
2 

Románia népe lelkesen vette tudomásul 
a magyar-román szerződési 

A'Tonr.üi rádió jelenlése 
szerint a Groza miniszterel-
nök vezetésie alatt .illó román 
küldöttség diadalmenetben 
tért haza a román fővárosba. 
A kormányküldöttség külön-
vonatát k'irba!allan lelkese-; 
dés kísérte végig egész utján, j 
A falvak és városok lakossá-j 
ga ünnepi díszbe öltözött! 
Groza miniszterelnök és a 
küldöttség többi tagja a na-
gyobb állomásokon kiszálllak 
a vonatból és az egybegyűl-; 

lek előtt ismertették a két 
eaomszédos ország közölt Bu-

dapesten most megkötött ba-
ráti és kölcsönös segélynyúj-
tási egyezmény fontosságát. 
Az elragadtatás, amely ezeket 
a beszámolókat kisérte, éke-
sen bizonyítja, hogy az egész 
ország lakossága'tel jes mér-
tékben helyesli a román kor-
mánynak "ezt a ténykedését 
is. Ez is ékesszóló bizonyí-
téka annak, hogy az erdélyi 
magyarság szívvel, lélekkel 
helyesíi a román kormány-
nak azt a müvét, amelyijvégre 
baráti kapcsolatokat terem-
tett az anyanyelvükön beszélő 
szomszédos országgal. 

Megérkezett a lengyel kgrmányfüifdoífséi 
Vasárnap délután elindult Bu-

dapestre a lengyel Kormánykül-
döttség. A küldöttség a lengyel-
magyar kulturális egyezmény 
aláírására érkezik és résztvesz a 
lengyel-magyar barátsági héten, 
amely hétfőn kezdődött. A kul-
turális egyezmény aláírása mél-
tán sorakozik a Jugoszláviával, 

Bulgáriával és Romániával meg-
kötőit kulturális egyezmények-
hez, dokumentálva a' keleteuró-
pai népek szilárd akaratát, hogy 
kulturális kapcsolataikat kímé-
lyitik és megteremtik egymással 
a" legszorosabb szellemi együtt-
működést. A lengyel küldöttség 
vezetője Sztaniszlav Skrzewski 
nevelésügyi miniszter. 

köd; 
A Tisza Szegednél K92 

-3.3 fok. 

Jl nép fiai az építési 
hivatalok éten 

Darvas József épités- és köz-
munkaügyi miniszter megszer-
vezte az ország hal nagy-váro-
sában az építés- és közmunka-
ügyi főigazgatóságokat, hogy az 
építkezésekkel járó hivatali el-
járásokat építtetőit és építők ré-
szére megkönnyítse. Megszer-
vezte továbbá "a főigazgatósá-
gok mellett működő építési hi-
vatalokat is, amelyeknek élére 
a nóp fiai kerültek. Az uj épí-
tési hivatalvezetők korábban 
mint kőmüvespailérok működ-
tek. rátermettségükkel azonban 
kiérdemelték az uj megbízást. 

Győri László (Bunapest), An-
dorka Gyula (Pécs), íÉsJlay Imre 
(Szeged), Fekete István főigaz-
gatók, továbbá' Say Aladár 
• Győr), Király Lajos (Pécs), 
Prohászka József (Szeged). Ko-
vács János (Debrecen),' Majo-
rossy Gyula (Budapest) és Kiss 
Rudolf "(Miskolc) építési hiva-
talvezetők letették a fogadalmat 
Darvas József miniszter előtt. 

ismét folytatják a Faragé-
utcai hétház építéséi 
A téti időszakban a Faragó-

utcai miMiKásbérház építése szü-
netelt. Ezen a héten azonban 
megkezdték az ajtótokok szállí-
tását. A város mérnöki hivatala 
a szakszervezettel hétfőn tár-
gyalásokat folytatott a munka-
iatok újbóli megindítására és 
előreláthatóan elsején 
megindul az építkezés. 

ismét 

fl MaD Sz fiSmcanzufs 
bizottság 

felállítását kéri 
.V Magyar Demokratikus If-

júsági Szövetség levelet inté-
zett iíajk László elvtárs bel-
ügy n íinisz terhez, amelyben 
üdvözlik az amerikai filmek 
egyrészének be tiltása alkal-
mából. A levélben az ifjak 
kérik a kormányt, hogy ál-
lítson fel filmcenzurabizott-
ságot, amelybe az ifjúság kép-
viselőit is bevonják. Ez a bi-
zottság ne csak a fasiszla 
filmszínészek filmjeit tiltsa le, 
hanem minden olyan filmet, 
amelynek tartalma népi de-
mokráciánk ellen irányul. 

