Világ proletárjai

egyesüljetek!

A

honvédség is bekapcsolódott a munkaversenybe

A

l u x u s

DELM flGYAKORSZAG

é s

n y o m o r

hazáfa

Brazília

Hamis százforintosok
forgalomban

iK
IV.

MAGYAR

K O M M U N I S T A

PÁRT

98. sz.

A magyar

D É L M A G Y A R O S? S Z A G I

ARA 69 F I L L É R

demokrácia

megvédi
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a

felhatalmazási

törvényjavaslatot

Art országgyűlés keddi üléMegemlékezett Horváth Zoli é n jsmert élték a rendeleti tán arról ,hogy már deficit"kormányzásra vonatkozó fel- mentesek a NIK-üzemek és ez
hatalmazás meghosszabbilásá- döntő bizonyíték
amellett,
rőt szóló törvényjavaslatot. ( hogy a demokráciában az álHorvalh * Zoltán
(SzDP),lami közösségi termelés eredtiangBulyozta, hogy- a felha- ményesebb, mint a tőkések
taimazást a kormány részére termelése.
megadja .inert mindaz, ami
Az államosítással a demoebben az országban az utolsó
krácia
azt vette vissza, ainil
6 hónapban történt, a maa
tőkések
az elimill három
gyar nép javára történt és a
•magyar nép túlnyomó nagy
év alatt a magyar
dolgotöbbsége tökéletesen tudatázóktól elraboltak.
ban van ennek.
Amikor elkezdtük az ujjáépiV felszabadulás után
mi tést, dolgozott a proletár és
mé* utal
választoltunk
adolt hozZá az
állam.
a nyugati , hatalmak
„ . akkor
. k o r ijelentkeelmlke.
.
- \
i A tőkés „csak

mutatott arra, a flagyjelentőségü tényre, amit a munkásosztályon belüli 30 esztendős
hasadás megszűnése jelént.
A magyar demokrácia legbiztosabb pillére a két munkáspárt egyesüléséből megszülető magyar
dolgozók
pártja lesz.

Nem véletlen, hogy a koalíció másik két pártja ,,a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt is elismeri
ennek az egységnek az erejét akkor, amikor a demokrácia erejének szorosabbra fűzését teszi programjává, a m i l
valamennyien örömmel fogadunk, akiknek a magyar deT ' U e t t , hogy a pprofitot zsebreItink kultoldissegitvégre. Ar- ^
^ i k o r m á r álltak a mokrácia szívügye. Horváth
Zoltán a négy koaliciós párt
ra rendozkedlunk be. hogy
^ és
Ezzel
lgé
k
nevében a felhatalmazású tör*
?
1
a magunk erejéből epllsuk *
*
I i e V eueu a M u a m ^ a *
fel az országot.
azonban, hebiízonyosödott, ft^lohe ,
j a v a s l a l o t elfogadta
Ji
megtartottuk es meg Is tart- j tőkés nelkul is gíiztfaifcöd-;
°
jük nemzeti függellcnségün- ni. sőt nélküle jobban lehel
Á ílSgy tetszéssel és hoszikcl.
gazdálkodni, mint vele.
szanlarto tapSS2l fogadottfelívlig nyugaton a munkanélkü- A m i n t G e r ő Ernő és Szaka- s ^ ó l t a l á . s . ^
, LaÍ°f
r . J L ivíiH'r^ frvi-nyrVlii
há
,
; ,
'pártonkívüli szolalt fel a lep
iiseg egyre fokozódik es liá- * U s Árpad mar kijelentette.- h
f l f a l m n i e o i a d á s a ellen
raesaöasa
€Uen
borús pszichózis üli meg a , különbséget teszünk
saját j h a , a , m a Z - l s
'
lelkeket, addig nálunk foko-' munkából szerzett vagyon' és
Ezután a Ház a javaslatot
sódó iramban folyik az ujjú-1 mások munkájából harácsolt, általánosságban és részletei^pité», az életszínvonal eme- vágyon' között.
ben is elfogadj, majd az elnok napirendi javaslatára ellése és a dolgozó nép egyre
?
, , '
jobban megszilárdítja
politi-- A munkával szerzett va-határozták, hogy a legközekai és gazdasági hatalmát. Az
gyont a magyar demokrá- lebbi ülést szerdán délelőtt
egyház és nz állam viszonyácia megvédi ezután is, sőt 10 órakor tartják és ennek
ról szólva rámulatott arra:
segítségben és támogatás- tárgya az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéban.részesSli.
ini védelmezzük az egyház
1
ről
szójó törvényjavaslat lesz.
Ezután
Horváth
Zoltán
liáfüggetlenségét, a vallás* tc iesen szabad gyakorlását és
elvárjuk az egyháztól, hogy
ti fs yédehiiezze a demokrácia függetlenségéi.
Es ha az egyház ezt nem te•szi, nem lehet rossz néven
venni a demokráciától,
ha
Az országos munka verseny bi- termelési 'verseny országos bi-

Megalakult
a ipari
verseny országos

megvédi a maga

biztonságát. zottság kedden beszámolót tarlóit. Kossá István, a szakszervezet főtitkára ismertette a bizottság előtt az összejövetel cél
ját, majd a bizottság elfogadta
a főtitkárnak azt a*" javaslatát,
liogy egy versenybizottság legyén, amelynek tagjai sorába
meghívták Dobi Istvánt, Erdei
Ferencet. Rácz Gyulát, Dögei
Imrét. Keresztes Mihályt, Erdei Mihályt és Rácz Lajost és
az igy kiegészített bizottság átalakul ipari é.s mezőgazdasági

Utalt az evangélikus egyház
legutóbbi hivatalos nyilatkozatára, amelyben kezet nyújt
a magyar demokráciának és
megáll api tolta, hogy a z evangélikus egyház ezzel az élére
állt annak az akciónak, melynek célja az egyház és az állam viszonyának
kielégítő
rendezése s a lelki béke megteremtése.

Jh szovjet kommunist^párt
május elsejére
felhívást bocsátott ki
A moszkvai rádió ismertette a
szovjet kommunista párt végretiajtóWr.ottságának május l-re
fcüxocsátolt felhívását. A felhívás a május l-nek, a dolgozók
érői seregszemléjének napja alkalmából üdvözli a demokrácia
és a ^zíxcLalizmus győzelméért
harcol© népeket, a Szilárd békéért harcoló népek barátságát és
együttműködéséi. Felhívja az
egész világ dolgozóit, hogy leplezzék te az imperialisták és
háborús uszítók háborús terveit. őrködjenek a béke ügyén,
tömörititák 'erőiket a függetlenségért és szabadságért folyó
.
,küzdelemben a népek szolgasorsba donlésére irányuló unperialista terv meghiúsításáért,
A felhívás élteti a nagy Szovjetuniót, a béke, a biztonság, a

népek szabadságiínak és függetlenségének szilárd bástyáját. A
továbbiakban a szovjet* haderő
egyes fegyvernemeihez fordul,
hogy növeljék a szovjet fegyveres erők Hatalmát; a szovjet
munkássághoz, parasztsághoz és
értelmiséghez, hogy érjenek el
ujabb sikereket az újjáépítésben, fejlesszék ki mind szélesebben a szocialista versenyt az
ötéves terv négy év alatti elvégzésére és felhívja az összes
dolgozókat, hogy munkájukat állítsák az ötéves újjáépítési terv
megvalósításúért, a dolgozóik jólétének emeléséért, a szocialista
szovjet haza felvirágoztatásáért
. f a J y £ küzdelem
szolgálatába,
L e u í n z á s z J a J a alatt> suliin ve„
zeléséve/i előre a kommunizmus
győzelméért! — fejeződik be a
felhívás.

és termelési
bizottsága

zottságává.
Ezután Piros László számolt
be az országos munka versenyek
eddigi eredményeiről és a munka versenyiroda *
felállításáról.
Közöl le, hogy a kormányzat
in/.sféMillió forintot bocsátott
rendelkezésre a munkaversenyek céljaira.

Megállapította, hogy a jnunkaverseny országos mozgalommá
szélesedett, a termelés komoly
mértékben emelkedett, a munkafegyelem jelentősen megszilárdult. Miután a termelési eredmények kiértékelése az üzemek
nehézkes adminisztrációja kövezkeztéhen csak
megközelítő
értéket ad, javasolta á bizottságnak, liogy a május 1-i eredmény kihirdetésénél ne számszerűleg jelöljék meg az üzemeket, hanem niint az' illető iparág
munkaversenyében legjobb eredményt elérő élüzemek szerepeljenek.
Ezután ismertette „a munkaversenyek eddigi e rétimén vei
alapján az élüzemek sorrendjét.

