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T békekötés után, ha megnyílnak a határok a külföld előtt, nagy becsülete
lesz a fejlett magiyar kisiparnak. Küj lünősen keleten keresik nagy mennyiségben majd a magyar kisipar termékeit.
A nogy tetszéssel fogadott, beszéd
után Földes Miklós újjáépítési miniszteri biztos bejelentette: sikerült elérnie illetékes helyen, hogy a Szeged la(London, május 13) A Times szerint a sára vonatkozólag. Az amerikai kormány nem hoztak döntést a békeértekezlel kossága által befizetett közmunkaváltság összegének fele a jövőben Szegekülföldön levő magyar javak ügyében nem enged a Magyar Nemzeti Bank mint-' időpontjára
vonatkozóan.
Molotov,
megrongált
Byrnes a párisi
értekezleten Molotov egy 32 millió dohár értékű külföldi ara- szovjet külügyminiszter szeriint a bé- den maradjon és Szeged
újjáépítésére és háborús
megjegyzésére válaszolva kijelentette, hogy nyához
hozzányúlni, gondoskodni fog keértekezdetet ne tartsák meg mind- épületeinek
a magyar kormánytól még nem kapott azonban arról, hogy visszaadják jogos tu- addig, amiig a négy nagyhatalom nem kárainak eltüntetésére szolgáljon. Ezzel a szegedi iparosság jut keresethez.
semmiféle megkeresést a javak visszaadá- lajdonosának.
ért egyet az alapvető kérdésiekben. Bejelentette még a miniszteri biztos,
Szerinte ez a két alapvető nézetküa szegedi iparosság anyagellátása
A külügyminiszterek még nem döntöttek a trieszti lönbség Trieszt és az olasz jóvátétel. ahogy
jövőben az ő hivatala közben jöttével
kérdésben és a békeértekezlet időpontjáról
A Ta.njug moszkvai
tudósítójának történik. A jövőben az újjáépítési mijelentése szerint a moszkvai sajtót niszteri 'biztosság adja az anyaigkiu tapkész(Páris, május 13.) A négy külügymi- •kérdéseiről vitatkoztak,' megegyezésre élénken foglalkoztatja a trieszti és Ve- lósakat igazságos elosztásban
niszternek szombat délutáni ülésén áll- azonban nem jutottak.
nézia Giulia kérdését A lapok terjedel- pénzért.
taiéban a balkáni és finn békeszerzőA nagyhatalom
külügyminiszterei- mesen közlik a kérdéses területről a
Bohata Bálint a férfiaszafoódpax sédéasel kapcsolatos még nem rendezett nek szombat esti nem hivatalos ülésén szaikértőlk' véleményét.
relmeit sorolta fel és közmunkákat)
sürgetett Szeged szabói párossága számára. Joanovics Ferenc (Csongrád) az
OTD-terhelk ellen szólalt feil és a tabén.
Kiss
János
Horváth Márton, a szegedi ipartes- tnonckértdiést tárgyalta.
tület elnöke, mint a nagygyűlés elő- elvtárs, csanádi főispán az orosházi
adója, az iparospanaszokat és kíván- ipartestület elnöke Vörös elvtárshoz
ságokat
terjesztette elő. Felsorolta •hasonlóan arról beszélt, hogy a, magyar
mindazokat az iparospanaszokat, ame- kisiparosságra nagy jövő vár. Dn Liplyeié 25 év óta panaszai az ország ipa- pay István, az IPOK főtitkárai, Dobrai
rosságának. Ezeket ugy adta elő, mint- Domonkos hádogormester, Lakó Alttal
Rákosi elvtárs rádióeiőadása a jó pénzről
Ferenc és
ha uj keletű panaszok lennének és mint- kádármester, dr. Bárkányi
(Budapest, május 13) Rákosi Mátyás tele. Ha ezt az arany mennyisiget vissza- ha a demokrácia lenne ezekért okol- Vörös András sütőmester fel szó'alása
elvtárs mmiszterelnökheiyettes szombaton kapjuk, akkor azonnal meg van a jo pénz ható.
után dr. Cserzy Mihály kereskedelmi
este elöadast tartott a rádióban a szilárd- kibocsátásának lehetősége.
Könyves Petri Géza felszólalása és iparkamarai vezető-titkár köszönenénzröl. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy
tet mondott az IPOK-nak a kerületi
A szilárd bankjegy kérdésében díntő után Vörös József elvtársi, nyugalma- nagygyűlés meg- . tt -:á> ért ér Ipa .of
a peuzrumias es az mtiáció nővekedC.c
zott
ÍSL-pái,
í'-liakozott
az
ellen
a
beolyan ménéket ért el, amely hosszú ideig tényező az áruforgalom, amelynek arány- állítás ellen, mintha a demokratikus problémákat fejtegetett, majd
Inkey
tovább nem folytatható anélkül, hogy ab- ban kell állani a fogyasztásra kerülő ja- rend és a demokrácia rezsimje lenne István OTI-igazigató, Kiss Imre elvtárs,
vakkal
és
természetesen
az
államháztartás
ból a fiatal magyar demokráciára gazdaaz iparossérelmek oka. Be kell látnia makói polgármester, Horváth Márton
ságilag es politikailag is egyaránt károk egyensúlyával. A szanálás első hónapjában az iparosságnak, hogy a most rázudult alelnök,
Czékus Frigyes dorozsmai
jelentékeny
árumennyiséget
kell
forgalomba
ne származzanak. Minél gyorsabb a pénznehézségek 25 év reakciós politikájá- ipartestületi jegyző, Takács Lajos kőhozni,
amelyeket
a
kibocsájtott
bankjeromlás, annál gyorsabb az állami jövedenak a következményei. A felszabadu- művesmester és Jójárt Lajos kőműveslem eiertéktelenedése is. Ez a körülmény gyekkel meg is lehessen venni. A szanálás lás és a demokrácia meg fogja hozni mester hozzászólása után a nagygyűlés
egyik serkentője annak, hogy értékálló sikerének biztosítása érdekében szükség van3 fellendülést a kisipar száméra. A délután fél 4 órakor ért véget.
pénz kérdését a léhetö legrövidebb időn a kötöttgazdálkodás bevezetésére is. A szi<»itil megoldjuk, annál is inkább, mert a lárd pénz megteremtésével a házbérrend" t 3>
dolgozó nép szenvedései a pénzromlással szer megváltoztatására is szüxség van,
szmte napról-napra párhuzamosan foko- azonban ügyelni kell art a, hogy az 19,]$
"*'
zódnak és már-mar gréfik azt a határt, szinten felül ne emelkedjék,

megígérte a Magyar Nemzeti Bank
aranyának visszaadását

ft dolgozok szenvedései a pénzromlással napról-napra
fokozódnak és már-már elérik azt a határt
amelynél tovább nem lehet menni

§nsfeiyn« tovább már néirt }«!?•* m m .
A zsiláj;^ p | ü í ítiegíéídintésére megRákosi Mátyás elvtárs áliáimninitjzicr V f ^ K áz előfeltételek. Ezek az előfeltéezután a szanálás előfeltételeivel foglal- telek : a mezőgazdasági es az ipari terkozott és megállapította, hogy a nehézsé- melés fokozása, az állami apparátus legek leküzdésére értékálló penzj kell for- építése és a szigorú takarékosság minden
galomban hozni, amslynéif jelentékeny vonalón. Ez minden osztálytól és minden
részét arannyal vagy külföldi valutával kell állampolgártól komoly áldozatokat köve4?a«ni, A Nemzeti (Janii jtlhonievő arany- tei. A szanálással az 1938-as életszínit észléto CtTá íiem elegendő. A legtonto- vonalnál alacsonyabb fokot érünk el, de
sább téht'ö a Nemzeti Banknak az Egye- kétségtelenül összehasonlíthatatlan helysült Államok kezeben, Frankfurtban levő zet lesz a mostani inflációval. A termelés
40 millió arany dollár,'töbhmint 200 millió I fokozásával az életszínvonal is emelkedik
aragypengőt kitevő arany- és devizákész-1 inajd.

