
» £ l m a u y a h o k s z a t i sd rda , 1948 augusztus 25, 

H l r « k 
* ii «i« m m a m m h h a 

M E L E G E B B L E S Z 

" Mérsá 'e l t israknyugatk nyugat! s/él, felhíí&'vonu'ft-

Isulí, l iehreeMut, Rtte* északon fe!s«bl> A hőinérsék-

ribt wnffjff^f lf , 

A TISZA 29 F O K 
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á i tárok: Csongrád! 30 (25),,Szeged 03 (25). 
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— A MAGYAR VÖRÖSRE-
RF^ZT szegedi szervezete Cson-
grád-Csanádmegye területén 12 
elsősegélynyújtó ládát helyezett 
el. A budai-u(i vámná', a rósz-
keft-uti vámnál, a rőszkeí határ 
állomáson, S reged—Fehértó or-
szágúton, Makóm a szegedi rém-
nél, Hódmezővásárhelyen aKu-
tasi-uti vámnál, Vásárlielykuta-
son, Csanádapácán, Makó-pusz-
tán a Maros mellett, Alsókőz-
ponlon és Kisteleken. 

— AZ ORSZÁGOS TERV-
HIVATAL jóváhagyta a vá-
ros öthónapos költségvetésé-
ben felvett beruházási tétele-

NAPIREND 

Szerda, auguwtus 25. 
Belvárosi Mozi fél 5. fél 7, 

léi 0 ój-akor: Hamar egy gye-
reket 

Korzó Mozi Tét 5, íéi 7. fél 
10 órakor: Három nemzedék. 

Széchenyi Mozi fél 5. fél 
í , fél í) órakor: I. Hárman 
nz Igazságért. I I . Utolsó lo-
vaglás. 

Muzeum (képtár és ösrégé-
sre h osztálv nvitvs 8—14-Ig. 

Somogyi-Könyvtár nyitva 8 
—14 óráig. 

Fgvelemt könyvtár nyitva 
kedden és pénteken 10—12-ig 

Sxolgálatos ávógvszerlóralit 

Barcsay Káról v: Tisza La-
tos-köm t 82. Bulésu Barna 
Kálvária-tér 7. Dr. LBbI örök. 
B. I.ázár Jenő: Klehelstarg-tér 
'4. Selmeezy Béla: Sonvogyl-
letep IX. ut«m 480. 

- HÍDSZEMLE. Varga Lajos 
Icórtekedésftgvl államtitkár és 
Bzécliv Károly miniszteri osz-

Syfőnök, Kossulh-dfijas hid-

Itő pénteken Szegedre érkez-
« « * a hídépítési munkálatok 
megtekintésére és hogy nz épü-
l ő feljá'ókrőr a város illetékes 
fényezőivel megtaszéiést foly-
tassanak. 

- A VAOSZ A 7 ALLAMOSI-
TOTT ISKOLÁKÉRT. I.ukics 
Andor tanácsnok l>ejclenlette a 
,város hatóságának, hogy a 
NAOSz tagjai rohammunkával 
helyreállítják a csorvai államo-
sított iskolát és azt is, hogy 
mindazokat a VAOSz tagokat, 
lakik az építési munkában részt-
vesznek. a gazdasági vasút díj-
mentesen szállítja a helyszínre. 
A város1 alkalmazottak egyéb-
ként az államosított iskolák 
hclyreálfflási céljaira havi fi 
zetésüknek fél százalékát aján-
lották fei, sürgősen követendő 
például mindazoknak, aldk 
nemes cél érdemien eddig 
Szűkkeblűknek mutatkoztak 

- A MAGYAR KIÁLLÍTÁS 
nagy sikere az Izmirt nemzet-
közi vásáron. Ünnepélyes kere-
tek között nwto'lák meg az iz-
miri nemzetközi vásárt ame-
lyen Anglia, Olaszország, Gö-
rögország és Jugoszlávia melletl 
Mogt/űrország Is résztvett. A 
török miniszterek fél órát töl-
töltek a magyar pavitlonhan és 
o legnagyobb elismerés hangján 
szóltak a magyar kiállításról, 
amelyről a Tiearet elmü lap 
három hasáifos részletes hes:á 
mólót kőzöl, kiemelve cikkében 
a hároméves terv nagy sikerét, 

ket, amelyeket annakidején a 
Délmagyarország már részle-
tesen ismertetett. A beruhásá-
sok összege az öthónapra 1 

millió 200 ezer forintot tesz ki. 

