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tetlen, de fizikai ereje már fogytán Igy Csordás Sándor bőrruhakereskedő a kezdeményezéshez.
van a gyenge élelmezés következtében. felajánlotta, hogy a hitelbe bevásároA nemzet testét a mult rendszerei
Demokráciánknak diadalmaskodni kéli. landó burgonyánál elvállalja egy va- meggyengítették. De ha őszintén segíSzegedi vonatkozásban
indítványunk gonért a garanciát. Ha kisemberek tünk, ugy az egészséges nemzettest
Óriási és kegyetlen áldozatokat ho- értelmében megoldható a válság. An- ilyerv nagy és áldozatos terhet vállal- megerősödik és azok pusztulnak el
lott a nemzet és haza, hogy tévelygé- nál is inkább, mert akciónkat már nak, ugy anyagilag jobban megalapo- menthetetlenül; akik előre megfontolt
seiből megtérjen; Ma országot építünk többen megértették és értékelik is. zott intézmények is hozzájárulhatnak szándékkal akartak minket gyengíteni.
és nemzetet nevelünk. A munkának,
melyet végzünk, alaposnak és mélyrehatónak kell lenni A mai iglenerációnak
f.ulyos és felelősségteljes feladatot kell
vállalnia: a romokban heverő mult és
jelenből biztos és megingathatatlan
alapokon nyugvó jövőt kell építeni.
A nagy összeomlás kézzelfoghatóan
bizonyítja a helytelen uton való járást, nem a multat kell restaurálni hanem a romok .helyén ujat kell építeni,
(Páris, junius 24) A francia rádió viselői, valamint a francia kormány párisi magyar kövei
társaságában
A mult helytelen gazdasági politikájá- jelentése szerint a Nagy Ferenc ve- megbízottja. A magyar államférfiak
nak gyümölcse a ma már elképzelhe- zetése alatt álló magyar kormány- megérkezésük után azonnal szállá- délelőtt 10 órakor több külföldi lap
tetlennek hitt pénzromlás. Ilgaz, mór küldöttség, az angol kormány áltai sukra hajtattak, ahol felkereste őket munkatársának adott nyilatkozatot. A
csak hetek választanak el, hogy végre rendelkezésre bocsájtott repülőgépen Dumán, a francia külügyminisztérium nap további részét a magyar kormányférfiak a hétfői tárgyalások és
pénzünk legyen, ne csak pénznek csú- szombaton este negyed 8 órakor meg- protokolfőnöke.
látogatások előkészületeivet és
tafolt papiros. A forint azonban nem az érkezett Parisba. A magyar kormánySzombaton este Auer Pál vacsorát nácskozásokkal töltötték.
a csodaszer, amely minden gazdasági küldöttséget elkísérte Párisba Bedé
(Budapest, junius 24) Illetékes helykérdést megold. Az értékálló pénz csak István magyar követ, a magyar kor- adott a magyar kormányküldöttség
az alapját képezi az egészséges gazda- mány londoni képviselője és Szabó tiszteletére. A magyar államférfiak ről érkezett párisi jelentés szerint
vasárnap
este
fontos
megbeszéléseket
a magyar kormányküldöttség hétfőn
sági vérkeringésnek. Soha sem hittük r á m á s követségi titkár is.
folytattak a francia fővárosban, a egész nap tanácskozott, kedden délvolna, hogy Magyarország dolgozóinak
A magyar vendégeket a párisi re- kormányküldöttség valószínűleg ked- előtt is folytatja párisi tanácskozáannyit kell nélkülözni, mint napjainkpülőtéren Auer Pál Magyarország pá- den reggel indul vissza Budapestre.
sait. Déltájban indul el a francia főban, Sokan az indiai éhínségeket csak
risi követe fogadta. J d e n voltak még
A párisi rádió jelentése
szerint városból hazafelé. A mátyástéri reeltúlzott
újsághíreknek
tartották.
Kertész István, Kővágó József Buda- Nagy Ferenc és a magyar kormány- pülőtéren előreláthatólag délután 5
Megpróbáltatással teli napjaink azonpest polgármestere, Nyárádi István küldöttség többi tagjai vasárnap dél- óra tájban . érkezik meg a magyar
ban meggyőztek bennünket, hogy a legtitkár, a magyar követség többi tag- előtt
szállodájukban
tartózkodtak. kormányküldöttség.
jobban termő országokban is lehetnek
jai, a magyar függetlenségi front kép- Nagy Ferenc miniszterelnök Auer Pál
óriási szabású éhínségek. Tervszerűen és
becsületesen kell megszervezni ellátáKunkat, hogy a munkának értéke legyen
és a dolgozók ne éhesen menjenek munkahelyükre. A jó termés és 0>z értékálló pénz teszi ezt lehetővé. A termés
betakarítása megkezdődött s a legsürgősebbem meg kell kezdeni a dolgozók
ellátását.
í A]cgymlgnnként az ellátási
orobléma változik, ez azt jelenti, hogyha sikerrel akarjuk felvenni a harcot
dolgozóink érdekében, a bürokráciát Fontos bejelentések és határozatok a szegedi szakszervezetek
vasárnapi
félre kell dobni és akkor megoldódnak
népes
gyűlésein
a kérdések.
(Szeged, junius 2k) Vasárnap dél-1 hétre, mint a magántisztviselők.
Szeged és környéke gyümölcstermő
ban kiépíti a maga szakszervezetét és
vidék, igy az élelmiszercikkeket na- előtt a különböző szegedi szakszervezeA pedagógusok szabad szakszerveze- politikai szervezeteit.
gyobb távolságokról kell Szegedre hoz- tek nagy érdeklődéssel kisért, népes tének nagygyűlésén, dr. Greguss P á l
A
dohánygyári
munkásság
több
n i Szeged dolgozóinak alkalma van gyűléseket tartottak és főként a dol- elnök a fizetéses szabadságról, a nyolc- mint 400 főnyi résztvevő gyűlésén Fargozók
legsürgetőbb
anyagi
kérdéseivel
nap-nap után hatalmas teherautókon
órás munkaidőről, a közmunkaváltság kas István elvitárs a jelenlegi politikai
és vonatszerelvényeken
ujburgonyát foglalkoztak.
ledolgozásának kérdéséről és a B-listáA textilipari munkások szabad szak- ról beszélt. Koncz László elvtárs a és gazdasági helyzetet ismertette érdeátai, de a szegedi piacon a legritkább
kes előadásában. Ennek során rámuesetekben találkozunk vele. Budapest szervezete a Belvárosi Moziban tartott szakszervezeti bizottság' részéről szólalt tártott! arra, hogy a kötött gazdálkodás
és a nagyobb ipari központok elcserélik gyűlésén budapesti kiküldött is jelent fel és kijelentette, oda hatnak, hogy a bevezetésével minden dolgozó
