémipari lanfolyamok
Szegedcn. Az építésügyi míiniszléritim a felső fémipari
szakiskola utján júniusban
iv- és lángheggrszlő
vagy
autogén hegesztő, villám oshcggeszlő es fémipari szerszuixigépkezelői
ifim folyamot rendez Szegeden. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás az épilés- és köz*
munkaügyi igazgatónál, Széchenyi-tér 9., I. 2a.
x Tűzhelyek
Hungária
Edényház.
— Ár MNDSz felsővárosi
csoportja 30-án,
vasárnap
délután fél 5 órakor nagyszabású műsoros nőnajxit inrt a
Postásotthonhan. — Belépődíj
nincsen. Mindenkit szeretettel
vár a Vezetőség.
— A szegedi Ipartestület és
a KIOSz
előadássorozatának
keretében dr. Demény Alajos
kamarai főtitkár • Adóügyi kérdések* elmen szerdán "délután
6 órakor előadást tart az ipartestű lel márványtermében.
x Zoniáncodény Hungária Edényház.
— A szegedi Hegyközségi
Tanács és Szeged város
hegyközsége
irodáját
az
OrÓszlán-u. 4. sz. alól a Párisi körut 41. sz. alá, a volt
Gazdasági Egyesület helyiségeibe helyezte át.

Az üzemi Ld:daru/áliap:<ikvíg
he!' műsora:
Szerda: Csorepessor fél 7:
Vj!lamos—Vízinü, Hunvadi-tér
háromnegyed 5: Nvomdász—
Pénzügy, fél 7: Wiiiter—Gázgyár, Ády-tér féi 7: Márkus—
DEM A
Péntek: Ady-lér fát 5 óra:
Rendőrt.in—Egyetemi
düíg.,
Külső vasutaspúlya fél ö: Kisvasút—Konrerv. Huuvadi-tér 4
óra: Színház—Malomipar, 6
óra: KISOSz Kcrosk. alfc.
Hájas 30:
oLhuplal vÁlejtatövefMiny
Szegeden
Vasárnap délelőtt a Tisz<a
rendezésében a Széchenyi-téren bonyolítják le a 15 km-es
gyalogló és a budapesti nemzetközi uton a 30 kilométeres
olimpiai válogató futóversenyt.
Mindkét versenyre az ország
legjobb atlétáit nevezték be

60 éve legszebb, legjobb,
legolcsóbb! — K's-u, 3,
Javítások jótállással)

Tippszelvény
fi Szeged—Ferencváros mérkőzésre
1. Melyik csapol kezdi a
játékot?
2. McíyiK csapat végzi az
első parluobásl?
3. Melyik csapal rúgja az
első szanadrugást?
.4. Melyik csapat rúgja az
első szögletet?
5. Ki rúgja az első gólt?
15. Mi tesz az első félidő
eredménye?
.7. Ml lesz a végeredmény?
Név és lakcím
(olvashatóan)
(A szelvényt kitöltjük, kivágjuk és szerda délután 3
óráig leadjuk a Délmagyarorszng kiadóhivatalába, vagy
csütörtökön a meccs eiött
4 óráig a pályán elhelyezett
DéJmagyaiország urnák bármelyikébe.)
Egy" személy több szelvénynyet is pályázhat.
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Figyelem!
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Excelsior

