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Békésmegyében 15 százalékkal több a buzavetés, mint békében — Helyes
korpaelosztással nagyszerűen lehet emelni a fejbeszolgáltatást
Keresztes Mihály elvtárs, békésmegyei főispán rendkívül érdekes nyilatkozata a terméskilátásról,
a beszolgáltatásról és a szociális igazságról

M i n d e n talpalatnyi föld . . .
— A terméskilátást két
tényező
adja, a föld megművelése és a kedvező
időjárás. Mi Békésmegy ében már
az
ősz folyamán nagy súlyt helyeztünk
erra, hogy az őszi buzavetés területe
elérje a békebeli vetésterületet. Előre
heűl bocsátanom, hogy Békés vármegye földművelő riw is na«°y ip.avonó-

állat-hiányban szenved, mindennek el-; megye közönségénél, hogy munkámat
Lenére a meglevő igaerőt és üzemképes ellenszenvvel kisérnék.
traktorokat ugy szerveztük meg, hogy
búza-vetésterületünk
15
százalékkal
Korpa, lej, — c s ö k k e n
multa felül a, békebeli
vetésterületet.
a gyermekhalandóság:
Heteket töltöttünk kint a községben és
az országutakon gazdasági felügyelősé— A tejbeszolgál t a t ás körül a kora
gekkel, a vármegyei, termelési biztos- tavasz folyamán némi nehézségek musal és ellenőriztük az igaerő felhaszná- tatkoztak. Igyekeztem kutatni az okát
lását és általában az uj birtokosok ve- és rájöttem arra, hogy a tejbcszolgáltatőmaggal való ellátását. Most hozzá- tást erősen lehet növelni, ha támogatadva a mai kedvező időjárást, Békés juk azokat, akik a rendelkezés értelvármegyében jó közepes búzaterméssel mében kötelezettek a tej-beszolgáltatásszámolhatunk. A tavaszi munkálatokat ra, Ezért számbavettem a vármegyében
is az "őszi tervek alapján végeztük el, levő és kiosztható korpa mennyiséget
úgyhogy a vármegyében minden ter- és ezenkívül az úgynevezett olajpogámésre használható föld meg van mun- csákat, illetve a pogácsakészleinek azt
kálva és m/g véletlenül sem fordult a részét, amelyet a megromlás fenyeelő, hogy a/, uj birtokos földje megmü- get. Ezeket mind számbavettük és egy
veletlen maradt

A beszolgáltatások végrehajtása
nem népszerüséghajhászásra való
— Mi a' főispán elvtárs véleménye
arról, hogy a beszolgáltatások haladéktalan végrehajtása népszerű,
vagy
népszerűtlen
feladat?
— A beszolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések végróiajtását nem lehet ebből a szempontból mérni, mert a
jóvátételi kötelesség: +1 jesitése általános nemzeti érdek. Ezt a kötelezettséget. kormán;, unk zerződésben vállalta.,
gy a főispánokra, mint a kormány megyei, vagy törvényhatósági képviselőire, csak egyetlen egy feladat hárul,
annak maradéktalan végrehajtásai. Véeményem szerint, ha akadnak olyan főispánok, akik ebből a szempontból mérik a dolgot, hogy ez népszerű
vagy
népszerűtlen cselekedet és a népszerűlég mellett akarnak dönteni, azok nem
méltók arra a bizalomra, amit a kormány a kinevezéssel hozzájuk
fűzött.
Ide egyébként a beszolgáltat ási kötelezettségek ha súlyosak is, mégis végre
lehet ugy hajtani, hogy különösebb ellenérzést nem vált ki a lakosság körében.

Kímélni a kisemberekei
— Ez azonban csak ugy
lehetséges, ha a kivetések szocialista
alapon
történnek, hozzáadva még azt a körülményt, hogy a kivetés végrehajtása a
legszigorúbb ellenőrzés alatt áll. Hogy
példát hozzak fel: nálunk, Békésmegyében, amikor a kormányzattól a vármegyére történő kivetést megkapjuk,
sikkor a vármegyei közellátási felügyelőség vezetőjével és a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok áttanulmányozása után figyelembevéve a vármegye szociális viszonyait, a kivetést ösz"zeálli'tjU'k városokra, községekre egyránt. A végrehajtási utasításba belefoglaljuk, hogy azokat a társadalmi
rétegeket, ame/yeknek
földmunkások,
aj birtokosok és általában a kisemberek a tagjai, minél jobban kíméljék.
Ennek megfelelően készítjük el a' közi egekben és a városokban a kivetési
lajstromot. Amikor a kivetési lajstrom
elkészül, akkor a közellátási felügyelővel1 a vármegyébe körútra indulok és
a kivetési terveket személyesen vizsgálom felül, hogy megfelel-e a végrehajtási utasításban kiadott rendelkezésnek és a szociális szempontok érvé-
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Azok a főispánok, akik a beszolgáltatást
népszerűségi vagy népszerűtlenség szempontjából
mérlegeik — nem méltók a bizalomra

(Szegted, junius 4.) Békés vármegye
főispánja, Keresztes Mihály elvtársunk
a napokban gyógykezelés végett a szegedi klinikán járt és ez alkalommai
eiz időszerű mezőgazdasági munkálatoklói és a beszolgáltatással kapcsolatos
kérdésekről nyilatkozott. A békésmegyei termés ki látásokról a következőket
mondja Keresztes elvtárs.

ftra:

a kiosztást az egész vármegyében
a
tejbeszolgáltatók
között.
A tejbeszolgáltatás szinte napról-napra, ugrásszerűen emelkedett annyira, hogy utána
egyhónapra már mindazoknak a kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni,
amelyet a rendelkezés előir. Sőt a beszolgáltatás annyira emelkedett, hög'y
például Békésgyulán a tejporüzemet is
megindítottuk. A gyár ezidőszerint napi
3000 liter tejet dolgoz feí és reméljük,
hogy pár hét múlva 10.000 liter tejet
tud feldolgozni. A tejportermékkel akarunk hozzájárulni Budapest gyermekhalandóságának csökkentéséhez.

nyesülnek-e vagy sem? Ha valahol antiszociális intézkedést állapitok meg,
enyhébb esetben pénzbirságoíás, súlyosabb esetben pedig a felelős tisztviselő
eltávolítása következik. Magától értetődik, hogy, a főispán, mint a kormány
képviselője, kötelessége ellenőrizni
a
kivetéseket és azoknak végrehajtását,
mert minden olyan végrehajtás, amelyik ellenkezik a szociális igazsággal,
végső fokon a felelősség kérdésében a
főispánt terheli.
1945 október 28 óta
Keresztes Mihály főispán
elvtárs
vagyok Békésmegye főispánja, a szociális igazságtevésben soha sem isme- nyilatkozatához felesleges bármil'yen
rek tréfát, mégsem tapasztaltam a vár- megjegyzést fűzné.

