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A nemzet képviselői

P A R T

P E L M A G Y A R O R S Z A G I
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Ómagyar kormány a newyorki rádió magyar adásait
a béke állandó veszélyeztetőjének tekinti

N A P I L A P J A

Szeged, 1948 márc. 31. Szerdia

hetetlen módon és következetességgel
Húsvét utáni első napon Szeigyekezett a magyar nép ünged' három nagy üzemében már
nepi hangulatát megrontani,
munMsignzgató irányításával inmajd a következő kijelentést
dult meg a murika. Á hét folyamán további üzemekbon veszik Boldizsár Iván Gonlben a m a g y a r sajtószabadságról beszélt tette: Az Egyesült Nemzetek
ét a nemzet, a dolgozó tömeA magyar
sajtószabadság s a Í t A 6 s információ szabadsáAz Egyesült Nemzetek in- j dió sorozatos valótlanságai és
gek összességének képviselői a
alapvonása az, hogy semmi- &v6\ s ? o l ° értekezlet .előtt
formáció és
sajtószabadság rágalmai ellen.
kormány/ereket.
_
féle ellenőrzés,
vagy cenzú- 'szerelnem megbelypgeznt ezt
kon- j A magyar köztársaság az elA népi demokrácia egvrc na- Ügyében tartott genfi
ra nincs és minden árnya- a békerontást és a szólásgyobb gazdaság térhódításának gresszusán húsvét hétfőjén, képzelhető legnagyobb szalatú demokratikus szándé- szabadsággal való visszaélést.
leglálhalóbb jelei a munkásigaz- délulán Boldizsár Iván állam badságot biztosítja a becsülegatóik. Gerő elvlárs állal meg- titkár vázolta a magyar demo tes és haladó sajtónak, d!e
k ú kritikának helyt adnak Meg kell állapítani, hogy a
rajzolt választón, a Rubikonon krácia álláspontját a-sajtósza- nem kívánja kiszolgáltatni a a lapok' ési a magyar rádió. A newyorki rádió egyetlen esetben sem közölte a Magyar
átlépve kerültek az élre és sze- badság alapvelő kérdésében és sajtót, a rádiót és a(tájékoztamagyar kormány a
legna- Távirati Iroda, vagy a mamélyükkel, megbízatásukkal biismertette
a
magyar
sajtó
lás
egyéb
eszközeit
a
nép
sza„
_
gyobb
szabadságot
biztosítja
zonyítják a magyar társadalomgyar kormány cáfolatát, sonak, de elsősorban saját gyá- helyzetét, valamint erélyesen 1 badsága ellenségeinek, a k i k a | a r r a nézve, hogy a közvéle- ha egyetlen egy esetben sem
ruk, üzemük munkásságának, állást foglalt a newyorki rá- béke megfojtására törekednek ményt megfelelően tájékoztas- igazította helyre valótlan álhogy ez az ország már elvitathasák a külföldi eseményekről, litásait, vagy " támadásait,
tatlanul a népé annyira, hogy
másrészt teljes szabadságot
a nép fiai nemcsak gyalupad,
a magyar demokrácia tehát
biztosit a külföldilisajtótudósiMegsemmisítő
győzelmet
aratott
szövőszék mellett foglalhatnak
a newyorki
rádióállomás
tóknak.
helyei, hanem igazgatói ÍróaszArcvonal Foglalkozott a newyorki rá- magyarnyelvű adásait a bétal mellől vezethetik az ipari a Népi Demokratikus
ke állandó veszélyeztetőjédió valótlan állításaival A mamunkásságot és értelmiséget.
Romániában
nek tekinti
gyar
kormány
nevében
visszaA munkásigazgatók kiválasztáés arra kéri a kongresszust,
utasította
a
newyorki
és
más
sánál nemcsak politikai szemRomániában eddlig még so- esett a Demokratikus Arcvo- külföldi rádiók magyarellenes hozzon olyan
határozatot,
pontok, megbízhatóság, osztálynal négy pártjára.
amely arra kötelezi ezt a rárágalomhadjáratát.
hűség, öntudat volt mérvadó, ha nem látott tömegek vettek
hanem a rátermettség és főleg részt a vasárnapi választásoA román rádió kedd hajnali
Az államtitkár ezután eré- dióállomást és minden rádióa szakképzettség. A DÉMA cipő- kon. A fővárosi;! a vidék lakos- adásában bejelentette, hogy a lyes hangon visszautasította a állomást, hogy a tények által
gyár uj vezetője, a Szegedi Ken- sága egyetlen hatalmas népkésőbb bebizonyított cáfoladőríonó igazgatónője, műszaki ünnepélyen vonult fel szavaz- választásra jogosultak közül newyorki rádió 1848-as elő- toknak helyt adjanak.
adássorozatát,
amely
minősíta
vasárnapi
választáson
90.8
vezelője, a Kiskunsági igazga- ni. Mindenütt zene szólt, viszázalék leszavazott. A letója emberöltőt töltöltek a'szákmában. A szakszerűség iskoláját gadlak'. Az országban tartóz- adott szavazatok 9J százalékodó
újságírók
különleges
ena legnehezebb, de legértékesebb
ka esett a népi demokratikus Tömeges kizárások
körülmények között" járták ki. gedélyekkel ellátva szabadón arcvonalra. Március 28-a törAlól, lehető legmélyebíjen kezd- ellenőrizhettek mindent. A
a Szociáldemokrata Pariból
iék és az üzemek összes osztá- londoni rádió hétői adásában ténelmi dátum a román nép
lyain éveket töltve, saját verej- elismerte, hogy a választások történetében. A román nép'
A Szociáldemokrata Párt sze- oiaeltcnes magatartás), Musul&j
tékük árán, kél kezük szorgos
vasárnap elhatározta:,
hogy gedi szervezetének intéző bizott- Vilma tisztviselő hannadlikutas,
tisztán,
szabadon,
a
legna-1
munkája mellett lestéik el a texsága ujabban a következőket peyerista), Sáfár Ferenc tisztvitilgyártás, a cipőkészítés min- gyobb rendben bonyolódtak demokratikus államforma ke- zárta ki a pártból:
selő {szélsőjobboldal felé való
iden titkát. A vezetést, a szer- le Az ellenzék megbízottai reteben függetlenül akar élni.
nagy ' szimpátia), Kiss Miklós
íloffbauer
Ottó
néptanító
(népvezést és irányítást pedig a szak- egyetlen egyszer sem teltek A március 28-án lezajlott yatisztviselő (joblxddali, demoszervezeti mozgalom, a munkás- panaszt a választások tiszta- lasztás halálos csapast mert eltenes magatartás), Magyar Fe- kráciáéi [enes magatartás), ifj.
renc
ipariskolai
művezető
(oszpártok legális és illegális levétenykedésében gyakorolták be sá'tá ellen. Az első hirek sze- a nemzetközi reakcióra. A ro- tálvidégen beállítottság), Gresz ' Szcrcd'ai József segédtiszt (jobbrint a választásokra jogosul- mán nép békét akar e.1 békés] József néptanító, (jobboldali, oldau. munkásegységellenes maa lehelő legjobban.
tak 90—92 százaléka-szavazott nyugodt légkörben
akarja párlellenes magatartás), Hámori . gatarlás)
A munkásigazgalók megbízá- le és az összes leadott szava- folytatni az újjáépíted munká- Jenő néplnniló (népellenes ma-! Kizárták továbbá a kovetkezogala'rtás), Simon Olga néptanító ket is: Lakatos István áilamsával lassan é]tűnnek gazdasági zalokból mintegy 90 százalék ját.
(jobbold'ali bcá'litottság). RadÓ pénztári főtanácsos (középutas,
életünk kapitalista és feudálisia
Józsefné néptanító (munkásegv- peyerista magatartás)
Kovács
kinövései Olyan jelenségek is
ségellenes magatartás), Iiotond István állampénztári fotanácsos
megszűnnék, mint például az,
Sztrájkok G ö r ö g o r s z á g b a n
Lajos nv. igazgaló-tnnitó (erő- (szélsőjobboldali,
demokráoiahogv Magyarország és Szeged
sen jobboldali
beállítottság), j ellenes), Farkas István álíamegvik legrégibb, jóliirü faiizeNagv Ernő néptanító (népeIle-j1 pénztári főtiszt (démokráciaeltnét, a családi kapcsolatok révén
nes jobboldali beállítottság). Sí- lenes), _ Urbanovics Erzsébet
24—25 éves orvostanhallgató irámon' Károly néptanító (erősen pénzügyi főtiszt (jobboldali manyította.
jobboldali beállítottság), Köncs gatartás, párlcílencs tevékenyEzek a munkásigazgatók a
Érzs éltet néptanító (munkásegv- ség), Róka István állami adró
Markosz tábornagy csapata: és a kormány egységek At- ségellenes magatartás),
magyar munkásosztályból nőtték
Jójá'rt hivatali tisztviselő (harmadikki és osztályuk élharcosai. Már héntől 90 kilométerre északnyugatra küzdenek egymással László néptanító (leljesen jobb-1utas® peycrisla), Tóth Kálmán
indulásukkor átérzik felelőssé- A demokratikus erők szünet nélkül mind erősíti tik táma- oldali beállítottság), László Nán- j vizvezelékszereiőmester (Baross
gük teljes súlyát és igyekeznek dásaikat és Athén felé nyomulnak előre.
dor néptanító (m'uivkáscgvségel- szövetségi tag volt, ennek szélegész emberként szolgálni a kölé ne s magatartás),Szakáll László lemét követi most is), ZavizaiJáAthénben
általános
tiltakozó
sztrájkokat
rendesf
a
munzösséget és előbbrevinni a rákere.skeáeimi
iskolai tanár (re-1 nos villanyszerelő (munkasegyjuk bizolt üzem ügyét. — Meg- kásság. A kormánycsapatok 616 os yzámu zászlóalja egyébakciós, erősen jobboldali béál- ségetienes, harmadíkulas), Marbízatásunk nem hozhat válto- ként megtagadta az engedelmességéi.
csinké Béla mérlegkészitő (hariitotlság).
zást életmódunkban '— mondta
munkásegységelleKizárták az alábbi rendőröket madíkulas,
Triscliler elvtárs a Szegedi KenjoblioId'a I i munkásegysége Ilenes nes), Kakuszi Istvánné (jobbderben szombaton. Megtisztelteoldali magatartás, harmadikutas,
tésünket komoly kötelességnek fiz üzemi bizottságok ellenőrizzék, hogy magatartásuk miatt: "dlr. Fábrii munkásegységellenes), vKakuszi
István
főhadnagy,
Hecs'kÓ
fogjuk fet — hangsúlyozta ki
kőműves, szalámigyár!
a nagyobb vállalatok jelentkeztek-e György ny. hadnagy, Éri Mária Sándor
Nagygyörgy Mária ugyanakkor.
ny. alhadnagy, Jenő István fő- munkás (harmadíkulas, munkásEzek a nyilatkozatok biztosíhadnagy, Fábián Emma irodai egységellenes), Kurunczi János
az iparügyi nrn'sztérumban
tékot jelentenek nekünk. Adott
hadnagy, Tokos Ilona irodai al- (peverisla, munkásegységellenes
Friend't Ljyos laszavak, komoly szavak, proliAz iparügyi minisztérium jelenlelték-e az iparügyi mi- hadnagy, Slemler Andrásné iro- magatartás),
katos (jobboldali munkásegységszavak. A magyar dolgozók, a
daifőhadnagy,
Benrai
Lászlóné
nisztériumnak
mindazokat
a
szegedi dolgozók széles tömegei felhívja az üzemi bizottságoirod'ai hadnagy, Pávó Ilona iro- ellenes), Sebestyén Ferenc l»őrminden támogatást megadnak uj kat arra, hogy ellenőrizzék, vállalatokat, ahol 1946. évi au- dai hadnagy, Nagy Jánosné iro- ipari munkás (munkásegységeligazgatóiknak és tettrekészen so- vájjon a Vállalatokba 3510/1948 gusztus elseje óta a mai napig dai hadnagy, Gelia János II. o. lenes), Kakuszi István kárpítosbármely időpontban
száz, rendőrtiszt"
rakoznak. fet mögéjük, hogy kö(révkapitányság), mester (jobboldali, harmadikzös erővel, közös akarattal ve- kormányrendelet rendelkezé- vagy annál több alkalmazott Nagy Mátyás rendőr (rév'kapi- utas, munkásegységelienes).
zessék üzemüket, a hároméves seinek eleget Icttck-c, azaz be- volí.
tányság). Szabó József őrmester
tervet és ezen keresztül az
(révkapitányság), Márki Lajos
egész népt demokráciát döntő
próbarenoőr, Süli Pál altiszt.
Ujabb hidifogoivszállitgyőzelemre az egyre jobban
Kizárták a törvényszéki alkalbontakozó nagy magyar terme- A kivetkező kél hónapban negyedmilliárd mazottak
közül a következőket: mánv indult Jugoszláviába
lési csatában.
dr. Tóth László tanácselnök (reA szovjet hadifogságból haforintot fordítunk a hároméves terv céljaira akciós jobboldali beállítottság), zatérő
jugoszláviai illetőségű,
dr. Fin'ta József biró (jobbolAz Országos Tervhivatal'!ki- ujabb államosításokkal kap- dali
peyerista
beállítottság), magyar nemzetiségű volt haPuskint nagykövetté
dolgozta áprilisra és májusra csolatban előtérbe kerülnek a Csűri János irodatiszt (jobbol- difoglyok száz főnyi csoportnevezték k i
a beruházási terveket A Terv- bányászati és ipari beruházá- dali munkásegységellenes maga- ját bocsájtolták útnak a nasok.
Nagyobb
beruházási tartás), Simon Imre tisztviselő pokban Szegedről. A hadífoMoszkvából jelentik: A Szov- hivatal javaslata szerint —
(jobboldn li munkásegységellenes
melyeket már a Tervgazdasá- munkálatok indulnak meg az magatartás), Cséke "Tilxír tiszt- golygondozási kirendeltség az
jetunió Legfelső Tanácsának el- gi Tanács is jóváhagyott — államosított bauxit-, aluminiviselő (középutas, antidemokra- otthonukba térőket felszerelte
nöksége Puskint a Szovjetunió az állami beruházások"a most I umiparban is. A kulturális és tikus magatartás), Gáris Imre és ellátta.
magyarországi rendkívüli és telj- következő két hónapban meg- szociális célú építkezések havi tisztviselő
Szegedre e hét
folyamán
(antidemokratikus
Tóth Ferenc tiszt- ujabb nagyobb csoport jugo„„_
hatalmú nagykövetévé nevezte haladják
a
kétszázötven összege megkétszeröződik az magatartás),
viselő "(osztá Iyidegjcn, dfemokrá- szláviai hadifoglyot várnak.
ki.
I l i i
millió
forintot.
A leg- előirányzat szerint.

