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Mezőhegyesen beszél
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Hz államosítással kapcsolatos bűncselekményeket
A minisztertanács döntése szerint kiszélesítik a csekkforgaimat
A kormány tagjai Dinnyés
-Lajos miniszterelnök elnökletével pénteken délelőtt rendes heli
minisztertanácsot
larlották. A jövőben az állami
felügyeletei közvetlenül
a
•pénzügyminiszter gyakorolja
egyetértésben az érdekelt miniszterrel. Kiterjesztették a
postai pénzforgalmat az állami kezelésbe vett és az államosítás alá került vontatokr a és mindazokra a vállalaJ okra és' pénzintézetekre, melyeknél legalább 20 százalékos érdekeltség áll fenn. A
közületek, továbbá egyes intézetek, intézmények, vállalatok*
és üzemek által teljesítendő
fizetések szabályozásáról fogadott el ezután a kormány
vendeletet.
599 forintot, egyébként pedig 3009 forintot meghaladó
kíit'rzelésl a
postatakarék
pénztárt csekkszámlára vagy
nén zjnlére'eknél vezele t folyószámlára (örlénö álulalass^l; vagy befizetéssel kell
teljcsileni.'
'A rendelet hatálya nem terjed k i a szolgálati viszonyÍrói szárm a zó járadékok kifizetésére, továbbá a mezőgazdáktól vásárolt Ujat, termény fagy tennék ellenértékének kifizetésére, továbbá

olyan községben teljesítendő
fizetésre, ahol
pénzintézet
nincs és, végül a Magyar Nemzeti Bank, a Postatakarékpénztár, a Posta és a pénzintézetek fizetésére.
A közös és közlegelők használatának és azok használati
dijainak megállapítására vonatkozólag javaslatot fogadolt
el a minisztertanács. A legeltetésben érdekelt gazdák helyi érdekvédelmi szerveinek
és a legeltető érdekképviseletek képviselőiből alakított bizottságnak jogot adhat a földművelésügyi miniszter a használat és a használati
dijak
megállapítására.
A munkáshiróság hatáskörébe ulalta azokat a bűncselekményeket,
amelyek
ipari és {üzemi vállalatokhoz a vállalatvezető kirendelésével , valamint ipari és
kereskedelmi vá'Ialalok lé'srá'iTá-a vonatkozó hejelenlésekkel vannak összefüggésben.
,
A népjóléti miniszter előterjesztésére rendeletet fogadott el a minisztertanács a
hadifogságból hazatértek gondozásának szabályozásáról. A
Szovjetunió területéről hazaiérő hadifoglyokat a rendtelet
szerint a népjóléti miniszter

Lehullott

De Gasperi

különleges méltánylást érdemlő esetekben az alaprendeletben meghatározott időn
belül 6 hónapig igényjogosullaknak minősítheti.
Egyébként a hazatérlek kérelmére egyszeri segélyben
részesítheti a hadifoglyot.

Hauk

Az amerikai körök
különben
(élénken figyelik De Gasperi tisztán belső jellegű intézkedéseit
'és Harriman voít kereskedelemügyi minisztert külön utasitásisai Gasperihez küldik,

nehogy Gaspcr'i kormánya a
tömegek nyomására valamifajta föld- és ipar" reformot
próbáljon meg.

Az országban folytatódik a
terror. A pugliat Tarlizzi helységben Gasperi bandái megrohanták a kommunista pártszékházát és felgyújtották.
De Gasperi és az olasz jobboldal romboló munkájával párhuzamosan erősödik a haladó
•ölemek összefogása.

Román jegyzék a monarcho-fasisztákhoz

Irtóh ad járatot indított a görög kormány
az oltani román kisebbség ellen
A román kormány erélyeshangu tiltakozó jegyzéket
intézel! a görög monarchista kormányhoz a görögországi
román kisebbségek üldözése és a román iskolák bezárása
miatt. A jegyzék szerint az athéni kormány a görögországi
románok százait mészároltai la le, sokakai közülük ismeretlen helyre szállíttatott és az iskolákat bezáratta, sok
esetben pedig le is romboltatta. A román kormány követeli az üldözés beszüntetését, a templomok és iskolák viiszszaadását, valamint a lerombolt tanintézetek felépítését.

elvtárs:
Véget ért a
a
szerszámot foghatjuk

A kora dél utáni meleg napsütésben
népes
vasutascsoport
gyülekezik a fűtőház előtti térségen.
Közben a most bemutatkozó
vasutaszenekar játszik pattogó
indulókat S i r o k i Gyula karnagy vezénylésével. Áz indulókat a Himnusz nyugodt dallamai váltják fel, majd K a r d o s
Sándor elvtárs, a fűtőház egységhizottságának elnöke nyitja
meg a gyűlést, A Szociáldemokrata Párt kiküldöttjét, H a u k
László elvtársat kéri fel első
felszólalókén!
— Két hosszú útról hazatérő
testvér találkozik most — mondja
Hauk elvtárs —, hogy ezentúl
vállvetve haladjon a nagy cél
érdekében a szociaLizmus ' megvalósításáért.

Megakadályozzák
a földreformot; sztrájkellenes törvényt,
egypárt-rendszert
vezetnek be
Olaszországban

órákon bellii k-mondja a Nyugat' Blokkhoz való csallakozást.

Szeged, 1948 ápr. 24. Szombal

Egymásra találtak
a szegedi vasutasok Is

álarca

Basso, az olasz szocialista párt
Alig két-három nap telt cl az
•Olasz választások óta, de máris titkára megcáfolta azt az állítást,
tisztázódik az a körülmény, hogy hogy a demokrata népi arcvoDe
Gasperi fasiszta
módon nal csalt választási alakulat volt
akarja berendezni Oiaszorszá és a szocialisták most kiválnak
got. De Gasperi sajtófogadást belőle. Mint mondotta, az ortartod, amelyen aZ egybegyűlt szágot totalitárius papi uralomújságíróknak kijelentette, hogy mal fenyegető keresztény demop» földreform
nem lesz. mert kraták győzelme után
előbb utakat kell épiteni*. Nyoa nép ! arcvonal működése
matékosan kijelentette azt is, fonlosabb, mini a múltban
hogy a > parlament sztrá jkéi le- bárm'kor volt és az arcvonal
nes törvényt fog törvénybe ikfenn fsi marad.
t
tatni*. Ezenkívül célzásokat telt
arra is, hogy teljesen egyedül A demokrata népi arcvonal poakarja megalakítani kormányát. JiiLikai szervezetként jött létre
abból a célból, hogy mozgósítKülpolitikai sikon De Gasperi
rohamosan közeledik
Franco
Spanyolországihoz és várják,
hogy
A z o r s z á g o s Nemzeti

NAPILAPJA

son minden demokratikus erőt
ós demokratikus tartalmat, haiadószellemvj
indítást
adjon
Olaszországnak. Az olasz demokráciára leselkedő minden ve/
szély a keresztény demokrata
párt részérői fenyeget, amely a
választás során minden fasiszta
szervezetet felszívott é,s amely
a klerikarizmus és fasizmus veszélyeit egyesíti magában.
Az olasz kommunista párt és
a szocialista párt központi vezetősége hétfőn külön-külön ülést
tartólt, hogv megvitassa a választások utáni helyzetet..

Bizottság

felhívása:

Május 1. a magyar dolgozók hatalmas
Az. Országos Nemzeti Bizottság főtitkársága a következő
felhívást intézte valamennyi nemzeti bizottsághoz:
Május 1 a munkásosztály, a dolgozók, az egész magyar
nép ünnepe. Ebben az évben különös jelentőseget ad május1 ünnepének az a körülmény, hogy a magyar nép a demokrácia nagy győzelmeinek, hazánk felemelkedésének
idején
ünnepelheti a munka ünnepét és tanúbizonyságot tehet erejéről, népi demokráciánk iránti hűségéről, országot építő lelkesedésérői és törhetetlen békevágyáról. Május 1 előkészítését, a tömegek mozgósítását a nemzeti bizottságok tegyék elsőrendű feladatukká és segítsék elő, hogy május 1 ebben az
évben*az egész dolgozó magyar nép minden eddigit felülmúló
hatalmas seregszemléje legyen. Az ONB felszólítja az összes
nemzeti bizottságokat, hogy az előkészítő munkában teljes erejükkel vegyenek részt.
; i

testvérharc

—

A dolgozók egymásra találtak
és c/cnlul mindkét kezünkben a szerszámot fogbaljuk,
meri végei ért az áldatlan
testvérharc, amely szembcáll'tolt dolgozót a' dolgozóval.