Tombácz elvtárs beszéde Szatymazon
a reakció SZÍVÓS hadjáratáról
Más külterületi és szegkörnyéki helységekben is
gyűlést tartott a MKP

(Szatymaz, május 13) Tombácz Imre i
elvtárs, nemzetgyűlési képviselő Szaty-1
maaon nagyszámú hallgatóság előtt
képviselői beszámolót, tartott.
Beszámolójában visszapillantást tett
a nemzetgyűlés munkájára. A demokrácia fokozatos fejlődéséről
kapott
képet a hallgatóság. Majd Tombácz
Imre a következőkeit mondotta:
— A nemzetgyűlésen mindent elkövetünk, hogy elsősorban a már elért
eredményeket megtartsuk.
Megmondhatom őszintén, hogy a reakció sem
tétlen és annak ellenére, hogy a nemzet választotta a demokráciát életformájául, sok kísérletet kell visszautasíA v a s á r n a p i k e r ü l e t i I P O K - n a g y g y ü l é s l e t á r g y a l t a a z iparos- tanunk és nehéz harcokban kell megs á g p a n a s z a i t é s s é r e l m e i t . — A s z e g e d i i p a r t e s t ü l e t alel- védenünk eddig elért eredményeinket.
— Sok tennivaló van még. Az edn ö k e a d e m o k r á c i á t o k o l t a a 25 éves r e a k c i ó á l t a l
dig
elért eredményeik csak alapjait kéelőidézett iparosbajokért
pezik a demokráciánnak — mondotta a
(Szeged, május 13.) Az Ipartestüle- jegyzőt, dr. Égető Ernő hódmezővásár- továbbiak során —, ezen a héten végletek Országos Központja vasárnap ke- helyi tanácsnokot, dr. lnkey Irtván gesítjük a földosztást 'és ezzel a reakSámuel ciót és annak minden kísérletét legrületi nagygyűlést rendezett Szegeden. OTkigiazigatót, dr. Hamar
Az ipartestület nagytermében megtar- pénzügy igazgatót, Práger József tib. ta- alább ezen a vonalon leszereljük.
— Sok gondot ad a nemzetgyűléstott délkerületi gyűlésre eljöttek Ma- nácsnokot, az iparhatóság vezetőjét és
nek a jó pénz kérdése. A gazdasági
kó, Csanádpalota,
Szőreg, B-attonya, másokat.
Farkad Imre e írnok nyitotta meg a kulcspozíciókban majdnem kivétel nélMedgyesegyháza, Csongrád, Hódmező1
vásárhely, Orosháza, Kistelek, Szentes tanácskozást, majd Simák Páli, az I P O K kül a mult rendszer mindenkori támogatói
ülnek. Kizárólag ez okozza,
elnöke
ismertette
a
délkerületi
nagyes még több helység iparosküldöttei
még
Az ipartestület nagytermét, benépesítő gyűlés okait és célját. Az elmúlt évek hogy a termelés az országban
résztvevők sorában ott láttuk Lóránt háborús eseményei elszakították egy- mindig nem a lehetőségek és adottsáGyula elvtárs, iparügyi miniszteri biz- mástól az IPOK-ot és a vidék lakossá- gok mértékében folyik. Soha még nem
tost, Földes Miklós elvtárs, ujjéépités- gát, az országos központ most újra fel láttunk olyan SZÍVÓS védelmi és részügyi miniszteri biztost, dr. Cserzy Mi- akarja venni a kapcsolatot, hogy se- ben támadó hadjáratot, mint amilyent
hál.- és Pleskó András kereskedelmi gítségére legyen az iparosságnak. Be- a reakció a gazdasági kulcspozíciókból
és iparkamarai titkárokat, Kiss János széde további folyamán az újjáépítési a demokrácia ellen intéz.
— örömmel mondhatom, hogy mi
olvtára, csanádi főispánt, az orosházi munka lankadatlan folytatására hivta
ipartestület elnökét, Kiss Imro elvtár- fel az iparosságot, majd beszámolt ls résen állunk és nem árulok el titamelyeket kot, hogy most már mi léndültünk tásat, makói polgármestert, dr. Boros azokról a mozgalmaikról,
Kálmán elvtárs, csongrádmegyei 1 fö- eddig indítottak az iparosság érdeké- madásba. Rákosi elvtárs már be is je-

A beíizetetf közmunkaválfság
a jövőben Szegeden marad

len tette, hogy az értékálló pénzt ti
A
nemzet hamarosan meg is kapja.
régen vajúdó bányák államosítása rövidesen megtörténik.
Ezután Tombácz elvtárs a demokratikus fcül- és belpolitikáról adott részletes és áttekintő beszámolót.
A nagy tetszéssel fogadott képviselői beszámoló után az egybegyűltek a
m u nkás - para sztegy súg melléit tüntettek;.
A M K P szegedi szervezete ezenkívül még több helyen tartott nagyszámú
hallgatóság előtt gyűlést. Felsőközponton Komócsin Zoltán elvtárs a kultúrházban ismertette az időszerű bel- ési
külpolitikai, valamint gazdasági kérdéseket.
Csengelén Berár Demeter a M K P
székházában foglalkozott a földbirtokreform végleges befejezésével,
Gyálán Lakó Antali tartott gyűlést,
ahol a falu aktuális problémáival) fog;lalkozatt és rávilágított a. demokrácia
eddigi sikereire.
Algyön Krajkó András a M K P gyűlésén feltárta a reakció fondOrkodását
a földért folytatott küzdelemben.

Augusztusban hirdetnek Ítéletet
a nürnbergi perben
(Nürnberg, május 13) A háborús főbünösök perének szombat délelőtti tárgyalásán a német haditengerészeti okmányokat ismertették. Hacsak meg nem gyorsul
a tárgyalás a közeljövőben, akkor hat héten belül nem jutnak el az ítélethozatalig.
Becslés szerint augusztus közepén kerül
sor az ítélethozatalra.
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A demokratikus n ő k
a gyermekekért
(Szeged, május 13.) A háború bor
za Imáinak, az előző évtizedek nemzet
pusztító politiikéjánaik egyik legtöbbet
szenvedett áldozata a gyermek.
A
nemzet tudaitáboin van. a n n a k
hogy
jóvá kell tenni az elkövetett hibáikat
és súlyos gazdasági helyzetünk el Jenére
miindenl elkövetünk a borzalmak feled
tetésére.
Vasárnap -onszágos gyermeknap volt,
amikor utcai (gyűjtést rendeztek vaJa
mennyi városban és faluban. A Magyiar Nők Demokratikus Szövetsége
azonban ezen ás tud menően
hivatását
. teljesítve, emlékezetessé tette az apróságok számára a vasárnapot. Délután két órai kezdetit el gyermeknapot
rendertek demokratikus
asszonyaink.
Az ujszugiedi. játszótéren, az alsóvárosi
Mátyás-térien, a Kálvária'-utcai
Nemzeti Segélyben, az ősomogyitelepd zárdatéren és az uj somogyi te lepi játszótéren szórakoztatták a sokat szenvedett
apróságokat. A piarista cserkészcsapat,
a Leánygimnáziumi tanulók, a Káldorgyermeikisainé..zek, óvónők és tanítónők
mindent elkövettek, hogy jóJérezzék
magukat a nap hősei — a gyermekeik.
Szép változatos műsort 'kaptak az apróságok, hogy valóban tetszett, azt a
sok taps és nevetés bizonyította^ .

