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Molotov sürgeti a Csehszlovákiát és Magyarországot érintő kérdések tárgyalását
Külön bizottság készíti elő junios 15-re a német probléma megvitatását
(Pária, május 16.) A londoni rád/ió
párisi fcülöntudósiitója beszámol
arról,
hogy a külügyminisztereik szerda esti
tanácskozásaik sor án többi között Byrncsnek a békeértefcezlet végleges időpontjára
vonatkozó javaslatával
is
foglalkoztak.
Szóba került az olasz
fegyverszüneti egyezmény módlQsitásának ügye is. A német problémáról nem
hivatalos megbeszélés folyt.
Byrnes azt javasolta, hogy minden
egyes külügyminiszter nevezzen fai külön helyettest az
egész németkérdés
tanulmányozására. A külön helyettesek
azután igyekezzenek megállapítani
a
bétoetervezetet, amelyet ha lehetséges,
ujabb békeértekezlet elé terjesztenek
november 12-én.
Bidault francia külügyminiszter benyújtotta a Ruhr- és Rajnavidék nemzetközivé tételének francia' tervezetét,
valamint a
Saarvidéknek Franciaországihoz való végleges csatolásának tervezetét Bidault rámutatott arra, hogy
ma a politikai szempontok az eísőreindüefa, mert a gazdasági szempontok f i gyelembevételével Németország életképes marad még afakior is, ha a nyugati
bányavidéket kiveszik kezéből.
Bidafult bejelentését hosszú csend
követte, amelyet Bevin tört meg' K i jelentette, hogy az anglol álláspont közeledik a francia állásponthoz, véleménye szerint azonban előbb az
egész
kérdést keli megvizsgálni és csupán
ezután külön a nyugati határ részleteit.
Molotov
leszögezte, hogy
nincsen
ellene a Rajna-, Ruhr- és Saarvjdék
kérdése azonnali megvitatásának.
A
Szovjetunió már
1946
decemberében
'ilyen irányú kérdést intézett Angliához; választ azonban nem kapott. Molotov szovjet külügyminiszter
bővebb
tájékoztatást kért a németországi' leszerelések haladásáról, különösi tekintettel a brit övezetre, ahonnan — mint
mondotta — az oroszok nem kaptak
még kellő tájékoztatást arról; hogy bizonyos közigazgatási terveket megvalósítsanak.
Molotov után Byrnes kiferezte azt
a reményét, hogy a miniszterhelyettesek junius 15-re, vagyis a külügyminiszterek uj összejövetelének időpontjáig a niémet kérdésre mér
választ
tudnak adtot.
A négy külügyminiszter
megegyezett abban, hogy aláírja az O'lase: fegyr
versizüneti szerződés módosítását. Hoszszu vita után sem tudtak megegyezni
Bymes
ama
javaslata
felett, hogy
Ausztria ügyét tűzzék napirendre.
Molotov jelezte, hogy a szovjet kormány a maga részéről tervezetet dolgoz ki az osztrák békeszerződés
tárgyában, de egyelőre nem tudja -megmondani, hogy ez a tervezet m-ikor készül el és mikor kezdhetnék meg annak tárgyalását. Kérte, hogy siettessék a többi öt békeszerződés kidolgozását, úgyhogy -azután késedelem nélkül megkezdhessék az osztrák békeszerződés vitáját. Molotov szóbaho-zta,
a junius 15-i' ülésszak napirendijére
esetleg más kérdéseket is felvehetnének. Többek között utalt bizonyos kérdésekre, amelyek különösképpen Csehszlovákiát és Magyarországot érttekük.
A z A F P diplomáciai
szerkesztője
kiemeli, hogy a" külügyminiszterek szerdai tanácskozásán határozottan barátságosabb légkör alakult kii
A
külügyminisztereik
csütörtökön
délélőtt 11 órakor nem hivatalos ülés
keretében folytatják a német
kérdés
megvitatását.
A moszkvai rádió
hírmagyarázója

vitába száll azokkal a sajtóbejelentésekkel,
amelyek
eredménytelennek
mondják a külügyminiszterek legutóbbi tanácskozásait A szovjet hirma'gyar
rázó hangoztatja; hogy több
fontos
kérdésben megegyezés jött létre és örvendetes tényként
állapitható
meg,
hogy néhány szovjet .tavaslatot az an-

golszász hatalmak
egf.-öntetüen. támogatnak.
(Páiris, május 16.) Jugoszlávia nem
ellenzi Trieszt kikötőjének nemzetközivé tételét — mondotta Kardélj jugoszláv helyettes miniszterelnök!, az .AFP
tudósítójának.

A parasztok ne levett süveggel, kanem
felemelt tejfel jöjjenek Budapestre
Károlyi Mihály a főváros törvényhatósági bizottságéban
beszélt a falu é s város együttműködéséről
(Budapest, május 16) Budapest székes-1 arányban kell lennie az országgal, nem
főváros törvényhatósági bizottsága szer- szabad túlméretezni az ország fővárosát
dán délután rendes közgyűlést tartott, és.annak mindenképpen harmóniában kell
amelynek történelmi jelentőséget adott, lennie a faluval. A város és a falu közötti
hogy azon megjelent Karolyi Mihály, a má- ellentét kiélezése a reakció egyik fegyvere
sodik magyar köztársaság elnöke, aki a volt és ma is az. Nem potemkin falak
törvényhalósági bizottság tagja,
kellenek, hanem olyan házak, amelyekben
A közgyűlés tagjai iielyeikrö! felállva megfelelő lakások vannak a dolgozó maviharos lelkesedéssel ünnepeték a terembe gyarok számára. Modern gyárakra és
lépő Károlyi Mihályt. Olt Károly elnök üd- műhelyekre van szükség. Ebben a szelvözölte Károlyit. Az elnök szavai után Ká- lemben kelt Budapestet újjáépíteni.
rolyi Mihály emelkedett szólásra.
Jöjjenek fel Budapestre a parasztok,
Szivböl köszönöm azt a megtisztelő de nem levett süveggel, hanem felemeli
kitüntetést, — mondotla — hogy engem a fejjel. Érezzék: ez a város az övék, hogy
budapessi törvényhatósági bizottság tájává értük dolgozik. Ha a város ezzel szemben
választottak. Sonmindent, ami régi, le lemegy a faluhoz, a parasztnak nem szakell bontanunk, hogy igazán ujjat, moder- bad lenéznie, tehát ne legyen ellentét
net építsünk. Énnek az uj Öudapestnék a város és a falu között.

Tízezer politikai detektív és rendőr
nagyszabású razziája a Balaton körül
A z eredmény; 273 nyilas, nyugatról visszatért katonatiszt,
rengeteg eldugott páncélököl, kézigránát, gépfegyver
és géppisztoly
(Budapest, május 16.) Hétfőn reggel 10.000 rendőr
és detektív indult
Tömpe András rendőrezredessel, a vidéki
politikai osztály vezetőjével az
élen a Balaton környékére razzia megtartása céljából. Negyvennyolc óra alatt
több mint 60 falut, 4000 villát és sok
más épületet vizsgáltak át a politikai
rendőrség emberei, akik öt vármegyéből összeszedett rendőrök és detektívek
segítségével teljesen körülzárták a Balaton környékét. Majdnem minden na-

gyobb helyen találtak ismeretlen
katonatiszteket, mindenfajta rangú és rendű nyilas került hurokra. Csűrökben,
pincékben és épületekben az eldugott
kézigránátok ezreit, páncélöklöket, gépfegyvereket, géppuskákat és géppisztolyokat találtak. Őrizetbe
vettek
273
embert, akik illegális uton tértek viszsza Németországból.
Ezek politikai bűnözők, gyilkosok, SS-katonák és hires
volksbundista szervezők
voltak.

