
Vatarnnp, 1948 jnniifs 6. IJ E L .4! I l i V 4 IS C i i S Z i G 7 
38KSS* 

Egészségügyi tanácsadó 
a Bem tábornok-utcában 

Orvostanhallgatók és jo^ászfiaíalok nyújtanak 
segítséget a külvárosi proletároknak 

: Fokozni ktll a fiareo* 
a ttéplieteáségeJi (fttdW-
híj, nentbeíességek stb) 
lrtmzdésére«. 
A Ma.gyar Dolgozók 

Pártja programiból.) 

— fesz már tejünk otthon, 
ktcsüss — mutatott boldogan 
K kezében szorongatott zacs-
kóra egy tiz év körüli kislány 
* Béni' tábornok-utcában. 

— Hát az mi? — kérdezte 
pajtása. 

Nem látod? — mondta 
fölénnyel. — Tejpor. Itt kap-
tam n diákoktól. 

— Hol le? — kérdeztük 
prre mi is érdeklődéssel. 

A kislány erre rábökött ujjá-
val a mögölle álló nagy szürke 
ház kapujára. Rajla tábla hir-
Ueti: »Egészségügyi tanácsadó 
minden esic 7—8 óráig'. Be-
mentünk hát, hogy megtudjuk, 
vájjon miféle tanácsokat oszto-
gatnak itt. 

Egyszerűen berendezett szo-
ljában kelten fogadlak és 
mondhatjuk nyomban >Ta-
nácst-csal fogadlak. Egyikőjük 
Ugyanis, Tanács •Antal, az ép-
poíi szolgálatos joghallgató, a 
másik fiatalember pedig Sza-
badi László orvostanhallgató. 

— Az Apáthy István népi 
kollégium kezdeményezésére a 
Szegedi Egyetemi ifjúsági Szö-
,Vétség • Arccal a társadalom 
felé* mozgalom keretében léle-
•ülelle ezl a tanácsadó-irodát, 
— mondja érdeklődésünkre 
Szabadi, a tanácsadó vezetője. 
— Orvosi és jogi felvilágosítás-
sal szolgálunk mindazoknak, 
•kik hozzánk fordulnak. Min-
den esle a Medikus Kör és a 
SzEJE más-más önként vállal-
kozol! felsőéves hallgatója 
teljesít szolgálatot. Célunk, 
hogv elsősorban a népbeteg-
ségek, különösen a tüdőbaj 
megelőzése terén végezzünk 
hasznos munkát és megáljapit-
suk azok elterjedését. Ezért 
üdvözöljük különös örömmel 
Rz MDP programját, amely 
szociálpolitikai vonatkozásban 
Ugyanezeket a tennivalókat 
lúite ki Bizunk benne, hogy 
R program megvalósítása nagy 
RQgltséact Je'eht munkánkhoz 
is dItalában a magyar orvostu-

domány munkájához. 
— Ügy halljak, hogv nem-

csak »tanáccsal, de kaláccsal* 
is szolgál ez az egészségügyi 
szolgálat. 

— Igen, — kaptuk a felele-
tet. Egyelőre azonban csak 
tejport és egyéb fontos tápsze-
reket tudunk adni, amelyet a 
Nemzett Segély és a Magyar 
NőJ? Demokratikus Szövetségé-
nek támogatásaként 'kaptunk. 

Közben bekapcsolódik a be-
szélgetésbe Pintér Gizella né-
pi kollégista, a SzEISz »Arccal 
a társadalom felé* mozgalmá-
nak titkára. 

— Munkánkat széleskörű 
szociográfiai előtanulmány vc-
zctlc he, — mondja —, ame-
lyei elsősorban a város sze-
gény negyedeiben, a csere-
pcssori és csillagtér! szükség-
lakásoknál végeztünk. Azóta js 
onnan fordrJnak a legtöbben 
hozzánk. A népgondozó szak-
osztállyal együtt továbbra is 
fenntartjuk a kapcsolatot azok-
kal is, akik nem keresnek fel 
minket. Ismerőtlcrjesztó egész-
ségiig1 i előadásokat tartunk 
számukra, ha pedig valakinél 
súlyos, fertőző esetet tapaszta-
lunk, akkor kórházba utaljuk. 

— Jogász vonatkozásban or-
szágosan ez az első ilyen 
kezdeményezés — mondja még 
Tanács Antal - Munkánk Té-
esi László joghallgató kollé-
gánk vezetésével elsősorban 
inkább kérvények megírására, 
erkö(csi vagy egyéb bizonyít-
ványok beszerzésére szorítko-
zik. Ez a tevékenység is jele 
annak, hogy ft szegedi jogász-
ifjuság egyre inkább a társa-
dalom felé fordul. 

