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1948 jnllüS, i a
- Dr. Málélfy congrádi alispán
femandoll. Dr. Máléfly Lászlé csőnteáiM alispán, akinek larlhalatlan
heh zetérc tnrnUsla malija miatt a
DélmagTararaág nemrég antaUII rí,
R öemökralíkns közvélemény nyótoisa alall lemendolt. Dlálélly szombaton délután közélte lemondásit Karirsonvl Ferenc főispánnal. A I61«pin a lemondási Indomásul vette.
— A villamosvasal klzponli igazgalésárának megbízottal Szegeden. Vasárnap Szegedre érkezeit Zerkovilz Rudolf,
a szegedi villamosvasút budapesti központi igazgóságának vezérigazgatója, az
Igízgatóság egy másik tagjának kíséretébe Amint megírtuk, az illetékes minisztérium ugy döntölt, hogy a városnak, amely az ősszel átvette a magára
hagvott villamosvasút vezetését vissza
kelf adnia az üzemet a cégnek. Ebben
az ügyben megindullak a tárgyalások.
X Halálozás. Fájdalomtót mélyen
megtört szívvel tudatjuk, hogv a legjobb
édesapa és rokon. Molnár József fakereskedö éietének 73. évében 8-án rövid
szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése 10-én délután 5 órakor a belvárosi temető kupolájából. Engesztelő
szentmise 10-én reggel 8 órakor lesz
bemutatva a rókusi templomban. Gyászoló gyermtkei István és Margit.
— A Délmagyarországi Személy éa
Teberantával Fuvarozik julius 15-én
délután 4 órakor alakuló közgyűlést
tartanak, melyre minden szakmabeli
érdeklódőt meghív a szabad szakszerűmet kebelében mükódő Dél magyarországi Személv és Teherautóval Fuvarozók Szövetkezetének alapító bízotta d
x F {vidéki származású Barnnyi Ró«s»t keresi Reirhclné Ozsválh Mariska. Arva-u. 18.
x Ügyvédi klr. Dr. Székely Ferenc
ügyvéd működését Tisza Lajos-köi ut
t i . szám alatt folvtatja
— Yrsslak kétest t Budapestről
jelentik: Somogyi Miklós, a közellátási
minisztérium uj államtitkára a következő felhívással fordul a magyar gazdákoz: „A háború következtében kevés
a kenyérgabona velőterület. A következő gazdasági évben a kényérlisztet
keverni kell és ezért a gazdák minden
tzántallanul hagyott földet és tarlót
kölessel vessenek be, hogy több és jobb
kenyerük legyen a magyar dolgozóknak. A közellátási miniszter magas
árat és olcsó iparcikkeket biztosit a
köles ellenében".
— Csehországban megtalálták a
ma;«ar katonai kSzépiskolásokat. Budapestről jelenlik : Most kapott értesítést a honvédelmi -minisztérium a Németországba hurcolt katonai középiskolások sorsáról. A katonai középiskolásokat a Ki éren felüli leventékkel
együtt harcba vetették a németek, a
fiatalabbakat pedig munkatáborokban
helyezték el Csehországban, Eger környékén. A középiskolások jelenleg is
régi táboraikban tartózkodnak. Értesilés jóit arról is, hogy Csehországban
több magyar leventecsapat van. A honvédelmi minisztérium lépéseket tesz a
leventék és katonai középiskolások hazahozatalára.

Szakszervezeti hirek
Héttőn, délután 2 órai kezdettel a
nyersbőr-, gyapjú- és tollkereskedftk
fontos ügyben taggyűlést tartanak Lechaer-tér b szám alatt.
A Délvidéki Iparos és Kereskedők
szabad szervezete közii az érdekeltekkel, hogy hétfőn délután 5-koi ?z őszszes alcsoportjainak elnökei és alelnökei fontos ügyben gyűlést tartanak
Lechner-tér G. alatt
Női szabók, fehérnemüsök, fűzősök. tnühimzők 10-én, kedden délután C órakor az ipartestületbon foulos ügyben szakosztályi ülést tartanak. Elnökség.
Felhívjak az összes Szegeden tartózkodó un- és női fodrászsegédeket
bogy kedden tagsági könyveikkel felszerelve délután 5 órára fontos tagértekezletre a szakszervezeti székházban
jelenjenek meg. Dózsa György-u. 8

Hadifogoly-hozzátartozók

figyelmébe

t

(Budapest, julius 9) A Budapeslcn
megjelenő Uj Szó, a Vörös Hadsereg
magyarnyelvű lapja vezető helyen
közli az alábbi nagyjelentőségű hírt:
Hadifogolyhozzátartozók az Uj Szóban két-háromsoros üaenclet küldhetnek a Szovjetunióban hadifogság-

ban levő rokonaiknak. Az üzenetek
közlése, természetesen, díjtalan.
Néhány hét múlva közölni kezd
jük a Szovjetunió hadifogolytáborai
ban levő magyar hadifoglyok üzeneteit is.

