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l̂ ifraság békeoapla 
Ma i KOREK JÓZSEF, 

a MaDtSe külügyi vezetője 
Két évvel ezelőtt Londonban 

hatvanhárom nemzet ifjúságá-
nak küldöttei, mintegy 4a millió 
tíju képviselői gyűltek össze, 
faagy megalakits/a a Demoira-
tBcus Ifjúsági Világszövetséget 
(DiVSz), megvitassák közös kér-
déseiket és szövetkezzenek egy-
mással a tartós béke megalapo-
zására és az ifjúság szükségle-
teinek biztosítósára. A magyar 
ifjuság kiküldöttei örömmel csat-
lakozták ehhez a szervezethez, 
mert beláttak, hogy csak a vi-
lág ifjúságának e nemzetközi 
szervezete" tudja inegvalósitóni 
ezeket -a célkitűzéseket. 

A DIVSz harcol az ifjúság 
jobb jövőjéért. Eziránvtt tevé-
kenysége középpontjában az if-
júság anyagi és kulturális meg-
segítése van. Nemzetközi"üdülő-
iáljorokat, kiállításokat, tanuk 
mányutakat rendez. Ez év nya-
rán rendezte meg Prágában a 
Yiiógifjusági Találkozót, ame-
lyen 79 ezer fiatat Vett részt. 
A nemzetek közötti őszinte ba-
rátság jegyében folyt le. a ha-
talmas tófálKozó, amely módot 
sídotl arra a különböző országok 
fiataljainak, liogy megismerjék 
egymás kuítúráját, megitassák 
közös problémájukat es ezzel 
kapcsolatos teendőiket megha-
tározzák. Itt adták iki azt a bul-
lái, amely az ifjúság jogait fog-
lalja össze 13 pontban. "A mun-
kához való jogát, a munka utón 
az ember? megélhetést, az 
egyenlő bérekéi az egyenlő 
munkáért. 14 éven aluli gyer-
mekek nc' kényszerüljenek ve-
rejtékükkel megkeresni kénye-
süket. Rövidítsék le a 16 éven 
nluji gyermekek munkaidőjét. 
Követelik a továbbtanulást le-
hetőségek biztosítását, a pihe-
nés, kultúra és sport üzésének 
fogát. Betegség esetén ingyenes 
orvosi kezelésben részesüljenek, 
liszt;? munkahelyen dolgozhas-
sanak és emberi körülmények 
közölt lakhassanak. Ezenkívül 
azt a jogot, nogy az itt feisoroí-
tóíí, valamint politikai jogaik 
megvédeimezésére szervezked-
hessenek. Ezeket a jogokat min-
den fiatalnak élveznie keli ah-
hoz, hogy munkáját emberi kö-
rülmények között végezhesse. A 
.Világifjiisági Találkozó megmu-
tatta, nogy hiábavaló a háborús 
uszítón minden törekvése, a 
nemzetközi reakció minden mes-
terkedése, a világ ifjúságának 
egységén visszaverődik minden 
Mborus kísérlet, minden táma-
dás, mert az ifjúság szilárd 
akarata a béke és jobb jövő 
építése. 

A világ ifjúságára vár a mult 
háború romjainak eltakarítása. 
A DIVSz szervezte meg a nem-
zetközi ujjiépiíő brigádokat, 
amelyek a háború sújtotta or-
szágok ifjúságának síelnek se-
gitségére hazájuk felépítésében. 

Mi magyar ifjak lelkesen csat-
lakozunk a DIVSz munkájához. 
Magunkévá tesszük aunak a bé-
kéért és az ifjúság megsegité-
Sééri, a népek ifjúságának ba-
rátságáért folytatott munkáját. 
Helyeseljük a gyarmati népek 
felszabadítása, függetlenségük 
kivívása érdekében folytatott 
harc támogatását:. Mi, akik év-
századokon keresztül nyögtük a 
német gyarmatosító törekvések 
átkát, nem élhettük független 
asmzeti életünkci, kliltnránkat 
nem gyakorolhattuk szabadon, 
egvittlérzünk a gyarmatok né-
peivel. A DIVSz-en keresztül 
tiltakozunk a más országok bel-
ügyeibe való beavatkozás, az 
imperialistáé és a jobboldali 
szociáidemokraiák ujabb hábo-
rús uszítása elíen. É tiltakozás 
jegyében ünnepeltünk: együtt 
a világ ifjúságával, ünnepeltük 
a DIVSz megalakulásának má-
sodik évfordulóján a világ ifjú-
sága békenapját. 

K i s i i é p v a g y u n k , 

Szeged, 1947 nov. I I . Kedd 

de bátran kiállunk a Szovlefunió és a béke melle ff 
Szeged do f ge i ő népe megiinnspalte vasárnap a Szovjetunió fennállásának 30-ik évforonlófát 

Kitűnően sikerült a Szov-
jetunió. Jharminóéves évfordu-
lójára remdezett vasárnap dél-
előtti emlékünnepély. A két 
munkáspárt felhívására Szé-
ged népe megtöltötte a Nem-
zeti Színház "tágas nézőterét. 
Szeged életének vezető alak-
jaitól kezdve az egyszerű 
üzemi munkásig és a demo-
kratikus honvédség tagjáig 
mindenki eljött, hogy 'jeíen-
létével kifejezze azt a sze-
retelet és hálát, arait a Szov-
jetunió, a szabadságszerető 
népek és a világ dolgozóinak 
nagy/támasza iránt érez. 

Á magyar és szovjet him-
nusz elhangzása után Tom-
bácz Imre elvtárs,* az MKP 
nagyszegedi végrehajtó bizott-
ságának elnöke, nyitotta raeg 
az ünnepélyt és köszöntötte 
Nagy Imre elvtársat, az or-
szággyűlés' elnökét és Kéthlv 
Anna elvlársnőt, nz ország-
gyűlés alelnökét. 

— Nemcsak a SzoVjetunió-
ban, hanem szerte a világban, 
ahol a haladó szellem és a 
humanizmus él, ahol a leigá-
zolt gyarmati népekben izzik 

a felszabadulás reménysége, 
ma mindenütt ünnepelnek 
kezdte beszédét Nagy Imre 
.elvtárs. 

Az októberi forradalom 
harminc évvel ezelőtt széttép-
te a zsarjiokság Láncát, a világ 
egyhatodrészén lerakta a szo-
cialista társadalom alapját és 
megteremtette a munkás-pa-
raszt hatalmat. 

A fórra(lalom k'jelöiic a jár-
ható uíai a világ munk'ús-
sá-iá számára. Békéért folyó 
engesztelhetetlen harcba a 
szüleiéit és bebizonyította, 
hogy a nuiakús-paris'zt-
sz&velség sokkal jobban el-
vezeti a világot, mint a ré-
gi uralkodó osztályok. 

- Most visszapillantva meg-
állapíthatjuk, hogy a forra-
dalom győzelme óriási csa-
pás volt a világi raperializmus-
ra. Azóta két világ áll egymás, 
mellett s mutatja a különbsé-
get. 

Nagy Imre elvtítes ezutáü 
;Viz októberi forradalom rcak-
j dójáról, a külföldi imperia-
listák beavatkozásáról, az cl 

lenforradalomról beszélt. 
— A liároméves polgárhá-

borúban a magyarok tízez-
rei is résztvettek. Vérükkel 
pecsételték meg a szovjet-ma-
gyar bagátságot. jy'e vegyék 
szerényleleusógnek, de jó ma-
gam iis büszke vágyok rá, 
liogy Mongol ia, Szibéria sztép-
péin, Kolcsák, Denikin és 
Gaydá ellen, a többi magyar-
ral vállvetve harcoltam a főid-
ért és szabadságért — jelen-
tette ki zugé taps közben. 

Ezitt.án a Szovjetunió népé-
nek országépitéséről beszélt. 
Ismertette azt az óriási mező-
gazdasági, ipari és kulturális 
Változást, amit a szocialista 
'munka a Szovjetunióban ered-
ményezett. 

A második világháború erő-
feszítéséről és a Szovjetunió 
tündöklő győzelméről beszélt. 

— Mi a Szovjetunióban lát-
juk békénk és nyugalmunk 
őrét. A szovjet-magyar barát-
ság bensőséges és * szilárd, 
mint soha. 

Dc minket magyarokat nem-
csak a szomszédság és a 

Ssstráfíc ssfráfk után Franciaországban 
A francia sztrájkoló köz-

üzemi alkalmazott ak győzel-
met verekedtek ki a Rama-
dicr-kormánnyal szemben. A 
miniszterelnök a köztisztasá-
gi sztrájk esetében katonaság-
gal próbálta megoldani a sze-
mét eltakarítását, azonban ez 
nem sikerűit. A jobboldali 
sajtó hiába uszította ellenál-
lásra Ramadiert, a munkás-
ság egysége és akaratereje 
győzött. 

j A korrriány gazdasági poli-
tikája egyre inkább kapko-

Idóbb lesz. Ezekben az órák-
bán ujabb és ujabb áremel-
kedések várhalók. A villany, 
gáz és vasút 'esetében har-

, mincszázatékos hivatalos ár-
emelés várható, ami Ujabb 
sztrájkokra kényszeríti a 
munkásságot. 