További eredményes munkát 
kívánunk és velük együtt bí-
zunk liennc, hogy az MDP pro-
gramjának " megvalósításával 
©gvre kevesebb fesz a munká-
juk és egyre több egészséges 
ember dolgozhat boldogan a 
népi demokráciában Mngvaror-
szágon. ' l,.Z. 

„HA NEM SZERZEL PÉNZT 
44 más szeretői keresek 

3zomoru kép a bécsi fiatalság erkölcseiről 

A Welt am Abead, a fran 
lia megszálló hadsereg bécsi 
Upja Írja a legújabb számá-
ban: 

A bécsi törvényszék a na-
pokban targyalta a 18 éves 
Johann Erbs. a 23 éves Jo-
bann Gröppol, ar ugyanannyi 
idős Johaun PospJschil és a 
20 éves Martha Dorner esetét. 
Az elmondottak szomorú ké-
nél nyújtanak a háború utáni 
Osztrák fiatalság morális hely 
rétéről. 

Martha Dorner a Gürtcl 
egyik rosszhírű szállodájában 
lakott ós társasága a H©<©©.'-
park környéki kétes elemekből 
élit. Együk nap, amikor pénze 
elfogyott, megfenyegette sze-
relmét, a 18 éves Johaim 
ISrbs-t, hogy ha nem szerez 
neki pénzt, akkor mds szere-
löt keres. A fenyegetés hatott 
és Erbs, Johann Gröppel ne-
rfl barátjával másnap elindult 
•pénzt szerezni*. 

A maguk módján meg is sze-
rezték a pénzt. Éjjel lesben 
Alltak az utcián. Egyszerre 
Csak megláttak egy embert 
aktatáskával tovasietnl és ugy 
találtaik, hogy ez az ember 
pontosan megfelel céljaiknak. 
A siető ember egy munkájából 
hazasiető tisztviselő. voR. Erbs 

rávctclle magát és lefogta, mig 
Gröppet elvette tárcáját és ak-
tatáskáját. 

A jelenetet megfigyelték az 
egyik ablakból és bár a lette-
séknek sikerült elmenekül ni ók, 
a rendőrség már nyomon volt. 
A fiatalemberek' a jól sikerült 
•műveleten* felbuzdulva még 
aznap nekiláttak, hogy végre-
hajtsák Martha Dorner egyik 
régi tervét. Egy szücsüzlclet 
akarlak kirabolni. Ez azonban 
nem sikerült, mert a rendőr-
ség teftcnérle és lefogta őket. 

A különböző szállodákban 
•működő* Martba Doniért is 
előállították. Az ellene szóló 
vádban még az is szerepelt, 
hogy az egyik szállodásnőveí 
természetellenes viszonyt foly-
tatott. 

A 18 éves Johann Erbsct a 
fiatalkorúak Mrósága eió ál-
lították, onnan vezették elő ta-
núnak a lány tárgyalására. Ta-
núvallomása alánján Mnrtha 
Doniért elítélték A többiek 
fcShalIgatásff még folyik. 

Mielőtt befőttes üveget vá-
sárol. győződjön meg olcsó 
áraimról TÓTH ISTVÁN Ti-
sza Lajos-körut 4Ü 

Hivatalos Közlemények 

A sKtfkerícamely és aranka 
irtása* tárgyra vonatkozó rész-
letes Mrd© tinón v megtekint-
hető a hatósági "hirdetőtáblán, 
bérház kapu alall, valamint 
a területileg illetékes közig 
kire n de I tségeknéi 

A »Ráez fános és tsai mély-
furásu kútjának hatósági en-
gedélyezése* tárgyra vonat-
kozó "tel jesszövegü véghatáro-
zat megtekinthető a hatósági 
hirdetőtáblán, Bérház tapn 
alatt 