Az igazi pedagógus nem lehet más,
mint hűséges szolgája, vagy harcosa
a demokráciának
Konczrié dr. Révász Mária 9 Pedagógus Szakszervezet titkára
beszél a pedagógus B-fistáróí a tanerők gazdasági helyzetéről
és a szakszervezet jövő terveiről
(Szeged, junius 4) Megírta a Déimagyarország, hogy a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete szegedi csoportja u j vezetőséget választott. A pedagógus társadalom nagy
bizalommal tekint az uj vezetőség
m u n k á j a elé és reméli, hogy érdekeinek a képviseletét j ó kezekbe tette le.
Abbót az alkalomból, hogy a Szegeden j á r t kultuszminiszter kihallgatáson fogadta a pedagógus szakszervezet küldöttségét, felkereste a Déimagyarország munkatársa az u j titkárt, Koncz Jánosné, Révész Mária
dr. tanárnőt, hogy a miniszter e'é
terjesztett pedagógus kívánságokról
és a vezetőség terveiről, elgondolásairól beszéljen.
A titkárnő nem tagja ugyan politikai pártnak, de családi hagyományai (édesapja Révész Sándor, a szegedi munkásmozgalom egyik fiatalon
elhunyt élharcosa, a
Szociáldemokrata Párt szegedi
szervezetének
megszervezője és első
párttitkára
volt) és eddigi működése feljogosít
bennünket arra, hogy őt a dolgozók

érdekeinek egyik erős védelmezőjének tekintsük. Legelőször titkárrá választásáról és az elérhető eredményekről beszél Konczné Révész Mária dr.
— Valóban szokatlan, vagy talán
példátlan dolog — kezdte —, hogy
szakszervezeti titkárnak nőt válaszszanak. De ha meggondoljuk, hogy
a mi tagjainknak a nagyobb fele,
még pedig jóval nagyobb fele nő,
talán nem tűnik fel túlságosan különösnek, hogy én kaptam ezt a kitüntető, bár nem könnyű feladatot,
aminek az elfogadására — be keh
vallanom — csak nehezen szántam
rá magam. Most minthogy m á r benne vagyok, nem töprengek tovább,
hanem minden energiámat arra akarom forditani, hogy pedagógus társaim érdekeit minél eredményesebben képviseljem. Remélem, hogy ®z
egyfelől a vezetőség többi
tagjával
való egyetértő munka, másrészt a
többi szakszervezet és a szakszervezetek mögött álló munkáspártok támogatása révén sikerülni fog.

A kultuszminiszterrel történt megbeszélésekrőt érdeklődünk.
— A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur péntek délelőtt fogadott
bennünket, a pedagógus szakszervezet elnökségét. Dr. Greguss elnök kérdésére tájékoztatott a tanítók és tanárok javadalmazásának, a létszámcsökkentésnek és az »általános iskolának* a kérdéséről. A pedagógusok
most m á r a magánalkalmazottak fizetésének a 60 százalékát é3 ehh.z 30
százalék nevelési pótlékot
kapnak,
ami azt jelenti, hogy végre nem altnak egyéb köztisztviselő
kategória
(biró, katonatiszt) mögött, hanem a
kormányzat elismeri a nevelők munkájának a fontosságát és — a jelenlegi szük Keretek közt — honorálja
azt. A létszámcsökkentés alói teljesen nem mentesíthetők a pedagógusok — mondta Keresztury miniszter,
de itt, főleg a tanítóság körében hasonlíthatatlanul kisebb a
százalék,
m i n t egyebütt. Azok a tanárok, akiknek m á r nem jut hely a középiskolákban, az általános iskolában részben elhelyezhetek és igy megmaradnak saját foglalkozásuknál.
— Milyen kívánságokat terjesztett
a titkárnő a miniszter elé?
— Elsősorban olyanokat,
amelyek
a helyi kartársak érdekeit szolgálják.
Részesüljenek a szegedi gyermekes
pedagógusok és ha lehet a gyermektelenek Is az U N R R A küldeményekben. Btztositrarak helyet *> *rrtóst
ii.vgfeaítf* 'Í.j'1.
ás* Akciók kÉRtében a szegedi pedagógusok gyermekei számára, mert az aíföidi gyermek erre jobban rászorul, mint a
pesti vagy más vidéki. Keresztury
miniszter megígérte, hogy jogos kívánságainkat magáévá teszi és illetékes fórumok elé terjeszti azokat.
— Kértük ezenkívül a miniszter
urat, hogy a VKM által fciküldendö
B-listások névsorát küldje meg
a
szakszervezetek helyi
cs„p 0 r jainak
betekintés és vélemény adás .végett,
hogy a szakszervezetbe tömörült pedagógusoknak legalább igy közvetve, legyen valamelyes beleszólása a
pedagógusok felett gyakorolt ítélkezésbe. Előterjesztettük továbbá azt a
kívánságot, hogy hallgassa meg a
kultuszminisztérium kinevezések
és
állásba helyezések előtt a szakszervezet véleményét és javaslatait.
— Milyen tervei vannak a vezetőségnek a pedagógusok anyagi helyzetének a javítására?
— Még csak egy juniális ülést tartottunk és igy nem tudom, mik az
elnökség és a többi vezetőségi tagok
elgondolásai. Részemről
elsőrendű
fontosságúnak tartom a bekapcsolódást az országos szövetkezetbe: )nár
tárgyaltam is ebben az ügyben Lukács központi titkárral. Mi szegediek
először is szenet kapnánk seprő, paprika, bor, vagy más hasonló cikkért
cserébe. Másik gondolatom, ami ha
megvalósul, sokban segíthet a pedagógus családokon — menza létesítése. Remélem, a tanév megkezdéséig sikerűi ezt tető alá hozni.
— Egyéb más irányú tervek?
— Hát azok szép számmai vannak.
Szeretném, ha mi pedagógusok, mint
parexceience értelmiségi réteg, nagyobb helyet kapnánk a szakszervezetek munkájában és irányításában.
Szinházi, műsoros és ismeretterjesztő
előadások rendezésévei az eddiginél
sokkal nagyobb részt kérünk is a
többi dolgozók nevelésében,
ízlésük
és értelmük fejlesztésében. Remélem,
hogy igy rövidesen ei fog oszlani az a
semmiképen nem helytálló és egyes
eiszórt esetekből levont általánosító
vélemény, hogy a magyar pedagógusok nem elég j ó demokraták. Kérem
írja meg — fejezi be a beszélgetést
a titkár-tanárnő —, hogy az igazi pedagógus nem is lehet más.
mint
őszinte hive, hűséges szolgája, vagy
ha kell, elszánt harcosa a demokráciának.
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Erdély kérdése
az anj?ol alsóházban
(Irondon, junius 4) Az angol rádió
jelentése szerint a brit alsóház' hétfői
ülésének keretében Smlthcrs konzervatív képviselő megkérdezte Mac NMi
államtitkárt, • hogy miért fogadta ei
a külügyi államtitkár azt a határozatot, amely szerint Erdélyt Romániához csatolják. Határozott és pontos
választ követelt kérdésére.
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A magyar válaszjegyzék alaptalannak
minősíti a csehszlovák panaszokat

(Budapest, junius 4.) Gyöngyössi J á
nos külügyminiszter kedden délelőtt
fogadta Da&tych Ferenc tábornokot, a
szövetséges ellenőrző bizottság mellett
működő csehszlovák misszió vezetőjét
és átnyújtotta neki a magyar választ
arra a jegyzékre, amelyet a szövetséges ellenőrző bizottság mellett működő
Mac, Neil válaszában kijelentette, csehszlovák kormánydelegátus kormáhogy a brit kormány nem avatkozott nya utasítására 1946 május 20-án a mabele az emiitett kérdésbe, minthogy gyar külügyminiszternek átadott.
A magyar vélaszjegyzék a csehszloaz valójában két ellenséges ország
ügye.
(
A z angoi rádió ezután közölte, hogy
mind a bal, mind a jobboldali képviselők elégedetlenül vették tudomásul
az államtitkár válaszát.
Az angol rádió magyar adásában
visszatért az angol alsóházban az erdélyi kérdés ügyében elhangzott interpellációima. Idézte az eisö interpellációnak azt a megállapítását, amely
szerint az a tény, hogy a párisi értekezleten hozott döntés alapján m á s .
félmillió magyar kerülne Romániához
és ugyanakkor csak 40.000 főnyi román kisebbség maradna Magy a ror_
szagon, egyáltalán nem
nevezhető
méltányosnak. Ezért kívánatos lenne,
hogy mindkét féi kifejthesse kívánságait, még mielőtt a béketárgyaláson véglegesen döntenének ®bben a
kérdésben.
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(Szeged, junius 4) Emlékezetes, hogy
a népbiróság Félegyházy-tanácsa letárgyalta Wirth Istvánnak, a szegedi
Baross-Szövetség volt alelnökének, háborús és népellenes bünügyét. Annikidején a népbiráknak más kötött tanácsban is részt kellett venniök, igy
a perbeszédekre és
ítélethirdetésre
csak most került sor. Dr. Márai Pái
népügyész és dr. Jezemiczky Akos
Védő perbeszédei után kedden hirdetett ítéletet, a népbiróság.