Első helyen a bányai"pari éliizem áll, utána a vasipar'/
tevtil'pari, bőr-, vegyipari,
majd a közlekedési, élelmezési 'pari, építőipari és doIiányjövedéki él üzemek következnek.
Végűi elfogadták Gerő Ernő
miniszter javaslatát, hogy azok
az üzemek,- amelyeket élüzemnek nyilvánítanak, élmunkásjelvényük nagyított mását kifüggeszthessék.

vannak
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Szeged, 1<M8 ápr. 28. Szertte

Már a városházán és a postán is
egyesültek *a munkáspártok
Kedden délután hat lórakor utáni egységesítő taggyűléséről.
a Városháza ünnepélyesen fel- A felvirágozott Postásotthon zsúdíszített közgyűlési termében folásig megtelt, az arcokon váegyesüllek a városi pártszer- rakozás, ünnepi hangulat.
Dr. Jakab Imre elnök üdvövezetek. Varró Klára és Pamajd
taki Margit a városházi dolgo- zölte a megjelenteket,
zók nevében hatalmas tuli- Hanli László és Erdős János
beszéltek a két munpáncsókorral
üdvözölte az elvtársak
káspárt egyesítésének történelelőadókat, dr. Antalffy Györ- mi jelentőségéről. Zsakai* Béla
gyöt és Tombácz Imrét, majd és Siagv László titkári l>eszáDénes Leó polgármester el- inolója után Pápai László elvnöki megnyitója lilán Antalffy társ, főigazgató, a budapesti
elvtárs állapította meg, hogy postaigazgatóság vezetője szólt
az egységes munkáspártban a az egybegyűltekhez.
m arxizm u s-l eninizm u|s a,lap« Hatalmas tapsok é,s é-ljenzéján az egész dolgozó magyar sek közepette kimondják a két
nép egyesül.
munkáspárt egyesülését, majd
-Tombácz Imre elvtárs ki- az uj pártvezetőség megválaszjelenlelte, hqgy a magyar köz- tására kerüx a sor.
alkalmazottak* most szabadulElnök dr. Jakab Imre, titkár
nak fel először a pártelnyo- Nagy László, 'kádervezető Liltomás alól, végre szabadon vall- inericzky János, tömegszervező
halják politikai felfogásukat. Székely Béla. oktatásvezető dr.
Bérez* József
és" Prágai Mrtróeza István, ifjúsági és sportvezető Lantos Ferenc? nőmegbiGyörgy
titkári
jelentéseit zott Hegedűs' Gizella, propaganIíirsch Klára, Kónya József, davezető Zvitai Béta, gazdasági
Mihályffy László, Kiss Andor, vezető Szabó Béla.
Csikós Jenőné és Lukics AnA kongresszusi küldöttek Síédor felszólalásai
Jcövették, kefy
Béla, Nagy László, dr. Mómajd az egyesülés egyhangú róeza István, I.ittoitier'cz!kv Jákimondása u!nn Vass VincQ nos, Zsátai Béla és Hegedűs
József ÁüílT A Város pere- Gizella.
mén cimü köIlóióCnyét monA lelkes hangulatu egysé.gedotta el. Az u j pártveZetösép
lagjai Icth-k-. elnök Dén'es Leó, eü,;, lagavülés szrnvonalát nagytitkár Prágai György, propa ban emelte a MÍY dalárda és a
gandavezető dr? Toldi Fe- rendőrzenekar közrőnx
renc, kádervezető
Marfílilay
Andor, gazdasági vezető CzérAlsóközpont
naí Kárqly, szakszervezeti ösz- munkáspárti szervezetei vasárszekötő <|r. Bakos Géza, ok- nap délelőtt tartót Iák egyesítő
tatási vezető Kuli Richárd, taggyűlésüket. Vaszlsé Kata és
szervező Pósa Szilveszter, nő* Bessenyei Éva virággal üdvözölmeghizo.lt Tápai Piroska. A lek az előadókat, majd Papdi
kongresszusi kiküldöttek dr. József elnöki megnyitója után
Antalffy György, Kuli Ri az SzDP részéről Jenes Sándor,
chárd, dr. Gaál Tivadar, Prá- az- MKP nevében pedig Köv"
gai György, dr. Toldi Ferenc Béla méltatta az egyesütés jelentőségét. Tótli Ferenc és Tőlh
és Magyar Lászlóné.
Gém titkári beszámolói után lelA VAOSz-énekkar Kertész kesen mondották ki az egyesüLajos vezetésével a »Madrid lést, majd az uj vezetőségbe
védői« cimü indulót énekel- elnöknek Papdi Józsefei választe ,majd a résztvevők hatá- toltak meg, titkár Tóth Ferenc,
rozati javaslatot fogjadtak el, propagandavezető Gréf János?
amelyben a többi közölt vál- Gazdasági vezető Baltazár Pélalják a dolgozók közigazga- ter, kádervezető Bessenyei Játási igényeinek!
fokozottabb nos. nőmoZgahni vezető Tandar"
kielégítését. Végül Rákosi, Jánosné, ifjúsági vezető 1IJ. AnSzakasits és Rajk elvtársakéi tal Lőrinc, oktatási vezető AgyaRlásf Sándor, szervező K'«s Imre,
üdvözölték táviratilag, majd termelési megbizolt Tóth Géza.
az Internacionálé eléneklésé- Az egységkonferencia kiküldőt-^
Vel ért véget a városháza fel- lei: Dénes Leó polgármester,
emelő ünnepe.
Tóth Ferenc, Tóth Géza, Papdi
Még az udvarra is sokan ki- József, Szegő Péter, Bessenyei
szorultak a postások kedd dél- Jánosne és Tandari Jánosné.

Egyesült a két munkáspárt
parlamenti frakciója
Hétfőn délután a parlamentben együttes ülésre ültek össze
az MKP és a Szociáldemokrata
párt országgyűlési
képviselőfrakciói. Marosán György megnyílójában
hangsúlyozta
az
együttes megbeszélés* messze kiható jelentőségét.
Ezután Révai József hangoztatta, hogy a parlamenti frakciónak az egyesülés végrehajtásában és a törvényhozói munkában igen fontos szerepe lesz.
Az egyesült pártnak 167 képviselője lesz a parlamentben, am.
azt jelenti, hogy a mandátumok
45 százaléka vaui a magyar dol-1
gozók pártjának birtokában.

sága .amelynek elnöke Révai
József, alelnöke
Marosán
György, tagjai Nagy
Imre,
Kiss Károlv, Orbán László,
Mónus Illésné és Molnár Imre. A parlamenti munkában
m á r egyiiüescn vesz részt a
kél párt képviselő csoportja.
Szónokokat is közösen állítanak. Az egyesülési kongreszszus után niegváltoztiki a ' jRaTlamenti ültetési
rend
is,
amennyiben az egyesült párt
képviselői nem külön, hanem
együtt ülnek majd a padisoOrbán László bejelentelte, rokban. Az együttes értekezliogy megalakult a két par- let meleg baráti hangulatban
lamenti fr a kció, egységbizott- folyt le.
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Hamis

A magyar demokrácia
ellen izga ott

százforintosok

A rendőrsé"
megállapította,
hogy az elmúlt időkben főként
Németh Lajos, Tavasz-utca
Debrecenben ós környékén egyre 2. szám alatti lakos, volt péktöbb hamis százforintos bank- segéd még 1947 júliusában tért
jegy került forgalomba. A leg- haza a hadifogságból és azóta
erélyesebb nyomozást indítanak az emberek jóhiszeműségét kia hamisítón kézrekeritésére. A használva munkakerülő életmófőkapitányság fetlkéri a nagykö- dot folytatott és ami segélyt
zönséget, hogy vizsgálja fit a kapott, azt is elitta. Április 26-án
nála levő százforintos bankje- délután többek között magát ugy
gyeiket és tia hamisakat talál, tüntette fel, mintha most érkeazzal jelentkezzék a rendőrsé- zett volna haza az . orosz hadi
gen A hamis százforintossal fi- fogságból, a Szovjetunióban levő
zetőt át kell adni a legközelebbi állapotokról rosszindulatú, varendőrnek. A hamisított százfo- lótlan dolgokat híresztelt és ile
kijelentéseket
rintos fényképezés segítségével, mokrácinollenrs
ulán rajzó lássál, kőnyomda® ulon telt. Ezzel a Szovjetunió elten
készült. Papírja puhább érin- izgatott és háborúra is uszított
tésű az eredetinél és a víznyo- A népügyészség letartóztatta.
más jele hiányzik róla. Legfeltűnőbb az ulánrajzolas nyoma I M U N K A V E R S E N N Y E L
a fejképnél. A sorszámozás kézA HÁROMÉVES TERV
zel vaío dörzsöléssel elmosódik.!

GYŐZELMÉÉRT!

könyveket vásárol
könyvesbolt, K ö c s e y u t c a i . sz.