A demokratikus
erők Athén
nyomulnak

felé
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Szerda, 1948 március 31.

DELMAUYARURSZAU

A Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párl kisiparos csoportja április 1-én, csütörtökön délután 6 órakor a Szociáldemokrata Párt Szcnlhároinság-ulca
5 szám alatti székházában közös aktivál (art. Előadók: Kovács Zoltán (MKP) Budapestről és Simon Béla (SzI)P)(elvtársak.

Többszázezer ember hallgatja meg Rákosi
elvtársat ápril s 4-en Sárospatakon
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A HŐMÉRSÉKLET TOVÁBB E M E L K E D I K
Mérsékelt déli, délnyugattszél, holnap növekvő felhőzd,
de még száraz idő. A hőmérséklet tovább emelkedik.
A Tisza ma (Szegednél 221 (39). Vizének hőmérséklete
5.5 fok.

Bánk Bán
NAPIREND
— Forum
Club
Naplár.
L
a
c
z
ó
István
vendegfellépLvel
beszá
Nagyarányú nflők észül etek niszterei nökliely elles
Március 31-én, szerdán este 9
Szerda, március 31.
A Bánk bán szombati előfolynak a munkáspártok áp- mólóját a magyar demokrácia
Nemzett Színház este 7 óra- órakor Kossuth-dijas tudó-*
adásán a Nemzeti Színházban
rilis 4-1 salgótarjáni nagygyű- eddigi eredményeiről.
sok ismertetik
tudományos
kor: Rigolelto. (Bérietszünet.)
I.arzó
István,
a
budapesti
Álléseire. A gyűlésre a Jelek szemunkásságukat.
Április
Irén,
Széchenyi
Filmsziház
fél
4,
Amiinkáspárlok borsodme- lami Opera művésze énekelte fél 6, fél 8: A dzsungel könyve. csütörtökön esle, 9'órakor várint többszázezer ember voBánk szerepét. Ez a kiváló tenul fel, az összes
koalíciós gyei egységbizoItsága már kí- norista olaszos, éroes hangjával,
Széchenyi Hiradó Mozi dél- lasztmányi ülés, vezetőségi,
bocsájtotta
felhívását
d
gyűlés
pártok tagjaiból, bogy megrendelkezi/f azokkal a képessé- előtt fél 10 órától fél 2 óráig választmányi tagok és a szakhallgassák Hákosi Mályás mi- minél jobb megszervezésére. gekkel, amely a Bánik zeneileg folytatólagos előadás.
bizottságok tagjai feltétlenül
Rákóczi Mozi féi 6, fél 8:jelenjenek meg. Április 3-3n,
különben eléggé hálátlan énekszólamát hatásossá tudja tenni. Trópusi szenvedély.
Belvárosi Mozi "fél 4, fél 6, szombaton klubnap és kitiltZeneileg és játékban nemesen
féi
8: Stan és Pan, a tengeri va csora. Telefon: 5-76.
megformált alakítása lendületet
9 h a v i részletre a d o k
— A Jugoszláv
Álmeneli
vili az előadásba és határozot- kalózok. Nyugat hőse./
Korzó Mozi fél 4, fét Q, fél Hadifogoly Otthonban (Kál-*
K e l e m e n M á r t o n Keiemen-u'ca 11. tan nagy sikert aratott. Sikeré- 8-kor:
'Az 5-ik parancsolat. Hét- vária-u.) április 1-én délulán
ben osztozott Lázár Mária, aki
ezuttai először — zenekari próba főn: A féivitági szüz.
3 órakor a felsővárosi MNDSz
x Pászkalilrdelmény. A hit- nélkül — énekelte Melinda szeműsoros kulturdélutánt renSzolgálatos
gyógyszertárak:
K ishereshedö
H í r e i t község közli, hogy az előjegy- repéi. Különösen tetszetlek kodez
a volt'hadifogoly baji táríoraturás áriái, alioL teljesen - Borbély József örök. b. Ugry
zett pászkára kg-ként 4 footthonosan érzi magát. Ha ének- I. Tisza Lajos-körut 20; Leskó sak szórakoztatására. Kérjük
A szegedi kiskereskedők érOttkképviseleto, mint a KISOSz rintot, darára 5 forintot kell kulluráját tovább fejlesztve, gon- Vilmos- Újszeged, Vedres-utca 1; az MNUSz asszony!ársakmeg*
kamarai kerületének hivatalos március végéig a hitközség dot fordit hangja niodulációs- Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol- jelenését. Vendégeket szívesen
köaieméJiyci. Központi iroda: pénztáránál utánfizetni. A ki- képességérék és hajlékonyságá- üogasszony-sugárut 31; Zakar S. látunk.
Snéchcnyi-tór 15. Telefon: 188. váltásra jogpsitó utalványo- nak kiművelésére, koióratur- örök. K. Máthé Mihály: Valéria— Jubilál a nuiukásdalártfa.
Hivatalos órák: délelőtt 8—12 kat ezen befizetés ellenében énekesnőink sorában jelentős tér 1. szám.
Vasárnap délelőtt tartotta aZ
és délulán 3—7 óráig.
és az előlegül a lványok\J)eszol- helyei foglalhat el.
Általános Munkás Dalegylet
A lexlilsznkoszlály március gáltatásával adja ki. t
A telt haz közönsége lelkesen
— Vasárnap újságíró köz- délkerületi csoportja a szege31-én, szerdán délután 5 óratapsolta a vendégművészt és az gyűlés. A Magyar Újságírók
kor ülést tart. Tárgyak• i. A x Pelróleumpólló jegy nél- uj Melindát, valamint a kitűnő Országos Szövetsége Délkerü- di egyesület 40 éves fennállása alkalmából ünnepi, díszközérdekű és szabad áruik uj kül Markovics műszaki üzlet- előadásnak már jói révált szelete április 4 éiK/vasárnap dél- közgyűlését. A díszközgyűlékiszolgálására vonatkozó rendel- ben, Tisza Lajos-körut 4t.
replőit.
előtt 10 órakor tartja rendes sen jelen voltak a debreceni,
kezések. 2.'A leltározási kötelebf.
évi közgyűlését az Ujságiró- makói és más vidéki, üzemi
zettségre vonatkozó rendelet isx Brllliáns ékszert és karTárlatvezetés
mertetése.
olthonban. A közgyűlés tárgy- dalogyletek kiküldöttei is. Ünóról igen magas árban megAdott cselből kifolyólag az yéi elrc keresek. Fischer ék- B a l á z s G . Árpád kiállításán sorozatán szereplő kérdések nepi beszédet Szentgvörgyii
Érdekképviselet közlii tagjaival, szerész Szeged, Klauzál-tér 3.
Húsvét vasárnapján művé- közül nagy érdeklődés előzi Árpád országos szövetségi főhogy Szeged város polgármesmeg a szegedi ujságirók Szax Tiz ebéd 20 forint, 2 (ál szekből és lelkes műpártolók- natórium Egyesületének meg- titkár mondott, utána Walt*
terének a nyiltárusitási üzletek
ból
álló
közönség
gyűlt
össze
ner Mihály titkár ismerlettd
zárórájáról szóié határozatának bőséges élei. Hetenként há:
4-ik pontja igy' szól: /Zárórán romszor hus, kétszer tészta. az Uiságiróotthonnan Balázs G. alakít ását. A kerület igazolt az Általános Munkás DalegyArjiád kiállításán, amelyről la-'1tagjainak feltétlen megjelené- let küzdelmes múltját. Déltül az üzlethelyiségbe uj vevőt Minden
szakszervezeti lag
rébocsájtani nem szabad, olyan igényréveheti. — Dolgozók punkban már beszámoltunk. A sét kéri az elnökség.
után nívós hangversenyt, eslo
Szegedén nagy sikerrel szereplő 1j
vevőkot azonban, akik záróra
— Adomány a görög sza- pedig jólsikerült bálát rendehosszas halkam művészi uton
előtt érkeztek az üzlethelyiség- konyhája, Vár.
járt művész képeit nagy érdek- bad-ágbarco- oknak. A Hírlap- zett az egyesület.
be, sárérán tui legfeljebb meg
— A kőtelező Ipar1 és keres- lődéssel nézték végig az egybe- terjesztők Szövetkezete 50 fox Dr. Rclhl Imre fogorvos
15 percig szabad' kiszolgálni.* kedelmi számlakeret gyakorlat:
Felhívja az Érdekképviselet a alkalmazása. Az ipari és keres- gyűllek és elismeréssel szóltak rintot adományozott a görög rendelőjét Kölcsey-utca 4. sz.