Csütörtökre máris munkás-
ultimátumot tűztek ki. A mol-
nárok és szállítási alkalma-

zottak követelnek béremelést. 
Ha ezt addig nem kapják meg, 
újra leáll Párizsban a forga-
tóra és a lisztellátás. 

A Ram adier-kormány nap-
rqj-nanra tengeti az életét. A 
helyzet súlyosságára 'jellem-
ző,* hogv a 'mult héten még a 
Blum-féle szárny váll átko-
zott volna a kormány vezetés -
re, azonban a mostani esemé-
nyek hatása alatt nem kíván-
ják átvenni n csődtömeget. 

l a t é i ! f o s t á l ei a m e g s e b e s ü l t H e k u s O ü n c i t 
Mészáros politikai gyilkosságokat is elkövetett 

A Markóból bravurvos kö-
rülmények között elszökött 
kéjgyilkos Mészáros Istvánt, 
alias Heküs Dóncit vasárnap 
délután 5 órakor elfogták. Mé-
száros á szökés közben súlyo-
san megsebesült, majd taxiin 
édesanyjához ment. Anyja 
pénzt adott neki, innét orvos-
hoz inent, aki bekötötte. Az 
állomásig különböző trükkök-
kel egy csomó embert félre-
vezetett s végiül Vér tessz öli ős-
re utazott. 

Itt egyvöreg sváb asszony1 

nál keresett menedékét, aki 
azonban gyanút fogott s kö-
vetette, hogv jelentse be ma-
gát. Erre Hekus Rőhci nem 
volt hajlandó s az asszony 
férje hátán az állomásra vi-
tette magát. Útközben Lusztig 
Miksa, áz államvédelmi osz-
tály tatai nyomozó hadnagya, 
aki feleségével az állomásfeje 
ment, feleségé figyelmezteté-
sére felismerte. 

Hátára vette a rendőrgyil-
kost s Tatára szállította. A vo-
naton Hekus Dönci bevallot-

i ta, hogy ő a keresett gyilkos. 

Ta tá ró l kapott értesülésre a bu-
dapesti rendőrség dszippekén 
jött ki s beszállította Hekus 
Dönoit. 

A kihallgatás során meg-
állapítást nyert, hogy Hekus 
Dönci Komáromba szándéko-
zott szökni s onnan Bécsbe. 
Kiderült az is, hogy Hekus 
D.önci nemcsak réndőrgyíl-
kos, hanem aljas politikai 
gyilkos, aki háromszor halál-
ra volt már ítélve s minden 
alkalommal a bitófa alóf szö-
kött meg A háború alatt a 

németekkel együttműködött s 
a kémosztájyon volt alkal-
mazva. 

A rendőrség megszijazva, 
különleges, legmodernebb bi-
lincs alatt őrzi Hekus Döncit 
és ugy adja át a Markónak, 
ahol különleges intézkedése-
ket tesznek raeg a többszörös 
gyilkos őrizetére. Lehetséges, 
hogv azonnal megkezdődik a 
statariátis tárgyalás s Mészá-
ros István alias Hekus Dön-
ci végre elnyeri niélló bünte-
tését. 

O l c s ó t o l * l e t t ai 1 isas* 
A közellátási minisztérium 

legújabb rendelete alapján az. 
egységes kenvérjiszl és árpa-
liszt árát leszállították. A malmi 
eladást ár mázsánktól 72 forint 
helyett 62 forint lett. a nagy-
kereskedői ár 76 forint helyett 
66 forint, a 'fogyasztó/ ar ki-
lónktól f f fillér helyett 72 fil-
lér. A búzadara, finomliszt és 
kukoricadara továbbra is 1.40, a 
kukoricaliszt periig 120. Az ala-
csony ái* biztosítása érdekében 
egyúttal intézkedés történt a 

MOSzK-mái a gabonáért fizeten-
dő utalványok dijának csökken-
tésére is. IÍ szerint a gabonának 
gyüjtőkereskedőtöl vagy mal-
mostól való megvásárlására jo-
gosító vásárlási utalványra a 
következő árat kelt fizetni: a 
gabona kereskedelmi őrlése ese-
tén a ÍHizp. mázsája 17.70. rozs 
35.90. árpa 34.30.' Ha nem ke-
rül kereskedelmi őrlésre, ak-
kor a buza 87.50, a rozs 79.50 
az árpa 71.50, a zab 74.50, a 
köles 87.50. 

politikai előrelátás tüz a 
Szovjetunióhoz, hanem a 

3 hála Is. A szovjet emberek 
ugy harcollak Budapest fel-
szabad: táséért. mint Sziaiin-
grádérh vagy Lenlngrádcrf. 
Fűtötte őket a szovjet ha-
zafiság Js. de a yllág muu-
kásságávaS lévő testvéri s»>-
1'darálás |s. (Dörgő taps.) 
örök hála és örök barátság 

ezért a Szovjetunió népeinek 
és nagy vezérének Sztálin ge-
nerahsszimusznak I (Szünn i 
nem akaró taps.) 

Nagy Imre elvtárs ezután 
rátért a külpolitikai helvzet-
re és az imperializmus táma-
dásáról a következőket mon-
dotta: 

— Nincs mit félni az impe-
rializmustól. Ne becsüljük le 
a demokratikus, szabadság-? 
szerető erőket. 

Mi kis nép vagyunk, de 
bátran mondjuk, hogy min-
den erőnkéi ott állunk a bér 
ke mellett. (Nagy taps.) 
— Ha Hitler amerikai 

utódjai háborút akarnak,'meg? 
tehet majd velük értetni, hogy 
ez a háború nagyobb veszely 
a kapitalizmusra, mint a szo-
cializmusra. 

— Mi magyarok továbbra Is 
a béke útját járjuk és hisszük, 
hogj* a béke ügye diadalmas-
kodni fog. 'A reakció érzi ezt 
világszerte, de érzi már Ma-
gyarországon 1$. Ezeknek az 
elemeknek gvüjtőmedeneé.je, a 
Pfeifférpárt, bomlik, oszládo-
zák. A vezérük nemrégiben 
kötött talpa alá uplaput, rüí-
títán nem sikérült felforgatnia 
ezt az országot. Nem síke-
rült, nem is fog sohasem si-
kerű hű. A magyar demokrá-
cia visszaütött. Már az első 
csapások meghozták az ered-
ményt. Ujabb és ujabb csapá-
sok következnek és a reakció-
véglegesen megdől majd — 
fejezte be beszédét osztatlan 
tetszés közben Nagy Imre elv-
társ. 

Ezután Kéthlv Anna elv-
társnő beszélt,' Kifejtette, 
hogy az emlékünnep a ma-
gyar dolgozók ünnepe is. Ez-
után arról beszélt, hogvaz ok-
tóberi forradalom győzelme, 
megdöntötte a lűrcs történel-
mi inga elméletei, liogy ame.lv 
szerint a hatalom egyszer 
jobbra-egyszer balra lendül. 
Áz inga harminc évvel ezelőtt 
balra lendült s azóta áll. És 
ott is áll majd végig mig a 
dolgozó tömegek élnek a vi-
lágban. Köszöntjük a magyar 
nép nevében a Szovjetuniót, a 
világbéke megalkotóját és zá-
logát, fejezte be zug* tapsok 
közt Kéthly elvtársnő. 

Antalf fy György elvtárs zá-
rősZavaiban a munkásegység 
mellett állt ki. Csak a kél 
munkáspárt szoros együttmü 
kódése utján lehet ebben az 
országban igazi demokrácia-— 
mondotta. 

Az ünnepély második ré-
szében a Nemzeti Szinház. 
művészei nívós műsorral já 
rtittak az ünnepély fényihez. 



Vasárnap megnyílt 
a gőzfürdő újjáépített női osztálya 
Tárgyalások folynak a OTI-va l 

az iszappakoló megnyi tásáról 
Több, mint félévszázaddal zel kapcsolatban az OTI v<; 

ezelőtt, a milleniuni évében 
csinos, keleties stílusú épület-
tel gazdagodott Szeged bel-
városa. A »kakasos templom « 
mellett megnyílt a népfürdő, 
a mai gőzfürdő. Azóta hosszú 
idő telt el és a berendezés, 
különösen a háborús esemé-
nyek következtében, erősen 
megrongálódott. Á felszaba-
dulás után a női oldalt nem 
iis nyitották meg1. Hónapokkal 
ezelőtt azonban hozzáfogtak 
a helyreállítási munkáljitok-
hoz és vasárnap tisztára me-
szelt, fényesre festett beren-
dezésű, kényelmes pihenők-
kel ellátott "helyiségek, újjá-
épített fürdő- és lusolóhelyi-
segek fogadiák a fürdőt fel-
kereső hölgyközönséget. 