Kiskereskedő

II Délmagyarország ajándéka 24 csecsemőnek

H treit

KiSOSz. Széchcnvi-lér 15. TeA Délmagyarország 21 kölefon: 188. Hivatalos óra: 9-től
12-iig, délután 3-tól 8-ig.
lölt babaujjast és sapkát ajánÜlések:
dékoz a Nemzeti Segélynek,
Kézi ni u nkakeresk'ed ők
szak- hogy május 1-én 24 szegedi
osztálya ma délután 4 órakor pr ol el árszü! ő csecsem őjenek
a Széchenyi-téren.
Uveg-porcelián szakosztály ina juttassa a dolgiozók ünnepén.
délután 4 órakor a Széchenyitéren.
— A város a termelési verBu I orkereskcilő
szakosztá I y senyért. A város tanácsa elma dél ulán 5 órakor a Szóli aíározla,
hogy
anyagilag
eben yli-léren.
támogatja
a
szegedi
A Szegedi Kiskereskedők Ér- is
dekképviselete felkéri a kötelé- mezőgazdasági munkaversenyt
kébe tartozó
kiskereskedőket Erre a célra ezért most ötarra, liogy ma szerdán délután ezer forint támogatást szavaz6 órakor a kamara közgyűlési lak meg, hogy minél jobban
termében megnyitandó keres- előmozdítsák emiok a fontos
kedelmi alkalmazottak munkaversenyének
nyilóértekeZletén versenynek a sikerétminél nagyobb számban jslen— AÍüSoro« n ö n a p ó s o m o .
jonck meg.
^ , "teicpcn. Az ósomogyilelepi

közlemények
Cnkork'os/tás. A májusi 69,
70, 209 és 210-es nyomtatványs kii n u közellátási élelmiszer jegyek 1. számú culcorjegyszelvén'jére 40 dkg. kristályciíkor, II.
számú szelvényére pedig 30 dkg.
kockacukor, a 225. nyomtatványszániu élelmiszerjegy cukorszelvényérc 40 dkg. kristálycukor ós az »M« (nagy ni) jelzésű szelvényére 30 dkg. kockacukor, a 221, 226 és 227-es
nyom látvány számú pótjegy cukorszel vényére 20 dkg. kristálycukor vásárol h l tó május 31-ig.

Polgármester.

— Szögied ujjácpilése képekben. Az épités- és köz*
munkaüjgyi minisztérium be'elentettc a városnak, hogy
Jorhiró Virgil
államtitkár
gazdag kiállítású albumot állit összp az ország újjáépítéséről. Ebbe az albumba Szeged újjáépítési eredményeiről
is kérnek képeket. A város
tanácsa elhatározta, hogy a
legfontosabb építési munkálatokról, így a Lugas-utcai ál«
járóról, a munkásbérház építéséről, az alsóvárosi iskoláról küldenek fel fényképet.

Í

Zsidó húsvétra

Vágofi baromfi
Fodornénál
KAKASZ-UTCA 8.,
(Rosniann-ház.)

J o

recept,
S z a b ó
ecet!

gazdasszonyunk

Legyen

Dolgozók

otthon

Ecetgyár, Kálvária-utca 20.

Szinházanu*

Május I-óii este fél 8 órakor:
Május

MNDSz április 26-án műsoros nőnapot tartott, melynek
előadói Nagy Ernőné és Bohó
Andrásné voltak, nagy sikerrel működtek közre: Brunner Anna, Kun Árpád né, Horváth Józsefnél, Laczkó Anna
és Sebestyén Józsefné, a zeneszámokat Dotninkó János
kisérle.
— f\z Ergcr-Bcrgcr kezdetű
gúnydalt huzattá egy ujszegedi vendéglőben Gulyás Lajos hivatásos alhadnagy. A
vendéglős feljelentésére indult
ellene eljárás.
Dr. Lippay
László kihallgatása ulán letartóztatta az alhadnagyot.
— A pedagógusok továbbképző tanfolyamán
április
29-én, csütörtökön délután 3
órai kezdettel dr. Erdődy József: »A Szovjetunió története I. (Szovjet történetszemlélet)? címmel, április 30-án,
pénteken délután 3 órai kezdetiét d'r. Kovalovszky Miklós: /Irodalom és társadalom? címmel tart előadást a
Klauzál Gábor-gimnáziiumbnn.
Ugyancsak április 30-án délután 3 órai kezdettel az egyetem Ady Endre-téri épületében, a növénytani intézetben
dr. Greguss Pál egyetemi ny.
r. tanár: »Egys,zerü növénytani kísérletek az általános iskolában? nimiriel tart előadást
mintegy félszáz
kísérlettel.
Mindhárom előadásra a tanfolyam hallgatóin kívül érdeklődőket, vendégeket is szivesen látnak.

2-án este

7 órakor:

Idegen gyermek. (Fill. helyárak.)
Tanner John házassága.

Igen kedvezményes jegyek kaphatók a Délmagyarország kiadóhivatalában.

<HIIKVMV
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SsinhifFtím • Művészet
Fuvókamarazene-est
Nem mindennapi zenei cse
megét jelentett Szeged
zenei
ételében az álLami Zenekonzer
vatórium Collég'ium
Musicum
hangversenysorozatának péntek
esti Kamarazenecstje. Ez a gyönyörű müsoru hangverseny fu
vókamarazene számokkal, egy
egy Mozart, Debussy és Beethoven alkotással, ismertette meg
a komoly zene iránt érdeklődőket. Erdeme ez elsősorban dr.
Bárányi János igazgatónak, aki
Konzervatóriumában az összes
fuvótan szakokat
megszervezve,
ezirányban is szélestávlatu fej
tődést igér Szeged város zenekultúrájának. De érdeme egyben
a kitűnő fuvó és vonós művészeknek, mint a Konzervatórium tanáridnak, akik egytőtegyig tudásuk legjavát nyújtották és ezen szereplésükkel bi
zonyára a városunkban eddig
még elhanyagolt fuvószene iránt
is felkeltették az: érdeklődést.

r

H *

e

ERÖS ÉJSZAKAI L E H Ű L É S , TÖBBFELÉ FAGY
Változó felhőzet, néhány helyen kisebb futőeső leJheL
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<i . 'Tisza ma Szegednél 244 (41). Vizének hőmérsékíele
14 e.s fel fok.
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N APIKEND

