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A centenáriumi ünnepségekről
tárgyalt Szegeden Mihályffy miniszter

Eéühsk, 19-17 december .5.

— A demokrácia adta, a *
H i r e k
ötöstanács elkobozta a földet.
— "
•"••'
ibwmto
Tímár Tikviczky Géza és József átokházi földművesek feA HŐMÉRSÉKLET ALIG V Á L T O Z I K
Csütörtökön Szegeden járt dr. jöhessenek ide és művészi együt- jőnk int két és fél hold földet
Mérsékelt szél, felhős, ködös idő, néhány helyen ködM i h á l y f f y Ernő miniszter, a leseikkel is hozzájáruljanak a kaptak a demokráciától. A
köztársasági elnöki iroda veze- szabadtéri játékok
sikeréhez. föld fekvésével nem voltak ki- szitálásj vagy kisebb eső. A hőmérséklet alig változik.
tője. Felkereste D é n e s Leó Különösen szeretné, ha a terve- békülve, édesanyjukat szeretelvtárs, polgármestert és mint zett színdarab, operai bemuta- ték volna kiforgatni kis taa centenáriumi ünnepség irányi- tókon és hangversenyeken tul
— Mezőgazdasági értekezNAPIHBNB
tója,. Szeged centenáriumi pro- a szomszéd országok népi lánc- nya házából, amire a földoszlet. Pénteken Szeged; mezőPéntek,
december
5.
gramjáról folytatott vele megbe- csoportjai is fellépnének, kiegé- tó bizottság nem volt hajlangazdasági szakemberei
érteNemzeti Színház- este 7-kor:
szélést. Dénes polgármester tá- szítve magvar népi táncbemu- dó. A Tikviczky testvérek erkezletet tartanak a városhájékoztatta az 1918-ban megren- la lókkal.
re vasvillával, bicskával men- Bajazzók. Coppélia. Bértetszüzán és megtárgyalják a hádezendő szegedi ünnepi hetek
tek neki a bizottságnak, a u - net.
A centenáriumi- ünnepségek' tózták a demokráciát, szidták
műsoráról és ezen belül a szeSzéchenyi Filmszínház: féi 4, roméves tervben elvégzendő,
munkáknak
gedi szabadiért játékok tervé- részletes programját egyébként Tiklyt és a kommunistáival. fél 0, fél 8: Zoro ős ITuru, á mezőgazdasági
időrendbe
sorolását.
Döntéföl. Mihályffy Ernő kijelentette, Dénes polgármester utasítására
cirkusz hősei. Corodini.
-Jhogy a legmesszebbmenőkig lá- (iero Dezső, az idegenforgalmi Az őt ős tanács Kiss Dezső elsükről felterjesztést küldenek
Belvárosi
Mozi:
fél
4,
tél
6,
'mogatja ezt az elgondolást, an- hivatal vezetője felterjeszti Bu- nökletével csütörtökön elitélte
a földmüvelésü®'i miniszténál is inkább, mert szeretné, ba dapestre. liogy a már korábban az izgága testveíreket. T i k - fél 8: Lángoló préri. Cirkusz riumba.
a
moziban.
A szegedi ünnepi hét valóban megígért százezer forint támoga- viczky Géza 10 hónapi börpniresftk
Korzó Mozi: 3, f é l 0, 8: A — - A Ii»:ufe£«Iy
á dupavölgyi népek nagy talál- |lást is biztosítsák. Egyben mún- tönbüntetést kapott, 5 évi joganyagellátása. Az Anyag- és Árkozója lenne. Éppen ezért eljár kás- és turistaszálló létesítését vesztéssel és elkobozták két mennyország kulcs*.
hivatal rendeletet adott ki, rncly
annak érdekében, hogy a kör- is kérik a várható nagy idegen- és fél hold földjét. Tikviczky
szerint a hadifogságból hazanyező államokból minél többen1 forgalomra való tekintettel.'
Muzeum: képtár és ősrégé- tért iparosok külön anyagkonJózsefet, aki anyját is elverte,
tingenst kapnak, feltéve, na a
egyévi börtönbüntetésre és 5szeti osztály nyitva 9 - 1 őriig. hadifogságból való visszatéréEgyetemi könyvtár nyitva J8—