alá helyezte. Röntgen, rövidkereskedőket, hogy ezl a ren- kedelmi számlakeret, amely a érdekes technikájú metszeteiről, szabadságharcosok javára.
delkezést pontosan tartsák ré. rendeletekben körülirt módón a festményeirőt, amelyek még né-1 — Halálos húsvéti locsol- hullám, diatbermiia kezelés.
hány napig gyönyörködtetjük a
kodás. Húsvét hétfőjén Páger
régi számlarendek helyébe lép, szege ói műpártolókat.
— Felrobbant a kályhába
a vállalatok vezetőségét és a
Miklós nagylaki földműves io- (loholt katonai töllény." HorHivatalos
Közlemények vállalatok könyvel őségét külöx Odnoposoff: csütörtök! A csolkodás közben szóvállásba váth László, a Széchenyi-tér
nösein a bevezetéssel és fetfekte- világhírű hegedűművész sze- keveredett Puskás János nagy- 16. számú ház felügyelőjének
Felhívás. Felhívom azt a két tésset kapcsolatban, számtalan gedi hangversenye: csütörtök, laki gazdálkodóval. Páger a vi- kisfia vasárnap délulán régi
szegedi lakod, alktilk Bus János probléma elé állítja A számla- április t _ Tisza fél 8. Zongo- ta hevében bicskát ránlott és katonai töltényt dobott a
kecskeméti lakossal 1943. év- keretekkel kapcsolatban eddig rán kisér: Hajdú István. Je- leszúrta Puskást, aki sérülé- kályhába, ahol az felrobbant.
ben Galíciában együtt szolgál- megjelent könyvismertetések és gyek Koncertnél.
seibe azonnal belebalt. Páger A mentők a fiatal fiút a szetak a II. hir. szd.-nAl és neve- előadói tájékoztatások azonban
előzetes letartóztatásba ke- mészeti klinikára szállították,
természetesen
csak
általánosságoOo
zőit halálhírét hadifogságukról
ahol műtétet hajtottak végire
hazaiérve 1945. év nyarán fele- ban é.s elvi síkon, általános inagy Farkas Gizi Szegeden rült.
— Domokráeiaellcnes hír- rajta. Minden válószműségségével, Bus Jámosné Kecske- vonalakban mozogtak. Szükséges
mét, Zöldfa-utca 45. sz. a. la- tehát a gyakorlati alkalmazás
jogerősen szerint a kisfiú elveszti mindFárkaa Gizi, az asztali te- verés miatt nem
kossal közölték, hatóságomnál, terén olyan részltetekré menő nisz kétszeres világbajnoka egyévi börtönbüntetésre ítél- két szemét.
magyarázat
és
útbaigazítás,
mely
Bérház II. cm. 18. sz. a. jeszombaton az Ujságiróotthon- te a népbiróság Fehér Oplclenjenek meg. I>r. TobD sk., a különböző vállalatok könyvelőségeit a rájuk váró problémák ban több szegedi versenyző- tán István szegcdi, magántiszt- D U O Á S Z
t. tanácsnok.
helyes megoldására rávezesse s vel bemutató mérkőzést ját- 1 viselői.
Htrdelniiény. Közlöm az érde- azt a bizonytalanságot és eltérő
x
Házasság.
Maylinszky
kelt állattartókilcal, hogy a pót- értelmezést, ami a Jfünyvelősé- szőtt.
László és Vitkai Felicia márménvizsgálat április 1-én 9 óra- geket ma eltölti, eloszlassa és
— Teadélulán Kecskőstelecius 28-án házasságot kötötkor az alsóközponti fodéztetési egységes irányba terelje a hepon. Húsvét vasárnapján j ó l
tek.
áHontásnál, április 2-án 7 óra- lyes megoldások felé. Ehhez
kor a felsőközj/onti köztigazgatás nemcsak a.- vállalatok egyéni érx Cipőt olcsón, jót iragy sikerült műsoros teadélulán!
előtt és április 3-án 8 órakor deke, a Magyar Közlöny már- Olcsón Mázon rásáraUmi Csitri választékban Prungeí és Ber- rendezett
a
kecskéstclcpi
a rókusi fedeztetési állomásnál cius ^5-i számában megjelent qtífteötcí tebeíósséR mafla*!
MNDSz csoportja, Párkány
hardíól. Széchenyi-tér.
Fog megtörténni. Ezen vizsgá- 7000/1948. K. Sz. M. rendóletDtóle peíIHsrtm*
agilis
ügyvezető
— Felhívjuk Szeged város Zoltánné
latra az őszi rendes mén vizsPolitúros cflófahálósBoba 3000
gálaton elő nem vezetett ösz- Iien előirt határidő, hanem igen Politúros diófa kombinált 3000 közönségét, hogy á (centenáris szervezésével az ottani kultúrünnepek, a szabadtérifjátékok házban. Az ünnepségén mintsres 1 éves életkort betöltött fontos közérdek is fűződik, de
2200
mlénckot (ínéncslkókat) elő kell a rendeletek szankciókat is tar- Fényezett háló
és
délkeleteurópai vásár tar- egy 120 vendég vett részt F a
2800
veretni s azok marhaleveleit fel- talmaznak s az előírások végre- FFényezett komoinátt
tamára
Szegedre érkező kül- alkalommal megjelent a'\nagy1150
kelt mulatni. A vizsgálatról tá- hajtása tekintetérén előrelátha- Konyha berendezés
földi-belföldi
vendégek elszál- szegedi MNDSz vezetőségének
'különböző ellenőrzések
volmaradt állattartók elten a tóan
lásolására
szobákat,
fekvőhe- képviseletében dr. Dalos Imvárhatók.
Több
oldalról
ismételkihágási eljárás folyamatba fog
lyeket
megfelelő
díjazás
elle- rcné kullurvezető és Kovács
ten
megnyilvánuló
óhajra,
arra
Kossuth
Lajos-sugárut
5.
tétetni. Ur. Told" sk., t. tanácsaz esetre, ha kellő számú érnérén ajánljon fel. Jelentkez- Mihályné, a rókusi MNDSz
nok
. I
deklődő jelentkezik, Szántó Béla
ni lehet a Dél in agyarország ügyvezetője is. Párkány Zolés Lichtrnstein Rezső hites Ü a k n e z i F i l m s z í n h á z
lánnó üdvözlő szavaival megkiadóhivatalában.
könyvvizsgálók a szakszervezet
R f t k i e z l - o . l i a i s i v i r o s l Knltarftiz)
nyitotta az ünnepséget, majd'
—
Fejbeverle
és
összeszurmegbízásából a kötelező számlamondót!
kálta a Kossuth-kut közelé- dr. Dalos Imróné
MA és HOLNAP!
koretek helyes gyakorlati alkalnélkUi n'n«s
ben négy ismeretlen férfi Csá- nagyhatású beszédet. Kovács
mazása tárgykörrel, többnapos,
nyi Vince 38 éves feketcszéli Mihályné is hasonló értelemnapi 2—2 órai előadást tartaremény
nak, hogy sremináriumszerü előlakost. A négy férfi a táma- ben mondott beszédet, utánaForró, szenvedélyes, erotikus dás ulán elmenekült, Csányi a kis óvódásgyermekek muadások keretérén mutassák ré
a számlarendek fel fekte lésének film VfVIANE ROMÁNCÉ Vince súlyos sebekkel négy tattak be megható kis jelenefőszereplésével.
mofD'elict'i 5 forintért
gyakorlati módját. Jelentkezés
kilométert gyalogolt a fekete- leket, énekeket és táncokat.
és feltétetek, Kölcsey-utca 9,,
széli
állomásig, ahonnan a Fzek ulán pedig vig társalgás
Osvélh
L á s z l ó naponta 3 és 4 'óra között Licn- SZOMBATON és VASÁRNAP!
mentők szállították be a se-és zene mellett megkezdődött
föárusitónái, Knlemen-u. 11. tenstein hites könyvvizsgálónál.
bészeti klinikára.
Állapota a teázás; ami igen j ó hanguTelefon: 4-58.
élelveszélyes. Az ismeretlen latban a késő éjjeli órákban
éét véget.
Magyar vígjáték. Rengeteg lámádókat a rendőrség keresi.
kedves jelenet. Főszereplők:
Az Alföld legnagyobb táblaoukorzát, csokoládét frigolö- üveg- és ii vegá ru u a j<y k er es k o- TOLNAI KLÁRI, BILICSI
nyösebrén
TIVADAR.
s z d r i ö n , sziltd tűkön, pénteken
dcs, üvegezés! vállalata