— Vitorlázó repülök! Felhívjuk a repülősport iránt ért
deklőd'őket, hogy április 29-én
este 6 órakor a felsőipariskolában (II. emelet jobbra) őszszeirás végett jelentkezzenek,
— Fórum Club
Naptár.
Április 29-én,
csütörtökön
pontban este 9 órakor kamarazene-est lesz a Fórum
Cl ubban.
Műsoron Mozart
zongora-fuvó ölöse és Debus*
sy fuvola, brácsa, hárfa trióSz«[|álal*« tv 6|T« eriirak:
ja. Közreműködik dr. BáráFranki József: Szt. György- nyi János (zongora), valamint
tér 6; Temesvár^ József. Je- az áll. Zenekonzervatórium
szenszkvné: Klauzál-tér 9; Sur- vonós cs fúvós tanárai. A műA műsor első száma Mozart jánja József: Kossuth Lajos-su- sort ismerteti Szatmári Géza'.
F.sz-dur zongora-, olxia-, kla- gárut 31.
Ponlos megjelenést kérünk.
rinét-, kürt- és fagottölöse volt.
Április 30-án, pénteken ette
Ez a napsugaras, tisztavonatu, Az e g y e t e m
9 órakor: Vitaest a Tanner
rokokózene cgv csapásra megprofesszori ieslülete, tudó- John-ról a szereplő művészek
teremtette az est intim hanguin ány o s
segéd szem cly ze l c részvéteiével.
latát; amelyben a kamarazene
tegnap 1219.30 forintot fizeigazi szépségei virágozlak ki. A
— Figyelem! Rókusi asszotett be a szegedi Nemzcli nyok! Szerdán, 28-án délután
háromtételes komnoziicióbnn érSegély pénztárába. A szedekesen figyelhetjük meg az
órakor rendkívüli taggyűgedi tudományegyetem ez- lésre minden MNDSz asszonyi
egres hangszerek dallamos beállítását párbeszédes alakban és
zel tanúbizonyságát
adta, felenjen meg a rókusi iskoláa zongorának a négy fúvóval
liogy átérzi a Nemzeti Se- ban nagyon fonlos mcgfcozévaló meglkapőan finom ' kongély működésének jelcnlő- lésre.
certálását. Az előadás kissé túlságét.
— A ItuIlurvezelöJ
tanfonőtt a mozarti stílus hangzási
Az egyetem ezzel a gesz- lyam mai előadását Benedek
lehetőségein, de különösen a
tusával magáénak váltotta Árpád, a NÉKOSz kultnrosizközépső tételben meghitt mozazt a Nenjzeti Segélyt, ame- lály
zanatokat produkált. Kiemeljük
vezetője tartja »Népi
a markánsan vezető zongora szólyet táóósorbau a * szegedi lánc? címmel délután 6 óralamot, amelyet dr. Bárány* Jámunkásság nehezen kere- kor a szakszervezeti székháznos tolmácsólt muaLké'-sett filléreiből tart fenn.
ban. Vendégeket is szivesen
bői fakadó ^"uülettel] A fuk
lát
a Dolgozók Kulturszővet__
Imre, Deák József,
-— Bolh Béla megérkezett sége. A tanfolyam hallgatói
Tliicska' Péter és Ékes Péter di- Szegedre. A szegedi Nemzeti
cséretet
érdemelnek
precíz Színház igazgatója kedden es- részére kiiirt munka verseny
dijai: Dinnyés-festmény, Jómunkájukért. Debussy
fuvola,
brácsa, hárfa triója valósággal te megérkezett Szegedre és át- zsef A tl.il a-bron zpl ake t h k önyovek, két páholyutalvány szinelbűvölte a baligatóságot a vette a színház igazgatását.
— Csütörtökön délután fél házelőadásra; megtekinthet ők
hangzás költői íiiffercnciállságúvai és a kidolgozás árnynlntgaz- 4 órakor iktatják be ünnepé- a Délmagyarország
Kárászdaeságávnl.
A
háromtételes lyesen Homola János elvtár- utcai kirakatában.
kompozíció az impresszionista sat, a gázgyár u j vállalatvex Mindazon jóbarátoknak^
technika raffinált
eszközeinek zetőjét.
ismerősöknek,
kik felejthetetsegítségével álomvilágba ringat
x Kötszereket, vattái a régi len férjem, apa, nagyapa Sass
és a legteljesebb elismerés illeti olcsó árakon árusitja a 47
Sándor MÁV kalauz hirtelen
ezért a harmonikus produkcióért
Széche- elhunyta alkalmából temetéelsősorban a két me'odínvezelő éves Sandherg-cég,
sén résztvettek, ezúton monhangszerjátékost. Várnngv La- nyi-tér 17.
x Felhívás a kisiparosok- dunk hálás köszönetet. Gyájost (brácsa) és ITró I.ajost (fuvola), dö nem kevésbé a kénvos hoz! Felhívjuk a kisiparosok szoló család.
hárfnszólamot valóban
kifino- figyelmét, hogy minden a kis— Az MNDSz ujszegedi csomodott szlinérzékkel interpretáló iparosokra vonatkozó hírt és portja április 29-én <cswtör*
Papp Románt.
Közérdekű közleményt a jö-tökön) este 7 árakor a főfaSzünet után Beethoven Esz- vőben a Délmagyarország po- sort szoc. dem. házban nőleszünk napot tart. Megjelenés kötedur septettje (Op. 20.) követke- litikai napilapban
zett. A fiatalkori, hat tételes al- közzé. Ipartestület.
lező^
kotás magán viseli a kokokó stí— Az MKP alsóvárosi kullusnak a korai Beethoven müvekre gyakorolt behatását és 'kü- lurgárdája a volt hadifoglyok D U G A S Z ,
Tlpél ütés 1. f o g j t Í S 7 f k f
lönösen dallambőségével a leg- bajtársi szövetségével karölt- W
nemesebb klasszikus zenét kép- ve jól sikerült műsoros estet
viseli. A tételeket szinfo kár rendezett vasárnap a Vőnekivolna rangoZnunk, mégis ki- vendéiglőben. Beszédet mon— Jólsikcrüll niiisoroB táncemeljük az Adagié szélesivü dott Széli Sándor elvtárs, az estet rendezett vasárnap est®
kantilénáit, a remek hangzási MKP alsóvárosi szervezetének a SzIT rókusi csoportja. A
effektusokkal leit variációs téteti titkára. Beszédében méltatta rókusi csoport alig egy bele
és a hegedűt csillogó virtuozi- a Szovjetunióval való barátalakult meg és máris több,
tással kiaknázó zárótételt. Ennek a számnak lelke Buiíaházy ságot és az újjáépítésben tett mint száz ifjumunkás tagja
Fehér Miklós tanár volt, akinek hatalmas erőfeszítéseket. Rá- van, igy a legszervezettebb a
játéka egészen kivételes hege- mutatott arra, hogy a hadi- szegedi SzIT-csoportok k ö »
dűs képességeket és érett sttlus- fogolyszövetség most tényleg zött.
készséget árúit el. Mellette Vár- a hadifoglyok érdekeit képx Ezüst evőszer 12 személynagy Lajos, az igen tehetséges viseli. Beszéde végén a mun- re, 4 klgram súlyban, moRácz Zoltán (gordonka) ós Ncu- kásegységet méltatta. Felszóner Miklós (gordon) nevét je- lalt még Mosonyi János had- dern fazon. Megbízásból igen
gyezzük fel. A három fuvószó- nagy elvlárs a hadifogolyszö- olcsón eladó. Fischer ékszerész Szeged, Klauzál-tér 9.
lamban Deák József (klarinét),
x Harcsás halpaprikás a
Ékes Péter (fagott) és Bácska" velség részéről. Ezután nívós
Pctor (kürt) lüuzsíkáltak teljes műsort mutattak be. A mű- Vigadóban.
odaadással. A szép hangverseny- sorból kiemelkedett a Hábo-| — Az államosítás és a rendnek komoly közönségsikere volt ru és béke és a Kóstoló cimü őrség jnlézkedései elten Izgaás igy remélhető, hogy az ilyen- színdarabok, Kiss Rózsi ének- tott Könvöki Lóránt szegedi
fajta produkcióknak folytatása számai és Rózsa Miklósnak,
vegy é szm ér n ök, S zE AC-játé->
is lesz.
a Nemzeti Színház művészé- kos] Az államvédelmi osztály
nek fürészhangszeren elő- őrizetbe vette, átadta a népSzatmári Géza.
adott számai.
ügyészségnek. ahol dr. Seré— A Magyar Nők Demo-I nyi György népügyész elrenkra ikus Szövetsége örömmel delte előzetes letartóztatását.
jelenti, liogy április 29-én délután fél 5 órakor a Tisza Lajos-körut 57. sz. alatti székházában a belvárosi csoportcukorrát, csokoládét legelőjának ujiáaialdlására szeretetnyösebben
tél meghív minden szegedi
asszonytársat, aki Magyaror60 éve legszebb, legjobb, szág demokratikus újjáépítéiogolcsóbbl — K's-ii. 3. sében a Nőszövetséggel kíván
Szegett, Tisza L.-körnl AB.
Javítások jótállássalI
Tek'ntse meg kirakatomat.
együtt dolgozni.
Szerda, április 28.
Nemzeti Színház este 7 óra
kor: Gianni Schiccht. (Premier.)
Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8:
Slan ós Pan. a. két utolsó mohikán.
Széchenyi Hiradó Mozi délelőtt 10 órától délután 3 óráig
folytatólagos előadások.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor:
Az ördöglovas.
Korzó Mozi 4. 6, 8 órakor:
Csongking asszonya.

