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Van bátorságuk —
Vannak emberek! akik csodálatot,
elképedést, megdöbbenést és ki tudja
még mit váltanák ki társaikból bátorságukkal. De milyen bátorságukkal?
Nem olyan hőstettekről van szó, amelyekkel az elmúlt viharos években valami emberit, feltűnőt cselekedtek volna a közösség! vagy akár egyének érdekében. Ezúttal nem is az újjáépítés
hősoiről akarunk bsezélni. Ugy mondhatnánk, az uj bátrakról emlékezünk
meg, akikkel lépten-nyomon találkozunk a közéletben, különböző munkahelyeken, hivatalokban, még, a mozi előcsarnokában is. Van egy- rétege a társadalomnak, amelyik it tmaradt a mult
rendszer hagyatékaként, mint az utcákon a szemét, vagy mint a magyar címeren a korona. Ezek először balálraváltan kuksoltak odahaza, nem tudták
mi- lesz, megmarad-e legalább az életük. Később már csak egyszerűen féltek. Rájöttek, hogy nem is olyan rossz
ez a demokrácia, nem volt igaza a propagandának, mégis csak érdemes volt
.ttmaradni. Kezdték jól érezni magukat, ki lehet ezt birni, mondogatták
egymásnak. Egész elviselhető ez a . . .
kicsit nehezükre esett, mégis kimondták a szót: demokrácia. Csak ne lenme
népbiróság, meg az a Béke-utca, a kommunisták ne volnának olyan erőszakosak, ne követelnék minden keretlegénynek, népnyuzó háborús bűnösnek a megbüntetését. Miért keli a „régi jó embereket bántani?" Kicsit féltek még
ösztönös öntudattal a munkásoktél, a
' földet lw\ctc ő !-. •-.•foktői, ogyszova'
a néptől, de -azért egyre jobban kezdték érezni magukat. Egészen jó lenne
ez a demokrácia, h a . . . a- régi helyeken
ott volnának a régi barátok, sógorok,
komák. Ha .. nem volna annyi kommunista, azazhogy- talán nem is baj,
hogy vannak kommunisták, Legalább
van kit szidnunk a drágaság miatt, még
hogy nagyon meleg van, nincs eső, egyszóval mindenért, ami baj és kellemet
len.
Igen, igen. Jó hogy- van Kommunista
Párt, mert ugy-e szórakozni is kell. A
legjobb politikai szórakozás pedig; a
rémhírterjesztés, de csak a kommunistákkal kapcsolatban. Azért van persze
aggasztó, ciszomoritó jelenség is. Néha
szomorkodnak a távollevők miatt. Nem,
nem a hadi foglyok sorsa aggasztja ókei.
Hát Istenem-, azok majd hazajönnek valahogy, de mi lehet azokkal-, akiit „szegények" elhitték a propagandát és elmentek nyugatra és mi lesz a „szegényekkel" akkor, ha hazajönnek? Ez a
fájó seb lassan, na nem is olyan- lassan, hegedni kezdett, megindultak a
„propagandától félrevezetettek" hazafelé. A népnek, a demokráciának nem
hiányoztak, mégis gyorsabban érkeztek, min-t az elhurcolt arany és gazdasági javaink. Igen, hát örökké nana maradhattak odakint. Elfogytak a magukkal vitt közpénzek, értékek,
eszükbe
kel-lett jutni, hogy nekik van „hazájuk"
is. Sorban,' rendben hazakerül mindenki-.
Hogy igy együtt va-nnafc, majdnem
mind a „régiek", megállapíthatják, most
már félni sem kell. Nem is félnek, ugyan
mitől, vagy kitől? Vég-e a fasiszta világnak, demokrácia van itt. A nyulszivü
gyávák felbátorodnak és egyre szemtelen, bbé válnak. Nem politikai bátorságról van szó. Régi „eszményeiket", elveiket gondosan elrejtik. Másképp nyilvánul mog bátorságuk. Kiállnak a közélet porondjára, esetleg egyszer-kétszer
pártot is cserélnek. Kiabálnak, szónokolnak, felelősségre vonnak, kikiáltják
magjukat a demokratikus erkölcs őrének. Van bátorságuk közéleti
szerepet
vállalni. Sokszor a- gyengébb idegze',tüek megborzongan-ak, milyen akrobataügyességgel tornásznak erősen kifogásolható multjukból egyre nagyobb és
fontosabb pozíciók felé. Miért ez a nagy
gyekezet, miért a verejtékes küzdelem? Nagyon egyszerű a felelet: igy
akarják elvonni a figyelmet múltjukról és igazi törekvéseikről.
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— Milyen buta paraszt.
Ezen is nevettek, nem pergett le a
festék az arcukról, a rúzs a szájukról.
Persze, nem mindegyik vágyódik Van bátorságuk -az önérzetbe vágó, osközéleti szereplésre, vannak akik meg- toba megjegyzésen ízléstelenül muelégszenek -a bölcsnek vélt kritizál ás- latni.
sak Egy-egy megjegyzésük elárulja,
Egyik na-po-n a Korzó Mozi utolsó
mennyire barátaik a népnek, mihez van
bátorságuk. A Péter-Pálnapi ünnepsé- előadása előtt hatalmas tömeg vá-rt a
gen, amikor a felvonulás elkezdődött, a pénztár előtt. Oldalról, ahogy az lenni
rendezők figyelmeztették a- kocsin ülő szokott, egymás után duródnak be „progazdákat, hogy vegyék le a kalapju- tekciósok", hogy soronkivül megkapj ák
kat. Sok nem vette le -a- kalapját. Az jegyüket. AMk a sorban- állnak, azok
egyik tribünön elhelyezkedő „urin-ök" természetesen zúgolódnak. Egy csinos,
jól mulattak ezen. Az egyik kocsin a jól öltözött nő a rendőrt okolja ai szagazda!
a lovat hajtotta, előbb vette i bályta-tanság miatt.
le Ica lapját és mikor a dísztribünhöz
— A régiek mások voltak. Persze,
ért, már fel is tette. Az „urinők" haho- ez sorban beengedi az „elvtársakat" —
tája közben az egyik megjegyezte:
mondja „bátran" és gunyo-san.
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— Miért nem állnak sorba — kiáltják többen is —, maguknak sem- jár
protekció, demokrácia van.
— Viszont balról jönnek — jegyzi
meg „szellemesen" egy ficsúr.
Kik jöttek „halról"? A bátor szellemeskedőkhöz hasonló dámák és ficsurok.
Vannak hát bátor emberek, akikben
nincs elég erkölcsi erő, becsületes önérzet leszámolni a behn-ük sűrűsödő arcátlansággal. Van bátorságuk izzadtan
törtetni, egy-egy megjegyzéssel szúrni,
becsmérelni mindent és mindenkit, aki
más-, mint öle. Van bátorságuk. Lehet,
mert a demokrácia türelme óriási De
szerencsére nem vég-telen.
Komócsin Zoltán

A belpolitikai helyzet tisztázása
legkésőbb keddre várható
(Budapest, juiius 5.) A Baloldali Nagy Ferenc, Rákos), Mátyás és Veres
Blokk végrehajtó bizottsága pénteken Péter © köztársaság elnökénél folytatdélelőtt megbeszélést tartott. A tárgya- tak megbeszélést és megállapították a
lások a küszöbönálló pártközi értekez- Baloldali. Blokk és a Kisgazdapárt érlet napirendjére vonatkoztak és ennek tekezletének napir endi pontj-ait. Ezen a
sorári megállapították, hogy elsősorban napirenden is kizárólag a stabilizációt
a stabilizáció biztosításával
kell fog- akadályozó politikai és szellemi kérdélalkozni. Ki keli küszöbölni a politikai sek megoldása szerepelt. A Baloldali
életből minden
olyan
momentumot, Blokk és a Kisgazdapárt valószínűleg
amely alikalma®
lehet
a
stabilizációelő-l szombaton,, de legkésőbb hétfőn ül ösz* ' - Áilet-fint-1,! nifto '••<•! r«'.sá»">
»'
r n •./, '•->-sjö; áll f., ' U I
Pénteken dékrtám Szakosíts
Árpád, 1 állapitól, napirendé! letárgyalja.

Minden remény megvan arra, hogy
z a tanácskozás teljes
eredménnyel
végződik és a rffagyar politikai élet az
elhatározandó változások folytán megnyugszik. A politikai helyzet tisztázása
legkésőbb keddre várható és azután sor
kerülhet a nemzetgyűlés összehívására
is.
Keddig eldől a részleges kormányátalakítás ügye is. Hir szerint néhány
• •.:••. *•-. . .i vb.
m - •• :
jónak.

Dénes elvtárs polgármester táviratilag kérte
Szeged pénzzel való folyamatos ellátását
Szigorú felhívás az üzleti záróra bei arfására — Ha kell, akár 200 rendőrrel ellenőrizteti az uj gazdasági rendőrség a piaci irányárakat
(Szeged, juiius 6.) Foglalkoztunk
vele, hogy Szegied az utóbbi időbennem kap megfelelő mennyiségű pénzellátmányt, igy napok óta nincs a városban elegendő pénz, ez pedig súlyos zavarokat okoz a város gazdasági életében. A munkások és tisztviselők nem
tudják rendesen megkapni a fizetésükei-,
igy nem bírnak vásárolni sem. Ezért
szombaton Dénes Leó elvtárs
polgármester táviratban kérte a kormányfilnököt és a pénzügyminisztériumot,
utasítsák a Nemzeti
Bankot, a legsürgősebben küldjön szegedi fiókjának pénzt,
mert csak igy lehet biztosítani továbbra
is a gazdasági élet zavartalanságát Szegeden. Kérte a polgármester azt is, hogy
Szeged pénzellátása folyamatos legyen.
Á nagyfontosságú gazdasági intézkedésekhez tartozik az is, hogy a város
közigazgatási hatós-ágja szigora
felhívással fordul a kereskedőkhöz az üzleti zárórák betartása érdekében. Amint

ismeretes, Dénes Leó elvtárs polgármester nemrég megállapította a nyiltárusitási üzletek záróráját Eszerint az üzletek 8-tól délután 3-ig kötelesek egyfolytában nyitvataxtanL Az élelmiszerüzletek árusítási ideje 8-tól l-ig és délután
3-tól 5 óráig tart. Amióta- az adópengőzavarok vannak, az üzletek nem tartják
be zár-órát, hanem legtöbb esetben már
délben bezárnak. A hatóság eddig nem
tudott megfelelő rendszabályokkal fellépni, mert a zárórára vonatkozó polgármesteri határozatot a belügyminiszter eddig nem- hagyta jóvá. Most azonban ez a határozat belügyminiszteri jóváhagyással szombaton Szegedre érkezett és ennek alapján a
polgármester
nyomatékosan felhívja,
különösen az
élelmiszer üzlet eket, de minden
egyéb
nyiltárusitási üzletet is, hogy a zárórát
pontosan tartsák be. Az élelmiszerüzletek tehát ezután minden délután is

kötelesek nyílva tartani 3-tól 5-ig és a
vevőket kötelesek kiszolgálni bármilyen érvényben levő pénzzel vagy- adójeggyel fizetnek. Aki ezt a rendeletet
nem tartja be, azt a közigazgatási hatóság a rendőrségen feljelenti és a gazdasági rendőrség a legszigorúbban jár
el vele szembem Az erre vonatkozó
polgármesteri hivatalos hirdetmény a
lapok pénteki számában jelenik meg,
de már most érvényben lesz és hétfőn
már be kell tartani.
Dr. Drégely József rendőrezredes, a
gazdasági rendőrség vezetője kijelentette, hogy a záróramegszegőket internáltatni fogja, ezenkívül
iparengedélyüket is megvonja. Kijelentette azt is,
hogy hétfőtől kezdve akár 200 rendőr
is rendelkezésére áll a piacrendészeti
hatóságoknak, hogy az irányárakra vonatkozó rendelkezéseknek
minél nagyobb érvényt
szerezzenek.