— Sajnos, a háború nem kí-
mélte fürdőnket — mondotta 
beszélgetésünk során Komá-
ronty Gyula elvtárs, akinek, 
mint a köztisztasági telep, 
autóbuszüzem és fürdő igaz-
gatójának, jelentős része volt 
az ujjáépitésben. — Sok min-
dent kellett {üjavitam, de a 
fürdő legnagyobb gyógytényc-
zője, a természeles meleg 
gyógyvíz megvan és kihaszná-
lása nem ütközik akadályok-
ba. Ennek jelentősege külö-
nösen a reuraás betegek gyó-
gyításánál igen fontos. 

— Természetesen minden 
törekvésünk az lesz — foly-
tatta Komáromy elvtárs —, 
hogy7 az összes gyógytényc-
zök 'felállításával és üzembc-
helyezésével a fürdő ismét 
egyik hathatós tényezője le-
gyen a reuma elleni küzde-
lemnek, de addig is a meg-
lévő termálfürdők használata 
lehetőségét nyujt a betegek-
nek, hogy izületi betegségei-
két, sérüléseik utókezelését, 
idegzSábáikat gyógyíthassák. 

Megtudtuk és megelégedés-
sel szemlélhettük is, hogy a 
női osztály, kádosztály, sőt az 
iszapépitmény is teljesen 
rendijén van, csak sajnos még 
az iszap pakoláshoz szükséges 
felszereléseket kellene besze-
rezni. Ehhez körülbelül 16— 
26 ezer forint kellene, dc most 
tárgyalások indultak meg cz-

DOLGOZÓK SZÍNHAZA 
november ít-én, 
kedden este7-kor 

ze tőségé vei, amelyek előrelát-
hatóan rövidesen eredmény-
re vezetnek. 

A város vezetőségének az 
az elgondolása, hogy a sze-
gényebb dolgozóknak is biz-
tosithassa nemcsak a tisztál-
kodási, de gyógyulási lehető-
séget lis. Ezért vezették bé 
a szakszervezeti jegyeket, 
hogy hozzájuthassanak a gőz-/ 
fürdőhöz azok is, akik soha-
sem juthatnának el máskép-
pen drága gyógyfürdőkbe. A 
dijak a budapesti fürdőárak 
felébe kerülnek. Délután 80 
fillért és 30 fillér kiszolgálási 
dijat kell fizetni. Délelőtt szak-
szervezeti igazolvánnyal 1.70 
forin!, rendes jeggyel pedig 
2.20 forint a belépés és 40 fil-
lér kiszolgálási dij. A hideg-
gyógyfürdő vizimasszirozassai 
3 forint. Kádfürdő 2 forint 60 
fijlér. 

— Mindezzel azt szeretnénk 
elérivi — mondotta Komáro-
my igazgató —, hogy a sze-
gedi fürdő szinte szórakozó-
és üdülőhely legyen és azok 
is járjanak ide, ákik eddig 
egyáltalán nem jártak. 

Amint a tisztára, kényel-
mesre újjáépített női oldalt 
nézzük, valóban el is hisszük, 
hogy Szöged dolgozói öröm-
mel keresik fel fürdőjüket, ö l 
különböző hőfokú medence 
várja a közönséget, ezenkívül 
löbb tusoló, nagyszámú vet-
közöhelyiség és mindenféle 
kényelmi berendezés. A für-
dőt újjáépítő munkásság, élü-
kön a kommunista dolgozók-
kal, igen szép eredményt ér-
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tek éí. A gőzfürdő személy-
zete azonban nemcsak az új-
jáépítés terén végez hehéz 
munkát, hanem mindennapi 
szolgálatában is. Az állandó 
gőzös levegőben való tartóz-
kodás ugyanis valósággal el-
erneyszti a szervezetet és 
ezért szükségük lenne időn-
ként felfrissülésre. Munkáju-
kat azonban elismerésre mél-
tó buzgalommal végzik és 
méltán érdemelték ki a város 
képviseletében az újjáépített 
fürdőt átvevő Somogyi Imre és 
Dobáy Pál tanácsnokok, va-
lamint dr. (Jaál Tivadar elv-
társ dicsérő szavait. A mun-
kásság nevében Bődé István 
és I.avncr Sándor elvtársak, 
üzemi bizottságok elnökei 
mondjak köszönetei a város 
támogatásáért. Somogyi ta-
nácsnok biztosította őket a to-
vábbi segitségről, annál is in-
kább, mert Dénes polgármes-
ter és Csikós Jenő elvtárs, 
számvevőségi főtanácsos to-
vábbra is megértő támogatás-
sal állnak a gőzfürdő ügye 
mellett. Iloniola János elv-
társ, a szakmaközi bizottság 
nevében hasonló elismeréssel 
szólott. Egyben kifejtette, 
hogy ez a tettesllméiiy példa 
lehel a magáncégek előtt iis, 
hogy a hároméves terv kere-
tében minél előbb nagyobb-
üténni újjáépítéshez fogjanak. 

A szegedi gőzfürdő női osz-
tálya tehát vasárnaptól kezd-
ve ötvenévi mult után — 
mondhatnánk újjászületve —, 
áll ismét minden riap a hölgy-
vendégek rendelkezésére reg-" 
gel 7-t.ől délután 5 óráig. A 
férfiosztályon most folynak 
az újjáépít esek igy hét f tó és pénte-
ken szünet van, dc reméljük, 
hogy rövidesen a teljesen új-
jáépített gőzfürdő várhatja 
Szeged díjlgozóií. 

Kedd, 1917 november ftb 
EV..S 

írek 
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Hadiárat a csempészek el len 

DOLGOZÓK I. BÉRLETE % 
Nov. 14-én, pénteken 7 óraikor: 

0 T H E L 1 0 
DOLGOZOK II- BÉRLETE 3. 
November 21-én, pénteken este 
7 órakor 

O Í H E L L O 
Jegyek előjegyezhető!: és vált-

hatók 

BELMIGTBR0RSZR8 
Kiadóhivatalában, naponta reg-
igei '8 órátóí, délután 3 óráig. 

A Tiszától a román-jugo-
szláv határszögig elterülő vi-
déken az utóbbi időben a köz-
biztonság meglazult. Külön-
böző kéles elemek, kóbor oi-
gápybandák szivárogtak be s 
harácsoltak, raboltak. Több 
gyilkosság is történt. A csem-
pészők működése szintén nagy 
méreteket öltött s e vidék gaz-
dásági életének súlyos káro-
kát okozott. Lovakat, gabo-
nát, élelmiszert csempésztek 
ki rendszeresen s a határőr-
ség není léphetett fpl ellenük 
eredményesen. 

A belügyminiszter utasítá-
sára hatalmas áráqyu gépe-
zet indült meg s részben fel-
göngyölítette a frontot- A haj-
tórazzián tehergépkocsikon, 
dzsdppeken a budapesti rend-
őrkiképzőzászlóalj, a kiskun-
halasi lovas rendőrtanosztály 
egy egysége és a határ vadá-
szok vetlek részt. A felszaba-
dulás óla ez volt a legna-
gyobb rendőrakció s megle-
pő eredményeket hozott. 

A három napon át tartó 
gyür'üt feloldva hatszázbiz 
személyt adlak át az illetékes 
szerveknek. 

Száz kóboreigájiy, százöt-

A terület átfésülése! állandó 
esőben, sárban, éjjeli ködben 
hajtották végre az akcióban 
résztvevő rendőrök és határ-
rendőrök. 

Szinház *Fílm •Művészet 
Hjide Biuntoa táncfesife 
A Nemzeti Színházban vasár-

nap este egy kitűnő svájci tánc-
művésznő, Hilde B o um an mu-
tatkozott be a szegedi közön-
ségnek. A táncköltemények ko-
reográfiai megkomponákísában 
elsősorban a darabok hangulati 
tartalmának kifejezésére törek-
szik. Mimika és virtuóz techni-
kai készség, valamint a kosztü-
mök és a hozzátartozó színpadi 
fényhatások mind ennek az esz-
mei célnak szolgálatában áll-
nak. A művésznő finom stili-
zálásu láncai és mozdulatai á 
Kreuzkerg-isko 1 a liatását mutat-
ják. Nagy érzékenységgel reagál 
áz egyes művek dallamvonalai-
nak hullámzására, de különösen 
az igen szabatos ritmikai meg-
oldásokra figyeltünk fel. A mű-
soron Dvoráíc, Albeniz, Sibelius, 
Poulenc, Chopin é.s Granados 
müvek szerepeltek H a j d ú Ist-
ván finoman cizellált zongora-
előadásában. 

- ~ - l . . te Különöseit tetszett a spa-
ven csempész, egy csoport l n o l b - m c m m y i t b<Hsö r i t im£át 
Paleszlinaba íartó kuholdt i jüven tükröző Albeniz Prelude, 
állampolgár, román katona-1 a pregnáns Poujenc fchmpozidő, 
szökevények, engedély n é l - f a Chopin e-moh keringő leltei-
kül! határátlépők',, számos § letszerüen suhanó mozgásképe, 
lő csempész van a lelartóz-1 amelyet a _ művésznő a ldrob 

ENYHE IDtí 
Megélénkülő északnyugat ti, nyuga ti szék jobbára te-

rült idő, sokfelé cső. Az enyh eség tovább lart. 

N A P I R E N D 
Kedd, november 11. 