B o r s f á i i s f p b b a 

„Sirály" 
fűszerheverék 

Nagykereskedőknek rend-
kívül i engedmény 

Eladási iroda Cserzy Mihály-
utca 3. sz. 

»a L mt A Ji Y A e g 8 8 3 a ® 
s. ^^m^^^ae^Kxzsts-mzrvttss 

párihireát 

Pártnap* beoszlás január 
27— 

RLDDEN, Január 27-én: 
Közüli hid délután fél 3 óra: 

Perjést László. 
Postások délután 5'óra: Sar-

nyai Vencel. 
Ujszegedi Ládagyár délután 

fél 1 óra: Fai sas István. 
Polo Cipőgyár délután 4 óra: 

Forbáth György. 

SZERDÁIN, január 28-án: 
Belváros f. délután tí óra: 

Bedő Kálmán. 
Belváros II. délután G óra: 

Gergely András. 
Rókus délután ü óra: Erdős 

János. 
Móraváros délután G óra: Ko-

mócsin Zoltán. 
Felsőváros dél ulán Dóra: Sar-

nyai Vencel. 
Fodorlclep délután G óra: Ko-

vács István. 
Alsóváros délután 6 óra: For-

báth György. 
Üsomogyitolcp délután G óra: 

Mosonyi György. 
Ujsomogyilelep délután Góra: 

Varga Pál. 
Újszeged délután G óra: Mi-

son Gusztáv. 
Egyetem délután 6 óra: Per-

jési László. 
Szegedi Kenderfonógyár dél-

után 2 óra: Erdős János 
Angoi-Magyar Ju'afonó dél-

után 2 óra: Imre István. 
Hódv Qipőgyár délután fél 5 

óra: kossá Béla. 
Jözselteíep délután 6 óm-Ko-

vács István. 

Üzem/ é» kcrUiefi szervezeteik 
Egyelem! AIiol ezvöeiüj még nem 
váhiszteUák meg a VI-*k pűrlér-
tekeztcl kUliiiiiie'li a pártiiapoti 
alkalmával válasszák meg és 
küldjék be a szervezés5 osz-
tályra. 

BOBB̂íWVfflKSZJSSV V. 

Kedd. 1918 janiMÍn J l . 
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AZ EWT5ESÉG FOKOZÓDIK 

Elénk délkelell, tiéli szél, felhőátvonulások, hvivönkéni 
icti, több helyen eső. Az eny lieség fokozódik. 

(80), vizének hőmérséklete 2 

Színház • film <*Művészet 

k ^ m a t o ^ s n e k a r i 

A Coilegium Musicnm szerdán 
este fél 8 órakor tarlja a Zene-
konzervatóriumban változatos 

i müsórú zenekari hangversenyét, 
| amely iránt páratlan érdeklődés 
; nyilvánul. A hangversenyen köz-
! roinüködík Ág Magda (zongora) 
'és a Nemzeli Színház zeneka-
| rá nak tagjai. Vezényel Szatmári 
| Géza Jegyek válthatók-a Zenc-
j konzervatóriumban. 
| oc - aimzmmMMamawasaoejaaaaaeai/m 

Női* szővel-
és salyeinuídeusáéo'í 

EYöRFY-nél 
KiauzdI-tér 8. UoItBioch mór rég 

— Ismét szabadon szállít-ható a baromfi. Az országos 
közeilátási hivatal rendelete 
érielmében a bnromfiszálli-
tásnál a múltban bevezetett 
korlátozás megszűnt Ezután 
szabadon szállítható a fővá-
rosba és az ország bármely 
részébe baromfi akár élő, 
akár levágott állapotban. 

— UJ egyetemi" rendkívüli ta-
nár- A köztársaság elnöke a val-
lás- és közoktatásügyi minisz-
ter előterjesztésére (ír. Zárday 
Imre szegedi tudományegyetemi 
magántanárnak, kórház: főorvos-
nak o tudományos irodalom mű-
velése és- az egyetemi oktatás 
terén kifejlett működése elisme-
réséül az egyetemi rendkívüli 
tanári cimet adományozta. 

