
4 D E L M A G T A B O I S E A S Szerda, 1948 április 14. 

„Csak akkor tesz jó életem, 

ha férjhez megyek" 

Lóczi Erzsébet Afoldeáki leány holttestét 
vetette ki vasárnap a Tisza 

Vasárnap reggei a tchcrpon-
lonhid újszeged! lábánál egy női 
Sioltteslet vetett k i a jVilzí. A rend-
őrség a holttest szteméiyleirását 
megküldte á Tisza felső folyása 
mellett elterülő rendőrőrsöknek. 
Az értesítés alapján kedden reg-
gel jelentkezett egy óf öl deák! 
'család, akiknek a személy leírás-
hoz hasonló leánya a napokban 
tűnt el. A rokonok a halottban 
felismerték Lóczi Erzsébet 21 
éves óföldeákl leányt, aki e hó-
nap 4-én 60 forinttal és textil-
jegyeiivei azzal utazott el hazul-
ról) hogy Makóra megy ruha-
anyagot vásárolni. A leány a 
textil jegyeket és 40 forintot" há-
rom nap múlva Makóról haza-

küldte postán, egy sor írás nél-
kül. Szülei elmondották', hogy 
a leány az utóbbi időben min-
dig búskomor volt, de öngyil-
kossági szándékáról nem1 tett 
említést. Többiztoen kijelentette 
azonban, »nekem csak akkor 
lesz1 jó étetem, ha férjhezme-
gyek«. Rokonai szerint azonban 
férjhezmenésre atígha számitha-
tott, mert egyetlen férfiismerőse 
sem volt zárkózott, búskomor 
természete miatt. 

A rendőrség azi ügyben foly-
tatja a nyomozást és a ma dél-
utáni boncolás dönti el, hogy 
Lóczi ErzséJbet valóban öngyil-
kosság vagy pedig 'gyilkosság 
úldbzata lett. 

Közel kétmillió forintot fordít Szeged 
a hároméves terv márciusi beruházásaira 

Páríhirek 

Csütörtökön délután 5 órakor 
a Káivin-térén rendkivülí tit-
kári értekezlet. Napirend: az; 
alapszervezetek egyesítésének 
kérdése. 

Belváros II . összes hzafniijai 
Karászi-utca 6. szám alatt szer-
dán, 14-én délután 5 Órakor'fel-
tétlenül fontos ügyben jelenje-
nek meg. 

Felh'vjuk azon pártszerveze-
tek titkárait, akik még azi ü j tag-
sági könyveket és a pártmun-
kás igazolványokat nem' vették 
át, hogy haladéktalanul jelent-
kezzenek és gondoskodjanak 
azonnali szétosztásukról. 

fáözettátási közlemények 

Kimutatás készül t' el a vlá-
iros tervhivatalában mindazok-
ról a beruházásokról) amelye-
ket Szegled mároiusban fordí-
tott a hároméves1 terv kereté-
ben történő újjáépítésre. A be-
ruházások teljes összege 1 
m i l l i ó 894 ezer for int . Ebbő l 
a közületi beruházásokra, 
Vagyis a városi háztartásra, 
lüzemék céljaira, állattenyész-
tési alapra, törvényhatósági 
útalapra és hasonl ók rá' 366.500 

forintot fordítottak. A magán-
beruházások 41.500 forintot 
tettek ki. Ebbe tartoznak a 
magánérdekeltségek által Vég-
zett munkák, az SzMTE-pá-
lya építése, a tanyai utak ;szí-
kelése, tenyészállatok beszer-
zése. Az állami beruházások 
Vonalán 1 millió 486 ezer fo-
rintot használtak fel. Ebből 
csupán a közüli híd építésére 
800 ezer forintot fordítottak. 

Az M. N. D. Sz. védnöksége alatt a jugoszláv átmeneti 
hadifogoly otthon volt hadifoglyai műsorral egybekötött 
reggelig! tartó bálát rendeznek. 

Színre kerülnek orosz fogolytáborban született és előadott 
műsorszámok. 

Az előadás 1948 április 17-én, szombaton esté 8 órai kez-
dettel a Szakszervezeti székház kultúrtermében lesz meg-
tartva. 