Veszteséget szenved, aki postautalványon,
vagy csekklapon fizeti be adáját

(Szeged, junius 4) A kenyérármegáliapitó bizottság kedden ismét ülést
tartott és a kenyér fogyasztói á r á t
1100 ml'pengőben, azaz egymilliárd
százmillióban állapította meg. A viszonteladói á r 1020 miipengő.
A kenyér árának ujabb emelését a
fa árának több, mint négyszeresére
történt drágulása tette szükségessé,
ezenkívül befolyással volt a fuvar- pengőbélyeget az állami adóhivatal
is
költségek és a só árának emelke- árusít. Az állami adóhivataliban több
dése is.
x
helyiségben folyik -a bélyeg árusítása,
igy a tömeg-torlódás teljesen kiküszöbölhető. A posta is szaporította az elárusító helyek számát, amennyiben
Minden nap várják
keddtől kezdve nemcsak a főpostán, ha-

nagyobb szénszállítmány
érkezését Szegedre

(Szeged, junius 4) Kedden reggci
két vagon szén futott be Tatáról a
villanytelepre, a város villanyárammal való ellátása tehát néhány ujabb
éjszakára ismét biztosítva van. Ha
a Tatáról inditott szénszállítmányból
u j a b b vagonok futnak be, ugy nyomban a nappali áramszolgáltatás megindul és a villamosközlekedés is megkezdődik.

Mezőgazdasági gépipari
szakiskolát Szegednek
(Szeged, junius 4) A Kecskeméten
székelő Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara átirt Szegedre,
hogy
Kecskemét és Szeged indítson közös
akciót egy Szegeden létesítendő mezőgazdasági gépipari szaiusKOia felállítása erdekében. Szegeden meg van
a hajlandóság az iskola felállításához
való anyagi hozzájárulásra, amenvnyiben a szükséges helyiséget a váró-. rendelkezésére bocsátja. Legközelebb a földművelési miniszterhez fordulnak az iskola felállítássá érdekéhen. A szegedi mezőgazdasági gépipari szakiskola igen nagyjelentőségű
lenne az Alföld mezőgazdasági kult ú r á j á n a k fejlesztése szempontjából

nem valamennyi
postahivatalban
lehet
vásárolni adójegyet és adóbélyeget. Az

árusítási idő a főpostán reggel 8-tól
12-ig, délután 2—5-ig tart. A pályaudvari postán 8-tól 12-ig és délután 2-től
4 óráig, a postamesteri hivataloknál
pedig 8-tól 12-ig.

az adófizető közönséggel-, hogy mi az
eljárás a postautalványon és csekk-lapon
fiörténö adófizetésnél. Erre vonatkozólag
Kiss Andor elvtárs, főszámvevő, az
adóhivatal vezetője a következőket
mondotta:
— A postautalványon, vagy csekklapon történő adófizetés az uj rendszer
szerint szabálytalan. Ha az adózó adópengőjegy, illetve illetékbélyeg beszolgáltatás utján fizetendő közadókat szabályellenesen
postautalványon, vagy
postatakarékpénztári befizetési lapon
1
egyenlíti ki, az ilyen szabályellenes befizetés a postautalvány utján érkezett
összegnek az a-dópénz-tár által történt
átvétel napján, a csekkbefizetési lappal történő fizetés esetében pedig a
csekkszámlakivo n a t keltének1 napján
érvényes jelzőszám alkalmazásával —
a befizetés napján érvényes jelzőszám
helyett — számit ja át a városi adóhivat a l Egy tehát ha adópengőjeggyel', illetve bélyeggél fizetendő
közadókat
valaki postautalványon- vagy -csekkl-apon egyenlíti ki, alkkor azt csak saját
veszélyére teheti.

A városi adó-hivata-l vezetősége közli

Vallanak a kunmadarasi
fasiszta bünper vádlottá!
(Szolnok, junius 4.)
Beszámoltunk
róla, hogy a Ikunma-darasi fasiszta merénylők ügyét hétfőn -reggeli kezdte tárgyalni a szolnoki statáriális biróság.
Hétfőn délután a biróság egészen az
esti órákig ismét folytatta a tanuk kihallgatását. Ez alkalommal Takács Ferencné tanúvallomásából derült
fény
arra, hogy a fasiszta sze-rvezkedők -milyen ürüggyel robbantották ki a nyilt
verekedést. Amint kiderült, a szervezkedés középpontjában Nagy János fasiszta taniitó állott. Nagy Jánost múltbeli ténykedéseiért és egyéb viselit dolgaiért feljelentették, de Nagy barátai
révén az igazságügyminiszterhez memorandumot kívánt küldeni az ellene
indított eljárás megszüntetésér-. Takács Ferencnét is kénysaeritették
a

grála-estélyi

jesztette azt a hirt is, hogy a
zsidók
akadályozták
meg a tömegnek
Karcag-

behívásában. Terhére irja az ítélet,
hogy a Baross-Szövetségben vezető
tisztséget töltött be és a Magyar Élet
Pártjának a nagyválasztmányban is
tevékenyen munkálkodott.
Splyosbbitó körülménynek vette a népbiróság, hogy Szenesi irógépkereskedő dlen többször tett feljelentést és szélsőjobboldali tevékenykedését azután
fejtette ki, miután kilépett a Szociáldemokrata Pártból. A háborús bűntett vádja a tanúvallomásokból nem
nyert bizonyítást, igy a népbiróság
A népbiróság ítéletében
ncpeüé- a vádlottat ez alól a vádpont alól
nes bűnökben bűnösnek találta Wirth felmentette.
Istvánt és ezért 6 évi fegyházbüntetésre és politikai jogainak örökre való
A népügyész a felmentő részben ítéelvonasara Ítélten A büntetésbői
letért, a védő pedig a vádlott teljes
zenöt hónapot kitöltöttnek vettek.
felmentéséért fellebbezett. Az iratoAz itélet indokolásából kitűnt, hogy kat megküldik a NOT-hoz és elrendelEgy további interpelláció rámutaWirth, mint a Baross-Szövetség vetott, tekintettel arra, hogy bizonyos zetőt igja, részt vett a huszonkét sze- ték, hogy annak a döntéséig Wirth
erdélyi körzetekben kizárólag magya- gedi kereskedő munkaszolgálatra való István letartóztatásban maradjon.
rok élnek, gondoskodni kellene arról,
hogy tisztán magyarlakta területeké
ne helyezzenek á t egy idegen nemzet
kormányzása alálVégűi azt kérdezték a külügyminisztertől, hogy a jelenlegi r o m á n
' -oftyjnv hivjinnd,ó-e( teljes egyenjogú^
ságot biztosítani az erdélyi magyarok flz állami adóhivatalnál és valamennyi postahivatalban árulnak
adópengőbélveget és adópengőjegyet
szániára.