Nemzeti Szinház este 7-kor: 
Sevillai borbély. Dolgozók szin-
Iiáza. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, 
fél 6, f é i 8: Mindenki szerel-
mes. 

Belvárosi Mozi: fél 4, Tét 6, 
fél 8: Csodaparipa. 

Korzó Mozi: fél 4, féi G, fél 
8 órakor: A kirchfejdi pap. 

Muzeum: képtár és ősrégé 
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Kgyetemi" könyvtár nyitva 8 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 0 -

laiotiak közöli. 
Németországba igyekvő s Gö- j 
rögországbői szökött német' 
tiszlet is elfogtak. 

VOROS ANCI ^aSKE" 
a CAPHÍ BARLANGBAN! 
LITY JAZZ! POLGÁR! ARAK! 160 o/o-o» BABKÁTÉ! I 

banó tapsvihaiTa nteg is isme-f 
telt és végit! Granados benső 
tűzzel előadott spanyol tánca, 
amelyben bennevibráit a Dél 
forrósága. A művésznőt szíve-
sen látnók viszont klasszikus 
müvek interpretálásával is. 

A tánemúsor után a Sehere-
zádé-baíett került előadásra az 
Állami Nemzeti Színház kiváló 
szereposKíásáhan, Várady László 
ve zénv lésével. 

fej. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szent György-

tér 6; Temesváry József: Klau-
zál-tér 0; Surjáuyi József: Kos-
sulh Lajos-sugárut 31; Seimeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

— A Csongrád vármegyei 
földművelésügyi szakhivata-
lok és a Duna—Tisza-közi 
Földművelésügyi Tanács ok-
tóber 22-én megtartott terv-
gazdasági értekezleten hozott 
határozat értelmében novem-
ber 16-án reggel 8 órai kez-
dettel Szeged-Fels ők özponton 
földmüvesnapot rendeznek. 

— A rókusi pártszervezet 
fársasvacsorája. Az MKP ró-
kusi pártszervezete szomba-
ton este jólsikerült társasva-
csorát rendezett a Pacsirla-
utcai Maróthv-féle sArany 
szai*vas« vendéglő nagytermé-
ben. A vacsora szónokáíi az 
MKP nagyszegedi végrehajtó-
bizottsága részéről Tombácz 
Imre elvtárs és Simovits Mi-
hály, a rókusi pártszervezet 
lltkára volt. Vacsora után a 
kitűnő éigányzenére táncra-
perdültek a jelenlévők és a 
legjobb hangulatban a haj-
nali órákig maradtak együtt. 

— Felhívás. Felhívjuk á volt 
hadifogoly bajtársainkat, hogy 
november 14-én délután Ö óra-
kor a volt hadifoglyok baj-
társi szövetségének "hivatalos 
helyiségében, Klaiizál-lér 3., 
II. em. fontos megbeszélés vé-
gett saját érdekükben jelen-
jenek meg. 

— A földreform ellen /gá-
tolt — egyévi! börtön. Nipold 
.Tánós budapesti mérnök még 
1946-ban egy Alsóközponton 
megtartott politikai gyűlésen 
a földreformmal kapcsolat-
ban számos izgató kijelentést 
tett. Ügyében tegnap volt a 
tárgyalás, amikor is a vád be-
igazolódott. A népbiróság kü-
lön ötöstanácsa Nipoldot egy-
évi bőrtönre ítélte. 

— Eltűnés. Dombovárj Emil 
szegedi, Debreceni-utca 31. sz. 
alatti lakos nevelt fia, Kimer 
Miklós MÁV pályamunkás 
még november 5-én állítóla-
gos szolgálati ügyben Buda-
pestre távozott s ottan nyoma 
veszett. 

— Álkulccsal fc'pyltolíák a 
lakását. Fürj-utca 12. sz. alatt 
Ungvári Mária szqgedi iaküs 
lakását ismeretlen tettesek ál-
kulccsal kinyitották s onnan 
350 forint készpénzt zsákmá-
nyoltak. A nyomozás folyik. 

x A HONSz szegedi: cso-
port felMyja hadirokkant és 
hadiözvegy tagjait, hogy no-
vember hó 15-iig naponta d. e. 
8—12 óra közölt Dúgonics-u. 
12 sz. a. irodájában burgo-
nvát igényelhetnek szemé-
lyenként 25 kg-t 1 forint 26 
filléres árban, mely előre le-
fizetendő. Tagsági "könyv fel-
mutatása kötelező. HONSz el-
nöksége." 

— A Vörös Malom ttroiaté 
szombaton a közönség ren-
delkezésére bocsájtotta átépí-
tett helyiségeit. A megnyitó 
estet cigánymuzsika és Nyiii 
Erzsi, neves énekesnő dal-
számat tették élvezetessé. 

— Elloplak a legelőről egy 
tehenet. Borsos István móra-
halmi lakos a repülőtér mel-
letti réten legeltette tehenét. A 
rnagárahagyott jószágot isme-
retlen tettesek elhajtották.. A 
rendőrség 'megindította a nyo-
mozási. 

— Gázolás az algyői ítoii-
uten. Sós Irén Murányi-utca 
8. szám alatti óvónő bejelen-
tette a rendőrségen, hogy az 
algyői müutou ismeretlen tet-
tes' kerékpárral elgázolta. Az 
áldozat súlyos sérülésekkel & 
helyszínen maradt' és a gá-
zoló továbbrobogott. 

— Liszt feketézőket, lartéc»-
tátott le gazdasági remlőr 
ség. Szirovicza Jenő kLáraM-
Mi lakos '41 kg. nullás és 80 kg, 
kenyérlisztet akart forgalom* 
bábozni feketén, a maximális 
áron jóval felül. A gazdasági 
rendőrség Sziroviczát tetleh-
érte és előállította. A liszt* < 
mennyiségét elkobozták s 
megindult az eljárás. 

— A Szegedi Állami Zene-
konzervatőrium Collegíum 
Musjicum 1: an gv erseny soro za-
tának hávi " részletfizetésre 
bérletjegyek válthatók min-
den nap délelőtt 10—1, dél-
után 4—7 óráig a Zenekonzer-
vatórium titkári hivatalában,;. 
Tisza Lajos körút 77. A bérlet 
4.—forinttól. Prospektus. Az 
első havi részlet fizetés no-
vember 15-ig. A hangverseny-
sorozat első estje november 
hó 16-án este fél 8 órakor á 
Zenékonzervatórium hangver-
senytermében, Höchtl Margh 
zongoraművésznő hdngverse-
nyé. 
"— Beüvegezjji az njszege-

d? iskolát. Hétfőn az ujszegedi 
általános iskola tanárainak a 
küldöttsége kereste fel Dénes 
Leó elvtárs, polgármesteri és 
elpanaszolták, hogy sürgősen 
szükség lenne áz iskola tö-
rött ablakainak beüvegesésé-
rc. A törött ablakok itfellei$ 
ugyanis nem tudják me^iez-
dení a fűtést és ezzel veszé-
lyeztetik a tanulók egészségét 
íéS a tanítás menetét is. Dénes 
polgármester nyomban iqtiéz;-
kéclett és igy még ezen a hé-
ten beüvegezik az ujszegedi 
iskola ablakait. 

— Megválasztótíák a VAOSz-
kiküldötteit. A Váro-si Alkal-
mazottak Országos Szővetséc 
génck- szegedi csoportja hét-
főn taggyűlést tartotta a vtár 
rosbáza közgyűlési termé-
ben. Ezen megválasztották 
azokat a kiküldötteket, akik 
a szegedi városi alkalmaaoú 
íakaj képviselik Budapesten: a 
vasárnapi nagygyűlésen. Á" 
megjelentek dr, TŐlcséw, 
László tanácsnokot, dr, GaáJ 
Tivadar ügy oszt ályelőadát !fe 
Dóbó Sándor kertészeti í u t 
mi bizottsági elnököt vSfasák 
tolták meg kiküldöttnél*. 

B Ú T O R T 
Olcsón készen vásárolhat ésIWb 
szitteihet felelősség mellett -

Diófa politúrozott 
Kombi n ált szo bá t 
Há Iószoba!>u 1 or t 
Konyhát 
Festett hálószobát 

2866 kk 
2860 Tft. 
40as m 
•2666 Ft, 

\ 

K fl K IS S 1 1 m r n u m m 
Kossuth Lajos-suliul 



Kőid, 1947 november 11. D É L M . 4 G Y Í R O R S Z Á G 

zánk&t és békében akarjuk hely-
reállítani a háború romjait, 
ízembe keli szállnunk azokkal, 
akik háborús rémhírekkel aka-
dályozzák az épiíő munkát. 

Beszéde további során hang-
súlyozta, hogy .. 