T o m b á c z Emre:
a magyar nép lesz
a győztes

mindkét

kezünkbe

m & r o m y István elvtársak, az
üzemi púrtlitkárok tesznek ezután jelentést, utánuk A b r a li á m Mihály elvtárs, ü. b. elnök és K á d á r János elvtárs,
mozdonyvezető köszöntik azegységpártot. A MÁV Hazánk Dalköre K e r t é s z Lajos elvtárs,
egyelemi éneklektor vezénylésével művészi énekszámokat ad
elő, a vasutaszenekar is bemutat néhány zenedarabot, majd
F a r k a s Sándor elvtárs felhívására a gyűlés valamennyi
tagja
általános
lelkesedéssel
mondja ki a pártegyesülést ós
ezzel a Magyar Dolgozók Tártja
fütőházü szervezetének megalakulását.

A dolgozók forradalmi pártjának éiletésével fejezte be nagy
lapssai fogadott beszédét, majd
T o m b á c z Imre elvtárs, az
MKP na.gyszegedi viégrehaj tóbizotlsagánaK elnöke kezdi' meg
beszédét.
— Bizalommal tekintenek a
Magyar Dolgozók Pártja felé
Megválasztják az uj vezetőnemcsak ennek a pártnak' tag- séget is, amelynek élére elnökjai, hanem a pártonkivüliek es nek K a r d o s Sándor és C s e n a koalíció többi pártjába tar- d e s Ferenc, titkárnak .pedig
tozók is — hangsúlyozza. — AK o m á r o m y István és ' B i t é
dolgozó nép ugyanis tudja, hogy Vince kerül.
erre a pártra biztosan számilI l a n l o s Ferenc elvtárs ollial jobb életéért vívott küzdelvassa fel a határozati javaslamében.
tot, amelyhez mindannyian csatMa az orszá j a verseny lázá- lakoznak és vállalják a háromban ég és ennek a verseny- éves lerv reájuk eső részének
nek nem lesznek lejvőzöttje", fél évvei előbbi leijesitését, a
hanem csak győz lese", mégpe- fokozott kulturmunkát, a tanudig az. egész magyar dolgozó lás komolyabbra fogását. Vénép lesz a végső "győztes.
gül nagy "éljenzés köztien haHosszantartó
taps
fogadja tározzák el, hogy táviratot külTombácz elvtárs szavait és nagy denek Rákosi Mátyás és Szakafigyelemmel kisérik az oktatás, sits elvtárs, miniszterelnöddiea tanulás fontosságáról szó-ló Jyetteseknek, valamint Gerő Ernő
figyelmezte lését is.
elvtárs, közlekedésügyi minisz— Nem lesz ezenlul különb- ternek.
ség közöüiiiik — mondja nagy
Az Inlernacionálét énekli belelkesedés kisérelében Tom- fejezésül a vasutas fütőliáz dolbácz elvtárs —. csak abban gozó tömegé, majd zeneszóval
lesz különbség, hogy k! meny- a Bern tábornok-utcai pártházba
vonulnak, ahoi a MÁV friss
nyit dolgozik.
C s e n d e s Ferenc és Ko- uzsonnával vendégeli meg őket.

Qz államosításokkal

uj munkaerkttics

alakul k i

— mondotta Komócsin Zoltán a MÁV forgalmi pártszervezeteinek egységesilő taggyűlésén.
Szeged
állomás forgalmi
pártszervezetei a MÁV fiúnevelő intézet dísztermében
tartották egyesítő taggyűlésüket. A Himnusz hangjai után
Laky Kálmán elvtárs üdvözölte a megjelenteket, majd
Pintér Géz a elvtárs az SzDP
nevében mondott beszédei. Ismertette a
megsemmisített
szociáldemokrata jobbszárny
aknamunkáját a népi demokrácia ellen, majd a Magyar
Dolgozók Pártjának feladatairól beszélt. A nagy tetszéssel
fogadott előadás után az MKP
nagyszegedi végrehajtóbizottsága nevében Komócsin Zoltán elvtárs szólott. Megállapította, hogy Magyarországon
fordulat következett be a
népi demokratikus erők ja-

vára. A nem marxista pártok
is elfogadták a munkáspártok célkitűzéseit és így véghezviheltük az üzemek államosítását.
Az államosítással u j niunkaerkölcs alakul ki, amelynek az életszínvonal emelkedése a következménye.
Most már minden d'olgozió kijelenlhetj, hogy a z ország
végérvényesen a mienk és
ezentúl magiunknak
dolgozunk.
A MÁV szakszervezeti dalárda énekszámai után Kalmár László és Priska Pál elvtársak mondották el titkári
beszámolójukat. Ezután következett a gyűlés legünnepélyesebb pillanata, az egyesítés

DGLMAUYARORSZAO

kimondása, amelyet a kéla bizalmat, majd megválaszpártszervezet tagjai
szűnni tották az egységkonferencia
nem akaró tapssal és é'jen- kiküldötteit.
zéssel fogadtak.
Az ünnepi taggyűlés ezután
Megválasztották az uj veze- elfogadta azt a határozati jatőséget. Elnök lett Laky Kál- vaslatot, amely kimondja a
mán, titkár Lahió Károly, kátovábbi
dervezictő Budai Lajos, szer- szegedi vasutasság
vezői Havasi Antal, propagan- erőteljes munkáját a háromdavezető Mihály Gyula, okta- éves terv és a munkaversetási meghízott Rózsa Lajos. nyek sikerének érdekében. A
Ezután az újonnan megvá- bensőséges ünnepség az Inlasztott vezetőség
nevében ternacionálé eléneklésével ért
Lahó Károly köszönte meg véget.

Uj

Szombat,

törvényhalósági
bizottsági

1948 április 24.