Harlsnyaíiázból

Szakszervezeti

Hirek

Széi-díT, 1948 május 26.
Orosz zene. 0.30: Hirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea.
18.00: Dalok. 18.25: Nagy
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali s.
»Ezüstkörtbem.
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli világszínház:
20.00: A Falu Hangja. 20.30: A
torna 7 00' Műsorismertetés. Rádió Szabadegyeteme. 21.15
9.55: Áttelepítési kormánybiz- S«áv küldi szívnék szívesen .—
tosság közleményei.
10.00: 22.15: Zenekari müvek.
Hirek. 12.00: Harangszó, hírek. 14.00: Hirek. 15.15: RádióiskoJa: 15.55: MűsorismerKisgyülése k
tetés. 17.00: Hirek. 20.00: Hirek. sporthírek. 20.20: Hírek
A Magyar Dolgozók Pártja
és krónika oroszuL 22.00: Hírek Mii hallunk holnap? 0.10 törvényhatósági bizottsági tagHirek és krónika franciául. jainak kisgyülései:
0.20: Hjrek és krónika anffolul.
Újszeged! párlszerve/.el:
BUDAPEST II. 18: Ilirfek,
27-én, Csütörtökön Józscfle21: Hirek.
lepen. Erdélyi-tér 1., Jójárt
vendéglő, esle 6 órakor:
Szerda. májú* 26.
Perjés Sándor.
Junius 3-án, csülörlökön esBUDAPEST I. 7.20: Regle fél 8 órakor kultúrház:
geli zene. 8.00: Jó egészség
Bedő Kálmán.
negyedórája. 8.15: Délelőtti
muzsika. 9.00: Mindenki mu- Belváros II. pártszervezet:
zsikája. 12.15: Asztali muzsi28-án, pénteken
Iparoslaka. 13.00: flcrzen. 13.15: Vinouciskola esle 6 órakordéki cigányprímások.
14,10:
Dr. Száva Lajos.
Májusi krónika. 14.30: ráz
31-én, hétfőn Ady-téri egyeOpera műhelyéből*. 16 00-fcor: tem este 6 órakor: dr. Baseli
A Hcrrer-Bacsik-SchlotthaueT
Béla
jazzliárm'as. 16.30: Néger spirituálék. 17.10: \ Hadifogoly Fedortelept pártszervezet.
Iliradó rádlúKözleményet —. 29-én, szombaton Fodor le lepi Kör helyiségében esle 7
17.15- A Vöröskereszt közleórakor: Jenei Sándor.
ményei, 17.10: A Szakszervezeti Tanács műsora. 18.00: ósomogyitetep! pártszervezet:
Szovjet írók nntolomája. 18.40:
29-én, szombaton III. utca
A Rádiózenekar játszik. 19.30:
83. este 7 órakor: Szárán
A Falu Hangja.' 20.30: Heti
Ferenc. 31-én, héttőn VII.
szemle. 20.55: Az 1848. évutcai párlllázhan esle 7-kor:
ben. 21.45: Időszerű kérdéökrös Dezső.
sek. 22.25: A
Vöröskereszt
Felhívjuk a párlszerveze.lek
közleményei. 22.30: Hangos
Heti Sporthíradó. 22.40: To- vezetőségeinek figyelmét, liogy
kísgyülésekel gondosan és
tóliirek. 22,45: Esti zene. 23.15 a
lelkiismeretesen készítsék elő.