Felhívás. A 6000/19-18. Korm. 
sz rendelet értelmében felhí-
vom Szeged város lakosságát, 
hogy minden lakásbérlő legké-
sőbb junins 30 napjáig köle-
lcs Szeged város lakáshivata-
lánál (Tábor-utca 3, lldsz.) 
másban liejelenlcni lakásának 
az indokolt lakássziiksógletét 
(családtag: 2 személyre 1 szo-
ba, idegen: 1 szemé!vre í szo-
ba) meghaladó részét A bérlő 
ebben a bejelentésben javas-
latot lehet árranézve, hogy a 
Lakáshivatal igén be ve he tő la-
kásrészének bérlőjéül kit je-
löljön ki A kijelölni szándé-
kolt személy megnevezésének 
elmulasztása az igénybevétel-
nek ebben az esetében n bérlő 
bérlő-kijelölési jogának elvesz-
tését eredményezi Az a bérlő, 
akinek jelenlegi lakása' nem 
haladja meg indokolt lakás-
szűkséglelél. bejelentést tenni 
nem köleles A hivatkozott 
rendelet érteimében a háztu-
lajdonos köteles a házában 
tevő lakásra nézve fennálló 
bérleti jogi-iszony, illetve hasz-
nálati jog megszűnését n La-
fiáshivatalnáj írásban bejelen-
teni Bejelenleni tartozik még: 
a) ha á lakás lakatlan vagy 
elhagyott, b) ha tudomása' sze-
rint a bérlőnek 2 vagy több 
lakása víui, c) ha a lakást 1945 
január 1 napja után halósági 
igénybevétel nélkül vették 
használatba A bejelentést • 
bérleti jogviszony, illetőleg a 
használati jog megszűnése ese-
tében attól n naplót számított 
3 nap alatt kel! meglenni, 
amely napon a felmondás jog-
hatályossá vált. illetőleg a 
használati jog megszűnt Ila 
a bérleti jogviszonv, vagy a 
használati jog a jelen rentle-
fet hatálybalépése előtt szűnt 
meg, a bejelentési kötelezett-
ség határideje junins 30 ig szá-
mítandó A fentiekben a), b), 
c) alall megjelölt esetekben a 
bejelentést a tudomásul vétel-
től számított 8 nap alatt keh 
megtenni, ha erről a háztu-
lajdonos junius 1 előtt szer-
zett tudomást junius 15-ig A 
bejelentésnek tartalmaznia 
kell: 1 a lakás fekvését (utca, 
házszám, emelet és ajtószám), 
2 a háztulajdonosunk és a 
lakás utolsó bérlőjének, ille-
tőleg használójának nevét, la-
káscíméi és a lakást utoljára 
ténylegcsen használt szemé-
Ivek számát, 3 a lakószobák 
és mellékhelyiségek megjelö-
lését ós számát Ha a házat 
nem maga a tulajdonos ke-
zei i, a bejelentési kötelezett-
ség azt 'terheli, aki jogszabály 
vagy szerződés értelmében a 
ház" kezelésére jogosult (ha-
szonélvező, haszonbérlő, ház-
fcezelő. gyám, gondnok, zár 
gondnok) A bejelentés illeték-
es díjmentes Amennyiben a 
háztulajdonos és bérlő ezen 
be je I e ni ési kötete ze tl-.égének 
nem tesz eleget, ha cselek-
ménye súlyosabb büntetőren-
delkezés alá nem esik, kihá-
gást követ el és 2 hónapig 
terjedhető elzárással, eselieg 
súlyosabb eselekben interná-
lással büntetendő f»r. Pálfy 
Gytirgr helyetles polgármester 

ízléses csillárok 
legújabb tánciemezek, villa-
mossági szerelési anyagok, 
szere le si munkálatok legju-
tányos abban 

F o n y 6 n á l 
. Kőlcsev-u. 4. Tel.: 4—69. 

Tegnap él a &ssfr féfáron lehet Budapestre 
utazni a iemzefközí Vásárra 

A innius 11-én megnyitó centenáris Budapesti Nenizcl* 
kőzi Vusár vásárigazolványával már junius 5-c óla féláron 
lehet Budapestre utazni. Az utazási és sok egyéb kedvez-
mény Igénybevételére jogosító vúsán'gazolvány 'a vásán Ib. 
képviseleteinél, valamint az IBUSZ menetjegyiroda fiókjai-
nál ós kirendeltségeinél knpbntó és ilyet bárki szerezteti 
magának. Mint Budapestről Jelentik: n" városligeti vásárvá-
ros már teljesen fefépült. Közei 2000 kiállító, pont©/ in 
974 féle tárgyat állit ki, uevhogy a látogató megismoi-telt 
az ipar minden újdonságát. Kiállítják az ipari újítók talál-
mányait, amelyek segítségével két és Jéi év níntt hajiba1 . 
végre a 3 éves terv. Soha még ekkora vásár nem volt Buda-
pesten, egyetlen vásár sem nyujtoll annyi tanulságot és lát-
ványosságot, mint az idei. A féláru utazás kedvezménvévet 
legkésőbb junius 27-én kell Budapestről visszautazni. 

s p o r t 

Az ifjúság mai szabadságfinnepének 
főbb eseményei 

Délelőtt it órakor nagygyűlés a Klauzál-téren 

Déli i órakor úttörők versenye a Széchenyi-téren 

Ifjúságiink szegedi ünne-
pének eseményei az alábbi 
sorrendben következnek: 
Délelőtt 11 órakor ' nagy-
gyűlés a Klauzál-téren. A. 
sportolók fél 9 órától! a 
Dóm-téren gyülekeznek és 
innen csoportokban felsora-
kozva vonulnak az ünnep-
ség színhelyére. Elöl a 
SzIT sportolók haladnak 
mintegy 150 taggal, őket kö-
veti a diákszövetség 150 tagu 
csoportja. A sort a MEPESz 
50 tagu. sportoló gárdája 
zárja be. A felvonuláson 
minden sportág — labdaru-
gó, átlóin, birkózó, ökölví-
vó, kerékpáros, evező, ic-
mszező, sakkozó, tornász, 
uszó, vivó — megfelelő 
számban képviseletet kap. 