Legújabb ORION r á d i ó k a t

S i r : fest. tiszti!
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S o r s j e g y

Trópust szenvedély

főiiyerem^ny

K4TYI

Leggobb

Kovácsnál

Körösi Géza

Szeged, Tisza L.-kórul 48.
Tetttatse mei kirakatomat.
Mérey-ulea t . Telefon: 5—07.

Helyárak: 1,50 és 2.50.
Előadások kezdete féi. 6 és
fél 8 órakor.

Sebő Miklós
a rádió közkedvelt dalrnekese a
TÁNCl
,
CJTY JAEZ.
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A kapitalista kizsákmányolástól
felszabadultan

A
munkásmozgalom
régi
harcosai
a szegedi üzemek
élén

Körülöli és üzemi titkárok
értekezlete csütörtökön, ápriNa © © ő r © /Mária munlis 1-én 5 órakor Kálvin-tér
káscsaládból származik, (ifa
A pedagógus elvtársak kedzenkétéves korában kerüli
den este elmaradt közös szemi- ünnepélyesen
iktatták
be Dorozsmán
az aj
munkásigazgatót
a Szegedi Kender fonóba.
náriuma
csütörtökön, április
Dolgozol! az üzem összes
1-én este háromnegyedl 7 óraMosolygó fiatal © á r i mun- te étüllcr BáLintot, majd az Felhívta a dolgozókj'fi©elmét
osztályain. 1931 óta aktív
kor a szokott helyen lesz meg- kásleányok, megilletődött ar- egybe©ültekhez szólt. Ez az a munkaversenyre s biztosírésztvevő a munkásniozgatartva. Előadó Perjési Károly. cú munkások tolongtak e©- üzem — mondotta — mind- totta őket arról,, h o © azfiMKP
lomban, a Szociáldemokramás hegyén-liálán a Kunsági örökre az önök tulajdonába teljes erejével áll a vállalat
ta Párt végrehajtó bizottsáSzövő©ár előkészítő termé- ment át. Eddlgja dolgozóknak ós Müller elvtárs metié.
gának már 1941-ben tagja
Ujabb M N D S * ben. Valamennyiüket áthatot- csak a verejték jutott munN a © éljenzés éstlelkes tapvolt. A felszabadulás ulán a
ta
az a felemelő érzést, h o © kájukért s a haszon a tulaj- sok közt emelkedett szólásra
szakszervezel ben, főleg kulCsoport alakult
munkásigazgatót avat a Kun- donosok zsebébe vándorolt. A Müller Bálint, az uj igazgató,
turális vonatkozásban tevéA M a © a r Nők Demokra- sági Szövő©ár a demokrácia ma! naptól az állam tulajdo- aki meghatottan mondott kökenykedett. A felszabadulás
tikus Szövetségéhez ismételten húsvéti ajándékaképpen. Meg- nába ment át/(cz a © á r is, a © szönetet a M a © a r Kommuulán az MKP-ben folytatta
e © olyan csoport csatlako- illetődött stt mindén dolgozó, az e©formán tulajdonalfa dol- nista Pártnak és a szakszerpolitikai munkásságát és a
zott, amely belátta, h o © ' a fizikai és szellemi e©aránt, gozóknak és az államnak s vezetnek eddigi támogatásé-,
legutóbbi
választásokon
demokratikus
Magyarország mert tudják, h o © az uj veze- ezuTán az összmunkásság jó- ért. Hiszem — mondotta beképviselőjelölt is volt.
kerül létét fogja szolgálni. Beszéde fejezésül —,, h o © a szaktárújjáépítésében részt kell, hogy téssel u j szellem is
*
ve©en ós ezért megalakult a N a © m i h á l y Gáspár örökébe. során kiemelte annak a mély- sak hatványozott mértékben
Triscliler Ferenc színién
M a © a r N ő k Demokratikus A ©'árat a régi vezetőség szin- reható jelentőségét, h o © a dolgoznak az államosított © á r
munkáscsaládból
szármaSzövetségének Színházi Cso- te halálra ítélte. Minden dől- munkások sorából került a érdekében, h o © megteremtzik. Tizenkélévcs
korától
portja, 110 taglétszámmal.
go7/6 tudta éri várta az íllamo- vállalat étére Mutter Bálint hessük a dolgozók szocialisdolgozik a kcndcrszakmá-i
örömmel üdvözöljük a sze- silást, mert a Kunsági Szövő- eu'árs, az M K P érdemes tag- ta társadalmát.
ban. Részivel! a forradagedi Állami Nemzeti Színház © á r o n ' már csak az segilhe- ja, aki nemcsak jóképcsségü
A bensőséges ünnepség az
lomban, mint a vörös kaÜzemi Bizottságát és a Nő- telt
' munkás, hanem erkölcsilegés Internacionálé hangjaival ért
tonák
századparancsnoka.
szövetség Színházi- CsoportMüIIer Bálint, az uj igazga- politikailag is
megbízható. véget.
„
A Horthy-rendszer
alatt
jának Vezetőségét, amely tan r tó nemcsak régi harcos tagja
kb. busz évig hatósági felnu jelét adta a demokrácia a munkásmozgalomnak, de
ü©elet alatt élt. Több heiránti hűségnek.
Reméljük, izig-vérig szakember is, a k i
lyen dolgozolL mig az ujh o © ez a létszám a közeljö- birja a munkások bizalmát. Both Béla került a Szegedi
kenderbe
került,
vőbon növekedni fog és azok Kemény munkában megizmoÁllami Nemzeti Szinház élére szegedi
ahonnan a másodikfvilágháis, akik eddig; nem gondoltak sodott alakját szerető szemek
boru idait a kalomti paarra, h o © csak összefogássál simogatják s n a © tapssal és
A közoktatásügyi miniszterki-1 a téren Both Béla Lehárf, Kátrancsnok eltávolította. A
lehet e © boldog békés Ma- éljcnzéssel fogadják, a h o © el- nevezte Both Béla kulluszmi- j mánt, Offcnbachot és Strausst
háború végén bünlelőosxgyarországot felépíteni, csat- foglalja helyét kipirult arcú nisztériumd osztálytanácsos elv- kívánja favorizálni. Ez a politagba sorozlak, ahonnan a
lakozni fognak n Ma©a'- Nők munkástársaival szemben.
társat a szegeai Altami Nem- tika biztosítani fogja Szegednek
szovjet hadsereg
szabadíDemokratikus Szövetségéhez.
Varga Kálmán elvtárs a zeti Szánház mindkét tagozatá- a nivós operetteloadásokat is.
totta ki.
A prózában volt eddig is leg© á r üzemi bizottsága nevé- nak éléro. Both Bélával, a főNemzeti Színház főren- több kívánnivaló, pedig ezen a
»
ben nyi'otta meglta bensőséges városi
dezőjével olyan embert került téren tehet a legtöbbet tenni
Müller Bálint, a Kunsági
ünnepséget és hangoztat- Szegedire, akiben megvan min- a haladó világnézet terjesztése
1 nagyfai rabgazdasftg házi
Szövő©ár vállalat vezetője
ta, lio© valamennyien" teljes den garancia arra, hogy prózai szempontjából.
Both
Béta
visszásságainak
1910-ben szülelett Aradon,
erővel támogatják az uj igaz- vonalon is fővárosi nivóra fej- Shakespeare felfogását teszi maahol a lextilszakmát tanuL
gatót a dolgozók jobb jövőjé- leszti színházunkat és egyben gáévá. A prózai darabokban tükmegtorlása
müsorpoiitikájában az épdtó de- röt keh tartani a társadalom
la. 1940-ben Szegedre keA rabgazd'aságban tartott vá- ért.
mokrácia éraékedt fogja szol- elé. Meg kell mutatni a jót és
rüli,
