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Összes papír és háztartási cikkek 
legolcsóbb beszerzési forrása 

F K L U D Y P A P Í R -
KERESKEDELMI KFT. 

Budapest Vll.v Dob-u. 106. 
Bzegedi képviselő: Ksrsay Kereskedel-

Ini Ügynökség Szeged, Gyertyámos-u. 6. 

i x Pogány Margit hazaérkezett. Ta-
tdtást, vizsgákra való előkészítést meg-
kezdte. Jelentkezés délután 3—4-ig. 
Bocskay-utca 8a, II . I I . 

x S. dr. Ileksch Ágnes dipl. közép-

Íik. tanárnő német-francia nyelvóráit, 
alamint vizsgákra való előkészítést 

Megkezdte. Bocskay-utca 8a, II . 11. 
x 800 pengő jutalom annak, aki ju-

£us 3-án a Széchenyi-téri piacon elve-
tett „Tökéletes házasság" cimü köny-

vet vissza hozza Fodor-utca 11. Fodo-
jrékhoz. 

í x Orvosi hír. Dr. Fischer Jenő fog-
orvos rendel Tisza Lajos-körut 20. alatt. 
[Gróf-palota), volt dr. Gerő Samu ren-
delője. 

! x Esküvő. Kelemen István és Pálfy 
Etelka ma délután 5-kor tartják eskü-
vőjüket a belvárosi templomban. 

x Esküvő. Timkó Erzsébet Adél és 
Kátay Emii 7-én fél 1-kor tartják es-
küvőjüket a fogadalmi templomban. 

x A MaDISz belvárosi csoportja ma 
délután 7 órakor rendkívüli taggyűlést 
tart uj helyiségében Széchenyi-tér Zsó-
tér-ház I I . em. Megjelenés minden tagra 
kőtelező. 

Párthirelt 
A Magyar Kommunista Párt bel-

Erosi szervezete szombaton, 7-én 
lután ?7 órakor a Kálvin-téri szék-
zban taggyűlést tart. Párttagok meg-

jelenése kötelező. 

I A Polgári Demokrata Párt Julius 
fcí-én, szombaton délután 5 órai kez-
ídettel taggyűlést tart a pártheíyiség-

en (Széchenyi-tér 5.j I . 1.)* melyen 
tagok megjelenését kéri a párlve-

etőség. 

Szakszervezet! hírek 
Szombaton, julius 7-én délután 4 

árakor a textilmunkások taggyűlést 
[tartanak a városháza közgyűlési ter-
mében a központi titkár jelenlétében, 

délután 5 órai kezdettel a Gépészek 

ÍKivezetők és Villamosgépkezelők Sza-
ad Szakszervezete tagyülést tart a 

szakszervezeti székházban. Dózsa 
György-utca 8. (volt Horthy M.-utca), 

délután 6 órakor a Szakszervezeti 
Ifjúság választmányi nagygyűlést tart 
• szakszervezeti székházban. Minden 
Ifjumunkás ott legyen. Vezetőség. 

! Vasárnap délután 3 órai kezdettel 
* kishalászok taggyűlést tartanak a 
izakszervezeti székházban. 

Földmunkások Szabad Szakszerve-
tete julius 8-án délelőtt 11 órakor nagy-
gyűlést tart Alsóközponton a Katona-
Vendéglőben, melyen a tagokat, de párt-
különbség nélkül mindenkit, szívesen 
Iát a vezetőség. Melegh Géza. 

— őrizetbe vét el. Szabó Hermina és 
Bogár Aranka szegedi lakosokat a rend-
őrség politikai osztálya junius 28-án 
őrizetbe vette azért, mert nevezettek, 
akik a Mars-téri hadifogoly kórház ban 
mint ápolónők voltak alkalmazásban, 
alkalmaztatásuk idejében több esetben 
a hagifoglyok rokonaitól leveleket, 
élelmiszert vettek át abból a célból, 
hogy azokat a hadifogolykórházban 
levő foglyok részére átadják. Nevezet-
lek több ízben hadifoglyokat meg is 
szöktettek. Ezekért a rendőrség neve-
zettek internálására vonatkozóiaga fő-
kapitánysághoz megtette a javaslatot. 