Megalakult az Országos Rendőregyesület
szegedi csoportja
Kulturális, sport- és gazdasági szakosztályok képviselik
a szegedi rendőrség érdekeit
(Szeged, május 16.) Szerdán délután
megalakult Szegeden az Országos Rendőregyesület
szégedi csoportja.
Ugyancsak szerdán délután megtörtént a
tisztikar választása is
demokratikus
módon .és a rendőrlegénység szuverén
joga alapján. Diczfalussy Ferenc rendőrvezérőrnaigy a választásokban
nem
vett részt, mert
mint
az
Országos
Rendőreigyesület társelnöke jobban tudja
képviselni a szegedi rendőrség érdekét.
A szerdai választás eredményeiként elnökül Soós Ferenc
nyomozófőhadnagyot választották meg. Társelnök
dr.
Cserey Gyula
rendörőrnagy és Kélló
Lajos rendőrfőhadnagy lett. Főtitkár
dr. Fábry István rendörfőbadnagy, tit-

kár Kovács
Attila
rendőralhadnagy,
pénztáros Rosta
Mihály
rendőrhadnagy, ellenőrök Toldy Miklós rendőríőhadtoa-gy és Madarász Mihályi rendőrtörzsőrmester, gondnok
Z sótér
József rendőrfötörzsőrmesten
Ugyanakkor megválasztották
a
szakosztályok
tisztikarát is. A gazdasági szakosztály
elnöke Kalmár
József
nyomozóhadnagy; a sport-szakosztály elnöke dr.
Bittó Endre rendőrszázados, a ku-lturálig szakosztály elnöke pedig dr.
Drégely József rendőrezredes lett.
Diczfalussy Ferenc
rendőrvezérőrnagy a Délmagyarország
munkatársának érdeklődésére az Országos Rendőregyesület célját, a rendőrség kultu-

u. ara: 5,000.000 P

ralis és művelődési
felemelésében,
azonkívül a jóléti intézmények fejlesztésében és a rendőrség gazdasági alá- •
t-áma-szitásábani ha-tározta meg,
— A végső céi azonban — mondotta —, hogy teljesen egységes,
demokratikus
világnézeti
alapra helyezzük a rendőrséget
és megakadályozzuk, hogy a múlthoz hasonlóan,
öntudatlanul is a nép fegyveres fiait a nép
elleni harcra használják fel. Olyan demokratikus rendőrséget igyekszünk: tehát nevelni, amelynek tagjai nemcsak
megfelelő szaktudással)
reodeikeziDek,
hanem világnézeti oktait'áia alapján komoly demokratává nevelődnék és minden kísértéssel szemben, minden körülmények között öntudatosan megállják a helyüket.
— A rendőregyesület
egyébként három nagy szakosztályra oszlik, mégpedig kulturális, sport- és gazdasági szakosztályra. A kulturális szakosztály célja, hogy önképzőkörök és előadások
révén a rendőrség tagjainak műveltségét fokozza, ezenkívül- megfelelő előadások tartásával magából is mintegy
kisugározza a demokratikus szellemet.
A sportszakosztály mindazokat a sportágiakat öleiá fel, amelyekre a rendőrségi
szolgálattal kapcsolatban a rendőrségnek szüksége van. A
sportolás tea-én
végzett működésűnket
előa-eláthatóan
julius végén,
vagy augusztus
elején
nagyszabású rendőrsportnap
keretében
mutatjuk
be. A gazdasági szakosztály
már eddig is önállóan működött és továbbra is megfelelő olcsó étkezde ferurír
-tartása elsősorban a célja. Ezenkívül
'bérlemény létesítésével
közszükségleti
cikkeknek a rendőrség részére történő
olcsó beszerzését is igyekszik biztosítani.
Diczfalussy Ferenc
rendörvezérőrmagy nyitaítko'zatáfoan kifejezte, legfontosabb céljuk közé tartozik még, hagy
az egyesületein keresztül minden
tag
megismerje másik baj-társát és őszinte
bajtársias légkört teremtsenek.
így
szolgálaton kívül is bajtársi légkörben
találhatják meg mindazt, ami a demokratikus élet alapfeltétele.

A Szovjetunió
a béke legfőbb őre
(Moszkva, május 16) A moszkvai rádió
ismertette a Komsomolszfeoja Pravda cimü
szovjet ifjúsági lap cikkét. A lap felemlíti,
hogy a szovjet ifjúság a nemzetközi ifjúsági nap alkalmából a levelek ezreit kapta
Európából és más tengerenluli országokból. E levelek mindegyikéből a békéért
való aggódás csendül ki. A külföldi ifjak
is a Szovjetunióban látják a béke ügyének
legfőbb őrét.

ttezonhárommillié pengő
a kenyér
(Szeged, május 16) A legújabb bérr
emelésre és a kalóriamegváltás emelkedésére csütörtökön délben a kereskedelmi
és iparkamarában összeült a kenyérármegállapitó értekezlet. A kenyér uj fogyasztói
árát azonnali hatállyal 23 millió pengőben
állapították meg.

Legkorábban augusztus 26-án
kell megkezdeni a tanítást
a lövő tanévben
(Budapest, május 16) A vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletben meghatározta az 1946—47-es tanév kezdésének és befejezésének időpontját. Legalább
196 teljes munkanapon kell tanítani valamennyi iskolában, abban is, amelyben tüzelőanyag hiány vagy más kényszerítő körülmény miatt a tanítást előreláthatólag bizonyos ideig szüneieltetni kell. Ez esetben
legkorábban augusztus 26-ikán kell a rendes tanítást megkezdeni.
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A MKP ö s s z e s
Nagyszabású razzia a
Tisza Lajos-köruti feketepiacon 17-én, pénteken
(Szeged, május 16) A szegedi rendőrség nyomozói csütörtökön a délelőtti délután 6 órakor

kerületi

és

üzemi

pártszervezetei

össztaggyülést

órákban váratlanul, rajtaütésszerűén bekerítettét a Tisza Lajos körúti Munkásszövetkezetnél levő úgynevezett KettigHoztíuljon meg a Földigénylő Bizottság
feketepiacoí és körülvették az ott ácsorgókat. A gyanúsabb egyéneket azonnal
igazoltatták és ennek eredményeképpen
mintegy 50 foglalkozását igazolni nem
tudó és üzérkedésből éiő férfit és nőt
állítottak elő. Ezekből tizenkettőt utaltak
(Szeged, május 16.) Ismeretes, hogy Szegedi Földigéínylő Bizottságnak ebtartós közmunkára.
még tavaly, a Magyar Kommunista ben a munkájában naigy
segítséget
Párt nagyszabású akciót indított a vá- nyújthat a Földhivatal mérnöksége is.
ros legszegényebb dolgozóinak házhely- A FöLdbirtofcrendező Tanácsnak is köhez juttatása érdiekében. Ennek az ak- telessége szorgalmazni ezt a munkát,
ciónak jelentőségét nem kell külön mert még ez év őszére meg kellene
h anigsuiyccaiunks, hiszen mindenki előtt történni a telekhez juttatottak
birtokvilágos, hogy mát jelentene egy, csön- bdhébyezése és a kiosztotj
házhelyek(Makó, május 16) Az MKP makói szer- des, nyugodt Otthon, körülötte egészsé- nek az uj tulajdonosok nevére történő
vezete szerdán délután értelmiségi gyűlést ges kerttel, az egésa napi munkában telekkonyvezése. Ezzel igen sok szegedi
munkásoknak,
tisztviselők- csaűiád helyzetén segítene a Földbirtoktartott a városháza közgyűlési termében. kifáradt
Zsúfolt hallgatóság előtt Komócsin Zol.ián nek. A kezdeményezés utálni hamarosan rendező Tanács és nagyban hozzájáelvtárstartott A magyar béke cimen elő- meg is indult a házhelyek igénylése és rulna a magyar demokrácia megerősía házhelyigénylők reménykedve várták téséhez is. Véleményünk szerint a házadást.
legsürgősebben
Komócsin elvtárs hangsúlyozta, hogy az eredményt. ,Sajnos, azonban érthe- helyek kiosztását a
Földigénylő végre kell hajtani, még abban atz eseta béke előkészítésének a való tényekből tetlen okokból a Szegedi
kell kiindulnia. Ez a legfőbb biztosíték a Bizottság rndhdiezddeig semmiféle ered- ben is, ha bemun'káiáts miatt birtokba
nagyhatalmak előtt, hogy tényleg szakitot- ményt nem tud felmutatni és Szegeden nem volna még azonnali! adható. Min(unK a horthysta-revizionista törekvések- egyáltalán nem kezdte még meg a ház- den igényjogosultnak, illetve jubtatotithelyek kiosztását. A jogosan elégedet- nak előre tudnia kell ugyanis már
kel.
lenkedők száma napról-napra nő. Tud- most, hogy melyik parcella lesz az övé,
A magyar békét nem határainkon kívül,
juk, hogy a földreform végrehajtása hogy rnáír előre számithassanak a kihanem azokon belül kell megteremtenünk.
most már megtörtént és reméljük, ha- jelöli helyre.
Azt, hogy vannak bizonyosfoku kéréseink
roarosaln vaüára válik a kiosztott főiBízunk benne, hogy iiletékes helyen
a békeértekezleten, azt annak köszönhetjük,
dők telekkonyvezése is. Most már iga- megértik és végrehajtják a szegedi dolhogy a magyar demokrácia baloldala a
zán időszerű lenne a házhelykiosztási gozók jogos igényét és minél előbb
politikai válságból megerősödve került ki.
terv elkészítése és ennek alapján a házhelyhez juttatják őket, hogy később
A Szovjetunió ezt a demokratikus elemek
házhelyek minél sürgősebb
kiosztása saját egészséges, napfényes családi ottgyőzelmének tekinti a reakcióval szemben
is. Tudjuk azt is, hogy nem kis mun- bdrtaikbam élhessenek boldíog családi
és minden bizonnyal a béketárgyalásokon
kát jelent a házhelyek kijelölése, de a életet.
támogatni fogja kéréseinket.
Az előadást magasszinvonalu vita követte, melyből kitűnt, hogy a makói értelmiség körében is számosan vannak, akik
tisztán látják a magyar helyzetet és helyesen ítélik meg a magyar álláspontot
a béke kérdésében.

