Jeruzsálem sorsa efdőf
24 óra alalt
A többszörös ara esete
a hiszékeny férfiakkal
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az amerikai imperializmus ellen
A Tass-Iroda az amerikai
külügyminisztériumnak
a
szovjet-amerikai viszonyról
szóló legutóbbi nyilatkozatával kapcsolatban
szovjet
vezelő.körök
álláspontját
közli s részletesen kitér az
amerikai
külügyminiszter
május 19-én közreadott tizenegy pontos nyilatkozatára. A válasz 11 pontja a
következőket
tartalmazza:
1. A

fegyverkezés
csökhentésérő

volna. A Szovjet-Unió már
régen teljesítette vállalt kötelezettségét, az USA kormány azonban nem, sőt
hozzájárult a kinai polgár
háború kiszélesítéséhez.

6.

Koreában

a moszkvai értekezlet határozatai értelmében
független, (demokratikus kormányt
kellett volna alakítani.
A
délkoreai USA-parancsnok
súg antidemokratikus intéz
kedésekkel reakciós japáubarát csoportokat támogat.
A szovjet kormány 1947 végén javasolta, hogy 1918 elején egyidejűleg vonják
ki
Koreából a megszálló csapatokat, ezt Amerika eluta
sitotla.'

megállapítja, hogy az Egyesült Államok kormánya nem
valósította mejj az " UNO
1916 decemberi köz®ülésének egyhangúlag elfogadott
határozatát, amely a fegyverkezés lebelő leggyorsabb
csökkentésére vonatkozott.
Az USA kormánya
mind 7. A nemzeti
szuverenitás
jobban a fegyverkezés fokotiszteletbentariása
zásának politikáját folytatja.
terén az USA kormány politikája számos példát szol2. A z
atomfegyverek
gáltatott
arra, hogy
az
betiltása
Egyesült Államok
kormáterén elfoglalt amerikai ál nya beavatkozik más álla
megsérti
láspont világosan mulatja: mok belügyeibe,
az USA kormánya viseli a szuverénilásukat, gazdasági
felelősséget azért, hogy ed- és politikai nyomást alkaldig nem jőlt létre döntés az maz. A Tass közleménye
atomfegyverek
betiltására idézi ezzel kapcsolatban az
és az atomenergia ellenőr USA görögországi és olaszzésére, amit a Szovjet-Unió országi beavatkozását.
javasolt.
8. A katonai
támasz3. A német
béhe
pontok
megkötése
kérdésében a Tass közlelőleg azért nem következett mény emlékeztet arra, liogy
be, inert az Egyesült Álla- amerikai katonai
támaszmok kormánya elutasította ontok vannak a Szovjeta Szovjet-Unió javaslatait a unióval haláros államok tenémet békeszerződés előké- rületén is, ami összeegyezszítésére, valamint Német- tethetetlen az U N O alapelország politikai és gazdasá- veivel. A szovjet közlemény
gi egysegének helyreállítá- megállapítja: az UNO 1947.
sára. Az USA-kormány hom- évi közgyűlésén rámutattak
lokegyenest ellenkező politi- arra,
megengedhetetlen,
kát követ a Németország de hogy katonai támaszpontomokratizálására és demill- kat tartsanak fenn az UNO
tarizálására vonatkozó yal- sorába tartozó államok tetai és potsdami határoza- rületén.
tokkal.

E

4. A japán

béke
megkötése
tekintetében a Szovjet-Uniónak az az
állásfoglalása,
bogy gyorsan kössék meg a
békét Japánnal és vonják ki
a megszálló csapatokat. Az
USA-kormány ellenzi, hogy
a Külügyminiszterek Tanácsa késziíse elő a japán békeszerződést és ezzel teljesen ellentmond a potsdami
egyezménynek. Az Egvesült
Államok újjáéleszti
Japán
háborús gazdasági potenciáját.
kivonása
Kinábót
a Szovjet-Unió, az USA és
Nagy-Britannia 1945 decemberében a moszkvai értekezleten kötött egyezmény értelmében a lehelő leggyorsabban keresztül viendő' lelt
5. A

csapatok

9. A

nemzetközi
kereskedelem

a Szovjet-Unió és más államok között előnyős kereskedelmi feltételek
alapján
szakadatlanul fejlődik,
a
szovjet-amerikai kereskedelmi
kapcsolatok
azonban
stagnálnak, mert az USAkormány megsérti a szovjetamerikai
kereskedelmi
egyezményt.

háborusujtoíta
államok
;azdasági megsegítése kertesében a Tass-közlemény
rámutat arra, hogy az USA
elszámolta a háború alall
jól bevált UNRRA-t, ezzel
szemben az az úgynevezett
segítség, amelyet az Egyesült Államok' néhány
országnak nyújt, nem az Egyesült Nemzeteken, kérésziül
10. A

Szeged, 1948 máj. 25. Kedd

Módosították a kereseti,
jövedelmi és társulati
adók kivetésének módját

Adómentesség
az idős kézműveseknek
és
súlyos hadirokkantaknak
—
Megszűnnek
az adókivetési
bizottságok — Kedvezmény
kivül fizetésre képtelen adótörténik, hanem
egyoldalú az önhibáján
módon. Az USA vezető kö- alanyoknak
rei a más államoknak nyújBudapest, május 24. Az rad. Az ügynökökre és játott segítséget -politikai és
más előnyök elérésére kí- együttes kereseti és jövedel- radékokra érvémes adókulmi adók, valamint a társu- csot egységesen 10 százalékvánják felhasználni.
lati adók kivetésének módo- ban állapították meg. Megsításáról kiadott kormány- szűnnek az adókivető bizott11. A demokrácia
és a
rendelet, a legfeljebb 1 ta- ságok is a jövőben, a jogora polgári
szabadság- nulót foglalkoztató és a 65 voslást a pénzügyi igazgatójogok
éleiével belöltölt kézműipa- ságok, bírálják el. A rendelet
tekintetében az USA
kor ros t, valamint az első jára- lehetővé leszi a kivetett adóhadi- tartozások elengedését, illetmányzó köreinek erőfeszí- dékosztályba sorolt
ve mérséklését abban
az
rokkant
és
háborús
polgári
tése "jelenleg arra irányul,
hogy antidemokratikus
és rokkant kézmiiiparost men- esetben, ha az adóalany önhibáján kivül képtelen "adófasiszta rendszereket tartsa- tesiti a kereseti adó alól.
tartozásának még részleiekAz
együttes
kereseti
adónak fenn más államokban,
például
Görögországban, nál a rendelet megszünteti ben való megfizetésére is.
a
Spanyolországban, Iránban. az osztálybasorozást és eze- A rendelet értelmében
korA Szovjet-Unió mindig ki- ket az adónapiári féléven- részvénytársaságokra,
társasátartott és most is kitart a ként a félévben elért nyers- látoltfelelősségü
gokra
és
szövetkezetekre
bevétel
alapján
vetik
kii.
Az
melleit, hogy a demokráciát és a polgári szabadságjo adókulcs 0.5 százaléktól 4 többlet adót rónak ki abban
gokat megvédje minden or- százalékig terjed, de az erő- az esetben, ha üzleti nyeresebb Teherbírású személyek- ségük meghaladja saját tőszágban.
nél az eddigi 6 százalék ma- kéjük 5 százalékát.
Összegezve az elmondotta
kat,
a
Tass közleménye megállapítja:
nyilván
való, kit terhel a felelősség
a szovjet-amerikai viszony
jelenlegi állásáért.