H í r e i i

iagoh

A város törvényhatósági biSZELES, FELHŐS IDŐ
zottságának igazoló választÉlénkebb szél. felhősobb idő. Nyugaton már eső été Zimánya pénteken ülést tartott
vatar. A hőmérséklet nyugat 011 csőkken, keleten alig váldr. Antalffy György elvtárs, tozik.
h. polgármester elnöklésével
A Tisza ma Szegednél 331 (49). Vizének hőmérséklete
Az ülésen elfogadták a pár15 fok.
toknak ós. a szakszervezeteknek bejelentéseit egyes tagN APIREND
— Az Országbs Tervhivajaik visszahívására, illetve u j
Szombat, április 24.
tal különös gondot fordfit
tagok beküldésére a törvényarra, hogy a május elsejei
hatósági bizottságba. A szak- Nemzeti Szinház este 7-kor
felvonuláson az össltes üzeszervezetek szakmaközi tit- Szoi-ocsinszki vásár.
fl reakció, korrupció, lanyhaság és passzivitás el en kársága négy törvényhatósági Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8: mek megfelelő módon domA test öi-döge.
borítsák ki a hároméves
küzd a közalkalmazottak egyesített pártszervezete bizottsági tagot hívott vissza, Széchenyi Hiradó Mozi déltervben való részvételüket.
a z MKP hármat, az SzDP 13
Jelöljék meg tábláikon é.S
• Végre egy útra tértünk* — lik Papdii György és Tombácz i tagot, a Nemzeti Parasztpárt előtt 10 órától délután 3 óráig
előadások.
jelképes ábrázolásaikon: 1,
olvassuk egy kifejező, szines, Imre elvtársakat, akik a kélt egyet, a Független Kisgazda- folytatólagos
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor:
munkáspárt
egyesi
lésének
törMit tűzlek ki célul a 3 éves
szinte beszélő nagy festmény
párt kettőt, a Polgári Demo- Mindennapi kenyér.
tervben. 2. Mit valósítottak
feliratát az Ipartestület már- ténelmi jelentőségéről beszél- krata Párt egyet. A visszahíKorzó Mozi 4, 6, 8 órakor:
eddlig meg ebből. 3. Milyen
ványtermében, ahol adóhiva- tek.
vott tagok helyébe
ujakat A nagy szikla titka. Küzdelem
— ígérjük és megfogadjuk küldtek. Az MKP három uj az igazságért.
eredménnyel folynak a muntalnokok, pénzügyőrök, bünkaversenyek. 4. Rajzoltastelőintézetick, igazságügyiek, — mondja a határozati ja- törvényhatósági
bizottsági
Muzeum: valamennyi osztály
sák
meg, vagy fényképezközellátási
fclügyelőségiek, vaslat —, hogy a reakció, kor- tagja: Tandani Jánosné,Dom- nyitva
9—2 óráig.
tessék le és mulassák be
rendörök és számos más köz- rupció, lanyhaság és passzi- bi Béla és Taraba Lajosné.
Sz*IgáiatM gyógyszertárak:
táblákon élmunkásaikat, a
alkalmazott szorong és inte- vitás ellen felvesszük a harmunkásujitóikat és feltaláget barátságosan egymásnak, cot és nem engedjük, hogy
Barcsay Károly: Tisza Lajoslóikat.
a munkáspárti
közalkalma- népi demokráciánk letérjen a Októberig 30.000 helvett körut 32; Bulcsu Barna:. Kál7: dr. Lőbl örök. B.
marxi-Ienjni-sztálini elmélet
zottak egyesítő taggyűlésén.
40 ezer hold földet vária-tér
— Hétfőn délután (> órakor
Lázár Jenő: Kiebelsberg-tér 4;
Csoportba verődve .tárgyal- és gyakorlat útjáról.
Seimeczi Béla: Somogyilelep IX. a Honvéd Szabadegyetem előtagositanak
Az u j választmány megváják az eseményt, az egységeutca 489.
adássorozatának keretében dt.
A hároméves terv keretésítést és örömmel szólnak lasztása titán dr. Asbólh FriTarján Imre alezredest a Kosróla. Meghatva hallgatják a gyes elnök indítványára Rá- ben tervbe vett 30.000 kat.
— Budapest- és Kossuth suth Akadémia és a nevelő
Himnuszt, majd zúgó tapsvi- kosi és Szakíts'ts elvtársakat hold helyett ez év októberéig
ulca
Szófiában. A szófiai tiszti tanfolyam tanára, ujlöbb mint 40.000 kat. holdat
harban tör ki az ünneplő tö- t á vir a ti 1 a g üdv özöl lék.
városi tanács a magyar sza- ságiró »Magyar külpolitika —
Lelkesen
megtapsoltak
a
tagositanak.
Ezek
a
munkák
meg, amikor az elnöklő dr.
badságharc 100-ik évfordu- magyar honvédség* címmel
rendőrlan- jelenleg 58 községben folyPoíónyi Jenő vezető nép- reHdőivenekart,
lója alkalmából az egyik tart előadást az egyetem Adyosztály
énekkarát,
BIló
Zolnak.
A
tagosítás
után
a
gazügyész bejelenti: Végre egyeszófiai utcát Budapestről, téri előadótermében.
sült a két munkáspárt, egy tán elvtársat, aki Ady-költe* dák 30—35 százalékos munegy másikat pedig Kossuth
— A Magyar Vöröskeközös cél eléréséért: .a szo- ményeket szavalt és egy em- kamegtakarítást érnek el és Lajosról nevezte el.
reszt kéri ördögh
József
berként énekelték befejezésül ezzel a gabonatermés kat. holcializmusért.
s
(szül. 1921. Anyja Feketű
danként átlagban másfél máFelhívjuk az üzemeEgyforma melegen ünnep- az Inlernacionálét.
Erzsébet)szüleit, hogy irozsával nagyobbodik.
ket, hogy a május elsejei ünd á j á b a n (Széchenyi-tér 16./
nepséggel kapcsolatos hus-c*
M a d é l u t á n 3 órakor
I. em.) jelentkezzenek
kenyérigénylésükkel a szakS'inház
•Film
•Művészet
szervezet
megyei
titkárságá— Az OTI az IpartestületN e v e t ő
m á j u s
hoz forduljanak (Szeged. Kál- ben április 25-én, vasárnap
a Dohánygyár Kultúrtermében
Nevelő Május a Szegedi Ma- vária-utca 8—10.).
délelőtt fél 11 órakor a munJegyék a Délinagvarország kiadóhivatalában
kaadóknak ismeretterjesztőé®
gyar Múzsa bemutató műsox
Kötszereket,
valtát
a
rég)!
90 fillér egységáron.
értekezletet
ra, melyet a Szegedi Állami olcsó árakon árusítja a 47panasztfelvevő
Nemzeti Szinház
tagjainak éves Sandberg-cég, Széche- tart. A gyűlésen minden munkaadó a saját érdekében jevend égszerep 1 éxévei mu latn uk nyi-tér 17.
lenjen meg.
Munkaverseny
indult
he szombaton délután 5 órax Paplanok legszebbek kékor a Dohánygyárban. Je- szülnek S o ő s n é paplanüzemé— Eszméletlenül
taJálla
szociális
felügyelőségek