Kezdjék meg a házhelyek kiosztását

Értelmiségi gyűlés
Makón

Kitől és miiyen jogon vásárolták meg a csengelei
malomSuiajdonoiok a 200.000 ONCsü téglát

Szombaton hirdetnek Ítéletet
Bilkei-Papp bünUgyében
(Budapest, május 16) Bilkei-Papp Zoltán és társai ismeretes fasiszta fegyveres
szervezkedése bünügyében csütörtökön
folytatta a fötárgyalást a népbiróság Gálfalvi-tanácsa, amikor is a sorra kerülő
ügyvédek tartották meg védőbeszédüket.
Az utolső szó jogán a vádlottak közül többen szólaltak fel. Az ítéletet szombaton
délelőtt fogják kihirdetni.

A magánkönyvtárakat is át keii
vizsgálni a fasiszta könyvek harmadik katalógusa alapján
(Szeged, május 16) Dr. Pálfy György
főispán a fasiszta sajtótermékeknek i
könyvtárakból való kiszelektálása tárgyában ujabb felhívást intéz mindazon intézmények, egyesületek és szervezetek vezetőségéhez, amelyek a Délmagyarország
május 8-i számában közzétett felhívásban
nem szerepeinek. A politikai pártok, a
szakszervezeti bizottság, a Magvar Nők
Demokratikus Szövetsége, a Függeilen
Ifjúság és a MaDISz kiküldöttei május
18-án 11 órakor megjelennek a könyvtárakban.
A főispán felhívja a könyvtárak vezetőségét. hogy a helyszínen megjelenő kiküldőitekből alakítsanak bizottságot és az
elnöki teendőket lássák el. Az elnökök
teendője elsősorban az, hogy a városi
muzeumból — visszaszolgáltatási kötelezettség terhe mellett — egy 111. számú
katalógust igényeljenek és az ennek segiségével kiszelektált könyveket szállíttassák
be a Muzeuniba. Végül a bizottságok elnökei május 20-án délig terjesszék be a
főispáni hivatalba a bizottság tagjainak
névsorát, pártállás megjelölésével és az
átvizsgálások eredményeit két példányban.
A főispán felhívja a magánkönyvtárak
tulajdonosait is, hogy könyvtáraik átvizsgálását a tlt. számú katalógus alapján
május 20-án déli 12 óráig ugyancsak hajtsák végre és jelentésüket két példányban
terjesszék be a főispáni hivatalba.
Végül közli a főispán, hogy a felhívásában foglaltak nemteljesitéséért büntetőjogilag az egyesület, intézmény, szervezet vezetője, ilietve a könyvtár megbízott
kezelője, magánkönyvtáraknál pedig a tulajdonos egyetemlegesen felelős.

Vizsgálatot kérnek a
(Szeged, május 16) Ajháboru következtében előállott anyaghiány következményeitől természetesen nem mentesül az építőipar sem. Építőanyagot szerezni ma, különösen a tanyavilág lakosságának legalább olyan nehéz, mint a városok dolgozóinak az élelmiszerek beszerzése. Ezt
mindenki tudja és éppen ezért meglepő,
hogy mindmáig senkinek sem jutott eszébe
megnézni, hogy a Szegedtől körülbelül
40 km-re fekvő Csengelén az ONCsA tulajdonát képező cca 200000 drb. tégla
hogyan került néhány nagygazda és malomtulajdonos kezébe.
A csengelei szegényparasztok elkeseredetten panaszolják, hogy Hőn József,

Az MKP a nemzet pártja
Szegjed közönsége a vasárnapi agitációs napon behatóan
megismerkedhetik a Kommunista Párt célkitűzéseivel

SZERDAHELYI LÁSZLÓ
hegedűművész hangversenye a Belvárosi Moziban

május 19-én délelőtt 11 órax kezdettel

Jegvek elővételben a Dé'magyarország kiadóhivatalában

*

Londonból jelentik: Az angol hírszolgálat értesülése szerint Uj-Zeeland kezdeményezésére
tárgyalások
kezdődtek
Ausz'rália, Anglia, Amerika és Franciaország között csendesóceániavédelmi szövetség létesítésére.
1 4-,.
*>
Bukarestből jelentik: A román háborús
bűnösök perének utolsó napján a vádlottak terjesztették elő védekezésüket. Az
ítéletet valószínűleg pénleken hirdetik ki.
*
Nápolyból jelenük :
Nápolyban
egy
királypárti gyűlés után a közönség menet,
ben vonult végig az utcákon. Az egyik
épület erkélyéről két bombát dobtak a
menetre. -A robbanás következtében 3 1
ember megsebesült.
*

Varsóból jelentik: A 'lengve! kormánv
megszakította az Olaszországgal folytatott
kereskedelmi tárgyalásokat. A hivatalos
lap ezt azzal indokolja, hogy olasz csapatok lefoglalták a „Báthori" r.evü iecgve!
hajót.
*

Budapestről jelentik: Nagv Ferenc miniszterelnök, a következő táviratot kapta :
Köszönöm Önnek és Magyarország kormányának a fasitta Németország feletti
győzelem évfordulója alkalmából küldött
táviratát. Zsukov, a Szovjetunió marsallja.