megélí alvóinkban a burgony át.
A termelők meg: Hegyi Gizella országos titkárnő. pedagógusok is megkapják a közalkal- hetését sokkal jobban
biztosítani tudHegyi
titkárnő
beszédében
általános
-.ermészetesen nem is akarnak tudni a
mazottaknak
járó fizetéses szabadsá- ják. Előadása után Kocsis István elT O S S Z pénzről, igy örömmel veszik; ha helyeslés mellett jelentette be a Szak- got.
nök és Barna Mihály üzemi pártvezető
a
ielkeresik őket és minden árut szívesen szervezeti Tanács megállapodását
A vegyipari munkások szabad szak- hivták fel a munkásságot a munkaferogadnak cserébe a burgonyáért. Ha Gazdasági Főtanáccsal; amely szerint szervezetének az iparkamarában tartott gyelem további szigorú betartására
Szegeden megvárjuk, mig a j ó pénzt hétfőtől kezdve heti két részletben adó- nagygyűlésén Kiss Mihály elvtárs megA szakszervezeti gyűléseken mindeRámegkapjuk, addig felvásárolják közvet- pengőben fizetik a munkabéreket.
nyitója után Horváth
elvtárs tartott nütt hatalmas munkástömeg vett részt
mutatott
felszólalásában
arra
is,
hogy
len szomszédságunkban a burgonyát és
előadást a szervezkedés fontosságáról.
mi messzi vidékekről
hordathatjuk a kötött gazdálkodás az 1938. évi élet- Kifejtette, hogy az uj termés, az uj vasárnap és jogos követeléseik mellett
majd ide szükséglet ünket. Ezenkívül színvonal 55 százalékát tudja majd biz- pénz és a békekötés is csak ugy hoz- is, egyöntetűen hitet tettek a szakszerigaz, hogy a gabonanemüek aratása tosítani. Egyben felhivta a munkásság hat a munkásságnak megfelelő ered- vezeti munkásság egysége és fegyelmegkezdődött, két hét múlva már a figyelmét, hogy mindenben kövesse a ményeket, ha a munkásság még job- mezett áldozatvállalása mellett.
cséplés is megkezdődik. Azonban előbb Szakszervezeti Tanács utasiitásait, mert
id kell száradnia, mig őrölhető. Addig csak igy sikerülhet megalapozni jólétüÉletbelépnek az adópengőmunkabérek
s, amig elegendő kenyérrel nem tud- ket és megteremteni a jó pénzt. A gyűluk dolgozóinkat ellátni, gondoskod- lésen felszólalt Komócsin Mihály elv(Budapest, junius 24.) Az adópen- feltétlenül maga után vonja, hogy aa
ni kell a burgonyáról. Ez a kérdés is társ vármegyei titkár is, Nagygyjörgy
megoldható. A szegedi közellátási hiva- Mária pedig Várnai Zseni egy költemé- gővel fizétendő bérekről szóló rendélet adópengőjegy elfogadását a gazdasági
a budapesti lapok értesülése szerint a élet egész területén kötelezővé tegyék.
tal ismerve városunk szükségletét, a nyét szavalta sikeresen;
hivatalos lap keddi számában jelenik
A Gazdasági Főtanács intézkedésére
demokratikus üzemek és bankok segitA vas- és fémmunkások szabad szakmeg. A rendelet
az eddig érvényben junius 24-től
adópengő-munkabérek
égével megoldhatja ezt a kérdést.
szervezete a szakszervezeti székház levő összes kollektív
megállapodásokat lépnek életbe. A lap szerint az adónagytermében
tartotta
gyűlését.
A
Szeged városa a gazdálkodóktól a
átállítja az adópengőbérek és fizetések pemgő-munkabérek megállapítására
a
•következő módon szerezheti be a bur- szakmaközi bizottság nevében Tombácz uj rendszerére. Az. edópengőbérrend- szakszervezeti tanács és a GyOSz kiImre
elvtárs,
nemzetgyűlési
képviselő
gonyát. Maga a város, a bankok és az
szerre való áttéréssel az adópengőjegy küldöttei legkésőbb kedden összeülnek
üzemek garanciát vállalnak, hogy meg- ismertette a munkásság súlyos gazda- tulajdonképpen
rendes csereeszközzé, és részletes javaslatot dolgoznak ki.
natározott időn belül a gazdálkodók sági helyzetének megjavítása érdeké- vagyis értékmérő pénzzé lép elő, mert
ben
összehívott
értekezlet
határozatait
részben pénzben, részben terményben
megkapják terményeikért a közös meg- és közölte, mindent elkövetnek, hogy
kalóriaszükségletét élelállapodás
érteiméiben
megállapított a munkásság
kaphassa
meg.
Papdi
•összeget. Ez nem csak azért szükséges, miszerekben
hogy a Szeged környékén termelt bur- György elvtárs az infláció okaival, a
gonyához dolgozóink hozzá tudjanak feketepiac káros jelenségeivel és az
ütni, hogy a nehéz élelmezési helyze- ország kifosztottságában keresendő ba
'.et megoldjuk, mig az irányitott gaz- jókkal foglalkozott. Kifejtette, hegy a
álló javakat,
főként
dálkodás elégi ti ki a szükségleteket és rendelkezésünkre
(Páris, junius 24) A francia főváros- lotov a zártülésen kijelentette, mind
mindenkor
a méltáhogy a válságos heteket átláboljuk, ha- élelmiszerféléket,
ban szombaton este szerzett értesülés addig nem nyilatkozik a békcértenyosság
és
igazságosság
alapján
kell
nem azért is, mert amig az aratás tart
szerint a »Négy nagy« külügyminisz- kezlet időpontja felől, amig a küls megkezdődik a behordás, a gazdál- elosztani. Több felszólalás utáni Török
az
ternek a délután folyamán tartott ügyminiszterek nem fejezik be
Gábor
elvtárs
javaslatára
elhatározta
a
;odók lovai szabadok, tehát
minden
zártkörű ülésén n e m sikerült meg- Olaszországgal, Magyarországgal, Ronagygyüls,
hogy
a
legsürgősebben
könehézség nélkül beszállítható a burgoálló
piacellenőrző egyezniük a békeértekezlet időpont- mániával, Bulgáriával és Finnországnyái. Igy gazdáink munkája nem hiá- veteli munkásokból
bizottság
felállitását.
Ezenkívül
felír- jának kérdésében. Byrnes amerikai gal való békeszerződés felülvizsgálábevaló, terményekért értéket kapnákardosko- sát. Bevin angol külügyminiszter kómnak
az
OTI
vezé'.őségéhez,
hogy
az külügyminiszter amellett
n k és- Szeged dolgozói is hozzájuthatipari dolgozók is betegségük esetén dott, hogy az értekezletet nem később, prommisszumot ajánlva azt javasolta,
nak élelmiszerükhöz.
k a p j á k meg a kalóriát az első négy mint julius 15-én tartsák meg. Mo- í ogy egy hétig halasszák ej a döntést
A nemzet harckészsége még érinír