A külügyminiszterek kidolgozták
a békeértekezlet ideiglenes irányvonalait
(London, juiius 6) Az angol rádió
a külügyminiszterek péntek esti tanácskozásáról beszámolva
megia! lapítja, hogy váratlanul
nehézségek
merültek fel. A miniszterek majdnem
6 órán á t tárgyalták a július 29-i
békeértekezletre szóló meghívók kérdését. Molotov ragaszkodott hozzá,
Mirogy a négy nagyhatalom a békeértekezlet ügyvitelét még a meghívók
kiküldése előtt állapicsa meg. Határozottan ellenez-e Kína felvételét az
összehívó nagytalamak közé. Byrnes
kijelentette, hogy nincs kifogása az

ellen, hogy szabályokat jelöniek a ügyrend feletti vita.
békeértekezlet számára, természetesMolotov ezután javasolca, hogy térnek t a r t j a azonban, hogy az értekez- jenek á t Németország ügyére, mert
letnek meg keli adni a jogot s a j á t el- ezzel kapcsolatoson fontos bejelentéjárási szabályainak
megalkotására. seket akar tenni. Bevin hajlandónak
Hangsúlyozta,
hogy
a
moszkvai nyilatkozott -az első pontként a megegyezmény érteimében Kinának
ia hívókat, második pontként pedig Némeghívókat kibocsájtó nagyhatalmak metország kérdését a 'szombati ügyr e n d r e felvenni, ha
beleegyeznek'
között kell lennie.
Különböző egyeztető megoldásokat hogy a n é m e t kérdést nem tárgyalják
javasoltak, d-e Molotov ezeket elle- addig, amig az elsőben nem egyeznezte. Bevin osztotta Byrnes állás-1 tek meg. Az ülést ezután elnapolták.
p o n t j á t és kijelentette, hogy a világ- i A londoni rádió jelentése szerint i
béke ü g y i t nem akaszthatja meg az} kü'lüg. mmisztí ahelyett esek kidolgoz-
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t á k az ideiglenes irányvonalat a bé- j rási s z a b á l y a i n és kúlönbizo'ttsigor mok vehetnek r é z * , um-el ek háború- j küldöttektől a fogadalmat kivenni ha
jegyzőt
fceér^k. zletcn követendő eliárá-i
kat jelöl M minden e g y kidolgoz m- bon állottak nz illető vo.lt eJleiiséges; ások előbb az általa kijelölt
fogadják ek Gerő elvtárs, közlekedő
oályokra. E tervezet haroníit a i é g y l d ó békeszerződés számára. Ezekben á'lammat.
ügyi miniszter kiküldötte magaev;
küldte- -ilntszter értekezk ének M j i - I » l u t t - n e o k b a n csak azok az állatette a szaktanács kiküldöttének állás
foglalását és kérte az elnököt, hogy a
bizottság minél hamarább alakuljon
meg formálisan is és kezdje el a, munk á t Ennek a munkának első lépése a
jegyző demokratikus uton való megvá
lasztása, de semmiesetre sem a bizottságra való
rákényszeritése.
Munkatársunk felkereste még Komócsin Mihály elvtársat, a szakszerve
zetek megyei elnökéül, aki tagja egyik
A Belváros 1. külön versenyre hivla ki az összes szegedi
szervezeteket
városi tisztviselői tisztogatói bízott
((Szöged, julius 6). Jelentet ük már, Vállaljuk, hogy a kongresszusig 50 hogy a kulturgárdát megerősítjük és Ságnak és nyilatkozatát kérte Komóhogy az .MKP nagyssegedi pártbi- százalékkal felemeljük a tagiét/szá- havonta egy nivós kulturelőadásc csin Mihály elmondta, hogy a Kisga~a
zottsága versenyt rendez e g y . s szer- mot. 5. Vállaljuk, hogy a nem fizetők rendezünk. 14. Vállaljuk, hogy kivesz- dapárt részéről húzzák, halasztják
vezetei között. A versen v keretén arányszámát 10 százalékra lecsök- sziik részünket a kormányrendeletek munkát. Hiszen a reakciósok felé a
belül az MKP Belváros I. szervezete kentjük. 6. Vállaljuk,' hogy a szociál- gyakorlati végrehajtásából, illetve a Kisgazdapárt a legszebb arcot szokta
külön versenyre hivta ki valamennyi demokrata testvérpártunk tagjaival v é g r e h a j t á s ellenőrzéséből. 15. Vál- megjátszani. De hiába minden, mert a
szegedi szervezetet. A Bélváross 1. a jóviszonvt kiépítjük és velük a laljuk, hogy 'a nagyszegedi párbi- B-listázás alkalmával három jegyzőKözségpolitikai
tervének könyv készül, melyből az egyiket az* érszervezete és vezetősége a köveckéző legszorosabb bará'ti kapcsolatot meg- zottság
teremtjük. 7. Vállaljuk, hogy ú- és végrehajtásáért mozgósítani fogjuk dekelt fél kapja meg. így lelepleződik
felhvással fordult valamennyi
hogy ki hogyan foglal állást a kérdésUjszentivánon havonta egy-egy há2i- a kerületi lakosságot.
gedi szervezethez.
ben. A kisgazdapárti kiküldöttek főhuegybekötött
kulturelőAz MKP Belváros I. pártszervezete zási
Az MKP Belváros I. szervezete a ju- agitációval
taktikája most! az, hogy a Nemzeti
adást
tartunk.
8.
Vállaljuk,
hogy
a
a
r
r
a
'
kéri
a
kerületi
pártszervezetek
lius 3-án t a r t o t t taggyűlésen foglalBizottságtol n pártjuk által is elfogap
á
r
t
a
k
t
l
v
á
t
felemeljük
és
m
u
n
k
á
j
u
k
a
t
vezetőségeit
hogy
fogadják
el
az
i'.í
kozott az MKP ez év őszén megtűr,
dott jegyzéket tulbogarásszák. Ugy ".tűtandó harmadik pártkongresszusával. rendszeressé tesszük. 9. Vállaljuk, felsorolt versenypontokat, mozgósít- nik, hogy saját pártjuk állásfoglalását
Megtárgyalta a nagyszegedi pártbi- hogy területünkön működő tömeg" - a r a k minden rendelkezésükre ádó is felül akarják vizsgálni A Kisgazdazottság versenyfelhívását, azt a m a - zerv ez eteket, megerősítjük, munkáju- erőt, hogy a nagyszegedi párfcizottság párt erővel tisztviselők:::, szeretne a
gáévá tette és felhívással fordul az kat támogatjuk és igy növeljük pár- küldöttei a kongresszuson politikailag B-Lirtázó bizottságokba juttatni egészösszes kerületi
pártszervezetekhez, tunk tömegbefolyását. 10. Vállaljuk, és szervezetileg megerősödött p á r - ségesen gondolkozó demokratikus szelhogy szervezzék meg a kerületek kö- hogy a rendezőgárda létszámát fel- szervezetet képviselhessenek és igy lemű kisgazdák helyett. A tisztviselő
emeljük. 11. Vállaljuk, hogy minden az ország demokratikus felépitéiében
zött; a kongresszusi versenyh
erkölcsileg meg van kötve, jóbarát,
hónap 25-ig elkészítjük a szervezeti
Mi a magunk részéről vállaljuk: kimutatást és havonta egyszer vég- nagyobb sullyiai vehesse ki részét.
f jóismerős és rokoni kapcsolat révén.
1. A nagyszegedi pártbizot ság utasí- zett munkáról jelentést adunk a pártÉrtesülésünk szerint
valamennyi Ez •?. gazdatársadal ómnál nincs és csakt á s a i t pontosan és jót hatjuk végre bizottságnak. 12. Vállaljuk, hogy pár- szegedi MKP szervezet elfogadta a is ezek képviselnék tisztóra az országi
2. Vállaljuk, hogy a kongresszusig tunk p r o g r a m j á t helyesen fogjuk al- kihívást és a nemles verseny m á r érdekeit. A bizottságoknak az az állása Délmagyarországnak 25, a Szabad kalmazni kerületünkben és legalább meg is kezdődött, melynek csak az foglalása, hogy a munkát el kell keznépnek 15* előfzetőt szerzünk. 3. Vál- két javaslatot dolgozunk ki a párlu A ország demokratikus rendiének meg deni annak a bizottságnak, amelyik már
laljuk, hogy a kerületekben ha onta megjavítása érdiekében. 13. Vállálju ; szilárdulása látja jelentős eredmé- megalakult és amennyiben hétfőre nem
ir ét.
egyszer háziagitációt végzünk
4
sikerül valamennyit megalakítani, ugy
a bizottság, amelyik munkáját már elvégezte, átveszi a többi munkáját.
delegálták. A főintéző kijelentette, hogy
Értesülésünk szerint Fügi István,
szeretné a B-listáaást gyorsan végre- aki a Kisgazdapárt részéről a vasutahajtani. Meg kell azonban állapítanom, soknál az elnöki tisztet tölti be, maga
hogy tetteivel az ellenkezőjét
bizonylt- is B-listára kerül. Igy érthető is a szeja. A bizottság megalakulását
törvény- mélyes érdekből való huza-vona. A
ellenesen huzza-halasztja.
Az átokuló szanálás nem párt-, hanem nemzeti érülés után. melyen megtörtént a meg- dél? és azt a lehető leggyorsabban végc | - bízó levetek bemutatása.
((Szeged, julius 6) Megírtuk, hogy . Dél vidéki Szövetkezeti Közpun !
kijelentette, re is .kőit hajtani. Követeljük a murüts,
vasárnap Szegedre érkezik
Rónai jnoke
hogy csak • akkor hajlandó a szaktet- lehdtő legrövidebb befejezését, a nemHétfőn kére kodJői napot t a r t a mi- nács. illetőleg. ®
Sándjo" elvtárs, kereskedelem- gs ,z,r
minisztériumi ki- zet és az újjáépülő ország érdekében.
yettoezslügyi miniszter. V a s á r n p s.ü- ni-'zter Szegeden. Délelőtt 10 órakor
vetklezeli napol bárt Szegeden. En.ick a kereskedelmi és i p a r k a n a r a közkeretében vasárnap délelőtt 11 óra- e i ülést' i^rméhen beszél a kereskedő- •Vkor nagygyűlés lesz a városháza köz- problémákról Hónai Sándor elvtárs.
gyülé i termében. Ezen a min .sz eren Ezzel kapcsolatosan a kamara felkivül cl zólal apdi György elvtárs, hívja a szegfedi kereskedőtársadala Szociáldemokrata P á r t szegedi fó- roat, hogy a nagygyülé :en minél nati kára és Tihanyi Gábor elvárt'-;, a gyobb számban vegyenek részt.

Megkezdődön a nemes
pártank szervezetei

versengés
között

Rónai elvtárs
kereskedelmi é s szövetkezeti miniszter
kétnapos s z e g e d i programja

Ünnepi k ü l s ő s é g e k

kőzött tarifa m e ^
Janson Vilmos
n a g y érdeklődéssel várt előadását

H megsebesített hős rendőr kaszára-kapára kelt
tanyaiak segítségével
lefegyverzett két veszedelmes utonáiid!

Szeged szellemi kiválóságai adnak egymásnak
a hétfői vitadélufánon

találkozót

Zsuzsa tanárnő, Dénes Leő polgármester, dr. Erdélyi Jenő orvos és dr. Drégely József rendőrezrede-. A vitadélután elnöki teendőit dr. - Sztodolnik
László elvtárs látja ,el. Elnöki megnyitójában röviden ismerteti az MKP értelmi;-égi tagjainak célkitűzéseit a Szabad Parlamenttel kapcsolatos elgondolásokat. Utána Janison Vilmos tankerületi főigazgató „A demokratikus értelmiség kialakítása"' cimen tartja meg
nagy érdeklődéssel várt előadását. Az
előadás után vita következik, míajd az
elnöki zárszó.
Ezúton is meghívjuk a szegedi értelmi-égieket és az érdeklődőket a. junius
8-án, htfőn este 6 órakor ai Kálvin-téri
székházban tartandó vitadélutánra és
kérjük, hogty hozzászólásukkal emeljék
a vitadélután színvonalát.