Egészségesen
Debrecenbe

érkeztek

Az Egyesült Államok korhadifoglyok
mánya eltért Roosevelt Itt a szegedi ós szegedkörnyéki
névjegyzéke
politikájától,
amelynek
alapelve a nagyhatalmak
Debrecen, május 24. (Tu- Ferenc (7299/15) hozzál.niodósítónk
leleronjelcnlése.) zóinafc Szegedre, Balogh ezreegyii11mükftdk'se volt.
Debrecenbe" a nyolcadik ha- des (7002/4) feleségének SzeAz USA-kormány sorozato- ciifogolyvonattní á következő gedre. Gizeíla-lér 3.
san megsérti a teheráni és szegediek és szöged környékiek
Vass Imre (CsorVa
Szeaedre érkeztek
yaltai
határozatokat,
sől érkeztek:
224) Kalapls Károly (Szent
még a potsdami döntéseket László-utca 15), Kapás József
Szúcs Pál (Maros-u. 9), Ger*
fis, amelyeket pedig Truman (Csórva 462), Vass Balázs István (Kormányos-ir. 7), Körelnök részvételével hoztak. (Alokliáza 73), Radics Sándor mendi János (Zákárty-u. 30)*
Megsértik az USA-kormány (Szeged), Gvuris Mátyás (Fel- Schick Dezső (Veresács-u. 12),
I),
UNO alapszabályait is és s."központ 526), Szék- Dezső Vékes Sándor (Szécsi-ir.
sok esetben semmibe veszik (Szeged), Szűcs Kálmán (Üstö- Kondás Imre (Mérey-u. 8). Ka6), Tolnai Mihály (Sze- posvári István (Mérey-u. 0 a),
az UNO szervezetét. Érthe- kös-utca
gedi. Király József (Hattyas- Körbi Ferenc (Pozsonvi L_niJető, hogy az Eg}*esült Álla- sor 55), Benkő József (Szeged), ti tea 3), Deim Ferenc Szent
mok kormányának ezen ma- Mit vők György (Királyhalom György-a. 10), Gyulai István
gatartása nem lehet kedve- 934), hnre" József (Balástya), (Róka-ií. 20), Papp János Beiző hatással a nemzetkö- Kiss Mihály (Barát-utca 15), Csényi-u. 10), Bende Gvnlar
zi ügyek haladására — szö- Kövest Illés (Alokliáza 1076), (Szent Antal-U. C), Tabodi' Fegezi le befejezőül a Tass- Tombácz Mihály (Röszkö Ta- renc (Kiskundorozsma), Bárdo?
nya 784). Kalovszki János József (Fercncszállás), Bitók;
iroda közleménye.
;Szeged), N'ovák Gábor (Csenge le' 77), Hedvig Károly (SzeA Szovjetunió
állásged). Dobók András (Szeged),
foglalásának
visszhangja Bárány István (Dorozsma). Ba- Dobó József (NagvszéksósY
rátit LászJó (Dorozsma), Ta- Szabd Pál (KisZoniböitó
London, május 24. Az an- kács Mihály (Dorozsma), Bod'a
•ol lapok első oldalon kőz- András (Dorozsma), Kisapáti
Késő éjjel Szegedre
ik az ameril ai külügymi- János (Dorozsma). N'agy Istérkeztek
ván
(Dorozsma),
Sebők
György
nisztériumnak a szovjet- (Alokliáza), Turi Lajos (CsenKiss Mihály (Raiát-d. 15),
amerikai 1 apcsolalokra vo- géiéi, Molnár Géza' (Sándornatkozó nyi'atko- a ára adott iá (va), Barna Géza (Szegcd-Al- Molnár. János (Szabadság-tód;
szovjet választ.
Kiemelik, sőtanya)", Reinzső György (7A- 17), Kasib* András (Somogyi-t
11),
Mindannyian telep 475), Sulyok György KF*
hogy az araerii ai kormány kány-if.
tervszerűen megsérti
a egészségesek.
rályhalom 938), Korom János
nemzetközi értekezleten ho(Ktebelsberg-lér 3), Benkő JóÜzenetek
zott határozatokat. A svájci
zsef (Zákány 418), Kövesí IN.
m Szovjetunióból
rádió a szovjet válaszból kilés (Alokliáza 1070), Kopás*
emeli, hogy az
Egyesüli
A Magyar Kommunista Párt József (Kisszállás), Vass írnia
Nemzetek által a fegyver- hadifogolyirodája utján a kö(Csórva), TTobc-k György (Átokkezés csökkentésének "szük- vetkező, róvidtesen ' hazatérő
ségérő! elfogadott egyhangú hadifoglyok üzennek hozzátar- háza 001), To!n:ii Mihály (FelBalogh Lajos a sőliszapart 0), Palotás Józscl
határozatát nem - alkalmaz- tozóiknak:
7062/Les táborból anyjának Somegyitelcp 730), Kerekei
ták: az ameril ai kormány Szegedre.
Szék Fülöp (7299 5)
magatartása miatt. A ham- feleségének Szegedre, Miklósi István (Tápé), Dávid Imre (Táburgi rádió színién megál- István ezredes .7002/4) fele- péi rét), Kiss Pál (Alokbá.f
SzegeiP;
lapította, liogv Roosevelt ségének Szegedre Nűdai János 718), Dobák Antal
halála ulán
'rendszeresen ezredes (7002/4) feleségének és Barna Géza (Alsólanya 28IV,
megszegi Amerika a teherá- rokonainak Szegedre, Juhász Szécsi István (Fokeleszél 099),
István (999 15) szüleinek Szeni, potsdami és ja! ai érte- gedre. Vagy György (7299/15) Kiss József (Fjszcnlivó
> ákezletek határozata i.
rokonainak Szegedre, Ordö'gh meth János (Pusziimé: ...

Jfuszsnnégy árán beiül elüöe
Jeruzsálem sorsa
A z a r a b o f i fellétel
' Telaviv, május 24. A IonHoni rádió jelentése szerint
Jeruzsálem sorsa 24 órán
belül eldől, mert
az egyiptomi csapolok dél
felől flerlék a külvárosokat, nyugat felől
pedig
megszakították a lelavivl
utánpótlási vonalat.
'Az óváros
katakombáiban
kb. 1009 főnyi Haganah harcos még ellenáll, de élelmiszer és lőszerkészlete fogytán van.

nélküli

megadást

követelnek

Az iraki kormány szükség
esetén teljes hadseregét beveti a harcokba — mondot
ta a külügyminisztérium szóvivője. Az egyiptomi^ kormány rendkívüli minisztertanácsot tartolt a palesztinai
ügyben. Az arab liga elhatározta, hogy további csapaaz arabok a d(l!g folytat- tokat küld Palesztinába A
marokkói szultán kiáltványják a harcot, amig a zsi- ban hangoztatta, hogy szívdóság feltétel nélkül meg vel-lélekkel az arab államok
nem adja magát.
mellett áll.

Az arab államok ínég nem
adtak hivatalos választ a
>
biztonsági
tanács »Tüzet
szüntess* parancsára, de
egy bagdadi Reuter jelentés
szerint az iraki külügyminisztériumban ugy
nyilatkoztak, hogy n felhívást nem
vették tudomásul és

Vidovlcs szöktetői földalatti
szervezkedő fasiszták voltak
Huszonkét összeesküvő* adott ót a népilgyészségnok
az államvédelmi osztály
Kudiipesi, május 24. Az
államvédelmi osztály VicTovils Ferenc elfogatása ulán
is tovább nvomozott háborús és népellenes bűnügyében. Bravuros nyomozással
kózrckeriiltok azok is, akik
íVitlovils szökését elősegitették, s

be vette.
Szabolcs Károlv bélistás
Somogy megyei körjegyző,
Néven László
kalapos,
Sztrokajif László
bélistás
nyugatos 'őrnagy,
Stampf
Gusztáv volt önkéntes SSkatona, jelenleg joghallgató
és Tóth'Árpád rádiószerelő
indította el a szervezkedést
akikről a nyomozás ulán azzal a oéllal, hogy povikiderüli az'is. hogy a tikai változás eseten latveM/őkleléslől füiígeUcnül teszik a halaimat.
hónapok óla illegális fasiszta szervezkedést folyIntézőbizottságot is
váa
falfalfr. Az
államvédelmi
lasztottak. amelynek
osztály n litkos
fasiszta
fentieken kivül dr. Raliól
bandának 22 tagját őrizet.
László és iTr. Unger Jenő
-rtr

Megtartották az Uttöró Mozgalom
avatási
ünnepségét

reiulelkezésói állományija
helyezett rendőralezredés
Is tagja volt.
volt.
Szabolcsot biz Iák meg a
politikai vonni szervezésével, dr. Rahói és dr. Umger
a rendőrségi vonalat, főként a bélistások beszervezését, Sztrökai a katonai,
Stampf pedig az egyetemi
szervezést vállalta. Vezérüknek a már letartóztatott VIdovitsot választották. Mind
a 22 őrizet bevett fasisztát átadták a népügyé szségnek.