Színház

kíséretével. A népszerű múvészasszony
magyar nótázása oly közvetlen és elragadóan bájos volt, hogy a közönség
alig birt betelni vele. Ugyancsak sok
tapsot kapott a Banz.w-társulat másik
két művésznője, Hottv Éva és Halltr
Sándorné, az előbbi hatásos szavalataiért, az utóbbi harmónikás
számaiért. Természetesen nagysikere volt
Sugár Mihály mókázásainak és Qáthy
Pál szavalatának is.
A nőszervezet vezetőségének hölgytagjai fáradhatatlanul munkálkodtak a
siker érdekében, ami várakozáron felüli volt.

:-: Művészet

Orosz tábori színház vendégjátéka Szegeden
Vasárnap Szegedre érkezett a 3.
ukrán hadsereg tábori színháza és 11
órakor nagysikerű előadást rendezett a
Városi Színházban. Az orosz katonamüvészek remek produkciói valósággal
elragadlak a közönséget. A nagy sikerre
való tekintettel kedden este 6 órakor a
színházban megismétlik az előadást a
nagyközönség számára. Jegyek a színház pénztáránál vállhalók. A színtársulat kedden este emiatt nem tartja
meg előadását.
—o—

Deák Pálma és Bán Sándor
hangversenye
Két ideálista zenerajongó, két kitűnő
zenei talentum együttes hangversenyére
lelt meg vasárnap délelőtt a Városi
Zeneiskola nagrterme. D e á k Pálma
szopránénekesnő és B á n Sándor zongoraművész mutatta be művészetének
legjavát a zenekedvelő közönség előtt.
Deák Pálma drámai színezetű, hatalmas szopránhangja különösen az
operaáriák előadása alkalmával betöltötte a termet, sőt sokkal nagyobb
koncertterem is tele lelt volna ezzel az
életteli, dinamikus erejű, kissé éles, de
értékes hanganyaggal, mint ahogy a
dóm méreteihez is alkalmazkodott
hosszú éveken keresztül. Puccini-, Halevy-, Verdi-, Ponchielli- és Mascagnioperaáriákat adolt elő, műsora másik
részében pedig Schubert-, Respighi-,
Zádor- és Liszt-dalokkal ragadtatta el
a közönséget.
Az operaáriák közül Amália nagyáriáját énekelte legtökéletesebben az
„Álarcosbál" cimü Wnft-operából. Itt és
a „Parasztbecsület' Stanuzza-áriájában
érvényesült legjobban hangjának vivöereje és elóadasának megkapó drámaisága. A műdalok közül Liszt „Csodálatos dolog1' cimü költöi szépségű dalának pisnói aratták a legnagyobb sikert
Deák Pálma előadásában. A közönség
lapsokkal és virággal halmozta el a
tehetséges, rokonszenves énekművésznő t.
Bán Sándor elmélyült és tömör csiszolású művészete mind a Chopinmüvek, mind a Liszt-müvek előadásában kitűnően érvényesült A zene legbensőbb világának szépségeit érzékelteti játékával ez a komoly pianista s
előadása ugy hat, mint egy elmélkedő
müvészlélek vallomása mindarról, ami
szép s amiért érdemes .élni. Különösen
Chopin As-dur valcerét és Liszt Tarantuláját játszotta el azzal az elmélyüléssel és csiszolt technikai felkészültséggel, ami méltán kiérdemelte a közönség forró tetszésnyilvánítását.
Meg kell emlékeznünk még Paulusz
Elemérről, aki Deák Pálmát zongorán
kisérte azzal a pontos és simulékony
kidolgozással, amely elsőrendű zenei
szakembertől elvárható. Paulusz Elemérnek is része volt a hangverseny
szép sikerében.
(—!•)
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Párthirek
A törvényhatósági közgyűlés kom.
munisla pártáitúsu tagjai hétfőn délután G órakor a pártbázban értekezletet tartanak.
A Független Kisgazda, Főldmnnkáf
éa Polgári Párt szegedi szervezete julius 11-én, szerdin délután 5 órakor •
párt helyiségébea (Tisza Lajos-körut 20)
ertekezletet tart. A párttagok megjelenését kérjük. Elnökség.