évi jogvesztésre Ítélték s Föld- 7 óráig.
sük után iparukat tovább űzik
ingatlana felét kobozta ei az Soma®! könyvtár nyitva fl—.7 s ha távollétükben iparukat nem
folytatta helyétles.
ötöstanács.
óráig.
az M K P Belváros II. (Kárász-u. 6) összes helyiségeiben
— Knlturfcimelőadósok Sxegedeu. Az idegenforgalmi hivatal
SuIfáhtiM g j i g j n e r l á r » M :
a fővárosi népművelési közszínnel író
Leinzinger örökösök: Horváth ponttól rövidesen több keskenyM.-u. 9: Pósá Balázs: Kálvária- filmet kap. Ezekkel kétórás intűíiiío i
utca 17; dr. Kotsís J. Endréné: gyenes műsort vetítenek majd a
Egyedülálló!
Megrendelt
tollak
átvehetők
Földmüves-utca
17; Selmeczi dolgozóknak, egyelőre Szegeden.,
Praktikus
iktíkus
Minden kézhez I
KELLER
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. utána pedig a környező falvakÚjdonság! Minden síin tea* lrodasrépváilalat, KCLEMEa-u. 8.
ban. A filmek nagyrésze nép— Mikor a feleség kotorászerű földrajzi és néprajzi
— Vizállás. A Tisza ala- anyag.
szik a férj zsebében...
A
közelniullban került vizsgálati csony vizái lássál T o k a j — T i — Ha a feleség elámít 80
fogságba Somogyi Bálint vá- szafüred között árad, máshol éves, 18 forinttal többet kap
sárhelyi cipészsegéd, aki egy apad. Vás árosnaméhyig alahavonta a * öregség! járadéátmulatott éjszaka után ci- csony, lejebb közepes vízállákos. A népjóléti minisztérium
sa.
Vizének
hőmérséklete
3
gányzenés
murit
rendezett
a
' Á kormány elrendelte 1946.! vényszéknél befejezéshez kölegutóbbi rendelkezése alap5
fok
között
váltakozik.
Mai
közben
évbcji a háborús események zel állanak,
megállapítható, lakásán. Mulatozás
ján mindazoknak, akik az
folytán megsemmisült és e l -hp®' igen kevés kereskedő észrevette, hogy 250 forint hi- tiszai vízállások: Tiszabecs GG O T I - l ó l öregségi
járadékot
(15),
Yásárosnamény
20G
(39),
tűnt cégjegyzékek
újraszer- lett eleget bejelentési kötele- ányaik a zsebéhői s addig verkapnak,
abban
az
esetben,
ha
kesztését! A cégbíróságok hir- zettségének, hololt ennek e l - te a muzsikáló cigányt] mig T o k a j 321 (49), Szolnok 246 a velük közös1 háztartásban
(43),
Csongrád
205
(43),
Szedetni énvileg felhívást intéztek mulasztása a vonatkozó ren- a magával tehetetlen emberélő és számottévő jövedelemaz érdekelt
kereskedőkhöz, delet szerint azzal jár, hogy tői elvett 220 forintot azzal, ged 217 (45).
mel nem rendelkező házast árhogy a cégükre
vonatkozó az illető cég az újraszerkesz- hogy azt lőlc lopta. Most je— Folyik a szőregi arzénos suk betöltötte a 0). életévéi, 18
adatokat a cégbíróságon díj- tett cégjegyzékbe nem kerül lentkezeli Somogyi felesége és hullák exhumálása. A vizs- forinttal emelkedik
havonta
talanul beszerezhető hivatalos be és cégbejegyzése megszü elmondta, hogy annakidején gálóbíró két törvényszéki or- öregségi járadékuk. A járaűrlapon az újraszerkesztés njk. Az eljárás befejezése után' ő, vette ki férjezsej>éből af250
% vossal vasárnap
Szőregen, dék többlethez Imly hatósági bicéljaira jelentsék be. E z az pedig csak az illetékek Iero- forintot. A vallomás
későn csütörtökön pedig Kübekhá- zonyítvánnyal igazolni
kell,
eljárás teljesien illetékmentes, v,ása után je® r eztetheti be uj- jött, az eddig különböző bün- zán exhumált né®' arzénes hogy az öregségi járadékos
Miután az újraszerkesztési
