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TÖBBFELÉ ESŐ 

felhőzet, ttiWrfelé 
talajinenti fagy. 

Mérsékeli északi szél. változó 
festi, az éjszaka egyes 

napnnH hőmérséklet eme tbc 

APAD A TISZA 
A Tisza alacsony vízállással apad. Vizének; htiuiér* 

Keklete Szegednél 19 és fél fok. MaJ vízállásokt Csong-
rád -40 (23), Szeged1 50 ( >5). 

i\ a i m u l n d 

Csütörtök, május 20. 

Nemzeti Szinház féi 8-kor: 
Sevillai borbély. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8-kor: 
Beszterce ostroma. 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 
8 órakor: V. Henrik. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor 
Az Angyalvár börtöne. 

Muzeum: szépművészeti és 
ősrégészeti osztály Dri.lva 9—2 
óráig 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
9-7 óráig 

Somogyi könyvtár nyit** 
9—7 óráiö 

S/oiiúialON g oíyszertárufc: 

1 .cinzinger órök.: Horváth 
M.-ulca; Pósa Balázs: Kálvá-
ria-utea, dr Kocsis i. End-
réné: Földműves-utca; Selme-
czy Féta: Somogyitelep IX. u. 

— Az olasz köveisért íeUii-
\ása. Az olasz követség fel-
hívja az Olaszországba uta-
zók figyelmét arra, hogy a 
magukkal vitt valutát ' be 
kell jelenteni az olasz határ-
közegeknek. Csak a batáron 
•kapott igazolással lehet va-
luta' Olaszországban bevál-
tani 

Szombaton megindul a 
tiszai hajózás. Az MFTR 
közli, hogy május 22-től 
Szeged és Csongrád! között 
ismét megindul a személy-
hajójárat. A hajó hétfőn, 
szerdán és szombaton köz-
lekedik Csongrádról Indul 
3.15 órakor, Szegedre érke-
zik 7.25-kor. Szegedről in-
dul 14.30-kor, Csongrádra 
érkezik l:\50-kor. 

— A Szabadságharcos 
Szövclséíl a Magyar Múzsá-
val karöltve május 25-én fél 
8 órakor az ipartestület 
nagytermében előadást tart. 

— A Szovjetunió pénz-
ügyi reformja. Dr. Szántó 
Rezső, a Magyar-Szovjet 
Müvei ö lési Társaság orszá-
gos főtitkára csütörtökön 
délután (5 órakor a Szovjet-
unió pénzügyi reformjáról 
tart előadást az MSzMT 
székházának nagyi érmében. 

— Elhalasztottak a szö-
kevény hl. Bruckuer Ede 
igazolási tárgyalásai. Szer-
dára tűzte ki az igazolási 
fellebbezési tanács id. 
Bruckner Ede igazolási fel-
lebbezésének tárgyalását. A 
tárgyalást azonban nem le-
li- lett megtartani, mért mint 
köztudomású, a kereskedő 
árdrágitási ügyei, miatt a 
közelmúltban " megszökött 
Kozma tanácselnök ismer-
tei i<« Bruckner búcsúlevelét, 
ami! a rendőrség annak-
idején lefoglalt. Ebben a fe-
ketéző kereskedő közeli ön-
gvilkosságát jelentette bc. 
Miután azonban a szökést 
választotta, a tárgyalást az 
országos körözés eredmé-
nyétől függően elnapolták. 

— Kerék páriopás. Cenkci 
Sándor, Sándor-utca 2 szám 
alalt lakó kereskedőnek 
kedden este a Vár-utca 4 
számú ház udvaráról ellop-
ták őrizetlenül hagyott ke* 
'•••k pár ját. 

— Beszámolók az orszá-
gos nőkongresszusról. Bc-
rezvy Imréné, az MNDSz 
csongrádmegyei titkára Sze-
geden a nőszövetség szék-
házában nagy érdeklődés 
melléit számolt be a Ma-
gyar Nők II, Országos Ta-
lálkozójáról. A kongresszus 
pedagógiai szak értekezleté-
ről dr. Sörös Jánosné igaz-
jatónő számolt hc átfogó, 
rdekes előadásban, 
x Hungária Eúényliáz 

Tisza Lajos-körut 55. 

