
Kedd, 1947 májtís 13. ü n u a A H X x a s B n i i B 3 

„Nem halt meg az, ahit a dolgozó nép szivébe zári!" 

A Magyar Kommun i s t a Pá r t Nagjszegedi 

Pártb izot tsága mélyen megrendülve tudatja, hogy 

elvíárs 
» Pártbizottság tagja, 

a Délmagyarország felelős szerkesztője 

folyó hó 11-én, életének 55 évében váratlanul elhunyt. 

Az elhunytban a Magyar Kommunista Párt 

a dolgozó magyar nép hűséges fiát gyászolja. 

Folyó hó 13-án, kedden délután fél 6 órakor a 

Belvárosi-temető róm.kat. ravatalozójából, a református 

egyház szertartása szerint, a református temetőbe 

kisérjük végső pihenőjére. 

Szeged, 1947. május 11. 

Villamos különjáratok kedden délután '4 órától a Dugonics-
térről indulnak. 

Megrendülten jelentjük, liogy felelős szerkesztőnk 

szombaton éjjel. .55 éves korában, hírlapírói működésé-
nek 35. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Munkájával a nemzet haladó szeljemü nevelésének 
szolgálatában áljlott már abban az időben is, amikór ezért 
elismerés helyett üldöztetés járt. A haladás gondolatának 
végső győzelmét már nem tudta megérni, de mi, akik 
az ö utján haladunk tovább folytatjuk azt a küzdelmet, 
amelynek hősi halottjaként él mindannyiunkban. 

Nevelőnket és minden munkában legőszintébb segí-
tőtársunkat, barátunkat május 13-án, kedden délután fél 
6 órakor a belvárosi temető róni. kat. ravatalozójából, a 
református egyház szertartása szerint, a református te-
metőbe kísérjük végső pihenőjére. 

Szeged* 1947. évi május hó 11. napján. 

Oélmagyarország szer&ssziősép 
és kiadóhivatala 

Villamos különjáratok kedden délután 4 órától a Dugöhics-
térről bi diünak. 

Mélységes fájdalomtól porig sújtva tudatom, 
hogy a leggondosabb, legszeretőbb férj, a legjósá-
gosabb barát 

a Délmagyarország felelős szerkesztője, küzdelmes 

életének 55-ik, boldog házasságának 5-ik esztende-

jében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Szeged, 1947 május 11. 

özv. Gárdos Sándomé 
Emléked soha el nem múló szeretettel fogom megőrizni! 
Villamos különjörálok keddert délután 4 órától a Dugonics-

térről indulnak. 

A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Délkerü-
lete mélységes megrendüléssel jelenti, hogy főtitkára 

<aárdo§ Sándor 
szerkesztő 

1947 május 11-én megtelt. 

A szegedi ujságirótársad&lom a legnemesebb magyar ujság-
iróhagyomáíiyok képviselőjét, a legjobb kartársat vesztette 
el benne. 

Kedden* május 13-án délután fél 6 órakor kisérjük el 
utolsó útjára a református temetőbe. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

A Szegedi Újságírók és művészek Otthona mélységes 
fájdalommal jelenti, hogy közszeretetben álló elnöke 

tragikus hirtelenséggel m eghalt. Az Ujságiróotthon második 
otthona volt, szerette* fe jlesztette azt az intézményt* me-
lyet alapított és példás buzgalommal éleiének utolsó per-
céig Jelkesen vezetett. Halála pólólhatatlan veszteség szá-
munkra, a legkiválóbb b arátot, kartársat vesztettük el 
benne. Drága emlékét szivünkbe zárva őrizzük. 

Ax Újságíró Olthon választmánya 

gyásxiilésí tartott 
Gárdos Sándor emiékére 

(Szeged, május 12) A Szegedi Ú j -
ságírók és Művészek Otthona választ-
mánya hétfőn délután a tragikus hir-
telenséggel elhunyt Gárdos Sándor 
elnök emlékére gyászülést tartóit. 
Dr. Antalffy György h. polgármester 
megnyitójában 'rámutatott arra, hogy 
az otthon nagy elnökének politikai 
és baráli magatartását külön egybe-
hívott gyászkozgyülés keretében kí-
vánják méltatni, a uúlasz.lmány az 
otthon munkásságának emiéköt' kí-
vánja megörökítani. Gábor Arnold fő-
titkár inditvánvára jegyzőkönyvben 
örökítették meg a harcos publicista, 
a legmelegebb szjvü kolléga, őszinte 
ióbarál, fáradhatailan elnök emlékét. 
Koporsójára külön koszorút helyez-
nek. Arcképéi Dorogi Imre festőmű-
vésszel megfcstelik és az elnöki szé-
ket kegyelet jeléül á legközelebbi 
közgyűlésig betöltetlenül hagyják. A 
temetésen (kedden délután fél li óra-
kor 'a belvárosi temető ravatalozó-
jából; testületileg képviselteti magát. 
Az Ujságiróotthon nevében dr. An-

talffy György ügyvezető elnök mond 
búcsúbeszédei. Elhatározta még a vá-
lasztmány, hogv nagy elnökének em-
lékére Pénteken délben 12 órakor a 
városháza közgyűlési termében gyász-
közgyűlés! í ii-t, amelyen a színházt 
énekkar Bach-gyászdalt ad élő, az 
Ujságiróotthon nevében pedig Gábor 
Arnold lő titkár mond emlékheszédet. 

A Szegedi Újságírók és Művészek 
Otthona vezetősége kéri a tagokat, 
hogy a temetésre kedden délután 5 
órakor a belvárosi temető bejáratú-
nál gyülekezzenek. A Dugonics-térről 
ia kül lönvillamosok már délután 4 órá-
tól közlekedne!; a temetőbe. 