CHszinte segítséget

Ma indul haza Párisból
a magyar kormányküldöttség

Adópengőben és heti két részletben fizetik
a munkabéreket

Valószínűleg augusztus elsején
kezdődnek a béketárgyalások
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a békeértekezlet összehívásának időnépzenének erős liapcsolatai
Gerő Ernő elvtárs: magyar
pontja tekintetében. Bevin ezután azt
v innak a ny ugati szláv zenével, igv
indít ányozti, hogy a jövő hét pénpéldául a bolgárokon kivüi a nvugatt
teki napja legyen az utolsó
nap;
fehér oroszok, a volgamenti népek
amelyre az olasz és a balkáni szertatárok, csuvasok zenéjével is.
ződések megvizsgálását be keli feArra a kérdésünkre hogy miként
jezni- Bevin javaslatához mind a négy
lehetne a népi k u l t u r i t tudatosítani
külügyminiszter hozzájárult.
az emberekben Kabeljevszky a követA négy külügyminiszter az olaszorkezőket válaszolta:
szági és a délkeleteurőpal békeszer— Természetesen igen nagy szeződések tervezetére vonatkozó tanácsrepe van a propagandának. A legA
jó
pénzt
p
e
d
i
g
megteremtjük
kozó ok meggyorsításán , vasárnap
fontosabb azonban, hogy valóban madélelőtt Ülést tartott. Hétfőn délelőtt
(Budapest, junius 24) A M A V ist- gal kérdezheti mindenki, miért türi a ga a nép foglalkozzék ezzel. A Szovés délután aránylag kisebb jelentőjetunióban ennek érd;kéb?n r e n ő s z *
ségű ügyekről tárgyaltak, mivel a vántelki főműhelyének fizikai és szel- kormányzat az árdrágítók és a spekures, széleskörű propagandát folytalemi
munkásai
a
főműhely
előtt
a
terlánsok,
a
nép
életét
megkeseritők,
legfontosabb kérdést, amelyben még
garázdálkodá- tunk. A legalkalmasabb eszköz a ránézeteltérés áll fenn, a trieszti kér- melő és alkotó munkás örök emléke- a népet kiéheztették
zetére emlékmüvet emeltek a •Név- sát, miért nem kötöttek fel eddig dió. Éppen ezért három úgynevezett
dést, egy időre elhalasztották.
rádióegyetemet
rendszeresítettünk
A francia rádió jelentése szerint telen Munkás «-nak. Az emlékmű ün- ebben az országban egyetlen nagy
erre a célra külön a gyermekeknek,
a Párisban tartózkodó szovjet kül- nepélyes leleplezése, valamint a tíz- spekulánst, nagy árdrágítót, egyetlen
ifjúságnak és idősebbeknek. Ezeken
elkészültének nagy feketézőt sem.
döttség szócsöve kijelentette, hogy a ezredik vasuti kocsi
kettős eseménye a köztársasági elrádióelőadásokat,
hangversenveket
szovjet küldöttség azzal a szándékMindenekelőtt azért, mert. a magyar tartunk és a zen« fejlődését is vénök jelenlétében történt meg.
kal jött a francia fővárosba a küleddig
túlságosan
elnéző gigkísérjük történelmi
sorrendben.
Tildy Zoltán köztársasági elnök vá- demokrácia
ügyminiszterek értekezletére,
hogy
volt a reakciós rend híveivel szemben, Én m a g a m a gyermekegyetemet vezolta
azt
a
munkát,
amit
a
magyar
eredményeket akarnak és megállapítmert nincsenek magyar birák, akik zetem a 10—15 éves fiatalok számára
j á k a béketárgyalás időpontját. A munkásság embertelen körülmények hajlandók a nagy árdrágítókat és fekea rádióban. Ez 3 részből áll, mégpedig
között
végzett.
A
dolgozó
magyar
nép
Bzovjet szóvivő hozzátette, hogy a
tézőket akasztófára küldeni. Ezért aka- a nyugati zenéről, népzenérőt és orosz
kiegyezés jobb, m m t a zsákutca, az- — mondotta — most kézbeveszi a runk rendet ebben az országban. Ha
zenéről szóló előadásokból. A nvugati
ért a szovjet küldöttség mindent meg- maga sorsát és országot épit önmagá- azt akarjuk, hogy vége legyen az élősdi
zenében Handeltől. Bachtól kezdve vénak.
De
nem
elég
az,
hogy
újjáépítjük
tesz az eredmény érdekében. Végül
| az ország értékeit, nekünk biztosíta- spekulánsok és feketézők garázdálko- gigvisszük a zene fejlődését, a népkijelentette, hogy a béketárgyalások
nunk kell, hogy azt magunknak épít- dásának, akkor elengedhetetlenül szük- zenében pedig nemcsak az orosz ha
— hir szerint — valószínűleg augusz- sük fel, dolgozó magyaroknak.
séges, hogy a pénzügyi és gazdasági nem valamennyi néo ősi zenevilágát
tus l-én kezdődnek.
rendszabályok mellett megtisztítsuk az
Ha az újjáépítés m u n k á j a ilyen államgépezetet, mindenekelőtt pedig a ismertetjük Az orosz zenét is a kezdetektől egészen eg"ik legnanryobb é'ő
eredménnyel tovább folyik — fejezte birói gépezetet ezektől az elemektől.
zeneszerzőnkig: Sostakovichlg ismerbe beszédét — és ha megalapozzuk
fiz egyetem évzáróján
A reakciósok igyekeznek már eleve tetjük.
demokratikus köztársaságunk
belső
a forinttal
szilárd rendjét, akkor lesz itt boldog bizalmatlanságot kelteni
kiosztották a pályadijakat
Végül még azután
érdeklődtünk,
1
i ország, boldogabb az eddigi időknél. szembeni. A fasiszta , a fasisztabarát és í hogy miben látja a magyar zenemit(Szeged, junius 24.) Vasárnap dél- Desz itt országé amelyben a dolgozók- a velük kacérkodó jobboldali elemek
ben zajlott le a szegedi tudomány- I n a k nemcsak a verejtéke hull, de túlságosan elbízták magukat és most i tura fejlődésének alapját.
egyetem évzáró közgyűlése a központi amelyben a munkálkodó, dolgozó mil- eljutottunk arra a pontra: ahol meg j — Meg vagvok győződve róla, —
KaKoüev-zkv professzor
egyetem dísztermében. A gyűlést a liók megtalálják a becsületes minden- kell mondanunk: Elég az aknamunká- I válaszolta
a
magyar z e n i
fejlődésének
Himnusz elhangzása után dr. Purjesz napi kenyeret, kinyílik előttük a kul- ból, a nép nyomorán való vagyonhará- högy
Béla rektor nyitotta meg és megemlé- tura ajtaja, a szabad élet teljessége. csolásból, a polgárháborúra való izga- alapja is a népzene lehet és a mostani zenének ahhoz való viszonvn
kezett az elmúlt év .nehéz munkájáA köztársasági elnök beszédét hosz- tásból, a gyilkos provokációk sorozatá- Merem állítani hogv nem minden
ról. Megnyitója után dr. Ditrói Gábor
ból. A demokratikus erőknek védekezorvoskari dékán, a (kiváló szemészpro- szantartó taps és éljenzés fogadta, niük csak egy uton lehet: tízszeres erő- néo nek van két ilyen nagy zeneszjT'
zője. mint Bartók és Kodálv, akik VJfesszor tartott a nagyközönséget
is m a j d az Internationale hangjai mel- vel ütünk vissza a reakcióra.
lágvls 'onylatban is igen nagy jelen•
érdeklő, érdekes tudományos előadást lett tehullolt a lepel a Turáni-Kovács
A jó pénzt pedig, amelyre minden tőrégtiek Az 'ezen az uton haladó
„Az elveszett és visszanyert látás" ci- Imre szobrászművész, az istvánteleki
men. Nagy tapssal fogadott előadása főműhely munkása által készített szo- dolgozó áhítozik, megteremtjük. A jó fiatal magvar zeneszerzők szerzemébéke érdekében, amely minden becsüle- nyei is azt mutatják, hogy egv bizoután Purjesz rektor felolvasta az 1945 borról.
A szobor leleplezése után Gerő Ernő tes ember legfőbb vágya, minden tő- nyos irány, iskola van kifejlődőben
—46. tanévre kiirt, tudományos pályatételek díjnyerteseinek nevét. A nyer- közlekedésügyi miniszter mondott be- lünk telhetőt meg fogunk tenni, A de- és bizom benne, hogv a Rartók és
i
| mokratikus rend biztosításáról pedig Kodálv zenei egyénisége által megtes pályázók mindegyike 500 ezer adó- szédet.
A dolgozó magyar nép nehéz harc- nem mondunk le akkor sem, ha né- mutatott uton a magyar zeneművépengő jutalomban részesült Az egyes
kényszerzubbonyt szet további kiváló eredményeket ér
karokon kitüntetett pályázók a követ- ban áll néhány héttel pénzünk sta- hányszáz emberre
(ff. «•>
bilizálása és a békekötés előtt. A kell huzmunk és ha ennek megteremté- még el.
kezők :
mult sötét erői, amelyek nytít csatá- séhez néhány száz fasisztának e, feje
Jogi karon Pető Jenő Pál, Tokaji ban vereséget sjenvedtsk. erőfeszíté- porba kell hogy hulljon.
Géza és dr. Klamár Zoltán; az orvosi seket tesznek, hogy
megkiséretiék
A közlekedésügyi miniszter beszékaron Bentzik Mihály hét pályamun- meghiúsítani a jó pénzt, a jó békét
erkSIctrenkával is, Csépi Katalin és Bodó Gyöngy és a szilárd demokratikus rendet. .Jog- dét szűnni nem akaró lelkes tapssal Uiabb eredménye*
fogadták.
közös pályaműn káva l, valamint Sas
dészeti razzia volt szombatom
Mihály; a bölcsészkaron dr. Kardos
(Szeged, junius 24) Bertényi Tibor
Klára es Salgó Istvánná; a matematiszázados vezetésével szombaton délkai karon Moór Artúr.
után és este a szceedi rendőrség
Purjesz rektor zárószavával és a
erkölcsrendésreti osztálya i6mét nagvSzózattal ért végei a szegedi tudományszabásu razziát folytatott. A razziát
egyetem évzáró díszközgyűlése.
három nyomozó, tiz rendőr, valamint

A magyar demokrácia
eddig túlságosan elnéző volt
a reakcióval szemben

A népi kultura adhat igazi alapot
az orosz és magyar nép közeledésének
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K a b e l j e v s z k y szovjet z e n e s z e r z ő és K o n j u k o v a szovjet egy orosz tiszt vezetésével hat orosz
katona végezte a belvárosi Temetőben
n y e l v é s z n ő l á t o g a t á s a S z e g e d e n Z i l a h y Lajossal
A piaci ármegállapltó bizottság
és az ipartestületi tánciskolában. A z

rövidesen megkezdi működését

(Szeged, junüus 24.) Dr. Pálfy György
főispán a piacrendészet szabályozása
céljából átírt a polgármesteri hivatalnak és a régebben rendszeresített piacbirói intézmény felelevenítését kéri.
Amint már beszámoltunk róla: ez a
piaobiró a piac általános ellenőrzésével foglalkozna. Szükségesnek mutatkozik ezenkívül egy bizottság felállítása is, amely az árakat naponta megállapítaná Ebbe a bizottságba belevonnák a kereskedelmi és iparkamarát,
valamint a délvidéki iparosok és kereskedők szabad szakszervezetét, a termelőket, fogyasztókat egyaránt. Előreláthatóan a város már a közeljövőben
felállítja ezt a bizottságot.