mini szövőmester és
Lukács
Mária
elvtársnő
haratLan vizsgálat alatt észlelt súgálni.
a rosszat a társadalomban és
1948-ban került Dorozsmályos szaluilytalapságokat a re- talmas cserép virággal a keBoth Béla hétfői sajtófogadára. ahol rögtön megválás*pülőbiziottság, étén d!r. Zolnai zében tett fogadalmat az u jsán határozott ígéretet lett arra, ezen keresztül nevetni a közönKálmán miniszteri tanácsos, a igazgatónak a munkásság ne- h o © az elhanyagolt prózát Sze- séget. ígéretet tett a szegedi
lollák üzemi bizottsági elközönségnek,
hogy
minden
szebörtönügyosztály
vezetőjével vében, h o © fokozott erővel geden rehabilitálja, naladö vinöknek. 1935 61a szervezeit
zonban
szinrehozza
a
klasszikus
haladéktalanul megtorolta. Amig dolgoznak az állam erdőké- lágnézetű és a lehetőségeikhez
munkás és a munkásmozgadrámairodalom egy eredeti bea nagyfai gazdaság vezetőségét
képest színvonalas színházat te- mutatóját.
lom tevékeny tagja.
és őréit leváltják, valameny- ben.
A szellemi dolgozók nevé- remt. Ez a program nem jelenti
nyiűket súlyos pénzbüntetésre
Ítélték, amit Magyarország va- ben Péterfi Gyula elvtárs biz- azonban azt, hogy az eddigi
lamennyi büntetőintézetében há- tositolta Müller Bálintigazga- igazgató, Vaszy Viktor által ki- A z államosított üzemek
teljes
rom héten át napiparancsban tót a legteljesebb támogatás- tűnően kiépített, maga sszin vonalú
operát
elhanyagolja.
Szeközhírré kéli tenni.
beállnak a munkaverról.
gedén van az ország második e r ő v e l
operaegyüttes©
és
a
fejlődós
M a © a r Mátyás elvtárs, a
senyekbe
textilmunkások szakszerveze- iránya 'az, hogy Szeged lássa
Imre elvtári,
iparügyi
államtitkár
nyilattének titkára hangsúlyozta, el Dél magvar országot jő opera- Karczag
Les%nrta társát
h o © Müller Bálintban olyan előadásokkal, mig a fővárosi
kozata
egy locsolkodá legény vezetőt kapott a'Kunsági Szö- opera főleg az ország északi vidékein teszi u©anezt. A szeKarczag Imre elvtárs, ipar
Véres dráma játszódott le hét- vő©ár, aki a\©ár rentabilitá- gpdi opcrae©üttes felkeresheti. Ü©.} államtitkár nyilatkozott lamositott üzemekben továbbra is a'kollekliv szerződés előfőn délelőtt Forráskut-közpon- sát a munkásokkal karöltve
alla : a s a jtónak aztfállamositott üze- írásai szerint kapják fizetésüton. Gyurieza István 20 éves helyre tudja hozni, hogy ne előadásaival a rövadesen
65
| mekkel kapcsolatod
néhány ket. Az első bérfizetések meg
legény és régi haragosa, Repkó mindig anyagi
nehézségek, S S t ^
Antal 26 éves gaz<láikodÓ loAz operett vonatán a légnehte- kérdésről. Ennek során kije- is történtek m á r simán. Elboküzköidések
szintere
le©erj
az
csolkodui ment. Az egyik tanyácsátást az államosítás sem a
ban psszelalállkoztalk, ahol az üzem, hanem valamennyi dol- zebb a helyzet, mert niUcsenetlc lentette, h o © a munkások, fizikai, sem a szellemi dolgoudvaron „szóváltásba kevered- gozónak gazdasági, kulturális uj, elfogadható darabok. Ezen műszakiak, tisztviselők az ál- zók soraiban pem jelent. Kilek, majd kimentek és a tanya és szociális felemelkedését bizvételek természetesen azok a
előtt bicskát rántva egymásnak tosítsa.
vállalatvezetők és alkalmazotmentek. Gyuricza együk szúrása
Komócsin Zoltán elvtárs az
tak, akik a köz érdekével elsziventalália Repkót, alá a helyMKP na©szegedi végrehajló
színen meghalt. A menekülést
lentétben
összejátszottak a tőkísértő legényt a szegedi rend1- bizottsága nevében üdvözölkésekkel és szabotálni i©e•rcsoport elíogta és letartózkeztek a termelést. Valótlatatta. A helyszint szemlén megBe váfAs
Moz |
nak azok á híresztelések, hogy
ál'tapitottáK, hogy mindkét lePapdi GyöT© elvtárs, me- Béla, K i s s Gyula. Megalakult az állami üzemek alkalmazotgény ittas állapotban volt. GyuMa utoljára
©-ei titkár azonnali hatály- KiskundorozsmAn az e©ség- tai in©enes vasúti je©et kapricziát átadták az ügyészségnek.
lyal felfüggesztette a kiskun- bizottság is, amelynek tagjai
Az uj vezetés azt jelenti,,
STAN és P A N dorozsmai végrehajtótaizottsá- a két munkáspártból a kővet- htak.
o © az áílamositotl .üzemeket
KüszüreiayilvánTfüa.
got és helyébe ihéttagu intéző- kezők: Bodor Károly, Maróti teljes erővel be kell átiitani
Mindazon rokonoknak,
bizottság került. Az intéző- Sándor, Borbély Mihály, Ko- a munkaversenybe. Aki töbTengeri
kalózok
ióbarátoknak, a
MÁV.
bizottság tagjai a következők: csis Imre, Nyári János, Szi- bet termel, többet is keres ezHazánk Dalkörének, a
és a
í
Borbély Mihály, Nyári János, lágyi István, Jenei István, Tú- által. A külföldi tőkeérdeketiFaragó Társulatnak, akik
Jenei István, Nemes N a © Mi- ri József es Horváth Imre ségeket, amennyiben azok külFelejthetetlen haloltunk
hály, dr. Osvár József, Na©' elvtársak.
földi származása igazolható,
14 Veszelovszkv Anlalné
tisztéletben tartják.
sz. Szabó fttetka
továbbá
az
utolérhetetlen
temetésén résztvettek, koszorú- és virágadomáMUNKAVERSENNYEL
2 T O R R C S
nyaikkai
fájdalmunkat
A HÁROMÉVES TERV
a színpadon.
enyhíteni igyekeztek, foGYŐZELMÉÉRT!
gadják ezúton hálás köEléariések: fél 4, tél 6, fél 8.
szönetünkéi.
Jelentettük, h o © a város telepet. A bérleménynek felét
Pénztár délelőtt 11—12 és
K e z d ő d i k
A gyászoló család.
oeltuloze©ár létesítésének a fizetné a város, másik felét
és az előadás előtt félórával
a z uf
gondolatával foglalkozik, a u©ancsak a cég vállalná magára,
csupán
a
készített
pamelyben
a
kender©ár
hullaCsütörtökön:
LEGJORR ÉLELMISZER,
Oszlálysorsjtfék!
dékanyagait használnák fel. piralapanyag husz százalékát
csemegeáru, cukorka, váAz országos tervhivatal jóvá- tartaná meg saját hasznosítágói (baromfi és kenyer* Iegh a © t a a Botló András elv- sa céljaira a berendezés elcsóbban
társ, szegedi mérnök terved i lenértékeként. A város tanáMETRÓ vígjáték és
alapján készült elgondolást, jcsa kedden hozzájárult az
F o d o r i t é n á l
AN MA BELLA
e © budapesti cég pedig haj- ajánlathoz, de az ü © e t még
Kárász-u. 8. Ro«m«m-híx.
a kígyótestű nó a színpadon. landó lenne saját költségén I a belügyminisztériumba terHuzáS: április 9.
berendezni a létesítendő ©ár- ijesztik fel.
flliiMten jegyes árul k'szolgáloli!