A belkereskedelmi igazgatóság
ellenőrzi a kereskedők
működéséi

(Budapest, május 16) A magyar belkereskedelmi "igazgatóság gondosan ellenőrzi. hogv a kereskedők betartják-e a
közösség érdekeit szolgáló rendeleteket
Az ellenőrzés során a belkereskedelmi
csengelei ujgazdák
igazgatóság nyolc kereskedő ellen tett
Répa Jenő, Balogh József és néhány nagy- feljelentést a gazdasági rendőrségen sorozatos feketézés, iáncolás. hamis könygazda a Vörös Hadsereg bevonulását kő- velés és adóelvonás miatt.
vető zűrzavart felhasználva, valószínűleg
senkitől engedélyt nem kérve, megvásárolták! ezt a cséngelei viszonylatban kétségkívül nagymenniségü építőanyagot. A
A téglák a mai napig is felhasználatlaSzakbizottságok tárgyalták
nul fekszenek a fentemiitett gazdák uda szénbányák államosítását
varán. vagy telkén.
(Budapest, május 16) A nemzetgvíilés
Felhívjuk a hatóságok figyelmét erre
a különös esetre. Teljesítsék ' a esengelei pénzügyi, valamint közgazdasági és közleujgazdák kívánságát vizsgálják ki, volt-e kedésügyi bizottsága pénteken délelőtt
joga megvásárolni Hőn Józsefnek és tár- együttes ü'ésben folvtatja a szénbányászai
sainak az ONCsA tulajdonát kepező téglát. államosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását
B, D.

Tartós békét akarunk,
le a soviniszta
háborús uszítókkal!

(Szeged, május 16) 25 esztendőn ke-'
resztüf a magyar nemzetet, hogy ugymondjuk egyoldalúan „tájékoztatták" a kommu
nizmusróL Ami rágalmat, vádat csak fel
lehetett sorakoztatni, azt mind feldolgoz
ták és „megdolgozták" vele a nemzetet.
Horthyék elve a félrebeszélés és félrevezetés volt. A magyar nemzet ne lásson
világosan, ne legyen felvilágosodott, különben megkísérli a szabadulást. Kevesen
vannak még ma is. akik tájékozottak. A
hiányokért, hibákért — főieg a tájékozatlanok és nem utolsó sorban a "rosszindulatnak - » a kommunistákat szokták okolni.
Az MKP szegedi pártbizottsága ugy határozott, hogy május 19-én felkeresik a
szegedieket otthonukban. Ezzel kettős célt
szolgál a párt, a szegediek megismerkednek az MKP célkitűzéseivel, mig a párt a
szorosabban vett szegedi problémákkal.
Szeged közönsége meg fog győződni, hogy
nagy jelentősége van a máius 19-iki agi-

RÖVID HIREK

Tokióból jelentik:
Hirohitó császár
tartanak
a Dohánygyár Sigeru Joshita, a távozó Sidehara-kormány
kultúrtermében külügyminiszterét bizta meg az uj kormány megalakításával.

tációs napnak, mert az MKP nem párt"
politikát, hanem nemzeti poliiikát folytatEzenkívül köztudomásu, hogy pártunk meg
nem alkuvó és harcos, igy a közösségi
problémák ismeretében könnyebben teljesiti feladatát a nemzet szo'gálatában.
Pártunk tagjai lelkesen Készülnek a
vasárnapi különmunkára. Ha tekintetbe
vesszük, hogy tagjaink nehéz munkát végeztek egész héten át és mégis vállalják
a vasárnapi különmunkát, teszik ezt azért,
mert jó hazafiak és a nemzetet akarják
szolgálni. Polgártársainknak alkalmuk lesz
személyes kapcsolatokon keresztül meggyőződni, hogy az MKP valóban a nemzet
pártja.
— Néh&nty óra alatt kézrekerült
e g y kerékpártolvaj. Spányi Magdolna
Kelemen-utca 5 szára alatti lakos kerékpárját szerdán délelőtt ismeretlen tettesek
ellopták. A szegedi rendőrség bünügyi
osztálya azonnal megindította a nyomozást
és alig néhány óra leforgása alatt a kerékpárral együtt tnáris kézrekeritették a
tojvajt Ábrahám Jenő, Aignertelep, Csejteiutca 12. szára atatti lakos személyében.
Ábrahámot átadják az államügyészségnek,

A pénzngymínisxtei'
Sváfcbaax tárgyal
(Budapest, május 16) Gordon Róbert
pénzügyminiszter és la magyar delegáció
Páriában befejezte tárgyalásait és a hét
végén elindul Budapestre. A pénzügyminiszter Svájcban megszakítja utazását,
hogy tárgyaljon időszerű magyar vonatkozású pénzügyekről és az átmenő szállítások gyorsításáról.

Á l m a g y a r népi szövetség?
brassói értekezlete
(Bukarest, máius 15) A napokban Startotta meg Brassóban a magvar népi szövetség központi grzdasági bizottsága országos gazdasági értekezletét. Az értekezleten Erdély valamennyi 'magyarlakta }vidéke, valamint a bukaresti magyarság" is
képviseltette magát.
Kurkó Gyárfás, a magyar népi szövetség elnöke beszédében rámutatott arra,
hogy politikai és kulturális kérdések mellett
a magyarság legfontosabb problémája,
mondhatni élet és halál kérdése, a gazdasági helyzetének javítása. A magyar népet
— mondotta — erkölcsi tisztasága, politikai öntudata és gazdasági ereie teszi
naggyá.

KORZÓ

MOZI

Telefon
624.

• Mától kezdve játszuk a feledhetetlen amerikai filmet! Bette Davis, George Brant és Mírlam
Hopkíns ragyogó főszereplésével

A vén lány
Előadások kezdete : 4, 3/í6 és fél 8-kor
Elővételi pénztár déléiőtt 11—12-ig.
Pénztárnvitás az előadás előtt fél órával

P É N T E K , 1946 M Á J U S 17.
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A M A D I S z F o d o r t e l e p i c s o p o r t j a m á j u s 18-án, s z o m b a t o n e s t e 9 ó r a i k e z d e t t e !

magyarnóta-esttel egybekötött bálát rendez
(Vásárhelyi-sug. 110 sz. alatt).

mm

H Í M E K
NAPIREND
Május 17.

Nemzeti Színház: 7-kor:
,kisasszony.

Pillangó-

— Kerthelyiségben cigányzene. — Békebeli büffé. — Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

Sokmilliárd adópengot ért
a szerdal és csütörtöki esö
Szeged

egész

területét m e g ö n t ö z t e

a

szerda

délutáni

zápor

Széniéit»

Vetéí

A Délmagyarország mai számában hírt
adtunk arról a népbirósági tárgyalásról,
amikor egv csongrádi Veréb melldöngetve
jelentette ki, hogy nyilas voltam és az is
vagyok. Dicséretére szolgáljon az ügyésznek. hogv ezt a pimasz magatartást azonnali intézkedéssel megtorolta. De felvetődik az a kérdés, hogy 1946 májusában
honnan veszi a bátorságot valaki, hogy
a nép bírósága előtt ilyen nyíltan kérkedjék nemzetpusztitó, népellenes felfogásával ?
Jól jegyezzük meg, hogy ez a csongrádi
Veréb nem mint vádlott, hsnem mint tanú
á'lt a bíróság előtt. Ez a kihívó „tanúvallomás" szolgáljon bizonvitékul mindazoknak, akik azt hirdetik, hogy Magyarországon nincs már reakció, akik azt terjesztik, hogy a reakció Jelleni harc kommunista ábránd és nincs szükség az ilyen
elemek elleni kíméletlen harcra.