között gyek a Délmagyarország ki- ben, D e á k Ferenc-utca 2.
Csuka-utca 18. szám alatti Ia»
kásuk padlóján Deák György
A szegedi szociális felügye- nását a társhivatalokkal, to- adóhivatalában és az Iparteslőségen csütörtökön megbeszé- vábbá a társhivatalok munkái- tületben 90 filléres árban.
Megnyílt a (Tóni
bácsi) asztalost a felesége. Az "azonlésre üllek össze Szegőd. Hód- nak szociális irányba való tenal kihiVott mentők már csak
mezővásárhely, Baja és Békés- relését, minden olyan munkáTiszavirág h a l á s z c s á r d a a beállott halált tudták meg—
Az
Egységes
Munkáspárt
csaba szociális
felügyelőségé- tlan való akliv részvételt, amely
Kitűnő étel, ital, árnyas erdő
állapítani. A halál
okának
nek vezetői, hogy megbeszéljék szociális vonatkozású, valamint rókusi szervezete 25-én, va
megállapítása végeit elrendeöazt a szociális munka versenyt, a szociális tevékenységét foly- sáriiap délután 6 órai kez— A Tervhivatal május kö- ték a holttest felboncolását.
amely Dénes Leóné elvtúrsnó tató társadalmi és főként népi dettel műsoros kulturdélutánt zepén háromnapos
építészkezdeményezésére indul közöt- szervek munkájának támogatá- rendez a Munkás Kulturszökongresszust
rendez,
ametük. A versenypontokat el issát. Fokozottabban akarnak dol- velség és az SzIT kullurgára Tiszavirág
lyen az ország területén álla- Kirándulás halászcsárdába
fogadták, amelyek alapján máris
a
gozni
hároméves terv kereté- dáján a k a közreműködésével mi szolgálatban működő épímegindul a verseny. Ennek egy
Ujszegedi Tiszanarton lefelé 5 km.
része a hivatali munkákkal, ra- lien a szociális és egészségügyi a rókusi kultúrházban. Belé- tészmérnökök vesznek részt.
B ó d i Géza vendéglős
cionalizálással kapcsolatos, d e vonatkozású problémák megol- pés díjtalan. Mindenkit sze- A kongresszuson előadásokon
dásában,
napközi
otthonok,
étreteltel
vár
a
rendezőség.
x Különböző gépek és gazezenkívül célul tűzték k i
az
és vetített képekkel ismertetik
egtyüthnüködés szorosabbra vo- keztetések létesítésében.
— öngyilkosság. Bruckner a falu és a város építési kér- dasági felszerelések lesznek
József Római-körut 35. szánni déseit, valamint a hároméves elárverezve április 25-én, va*
forgalmi adóhivatali
főtiszt terv keretében, rendelkezésre sárnap délelőtt 10 órakor a
Magvar Dolgozók Pártja Belváros II.
péntekre virradó éjszaka fel- bocsátott hiteleik! legcélsze- Földműves Szövetkezet sánflradl vértanuk tere 3. s z á m (volt G i z e l l a - t é r )
dorfalvi telepén.
akasztotta magát. Felesége ta- rűbb felhasználását.
lált rá a padláson. Bruckner
— Korábban kezdődik «
s z o m b a t o n este 8 ó r a i kezdettel
— A Délmagyarország előzsebében búcsúlevelet lalap- fizetőinek figyelmébe. ITirt Konzervgyárban rende/endffl
táncestet
iak, melyben betegségével és adlunk, hogy a Délmagyar- műsoros est. A budapesti
a hivatalában ért személyi .sé- ország előfizetői számos sze- Phőbus vTIamosmüvek szomrendez. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség
relemmel okolja meg öngyil- gedi kereskedőnél vásárlásaik bat esti vendégszereplését
Tánc
Büllé
Jó zene
kosságát.
során bizonyos százalékban egybekötötték a szegedi vilx Felhívás. Nagyon kérem árengedményben részesülnek. lamossági rt. munkáspárti
Ries István elvtárs Franciaország visszaadta azokat, akik férjem, dr. So- Ehhez az akcióhoz tegnap szervezeteinek egyesülési ünelőadása
1700 kg. aranyunkat mogyi József január 21-én ujabb kereskedők csatlakoz- nepélyével. Ezért a műsoros
estét már este 8 órakor megNyárádi Miklós
pénzügymi- történt halálos villamosbn'- tak és valószínűleg igen széV a sárnap délelőtt 11 órakor
eselének
lefolyásáról
felviláles kereskedői hálózattal áP- kezdik az Első Kecskeméti
az Ügyvédi Kamara nagyter- niszter legutóbbi párizsi tárgyagosítást"
tudnának
adüi,
illehatunk előfizetőink rendelke- Konzervgyár kultúrtermében.
lásainak
eredményeként
a
franm é b e n d r . Ries István igazA korábbi kezdésre ezúton
cia
kormány
1700
kiilogram
aratőleg
azon
a
villamoson
utazzésére.
ságügy miniszter tart nagyjehívják fel a meghívott szenyat adott vissza Magyarország- tak, amellyel a szerencsétlenlentőségű előadást a szegedi nak. Az aranyat a nyilasok és
— Már fogpasztát cseme- mélyek és üzemek figyelmét.
ség
történt,
tudassák
ezt
vej ogászt ársada 1 o m szám,ára.
géznék a német gyermekek.
a németek rabolták el az ország
x Netz-harisnya megérkeA frankfurti Neue Presse
IIj igazságügyi problémák területéről. Az aranyat szállító lem. Cim: özv. dr. Somogyi
jelentése szerint a frank- zett. >:Gomhház«, Csekonicscímmel a jogászság mai fel- repülőgép pénteken megérkezett Józsefné, Apáca-utca 4.
furti gyermekek uj élei raj- ulca 3. szám.
adatairól, a jogszolgáltatás ru- a budaörsi repülőtérre.
tát fedeztek fel: az amerigalmasságáról és aktuális
— A SzIT rókusi csoportja
kai fogpasztát, melyet men- a rókusi ifjúság részére vaproblémáiról számol be a mi- B É K >1A AJÁNDÉKOK
ta ize miatt kedvelnek. A j sárnap este fél 8 órai kezdetniszter nagy
érdeklődéssel
legolcsóbban
kar-, zseb-, vekkerórák, arany,
libaháj,
Libazsír
legszebb,
lap szerint a fogpép fo-, lel ismerkedési táncestet renvárt beszédében.
ezüsttárgyak leszállított olgyasztása »nem valami okos dez a rókusi kultúrházban.
A széles rélegcket érdeklő j csó árban lieszerezhetők
ötlet«.
Belépődíj nincs.
előállásra vendégeket
szíve- DltlT.KF.lt órás,
ékszerésznél,
sen lát a Magyar Jogászok; Széchenyi-tér 9., óra-,
ékKARÁSZ-UTCA 8.,
szerjavítást Aranybeváltási
S z a b a d Szakszervezete.
(Rosmann-ház.)