Belépési díj 3 forint, melynek tiszta bevételét a volt 
hadifoglyok javára fordítjuk. 

Rendezőség 

Tej fogyasztót árának űrie-
tekben váló k"fü;£ges/.lése. Hi-
vatkozással az 53.460/1947. K. 
M. sz1. rendeletre 'kötelezem a 
nyerstej egyszteri árusításával 
foglalkozó kereskedőket, hogy a 
tej árát literenkin t 1.10 Ft-os 
áron üzletükben jól látható he-
lyen függesszék ik!i. Rendteiktezé-
semi betartását ellenőriztetni fo-
gom. Polgármester. 

Szakszervezeti Hirek 

SZÖVET, SELYEM, TEXTIL 

S z ö g i I m r é n é l 
Klauzál-tér 3. 

J V y i l f f ér* 

Feleségemtől, Tábori László-
nétól küíönváltan élek és érte 
semmiféle felelősséget nem vál-
lalok. ( 

T á b o r i L á s z l ó 
Somogyi-utca 15. 

E rovatban közöltekért s m 
a szerkesztőség, sem a kladótó 
vatal felelősséget nem vállal. 

Felhívjuk az üzemi, vállalati, 
szakmai ós SzIT sportvezetők 
figyelmét, hogv 15-én, csütör-
tökön este fél 7 órái kezldtettei 
a szakszervezeti székházban 
(Kálvária-utca 10) értekezletet 
tartunk. A tárgy fontosságára 
való tekintettet a megjelenés kö-
telező. 1 / 

Az Egészségügyi Szakszervezet 
értesíti a munkanélküli gondo-
zónőket, hogy nyilvántartás vé-
gett jelentkezzenek a bőrklini-
kán Sehádt pénztárosnál. 

Felhívjuk aZ összes SzIT szer-
vezetji vezetőiket és tagokat, akik 
a meginduló sportrepüiésben 
rés'ztvenni óhajtanák', jelentkez-
zenek a SzIT nagyszegedi tit-
társágánái (Kálvária-utca 10). 

Felh'vjuk azi összes iizeaibi-
zotlságofcat, hogy a köveik ez ő 
'bet* szakszervezeti napok idő-
pontját legkésőbb péntek estéig 
jelentsék be a szakinaköz* tit-
kárságon. 

Az IVSZ-tilkársáig felhívja tag-
jait, hogy akinek ráérő idteje 
van, a klubhelyiség rendbeho-
zláslii munkálatainak1 mielőbbi be-
fejezéséhez rohammunkával já-
ruljon hozzá. Jelentkezni lehet 
bármikor munkaruhában Kere-
pesi Ferenc elvtársnál a szak-
maközi titkárságon. 

K'zárások az IVSz-ből. Miután 
Tömörkény Jánost, Tölgyesi Bé-
lát és Rádó Józsefnét a Szociál-
demokrata Párt kiizárta tagjai 
sorából, az ÍVSZ vezetősége egy-
hangú határozattal törölte őket 
azi IVSz tagjai közül. 

Rádió 

Hivalaloe Közlemények 

Fütertnés eladásé hirdetmény 
tárgyra vonatkozó részletes hir-
detmény megtekinthető a Gaz-
dlásZi Hivatalban, Bérház I. em., 
valamiint a hatósági hirdetőtáb-
lán, Bérhúz kapu alatt. 

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST 1. 6.30: Falurá-

dió. 6.45: Reggeli íorna. 7.00: 
Hirek, műsorismertetés. 7.20: 
Az áttelepítési kormánybiztosság 
közleményei. 10.00: Hirek. 12: 
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek. 
15.15: Rádióiskola. 15.55: Mű-
sorismertetés. 17.00: Hirek. 20: 
Hirek, sporthírek. 21.50: Híreik 
és krónika orosz nyelven. 22.00: 
Hirek, mit hallunk holnap? 0.10 
Hírek és krónika angolul. — 
0.20: Hirek é,s krónika fran-
ciául. 