Budapesten elfogták
dr. Benedek Pál
szegedi fasiszta Qgyvédet
(Szeged, junius 24) A szegedi rendőrség politikai osztályának nyomozása alapján Budapesten elfogták az
ott rejtőzködő dr. li«nedek Pál ismert
szegedi ügyvédet. Benedek az orvosi
kamarának, valamint a fasiszta ényk e d é d r ő l Ismert MONE-nak és a F.«*"oss Szövetségnek vort ügyésze, ezenkívül az elmúlt rendszerben a katon .i
kémelháritó osztály beosztottja volt.
A budapesti rendőrség azonnal őrizetbe vette és fcgyv-'res kíséretei
Szegedre szállítottak ügyében
egyelőre továbbfolytatják a nyomozást
m a j d rövidesen átadják a szegedi
népügyészségnek.
A szegedi rendőrség politikai osztálya felhív mindenkit, aki dr. Benedek Pál mulbeli ténykedéseiről tud,
hogy a legrövidebb időn belül jelentse
a politikai osztályon a rendőrpalota
második emeletén

(Szec ed. junius 24.) Vasárnap délután Szegidre érkezett a néhány hét
óta Magyarországon tartózkodó Kahelievszk'i orosz zeneszerző és. Jelena
Konjukova nyelvészsna, a Voksz, vagyis
az idegenekkel való kulturális kapcsolatokat ápoló szovjet társaság titkárnője. Mindketten még két orosz tudós
társaságában főként néprajzi kutatások
céljából tartózkodnak
Magyarországon.
Szegedre elkísérte őket Zilahy
Lajos
iró, a budapesti Szovjet-Magyar Művelődési Társaság elnöke feleségével
és Rotov Mihály titkárral. A szovjet
tudósokat a városházán dr.
Pálfy
György főiispán, dr. Antalffy György
elvtárs helyettes polgármester, Tombácz Imre elvtárs nemzetgyűlési képviselő, Róna Béla elvtárs és Gerő Dezső tanácsnokok, valamint Vörös József elvtárs, volt főispán fogedták. A
fogadáson megjelent Kartyenov gárdaalezredes. városparancsnokhelyettes is
kíséretével. Rövid köstoöntés után
a
város képviselőinek kíséretében Tápéra mentek.. Itt a tápéi gu/öngyösbokréta népi táncokat és népdalokat mutatott bc ősi magyar népviseletben. A
szovjet tudósak nagy
figyelemmel
szemlélték ezeket, a táncokat, ők maguk
is táncraperdültek
és hamarosan elsajátítottak egy-két magyar táncot. Nogy

érdeklődéssel figyelték az orosz népdalokkal sokban rokon magyar népdalokat is és igyekeztek megtanulni
azok dallamát.
A bemutató u'.án a város a Kerössyféle halászcsárdában ebédet adott tiszteletükre. Ezen dr. Antalffy
György
elvtárs helyettes polgármester pohárköszöntőt mondott é® örömét fejezte
ki, hogy a politikai kapcsolatok felvétele után mindjobban
kialakulnak
kulturális
kapcsolataink
is
a Szovjetunióval. Szavaira Kabeljevszky
professzor válaszolt és kifejtette, hogy a
két nép közeledésének útja
különösen
p, népi kultúrán
keresztül
történhet
meg. örömmel látta, hogy a két nép
népi kulturéja. táncai és dalai mennyire közel állanak egymáshoz. Beszédét
azzal a kívánsággal fejezte be, hogy
politikai és kulturális téren egyaránt
minél szorosabb barátság fejlődjék ki
a két nép között.
A tiszai halászs-zerszámok megszemlélése után a tudósoknak tovább
kellett utazniok Kecskemétre.
A velük Szegiedre érkezeit Zilahy
Lajos egyébként a Szovjetunió meghívására augusztusra Moszkvába- készül
előadások tartására, szeptember hónapban pedig a columbiai egyetem meghívására Amerikába megy.

Kabeljevszky professzor nyilatkozata
a szovjet és m a g y a r népi kulturáról
A Délinagyarorsvág munkatársa beszélgetést folytatolt Kabeljevszky néprajztudós, zeneszerzővel és először is
a két nép zen:kulturájának tapcsolatairöl érdeklődtünk.
— Legjobban összehozhatja a magyar zenét az orosz zenével, — mondotta Kabeljevszky —, ha a magyar
zeneszerzők nagy érdeklődéssel közelednek a népi forrásokhoz. Mi
is.
nemcsak a zenében, de áltatában a

eredménves razzia során 26 előállítás
történt, 17 személyt
őrizetbevettek,
többeket pedig kórházba utaltak. Az
őrizetbevettek legnagyobb részét tartós közmunkára küldik.

Veszedelmesen elszaporodtak
a mezei lopások
(Szeged, junius 24) Hétfőn délelőtt
ujszegedi gazdák küldöttsée j á r t dr
Antaffy György elvtárs, helyettes polgármesternél. A gazdák eioanaszolták, hogv az eddig is nagyarányú mezei lopások az utóbbi időkben még
jobban megszaporodtak és számtalan
esetben a sokszor éretlen ierménv*
tövestől tépik ki. Azt
javasolták,
hogy a város segítségével a tüzőrségekítéz hasonlóan szervezzenek csoportokat a gazdákból a termények
megőrzésére.
Dr. Antalffy György elvtárs kijelentette, hogy a város minden lehetőt
elkövet a mezei lopások megakadályozására, de mivel nincs módjában,
hogv minden földre külön rendőrt
állíttasson, -ezért egyelőre nagyon helyesnek tartja a gazdák által felvetett kollektiv védelmi raidszert. Ennek megalakítására a legsürgősebben
lehetőséget keresnek és a dolgot a
keddi tanácsülés elé viszik. A város egyébként a közbiztonság fokozá sa érdekében a szegedi rendőrség létszámának felemelését kérte a belügyminisztertől
A jerikói gazdák tigvanilven panaszos küldöttségben jártak dr. Pálfy
György főispánnál.