A Kisgazdapárt hniza-halasztja
a félsz íme sökieatási muu
meileidlsét

(Szegicd, julius 6.) A Magyar Kommunista Párt szegedi szervezetének értelmiségi tagjai Lázas készülődésekkel
telített hit végéhez értek. Ünnepélyes
izgalommal, aprólékos gondossággal készítették elő a Szabad Parlament első
előadását. A hét minden
napjának
szinte minden órájára, ki volt osztva az
értelmiségi tagoknak mit keli elvégezniük a hé fői előadás előkészítésére.
Érthető ez a nagy készülődés, mert
mindönki, aki a munkából kivette részét, tudatában van annak, milyen nagy
jelentőséggel bír a kommunista és nem
kommunista értelmisigiek hétfői találkozása. Egyáltalán nem túlzás, hogy a
reakciós propagandával esetleg befolyásolt szellemi dolgozók a hétfői vitadélután alkalmával uj, valódi oldaláról ismerik meg a Kommunista Pártot. Már
előre is meg lehet állapítani azt, hogy
a jelenlevők komoly élménnyel távoznak a viitadélután színhelyéről.
Dr. Janson Vilmos tankerületi főigazgató előadására © Magyar Kommunista Párt meghívót küldött az összes
szegedi intézményeknek, ahol szellemi

(Szeged, julius 6.) Jelentettül? már. j nem. miért, kinek © hibájából késik a
hogy a belügyminisztériumból visszaér-) nemzet érdekeit szolgáló folyamat.
kezeli a szegedi közt isztvis. lől? B-iista— A bizottságiba, ahol dolgozom —
tervezete és a létszámcsökkentési m u r . kezdte
nyilatkozatát Kádár főmérnök
l?a már el is kezdődött. Illetve elkezdő- — elnöknek
Fügi István MÁV-főintézőt
dött volna, ha a Kisgazdapárt képviselői nem akadályoznák. Országos tünet,
hogy a szanálást a Kisgazdapárt min- BELVÁROSI M O Z I T e i e f o n 1
6-25.
den vonalon igyekszik
akadályozni.
Ma
és
mindennip
a
legszebb
magyar
A Délmagyarország rnegirta a tisztofilnie* sorozatábil
gató bizottságok névsorát. Szombaton
azután olyan hirel? szivárogták ki, hogy
a .kisgazdapárti miniszterelnök ígérete
ellenére a kisgazdapárti szanálási bizottsági tagjai mindent elkövetnek,
fi'mv'gjáték
hogy a bizottságok munkáját akadáA
főszerepekben
:
lyozzák. A Délmagyarország munkatárJutmy Ida. Jávor Pál, S e m U f
sa felkereste Kádár László főmérnököt,
ezakminisztériiuru kiküldöttet, aki a
8
vasútnál folyó szanálási munkálatokon Előadások kezdete: 4, /*6 és fél 8-kor
PénrtArnyitag
az
elladij
kezdete
előtt félórával.
vesz részt- Megkérdeztük, hogy bizottElővétel délelőtt 11—12-ig.
ságában folyik-e már a munka és ha

kaptak az értelmiségi sz a szervezetek
vezetőségei és csoportjai is. Előreláthatólag Szeged, szellemi kiválóságai adnak
egymásnak találkozót a hétfői vitadélutánon. Erre az alkalomra ünnepi köntösbe öltöztető? a viitadélután színhelyét, az MKP Kálvin-téri szókházát,
hogy külsőleg is kifejezést nyerjen, milyen fontos esemény színhelye lesz ez
alkalommal a székház előadó terme. A
vendégek fogadására fogadó bizottság
alakult, amelynek tagjai -többek között
dr. Viola Györigwné, dr. Soltiné, Déri
Zsugsa, Avtalffy
Erzsébet. Egv/essy
Dalrna. A fogadóbizottság elnöke dr.
Sztodolnik László elvtárs törvényszéki
elnök, tagjai még dr. Drégely József,
Csikós Jenő. Bohó András, dr. Ben kő
Sándor. A vitadélután elnökségi tagjai:
dr. Sztodolnik László. Tombácz Imre
nemzetgyűlési képviselő, dr. Jancsó
Miklós Oyvetemi tanár, dr. Soltiné Dóri

(Budapest, julius 6.) Nagy Ferenc
miniszterelnök .szombaton délben Svindov altábornagy aláírásával átiratot
kapott a szövetséges ellenőrző bizottságtól. Sviridov altábornagy az átiratban arról értesiti a miniszterelnököt,
hogy tekintettel a kormány határozatára, valamint a kormányzati koalícióban tömörült összes magyar demokratikus pártok egyhangú kívánságára s
szövetséges ellenőrző bizottság tudomásul vette, illetve engedélyezte Sulyok Dezső nemzetgyűlési képviselő
pártatokitását.
A szövetséges ellenőrző bizottság a
továbbiakban hozzájárult ahhoz, hogy
Magyarország Hollandiával, Norvégiával és Belgiummal felvegye a keresk.s>delimi kapcsolatokat és nincs észrevé
tele az ellen, hogy Magyarország é»
Svájc között helyreálljon a diplomáciai kapcsolat.

(Szeged, julius 5.) Pénteken délelőtt
a szeged—bajai, országúton.
Széplaki
Mihály próbarendőr két gyan.us emberre l.tt figyelmes. Igazoltatni akarta
őket, de erre az egyik pisztolyt rántott
elő és kettőjüknek sikerült a rendőrt
lefegyverezni.
Széplaki
kiabálására
i-.zonben a környező tanyákból hamarosan elöfutottak kapákkal, ásókkal. Rövidesen verekedés alakulj ki és ennek
során az egyik csavargó
vállonlőtte
Széplaki
próbarendőrt.
A rendőr azonban nem hagyta magát, hanem egy kapával tovább folytatta a küzdelmet és ennek eredménye-

képpen sikerült is a két embert elfogni
és ?tiegkötözve a királyhalmi rendörőrszabára vinni. Itt igazoltatta őket és
kid.rült, hogy Bokánics Bozsidán, valamint Lukics Jóca, Jugoszláviából átszököt'. férfiak. Négy társukkal együtt jöttek Magyarországra, de t^ol? Pécs felé
mentei? tovább.
Az őrszobán hatalmas spanyolgyártm á n j u pisztolyaikat és tőreiket azonnal elvették 'ölük, majd erős fegyveres kísérettel a szegedi rendőrség bünügyi osztályára kisérték őket. Kihallgatásuk után mindkettőjüket átadják a
szegedi államügyész rögnek.

L E L K I KLINIKA

dolgozókat

foglalkoztatnak.

Meghívást

A szövetséges ellenőrzőbizottiág
pártalapltási engedélyt adott
Sulyok Dezsőnek
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A MAGYAR TORTENELEM LELEPLEZESE
Nagy érdeklődés mellett kezdte meg a m a g y a r történelmet átértékelő előadássorozatát Dániel György elvtárs — Ismerjük meg nemzetünk Igazi
történetét
(Szeged, julius 6.) A nemzet többmilliós dolgozó tömege értetlenül áll
napjaink történéseivel szemben. A hihetetlen méreteket öltö inflációt, ipari
és mezőgazdasági terményeink nagy
hiányát a fel nem világosultak a demokrácia számlájára irják. A nemzet
fel nem világosított tömegeit használja
fel a reakció támadásaira.
Az „uri" Magyarország történészei
és történelemtanításai csak „a tekintély
és ősök tiszteletére" nevelte a nemzetet. Nem azért, inert azok rá is szolgáltak és mert a nemzet: érdekeit szolgálták, hanem csak azért, mert az uralkodó feudális uri osztály ilyen módon
tudta évszázadokon keresztül a hatalmat bitorolni. A középiskolákban egyegy tanuló megszerette nemzetünk történelmét és ..nagyjainkkat", majd később, amikor alkalma és módja volt,
hogy tanulmányait kibővitse, elmélyítse, a legsúlyosabb, csalódásokban volt
része. Mikor a történések mögé látott a
kutató szem, elborzadt mit követtek el
a mult „nagyjai" a nemzet rovására,
hatalmuk és vagyonuk gyarapítása érdekében,

A tuitli: hazug játék
Az MKP értemiségi csoportja ugy
gondolta, hogy fel kell számolni azzal
a hazug játékkal,
ami eddig folyt a
nemzet történetének tanítása körül. Nem
elegendő azonban gyermekeinket az
igaz nemzeti történelemre tanítani, hanem az idősebb generáció előtt is fel
kell tárni a szomorú valóságot, hogy
előítéleteitől menten vehessen részt a
demokrácia realizálódásában. Meg kell
tanulni a nemzet valamennyi tagjának,
hogy a nemzet érdekeire nem elegendő
hivatkozni és a nemzet érdekeivel nem
szabad visszaélni, különben a magyar
nemzet a történelem kérlelhetetlen kereke alatt megsemmisül. Ezek az elképzelések késztették az MKP értelmiségi csoportját, hogy felnőtt tagjai és
valamennyi jószándéku magyar demokrata részére történelmi előadássorozatban ismsrtesse nemzetünk igaz történelmét. Alapos meggondolás után ugy
határozott az értelmiségi csoport, hogy
az előadás megtartására Dániel Györgyöt hívja meg, akit a nagyközönség
még nem ismer, de akiről szakkörök
tudják, hogy eddig mint történész, azért
volt hallgatásra ítélve, mert nem volt
hajlandó pozícióért, kitüntetésért, rangért elárulni nemzetét és hazáját és a,
nemzet szolgálatai helyett a hatalmat bitorlók szolgálatába állni tudásával.

Nem s z a b a d többé tévedni
Dániel György elvtárs, az értelmiségi csoport rendezésében eddig két
előadást tartott szépszámú közönség
előtt. Az első előadás „A magyar nemzet sorsdöntő csatái", a második „A
magyar társadalom kialakulása" cimet
viselte. Mindkét előadáson érdekes és
tanulságos hozzászólások is voltak. Nehezen szabadul a legjobbszándéku demokrata is a mult előítéleteitői. Az
előadássorozat azt bizonyítja, hogy demokratikus szakemberekre nagy szükség van, mert szakkérdésekben könynyem .téved a dolgozó réteg helytelen
utakra. A nemzetnek ma a mult bűneiért olyan terheket kell elviselnie, hogy
minden életerejére szüksége van a talpraállásnál. Nem szabad a nemzetnek
többé tévednie, mert ez könnyen- életébe kerülhet.
Az elhangzott előadások bizonyságot tettek, hogy Dániel György a demokratikus magyar tudományos világ
egyik értékes tagja, akinek nevével
többször fogunk találkozni a megujuló
magyar tudományban.

Történelmi l e l e p l e z é s e k
Eddig az úgynevezett oknyomozó
magyar történelmek igazolni igyekeztek a nemzet pusztulását okozó reakciós, haladásellenes
politikát.
Dániel
György leleplezte a nemzet történelmét. Rámutatott, miért vesztette el_ a
nemzet sorsdöntő csatáit, kiknek az érdekedért kellett a nemzetnek csatát
vesztenie. Rámutatott, hogy a nemzet
vezetői miért voltai? haladásellenesek
és a magyar társadalom miért konzerválódott. A történelemfilozófus mély
meglátásaival, a nemzetét, hazáiját szerető ember vezette végig hallgatóságát
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az elkerülhetetlen tragikus bukást okozó múlton. A haligatóság megdöbbenve
hallgatta az előadást, hiszen az elmondott történet nem volt uj, de a történéseket irányító okozatok
ismeretlenek
voltak eddig a nemzet előtt. Akik ismerték a múltban is ezeket az okozatokat, két okból hallgattak, az egyik érvényesülési okokból vezette félre a
nemzetet, a másikat nem
engedték
szóhoz jutni. A demokráciát pedig csak
ugy tudjuk felépíteni, ha leszámolunk
a mult botlásaival és magunkévá teszszük a történelemfilozófia örök tanítását. okos ember másnak a kárán tanul. Nemzetünk ezeresztendős történelme annyira tanulságos, hogy a legtudatlanabb nemzetek közé tartoznánk,
ha nem tudnánk okulni a magunk
múltján.
Dániel György előadássorozatának
még két része van, ezek minden csütörtökön 'estte fél 8 órai kezdettel az
MKP Kálvin-téri iszékházában kezdődnek. A m é g hátralévő előadások elme »A magyar parasztság története*
és a befejező rész: »Kt nyerte meg
a háborút?*
| >f

Az MKP értelmiségi csoportjának
rendezésében folyó 'előadássorozaton
szép számju közönség vesz részt, azonban kivánat^s volna kiszélesíteni a
hallgatóságot foglalkozási ágak szerint. Minden vonaton átképzés folyik, nemízetünk igaz történetének tudására feltétlenül szüksége van mindazoknak, akik
a nemzet életének
irányításában részt vesznek,
hogy
meggyőződéssel és kételkedés nélkül,
a lehető leggyorsabban számolják fel
a katasztrófákat ielőidjéző multat. Der
mokráciánk utolsó rohamra indul a
reakció ellen, könnyen és diadalmasan vívjuk preg ezt a harcot, ha valamennyi harcoísunk öntudatos
és
kárhoztatója a bűnös múltnak. Indítványozzuk, hogy ugy a városi, mint
állami intézmények szerezzék meg a
tisztviselő g á r d á j u k a t egy ilyen átképző tanfolyamra. Bizton hisszük,
hogy Dániel .György vállalja is a
nemzetneyelő munkát, miután már
eddig is k é t helyen végzi ezt. Ha valamennyien leszűrjük (az igaz tanú'Ságokat rossz utakon tévelygő müllunkból, ugy dembkráciánk a lehető legrövidebb időn belül testet öft.