Vágott b a r o m f i

Fodornénál

MA

A MAGYAR KOMMUNISTA PART és a SZOCIÁLDEMOKRATA PART
szegődi szervezetei április há 25-én, vasárnap délután 4 óra kor, a MKP Kálvin-téri székházában műsorral egybekötött közös
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DGLMAGIálQISUÜ

1948 április 24.

Majakovszkij emlékestet

Ahol Rákosi Mátyás d i á k o s k o d o t t . . .

Köszöntjük
az Úttörőket!

tartott a Magyar-SzovjetMűvelődési Társasig 22-éri. csütörtökön délután 6 órakor helyiségeiAz ország gazdasági, társaben, Dénes Leó polgármester,
elnök vezetésével. Az emlékbc- dalmi. politikai újjászületésével!
szédet dr. Erdődé József egye- egyidőben egv mozgalom bontemi tanársegéd, a társaság ügy- tolta ki zászlaját, hogy alatta al
1
1
vezető
elnöke mondotta. 0 mu- magyar népi demokracia zsengéi
1905 szeptemberét mutatta lü, nagy kavaiiöjapátjávai ko- goznak azon, hogy ínég ez év
tatta
bg
magyar közönség ifjúsága vidáman, duzzadó kea nugy állónaptár a szegedi potlmhás munkás készíti a öszen szélesebb keretek kő nagyrésze a
előtt még ismeretlen llet lel, erős hittel a felnőttekmozdula- zött indulhasson meg a taní- szovjet költőt.
főreáliskola,— a mai állami maltert, nyugodt
Az előadó Maja- kel, az egész nemzettel együtt
Baross Gábor gyakorlógiin- tokkal habarja össze a me- tás. többel és jobban ta- kovszkij egyik moszkvai előadó- hatadjon az igazi jövő felé.
názihim — igazgatói irodájá- szet és homokot, amely egyik nulhassanak a gimnáziumba estjének ismertetése után társa- 1946-ban az Úttörő Mozgalom!
ban, amikor egy szép napon legfontosabb része az újjá- iratkozó fiatalok.
dalmi és esztétikai szempontból elindította harcát a gyermekért.
épülő
iskolának.
taglalta Majakovszkij közönség- Mosolygós, mindig vidám gyer—
Az
1948—49-es
nagy,
nedus-fekete liaju, kissé alamekekét akar ez a mozgalom!
csonytermetü, mosolygóskéMert nagy szükség van itt vezetes tanév kezdetére fel- sikerének és uj költészettanának Olyan gyermekeket, akik a nemlényegét
és
nyitját.
tétlenül
he
akarjuk
fejezni
pii kisfiú lépett be oda az újjáépítésre!
V németek
zet jövőjét építő munkájukat,
Gáli PáJ, a szegedi Nemzeti a tanulást lelkiismeretesen és
édesapjával. A naptár mö- ugyanis kórházat rendezlek ezt a munkát, — mondja látogött szelid arcú, tudiós peda- he 1944-ben az iskola összes gatásunk során Firbás igaz- Szinliáz művésze dübörgő tap- becsülettel elvégzik; akik a lelsoktói kisérve mutatott be egy kiismereti szabadság fenkölt gongógus Homor István igazgató tantermében. Kihordattak, ki- gató. A rákövetkező évben részletet
Majakovszkij Leninről
vette tudomásul, hogy a Sop- vitettek mindent és a vado- lesz iskolánk éppen százesz- szóló eposzából és a 150,000.000 dolatával szivükben szeretik £í
szabadságot, erősíteni
tudják,
ronból jött kisdiák a negye- natúj padokat, felszerelése- tendős. Addigra már a telje- cimü verset.
;
harcolni tudnak érte és segítik)
között
dik osztályba szeretne beirat- ket, katedrákat, szertári hol- sen újjáépült falak
Befejezésül Kármán György a másikat, hogy a szabadsággal
kozni. Kitűnő bizonyítványt mikat mind a tornateremben akarjuk uj szellemben taníta- tanuló, a délvidéki 48-as egyéni élni tudjon. Akik független, szazeneverseny helyezettje
adott bad hazát akarnak és azt szerehozott, igy hát minden aka- kellett összezsúfolni. Az ulol- ni diákjainkat.
Hisszük1, hogy ugy lesz és elő z;ongorán Musszorgszkij- és tik is. Akik az igazságot akardály nélkül fel is vette. Egyi- só időkben német katonai felanjnov-m öveket.
ják és ezt tetteikkel is bizonyítkük sem gondolta akkor, mi- szerelési tárgyakat, ruhafélé- megnyugtatón " tűnik sze- R achm
Dénes Leó polgármester1, el- ják. Akik kötelességüket ismeket,
szöveteket
is
hordtak
münkbe
az
előcsarnokban
lyen lelkes 'tömegek fogják
nök
zárószavaiban
Lenin
szülerik cs azokat lelkiismeretesen
kiállani ezt a nevet, amelyet oda. A Vörös Hadsereg azon- kiszögezett szines tábla fel- tésnapjáról emlékezett meg.
teljesítik. Akik tudásukat fejleszban
győzelmesen
közeledett.
irata:
•
»A
hároméves
terv
siaz »ui fiu« csendesen bediktik. azt megosztják, egymást se- •
A
fasiszta
csapatoknak
szinte
keréért doIgózunk!«
TERMELJ TÖBBET,
tált: Rákosi Mátyás...
gilik. Akik szeretik a hatalmas
csak órák álltak rendelkeL. Z.
JOBBAN, OLCSÖBBAN! természetet, azt megismerik éa
Rákosi, a jeles diák
zésre a meneküléshez. Ekkor
a természet erőit a békés fejlődés, haladás szolgálatába kényHosszú idő, két pusztitó felébredt bennük a rombolás
szerilik. Akik a magyar népi
háború és még több nehéz! szelleme és a felszabadulás
demokráciát helyesen értelmeesztendő telt el azóta. Sárgu- előtti napokban nemcsak a
zik, értékelik és abban élnek.
ló lapu, nagy könyv1 fekszik szeged] hid röpült a levegőAkik értékelni tudják a munkát
k
ö
n
y
v
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s
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c
a
1.
be,
de
1944
október
10-én
esmost előttünk a Baross-gimés maguk is mint megbecsüli
názium igazgatói irodájában, le a környező liázak lakói
dolgozók részesei akarnak lenni
tetején nagybetűs felírással: egyszerre csak hatalmas lánga magyar nemzetnek. Ebből könyelvekre
lettek
figyelmesek.
•Kimutatás szegedi főreálisvetkezik, hogy a világ minden
»dolgozó*-ját testvérüknek tekinkolában 1910 juniusban meg- A tornaterem és benne az istik, hogy véget vessünk a nemlartolt érettségi vizsgálatok kola minden holmija kezdett
kelek egymásközölti gyűlöletéeredményéről.« Az egyik lap el égni vészes erővel. Ekkor
nek és megteremtsük a világközepén Rákosi nevét olvas- megindultak a város két szébékét.
suk. Csak tizennégyen végez- léről az ágyúzások is és a
Rákost Mátyás vasárnapi a szegcdi Nemzeti Színház
Ennek jegyében köszöntjük
ték el a nyolcadik osztályt, de gránát becs apód ások v égképp
Rákosi állta a sarat: mindvé- tönkre (eltek mindent. A tor- beszédérc lázasan készül a művészei, balettkara, buda- azokat az Úttörő Mozgalom-vegig jeles eredménnyel jutott nateremben olyan hatalmas tiszántúli megyék lakossága. pesti színészek szórakoztatják Zelőket, akik ma konferenciára
ülnek össze Szegeden, hogy észel odáig. Az érettségi bizo- tűzzel égett az összezsúfolt Minden faluban küldöttsége- a megjelenteket.
revételeiket kicseréljék, megvinyítványában örömmel szem- holmi, hogy az ablakok' üveg- ket szerveznek, amelyek ajánSzegedről egész aulókara- tassák; átjavítsák azokat a mozlelhette* a jegyeket, amelyek je megolvadt, szétfolyt a nagy dékot visznek Rákosi elvtárs- vánok szállítják a résztvevő- galmi szabályokat, amelyek a
nak.
Szegedről
a
honvédség,
hőségben.
A
tüz
átterjedt
a
az »egyes« magaviselet után.
haladást talán gátolták; uj, haigy sorakoztak föl: »Magyar főépületre is és egy ujabb a rendőrség, az ipari mun- ket Mezőhegyesre. Az ujsze- tásos módszereket" dolgozzanak!
— jeles, német — jó, történe- gránát hatására leégett az kásság küldöttsége megy Me- gedi pályaudvarról vasárnak ki és végül hitet tegyenek a
elvtárs reglgel 3 óra 50 perc és 4 óra magyar népi demokrácia, a béke
lem — jeles, mennyiségtan' — egész tetőzet. Másnapra csak zőhegyesre. Rákosi
jeles, természettan — jeles, az üszkös romok meredtek a beszéde után nagy népünne- 05 perekor külön szerelvé- es a vidám, boldog, becsületes
pélyt rendeznek, amelyen a nyek indulnak. Menetdíj oda- magyar gyermek mellett.
bittan — jeles; francia — je- szürke ég felé...
48-as kullurverseny győztesei, vissza 2.50 forint.
Köszöntjük
Szávai
Nándor
les, filozófia — jeles, földrajz
tankerületi
főigazgatót,
az
Úttörő
—• jói, természetrajz — jeles, Az építő jelen
Mozgatom
országos
elnökét,
ábrázoló mértan — jelesi, szaSzendrő Sándort, a mozgalom
badkézi rajz — elégséges.: Az és épülő jövő
Mig Nyugaton fegyverkeznek, addig
országos főtitkárát és az Úttörő
Ma
már
azonban
isítiét
hanérettségi tehát, m'nt addig is
Mozgalom többi központi és
minden osztály, jelesre s'ke- gos diákélet az ur az égett
egyéb vidéki vezetőit, akik fáfalak között. Az iskola teteradságos. áldozatikész irányító
riiR.
jén uj, piros cserepek hirdemunkájukkai
hozzájárultak,
Szerették is mindig tanárai tik, hogy az újjáépítés javáhogy a gyermek Úttörő Moza jóeszünck mutatkozó, so- ban folyik, sőt szép eredmégalom országos viszonylatban
A Telepress-iroda moszkvai
kat olvasó kisdiák Rákosit, nyei is Vannak. Az iskola agi- tudósítója szembeállítja a pai államok gazdaságilag meg hatalmassá fejlődött. Köszöntaki bizony nem, a legjobb lis, lelkes igazgatója: dr. Fir- Szovjetunióban folyó békés nem erősödnek. Arról sem le- jük kis pajtásainkat és kedves
het beszélni, hogy a moszk- szüleiket.
módban végezte
iskoláját. bás Oszkár — aki 18 éve áll
» Add vissza a gyermeknek a
Egyszer kapóit is egy télika- már ezen a poszton — büsz- munkálkodást a nyugati ha- vaiak hangulata »amerikaelboldog gyermekkort!* »Előre az
bátot fl segilő alaptól. Egyéb kén meséli, hogy Szegeden talmak tetőfokra hágott há- lenes* volna. Sokan .gondos Úttörő
Mozgalomért!* »Előre a
jutalmakban Is mindig része- jelenleg ez a legnagyobbsza- borús hisztériájával. Mig a különbséget tesznek kétféle magyar köztársaságért!«
•
amerikai*
között.
Sürün
köznyugiali
hatalmak
sürgős
insült. Hatodikos korában pél- básu újjáépítési munka. Erre
E gondolatok jegyétven kezdődául a kultuszminisztérium a hónapra 30 ezer, a követ- tézkedésekkel fokozzák a ka- lik a moszkvai lapok azokat dik ma 9 órakor a Klauzál Gáa
hangokat
Amerikából,
Amejutalomkönyvét adták od'a kezőre pedig ötvenezer forint tonai kiadásokat, addig a
bor-gimnáziumban az I. tankeszámára , nyolcadikban pedig kiutalást kaptak építkezésre. szovjet kormány azzal a terv- lyek ellenzik a külügyminisz- rületi úttörő vezetők konferentérium
és
a
katonai
körök
vel foglalkozik, hogy hala ciája.
ugyancsak könyvjutalmat kaA földszinten és első eme- mas, 20 emeletes szárnyat épit politikáját.
Balázs József
pott. A könyvek j ó helyre

ŐSZRE

a közel

százesztendős

Ú J J Á É P Ü L

szegedi

volt

főreáliskola

Pengős és fé!pegős regényedet vásárol

Óriási

érdeklődés előzi meg
Rákosi Mátyás
mezőhegyest
beszédét

a Szovjetunió buszemeletes szárnnyal
bővít! a moszkvai egyeteme!

jutottak, eredményt hoztak és
az önképzőkörök kisebb nyilvánossága előtt gyakran szereplő kisdiák igy indult meg
az ország egész nyilvánossága
felé.'