S z e r d a i á a p r ' l í s I á -
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli 

zene. 8.00: A reuma népbeteg-
ség. 8.15: Délelőtti muzsika. — 
12.15: Zsámbok'y Miklós gordon-
kázik. 12.45: Négy nő, méigyigyár 
anyja, 13.00: A házi-együttes 
játszik. 14.10: 'Vörösmarly láza-
dása. 14.30: Ifjúsági énekkarok. 
16.00: Vidám zenés rádióiskola. 
16 30: Bartók : Román népi tán-
cok 16.40: Szerelmi vallomás 
egy országról. 17.10: A Hadifo-
goly Híradó rádiiók'özlleményei. 
17.15: A Vöröskereszt közlemé-
nyei! 17.40: Szakszervezeti ta-
nácsadó. 17.55: Szakszervezeti 
híradó. 18.00: A szabadság ver-
sei. 18.15: Jazzimuzsika. 18.30 
A Rádíózenekar játszik. 19.15: 
Hangos Heti Híradó. 19.30: A 
Falu Hangja. 20.30: Heti szem-
le. 21.00: Előadás a Stúdióban: 
»Trónfosztás*. 21.45: Id'őszferü 
kérdések. 22.25: Báthy Anna és 
Rösler Endre énekéi. 23.00-kor: 
Orosz dalok szárnyán. 23.30: 
Tánczene. 0.30: Hirek eszperan-
tó nyelven. 

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai 
tea. 18.00: Hangos Híradó. — 
18.20: »Negyven perc Itáliában*. 
19 00: A Farn Hangja. 19.30; 
Művésziem ezek. 20.30: A Rádió 
szabadegyetemé:. 21.15: Szív 
küldi szivnek .szívesen. 22.15: 
Esti szórakoztató muzsika. 

A p r ó h i r d e l é s e k 

p o r t 

Vasárnap újra itthon játszik a Szeged 
A Szeged a vasárnapi EMTK 

felleni NB I. mérkőzését is való-
színűleg a Vasutas-stadionban 
tartja. ' , 

A piros-feketék erősen ké-
szülődnék az összecsapásra és 
a két bajnoki pontot minden 
körülmények között szeretnék 

megszerezni. A nagy érdeklő-

déssel vart mérkőzés 5 órakor 
kezdődik. 

ElőmérkőZések: negyed 4-kor 
SzAK II.—SzATE I. o. bajnoki, 
fél 2-kor SZAK ífi-SzATE ifi 
bajnoki. ' I 

Holnap fcezd'ődhek 
a Petői' Kupa mérkőzések 

A csütörtökön kezdődő Petőfi 
Kupa ifjúsági labdarugó mérkő-
zésekre 8 csapat nevezett be. 
A mérkőzések négy pályán ke-
rülnek .lejátszásra. A Vasutas-
stadionban: Tiszia ifi—SzMTE ifi, 
a Cserepessoron: Móra ifi—Rá-
kóczi ifi, a SzAK-pálván: SzAK 
ifi—HMTE ifi, a SZabadság-té-
ren: SzATE ifi—Bajrátság ifi. 

Vasutas snlyemelőbajnokság 

Vasárnap délelőtt fél 11 órai 
keZdtettei ikerül sorra fMagyar-
ország vasutas sulyemelóbajnok-
sága a Hungária" emeleti ter-
űmében. 

SiMTE—Szentes* MÁV 
v'ril abd'amérkőzé s 

Az SzMTE vizilabdacsapata 
vasárnap az uj NB l-es csapat-
tal, a Szlentesi MAV-val játszik' 
barátságos mérkőzést az uj sze-
gedi versenyuszodában. A rizi-
iábdacsapat" tagjai' ma délután 
fél 5 órára fegyelmi terhe mel-
lett kötelesek edzésre megje-
lenni. 

Jelvényszerző tornászverseny 

A MOTESz jelvényszerző tor-

nászversenyt rendez szombaton 

délután 5 órai kezdettel leány-

tornászok résziére a Klauzál-gim-

názium tornatermében. 

A Szegedi állami Nemzeti Színház heti műsora: 
Szerdán, április 14-én: 
Csütörtökön, április 15-én: 

• i ' l-i | - I 
Pénteken, 16-án: 

Bánk bán. (D. II. 15.) 
Tanner Jobn házassága. (D. 

l7| I. 16.) 
Filharmonikus hangverseny. 