Csak egyszer idsérelje meg: 

Farsangra 
a természetesen kezelt valódi 

J ÜLLÉSI AR/SNYOíST 
lifeUe 6*50 

i<j Nemes kadar, ÜHés gyöngye (édeskés), csernegeédes 
RIZLING kizárólag a termelőnél 

M A G 4 Y - n á l Boraim z a -
mata. ereje 

álhnttónn 
egyforma 

Telefon: 7-54 
Dózsa György-iJ. 16, Hugáriával szemben 

(Réti Wollüilet) 
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A Magyar Kommunista Párt 
kezdeményezésére a magyar 
sport történetében páratlan ará-
nyú tömegmegmozdulás tanúi 
voltunk vasárnap a Dohánygyár-
ban. Országszerte és igv Sze-
gedon a dolgozók tízezrei népi 
sakkverseny keretén belül meg-
valósít ják a régi álmot, hogy 
a sakk tömegsport legyen. 

Szegeden a Dohánygyárban 
délután fél 3 órakor indult, a 
verseny ünnepélyes kei-etek- kö -
zölt. Vörös József, a Nemzeti 
Sportbizottság szegedi megbí-
zottja, dr. Bakos Béla városi 
tanácsnok és Mák Ernő elvtárs, 
Szeged bajnoka, a Délmagyaror-
szág spór Rovatvezetője mond-
tak' beszédet, melyek elhang-
zása ulán megkezdődtek az oíő-
mérkoZések. Közel egy hónapig 
tart az clőniérkőzések lebonyo-
lítása. 

Orönime! regisztrálhaljuk, 
hogy Szegeden jól sikerüli az 
indulás, a jelentkezők száma 
meglepően nagy. Egészen bizo-
nyos, hogv a verseny eddig még 
ismeretlen tehetségeket fedez 
fel. 

A szegedi Újságíró- és Mü-
vészotthon is csatlakozott a népi 
sakkversenyhez és hciyiségci-
ben nagyszámú résztvevővel 
rendezi az érdekesnek Ígérkező 

• találkozót. A versenyzőket va-
j sárnap megLátógatla Vörös Jó-
zsel, a Nemzeti Sportbizottság 
szegedi megbizotijrr. 

— Rendőrtől loptak. Nyí-
ri László rendőrőrmester Bu-
dapestről Szegedre utaztában 
elaludt s mikor felébredt, ész-
revette, hogy bendzsój át el-
lopták. Útitársai közölték, 
hogy Félegyházán szállt le 
egy férfi, aki a hangszert ma-
gival vitte. A kapott személy-
leírás alapján keresik a tol-
vajt. 

n a p i k é n i) 

Kedd, január 27. 

Nemzeti Színház este 7 óra: 
kor: A három testőr. 

Széchenyi Filmszínház fél 4. 
fél (j, fél 8: A holnapért élni 
kell. 

Széchenyi Híradó Mozi fél 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi Mozi rél 4, íéí 6 
fél S: Lady Hamilton. 

Korzó Mozi íéi 4, tél 6 és fél 
8: Tarzan diadala. 

Muzeum; tép tár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi' könyvtár: nvitva 
8-7 óráig 

Somogyi könyvtár: nyitva S—7 
óráig. 

Barcsay Károly: Tisza Laios-
kőmt 32; Bulcsú Barna: Kál-
vária-tér 7; dr. Lőbi örök. B. 
Lázár Jenő: Klebelsberg-tér 4, 
Selmeczi Béla: Somogyitclep 
IX. utca 489. szám. 

— Eltemették dr. Somogyi 
József főiskolai tanárt. A 
szombaton tragikus körűimé- j 
nyek közt elhunyt dr. Somo-
gyi József főiskolai tanárt 
nagy részvét mellett temették 
el hétfőn délután a belvárosi 
temető kupolacsarnokából. 
Feleségén kivid öt árvája gyá-
szolja. 

— A Móricz Zsigmond Né-
pi Kollégium tagjai vasárnap 
délután nagysikerű előadást 
tartoltak a Magyar Kommu-
nista Pár t szeged-rókusi szer-
vezetében. 

— Megalakult a ParÜzánlia-
rátok Bajtársi Sziivelsége Vá-
sárhelyen. Vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor Hódmezővásár-
helyen, a Feketesas nagyter-
mében a helybeli hatóságok 
és pártok képviselőinek je-
len lé lében mintegy 509 főnyi 
hallgatóság részvételével ala-
kult meg a Parlizánbarálok 
Bajtársi Szövetsége. Az ala-
kuló ülésen Diczfalussy Fe-
renc r. vezérőrnagy mondoll 
ünnepi beszédet'mint a dél-
kerüiet elnöke, aki ismertette 
a PBSz célkitűzéseit és an-
nak szükségességét. Elnökül 
Tárkány Szűcs Ferenc volt 
országgyűlési képviselőt vá-
lasztották meg. Délulán Mind-
szentre" látogatott el Diczfa-
lussy r. vezérőrnagy, ahol 
szintén megalakították a PB 
Szövetségét. 