(Szeged, május 16.) A régen áhított sokat háfeznál, mert a szár fejlődését
eső, amely eddig alig csurrant-cseppent elősegíti. Ha most meleg napok követés elrontotta terméskilátásainkat, szer- keznének, 4—5 centimétert is nőhetne
dán végre
kiadósabb
mennyiségben naponta a gabona szára. A rozsnál
öntözte meg a szegedi földeket. Egész már elkésett az eső a szárfejlődés szemnapi borulás után szerdán
délután pontjából1, de a szemfejlődésnek
még
végre sűrű kövér cseppekben megeredt itt is használ. A kapásoknak a legjobb
a zápor és jó félóráig állandóan esett időben jött a csapadék, a rétekre már
kisébb-hagjytobb erővel, .majd itt-ott kissé későn; mert a gazdáit f é l v e a száSomogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7 később is megeredt. Csütörtökön dél- razságtól; sok helyen már megkezdték
éráig.
előtt és délután szintén voltak futózá- vágni a
szénát. Reméljük azonban,
Egyetemi könyvtár nyitva 9-től délután porok a szegedi határ különböző pánt- hogy a kétnapos csapadék ismét megjain: Nem ártott volna ekkor is több indítja a fünövést.
4 óráig..
belőle, defaát örülnünk kell a kevésMuzeum zárva.
A z eső után a paprika és a káposzta
nek is, hiszein a májusi eső „minden palántálása teljes erővel megindülhait.
cseppje aranyat ér".
A gyümölcs fejlődésére is kitűnő ha
Szolgálatáé gyógyszertárak!
Baradlay
Mihály
gazdasági
fel- fással volt a zápor. Egyedül1 a szöUő
Igenis állitjuk, hogy ezek a „tanuk",
Gerle Jenfl Kfeusr.áUíér 3b Juszt F d - ügyelő, az állami gazdasági felügyelő- nem kivárta a szegedi határban az
ség vezetője, a következőkeit mondotta esőt, mert most a nedvesség és a me- akik* tanúi voltak egyesek kivégzésének,
Petfifi Sándor-aagSrut álb, -T<§egv
ország
az esőzésről:
leg hatására peronoszpora-veszély
fe- százezrek elpusztításának,
a ® Márton Gaosgrádi-sugárnt Dl
— Csütörtökön délután jó kis eső nyeget. Jól teszik a gazdák, ha
most hitelének és életének sirbatélelének, még
esett. Főleg azért volt jó, mert
az soronkivül permeteznek, hogy a pero- ma is nagyszámban veszélyeztetik a magyar demokracia jelenét és jövőjét.
egész
határra
kiterjedt.
A
város
körül
nloezpöra-veszélyt elhárítsák.
—
Az
adópengő
m á j a s 17-én
Ezzel a tanuvallomásssal kapcsolatban
mintegy
harminc
kilométeres
körzet5300 p e a g S . — E g y a d ó p e n g ő 6.50
— Általában a szerdai és csütörtöki
újra fel kell hívnunk a nénbiróságok fiben elég jól megázott a föld, de van- eső feljogosít beninünfeet arra,
jnlilpengö.
hogy gyelmét, hogy a legszigorúbb eszközzel
nak olyan jelentések is, hogy a távo- terméskilátásaink tekintetében- bizakolabbi tanyarészek is kaptak a záporból. dóbb hangulatban legyünk — fejezte torolják meg a népellenes bűnöket, mert
ha olyan esetek fordulnak elő mint szer\ Sokmilliárd
adópengőt ér ez az eső a be tájékoztatóját Baradlay felügyelő.
T.
Hirdetőinkhez!
dán a Margita-tanácsnál,
hogy felmenteMég a gabonán is
Közöljük T. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési mezőgazdaságnak
nek egy hidrobbantó főhadnagyot, akkor
díjszabásunk május 17-tői, péntektől az
nem csodálkozhatunk, ha egy csütörtöki
alábbi:
népbirőságl
tárgyaláson a mentőtanuk
mint nyilas agitátorok jelentkeznek.
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 30,000X100
Minden további szó
6,000.000
Vasár és ünnepnap aprók. 10 szóig 60,000.000
Minden további szó
12,600.000
A pénzügyi és jogügyi bizottság el— mondotta a aépbirősáeron egy klsuvílaS f a n u — E l ő ó l H Hasábhirdetés mm sora hétköznap 9,000.000
fogadta
a szerződéstervezetet, amely
lottók
a
rendőrség
politikai
osztályára
és
l e t a irtóztatták igen előnyös a városra nézve, mivel a
„
„ vas.és ünn. 18,000.000
((Szeged, máius 141 A népbiróság Koz- gatott ki. Mint kiderült, a tanuk egyrésze mentőszolgálat fenntartása jelenleg ennél többe van a
törvényhatóságnak.
K é r j ü k t. Előfizetőinket, hogy a ma-tanácsa csütörtökön tárgyalta a nép- a vádlottat védő kisnyilas volt.
l o p o k s ú l y o s anyagi helyzetére v a l ó ellenes cselekményekkel vádolt
Végiül a házfelügyelői
dijak megálSebestyén
A többi között Veréb Jolán tanúvallotekintettel a r előfizetési dijahat min- Antalné csongrádi lakosnak a bűnügyét. mása során azzal vádolta a tárgyaláson lapításával foglalkozott ai bizottság. Jadenkor előre (tehát l e g k é s ő b b héttői Sebestyénné férje az elmúlt időkben végig szintén tanuként megjelenő Klein Nándorné vasolják a városi tanácsnak, hogy a
napon) a kihordóhnak kiűzetni sai nyilas párttag volt. Csongrádi füszerüzle- édesanyját, hogy az igyekezett őt rábírni, házfelügyelőit járandóságát, a szemétveskedjenek, mert csak i g y áll mó- tükben mindketten hangoztatták nyiiassá- hogv ferhelően valljon, A tanácselnök arra pénzt is beleértve, lakásofbkint a lakri nukban a lap zavartalan kézbe- gukat,
jégszekrényükre
nyilaskeresztes a kérdésére, hogv a tanú tagja volt-e a béradó 20 százalékában állapítsák meg.
sítését biztosítani.
Kiadóhivatal plakátot függesztettek kL A vádlott, ami- nvilas pártnak, Veréb Jolán válaszában A kapupénz este 10 órától' 12-igi 1000
kor Szálasi Csongrádon járt, virágcso- kijelentette, hogy „fagja voltam és az is adópengő, éjféltől reggelig 2000 aclópengő. Éjszakai munkások 500 adópenvagyok!",
— Időjárásjelentés. Várható időjárás korral kedveskedett .vezérének".
gő kapupénzt fizetnek. Kimondotta a
péntek estig : Mérsékelt, időnként élénA hallgatóság fenyegető magatartása bizottság, hogy 10 óra előtt, télen pedig
Klein Nándort, Kein Nándornét, Klein
kebb északnyugati szél, sokfelé záporeső,
Ilonát, Grünwald Jenőnét és leányát a rend- közben dr. Márai Pál népügyész a tanút 9 óra előtt most már nem szabad bezivatar, a hőmérséklet tovább süllyed.
őrségen feljelentette, ennek következtében elvezettette a politikai rendőrségre, ahol le- zárni a kapukat, mert erre
semmi
— A S z o v j e t - M a g y a r T á r s a s á g őket letartóztatták. A vádlott a tárgyalá- tartóztatták.
szükség nincs. A kopukulics használati
országos kongresszasa. A Szovjet-Ma- son tagadott, A népbiróság tanukat hallA tárgyalást a népbiróság elnapolta.
dija szabad egyezkedés tárgyát képezi,
gyar Művelődési Társaság junius közepén
de semmiesetre sem lehet magasabb
háromnapos országos kongresszust tart
kuicsonkirit 10.000 adiópengőhék
Erre a három napra a vidéki szervezetek
köze! 1000 küldöttje Budapestre jön. Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia ha
sonló szervezetei is képviseltetik magukat
— Színielőadás Somogyi telepen.
a kongresszuson.
A pénzügyi és jogügyi bizottság elfogadta az Országos A Magyar Nők Demokratikus Szövetsé— Kicserélték a
magyar-csehMenlőegyesülettel kötendő szerződést, a színház épületére gének somogyitelepi csoportja rendezésészlovák egyezmény okmányait. A
ben máius 18-án, szombaton este 8 órai
vonatkozó szerződésben változtatásokat kíván
prágai külügyminisztériumban megtörtént
kezdettel a 3-ik utcai kultúrházban színre
a ""magyar—csehszlovák
lakosságcsere
(Szeged, május 16.) A törvényható- es. Városok Országos Mentőegyesületé, kerül Vincze István és Kállay Gyula „Árva
egyezmény okmányainak kicserélése. Csehszlovák részről megjelent Clementis mi- ság jogügyi és pénzügyi bizottsága csü- vei kötendő szerződés tervezetét. Amint vagyok" cimü operettje. Előadás után tánc.
délben Róna
Béla elvtárs, ismeretes, 1944 októberéig a
szegedi
niszter, Magvarországot Sebestyén Pál törtökön
pénzügyi tanácsnak elnökletével együt- mentőszolgálatot a V O M E látta eL A A rendezőség ezúton is mindenkit vár.
követ képviselte.
1
— MaDISz-hírek. A pénteki ifi-nap
— A k i k hozzájárultak a gyermek - tes ülést tartott a városházán. A bi- felszabadulás után a városi tűzoltóság
zottság
megvitatta
a
színház
államosíanvaea : Junius 2. előkészítése. E'őadók 'maga
szervezte
meg
a
szegedi
mentőnap sikeréhez. A vasárnapi gyermeknap
lófoigatu
melnrtőkocsikfcal, Belváros—Rókus : Haiós Tibor, Mórává sikeréhez a Magyar Nők Demokratikus tásával kapcsolatban a város és az ál- szolgálatot
Szövetségének fáradságos munkáján kivül lam között kötendő szinházi szerződés majd legújabban eg(y szétszedett álla- ros: Pauük Imre, Felsőváros: Varga János,
A kultuszminisztériumi ál- potban ittmaradt és most összeállított Alsóváros: Koleszár Béla, Somogvitelep:
hozzájárult Szeged városa, a Vörös Ka- tervezetét.
tal készített szerződéstervezet ismerte- mentőautóval; amely a VOME tulajdo- Csöke József, Kecskéstelep : Klein Nándor,
- reszt, a református egyház, a Magyar Komtése utáni az egyesitett bizottság tagjai nát képezi. A z egyesített bizottságnak Klebelsbergielen : Kecskeméti Mihály. Újmunista Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a
annak a kívánságuknak: adtak kifeje- bemutatott szerződéstervezet szerint a szeged : Stein György, Fodortelep: Jójárt
MATEOSz, a Sütőipari Szövetkezet és
zést, hogy a szerződésben pontosabban memtöegyesület továbbra is
vállalja. (jtván.
még egy pár szegedi nagyüzem. A Nőkell kidolgozni az épületátalakiitásí és Szeged mentőszolgálatának
ellátását,
x Szerdahelyi hegedűművész hang.
szövetség ezúton is köszönetet mond a
karbantartási költségek fedezésére, va- gondoskodik a szükséges személyzetről versenye május 19-én.
város polgármesterének, a fenti pártosnak,
lamint a villanyvilágítás és áramszol- és a már ittlevő mentőautó mellé egyeegyesületeknek és üzemeknek szeretetteljes
— Csütörtökön virradóra . . . BOmgáltatás mértékére vonatkozó részeket. lőre még egyet állit be, továbbá átveadományukért, amellyel fokozták a gyerbos István^ Hajnal-utca 5. szám alatti lakos
A bizottság ugy határozott, felkéri a szi a város lófogatu kocsiját, amelynek
meknap eredményességét.
udvarába ismeretlen tettesek csütörtökön
városi tanácsot, hogf.' az ezekre vo- használatáért dijat fizet. Később ezt a
hainalbán behatoltak és az ott levő bezárt
— Meghalt Oriatay László. Ortutay natkozó tárgyalásokat a minisztérium- kocsit harmadik mentőautóval
cseréli fáskamrából ellopták kerékpárját, Bombos
László május 15-én tragikus hirtelenséggel mal folytassa le, valamint fejezze ki ki, m a j d a három évesre tervezett szerreggel vette észre a lopást és amint keelhunyt. Az elhunytat őzv. Ortutay Ist- azt az óhaját, hogiy a Nemzeti Színház ződés további folyamán negyedik
és rékpárja után kutatott a másik utca árvánné édesanyja és
testvérei Ortutay a jövőben
havonta
egyszer-kétszer ötödik autót állit be. A város a szerGyula, Ortutay Hona és Ortutay Anna diákelőadást is tartson és építse ki a ződés értelmében három mentőautó kában megtalálta szétszedett állapotban,
A kerékpárról egv kerék és több értékes
gyászolják.
munkáselőadások rendszerét. A szerző- szolgálatba állításai esetén havi hatmilalkatrész hiányzott. A rendőrség nyomo— Istentisztelet a Z s i n a g ó g á b a n déstervezet
ezeknek a pótlásoknak lió adópengőt köteles fizetni a VOMEzást indított.
pénteken este fél 8 órakor, szombaton eszközlése után kerül újra az egyesi- nak, ez az összeg nyolc-tizmillió
adótett bizottság elé.
reggel 8 órakor.
pengőre emelkedik a negyedik, illetve
— A vendéglősök zárórája. A MaTárgpailita a bizottság a Vármegyék ötödik . kocsi 'beállítása utáh.
A Délmagyarország
gyar Közlönv május i2-i számában megÜe ent 261 900/1946 P. M, számú rendelet
telefonszámai:
á vendéglők, kávéházak, korcsmák záróráját esie 11 órában állapította meg. A
rendelet május 15-én lép hatályba. A renSzerkesztőség: 4 9 3 . é s 1 0 3 .
delet kiadását a szegedi kereskedelmi és
iparkamara a vendéglátó ipari érdekeltség
kérdésére szorgalmazta,
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor: Csattan a csők.
Korzó M o z i : 4, háromnegyed 6, fél 8
Órakor: A v é n l e á n y .
Belvárosi M o z i : 4, háromnegyed 6 és
fái 8 órakor: Algír.