kulturában. Igen nagy jelentőséget tulajdonítunk a népi kultúrának. Ehhez
azonban nem kivülről keli közeledni, hanem alkotó érdeklődéssel, mint
Bartók zenéje tett?. Éppen ezért Bartók sokkal jobban érdeket bennünket, mint a többi európai zeneszerzők, mert a népi alapot vetette fel
— Házasság. Dénes Leó polgárzenéjében
mester és Kdler Ibolya junius 18-án.
— Ezenkívül — folytatta nyilatko- házasságot kötöttek. ((Minden külön
zatát Kabeljevszky professzor -— a éretsités hefvefct)
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György elvtárs, tiszti főorvos és dr
Kanyó Béla egyetemi tanár. Mindketten kifejtették, milyen óriási jelentősége van a száraz, világos, napsütéses lakásnak.
NAPIREND
Végül is az értekezletet Berényi
matlanságnak
azonban
az
idő
és
az
Árpád
elvtárs, mérnökszakszervezet;
(Debrecen,
junius
24)
A
SzociáldeJunius 25.
elnök zárta be.
mokrata Párt vasárnap délelőtt a egvüttmunkálkodás a nagy orvosa.
Nemzeti Szinház fél 8 órakor: Ve- nagyerdei stadionban
Beszéde befejező részében a követnagygyűlést
szélyes forduló.
tartolt. amelyen Szakosíts Árpád két kezőket mondotta Szakasits Árpád:
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne- és egynegyedórás beszédet mondott.
— A két munkáspárt együttműköKibocsátották
gyed 6 és fél 8-kor: Életre-halálra.
Beípolitikai kérdésekkel foglalkoz- dése történelmi szükségesség és nema
100 billiósokat
Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 va többek között a
következőket csak a munkásosztály, az ország kaórakor. H a j n a l t őrjárat.
mondotta:
tasztrófája volna, ha ez az együttmű(Budapest, junius 24.) A Magyar
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
— Roppant feladatok súlya nyomja ködés megbomlana, vagv akár csak Távirati Uroda jelenti, hogy a Magyar
fei 8 Órakor: V i h a r a tán.
vállunkat. Szükség volna a nemzeti meg is lazulna. Erre azonban szeren- Nemzeti Bank az 1946 junius 3-i kelteSomogyi-könyvtár nyitva 9-töl este 7 erők teljes egyesítésére. A n n á l sajná- csébe nem kerülhet sor, mert mind zésű 100 millió milloengős cimletü banklatosabb. hogy egyre sűrűbben merül- a két párt vezetői szilárdan e( vannak jegyek kibocsátását hétfőm megkezdte
óráig.
nek fel olyan jelenségek, amelyek sür- tökélve arra, hogv ©zt a szövetséget
ombikmmmmr
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután getően parancsolják a
demokrácia fenntartják és megerősítik.
4 óráig.
harcosainak és híveinek, az öntudatos
A Szociáldemokrata Párt főtitkáA z afovői hídépítőkért
Muzeum zárva.
dolgozó tömegeknek készenlétét. Nem rát beszéd© ©Imondása után a nagy(Szeged fundus 24.) Hírt a d t u n k arról
; régiben lezajlott egy politikai válság. gyűlés résztvevői szűnni n©m akaró
SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRÁK: \ de a krízis n©m m f l t el- A feszültség lelkes ünneplésben részesítették.
á társadalmi megmozdulásról, melyBorbély József Tisza Lajos-körut 20, Jjelei minduntalan kiütköznek. A KisMarosán György nemzetgyűlési kép- nek keretén belül Szeged lakói az
Nagy Gy. örökösök K. Hangay Levente : gazdapárt jobboldala újra és ú j r a viselő mondott záróbeszédet majd a a!g'-5i hidénitők segítségére siettek
dir. Boldog asszony-sugiárut 31, Zakar válságot idéz fel.
köróba hiak engedve, Kéthly
Ánna Hétfőn délelőtt Szegedről meglátogatörökösök K. Máthé Mihály ValériaMagyarország külpolitikáját a kö- nemzetgyűlési képviselő
emelkedett ták az akció megbízottai az öntudatos
vetkezőkben vázolta:
szólásra és a badifovolvkérdésben tett munkásokat, és átadták a gyüités egv
tér 1.
— Külpolitikánk tiszta és világos. "megnyugtató kijelen'éseket A nagy- részét: 10 kiló sót. 2.5 kg. paprikát.
1000 ciga— As adépengö j a n i m 25-én A nagyhatalmak között még fennálló gyűlés az Internacionálé hangjaival 200 méter mbavásznat
rettát, és 120 kenderzsákot A gyűjkrízis bizalomhiányból ered. A bizal- ért véget.
290,000.000 p e n g ő .
tés még folyik és ismételten felhívunk
mindenkit: segítsenek, hogy a bizott— Idöjárasjcieoíes- Várható időjáság segíthessen.
rás kedd estig: Mérsékelt délnyugati '
i'ww w i w r
és nyugati szél,
felhőátvonulások, 1
:
—
A
magyar
nemzet demokratikus
többfelé záporeső, zivatar. A hőmértörténelme cim©n junius 27-én előseklet átmenetileg emelkedik.
adássorozat kezdődik a M K P Kálvin— Ujságirószövetségi közgyűlés- A
Szövetkezetek segítsék elő a z é p í t ő a n y a g beszerzését
téri székházában Szeged értelmiségei
Magyar Újságírók Országos szövetszámára. A mult kormányzati rendreesége Délkerületének szegedi csoportja
(Szeged, junius 24) A
földreform éven belül is nehézségekben ütközik,
szerdán, 26-án este 7 órakor rend- házhelyosztásainak gyors és sikeres tehát komolyan kellene foglalkozni rei tudatában voltak annak, hogy mikívüli közgyűlést tart az Újságíró- végrehajtása körül felmerült problé- illetékereknek olyan szövetkezetek lé- lyen óriási befolyással bír a nemzetre
a történelem. Azon a címen, hogy „maotthonban. "Az összes tagok pontos m á k ismertetése és megbeszélése vé- tesítésével, amelvek könnyebben be
gvar" történelmet tanítanak, naigv vomegjelenését kérjük.
gett a szakszervezeti bizottság,
a tudják szerezni a házépítéshez szük- násokban el is mondták, hogy mi tör— Előadás a társadalombiztosítási mérnökszakszervezet és a helyi szak- séges anyagokat, m i n t az egyének. tént a múltban, de azt elhallgatták,
orvostanról. Dr. Csépai Károly, a bu- tanács szorííbaton délután értekezletet
Földes Miklós az OFK helyi kiren- miért nem szolgálták a történések a
dapesti egyetem c. rk. tanára. OTI tartott a bőrklinika előadótermében. deltségének vezetője a települések r'S nemzet érdekeit. Dániel Gvörgy, a metőorvosigazgató 25-én, kedden
dél- Bcrénvi Árpád mérnökszakszervezeti házheívigénvlések rendeletét és cél- gvár demokratikus történelem alapos
előtt 11 óra 30 perckor a bőrklinika elnök megnvitó szavai után Sebestyén j á t ismertette.
ismmőie ismerteti oknyomozó alapon
előadótermében >A társadalombizto- Endre főmérnök a házhelyosztás vá•— A rendeletnek egyetlen főcélja nemzetünk múltját négy folytatólagos
sítási orvostan egy© térni oktatása, rosépítési \ onatkozásairól és a tele- van: a nincsteleneket, a kétkézi mun- előadásban. Érdeklődőket szivesen lát
cimmel előadást tart.
Érdekődőket pülés anyaggazdálkodási kérdéseiről kásokat kivezesse a pincelakásokbóL a rendező*"'"
tartotta ve'.itettképes előadását.
szívesen látnak.
tuberkolözis fészkekből és megnyissa
— A zsidó hitközség iunius 27-én.
Ismertet'.© a rendeletnek azt a ré- előttük az egészséges saját otthon le- raütör+ökön déhrtáh R ódakor a kioszX Páter-Pál napján reggelig tartó nagy
szét. amely szerint annak, aki házhe- hetőségét — kezdte előadását Föl- tás ra kerülő tárevak iigvéhen a résd
„Arató bál" az Ipartestületben.
ternnrómben értekezletté bivja a h't— Eljegyzés. Mertlik Rózsika és Zsi- lyet kap 5 éven hiellU építenie kell des Miklós
A települések közegészségügyi kér- köz'-érr tagiait es a* üev fontosságára
ga Kálmán jegyesek. Minden külön rá, k ü o n b e n elveszik tőle. Ez természetesen
anyaghiány
miatt
még
öt
déseivel foglalkozott még dr. Viola valő tekintettel megjelenésüket kéri
értesítés helyett

H Í R E K

iSzakasits Árpid a belpolitikai feszültségről
és a munkáspártok együttműködéséről

Otéven belül építeni kell a kiosztott
házhelyekre

BRILIÁNST, ARANYAT.

EZÜSTÖT

legmagasabb áron FISCHER ékszerész vásárol — elad. Klauzál-tér 3.

Kiadták az intézkedéseket
a szombati élelmezési értekezlet
határozatainak végrehajtására

Koalíciós
francia kormány alakult
(Páris, junius 34.) Bidault vasárnap
megalakította kormányát. Bidault kormánya nem különbözik a Gouin vezetése alatt álló legutóbbi kormánytól.
Az uj kormány is a három nagy párt,
a szocialista, a kommunista és a köztársasági népmozgalom
megegyezésén!
alapul. A radüvál szocialistáit nem fogadták el a kormányban való részvételre való felhívást.
— internálták Erdélyi Gyulát. Erdélyi Gyulát, az ujszegedi kendergyar
volt katonai parancsnokát a szegedi
népbiróság nem jogerősen egyévi börtönbüntetésre Ítélt©. Erdélyit a népbiróság ítélethirdetése u t á n szabadlábra
helyezte, ügye a szegedi rendőrség
politikai osztályára került és itt elrendelték azonnali internálását.
— L u g k ^ e i ivót - Skurszki M á r i a
3 éves szegedi kisleány játszogatás
közben tévedésből lugkövet ivott. A
kisleányt súlyos, de nem életveszélyes állapotban a szegedi belgyógyászati klinikára szállították.