A pusztitó műit
A tágas, nagy udvaron, ahol
néhány évtizeddel ezelőtt Rákosi is ott szórakoz|ott, beszélgetett diáktársaival, sőt
nem egyszer egy-egy nehezebb társadalmi vagy más
egyéb kérdést vetett fel számukra, — ott most nagy homokrakások,
mészdarabok
bontják a földet. Hosszú nye-

Déry
kerékpár

60 éve legszebb, legjobb,
i legolcsóbb! — K's-u. 3.
Javítások jótállással 1

leten zavartalan tanítás folyik. a második emeletre viszont már csak a kőműves
pallók, létrák bordaként felmeredő sűrűje között tudunk
feljutni. A folyosón tóglarakások, habarcsos ládák tűnnek elénk, magasan kavarog
a por és jelzi a szorgalmas
munkát. A mennyezetet javítják, amely tető" hiányában
alaposan átázott. De javítani
kell a padozatot is* ablakokat,
falakat rendbehozni, Bergman-csöveket elhelyezni, ki—
tisztítani. Munka tehát van
elég, de már jócskán látszik
az eddigi komoly
munka
eredménye is. Kőművesek,
asztalosok,
villanyszerelők,
bádogosok, napszámosok dól-

a iroszkva' egyetemhez és ebben halezer diákot helyeznek
el külön lakószobákban. A
szovjet hadsereg leszerelésének tényleges befejezése és a
katonai költségvetés
ujabb
csökkentése után ez a terv*
jelképezi az orosz nép nyugodt határozottságát, amely
minden erejét az újjáépítésnek és az életszínvonal átlagos emelésének szenteli. A
nemzetközi kérdésekkel kapcsolatban a moszkvaiak megőrzik teljes nyugalmukat. A
szovjet nép nem ellenzi Németország
újjáéledését, dó
meggyőződése, hogy Németországot féken kell
tartani

Középiskolás munkabrigád a strandon

Szokatlan
kubikoslársaság
lepte el pénteken délelőtt a készülő ujszegedi strandfürdő egy
szakaszát. Közel háromezer négyzetméternyi
területen
ássák,
döngölik a főidet, hordják a homokot oda, ahova keit.
— Ide borítsd azt a földét,
hé! — kiáltja egy fürdőnadrágos, izmos fiatalember, akiről
megtudjuk, hogy I v á n y i János, a Klauzál Gábor-gimnázium
tanára. Ö vezeti itt ma a munkálatokat.
A kubikosok pedig a gimnázium diákjai, közel kétszázan,
akik reggej hét órakor vonulmiiidaddiiig), amig a keleteuró- tak ki G a l l é László igazgató-

VENDÉGLŐ • ETTEREM
Deák Ferenc-utca-Vár-utca sarok (volt Baross)
Délben, este menürendszer.

Elsőrendű k o n y h a i

Fátyol Jancsi es zenekara muzsikál I

Söntés

-Talponálló reggel 5 érétől n y i t v a I

Porier sőr csapon !

juk vezetésével, hogy ők is csatlakozzanak a szegedi egyetemisták nagy sikerrel megindított!
brigádmunkájához. A nagystrand
keretéhen létesítendő sportpálya talaját készítik elő szorgalmas munkával.
Délután két óráig dolgoztak
együtt a gimnazista fiatalok;
közben nem egy tanáruk is bekapcsolódott a munkába? különösen a fiatalabbak. Ott láttuk!
dolgozni M u c s i József, K á l m á n László tanárjaikat is leike s buZgal ómmal.
A Magyar Di/kok Nemzeti
Szövetségének vezetője, B o h ó
Róbert mondja et, hogy a klauzáüsták előőrsei a most megszervezés alatt álló nagy középiskolás ifjúsági
brigádnak,
amely nemsokára egységesen
kezdi meg munkaját Szegeden
és nemcsak aZ egyetemista fiatalok brigádjához csatlakozik, des
bekapcsolja a munkás- és paraszlfiatalságot is. Bizunk benne,
hogy sok siker kiséri majd munkájukat.

4

Szombat, 1948 április 24.
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Sertésfejláb

Sport

jutányos árban
ismét Kapható

A SZEGED ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A HALADÁS ELLEN

tek közötti marakodás végleges
megszűnését látjuk. A Haladás
ellen küzdő csapatban vasárnap Halász jobbszélsőt játszik.
BIRKÓZÁS
A Szegedi Munkás TE április
25-én, vasárnap este 7 óraii kezdettel rendezi meg a JKIauzál
Gábor-gimnázium tornatermében
(Tisza Lajos-körut 2) görög-római birkózóversenyét a szegedi
rendőrtanoszhíiy birkózócsápalávai. A verseny nívósnak ígérkezik, mert a rendőrtanosztály
birkózói közöli több közismert
birkózó szerepel. A versenyulán
szabadfogású birkózást mutatnak be az MTE-birkózóík.

Szövetet, selymet

Párthbek
Az Országos Propagandaoszüly
felh'vása
A következő pártnapon szervezeteink foglalkozzanak a május eiseie előkészítésével, jelentőségével és beszéljék meg
a május elsejével kapcsolatos
teendőket. Anyagul használják
fel a szervezeteinknek kiküldött
május elsejei körleveleket és
kiküldött jelszavakat, t

Győrffytől

Klauzái-tér 8.* volt IHoch cég.