Vezényel Ferencsik' János. 
Szombaton, 17-én délután 3-kor: Madarász. (Ifj. előad.) 
Szombaton, 17-én este 7 órakor: Parasztbecsület. CoppéPa. 
Vasárnap, 18rin: Tanner John házassága* 

Dolgozók Színházának műsora: 

Szerdán. 14-én este 7 órakor: Bánk bán. (D. II. 15.) 
Csütörtökön, 15-én este 7-kor: Tanner John házassága. 

D. I. 16. 

Jegyek kaphatók: bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

n POGLALKOZAS fig 
ZONGORÁT, orgonát, harmo-
niiumol tökéletesen hangol, ja-
vít Rakovszky, a Nemzeti Szín-
ház és a Zenekonzervatórium 
hangtelója. Br. Jósika-utca 31., 
földszint 4. 
TAKARÍTÓNŐKET (idősebb *isz-
szonvokat) alkalmazok a városi 
iltemjhelyeknél. Huszár, Br. Jó-
sika-utca 34. 
YIZYEZETÉKSZERELÖ, bádto-
gos- vagy lakatosmunkához! értő 
fiatalembert alkalmazok. Hu-
szár, Br. Jósika-utca 34. 
MINDENESNEK elmennék! jobb 
helyre. Vidékre is! Szatymaz-
utca 47. 

W i A D A S - V E T E L — 

FRISS vágoltbaromfi olcsón kap-
ható: Tábor-utca 8., városi adó-
hivatallal szemben. 
JóKARBAN lévő balkaros ci-
pész'gép olcsón eladó. Valéria-
tér 3. . C ( ' ; 
GYERMEK JÁRÓKA, alig hasz-
nált, eladó. Petőfi Sánöor-sugár-
ut 40., földszint. 
GYERMEKÜLŐSZÉK jutányos 
áron eladó. Dugonics-tér 11.,, II. 
emelet 10. 
KIFOGÁSTALAN állapotban lé-
vő szép ebédlőbutor jutányosán 
eladó. Érdeklődni délután ,4—5 
óra kőzött Zrínyi-utca 9. 
ÍRÓASZTALT vennék, lehetőleg 
fehéret. Dr. Lajta, Deák Ferenc-
utca 23. 
EGY gyermek sportkocsit kerte-
sek megvételre. Címeket a zten©-
iskola portásánál kérem1 leadni. 
ELADÓK: márkás festmények, 
Standard csucsszüper, Erika lús-
kairógép és gramofonos ztene-
szekrény. Kossuth Lajos-sugárut 
19., III. emelet 1. ajté. 
ELADÓ egy Íróasztal és egy 
gyermek fehér sportkocsi. Re-
mény-utca 39. 
TELJESEN uj ablaki. 4 sízárnyti, 
120x60 padlódeszkák, asztalos-
áru és egy külföldi gyártmányú 
férfikerékpár eladó. Moín,ár-u. 1. 
Felsőváros. 
CSERKÉSZTŐRÖK, bicskák, ön-
borotvapengék, ollók, hajnyiró-
gép, aípakka evőeszközök el-
adás, köszörülés. Fráter, Mik-
száth KóJmán-utca 5. 
6-os gőzkazán eladó 1200 forint-
ért. Makó, Báró s-utca 13. 

TIMÁR-UTCA 3b., Timár-utca 5. 
s'z. ház romépület anyaga, üri-
szOha, nagy tükör, téglatörmelék 
eladó. Érdeklődni ugyanolt. 
LAKK, csiszolt keményfa hátió-
szobabutor sürgősen eladó. Meg-
tekinthető Gyöngytyük-u. 9. em. 
délután 4—6-ig. ! 
IIAZ eladó. Teréz'-utca 33. 
EGY táskagramofon »Mister* 9 
lemezzel eladó. Szentgyörgy-tér 
1., Felsőváros. Érd.: a házmes-
ternői. ! 
ELADÓ kisebb családi ház ia-
fcásótadással, viZ, Villany bent. 
Somogyitelepi templomnál 2x1 
szoba/konyhás házi melléképü-
lettel, azonnal beköltözhető. Ér-
deklődni Liszt-utca 3/a. 