„Tagja voltam a nyiiaspártnak és az is vagyok"

A házfelügyelői dij a lakásadó 20 százaléka

Pusztuljanak a nép ellenséget
a közhivatalokból!

Kiadóhivatal: 325. Kárász-u.6.
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rendez május 19-én délután 7 órakor (Belépés dijtalan).
— Pénz helyett szalvéta. A szegedi
rendőrség bűnügyi nyomozói a Marx-iéri
piacon csütörtökön delelőtt tetien ériek
Hegedűs Sándor büntetett előéletű Újszeged, Kikötö-sor 10. szam alatti lakosi es
három fiatalkorú társat, amint egy asszony
kosarából pénzt akartak kilopni. Azonnal
őrizetbe vettek őket és kihallgatásuk során
beismerte*, hogy többizben kíséreltek meg
aznap délelőtt lopást, de a szatyrokbot
csak a pénzt takaró szaivétat sikerűit elemelniö.'C. A tolvajokat átadják az ügyészségnek, a rendőrség pedig felhívja a károsultakat, hogy értéktárgyaikért jelentkezzenek a rendőrpalota u. emelet 25-ös
szobájában Szűcs Mihály nyomozó csoportvezetőnél.

SZÍNHÁZ m M Ű V É S Z E I
Nagy sikerrel mulatta

a Széchenyi-mozi
a

DurbLn-tilmet

be

szonyt látjuk feltámadni akkor, amikor erről az eseményről hirt adunk.
A
Nemzeti Szinház kulturigényefcet
elégít ki, a labdarúgást igyekszik művészi tökélyre fejleszteni és miiként á
színjátszás a lelki nevelés terén, ugy a
labdarúgás a testnevelés terén; áll a
demokrácia
szolgála tában.
Mindkét
irányzat művelőit legjobban a közönség tapsai jutalmazzák és igy természetesen hat, ha kölcsönösen elmennek
•egymás „előadására" s miatgfuik is lelkes
tapsokkal jutalmazzák a jó teljesítményeket. A szinház és labdarúgás sztárjainak barátkozását örömmel üdvözöljük és mint a csütörtök esti nívós előadáson, a közönség lelkes tapsaiból kiderült, a szánházban a közönség nyert.
A szegedi sportközvélemény ezután azt
várja, hogy a
Ferencváros1—Szeged
mérkőzésen nemcsak a közönség nyer,
hanem a piros-fekete csapat is.
A
meghívást a Szegjed a Csepel elleni
mérkőzésére viszonozza a színtársulat
tagjainak.
Szabó játéka biztos. Szabó állapota
örvendetesen javul és biztosan játszik
a Ferencváros ellen. A vezetőség a játékos erőnléte javítására nagyi gondot
fordít a hátralevő néhány napban, mert
az operáteió következtében a futballista
kondíciója erősen leromlott. Akik fel
akarnak utazni Budapestre, még kaphatnak néhány jegyet a Deutsch villa-'
idősségi
szaküzletben a Kárász-utcában. A szakosztályi ülést pénteken a
szokott időben tartja a vezetőség a Petőfi Sámdor-sugárut 6. szám alatt. Utána játékosértekezlet tesz.
Skócia—Svájc 3:1 (3:2) Glasgowból
jelentik: Skócia labdarugó csapata 3:1
(3:1) arányban legyőzte Svájc csapatát.

