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N A P I R E N D 
Szerda, április 2. 

Nemzeti Szinház: Este 7 érakor: 
TJégy jó mindhalálig. Prózabérlet A-7. 

Széchenyi Filmszínház: 3, fél 6, 
fél 8-kor: Szépek, szépe. 

Belvárosi Mozi: Fél 4, fél 6, fél 8 
órakor: örök Éva. 

Korzó Mozi? Fél 4, fél 6, fél 8 óra 
kor: -Néma kolostor. 

Muzeum.- Zárva. 
Somogyi,könyvtár: Nyitva 9-től este 

i74g. 
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 

este 7-ig. 
Si»ígálat»i g j ffjyszeríírak: 

Ugry István, Tisza L.-köruí 20; 
Frankó Andor, Dugonics-tér 1; dr. 
Kotsis J. Endréné, Földmives-u. 27; 
Zakai! örök. K. Máthé M., Valéria 
tér 1. 

fxg. —oOo— 
— Péntektől keddig szünetelnek 

a közhivatalok. A nagypénteki és 
húsvéti ünnepek, valamint az or-
szág felszabadulásának emlékün-
nepe miatt péntektől kedd regge-
lig hivatalszünet lesz a városházán. 
Ez alatt az idő alatt csupán in-
spekáós szolgálatot tartanak aíon-
tosabb hivatalokban . Ugyanilyen 
kormányrendelet intézkedik a töb-
bi közhivatalok húsvéti szünete 
tárgyában. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet áp-
rilis 2-án délután 5 órakor tartja 
szerda délutáni összejövetelét a 
székházban (Margit-utca 20., I. em.) 
melyre szeretettel- vá^ja tagjait és 
mlinden érdeklődő hittestvérét. 

— A szegedi állami kertészeli 
felügyelőség sürgősen értesiti az 
összes gyümölcstermelő gazdákat, 
hogy a »Novenda« permetezések-
kel nagyon vigyázzanak, mertmér-
(gező hatású, robbanékony anyag, 
éppen ezért a Novenda használa-
tánál "a legnagyobb óvatossággal 
járjanak el. * 

— MATEOSz fuvarfelvétel Baj-
csy ZsUinszki-u. 13. Telefon: 8-28. 

— A Nemzeti Szinház művészei 
a Belváros I. pártnapján. Az MKP 
Belváros I. szervezetének szerdai 
pártnapján az előadó mellett a 
Szegedi Nemzeti Szinház művészei 
ttivós műsorszámokkal szórakoz-
tatják a megjelenteket. A partnap 
kezdete este 6 ólakor a Kálvin-
tér 6- szám alatt. Mindenkit szíve-
sen lát a Vezetőség. 

— Hibaigazítás. Keddi számunkban 
Hudósitást közöltünk a szegedi rendőr-
palotában megtartott nyomozó tiszti 
tanfolyam vizsgájáról. Tudósításunk-
ban elnézés fblylán Péter Gábor ve-
zérőrnagy, az államvédelmi osztály 
vezetőjenek neve is szerepelt.- Megál-
lapítjuk, hogy Péter Gábor vezérőr-
nagy nem volt jelen a vizsgán, hanem 
Kemény Gábor vezérőrnagy, a rend-
őrség szak tanulmányi felügyelője yett 
azon részt és mondott beszédet. 

-— Hadifogolymeséért kétévi 
fegyház. Juhász Sándor alkalmi 
napszámos végigszélhámoskodta a 
környéket azzal a mesével,- hogy 
a család orosz fogságban élő tagja 
hazatért s a h'jatáron Qt bizta meg 
ruhanemű és pénzsegély szerzé-
sére. A boldog hozzátartozók min-
den kivánságát teljesítették, csu-
pán hozzátartozójukra vártak hiá-
ba. Azonkívül nem létező 5 má-
zsa fát is adott el, sőt édesanyja 
lakótársát is kifosztotta s végül 
az buktatta le. A büntetőtörvény-
szék most jogerősen kétévi fegy-
házra ítélte. 