345 érett fiatalembert bocsátottak útra
az idén a szegedi középiskolák
Háborús nemzedék, háborús v i z s g a e r e d m é n y e k .
A l e á n y o k több szorgalmat, a fiuk több érteimet mutatlak,
K o r s z e r ű s é g a z Írásbeli tételek m e g v á l a s z t á s á n á l
(Szeged, julius 6) Ismét véget ért"
egy iskolaév és az első igazán békeév érettségizői kiléptek az »»Életbe*. Az elmúlt tanév m á r békés körülmények között zajlott ugyan xe.
de a háború bizony nem muiott e.
nyomtalanul és még az idén is számos háborús akadály gátolta a tanulókat munkájukban. Az inflációs
nehézségek például szinte iehetlenn
tet ék a füzeitek, könyvek, Írószere,
vásárlását, meg azután sok tantárgy
ból még nem is jelentek meg a demokratikus u j tankönyvek. Ezenkívül a
haboru viszontagsági egynéhány iskola épületét megviseltéi? és igy kö"
zös hajlék alatt keUeitt folytatni ;
munkát. így az áiíami leánybimnázium a városi kereskedelmi leány
iskola vend égsz ejpetetét élvezte, VÍ
szonzáképpen az félmúlt évekre, amikor ők látták vendégül a »keri3".a<
leányokat t i s z a p a r u piros iskolájukban.
Az érettségizőknek ezenfelül m g
külön gondot okozott bizony a vizs
gadi.i előteremtése.
A kereskedelmi, íiuiskoiában valóban
példamutató, dicséretreméltó médoi.
segítettek ezen. Az i3kola egyik joöbmodu t a n á r a : Baiogn béia mintegy
8—10 szegény sorsú diák teljes vte—
gadiját váiiaita m a g á r a és megfelel
tan *zersegitségben
is
részesített,
okét, mintegy bebizonyítva, hogy *
jó t a n á r nemcsak tanitója, de nevelője, támogatója is mindenkor diákjainak. A diákok "pedig, gyűjtést indítottak egymás között szegényebl
társaik megsegítésére és a t a n á r i
kar közreműködésével sikerült is sz
érettségi előtti megfeszített tanulás
nehéz n a p j a i r a leigy kis éleim Iszerfélét
kiosztani.
A szegedi diákság t e h á t iten
hagyta el magát ezekben a nehéz
időkben sem és ennek köszönhető
hogy az idén is 345 diáknak, mégpedig 188 fiúnak és 157 leánynak si
kerü.t leérettségiznie, illetve megszereznie a tanítói' képesiiést. A vizsgálatok során összesen csupán 42 tanulót utasítottak vissza, 31 fiút és 1!
leányt- zEeknek is nagyrésze azonban
m á r az idén ősszel a javítóvizsgán újból próbálkozhat. Az idei vizsgálatok során 73 szegedi tanítóval és
tanítónővel szaporodó tta magyar pedagógus kar, ha ugyan mindannyian
ezt a pályát választják. Az idei érettségik során egyébként a legtöbben
az állami Kiauzái Gábor-gimnáziumban szereztek érettségi bizonyitványU
mintegy 63-an, a legkevesebben p.e»
dig, összesen 8-an az alsóvárosi Szent

Margit-leánygimnáziumban végeztek.
A legújabb érett-ég eredményekről
beszélgettünk dr. Janson Vilmos tankerületi főigazgatóval- Az eiednaényekre vonatkozóan a főgazgató röviden ennyit válaszolt:
— Bizrmy erősen háborús leredmé.
nyék. Ezután uzoinban mintegy a diákok védelmében nagy megértés sel teszi hozzá, hogy ezeknek a gyermekeknek az elmúlt évek során legtöbbször a szirénák üvöltésére a pincébe kellett menniök tanulás helyett
és semmiképpen sem voltak meg az
elmúlt évben sem a tanulás lelki feltételei. így érthető azután, ha felkészültségük s e m olyan, amilyet eze
retnénk.
— Ennek ellenére meg kell állapitanom — folytatta Janson főigazgató
-, hegy a diák-ág, tanárság egyaránt hősies munkát végzett.
Sokszor hallatlan nehézségek között olyan eredményeket tudtak elérni, amely igen szép biztatás lehet
a jö'vőre. Meggyőződésem, hogy ha
csak valamit is javulnak az állapotok
az iskolaelhelyezések, fűtés és felszerelések dolgában, akkor
jövőre
már olyan eredményeket várhatunk,
amelyek teljesen megközelítik a békeévek legjobb szinvonalat.
A r r a a kérdésünkre, hogy általában a leányok vagy fiuk értek-e ei
jobb eredményeket a főigazgató kijelentette, hogy a leányok ugylátszik
szorgalmasabbnak bizonyultak.
Ez
egyrészt természetüknél fogva is érthetőbb, másrészt ők hamarabb t e iezökkentek a mindennapi kerékvágásba. mint iá fiuk. A fiuk ellenben
annál nagyobb értelmet m u t a t t a k és
igen szép. sokszor kiemelkedő eredményeket értek el a gyakorlati t á r gyak terén. A matematika, fizika és
kémia t e r é n sokhelyen igen szépen
bebizonyították önállóságukat is.
A dolgozatok á talános eredményeiről szólva megtudtuk Janson főigaz.
gatótól, hogy az érettségi dolgozatok
között aránylag nagyon kevés rossz
volt és ezek sem annyira tárgyismeret szempontiából esnek kifogás alá,
mint inkább a stiluskészság és ujabban sajnos az ismíét elég gyakori
helyesírási hibák miatt.
Amint láthatjuk tehát az idei eredmények is mégis biztatók és remei j ük a magyar diákság megtalálja
m a j d igazi ú t j á t a szellemi művelődés és tudományok terén. Az idei
érettségik során egyébként örömmel
állapithatjuk meg, hogy sok iskolában törekedtek korszerűségre r z érettségi tételek megválasztásánál. Történelemből például -A magyar pa-

raszt sorsa történelmünk során*. »A
gazdasági élet változásai társad-almunkra" cimü tételek, irodalomban
pedig »»A magyar nép legújabb lírikusainknál*, »»Ady a magyar önismeret költője* és hasonló cimü tételek szerepeljek. Bizunk benne, hogy
ezek a dolgozatok is felkeltik a magyar diákság széles táborának érdeklődését népünk sorskárdései iránt és
demokratikus gondolkozása tanáraik
a még ezután érettségizendő ifjúságot biztos kézzel indítják el az u j
magyar értelmiségnek azon az utján,
amely a magyar munkásság és parasztság friss erőinek megtalálásához
vezet.
(iőLOíl

„lapító" a sok

közül...

A mult bűnözői nem egy helyen az
országban békésen lapítanak és ugy gondolják, hogy fátyol borult arra amit
„nemzetvezető" érdekében tet'.ek, meri
hiszen nemzetellenes tevékenykedésüket
jelenlegi tartózkodási helyüktől messze
követték el. Kiszomborban jelenleg nyugodtan tevékenykedik Majorosi Dezső
kán'or. Kevesen vannak Klszomzorban
akik tudnának valamit a kántor ur életéről, ami a közsfg határain tul zajlott
le. Szerkesztőségünket néhány katonavizse't ember kereste fel és tudják, hogy
a hadseregnél a háború alkalmával nagy
fasiszta és németbarát volt. Majorosi
különben bevonulásakor kezdetben az
55. légvédelmi Fóítüzérrosztálvnál. majd
később a 2. légvédelmi tüzér dandárnál
szolgált- Ausztriában pedig Landlnál érte
a háború vége. Nem kívánjuk a katonák
panaszait felsorolni, csak felhívjuk az
igazoló bizottság figyelmét, hogy intézzenek kérdést azokhoz a katonákhoz,
akik a kántorral együtt szolgáltak és
megkapják az „uri" Magyarország készséges talpnyalójának tökéletes fényképét, aki a háborúban nem a nemzet,
hanem a kiváltságos osztály érdekeli
szolgálta.

A kistolíkereskedők mozgalma
a monopolkereskedelem ellen
(Szeged, julius 6.) A negvtőke részéről
állandó kiséiietezéiek történnek a paragrafusok megkerülésével monopol, sztikus
előjogok szerzésére,
Több mint egy éve alakult meg a Magyar Tollkereskedok Országos S-övetsége,
Már egy éve „működik" a szövetség, mind
a mai napig 72 tagja van, annak ei enere,
hogy tö b mint ezer iparengedély van az
országban.
A közelmúltban alakult meg az Országos Magyar Tollértékesitö Szövetkezet,
amelynek alapszabályszerint monopolisztikus joga van a magyar toll exportjára.
A szövetkezeti tagság alapfeltétele a Magyar Toilkereskeaők Országos Szövetségének tagsága. Ezen kivül a Különféle tagdíj járulékok mellett, kötelezi az uj tagokat 2 ezer kilogram iibaíoll vagy 400 kiló
pehely leadására hatósági áron. A szövetkezet megalakulását és monopolisztikus
jogait 25 tollkereskedő szavazta meg.
A kiskereskedők részéről ez természetesen ellenmozgalmat váltott! ki és a mult
hónapban a Magyar Dolgozó Tollkereskedók határozati javaslatot terjesztettek elő
az illetékes tényezőknek. Határozati javaslatukban tiltakoztak minden monopolisztikus alapon való megkötöttség ellen, hogy
a múltban rosszul levizsgázott néhány
ember a demokrácia állal felszabadult kis
embereket ismét béklyóba verje.
Szegedről Bozókl László, a Délvidéki
Iparosok és Kereskedők Szövetsége képviseletében, valamint Nemes Béla járlak
el az illetékeseknél és igérétet kaptak,
hogy a toll kereskedelemben uralkodó áldatlan állapotnak véget veinek.