Ismét drágult a kenyér

Csütörtökön(6-án)este fél 9 órai kezdettel a Stefánia étterem tetejére

vák jegyzékben félsorolt panaszokat
alaptalannak minősiti és tudomására
rendezünk, melyen a Szegedi Nemhozza a csehszlovák 'kormánynak, hogy
zeti Szinház tagjai szerepelnek: Turay Vilma, Kőműves Erzsi, Földe?
az e panaszok alapján előterjesztett
Eva, Sugár Jenő, Rutlkay Iván és
kívánságokat teijesithetőknek nem taKáldor Jenő.
lálja és egyben felikéri a csehszlovák
kormányt, hogy az egyezmény és az
ahhoz csatolt jegyzőkönyv rendeletei- ipartestületbe, hogy a történ-éket jegyzőkönyvbe foglalják.
nek betartásával enyhítse a szlovákiai
Takács Gergely, a kunmadarasi Kismagyarság nyomorát és vessen véget a gazdapárt titkára beismerte vallomásébar-, hogy a tömeget Nagy János melszlovákiai
magyarság
üldözésének.
letti kitartásra szólította fel és ő ter-

Hatévi fegyházra ítélték
Wirth irógépkereskedőt

(Szeged, junius 4.) Az uj adófizetési
rendszer okozta bonyodalmak után némi megnyugvást keltett az adózók körében, hogy a pénzügyminiszter junius
12-ig haladékot adott az e havi lakásadó befizetésére. Ennek következtében
kedden már csökkent a forgalom az
adópengőjegyek és adópengőbélyegiet
árusító pénztárak előtti A torlódások
megszűnését eredményezte az is, hogy
szaporították az elárusító helyeket. Az
állami -adóhivatal vezetősége ezúton:
közli a város lakosságával, hogy adó-

H a l l ó ! Figyelem 1

nyi-Latkoza-t aláírására és amikor erre
nem volt hajlandó, tettlegesen bántalmazták. Hasonlóképpen nem volt hajlandó aláírni a nyilatkozatot a Szociáldemokrata Párt kunmadarasi titkára,
Wur-pe-1 Ferenc sem. Mivel Wurpel zsidószármazásu, Nagy János és társai ezt
arra használták fel, hogy általában a
zsidók ellen izgassanak és a félrevezetett tömeggel
párttitkárt.

agyba-főbe

verették

a

Takács Ferencné -kihallgatása után
került sor Nagy János kihallgatására.
Azeai próbálja menteni a történt eltet,
hogy amikor perének újrafelvételi tárgyalására mentek, a v-ele haladó tömeget a karcagi rendőrség nem akarta a
városba engedni és ennek hatására vonult vissza a- tömeg a kunmadarast

ra való bejutását. Tanúvallomása után
a tárgyalást ked-d délelőttre halasztották el.
Kedden délelőtt ismét a további tanúkihallgatásra került sor és elsőnek
Zimán Antal próbarendőr került a biróság elé. Kihallgatása során kiderült,
hogy őt is mulasztás terheli, amenhyiben az egyik sértettet: Kutit a megitá-,
madásoktól nem védte meg. Ezután Juhai Sándor. Perczi. Balázs és K. Tóth
•Julianna kisebb jelentőségű vallomása
következett.

Elfogták a z értelmi szerzői
Legújabb értesülésünk szerint a vidéki főkapitányság nyomozói hétfőn éjjel a mosofrm-egyei Rajka községben
elfogták Tóth Zsigmond irodai könyvelőt. Tóth a kunmadarasi fasiszta szervezkedés s pogrom értelmi szerzője, de
a gyilkosságok után sikerült neki eltűnnie kunmadarasról. IEetékes helyen
azonnal intézkedtek, hogy Tóthot Kunmadarasra szállítsák. Kihallgatása utáin
ő is a rögtönitélő -biróság elé kerül.

Billiós a láthatáron
(Budapest, junius 4.) Dr. Faragő
Lajos, a Nemzeti Bank vezérigazgatója, a mult hét végén előállott pénzszűkéről a következőket mondotta: A.
hét végén minden bizonnyal megszűnik a pénzszűke és reméljük, hogy
hosszabb időre ki tudjuk elégíteni a
szükségleteket. Ha továbbra ís pénzszűke mutatkoznék, ujbői egy nagyobb cimiettei jövünk ki, még pedig
az egymillió miipengőssel.

A Szovjetunió amerikai
nagykövete Truman elnöknél
(Newyork, junius 4.)
Novikovnak,
a Szovjetunió újonnan kinevezett washingtoni nagykövetének Truman elnöknél tett bemutatkozó látogatása alkalmával a két kormány hivatalos nyilatkozatot bocsátott ki. A két nyilatkozat egybehangzóan kiemeli -annoilc
szükségességét, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió között a háborúban létrejött -baráti kapcsolatokat nemcsak folytatni kell, hanem azokait tovább kell mélyíteni. A szovjet nagykövet nyilatkozata leszögezte, hogy a
Szovjetunió és az Egyesült Államok baráti viszonyának igen nagv fontossága
van a világbéke és a vUágbiztonság
szempontjából. Ezért a béke minden
öszilnte -barátjának a két nagyhatalom
közötti kapcsolatok megerősítésén és elmélvitésén kell munkálkodnia.

— Mindenkié ernet baleset- Az ujszegedi kendergyárban Komlódi Józsefné Római-körut 38. azám alatti
gerebenezö a kócmentesitő
gépnél
dolgozott. A csomós kendert kézzei
akarta megigazítani* de a gép elkap tA
kezét és súlyos roncsolt sebet okozott
rajta. A rendőrség nyomoz a felelősség megállapítására.

(Hvasd is te^eszd
a Délmagyarországot
a
topfái

H I R E K
NAPIREND
Junius 5.
Nemzeti Szinház! 7-kor; SzíblU.
(Akciós előadás).
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fé! 8-kor: A p é k felesége.
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8
órakor: Éjjeli zene.
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fél 8 Orakor: Bijoo.
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7
óráig.
Egyetemi könyvtar nyitva 9-től délután
4 óráig.
Muzeum zárva.
SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK:
Nyáiassy A. Római-körut 2®, Barcsay Károly Tisza Lajos-körut 32, Bulcsu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jenő
Klebelsberg-tér 4.
— As
adópengö
319 000 pengő.
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— Időjárásjelentés. Várható időjárás szerda estig: Délnyugatira forduló
széi, felhőátvonulások, többfelé, főleg
kereten záporeső, zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik,
i
— Dr. Kunszery Béla lett Csongrád
•vármegye u j alispánja. Csongrád vármegye közgyűlése hétfőn délelőtt választotta meg u j alispánját. Amint ismeretes, a közigazgatási
biróság
Báthory Lajos alispánságát megszüntette, azzai az indokolással, hogy megválasztása szabálytalan volt, mert a
választásnál jogi diplomával rendelkező jelöltet mellőztek vele szembenA hétfői választáson alispánná dr.
Kunszery Béla vármegyei másodfőjegyzőt," a Nemzeti Parasztpárt jelöltjét választották meg 77 szóval a Szociáldemokrata Párt jelöltje, dr. Boros
Bélára eső 22 szavazat ellenében.
— Pünkösdi istentisztelet a zsinagógában szerdán és csütörtökön délelőtt 10 órakor, szerdán este fél 8
órakor. Halottak emlékezete csütörtökön délelőtt 10 órakor. Prédikál dr.
Frenkei Jenő rabbi.
— Miért maradtál meg? A reform á t u s templomban a pünkösdi urvacsoraosztásokra való lelki felkészülés érdekében a hét minden napján
délután 6 órai kezdettel bűnbánati
istentisztetet van, amely istentiszteletek igehirdetésének központi kérdése: Miért maradtál meg? — Ugyancsak a hét minden napján reggel 7
órai kezdettel imaóra, amikor is a hívek az Isten akarata szerinti igazságos békéért könyörögnek. Mindkét
alkalomra az egyház vezetősége ezúton ls hivja és várja a szegedi reformátusokat.
— Gyáregészségügyi előadássorozat
junius 7-én kezdődik délután 6 órakor
a bőrgyógyászati klinika előadótermében, melyre az érdeklődőket,
a
gyárak vezetőit, az üzemi bizottságok
tagjait, a dolgozókat, az orvosokat
meghívja az Orvosok Szabad Szakszervezete.
— Jövő héten tárgyaljait M i h a j l o v i o
bűnperét. Mihajlovics Drázsa és társai bűnperét junius 10-én kezdik tárgyalni. A jugoszláv kormány meg' engedte, hogy brit tisztek az angol
követségen keresztül
tanúvallomást
tehessenek
Mihajlovics
tábornok
ügyében.
— Halálos gazolás Ismeretlen teherautó a közkórház előtt elgázolta
Schar Kelemen 86 éves, Londoni-körut
7. szám alatti OTI nyugdíjast. Azonnal a közkórházba szállították, de rövid idő muiva belehalt sérüléseibe.
A rendőri vizsgálat megállapította,
hogy a szerencsétlenségért ő maga
volt felelős, mert többszöri figyelmeztetés ellenére is á t akart menni az
úttesten.
— Egy sváb, aki nem volt voíksbundtsta. A népbiróság Kozma-tanácsa kedden folytatta a háborús és
népellenes bűnnel vádolt Schmeltzer
József ujszentiváni lakos tárgyalását. A népbiróság folytatta a tanúkihallgatásokat. Á nagyszámban felvonult tanuk egységesen azt bizonyították, hogy Schmeltzer német anyanyelve ellenére nem nézte jó szemmel a Volksbund működését és az
SS-be sem 5, hanem akarata ellenére
fia lépett be. A perbeszédek elhangzása u t á n a népbiróság felmentő határozatot hozott és elrendeték a vádlott azonnali szabadlábrahélyezését