- TIZENHÉT KILŐ GABO-
NÁT csépelt feketén Fődli Jő-
zsefné szentmihálylctekl föld-
műves. Az uzsorabiróság jog-
erősen egy havi fogházra és 100 
forint pénzbüntetésre ilélfe. 

x fp'tkezéseire! Bombázok 
helyrcá11 itáréra, átalakításokra 
tervet, költségvetést a Délma-
gvarorszégt Tervező irodában 
készíttessen. Pillér Sándor kő-
művesmester. építési terv. Fel-
támadás-utca 20.. Rókus. 

Nem akart senki 

kimaradni... 

Szerkesztőségünkhöz az utol-
só hónapokban beérkezett le-
vetek igen nagy százaléka az 
iskolák kérdésével foglalkozik. 
A levetek írói, — szülők, taná-
rok é s feltűnően sok diák — az 
iskola kérdést a legkülönbözőbb 
oldalakról tárgyalják, de mind-
egyik levélből kiolvasható az, 
hogy az iskolákat a levélírók 
magokénak tudják és a jobb, 
a szebb és tisztább iskoláért 
nem kímélik a munkát és fá-
radságot. Az itt között részlet 
egy lemezgyár! munkásnő leve-
léből való-

étikor megkérdeztél tőlünk, 
hogy kinek van kedve fakadta• 
ni-az iskolát, mindenki menni 
akart. Egyszerre jelentkezett 
mindenki, a bizalminö nem 
tudta kiválasztani, hogy kimen-
jen az iskolához. Nem akadok 
megérteni, hogy nem kellünk 
mindnyájan, mert nincs is 
olyan sok meszelő, hogy min-
denki meszeljen. Nagy volt a 
vitatkozás, mert nem alcart sen-
ki kimaradni. Boldogok va-
gyunk, hogy megengedte a de-
mokrácia nekünk, hogy saját 
iskoláinkat, a nép iskoláit gyer-
mekeink részére ugy hozzuk 
rendbe, ahogy mi jónak tátiuk. 
Nyugodtan viszem a gyermeke-
met az iskolába, mert tudom, 
hogy rendes, tiszta az iskola, 
•— saját kezemmel meszeltem. 
Minden munkatársamnak és az 
egész magyar népnek kívánom. 
hogy mindig olyan boldog le-
gyen, mtnt amilyenek mink vol-
tunk. amikor meszeltük az is-
kolát.« ABRAHAM LAJOSNlt. 
temezgyárt munkásnő. 

) 

— A VÁROSI L0F0GATU 
KOCSIK HASZNALATI DIJA. 
A keddi tanácsülésen újból meg-
állapították a két lovas teherfo-
gat igénybevételének diját. Ez 
egy napra 78, félnapra 52, ne-
gyednapra 34 forint. A köztisz-
tasági telep jelentéséből látüut, 
hogy a kétlovas kocsi fenntar-
tása egyébként a rérosnak ha-
vonta 2300 forintjába kerül é: 
miután a város két ilyen kocsi 
fefett rendelkezik, fenntartásuk 
havonta 4G00 forintot emészt 
fel. 

— A VAOSz SZEGEDI szer-
vezete vasárnap Csengelén jót-
sikerfltt műsoros estet rendezett. 

x Uyorsiaó- és eéptrót.Mifo-
lyainok kezdők és haladók ré-
szére dr. Rosenbergné Grün-
wrsíd Klára 2338/1941-45. sz. 
főig. ena. gyorsíró- és cép-
iróiskolájáhan, Dé>zsa György-
utca 2., földszint. (Kultúrpalo-
tánál.) 