I Klauzál-gimnázium

a kulfurverseny KSntfi-

lébs kerüli

Anglia uj gazdasági
tárgyalásokat
kezd a
Szovjetunióval
Budapest, május 24. A lipcsei rádió jelentése szerint a
brit kormány a közeljövőben
tárgyalásokat kezd a Szovjetunióval gazaasáigi kapcsolataiknak széleskörű kibővítése
érdekében Jólértesült londoni
körök szerint a brit kormány
a keletcuróp.-ti államokkal is
fejleszteni kívánja kereskedelmi kapcsolatait — mint a köz-

lemény monaia — »tekintet
nélkül a fennálló politikai ellentétekre*. Az augoi kormány
elhatározása mutatja, hogy az
angolok éppen a Marshall-lcrv
politikája miatt egyre jobban,
a Szovjetunió és a délkeleteurópai népi demokrácia felé
való gazdasági közeledésre
kényszerülnek.
i ,

Kübo^háza plébánosa
a népi demokrácia mel'f*!
Az igazgató-tanitó
egységes
A Magyar Dolgozók Pártja vasárnap Kübckházán falunapot tartott.
Falujáró
elvtársaink
meglátogatták
dr. Juliász Kálmán plébánost.
A plébános nagy elismeréssel beszéli a népi demokrácia fejlődéséről és
előrehaladásáról.
Kijelentette, hogy az MDP
kübekházi vezel őségével a
legnagyobb
egyetértésben
imikorlik és gyakran látogatja meg a párihelyiséget. Kübckházán nincsenek felekezeti iskolák és igy ez a probléma ott nem időszerű. A
plébános véleménye az,
hogy az egységes
tanítás
igen/célszerű és eredményes
lesz.
Meglátogatták a falu jár ők
Angyali
István igazgatótanítót is, aki nagy lelkesedéssel beszélt n felekezeti
iskolák tervbovell államosításáról.
Már régi évtizedes vágyunk — mondotta, — hogy
a tanítók sorában egyszer
és mindenkorra
megszűnjön a két osztályzat, a felekezeti és az állami.
Az igazgató-tanító egyébként a szülői értekezletén
szóvátétté az államosítást,
amit a jelenlévők
igen
nagy megértéssel
fogadtak.

üdvözli a iervh eveit
iskoláztatást
áll egységesen a demokrái a
megerősítésénck szo'gLatéba. Nagy örömmel .fogad ja
Angyali István a Nemzeti
Front gondolalát is.
Végül látogatási lellek a
falu járók Kaszradr Józsefnél, Kübekháza
helyettes
községi főjegyzőjénél is. A
főjegyző tagja a/. MDP-n k
és a vezetőséggel
szoros
kapcsolatot tart fenn.

0 Vöröskeresztbe • varit
atiemzetiSeqé'v
A Nemzeti Segély vasárnap
Budapcsteu országos küldöttközgyűlést tartott, amelyen
Szegedet Mecsór Béta megyei
titkár. Katona Perein vállalatvezető és Rutt Béla szervező
képviselte. A közgyűlésen megjelent Oll Károly népjóléti miniszter is.
A közgyűlésen bejelentették,
hogy a pécsi Nemzeti Segély
40 szegedi gyermeket, a budapesti pedig 50 gyermeket
kivolt meg nyaralásra. Ezután
kimondották a Nemzeti Segély
és a Magyar Vöröskereszt
egyesülését.' Az uj Magyar Vöröskereszt programjában kiterjeszti tevékenységét a tüdőgürnökór és a nemibcleeségelc
elleni,harcra, egészségvédő tanfolyamokat rendez lányai és
munkásleányok
részén- JKprogram minél több napközi
otthon felállítását tervezi. A
Nemzeti Segély arany diszjelvénnvet tűntetle ki Meesér Béla
megyei titkárt, ezüst diszjelvénnvel Katona Ferencet,Nagy
Lászlót és Rutt Bélát.

BékéscsaMn tartották még
a centenáris
szlnjátszóverseny fcőaópidtotfljét; amelyen
a Klauzál Gábor gimnázium
Csoportja Móra Ferenc lEucü
a búzamezőkről* dmü müvének előadásával az első dijat
nyerte el. De első dijat nyert Kübekháza .fiatalsága egyébKiss Katalin, az Erzsébet leánygimnázium növendéke ís ként rövidcsen az úttörők
" ni szavalatával. A tehet- táborában egyesül és kultus fiatal leány dr. Kiss De- rális, valamint sportvonalon
zső táblabírónak, a szegedi
népbiróság elnökének leánya.
Igy aztán nz országos döntőben Pécsett a szegedi szinítélték
jálszőának versenyen kivül induló ballada csoportján kíLevegő volt a kétszázezer forintos hozomány... vül a Klauzál-gimnázium csoportja és Kiss Katalin fogja
A debreceni munkásbiró- tás és egy rendbeli- csalás
ság Kiss Zoltán gazdasági miatt 12 évi fegyházra, va•Férjhez menne jobb ipa- edre, a menyasszony kere- Szegedet képviselni.
felügyelőt kétrendbeli köz- lamint 10.000 forint vagyoni
roshoz vagy kereskedőhöz et raldott. A becsapott vőlecllálást veszélvezletfí bűn- , . . . . . „ .. , . . . . .
készpénzzel rendelkező 38 gények a rendőrséghez forlett, egy- rendbeli sikkasz- elégtétel mcgfizeleserc itellc
'éves nő. Komoly szándék dultak s a igazdag* meny- Emelték a külföldi
jelige* — olvasták többen a asszonyt országos
körözés
risitöndifasok szárnál
nősülni, vágyók közül egy utján "tudták Szegedre viszBudapest, május 24. A Jövő
szegedi napilapban. A hir- szahozni.
tanévre a kultuszkormány Lédetésre jelentkezők megisA vizsgálóbíró előtt az- nyegesen emelte a dunavölgyi
merkedtek Mihályfi Béláné után kiderült. Hogy a több- államokba szóló ösztöndíjak
A helíink- finn M. Hilanon
A czabaü görög rádió szerint
(Németh Ilona
budapesti szörös ara
számát. Ez lehelövé teszi, hogy ttz amerikaiak ulasitották akét uj világcsúcsot futott. A
varrónővel, aki
az évben számos mű- monarcho-fasiszla
körmányi, 15 miérföldün az uj rekord
egy miskolci kereskedői ebben
vész és iró látogasson ei Cseh- hogv emelje fel a kenyér és 1 óra 17.28.6 pere (1 óra
200.000 forintos
hozo1200, Törők Ele pécsi ipa- szlovákiába, Romániába, Bul- egyéb közszükségleti cikkek 19.18.6 régi rekord), a 25
mányt igért papíron, amit
rost 3000, Székesfehérvá- gáriába és Jugoszláviába. Az árát és a különbözetből tör- km-en pedig az uj csúcs 1
a férjjelöltek
készpénzron Bercczkl Kálmán dl- ösztöndíjakra a kultuszminisz- lessze a Görögországnak jutta- óra 20.14 perc (1 óra 20.53.2).
nek vetlek, sőt a •pillavatárukeresbedőt 1200 fo- térium művészeti főosztálya tott 400 milliárd drachmát kiA nemjelközi sakkszövetség
Stockholmba julius 15-re sakknatnyi
pénzzavarban*
rinl erejéig csapta be. junius 10-ig fogad ei jelent- tevő kölcsönt.
tornára liivla meg ,a SzovjetBudapesten cgv hiszékeny kezéseket.
küzdő menyasszonyt kiA műegyetemen ünnepélyes unió, Magyarország, Csehszlosebb-nagyobb összegekkel
jékmester a 2Ö0.000 forint
kére lek kőzött ny itották meg vákia, Jugoszlávia, Franciaor1d Is segítették.
inzoniányra 1800 forintot
az állami műszaki főiskola szág, Kanada és más orszáelőlegezett. Szegeden Farszénbányászati tagozatának elő- gok vezető játékosait.
Farkas István szegedi szűcskas István szttcsmeslertől
készítő 'tanfolyamát.
mester azonban gyanút lóSzovjet tudósok újfajta secsalt ki 2000
forintot Kelemen-utca 11. szám alatt
góit és elutazott Tnkaszentlyemhernyót
tenyésztettek ki,
A
SoArti
Kraltslava
győzött
a
majd Lucia kelmefestőtől (Posta melletti, ahol minden
ameiv 20 százalékkal nagyobb
Kyőrgyre, a
menyasszony
1380-ah Kemény Gyula gu- Igényt kielégítő és legolcsóbb Postás ellen az asztaJilcnisz- gubőt készit. mint az ázsiai
családjához. Itt azüt&n gyamljavitótól Farkas Ist- árban bútorok nagy válasz- versenyen.
fajták.
núja beigazolódott, mert a
A sertés- és zsirbcszoigjáltavánra hivatkozással el- tékban kaphatók.
Sbuonlornya és Csatár LotnaMülőU közölték, hogy lftták
részére
a
május
31-ig
kivitt egy kisebb összeget.
óyukat különböző
szélháadásra kerülő Jugkő vásárlási megyci községekben az új háutalványokat Julíus 31-'g be- zak építése során avar-kort
mosságok miatt kitagadták. A vizsgálóbíró a szélhámosleietekre bukkanlak.
Butor-üzem Kossuth 13. x. ő.váltják.
Mire Farkas visszaért Sze- nőt letartóztatta.

