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Szerda, 1947 szeptember ÍI4

DÉLMAGYARORSZÁG

HÍREK Végre csend lesz
a

N A P I R E N D
Kedd,

szeptember 23.

Nemzeti Szinház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7.
(él 9: Az élet nevében.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
A cárnő.
Körző Mozi: 4, féí 7 és 9 órakor:
Dover fehér sziklái.
Muzeum: Zárva.

Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—fél
fi óráig.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-ig.

SlzoIfálalM gyógyszertárak:
Barcsay Károly: Tisza Lajos-kóruí
62; B.utcsu Barna: Kálvária-tér 7;
dr. Lőbl örök. B Lázár Jenő: Klebelsterg-tér 4; Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 489.

— Idöjárásjelenlés. Várható időjárás: Mérsékelt, időnkint
élénk
nyugati, északnyugati szél, változó
felhőzet, több helyen eső, a hőmérséklet tovább csökken.
— Az MKP törvényhatósági bizottsági tagjai szerdán cl. u. 4-kor
értekezletet tartanak a Kálvin-tcren.
— U j egyelem! tanár. A magyar
köztársaság elnöke a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Móra Mihály egyetemi magántanárt a szegedi tudományegyetem jog- és államtudományi karára
az egyházjogi (kánonjog) tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá az 5. fizetési osztályba kinevezte.

városban

Szőrmét?