Legjobb

kerékpár

Kovácsnál

Szerda, 1948 április 28.
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akkor sem tudna vele senki sem
élni, meri nincs hozzá pénze. Közöljük a z üzletek
Nincs ember odakint, aki munm á j u s t - é s 2-1 záróiálát
A
és
n y o m o r
kából rendesen megélne. Egész
A
hivatalos „lap mai számai
Déiamerikúban erős US A-el levérbaj
közli a kereskedelem- és szönes
hangulat
uralkodik,
le
szemenekült fasis7ták
relnék rázni a gyarmati szere- veikczclügyi miniszter rendeletgyarmati e l n y o m á s
pet, ugyanakkor azonban egy tét, amely szerint május 1-én
lépéssel sem közelednek a népi — a munka ünnepén — az ország egész területén az élelmiKét és fél hónapot
töltött hogy nincs szállítási lehetőség, érthetetlen, hogy külföldi orvos- demokrácia felé. Márpedig a szert árusító üzletek egész nademokratikus
álarc
mögött
a
a
tóid
legnagyobb
részét
nem
nak nem engednek praxist folyBrazíliában Márkus Endre,
jion á l zárva maradnak. Termé*
Márfcus-f6!e faipari vállalat és íis művelik meg, senki egy lé- taim, csak ha újra, érettségizik legvadabb fasizmus búvik meg, szelesen zárva maradnak aZ
a magyar nyilasok és Európa
az Alföldi Malom
igazgatója pést nem tesz a dolgozó nép- és elvégzi tanulmányait.
minden nációbéli fasisztái sza- egyéb árusítási üzletek is. MáEgyik barátja hívta ki, hogy se rétegek életnívójának emelésére,
badon agitálnak. A külszín de- jus 2-án, vasárnap az élelmigitségére legyen egy faipari vál ugyanakkor féktelenül dívik a
Becsapott
magyarok mokrácia, az irányító szerep a szert árusító üzletek reggel 7
laiai megszervezésében, egyut korrupció, a panama.
például órától délelűll 9 óráig tarthatA kinti magyarokról érdeklő- fasizmusé. Argentína
A ruházkodásról megtudjuk,
tai azonban az voit a szándéka
nyíltan
fasiszta
állam.
Azok
a nak nyitva. Az engedélyezől|
dünk.
hogy a szegedi üzletembert kint hogy egy pár cipő 2—300 crunyitvatartási időben a lkai m u l jobboldali
szociáldemokraták,
— Sokan vannak', különösen
tartsa Sao Paolo-ban, Brazilba zeros, egy konfekeiós ruha 800
Paolo környékén. Még a jóindu- akik azf hiszik, hogy egy vál- tat foglalkoztatni csak százaléegyik nagyvárosában.
Márkus - 1 2 0 0 .
latuakat is megfertőzték a rém- tozás esetén ők fognak domi- kos lulóradii möílefi szarüTd.
azonban mégis hazaiért, sokkal
hírek. Tölibezren haza akarlak nálni, alaposan tévednek. Az ut
előbb, mint eredetileg szándékoCsipesszel
kezelik jönni a centenáriumra, de be- a polgári demokrácián* át a
zott. Benyomásairól a követkea
kávéscsészét
dobták a köztudatba a birt,,hogy fasizmushoz vezet.
zőket mondolta a DélmagyarorKedden hajnalban
szág munkatársának:
— Ilyen körűiméinek közöl!
— Mindenütt, a városokban aki Magyarországra jön, annak
elveszik
útlevelét
ós
nem
enge7 fokos f a g y volt
— Első megdöbbentő impresz- is — beszéli! tovább
—
búcsúzik
Márkus"
Emire
—
Márkus
szióm már a 'hajón támadt, (ame- Endre — nagy a piszok. A lakos- dik vissza, A tendencia vilá- öröm volt hazatönn'i, az újjáépía szegedi határban
lyen mintegy iéiezer német és ságnak állítólag 80 százaléka, gos: ne lássák az igazságot.
tés és a szocalizsmis utján haA
elasz fasiszta, háborús bűnös, de biztos, hogy több mint fele
iadó Magyarországba. A végső
Kcleteurópát elborító Ití(lc
stb. utazott kii Argentínába, ter- vérbajos. A vérbajról úgy beNyugati
demokrácia
— kortklu/'óúi az amerikai polgári D aíí n légtömeg az elmúlt napokmészeteszen a iuxusosztáíyon szélnek társaságban, mint nádemokráciáról
fclulon nem j ban mégiscsak
mégiscsak atieple
átlépte a
a KarKáríokrác óról:: ma félúton
blöff
De a hajón utazott még több lunk a nátháról. Az eszpreslehel
it nnegláUnO. Mindenkinek azt pálokat és elárasztotta Magyaremigráns fasiszta Európa min- szóban ugy kezelik a feketekáItt már önkéntelenül terelő- ajánlom,
ilom, lelkiismerete
szerint országot is. A hétfőn váratlanul
den részéből, Bolíviába igyeke z vés csészéket, miiyt nálunk a ki- dik a szó a politikára. Az igaz- döntsön,
Uön. hová tartozzon;, alr<1 beköszöntött hideg, szeles iilőlek. Már ekkor nagyon érdekeit főzött orvosi műszereket: csi- gató legyint:
nem á l ! egyértelműen a népi I járást kedd reggelre minusZJ 3
a kérdés, milyen leliet ez a so- pesszel. Ugyanilyen mértékben
— Rájöttem, hogy az ameri demokrácia, a Szovjetunió niel- j " 7 fok közötti fagy követte
kat emlegetett, »demokratfkus« terjedt ei a tuberkulózis, a la- kai, nálunk snyugatinak
.inak* neve- ló, azt elsöpri a még mindég vi-, Szeged környékén.
Általában
Délamerika. Hamarosan meg- kosság 'legnagyobb része anal- zett, polgári demokr"
ácia egvsze- rágizó és pz alkalmas pillanatra 1 i'.yen mérvű fagyok voltak orkaptam rá a választ.
fabéta. Orvos kevés van, ezért rücn blöff. Ha volnai szabadság, váré fasizmus ereje.
szágszerle is. A szegedi határban
a Szántóföldi növények kőzött,
valamint a gyümölcsösökben és
Vályogkunyhóban
a szőlőkben jelentős fagy károkai
lakik a
proletár
tapasztaltak a gazdák. Különösen a rozsnál, lucernánál, habi— Sokáig azt hittem, hogy az
nál, burgonyánál, kukoricánál
európai értelemben volt prolejelentkeztek a fagykárok. A
tariátus odakint legalább kis
rozsban azért is okozott napolgári jólétben él. Viszont azt
népét m á j u s
e l s e j é n gyobb károkat a fagy, mert legkellett tapasztalnom, hogy a ma- s z ó r a k o z í a í j a S z e g e d
több helyen virágzásban találta.
gyar munkásosztály
életnívója
száz játékos kerül szembe itt A fagykárokat most állapítja!
összetiasonlitha lat J an u 1
jobb, A felszabadulás óta egyre Ezekhez csatlakoznak az ismeg pontosan a gazdasági felmint a brazíliaié. A szociális cmlékezetesebbek a május cl- kólák csapatai is.
egymással.
ügyelőség, de már előre felellerrtótok óriásiak. Van egy két- sejei ünnepségek. De az idei
A háromszáz n ő i tornász
Estefelé
hívják a gazdák figyelmét arra,
három százalékos réteg, amely ezeknél még k ü l ö n b
lesz. valóban színpompás látványt
mindent megengedhet magiinak, Nemcsak, a munkásság, ha- m u l a t majd.
s ü n i puskadurrogás veri fel hogy aztonnat kezdjék meg a
a lakosság túlnyomó része azon,,,
, . | kifagyott kükorieaterületek szánválogatott az annigy is zajos Újszegedet.' tásnélküLi ujabb vetésre való
v szakszcrveze!l
ban a legnyomorúságosabb kö- nem a társadalom minden ré& a K o m m u n i s t a Párt válorülmények között él. Egy ipari lege, ifjak, öregek is kiveszik
A szabadságharcosok
lőtér-; előkészítéséi, a lefagyott lucermunkás órabére három és i'étrészuket a m u n k a ünneplégatoltjai mérkőznek ez ulán avaló és tehetségkutató lőver- nól pedig minél előbb vágják !e.
1
cruneros, ami körülbelül egy fo séből.
a zöld gyepen. A SzAK csa- senyeket rendeznek.
rinlnak felel meg. Havi keresete
A fiatalok Újszegeden küEz a program csak részletpata
Szeged válogatottját
tehát 600 és 700 cruzeros kö- lön ifjúsági színpadot állilaprogram. A
meglepetésekel Érdemes május 1-én
zött mozog. Alapulvéve azonban nak fel.
hivja k i erőpróbára 6 órakor. nem lehet elárulna. Aki kint
az európai átlagmunkás igényeit,
s z ü l e t n i . . .
A József Attila-pályán pár- lesz Újszegeden rnájus elseaz árakhoz képest létminimuma
Tizenhat szervezet négyszáz
jén
délután,
csak
ámulhat
és
,
huzamosan
kosárlabdázók,
Kellemes
meglepetéssel kí1500 cruzeros, aminek tehát a
szereplője
1
röplahdázók mérkőznek. Több bámulhat.
ván a Délmagyarország
is
felét sem keresi meg. Az igényeinek megfelelő lakás bére mutatja itt be azt a műsort,
résztven ni a m á j u s 1-i ünnep*
1Ö00- 1500 cruzeros
havonta unely a megvalósult ós élő if-i
lésben. Kilenc
garnitúrából
amit persze nem tud megfizetni. jusági egységet tükrözi viszálló, a fejlődő csecsemő egy
Ebből következik, hogy Braziliá- sza.
éves koráig' elegendő kelenban feözépszerü lakás nincs, az
Az egyetemi kullurcsopor-!
gyét
ajándékoz egy szegedi
eniner vagy nyomortanyán la- lóktól, a népi kollégiumoktól
A munkásság, értelmiség után ünnepévei kapcsoljak össze. Az prole'árcsg'ád m á j u s 1-én szükik, ami a híres 'kiskunfélegyháuj,
demokratikus
honvédség
igy
zi nigáflyváros vályogkunyhóira kezdve a középiskolásokon, a honvédséget is megmozgatták járul hoZzá a hároméves terv letendő gyermekének. A keemlékeztet, vagy luxuslakásért, lemistákon keresztül a SzIT- a munkaversenyek. A honvé- sikeréhez és a centenáris esz- lengye m á j u s 3-án átvehető
érlve ezen európai értelemben ifjuságig mindenki fellép ezen dclmi minisztérium intézkedett tendő megünnepléséhez.
| a kiadóhivatalban.
vett összkomfortos lakást, havi a szánpadon. Kórusok, zene- arról, hogy a honvédség egyes
1500—2000 cruzerost fizet. A számok, énekszámok és ren- k e r ü i c l e i május
m a j u s l-tői október
tisztviselők és általában az ér- geteg népi tánc tölti ki a műHeívenezer
tonna
tűzifát
kér Szeged
l-ig
versenyezzenek
egymással.
telmiségi dolgozók havi jövedel- sort.
A verseny a parancsnokságok
me 2—3000 cruzeros. Ebből ki
A sport is nagy ünnepet ü l működésének minden területére
(ehet számítani, mi jut öltözködésre, élelmezésre, kultúrára. m á j u s elsején. Először, iga- kiterjed.
zán a tömegek sportolnak. A
emetul a Szegednek szán! tiiAz Anyag- és ArMvatai leiratA verseny eket ünnepélyes for- ban értesítette Gyáni Imre fő/ e I c ni enn yi'ségel.
Színes
páriák SzAK-pályán, a József Attila*
mában kezdik meg. Szegedén, ispánt mint közellátási kormányA város illetékes szervem kéa
lazendáhon sporttelepen, a Tisza-pályán mint az országban másutt min- biztost, hogy
m á r tizenkét órakor kezdőrésziül egyébként közvetlen tár—
parasztság a mi sze- dik a műsor és tart a sötéte- denütt, az ünnepségeketa munka
a következő, 1948—49-cs téli gyalásokat is indítanak az Armünkitoj nézve nincs. A beván- désig.
Időszakra
35.500 tonna lüzilfa és Anyagliivatallal a mázsándorlók önállóan dolgoznak faktól! fogyasztói ár megbeszéléK
o
r
z
ó
M
o
z
l
|
kihalását tervezik Szegednek. sére, valamint a kontingens egy
zendájufcon (délamerikai farm),
A budapesti Nemzeli Szína föld Legnagyobb része azonTelefon: 624.
| Ebből a mennyiségből három- hónapra eső részének arányos
h á z művésze! a szegediekkel
ban nagybirtok, azaz ültetvény,
ezer tonnát a MALLERD bel- elosztása és az esetleges fizetési
mérkőznek.
Ma premier! Amerikai
ahoft a lakosság legnagyobb réföldi kitermeléseiből, 30 ezret kedvezmények lebonyolítása érsze állati sorban,
páriaként, gA két Nemzeti Szinház »véfilmujdonság!
import fából kapunk, a többit dekében.
rabszolgasorban dolgozik. A bra- res* összecsapása derűs beve- EXOTIK.UM!
pedig a magánkitermelésekből.
zil igen kevert nép, van közötIZGALOM!
tük ifélvér, néger, kinai, indián, zetője lesz a sportprogramEbben az ügy ben kedden délSZERELEM!
nak. Utána hatalmas tömegben értekezlet ült össze a vá- Ma négy pártszervezet
Kina
titokzatos
alakjai
a
rosházán. Itt a tüzifakereskedők
^ t Ú n ' S s t o p o r i ^ e l S I ben futók, ugrók, különböző
repülő tigrisek munkában 1 munkaközőssége, a MALLERD
egyesül
egy üttetvénvre, nem remélheti, I konnyu sportot uzok nagy toszegedi igazgatósága, az Alföldi
liogy még az életben máshová I megei vonulnak fel.
A két munkáspárt egységem€,lct
Fakereskedők Szövetkezete, a
H á r o m órakor a SzIT-ifjuHangyaszövetkezet, a Munkás- sítése szerdán tovább folytakiváló alakításával
- Brazília - folyttatja Márkus
^ B é l ö s a k k Jj á t é k o l mulat be.
szövetkezet és a város illetékes tódik. A felsővárosi, fodórleEndre — talán csak a Szovjetügyosztályai
beszélték meg az lepl és iíjsomogytlelepi szeruniót nem számítva, nagyobb, A Nemzeti Szinház k o r h ű jelJ
H
M
I
_
_
ztttek délután fél " ó r a k o i
errevonatkozó
részleteket.
Lumínt az európai
kontinens, mezeiben lévő sakkfigurákat
kies Andor közellátási" előadó | tórtják egyesitő
taggyűlésitEzeu az óriási területen csak Mák, Szeged város sakkbajtójékoztatta az érdekeltéket a i kct. Affl ósomogyitelepl párt46 millió ember él, a földeken n o k a i r á n y i t j a .
tervezett kiutalásról.
! szcrvcze'.ek egye i'.ő gyüíésöS d ^ n l i E m a l i ? a v á n fiy" A s ^ k u t á n disztornabeAz értekezlet megállapilotla Ihet 7 árakor tart ják megl
a lakosság túlnyomó része ba- mutató következik. Minden jeazt is, hogy a kiutalt mennyi-;
bon, rfwsen él, mert más élelmi- lenlös szegedi üzemben alakul
ség igen kevés, ezért
J T E R M E L J TÖBBET,
szert nem tud megfizetni. Mint- e célra n ő i tornászcsapat.
70 ezer tonnára kérik felJ O B B A N ÉLSZ1