A Szociáldemokrata
Párt
dorozsmai
végrehajtóbizottságát
felfüggesztették

Nyugat hőse

AzOrszágos Tervhivatal
a szegedi celluloze-gyár

ür^ny Nabas

jóváhagyta
létisilését

Sorsjegyek:

PETŐ-nél

4

Megnyílt

D E L M A G Y A R O R S Z A G

a To m b á c z - s ö n t é s

a z autáhusz-meiálldnAI. a Feketasas-utcában

Hvitás raggal 5 órakor

gőzellátási

közlemények

Szerda, 1948 március 31.
intézmények,
vendéróilói párosokká! szemben 5 százalék engedményt tartoznak nyujtanj.
Vendéglátóipart árak. Felhívom az éraekeitek figyelmét a
Magyar Közlöny 70-Lk számában
megjelent vendéglátóipart árakra
Tégla árak: I., II., III. osztályú
kisméretű falazó 190.—, 170.—,
135.—, nagyméretű
250.—,
225.—, 175.— Ft. 2 méretű, sok
lyilku tégla 418.-, 376.-, 334.—
Ft. Válaszfaltégla 570.—, 510.—,
455.—, válaszfaltégla vastagabb:
950.—, 855.-, 760.- Ft. Hornyolt
szallagcserép
317.—.
284.—, 222.-, hódfarkú 208.-,
240—, 187.—, 253-as mintájú
•113.—, 371.-, 288.— Ft. Polgármester.