,

Budapest, május 24. Hétfőn
H népligeti diákstadionban tar•ották meg a? Uttőrö'Moagalom
. avatási ünnepségét, amelyen a
mozgalom 18.000 nagy budapesti tagja tette le nz nttörő-

fogadaimat.
Az ünnepélyen
megjeleni Nagy lmí®, v képviselőház elnolke, Ráfcosí Mátyás, valamint Szakasits Árpád
miniszlerelnökheiyottescl: vezetésével b kormány tóbb tagja

Igy csapta be
a hiszékeny férfiakat
a többszörös
menyasszony

T'zenkéfévi fegyházra
a debreceni gazdasági felügyelőt

f

Csak röviden

f

Verseny
butorraktár

KAKUSZI

DELMAGYARORSZAG

Kedd, 1948 május 25.
• m n n k t
am

Az igaz katolikust nem tehet
megtéveszteni

I Igy termelünk
Szegeden

A három egymással versenyző falpari üzem közül gépkiterén a Márkus
Megállapítja a határozat, hasznAMs
Endre íalpart rt. a legjobb
hogy
Az elmúlt hónapban száz száegyetlen Igaz kalolibus zalékig kihasználták gépeiket.
sem engedheti magát meg*
téveszteni
Kis piros-fehér-zöld zászés bármilyen ürüggyel az
legjobb
elnyomás politikájának ol- kócska díszíti a
dalára állítani. Visszautast í- eredményt elérő munkásnők
Ija a vasutas dolgozók töme- gépeit Ujsziegcden a Magyar
ge az egyház egyes reakciós Kender-, Len- és Jutaipar
vezetőinek támadását és biz- telepén. A szövőben már 7,
tosítja a pedagógus
szak- a fonóban kiét kis zászlócsl a
szervezetet, hngv a szabad- leng büszkén. Egy-egy bélig
ságért folytatott
győzel marad a legjobban termelő
műkben
teljes
erejükkel génen. Ha többször egymásután nyeri el az élmunkásmellettük lesz.
nő, véglegesen tulajdonába
kerül.

Tizennyolcezer szegedi vasutas tiltakozása
A Bzegccli vasutasok titkári, üzemi bizottsági, elnök i és főbizalmi értekezlete
18.000 vasutas dolgozó nevében tiltakozott a katolikus
egyház reakciós vezetői réIszéről a demokráciát ért tátmadás ellen. Tiltakozott az
(értekezlet a szakszervezeti
szabadság
megsértéséért,
amelyet a pedagógus szakszervezetben tömörült dolgozókkal szemben követett
lel az utóbbi időkben a fekekete reakció.

A magyar-lengyel tfulturftaocsola*^
fontosságát hangoztatta Orfutay Gyula
Budapest, május 2T A magyar-lengyel kulturális egyezményt tárgyaló vegyesbizottság
hétfőn tartotta zaróértekezletét. Ebböi az alkalomból Or.tutay Gyula kultuszminiszter a
magyar-lengyel
kulturális
egyezmény fontosságára mutatott rá. Drevnovszlki lengyel
helyettes kultuszminiszter be-

m

A szőrégi petróleumlgyárbau
e raffináciős veszteség azelőtt
4.10 százalék volt. A munkaverseny során kötelezték magukat. hogy az év végére 3.50
százalékra csökkentik. Jelenleg már 3 48 százaléknál tartanak
,|
»

jelentette, hogy a jövő tanév
elején fiatal technikusokat és
orvosokat küldenek Magyarországira és meghívják a fiatal
magyar tudósokat Lengyelországba. Széleskörű kénzőmüvész- és zene esc rét fognak
Diagramok sorakoznak a
megvalósítani és kicserélik a szakszervezeti székház kapu
kulturális és oktatási munkák bejáratában. A legjobb szesorán szerzeit tapasztalatokat gedi üzemek
ererlínényeit
igy a nagyközönség elé táriák. Eddiig a dohánygyár, a
A munkés-paraszl egység jegyében
DEMA és a Szegedi Kenderfonögyár táblázatai vaunak kint. A termelés most
már az egész nép ügye.

Dézsát ünnepelte Ruzsajáráson
a Nemzeti Parasztpárt

A Nemzeti
Parasztpárt
országszerte vasárnap rendezte meg évente szokásos
Dózsa-emlék nagygyűléseit.
Szeged és Hódmezővásárhely környékének parasztsága Ruzsajáráson gyülekezett össze ezen a napon és
impozáns felvonulás után a
ruzsajárási erdőben
hallgatták meg az ünnepi szónokokat. Berényi Benjámin
(elnöki megnyitója
után
jGyáni Imre főispán mondott nagy beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy
a parasztságnak a mai átalakulási nem
kívülről,
nem ellenzékből kell néznie, hanem a munkássággal egviílt kell dolgoznia
az ország újjáépítésén.
1
'Nagy Sándor országos vezetőségi tag hasonlóképpen a
friunkás-paraszt
szövetség
[fontosságára mutatott rá
ÖBarek István népi kollégiu m i igazgató a parasztfíntalok érdekében az egvliázi
,(iskolák államosítását ' követelte.
Pósa Margit Juliász Gyu-

bbcma
Enyedi

:

Könnyek

nélkül

Megdicsérjük az angol rádiót, amely magyar adásában bőven Ismertette a New Statesman and Nation cimü
iondont folyóiratnak Magyarországról szóló cikkét. A cikk
hója brit munkáspárti képviselő, aki kétszer járt Budapesten: tiz év előtt a Horthy-rezsim és nemrégiben a magyar nép uralmának idején.
Összehasonlítva a két látogatása alatt tapasztaltakat, a
publicista tárgyilagosan megállapítja, hogy ma jobb a hangulat és erűsebb a munkatempó Magyarországon. De rne.galJapitia azt is, hogy Kéthlyt, Szedert és Széligct nem támogatták a demokratikus szocialisták tömegei, a munkáspártok egyesülését lelkes tömegek ünnepeltelt és »no.m
hullott könny a kizárt szocialista vezetőkért, akté a tévedések sorozatát követték el nagyrészt a nyugati' demokráciái;
anlikommunista uszítására*.
Imo egy angol munkáspárti képviselő, aki megírja azt
az Igazat, a hitről saját szemévei es fülével győződött meg.
Talán meg is győzi beszámolójával néhány áisóhíz!>eli kartársát, akik terrort emlegettek, amikor a magyar dolgozók
elsöpörték az árulókat és megteremtették a lehetőségét a
békés fejlődésnek. Mindenesetre könnyebben sikerülhet ez
neki. mintha némely ködös agyú magyar egyházi vezetőt
kívánna jobb belátásra bírni...