Rádió

A Kereskedelmi
Alkalmazottak Textil szakosztálya szerrövidáru üzletemet
dán. 26-án délután fél 6 órakor laggyülésf fart, megjeleh e l y e z t e m át. D i v a t á r u k , h a r l t n y & k , rSvIdíru szaküzlet.
nés kőtelező.
Szabóknak engedmény.
A ruházat! SzIT
szerdán
délután 5 órakor alakuló ütést
lart a szakszervezeti szókház— Az Újságíró Otthon hlPárthirek
ban.
'
tcí. Vasárnap déleltöt 10
A ruházati munkások szakórakor a Szinész-Ujságiró
Ma üéiuláii 6 órakor a Kál- szervezete junius 1-én női szalahrlarugóro érk őzés
előkészítésére értekezlet lesz. Az vin-tér! -léVháznnk kistérmé- bászat! tanfolyamot indít, A
dija 10 forint, tagok
érdekeltek
szíveskedjenek hen az összes kerületi és iize- tanfolyam
uil propagamlslák részére ér- a pénztári órák alatt jelentkezmegjelenni.
lekeilelet toriunk. Felhívjak a zenek.
— Börtöntöltelék. Lázár propagandista elvtársuk ('gyeiA közalkalmazottak! egyeteIstván szegedi szabósegéd mét, hogy reltétleniil jelenje- mi alcsoportja taggyűlést fart
márciusban töltötte ki a nek inejü
pénteken délután" 5 órakör a
Méravárosiak Ügyelem! A székházban. Megjelenés köteCsillagban bárom évi fegyházbüntetését. Májusban a szerdai pártnap után a párt- lező.
Az élelmezési
szakszervezet
Berzsenyi-u. la. számú ház bizalmiak ás pártmunkások fölr
elől egy őrizetlenül hagyott tétlenül jelentkezzenek fontos felhívja a sziiikvizipaii munkavállalókat. liogy szerdán fél
kerékpárt lopott el. Átvitte megbeszélés végett.
Felsővárosi
pártmunkások, 7 órai kezdettel taggyűlést tart
Újszegedre, a parlincnti füzesekben szédszedte, a gu- tizes csoportvezetőéi szerdán a székházban.
a Postásotthonban tarAz élelmezési szakszervezet
mikat eladta 90 forintért, a este
tandó pártnapon kötelesek ki- SzIT csoportja 27-én. csügépet pedig a Tiszába dob- vétel nélkül megjelenni. Kértörtökön délulán Tél 7 órai
ta. Mikor a 90 forint elfo- jük a jelenléti ivet a propa- kezdettel
műsoros qlőadást
gyott, a Vidra-utca 4. számú ganda vezetőnői aláírni.
tart a székházban, mindenkit
ászlalosmühelybő! egy íróBelváros II. pár I bizalmiak szerelettel vár a Vezetőség,
gépet lopott el. A rendőr- 26-án, szerdán délután 5 óra Belépés díjtalan.
ség rövidesen clfogla és át- kor pártfegyelmi terhe melA Magyar Közalkalmazottak
adta az ügyészségnek, ahol lett Jelenjenek meg Aradi vér- Szabad szakszervezete szegedi
tanuk
(Gizella)-tér
3.
szám
kihallgatása után
letartózegyetemi alosztálya péntekfen
alatti partliejyiségben.
délulán 5 órakor vezetőségi,
tatták.
Kerületi, üzemi oklaláslele- 6 órakor pedig taggyűlési lart.
\ Arany Doxa férfi karóra tősők és szemináriumi bizaLTanoncpanasznap szombaton
alkalmi árban olcsón eladó. miak részére a szokásos csü- délután l—fi-tg, kedden déltörtöki értekezletet
28-án, ulán 6 S-ig a SzIT-titfcárság
Fischer ékszerész.
pénteken 8 órakor tartjuk a Kálvária-uIca 10. szám alatti
— MNDSa| kecskést elepd Kálvin-tért székházunk nagy- helyiségében.
csoportja jelenti, hogy « termében.
A szabó SzIT vezetősége érkccskéstelepi községi általáA kerületi pártszervezetek tesiti tagjait, liogy szerdán délnos iskola Űrnapján dél- k&forvezetői szondán délulán után 5 órakor alakuló ülést
ulán 4 órai kezdettel tartja 5 órakor feltétlenül jelenjenek tart.
incj^ Anyák napi ünnepélyét meg Arany Jáűos-ulca 2. szám
a JvultuYl lázban. Az ünnepi alatt, a káderosztályon.
beszédei Klongja Miklósné
lart ja
\ Szegedi Ipartestület és