BlszelIemH If júságra van szük-
ség a szabadság, béke és jó-
ié* biztosítása érdekéken. A 
magyar iiju súgnak oda keit 
hatnia® hogy felszámolják a 
nép ellenségeinek a befolyá-
sát® Hosszantartó tapsvihar 
k&zepette tüveíelie. a magyar 
fdken szervei hassanak oda, 
hogy ne fejthessék ki szaba-
don azok a szervezetek tcvé-
fcenységiüct — köztük a Pfeff-
fer-párl is —, amelyeknek 
vezetői most külföldön rágal-
maeeák Magyarországot 

es 

Szombaton a délutáni órák-
ban Nonn György MIOT-főlitkár 
meglátogatta a szegedi népi kol-
légiumok fiataljait és hosszon 
elbeszélgetett velük problémáik-
ról. Este Újszegeden az Állami 
Védőnőképző Intézet műsorául 
vett részt. Itt a szovjet forra-
dalom 30 éves évfordulójáról 
I l l é s Lajos nevelőtanár ' em-
lékezett meg, majd a védőnő-
képző növendékei és a népi 
kollégisták adtak elő változatos 
műsort. 

Vasárnap délelőtt a Széche-
nyi Filmszínházban tartott nagy-
gyűlés után Sándorfaivára ment 
ki N o n n elv társ P e r j é s i 
Lászlóval, a szegedi 1848-as bi-
zottság titkárságainak elnökével. 
A községháza előtt, a falu és az 
ifjúsági szervezetek vezetői kö-
szöntötték, majd a kultúrházban 
nagygyűlést tartott. Ezen főként 
a parasztfiataiok szellemi és 
anyagi felemelkedésének útját 
'mutatta meg. Hangsúlyozta, hogy 
minél több müveit, szakképzett 
parasztfiatalra van szüksége az 

országnak. Beszédét itt is több-
szőr szakította félbe a lelkes 
éljenzés. A gyűlésen felszólalt 
a " Független Ifjúság Országos 
Központjának kiküldöttje, Mi-
it á t y i 'József is.. A háborús 
uszítók eltem küzdelemre szó-
lította fel az ifjúságot és ko-

M o n n G y ö r g y : 

l/| szellemű Hiúságra van szükség 
a szabadság, béke9 fölél érdekében 

A Pie:ffer-párl fstoszlatása és a béke mellett tüntettek a szegedi fiafalok 
Az egész világ demokratikus 

ifjúsága vasárnap ünnepelte if-
júsági" napok keretében a Demo-
kratikus Ifjúsági Világszövetség 
megalakulását. Szegeden az 
1848-os ifjúsági bizottság rende-
zett ebből az. a!kp lomból nagy-
gyűlést, ameiyrc meghívták 
N o n n György'elvtárs, ország-
gyűlési képviselőt, a Magyar If-
júság Országos Tanácsának fő-
titkárát. 

Vasárnap délelőtt a fellobo-
gózott Széchenyi' Filmszínház-
ban lelkes hangulatban gyüle-
keztek a szegedi ifjúsági'szer-
vezelok tagjai és a gyűlés meg-
kezdéséig Is hangulatos népd'a-
lozás töltötte be a lermct. Fél 
tiz után néhány perccel áz ösz-
szegyüit fiatalok hangos éljen-
zésben .törlek ki és ütemesen 
éltették a terembe lépő Nonn 
Györgyöt, majd a Himnusz el-
éncsdésévei kezdődött meg az 
ifjúsági nagygyűlés. 

Elsőnek dr. A n t a l f f y 
György elvtárs, az 1848-as bi-
zottság szegedi alelnöke szólott 
és hangsúlyozta, hogy a magyar 
ifjú rág testvéri szolidaritással 
küzd az ifjúság megsegítéséért 
a világ valamennyi demokra-
tikus fiataljával együtt. Ennek 
jegyében tiltakozott a bábon is 
uszítás .,ós az egyes államok 
belügyeibe való "beavatkozás el-
ten. 

N o n n György is a háború 
ellen emelte fel szavát beszédé-
ben. 

— A hűhóra elsősorban a 
fiatalokat sujlja — mondotta 
nagv helyeslés közepette. —-
A DIVSz azért jött létre, hogy 
egyesítse a világ ifjúságának 
erőit és együttesen biztosítsa 
a szafeaőságot, békét, jólétet. 

Ez a hármas követelés azonban 
a legkomolyabb harcot teszi 
szükségessé a háborús rémhír-
terjesztőkkel szemben. Nekünk 
fialaloíaiajc, akik szereljük ha-

és itthon is minden erejüket 
csak arra fordítja.<, hogy az n j-
júépités munkáját megakadá 
lyózzák. Követeljük a Pfeit'fer-
párt feloszlatását — mondotta 
hangos helyesléstől kísérve. 

Részletesen kitért beszédében 
mindazokra a tennivalókra, ame-
lyek az eirilitclt hármas létadat 
megvalósításában várnak a ma-
gyar ifjúságra és ezek közölt 
jelölte meg a tanoncotthonok, 
iiépi kollégiumok iejiesztését, 
iskolák fokozottabb támogatását, 
a pedagógusok életszínvonalá-
nak emelését, az ifjúsági szerve-
zetek kulturális nevetősét, üdül-
tetések megszervezését. 

- - Ehhez a munkához kérem 
Szeged ifjúságának támogatását 
— fejezte be beszédét Nonn 
elvtárs. — Szilárd meggyőződé-
sem, hogy Szeged ifjúsága visz-
szatér 1848 szelleméhez és az 
ország demokratikus fiataljainak 
támogatásával együtt sikerül 
megteremteni az uj, boldogabb 
ezredév alapját! 

— Éljen Ncim! Éljen Nonn! 
— hangzott fei a percekig tartó 
ütemes kiáltás beszéde után, 
majd a Móricz Zsigmond népi 
kollégium idegen népek szabaíf-
rágdalaibói énekelt P a l k ó -
v i c s Edit vezénylésével. A mű-
sor keretében még S z a k á c s 
Lajos és S z a b ó Pál népi kol-
légisták Adyt- és József Attila-
versekét szavaltak. A forró han-
gulatú nagygyűlés a Szózat hang-
jaival ért Véget. 

Heitfi elvtárs s szegedi 
sándorfalvi fiatalok között 

moly7 együttműködésre hívta fei 
őket a demokratikus békemunka ! 
érdekében. 

Délután a szegedi népi kollé-
gisták rendeztem hangulatos mű-
soros ünnepélyt Sánaorfalvané-f 
pének. Ez elölt a népi kollé-
giumok nevében S z é k e l y La-
jos igazgató köszöntötte Nqnn 
Györgyöt, aki azután nagy ér-
deklődéssel hallgatta meg a mű-
sort. Ennek! keretében B a r e k 
István népi Kollégiumi titkár 
vázolta az ifjúság munkáját, 
majd népdalok, népi táncok, 
balladák szórakoztatták a kö-
zönséget. 

Szombaton megkezdfiiliüt az első vidéki j 
szakszervezett szabadegyetem 

Minden felesleges külsőség 
nélkül szombaton esic megkez-
dődött a szakszervezeti szabad-
egyetem. A szakszervezeti szék-
ház nagyterme szűknek bizo-
nyult a megjelent hallgatóknak. 

Tolnai György elvtárs, a Szak-
szervezeti Tanács oktatási tit-
kára megnyitójában elismerés-
sel adózott a szegedi szakszer-
vezet oktatást politikájának. Be-

jelentette, hogy a hónapos szak-
szervezeti Iskolát, tekintettet az 
eddigi eredményekre, állandó-
sítják. Ezután megnyitotta ezt 
az első vidéki szakszervezet i sza-
badegyetemet. 

Ezután Lovas Mécrtos elvtárs 
megtartotta a Szakszervezetek 
feladatai cimü előadását, amely-
hez Bernáth András szólt hozzá. 

Vihar a szociáldemokrata 
üjusági kongresszuson! 

a 

November 19-én mennek 
szegedi sportolók Szabadkára 

Jelentettük, hogy a jugo-
szláv népfront i f júságának a 
meghívására Szeged váloga-
tott labdarugócsapata "és egy 
i f júsági csapat Szabadkára 
utázik. Az i f júsági válogatot-
tat Pataki Sándor, a MADISz 
sportmeghizottja állítja ösz-
sze. A válogató »Má i -mérkő-
zés« hétfőn délután zajlott !e. 
Az i f júsági csapat tagjait fe l-
erősiitik a DLASz if júsági já-
tékosaival is. 

A meghívott csoport novem-
ber Í9-én utazik lc Szabad-
kára, A sportolókon kivül Sze-
ged if júsági és társadalmi éle-
tének vezetői közül is többen 
ieulazcak. Résztvesz a szabad-

k a s l i n 1 a 

kai látogatáson Dénes L e ó 
elvtárs, polgármester, Tom-
bácz Imre elvtárs, az M K P 
nagyszegedi vógrehajlóbizott-
jSágának elnöke, Zsillé Zsig-
mond rend őráí ezredes, dr. 
Anta l f f y György, a Magyar-
jugoszláv Társaság, elnöke, 
Per jés i László elvtárs, az 1848-
as bizottság titkárságának el-
nöke, Székely La j o s népii kol-
légiumi igazgató. Kosóczky 
József elvtárs, az Úttörő moz-
galom titkára, Havalecz Ist ' 

A Szociáldemokrata If júsági 
lozgalom szombati, második 

országos kongresszusán Inci-
densekre került sor. Mintegy 
száz budapesti nagyüzem sza-
bályos mcgbizással ellátott ki-
küldöttét a rendezőgárda tag-
jai nem engedték be. 