Hatalmas paraszttömegek vettek részt
a ceglédi Dózsa-ünnepen
Veres Páter. Kovácz Imre és Erdei Ferenc beszélt
a parasztság kérdéseiről
(Cegléd, május 13, A Délmagyarország félmillió magyar paraiszt nevében kért
kiküldött munkatársától.) Vasárnap egész- részt az ország vezetéséből, irányításánapos ünnepség keretében
emlékezett ból.
meg Cegléden a Nemzeti Parasztpárt a
A továbbiakban (kijelentette, hogy a
Dózsa-felkelésröl. Ebből az alkalomból Parasztpárt nem hajlandó polgárokkal
több tízezernyi paraszttőmeg gyűlt össze keveredni. A polgárok alakítsanak maa ceglédi piactéren az ország minden ré- gúiénak küiön pártot — mondotta; —
széből. Az ünnepségen nemcsak a Nem- A parasztság mindi© azokkal 'lesz, akik
zeti Parasztpárt tagjai vettek részt, hanem segítik gazdaságii és politikai felszabaott volt minden demokratikus párt orszá- dításában. Hálával adózott a kommugos központjának, a Szakszervezeti Ta- nistáknak, akik
áldozatos
munkával
nácsnak és a Parasztszövetségnek a ki- segítették a földosztás során a paküldötte is.
rasztságot.
A Parasztpárt egész országos vezetőVaras Péter után Erdei Ferenc, a
sége leutazott ebből az alkalomból és
két miniszter is résztvett a ceglédi ünne- Nemzeti Parasztpárt országos eiiiöke
pen. Keresztury Dezső kultuszminiszter és emelkedett szódásra és a Dózsa-felkeMolnár Erik elvtárs, népjóléti miniszter. lés tanulságait vonta le.
Kovács Imre a Nemzeti Parasztpárt orszáA nagygyűlés ezután
határozati
gos alelnöke párhuzamot vont Dózsa fel- javaslatot fogadott el Károlyi Mihálykelése ét a mai feladataink között. Meg- nak, Cegléd díszpolgárának távirati
állapította. hogy céljaink elérésére a mun- üdvözléséről. Ezenkívül elfogadták a
kás-paraszt egység megvalósítására van Nemzeti Parasztpárt kiáltványát, melyszükség,
ben pontokba foglalva határozták meg,
Ehhez azonban szükség van az ér- hiogy miit .káván a demokrácia a paitelmiség segítségére, hogy teljessé vél- rasztsáigtól és mit kiván a parasztság
hessék © népből' az uj nemzet, amely a demokráciától.
minden körülmények közötti megállja
Az- ünnepségen Szegledről is számohitiyét. Hatalmas lelkesedés mellett san vettek részt. A szegediek az innen
szólt ezután Veres Péter, a Nemzeti kiinduló különvonattal
mentek CegParasztpárti országos elnöke. Négy é« lédre.
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sát —, sok baj és sok nehézség van
Ínég, die sok eredményről -is beszámolhatunk, amelyekre, a szomszédnépek
is felfigyeltek. Komoly sikernek könyvelhetjük el a moszkvai utat is, de cz
még mindég azt jelenti, hogy előlegezek bizalommal állunk szemben.
Csehszlovák vonatkozásban a párt
tógli álláspontját
teljes
mértékben,
fenntartja. Ha Csehszlovákia mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy megszabaduljon az ott élő
magyaroktól,
akkor mi ragaszkodunk ahhoz, hogy
igenis 0 területtel együtt váljon meg
Csehszlovákia a magyarságnak ettől a
részétől.
Igényekkel lépünk fel Csehszlovákiával és Romániával szemben. Nekünk
azonban elsősorban igényekkel
kell fellépnünk magyar viszonylatban.
Elsősorban
országunk
politikájában
kell rendet teremtenünk. Ez a béke
útja, amelyen szomszédaink haladnak.
A mi békénket Magyarországon kell
megalapozni és megteremteni — fejezte >be előadásét Horváth elvtárs.
A nagy tetszéssel fogadott előadás
után Tombáez Imre elvtárs megköszönte az előadási és a termet zsúfolásig
megtöltő közönség
figyelmét,
majd a következő zárószavakat mondotta:
— A magyar kérdést az emberiség
haladásának vonalába állítjuk és ehhez a munkához a nem kommunisták
segítségét is kérjük.