Negyedmilliárd forint a juniusi
és jdliusi tervgazdálkodásra
Budapest, május 24. Autolsó 2 hónapja alatt eszTervgazdálkodási
Tanács közlendő befoklelések öszhétfő esti ülésén terjesztet- szege itt meghaladja az 1/4
Ezúttal
te elő Berei Andor főtitkár milliárd forintot.
a junius—julius hónapi ál- történik meg első alkalomlami beruházásokra vonat- mal. hogy a bányászati és
összege
kozó javaslalát. A tervhiva- ipari beruházások
tal jelentése szerint a bá- meghaladja a mezőgazdaroméves terv első
évének sági beruházások összegéi.

Figyelem!

Excelslor

Harsnyaházbál

„GOMBHÁZBA"

A Varga Mihály kötélárurövidáru üzletemet
la: »Dózsa feje* címűi köl gyárban a kézicrövcl készített
teményét szavalta, majd Dé kötél termelésénél elérték » helyeztem át. D i v a t á r u k , h a r i s n y á k , rövidáru szaküzlet.
nes Leó elvtárs, polgármeS' 129 százalékot
Szabóknak engedmény.
ter a város nevében szólalt
fel. A polgármester rámutatott arra, hogy
Lapzárta

Hz ipari szervezkedés a szakszervezetek
soronkövetkező feladata

az ország ma a Kossuth
álla! megjelöli iparosodás
utján lialacT, hogy
jobb
életlehetőséget
'biztosíthasson a parasztságnak.

Máramarossztgelrői jelentik:
Hétfőn eslo 51 vagonból álló
szerelvény Indult titaak Debrecen felé 1500 hadifogollyal.
S á n d o r , a Szaktanács
vidéki
titkárának
A szerelvényt kedd estére vár- Sárközi
előadása
Szegeden
ják Debrecenbe. Ezek közül
Az MDP programja foko- szegediek e következőik: OrA Szakszervezeti" Tanács sze- fordulatai az üzemi bizottsázottan szemelőtt tartja
a dögli Márk (Alsóközpout) 971), gedi szakszervezeti akadémiá- gok további jó munkája nélküli
Gyula: (Szeged), Papp
parasztság érdekeit és arra Vinczes
Sándor (Szeged), Kollálli Jó- jának legutóbbi előadását Sár- nem /ehet megvalósítani.
törekszik, hogy a kisparasz- zsef (Alső'központ).
közi Sándor elvtárs, a Szakti magántulajdon védelmét
tanács vidéki titkára tartotta
meg vAz ipari szakszervezet
állítsa a nemzetgazdaság köSláger pályázatot
megvalósítása felé* címmel.
zépponljába.
hirdet a Rádió
Hangsúlyozta', hogy a szakszerKét SQfvos balesetet
vezetek lényeges szerkezeti fejTóth István elvtárs a MaA (Rádió junius 1-i kezdetés egy Wrlelen halált lődésére van ma szükség. Eztel sláger pályázatot hirdeti
gyar Dolgozók Pártja nevépedig
a
szakmai
szervezkedés
ben, Szálló László a Kisitlenfenek a menték után a/j ipán szervezés meg- Bárki irhát a Rádió számágazdapárt,
Angyal Mária
ra slágereket. Külön zeneHétfőn délelőtt 11 óra táj-valósítása. Magyarországon ez szám és külön szöveg is bepedig az MNDSz nevében
most történelmi szükségszerűban
A'sóközpont
felől
egy
köszöntötte a nagygvillés
ség meri a magyar szakszer- nyújtható, az egyedüli kirésztvevőit. Juhász
János disznókkal megrakott autó ro- vezetek jelenlegi formája meg kötés az, hogy a zene és a>
bogott
a
város
felé.
Útközben
szegedi elnök és Rózsa Illés ki -akart Jcerűlni egy kocsis a kapitalizmusban ajakult fci szöveg nivós" legyen. A beszavaival zárult az emlék- nélkül haladó szekeret. A liir- és változáson eddig alig ment küldési határidő junius 20.
gyűlés, amelyet délután a teien fordulattól nekiszaladt az kérésziül. Ezt a kérdést végszegedi népi kollégisták és autó egy eperfának, majd az legesen a Szakszervezett Taa ruzsajárási ifjúság színes árokba "fordult. Utasa, Hege- nács ősszel megtartandó orszádűs
István
dunacscprödí gos kongresszusa okija maid
Telefon: 024.
műsora egésziteit ki.
állatkeVeskeöő
ikaponyalelő- meg Egész sor más kérdés
van
még
ezzel
kapcsolatban,
Ma
premier!
törést szenvedett. A mentők
kórházba szállították. Állapota igy a többi kőzött, hogy üzePáris és New-York
snlyos, de nem életveszélyes. meink és iparágaink követke:1947-cs legnagyobb
zetesen
szocialista
üzemek
és
Puszta Lajosné 66 éves,
legyenek. A dolgozód
filmsikere!
NyU-utca; 47, szám alatt lakó iparágak
tömeget kell bevonm a
Francia pikanléjüa I
háztartásbeli
ebéd
közben nagy
észszerusitem kell
Humor és kacagás!
rosszul lett. Kórházba szállítá- termelésbe,
a termelést és jó kapcsolatot
Budapest, május 24. Ju-is a kereskedelem ügyi mi- sakor meghalt.
Az idei év egyetlen
kell
kiépíteni
az
Ipar
irányítói,
nius 15-én_ uj rendelet lép nisztérium adj£ g j ÚgyanUnatins??íy András 62 éves, a szakszervezetek funkcionáíéjeibq m qmrjogosnvűiiyok csak a minisztérium dőnl a Hsuka-utca 37. szám alatt lakó riusai. valamint a szervezett
vígjátéka
leadásánál. Az iparkéreíme- szállodák, valamint a buda- gazdálkodó szénával megrakott munkások, a dolgozók hozott.
kocsijáról leesett. Bokaficamfcet a belkereskedelmi igazFelhívta a figyelmet Sárközi
Igalóságok bírálják el. A kö- pesti kocsmák és kávéméré- mni és belső sérülésekkel K elvtárs
arra, hogy ezt a nagy
sebészeti klinikán ápolják.
telező kérvényürlapok az Cek engedélye ügyében.
elsőfokú
iparhatóságoknál
kaphatók. Az iparhatóság a
E D U S G
E Z U T Á N
'kérelmeket 15 napon belül
köteles letárgyalni, vagy fe'Kötöttárut
Harisnyál
Divatárui
terjesztenl és azokat szakFürdőruhái
mai véleményező bíróság bíFehérneműi
Rövidárut
Irta és rendezte:
rálja el.

Korzó-Mozi

Uj rendszer az
iparjogosiiványoh
kiadásánál

CHEVALIER

MINT

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a textil-, bőn*, tüc
ífiő--, f ^ i é v , papír-,, kiadói, szállítmányozási és
raktározási
iparjogosilváuvokra, amelyeket továbbra

a z
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E X C E L S I O R
HBRISHYflHÁZ-ból
Takarékosság könyCégtulajdonos:
Tisza Lajos-körut vecske é r v é n y e *
Szilágyi Sándor

Hallgatni
arany
RENÉ CLAIR
Előadások: 4-0-8 órakor
Pénztár délelőtt 11-12
fél t órától.