— A többletei nőkre és fiai-
ra költötte. Vida István gyü-
mölcskereskeaő Németh An-
tal Szcntgyörgy-utcai lakos-
sal 2000 forintot küldött Csó-
li Lajosnak. Vida tévedésből 
2500 forintot adott át, ami-
hői Csóti 500-at megtartott. 
Javában mulatott egy kocs-
mában. midőn Vida tévedé-
sét felfedezve, keresni kezd-
te. Mikor megtalálta Németh-
et, 200 forintot már elmula-
tott, 300-at visszaadott. Eljá-
rás indult ellene. 

OLVASD. TEEJESZTSD 
A DELMAGYARORSZAGOT 

Felhívás! 

A szegedi 3. honvédkerükü 
parancsnokság felhívja a Sze-
ged bel- és külterületén laké, 
hivatásos állományból szár-
mazó — de jelenleg szolga-
latot nem teljesítő — tiszte-

iket és tiszthelyetteseket, hogr 
február 3-án: A A B C Cs TŰ 
4-én: E É F G Gy II I. 5-én: 
J K L M N Ny, Ü-in:fO O P 
K S Sz, 7-én: T U V VV Z Zs 
betűvel kezdődő vfczetékn«r 
vüek jelentkezzenek a szeg*-
di 3. honvédkerület személy-
ügyi osztályán (Tisza Lajos-
körül 97. sz., I. em.)/A jeleaN 
kezesi kötelezettség azokra is 
vonatkozik, a!;ik időközbe* 
rendfokozatukat elvesztették.. 
3. henv. ker. pság. 

oüo 

— A Magyar Pedagógusok 
Szabad' Szakszervezete szege-
di csoportjának nőbizotlsága 
január 27-én, délután 3 órai 
kezdettel febérnemüvarré 
tanfolyamát Szentliárorusáfl-
utca 64. szám, ipari leányis-
kolában (zárda) megkezdi. 
Kérjük a jelentkezők pontos 
megjelenését. ,» 

x A Szegedi Állami Nemzett 
Színházban a szegedi rparlcar 
tület kedvezményes előadása 
január 31-én esle 7 órákon: 
A kis gróf« operett. Jegyek 

40 fillértől 4.50 forintig a 
hölgybizottság tagjainál, vagy 
az ipartestületben kaphatók. 
FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

— Belépett a Voikshunrtba 
még 1912-ben Nun Mihály m*-
zőberényi földműves, aídt a 
népügyészség kihallgatása 
után letartóztatott. 

— Hat hónapra ítélte a 
munkáshiróság Sinka Istvá* 
kiskirálysági napszámost, 
mert 19 mázsa 33 kiló buza-
keresményévej nem tudott 
elszámolni. 

x Film Palesztináról. A sze-
gedi zsidó hitközségnek sike-
rült közvetlanül Paiesz inábéá 
megszerezni a megujuló zsi-
dó állam éleiét bemutató ige* 
érdekes filmet, melyet íebrájr 
1-én délelőtt 11 órakor ígéret 
földje cimén mulat be a Bel-
városi Moziban rendes m*-
ziárakkal. Kisérő előadást a 
Keren Kajemelh közporfc? 
megbizoltja tart. 
FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

x Eljegyzés. Vitkai FeliciáY 
el jegyezte. Martjüszky László. 
(Minden külön értesítés he-
lyett.) 

x Brilüáns, arany, éksze-
rek, órák vétele — eladása 
! egelőnvösebben Müihoffer-
nél, Széchenyi-tér 9. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST * 

A SZAKSZERVEZETBEN 

x Kerékpárgumll dolgozók-
nak heti részletre is szál 
Utunk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza Lajos-körűt 
44. Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 

Kuresksdrimi Bütalma/oHak 

farsangi b á l j a 

a Húsig ária leijeiben 
j a nuá r hánaü 3f-irt 
mcghíüó ét leífySgényléa a 3iafc4 
csoporl helyiségében cs a Ker.g 
alh. Sz-ivethezeténél valamin I 
IZSÁK st >tcdi üzletében. 