SZÉCHENYi FILMSZÍNHÁZ
Hétfőn premier I Csak 3 napig I
Két sláger egy műsorban
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Izgalmas nyomozás a gangszterek sötét világában

Főszereplő a gyorsöklü
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Az örök szerelem
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Főszereplök: Fosco Giaccbettl és
Paola Barbala
Figyelem! Az előadások s hosszú
műsor miatt hétfőtől 4, 6 és 8 órakor
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Ismét a nemzetközi nagytőke fenyegeti
Mborus mméíívá a
Az atombomba nem az Egyesült Államoké, hanem néhány Ipar!
érdekszövetség

(Páris, julius 6.) A Liberation cimü lap
cikket közöl, amely szerint az atombomba
tulajdonképpen nem Amerikáé, sem az
Egyesült Nemzeteké, hanem néhány ipari
érdekszövetség tulajdona. A Rádium-Uránium nemzetKÖzI váüalat. a Westinghouse
Electric and Manufacturing Company tisztítja meg és alakítja át felhasználható
fémmé, a Dupont de Nemours pedig az

tulajdona

atombombát állítja e!ö.
A világot fenyegető veszély — írja a
lap — valójában nagyobb, mint korábban
látszott. Tiszta amerikai atcmbomba-ipariérdekszövetkezetek létrehozása erős kerék
kötője ugyan a jövőbeni nemzetközi kapcsolatoknak. de ez c=ak a kisebbik btj.
Az érdekszövetség azonban minden részen
kötve van a nemzetközi szerződések révén

a ktiifö'di vállalatokhoz, iey a Fa/bentndustriehez, a Krupp Müvekhez, a Göringvegylipari vállalathoz és ez a nemzetközi
ipari egyesülés világuralomra tör.
(New-York, julius 6.) Az egyik rádiótudósiió köz i, hogy az amerikai cenzúra
nem eng dte meg, hogy a Bikini-szigeteken
végzett atombomba kísérletről szóló jeleneseiket nyilvánosságra hozzák.
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Erélyes intézkedéseket követel
A Nemistí Saiah&ac iietl műsora
a szakszervezeti tanács a munkakerülők ellen rabérlet.
Hétfőn este fél 8: Tosca. (A, 4., opeElőterjesztés kétnapi iuuokabértiek p t d a s á g í s e g é l y k é n t
való kiutalására

(Budapest, julius 6.) A szakszer vezeti
tanás pénteken megtartott Ülé3én Kossá
István főtitkár előterjesztést tett az árak
és bérek között beállott eltolódás tárgyában, Az előterjesztésnek megfelelően a
szakszervezeti tanács elhatározta, hogy a

Gazdasági főtanácshoz fosdu! és kéri
minden dolgozó részére gazdasági segélyként 48 munkaórának megfeMÖ bérösszeg
haladéktalan kiutalását. A szakszervezeti
tanács továbbá újból erélyes intézkedéseket követel a munkakerülő elemek ellen,

Juhász néni,
Szeged nagy költőjének édesanyja
készítette a szegedi asszonyok
Tildy Zoltánnénak küldött ajándékát
Kenderfonálból horgol! szeredás! vitt Jékely míniszferné
a köztársasági elnök feleségének

Megint egy elképesztő és elkeserítő
népbirésági ítélet

Hétfőn 6 órakor az összes kerületi é s üzemi szervezők értekezlete Arany ifános-»t?a 2, sz. alatt.

műkedvelő

színjátszás
Selad&tai

cselekvő, közösségi szellemű ifjúságot kell minél előbb nevelnünk iá magyar demokrácia számára, mert csak
-ez lehet egyetlen módja annak, hogy
s a j á t o s érdekeinket a jövő számára
megőrizzük és megbecsülést, elismerést vívjunk ki a többi népek között.
Nem akarok most szólni ennek a
feladatnak száfmtalan ág ár ói és lehetőségéről, csupán -egy vele kapcsolatos igen időszerű kérdésre szeretnék rámutatni. Ez pedig az ügynevezett műkedvelő előadások, a falusi és városi mükedvelések kérdése,
m e r t hiszen ezeket jórészt mindenütt i f j ú s á g rendezi és a-jja elő.
A kérdés most különösen a -Magyar Gyermekért* indított akció keretében rendezett számtalan műkedvelő előadással és különböző uju-sági
szervezetek és csoportok műsoros délutánjaival kapcsolatban vált időszerűvé. A műkedvelő színpadoknak is
éppenugy, mint általában a hivató
sos színjátszóknak az igazi művészet
terjesztése lenne a feladata, de sajnos
ehelyett sok alkalommal csupán Ízlésromboló »mókákat« és egyéb rendszertelenül
összeszedegetett,
olcsó
szellemességre felépítet., jeleneteket
ke lett iáznunk és hallanunk, i-ed g
Veres Péter mondása szerint »n«tcüna minden ép érzékünkre 8 t^y

Kedden fél 8: Rigoletto.
Szerdán fél 8: Tosca. (B. 4., operabérlet)
Csütörtökön fél 8: Tosca.
Pénteki, fél1 8: IX. szimfónia. (A. '5.,
operabérlet.
Vasárnap, fél 8: Ballet-est. (Operett
u szépérzékünkre jszükSc-gunk van,
A. és B-bérlet 5.)
ha mint emberek és magyarok meg
Hétfőn fél 8: IX. Szimfónia.
akarunk maradni a vliág népei noKeddtől a nyári szünet kezdete.
zött«. Mükedveíéseinknél is ezt keh
elsosorban szem előtt t a r t a n u n k és
a r r a kell törekednünk, hogy az örök
emberi szépet összepárosítsuk
néS
P
O
R
T
pünk tökéletes kuUurkincseivei, kolmm
lektív szellemi termékeivel.

SxAK-MTK,
Tisza-PTK
a Vasnias-siadionban
A Tizek Harcában a SzAK-nak hoszszu idő után az elnyomatás éveiben
feloszlatott nagymultu egyesület, az
MTK lesz az euenfelie. Az MTK a dicsőséges múlttal a tarsolyában indult
meg a régi dicsőség felé a felszabadulás után. Kiharcolta a Tizek Harcába
vaíó -bejutást és gyengébb eredményei
után legutóbb már három mérkőzésből
öt pontot gyűjtött, Ezen a mérkőzésen,
melyen -a SzAK felfrissítve, az MTK
pedig standard csapatával szerepel a
piros-feketék az első négy közé v a í ó
oejutásért, a kék-fehérek pedig a középcsoportba való felzárkózásért! küzdenek. A SzAK az eimultheti Csepeltől
elszenvedett vereségén kívül a Tizek
Harcában csak az MTK-tól kapott ki,
ezért a revánsvágy is fűteni fogja a szegedi já.okosokat és a papírforma alapján meg is kell szerezniök a két pontot.

hány szegedi asszony közreműködésével Mátyás Gézáné szervezte meg
és fejleszti tovább.
A kiállított kendermunkák megtekintése u t á n Jékely Lászlónénak, a
kabinetiroda főnöke feleségének egy
kendertáskát, szeredást nyujtoltak át
azzal, hogy vigye ei a szegedi asszonyok ajándékaként Tildy Zoltánnénak, az államelnök feleségének, aki
nem vehetett részt az ünnepségen,
m e r t a Parisban tartózkodó női küldöttségben vett részt. Az
ízléses
mintákkal díszített táska érdekessége
az, hogy a 81 éves özv. Juhász IIlésné, Juhász Gyufa, szggea
nagy
kötőjének édesanyja ké3zitet:e saját
elgondolása szerint, művészi
egyéni mintáival. A tarsolyba a szeAz előmérkőzésen a Tisza az OB-be
gedi paprikakereskedők szövetkezete
szegedi paprikát tett ajándékul* Tildy jutásért harcol és külön érdekességet
kölcsönöz a mérkőzésnek, hogy a PereZoltánnénak.
ces! TK két gól előnnyel rajtol a- kezdésnél. Amennyiben a vasutascsapat
néhány legutóbb gyengébb formátl mutató játékosa feljavul, nem tartjuk lehetetlennek az előny lefaragását, sőt ez
esetben a- tövábbjutást is kiharcolhatja
a szegedi együttes.
Ezt megelőzőleg a Kiskunfélegyházi
TK a SzAK II. csapatával játszik baCsak u é g y évi bőrlöat kapott Keppinger Károly, a k i az rátságos mérkőzést. A SzAK tartalékAlföld l e g s z i n m a g y a r a b b v i d é k é n m e g s z e r v e z t e
csapatában felvonulnak az első csaa Volksbundot
patban ezúttal nem szereplő játékosok
is.
(Szeged, julius 6.)i A szegedi népbiró- német propagandát.
Vasárnapi sportprogram
Ennek a Keppingernek az li
ság Csaba-tanácsa a hét foiyamán négy
tárnapon keresztül nagyfontosságú háborús gyalta Hódmezővásárhelyen a Csaba-ta
Vasutas-stadion: 6 órakor SzAK—
és népellenes bünügyben tartott tárgyalást nács. Az izgalmakban bővelkedő tárgya MTK. A SzAK csapatösszeállítása: LuHódmezővásárhelyen. Vádlottként Keppin- láson a vádlott négy nap alatt két ízben
— Galigóczi, Gyuris — Baróti, Kager Károly mérnök a Volksbund hódmező- is elájult, emiatt a tárgyalást mind a két- das
kuszi,
Kolozsi — Báló, Ladányi, Vörös,
vásárhelyi körzetének egykori vezetője ál- szer félbe kellelt szakítani. Keppinger, Hernádi,
Nagy. A csapatból kimaradt
lott a népbiróság elölt. Keppinger, ez a aki már régtől fogva a zsidók eilen uszídühödt soviniszta sváb már tizenöt évvel tott, most azzal védekezett, hogy azért a fáradt Szabó, Bakó, Szőcs. — 4 óraosztályozó
ezelőtt szervezte Hódmezővásárhelyen és csatlakozott a Volksbund mozgalomhoz, kor Tiszai—Perecesi TK
környékén, az ország legszinmagyarabb mert zsidó felesége volt, attól félzsidónak mérkőzés az DB-be jutásért. Negyed
3 órakor SzAK III—KTK baráte-ágos.
vidékén a svábokat.
számitó fia szüleiéit és meg akarta őket — Ujszegedi versenyuszoda: fél 4 óra:
felkeresett mindenkit, akiben egy menteni. Szomorú jelensége volt a tár- mérkőzés. — A szegedi ifjúsági válocsöpp sváb vért sajtett, de olyanokat is, gyalásnak, hogy a mentő'anuk egész sora SzMTE—Orosháza
vízilabda- és uszóakiknek semmi köze nem volt a sváb- vonult fel és mindegyik tudott mondani
Sághoz, beléjük magyarázta, hogy német valamit arról, hogy milyen ,jó ember volt gatott labdarugó csapat Makón a Gombkötő-kupáért küzd.
szarmazásuak és beszervezte őket a Kul- a mérnök ur".
turbundba, majd később a Volksbundba.
Végül dr. Lippay László népügyé3z
Igy jött létre a Volksbund .hódmezővá- hatásos vádbeszéde és a vádlott védőjéA Postás kos ara 3 ok PeStert. Nehéz
sárhelyi körzete,. Amikor a háború alatt nek védőbeszéde után a népbiróság bűa Hitler csillaga fennen járt és Volks- nösnek mondotta ki Keppinger Károlyt mérkőzést vív vasárnap Budapesten a
bund nagyobb ur volt az országban, mint többnendbeli háborús és népelienns cse- szegedi Postás kosárlabdacsapata. Elbármely más magyar egyesület, vagy lekményekben és ezért 4 évi börtönre, lenfele az országos bajnokság másoközület, Keppinger ur Szegeden is sürün valamint polilikai jogainak tizévi elvoná- dik helyezettje, az Előre együttese
lesz.
y
megfordult és habzó szájiai hirdette a
német nép győzhetetlenségét, űzte a nagy- sára büntette. Az Ítélet nem jogerős.
(Szeged, julius 4). Beszámoltunk
róla, hogy Szegeden a Somogyi-utcában kenderfeldolgozó tanfolyam indult meg- A köztársasági elnök szegedi tartózkodása alkalmával a tanfolyam résztvevői szép kenderszőnycgekkel és kézimunkával diszitetiék
fel a püspöki palota előcsarnokát, valamint belső erkélyét, hogy bemulathassák az államfőnek és az öt kisérő
vendégeknek ezt az uj, speciálisan
szegedi háziipart. Tildy Zoltán köztársasági elnök és különösen a kíséretében levő hölgyvendégek nagy érdeklődéssel szemlélték, a szép szines
kenderhorgolásu és kéziszövésü szőnyegeket.
Tildy Zoltán köztársasági elnök különösen melegen érdeklődött a kenderszőnyegek és egyéb kendermunkák
készltésmódja iránt. Elmondották neki, hogy az u j szegedi háziipart né-

A

»»Amint a zenében, ugyanugy a játékkuiturábun és szellemi lé,mik minden területén érvényesíteni keli az
edáig mesterségesen háttérbe szorított,
emjomo-t
sajátosságainkat,
m e r t csak igy tudjuk éietunaec helyesen és a jövőre is érvényesen
ataiaKitani* — mondotta az u j magyar játékszín udváio meg,eremiőj«
es rnunkamja: Munaray Eiemér. tarról sajnos szerintem meg.ieledk.cznt a
müktuvtnoink, de tzenreiui még bátr a n mondnatjuk, hogy sokszor nugyz a ú nooortoa is esnek és mindenáron e r e j ü k t t imgnamdó töubiélvonasos, adandó szuiüáznK műsoron
Jevo ci a r á j u k a t akurnaK eiöaani. e z
pedig teijescn reiesieges erofszite-s,
m e r t a uiukedveiém-k nem ez a
e.sö reladota. Természetesen
ezzé;
n e m azt akarom mondani, nogy kitűnően öoszetanu.t műkedvelő csoporc
ne adjon elő értékes, mind formai,
mind taitairrá szempontból megieietp
daraDokat, de addig, amíg a s„inj á t t z á s technikájanaK alapjait nern
..ajátitoauk eu Jie vállalkozzunk i-yen
nekie. Nepuna szeiiemi tárnazaoan
számos oiyan értéket találunk, amelynek eióaoása sokkal kevesebb előkészületet, felszerelést vesz igénybe,
mégis az eredmény szempontjabói
OoSaenaúonlithataUanuí nagyobb jelentőségű, mint vaiami rosszui meg.rendezett löobléivonásos
szindaroo,
különösen, ha az a kávéházi operettgyárosok müueiyéüöl került "piacra*.
A népDalladak, dramatizait népmesejátékok és hasonlók világa sokica*
kevesebb diazletezést kivan meg, SÍÉ
éppen a fantázián aiapuiva sokszor
nincs is szükség m á s r a , mint jelképes
áorázoiáookra és mégis sikerükben,
nemcsak szórakoztató, de neveiő hatásukban is sokkai nagyobb eredményekre vezetnek. Ezt csak az é r m e n
meg igazán, aki látott parasztleányokat Könnyekig megnacodni egy-egy
miesfjerké.ettenüi előadott népbatlaűajátéknál vagy aki látott csiuogó szemű öreg parasztembereket,
amint
együtt daiohák kedves népdalaikat
a szereplőkkel.