Az államrendőrség szegedi Kapitánysága a legszigorúbban ellenőrzi
az éjszakai rendbontókat.
Jeeppel,
kerékpárra! állandó razziát tartanak:
s a legkisebb csendháborilást is szigorúan megbüntetik. Akiket
tctlenérnek, ieigazollaljákj ha történetesen
nem tudja magát igazolni, előállítRosiuan Szőrmegyár
ják, de minden esetten büntetést kap,
aki a csendrendelet ellen vét.
közp. raktár
Általában tilos akár emberi hangKárász atea 8.
gal, akár hangszerrel, vagy más eszközzel a közcsendet és köznyugalmat
bármilyen módon zavarni és lármát
okozni."
Egyébként a 323.600/1947 B. M.
számú rendelet részletesen körülírja,
hogy nem szabad nappal és este
10-től reggel 7-ig a köznyugalmat háborítani.
KeacT éiszaka léptetik életbe a rendeletet s minden reményünk meg van
rá, bogy a szigorú intézkedések folytán ezután minden szegedi dolgozó
A Magyar Hadifogoly Híradó je- nác Szeged, I'allagi János Mai*). PoszbéKÖsen bajthalja álomra fejéit s nem lenti: Az" alábbi Jiadifogíyok Mára- tos István Vásárhelykutas, Süiő J á kelt rettegnie a motorok tnráztatá- marosszigetről szeptember 22-én ér- nos Szeged, Szél Mátyás Szeded, Szüsatól s az éjszakai utcai duhajkodá- keztek y e r Debrecenbe. Szeptember gyi K á l m á n Csanádpalotá, Savanya
sok.ió1.
23-án és 24-én érkeznek családjukhoz. Lajos Szeged, Török Károly Szeded,
866 személy: 212 tiszthelyettes, 307 Terhes fiandor l á p é , Simkó Itotkiir
legénységi, ' 45 polgári internált és Csongrád, Tyuroczicy AksaeoUa Bal—
lonya.
2 munkaszolgálatos.
Bitó József Szeged, Bense János
Páifi Balázsnónak és Holotai J ó Félegyháza, Fodor Ernő Királyhalom, zsefr.énak hozzátartozóiktól
levelük,
Ferenczi János Sándorfalva, Huszta érkezeit Átvehető a ^lagyar K ó m m u Vince Szeged, Tanács János Szeged, nisla Párl Arany János-utca* saéfctiá— Ütheti bottal a nyomát. Szal- Ángyai Ferenc Vásárhely, Ábrahám zahan.
ma András ujsomogyitelepi lakos Ferenc D^xzk, Bózó János SándorA v .rosi tanács döntéssé alapján
hétfőn Újszegedre készült, de a falva, Csáki Imre Vásárhely, Erdélyi a községi iskolaszék Stark Tivadar
hidon nem akart bakancsban át- Mihály Sándorfaiva, Hárs Ferenc Sze- visszatért hadifoglyot kisegítő tani tói
menni. A közüli hid innenső olda- ged, Katona István Szeged, Kecskés minőségben felvette.
Csorvás, Klóink Mihály Kislán az első fánál letelte, majd át- István
zombor, Kiss P á l Csorvás, Kovács
ment a munkáját elvégezni. Vissza- Ernő Makó, Kaproncsai János Algyő,
térve nagyon elcsodálkozott, hogy Kőhegyi István Vásárhely, Kotlái IstSzénát.kaplak
bakancsát elemelték. Lopás miatt ván Ujfchértó, Korom István Sövénya
jéqkárosult
gazdák
feljelentést tett ismeretlen tettes el- háza, Lakács Ernő Vásárhely, Magyar Sándor Sándorfalva, Makra lglen.
Szeged, Orosháza és Hódmezővásárhely jégkárosult gazdái, részére a
földmüvelésügyi minisztérium 65 vatem
5 d
gon szénát utalt ki. A gazdálkodók
a szénát egyéves kamatmentes kölfel 5 eső-kor
uzlethehjisegcmben csön formájában kapják meg.
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— Taggyűlés az M K P Belváros
I. szervezetében. Ma egte 7 órai
kezdettel az M K P Bclvárqs I. szervezete a Kálvin-tér 6. sz. alatti
pártházban fontos taggyűlést tart.
l* O
•
Minden tag „megjelenése kötelező. Belépés kizárólag meghívóval, artfelyét efőze- öD C i ) •
/
QJ\d\C W
\9Z>Z>$\
— Városii altiszteket osztottak be tesen Ü z l e t e m b e n szveskedjék igenyelni
az adóhivatalhoz. Miután a pénz-j
— Elveszeti íratok. Ruzsányi Mi- P A R T Q l R C l t
ügymmisztérium fokozottabb mértékben követeli az adó behajtását hály ny. vasutas bejelentette a
25-én, csülörlükciii délután 6 óraós a városnak nem áll a rendel- rendőrségen,, hogy elvesztette barkezésére elegendő közeg, az eheli na bőrtárcájál személyi irataival kor kisiparos- és kiskereskedőaklivaérlekeZlelet tartunk. Az ügy fontosés OTBA-igazolványával.
tanácsülés ugy határozott, bogy két
ságára való tekintettel kérjük az elvx
A
Szegedvidéki
llalászszövclhónapra ÍR városi altisztet osztatársak
megjelenését Kárász-utca 6.
kezel
taggyűlést
tart
vasárnap,
nak te a végrehajtók mellé. Az alszám alatt.
28-án
délelőtt
9
órakor
a
Gödörtiszteknek a város a két hónapra
25-én. csütörtökön délután 6 óraben. Vezetőség.
kor a lömegszervezők
értekezletet
havi 100 forint uüátalányt fizet.
— Még a NOT is kevesellc. Ka— Elülötle a mozdony. Kedden pus Sándor vásárhelyi textilkeres- tartanak Arany János-utca 2. szám
délben 12 órakor a Tiszapályaud- kedő már 1942-ben szigorúbb jog- alalt.
varon egy mozdony elütött egy is- fosztó rendelkezéseket követelt a
Vasárnapi falujárás
meretlen férfit, akinek hallába térd- Baross Szövetségtől a zsidósággal
Ujszegedi Kender, Újszeged: Deszk.
től lefelé teljesen
összeroncsoló- Szemben s részletes indokolással
Felsőváros, Dohánygyár: Csengele.
dotl. A mentők a sebészeti klini- ellátott levelekben jelölte meg p
Felsőváros, Dohánygyár: Balástya.
kára szállították. Állapota súlyos, szerinte követendő helyes
Város II.: Mártákdüiő.
utat.
de nem életveszélyes.
Móraváros, Gyufagyár: Dorozsma.
"Egyébként is erősen jobboldali beKonzervgyár, AIsóvaroSjBelváros I.:
állítottságú volt., amit a kihallgatott tanuk igazoltak. A szegedi nép- Szőreg.
Ösoinogyi, UjsQmogyi: Tápé.
birós'ág annakidején hathónapi börtönbüntetésre ítélte, amit a NOT
x Orvosi hír. G. dr. Mari Ájpies most kél évi börtönbüntetésre emelt
fel.
rendelését újból megkezdte.
x Köszönetnyilvánítás. MindazokA fodrászmunkások
szeptember
24-én, szerdán délután 6 órakor tagnak a rokonoknak, jóbarátoknak
gyűlést tartanak az ipartestületben.
vendégeinknek és ismerőseinknek,
I argy: frizurabemutaló. Kérjük a taakik szeretett nővérünk Tombácz
gok feltétlen és pontos megjelenését.
Margit elhunyta alkalmával rész-S
— Számológépei loptak. A szeA Közalkalmazottak Szakszervezete
vétüket nyilvánították, ezulon mon- gedi erdőigazgalóságtól szeptember szeptember
^5-én, csütörtökön déldunk húíás köszönetet. Tombácz 17. és 20. között elloptak egy Bruns- után 5 órakor összvezetőségi ülést
István és László.
székházban.
wiga-gyártmáüyu 149.595.
számú tart a szakszervezeti
1
— Ablakot loptak, özv. Moha Er-1 szorzó^ és egy Sundstrand-gyárl- . Felhívjuk a/ fossz üzcin, ipart és kenőné egyetemi alkalmazott "Liliom- mányu 162.918. számú összeadógá- reskedelmi vállalaink ü/cini bizottsági
tagjait, ho&y szeptember 25-én, csüutca 8. számú lakásából kedden éj- peb A két gép súlya legalább 24 törlöküii délután 5 órakor fontos érszaka ellopták az utcára nyitó ab- kilót nyom, tehát feltehető, hogy lelke/let lesz a szakszervezeti széklaküveget rámástól. A rendőrség a lopást egy betörőlársaság Jtövelle házban. Megjelenés kötelező. Igazolkeresi az ablaktolvajt.
el. Ugyanakkor elvittek egy pár ványát mindenki hozza magával.
A- Városi AlKaímazottak Szakszer— A Munkás Kulliir Szövetség js- 42-es barna borjubőrből készült vavezete
szeptember 26-án, pénteken
dászcsizmát
is.
Amennyiben
a
géinét megkezdi előadássorozatait. A
délután 5 órakor taggyűlést tart a
Munkás Kullur Szövetség yezetősé- peket valahol eladásra kínálnák, a szakszervezett székházban budapesti
ge felkéri az<Jc;tt, akik a színját- rendőrség Jjünügyi osztálya értesí- előadóval. Kérjük a tagok pontos megszás, szólóének, zene, népi ének tést kér.
jelenését.
és tánc, szavalat, gyermekszinjátszás, irodalommüvészet, helyesírásismeret, csoportokban tanulni, vagy
működni kívánnak, jelentkezzenek
a Munkás Kullur Szövetség helyidb-héni
ségében, Kálvária-u. 10. mindenn a p 5—7-ig. A Munkás Kultur Szö6.30 Ft.
vetség „vezetősége mindezekben a
szakosztályokban díjtalan tanulást
biztosit a jelentkező mindkélnemü Irodagép Vállalat, Szécbrayi-ttr 1
Cserzy M. u. 3. és Kárász u. 10.
ifjúság x észére.
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Szere d a i