ORVOSI vizsgálóasztal komplett KCLÓNBEJARATU bulorozott
a KIOSz helyi csoportja előcukornál, csokoládét legelőgyönyörű íróasztal, könyvszekszobái keresek a város köz1
adássorozatának keretében
nyösebbetr
TANCTUDASOM tökéletesíteni rény* hozzávaló karosszék el- pontjában. Ajánlatokat a kif. h ó 26-án (szerdán) déladóhivatalba • Junius 1« jelszerelném. Modern láncok ta- adó. Kigvő-utca 1. I. 1.
ulán 6 órakor az Ipartestünllását vállaló tánctanárt kto- EGY 3 méteres pult, egy lak- igére kérek.
let nagytermében dír. Dekos állvány, egy ajtó, 2 ágy- OLCSÓBÉRÉ. a Belváros forre'sek. »Jazz« jeligére.
niénv Alajos kamarai főtitSzeged, Tisza L.-körut 48 997 946- 47. sz. Gyorsírást, párna. használt gramofon leme- galmas helyén üzlet berendegépírást, helyesírást a Major zek eladók. Cim Veresács-uí- zéssel, hátsó helyiséggel azonkár tart élőadást »Ad'óügyi
gyorsíróiskolában tanuljon.' — ca 14., üzlet.
kérdések; cimmei. Minden
nal átadó. Jeligfe1: Olcsó-.
|*a
külföldi
bükk,
száraz
Szeged.
Bocskay-ittca
4.
CIPó'l
olcsón
jót,
nagv
vákisiparos ott legyen!
BELVÁROSI szépfekvésű kelÉLETHC müfogak, fogtömés, lasztékban Primgel óa Berko* töszobás, összkomfortos lakást
— Y Szegedi Orvosok Szalögliuzás. felelősséggel, olcsó vilslói vásároljon! Széchenyi- cserélek ugyanolyan egy szoba,
árban Rácz Géza fogász. Mik- tér 8.
luul Szakszervezete Tudoösszkomfortosért, rilelyreálliKONYHABÚTOR, modern uj tásí költség megtéri léséért* jemányos csoportja szerdán minden mennyiségben kapható száth Kálmán-ulca.
délulán 6 órakor ülést tart Pesti Hazai Első Takarékpénztár- IIIHKAGYAPJUT, zsírosat ts, festéssel, ritkán látható kivi- ligére a kiadóba.
a Bőrklinikai előadó termé- Egyesület S7échenvi-tér 3. ésfonásra vállalunk. Fonógyár. telben, samoltos fehér tűz- FELSŐVÁROSI szoba Aranyba,
Kálvária-ut 211.
Cserepessor 9., 8—2-ig.
hely eladó. Deák Fercnc-u 22.
hon.
Kolab ülés: elnök:
MINDENNEMŰ kárpitosmun- t. emelet 1.. délután 4—5-ig. speizbói álló földszintes iúJcáSlrauh F. Bruno. Előadákát, javításokat Is, Ráözuál ELADó buzásláda, vasboronaj somat elcserélném Nagykörsok : Lfchinecker
István:
Polgár-utca 21.
céklaszelő. KccskenVótí-u'. 18. úton belüli kétszobás lakásra.
Közlemények késziliessen!
Nagy Hanna (Élettani In- HivataloM
POI.OSKA1RTAST garanciával 350-es DKW 100 százalékos • Keltősíobás* jeligére.
U'z.ct): Histaininnal és capSomogy tlclep!ek így elein! A végez a flián vállalat, Káivá- gumikkal si'urigősen eladó. —
saicinnal végzelt calórimet- Somogyitelepen lakó gyennfc ria-ulca 30.
Csengele, Csókásinál.
SEZLON. virágállvány, faji KULCSCSOMÓM elveszett kariús tapasztalatok. — ifj. Kekuek a himlőoltása május
polc eladók. Bocskal-ú. 13., F. rikával. Kérem a megtalálói m
He tényt Géza—Feuer István 30-in 8—10 óráig lesz ax V.
emelet 1.
'Élettani Intézet): A centrá- ulcal általános Iskolában.
Szécs'ény étterembe leadni. —
KEK AMIÉT, oilomáut 'és nüuHirdetmény. Tárgy: A ház- den kárpitozott bútort. Javítást ELADÓ 2 palánkos egypár- Vár-utca 2.
lis ás peripherias anyagviszo' is olcsón és jól 'készít: Szeles evezős csónak. Meíftekiinthető TÍZEZER forint
cserehahisi (Tkülömfcéséről. felügyelői szolgálati
készpénzzel
közreműködő társat kereselC
Gerendás Mihály—Cscfkó nyalt szabályozó rendelet végi kárpitos, Attiia-utca 2.
lljszegevl. Kovácsnál.
Értesítem a város TAVASZI cipő divatúidonságok I-a. száraz bükkfa és tatai da- üzlet átaliakitására. Ajánlatot