(Szeged, junius 24.)
Részletesen
beszámoltunk arról az értekezletről,
amelyei) szombaton délben tartottak a
városházán abból a célból, hogy megbeszéljék a munkabérek és az árak közötti nagy különbség miatt bekövetkezett válságot és lehetőleg könnyítsenek
a város fizikai és szellemi dolgozóinak
keserves helyzete.,.
Az értekezlet határozatainak végrehajtáséról dr. Pálfy György főispán,
közellátási kormánybiztos most adta
ki hivatalos hirdetményét. A hirdetmény felhivja az érdekelt szegedi vállalatokat, hogy termeivényeikbői önkéntes

felajánlásokkal

segítsék

elő

a

ajánlását követeljék mérsékelt áron.
A felajánlott árul? összegyűjtéséről gondoskodjanak.
Fontos poní'ja a
hirdetménynek,
hogy az iparigazolványok
nélküli kereskedőket, üzéreket és feketézőket kitiltja
a piac területéről. Felhivja a
s ott csak
kereskedők

Az „atyailag" ütlegelő Piirqly
százados népbiróság előtt

A Központi Gáz és Villamossági Rt.
szegedi üzeme felhatalmazást kap, hogy
az -általa szolgáltatott) ipari áram 25
százalékának ellenértékét az 1938. évi
áramdíjak élelmiszerek és iparcikkek
árainak figyelembevétele mellett, a
vállalatoktól természetben kövelelje. A
hirdetmény kilencedik pontja megbízást

(Szeged, junius 24.) A népbiróság
Félegyházy-tanácsa hétfőn kezdte tárgyalni a háborús és népellenes bűnökkel vádolt Purglu Tamás volt eentesi
százados ügyét. Pur.gly a vádirat szerint 1944-ben oroszországi hadműveleti területen a polgári lakossággal
szemben kegyetlenkedett és ezek közül
sokat kivégeztetett. A mezőkön levő
buizakereszteket felgyújtatta, a polgári
lakosságtól a háziállatokat elvetette.
A beosztottjain 1942-től folytatólag ütlegelte és kínozta.
A vádlott tagadta a terhére rótt cselekményeket.
A népbiróság
tanukat
hallgatott ki. Tanúvallomást tett többek között Németh János voltl törzsőrmester is, aki a vádlott századánál
volt szolgálatvezető. Németh a politikai rendőrségen tett) terhelő vallomását

rendszeresen
ellenőrizzék
őstermelők
és
jogosított
árusítását
engedélyezzék.

munkásság ellátását. Felhívja a kormánybiztos a konzervgyárosokat és a
vidéki kereskedőket, hogy a szegedi
piacon általuk felvásárolt minden fő- ad a szegedi

got, hogy a vidéki kereskedők és konzervgyárak vásárlásait ne korlátozzák,
de az általuk felvásárolt árunak a város területéről
való kiszállítását
csak
abban az esetben engedélyezze, ha. husz
százalékos
beszolgáltatás
teljesítését

igazolták. Felhívást intéz a hirdetmény
a bolgárkertészetek és nagyobb gazdaságok vezetőihez, hogy önkéntes mérsékelt áron főzeléket vagy gyümölcsöt
ejámljanak fel a munkásság ellátásának
céljaira. Ezzel kapcsolatban az elsőfokú
közigazgatási hatóságok vezetőit arra
utasítja a hirdetmény, hogy a nagyoob
gazdaságoktól és bolgárkertészetektől
főzelékfélét, gyümölcs és burgonya fel-

(Budapest, junius 34.) A postavezérigazgatóság közli, hogy junius 24-től a
posta; távíró, távbeszélő és rádiódljak
a jelenlegi dijak húszszorosára emelkednek. A díjszabás szerint a 20 gramos levél dija helyben 240. vidékre 400.
külföldre 1600 milliárd pengő. A levelezőlap helyben 160. vidékre 240. kül
földre 1000 milliárd pengő. A közönséges távirat szódija 200 milliárd. Helyi beszélgetés vidéken 240 milliárd; A
rádióelőfizetés dija 4 billió.

piacrendészeti hatóságot és cz államrendőrség főkapitányságiát, a piacot

Községi.
Élelmiszerüzemzelékféle, tojás, burgonya és gyümölcs nek, a Munkásszövetkezetnek,
az Újjáhusz százalékát a munkásság által meg- építési Termelő és Értékesítő
Szövetfizethető mérsékelt áron
munkásellátás kezetnek, hogy munkásellátás
célfára
— Eltűnt két méhcsalád- csikós J6- céljára szolgáltassák be. Utasítja
a gyűjtsék össze a felajánlott,
illetve bezsefné Szőregi-ut 56. szám alatti la- kormánybiztos a piacreindészeti hatósá- szolgáltatásra
előirt
élelmiszereket.

kostól ismeretlen tettesek tiz keretes
méhkaptárt elloptak, két méhcsaláddal. — Raffai János szegedi MÁV
nyugdíjastól ismeretlen tettesek hoszszabb idő óta ruhaféléket és ágynemüket lopkodnak. A rendőrség nyomoz.
— A náci gyilkosok ujabb százezer áldozatát találták meg. Berlinből
jelentik: A Zethrin melletti erdőben
"német parasztok ujabb tömegsírt fedeztek fel, amelyben 100 ezer náciáldozatot leltek. Az áldozatok nagyrésze szovjet katona, akik a rossz
bánásmód, az éheztetés és a járványok következtében pusztultak ej.

HuszSzoros postai áremelés

Felhivja végül a hirdetmény a mun
káltatókat, hogy a munkások kalóriajárandóságát a lehetőséghez képest természetben szolgáltassák ki és mindent
kövessenek el, hogy lehetőleg hetenkdnt két alkalommal a munkásság főzeléket és egyizben gyümölcsöt kapjon, A kalória természetbeni kiszolgáltatása céljából veigyék igénybe a kijelölt három szövetkezetet.
A kormánybiztos hirdetménye végül
megjegyzi, hogy a rendelkezések végrehajtásáért személyesen teszi felelőssé
a végrehajtásra kötelezett) közhivatalok. közintézmények vezetőit.

megmásította

és a vádlott

mellett

tett

vallomást. Irházi Lajos. Bán István,
Nagy Sándor. Mai Mihály. Balogh Rozália, Szentirmai Ernő és Szöllősi József tanuk mind a vádlott mellett vallottak. Eddig mindössze az bizonyo
sodott be, hogy beosztottjait ütlegelte,
de mint a tanuk mondották, azt „atyailag" tette. A tárgyalást holnap folytatják.

DELMAGYARORSZAG
A u g u s z t u s 1-ig mindenki m e g - !
kapja élelmiszerjegyeit
(Eudapest, junius 24.) A közellátásügyi miniszter kijelentette, hogy augusztus 1-töi mindenki megkapja élelmiszerjegyeit. A kereskedők is részeíülnek közellátásban.

S P O R T
E l b i z a k o d o t t s á g a e l l e n e r ő le
könnyen győzött « Szeged a z ezö
miatt feioeezakaöt mérkőzésen