A Szeged AK vezetősége a
Hatadás ellen a következő csaÉrtesd lem a tisztelt vásárlóköpatotjelölte ki: Bakó — Szabó,
zönséget, hogy füszerüzietemet
Gyuris — X só tér, Kakuszi, GalPálfi-utca 79.'sz. alól Remén vgóczi — Halász, Ladányi, Petutea 28. szám alá helyezem át
rik, Szakolii, Nagy.
szalámigyárban
és május 3-án nyitom meg. ElőA szombathelyi siker attól
Felső tiszapari
zékeny és pontos kiszolgálásról
függ, liogy a csatársor milyen
vevőimet biztosítom. — Ezúton
napot fog" ki.
mondok hálás köszönetet az alA csapat ma reggel 8 órakor
Figyelem! Április 24-én dél- városi kedves vevőimnek szíves
indm a klubhelyiség elől autóután fél 7 órai kezdettel az pártfogásukért. Kérem a tisztelt
cukorxát, csokoládét legelő- buszon.
ujszegedi pártházban
ifjúsági közönség szíves pártfogasát.
nyösebben
aktivaértekezletct
tartunk.
Az
Varró László
SPORTHÍREK EGYMONDATMA DÉLUTÁN NÉPI MEZEI
BAN. A Móraváros kedden este értekezlet után tánc, p:ing-pon,g,
füszerkereskedő.
FUTÓVERSENY
7 órakor az edzés után szabály- biillliárd és sakk vár az ifjúság
szórakoztatására.
Pártkülönbség
A
népi
mezei
futóverseny
ma
Szeged, Tisza L.-kőrut 48.
magyarázó estet rendez JT-el'ődélután 4 órakör kezdődik a adok közreműködésével. — Anélkül mindenkit szeretettel vár
Tekintse meg kirakatomat.
lóversenytéren. Gyülekezés fél SzAK ifi labdarugócsapata va- a vezelőség. A tagok megjele•1 órakor a barakok végénél. sárnap délután fél 2 órakor in- nése kötelező.
Először az úttörők, azután az dul Makóra a kliibhelyiségelől.
Hivatalos
Közlemények ifjúságiak,
ÁLLANDÓ
MŰSORSZÁMOK;
végül a felnőttek fut- — Az SzMTE vasárnap fél 12 Falnjiárólb figyelem! Április
nák. Á csapatrezetők' fél 3 órá- órai kezdettel az MTK uszó- 25-én Belváros II. falujáról reg-,BUDAPEST I. 6,30: Falurág'ei
7
áraikor
az!
Aradi
vértanukAz /Állam! ménekkel való fe- tól a beiyszinen átvehetik a
és vizilabdacsapatával mérkő- tere 3. szám alatt (volt Gizella- dió. 6.45: Reggeli forna. 7.00:
deztetés megkezdésének helye* starlszámokat.
zik az ujszegödi versenyuszodá- tér) gyülekezzenek. Megjelenés HireK, műsorismertetés. 7.20:
tárgyra vonatkozó részletes hirAz áttelepítési kormánybiztossá!
detmény megtekinthető a ha- Ilyen nagyszabású népi sport- ban. — A Tisza vasárnap vál- kötelezői
közleményei. 10.00: Hirek. 12:
megmozdulás
még
nem
volt
Szetozatlan
csapattal
áll
ki
a
Csongtósági hirdetőtáblán, Bérház II.
A inórayárosö eíységb'zollság Harangszó, hirek. 14.00: Hírek.
geden. Közel 1000 nevező ver- rád ellen. — Az SzMTE-nék több
(emelet
senye látványos és j ó sportot sérültje van és csapatösszeálli- meghívására a felsővárosi kul- 15 15: Rádióiskola. 15.55: MűÍgér.
tásii gondokkal küzd a Szolnok turcsoporl 24-ón (szombaton) sorismertetés. 17.00: Hirek. 20:
este 8 órai kezdettel a móra- Hirek, sporthírek. 21.50: Hlreis
Tárgy: A Szcged-Királyhalmi
elleni mérkőzés előtt.
városii kultúrházban (Kálvária- és krónika orosz nyelven. 22.00:
Demokratikus VadászHALÁSZ VASÁRNAP JÁTSZIK
KLINIKÁK L AKD ARUGÓMÉR- tér) a »Nyitott ablak* cimü há- Hirek, mit hallunk holnap? 0.10
társaság mérgezési enA SZEGEDBEN A HALADÁS
KÓZÉSE. Ma délután fél 3 órai romfelvonásos zenés operettet Hirek és krónika ango'uh —
gedélye.
ELLEN
kezdettel a Női klinika—Sebé- játsszák. Utána tánc. Jegyek a 0.20: Hirek és krónika rrifeA Szeged AK vezetősége és szet labdariigómérkőzést játszák párthelyiségben és a kulíurház ciául.
HIRDETMÉNY
a Postás Sport Egyesület között
gondnokánál kaphatók.
A Szeged -Kárá lyha 1 mi Demo- létrejött a megegyezés. A hosz- le az Ady Endre-téren.
BUDAPEST II. 18.00: Hirtö,
kratikus Vadásztársaság a Sze- szaníarló vita eredménye: Ha.Móraváros' elvtársak! Vasár- 21.00: Hirek.
A SZAKSZERVEZET sportosz|ged városhoz tartozó vadászati lász, a szegedi közönség által tálya felhívja az üzeméket és is- nap reggel fél 8 órakor indulás
Szombat, áprips 24.
ieraletére mérgezési engedélyt ismert kitűnő játékos ismét ját- kolákat, hogy aZ asztalitenisz- falura a móraulcai pártház elől.
kér. Mérgezéseket a szegedi 14. szik a SzAK-ban. Örömmel üd- bajnokság győzteseinek neveit Megjelenés kötelező.
BUDAPEST 1. 7.20: Reggeli
számú vadászterületen óhajtja vözöljük a két egyesület között hétfő estig feltétlenül közöljék
zene. 8.00: A közellátás liáromvégreha j tani.
éves terve. 8.15: Zenekari mulétrejött megegyezést már azért a szakosztály vezetői személyeA vadászterület ha bírái: A is, niert ezzel a sportegyesüle- sen vagy 306-os telefonszámon.
zsika. 12.15: Domnay Gyula szabajai müut várostanyai elágaSzakszervezeti
lonzeAekara játszik." 13.00: Oreg
zásától a köziigazgatás előtt a
szivek. 13.20: Müvészlemezek. —
iugosZláv-mngyar halár felé ha14.10: Ember és a gép. 14.30:
A
Szegedi
AUaml
Nemzeti
Színház
heti
műsora:
Az
Élelmezési
Munkások
Szakladó ut. A i ugo szláv-magyar haszervezetének vezetősége fel- Magvar nóták. 15.30: Az ifjúság
tárnak a tveljfelhegyi szőlőkig
Szoroes'nczi vásár. Bérletsz.
hívja a sülőmunkások es sütő- hangja 16.00: Társbérlet. Í6.15:
húzódó része, a Keljfelhegyi Szombaton, 24-én este 7 órakor: Trav'ata. Ifjúsági előadás.
Vasárnap,
25-én
d.u.
3
órakor;
tanoncok figyelmét, hogy ápri- Rimszkij-Korzakoff: Nagy orosz
Szőlőktől — a kissori vasútálTanner John házassága.
Vasárnap,
25-én
este
7
órakor:
lis
24-én, szombaton délután 5 húsvét. 16.30: Gyermekrádió. —
lomást érintve — a dülőulakon
K.
M.
II.
15.
órakor
a szakszervezeti székház- 17.10: A Vöröskereszt közleméVissza a bajai müut várostanyai
nyei. 17.80: A Dolgozók KultuSzünet.
/
Hétfőn,
április
26-án:
ban
taggyűlést
tartanak.
telágazúsálioz, amely területen
rális szövetsége műsora: »Váidegen gyermek. D. I. 17.
laz Alsóásotthalmi, Krizlin, Dobó, Kedden, 27-én este 7 órákor: A/
Az Élelmezési Munkások Szak- j laszút*. 18: Könnyű hanglemez.
Schiechl. Premierbéri.
Itivó, Magvari, Köröséri és Bi- Szerdán. 28-án este 7 órakor: G'ann
Az i'degen gyermek. M. I. 17. szervezetének vezetősége fel- j 18.15: Magyar Encyk'lopédia. —
lis fóhi-erdők területe és körü- Csütörtök, 29-én este 7 órakor: G'ann:
Schiechl. Béri. A. 18. hívja az üzem bizo ttsá gi és bi-' 18.45: Szerelem, szerelem... —
Pénteken.
30-án
este
7
órakor:
löltük elterülő nyílt területek
zialmi tagokat, akik az egyhóna- 19.30- Jazzmuzsika. 19.40: A
Aj
idegen
gyermek. D. Sz.
Szombaton,
május
1-én
fél
8-kor:
lesznek lémérgezre.
pos szakszervezeti iskolát elvé- Falu Hangja. 20.30: »Vidám zeVasárnap, 2-án este 7 órakor: Tanner Jolin házassága.
Felhívom
az érdekelteket,
gezték, hogy április 25-én, va- nés félóra«. 21.00: Hangos Heti
Bérielszünet.
hogy esetleges észrevételeiket
sárnap délelőtt 9 órakoy a szak- Hiradó. 22.25: Előadás a Stú18 napon belül jelentsék be a
szervezeti székházban részükre dióban: »Faust«.
szegedi rendőrkapitánysúgon (I.
aktívát tartunk. Kérjük a ponBUDAPEST 11. 17.00: Ötórai
fem. 8 sz. ajtó). A 8 napon tul
tos megjelenést.
Ica. 18.00: Népből a népért.
telt lejelentés figyelembe nem
A Pedagógus Nő bízott súg áp- 18.15: Dalok és hangszerszólók.
A hétfőre, április 26-án este 7 órára hirdetett Idegen gyermek
vehető.
rilis
26-án, hétfőn délután 5 18.30: Magyar regények: DugoD.
I
.
17.
előadása
nem
hétfőn,
hanem
kedden,
27-én
esle
7
Szeged. 1918 április 1G.
órakor taggyűlést tart a szak- nics Etelkája. 19.00: 'Színes szőtórakor lesz megtartva.
A kapitányság vezetője:
szervezeti székházban. Kérjük tes. 20.00: Hanglemezek. 20.15:
DICZFALUSSY FERENC Jegyek kaphatók: bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó- nőtagjain'k minél nagyobb szám- //NagvZenteitari est«. 21.10: Hirek. '22.00: Hanglemezek.
ban való megjelenését.
r. vezérőrnagy.
hivatalában.
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P I C K