A MNDSz szép ós nagy munkát
végzett, a szervezés és rendezés kitűnő
•TV
volt. Demókra tikus asszonyaink bizonyságot tettek, hogy őszintén és jót
J
u
h
á
s
z
Nagy
Sádor
szolgálják demokráciánkat. Nemcsak a
halála
szórakoztatásokról
gondoskodtak, de >
szalámis zsemlyét és kalácsot is oszto-1
Meghalt egy demokrata polgár, aki
gatitak az apróságoknak, hogy az öröm
az 1918-as forradalmi események egyik
még nagyobb tegyen.
legkiemelkedőbb egyénisége volt. ElA vasárnap Szegeden megír ende
hunyt a polgári demokrácia, u francia
asett gyermeknapba bekapcsolódott a
eszményeinek meg nem
(Szeged, május 13) A szegedi piac nap mint nap üres szatyorral kénytelenek forradalom
Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hal lga ulkuvó igazi harcosa. Nemcsak megérsok
súlyos
problémája
között
egyike
a
hazatérni
a
Tisza
Lajos-körutról.
meg
a
tók szrabadszervezieie is. Délután minttette a munkás-paraszt politikai és
egy 120 gyermeket iáttak vendégül az legsulyosabbaknak az invázió, amely pár Marx-térről. Az Idegen kereskedők invá- gazdasági törekvéseket, hanem ennek
hét
óta
indult
meg
fővárosi
kereskedők
réziójából
kettős
kár
származik:
felverik
az
'állami egyetemi
kollégium
udvarán.
az eszmének szolgálatának
szentelte
Dénes Leó elvtárs, pqlgiáirmester és széről, Amióta a zőldíózelékek idénye be- amúgy is tulinagas árakat, ezenkívül tel- életét. A polgárság-munkásság-parasztköszöntött.
budapesti
kereskedők
jelennek
jesen
kifosztják
a
piacot
és
a
város
zöldDénes István, a közellátási hivatal g»
tfág közös frontján a feudális-reakció
ibomaosztá'lyánaik
felügyelője
lisztet meg teherautókkal a szegedi piacon, a ko- ségfélék nélkül marad, holott a dolgozók kíméletlen harcosa ostorozója távozott
rareggeli
órákban
felváaárolják
a
primőa
főzelékféléktől
várnak
egy
kis
enyhülést
utalt k i erve a célra, a menzán étkező
vele az élők sorából.
diákok pedig lemondtak aznapi vacso- röket és megrakott kocsikkal a fővárosba az élelmezési helyzetben.
Az 1918-as forradalomban igazságrobognak.
Éles kifakadások és keserves panaszok
rájukról. Igy azután
süteményekkel,
naponta vásár- ügyi államtitkár, később mint miniszA szegedi kereskedők, de főleg a kö- hangzanak el emiatt
teával, tojással láthatták vendégül! a
ter működött. A „Mi Utunk" cimü lapgyermekmenhely
apróságait.
Varon zönség nem tud versenyezni ezzel a fő- lók körében. Itt van tehát as ideje, hogy ját
1932-ben betiltották és a Horthya
hatóságok
belenézzenek
a
dologba
és
városi
konkurrenciával,
mert
a
pesti
beMagda
Apponyi-kotiégSumi
hallgató
rezsim
alatt képviselőstéget sem vállalmegrendszabályozzák
az
idegen
kereskedők
szólt néhány közvetlen szók majd nép- vásárlóknak semmi sem drága. Bármennyit
hatott, de sok ellenzéki mozgalom spidalokkal1, játékokkal és a 82. cserkész- is kinál a szerencsétlen szegedi fogyasztó, vásárlásán hogy a szegedi közönság is ritusz rektora volt, nagy és mély jogi
csapat Háry
János
bábszínházának, a pesti kereskedő ráígér, igy a szegedien hozzájuthasson főzelékfélékhez.
tudásával segítette a hozzáforduló ifjú
közreműködésével tették haragú la t ossá
demokrata
politikusokat.
a kedves 'gyermekdélutánt'.
A felszabadulás
után elsők között
volt, ki a munkásság vezetőivel felvette az érintkezést. A Nemzeti Bizottságok megalakításában tevékeny részt
Sztálin generalisszimusz távirata
vett.
Tildy köztársasági elnSkhöz
Az ideiglenes nemzetgyűlés alelnöÚjra választfák a szakszervezeti vezetőséget
kévé választotta és az uj választójogi
(Budapest, május 13) Tildy Zoltán köztörvény megalkotásánál
mondott beés az ü s e m í bízottságot
társasági elnök a következő táviratot kapta
szédeiben mély jogi tudását, valamint
(Szeged, május 13.) Szombaton dél- tartott a felszólalás, egymásután mond- a mnkásság és parasztság jogainak és
Sztálin generalisszimusztól. a Szovjetunió
után Szegedre érkezett Nagy István ták el problémáikat ai női és férüal- törekvéseinek
helyességét, a nemzeti
minisztertanácsának elnökétől:
elvtárs., a viiOamosvaisuti alkalmazot- kalmazottak. Az éjfélig tartó felszóla- fejlődés és életutjainak
kialakítását
Tildy Zoltán urnák, a magyar köztár- tak szakszervezetének vidéki, titkára, lásokra Nagy István elvtárs válaszolt. fektette le.
saság elnökének I Köszönöm Önnek Elnök hogy meghallgassa a szegedi alkalma- Válaszában minden kérdésre feleletet
A szegedi református
gyülekezet
László sógorát gyáUr az üdvözletet, amelyet az európai há- zottaik panaszait. Az este nyolc órakor adott és nagymértékben sikerült meg- lelkésze, Bakó
nyugtatni a jelenje vöket. Különösen
elhunyt politiború győzelmes befejezésének évfordu- kezdődött taggyűlésen teljes számban azt hangsúlyozta; hogy egyelőre nincs szolja a Debrecenben
megjelenti alkalmazottak bizonyították,
kusban.
lója alkalmával küldött és a Vörös Had- mennyire fontos részükre ez az érte- szó létszámcsökkentésről.
Orley
Zoltán
seregnek a demokrácia ügyéért elért hadi- kezlet!.
Végül elhatározta a taggyűlés, hogy
Az elnöki megnyitó után Nagy elv- a közeli napokban uj szakszervezeti vecselekményeinek nagyraértékelését. Sztálin.
Nagy Ferenc Vácott.
táirs felszólította a jelenlevőket, hogy zetőséget választanaik és az űzetni bikertelés nélkül mondjanak el minden zottságot is újra választják.
(Vác. május 13) A Független KisgazdaA jól sikerült taggyűlés éjfél után
panaszt, hogy azután megkeressék a
Elkészült az uj
párt Vácott nagygyűlést rendezett, melyen
megoldás módját. Óráikon keresztül ért véget.
beszédet mondott Nagy Ferenc miniszterszövetkezeti törvény
elnök is.
A miniszterelnök beszédében főleg a
(Budapest, május 11.) Amint ismemagyar béke problémájával foglalkozott
retes, a kormány nagyszabású gazdaés azt nem látta oly sötéten, mint a
sági programjának
egyik sarkalatos
könnyen lelkesedő és csüggedő nemzet
pontja az
uj
szövetkezeti törvény
közvéleménye.
megalkotása, Rónai Sándor kereskedeA miniszterelnök után még többen
lem- és szövetkezet ügyi miniszter az
ország szövetkezeti hálózatának foko- — m o n d o t t a H o r v á t h M á r t o n e l v t á r a a K o m m u n i s t a P á r t szólaltak fel, aktuális be'politikai eseményeket világítva meg.
szegedi szervezetének értelmiségi gyűlésén
zatos kiépítésére átfogó és minden
részletre kiterjedő szövetkezeti tör—oo®—
(Szeged, május 13.) A M K P sze- szédnépek előtt gyűlöletessé (tették a
vényt készil elő. A kereskedelem- és
magyar nevet. Azonban' túlzás nélkül
— A Városi Zeneiskolában 16-án'
6®öve it'kezetügyi minisztérium most ké- gedi pártbizottsága szombaton délután mondhatjuk, hogy az ©lmiulit 25 év csütörtökön délután 6 órakor növendékszült el a törvény első nyers terveze- a városháza köagyülési termében ér- alatt tudatosan csak a M K P küzdött. hangverseny lesz. Belépés díjtalan.
telmiségi gyűlést tartott. Révai József
tével.
19413-ban mór világos volt a helyelvtárs politikai elfoglaltsága következtében nem jelenhetett meg a gyűlé- zet, hogy a németek elvesztették a háK O R Z Ó M O Z I Te&r
helyette Horváth. Márton elvtárs, borút. Ez volt az első alkalom arra,
S Z É C H E N Y I F I L M S Z Í N H Á Z asen,Szabad
hogy
fordíts
uruk
a
kormány
rúdon.
A
Nép felelős szerkesztője, a
Mától kezdve b s c a g ó v e r s e n y !
Kedden, szerdán utoljára I
M K P politikát bizottságának tagja, nem- második alkalom Olaszország kiugrása
Z o r o - H u r u legmulatságosabb
zetgyűlési képviselő. Tombáez
Imre vo'Jí Ha m i előbb (kerülünk ki a hávígjátéka a többi szerepekban: Hajnemzetgyűlési képviselő szavai
után borúból, tikkor nem kétséges, hogy a
mássy Ilona, Hans Moser, Leo Sleeák
benismertette a M K P álláspontját a ma- Szovjetunió ugy tekintett volna
és Adele Sandrock.
nünket, mint akii letörölte a1 multat és
gyar béke kérdésében.
JSn I
Csütörtöktől
JBn
A 113-es f oriradlalom leverése ut án a re- mint szövetségest kezelne. A Kossuthismertette Horakciós beállítottságú ura '.kodóoezstály'ok irádió tevékenységét
niem láttak más ellenséget, mint a fel- váth elvtárs a továbbiakban, amely a
Deann a Durben
törekvő, jogait követelő munkásságot •kommunista párt titkos állomása volt.
Zene: Stóla Róbert. Azonkívül:
Majd az 1944-es kommunista küzdelP o m p á s bcveietS m ű s o r !
Előadások kezdete: 4, "/«6 és fél 8-kor. és a pairaissátságloti Ilyen körülmények meket vázolta.
között féktelen revíziós
propagiandáElőadások kezdete: 4, 8/«6 és fél 8-kor
Elővétel délelőtt 11—12-ig.
Felszabadulásunk
óta
másfél
év
telt
ejöyételujénzta^iéléiöt^tá^^g^
Pénztárnyitás az előadás előtt félórával. , val éa a magyar imperializmus törek- el — folytatta Horváth elvtárs előadávéseivel. magától értetődően, a szom-

Hatósági intézkedést a szegedi piacot
kifosztó fővárosi kereskedők ellen

Éjfél utánig® tartott
a villamos alkalmazottak gyűlése

A mi békénket Magyarországon kell
megalapozni és megteremteni

Ki az ur a tengeren!
Csattan a csók

A cirkusz hősei
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Pártközi akció a gyermekjátszóterekért
- a Kisgazdapárt segítsége nélkül

K

NAPIREND
Május 14.
Nemzeti Szinház: fél 7-kor: A c nlolső
Verebóly l á n y
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor: K I a z nr a tengeren. (Amerikai ilm)
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
órakor: A cirkusz hősei. (Amerikai
film.)
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fél 8 órakor: Nevadal hajtóvadáazat.
(Amerjkai film.)
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7
óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután
á óráig..
Vasárnap zárva.
Muzeum zárva.
*

'

Szolgálaío* gyógyszertárak
Ösrie Jenő Klauzál-tér 3< Jászt FriPetőfi S&nSor-mgfiJut Alb, T-S-

zB* Márton
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— Idő járás jeleutó*. Várható időjárás:
Élénk déli-, délnyugati-, később nyugati-,
északnyugati szél, felhős idő, sokhelyen
eső, egves helyeken zivatar. A hőmérséklet átmenetileg emelkedik, a nyugati megyékben holnap valószínűleg csökken.
— Vasárnap ülést tart a Városok
Saüvetsége. A Magyar Városok Szövetsége amely nemrégen alakult meg. vasárnap ülést tart Budapesten. Az ülésre Dénes Leó elvtárs, polgármester, dr. Antalffy György helyettes polgármester és Róna
Béla elvtárs tanácsnok utaznak a fővárosba.
— Felavatták
a somogyttelepi
yermekjátszóteret. Somogyitelepen, a
Eárda teren a két munkáspárt faradozása
folytán gyermekjátszótér létesült. A játszóteret vasárnap délután fél 6 órakor műsoros ünnepség kere'ében avatták (el. A
nagyszámú gyermeksereget
bábszínház
szórakoztatta, majd szavalatok és énekszámok hangzottak el. Ökrös D:zső elvtárs mondott beszédet, utána az avatóünnepségen résztvevő Dénes Leó elvtárs,
polgármester szólalt fel.
— KulturelSadá* a kendergyárkan. A munkás kulturgárdák működése
— örömmel mondhatjuk el — mindjelen
tösebb. Vasárnap délután az ujs/egedi
kendergyárban. Nagyszámú
hallgatóság
élvezte az előadást.
— MoxlelSadá* a szabadban. Vasáfsip este a Széchenyi.tér fai között ingyen mozielőidássál kedveskedett a Vö
rös Hadsereg Szeged közönségének. Áfák
és csillagok gyönyörű díszletében betnu
tátott „Párttifkár"-nak olyan sikere volt,
hogy az bármelyik mozinak is becsületére válhatott volna.
— Négytagú liba tol vaj b a n d á t foott al > rendőrság. Hódosi Miklós,
omonkos Imre, Bernáth László és egy
fiatalkorú fiu hosszába idö óta rendszeresen libákat lopkodtak. A szegedi rendőrség bünügyi osztályának Szűcs nyomoz'csoportja sikeres nyomozás után elfogta a többszörös libtolvajokat és az orgazdákat. Megkerült a lioa legnagyobb
része is. A rendőrség felhívja mindazokat,
akiket az utóbbi időben ilyen károsodás
ért, hogy jelentkezzenek libájukért a rendőrpalota 11. emeletén a 25 szám alatt.