Hirdetmény

A közellátásügyi miniszter 102.900.
KM számú rendeletében a kenyérgabona (buza, rozs, kétszeres) kőtelező beszolgáltatását rendeli el.
Ennek végrehajtásaképpen felhívok
minden, Szeged város területén Iakő
gazdálkodót, hogy a művelése alatt
álló szántóterület teljes nagyságát éa
az 1945. évben búzából, rozsból, kétszeresből, kölesből, árpából, zabból,
burgonyából, kukoricából Icaralásra
kerülő szántóterületek
nagyságát
holdakban és négyszögölekben megjelölve 1945 juláus 15. napjáig bc
jelenleni kőleies.
A bejelentéseken a belterületeit,
Vasárnapi fulballbajnoki
Röszkén,
Szcntmihálytcleken
laka
eredmnytk
gazdálkodók a közellátási
hivatni
Tisza-Postás 6 : 1 ( 9 : 6 ) Góllövők gnzdnoszlályánál (Széchenyi-tér 9. sz.,
Balogi 2, Borbély I., Hernádi, Fás- Zsólér-ház. II. era-'et), az é'sóközkerti, Papp illetve Csonka. A Tisza pont,
Királyhalom,
Felsőközpont,
megerőltetés nélkül győzött. Berkovics Ocngclo területén lakók a tanyaközjátékvezető Horváthot (Postás) a 2-ik
pont! illetékes elsőfokú közigazgatási
félidő 39-ik percében kiállította.
hatóságnál
kötelesek megtenni.
Méravároi SzEAC 1 1 : 0 (5: 0). GólJelen
rendelet
szerint gazdálkodólövők : Lovászi (5), Sándor (3), ördög
(2), Biró. A Móraváros lehengerelte el- nak kell tekinteni azt, aki szántóterületen akár mint tulajdonos (haszon:
lenfelét. Frankéi megfelelt.
SiATE-DFC 4 : 0 (2:0), Góllövők: élvező), akár mint haszonbérlő (fcPapdi (2), Törköly, MegyesL A SzATE lesbéríö) tényleg gazdálkodik.
biztosan győzött Simonyi a -Taullok
A kenyérgabonából beszolgáltatandó
megítélésében sokszor tévedett.
mennyiség: 2 bőidig 25 kiló, 2—1
MVSE—SzFIE 2 : 0 ( 2 : 0 ) Góllövők hokiig 50 kiló, 4 - 6 holdig 60 kiló,
Veres, Galamb. Győzött a-jobb. Ludvig 6 - 8 bőidig 80 kiló, 8 - 1 0 holdig
(SzFIE) egy 1 l-est kihagyott Wein- 100 kiló, 1 0 - 2 0 holdig 120 kiló,
traub jól bíráskodott.,
2 0 - 3 0 bőidig 150 kiló, 3 0 - 5 0 holdig
Si.MTE—HM TE 1 : 1 (1:6). Góllövők: Ladányi, illetve Biró a mérkő- 200 kiló, 50 holdon fclűl 250 kiló.
A gazdálkodó a búzából learatott
zés vége elő(t 3 perccel 1 l-esből. A
játékvezető a lí-es mégítélésébea téve- szántóterület után búzát, rozsból learatott szántóterület atán rozsof, adett.
kél
szeresből learatott szántóterület
Mőra Ifi-Haladás 1 4 : 0 (8:0).
SzTE-SzAK 2 : 0 (1:0) A SzAK •után kétszerest köteles beszolgáltatni;
A beszolgáltatásra kerülő kenyérfáradtan állt ki viszontagságos ut után
a pesti és hódmezővásárhelyi játéko- gabonamennyiséget köteles minden
sokkal teletűzdelt és alaposan meg- gazdálkodó a csépléstől számított 15
erősített szentesiek ellen. A piros-fehé- nap alatt valamelyik vásárlással megrek közül Kovács kapus, Szokoii és bízott kereskedőnek hatósági áron véCzakó gyalog tették meg az utat, a telre felajánlani, amelyről a kereskeszentesi csapatban pedig
szerepelt
Ébner Vásárhelyről és Pákozdi a volt dő vélelijegyei ad.
A gazdálkodó, továbbá az, aki n
Elektromosból Ezek a körülmények
mentik a SzAK vereségét. A szentesiek gazdálkodóiét természélbcni járandómindkét gólját Szabó lőtte, aki tavaly ságként kenyérgabonát kapott, ipar!
kevés híján a SzAK játékosa lett termékek ellenében kenyérgabonát
volna. A játékvezető ismyomta a ven- szolgállalhat be a közellátásügyi midégcsapatot.
niszter által megbízott szövetkezetek—oOo—
hez. Az ilyen módon hatósági áron
Budapesti elismerés
beszolgáltatott kenyérgabona
vételárának 25 százalékáért a szóvclkezca szegedi kosárlabdázóknak
kedvezményes áron, utalvány elBeszámolt a Délmagyarország 'tek
lenében
arról a háromnapos kosárlabda- nak ki. ipari termékeket szolgáltattornáról, amely egy héttel ezelőtt
Az a gazdálkodó, aki kenyérgabonazajlott le Szegeden budapesti
beszolgáltatásra
köteles, kenyérgaborésztvevőkkel. A budapesti vezenát
ipari
lerínék
ellenében csak aktők az egyik fővárosi lapban nyikor adhat cl, ha beszolgáltaíási kölatkoztak a szej»edi tornáról.
— Nagy sikere volt a tornának telezettségének teljes mértékben el«— számolt bc a hazaérkezett Var- get tett.
A bejelentéseket és a beszolgáltasányi Imre szövetségi titkár. —
tások
teljesítését a községi elöljáróÁllandóan, még a rossz időben is,
két-háromszáz főnyi közönségelőtt ság a termelői bizottságokkal ellenjálszotlunk. Kint voltak a mérkő- őrizni fogja és akik a rendclclbcn
zéseken a város polgármestere,, a foglalt kötelezettségeknek. nem tesznek eleget, azok ellen a legszigorúbb
párlok vezelői is.
eljárást
fogja folyamatba tenni.
— A szegcdi kosárlabdázókról
Szeged, 1945 julius G.
csak a legjobbakat mondhatom.
Dr. Dénes sk., h. polgármester.
A férfijálékosok játéktudása alig