- KERÉKPÁRT LOrOTT, 
RÉGI BŰNEI IS KIDERÜL-
TEK. Motorkerékpárlopás miatt 
házkutatást tartott a rendőr-
ség Szóles István Feisőtisza-
part 22, szám alatti kovács-
seg&lnól s a lakásban számos 
kerékpáralkatrósz, kerékpár é3 
motor'kei-ékpár mellett félkész 
loSs- és fémárut is találtak. 
Kiderült. hogv Szélest annak-
idején a Deák József fcé»-
üzemből sorozatos lopások 
miatt bocsátották el, bár ak-
kor tagadta a tolvaj tárokat. 
Most nemcsak ezek kerültek 
«Iő, de különleges szerszámo-
kat ís tahi Rak, amelyek segít-
ségévei a topott kerékpárokba 
uj számot tudott verni'. \ notó-
rius tolvajt — akinek Nagy-
széksóson is volt bejelentett 
lakása — az ügyészség letar-
tóztatta 

A S78p3 í iskola-

p a f r ö n i z s b i z e i ' g á g 

Siofaafi fl'ésl íajri 

Az éskola pabo íá-sb'zottsá-

->»'!< vezető' csütörtökön este 

7 érakor a Belkereskedelmi: 

Igaigatóság köztyüfésí lentié-

ben értekezletet tartanak. Hoz-

zanak magukkal jelentési ar-

ról, h(!«'y melyük üzem vagy 

szervezet melyik ssbolón-í! 

menny,) iiinnkuérát dolgozott, 

meiriiv'i anyagot használt fel, 

menny) készpénz! költöttek. 

Az ul tankönyvek eho példányait 
áinvm^aUáh Rákosi elvtársnak 

A kultuszminisztérium irányítása mellett a magyar nyom-
daipar a kitűzött határidő alatt elkészítette az uj Iskolai tan-
könyveket és a tanítás megkezdésekor az 'ország valamennyi 
iskoláját/dn már éhből a tankönyvekből oktatnak a tanítók. 
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlen 
mnnkalársaL valamint a pedagógus szakszervezet és a nyom• 
dászüzem képviselőinek társaságában kedden reggel felkeres-
te Rákosi Mátyás miniszterclnőkhelyettesl és mint a magyar 
ifjúság nagy példaképének, az Úttörők legnagyobb barátjá-
nak átadta neki az uj tanköngvek egy-egy példányát. 

Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyeltes meleg szavakkal 
köszönte meg & szép könyveket és örömét fejezte ki, hagy a 
magyar demokrácia a kulturális téren vjabb haladást ért el. 

I S e l r a f k o z á s o k 

— AZ ALLAM1 KLUZAL 
GÁBOR és a Szt. György-téri 
egyesilett állami általános fiú-
iskolák Igazgatósága értesiti a 
szülőket, hogy augusztus 29-én 
vasárnap oéiúlán 0 órakor szí-
veskedjenek megjelenni a gim-
názium II. emeleti fizikai elfl-
adólermétan. tartandó . tanév-
nyitó szülőt értekezleten. Az 
értekezlet tárgya: a szülői 
munkaközösséggel, a diákön-
kormányzattal és a fanév-
nyi tJssm kapcsolatos folyó 

i m i i u t . r-t.. , ügveK megbeszélése. Előadást 
x liatalorés. Fájdalommal-,-, RZ M l ) p , k i k f ő t t j e . 