Tudatosan tegyük meg a legközelebbi lépést
az osztálymentes szocialista társadalomhoz
Or. Rudas László elvtárs előadása az MKP politikai akadémiáján
(Szeged, junius 4.) Beszámoltunk
róla, hogy a Magyar Kommunista Párt
szegedi pártbizottsága több előadásból
álló politikai akadémiát rendez. Az előadássorozat legutóbbi előadását dr. Rudas László egyetemi tanár, a Szovjetunióból nemrégen hazatért kiváló történész tartotta -meg szombaton délután
a városháza zsúfolásig megtelt közgyűlési termében „Nagy emberek a történelemben" cimen. Bevezetőjében megvilágítót ta, hogy a történelemben általában nem az történik, amit az emberek akarnak, hanem mindig az következik be, aminek a társadiaimi törvényszerűség következtében kell következnie. A továbbiakban kifejtette, hogy az
emberek az egyes történelmi
korokban
mindig célokat állítanak ugyan maguk
elé, de ezek a célok a társadalom szerkezetétől függnek. Ezek a célok igy tvr
lajdonképpen nem is célok, hanem feladatok és minden esetben a társadalom szerkezete állítja ezeket a feladatokat az egyes emberek elé.
— A történelmet
mégsem
szabad
fatalista folyamatnak
elképzelnünk
—
mondotta Rudas László eivtárs. Az emberek természetesen befolyással vannak
a történelemre és minél nagyobb egy
ember, annál nagyobb a befolyása is.
Ez azonban még mindig nem jelenti
azt, hogy az emberek cselekedete független attól a környezettől, amelyben
öinek és attól a társadalomtól, amelyben születtek. A történelem éppen az
emberek cselekedeteiből tevődik össze,

— A MNDSz a gyermeknevelésért.
A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége felsővárosi csoportjánál több
előadásból álló gyermeknevelési tanfolyamot indított." Az előadások célja,
hogy a szülőket felvilágosítsák
a
gyermekek nevelésével kapcsolatban
felvetődött minden kérdésben, valamint a meghívott szakemberek pedagógiai és orvosi tanácsokkai szolgáljanak az egyes felvetődött eseteknél. A most megindított szülők iskolájának ezenkívül fontos feladata az
is, hogy a szülők megfelelő irányításával á gyermekeket a demokrácia
szellemének megfelelően neveljék fék
A keddi megnyitó előadást Ördög Ferenc kereskedelmi iskolai t a n á r tartotta nagyszámú hallgatóság előtt "a
•Szülői ház és az iskota kapcsolatai*
elmen. Különösen nagy érdeklődéssel
hallgatták a megjelentek a jól ismert
gyermekgyógyász, pedagógus:
Lovász Tibor előadását »Helyes nevelés
a demokráciában* cimmei Az értékes előadásokat több hozzászólás követte.

de hogy mit csinál az ember, az már
nem a véletlen dolga, hanem az a társadalom és az az osztály
határozza
meg, amelyben él.
Ezután rámutatott arra, hogy a törtenetemben aiz a nagy ember, aki minden korszakban azt a feCadatot igyekezik megoldani, amelyet abban a korszakban az emberiség előrehaladása érdekében meg kell oldania. Nagy ember
tehát csak az lehet, aki a haladás szolgálatában áll. Éppen; ezért a reakciónak nem lehetnek nagy. emberei sohasem, legfeljebb ideiglenes
sikerekkel
rendelkező emberei.
— A társadalom ma is eiőre akar
menni —' mondotta előadása befejező
részében Rudas elvtárs — és előre is
fog menni. Ezt az utat azonban nem
teheti meg vakon. Elérkezett tehát az
ideje, hogy az emberiség tudatosan tegye meg a legközelebbi lépést, amely
az osztálymentes,
kizsákmányolásmentes, emberi, szocialista
társadalomhoz
vezet.
Dr, Rudas László elvtárs mindvégig
a legnagyobb érdeklődéssel kisért előadását számos érdekes történelmi példával világította meg és állításait a közelmúlt történelmi eseményeivel is sokszor támasztotta alá. A hallgatóság lelkes tapsvihara után Tombácz Imre elvtára, nemzetgyűlési képviselő köszönte
meg a Magyar Kommunista Párt szegedi pártbizottsága' nevében az értékes
előadást.

városi gyógyszerellátás hatalmas öszszegeket emészt fei minden hónapban,
ezért a tiszti főorvosi hivatal városi
h á z i , gyógyszertár felállítására kért
engdé'yt az iparügyi minisztériumtól.
Addig is, mig ez a kérelem elintézést
nyer, a tanács háromtagú bizottságot
jelölt ki, hogy dolgozzon ki egy tervezetet a gyógyszerellátmány összegének csökkentésére. A bizottság tagjai
dr. Viola György elvtárs, tiszti főorvos, Csikós Jenő elvtárs, főtanácsos,
a számvevőség vezetője és dr. Csonka
Miklós tiszti főügyész.
Elhatározta
végül a tanács, hogy kijavíttatják a
felsővárosi templom toronyóráit.

— Iparjogosítványok felülvizsgálatára vonatkozó kérdőivek beadása.
Azoknak a kereskedőknek és vendéglátó iparosoknak, akik iparjogositványukat 1939. január 1. után kapták, az
ipar jogosítvány felülvizsgálatára vonatkozó kérdőivet 1946 junius 15-ig
keli beadniok az I. fokú iparhatósághoz. A kérdőív beadása alkalmával az iparhatóságtól kérelmező egy
irást kap, amely a felülvizsgálat ]eaz
iparjogositványt
x Pünkösdi bál az ipartestületben oonvolitásáig
pótló okirat. Ezt az iparhatóságnak
szombaton este 8 órától reggelig.
— Nem sikerült a bizonyítás. A kl keli töltenie, amely időt vesz igénynépbiróság Tóth-tanácsa kedden tár- ne. Nehogy az utolsó napon nagy
gyalta a háborús és népeltenes cse- 'oriódás támadjon, a kamara figyelmindazokat, akik a kérdőivet
lekményekkel vádolt Gyömbér Ferenc mezteti
r
nagyiaki főgépész ügyét. Gyömbér a m á be tudják adni, ne hagvják az
vádirat szerint Kiskundorozsmán 1944 utolsó pillanatra a kérdőív beadását,
október második felében a vezetése hanem a saját érdekükben mielőbb
alatt dolgozó munkásokat arra akarta adják be. Az ipar jogosítványok ferábirni, hogy azok lépjenek be Szá- lülvizsgálatával kapcsolatban merült
ia?i hadseregébe. Nagylakon a bal- flei az a kérdés, hogy abban az esetoldali érzelmű embereket sorozatosan ben, ha egy iparjogositvány ipari
besúgta a csendőrségnek. "A népbiró- és kereskedelmi tevékenységre is szól,
ság a tanúkihallgatások után bizo- péidáui kézimunkakészités és eladás,
nyíték hiányában a vádlottat
fel- ebben az esetben az iparjogositványt
felülvizsgálat
alá keli venni, vagy
mentette.
— Kutat fúrnak Somogylteiepen-' A sem. E kérdésben a kamara előtervárosi tanács keddi ülésén Kövér Ti- jesztéssel fordult a kereskedelem- és
bor műszaki tanácsos
bejelentette, szövetkezetügyi miniszterhez.
hogy a mérnöki hivatal megkezdte a
— Takács
István: A mindenség
Eomogyitelepi u j kut furatását. A fú- balladái. Takács István verseiben terási munkákhoz szén- és fakiutalá- hetséges költő bontogatja szárnyait.
sát kérte. A tanács a kiutalást meg- A költők nagy többségénéi a •szárnyadta. A tanács örömmel vette tudo- bontogatás* a kötöttséggel, a formámásul, hogy a munkáspártok rókusi val való küzdelmet jelenti. Komoly
szervezete akciót indított a rókusi élményekkel rendelkező költőink a kitemplom óráinak
rendbehozatalára. fejezést és a formát a tartalmi hűMegszavazták a javításhoz szükséges ség kedvéért háttérbe Szorítják és
drótkötélnek a város terhére való tehetségüket egy-egy tökéletes versmegvételét. Bárkányi János szobafes szak, a tartalom egyenletes tömörtőmester felajánlotta, hogy díjmente- sége vagy az itt-ott felcsillanó tökélesen adja a festékanyagot az óralapok tes kifejezés mód Jelzi. Takács Istés a szerkezet átfestéséhez. A tanács vánnál fordított a helyzet. Egytagú
ezt köszönettel tudomásul vette. Dr. vagy féirimei szépen csengnek, forDobay Pál tanácsnok, a népjóléti ügy- makészsége elég jó, bő szókinccsel
osztály vezetője a tanács hozzájárulá- rendelkezik, de nincsenek élményei,
sát kérte, hogv a Becsei-utcai óvodá- ' problémái. A l'art pour í'art ideje
ban megindítsák 17 gyermek részére lejárt. A népi demokráciával hatala napközt otthoni étkeztetést. A ta- mas perspektíva nyilt meg az irodanács hozzájárult. Tárgyalták a vá- lom számára és egészen uj útra terosi szegénybetegek és a
városi reli a megrekedt költészetet. Ezen az
egészségügyi intézmények gyógyszer- u j utón haladva Takács István tehetellátásának
üg\-ét. Amint irtuk, a sége feltétlenül érvényesülni fog.