" " faol cégét. A z újonnan szer- cselekményekért már 16 éviét holttestet A belső
részeket házastársa betöltötté a GO-iik
munkálatok a szegedi tör- készlett eSgjcgyzéket 1918-ban börtönben' töltött cipészsegéd Budapestre, az országos bí- életévét és számottevő jöveadják át a forgalomnak, te- továbbra is vizsgálati fogság- rósági vegyészeti
intézetbe delme nincs.
hát mindazok, akik be jelen ban marad. Az asszony pedig küldték vegyvizsgálat céljai— Rendőrségi hirek. Orosz
lésa kötelezettségüknek nem megfogadta, ha mége®'szer ra, csomagolva, ahonnan 8— György Somogyi-utca 23. sz.
tellek eleget, ez év végéig pó- benyúl az ura zsebébe, kellő 10 nap múlva várható a szak- tóművessegédet
inagánlaksértolhatják.
időben bevallja.
vélemény,
íésért előállították. A rendőrarszobán megtámadta és durván szidalmazta a rendőröA Magyar-Szovjet Művelődési
S o h a el nem muló fajdalommal jelenijUK, h o g y 8 ket. Magánlaksértés é s haldTársaság szokásos
csütörtöki
kulttiresljei során dr. Ferencz
sági közeg elleni erőszak
László tartott előadást. Az estet
tettleges bántalmazás
miatt
Dénes Leó polgármester, a tárőrizetbe vették. — Csiszár
saság .elnöke nyitotta meg, majd
Szegedi lakosok:
.Weisz Margit 33, Zjgler Margit öze Gyula 69, dr. öze Gyutáné Zoltán Vajda-utcai kereskedő
Guczöki Lajos és Sinkó Pál népi
Klíü'a
kollégisták
szavaltak,
utána
Boda Bertalan 65, Iloda EHa 5 2 é v e s '
% Váradi bezárt lakását feltörték és onnan egy pár fekete bőrusSzdr. Ferencz László, a Dóhna- 62. Giück Adolfné szül. Kratz
Hétímerávásárhelyé lakosok: András 8 eves.
mát és egy ásót loptak. — Ságyarország felelős szerkesztője Rózsi 54, Giück Juditka 15, EndriMi Matild 76 Endrődi
vánwspéesl lakosok:
ró József Londoni-körut 14.
tartotta meg előadását „Szlávok Goldgruher Árpád 65, Gombos Erzsébet 4a, Golheb József 64,
TT „
és magyarok a Dunamedencé- Berta 56, Herezi Cecília 72 Gottlieb Józsefné 62, Klein AnHofftnann Róza 10, Holfuuum alatti aszfaltozómunkústeste 8
Jnena. ei'mep. Dr. Ferencz ejő- Herczl Kálmánná szül Fonyo na 35, Klein Vera 12, Klein Emu 18, Hoffmaim Katalin 16, órakor kikísérte vendégeit ( »
"ttdásában történelmi visszapil- Ilona 44, Herczl Vera 16 Ker- Éva 9, Latnpel Janka 53, Lam- Hofftnann Lívia 14, lloflmann megdöbbenve látta, ho® 7 az
lantást tett a szlávok és ma- túsz Izidor 58, Kertész Izidornó tá'i Klára 39, Lumpéi Erzsébet Magda 12, Hofftnann Edith 10, előszobafogásról kakiszinü tégyarok sorsközösségérc, majd 57, Ivohn Margit 57, Kohn Anna 49, Máhter József 59, Mahler Hoi'fmanu Vera 7, lloffmann likabátja és felesége szűrte
kiértékelve a mutt tapasztalatait 36, Lakos
iMalvin 66, Ncu Józsefné 64, Spitzer Miklósné Zoltán 6, Hofftnann Judit s télikabátja eltűnt.
értékes következte léseket vont Lászlóné szül. Pogány Vera 23, szül. Máhter Margit 33, Spitzer lloffmann Klára 1 éves.
te. Az előadáshoz dr. Epérjessy Pogány Sándornó 54, Rözner Gyöt® 10, Szőllős Margit 15,
•, . . . . .
.
— Eredményes ® ufarar-5í»Kálmán, a tanárképző igazgatója Zsuzsanna 19, Rcdch Ignáte.63, SzöllSs Pál 16 éves.
Kiskunhalasi, lakosok:
A g:izdasá[;i rendőrség razszólt hozzá. A nagysikerű est Reich Ignátzné szüf. Neumann
Szentesi iakosok:
Dr. Franki
Áron 65, dr. ziája során betért ®mfát vádr. Erdődi József, az MSzMT Gizella 59, Weisz Jenő 49, lloffmann Erzsébet 53, dr. Franki Aronné 62 éves.