- SZEGET)-A LSÓVÁROSI 
éFöId'mives-utcai) általános is-
kolában a do'gozók általános 
iskolája szeptember 1-én meg-
nyílik. Felvételre jelentkezhet-

tudatjuk, hogy szeretett fér-
jem, Hortobágyi István au-
gusztus 23-án elhunyt Teme-
tése 25-én lesz a rókusi te-
mető ravatalozójából. A gyá-
szoló Csatád. 

tankönyvei! 
SZENT ISTVÁN TAR?ULAT k5*vvVtrt>i.«déa«tM>ii Kárász-n.lál 

Üzemek , köza lka lmazot tak , m a g á n a katmazot-
tak ós vál la latok 

dolgozói 
S hónapos részletfizetésre megrendelhetik HANGYA Szövetkezet 
központi irodájában: Tisza Lajos körút 34 és fateep-n: Becsi körút 34 

A parasztság szövetkezeti bizlositója a 

Gazdák Biztosító Szövetkezete 
Képviselet az ország egész területén. 

nelc azon nők és férfiak, akik 
1G évesek elmultak, a gimnázi-
um. a polgárt iskola négy osz-
tályát nem végezték el, a nép-
iskola nyolc, vagy annál keve-
sebb osztályáról van bizonyít-
ványuk. Megnyitjuk a dolgozók 
iskolájának V—Vlll. osztályát. 
A tanítás esti órákban folyik 
és teljesen ingyenes. Beiratko-
z'ís augusztus 26., 27. és 28-án 
reggel 8-tól 12-ig, délután 5—7 
óráig az irodában 

— AZ ÁLLAMI KLAUZÁL 
GÁBOR és a Szent György-
téri egyesített áll. általános 
fmi-tkoíí'k igazgatósága ér-
tesiti az érdekelteket, hogy 
szeptember hónapban meg-
nyitja a dolgozók általános 
iskoláját (V-VIIL oszt.). A 
felvételre jelentkezők hoz-
zák magukkai az üzemi bi-
zottság, vagy a szakszerve-
zet hozzájárulását és az is-
kolai értesítő könyvecskéjü-
ket. Az érdeklődőknek felvi-
lágosítást az iskola igazga-
tója ad szeptember 1-tg <ié[-

. előtt 8—10 óráig a Szebl 
György-téri Iskola igazgatói 
irodájaban 

flziparvásárszenzáctóiovoU 
bzeles kárpitosmester 

SZERENCSEKETTOS 

recamiéja. üzlet: Attila-

utca 2. szám. 

- A SZENT MARGIT általá-

nos iskoláiban fAlsóvárost Zár-

da, Szent három ság-u. 61. sz.) 

26-án, csütörtökön délufán 8 

órakor szülői értekezletet tar-

tunk. A kedves szülőket szere-

tettel várjuk. 

- A DUGONICS-UTCAI ál. 
lami általános leányiskolában 
szeptember hóntioban megnyt-
lik a dolgozók általános Iskolá-
ja fV.—VI. osztály.) A felvétel-
re jelentkezők hozzák maguk-
kai az üzemi értesítő könyvecs-
kéjüket. Az érdeklődőknek frl-
vUágositást ad az iskola igazga-
tója mindennap 9—12 óra kö-
zött. Igazgatóság, 

X Kért * Mntaaé* p. Ser-
gius, a népszerű grafológus 
maradását. Már hírt adtunk 
róla, hogv Sei^ius mester rö-
vüdesep elutazik Szegedről, do 
több oldalról fölkérték, hogy 
hosszabbítsa meg tartóricodlA-
sát, mert sokan voftalc eddig, 
akác ínég hosszabb rérakoréa 
ul tn sem tudlak bejutni hozzá,; 
tor « mester ezúton értesíti a» 
érdeklődőket, Iiogy tartózkodá-
sát 8 nappai meghosszabbi-
toltff. Ezen idő alatt még akt 
kíváncsi srz ételkórülmcnyeí 
kíalakulására, Takaréktár-utea 
C. száin alatt! lakásán bár-
mely időiien felkeresheti. 

x Értesíte.n a t. .közönséget, 
hogy a »Minialüc«-féuykép és 
a reklámfényfcénezés oíesóhb 
lett, 4 darab 3 forint, r.cvcie-
zőlapnngyitás 6 forint darabra. 
Gyermekekről gyönyörű szén 
sorozatiét véletek készülnek. 
Próhá'ja meg és állandó meg-
rendelő marad Brnnner fény-
képészmeslernél, a rókusi 
tainpfom mögött. 