Cuborkioszlás. Az április
havi 09, 70, 209 ós 210-es
nyomtatványszámu közellátát
si élelmiszerjegyek I. számú
p o r
cukorjegy szelvényére 40 dkg.
kristálycukor, II. számú szelGyőzött a Szeged Gyulán
vényére periig 30 dkg. kockacukor, a 225. nyomt. számú
Szeged—GyAC 8:0 (1:0).
élelmiszer
jegy
cukorszielvéA t. első félidőben — a mig a rúgta a gólokat. Góllövők: PetGyAC bírta az iramot — egyen- rik (5), Nagy (27 és Báló. Sze- nyére 40 dkg. kristálycukor
lő erők küzdelme volt, szünet gedből jók voltak: Gyuris, Ka- és az »M« (nagy m) jelzésű
szelvényére 30 dkg. kockacujután azonban a hazai csapat
kor, a 221 226 és 2/7-es nyomkifulladt és a Szeged' könnyen kuszi és Petrák.
ta tványszanm pótjegy cukorszelvényére 20 dkg. kristályM a g y a r siker Prágában és Budapesten
cukor vásárolható április h ó
Az NB. I. csapatok nagy nem-1 Ferencváros—Basel 3:2 (3:0),
30-ig.
Kelközi tornát bonyolítottak Jc lljpest—Viena 3:1 (1:0),
és a magyar csapatok 'kitűnő Uji>est—Basel 5:0 (2:0)
Lugkilves dobozok visszaFerencváros—Vienna 3:2 (1:1) adása. A lugkő kicsomagolá- Kerékpárok
eredményeket értek et.
Csepel—Spárta 2:1 (0:0).
Csepel—Sztávia 3:0 (1:0),
sához szükséges bádogdob,o600 forinttól nagy válaszMTK-Slavia 1:0 (1:0).
M TK—Spárta 2:1 (1:0),
zok előállítási nyersanyagával
tékban, részletre is. Javícsekély mennyiséggel rendeltások jótállással.
motoron 1. Such FTC, 2. Fe- kezik az ország, ezért a földKERÜLETI BAJNOKSÁG:
renci Tisza. 500 Vbc-es motoron müvelésügyi miniszter felhívMóra város—SzATE 5:0 (3:0)
1 Such FTC, 2. Foddr DMSE. ja az érdekelt
lakosságot,
Rákóczi-Postás 2:0 (0:0)
hogy az üres) lugköves bádogBattonya—HTVE 1:0 (1:0)
TOTO-EREDMÉNYEK:
HMTE—Kiszomlvor 11:1 (4:1)
dobozokat a kereskedőkhöz
DVSC—Eleklromos
1 térítési dii ellenében
SzAK—Makói MTE 4:1 (3:0)
adja
. Kiss-utca 3., Telefon: 741.
Spárta -M TK
2 vissza. Polgármester
II. OSZTÁLY BAJNOKI
Ferencváros—Vienna
:1
Újpest— Rásel
*1
EREDMÉNYEK:
Az iparügy" nvm'szter meg- 10.298/1918. szám.
SÍavia—Csepel
2 állapította a férfi, női és gyerMóra város—Honvéd' 1:1 (1:0)
N vii egyházi Madisz—Nviregyhá- mek nyári cipők, szandálok, Versenytárgyalási hirdetmény
Postás—RáKÓdfci 5:3 (2:3)
zi MAV.
X szanda lettek legmagasabb terDohánygyár—Szikra 5:1 (:)21
WOLFNER—Törekvés
1 melői és fogyasztói árát. A ren- A Szegedi Építési Hivatal a
VASE—Kisvasul 1:0 (0:0)
szegedi állami gyermek klijiika
Miskolci
MTE—Kistext
2
delet megjelent a M. K. 69.
Dorozsma—SzFIE 14:1 (7:0)
pavillonépülelé^.ek heiyreá liPereces—Saig.SE
1 számában.
lásával kapcsolatos műkő, aszBlackpool— Arsenal
1
IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK:
Töltelék hentesáruk előállí- talos, lakatos, mázoló, üveges,
Juvenlus—Torino
X
SzAK-MMTE 3)0 (1:0)
MTE—Előre (kerékpár)
1 tói és viszonteladói ára: Hus- parkellázó, burkoló, szobaiparosok által számítható árak:
SzMTE—HMTE 2:2 (0:0)
A Postás .súlyemelőinek sikere a) füstölt koxnász 11.—, b) nyári festő, vászonredőny és ólomMóraváros--SzATE 2:1 (1:0)
szalámi 14.—, c) párizsi, krino- szigetelő munkálataira Szeged
SzFIE—I)KMTE 3:3 (2:1)
A Szegedi Postás SE súlyeme- lin, szafaládé 11.—, c) virsli város területére korlátozott
HTVE—Barátság 6:0 (3:0)
lői közül az I. osztálynak a 15.—, kenőmájas és bácskai füs- nyilvános
versenytárgyalási
SZEGED VEZET A HONVÉD Budapest bajnokságáért" folyta- tölt májas 14.—, hurka 8.—, hirdet.
tott
küzdelembon,
a
II.
osztávéres hurka 4.30, legalább 25
BAJNOKSAGRAN:
Ajánlati minta és ajánlati
lynak pedig- a Debreceni MTE százalék sertéshúsból és fehérAz eddig lejátszott
honvéd által rendezett országos II. osz- áruból készült töltelékáru (ser- költségvetés az építési hivabajnoki mérkőzések után a sze- tályú sulyemelőversenyen vet- léskolbász, veronai,
krakkói, talban önköltségi áron szegedi honvédcsapat áll a ta- lek részt."
móriadé 11 a) 16.50, fejsajt 11.—, rezhető be.
bella élén.
Budapesten DékŰnv József bőrsajt 3.50, kiskereskedői ára
Az ajánlatokat 1918. évi ápPorubszky ós Németh mögött a), b) 14.50, c) 11.30, c) 15.50,
rilis
h ó 19-én déli 12 óráig
TEKE:
217.5 kg-ös teljesítménnyel har- kenőmájas 14.50, hurka 8.40,
Budapest—Szeged 3201:3126
madik lett. ricbrecenltén Kál- véres hurka 4.50. ser léskolbász kell a Szegedi Építési Hivatalmán Ferenc a légsulyban első 17.—, fejsajt 11.30, borsait 3.50 ban, Kölcsey-utca 11. sz., I.
KOSÁRLABDA:
(187.5 kg.), Dékány László má- Ft. Az itt fel nem sorolt bármi- em. benyújtani. Az ajánlatok
Szegedi Postás—Szolnoki MAV. sodik, Barna Ferenc a könnyű- lyen állatból készült töltelék ugyanezen napon a kiíró hisulyban második. Közenkay Ist- hentesáruk fogyasztói ára kg- vatal helyiségeiben délulán 13
63:15 (33:7)
Szegedi Poslás II.—Tisza ve- ván a közép-, Garamszegi Lajos kint 3— Ft. Ezen árak a for- órakor nyilvánosan kerülnek
a félnehézsillyban
harmadik galmi adót is magukban foglal- felbontásra.
gyes 32:31 (17.13)
Szegedi Poslás— Békési Postás helyezést ért el.
ják és semmi camen nem emelSzeged, 1918. évi márc. 27.
36:23 (21:10)
hetők. Ugy a henlesiparoso'k,
3600 forint a totó-főnyeremény mint kiskereskedők
üzemek,
A Szegedi Építési Hivatal.
KERÉKPÁR:
Az
embersportfogadás 24.
MKSz déli kerületi idénynyi- fordulójának nem hivatalos tájétó versenye, 60 km-eh 1. Jan- koztató jellegű eredményei a
csovics (Postás), 2. Süli (Postás), következők: Beérkezett 871.120
3. Okrész (Postás), 40 km-en:szelvény, felosztásra kerül egyKiss (Tisza), 2. Fekete (Tisza), millió 306.680 torint. KörülbeFOGLALKOZÁS g g MODERN 34-1 rádió 450 forint
és 2fl-es 200 forintért eladó.
3. Nagy (Tisza), 20 km-en ifjú- lül 120-an érlek el 12 találatot
sági: ifj. Kiss (Postás), 2. Koesó szeh'énvenkint 3600 forinttal, JóLEőZO 1 Kijáró
mindenest Hétvezér-utca 33.
(Postás), 3. Csányi (Postás), Te- 11-es találatot érlek el 2100-an, azonnalra felveszek. Bcck, Szt. UJ modern konyhabútor olcsón
200 forinttal, István-tér 15., II. em. 7.
eladó. Juhászékitál, Korona-utca
hetségkutató 10 km-en: Gyáni előre lálhalóan
(Postás), 2. Ábrahám (riszál, 3. 10-es találatot 16.000-en értek BEJÁRÓ mindenes főzőnő ál- 13. szám.
Viszki. Nők: 6 km-en 1. Tóth el, előrelálhatóan 27 forinttal. lást keres Hajnal-utca, Dériné. JÓKARRAN lévő használt gya(Postás), 2. Tóth M. (Postás), 3. A szegedi Szabadságharcosok
lupad olcsón eladó. Valéria-iér
Fülöp (Tisza). *
eéllövőszakosziálya nyolc élvo- •jgj A D A S - V É T E L ggg 1. szám, üvegüzlet.
nalbeli cél lövő versenyző vet ne- SÉRVKÖT0, haskötő, gumiha- JÓKARRAN lévő balkaros ciMOTORVERSENY:
vezett lic az Országos Céllövő risnya, lúdtalpbetét, művégta- pészgép olcsón eladó. ValériaA DMSE. vasárnap tartotta Szövetség által április 3-án és gok Orvosi müszerüzem, Orosz- tér 3.
évadnyitó sal afcpály ave r sen yé t. 4-én renaezett országos ver- lán-utca 6.
JóMINÖSÉGÜ poliluros hálószoA versenyt több futamban bo- senyre. A versenyt a görög szapianinót, sérültet is ba 3000 forint. Spilzer Sándor
•yolüDlták le. Részié es ervdmé badságharcosok megsegítése cél- ZONGORÁT,
— Címeket a kiadóba Spitzer Sánoor asztalosmesternv»-k: 100-as motoron 1. Fodor jából rendezik. Ez a részvétel veszek.
aszlalosfíiesle.rnéi készen kapha.Szakember*
jeligére kérek.
első
sportvonatkozásu
megmozDMSE. 2. Csizmadia OMTK, —
tó. Margit-utca 12.
ALPACCAEVÖESZKÖZÖK,
ház
dulása
az
újonnan
megalakult
250 khe-es motoron 1 Csányi
tartási cékkex Bodola Károly, LESZÁLLÍTOTTUK az árát: maFTC, 2. Such FTC. 850 kbc-«s céllövőszakosztálynak.
Klauzál-tér 3.
kói dughagyma 1 kg 8 forint.
REL V AROSIt A N
j ogf olytonos A Kereskedelmi Alkalmazottak
J
kocsma elköltözés miatt olcsón Szövetkezeiében, Tisza L. körut
-zzon ToTo-közösséggel gépnél eladló
és egy billiárd'asztal is. 51. szám.
RaJcsy-Zsr 1 inszkv-ntca 15., To-To Iroda- Cim a kiadóban.
3
OKTATAS " 1
ELADÓ nagyon olcsón 6 kombinál tbutor, "zeneszekrény, rá- MAJOR Akos szakiskolájában
dió, 2 szép ágy, alkalmi vetet. — ápr. 5-én gyorsárási, gépirási
Somopyilclep II. utca 21.
Április 1-én, csütörtökön 7-kor: Madarász, operett D. II. 14. ZSIRSZÓDA megérkezett, utal- tanfolyam kezdődik. 997/1946Március 31, április 2., 3.,és 4-i előadásokra igen ked- ványra kapható. Vénusz drogé- 47. Főig. Bocskai-utca 4.
vezményes jegyek kaphatok a Délmagyarország kiadóhivata- riában, Mikszáth Kálmán-u. "5. GYORSÍRÓ- és gépirólanfolyamok kezdődnek kezdők és nalában
ELADÓ egy keményfa, 3 méte- laaók részére dr. Rosenliergné
Miire. 31., szerda este 7-kor: Rigoletlo.
res pult, egy fehérszekrény, egy Grünwald1 Klára Főig. engedély
Apr 2., péntek este 7-kor:
Pá'ltangóktsasozony, uj sze-vaságy. Nádas-utca 11.
2338/1944—45. Gyorsíró- és gépreposztásban.
ELADÓK: Írógép asztallal, női iróiskolájánan, Dózsa Gvörgy-u.
Apr. 3., szombat este 7 órakor: Traviata.
tavaszi kabát, ruhák, cipők', fur* 2., földszint, Kultúrpalotának
Apr 4., vasárnap este 7 órabor: T'lancc keringő.
nérlemezek, ágyteritők, kokszoskáiyha. ebéd'lőfüggöny. TalTXkTs
Jocyeifi kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó- vasz-utca 11b., fldsz. 2.
sa
*
hivatalában.
AZEP valódi perzsaszönyeg el- KŰLöNREJARATU
bútorozott
adó. Érdeklődni a trafikban, szoba kiadó. Korona-utca 10.,
Őatthvány-utca 4.
1 1 Megbeszélés délután féi
A Szegedi állami Nemzeti Szinház heti mflsora: HASZNÁLT
kétüléses kajakot 2 órától fét 4 óráig.
— jóállapolban — veszek. Ké- KŰLÖNREJARATU csendes búSaerdán, 31-é« esle 7 órakor: Rigolctto. Bérletszünet.
rem
a címeiket a kiadóba leadni. torozott szoba azonnalra kiadó.
Madarász.
D.
II.
14.
Csütörtök, ápr. l®ón este 7-kor:
EGY
szürke férfiruha és 12—14 Cim a kiadóban.
J
Péntek, ájw. 2-án este 7 kor: Piltangók'sasazeny. Bérlsz.
éves leánykának való lavaszi ka- KÉTSZOBÁS lakást keresek a
Sncnibat, ápr. 3-án d.u. 3-kor: Leár király. Ifjúsági előadás.
bát jutányosán eladó. Valéria- Belvárosban. Kárász-u. 16., élelSwmilmt, á]xr. 3-án este 7-kor: Traviata. Bérletszünet.
tér 1., üvegüzlet.
miszerüzlet.
Vasárnap, ápr. 4-ép este 7-km": THani'e keringő.