Jugosz'áv kereskedelmi
bizottság i^n Budapestre
A yegyes magyar-jugoszláv bizottság az ötéves magyar-jugoszláv
gazdásági szerződés keretében m á i
hosszabb ideje tárgyal Belgrádban
a kereskedelmi részletkérdésekről.
Most a jugoszláv kormány kiielölte annak a bizottságnak
tagjaitamely Budapesten az ipari beruházások problémáit beszéli majc!
meg.

Szomorú

vasárnap

.;.

Történetünk hőse az a javakor..teli
férfi, aki büszkén emlegeti hóditnsail s fiatalos lendülettel vág neki
minden ismeretlennek. Vasárnap este
a Boldogasszony-sugaruti
Komémdiféle kocsmában szórakozott, ahol hét
növei ismerkedett meg egyszerre. Történetesen az egyik csinos volt és főleg molett, ami hevesebb udvarlásra
ösztönözte a gáláns udvarlót. Ezért
arra kérte u j ismerősét, hogy induljanak el s valahol hagyják le a sovány, de csúnya harmadikat.
A hosszú sovány megértő harmadiknak mutatkozott, mert illő távolságban maradt, amit a csinos molett
ki is használt. Ölelgette, csókolgatta:
uj isinerősét, majd sokatigérően félrement p á r pillanatra. A sovány már
előbb eltűnt, barátunk pedig sétál*
Le, sétált fel és izgatottan várta Ji
molett előbukkanását.
A Partizán-utca
sarkán
néhány
férfi közeledett. Szerelmes barátunk
ki akart térni a társaság elől, de azok
eláliták az útját s kíméletlenül figyelmeztették, milyen
veszedelmes
szélhámosnők Kezeközé került. A férfi
önkénytelenül a farzsebéhez kapott.
Megsemmisülten
vette
tudomásul,
hogy a csinos motelt 400 forintot
tarjalmazó pénztárcájával eltűnt az é j
homályában. Azóla nem keres u j kalandokat, csíUí bánatosan járja a kocsmákat, hátha találkozik a csinos motellel, vagy a csúnya sovánnyal, illetve eltűnt 400 forintjával.

DUGASZÜzlot: Károlyi u. 3.
Özem Tápéi utc» 7.

test, tiszti!