I

Mihail
haldia

Ivanovics

Kalinin

A moszkvai rádió hétfőn este közölte, hogy Mihail
Ivanovics Kalinin, a Szovjetunió
legfelsőbb tárnicsának volt elnöke,
a
Szocialista
Szovjet Köztársaságok'
Szövetségének egyik legkimagaslóbb
egyénisége hosszas betegség után
hétfőn
reggel elhunyt.
Kalinin egész önfeláldozó életét »
munkának
szentelte. Lenin és Sztálin hűséges harcostársa, a Szovjetunió legkiválóbb
embere volt,
aki
27 esztendőn át önfeláldozóan
dolgozott, mint a Szovjetunió
legfelsőbb. tanácsának vezetője.
Mindéi.
idejét az állam belső jólétének terjesztésére, annak megerősítésére és
megszilárdítására
irányult.
A szovjet nép iránt érzett szeretetével é
a Szovjetunió népei közötti barátság
fáradhatatlan
munkásságával
kiérdemelte valamennyi dolgozó őszinte
háláját.
Kalinin halálának hire villámgyorsan elterjedt az egész
Szovjetunióban. A Szovjetunió sokmillió polgára mélyen megrendülve
hallgatta
a nagy államférfi
haláláról a gyászjelentést.
A Szovjetunió
kormánya
és a
Kommunista
Párt központi elnöksége bizottságot küldött ki
Kalinin
temetésének megrendezésére. A temetés junius 5-én lesz a Kreml falánál, a Vörös Téren.

Szerdahelyi L á s z l ó hangversenye
Nevezetes eseménye volt hétfőn
Szeged' hang versenyéletének Szerdahelyi László, a Nemzeti Szinház zenekara koncertmestere, az európai lüru
hegedűművész hangversenye. Szerdahelyi László játékát — nem tudni mi okból — talán tökéletes technikai felkészültsége miatt gyakran illetik azzal a
váddal, hogy hidegen csillog és neír
fűti át érzelmi melegség. Hétfői hangversenyén Szerdahelyi
bebizonyította,
hogy ez a vád alaptalan^ Szerdahely-,
valóban virtuóza a hegedűnek ós nagy
kedvvel foglalkozik: a technikai nehéz
sógek megoidásávai, művészete azonban
nem pusztán ebben merül ki. Bírálóit,
akik t. hidegség vád j-t hozzák fél *
szemben, nyilván az ejti tévedés-be.
hogy játéka valami előkelő zárkózottságot tartalmaz, de olyan zárkózottságot, amelynek mélyéről meleg tónusban
zeng fel egy komoly művész telkének
sok meleg szine. Erről tanúskodott műsorának első része, amelyben Corelii.
Veracini variációinak bonyolult kottarengeteigéből is kihangizott ennek a
meleg férfilólisknek sok művészi mondanivalója. Bach Chaconnejának előadása sem a vonóval és a balkéz ujjai
val való bűvészkedés volt Szerdahelyi
előadásában, mint a legtöbb virtuóznál!.
hanem ezen tul mély muzikalitás megkapó zenei élménye. A második részben Elgar La Caprteicusejének és
Debussy Lenhaju lány cimü apróságának leheletfinom előadásával bizonyította Szerdahelyi, hogy a magyar hegedüsgárda
legkiválóbb
egyéniségei
közé tartozik. Kár, hogy nagyobb versenymű nem szerepel műsorán, igy képességei tulajdonképpen ki sem bontakoztak teljes egészében a népes hallgatóság előtt, amely igy is igen telkesen ünnepelte a nagy ikerrel bemutatkozó művészt.
A zongorakiséretet Dénes Erzsébet
látta el, aki ezt az éppen nem könnyű
műfajt szerényen és ízlésesen illeszkedő művészetté fejlesztette.
(—ász)
Nagysikerű »Faust« az Ujságiróotthonban. Az Újságírók és Művészek
Otthona vasárnap tartotta első hangversenyét nyári helyiségében, a Hun gáriában. A hangverseny alkalmából a
Nemzeti Szinház operatársulatának tag
jai: Hidy Franciska, Turján Vilma, dr
Sikolya István és Nádas Tibor Gounod
Faustjából énekeltek részleteket Dénes
Erzsébet zongorakiséretévei. A nagysikerű, pompás hangverseny arra enged
következtetni, hogy rövidesem, remélhetőleg már jövőre kitűnő Faust-előadást
várhatunk a Nemzeti Színháztól. Hidy
Franciska: a lirai kifejezés gazdagságával énekelte Margit áriáit, Turján Vilma — Márta szólamában talált kifejező hangokra. Dr, Sikolya István nemi indiszponáltsága . ellenére megmutatta, hogy komoly hivatásu letéteményese az egyik legnehezebb operaénekesi feladatnak, Faust szerepe eléneklésének. Igen szépen énekeit Nádas
Tibor, de Mefisztótól kissé több erőt es
démoniságot várunk. Dénes Erzsebec
kitűnően látta el a zon gora kíséretet
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S P O R T
Elmarad a SzAK—Haladás
mérkőzés ?

SZERDA, 1Ö46 JUNIUS 5.