Előre tehát a népi magyar mükedvelés u t j a i n ! Vegyük elő népünk bailada-, mesejáték- é 8 tánckuUurájának
legértékesebb d a r a b j a i t és h a mar
gyakorlottabbak vagyunk, egészítsük
ki a magyar közösséggel osszefort
Íróink, főként népi irőink értékesebb
darabjaival, hogy igy megteremthessük iskolában, faluban, városban egya r á n t az igazi, megújhodott magyar
játékszint.
Mindazoknak, akiket ez a kérdés
közelebbről érdekei és
gyakorlati
k Uj kezdő és haladó tanfolyamok kez- tanácsokat
szeretnének,
szívesen
dődnek Dr, Rásenbergné Giünwrkl Klára n y ú j t ingyenes felvilágosításokat a
gyorsíró- és gépi; éiskolájában Dózsa Délmagyarország szerkesztősége.
ISfaSe Zoltán
György-utca 2. KuUurpa'oíáuái,

E K !

r

TSIdy
Károlyi Mihály
megbeszélést folytatott Benessel

NAPIREND
juiius 7, 8.
Nenreti Szinnáz, 8 órakor: Veszélyes
SerdnlÉ
Hétfőn 7 órakor:

Tosca.

(Operaber-

a magyar-csehszlovák viszonyról

Pénteken Londonba repült Károlyi és f e l e s é g e

(Prága,juiius 6,j Prágai jelentés beszámol arról a látogatásról, amelyet
Károlyi Mihály Benes meghívására a
csehszlovák állam?lnöknél tett. Erről a
látogatásról a prágai cseh sajtó a köKorzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8 vetkező közleményt hozza:
Órakor: Hlada lándzsás.
Benes köztársasági elnök fogadta
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és Károlyi Mihályt és beszélgetést folytatott vele. Megbeszélésük során, szóbaléi 8 órakor: Lelki klinika.
kerültek az általános politika különféle
Somogyi-könyvtár nyílva 9-151 este 7 kérdései, igy azok, amelyek a Magyarország és Csehszlovákia közötti viszonyt
éráig.
érintik, A köztársasági elnök emlékelet A. 4.)
Széchenyi Film trtnház: 4, háromneixytd 6 és fel 8-kor: Egy csók é s más
semmi.

zetbe idézte azokat a baráti kapcsolatokat., amslyeik' bossizu évek ófcai Károlyihoz fűzik, nevezetesen a legutóbbi
háború idejéből Londonból. Biztosította
őt arról, hogy boldog volnia, ha viszont
láthatná és legközelebbi látogatása alkalmával folytathatná vele a nézetek
kicserélését.
(London, juhos 6.) A londoni rádió
közölte, hogy Károlyi Mihály felesége
és titkára kíséretében pénteken délután
repülőgépen Londonba érkezett.

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl 'délután
i óráig.
M u x e u t n zárva.
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VASÁRNAP. 1946 JULIUS 7.

Zoltánná

PárisWa

íPáris, július 6) A párisi magvar
követ égen fogadást rendeztek a Parisban tartózkodó Tildy
Zoltájmé
t'sztelc'ére. A fogadáson Tildyné nyilatkozatot adott a oárisl rádió magyar osztályának, ismertetve a magyar ember testvéri szeretetét, valamint küzdelmes m u n k á i á t az uiiáépitésben, améfy nem ismer
akadályt —' Egy1 pontnál
iorn.mttmk
azonban m e g — mondotta Tildy Zoltáné — és ez a testi és lelki uszbukáson á t m e n t ma'gvar gyermekek kércíé"c. Ezért fordulunk a világ közvéieményéh<e|l (és kiérjük más nemzetek
anváinak és feleségeinek szolidaritását. kérjük segítsék meg a m a g v a r
jövőt. Franciaországi ufiánnk céljáról nyilatkozott a továbbiakban.