S

— Elvesztette kecskéjét vasárnap
délelőtt Enyegi Árpad
Szent István-tér
11b alatti lakos. A vőrő3 fejőskecske volt
egyedüli vagvona. Kéri mindazokat, akik
tudnak kecskéjéről, a megadott cimen értesítsek.
— Népbiróság. A népbiróság Kozmatanácsa hétfőn togialkozott a népellenes
cselekményekkel vadolt Szamosközi Mi
hály volt rendőrfőtörzsörmester, szentesi
lakos ügyével. Szamosközi 1944 szeptemberében elfogott egy orosz partizán tisztet és tettleg bántalmazta. Később mint
helypénzfelügyelő teljesített a szentesi piacon szolgálatot és onnan Szigeti István kereskedőt minden indok nélkül kitiltotta. A
népbiróság az elhangzott tanúvallomások
alapján a vádlottat felmentette. — Ugyancsak a Kozma-tanács tárgyalta a háborús
bűntettekkel vádolt Bálint János ügyét is.
Bálint 1944 szeptember 20 án önként
jelentkez tt a német hadseregbe. A vádlott
azzal védekezett, hogy mint román katonaszökevény ebben az időben nem volt magyar állampolgár és igy ügye nem tartozik a ' épbiróság elé. Elrendelték az ide
genellenőrző hivatal megkérdezését, hogy
a vádlott védekezése valóban helytálló-©
A tárgyalást elnapolták,

(Szeged, május 13) A belvárosi gyermekjátszótér a Stefánián végleg elpusztult
a háború folyamán. A demokratikus pártok
belviroci szervezetei akciót kezdeményeztek a játszótér ujboli üzemhelyezésére.
Társadalmi akció keretén belül akarják a
Szükséges összeget előteremteni.
Vasárnap délelőtt a Nemzeti Színházban
műsoros matinét rendeztek, melynek jövedelmét a játszótér [felszerelésére fordítják.
Sajnáljuk, hogv olyan nagy volt az előadás
iránt a részvétlenség, mert a műsor, is és
a nemes cél is telt házat érdemelt volna.
Keveset láttunk az u. n. belvárosi közönségből. Főleg munkás asszonyok és férfiak

töltőtlék fé'ig a színházat — akiknek gyermekei a legkevesebbet fogját a játszóteret
igénybevenni.
A mintegy kétórás műsor kiemelkedő
számai a munkásdalárda kitűnő együttese,
Nagy-György Mária jól előadott versei (főleg Jözsef Attila), Pósa Mária énekszámai
és a nagy sikert aratott tápéiak népi táncai voltak.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy
a színházi ünnepélyt pártközi bizottság
rendezte, azonban a Kisgazdapárt nem
adott el egyetlen jegyet sem! Ugy gondoljuk felesleges bármilyen kommentárt a
tényekhez fűzni.

Tizenhat esztendei hiábavaló kilincselés után
a Kommunista Párt közbenjárására kapták meg
az ujsomogyiteiepiek a kutat
(Szeged, május 13) Ujsomogyitelep heti munkával, amit a réakció 16 éven át
dolgozói hiába ostromolták 16 éven ke- nem adott meg, életre hivta. Vasárnap
resztül a szegedi reakció közigazgatási bensőséges ünnep keretén belül adták át
fészkét a városházát, nem tudták meg- a kutat rendeltetésének. Ez alkalommal
kapni a majdnem nélkülözhetetlen kutat. Ujsomogvitelep dolgozói köszönetet intézA szegény munkások kérése csukott aj- tek a MKP szegedi pártbizottságának és
tókra vagy süket fülekre talált. A fiatal Dénes Leó elvtársnak.
magyar demokrácia megoldotta ezt a
Somogyitelep dolgozói köszönő levesúlyos kérdést
lükben üzenik a Kommunista Pártnak
A MKP ujsomogyite lepi szervezete élén Tudatában vannak hova kell gyülekezniök,
Koszorús elvtárssal, a szegedi pártbizott- melyik pártba, mert a MKP már több Ízságon keresztül akciót kezdett a kutépi- ben is bebizonyította, hogy a dolgozók
lésert. Dénes Leó polgármester elvtárs érdekeit képviseli.
megtalálta a lehetőségét és rövid néhány |

Szinházbérieti szerződésének érvényesítését kéri
Sziklai Jenő özvegye
Pálly György főispán kárpótlásképen kardalosi
a j á n l o t t fel P a t k ó s I r m á n a k
(Szöged, május 13.) Ezerkilencszázhammí neki-lehcben, amikor a zsidótörvény hatályát a színházakra is. kiterjesztették, Szákiad! Jenő saimdigaizglatónaik távoznia kel latit a szeged i Városi
Szánház élőről). Sziklai -akikor már
harmadik éve vezette a szegedi színházat és szerződése még további két
évig „futott" volna, ha a zsidó-törvény
erőszakosan meg nem fosztja tőle.
Most, hogy a zsidótörvényeket hatáilyion -leivili helyezték, jogiilaig teljesen
magától értetődő, hogv aiz akkor hatálytalanított összes szerződések automatikusan ismét életbe l-épnek. Erre
az 'álláspontra helyezkedett a Budapest ostroma -alatt a "nyila-sok által1 elhurcolt és nyomtalanul eltűnt Sziklai
Jenő felesége, Patkós Unna", a jelenleg
Cegléden élő kitűnő énekes-primadonina is. Patkós ne-mrégetn levelet irt dr.
Pálfry Gyöngy főispánnak és bejelenti,
hogy mint SzákDai Jenő örököse, férjé-

szerződést

nek a várossal kötött szinházbérieti
szerződését újra érvényesnek
tekinti
és jogai érvényesítését kéri. Patkós Irma azt irje, tudomása van róla, hogy
a szegedi színház: álLa-mositás-ávai változott a helyzet, ezért ha akadálya
volna
szerződése
érvényesítésének,
anyagi kártérítésre tart igényt, mivel
Szeged hatóságának számitádba kellett
volna vennie a Sziklai Jenővel fennálló szerződését, amikor a színházat az
államnak átadta.
Amint értesülünk, Pálfy főispán
Patkós Irmának küldött
válaszában
közölte, ugy gondolja kártalanítani Szeged -egykori kedvencét, a nagyhírű ünnepe®; primadonnát,
hogy
kardalosi
szerződést -eszközöl k i neki a Nemzeti
Szinti áznál. Ha értesülésünk megfelel a valóságnak, méltán kelthet feltünést nemcsak Szeged, hanem
az
egész -ország művészvilága előtt.

Egy éve! kapott Kogutowicz Károly munkatársa
népellenes cikkei miatt

(Szeged, május 13.) A népbiróság
Komlóssy-tanácsa hétfőn tartott a népeliieh-es bűnökkel vádolt Németh István szegedi tanitó ügyében főtárgyaiást,. Németh
tizenhárom
esztendei®
dr.. Kogutowicz Károly, a szegedi egyetem volt rektorának volt a földrajzi
intézetben munkatársa. Németh 1944-ben „A népiskola ünnepei" cimü füzetben két cikkében demokráciaellenes
hírverést végzett. Többek között a következő kitételek szerepelnek cikkeiben: „Nincs kenyér a magyar földön a
magyar ember számára?! Ugyanakkor
a taft ónosak jói-ismert hada számára
van megélhetési' lehetőség. Magyarország eízsidósodá-sa indül meg4', majd
„Szegedről elindult, Európa
minden
nemzetét megelőzve, a diadalmas nacionalista gondolat — a zsidó-bolseviemu-9 elleni küzdelem." A hépügyészség
a többi (között ezeket a cikkrészefcet
tette a vád tárgyává Némethtel szemben.
, A vád-'Jot-t védekezésében előadta-,
hogy ezeket a kitételeket- nem ő i-rta,
hanem Kogutowicz szúrta bele cikkébe, amikor azt átolvasta.
Dr. Wagner Richárd és dr. Zsemberi Károly
tanúvallomása igazolté/
Kogutowicz -beavatkozását.