Szeged Városi Színház 
Igazgató: Dr. Bárányi János 

Műsor; 
Szerda, csütörtök, péntek, szombat, 

Vasárnap, hétfő, kedd, Brodszky Miklós 
világhirü operettje Radnóthy Éva fel-
léptével S z ö K I K a z a s s z o n y 
Operett 3 felvonásban. 

Julius 8-án, vasárnap délután 3 órakor 
Zenebona. . JazznneretL 3 felvonásban. 

Rendezik az erdélyi magyarok 
állampolgársági ügyét 

Elkészült az állampolgársági törvénytervezet 

(Bukarest, Julius 6) A romániai 
magyar népi szövetség továbbra is 
lankadatlanul dolgozik a magyarság 
sorskérdéseinek elrendezése érdeké-
ben. Nemcsak a felvetődött kérdések 
sokoldalúsága igényel sokszor alapos 
tanulmányozást, hanem a kívánságok 
néha érdekellentétbe ts ütköznek, 
amelyeket méltányosan és demokrali-
kus uton kell elintézni. A magyar 
népi szövetség fáradozásait eddig min-
dig siker koronázta. Ez annak tud-
ható be, hogy Groza Péter demo-
kralikus kormánya munkatársának le-
kinti a magyar népi szövetséget és 
teljes bizalommal viseltetik a romá-
niai magyarságot tömörítő demokrata 
szervezet szándékai iránt. 

Erdély két részre szakadása, majd 
a román ál lamba való egyesítése 
folytán különösen az állampolgárság 
kérdése vált nehéz kérdéssé. A ma-

gyar népi szövetság közbenjárása e 
tekintetben Is eredményt hozott. Az 
igazságűgyminiszter elkészíttette az 
északerdélyi lakosság állampolgársá-
gára vonatkozó törvény végrehajtási 
utasításának, valamint az általános ál-
lampolgársági törvénytervezetnek vég-
leges alakját. Mindkét javaslatból si-
került a sérelmes intézkedéseket tö-
röltetni. Mindkét törvény alapelve, 
hogy mindenki, aki 1940-ben bármi-
lyen címen román állampolgárságra 
igényt tarthatolt, román állampolgár-
nak tekinthető. Azok, akik bármilyen 
oknál fogva nem tartózkodnak az or-
szág területén, hat hónapon belül 
kérhetik felvéteiükel az állampolgá-
rok lajstromába. A törvény módot 
nyújt tehát minden erdélyi magyar-
nak arra, hogy állampolgári kérdéséi 
rendezze. 

öOd 

Feloszlatták a Széchenyi-téri piacot 
Évszázados szerzett jogokra hivatkozva, régi helyük visszaadását 

kérik a Tisza Lajos-körutra telepitett Széchenyi-iéri 
és Kis-utcai árusok 

MEGJELENT 
A füdőfuberkulózis 
k ó r - é s gyógytanának 

kompendiuma 
Irta: dr. Magyari István 

K a p h a t ó 

a Délmagvarország 
k i a d ó h i v a t a l á b a n 

(Szeged, julius 6) A piacrendészeti 
hatóság a napokban rendészeti és 
egészségi okokra való hivatkozással 
feloszlatta a Széchenyi-téri, meg a Kis-
utcai piacot és az ott árusító zöldsé-
ges, gyümölcsös, valamint paprikako-
fákat és virágárusokat áttelepítette a Ti-
sza Lajos-körutra. Szerdán már nem is 
volt sem a Széchenyi-téren, sem a 
Kis-utcában piac, ami meglehetősen 
nagy zavart okozott a vásárlóközönség 
körében. Nagyon sokan járnak ugyanis 
ide vásárolni és minden vásárlónak 
meg volt itt a maga házi kofája. De 
az árusoknak sem tetszett az u j hely-
zet, mert uj helyeiken törzsvendégeik 
nem találták meg, vagy pedig a mesz-
szeség miatt egyáltalán nem is igye-
keztek felkeresni őket, 

A Széchenyi-téri és Kis-utcai kofák 

ezért felkerekedtek és testületileg fel-
keresték dr. Pálfy György helyettes 
polgármestert, hogy adja vissza nekik régi 
helyüket. Hivatkoztak rá, hogy valameny-
nyien hivatásos, ipirigazolvánnyal biró 
piaci árusok, magyarul „kofák", akik 
évtizedek óta árusítanak a Széchenyi-
téren vagy a Kis-utcában. Akadtak 
olyanok, akiknek anyjuk, nagyanyjuk 
is kofa volt és már 80—100 esztendővel 
ezelőtt ott „székelt" zöldségével, vagy 
gyümölcsével, ahol most az unoka. Ezek 
szerzett jogaikat emlegették és anyagi 
okokat hoztak fel indokul kérésük tá-
mogatására. 