Déry Ede

Szakazeromzeti

Hirek

A kéménvse|>rőm unkások április 1-én, csütörtökön délután
4 órakor taggyűlést tartanai p
szakszervezeti székházban.
A Bőripart Munkások Szakszervezete április 1-én, csütörtökön délután 5 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti
székházban.

Rádió
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST I. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7.00:
HÍTCK,

műsorismertetés. 7.20:

Az áttelepítési kormánybiztosság
közlemén vej. 10.00: Ilirek. 12:
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek.
15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 17.00: Ilirek. 20:
Hírek, SDorthirek. 21.50: Hirek
és krónika orosz nvelven. 22.00:
Hirek, mit hallunk'holnaD? 0.10
Hirek és krónika angolul. —
0 20: Hirek és krónika franciául.
BUDAPEST II. 18.00: Hírek.
21.00: Hirek.
Szerda, március 31.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Tavaszi lielegségek.
8.15: Délelőtti múzsÍKa. 9.55:
Az Áttelepítési Kormánybiztosság közleményei. 12.15: Csajkovszkij: Negyedik
szimfónia.
13.00: Március 15. az 1944-es
sajtó hasábjaiban. 13.20: A házi-együttes játszik. 14.10: Káray
Lili énekel. Bárány Sziszi hegedül. 16.00- »Félóra könnyű
zene«. 16.30: A nevelők és a
szabadságeszme. 17.10: A Hadifogoly Híradó rádiöközlleményei. Í7.30: Leonid Leonov, a
szovjet humanista. 18.00: Operellrészlclek. 18.45: Hangos Hiradó. 19.00: .Félóra jazz*. 19.30:
A Falu hangja. 20.30: A Rádiózenekar játszik. 21.45: Időszerű kérdések. 22.25: Heti
szemle. 23.00: Beethoven zongora müvei IV. 23.40: Magyar
nóták. 0.30: Hirek eszperantó
nyelven.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
len. 18.00: A háziasszony hároméves terve. 18.20: Végig 0
Dunán. 19.00: A Falu Hangja.
19.30: Zenekari muzsika. 20.30:
A Rádió szabadegyeteme. 21.15:
Sziv küldi szívnek szivesen. —
22.15: Müvészlemezek.

Apróhirdetések

Dolgozók

Szinkázának

műsora:

EGY szoba-speizos lakás, bútorral együtt elköltözés miatt, költ?
ségmeglérilésscl áladó. Cim a
kiadóban.
i
ff

iTi T, Ö~N~FÉ"I , I K ~ lg;

SPECIÁLIS ingjavitás, gallér-,
nyakkendőfordilás gyorsan, pontosan. Fischernó, tiózsa Gy.-n.
16 a., I. 19.
IIIRKAGYAPJUT, zsírosat is, fonásra vállalunk. Fonógyár, Cserepessor 9., 8—2-ig.
ÖSZ haj ellen Duralin. Dudás
illatszertár, Széchenyi-tér 2.
ÓCSKA kalapját nc" dobja et,
Mencz kalapos ujjú festi és formázza. Dugonics-tér 2. Tegyen
próbnrcnaeiést!
ÉLETHŰ müfogak, fogtömöa,
foghúzás, felelősséggel, olcsó árban Rácz Géza fogász, Mikszáth Kálmán-utca.
MA VER Lujza iskolájában uj
kezdő és bal adó gyorsirásí és
gépirási tanfolyamok nyünak. —
Ipartestület, Horvát M.-u. 3.
36 éves. iómegjelcnésü varrónő
keresi hazassag céljából jobb
férfi ismeretségét. Dunántúli ingatlanom eladpám flzlelbefcktelés céljára. <Boldogság, jeligei.
Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LASZLO.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLO.
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: JÖkai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493,
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.