Hogyan

fest Délamerikában

luxus

a „nyugati

demokrácia"

hazája B R A Z Í L I A

Élő sakk, szinészmérkőzések, ifjúsági színpad
négyszáz szereplővel

Munhaversenyben

a honvédség is

Tilzlfaértekezletet tartottak a városháza®

UNNA MAY WOHG

Traktorok, mezőgazdasági gépek
szakszerű javítása. Fogaskerekek marása
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vas- és témSntőde gépműhely. - Cserzy-Miháty-nlca 4.

Műsort bevezeti:
frisebb
Magyar VIlágüLradó.
Előadások

4—6—8

órakor.

M í e g n v f l í

Kárász-utca

15. a De lkával

szemben

BIRÓ cukrászda - ESPRESSO
100%-os gep babHávé l'ZOI
k á v é
Fagylaltklilönlegcsségek !

Süteményt,I

Rendeléseket

házhoz

hüldM,

4

D B L M A 6 I A I O I I U I

Párthirek
Felhívás! R-oárdLslákiáp»
iiil is 29tén délután 6 órakor

tartoznak megjelenni a május
l-i felvonulás beosztása és a
formaruhák átvétele végett a
Kálvin-téri székházban, ahol
a szoc. dem. gárdisták is gyülekeznek. Gárdaparancsnok.

x Füárverési hirdetmény. A
Szegedvidéki Árnientesitő és
Belvizszabályozió Társulat az
úgynevezett paphalmi töltés
és matyéri főcsatorna HoltTiszától a Dorozsma határáig
terejdő szakasz ezévi fülermésének árverését május 2-án
vasárnap reggel 8 órai kezdettel fogja megtartani. Gyülekezés a klebelsbergtclcpd
vasúti átjárónál. Igazgatóság.

A Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt
feisövárosi szervezetei április 28-án, szerdán este
6 órai kezdettel tartják ünnepélyes keretek között

egyesiig

taggyiilésüket

a Usárhelyi-sugániton lévő Postásottimpban. — ftf«gíele«ié» kötelező!

$

p

O t t

Döntö mérkőzések az Ady• téren
N agyszabá su
sport csemegét NB I. játékosok egész sora adja
kap Szeged Közönsége április meg á nagyobb lehetőséget a
89-én, csütörtökön délután 2 győzelemre,"mig a szegedi hontárától az Ady Endre-téri sport- védcsapat részérc a sziv, az
ilelejjen. Az országos honvéd lab- akarat és az ismert összeszokottdarugó ba i noksá g
kilencedik ság az, amely győzelemre segitlieli a csapatot.
lordulójában az 1. és 2. helyezeti játszik egymással rangA mérkőzés 6 órakor kezdőjadó mérkőzési, amelyen a bajnokság sorsa könnyen
eldől- dik, előtte 4 órakor SzAK ifi—
SzMTE itt »Petőfi Kupa* döntő
het.
mérkőzés. Negyed 3 órakor peEzen a nagy mérkőzésen az dig SzEAC—Soproni Műegyetem
eddig veretlen két bonvédegyüt- főiskolai bajnokság
elődöntő
|es log öldöklő küzdelmet l'oly-. mérkőzése.
látni az elsőségért.
A mérkőzés teljesen
nyilt,! A szünetben a lionvédzcnekav
amelyen Budapest részéről az ad hangversenyt.