Á teremben tartózkodó bal-
oldali elemek, amikor a kon-
gresszuson felolvasták a pe-
yerista frakció, levelét s ebből 
kitűnt, hogy Bölcsföldi An-
dor, a hírhedt. SzIM-vezető a 
Peyer-csoporttal együtt mű-

ködik, nagy tüntetést rendez-
' tek s utána kivonultak. 

A z este fo lyamán a kivonult 
s egyáltalában be nem enge-
dett baloldali csoportok ismé-
telten megkíséreltek behatol-
ni. Ekkor dulakodás táfnadt 
s fél 3-kor hajnalban kényte-
lenek voltak a gyűlést felosz-
latni. 
( Vasárnap a kongresszusról 
hivatalos jelentést adtak ki s 
bejelentették, hogy a kon-
gresszust feloszlatják s csak 
két hónap múlva tartják meg. 

A kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezete javasolja: 

az alkalmazottak számátél 
A kereskedelmi alkalmazot-

tak szakszervezetének szege-
di titkársága Budapesten tár-
gyalásokat folytat, hogy a ke-
reskedelem minden ágiban, 
ahol anyagbiutalásról van 
szó, az anyagkiutalás kontin-
gensét az alkalmazottak lét-
számához szabják. Ennek áz 
elvnek keresztülvitele a mun-
kanélküliség bizonyos fokú 
csökkentését vonná magá-
után, mert az egyes cégek 
igy, l i ogy több áruhoz jussa-
nak, a jelenlegi gyakorlattól 
eltérően alkalmazottak felvé-
telére törekednének. 

A tárgyalások folyamán az 
illetékesek bizonyos szakmák-
ra vonatkozólag elvileg már 
azonos álláspontot foglaltak 
el. I g y a textil és cipő szak-
ban. A szakszervezet ugyan-
csak közbejárt, hogy Szeged 
hátrányos textilellátása — a 
szakmai munkanélküliség 

ís — enyhítése érdekében 
megjavul jon. 

A fenti cikkek elosztását 
valószínűleg a kamara terü-
letéré ki ter jedő hatáskörrel 

jegy hely i bizottság végezné, 
v i n n é elvtársnő, az MNDSz I e b b c n a bizottságban a szak-
vezetője, Pataki Sándor, a j szervezet képviselője is he-
MaDISz sportvezetője és Nagy | lyet foglalna s igy lehetőség 
László, a mezitlábas futbal l- , » y i l l k elosztást az alkal-
csapatok vezetője. 

nagy v a r á z s l ó 

DOLGOZÓK ELŐADÁSA 
keretében mulatja be fantasztikus bűvészeiét most csütörtökön 
és pénteken délután 5 órakor a T1SZA-SZALL6 nagytermében 
Munkáspártok és szakszervezetek tagjai 3—-, 2 , és 1 forintos 
jegyeket válthatnak a DÉLMAGYAKCRSZAG kiadóhivatalában-

j mazottaknak létszámának f l 
I gyei em bevé tel ével végezni, 
j " A kereskedelmi alkalntazot-
í tak szakszervezete egyébként 
a közeli napokban a szakszer-
vezeti székházban a munka-
nélküli csoport lagok részére 
napkőzi melegedő helyiséget 
létesít. Olyan elgondolás is 
felmerült,, hogy esetleg Sze-

ged összes munkanélkülijé-
nek részérc f i l léres árakon 
naponta egyszer meleg étel 
juttatását szervezzék meg. 

Egyébként a szakma kere-
tén lielűl napokban megala-
kult a paprikaszakosztály s 
már i s élénk tevékenységet 
fe j t ki a munkanélküli papri-
kacsomagojók elhelyezésére. 

II ö i?áía$ f e l e l ő s s é g e 
Baloghék ugy mutatkoztak he 

az országgyűlésben, mint ellen-
zéki, de olyan párt, amely építő 
bírálatot akar gyakorolni. Néz-
zük meg, hogyan lest oz aá 
építő bírálat a gyakorlatban, a 
Szegedi Napló hasábjain. Csak 
néhány-'dolgot ragadunk ki a 
vasárnapi v» zér cikkből. Például; 
Miért ópitették a szolnoki hi-
dat olyanra, amilyen volt, miért 
nem szebb.' Vagy például: Mi-
ért futnak a Szeged—Debrecen 
útvonalon olyan, kocsik, ame-
lyekben a fftfxéknoK nincs aj-
taja? S mindennek a tetejébe; 
Miért nem ad Iák ki az anmesz-
liarendeletet? Apróságok, ugye-
bár, de nagyon jellemzőek aa 
idézett lap ellenzékiségére. Nemi 
régen még fórültünk volna, ha: 
a vasúti kocsiknak az ablakai© 
nem fütyült volna be a szét. 
Örültünk, amikor a vasutasok 
önfeláldozó munkával annyi 
mozdonyt és kocsit kijavítottak, 
bogy nem kellett a lépcsőkön 
lógni. Felállítottunk egy orszá-
gos tervet, amely szerint három 
év alatt eltüntetjÜK a háború 
okozta sebeket. „Most, a terv 
megvalósításának második hó-
napjában az ópitó ellenzéke 
mar nemcsak annyit akar, liogy 
minden rendben legyen, de még 
jobbat is kiván. Nincs annyi va-
sunk móg, hogy a Margit-hidal 
teljes szélességében felépíthes-
sük, de a szolnoki hídnak már 
szebbnek keli lennie, mint volt. 
Ez az ellenzékiség minden, csak 
nem épilő. Iía valaki ma bí-
rái, tekintetbe keli vennie az! 
adottságokat és nehézségeket is. 
A demokráciától nem lehet le-
hetetten t kívánni. I4a valaki 
mégis ezt teszá, nem lehet más 
célja, mint elégedetlenséget szí-
tani a demokrácia ellen. Lénye-
géljen ez a cél azonos P f e i f f e r® 
célkitűzése,ivei. Ez a módszer 
g'yengili a magyar demokráciát 
és segíti azokat, akik ötödik! 
hadoszlopot neveknek ebben aa 

í országban Horthy, Eekhardt, 
Nagy Ferenc és Pfeiffer ameri-
kai elvbarátai számára. Az am-
nesztia sürgetése különösen 
ezek közé az alattomos követe-
lések közé tartozik. Most lep-
lezte le szökésével Pfeif fer ha-
zaáruló kapcsolatait, most van 
szükség a pfaifferista reakció 
felgöngyölítésére és ekkor az 
»épih'K" ellenzék legnagyobb 
gondja az, hogy az ország ellen-
ségeinek megkegyelmezzenek! A 
Szegedi Napló jobban tenné, ha 
előszűr megtanulná, milyen fe-
lelősséggel tartozik egy napilap 
a demokráciában, mielőtt a mi-
niszterek felelősségérzetére hi-
vatkozik! I 

K o r s ó * 
Telefon: 621. 

m o í ! 

Mára prolongáltuk, mert 
mindenki látni akarja a 
rend ki vöLi sikerű ka to-

likus t á rgyú filmet 
HANS JARAY világfilmje 

A bécsi Sángerknaben 
énekkara közreműködé-
sével. 
Műsort bevezeti: 

Amerf&aNMopex világhiradó. 

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. 

P f e í f f e r ó f c 

n é g y f e l é s z a k a d n a k 

A P f e i f í er-párt bomlása ha-
tárózott formát öltött. A hét-
fői napon napvilágot látott az 
a " hír, hogy Reichér vezeté-
sével Szenner, Vándor, MáSr, 
és Moőr Gyula alakítja az 
egyik. Pásztor Tamás veze-
tésével pedig Polgár i Tábor, 
néven másik Pfe i f fer-párt f iók 
alakul. 4—5 képviselő a kis-
gazdákhoz, 4—5 pedig Baran-
kovicsék hoz szegődne. 

Szegedi viszonylatban érde-
kes az a hír, hogy Bárkányi 
Ferenc képviselő külön uta-
kon jár. Levelet intézett Ba,~ 
rankovicsékhoz és félvételét 
kérfe. 

Fizessen elő 
a Délmagyarországra 

Virány-Rácz dno muzsikás 

HaikiiSSnlegessések I Polgári á r a k ! 
2'40 l - e s e g y l ó l o s v a c s o r á l t 

Bálokra halon liltött nagyterem I 
Társas S»fsefSvelelehre 

hiifón teremt 

' K i s H u n s i á r i á b a i i 
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a Bélmagyarqrsz ag 

hgidsiogo ty szolgálata 
s p o r t 

Ujabban fetezettImdifoglyok: 
Boli us András Szeged, Gulyás 
István Szeged, Tóth József Sze-
ífrd, • Széjkelv Péter Szeded, Bér-
csök/ István Szeged, Csúcs Imre 

•Szeged, Tóth Láss ló Szeged, H L .. 
tífei-euez Imre Vásárhely, Tan- | n y e B l játszó Kispesttől. A Kis 
4ari István Szeged, Ádám Vince ; p 6 s l három rendes támadást ve 

zetell é 

Balszerencséve! veszteit a Szeget! 
Kispest- Szeged 3:1 (2:1) 

A tehetetlen csatársora SzAK 
balszerencsés küzdelemben ve-
resével szenvedett a tulkcmé-

Dorozsma, Lőrincz, I stv&a Oros-
háza, Csikós Lajos Vásárhely, 
Balog!« Mihály Vásárhely, Ör-
dögi) István Szeged, Kosztolányi 
György Vásárhely, • Gora József 
Kiszombor, Varsányi János Vá-
sárhely. 