— Az árvízkárosultak ja-
vára negyven forintot ado-
mányozott ökrös József te-
metkezési vállalkozó. 

— Beethoven IX. szimfó-
niája ma e-ste 8 órakor a 
SzEISz hanglemez-hangver-
senyén az Ady-téri egyete-
mi nagy előadóban. Műso-
ron szerepel még a VIII. 
szimfónia. Belépődíj 30 fil-
lér. 

v Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Könyvkiállítás az egye-
temen. A "Don Suis.se (Svájci 
Segély) nagymennyiségűi 
könyvet ajándékozott a sze-
gedi egyetemi könyvtárnak. 
Az ajándékkönyveket a 
könyvtár igazgatósága kiál-
lításon. mutatja be. a inejy 
a Don Suisse képviselőinek 
jelenlétében nyilik meg má-
jus 22-én, szombaton dél-
ben 12 órakor az egyetem 
aulájában (Dugonics-tér 13., 
II.). A kiállítás május 22-1 öl 
27-ig minden hétköznap 10 
—17, Űrnapján 10—13 óra 
között tekinthető meg. be-
lépés díjtalan. 

v Alumínium edény Hun-
gária Edényház. 

— A Szegedi Izraelifa 
Nőegylet eheti ósszejővete 
lét ma, csütörtökön délután 
5 órakor tartja Margit-utca 
20. alatt. Előadást lartBoth 
Béla, a Szegedi Nemzeti 
Szinház igazgatója. A tag-
társnők és az érdeklődők 
megjelenését ivarja a vezető-
ség. 

x Háztartási cikkek Hun-
gária Edényház Tisza La-
jos-körut 55. 

— Elhunyt édesanyja fej-
adagját neiu szolgáltatta be 
az önellátó Szabó Márton 
mélykúti kocsmáros. Miután 
árdrágításéit a közelmúlt-
ban már elítélték, ügve a 
munkásbiróság elé került. 
Hat havi börtönbüntetésre, 
három évi jogvesztésre, 
Mélykotró} hat havi kitil-
tásra és az itélct hírlapi 
közzétételére ítélték. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— Az államvédelmi osz-
tály tirrízelbe vette Boliák 
József szabadkai napszá-
most, aki Szegeden várla 
utbainditását és közben nap-
számos munkát vállalt. El-
ső keresetéi még aznap el-
itta és háborús uszító kije-
lentéseket tett. Átadták 3 
népügyészségnek, ahol ki; 
hallgatása után letartóztat-
ták. 

x Zéttáneetlény Hungá-
ria EíéBíliá*. 

— Fórum Club naptár. 
Május 21-én, pénteken este 
9 órakor dr. Straub Brúnó 
egyetemi tanár «art előadást 
'Miért kaptam Kossuth-dí-
jat* cimmei. 

— Betörés Ujsoiuogyi-le-
lepen. Kedden délelőtt az 
Ujsomogyi-telepen az 57-cs 
utcában Kirabolták őzv. Mol-
nár Laiosné lakását. Mol-
nárné délben vette észre a 
betörést, amikor hazatéri 
földjéről. A betörők az egyik 
ablakon át hatoltak be" a 
lakásba/és ott minden ruha-
neműt, fehérneműt és élel-
miszert összecsomagoltak és 
magukkal vittek Az özvegy-
asszony kára több mint 2000 
F-t. A rendőrség az ügyben 
megindította a nyomozást. 