A perbeszédek -elhangzáisa után a
vádlottat a népbiróság egyévi börtönbüntetésre és politikai jogainak tiz
évre valió elvonás-ára ítélte, mert nem
vette bizonyítottnak, hogy KoigiUtowicziból szá-rmarznak a beszúrások. A börtönbüntetésből1 három hónapot
kitöltöttnek vettek rá a védelem kérelmét,
hogy a vádlott továbbra- is szabadon
maradhasson, a NOT döntéséig ai népbiróság teljesítette.

— Megnyílt a csipkeverS tanfolyam kiállítása. A Szociális Felügyelőség rendezésében nvoic héttel ezelóti 120
tanulóval csipkeverő tanfolyam indult Sze.
geden, amely a most vasárnap megnyílt
kiállítással fejeződött be. Dr, Biacsi Béla
szociális felügyelő megnyitójában annak a
reménynek adott kifejezést, hogy csipkéket külföld számára is készítenek. Svédországgal például már felvették a kapcsolatod. Most ujabb tanfolyam indul haladóknak és kezdőknek. Anyagot a Közjóléti Szövetkezet ad és a Községi Élelmiszerüzem is támogatja a tanfolyamot,
amelyet idővel üzemmé alakítanak át. A
kiálli ás megtekinthető mindennap délelőtt
és délután is, Károlyi-utca 2b. alatt a Közjóléti Szövetkezet helyiségében.

Készüljetek! Május 1 9 : A háziagitáció napja!

A brit m u n k á s p á r t egységesen á l l a Szovjetunió
mögött
(London, május 13) Laskl egvetemi tanár, a brit munkáspárt elnöke Cardiffben
bejelentette/ha azt kívánjuk, hogy az Egyesült Nemzeteket siker kisérje, akkor Északamerikának át kell adni az atomerö titkát.
A brit munkáspárt meggyőződött arról,
hogy szükség van a Szovjetunióval való
szilárd barátságra. Azoknak akik azt mondják, hogy választani kell a Szovjet és
Északamerika között, azt feleljük, hogy
nincs szükségünk választásra. Ml, a munkáspárt tagjai százszázalékosan a Szovjetunió mögött állunk.

Május 29-én Szegedre érkezik
Keresztury kultuszminiszter
(Budapest, május 13) A Magyar Egy©
temi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége
(MEFESz) kétnapos értekezletet tartott
Budapesten az összes magyar egyetem és
főiskola diákvezetőinek bevonásával, a
közös kulturális és gazdasági vonatkozású kérdések megvitatására. A Szegedi
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szabad
Szervezete
képviseletében
megjelent
Péter László elnök, Molnár József belügyi, Ldkös Zoltán külügyi alelnök és
Penczl András főtitkár a ceglédi Dózsaünnepre indított vonaton még külön is
megbeszélték Keresztury Dezső kultuszminiszterre! a szegedi egvetem és főiskola
ifjúságának sajátos kérdéseit és mai helyzetét
Egyben meghívták a kultuszminisztert
Szegedre előadás tartására és a felvetődött kérdések helyszíni tanulmáryozására.
Keresztury kultuszminiszter megígérte, hogy
május 29 én Szegedre jön és előreláthatóan
három napig tartózkodik majd Itt. Útjára
elkíséri dr. Kovács Máté kultuszminiszteri osztálytanácsos és Csécsy Magda titkárnő is.
A kultuszminiszter szegedi tartózkodását a Szegedi Egyetemi és Föiskólai
Hallgatók Szabad Szervezete országos
dtákvezelöi kongresszussal is köti egybe
és ennek kereiében lehetséges, hogy több
politikus és iró is érkezik Szegedre.

Umberto Isten kegyelme
és a nép akarata nélküli király
(Róma, május 13) Gasperri miniszterelnök egyelőre tartja kormányát a népszavazásig azzal az eljárásával, hogy Ij.
Umbertónak ideiglenesen felajánlotta az
„olasz király"-i cimet, elhagyva a régi hagyományos körülírást: Isten kegyelméből
es a nép akaratából. A miniszterelnök
Umbertót rávette, hogy békülékeny hangú
nyilatkozatokat tegyen.

P Á R T H I R E K
Pártnapok
a kerületi és üzemi pártszervezetekben
Tárgy; A Köztársaság védelméről szóló
törvény ismertetése. Május 19.: az agitáció napja.
Május 15, fél 7-kor Belváros 1.: Enczi
Endre,
fél 7-kor Belváros II.: Dr. Deutsch
Imre, ffifél 7-kor Felsőváros:
Dr. Kispéter
István,
fél 7-kor Alsóváros : Perjési László,
fél 7-kor Rókus: Dániel György,
fél 7-kor Alóraváros: Kovács Attila,
8 órakor Osomogyitelepiteiep: Kéve
Bela,
8 kor Ujsomogyitelep: KrajkóAndrás,
7 orakor Újszeged: Pászti Mária,
7-kor Józ-effőhercegtelen: Bari Dezső,
7-kor Egyetem: Berár Demeter.
16 án, 6 Orakor Város: Komócsin Zoltán,
fél 3-kor Vasúti Tisza p. u.: Krajkó
András.
3-kor
Pick szalámigyár:
Halász
György,
4-kor Városi kertészet: Perjé ii László.
17-én, 4 órakor Posta : Kovács Attila,
fél 3-kor Vasúti Rendező: Trischler Ferenc,
3 kor Dohánygyár: Korr. óerin Mihály,
2-kor Kendergyár: Komócsin Zoltán,
4-kor Gázgyár: Kéve Béla,
3-kor Orion Bőrgyár: Havalecz Istvánné,
2-kor Gyufagyár: Tóth Róbert,
fél 3-kor Vizmütelep: Pipic József,
fél 2-kor Ujszegedi Kendergyár: Berár Demeter.
18-án, 1 órakor Pénzügyi tisztviselők:
Enczi Endre,
3-kor
Ujszegedi ládagyár:
Bózsó
László,
7-kor Dorozsma; Krajkó^András.
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Ungárlmrc hangversenye
A hajdan virágzó szegedi hangver
ervyélet újjáéledésének első biztató jeleként fogadtuk a-z Ott'hon-haingverschjfrendező vállaiait vasárnapi koncertjét és nagy érdeklődéssel ültünk
be a Belvárosi Mozi nézőterére. Érdeklődésünket fokozta, sőt felcsigázta a
hangverseny szereplőjénele, a magyar
pdanistagárdia naigynevü tagjának, Un-gár Imrének szerepLése. Ungár kezdő művész korában zongorázott először
Szegeden és mér akkor rendkívüli képességeket árult eL Ezután
történt,
hogy megnyerte a varsói Chopin-versenyt és a fiatal művészt
szárnyra
vette a világhír. Most mint beérkezett
nagy zongoristát, üdvözölhettük ismét
a szegedi dobogón és énnek megfelelő
várakozással készültünk , meghadlgatásána
Várakozásunkban
nem csalódtunk, sőt, amit kaptunk, minden várakozásunkat
felülmúlta. Ungár művészete hatalmasat fejlődött, mondhatni
szinte ugrásszerű forradalmi változáson ment á t és elérte a tökéletesség
fokát. Ragyogó technika, lángoló fantázia, o 'gondolatokban való érzésteli
elmélyedés jellemzi most a zongora
mióg mindig egészen fiatal titánjának
művészetéi Mindezek a tulajdonságai
gazdagon nyilvánulnak mag, akár Bach
Kromatikus
fantázia és
fugájának
hangjai szállnak fel szinte szemmel érzékelhető plasaticitássail
zongorájából,
akár Chopin szólal meg ujjai alatt elbűvölő liwúsággal. Legjobban
mégis
Beethoven régen hallott Apassionátájánaik drámája ragadott meg döbbenetes erejével. Ahogyan Ungár ezt a szonátát tolmácsolta, igy csak a legnagyobbaktól halhattuk, de talán még
tőlük sem.
Az elég szépszámú közönség nagy
elragadtatással tapsolt a művésznek,
aki erre két ráadással toldotta, meg
miisorát cs befejezésül Chopin ForradiaJmi etüdjén.k
eredeti merészségű
tempóvételével ejtette ámulatba hallgatóságát
(—ász)