Pálfy h. polgármester meghallgatta 
a kofák kérését és megígérte nekik, hogy 
megvizsgálja az ügyet "és ehhez képest 
intézkedik a Szecheriyi-téri, meg a Kis-
utcai piac dolgában. 

A földreform gyors befejezésének 
szükségét hangoztatta Veres Péter, 

az OFT elnöke 
Nagy Imre földművelésügyi miniszter a dunántu l i reakciósok 

internálását követelte az OFT értekezletén 

(Budapest, julius 6) Az Országos 
Földbirtokrendező Tanács 3 napos ér-
tekezletre hivta össze a földbirtokren-
dező tanácsok és földhivatalok veze-
tőit. Mintegy 8) kiküldött jelent meg 
ezen az értekezleten. Veres Péter elnök 
beszédében elsősorban azokkal a nehézségek-
kel foglalkozott, amik még mindig késlelte-
tik a földreform gyors btfejezését. Hangoz-
tatta, hogy minden esetben a földigény-
lők érdekeit keli előtérben tartani az 
elé|ük kerülő vitás ügyekben. Sajnos, 
vitás ügyek még mindig akadnak. 

Különösen a Dunántul az. ahol még 
igen sok a tennivaló. Itt a földbirtok-
reform későn kerülhetett csak napi-
rendre, a túlsúlyban levő nagybirtokok 
és sok egyéb ok miatt a végrehajtás 
akadozik. Természetes is, hogy nagy 
különbség van az Alföld és a Dunán-
tul között, mert hiszen mig az Alföldön 
nem állt elég föld a földigénylők ren-

delkezésére. addig a Dunántalon telepü-
lőkre van szükség, hogy a nagybirtokok és 
a volksbundista svábság elhagyott földjei 
benépesüljenek. 

Nagy Imre földmüvelésügyi minisz-
ter is beszélt a résztvevőkhöz és beszé-
dében kijelentette, hogy reakció az, ami 
a Dunántulon legnagyobb mértékben 
akadályozza a földreformmunkálatokat. 
Vidéki körútján maga is tapasztalta a 
reakció aknamánkáját, mely főleg arra 
irányul, hogy megfélemlítse a földigény-
lőket. Erélyesen hivja fel a vidéki szer-
vezetek figyelmét a reakció elleni harc-
ra. A legkimeletlenebbül kell folytatni ezt a 
harcot, mert a földreform befejezése most 
már nem késhet. Internáltaim kell azokat, 
akik hátráltatják a földreform munkáját és 
a reakció malmára hajtják a vizet. Megál-
lapította a földmüvelésügyi miniszter, 
hogy a népi erők, akikre a földreform 
végrehajtását bizták, a próbát kiáltották. 

Gabonában kell űzetni 
az őrlési dijat 

(Budapest, julius 6) A MTI jelenti: 
A közellátási miniszter rendeletet adott 
ki, mely szerint a vámőrlésben a meg-
őrölt kenyérgabona őrlési diját kenyér-

S Z É C H E N Y I M O Z I 

Ma és mindennap bemutatjuk 

Kísért a mull 
Egy nagy szerelem története 

Főszerepben a franciák nagy 
drámai művésznője Michel Morgan 

Előadások kezdete: 3, háromnegyed 5 és fél 7. 
Pénztárnyitás délelőtt U-I2-ig es az előadás 

előtt félórávál. 

gabonában kell fizetni és vám cimén 
legfeljebb 2 százalékot lehet számítani. 
Gabona-, vagy kukoricadarálás után 
legfeljebb 8 százalék természetbeni ga-
bona és 1 százalék portás számitható. 
Bármilyen más díjazás felszámítása 
tilos. 