— Sikeres záróvizsga a 
tűzoltó tanfolyamon. A tűz-
oltói szaktudást kívánta fej-
leszteni az az alsófoku tan-
folyam, amit a szegedi tűz-
oltóság részére rendeztek 
meg és amelynek záróvizs-
gája szép sikerrel folyt le. A 
tanfolyam hallgatói " közül 
tizen "kitüntetéssel, tizen 
egyhangúlag, nyolcan szó-
többséggel vizsgáztak. A zá-
róvizsgán a polgármester 
nevében dr. Baráthy Pál ta-
nácsnok, a tűzoltó szabad 
szakszervezet képviseleté-
ben Tóth László főhadnagy 
jelent meg, aki köszönetet 
mondott Horváth István 
tanfolyamparanesnoknak és 
az előadói karnak a kitűnő-
en végzett munkáért 

— Javul n telepek közvi-
lágítása. Szeged város köz-
világítása az utóbbi hóna-
pokban jelentősen javult. 
Most a telepek régen nél-
külözött világítási hálózatá-
nak fejlesztésére is sor ke-
rült. A korlátozott anyagi 
eszközök figyelembevételé-
vel már a legközelebbi he-
tekben és napokban négy 
ujabb villanylámpa gyúl ki 
az Aigner-teícpen, a Fodor-
telepen; öl, 0- és Ujsomogyi-
telepen nyolc és a Hattyas-
telepen pedig keltő. A "ter-
vek szerint a telepek vilá-
gítását a lehel ősegek szerint 
továbbfejlesztik. 

— Lugkőosztás. Lugkövet 
juttat a város mindazoknak 
á henteseknek és mészáro-
soknak, akik saját üzlethe-
lyiséggel rendelkeznek. Ré-
szükre egyszersniinden kor-
ra há rom kilő lugkövet utal-
nak ki kizárólag háziszap-
panfőzés céljaira. Magán-
szentélyek is knplialnak'lug-
követ az elhullott sertések 
után. hn azt állatorvos iga-
zolja. Ilyen esetekben 50 
kilogram súlyig terjedő ma-
lac. után egy kilogramot, 50 
—100 kilogram sulyu serté-
sek ulán 2 kilogramot, 100 
kilón felüli sertéseknél 3 
kilogram lugkövet utal ki a 
közellátási hivatal. Legké-
sőbb 1948 julius 3l-ig lehet 
igénylést benyújtani. 

v Gyors- és gépirási tan-
folyam (G és 10 hónapos) 
kezdődik főigazgatósági en-
gedéllyel a dolgozók részé-
re, rendkívül kedvezményes 
áron. Előadó dr. Rosenberg-
né Grümvald Klára. Heten-
kint 3 óra gyorsírás, 4 és! fél 
óra gépírás,"havi tandija kü-
lön-külön 20—20 forint, A 
két tantárgyra együttesen 
beiratkozik tandija havi 28 
forint. Jelentkezni lehet a 
Délmagyarország kiadóhiva-
talában. 

x 12 személyre ezüst evői 
szer, alkalmi vétel, igen ol-
csón eladó. Ptecfccr éksze-
rész. 

A szőregi arzénen gyilkosok 
rövidesen bíróság elé kertinek 

Beszámoltunk már arról i 
nagyarányú arzénmérgezésrői, 
amely az év elején pattant ki 
Szőregen. Mint ismeretes. Nagy 
Andrásné, a Szőregen ®hályo-
gos Roza néue« néven közis-
mert idős asszony, a felesége-
ikkei egyetértésben megmér-
gezte Dávid Józsefet, Bezdán 
Andrást. Szírovícza Antalt, 
azonkívül apósát és anyósát 
Nagygéczi Istvánt és felesé-
gét. Az üigyet az asszony férje 
hozta nyilvánosságra. 'Felke-
reste. a rendőrséget és elmond-
ta. hogy felesége évek óta fog-
lalkozik arzénes gyilkossággal 
és őt is megfenyegette, liogy 
elteszi láb arái. A rendőrség 
nyomozni k< -delt, az 'özve-
gyeket® is beidézte és így de-
rüli fény az utóbbi idők leg-
elvetemültebb 2 iikossá'gsoro-
zalára. 