Hagyományos vidéki
jó játékával győzött a Szeged
SzAK—Elektromos 2:1 (1:1)
Kényelmes utazós után érkezet!
meg a SzAK csapata Budapestre, ahol
teljes számban kivonult a HAC—Újpest mérkőzésre. Mintegy 1000 nező
előtt indult a SzAK—Elektromos mérkőzés és nívós, jódramu játék alakúit
ki. A 10. percben hatalmas eső zudult
a pályára, de nemsokára elállt. A csúszós talaj oh előbb az Elektromos kapott lábra és Buzássy révén megszerezte a vezetést. 0:1. A Szeged váltakozó játék után a 30. percben egyenlített. Nagy: egy lefutás után középre
gurit ós a beadást Vörös góllá értékesí':. Bakó jó momentumai révén további Elektromos-gólok maradtak el.
A második félidőben végi® színvonalas, szép játék folyik a pályán és a
helyzetet jobban kihasználó Szeged
megszerzi a 23. percben Nagy révén a
győzelmet is. 2:Ív
A mérkőzésen egyenrangú ellenfelek csaptak össze és jó játék alakult
ki. A Szegedi bebizonyította, hogy vidéken, jótala'ju pályán mindi® képes
jó játékra. Sajnálhatják a szegedi szurkolók, hegy a mérkőzés nem Szegeden
volt. Egyénileg Bakó a kapuban bravúrokat is mutatott. Baróti, Szabó, Vörös és Nagy nyújtottak még kiváló
teljesítményt, cto Kakuszi, Kolozsi és
Hernádi sem sokkal maradtak el mögöttük. Szilágyi megállta a helyét.
Az Országos Bajnokság többi eredménye: Szolnok—PVSK 1:1 (1:0), Debrecen—Bcsabai Törekvés 5:3 (3:1), —
Er-SoMaDISz—SBTC 4'.2 (2:1). Ferencváros—Dorog 8:2 (4:1),
Újpest—HAC
3:2 (2:2), Haladás—Szehtlörinc 7:2 (5:1),
Diósgyőr—Zugló 2:2 (2:2), BMTE—Dózsa-MaDISz 3:1 (2:0), Vasas—Törekvés
2:0 (0:0), ETO—Csepel 4:4 (3:1), K. Barátság—EMTK 5:1 (2.1), MTK—UMTE
4:0 (2:0), Ki spest—BMSE 2:2' (1:1).

30. jubiláris b u r u m n y a z Ujságl<-6otthon'>an. Máius 19-én, vasárnap
rendezi az Ujságiróotthon 50- jubiláris Aranyat, ezüstöt S S E f i S S :
hangversenyét. Ünnepi beszédet mond
Hat el SALZERNAL Hid-utca 8.
Vaszy Viktor zeneigazgató. Előadásra kerül a Trubadour. Szereplők: S. Papp Júlia,
Ferencz Anikó, Garay Ernő, Erdy Pál,
Dólkerületi
labdarugóeredmények:
Nádas Tibor. Mura Péter.
Toldi—UTC 3:2 (3:1), A szerencsésebb
UJ opera Leningrádban. Leningrád- csapat győzött. Góllövők: Tóthpál, Ruban uj opera nyilt meg. Előadásait a kon- das, Szatmári, dlk Tóth (2);. — Tiszai—
zervatórium nagy előadótermében tartja, SzFIE 10:0 (6:0). A Tisza óriási íölényamejy 2000 személyt fogad be.
nyeil játszott, — SzMTE—Postás 1:1
A Llllomfi — műkedvelő előadás- (1:1). Reális eredmény. Góllövők: Töban. A Klauzál Gábor-gimnázium tanulói- rök, Illetve Márton. — MVSE—SzATE
nak lelkes kulturgárdája vasárnap délután 9:0 (5:0). A helyi csapat állandó fölénySzigligeti „Liliomti" cimü vigiátékát adta ben volt — HMTE—Móraváros 3:0
elő a felsővárosi kultúrházban a „Magyar (1:0). A Móra csatárainak nem ment a
gyermekért" akció keretében. A zsúfolt játék. — MMTE—Rákóczi 4:4 (3:2).
terem hallgatóságának kedve8 élményben HTVE—DFC 7:1 (5:0). — II. osztály:
és igen jó szórakozásban volt része. Rákóczi II.—Móra Hi. 3:1 (1:1). — SzeA kulturgárda
tagjai: Kemenes Béla, gedi MTE II.—SzEAC 2:2 (1:0). — Tűzmint címszereplő, Balogh László, Hunyadi oltók—Szabadság 4:1 (2:0). — LemezSári. Szegvári Kató, Kakuszi Imre átlagon gyár—Postán II. 3:3 (3:2)). — Barátság
felüli szinjátszókepességről tettek tanúsa Toldi III 2:1 (1:1). — SzAK III—Tisza
got és sok tapsot kaptak. Tombácz Ferenc II. 1:0 (0:0). — Ifjúsági
bajnokság:
komoly színpadon is megállná a helyet, SzAK ifi—Tisza ifi 12:0 (3:0). — HTVE
ügyesek voltak Bajza Lenke, Schmidt ifi—DFC iíi 2:1 (1:0).
György, Gaái Attila és Konczos György
Kereskedőfőnökök — Alkalmázottak
is. Kemenes Béla mint rendező érdemel
megemlítést.
A nagyszerű szórakozást 3:3 (2:1). Szombaton „nagy" mérkőzés
nemcsak a kiváló szereplőgárda nyúj- színhelye volt a Hunyadi-téri futballalkalmatotta, hanem a darab helyes megválasztása. pálya. A Kereskedő-főnökök
Szigligeti Ede Liliomiiaja, a régi idők zottaik ellen vívtak ádáz küzdelmet a
theátristáinak kedves története kellemes győztes csapatnak járó egy hordó sörszórakozást nyújt. Szeged szórakozni vá- ért. A mérkőzésen nem kisebb nagyjátszottak,
gyó közönsége a Szegedi Nemzeti Szín- ságok, illetve kövérségek
háztól várná a magyar klasszikus vígjáték mint Megyeri (SzAK), Juhász (SzTK(SzAK-Franciaorszóg),
feltámasztását. Valóban a Nemzeti Színház Svájc), Polyák
feladata lenne az ilyen és ehaz hasonló Ungár, Kertés, Vadász (Zrinyi-KAC)
darabok leluj'tá><a, éppen ezért dicseret éa Gsányi, aki szintén jó „zsugás". A
illeti a derék ifjakat, pótólják azt, amit mérkőzés ugy indult, hogy a főnökök
állami müintézetünk mulaszt. Az előadást a közönség lelkes buzdítása közben sipénteken a munkásság részére megismét- mán nyernek. Később a „kalória-többlik,
(r. rru) let" folytán az alkalmazottak is feljöttek, de helyzeteiket nem tudták értéA Szegedi Nemzeti Színház
kesíteni, mert Juhász és Polyák „elállheti miijorn i
ták" a kaput. Az alkalmazottak által
Kedden fél 7-kor: A z utolsó Vere kihagyott 11-es ellenére igazságos az
eredmény, ami az egyenlő sörivásban
bályl leány.
is megmutatkozott. Kitűntek: Győrffi,
Szerdán ü l 7-kor: V á l á s ntán.
Juhász, Polyák, Megyeri, Dór. a főnöCsütörtökön fél 7-kor Denevér.
Pénteken fél 7 kor: PillnngókiUns*- kök, Komlód! II., Kertes, Vadász, Roza,
az alkalmazottak csapatából.
szony Operahelyárak.
Szombaton fél 7-kor: Vihur. Diszbemutató.
Vasárnap tél 7-kor: Vihar.
Málna-,
Hétfő : Szünet
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Simsovits,

szegedi rum- és likőrüzemében, Méroy-utca 8. w .
Telefon: 211.
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Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