Hivatásos Zenészek és Vendéglátóipari Munkások
Szabad Szakszervezete K a i hírcsoportja

j u n i u s 9-en, v a s á r n a p este 9 ó r a i k e z d e t t e l

nagy pünkösdi műsoros táncestéiyf

Apróhirdetések

f o j v l & l k o z & s
rendez a H u n g a r i a összes termeiben. Fellépnek a Nemzeti Szinház tagjai.
Vesztegetés miatt felfü e/geszt ett ék J a z z !
Tánc reggelig!
Cigányzenekar!
10—12 éves kisfiú felvételik tehén és
a rsombathelyl csapat j á t é k j o g á t
Jegyelővétel és asztalrendelés a Hungária főpincérénél.
baromfi pásztornak tanyára. Érdeklődni

(Budapest, junius 4.) Az MTI sporttwüicosztáfya jelenti: A labdarugóbajp á r t h i r e k
nokság tavaszi mérkőzései során a
szombathely:
Haladás csapata
4:1
Pártnapok
arányban legyőzte a Dózsa-MaDISz
a kerületi pártszervezetekben
együttesét. A mérkőzés ügye a győri
ETO óvása folytén az MLSz elsőfokú
Tárgy: Munkásegység!
ígyesbirája elé került. Az óvás szerint Jumus 5-én, szerdán fél 7 órakor:
.• Haladás vezetősége megvesztegette a
Belváros L előadó Komócsin Z.
Dózsa-MaDISz játékosait. A kihallgatáBelváros II, előadó Dániel György
Felsővároson., előadó Komócsin M.
soknál kiderült, hogy a megvesztegetés
Rókuson, előadó Tóth Róbert
valóban megtörtént. Az egyesbiró ezMóravárosban; előadó Tombáez I.
ert a Haladás játékjogát 3 hónapra
Alsóvároson, eióadó Pászthy Mária
felfüggesztette és a Dózsa-MaDISz 11
Ösomogyitelepera, előadó Krajkó A.
játékosát örökre eltiltoita a labdarúgásUjsomogyiteiepen, előadó Kéve B.
Újszegeden, előadó Havalecz I.
tól. A döntés értelmében a vasárnapra
Egyetemen,, előadó Perjési László
kisorsolt. Szeged—Haladás
labdarúgóJózsef föherceglelepen', előadó Formérkőzés tímárod. A Haladás és a Dó"
báth György
z.'-a vezetősége fellebbezett.
6-án, csütörtökön 6 órakor
Városi pártszerv, előadó Enczi E.

Vasárnap a SzAK—Haladás
mérkőzéssel íolytatédik
S z e g e d e n a Tizeit H a r c a

A textilmunkások
szakszervezete 5-én,
szerdán délután 4 órakor rendkívüli vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A famunkások
szakszervezete 6-án,
csütörtökön délután fel 5 óiakor vezetösegi és bizalmi együ tes ülést tart a szakszervezeti székházban.
A Szakszervezeti
Bizottság
felhívja az
összes szakmai vezetőségeket, az összes
szegedi üzeinbizottságokat és bizalmiakat,
hogy 7-én, pénteken délután 2 órakor a
városháza közgyűlési termeben együ,tes
ülést tart.
r

á

d

i

ó

SZERDA, junius 5.
P á r t n a p o k az üzemi

szervezetekben

Junius 5-én., szerdán:

A vasárnapi elmaradt válogatott
Községi Élelmiszer 5 óra, előadó
mérkőzés miatt szün- telnek a
Tizek
Komócsin Zoltán
Harcának mérkőzései. Az első két mérKonzervgyár, reggel 7 óra: Berár
kőzésen a Szeged AK csapata két
Demeter
nagyszerű győzelemmel
bizonyította,
Csütörtökön
hagy pillanatnyilag a legjobb fonná'
oan levő magyar csapatok egyike és a
Lippai-fürész, 3 óra: Gulyás Árpád
vidéki csapatok között pedig vitathaVasút, Rókus Z óra: Halász Gy.
tathanul eLvitte a pálmát. A SzAK csa- Pénteken:
pata nagy nehézségek és küzdeime6
Posta, 4 óra: dr. Kispéter István
mérkőzések után jutott el eddig. Bizony
Vasut-rendező 3 óra: Tornbéicz' I.
az öszeleji mérkőzéseken még senki
Gyufagyár 2 óra: Trischler Ferenc
nem bizott abban, hogy az együttes
Ujszegedi kender 1 óra: Komócsin Z
ilyen teljesítményekre képes. Az első
Pick-szalámi 3 óra: Bari Dezső
sikeres eredményeket a küzdőképesség
Szőregi petróleum 4 óra: Komócsin
és a lelkesedés hozta meg. A csapat
Zoltán
ebben az időben még nem rendelkezett
Dohánygyár 3 óra.: Kéve B la
kelilő technikai felkészültséggé! és stíKendergyár 3 óra: Tóth Róbert
lussal. A sikeres mérkőzések azután
Köztisztasági t. 5 óra: Berár D.
fokozatosan elvezettek a tökéletesedés
felé és ma már az együttes ott tart, Szombaton:
hogy a hagyományos lapos passzjátékot
Ujszegedi ládagyár 3 óra: Gulyás A.
játsza, sőt ezzel a technikás játékmóDorozsma 7 óra: Perjési L
déira! éri el sikereit.
A WM-rendszerben játszó csapatok
csak akkor szerepelnek \ eredményesen, ha a két szélsőfedezet és a ket
összekötő a rendszernek
megfelelő
technikai és taktikai tudással rendelkezik.
Véleményünk szerint
a
SzAK azért tett kiváló csapat, mert
ezen a négy poszton mindenkor kiváló képességű játékosokat szerepeltetett. A két fedezet posztján Bárói."
Koiozsi és Szöcs, összekötőkben pedig Harangozó, Hernádi és Ladányi
nyújtottak állandó és egyenletesen
j ó teljesítményt. Különösen örvendetes, hogy Szegeden játszik a magyar
labdarúgás élvonalának két "legfiatalabb összekötője.

A párt törvényhatósági
bizottsági
tagjai fontos értekezletre jelenjenek
meg csütörtökön délután 5 órakor a
Kálvin-téri székházban.
A Kommunista Párt értelmiségi tagijai péntekien este 6 órakor fontos értekezletet tartanak a Kálvin-téri székházban. Megjelenés kötelező.

A többi csapatrészekben is szerencsésen keveredett a tapasztalatlan fiatai és a rutinosabb játékos.
Amennyiben a pihenőt jói használja
íei a piros-fekete csapat, ugy a most
vasárnap lejátszásra kerülő SzAK—
Haladás mérkőzés is ujabb > csemegéje* lesz a labdarúgás szegedi híveire.
, |
A SzAK kiadós erőnléti és kétkapus edzésekkel Ítészül vasárnapra a Haladás elleni összecsapásra. Gyuris már
szinte gyógyultnak tekinthető, de be
állítására: még nem kerül sor, mert
kondícióját kell feljavítania. Harangozó
ábsériilése isimét kiujult, a közeljövőben szó sem lehet a játékáról. A vasárnapi mérkőzést tehát a SzAK váljozatlan csapattal játsza.

Junius 8-án, szombaton délután 6
órakor dr. Deutsch Imre „Bíráskodás
és politika" cimmel tart előadást
a
Kálvin-téri székházban. Az
előadást
nagy érdeklődés előzi me®

A Rendőr SE fegyelmi bizottsági
ülése. A Rendőr SE tekcszakosztálya
kéri az egyesület fegyrlmi bizottságának tagjait, hogy csütörtök délután 6
orakor az ipartestületben tartandó fegyelmi bizottsági ülésen
jelenjenek
meg.
Kertes Mihály a KMTE megbízottja.
A Kecskeméti MTE felkérte Kertes
Mihályt, hogy a DLASz-nál képviselje.
Az SzMTE
összevezetöségi ülés?Az SzMTE csütörtökön fél 7-kor összreze tőség: ülést tart. Tekintettel, a fon
1
jcb napirendi pontokra, kéri az összes
'zakosztáJyok tisztségviselőinek pontos
megöelemését.

szerdán délelőtt Szőreghy, Attiia-u. 7 I.
Komoly asszony állást keres, vidékre
relöket, hogy vidékre (Almásfüzitő, Ko- is elmegyek. .Komoly" jeligére.
márom m.) való munkabaállitás céljából
K i i n t ő muníásleány azonnalra felvéa szakszervezet titkári irodájában jelenttelik. Vadas Édesiparigyár, Margit-u. 12.
kezzenek junius 15-ig.