Csütörtökön tartotta a
Széchenyi
Moizs Dearma Dunbin, a fiaital amerikai
csalogány „Csattain a csók" cimü legújabb filmjének bemutatóját. A z uj
Durbin-film igazi
békebeli
amerikai
filmvígjáték, tele szellemes ötletekkel,
Humorral és muzsikával. Főleg muzsikával, amit elsősorban Durbini, a csodálatos hangú fiatal színésznő képvisel.
Egész sereg ujj „slágert" énekel s néhány ismert dalt, meg ,áriát, többek
között a Carmenból a Seguidillát. De
milyen gyöniyörüen! A
mi
Nemzeti
Színházunk Carmenének tegyen mondF Á M T M I H E R
va! Egyébként Durbin, akit a háború
előtti filmjein még
gyermekláni'nak
Pártnapok
ismertünk, kissé „megnőisedett" és eb
a kerüieti és üzemi pártszervezetekben.
ben a fihnjéiben már mint komoly fia- Tárgy: A Köztársaság védelméről szóló
tal dáma jelenik meg. A z ő és partne- törvény ismertetése. Május 19.: az agitáció napja.
rei pompás játéka valósággal elbűvölte
17-én, 4 órakor Posta: Kovács Attila,
a csütörtöki bemutató előadások köfél 3-kor Vasúti Rendező: Trischzönségét és hatalmas tetszést aratott.
ler Ferenc,
A „Csattan a csók" nagy siker lesz!
3-kor Dohánygyár: Komócsin Mihály,
2-kor Kendergyár: Komócsin Zoltán,
4-kor Gázgyár: Kéve Béia,
3-kor Orion Bőrgyár: Havalecz Istvánná,
2-kor Gyufagyár: Tóth Róbert,
fél 3-kor Vizmütelep: Pipic József,
fél 2-kor Ujszegedi Kendergyár: Berár Demeter.
Szépen szerepeltek a SzEAC
4-kor Szőregi petróleum: Berár Demeter. .
sportolok az egyetemi
18-án, 1 órakor Pénzügyi tisztviselők:
sportnapon
Enczi Endre,
3-kor Ujszegedi ládagyár: Bari Dezső,
Szerdán zajlott le Szegeden az egye7-kor Dorozsma; Krajkó András.
temi sportnap, amelyen a ozEAC minden
19-én, 3 órakor Kecskcstelep; Katona
sportszakosztaiya resztvett. A változatos
András,
versenyek es bemutatok jó sportot nyúj3-kor Klebslsbergtelep: Cserba Sántónak. Reszietes eredmények .
dor.
Labdazugás.
SzEAC—Tűzoltók 3 : 2
20-án, 3 órakor Lemezgyár : Koloszár
( 0 : Íj. Az izgalmas bajnoki mérkőzésen a
Béla.
minden részében jobb SzEAC megérdeAz MKP összes kerületi és üzemi pártmelten győzött. Gűilövök: Tatíös(2), Ma- szervezetei I7-én, pénteken délután 6 óragyar 111. Szeli (2j.
kor össz taggyűlést tartanak a DohányVívás: Orvosok—jogászok 8&. tus- gyár kultúrtermében.
aránnyal győzött az orvos karacsapat.
Szombaton, 18-án 6 órakor a BelváEgy tusra menő női törmérkőzés: i. Jano- ros 1, pártszervezetben Dankö Zoltán:
vicsne, 2. szonyi, 3. Mánatöldy, 4. Tuti, Nemzetgazdaság, osztályok, partok Ma5. Horváth, 6. Maikovtcs, 7. Vajta.
gyarországon címmel tart előadást.
Férfi tőr egyéni: 1. Pokorny, 2. FáA M K P sxemináritunt előadásbián, 3. Lung,
sorozatot hirdet.
Ennek keretében a
Kosárlabda:
SzEAC—Postás (férfi) következő előadások lesznek:
18:14, SzEAC-Tisza (nöi) 7:0, bzEnC—
19-én, 2-kor a Szegedi KenderiohégyárTisza (terít) 24:18, OZEAC—Postás (noi) Ö;4.
ban Tóth Róbert: „Imperializmus",
6-kor az Ujszegedi Kommuuista PártAsztali tenisz;
Farkas J.—Farkas A.
ban Gergely András: „Társadalmi
21:13, 21:16, dr, íriry-Lasoncz 20 :22,
formák fejlődése",
21:19, 21:13.
20-án, 3 órakor Rendező p, u. Perjési
^Ökölvívás: A fiatal ökölvívó szakoszLászló: „Klasszikus kapitalizmus",
tály Honti intéző vezetésével tiz párt
4-kor Ü. V.-nél Tóth Róbert: „Klaszküldött szorítóba háromperces bemutató
szkus kapitalizmus",
21-én. 3 crakor
Tiszs p. u. Perjési
mérkőzésekre.
László: „Klasszikus kapitalizmus",
6 kor Belváros IL pártszervezetben
Komócsin Zoltán: „Társadalmi forBarátkozás a sport és a színmák fejlődése",
ház primadonnái között. A Szeged AK
22-én, fél 4-kor Dohánygyárban Pászthy
játékosai
csütörtökön, este mgetekinMária: „Klasszikus kapitalizmus",
iiették a Szegedi Nemzeti Színházban
2-kor Gyufagyárban Halasz György:
a Denevér előadását. A játékosok fefe„Állam és Demokrácia" cimmel.
ségieákkel együtt Vasay; Viktor igazgató
ÖssaaktÍT® gyűlés. 18-án, szombaés a népszerű Herczeg Vili bácsi, a
SzAK régi főszurkolója
meghívására ton délután 6 órakor ifjúsági összaktiva;>eleiitek meg az előadáson. A színház gyüiés lesz a Kálvin-téri székházban. Ezen
összes pártszervezetben
és tömegés a futball reprezentánsai között már az
JSzjüaliai igazgató idiejében is közismer- szervezetben működő 24 éven aluli elvtárten jó viszony uralkodott, ezt a jó vi- sak megjelenni tartoznak.
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PÉNTEK, május 17.
6.45: Hirek, műsorismertetés. 7.05:
Reggeli zene. 3.00: Előadás. 8.15: Nyitányok és közzenék. 9.00: Jazz. 10.00:
Hirek. 10.10: Lucienme Boyer és Tino
Rossi énekel. 10.30: Rádióiskola. 12,00:
Déli harangszó, hirek. 12.15: Freymann
Magda zongorázik. 12.40: Előadás. 13
órai: íiniczky László
szalonzenekara
játszik. 13.45: Helyszíni közvetítés a
Vasas-sportolók otthonából. 141.00: Hirek. 14.10:
Vöröskereszt-közlemények.
14.20: A Zenepedagógusok szabadszerveaetének műsora. 14.50: Előadás. 15
Óra 15: Rádióiskolá.
15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek. 16.10: Örök humor. 16.30: Tavaszi magyar népdalok,
16.45: Szakszervezeti híradó. 17.10: Bartók II. szoháta. 17.50:
Sportközlemé•nyek. 18.00: Tristan és Isolda. Zenedráma 3 felv. Az I. felv. után kib. 19
órai 20-kor Hirek, sporthírek. A II. felvonás után Mb. 20.40: Hirek és krónika
orosz nyelven, utána Vöröskereszt-közlemény ek. A z előadás után kb. 22.10:
Hireik. 22.30: Hirek és krónika angol
nyelven. 22.40: Hanglemez. 22.50: Hirek és krónika francia nyelven. 23.00:
Napi hírösszefoglaló. 23Á0: Rádiókeresőhirszol gálát.