Néhai Gárdos Sándor főszerkesztő 
halálhírére a Magyar Kommunista 
Pártol, az özvegyet és a Délmngyar-
ország szerkesztőségét a részvéímeg-
nyilván utasok tömkelegével keresik 
fel. Elsők között futott be Dénes Leó 
elvtárs, polgármester távirata a vá-

j ros közönsége nevében, továbbá dr. 
! Pálfy György lőispin levélben fejezte 
í ki együttérzését. 

A M K P dolgozók s z í n h á z a előadásán 
a munkások algyői tanítókat láttak vendégül 

A z s ú f o l t n é z ő t é r n é m a f e l á l l á s s a l a d ó z o t t G á r d o s 5 á n d o r 
emlékének 

(Szeged, május 12) 'A Magyar Kom-
munista Párt állal szervezett "dolgozók 
szánháza hétfőn tartotta hatodik elő-
adását a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. Ez alkalommá/ a Nemzeti Szin-
ház művészei ismét Móricz Zsigmond 
liraian őszinte "Légy jó mindhalálig* 
című darabját adták elő. A »Lógy 
jó mindhalálig, legutóbbi előadására 
ugyanis a dolgozok nagyrésze nem 
tudott eljutni, mert néhány hap alalt 
szétkapkodták az összes jegyeket. Ez-
ért .isinélellék meg ezt a kitűnő elő-
adást hétfőn, ugyancsak zsúfolt né-
zőtér előtt. Ez alkalommal a Ma-
gyar Kommunista Párt az algyői ta-
nítóságot látta vendégül családtag-
jaikkal egy ült. A tanítók a munkás-
sággal együtt bensőséges baráti han-

gulatban élvezték végig a jóMfeerütf 
előadást. 

A Magyar Kommunista Párt nevé-
;ben Perjési László köszöntötte aven-
; (légeket. Közvetlen szavakkal emlé-
kezett meg a magyar kommiunslák 
és a Délmagvarország hagy gyászá-
ról, amely a Déímagyarország lelelős 
szerkesztőjének. Gárdos Sándornak 
halálával érte nemcsak őket, de a 
haladásért küzxlő minden dolgozót. A 
közönség egyperces néma felállással 
adózott Gárdos Sándor emlékének. Ez-
után Lőkös Zoltán, a Délmagyar-
jország In unkatársa beszéli Móricz 
Zsigmond írói jelentőségéről és vilá-
gította meg bemutatásra terült da-
rabjának mondanivalóját. 

Jelentősen jobb terméskilátásaink 
vannak a tavalyival szemben 

Az előirányzott tavaszi vetésterületet túlhaladtak 

(Budapest, május 12.) Hosszú 
csapadéktalan idő után az elmúlt 
hét végére meghozta a várvavárt 
esőt. 

Május 5-én átlag Í8 milliméte-
res volt a csapadék, az ésőzések 
6-án és 7-én is folytatódtak, a hét 
végén azonban már csak nyomok-
ban voltak esők. Legtöbb eső esett 
a Dunántulon és ,a Duna—Tisza 
közén, az ország keleti részcin 
azonban nem volt csapadék. 

A tavaszi gabonafélék vetése 
már befejeződött és — azt le-
hel mondani — jő eredméuy-
nyel. Az előirányzóit vetéste-

rületet mindenben elértük, sőt 
tul ts haladluk. 

A fagy és a szárazságokozta ká-
rokf a vetések 6 százalékát érintet-
ték. A bundásbogár és a cserebo-
gár kisebb kártételeiről érkeztek 
még jelentések az prszág külön-
böző részéből. Ezek a JcároE nem 
jelentősek és m 

ha további csapadékokat ka-
punk, minden remény megvan 
arra, hogy elérjük a hat ís féL 
mázsás holdanként! termés át-
lagol. 

a tavalyi öt és féimázsával szem-
ben. 

Mozgó egészségvédelmi szolgálatot 
szervez a népjóléti minisztérium 

Szeged tesz az egészségvédelmi szolgálat egyik hbzponntja 

(Szeged, május 12.) Dénes I.cő 
polgármester leiratot kapott dr. 
Vikol János népjóléti államtitkár-
tól mozgó egészségvédelmi szolgá-
lat megszervezése ügyében. Az ál-
lamtitkár közli, hogy $zeged*Cson-
grád és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár -
megye részére mozgó egészségvé-
delmi szolgálatot létesítenek Sze-
ged Székhellyel* Ez a szolgála! 
szakorvosokból és egy védőnőből 
áll, akik küfőn erre a célra be-
rendezett gépkocsin járják az el-
látandó területet. A fenntartási 
költség egy részét a népjóléti, mi-
nisztérium vállalja magára, a ntS-
sik részét azoiiban a törvényható-
ságnak kell fedeznie. Előrelátha-
tóan a városnak a gépkocsi kar-

bantartását és üzemi költségeit, 
valamint a gépkocsivezető fizeté-
sét, az orvosok illetékét kell vál-
lalnia. A mozgó egészségvédelmi 
szolgálat megszervezésének köze-
lebbi részleteit is rövidesen köz-
lik a város vezetőségével. Dénes 
Leó polgármester dr. Viola György-
gyei, a tisztifőorvosi hivatal ve-
zetőjével máris megkezdte ennek 
a rendkívül nagyjelentőségű egész 
ségvédelmi szolgálatnak az előké-
szítését, hogy mire a szükséges 
intézkedések megérkeznek, addig-
ra akadálytalanul: megkezdhessek 
az orvosok és védőnők munkáju-
kat a szegedkörnyéki falvakban és 
tanyákon. _ _ j. 