SzAK—Ferencváros b : 3 (3:2)
Elmaradt a várt nézöcsucs a SzAK
—Ferencváros mérkőzésen, azért igy is
mintegy 3000 néző előtt kezdődött a
mérkőzés Molnár játékvezető késése
miatt jóval később a kitűzött időnél. A
Ferencváros tzen a mérkőzésen is ifju•vágá játékosokkal szerepelt. Csikós —
Csiszár, Berta — Hernádi, Lakat, Nagy
— Kapitány, Kocsis, Mik,e, Kertész,
Gyetvai összeállításban). A SzAK a már
jelzett összeállításban játszott.
Mindjárt kezdés után a közönség
heves biztatása közben rohamoznak a
SzAK csatárat Csikósnak
többször
kell beavatkoznia, eiőbb Báló, majd
Ladányi lövéséit védi a zöld-fehér kapusi A 16. percben Nagy Anti lesről
ifut és Csikóst is kicselezve, rúgja a
piros-feketék első gólját A játékvezető
gondolkodás nélkül megadja; pedig a
partjelző beintette a lest. 1:0! Ladányi
os Hernádi szövögetik szépen a SzAK
támadásait. A 23. percben a hátrahúzódott Gyetvai hazaadásál
Vörös elcsípi és már 2:0! A 32. percben Kapitány beadása Bakóhoz száll, a fiatal
kapus kiejti a labdát, ezt Miké besodorja. 2:1. Egy percre rá Vörös -okos
labdájából Hernádi háromra emeli a
szegedi gólok számát. A SzAK védelme
rosszul áll a lábán. Egy keresztlabda
Gyetvait üresen találja; aminek „békebeli" Gyeltvai-gól az eredménye. 3:2.
A második félidőben egyre sötétebb
lesz az ógalja. A Ferencváros rohamoz
ós a 6. percben Szabó felszabadító rúgása Mike elé pattan, a center a kapuoa ragadt Bakó meliefi kiegyenlít. 3:3!
Erre rákapcsolnak a piros-fekete csatárok és a ». percben Nagy, a 14. percben ismét Nagy és a 15. percben Hernádi revén inakra növelik a gólok számát. A 12. percDcn eleredő hatalmas
eső egyre jobban zavarja a játékot és
Molnár játékvezető a 21. percben lefújja a mérkőzést.
A mérkőzés lejátszására az eső csillapultával még lett volna idő, de Molnár játékvezető
hosszas huza-vona
u'ián végleg lefújta.
A mérkőzés jó játékot és ebben az
arányban is megérdemelt szegedi győzelmet hozott, bár az első félidőben a
helyi csapat nem mindig volt meggyőző, mert elbizakodottan lebecsülte ellenfelét s csak a 3:3 után bizonyította,
nogy
ország egyik legkiegyensúlyozottabb csapata. A ferencvárosiak fiatalok, tehetségesek, de még nem érettek az OB légkörérta
Egyénileg a SzAK-játékosok közül
a végig jől játszó két összekötőn) kell
liemelni. Báló és Vörös is jó formáról
lettek tanúságot. Nagyot góljai dicserik. A két fedezet ezúttal halványab,>an játszott. A védelemben Kakuszi
volt a legjobb, Gyuris és Szabó a további sorrend. Bakó sokat bizonytalan^
kodott.
A Ferencvárosban találjuk meg a
mezőny legjobbját Mike személyében,
elől is, hátul is sokat dolgozott és ereiéből még a gólüövésre is tellett, Csioóst, Lakatot, Kapitányt és Hernádit
említhetjük még meg, Gyetvainak is
voltak jó momentumai. A többieknek
méig sokait kell tanulni és erősödni.
Molnár játékvezető ezúttal csalódást
keltett, '
, .. ..
A többi OB-erodmények a kovetke<jok: DVSC—Csepel 7:5 (4:2). Újpest—
\ITK 4 4 (3:1), Kispest—SzAC Barát,ág 7:3 (1:0), ErSo-MaDISz—K. Barátá g 4:0 (1:0), Diósgyőri VTK—PVSK
3:0 (2:0), 7-uelói MaDISz—Győri ETO

2:0 o:oy

Barátságos mérkőzések. Szegiedi JT
-Budapesti JT 2:0 (2:0). GóMövő Ördög
(2). — SzATE törpe-^Kalmár törpe 2:0
Vízipóló/ SzMTE—Szentesi
MAV
9-0 (5:0). Az SzMTE Szentesen föiényei-en győzött. Az SzMTE hátralevő bajnoki mérkőzései. Junius 29: SzMTE—
Cegléd, junius 30: Kalocsa—SzMTE. július 7: SrMTE— Orosháza, julius 14:
SAMTE—Békéscsaba, julius 21: Szolnok—SzMTE, augusztus 4: SzMTE—Vá
f.; rhel '.

UUtáteak
Egy szegény újságíró kalandjai
a szeged —békéscsabai
vonalon
egyetlen
fejezetben
Fiatal demokráciánk most indid
nagy rohamra, hogy augusztusban a
gazdasági stabilizáció útjára léphessünk. Minden dolgozó ennek a tudatában végzi korgó gyomorral, de
lankadatlan
energiával
termelő
munkáját. Bízunk benne, hogy erőfeszítéseinknek eredménye lesz. Miként a gyárimunkás
gépe mellett
termel javakat, az újságíró hitet, lelkesedést „termel" és utat mutat Írásaiban a hívőknek és bizakodóknak.
Ezek a gondolatok fordultak meg az
újságíró agyában, amikor min api
utazása alkalmával
egy egész közönséges, mindennapi,
mégis megdöbbentő élményben volt része.
Az újságírónak, aki történetesen
azonos e sorok Írójával, a napokban
vidékre kellett utaznia.
Boldogan
ült fel a Békéscsaba felé induló vonatra, amel<y hite szerint gyorsabban röpítette utja végcélja felé. Aki
keveset utazik, az ilyen ut alkalmával tudja lemérni az államvasutak
ujjáépitési munkáját, amikor a vonat menetrend szerint fut be állomásokra és az utas ma már aránylag kényelmesen utazhat.
Mint csendes szemlélő, kíváncsian
vettük szemügyre útitársainkat. Beszélgetésükből egy-egy párbeszédet
elkapva, nem volt nehéz megállapítani, hogy kikkel van dolgunk.
Többek között az egyik feltűnően
kikészített hölgyről például az első
pillanatra
meg lehetett állapítani,
hogy nem tartozik a dolgozók társadalmához és az egész kupét betöltő,
külföldi címkékkel teliragasztott bőröndök sem az utolsó ruhadarabkáikkal vidéki csereüzletek után utazó
inunkásasszonyok látszatát keltették.
Nem kétséges, állapítottuk meg magunkban, hogy ezek az emberek
nyaralni utaznak. Hamarosan bajba
is került szegény újságíró e díszes
társaságban, mert az egyik ur hozzáfordult és atyailag tette fel a következő kérdést:
— ö n hány gramért kap lakást
és ellátást?
Nyilvánvaló, hogy minket is nyaralásra indulónak nézett és nemkevésbé biztos, hogy a g romokat aranyban értette. Miközben erős zavarral
simogattuk meg zsebünkben néhány
milliárdunkat,
szégyenkezve világosítva fel útitársunkat, hogy bizony
nem nyaralni utazunk.
Nemsokkal
később aztán a pesti feketézőknek
ezek a koronázatlan királyai és királynői Kakasszék fürdőn
leviharzottak nagy lárma és viháncolás közben a vonatról.
Utánuk nézve az jutott eszünkbe,
hogy amig derék munkások babon
és borsón tengődnek, addig ők könynyen szerzett „dolcsi" és „sárga"
birtokában
gyógyfürdők vizébeml
mossák le a „fáradságos" munkájukban rájuk rakódott
szennyet. Ha
ugyan a viz lemoshatja, még ha
olj/an lúgos is — a lelkek szennyét.
A vonat rövid várakozás után elindult. A kupéban egyedül maradva
elgondolkoztunk,
amint a kerekek
zakatolták:
„Kenyeret! Jó pénzt!
Rendet!"
Igen. Ezt akarja a dolgozók társadalma és azt, hogy a dolgozók bőrén lelkiismeretlenül élők oda menjenek nyaralni, ahová valók: az interViálótáborba!
(—rti)
—oOoltácz Lajos 36 éves kicbelsbergtelepi pék szomszédjához az elmuit
éjjel ismeretlen tettesek betörlek. A
derék pékmester szomszédja kiáltozásaira segítségére siettek, de a betörők megtámadták és vállonszurták.
A rendőrség nyomozást inditott.
— a szegedi népiig}észségre Kísértek «et demokra ciaeiiencs ízgafOf
Rill József 54 éves öcsödi lakos többek előtt az ország vezetőire tett
becsmérlő kijelentéseket, továbbá felekezeti és faji izgatást követett el és
az oroszok ellen is uszított. — Ifj.
Gombos Illés 31 éves ujsomogyitelepi
lakos egy veszekedés során a demokrácia alapintézményeire és magára a demokráciára tett becsmérlő
kijelentéseket- Mindkettőjüket a szegedi népügyészségre kisérték cs kihallgatásuk után dr. Kilyén István
népügyész előzetes letartóztatásba helyezte őket.
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Ma délután 7 órakor a M K P kerületi és üzemi kulturveaetői értekezletet,
tartanak Arany János-utca 2, szám a.
Ma délután 5 órakor a M K P kerületi és üzemi propaganda vezetői értekezletet tartanak Arany János-utca 2.
6zám alatt.