István (Biolog.
Int. Ti- rehnjtása.
közönségéi
hogv 12376/1948
hnny): Hislaminhatás és VI. számú határozatom haté- minden színben, nagy válasz- rabos szén korlátlanul kap- »5ü százalékt jeligére
tékban éikezlekt Angéla clpö- ható. Polgár-utca 2., fáspincB. KEDÖNYKl SZI'I'S. redőnyjavéralvadás. Cscfkó István
lyon kivitt helyeztem és a ka szatón. Széchenvt-lér.
Gerendás Mihályi (Biologv pukulcsok szanind használatát BÉLYEGEKET veszek, eladok. FARKASKUTYA házőrző, pat- vitái Hedőnyi pártól, Hefoviuá-i
(ínt/. Tihany): ' Histamlu- továbbra is engedélyezem. g Falus Lélyegkercskfedés, a fo- kányfogó. eladó. Tabán-u. 25. tus-pa'otíf MeiugforráskutnálPolgármester gadalmi templommal szemben. Jó állapotban lévő használt KOCSMAIIELYISÉGE-F k«reIvepari n a n*tagonismus.
félmfüléses kályhát vovZiVnlc. sek hérbe. Simon Nándor, NcI&kola-ulea 29.
mfestalűScs-nlca 8.
IIILLIYHDGOLYÓT
veszek, Fenyő testvérek.
vasrács, POLOSKA1KTAS1 garanciával
használtai ls. Darázs ko'csma, ELADÓ kirakalvédft
k Szetiedi N e m z e t i S z i n h á z heti m f i s o r a :
egv pár 37-PS fehér lánvtk'art- végez a Cián vállalat. Fek'eteRetek-utca 43.
sas-ut<a 10.
Szerda, 26-áu este fél 8-koi': Mélyeit a íy ibérek. Szelsz. NATIONAL kassza, üzletberen- pö. Holló-utca 10.
díszelőadás.
dezés. mérleg e/adó. Cim » MOTORKERÉKPÁR 175 kbo
WilHers generáljavtíott eladó.
Csütörtök. 27-én esle fél 8-kor: János rltéf. D. I. 20.
kliadöliivataiban.
DÉLMAGYARORSZAG
Péntek. 28-án esle fél 8 kor: Mélyek a gvükerek. K. M - ANGOL nyersgumlragaszló a Sajtos motorjavlljó Arany JApolitikát napilap.
bérlet
Vidra-utcában kaphatói Üve- nos-ulea 4. BMV., DKW' mtiMFelelős szerkesztő:
Szombat, 29-én délután 3-koi": lános vitéz. Ift. előadás.
gei tessék hozinll Vidra-utcai niotorok eladók.
Szombat, 29-én esle fél 8-kor: Idegen g vermek. Ip. előad.
kerékpárosnál!
FÉI, liáló bármilyen elfogad
DR. ANTALFFY GYÖRGY.
Vasárnap. 30-án délután 3-kor: János vilii'. Tauvai ifj. előad1.
haló árért eladó,' elcserélhető
Felelős kiadó:
Vasárnap, 30-án este fél 8-kor: Mélyek a ivükéi ek. D. I. 21.
DR. ZOLD SÁNDOR
L a c z k ó ó r a s és ékszerész. kerékpárért, ráiuóérl. BénzKárász-utca 14. Keresek kar- ügyigaZgatóságon a házfelügyeSzerkesztőség: Jókat-ulc* 4.
és zsebórákat (veckerórát is), lőnél.
Felelős szerkesztői telefon: 491
ezüstöt, brilliánsék szerck'ct magas áron. Ora- és ékszerjavlSzferkeszlőségt lelefon: 103.
Csütörtök, 27-én esle fél 8-kor: János vitéz. D. I. 20.
KIADÓ egyszoba,
előszoba
tást
vállalok.
Vasárnap, 30-án este fél 8-kor: Mélyek a gyökerek. ü. I. 21.
üresen vagy bútorozva. Damja- Nvomdai szerkesztőséi feleíoa
Kérjük a bérleteket 26-án OLCSó rádió Telefunken. vt- nich-ulca 11., özv. Tatárnó.
este 8-tól: 673.
délig átvenni
SZÉP
2
szobás
lakiásoni
elcseJágvevő,
alkalmi
vétel.
Kálvíllélfőu, 31-én este fél 8 kor: János vitái. D. II. 20.
rélném egyszobáséit a Belvá- Kiadóhivatal: Kárász-utca BL
rla-ntca 2., udvarban.
Kérjük a bérlcleket 26-án HASZNALT kfeméyfa hálószo- rosban. »Cseréljiink* jeligére.
Telefon: 325.
délig Atveiuil
ba, mü.szersaefcrény, darabon- SZORA-konylfás belvárosi laan Múzsánál ként is eladó. Antaloé, Ma- kás bútorral együtt átadó. — A Hírlapkiadó Kft. nyomán,
Jegyek kaphatók. bérletofc válthatók a Magyar
B.-veiZelő: KONC.Z LASZLO,
.Relváresf jelige
dách-ulca 8.
a üélmagyajrorvzfvg Haaőhivitalálűm,
i».. <
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