— Az MKP Belv. II. szervezete 
Kárász-u. 6., huSvét vasárnapján, 
április 6-án este 7 órakor műsoros 
estet rendez, melyre mindenkit 
szeretettel vár a rendezőség. El-
sőrendű zene, büffé. 

— Gyomorrontásoknál egy-két 
pohár Ferenc József keserűvíz ki-
tisztit ja a tápcsatornát. Kérdezze 
meg orvosát! 

— Legnagyobb kincs a szem, jó 
napszemüveg védi a szemet a 45 
éves Sandberg céghez (Széchenyi-
tér 17.) megérkeztek a legújabb 
•divatú szemüvegek. 

mesedélután keretében 
Z.OO ú t t ö r ő i u z s o n n á z t a t m e g 
h ú s v é t v a s á r n a p j á n 

(Szeged, április 1.) ADélmagyar-
or'szág jnár minden vonalon bebi-
zonyította Szeged dolgozóinak, 
hogy a legkövetkezetesebben sikra-
száll Rimeíen olyan érdekért,, meté 
a munkásság, parasztság és a ha-
jadó értelmiség javát.- szolgája. A 
tavasz beköszöntésével a fiatalság 
felé fordulunk és 

200 fiatal » Úttörő? számára 
ímesedélutánt rendezünk 

a Kárász-utca 6. szám alatti Bel-

város II. pártszervezetünk helyi 
ségében. A mesedélutánon, mely 
húsvét vasárnapján délután 3 óra 
kor kezdődik, S e l l e i n ó Frank 
Lili vezetésével fellépnek a gyer-
mekek között nagy szeretetnek ör-
vendő gyerraekmüvészek: Horvay 
Lenke, Wittelsz Irén, Kertész Éva 
és még sokan mások. Az »Ultörő«-
ket a mesedélután meghallgatása 
után ízletes uzsonnán, látja ven-
dégül a Délmagyarország. 

Tizenötévi fegyházat kapott 
az apátíalvi gyilkos 

(Szeged, április 1) Kedden targyalta 
a rögtönitélö bíróság az apátfalvi me-
zőőr gyilkosának, Varga István föld-
művesnek bűnügyét. A zsúfolásig 
megtelt főtárgyalás! terem hallgató-
sága előtt falusi viszonylatban igen 
furcsa kép bontakozott ki. Az áldo-
zat, Vízhányó József mezőőr elker-
gette két évvel ezelőtt a feleségét, 
mert egészségtelen tünetéket észlelt 
r a j t a s az elkergetett feleség a je-
lenlegi gyilkos és felesége háztartá-
sába költözött, ahoí két éven át ven-
dégként élt. Vízhányó, ahol együtt 
lattá a két asszonyt, mindig beléjük 
kötött és trágár szavakkal 'illette az 
együttest. A gyilkosság napján is igy 

történj "s .Vargáné az urát hivta segít-
ségül, ald ' kapával "többször fejbe-
vágta Vízhányót, olyannyira, hogy a 
kapanyél is összetörött s a vérbe-
fagyott embert végül is otthagyták 
az árok szélén. Varga István együgyü 
vézna parasztember, ezzel ellentétben 
felesége és Vizhányóné teljesen egy-
forma öltözetben; még a harisnyájuk 
és szandáljuk is azonos volt, akarat-
erős együttesnek látszott. 

A rögtönitélő bíróság bűnösnek ta-
lálta .Varga Istvánt és 15 évi fegy-
házra ítélte. A két asszony (igya, 
akik felbujtóként szerepeltek, rendes 
bíróság elé kerül. 