Auszfrís*. n e m m o n d

Uiiáalalcylf a $im$M gazdasági rendőrség

le

(Béc c , juiius 6) Fl°gf ' s z t - i k kan-'
GYÓGYSZERTÁRAK
ce'iár a sajtó képviselői előtt AuBztria legfontosabb kül- és betoo'ittkai
ÉJSZAKAI SZOLGALATA:
Az
o
s
z
t
á
l
y
vezetője
dr.
D
r
é
g
e
l
y
J
ó
z
s
e
f
rendőrtiszt
kérdéseiről tett nvilatkozatában. kiio
Barcsay Káxolv Tisza Lajos-körut 32,
lente'te, hőgv
Ausztria
sohasem
JBulesu Barna Kálvária-tér 7, ár. Lobi
(Szeged, juiius 6.) Amint jelentettük, mag működését a Kossuth Lajos-sugár- mondhat le Délttrolról és re méh. h o w
örök. bérlő: Lázár Jenő Klebelsberg-tér az elmúlt napokban előkészületek tör- u.'ti rendőrpalota II. emeletén. Magán4. telefon 6-63, Török Márton Cson- téntek a szegedi rendőrség gazdasági feleket minden hétfőn, szerdán és pén- végül mégis csak sikerül helyreálgráid-sugárut 14-, telefon 6-01. Selmeczi rendészeti osztályának újbóli felállítá- teken délben 12-től 1 óráig fogadnak a lítani a tiroli tartomány egységét
Béla Somogyitelep IX. u. 489.
sára. Legújabb értesülésünk szerint a II. emelet 23. számú szobában.
- belügyminisztérium utasítására és renA szegedi rendőrség ezzel kapcsoladeletére a szegedi főkapitányság kere- tosan felkéri a város közönségét, hogy A p o s f a l a k s i ' é f e n é o i H r í
— A* adópen«r8 j alias 7-én tén. belül szombaton már fel is állítot- mindenben
támogassa- az uj gazdasági
fofvfl'ofnk^tjieeel1
42 Miliő pengő. — 1060 adópengö ták a (gazdasági rsndészeti osztályt. Az rendészeti' osztály működését, hogy ez12.900 Bosztály vezetője ér. Drégely József által is előmozdíthassák a forint stabi(Pudanc-1. 'u'uis fi) A o p s ' a ' a k tekrendőrezredes, a szegedi rendőrség po- lizációját és segítsék az ország gazda- pénztár a fizetett forgalom iiegkönylitikai osztályának vezetője lettl A gaz- sági helyzetének
javulását.
S'ttté'é'te némkamatozó.
adőnenmőT. Hirdetőinkhez!
dasági rendészeti osztály hétfőn kezdd
névértékű Dén^áriegvek^' hozott forKözöljük t. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési
galomba. F.zok7 a pénztámegvek az
díjszabásunk a kővetkező-.
cred'ti k r'é.'o ó ok
felfüvgesz^ése
fel- t á n1 ma i r á r teljesen forgalomHétköznap apróhirdetés 10 szóig 4<J ezer
: rnert se'rn a vásárlás. Sem a
adópengö.
Partunk t á v i r a t i g kérte a nénzunymmisziertől kénese
b r 'vá'tás o lkaimé hál a +uta Mar-osnak
Minden további szó S ezer adópengő.
nem kell őket aláírni, bárkire játacFós
Vasár- és ünnepnap apróh. 10 szóig 80
a járásbíróság alkalmazottak illetményeinek
u t ' á n átruházhatók' és minden külön
ezer adópengö.
ke'et'telvegző nélkül is érvényesek.
folyósítását
Minden további szó 16 ezer adópengö.
Vő •árofhatófc és látta visszaválthatok
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 16 ezer
jpos-t' aka®ékpénz' ár köznontiáben és
Nem a p o s l a i i j a z g a t ó s í g o l tárbeli a fele'ő s é g
adópengő.
az összes nagyobb postahivataloknálHasábhirdetés mm sora vasér- és ünnepnap
(Szeged, juiius 6.) Tegnapi számunk, sitsák az elmaradt
illetményeket.
32 ezer adópengö.
iban hírt adtunk arról, hogy a járásbiÉrdeklődésünkre
Visinszki
pöstarósági E'ikalmazottai .csütörtökön ese- igazgaíó azt a felvilágosítást adta, hogy
A Itad^Aadíosofttak
3
— idclárásj Jenét - Várható időjá- dékes illetményeiket nem kapták rr.cg, nem a postát terheli a felelősség azért,
Inert
a
postán
nem
állt
elég
pénzményhogy
az
illetményeket
még'
mindignem
r á s vasárnap estig: Mérsékelt időnkénti élénk nyugati.
északnyugati nyisőg r. rendelkezésre. A szombati nap tudták kifizetni, mert a postának nem
(Budapert juiius 6) Dr. Molnár
szél. további felhősödés, többfelé zá- folyamán küldöttség jelent meg a Kom- áll elég mennyiségű pénz a rendelke- Erik népjóléti mmiszter rendelet ,<ttporeső, zivatar. A. meleg mérséklő- munista Párt titkárságánál és kérte a zésére és a Nemzeti Banktól sem tud- teimét-er a badlsegélv-eket folyorttó
párt támogatását illetményeik
kifizeté- nak eleget kapni. ígéretet tett a postaetőliáróságok az adóM afolok
dik.
séhez. T ombácz Imre nemzetgyűlési Igazigató, mindent elkövetnék, hogy lsg- községi
— A főkapitány szabidságon. DicZ- t képviselő -elvtárs azonnal táviratot kül- altább hétfőn reggel folyósítani tudják áStai kiáljitott csekkeken fizetik a
h.ádis"nndozot'ak i''!ettrén"cit.. Az adófalusSy Ferién c
rendőrvezérörnagy dött a pénzügyminiszterhez, amelyben EZ elmaradt illetményeket.
pengőben megállapított összeg kifihétfőtől kezdve ké'heti szabadságra j intézkedést kér, hogy sürgősen folyózetése a legközelebbi postahivatalnál
megytörténik a n-ani adópengő
szorzóAz MSzHBT átvette a pécsi j
számmal megállapított értékben.
bányát. Budapestről j e l e n i k : A -za-j — A Gyer * ekbaratoa ygyesüiet— Kivegezxék
a szén* is van.
ciuUsta tanácsköztársaságok szövetkörúti m í'asház h ó h é r a i t Budapestsége és a m a g y a r köztársaság kor- hértőn este fél 8 órakor rendkívüli ről
jelentik • A népbiróság a Szent Nsm szabad Snfeányesen fejm á n y a között megkö öfct és Budapes-j vezetőségi ii'ést f a r t . Kérem a veze- István-tíöruti
nyüasházhau
lörtént
ten 1946 március 29-én a'áirt egye?- j tőség fe'té'len ínég jelenését.
emelni az ad^oenanben
sávok
miatt
Clorohovszky
gVf.i r éhe i gyi'kb
ménv értelmében a Magyar—Szovjet j — Paorikakikészit'k
c
z Sándor kereskedősegédet. Mo- m»fjífi?niipfi ^rucllikek
Hajózási rt. ((MSzI-IRT) 1946 junius Felhívjuk a ki: é zitííket, h~gy a cseh Óro
Krizsán Sándor szerelőt, Ti25-én tulajdonába átvette a
pécsi • kompenzációs paprika-exn'ort kereté nostori
(Rndape^t, július 6) Az utóbbi
időVilmos magántisztviselőt, Becker
7
'"zénbárrvákat. A p%si szénbányák te- ben igen ic minőségű cseh áru nyári sza
ben
töbhizher.
e'őforduP,
h
o
v
-egyeEmil
magántisztviselőt,
Bariiz
István
vékenységével összefüggő
minden l férfi-, női és gyermekcipőt tudunk
megállapító'
Jerebbí'z
István sek az adópengőben
kérdésben a MSzHRT igazgatóságá- az.to kikészitők rendé'kezesére bocsá- magántisztviselőit,
árucikkek és szolgálta'á ok árát önmagántisztviselőt,
VoUarics
Károly
tani igen kedvező félté étek mellett
hoz kell fordulni.
kényesen felemelték. Ezzel kapcsolatakik a cseh-exportra megfelelő kü- o-énz beszed őt, Schmutz József magán- ban i'letékes helyen közlik, hogv ez
— Ma t a r t j a
előadását
jo© lönleges
csemege és édesnemes pat>-v tisztviselőt ós Pin'ér Józsefnél kötój- az eljárás jogszabályeUenes, mert az
Schwartz Dr. Joie Schwartz profesz- r i k á t szolgáltá nak be. A cinőmin'á ált ll halálra Télbe. A népbiróság
szor, a Joint európai elnöke vasár- a Paprikabélváltóban vegt akim hete 41 zárt ülésen foglalkozott a kegyelmi adópengőben megállapított árak az
nap Szegedre érkezik két budapesti
kéríe en-ncet es Borohovszki-Orosz, Jer- illetékes hátóságok engedélye nélkül
— A m. aif. feisüip riskeia a z ipari •itz Béla, Monostori, Kalzmann-Ba- fel nem emelhetők és az zzei elkísérőjével. Szegeden meglátogatja a
lentétes m a g a t a r t á s t a legszigorúbzsidó intézményekéit, délután pedig éetben fcgjalkortatott, s a középis- ritz és Schü.z kérelmét ehrats'iotttS. ban
büntetik
fél 5 órakor iaz u j zsinagógában elő- kola, vagy polgári iskola IV. osztá- A többieket padig kegy-elemre ajánlyát,
illetve
laz
általános
néniskofo
8
lót a. Az öt elit élten aaiálos ítéletet
adást t a r t .
pvztálvát végzett segéd lóvé'lei. vsgy szombaton délután 5 órakor a törx Háziasság. Papp Rózsa és ifj. legalább münkakönywel igazolt é évi vényszék épület : niek udvarán végreTéves s Szabad S z á értesülése
Tóth János m a 7 órakor t a r t j á k es- féinínari gyakorlattal rendelkező 18. hajtották.
küvőjüket á fogadalmi templomban é'etévüket be'öl'ö't fe'nőttek részéra köztisztviselői forint— Egy kerékpár keresi a g a z d á j á t
— A MNDSz felsővár si csoportja esti felsőipariskolai felnőtt tagozatot Ludányi Pál hivatali altiszt jelentette
fizetésekről
szervez. A felvételi kérvényeket az a szegedi rendőrségen, h-ogy a városi
a szegény gyermekekért. A Mag(Budapest,
juliui 6) A Szabad Szó
intézet
igazgatóságához
.címzett
egyNők Demokratikus Szövetségének felbérház kapujában szombaton őrizet- Ciidcsi'ási. a d o ' t a köztisztviselői fizesővárosi csoportja juiius 6-án, szom- ezer adópengős okmány bélyeggel el- lenül . hagyott kerékpárt .talált. A ke- tésekről.
Illeiékes helyen ezzei kapbenyújtani. rékpáron .egy gyékényszatyor iS volt.
baton íeste 7 órakor b a r m i c szegény látva juiius 25-ig keh
csolatban a következő nyilatkozatot
gyermeket vacsóráztatott meg tehet- Csatolni kell 1. Á tanulmányi érte- Igazolt tulajdonom nála átveheti a adta:
ségéhez mérten a legjobb menüvel a sítőt, 2. születési anyakönyvi kivona- Széchenyi-téri bérházban.
A köztisztviselők augusztusi forintfelsővárosi postásotthonban. Ugyanitt tot, 3. segéd'eve(et vagy ezt helyetti — Szökés az elmektmikároi. szom- fizetéséről szóló közlemény minden
sitő
munkakönyvet,
4.
h
a
t
hóiíapná'
még három egymásutáni szombaton
baton korán reggel a szegedi elme- alapot nélkülöz. A köztisz 'viselők firészesülnek a felsővárosi gyermekek nem régebbi hatósági erkölcsi biz - künikárói megszökött Tóth Mihály 19 zetése az említett közleményben szenyitványt, vagy tezt helyettesítő hiva- éves Királyhálom 523. szám alatti
finom vacsorában.
replő havi fizetések összegénél s k— A Nemzeti Parasztpárt Poll lkat talfőnöki igazolványt. — A felvéteti laköls. A 170 centi magas, erős, barna kal magasabb íesz.
vizsga
augusztus
21-én
kezdődik.
BőAkadémiája jövő héten folytatólagoíiu távozásakor sötétszürke n i h á t visan t a r t j a előadásait, a BaLthyányi-u- vebb fieívilágosítást ad az iijtézei 1 selt és mezítláb távoZott. A rendőrség
igazgatósága,
Kálvária-tér
Sb.
TeleA. sz. alatti párthelyiségben. Az előkörözi.
— MegícezlotttéK iparengedélyétől.
adások sorrendje: 9-én, kedden »A fon- 666.
— Elvesztettem Molnár Béia névre Ifj. Horváth István ócskavaskereske25 éves ellenforradalom® Gyáni Imre,
- Cipőket loptak a Községi Ele1" szóló iparigazolványom a hozzávaló dőt a Jenei Sándor elnöklése alatt
10-én, szerdán »»A mai m a g y a r t á r - miszirüzen-to'. Szombatra virradó éj- revíziós aktákkal együtt összesen 9 működő nyugatos
igazolóbizotlság
sadalom® Osváth Gábor, 11-én, csü- jel ismeretlen betörők álkulccsal bé- -darab mellékletibeI 6-án 1 -és 2 óra Ipar engedélyétől megfosztotta, mert a
törtökön »Proiletárok-tőkések« Osvá'.h hatpltak a Községi Élelmiszerüzem között Gróf Apponyi-, Somogyi-, Tisza fasiszta időkben népellenes cselekeGábor, 12-én, pénteken ^Parasztok, Mérey-ütca 2. szám alatti r a k t á r h e - utvonalán. Kérem a becsületes meg- deteket köveiért el. Annak lehetősége
kisgazdák-földesurak® Nagy Sándor lyiségébe és 26 p á r félcipőt, 5 pár ba- Lajos-körut és -Petőfi Sándor-sugárut is fennforog, hogy népellenes bűncseelőadásában. — Előadásainkon más kancsét, egy kende rsz őnyeget
éá találót, hogy D&fti-;u ca 6. szám alatt lekményt is elkövetett, ügyét ezért
pártbeKeket és pártonkivüliéket
is ,UNRRA konzerveket vittek el. A sze- jutalom ellenében Illés
Péternéné* szombaton áttették a szegedi népazivesejo lá,t a vezetőség.
gedi rendőrség nyomozást indítóit.
ügyészséghez.
leadni szíveskedjék
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- Állítólagos művészt körözniK
pásérL Antalóczi Antal 22 éves állítólagos színész Kiszorrvborban szállásadójától* Papp Józseftől több ériékes ruhaíéíét lopott és valószínűen
Szeged felé meglépett.
Antalóczit
egyébként a kiskundorozsmai rej^lavség is körözi, m e r t ott is lopott
ruhaféléket ugyancsak a szállásadójától. Most a ' s z e g e d i rendőrség is
.cöröz&t adott ki a többszörös tolvaj
fiatalember kézrekeritésére.
— Anyakönyvi hirek. Az elmúlt héten született: 10 fiu, 8 leány. — Házasságot kötött dr- Kocsis Gábor Kiss
Gabriellával, Juhász Mihály Szék Juliannával, Hajnóczy Lajos Szécsi Ilonával, Lengyel Károly Pintér Máriával, Kovács István Bónus Ilonával,
Pataky Bálint Kispál Ilonával, Föidesy Sándor Minik Irénnel, Bekte Sándor Domonkos Arankával.
Bartók
Vince Tuti íViLmávaí, Tóth
János
Papp Rozáliával, Csűri Mihály Vas
Máriával, Kun 'Ferenc Lőriticz Arankával, Santa Lászió Szvetük l onkával. E Kínáltak: ö k r ö s Sándor 66,
Papp István 84, Álmosdi Károly 92,
SzaLai Mátyásné 81, Lie^zl?o(vszky Károly 66, Szabó Minály 51, Kocsis Istvánná 55, Makra Imréné 33, Pcter István 53, Keczer Gézáné 57, Kovács
Pal 62, -özv. Kéfer Ferencne 81, Perecz Mihály 57, özv. Friedrich Józsefne 80, Győri Ferenc 55, Váczi József
34, özv. Perhács Gyuláné 50 Bilger
Gyula 56 éves korában.
A Munkásszövetkezet
órlssiti tagjait, hogy hétfőtől kezdve
szénelőfizetés t ismét elfogad.
A szén ára mázsánként 1,200.000 adópengő Szeged-Rókus állomáson átvéve.
Egyben közöljük, hogy azok részére,
akii? már befizették és még nem vettek
át a szenet, annak kiosztása szerdán
regigei megkezdődik a rókusi áldomáson. Azok, akik nem rendelkeznek saját fuvarral vagy más szállítási lehetőséggel, a szövetkezet mázsánkint 150
ezer adópengős árban házhoz száMiitja.
a fuvardíj a szövetkezet kézipénztáxánál fizethető. Szénelőjegyzést és fuvardíj-befizetést a szövetkezet Kossuth Lajos-sugárut 95* szám alatt (Puskás-utca
sarok) is elfogad.

S z a k s z e r v e z e t i

h i r e h

A vegyipari munkások szakszervezete közli tagjaival, hogy ezentu' a
pénztári óra kizárólag pénteken délután 5—7-ig lesz.
Az önálló kereskedelmi ügynökök
szombaton délután 6 órakor szakosztályi ülést iarianak a szakszervezeti
.székházban.
A malomipari munkások szakszervezete vasárnap délelőtt 9 órakor
taggyűlést tarc a szakszervezeti székházban.
A textilmesterek vasárnap délelőtt
10 órakor értekezletet tartanak a
szakszervezeti székházban.
A szakszervezeti i f j u m u n k á s és tanoncmozgalom vasárnap egésznapos
kirándulást rendez a Maros-torokhoz. Gyülekezés és indulás reggel
fél 7 óTakor a szakszervezeti széknáz
előtt
A gépészek, művezetők és villamoskezelók szakszervezete szombaton délután fél 5 órakor rendes havi taggyűlést t a r t a szakszervezeti székházban.
A vasmunkások szakszervezete felhívja mindazon munkanélküli t a g j a i t ,
akik hajójavitáshoz értenek, vagy hajóépitésnéi dolgoztak, jelentkezzenek
a szakszervezeti székilázban a titkári
irodában, m e r t a budapesti Ganzgyár alkalmazza őket.
A magánalkalmazottak vasárnap
kirándulást rendeznek.
Gyülekezés
reggel 8 órakor a
szakszervezeti
Székháznál.
Kocsmáros összejövetel fontos ügyben hétfőn 6 órakor a Herédi-kocsmágan, Londoni-körut 8.
A Szakszervezeti Bizottság felhívja az
összes szakmai vezelősÉgekec, üzemi bizottsági es bizalmi tagokat, hogy 8-án,
héttőn deluián 5 órakor összvezetösegi
Uzembkoitsági és bizalmi együttes ütlést
tart a szakszervezeti székházban Megjelenés kötelező.
Az élelmezési munkások 9-én, kedden
déluián 4 órakor vezetőségi ülést tart a
szakszervezeti székhézban.
Rádió. Teletunken 2+1-es kiiünö állapotban élelemért és fáért elcserélhető.
H-ilö-u. 7. 1. em. jobb,

F Á R T H 1 R £ K
Kedden déluián 4 órakor MKP női ak
tiváinak összejövetele a kálvintéri székházban.
MKP Belvárosi I. szervezete 9-én, kedden este 7 órai kezdettel „Magyar történelem" cimen szemináriumi előadássorozatot kezd. Előadó: Dániel György. Párton kívülieket is szívesen latunk.
Üzemi pártszervezeti
taggyűlések:
Héllfőn: Lemezgyár, fél 5 óra, —
újszeged! ládagyárban 3 órakor.
Hétfőn délután 7 órakor az összes
kerületi és üzemi R-gárdavezetők Kálvin-tér 6. szám alatt jelenjenek meg.
A kerületi és üzemi
pártszervezeti
vezetők julius 9-én* kedden délután 6
órakor értekezletet tartanak az Arany
János-utcai székházban.