DELIM AGY A K O H S Z A G
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lunius 1-én megkezdi mükfidésói
a szegedi Belkereskedelmi Igazgatóság

A protestánsok az állán
ás egyház
szétválasztása melleit

Közöljük

Befejeződlek Budapesten a
protestáns 'kuliurnapók A záróbeszédet BcrecZ«y Albert, a
protestáns egyházai egyik vezetője mondotta. Kijelentette,
lioey a mn©ar protestánsok
helyeslik az' e©huz ós az állani szétválasztását. Örvendetes — mondotta —, ho© ez
a szétválasztás a kölcsönös
megbeszélések alapján folyik
majd le..
.
i

az aj kereskedelmi
szervezet
és ügyviteli
beosztását

Beszámoltunk arról, ho© n
kereskedelem- ós szövet kezetViecyi miniszter május 31-vel
«negszünlell a
kereskedelmi
és iparkamarákat Helyükbe,
igv Szegeden is Belkereskedelmi! Igazgatóságokat állit fel.
v kamarák megszüntetésének
oka az volt. hogy jelenlegi
szervezetükben ós célkitűzésükben nem voltak beleilleszthetők a néni demokrácia gazdasági rendszerébe. A kamarák, mint a magánvállalkozás
kapitalista rendjének érdekképviseleti szervei ina már lulhaladolt intézménynek tekinthetők. A Belkereskedelmi Igazgatóság a kamarák állal végzett hatósági és közigazgatási
munkát végzik el. Ezek az
igazgatóságok az eddigi kamarák székhelyén működnek, a
kereskedelmi és iparkamarák
székházaiban. A Szegedi Bel-

hatáskörét

terület} Igazgatóság területi
illetékessége azonos lesz a volt
Kamaráéval: Rács-Bodrog, Békés. Csanád és Csongrád vármegyék területére terjed ki.
A Szegedi Belkereskedelmi
Igazgatóság ügyköre egyelőre
a következő:
i
A kereskedelmi iparjogosíf
vánvok előzetes engedélyeié
se', "üzlethelyiségek igénybevételével kapcsolatos Jogorvosla
tok JI. fokit elbírálása, a kereskedők könyvvezetési tőle
Iczettségének 'ellenőrzése, (e
óéiból az Igazgatóságon beiül
külön revizori osztály működik majd), a vendéglátó és
fodrászipari mestervizsgák Lcbonyolilása, nyilvántartási és
statisztikai teendők ellátása.
Vásárlási igazolványok kiadása. Záróraellenőrző 'bizottságok
ellenőrzése.

Alsóváros látogatása
Szentmihálytelken

v
KIcrI

KtKtá, íiiis utájfís 2,)

a vjlAg

Sopronban
bujkált
Tótkomlós volt fasiszta lelkésze
Nagyon szerelett politizálni
Kümmcrle (Kevöházj) Oltmár
tólkomlősi ' lelkész.
Mindén
jobboldali megmozdulásban tevékeny Vészt vett. I © 19S9ben aktív tagja volt a Magyar
Nemzeti Szocialista Pártnak,
de 1944 tavaszán már az Imrédy-félc Ma©af Megújulás
Pártját alakitól la nreg és annak vezetőjeként működött. A
leventeoktalást is magához kaparintotta ós a fiatal gyerekekkel paphoz nem méltó durvasággal bánt. Beszédeiben a németekéi dicsöitelte, na© propagandái fejtett ki mellettük.
Újságcikkekben a háborít továbbfolytatása melleit uszított,
majd a geltózás körül is nagy
érdemeket szerzett nyilas baráti körében. A felszabadulás

'elől nyugattá meneküli, majd
a Balaton környékén bujkált.
a közelmúltban Sopronban .ag
ottani közjegyző, dr. Újhelyi
volt tótkomlós! ügyvéd telismerte a civilben Iniikáló lelkészt és njcgszölitotla. Kümmcrle nem akart magára ismerni és tagadta, hogv flZCTVos
lenne a volt Lolkomlósi lelkésszel. A közjegyző másfél
órán át követte a városban,
végül egy rendőrrel lejgazoltat la. Kiderült, ho© a tótkomlós i lelkész hónapök óta bujkált Sopron környékén, hazaiérni nem mert, félt a felelősségrevonástól. Az ottani
rendőrség átadta a szegedi
népügyés z sécnek, ahol dr. Bózso Béla nép ügy ész 'kihallgatása után letartóztatta.