Déli fél l-lől kezdődik a 
nevezés a legfiatalabb út-
törők kerékpáros, tricikli és 
roller-versenyére, a Szé-
chenyi-szobor előtt gyüleke-
ző vensenyintéző bizottság-
nál. ínelv ügyességi és gvor-

A kerületi bajnokságért csak 
vidéken lesznek mérkőzések 

Az ifjúság szabadság ün-
nepe miatt a DLASz Szeged-
re tilalmi napot rendelt el, 
igy a mai napra kisorsolt 
bajnoki mérkőzések közül 
csak a vidékiek kerülnek le-
játszásra, amelynek miisora 
a következő: 

Hódmezővásárhely fél 6 
órakor HTVE-SzAK I. osz-
fcálvu bajnoki, 3 órakor 
HTVE—SzAK ifibajnoki. 

Kiszoinbor 5 óra KAC— 
Móraváros I. osztályú baj-
noki. 

Szőreg háromnegyed 2 
fél 4 Rákóczi—Húsos IT. 
osztályú bajnoki. 
IMTK ifibajnoki. 

Hétfőn reggel, érkezik 
a Bralislava Szegedre 

A szlovák kosavas baj-
nokcsapat, mint ismeretes, 
hétfőn este 7 órakor Szege-
den játszik barátságos mér-
kőzést a Postás SE férfi 
együttesével a rókusi torna-
csarnok udvarán, felépített 
u j pálya a valóim népsége al-
kalmából. A vendégegyülles 
sikeres romániai túrája 
után holnap a hajnali órák-
ban érkezik Szegedre Buka-
restből. ahol a város válo-
gatottját verte imponáló fő-
lényben 65:40 (26:15) arány-
ban. A vendégcsapat tagjai 
közül G. Hermann és J. 
Gzemy. a csehszlovák válo-
gatott" állandó tagja, mig 
Mihal, Dobóezki, Masek, és 

sasági számokból áll, itt 1. 
órakor kezdődik. A verseny 

utvonala a Kis Dávid-ház 
előtti orosz hősi emlékmű 
körül lesz, és azon a 3—8 
éves gyermekek vehetnek 
részt Valamennyi résztvevő 
az MDP ajándékcsomagjai-
ban részesül, amelynek tar-
talma különböző " édesség1. 
Főrendező Wollner László 
rendőrsázadös. 

A délutáni sportesemé-
nyek a kedvezőtlen időjárás 
miatt elmaradnak, de a hét 
valamelyik később közlendő 
napján a sportesemények! 
programszerinti lebonyoli-
sár a is sor Ikerül. A meg-
váltott jegyek érvényesek. 

Az úszósport eseményekre! 
junius 8. és 10-én kerül sor 
az ujszegedi uszodában. Az 
első napon a leányok, a 
másodikon pedig a jfiiuk ver-
senyei kerülnek lebonyolí-
tásra, a nagy szegedi megyei 
népi sportbizottság rendezé-
sében 

Horniak a szlovák váloga-
tottban játszanak. Szlovákiai 
sporttársainkat a szlovák 
kosárlabdaszövetség elnöke, 
P. Svohoda és di\ Csusky 
játékvezető kiséri. 

Sportolóink Budapestéit 
és vidéken 

A Szakszervezeti MTE ví-
zilabda csapa'a az NB I. 
küzdelmei során Budapes-
ten játszik két mérkőzést a 
KASE és a MAFCC csapatá-
val. — A Tisza női tekecsa-
pata a Nemzeti Bajnokság-
ért ma Kecskeméten jál-
szik. — A Szikra labdarugói 
Tompán vendégszerepelnek. 
— Az SzMTE labdarugó, 
együttese és női kosárlabda 
csapata Bácsalmáson iál-
Bszik barátságos és bemu-
Btató mérkőzést. Indulás 
reggel 8 órakor a Hunvádi-
térről. — A Postás labda-
rugóegyüttese nz I. oszl ik/ 
ba' törő IKMTE-vcl játszik 
barátságos mérkőzést I)o-
rozsmán. 

A Szeged AK ma délelőtt 
nz ujszegedi SzAK-pálym 
könnyű "erőnléti edzést' 
tart. t 

Budapesten ma játszák le, 
a magyar—román Balkáni 
Kupa labdarugó mérkőzést, 
A két ország B válogatottja 
Bukarestben játszik. . 

üzemi labdarugóbajnoíi i 
eredmények: Kereskedelmi 
alk—Rendőrtanosztály 2 :1 
(0 :1), Egyetem -KISOSz I l 
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