X Részletre tist Dolgozók-
nak kerékpárkőnetiyek é , töm-
lők, villnnyfőzők és villanv-
vasfttók, pélrólpumfőzők. kan-
hatók: Markoviéi níüszatd üz-
let, "ljsza Lajos-körut 41 

x Csepel motorkerékpár, 
férfi- és női piros Csoda ke-
rékpár (5 havi részletfizetésre 
taszcrezhptők Mntdovics inü-
bzald üzletétan, Tisza Lajos-
körut 44. NlK-ntzömánvos 

X Nyai-aljan Kakasszékfúr-
dőn114melegfüi-dő vagy iszap-
pakolás a legmakacsabb reii-
matiku* öetegséget is megg.yó-
gyítjn. Társasikirándulóik kel-
lemes szórakozóhelye. 

x Mayer Ln)z« gyorsíró- és/ 
répárészakisikotójáhán kezdők 
ós haladók részére szeptemlier 
hatodikán kezdődik az uj is-
kolai tanév. Beiratkozás: Ipar-
lestülef, Horváth Mihály-u. 3. 

At állam) kereskedelmi' 
letbaykö^énLVkniálHin a javitó-
vizsgélaloik 30-án reggel 8 óra-
kor kezdődnek. A toiralAsole 
szeptember 1-én és 2-án 8— 
13 óráig lesznek, az ünne-
pét ves tanévnyitó® 3-án rég-
gel" fél 8 órakor. A követ-
kező tanévben az állami isko-
lák alacsonyabb tandija lesz 
érvénytan. Kérjük a szülőket 
augusztus 30rán délután 6 óra-
kor szíveskedjenek az isko'a 
Mére.y-utca 3. szám alattiépü4* 
létében megbeszélésre össze-
jönni. 

— A SZENT m a r g i t a l-
TALANOS ISKOLA (alsóvá-
rosi zárda, Szenthároninág-
utaa 64.) a dolgozóik álta-
lános iskoláját megnyitja: 
Teljesen díjtalanul "végez-
heti lanulmánvnit mindenki, 
akinek négy középiskolánál 
alacsonyabb végzettségei 
van. Jelenfkerés délelőtlön-
Idnt » igazgatói irodában. 

x Szülő: értekezlet. A Da*go-
n'fs i i lea ' álta-nff úttalanon 
inúnyüskala va'íatósáéa nse^-
h'vja ax érdekelt szülőket an-
•insiiiss 27-én délután 0 ára-
Iker tartana'* szülő: értekez-
letre. Igazgatóság-

BrucknerTestvérekRt 
TŰZHELY, jégszekrény, 
edény, kerékpár, gazda-
sági gépeit, vasártik, olcsó 
árak 

Nehézipari kBzpont megbízottra 
Cse 'd IKI'41 as bárom sebesságváltós moiorkerékpár 6 havi 
réaztetre beszerezhítő. Csepel akciós kerékpárok. — Rakíáron 
viiáemárkás kerékpárok a legújabb golyós-csapágyas — tor-
radTimi nji ás nézze meg. mielőtt vásárol — Gyári nj rádiók 
kedvező részletre. Csepel varrógépek raktáron. — írógépek 
gyors és pontos javitata Nagy gumi és alkatrészek raktára. 

K E L E M E N M A R T O N 
Kelemen-utca 11 Telefon: 11—»2. — N a g y J a v í t ó m ű h e l y . 

Jegyeztesse elO ' 

Fancsov ts G w v 
volt Szent István társ. vezető 

könyvkereskedé-
sében, Klgyó-u. 1. sz 