Meghívó

Szerda, 1918 április 28.

Szakszervezeti

Hirek

A Szegedvidéki Halászati Szövetkezel' 1948 május G. napján
Az gpilőmunkások Szakszerdélelőtt 9 órakor a szakszer- vezete április 29-én, csütörtökön
vezeti székházban (Kálv,ária-utca délután fél 5 órakor taggyűlést
10. szám alatt)
tart a szakszervezeti székházban.
Üzemi, vállalati, szakmai sportévi rendes közgyűlést tart.
vezetők figyelem! Április 28-án,
Tárgysorozat:
csütörtökön dél H Ián 6 órai kez1. Az igazgatóság évi jelentése. detlel a városháza nagytermé2. A feiügyélőbizottságnák az évi ben a felszabadulási váltóban
mérleg és credménykiinula- résztveit csapatok részére az
emlékérmek és jelvények 'kiosztAsra vonatkozó jelentése.
3. Az évi mérleg és eredmény- tása. Minden csapatból a csapatkapitány megjelenése kötekimutatás jóváhagyása.
4. Határozathozatal a felesleg lező. A sportvezetők délután 5
órakor kötelesek megjelenni a
felosztásáról.
5. Az igazgatóság és felügyelő- szakszervezeti székházban (Kálvária-utca 10) a szokásos kétbizottság felmentése.
6. Az igazgatóság és felügyelő- heti beszámolóra.
bizottság tagjainak megválaszA MÉMOSz Dalárda felhívja
tása.
tagjait, hogy szerdán és csü7. Indítványok.
törtökön délután 5 órai kezdet8. Alapszahálymödositá.s.
tel összpróba lesz a szakszerAz üzletév mérlegét és azvezeti székházban. Megjelenés
ered mén ykim u l« la st, az igazga- kötelező.
tóság évi jelentését és a fcl- A mérnökszakszervezet veügyelőbizoliságnak a mérfegre gyészszakosztálya első szaküléés' eredménykimutatásra vonat- sét nem ma, szerdán 28-án, hakozó jelentését a mai naptól nem máius 8-án, szombaton déla közgyűlés napjáig Szeged, Pá- után 5 orakor tartja.
rizsi-körűt 39. szám alatt Lélek
Lászlónál lehet megtekinteni.
18.615/1948. K. M. V. 2.
Szeged, 1948 április 25.
VersenyIárgya 1 ás* hirdetmény
Igazgatóság.

Rádió
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMUK;
BUDAPEST I. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli íoraa. 7.0«:
llireK, műsorismertetés. 7.20:
Az. áttelepítési kormánybiztosság
közleményei. 10.00: Hirek. 12
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek,
15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 17.00: Hirek. 20
Hirek, SDOrthirek. 21.50: Hírek
és krónika orosz nyelven. 22.00:
Hirek, mit hallunk holnapi 0.16
Hirek és krónika angolul. —
0.20: Hirek és krónika fir*B
cjául.
Szerda, ápr'i's 28.

BUDAPEST I. 7.20: Rey&eli
zene. 8.00- A sport egéowégvédelem. 8.25: Délelőtti muzsika. 12.15: Reményi Sándor énekel. 13.00: Mennyit keres n
szovjet dolgozd Ü rendes tüzelésén felül? 13.15: Vidéki cí«áryprimások. 14.10: Rajzok a dohány történetéből. 14.25: Ifjúsági énekkarok. 16.00- Roósz
Emil szalonogyültese.
16.45:
Ady és az iskola. 17.10: A Hadifogoly Hiradó rádiók'öaíleniényei. 17.15. A Vöröskereszt közleményei. 17.40: Szakszervezeti
tanácsadó. 17.55: Szakszervezeti
hiradó. 18.00- A mig
eljutunk
A közlekedésügyi miniszté- Tej Avivbői Jeruzsálembe. —
rium hidosztálya nyilvános ver- 18 15: »Költők — muzsikusok
27.636/1948. K. M. V. 2,
senytárgyalást "hirdet a szegedi 19.30: A Falu Hangja. 20.30:
Versenytárgyalás* hirdetmény köziitii Tisza-liid víznyelőinek, Heti szemle. 20.50: Jazz szájárdaszegélyeinek, mok. 21.00: »Mezei virágok*. —
A közlekedésügyi miniszté- kerékháritó
rium hadosztálya nyilvános ver- kábéIszekrényeinek, gázcső, víz- 21.45: Időszerű kérdések. 22.25:
A Vöröskereszt üzenetei. 22.30:
seny tárgyalási hirdet a szegedi cső és kábeü'e 1 függesztő vasközúti Tisza-liid vasszerkezete szerkezeteinek készítésére át- Hangos Heti sporthíradó. 22.45:
Szórakoztató muzsika. 23.00: Az
egy részének közúti fuvarozá- adandó vasanyagból.
—
sára. — Beadási határidő 1948
Beadási határidő: 1948 má- amerikai négerek költészete.
23.40: Dalok, hanglemezek1.
május 4-én délelőtt 11 óra:
jus 5-én délelőtt 11 óra.
Budapest, VII.. Dob-utca 75. IV.
Ajánlati nyomtatványok önBUDAPEST II. 17.00: Ötórai
416. — Ajánlati nyomtatványok költségi áron twís'zerezhetők: BuIV. 428. sz. a. önköltségi áron dapest VII., Dob-utca 75., IV. tea. 18.00: Hangos Iliradó. —
18 20. Háromnegyed ütemben a
beszerezhetők.
428.
világ körül. 19.00: A Falu HangA
kiírási
művelet
Szeged
váA kiírási müvelet Szeged vája. 19.30: Első találkozás. —
ros mérnöki hivatalában is meg- ros mérnöki hivatalában is meg- 20.20: Magyar nóták. 20.36: A
tekinthető.
tekinthető.
rádió szabadegyeteme.
21.15:
Budapest, 1948 április 20-án. Sztiv küldi szívnek szívesen. —
Budapest, április lió.
Kii/lekedésügy' Minisztérium.
Kö/ieketiésügv'i Minisztérium. 22.15: Hanglemez.