Szakszervezeti hirek

Közellátás! közlemények

A mérnökszakszervezet értesiti tagjait, Petróleum hatósági ára 31 mill P
hogy ma, kedden délután 5 órakor tag- Htcrenkiint
gyűlést tartunk az Iparostanonc iskolában,
Gyufa hatósági ára 9 mill pengő dot aggyűlésünkön szívesen látjuk az ifjúsági bozonlciht.
tagozatba belépni szándékozó tekhnikus
Közellátási
hivatal.
ifjúságot, is.
Az Élelmezési Munkások Szakszervezete ma, kedden délután 4 órakor vezetőHivatalos közlemények
ségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
HIRDETMÉNY. A földmüvelésügyi
A Vendéglátóipari Munkások Szakszervezete ma, kedden délután 4 órakor tag- miniszter 26.267—194b I. 1. számú rengyűlést tart a szakszervezeti székházban. deletében gondoskodni kiván arról,
Az Egészségügyi Alkalmazottak Szabad hogy. a földreform során földhözjuttakendervetőmagihiáhyra
Szakszervezete értesiti a vezetőségi, üzem- tott gazdák, a
bizottsági és bizalmi tagjait, hogy május való tekintettel ebben az esztendőben
15-én, szerdán délután 4 órakor értekez- megtermeszthessék a jövő évi kenderletet tart az orvosok szakszervezetének termesztéshez szükséges kendervetőmagot. Felhívom ezért mindazon újonnan
székházában (Dózsa György-ulca 9)
földhözjuttatott gazdákat, akik az ingyenkendervetőm'ag-juttatásban
részesülni akarnak, földúl janak sürgősen az
Mustsűritmény
teSfiLpható Országos Állami Kender-, Len- ésO!aó>nö Vény termesztési Kiisérleti Intézethez
PATZAUER Kölcsey-utca 9.
Szeged, Valéria-tér 10, ahcd naponldn 1
10 és 1 óra között a szükséges, jófajtaértékű kenderve tőm agot és annak terR A D I O
mesztésére vonat hozó utmutatót ingyen megkapják. Dénes sic., polgármester.
KEDD, május 14.
6.30: Falurádió. 6.45: Hirek, műsorismertetés. 7.05: Reggeli -zene. &00:
A Szegedi Földigénylő Bizottság felr
Előadás. 8.15: Kedveit operettrészletek.
hlvja
mindazon igényjogosultakat, akik:
9.00: Lakatos Sándor
cigányzenekara
muzsikál. 10.00: Hirek. 10.10: Olasz da- Sztgeden és környékén, foldj ut tatásban
lok. 10.30: Rádióisi kóla. I2i00: Déli ha- nem részesültek és sváb ingatlanra átrangszó, hirek. 12.15: Kereszty Jenő települni szándékoznak, hogy jelentkeorgonák 12.35: Előadás. 13.00: Jazz. 13 zésük felvétele céljából a bizottság hióra 35: FMrndaiok. 13.45: Szövetkezeti vatalos helyiségében, Mérei-utca 8, II.
15-ig bezárónegyedóra. 14.00: Hirek! 14.10: Vörös- emelet 5. sz. alatt május
.jelentkezzenek1.
Az áttelepülés
kereszt-kczilemények,
14.20: Előadás. lag
földművesek,
14.40: Előadás. 15: Jazz. 15.15: Rádió- szempontjából nemcsak
iskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: hanem iparosok is számításba jöhetHirek. 16.10: Híres utazók nyomában. nek. Akik már jelentkeztek, azokra e
17.00: Párt híradó. 17.20: Mit üzen a rá- felhívás nem vonatkozik. Papdi Vince
dió? 18.00: Híreik. 18.05: Vöröskereszt- sk., a Földigénylő Bizottság elnöke.
közlemények. 18.15: írók a mikrofon
előtt. 18.45: Falurádió. 19.05: Az Arco
HIRDETMÉNY.
Egyes állattartók
művészegyüttes szovjetorosz zeneszer- állataikat az utcákon őrizet nélkül lezők müveiből játszik. 19.40: Előadás. geltetik, minelc következtében sok he20.00: Hirek, sporthírek. 20.20: Ének- lyen súlyos és pótolhatatlan károk keszámok. 20.50: Hirek és krónika orosz letkeztek. Nyomatékosan felhívja a hanyelven. 21.00: Műsorismertetés. 21.05: tóság különösen a városkörüli telepeVöröskereszt-közlemények. 21.15: Éhek- ken lakó kecske és sertéstulajdononoszámok. 21.50: Hirek.és krónika angol sokat, állataikat csalt kipányvázva' lenyelven. 22.00: Hirek. 22.20: Könnyű geltessék. Akik a megfelelő gondossádallamok. 22.50: Hirek és krónika got elmulasztják, ellenük minden esetfrancia nyelven. 23.00: Napi hírössze- ben kártérítési eljárás indul meg.
foglaló. 23.10: Rádiókereső hírszolgálat.
Dénes sk., polgármester.

A

P

R

O

KülSnf

H

I

élék

R

D

E

T

E

S

E

K

J ó k a r b a n levő fehér mélv gyermek
sportkocsi tűzifáért elcserélhető. Szabadsajtó-utca 47,

Épületek helyreállítása. Díjtalan költségvetés, Szaktanácsók. Köhler J. építőA d á s-v é t e l
mesternél, Retek-u'sa 43.
Felkérem azt a felsővárosi varrónőt,
aki 1944 junius 10—14 kőzött Párto3 KláPénzért eladó jégszekrény, gyermekritól az angóra nyulakat megőrzésre át- ágy, ruhásszekrény. Dugonics-utca 23.
vette, hogy jelentkezzen Bálintné Pártos
Husznált borotvát, ollót, hajvágógéBoriskánal, Zrinyi-utca 9. Jelentkezést vagy pet, stb. veszek. Fráter műköszörűs. Mikhíradást természetben honorálok.
száth Kálmán-utca 5.
Textilárut, ágyneműt,
fehérnoiput,
Foglalkozás
zoknit, harisnyát magas áron vasár f . Filléres Divatáruház, Károlyi-utca 4.
Bélyeggyűjtemény t, tömégbélyeget
Legújabb áramvonalas gyermekkocsik,
javiiáaok, kártológépek. „Tisza" Fémipar, veszek. Falus bélyegkereskedés, IskolaRigó-utca 38'
utca 29, fogadalmi templommal szemben.
Egy elösőrendü önálló nöiszabó seVásároljon részletre az Értékmentőgédleányt azonnal felveszek. Rö3er-szalon. boltban. Kállai-utca 8. főpostánál.
Kk'uzál-tér 2.
E l a d ó egy szekreny és két nagy függöny. Borbás-utca 25.
E l a d ó gyermek sportkocsi, paplan,
c s e r e
konyhamérleg és használt edény. Tisza
Lajos-körut 42a. II. emelet 2.
J 6 férfikerékpár jó női kerékpárért el4 20 colos ikerkeréknek való autógumit,
cserélhető. Érdeklődni Liszt- u. 22.
5 lukas tárcsával, belsőknél megvételre
M a j d n e m uj női kerékpáromat hizott keres Tudományegyetem Gazdasági Hivasertésért elcserélem. Rudolt-tér 13. (üzlet- tala. Juhász Gyula-uica 9.
helyiség).
E l a d ó vagy elcserélhető egy vizsgaJ ó k a r b a n levő kerékpáromat elcserél- mentes motorkerékpár, Szent István-tér 6.
ném disznóért vagy terményért. Fodorte- Sáté.
tep, Kárpáti-utca 5.
Hathónapos süldő elcserélhető korpáLakáé
ért és szemesért, ugyanott kukorica cserélhető korpáért vagy árpáért. Dr. Borosa
Elcserélném Szentesi magánházamat
József utca 19. emelet.
hasonló Szegedivel, erdeklődni lehet SzeP r í m a gyapjú férfi ruha elcserélhető ged, Maros-utca 41.
disznóért vagy terményért Fodortelep,
Kiskárpáti-utca 5.
Hízott libát vagy élelmet, füzlfát adok Fftlftlüa szerkesztő: Gárdof
sötétkék selyem méieres vagy kész ruháftlelőa kiadó: KOOtt L'fisxifi,
ért, uj felső ágyneműért. Újszeged, KállaiEladja:
fasor 34,
Hírlapkiadó
fit.
Héthónapos süldő szemesért elcserélhető. Szücs-utca 7.
. Smkesztőeég: Jókai-ntea 3,
Elcserélném Újszeged, Bethlen-u. 27.
Telefon: 493. l a 103, i
sz. alatti utcai 1 szoba-konyha, speizos
Kiadóhivatal: Kirisx-ofcai f.
lakásomat hasonló városival, lehet kétszoTelefan: 933.
bás is, lehetőleg a nagykörúton belül. KóA Hírlapkiadó fik nyamftss.
szó Ferenc.