Az MKP szemináriumi előadássorozata keretében a következő előadások
lesznek:
Junius 5-én délután 3 órakor a Dohánygyárban „Klasszikus kapitalizmus"
cimmel Pászthy Mária tart előadást.

Szakszervezeti hirek
A hírlapterjesztő
munkások
szakszervezete 5 én, délután 3 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A könyvkötők
szakszervezete 6 án,
csütörtökön délután 5 órakor rendkívüli
tisztujitó közgyűlést tart a Hétvezér-utcai
munkásotthonban.
A fodrászmunkások
szakszervezete
6-án, csütörtökön délután fél 6 órakor
taggyűlést tart a székházban.
A Szakszervezeti Ifjumunkás és Tanoncmozgalom 6-án, csütörtökön délután 6
órakor taggyűlést tart a székházban.
A Szakszervezeti
Bizottság
felhívja a
munkanélküli kazánkovácsokat, ácsokai,
szerelőmunkásokat és központi fütéssze-

Almamoly ellen
Arzola, Porzo!
mélyen

leszállított

adópengős

árbani

SZE RÉPÁINÁL]
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

6.30: Falurádió. 6.45: Hirek, műsorismertetés. 7.05: Reggeli zene. 8.00:
Előadás. 8.15: Harugí.emezek. 9i00: A
Postászeraekar játszik. 10.00: Hirek, 10
óra 10: Hanglemez. 10.30: Rádióisikola.
12.00: Déli harangszó, hirek. 12U5:
Jazz. 13.00: Előadás. 13.20: Somogy vári
Lajos énekel. 13.45: A romok utja.
Helyszíni közvetítés a Lánchíd budai
hídfőjétől. 14.00: Hírek,
közérdekű
közlemények. 14.10: Vöröskereszt-közlemények. 14.20: A pontos idő .. Kilián
Zoltán előadása. 14.30: Mozart: Esz-diur
vonósnégyes. 15.00: KöCtő az üzembein.
15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hírek. 16.10: A Magyar Nők
Demokratikus Szövetségének műsora.
16.25: Jazz. 16.40: Előadás. 17.00: Beethoven-szonáta. 17.30: Ivó Írásokról. 18
óra: Hirek. 18.05: Vöröskereszt-közlemények. 18.15: Herer.dy Manci énekel.
18.35: Exótikus költők, II. est. Előadás,
10.10: A Rádiózenekar játszik. 20.00:
Hirek, sporthírek. 20.20: Cigányzene.
20.50: Hirek és krónika orosz nyelven.
2LOO: Műsorismertetés. 21.05: Vörös-'
kereszt-közlemények. 21.15: Verbőczy
Ha énekel. 21.45: Hirek angol nyelven.
22.00: Hirek, 22.20: Hanglemezek, 22.50:
Hirek és krónikái francia nyelven. 23.00
Napi hírösszefoglaló. 23.10: Hanglemezek.

Közellátási

közlemények

A. testi munkás, nehéztesti munkás
és irodai munkás kenyérpótjegy csak
junius hónapra érvényes,
erre teh á t csak egyszeres fejadag adható
ki, a gyermek kenyérpótjegy 2 hónapra érvényes, erre kétszeres fejadagot
keii kiadni.
Gyufa ára 300 miipengő dobozonkint.

Hivatalos

közlemények

Felhívás. Felkérem
mindazok :it,
akik osztrák, vagy más nemzetiségű
keretlegényeknek az ©ngeraui, n©ustadti, vagy bármily más
osztrák
koncentrációs táborban magyar állampolgárokkal tanúsított embertelen
bánásmódjárói, illetve általuk elkövetett bűncselekményeiről akár közvetlenül, akár közvetve valamit tudnának, hivatalomban ((Szeged, Széchenyi-tér, Törvényszék II.
emelet
131.) valtomástétei céljából jelentkezni szíveskedjenek. Szeged, 1946. évi
junius 4. napján, Dr. Polónyl Jenő, a
népügyészség vezótőjlQ.

A d á s-t é l e i
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal
hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
Klauzál-tér 9Béiyeggyüjteményt, tömegbélyeget
veszek, baius bélyegkereskedés, Iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Aranyárt, ezüstért valóban a legmagasabb árat fizeti Salzer. Hid-utca 8.
Foltos a gumija ? Gondoljon a nyárra,
vegyen nyersgumiragasztót a Vidra-utcában a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni,
Wanderer-Sacns 100 cm3-es segédmotoros kerékpár kifogástalan állapotban
eladó. Kölcsey-utca 10, em. 7.
K é i fértizakó és ál meneti kabát eladó vagy elcserélhető férfi ballonra megegyezés szerint Kölcsey-u. 10. f. 3.
Lőcaőskocai, u> üzleti portál vasredőnnyel, két csigatriőr eladó. Polgár-u.
31, péküzlet.
s e r e
Fiastehenet adok lóéri, könnyű kocsit csikóért. Érdeklődni lehet Bocskaiutca 6, I., 7.
Kis
malacokat
adok férficipőért,
talpért, női és gyermek cipőért, férfiruhaanyagért, (erményért, korpáért, zsirszódáért. Tápé, Dózsa-utca 114.
Egy uj VVanderer férfikerékpár és egy
uj nyoicvanbasszusos tangóharmonika elcserélhető élelemért. Kossuth-utca 25-házmesternél.
Fehér mély gyermekkocsit adok kerékpárért vagy malacért. Hetvezér-utca 63.
Befőttes üvegek élelemért kaphatók,
gyerrnekágy, gyorsfőző szalonnáért, zsirért.
Arviz-utca 44.
Két ágy, szekrény, dunnaciha, paplan
élelemért elcserélhető. Alsótiszapart 20a.
Éves borjú bármiért elcserélhető. Tápé,
Szebeni-utca 17.
Rézgállcot 98°/o kristályost adok mosott gyapjúért, mézért. Nádas-utca 3. em.
Tűzifát, bort, gálicot adok gabonáért,
szalonnaért, burgonyáért, homr kfutót könynyü stráLöcsiért. Gazdasági Felügyelőség,
városi bérház első emelet.
Erős strapakerékpár kifogástalan, élelmiszerért vagy hizóéri elcserélhető Báré,
Jósika-u. 13. I.
f l HP. 380 V elektromotor zsirért eladó. Kálvária-u. 41.
110 Voltos 2 fázisú 5"5 lóerős motort
elcserélnénk 220 Volt, 3 fázisú kisebb teljesitmenyüre. Érdeklődni Cserzy Miháiyutca 30 Téglagyár.
l a k á s
K i a d ó utcáranyiló pincehelyiség, viz,
villany bent van, bármely üzemre alkalmas azonnal elfoglalható. Fenyő Testvérek.

Különfélék
Mész minden mennyiségben beszerezhető (Róka-utca) Bem lábornok-u. 10.
szám alatti kereskedésben, a nagyállomás
kőzetében.

Fizess

elő

Külföldi és m a g y a r folyóiratok
és szaklapok legelőnyösebben beszerezhetők a
H A J ó S kSoyvüztetben, Oroszlán-u. 8. és szerezz
uj
előfizetőket!
A lep frissebb angol képeslapok: Picture Post, Illustraeted, Womann, Lillipout, stb. állandóan kaphatók és kikölcsönözhetök. — A Moszkvában meg- Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDOR
Felelős kiadó: KONCZ LASZLO
jelenő Novoje Vrcme, Neue Zeit, Temps
Nouveaux, New Times. — Az Új Idők,
Kiadja:
Haladás, Irodalom és Tudomány és MaHÍRLAPKIADÓ KFT
gyarok, továbbá a havonta megjelenő
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
Magyar Technika, a Magyar Mérnökök
Szakszervezetének
pompás
mérnöki
Telefon: 493 és 103
szaklapja cs a Rádió Világ cimü ráKiadóhivatal: Kárász-utca 6
diótechnikai műszaki folyóirat állandó
Telefon: 325
árusítása. — Az érkező uj számokra
A H Í R L A P K I A D Ó KFT NYOMÁSA
előjegyzéseket elfogadunk

a Délmagyarországra