Már május elején SiiegReztlik az állami 
fédőnöképző intézet épületének helvreállitásáf 
Turiaka István dr. a védőnők szervezetének egészségügyi 
munkájéfól 

£ kf£zeljo¥fiben mozgókórházak indulnak Szegedrfll a tanvavilágba 

(Szeged,- április 1.) Kedden Sze-
gedre érkezett dr. T a r i s ka Ist-
ván népjóléti miniszteri tanácsos, 
hogy a város vezetőségével tneg-
öeszélést folytasson a Tízegeden 
megszervezendő állami védőnő-
képző intézetről. A »zöldkeresztes? 
néven ismert Állami Védőnőképző 
Intézet a háború előtt közel száz-
főnyi hallgatósággal működött Új-
szegeden, de a háborús események 
következtében az intézet épülete, 
erősen megrongálódott és így a fel-
szabadulás után nem indulhatott 
meg p munka. Igen nagyjelentősé-
gű lenne azonban az intézet újjá-
szervezése, mert jelenleg csak Bu-
dapesten működik állami védőnő-
képző -intézet és egy vegyes inté-
zet Debrecenben, amely azonban 
ápolónőképzéssel is foglalkozik. Az 
intézeti élet megindításához első-
sorban az intézet rendbehozására 
lenne szükspg. 

Ez százezer forintba kerül és 
ezf az összeget a népjóléti mi-
nisztérium vállalná magára. 

)r. Tariska kedden dr. K a n y ó 
! 3éla egyetemi tanárral együtt D é -
n e s Leó polgármesterrel tárgyal-
ta ineg az ügyet és megállapodtak 
abban, hogy lehetőség^ szerint 

még .május elején megkezdik 
a munkát. 

A polgármester annál is inkább 
örömmel járult ehhez hozzá, mert 

ez áfe ujabb épitkezés is elő-
segíti a szegedi nagyarányú 
munkanélküliség leküzdését/ 

Dr. Tariska miniszteri tanácsos 
ezzel kapcsolatban elmondotta a 
Délmagyarország munkatársának, 
hogy szeretnék már az idén ősz-
szel, augusztus végén, vagy szep-

tember elején a tanfolyamokat is 
megkezdeni. 

— Egyelőre negyvenes létszám-
mal indul meg a szegedi védőnő-
képző tanfolyam — mondotta. A 
kiképzés azonban három évfo-
lyamból ál', igy a harmadik év 
végére a régi létszámot is túlha-
ladnánk és 120 védőnő kiképzését 
szeretnénk biztosítani. 

A védőnők munkájára vonatko-
zóan .dr. Tariska a következőket 
mondja: 

— -Munkájuk főként a családok 
látogatásában nyilvánul meg. Ter-
mészetesen ezt egyedül nem tudják 
elvégezni. Ezért már a múltban 
is igen hasznosan állították be se-
gítségükre a Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetségének tagjait, 
akik önzetlen munkájukkal dicsé-
retrcméltóan járultak hozzá en-
nek áz igen fontos feladatnak az 
elvégzéséhez. . 

A közeljövőben még _nagyobb 
gondot akarunk fordítani a ta-
nyávilág látogatására. 

Az országban három kisérleli • te-
lepet szeretnénk létesíteni. 

Az egyik Ilyen telep Szegeden 
lesz. 

Innen a "telepekről autókon járná-
nak ki a "védőnők' a tanyákra. Egy-
egy autón röntgenkészüléket is 
visznek és a yédőnőkön kivül gyer-
mekgyógyász, szem- és Fogorvos 
megy' velük. Az egyes tanyaköz-
pontokban gyűjtenék azután ösz-
sze- az embereket és az satszürésró 
vagyis az orvosi felülvizsgálat után 
a betegek kezelését nyomban meg 
is kezdenék, súlyosabb esetben pe-
dig szakorvoshoz utalnák. 