Vasárnap a késő esti órák-
ban Márautarosszáget felől 429 
hazatérőt hozó szerelvény érke-
eett Debrecenbe. A most érke-
zettek között van 5 tiszthelyet-
tes, 391 legénységi állománya 
•te 30 polgári iogiaikozásu férfi. 

mindliáromból gól lelt. 
A Szeged :> mérkőzés nagyrészé-
ben támadott, de a csatárok lö-
véseit nem kisérte szerencse. 
A tehetetlen szegcdi csatiról; 
sok gólhelyzetet kihagytak. Gól-
lövők: Puskás (2), Budai, ill. 
Ladányi. A gólokon kivül a Kis-
pest nem sokat mulatott (de 

sajnos gótokra megy a játék), 
a SzAK-ból Szabó és Gyuris 
a védelem oszlopai voltak." Ka-
kuszí kétszer hibázott, mindkét 
hibájából gór lett. Bakónak nin-
csen szerencséje kihításadvaí. 
Halász és üzokob' megfelelt. 
Gyuriknak volt egy-két jó hú-
zása. Ladányi,- Vörös és Nagy 
erőtlenül. lagymatagon játszott. 
Harangozó lövései kapu fölé 
szállták. A Szeged nyolcadik he-
lyen áll 11 ponttal. 

Páríhirek Rádió 

17-ig: 

Az SsMTE nyerte a Szabadság Kupéi 

x Tiz ebéd forint. 2 tál 
bőseges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti tag 
ágéiiybevehtti — Dolgozók 
konyltája. Vár. 

Az MKP által felajánlott ezüst 
Szabadság-Kupáért vasárnap 
egésznapos küzdelem folyt, rac-

1 lyet az SzMTE ifjúsági csapata 
nyert meg. Eredmények: Lég-
súly: 1. Szűcs (SzMTE). Pehely-
súly; 1. I.udvig (SzMTE). Köny-
nyüswily: 1. Bobon (Kecskemét), 

Váltósúly: 1. Karácsony (Kecs-
kemét). Középsúly: 1. Gárgyán 
(SzMTE), Félnehézsúly: 1. Papp 
(SzMTE). Nehézsúly:* 1. Faze-
kas (Kecskemét). 

Pontversenyben 1. SzMTE 18. 
2 KMTE 15. 3. MAV HTVE 
8 pont. 

H e g h i v ő . 
A Magyar Országos Szövetke-

zeti Központ kötelékébe tartozó 
Délvidék) Ruházati Szövetkezel 
'1947. évi november 19-én dél-
után 6 órakor, határozatképte-
lenség esetén 1947. évi novem-
ber hó 28-án, délután G órakor, 
Szegeden, az Ipartestület szék-
házában (Horváth Miliály-ntca) 

rendkívül i 
kdügyülési 

tart, amelyre a tagókat az alap-
szabály 25. §-a értelmében meg-
hívja 

t á r g y s o r o z a t 
:L A szövetkezei alapszabá-

lyainak egész terjedelmében tör-
ténő megváltoztatása az 1947. 
XI. t. c. ISO. g-a értelmében, 
:(Az uj alapszabály megtekint-
hető ri szövetkezet' fi zletkel visé-
gében, Szegeden, Tisza Lajos- VASE 2:0 (1:0). 
(dóriit 47. szám alatt az üzleti 
órákban,) 

2. Határozathozatal az igaz-
gatóság kiegészítéséről: uj igaz-
igatőságí tagok választása -

3. A felügyelőbizottság kiegé-
szítése, illetve határozathozatal 
•a felügyelóbizottsági tagok meg-
bízatásának időtartamáról. 

4. Eselle-ges indítványok. 
Ha az 1947 november 19-éce 

összehívott közgyűlés nem lenne 
határozatképes, az 1947 novem-
ber 28-ára * összehívott közgyű-
lés a megjelentek számára*'te-
kintet nélkül határoz. 

Szeged, 1947 november 7-én. 
Délvidék" Ruházati SzSvcíke'.ft 

igazgatósága. 

NB I. eredmények: 
DVSC 2:1 (1:0? SzAC—-Szolnak 
0:0. Cse{)cl—Elektromos 4:2 
(1:0;, MTK—Haladás 2:1 (2:0), 
UTÓ—SalBTC 4:1 (2:0). Újpest 
—EMTK 7:1 (2:1), Ferencváros 
—MOGURT 4:1 (2:1). 

Nemzetközi mérkőzés: Aúsz-
ria—Olaszország 5:1 (3:0). 

NB II- mérkőzések: BSzKRT 
Előre--Tisza 2:1 (1:1). A Tiszá-
nak Pesten sem meiít a góllö-
vés. — Drasche—SzMTE 1:1 
(1:1). A szegedi munkások ki-
harcolták a döntetlent Budapes-
ten. 

Kerületi I. ©sziályt MKUMTE 
—SzATE G:1 (5:1). H c m é d -
SzEAC 8:2 (5:1), SzAK—HMTE 
1:1 (0:0). Rákóczi—Rendőr 1:1 
(1:0), HTVE—KAC 2:0 (2:0), 
BTK - -Móraváros 3:0 (2-.0). 
MMTE—PoStás 3:1 (10) 

n- osztálv: Tisza II.—SzEAC 
II. 2:1 (1:0), Móra I I . -Honvéd 
ii 3:2 (0:1)', Rákóczi I I . -Pos-
tás II. 4:2 (2:2). Donánygvár— 
Szikra 4:0 (2:0), MKUMTE II.— 

Vasas— «tornacsarnokban. Eredmények: 
férfitőr: CsMTK-Postás 13:3, 
férfikard: CsMTK—Postás 13:3. 
női tőr: CsMTK—Postás 6:3. 

Ifjúsági mérkőzések: HMTE 
ifi—SzAK ifi 1:0 (1:0), Móra ifi 
ifi—Barátság ifi 5:0 (2:0), HTVE 
ifi—SzMTE ifi 7:1 (5:1), MK 
UMTE ifi—SzATE ifi 3:1 (0:1), 
MMTE ifi—Tisza ifi 1:1 (1:0), 
SzFIE ifi—MVSE ifi G:1 (2:1), 
Rákóczi ifi—DKMTE ifi í:0(0:Ö) 

KOSÁRLABDA 
Postás—Wolfner SE 53:13 

(27:10). Női NB II. mérkőzés. 

VÍVÁS 
Szép mérkőzéseiket Vívtak a 

szegedi Postás-vivóK az pEm-
mái kerettagokkal, a Csepeli 
MTK kiváló" vívóival a rókusi 

l l a h l l l c í s o r s 
t ö k é l e t e s e n p o t ó t j a 

fűszerkeverék. 
Kaphaiá minden faszerüzletben. 

FJEX ItESvU, H O G Y H E M E S S E M É G M A I I 
Likőrök, borok, pörkölt- és 
nyerskávék, cukorkák, csokolá-

dék, felvágó 1 tak, vaj, sajt, 
szardiniak'ülöulégességek. 

Telelőn rendelést házhozszállilok 

Sok a találat a To—To-n 
Az embersport-fogádás (To— 

To) negyedik fordulója bizo-
nyait az eddigi fordulók közül 
a* legkönnyebbnek és igy igen 
sok nyerő szelvény akadt. Cso-
portoiikint közel 81.000 Ft-ot 
osztottak szét a kővetkező arány-
ban: Az l-es csoportban 214 
Ft-ot nyert 12 találattal 37 sze-
mély, á 2-es csoportban 11 ta-
lálattal 17.50 IT-ot nyertek 
4593-an. a 3-as csoportban 10 
találattal 4.50 Ftioi nyert 18.142 
személy. 

TOMBÁOZ TAVERNA 
megny í l t 

Csa lád i szórakozó 
és vacso rázóhe l y 

Espresso 
f e k e t e k á v é 

FárSnapok 
november 1 l-lől 

KEDDEN, november 11-én: 
Köznti hid fél G: Molnár Fe-

renc. 
Vasút (forgalom) fé) G: Simo-

vits Miliály. 

SZERDÁN, november 12-én: 
Belváros I. 6:~Farkns István. 
Belváros II. 6: Berár Deme-

ter. 
Rókus G: Varga Pál. 
Móraváros G: Misön Gusztáv. 
Felsőváros I. G: Tombácz 

Imre. 
Felső város II. G: dr. Kiss 

Dezső. 
Alsóváros C: Kiss János. 
Osomogyi G: Dénes Loó. 
Uj somogyi 6- Róna Bé]a. 
Újszeged 6: Gcrgeiv András. 
Vasul (Rókus)' 3: Bericcs Fe-

renc. 
CSÜTÖRTÖKÖN, november 18: 

Város 6: dr. Serlei Sándor. 
III. honvédkerület 6; Perjési 

László. 
Nyugdijasok 3: Nyéki Ferenc. 
Ujszegedi Kender 2: Kövi Béla 

PÉNTEKEN, november 14-én: 
Lemezgyár fél 4: Pászli Mária 
Lugasutcai átjáró 12: Trisler 

Ferenc. 
SZOMBATON, november 15 én: 

Kecskéstelep G: Horváth 
György. 