Közben megbetegedett Nagy 
Andrásék lakótársa. Török Já-
nosné is 18 éves fiával. Mint 
kiderült. Törököket a felje-

lentő Nagy Arcmás mérgezte 
meg. Elmondotta, 

annyira félt feleségétől, 
hegy Tőrökét ílwtestádájá-
ha arzént kevert arra «zá-
mftva. Iw» tésztát gyúrnak, öt 
Is megkínálják és velük 
együl! meditál. Törököket 
Iiathánaplg kezelték a sze-
gedi 'devJJ'mkáii. de a sze-
rencsétlen embereket neii* 
Indiák meggyógyítani. Mind-
kellen megbénulták. járni é* 
fogni nem tudnak, Na>. 
Andrásné, a férje és az öz-
vegyasszonyok vizsgálat' fog-
ságba kerüllek. 

Nagy András kivételével vala-
mennyien tagadták, hogy arzé-
nesgyilkosságot köveitek el, de. 
a holttestek klhan tolása során 
valamennyiben nagymennyi-
ségű arzént találtak. 

Az irgvben a vizsgálat befe-
jezést nyert és még a nyári 
törvénykezési szünet előtt bí-
róság elé kerül a szőregi ar-
zéngyilkos társaság. 

o r I 
Tippünk a ffttószetvényfcm 

Magyarország—Cseh -.ztovákSa 1 
Albánia—Magyarország 2 
Prága—Budapest -2 
Középmagyar ország— Motva-

ország .1 
Magyarország—Cseh Szlovákia 

ifjúsági it 
Postás—Peruc í1 
Triestina—Torinó il 
Modena—Milánó 2 
Lazio—Bologna jl 
Juventus—Róma II 
Kelctszlovákia—Eszakinagyar-

orszóg '1 
Mezőkémia—Sokol Bralislava 

asztalitenisz , II 

Polinérközések: t' 
TFSK—Győri V. ETö atléti-

kai esápalversenv 1 
tJTE—CsMTK allétlkai csapat-

verseny :2 
NSC—Eger vízilabda 2 
Nápoll—Livorno 1 

Szalu likán játszik a Szeged! 
vasárnap 

A Szegeo a Nagyszegedi 
Népi Sporl Bizotlságon kérész-
től Szabadkáról kapott: meg-
hívást barátságos mérkőzés le-
játszására a Spnrca tustól. Az 
egyesület vezeLősóge örömmel 
tesz elegei a meghivásnak. 

lálékve/etöliűlöés: 
I. osztály: szegedi csoport: 

MKUMTE - Poslás Jódat.SzEAC 
-KAC Barcs. Rákóczi—SzATE 
Gombkötő, M óraváros—MMTE 
Adányi. Bnltonya—Honvéd 
Rózsiival. Észak" csoportiMarsa 
—Halasi VSE Horváth. KMTE 
—Cs. Tisza Vízhányó, Bácsal-
más—Mindszent Gémei', Kis-
kunhalasi A C—Jánoshalma Sza-
bolcs. KB VSE—Sz M AV Kálk'o-
nyi SzMTE—KTK I'alakü. 

If. osztály: Tisza—Dohány 
Simon v i. Alsólrőzpon t -Honvéd 
Horváih. VASÉ—Móra Vadász1, 
MKUMTE—SzFIE Solymosi, 
Rákóczi—SzA rE Kocsis. Unsos 
-Postás Török. ÜSE-DKMTE 
Liliom, BSE—József A. Kalo-
csai. 

Itt: MKUMTE—Tisza Sallai, 
SzMTE- -MVSE Csányi, Ráikó-
c'zl—SzATE Jnrka, HMTE— 
IITVE Kormány, Móra-MMTE 
Baklaí. BSE—SzFIE Zsemberf, 
SzAK—DKMTE Mohai. 

AttéliVa. A főiskolai bajnok-
ság során Varasdi. a SzEAC 
versenyzője 100 méteren 11 
másodperc, 200 méteren 22.7 
másodperces eredménnyel győ-
zöd, Ycszelovszki 170 cm-es 
tnagasugrásávat » negyedik, he-
lyeit végzed. 