Azzal bucsuzunk dr. Tariska Ist-

vántól, reméljük, hogy mindeze-
ket a szép és feltétlenül megvaló-
sításra váró elgondolások.it a há-
roméves terv során sikerűt is élet-
rehivni. Addig is kívánjuk, hogy 
a szegedi Állami Védőnö'képző In-
tézet minél előbb megkezdhesse a 
működését és ezáltal a szegedi ta-
nyavilág pépének rentlszeres egész-
ségügyi ellátása, gondozása való-
sággá is váljék. 
h i ••• A 

Safalcaíí, 
borkűsav, 

keserűsé 
l e g o t c i ó b b a m 

SZEREDAINÁL 
nagykereskedőknek engedmény 
Cserzy Mihály n. 3. — Kárász u 10, 

S z i n h á z i v a c s o r a 

• a Kis Hungáriában 
Friss tavaszi sör. . Halhalöntegességek 

Jó hangulat 

Záróra nagypénteken 
és a felszabadulás ünnepén 

A nyiltárusifási üzleteknek, valn-
mint á íodTászüzleteknel*. nagypén-
tekre és a felszabadulás ünnepére 
elrendelt zárórája tárgyában ai 
14.300/1947. KSzM sz® rendélel, ai 
következőképpen intézkedik: 

1947 április hó 4. napján, n a g y -

pénteken- az ország egész területén 
valamennyi ludltárusitásj üzletet xa 
Üzletnyitás időpontjától délután 3 
óráig, a fodrásztüzleteket pedig dél-
után fél .6 óráig szabad1 nyitva tar-
tani. 

1947 április 5.. ndpján, a fel-
szabadulás ünnepén 'az ország egész 
területén az élelmiszer- és tüzelő-
anyagkereskedéseket reggel 8 órá-
tól déli 12 óráig, a fodraszrüziete-
ket reggel fél 8 órától 'déli 12 
áráig, a virágüzleteket reggel 9 órá-
tól délután 4 óráig és végül a ki-
zárólag cukorkát árusítói üzleteket 
reggel 9 órától este 8 óráig szabad 
nyitva tartani. 

— Felekezelelleni izgatáséit há-
romhavi fogház. Farkas Béla kun-
bajai földműves leventeszeltemben 
nevelődött s elég volt egy nagyobb 
szakállt megpiÉantania*-hogy a zsi-
dóság pllen izgasson. Véletlenül 
ugyan nem zsidó volt az izgatót 
szakállas alany, de az ötöstanács 
éppen ezért látta fennforogni az 
izgatás tényét s Farkas Béla vád-
lottat nem jogerősen háromhavi 
fogházra itélte. i 

Kivirágozlak 
a Széchenyi téri magnóliák 

A* szegedi természetbarátokat, 
nagv meglepetés érte. Az elmúlt 
két'nSfc) alatt keddre teljesen ki-
virágoztak a Széchenyi-téri mag-
holia obovata-bokrok. Az idei vi-

' rágzás jó két-három héttel előbb 
következett be, mint más evek-
ben szokott. A »főispán tuhpant-
jai« — amint Kállay Albert ár-
víz utáni főispánról nevezik ezt 
a ritka növényt —* színpompás 
virágjukkal minden évben oro-
mét okoznak a virágszeretoknek 
és a tavasz teljes beköszöntései 
hirdetik. Külön érdekessége 
egyébként, hogy a bokrokon le-
vél még egyáltalán nincs* csupán 
a húsos szirmú virágok bont-
ják be. 

— Markovics-beuzinkul nyitva 
reggel 6 órától éjjel 11 óráig. Ün-
nepnap is. (Tisza Lajos-körut és 
Kigyő-utca sarok.) Olaj* keverék-
levegő i s * ' 

Mindenkinek tudnia kell, hogy 

C s i s z á r s ö n t é s é b e m 
K O R O N A U T C A f . S Z . 

1 liter rizling 
1 nagy fröccs 
1 pohár sör 
1 korsó sör 
fél decj, pálinka 
fél. deci likőr 

360 
-•90 
110 
180 
1 — 
2 — 

Meleg éteielí, K Á L M Á N zongoráik 
Nyitás reggel 7 órakar 