Az alsóvárosi községi általános iskola igazgatója és tantestülele a növendékek na©
csoportiával vasárnap a szentmihálylelekl általános iskolába látogatott el. Füzesi József igazgató melegen köszöntötte" a falulálogaló tantestületet ós tanulókat A hatalmas
terem zsúfolásig megtelt ér- Vacsorára, uzsonnára és kirándulásra fogyasszunk Tádeklődőkkel. Az alsóvárosi is- las és Zalka féle léli fűszerezéssel készült száraz rekkola .tanulói szavalattal, nép- lám szalámit kg-onként 28 foririT. Széchenyi-lér fí.
dalokkal. magyar láncokkal,
t!
111 M f l U f l l V s minden más kártékony rovar sllen ltg jelenetekkel 6s 'énekkel tarkiM L f t i H I V I U L V biztosabb vlddam a kitűnő régi minőségű loll előadását a közönség hálásan fogadta. Műsor közben
Tóth József alsóvárosi igazvízmentes
gató intézett beszédet a hallKapható: bruckner dezss papirnagykereskedés és feldolgozó gatósághoz. Beszélt a demokratikus nevelés fontosságáüzem Szeged, Ba.csy-Zsilinszki-utca 22.
ról. a hároméves tervről, az
élmunkások teljesilményeiről
Megválasztották
az országos
közgyűlés
és ezzel kapcsolatban az ismegyei
kiküldötteit
—
Visszakerült
a
CsillagI vasulas asszonyok
kolák munKaversenyéről. Előba az álbörtüntiszi. Együtt
után az iskola udvarán
A HONSz szegedi és cson
kábahelyczését és támoa hároméves tervért töltötte a büntetését Bíró adás
harAlságos beszélgetés fejlő- grádmegyei csoportja vasárgatását az MDP programZoltán
mázolósegéd
a
ködött
ki
a
falusi
és
a
városi
A Magyar Vasutas Nők Ornap délelőtt az MDP Kálvin
jába felvette és ezért a jöszülők
ős
gyermekek
között.
zelmúltban
elilétt
Mák
Jószágos Családvédelmi E©esfttéri székházában
hadigonvőben ezen a téren erős
Icie szegedi csoportja 'szom- zseffel és Zsurkó Jánossal. A
dozott konferenciát tarlóit.
javulást, várhatunk.
baton délután az Ü. V. kis- m ázolósegéd ló szabadul ása
A Himnusz elhangzása ulán
tanácstermében gyűlést tartott, után felkereste Mákékat és
A központi kiküldött beKelemen Ibolya
szaralt,
amelyen az egyesület célkitű- Zsurkóékat és arra vállalko- Hétlón ünnepelték
széde
ulán Kelemen Oszkár
majd
Szőke
István
elnök
zéseit ismertették. Az ülésen zott, hogy kiszabadítja az
a szláv népek
megjelent Bebrlts Lajos ál' elítélteket 20—30.000 forint
megnyitotta az ülést, ame- a Szeged és csongrádmegyei
tamlitkár felesége és Lűrincz
első tanitélf lyen valamennyi csongrád- csoport részéről tartott beDezső budapesti üzletigazgató ellenében, mert a Csillagban
számolót. Ezután a megjeMájus
24
na©
kullurünnepe megyei TIONSz csoport, nz
fdlCsége, valamint Kovács'Jó- börtöntiszt. Tervét csak 3000
lent szervezetek kiküldöttei
MDP,
a
szakszervezet,
a
a
szláv
népeknek.
Ezen
a
nazscfné, az e©esüiet főtitkára. forint előleg ellenében árulaz üdvözölték a kongresszusi.;:
ta el. Zsurkóné közben érte- pon díszes felvonulások és város, a rendőrség,
Simon
gyűlések keretében emlékez- MNDSz és a többi demokra- Az MDP részéről
Laki Kálmánná elnöki meg- sítette a rendőrséget s
a nek
meg Chiliről és Melódról. tikus szervezet is képvisel- Béla elvtárs üdvözölte ndenyitója után Bebrits Lajosné
üdvözölte a
megjelenteket, 3000 forint átadásakor az >a szlávok első tanítójáról* te magái.
imokralikusl a? apókra
átrendőrök Pavlov Ljuben. a Szegeden la
majd Kovács Józscfné ismer- előre elrejtőzött
szervezett
II
u<
I
i
gondozol
I
ak
A megnyitó ulán Csonka
tcllo az e©esület célkitűzé- közbeléplek. Az álbörlön- nuló bolgár diákok elnökének
kiküldött Szövetségét. Az MTiP
sen. Kérte a' vasutas asszo- lisztet lefülelték és biróság a Dólmagyarország számára kó Dezső központi
nyokat. ho© n béke' megvé- elé állították, altot nem jog- sziléit írását közöljük ebből az mondott beszédet. A két vi- mondotta — egv emberként
dése érdekében, a munka ver- erősen kél évi börtönre ítél- alkalombőt.
lágháború — mondotta — áll a hadigondozottak melsenyen keresztül a hároméves ték.
hatalma" tömeget teremtett, lé és azokat minden munkáterv megvalósításáért a legDélkelet- és Keleleurópa amely gondozásra szorul. A jukban támogatni fogja Eznagyobb odaadással támogas— A kisipar és a három- szláv tömegeinek a IX. szá- hadigondozottak érdekkép- után Csongrád,
Szentes,
sak férjeiket a munkában. Dr. éves terv elmen tartott
a zadban Cirill és Metód adott
Drégely Józsefné köszönetét KlOSz-ban előadást \H«P ábécét és ezzel megvetették az viselete a fasiszla időkben Hódmezővásárhelyi, Csiany*
Szegvár,
lejezte ki az c©esü Ietnek,
irásos szláv küttura alapját. alakult. A Horthy-rendszere lelek. Mindszent,
amiért csatlakozott az MNDSz rendi József, a KIOSz szűcs- Kulturtn unkájuk — amelynek ben Vezetői nem képviselték Algyő, Dorozsmai* (Tömörhez. Utána Bérezi Sarolta tar- ipari szakosztályának elnö- során görögről ószlávra fovdi a hadigondozottAk érdekeit, kény és Tápé
kiküldöttei
tott tilkári beszámolót, maid ke. Ismertette a tervgazdál- tották le a vallásos könyveket a rendszer kiszolgálói vol- számoltak be eddigi muiv
befejezésül Gyöo©ősf József kodás lényegél és rendkívüli — na© ellenállással találko- tak és
kainkról.
II zle (igazgató ígéretet teff, lio© előnyeit ' a kisiparosságra zott a német katolikus papság
Azi országos küldöttköza felszabadulás ulán
a
több részéről, akik nemcsak szónz egyesületet mindenben tá- nézve. A kisiparos
gyűlésre
egyhangú a kővetval.
hanem
tüzzel-vassal
igyeTakács—Fráter-féle jobbmogatni fogja.
nyersanyagot kan az állakező
megyei
kiküldötteket
keztek
sajál
befolyásukat
éról dalt
szociáldemokrata
mosított gyárakból,
könvválasztották' meg: Kronenvényesíteni. Cirill és Mciod a
nyebben "juthat hitelhez az németekkel vívott harcban halt
vezetőség:
szintén rsak bergjer János, Kozma Mdiállamosított bankok utján áz meg, tanítványai pedig bolgár
saját
érdekelt
szolgálta
lósné, Kelemen
Oszkár,
Szakszervezeti Hirek általános életszínvonal emel- földre" meneküllek, ahol uieíeg éa a szövetséget teljes
csőd- Tóth Ferenc, ökrös József,
Ma délután fél 5 órakor a kedése pedig löbl> munká- szeretettel fogadták őket az be juttatta 4947. novembe- Gregus István, Gőcz Sebesszobafestők és mázó lók tag- hoz juttatja. I © a három- egyre erősödő szláv állam rében a belügyminiszter fel- tyén és Hegyi Pál. A konértekezletet tartanak, megjele- éves terv sikere a kisiparos fiai.
függesztette a HONSz autonés kötelező.
jobb jövőjét is méghozzá.
A Cirill és Melód állal meg- nómiáját és élére miniszteri gresszus ezután egyhangú
lelkesedéssel határozati ateremtett
irodalom
rövid
idő
— Rendőrségi hírek. Va- alatt hatalmas fejlődésnek in biztosi nevezett ki. Az át- vaslatot foga lott el, amelySzerdán délulán fét G-kor
a Kereskedelmi Alkalmazottak sárnaps délután a Petőfi Sán- dúlt Bulgáriában és rövidesen szervezés befejezéséhez kö- ben
I cxlilsznkosztájya
taggyűlést dor sugárút G9 számú ház- számos értékes könyv jeleni zeledik és junius 29-én az
megtagadnak minden kötart, megjelenés kötelező.
ban Lados Margit 13 hóna- még nz uj úbéc'é betűivel. Ez uj demokratikus hadigondozősségét a «Iorlliy-r*infc.
SzIT vezetőség 'értesíti tag- pos kislánv forró levest rán- az irodalom gyorsan elterjedt zó szövetség megtartja Buszer maradványéi al,
a
jait. hogy szerdán délután '5 tott magára. A szerencsét- az összes szlávok között és igy dapesten alakuló kongrcsZré«l IIONSz-al és IkimonűU
urakor alakuló ülést tart.
len gyermeket életveszélyes vált Bulgária a szláv kultúra sZuíií. EuhCk az országos
Iák. hogv hívei a nép! debőrklinikára bölcsőjévé. E kulinra erejét találkozónak dffiö&ziíésérű
immunitás Szakszervezet ma állapotban a
auuaJfc
bizonyítja az a lény. hogy az
1
mokrácfóiiak
C?
szállították.
—
Szombaton
délután 5 órakor bizalmi ülést.
ötszázéves tőrök politikai és tartjuk meg a helyi konegvik
erős
pilléjét
akardélután
a
Török-utca
és
a
" órakor vezetőségi ülést tart.
görög szellemi iga sem tudta gresszust.
ják alkotni. Üdvözöl'ók su
Utána dr. Andóc&i Béla
Mérnök szakszervezet uj ve- Kossuth Lajos-sugárul sar- megsemmisíteni, a közelmúltiskolák lenbevett úUaiuozetősége és választmánya ma kán Gycrgyói Gyula mező- ban pedig a német erőszak központi kiküldött
tar toll
stlását és tiltakoztak
»
délután <> órakor ülést tart, kovácsházi lakos szemólv- is libába 'kísérelte meg, hogy beszámolói. Rámutatott
a
uj vezetőségi és választmányi aulójával belerohant
az a bolgárokból ^balkáni poro- nővezető munkájának fonreakciónak
ogyliáz patagoknak a megjelenés köte- egyik villamosba.
Sebesü- szokat* formáljon.
lástja mögül Intézett tátosságára és hangsúlyozta,
lező.
lés nem történt. — VasárBulgáriában CiriJli és Melo- hogy a hadigondozott nőkmadása elten, üdvözöltek
a dot a szlávok első tanítójaa szovjet népet, a függetRuházati munkások
szak- nap reggel Gajgonván
nek szorosan együtt
kell
tervezete junius 1-én női földig egetl Hegedűs István ként tiszteli mindenki és május működni az MNDS/J csolenségit frontoU üdvözlő•zabaszali tanfolyamot indit. nádfedefes lámája. A tüzet 24-ét az egész nép, de külötáviratot IfcüldlieM Rákosi
A tanfolyam dija 10 forint. a kéményből kipattanó szik- nösen az iskolák ifjúsága nagy porljaiv.,1 A jövőben vároMátyás és Olt Károly elvhálával
ünnepli
meg.
son
és
falun
egyaránt
áz
A résztvevők jelentkezzenek a ra okozta.
társaknak.
Pavlov Ljuben
lesz a szövetség
felada'a,
pénztári órák alatt.
hogy
a
munkábnhelyezésedA
konferencia (után
*
Az élmunkások ma délulá
digi mozgalmát
továbbfej- résztvevők közős
ebéden
• ' órakor jclenlkezzene'k
essze
' vettek részt a Fórum Klubszakmaközi titkárságon
A h ml (gondozottak mnn- ban

A demokratikus HONSz
az iskolák egységesítése melleit
és a fekete reakció ellen
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Kedd. 1948 májüs 25.