Legjobb

Kovácsnál

Rádió

Hitek

Dolgozók

Színházának

műsora:

A p r ó h l r d e i é s e
BONTÁSBÓL kikerült használt 220. univerzális szuperkészülék
légiák. ajtók, ablakok és vasge- elcserélhető egy nagyobbért, v.
CYERMEKSZEHETŐ jól főző rendák eladók. BánomkerLsor eladó. Sziliéri-sugárut 7., fldsz.
2. ajtó.
mindenest hossza bizonyitvány- 7. szám.
keresek MÁVAG 1070 mm. 23410. sz.
nyat felveszek. Kertész' bútor- ÚJSZEGEDEN villát
cséplő kazalozóval és j ó állacsarnok, Kárász-u. 11., hétköz- megvételre. »Készpénz* jelige.
nap.
SZÉP belvárosi 4 szobás kom- potban lévő Fordson traktorral
LUCZA kelmefestő és vegytisz fortos tiszaparti lakásom elcse- minden elfogadható árért eladó.
titó vállalat. Rákóczi-tér, Kle rélem szép 2 szobásra. Cim a Szeged, Mórahalom 110, Babarci István.
kiadóban.
belsbcrg-tér, Kazinczy-utca.
ELADÓ női és férfi ruhaszövet,
TELJESEN
jökarban
lévő
gyerGYAPJÚFONÁST géppel válla2-f-l-es rádió,
lok. Szövet- szőnyegszövés: Al- mekágy jutányosán eladó. Mik- kisgyermekruha,
száth Kálinán-ulca 16., földszint deszkák, palló, kátránypapir. —
földi-utca 7.
Lengyel-utca 21.
M E G B Í Z H A T Ó nevelőnőt más- 1. szám.
ELADÓ keltő szép magyar perSPORT
gyermekkocsi
eladó.
—
féléves kisleányomhoz keresek
zsaszőnyeg 1x3, 3x2 nagyságú
Somogyitelep
H.
.utca
57.
Hzonnalra. Bizonyítványokkal jeleveleket a kiadóba
»Prima«
lentkezni Kertész
Lászlónál, PRÍMA 3+l-es Telefunken su- jeligére.
perrádió alkaimi áron eladó.
Klauzál-tér 6.
BÉLYEGEKET vesztek, eladok.
FIATAL erős mindenest felve- Hétvezér-utca 33., em.
Falus béíyegjtereskcdés,
foga37-es
barna
és
fekete
női
ciszek. Gün a kiadóban.
dalmi
templommal
szemben.
Ispők eladók. Arany János-u. 10.
NAGYMÉRETŰ teljesen u j gya- kola-utca 29.
ADAS-VÉTI-T
1S5
lupad olcsón eladó. Érdeklődni PÉNZSZEKRÉNY, irodaberendeFIGYELEM! 200 literes boros- Sajka-utca 12.,
megtekinthető zés eladó. Siingter, Kárász-u. 1.
El.ADó fél hold here évi kaszáhordó, keveset használt, jutá- Csuka-utca 15.
nyos áron eladó. Hunnia likőr- SALAK díjmentesen elvihető. — lásra a vörös keresztnél. Kecslüzeui, Mérci-utea.
késtelep, Csanlavér-utca 5.
FBIYIA here
Icat. hold évi Tudakozódni: Széchenyi-tér 7, ÍRÓGÉP, porszivógép, összecsukházfelügyelőnél.
kaszálásra eladó. Tud.: dr. Rite
ható vaságy, ballonkabát, női
ALIG használt Singer szabóvar- ruhák, cipők eladók. KölcesyMaros-utca 18.
HÁLóSZOBABUTOROK
legol- rógép olcsón eladó. Déry ke- utca 10., földszint 2., délután
csóbban a készítőnél
Spitzer rékpárüzlet, Kis-utca 3.
5 órától.
Sándor asztalosmesternél kap- 12 méter keritésrács eladó, ajtóval ellátva. Arva-utca 24.
LA1 K a s
hatóik. Margit-utca 12.
6-«s gőzkazán eladó. 1200 forint- ELADÓ Tündér-utca 27. számú
ház és ingóságok, elfoglalható 2 s/oba-Vonyhás lakás átadó búért. Makó, Baros-utca 13.
torral, köl'lségmegtéritésset a
NAGYMÉRETÉ modern kombi- lakással.
Hált szekrény, három Lángú gáz- EGY gyapjú férfiöltöny, egy Gázgyár körül. Gim a kiadóban.
fcafcarék t ü zhely,
k önyvsziek réfrakk
olcsón eladó. Megtekint- 2 szoba-konyha, speiz, előszonyek kaphatók. Singemé. Török- hető vasárnap délig László And- bás ház eladó, azonnal elfoglalható. Spmogyitelep III. u. 109.
lutca 6., a kapuval szemben.
rás, Pálfi-utca .41.
FOGLALKOZÁS

bc

k

2 szoba, konyha, kamrából álló FORGALMAS helyen levezetett
lakásomat (di sznólartá,ssal) el- üZlel berendezéssel, áruval átadó. »Tízezerrel átvehető* jelicserélném 3, esetleg 2 szobásra.
1
gérc.
Cim a kiadóban.
2 szobás összkomfortos baIko- ZONGORÁT, orgonát, taarmonos, teljesen modern lakásom niumol tökéletesen hangol, jaelcserélném hasonló budapesti vit Rakovszky, a Nemzeti Színbelvárosi lakással. Cim a ki-ház és a Zenekonzervatórium
hangolója. Br. Jósika-utca 31.,
adóban .
BÚTOROZOTT
fércgmenlcs földszint 4.
szoba ágyneművel olcsóért niun- GUMIBÉLYEGZŐT, nyomtatvákásegyénnek kiadó. Feltámadás- nyokat. készdt Metropoi nyomda,
Polgár-utca 24.
utca 7., udvarban.
MODERN 3 pirai szóhás laká- ÜZLETHELYISÉG berendezíéssei
somat 1—2 szobás belváirosi mo- átadó a Tisza Lajos-köriiton.
dern lakásért elcserélném. Cím Jelige: //Üzlethelyiség*.
NYIL-UTCA 36., sz. ház szaa kiadóban.
BÚTOROZOTT szoba fürdőszo- badkézből eladó és az egész
baiul.szná lattal l-re kiadó. Ozv. elfoglalható. Tud.: Hattyassor
Szépmáhály
Ernőné
Szeged, 41. szám.
GITÁR, mandolin részletre is,
Bocsk'aí-utca 8a.
HÁROMSZOBÁS komfortos, kor- Sleiner hangszerüzemben, Kelezómelletti olcsöbérü lakásom el- men-utca 7. Tenjszütők, hurocserélném tágas egyszoba-tkony- zás
garanciával
hás napos /Komfortosért* jelige. POLOSKAIRTÁST
BELVÁROSI kettőszobás össz- végez a Cián vállalat, Kálváriakomfortos lakást cserélnék 2 utca 30.
kis szobás olcsöbérü, vagy 1 -szobás összkomfortosért. »Tiszta*
Felelős szerkesztő:
jetigérc.
DR. FERENCZ I.ASZLO.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLG
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Kiadja:
a HIRLAPK.IAOO KFT.
VÁGOTT baromfit
(legkisebb
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
részben is) sertés- és libazsírt
legjobbat, legolcsóbban
Ungár Felelős szerkesztői teiefón: 493,
Szerkesztőségi telefon: 103.
élelmiszercsarnokban, Mikszáth
Nyomdai szerkesztőségi teteía*
Kálmán-utca 1.
este 8-tól: 673.
ÉLETIIÜ
müfogak, togtömés,
foghúzás, felelősséggel, olcsó ár- KiadóhivaLal: Kárász-utca S,
Telefon: 325.
bán R/icz Géza fogász, MikA Hírlapkiadó Kit. nyomé
száth Kálmán-utca.