A Magyar Nők Demakrallkai
Szövetségének
nagysikerű műsoros táncestje
Ragyogóan sikerült műsoros táncestet rendezett szombaton este a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége
a
. nHáálljftrkcrtjében. A táncest politikai célja az volt, hogy az egves
társadalmi rétegeket az igazi demo- marad a fővárosiaké a'a t, Makhult,
krácia szellemében egymáshoz közel- Kovács, Heiszig, Halász és Ke- Gyflmölciszövethozza a fehérasztal mellett, anyagi mény a legjobbak. A nők is tecélja pedig az, hogy a fiatal nőmoz- hetségesek, de jickik még sok a kezeti olcsó
galmi szervezetet támogassa.
tanulnivalójuk, Tóth Mária, CsiA kitűnő hangulatot, amely a zsú- kcsz, Halász, Lafleur, Salánki a
folt kcrlhelyiségben hamarosan kiala- legügyesebbek.
kult, növelte az ügyesen összeállított
előjegyezhető a GyümölcsBokody Károly vidéki előadó elműsor, amelyet Kuéücsrv Sándorné a
S
termelők
Szövetkezeténél
V > T J , \ l f * 2 . 8 * 65 ' 3 1 * 70 - 3 , * s ° . 42x10) nuszervezet kulturális szaEBztátyának mondja, bogy a budapesli lányokKelemen-u. 4, I. em.) szervezelóic nyil()Tr~meg, ismerlclvc az kal mintaedzést mulatlak bc, kiUiesel-molorhoz is jó,
dán, Jnliat 11-én délig,
P
robbanó sikerrel.
Elhatározták,
hektó tiszta alkohol % százalékos egyesület céniilJzZMnX X l n ű ^
nagyobb mennyiségben is.
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16 mázsa rézgállrért.
majd PríIfync~paTnóTfiy E va, a Magyar
előjegyzéskor kell lefizetni.
Kapható
Nok ^Demokratikus Szövetségének el-, kerül sor. Augusztusban pedig há- Délvidéki G-Umücslermelük és Kertétanfolya- szek lleizerzö és Értékesítő Szivet*
K a r s a y kereskedelmi ügynökségnél, noknöjc uiagyar nótákat adott elő rom!.apos jálékvczclöi
Boldizsár Kálmán ck'ánvzcuekaráuak I mot rendez a szövetség Szegeden. kezele Szesed.
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