Szakszervezeti hireh
A Szakszervezeti
Bizottság
felhívja a
munkanélküli kazánkovacsokat, ácsokat,
szerelőmunkásokat és központi fűtésszerelőket, hogy vidékre (Almásfüzitő, Komálom m.) való munkaúaáilítás céljából
a szakszervezet titkári irodájában jelentkezzenek junius 15-ig.
A magánalkalmazottak
szakszervezete
felhívja a zartai bak figyelmét, hogy a kollektív szerződések crtelméoen a magánalkalmazottak mindenkor eiöre és egy dszszegben fizetendők. A hétközi G. F. emelések és a Kalória fizetésének esedékessége
csütörtök. Felhívja továbbá a szakszervezeti, az ü. b. tag és bizalmi kartársakat,
hogy állandóan ellenőrizzék a kifizetések
pontos idejét.
A famunkások
szakszervezete felhivja
lagjaii, hogy aki 8 heti tagdijánál többéi
van elmaradva rendezze Uguijhátraiékát,
ellenkező esetben töröltetik a tagok sorabűi.
A zenészek szervezete 25-én, kedden
délután tei 4 órakr taggyűlést tart a székházban.
Orvosi
szakszervezet feihivja adóközössegi tagjai figyelmet, hogy a julius
havi nzeteoi csopoitok a hirdető tabián
ki vannak ruggesztve.
A keményseprömunkások
26-fri. szerdán üeluian 3 ora„cr taggyűlést tartanak
a szakszervezeti székházban.
Az egeszsegugyi
alkalmazottak
szakszervezete 2b-»n. szeidan deluian 5 orakor vezetosegi es bizalmi együttes üiest
tart az orvosok szakszervezeteben.
A kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezete teinívja hátralékos tagjait, hogy
a ho végéig leltéuenui rendezzek tagdtjjárulékaikai meit különben a vezetóseg a
tagok boiaooi törli és ujabb felvételt azután nem eogedeiyezhet.
Az egészsegugyi
alkalmazottak,
szakszervezete leiiuvja tagjan, hogy a tagjaruiehOt nunden szerdán pontosan fizessék
be. Pénztár: 2—5 Oiaig.
Az orvosi szakszervezet 26-án, szerdán
délután b Orakor vezetosegi ülést tart a
szakszervezeti helyiségben.

Befőzőszerek
Szeredaináí
Cserzy Mihály-u. 3.
és Kárász-utca 10.

Apróhirdetések
Foglalkozás
M e g o s z t a n á m közelben levő tanyai
lakásomat
takarításért
jószágtartássa'.
Gyé/ény talpon eladó. Appcnyi-u. 19.
Belvárosban bútorozott kis szobáért
kézimunkát vállalok „Szép, tiszta" jeligére.
Gyoml&Iásra fiukat készpénzfizetéssel
felveszek. Varga, Dugonics-tér 2.
Ujszegedi
kertészetbe kapálni és
gyomlálni tudó állandó munkásokat keresünk természetbeni élelmezéssel és fizetéssel. Jelentkezés délelőtt 9 órakor »
bőrklinika portásánál.
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R á d i ó . Ttleiunken 2+l-es kitünö állapotban élelemért és Iáért elcserélhető.
Haló-u. 7. 1. em. jobb,
8 k g gépolajat elcserélnék fáért, élelemért Brüsszeli-körút 19.
Szegesdrótárt, 1—2 literes lekvároi
üvegért, zománcos bödőnert barackot adós.
Dugonics-tér 4, fsz. délelőtt. Csiky.
Gyümölcsöt adok vitrinért
Csiky,
Dugonics-iér 4, fsz. délelőtt.
ízléses, modern mélykocsi elcserélhető szuper rádióért vagy női kerépkárért
Hétvezer- u. 33, emelet.

Adás-vétel
Béiyeggyüjteméayt, tömegbélyegei
veszek. Falus bélyegkereskedés, Iskola,
utca 29. fogadalmi templommal szemben.

Hathónapos süldő eladó. Uj inganyag
szemesert vagy pénzért Gera, Tanítót
kukért 13.
E e y gyermekágy eladó Fodorra. 15.
Fél szobabútor mosdóval eladó. Árviz-u. 34b.
200 k ó v e here, egy plüssdivány, rézGyakorlott
üst, cimbalom és egy Konyhabútor eladó.
Püspők-u. 12, Zsibárus üzlet.
Mész minden mennyiségben beszelokeieies helyesírással keresünk, /vjaniaiot rezhető (Róka-utca) Bem tábornokra. 10.
„Gyárvállalat" jeligére kiadóba kérünk. szám alatti kereskedésben, a nagyállomas
közelében.

gép- és gyorsirőnöt
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KEDD, Junius 25.
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna.
V.OO: Hirek, műsorismertetés, 7.20".
Reggeli zene. 8.00: Előadás.
8.15:
Hanglemezei;. 9.00: Az 1. horwédkcrületi zenekai" játszóik. 10.00: Hirek. 10.10:
Hangiemezek. 10.30: Rádióiskola. 11.30:
Előadás. 11.45: Műdalok. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12115: Jazz. 13.00: Előadás. 13.15: Kiss Judit zongorázik,
Brodszky Ferenc gordonkázik. 14.00:
Hirek
14.10:
Vöröskereszt-közlemények. 14.20: Miklós í ita énekel. 14.40:
Hanglemez). 15.00: Helyszíni közvetitós
a gyógyhelyi bizottsági kiállításáról, 15
órai 15: Rádióéskoia. 15.55: Műsorismertetés. 16.00: Hirek 16,10: Falu Tamás
versei. 16.30: Környei Kálmán szalonzenekara játszik 17.00: Párthiradó. 17
óra 20: Hanglemezt. 17.30: Rádióbeszélgetés a tudományok és a tudósok helyzetéről, 18.00: Hirek 18.05: Vöröskereszt-közlemények. 18.15: Mit üzen a
rádió? 18.45: Falurádió. 19.10: Köztünk
maradjon. Közvetítés a Pódium-kabaréból. Az I. rész után körülbelül 20.40:
Hirek, sporthírek Előadás után
kb.
22.00: Hirek és krónika orosz nyelven.
22.10: Hirek. 22.30: Műsorismertetés.
22.35: Vöröskereszt-közlemények. 2245:
Hanglem üzrevü. Közben 23.00: Napi
hírösszefoglaló. 23.10: Hírek és krónika angol nyelven, 23.20: Hirel; és krónika francis nyelven. 23.30: A Hanglemezrevü folytatásai.

Budapest 11. 18.00: Lucienne Boyer
énekek
18.15: Gyermekbarátok műsora. 18.30: Jazz. 19.05: Szövetkezeti
negyedóra. 19.20: Bayer: Babatündér.
19.30: Rádiószabadegyetem.
Előadás.
20.00: Jazz. 20.35: Mészáros György hígadul. 21.00: Hirek. 21.15: Shakespeeretől Gárdonyiig, 22,15: Szimfonikus
zene.

Lakás
R ó k u s i emeletes, utcai egyszobás konyhás lakásomat (disznótartás lehet) elcserélném kétszobásért „Nagykörúton belül*
jeligere.
Egy szoba konyhás lakás kevés bútorral atadő, víztorony közelében, érdektődni Petöti Sándor-6ugárut 37a. özv.
Kiss Jánosnenál.
M a g á n o s nőne! bútorozott szoba
kiadó eleiemért Zerge-u. 12.

Kütöniélék
B ő r k a b á t o k javítása, festése szakszerűen készül Csordás börruhakészitö
mesternél, Szent Miklós, utca 7. Felsővárosi templom mögött.
H á z a s s á g o k a t eredményesen, diszk*
réten közvetit Papp, Csusa uica 34.
Gyermekkocsik, javitások, lakatos és
gépmunkák elsőrangú kivitelben. Tisza
Fémipar, Rigó-utca 38.
Megvételre, vagy kölcsönbe keresek
szegedi FeJsó-Szakipari Iskola 1923—24-es
tanév közös értesítőjét. Értesítést a kiadóhivatalba kérünk.
Elveszett szombat reggel 9 óra tájban egy vereslarka üsző a Marx-téren.
A nyomraverefö jutalomban részesül Haller Sándor, Osz-u. 4.
Felelős szerkesztő: GARDOS SÁNDOR
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ
Kiadja.:
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókairatca 4
Telefon: 493 és 103
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
Telefon: 325
A H Í R L A P K I A D Ó KFT NYOMÁSA