Józseí'telep G: Varga Pál. 

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST I. G.30: Falurá-

dió. 6.45: Reggeli torna, 7.00: 
Hirek. Műsorismertetés. 7.20: Az 
Atíelepi lés: kormánybiztosság 
közleményei. 10.00: Hírek. 13.ÖÜ 
Harangszó, hirek. 14.00: Iiirek. 
20.00: Hirek. sporthírek. 21.50: 
Hirok és krónika orosz nyelven, 
22.00: Hirek, mit hallunk hol-' 
nap?. 0.10: Hírek és krónika 
angolul. 0.20: Hirek ós krónika 
franciául. 

BUDAPEST II. 
21.00: Hirek. 

18.00: Hirek. 

Ssahszervezeti Hírek 
Szakszervezetek figyelmébe! 

A Magyar Kommunista Párl Dol-
gozók-bérlete keretében ezen a 
héten ma a Sevillai borbély, 
pénteken az Oíhcllo kerül elő-
adásra a színházban. - - Csütör-
tökön és pénteken a Tisza-szál-
lóban Karlini bűvész előadása. 
Az előadásokra a Délmagyar -
országban kaphatók isten olcsó 
jegyek. 

A Vasmunkások Szakszerve-
zete november 11-én, kedden 
délután fél 5 órakor vezetőségi 
ülést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

Az Édesipara Munkások Szak-
szervezete november 11-én, ked-
den délután G órakor taggyűlést 
tart a szakszervezeti székház-
ban. 

A Mérnökök Szakszervezete 
november 11-én. kedden dél-
után fé! C órakor taggyűlést 
larL a szakszervezeti székház-
ban. Beszámoló a miskolci tit-
kári értekezletről. 

November lí.. kedd. 
BUDAPEST I. "25: Reggeli 

zene. 8.00: A szovjet orvosoido-
mány fejlődése. 8.15; Magyar 
mánv fejlődése. 8.15: Magyar 
nóták. 9.ÓÜ: A házi-együttes ját-
szik. 12.15: Kiss Elemér jazz-
együtlese. 12.50: Martucoi: giáz-
moli noclurae. 15.00: Efjeií 
munkán. 13.20: hele'ii Rezső 
énekel, Szirmai Pálma zongorá-
zik. 14.10: Szórakoztató zene-
kari muzsika. 14.45: Szövetke-
zeti negyedóra. 16.00: Altos Fe-
renc hegedűl. Petri Endre sían-
gorazik. 18.40: Egy ismeretlen 
tudomány; A kolloid kémia. 
17.10: A Hadifogoly Hirádö m-
diófcözJeménye. 17. i5: A Vö-
röskereszt közleményei. 18.00: 
•Gyere ülj kedves, mellém...® 
18.50: Világhír adó. 19.00: Ün-
nepi előadás a Stúdióban: sTün-
döklö Jeromos <. 20.40: Hirek. 
sporthírek. 21.09: Hangve.réay; 
22.25: Nagy Akos cigányzene-
kara. 23.00* Kevés s'zó 7- sok 
lemez. 

BUDAPEST 11. 17.00: Ötórai 
tea. 18.05: Soproni emlékek. 
18.35: Kalapács és paletta. 18.50 
Hanglemezek. 20.3*0: A Rádió 
szabadegyeteme. 21.15: Veress 
Károly cigányzenekara. 22.15: 
Tánczene.* 

frépp, síÉüutáiÉg 
vétel, «taa.4s» tsfííís, 

S Z E N E S i 
íroáagCp váluuat, Széehenyí-
tér 7. Teieton: 8—éf, 

( s d d f t r u t o r . 

növényharmat 
Száz virág illata és gyógyhatású 

p r i r © ^ © 

HÁZTARTÁSBAN eíhelyezktedne 
többéves bizonyítványokkal gya-
korlott magános mindenes, tisz-
tám ultu, erkölcsös nő. Érdek-
lődni: Cserzy Mihálv-u. lb., 
délután 2—5-ig 
FIATAL gyermekszerelő leány, 
gyermek mellé, háztartásba, v. 
üzletbe, esetleg más elfoglalt-
ságra i s ajánlkozik. Cim: Pol-
gár-utca l. ; Fc-kete Vera. 

A d i s «s? é t e I 

ba-
Ba-

S Telefon: 1—33. 
Bajesy-Zsiltinszky-utca 15. sz. 

Miáenftál Wszilésél váílataui. 

Tankönyv és Sihei 
hószer és papíráru 

Árpád nyomda Szövetkezetnél 
s«vgedj, ke3fnten?niea s, Kőksey-Blcí 7. 

SZÉP kombbiá Itszekréuy, 
rokk könyvszekrény eladó 
kay Nándor-utca 4'í. 
PÉKÜZESI eladó. Erd.: Algyő 
Szegedi-ul 31. 
Br.LYTGGYÍ JTEMLYT, tömeg-
bélyege l a IcgmagasaJjb áron 
veszek. Falus béíyégkereskedés, 
iskola-utca 29., Fogadalmi lem-
idommal szemben. 
BŐRKABÁTOK, finom bőrökből, 
mérték után, bőrkabátok, javí-
tása, alakítása pubitással és viz-
hallan festéssel szakszerűen ké-
sful. Csordás bőrruhakészitő-
mesternéi. Szent kliklós-utca 7, 
felsővárosi templom mögöit.. 
BIRKA GYAPJÚT, angórffszőrl 
és angoragubancol vásárolunk. 
Bérfonást vállalunk. Fonógyárj 
Szeged, Cserepessor 9. 
ÜVEGTÁBLÁK, mosdóállváu v, 
Itáij-ha, kredenc eladók. Alsó-
üszapart 29. 

CSF.BESZNYEFA- és meggyfa-
rönköt veszünk. Barna késgyár, 
Rigó-utca 38- Telefon: 2-64. 

magas áron veszek. Tisza Lajos-
körat 53., Képkerelező. (Jég-
kunvlió mellett.) 
EGY* rnélv gyermekkocsi, jőál-
1 apóiban lévő tétedé. Boldogasz-
szony-sugánil. 38., II. em, 
CSIZMÁT, biígerit és cijtát Csak 
VARGÁNÁL. Dugonics-tér. 
EGY négyhónapos lieréti malac 
eladó. Horváth, Róka-utca 18. 
EGY vádász bőr hátizsák jutá-
nyosán ráadó. Szentliároniság-
utca 2.. ÍI. em. 11. ajtó. 
RÖVID, jóailapotban lévő bőr-
kabát. sötétkék hosszú téli ka-
bát jutányosán eladó. Pallavicí-
ni-utca 5*., III. cm. 6. 
.MODERN, vagy kissé régebbi 
típusú rádióroncsot veszek. — 
Hétvezér-utca 33. em. 

e z z 3 h e z h i 1 
KOZPONTIFÜTÉSES huiorozotl 
kis szoba azonnal kiadó, diák-
leány, vagy kisebb diákfiú ré-
szére. Cim*a kiadóban. 
BÚTOROZOTT szobák állandó-
an kaphatók. Lakáscserék, üz-
letek, kocsmák, vendéglők adás-
vétele, Lakásügynökség, Köl-
csey-utca 10. 
BÚTOROZOTT szoba, különbe-
járatu fürdőszobahasználattal 
kiadó. Petőfi Sándor-sugárut 31. 

NAGY szoba-konyhás, speízos 
lakásomat elcserélem 2 szobás-
ért. Retek-utca 38. 

^ t m r m i z z e 
LIBAMÁJAT most vásároljon, 
olcsóbb, mint a sertésbáj 1 L&a-
aprólékol, husi naponta'frissen. 
Ecet, só. Ungir-csamokj Mik-
száth Kálmán-utca b 
AUTÓ- motor és kerékpárguml 
javítás garanciával. Solli-garage, 
Kálvária-utca 9. Telefon: 447. 
HÁZASSÁGOT diszkréten, ered-
ményesen közvetít. Bővebben 
válaszbélyeg ellenében Fortuna, 
Kölcsey-utca 10. 
ELVESZETT egy fehér bárány. 
Megtaláló, vagy nyomravezető 
jutalomban részesül. Rókus, Le-
hel-utca 8. 
ELVESZETT egy fiatal felfér 
kecske a Lippai fatelepről (ne-
héz pontonhidnál) a megtaláló 
jutalomba részesül. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LASZLO 

Felelős kiadó: KONCZ LASZLi 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség: Jókai-utca 4 

Fdelős szerkesztői letefoii: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nvomdai szerkesztőségi, lelefon: 
este 8-tól: 673. 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft, nyomású? 