S z a k s z e r v e z e t i hipeh
A Ruházati Munkások Szakszervezete
május 17-én, pénteken délután 5 órakor
taggyűlést tart a szakszervezeti székház
ban.
Munkanélküli segédmunkások jelentkezzenek
a szakszervezeti székházban
(Dózsa György-utca 8)
munkábaállitás
céljából.
A Gépészek Szakszervezete május 18 án
szombaton délután fél 6-kor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szabad
Szakszervezete felhívja az utazók és ügy
n5»ök figyelmét, hogy május 18-án, szóra
baíon deiutan 4 óraaor jelentkezzenek a
szakszervezeti székházban.

Hivatalos

közleménysk

FELHÍVÁS. A Szegedi Földiigénylő
Bizottság
felkéri a pártok kerületi
szervezeteit), hogy a házhelyek juttatáséival kapcsolatos igény jogosultság megállapítása és juttatási javaslat elkészítésénél való közreműködés végett május 18-án, szombaton délelőtt fél 9 órakor
a
szakszervezet
székházában
(Lloyd-patotia) /megbízottaik utján feltétlenül képviseltessék magukat. Kívánatos lennie, ha a pártok telep eo.kiint
vagiy 4—5 utcánkint kiüMenének egyegy megbízottat. Tájékozásul közöljük
a körzeti beosztásokat: 1. Somogyi te-

flimamoly ellen
flrzola, Porzol
SZERED AINÁL
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Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

lep és Felsőváros a Vásárhelyii-sugárutig; kerütetvezetö Vajner Sáfndor, lakik Felsővárosi feketeföldiek 210, 2. Vác
'sérhelyi-sugiáruttál a közbeeső területekkel együtt a Pille-utcáig; kerületvezető Sól.ya Imre, lakik Felsővárosi feketieföldek 199, 3c Pillte-utcátóí kezdődően Rókus, Hernyós, Alsóváros, Ktebelsbergltelep és a közbeeső területek;
kerütetvezetö Csaiwangó István, lakik
Hattyassor 45 és Nyitrai Antal Kecskéstetep, Szahadkai-u. 6 alatti lakos,
Papdi Vince 'Sk., a Szegedi Földiigénylő
Bizottság ctaöike.
FELHÍVÁS. Felhívom a város dolgozó lakosságát, hogy aki az alább
megnevezett köztisztviselők,
közalkalmazottak esetleges népellenes, fasiszta
vagy németbarát tevékenységéről,
illetve olyan magatartásáról tud, mely
a magyar nép erdekeit sérti, a Szegedi Igazoló Bizottság hivatalos helyiságéiben (Városháza, I. em. 14) szóval
vagy irásban haladéktalanul jelentse
be. I. Major Ákos gyors- és gépiróiskola-tulajdonois, 2. Lakner Károly kereste. középislc. tanár, 3. Szigeti Margit
gimnáziumi tanár, 4. Szigeti'
Rozália
gimnáziumi tanár,
5. Lakits Gyula
feCsőiparistoolai főoktaitó, 6t Magyar
László egyetemi gh. tisztviselő, 7. Ma--,
kai Árpád egyetemi éjjeliőr, 8. Moha
Ernő egyetemi kocsiikiilsérő, 9.
Ihar
(Ponizsi) József,, é. altiszt, 10. Bálint
Paula
egyetemi
gyermekgondozón ő,
11. dr. Korányi Elemér Máv, fogorvos,
12. Makra István Máv. főtiszt, 13. Hávedits Mária Máv. kezielőnő, 14. Horváth Julianna Máv. ob. átalányos, 15.
Virág Magdolna Máv. ob. átalányos,
16. dr. Prágai Béüa törvényszéki jegyző, 17.' Fekete Károly itéiőtábl'ai
altiszt, 18. Iván Pál. ítélőtáblai II. o. in,
stiiszt, 19. Dékány József ítélőtáblai I L
o. 'irodatiszt, 20. Horváth Káliméin Ítélőtáblai sh. igazgató, 21. Tóth
Imre
rondőrfőtörm., 23. Pásztor
György
rend'őrtiszthelyettes,
23. Gál
Vitetor
rendőr, 25. Pozsgay Gyuláné Schüssler
Gizella rendőrségi
.tisztviselőnő, 26,
Rétháti
József dietektivfelügyelő, 27.
Prágai Ferenc közellátási hiv. Itomyvelő, 28. Bödő Oszkár SzGV tisztviselő,
29. Bábi Károly voüt városi becsüs (Újvidék), 30. Vass Márton volt városi
altiszt (Újvidék), 31. Márki Andirés becsüs. Dr. Antalffii György
h. polgármester.
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Tizemkétévea leányt tanyára gyermek
mellé és pásztornak keresek. Báró Josikautca 25. földszint 1.
FősSimadeiiesI azonnalra felveszek,
lehet bentlakó is. Ágynemű varrónőt is
keresek. Jelentkezés TBéke utca 8. 2—4-ig
az irodán.

A d á s-v é l e i

C s e r e
Mézet adok ponyváért és autógumiért
Szent István-garage.
Keveset hasznáJt lapos gyümöicsszállitó;kocsit és egy lőc-öskocsit adnék
egy igáslóért cserébe. Pulc-utca 19, az
üzletben.
1
750-es üzemképes, oldalkocsis „Superix" régi papírokkal olcsón eladó vagy
kisebb motorért elcserélhető. Fodor-u, 38,
1. emelet 4.
Kévés herét adok élelemért Tápé,
Dózsa-utca 101.
Ölhómapos malac elcserélhető. Hernyós-utca 8, Szél-utca végén.
Elcserélhető jókarban levő sportkocsi
háromnegyedes női kerekpárért, zsírért,
szalonnáért. Vám-tér 6.
3 hullámsávos, Amerikát vevő modern
rádió élelemért elcserélhető. Hétvezérutca 33, emelet,
Modern áramvonalas sportkocsi, női
ballonkabát élelem és fáért elcserélhető.
Hétvezér-utca 33.

Bélyeggyűjtemény t, tömegbélyeget
veszek. Falus bélyegkereskedés, Iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Rádiócsöveket, roncsokat a legmagasabb áron vásárol Amatőr-bolt, Dugonics-tér—Ká!vária-u. sarok.
Textilárut, ágyneműt,
fehérneműt,
zoknit, harisnyát magas áron vasáról. Filléres Divatáruház, Károlyi-utca 4.
B M V motorkerékpár 500 m3, 2 cilinderes, oldalkocsival jó állapotban eladó,
megtekinthető Pataky és Noel-garász Kálvária-utca 18.
L. ía. k & s
Félmara négyéves paripalő, féderes
E g y szoba-konyhás lakast tudok. Erd:
négyüléses kocsi eladó, Apáca-utca 11.
R á k o s i templomnál magasföldszintes Borbás-utca 25.
közműves ház eladó. Megbízott: Szijjártóiroda, Kossáth Lajos-sugárut 11.
Felelős szerkesztő: Gárdoe
Sándor.
Fakíísz-lemez előjegyezhető ma pénFelelős kiadó: Koncz László.
teken 12„óráig, egyidejű lefizetés mellett
Kiadja:
Szűcs- papirüzletben, Bajcsy- Zsilinszky-u,
24. (volt Feketesas-utca).
Hírlapkiadó Kft.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
K S l S n f é l é k
Telefon: 493. és 103.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Épületek helyreállítása. Dijtalan k51t~j
Telefon: 325.
ségvetés. Szaktanácsók. Köhler J. építő-1
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
mesternél, Retek-uica 43.