Kocsigyártó iparosok és a Fémipari 

szakosztály azon tagjai, akik kovács-

szenet használnak (tűzből dolgozók), 

kovácsszénszükségleteiket két napon 

belül az ipartestület hivatalában je-

lentsék be A szenet megérkezés után 

két nap alatt el kell szállítani, mert 

ellenkező esetben az igényjogosultság 

megszűnik, 

— A Szegedi Vasutasok „Hazánk" 
Dalkör vezetősége felkéri az énekkar 
összes működő tagjait, hogy julius* 
7-én, szombaton 6 órakor tartandó 
énekórán és megbeszélésen Szeged-sze-
mélypályaudvaron (volt pályamestéri 
tanfolyam) teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. Uj dalosok is jelent-
kezhetnek. 

— Részleges napfogyatkozás j a l i u i 

9-én. Budapest jelenti: A csillagvizsgáló 

intézettől nyert értesülés szerint a julius 

9-i teljes napfogyatkozás Magyarorszá-

gon is látható lesz, mint részleges fo-

gyatkozás. 3 óra 18 perckor kezdődik 

a jelenség, a hold tányérja ekkor kezdi 

elfedni a napkorong peremét. A fogyat-

kozás csúcspontja, mikor a hold a nap 

korongjának 65 százalékát fedi el. Ea 

4 óra 29 perckor következik be. Ettői 

kezdve állandóan csökken és 5 óra 20 

perckor befejeződik. 

A z o l v a s ó p o s t á j a 
Sajnáljuk, hogy leközöltük Horváth 

J panaszos levelét, melyben háziurál 
zsarnokoskodónak állította be. Ma mát 
tudjuk, hogy a háztulajdonosnak va i 
igaza, aki a folyton kellemetlenkei > 
és gyanús multu rendőrőrmestert jog -
san teszi ki lakásából. Horváth J . ne i 
házmester, csak bútorozott szobát L 
rel és ugy látszik, hogy a zsidó mun 
kaszolgálatos ^századnal vagy az újvi-
déki csapattestnél teljesített szolgáial 
brutális és feltétlenül megvizsgáland ) 
magatartását kívánja háztulajdonosával 
szemben is folytatni. 

Farkas Ferencnek Algyöre azt üzen-
jük, hogy ha elkerülte yolna a figye -
mét, olvassa el a Délmagyarország "ju . 
1-i számában a Rádió elnökének, O 
tutay Gyulának nyilatkozatát. Általába í 
lapunk olvasói sok kérdésükre má i 
meg is találhatják a felvilágosítást, ha 
gondosan olvassák a lapot. Igaza van, 
amikor a rádió nagy jelentőségét hang-
súlyozza s biztosak vagyunk benne, 
hogy a műsor is mindenben kielégíti 
majd a rádióhallgatóság komolyan tw 
nulni és nemesen szórakozni akara 
részét. 

»Egy ujszegedi Iakos« aláírással ért 
kezett levél a szerkesztőségbe. zUjV 
szegeden — mondja a levélíró — 
annak ellenére, hogy a Belvároshoz 
tartozik, teljes anarchia uralkodik1,' 
mert a hiénák és fosztogatók szints 
zavartalanul folytatják munkájukat.* 
Főleg a deportáltak és elmenekültek 
lakatlanul á l l ó épületeit fosztogatják 
s »ha sürgős közbelépés nem törté-
nik, ezek az épületek maholnap tel-
jesen kifosztva állanak*. j 

(Bár ez a figyelmeztetés kizárólag 
a rendőrségre tartozik, közöltük a 
lényegét. D e . . , Miért fél a figyel-
meztető a rendőrségtől? A demokra-
tikus rendőrség Csak hálás lesz, h a 
elmegy személyesen és előadja ta-
pasztalatait. Mi pedig ezt kötelessé-
gének is tartjuk.) 

Vasárnapi futbal lbajnoki 
program 

Vasutas-pálya: fél 5-kor SzF IE— 
MVSE, fél 7-kor Postás—Tisza. 

Méravárosi pá lya: fél 5-kor Móra-
város—SzEAC, fél 7-kor SzATE—DFC. 

Hódmezővásárhelyen játszák le a2 
SzMTE—HMTE mérkőzést. 

- O -
Gázgyár—Gyufagyár 4 : 3 ( 1 : 1 ) . 

A Gázgyár Jurka kapus j ó játékának; 
köszönheti a győzelmet 