sárolni Kállai Péterné Kosögyvezető elnökének
fk
zárószasuth Lajos-sugárut és Párizsivasival végződött.
körűt sarki trafikoshoz. Előzőleg löbb bejelentés érkezeti
ellene, hogy 30 fillérért árusítja a gyufát. A nyomozókMakót lakosok:
Iiályné sz. Floismann Rozália Téréz 29, Ritter Dienis 4, Ru- nak nem adott azzal a kijeA kegyelmes, méltóságos és
Hauer Mór 33, Hauer Mórné 59, Kovics „Aranka 39. Kovács das Rozália sz. Ritter Rozália lenléssel, hogy gyufát már réegyéb urak eltűnése (vagy leg- sz. Ungár Dóra 34, Hauer Éva Heléna 23 éves.
35, Rudas Gábriel 6, Ritter gen kapott. Átkutatták a traalábbis címeik eltűnése) illán 8, Hauer Juditü 7, Hauer Edith
Hermina 72, Lőwy Szeréna 64, fikot és 43 doboz ®*ufán klRájutok: lakos:
most ujabb rendelet intézkedik 5, Hauer Ervin 4, Weisz Sámuel;
Lőwy Sarolta 33 éves.
a felesleges címek, rangok, 54, Weisz Sámuelné sz. Neu| vül 10 kiló nulláslisztet i s
Dr. Szőke András 39'éves.
Debreceni Fakó sok:
nagyzási hóbortnál
származó mann Jenni 54, Weisz Klára 16,
| la tál lak'. Ezután házkutatást i s
Szered5 lalíosek:
feljebb litulálások megszüntetéVértes Klemen lin 60, Vértes j tartottak a lakásán, ahol. íqMarkovils Katalin 18, Markoviis
séről.
Dózsa Magdolna 39, Dózsa Heléna 33 éves.
Ferenc 2, Markovils Julius 1
í váhlri 50 kiló nullásliszt volt
A gyakorlatban ez annyit je- éves.
Anna 9, Dózsa Ágnes 8, Ritter
felhalmozva annak ellenébe,
Szentesi
lakosok:
lent, hogy megszűntek a "tiszteErzsébet sz. Dózsa Erzsébet 37,
hogy kenyér- és lisztjegyeit
letbeli (tb.) és címzetes ilyenDunapatoji lakosok:
Ritter Éva Zsuzsim na 8, Ritter
Róbert Leopoid 58, Róbert nem adta' le. Eljárás indult
olyan urak. Eltöröl Lék végire,
Kovács Miháíy 61, Kovics Mi- Mária 2, Ritter Teréz sz. Dózsa Leopoldné 51 éves.
rangkórságunknak ezeket a ferde
ellene.
megnyilatkozásait, amelyek csuFentieken kivül még 10 névtelen egyén van közöttük.
— Megkezdődik a korpaklpán Üres cimnasználatot jelenVéreinket a német katonaság 1915 április 15-én, vasárnap délben Randeggnéi (Nieuialás. A városi központi tejtettek és sem fizetésben, sem der Osztreich) a legszörnyűbb állati kegyetlenséggel íegjálkolla és az általuk szedetett rdzséüzem a j ö v ő lióien megkezdi
egyéb téren nein járlak semmi- vel részben még élve égettek el.
a korpabiulalásókat azoknak
vel. Igv például Szeged város
Vértanúink megmaradt hamvait Szegedre hoztuk és tfeccmljer 7-én, vasárnap délelőtt
a gazdáknak, akik a tejbeszoltisztviselői között 33-an viseí- lel 12 órakor a zsidótemetőben örök nyugalomra helyezzük.
lék a tanácsnoki oimet. A rengáliatást eddig lelkiismereteMártír faluk emléke ital&iaafc'g élaS fog szivünkben
delet megjelenése után viszont
sen végezték. Előrelátkatóan
csak hat tényleges tanácsnok
Kiii#a vfl!natoftk«c$3tat inti'tniifc a Dngonfcs-iérrö!.
további mennyiségek kjosztá
marad.
sa-'s várható.
• á ÍA { ;
• : :
GYÁSZOLő CSALÁDOK.

Műsoros táncest

Fizessen elő

a Délmagyarországra

Meghosszabbították
a díjtalan
cégbejegyzés
határidejét

Jífsikeriilt
a Mag var-Szovjet Művelődési Társaság kulturestje

i a Hersclienbach St.-veili kfihányában deportált I

|

Megszűntek a „tb"
és „címzetes" niéttóságelf

A Stangelfáii (Lilienfeld) cemenfánigyárban tfeporfált