Málna

-izü szörp

S zeredainál
Cseray

Mihály-u,

3.

R a ö i o
VASARNAP, julius 7.
6.45: Hirek, műsorismertetés* 7.05:
Reggeli zene. 8.00: Orosz hanglemezek.
9.0b: Római katolikus vallásos félóra a
Stúdióból. 9.30: Evangélikus vallásos
félóra a Stúdióból. 10.00: Hirek. 10.10:
Bemutató a British Councii lemezeiből.
11.00: Halász Kato Respighi müveit
énekli. 12.00: Déli harangszó, hirek. 12
óra 15: Anyák öt perce! 12.20: A belvárosi templom énekkara énekei. 12*50:
Bartólo—Szigeti: Magyar népi daliamok. 13.00: Szőke feny. Juhász Gyula
versei. 13.20: Jazz. 14.00: Hirek. 14.10:
Helyszini közvetítés Amerika hangversenytermeiből!. 15.00: Ünnepi krónika.
[15.20: Toti dal Monté énekel. 15.30:
Ady-esmlékek. 15.55: Műsorismertetés.
16.00: Hirek. 16.10: Raskó Magda énekel. 17.00: Falurádió. 18.00: Hirek. 18.05:
Vöröskereszt-közlemények. 18.15: A Rádiózenokar játszik. 19.15: „Hajrá". A
munka himnusza három felvonásban.
Aa I. felvonás után kb. 19.40: Hirek,
sporthírek. A II. felvonás után körülbelül 20.50: Saljapini énekel. Az előadás után kb. 21.35: Rádió hangja, utána műsorismertetés. 21.50: Hirek és
krónika orosz nyelven. 22.00: Hirek,
sporthírek. 22.25: Műsorismertetés. 22
óra 35: Vöröskereszt-közlemények. 22
óra 45: Hanglemezek. 23.10: Hirek és
krónika angol nyelven. 23.20: Hirek és
krónika francia nyelven. 23.30: Hanglemezre vü.
Budapest II.
18.00: Hanglemez. 18.30: Előadás. 18
óra 45: Előadás. 19.15: Közvetítés az állatkertből* 21.00: Hirek. 21.15: Hangos
heti híradó. 22.00: Rossdni és Rachmaninoff müveiből.

Hivatalos

közlemények

Fefhivás- Felhívom: azokat a gazdálkodókat, akik a földbirtokrendező
tanács áitai nariatókoit fpldekbői
haszonbérlőidet kaptak, szerződéskötés végett jeleíukezzenek, kültermeten az illetéket. I. fokú közigazgatási
hatöságnáj, belterületen a gazuasági
ellenőri hivatalnál. Bérház K. emelet
23. alatt.
Polgárimester.
!• emivom tízeged város bel- és külterületén lakó
hadigondozottakat,
hogy Vár-utca 7. sz. a. a hadigondozö nyilvántartó hatóságnál az alábbi betűszerinti sorrendben és időben
jelentkezzenek julius havi járadékuk
kiűzetése véget*. Juliu.3 9-én A A 8 C
Cs D E É F G Gy( H( I J, juliűs 10-én
KÉ L M N Ny O Ö P R, julius 11-én
S Sz T Ty U Ü V Z Zs. A kifizetési
rendelet szerint a megszabott napokon adópengőben történik a kif ize é s ,
illetve .annak megtelelő sima pangó-

A dolgozók
harcos lapja

a
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ben. Fizetési kiskönyv nélkül a j á r a dék senki részére nem Lesz kiadva,
t e h á t mindenki hozza magával. Hadj gondozó nyilvántartó hatóság.

befizetési lappal, vagy postautalványnyal fizethetik meg. Ezen rendelkezés
Szegeden Alsó- és Felsőtanyán lakó
adózókra vonatkozik. A befizetett öszszeg a feladás
n a p j á n érvényes jelzőz
Hirdetmény. A szegedi pénzügy- számmal ieS a befizető j a v á r a adóigazgatóságnak 1126—33—1946. II. sz. pengőben elszámolva. Városi adóhikörrendelete értelmében közhírré te- vatal.
szi a városi adóhivatal, hogy a mag y a r pénzügyminiszter 152.011—1946.
VII. számú rendelete értelmében szok
az adózók, akik az adópénztártól legKözellátási közlemények
alább 5 kilométert meghaladó távo ságban laknak, közadó tartozásukat
Ju'ius 9—10 kukaricanap. A júliusi
adópengő adójegy, vagy illetékbélyeg kenyérjegy 20. sz. szelvényére a napi
helyett minden h á t r á n y o s következ- kenyérfejadiagnak megefielő mennyimény nélkül
postatakarékpénztárt ségű kukoricaliszt vásárolható.

APROHIRDETESEK
Foglalkozás
16-17 éves megbízható kifutófiut felveszek. Pollák Sámuel kenderárukereskedő, Takaréktár-utca la.
Mindenest keresek adandóra CserzyMihaiy utca 3.
KettS én féléves kisleányom maszsirozasahoz, gyakorlott masszírozó! keresete „Masszírozó" jeligére.
Miiszaki mjzok készítését vállalja
oki. technikus, Szegvari, Vidra-u. 3.
Tiágy&éd, borért buzanordást vállalok. Roszkei-utca IS. Alsóváros.
Sürgősen eladó 6 szemelyes komplett
Rosenihai eikeszlet, gyönyörű, modern,
dióhaló, felóitok, sitaipak, Érdeklődni:
Margit-u. 10. I. 5. Veresek.
Zsákkőtőzözsineg gyári á>on alul
kapható. Banó, Csckoincs-utca 6.
C s e r e
Lovat cserélek fejőstehénért. Sziiléri-sor 32a.
Épületfa elcserélhető süldőért Kisfaludy-utca 46.
Egy fejöskecsbe elcserélhető ruháért
Paprika-u. 59.
Kifogástalan állapotban lévő tiszti
extrái una rádióért, fehérneműért elcseteiheto, érd. Zolian-u. 10.
Terményt adnék kocsiért vagy lószerszámért l ápé, Arany os-u. 10.
5 éves jó kancát adok féderes parasztkocbtert. Levélcím: Hegedűs Géza Felsőtanya, Gajgonya 74.
Fejöskecske sertésért vagy szemesért, kisebb levclajto éleleméit elcserélhető
Lugas-u. 1 l/a.
Egy éves bikaborjut cserélek szeniesa
ért, ugyanott féléves borjukat cserétek
szinten szemesért Öaz-u. 7.
Deszka bakancsért, 230 kéve here
élelemert eladó Klebelsberg-telep, Mokrinisor 6.
Egy diófaszekrény és sublót eleseiéig
hetö. Citn: Újszeged, Brassói-utca 26.
Terta csónakmotor, rézágy, éjjeliszekrény, koDaldkék étszerviz, csiszoiiszerviz,
rezüst aranyert becserélhető. Dózsa Gy.utca 14.
Tégla, tetőléc, ajtólapok, méhészethez
tartaly elcserélhető. Újszeged. Korondiutca 6.
Kitűnő á'lapotban levő használt paraszt kocsit elcserélek jól tejelő fejőstehénért. Demeter Ferenc kertészete Újszeged.
Országút 42. Telefon 909,
Rekamié, sezlon, ebédlőasztal, négy
szék barmiért elcserélhető. Br. Jósikautca 30. fö.dszint 6.
3-|-2 üzemképes szuperrádió eladó,
cserélhető. Fodor-utca 6. 1. 7.
Jékarban levő két ajtós jégszekrényt
keresek „Jegszekrény" jeligére.
Uj és régi zsákot, evezőket szegeket
cementet, erős lakatot kétes Tóth-órás.
Kétszemélyes vaszonkaiak rádióért
elcseiéihetö. Somogyiteiep, VII. 362.
Kukoricát cserélek borért és bárányOhért. Luioin-ut 9.
Egy néprádió ruhaneműért vagy élelemert elcserélhető Hajnal-utca lb.
Jékarban levő stelázsikat 180 centinél nagyobbakat és kettő- és háromajtós
szekrényekért zsirt, élelmet adok. Huszta
Nándor, somogyitelep 34. utca 1007.

Bélyeggyűjteményt, tömegbélyeget
veszek, haius bélyegkereskedés, Iskolautca 29, fogadalmi templommal szemben.
Szemcskávét kistételben ls vasáról
Meinl- fiók, Kárász-utca.
Férfikerékpar, prima gumikkai eladó, vagy elcserélhető. Bihari-u. 17a.
Választési malacok eladók Hóbiárfbasa-u. 47.
Fejéahcz, lóhoz értő mindenesfiut
bentiakassal, kosztat felveszek, Galambutca 1.
Szakember eladót kötél, zsineg szakmában azonnali belépéssel felvesz. Bánócég, Csekonits-utca 6.
Bejárónő jelentkezzen heti három
napra. Dr. Deutsch, Gróf-palota.

Különfélék
Bőrkabátok javítása, festése szakszerűen Készül Csordás bőrruhakészitómesternél, Szent Miklós-utca 7. Felsővárosi templom mögött.
Keresek Kárász-utcán, vagy Szeged város központjában kisebb üzlethelyiséget. Elválasztási,
alakítási
költséget vállalok. Magas á r a t fizetek
aranyban. Választ »Arany« jeligére
a kiadóba.
Autó- és motorkerékpárvezető tanfolyam. Felelősség mellett vizsgáztat.
Mtüler Béla, Vár-utca 4.
Megnyílt Barna Emmi füzőszalonja
hói legcsinosabb fűzők, fürdőruhák és
melltartók készülnek. Kelemen-u. 11. Aradi-u. felől.
21 évestől 35 évesig nősülnének tiszt"
viselők, vasutasok, postások, gazdálkodók)
önálló kereskedők, iparosok. Bővebbet
megbizottuknál. Papp, Csuka-u. 34.
Torjansski Alexander lvanovics orosz
kalona elvesztette a személyi okmányait.
Kéri a megtalálót, hogy a kiadóhivatalba
szíveskedjék leadni.
Kérem azt a hölgyet, aki e héten az
uramról hirt liozotf Zoltanu. 10 sz. alá,
jöjjön el ismét, várom, otthon vagyok.
Horváth Mihályné.
Forgalmas vonalon levő üzletemet
elcserélem hasonlóval, esetleg átadom
egyezség szerint. Érdeklődni Csongrádisugárut 24. Tóth fodrász.
•
. Elveszeit három birka, az egyik
barna, nyomravezetőjét éllelemmel jutalmazom. Parisi-körut 23.
Kérem azon hölgyet, aki szombaton
délelőtt 12 óra felé a Valéria-téri trafikban 93.700 adópengö bttyeg helyett 3
millió 524.400 értékű bélyeget kapott,
vigye vissza.

Lakás
Négy helyiségből álló lakás átadó.
Papp, Csuka utca 34.
Teljesen különálló 1 szobás lakásom
elcserélném szoba-konyháért. Érdeklődni
délután 4—5-ig, Szentháromság-utca 6a,
II. em., 6.
Bútorozott szobát keres jobb családnál Alberti József újságíró, a Dálmagyarország muntcaiársa. Válaszok a kiadóba.
Belvárosi ketiöszobás lakásomat elcserélném hasonló rókusiért. Jelige „Körút közeiében".

Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLQ
Kiadja?
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
A d s-v é f e 1
Telefon: 4S3 és 103
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
Aranyat, ezüstöt, bnlhanst legmagasabb aron veszek. Szelei Béla, órás-ékTelefon: 325
szerész Oroszlán-utca 5.
A HIRLAFKTADÖ KFT NYOMÁSA

á