Teljes erővel oir-inAoU 
a> üzemi tatularngákiitDOfcrfjg 

Az üzemi líilKtarogőhaJnok-
ság első fordulóját azi elmúlt 
héten kezdték meg. A forduló 
keretében ítélten egy. suentén 

négy mérkőzést játszottak le. 
A további mérkőzések csütör-
tökön, pénteken és szombaton 
lesznek. Ezea műsora a kő-
vetkező: csütörtök Hunyadi-
tér liáromnegved 5 Wiíter— 
Pénzügy II., féi 7 Iga- ígügv 
—Nyomdász, külső vasutaspá-
lya 6 órakor MOSzK—Konzcn. 
Cserepessor féi 7 U. Ládagv in 
—Sz Kenderfonó. Péntek II u* 
nyadl-lér fél 7 Szikra—Lemez-
gyár. Szombat Ady-lér fél 5 
Kertész tégla—Nemzeti Szín-
ház. negyed 7 Pénzügy !.— 
Egyetemi dolgozók 

Mezftlábas -Erőd* 
nfvg'nn. 

A labdarticóMiiiokr.tg har-
madik fordulójának ered iné-' 
nyei: 

Ujsomoavi SzIT—Rókusi, 
SziT 3:1. Tarján—Petőfi 2 1, 
Osomogj'i—Garami 4:0, Ip. 
Kossuth—Mátyás-tér 1:1 
SzATE—Tanító 1:0, Móra , 
IIusos 5:0, DTK—Vegyipar 5:2„ 
Piar.-Ker. A 4:2, Ker. B. 
Ip. Vasvári 5:1, SzAK—Uisze-; 
ged 4:3, IÍAOSz SzIT~Ip. Iri-, 
nyl 1:1. 

A l'elöli-i sopwt lábtázala: 

1. ©somogyi SzIT 8:2 G 
2. Rókusi SzIT .'4:1 *>, 
S. Garami SzIT 4:1 4' 
4. Uisomogyi Szil" 3:1 2 
5. Petőfi SziT <' 3:4 2 
6. Tarján • ' 3:5 2 

KesárialnlaercdményéV: A 
Tisza a pünkösdi ünnepek al-
kalmával Szombalhetyen vx 
Sopronban szerepelt. Eredmé*, 
nyék a kővetkezők: nők: Ti-
sza-Haladás 41:14 (32:81, Ti-
sza—Soproni Textil 20:19! 
(16:9), SFAC—Tisza 31:28 
(13:15), férfimérkőzések: Tisza 
-Haladás 59:29 (22:13), Tisza1 

—SFAC 18:33 (19:17), Sopron-! 
Fehérvár kombinált- Ttéz < 
59:32 (22:14),Postás—BSEférli 
NB I. 41:36 (19:15). MAVAG 
Postás férfi NB I. 65:51 (35:18), 
Postás-MAVAG női N'B 17. 
62:21 (26:8).. 

A Szeged Altetika' klub in . 
csütörtökön este 7. órai kezdtj! • 

[tei tartja május hónapi vá-
lasztmányi ülését. A teheUA'j-
kulató atíéükai versenyen ré *Í~' 
vett atléták részérc a váia.zi-
mányi ülés keretében osztj.r 
ki a" yezetőség azi %'n dté/es' 
érmékéi:. 

Sánüorfaháu nagy aifcerrci.» 
feendeztéic meg a kövérek té 
soványaik Jabdarugómérkozé-
sét, Á kétszer félórás mérkő-
zésen az összesen 10G3 kiló-
Iiyi kövér csapat csupán 8:('-í>* 
vereséget szenvedett. Különö-
sen nagy sikere volt a 127 ki-
lós Tóm Gyótty játékánai va-1 

Jamint « 103 kilós Tóth Sán-
dornak, skí egymaga n.é?y eV!*< 
rúgott. 