dítja ei és a csapatok részére
futnál labdát oszt ki.
*
A Népi Sportbizottság szereCsütörtökön délután 6 órai tettel hivja és várja
ünnepi
kezdettel játsszák le a Dohány- sportérlckczlctére Szeged város
gyár kultúrtermében a népi asz- sportolóit és sportvezetőit.
talitenisz-bajnokság dönti) mérMEZÍTLÁBAS BAJNOKSÁG
kőzéseit Igazolásul a bajnoki
érinél mindenki hozza magával.
Az1 ujszegedi SzAK-pálván villámtorna keretében a mezítláA SzEAC
bas futballcsapatok Birnfel-Kupa
ATLÉTIKAI VERSENYE
mérkőzéscinek részeredményei:
A SzEAC vasárnap délelőtt 10 Kereskedelmi—Iparostanonc 1:0.
EGY szoba-konyha modem bú- FOTÓKÓPIA.
napszomüveg,
$
ÉoU.LALKQZAS
fg
Órakor rendezi az Ady Endre- Tanítói kiskertek—Garami 2:0.
tor
eladó.
Iskola-utca
25.,
II.
fényképezőgép,
szemüvegjavitás.
SzATE—Petőfi
2:2.
Mátyás-tér—
iéren nagyszabású atlétikai ver8. Érd.: Széchenyi-tér 5., Liebmann, Kelemen-utca 12.
fecnyél ifjúságiak és felnőttek Újszeged 3 0. ósomogyi—Tarján J ó családból való loánv gyer- em.
szabóüzlet, 8—2-ig és 2—5-ig. POLOSKAIRTÁST
garanciával
yészére. A versenyen a Délvidék 2:0. Móra-Vadkert 3:0. Tanítói mek mellé elmenne, »Komoly FIGYELEM!
Varrógép, külföldi, végez a Cián vállalat, Káiváriakiskertek—Kereskedelmi
1:0. I.« jeligére a kiadóba.
legjobb atlétát vesznek részt.
gyártmányú,
előre
és
hátra
varutca 30.
Móra-Mátvás-tér 7.0. Móra-Ta- MEGBÍZHATÓ fiatal mindenest
elsejére felveszek. Jelentkezés rós eladd. Kálmán-utca 12.
nltói kiskertek 0:0.
DÉLMAG YVRORSZÁG
mfifogak, togtömés,
EGY uj ház fél telekkel, szép ÉLETHŰ
Az elért eredmények és' a sor- Csaba-utca 16., d.u. 1-től.
ÖKOLY1YÖBAJNOKS.4GA
foghúzás, felelősséggel, olcsó árgyümölcsössel
eladó.
Uj
somogyisolás alapján 0somogyi, SzlT
ban Rácz Géza lőgász, Mikle lep 58. n. 1239.
gg
ADAS-VETEL^H
Makón rendezi meg a déli és a Tanítói kiskertek futballPERMANENS dinamikus 6+2 száth Kálmán-utca.
kerület Delmagyarország felnőtt csapata jutott a döntőbe, amely
6-es gőzkazán eladó 1200 forint- csucssZuper Orion rádió eladó. ÓCSKA kalapját ne dobja et,
egyént ökölvívó
bajnokságát május 1-én kerül lejátszásra.
ért. Makó, Baros-utca 13.
Mencz kalapos ujáfesti és forRetek-utca 46a.
szombaton és vasárnap.
MAKULATÚRA és hulladékpa- VESZEK szépirodalmi, tudomá- mázza. Dugonics-tér 2. Tegyen
VASÁRNAP
pirt minden mennyiségben vá- nyos, ifjúsági könyveket, /szótá- próbarendelést.
ORSZÁGOS VIDÉKI
NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS
sárol Csonka papirfeldolgoző, rakat Grünwald-féie könyvkeres- RIRKAGYAPJUT, zsírosat is, foSL L YEMELOR A JNOKSAG
Vatórnap, május 2-án a Sze- Apponyi-utca 29.
kedés. Dózsa György-utea 2., a násra vállalunk. Fonógyár, CseAz országos vidéki sülyeinelő- ged AK a belgrádi METAI.AC HÁZ eladó minden elfogadható Ruttimpalotánál.
repessor 9., 8— 2-ig.
hajnokság május 9-én kerüj_ jugoszláv
táv NB I. csapatával ját- áron a Damjanich-utcaban. — ZÁSZLÓRA bojt, rojt és zsinór
sorra Szegeden a Tisza rende- Szik a Vasutas-stadionban nem- Érd.: özv. Tatáménál, Damja- legolcsóbban kapható a készü- GUMIBÉLYEGZŐT, nyomtatványokat készit Metropol nyomda,
lésében.
zetközi labdarugómérkőzést. A nich-utca 11.
lőnél. Frankéi Teri, Kelemen- Polgár-utca 24.
jugoszláv csapat az NB I. jugo- RÁDIÓ és gramofon, kitűnő ál- utca 12.
A SZEGED NEM TART
szláv bajnokság első helyezett- lapotban olcsón eladó. Érd.:
FÉRJET keresek családfentárA HÉTEN KÉTKAPLS EDZÉST jei közölt van. Jegyek elővétel- Damjanich-uica 11., özv. TatárLAKÁS
tónak. Középtermetű,
barna,
40-es évek között. »Család nem
A Szeged AK NB I. labdarúgó- hcii a szokásos (ülőhely 20, ilv. nénái.
KÁLVÁRIA-UTCAI
2
szoba
csapata a héten csak erőn léti állóhely 25 százalékos) kedvez- ALIG használt sport gyermek- összkomfortos lakásomat elcse- akadály* jelige.
edzéseket tart, tekintettel arra, ményes áron kaphatók a lapok kocsi jutányosán eladó. Megte- rélném hasonlóval a Kálvin-tér ÜZLETBERENDEZÉSosztott hekinthető délután 4—5 óra kö- vagy Szent tslván-tér környéhogy május G-ig. a Szeged— kiadóhivatalában.
lyiséggel a Tisza Lajos-köruton
DVSC összecsapásáig nem lesz
Káivária-utca átadó. Jelige: »Májusra».
Felhívjuk az összes beneve- zött. Margit-utca 9., magasföld- kén Érdeklődni
szint.
bajnoki mérkőzése.
36., 2. ajtó, délutáni órákban.
zeti mezítlábas latMlaragiáesapat
KEVÉS házimunkáért keresettel
intézőjét, hogy 29-én, csütörtö- EGY pár használt 38-as barna ELCSERÉLNÉM belvárosi kettő- biró, független jobb nőnek szóCSÜTÖRTÖKÖN KIOSZTJÁK kön délután fél 5 órára a szak- anttUopaipő olcsón eladó. Megte- szoba komfortos, elsőcmelcli laA FELSZABADULÁSI VÁLTÓ szervezeti székházban pontosan kinthető a déli órákban Mik- liásom, szintén belvárosi egy- ljál és némi étkezést adok. Cim
ÉS A NÉPI FUTÓVERSENY jelenjenek meg, inert sorsolás és száth Kálmán-utca 14., I. em. szobás komfortosért.
»Egyszo- a k'iadóhivalalnan.
HASZNÁLT asztalos-gyalupadot
DIJAIT
ba«
jeligére.
EEIIÉR
csőágy
matraccal
és
éjlabdakiosztás lesz!
bérbevennék vagy megvonnék
jeli
szekrénnyel,
jókarhan,
juBUDAPESTI
lakásóm
szegcdi
2
A Nagy szegedi és CsongrádAz ÉMOSz SzlT és a renvlnrVig János, Tisza L.-körút 98/a.
tánvosan
eladó.
Boldogasszonyszobásért
elcserélem.
«Azonnal»
megyei Népi Sportbizottság csü- tano wztá 1 y
noxolószakosztá Iy a
FODRÁSZOK! Csütörtökön este
jelige.
törtök délután Ivat órakor a vá- minden kedden és pénteken "a sugárul .38., III. em. 8.
gyűlés
az ipartestületben. Ve24-1-es
Standard'
rádió
(lámpák
2
szoba,
előszoba,
konyha,
speirosháza közgyűlési
termében szakszervezeti székházban trészárny- zos lakásom,
disznótartással, zetőség.
Ünnepélyes keretek között osztja ningéi tart Szalvó Mátyás és Mol- nélkül) és 4. számú
szivattyú olcsón eladó. Boldog- azonnal is átadó kötlségmegtéri- BELVÁROSI üzletemhez társat
ki a felszabadulási váltó futó- nár László vezetésével.
asszon'y-sugárut 38., II. cm. 6. tésscl. Lehel-utca 5., I. Kiss. keresek 6—8 ezerig. Jelige:» Belverseny és a népi mezei futóEL.ÁDó két szép magyar per- SZOBA-konyhás lakást keresek, város*.
verseny dijait.
zsaszönyeg 4x3, 3x2 nagyságban. lehet telepen is. Jelige: •KöltBeszédet
mond
Antalffy
Levelekel »Príma* jeligére a ki- séget téritek*.
György helyettes polgármester,
Felelős szerkesztő':
OLCSóBÉRü gyevisorí lakásom
adóba leadni.
ja Népi Sportbizottság elnöke.
DR. FERENCZ LASZLO.
elcserélném neivárosii eg|y- vagy
EGY
alig
használt
gáztűzhely
Ezen a sportértekeziieten a
eladó. Vidra-utca 3., I. em. i . kétszobás lakásért. Érdeklődni Felelős kiadó: KONCZ LASZLCi,
Népi Sportbizottság a jnezitláBELVÁROS forgalmas
helyén Kölcsey-ulca 11., Papdi cipészKiadja:
Klaiuái-lér
8..
volt
Bloch
cég
bas labdaragóbajnokságol inminden szakmára alkalmas üz- nél.
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
let, berendezéssel, hátsó helyi- BELVÁROSI szép összkomfortos,
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
séggel eladó. »Nagy kirakatok* négyszobás lakásom elcserélném
k Szegedi AUamf Nemzeti Színház heti mttsora: jelige.
2 szobásra, főbérleti. Cim a ki- Felelős szerkesztői telefon: 49S,
Szerkesztőségi telefon: 163.
adóban.
Szerdán28-én este 7 órakor: Giann Sehtécht. Premierbérl. MILLIÁRD ASZTALT keresek, jó
Nyomdai szerkesztőségi teietoS
állapotban
levőt,
kifogástalan,
Az
idegen
gyermek.
M.
I
.
17.
Csütörtök, 29-én este 7 órakor:
fa
tíüEóNFÉLEK
m
este 8-tól: 673.
fenteken, 30-án este 7 órakor: G'ann" Schfechi. Béri. A 18. jó zöld posztóval. Szent FerencPOLOSKAIRTÁST
ciángázzal
és Kiadóhivatal. Kárász-utca 2,
ütea 9. Ördög.
Szombaton, május 1-én fél 8-kor: Az Idegen gyermek. D. Sz. .
Telefon: 325.
DKV személyautó kifogástalan garanciával végez a CiánváliaVasárnap, 2-án este 7 órakor: Tanner John" házassága.
lat, Apponyl-ulca 21.
A Hirlapklaaó Kft. nyotnáM,
Bérletszrünet.
motorraj eladó. Arboc-u. 3.
A Ní Pl ASZTALITENISZBAJNOKSÁG DÖNTŐJE

Apróhirdetések
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Szövetet, selymet

Győrffytől