SA L A K T S m 

LAKASCSERE! Budapesti! V. ker. 
1 szioba összkomfortos gőzfűté-
se s lakásom elcserélném egy 
szegedi 2 vagy 3 szobás össz-
komfortos belterületi lakásért. 
Címet kénem a Délmagiyarország 
kiadójába leadni. 
ELCSERÉLNÉM belvárosi II. e. 
4 szobás, 'komfortos lakásom, 
2 szobás belvárosi lakásért. Je-
lige:. »Májusra*. 
SÖMOGYÍTELEPEN 2 szoba, 
előszoba, konyháiról á l ló ház 
miindten elfogadható áron eladó. 
Somogvitelep III. u. 109. 
ELCSERÉLNÉM makói egysZoba 
fürdőszobás modern lakásomat 
Szegeden hasonlóért. Érd'.: Bol-
dogassZony-sugárut 15., fldsz., 
4 'ajtó, 12—4 óra között. 
LAKÁSCSERÉK, üzílethelyisé-
gek, bútorozott szobák1 nagy vá-
lasztékban Lakásügynökség, Köl-
csey-utca 10. í 

m k i i . ő S i i i f K m 
MAGANNYOMOZö irodámat is-
mét Szeged, Gái-utca 15. sz. 
alatti magánházamDan megnyi-
tottam. Detektív szakszerűség-
gel a legaiszkrétenb ügyekben 
is nyomoz, puhatol, megfigyel, 
kutat, illetve informál. Posztos 
és Boros nyűg! rendőrségi de-
tektivfelügyeiő, illetve detektív. 
BELVÁROSI üzlethelyiség min-
den szakmának alkalmas, azon-
nal átadó. Cim a kiadóban. 
ÉKSZERKÉSZITÉS, javítás, 
arany, ezüst beváltóhely. Bár-
dóczky éfeszerkészitő, Nagy Je-
nő-utca 3. 

BIRKAGY APJUT, zsírosat i», fo-
násra vállalunk. Fonógyár, Cse-
repe ssor 9., 8—2-ig. 
ÓCSKA kalapját ne dobja «4a 

Mence kalapos ujjáfestí és for-
taáaaa. Dugon ics-tér 2. Tagyaa 
próbarendaiéstl 
ÉLETHü müfogak, fogtőiniés, 
foghúzás, feleiőssécge], olcsó ár-
ban Rácz Géza fogász, Mik-
száth Kálmán-utca. 
II.ÁZASSAG céljából megismer-
kednék középkorú barna férfi-uiosmpu ?uioX!m;ATO,ZT:ílTJt:dj 'pA 
van.' Oszánte leveleket'»Tavasz* 
jeligére a kiadóba kérek. 
KOZÉPKORU, intelliglens férfi 
ismeretségiét keresem házasság 
céljából. Megélhetése legyen. — 
Levelet: »Megélhetésem van*, a 
kiadóba. 
HÁZASULANDÓK figyelmébe! 
Fér jhe zmenn ének tisztvisel önök, 
gazdálkodók leányai, özvegyasz-
szönyok ingatlannal. Ismerke-
dést " létrehoz! Fortuna, Kölcsey-
ulca lf). 
POLÖSKAIRTÁST garanc;áv3i 
vőgfez a Cián vállalat. Kálvária-
utca 30. 
ZONGORA bérbeadó. Rakovszky 
zongorahangoló, Br. Jósika-utca 
31., fökisZint 4. 
PARKIROZAST, virágkliültfetést, 
szöllőmelszést vállalok. Csonka 
Antal Uj szegted, Alsótiszaparí 
273. szám. 
ANIKÓ! Ma találkozunk. Hol? 
Ahol a Janó muzsikál. Polgár-
utca 27., este 8 kor. 
IDŐSEBB, vagyonos diplomás 
család Hódmezővásárhelyen ma-
gához ^ennó tisztviselőnek 14 
éves elmúlt jólnevtel't lányárvá-
iát vagy apátlan félárviáját. Meg-
1 Vizottunk H ódmezővásá,rhelyen, 
Futó Mihály-tér 1., házltulajdo-
NOS. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLO. 

Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ, 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT. 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telelfl® 
este 8-tól: 673. 

Kiadóhivatal: Kárász-utca .0. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomát®* 