— Hol tesz a szövetkezeti
iskola? A kereskedelem- és
szövet kezel ügyi minisztériumból hétfő délelőtt 4 tagn
i TOVÁBB E M E L K E D I K A HŐMÉRSÉKLET
bizottság érkezett Szegedre,
Mérsékelt déli, déInvu<uH szél, változó
felliözeí, amely a mérnöki hiva'alla'
•gyes helyeken záporeső, esetleg zivatar. A hőmérsék- és a
kulturügyoszlállya 1
let egy-két fokkal tovább emelkedik.
együtt helyszíni szemlét tartott a Szent György-téri álA TISZA 18.5 FOK
A Tisza Vósórosr. .tuénv és Tokaj kőzött árad, má- talános iskolában. A lerv
A U apad, alacsony vizállásu. Vizének
hőmérséklete szerint az iskola leánylagoSzegednél 18.5 fok. Mat tiszai vízállások: Csongrád 87 zatát elhelyezik n Dugonicsutcai iskolába és annak he<211, Szeged 82 (23). A Maros Makónál 88 (15).
lyére kerül a szeptemberben
« apiuídnd
— Az Újságíró-otthon hí- megnyíló szövetkezeti szakrei. Az Újságírók és Művé- iskola.
Kedd, május 25.
sziek Otthonában május hő
— Nemzetközi phicérverNemzeti Síin ház léi 8-kor: 29-én este fél 10-kor rende- sony Szegeden. A vendégGiannl Schicchf. Divertimento. zik meg a színházzal karlátó iparosok szakszervezeti
Csárdajelenet.
öltve a »Mélyek a gyökerek* csoportja a
közeljövőben
Belvárosi Mozi 4, 6a 8-kor: vitaestjét. A vitaesten részt- nagyszabású pincér ügyesSíitán az emberben.
vesz Both Béla igazgató, He- ségi versenyeket
rendez
Széchenvi Filmszínház '4, 6, gedűs Tibor főrendező, va- Szegeden. Az ország min18 órakor* Elátkozott hajó.
lamint az összes szereplök, den részéből, 6Őt Jugoszláis
Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: kritikusok. A közönség ré- viából és Romániából
széről bárki felszólalhat.
Hallgatni arany.
összejönnek a szakma legx Alumínium edény Hun- jobbjai, hogy megmérkőzzeMuzeum: szépművészet! Ss
nek egymással. A verseny
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 gária Edényház.
főpontja a városon kereszÓráig.
— Az állami szénbányáik tül megrendezendő távgya«
Egyetemi könyvtár nyitva: képviselője Szegedre érkeloglási verseny lesz,
9—7 óráig.
zett é9 hétfőn jelentkezett
Somogyi könyvtár, nyitva a polgármesternél.
Hatás— Forum naptár. Huszon<9-7 óráig.
köre egész délkelet Magyar- hatodikán, szerdán este 9
Szeged órakor Bortnyik Sándor, a
Szolgálatos gyógyszertárak: országra kiterjed
székhellyel. A hivatal egye- Szabad Művészet
főszerApró Jenő: Kossuth Lajos- lőre a Bécsi-kőrut 7. szám kesztője »Évezredek realizsugárut 59; Nyilassy A. örök. alatt működik.
Feladata, musa a képzőművészetben*
K. Botomé: Római-körut 22;
elő•Salgó Eva dk. K. Tichy B.: hogy közvetlenül rendelke- cimmei vetltettképes
Érdeklődőket
Mátyás-tér 4; Frankó Andor: zésre álljon a magánosok- adást tart.
nak és közületeknek ászén- szívesen lát a vezetőség.
Dugonics-tér 1.
Sellálá'si zökkenőmentességéx Most vásároljon 1 Dolgonek biztosítására.
— Gyermekgondozót álztoknak 5 százalék árengedx Tűzhelyek
Hungária mény cikkeinkből. Napszemlit a villamosvasúti. A Szegedi Közüli Vaspálya válla- Edényház.
üvegek, egészségügyi cikkek
— Szövetkezet-tudományi nagy választékban
lat vezetője Barllia
Béla
OpUká
elvtárs a közeljövőben
a iidesiészitő szaktanfolyamot Kígyó-utca I .
villamosvasúti
alkalmazot- indít a kereskedelmi és sZöx A
Zsidó Nőegylet a
minisztérium
tak gyermekei részére gyer- vetkezetüigyi
Wizo-val
együtt folyó h ó
junius 21-től augusztus 21-ig
mekgondozót állit fel.
Budapesten a
műegyetem 27-én délulán 5 órakor a
- Az M. Sz. M. T. isme- közgazdasági karán. Részle- hitközség dísztermében marelterjcszlő előadássorozatá- tes felvilágosítást ad a szö- jálist rendez. Ennek kereténak keretében csütörtökön vetkezeti felügyelőség
az ben ünnepli a zsidó általános Iskola az anyák napdélután 4 órakor a szak- iparkamara épületében.
ját. Az iskola tanulóin kíszarvezeli székházban Barx Zoináncedéiiy Hungá- vül
fellépnek
SeHelné
cza Gedeon sakkmester és
Franki Lili
mozgásmüvészakíró a »Szovjetunió sakk- ria Edényház.
— Az Izgató szakáll. A szeli iskolájának és Gőncziélete cimen tart előadást
Mocsári né Vérles Dalma óvodájá'Az előadás után a sakkmes- múlt év nyarán
ter a legjobb szegedi s akko- György makói napszámos nak növendékei. A gyerezókkal szimultán
játékban hazafelé menet találkozott kek szüleit, hozzátartozóit
méri össze tudását. A szi- Weber Izsák kereskedővel. és az elárvult gyerekek bamultán játékra a Társaság Mocsári bicskát rántott és rátait szeretettel hivja meg
közt a Nőegylet és Wizo vezetőtitkáránál (Dózsa György-u. durva szitkoződások
szegedi sége. borintos uzsonna.
12. I. 1. lehet jelentkezni. vállon szúrta. A
néplnrőság előtt azzal véde— Az izraelita Szenlegylet
— Az egyetem
évadzáró kezett, hogy a szakáll izgatdíszelőadására a
Szegedi ta fel és nem tudott magán ma este 7 órakor a hitközNemzeti
Színházban (Mé- uralkodni. A népbiróság 6 ség' helyiségében baráti öszlyek a gyökerek) jegyek még hónapi börtönre Ítélte, amit szejövetelt tart. melyen a
kaphatók és átvehetők dél- a nép ügyész
megfellebbe- tagok megjelenését kéri
ulán 2 3 között a SzEISz zett. A NOT most az ítéletetx Arany Doxa férfi karóra
hivatalos helyiségében (Gi- másfél évi börtönre emelte alkalmi árban olcsón eladó.
zella-tér 3.)
fel, azonkívül elkobozta Mo- Fischer ékszerész.
— »A MO>lcf adö- és bank— Megjavítják a balásfyai csári vagyonának egynegyed
rendszere* cim alatt dr. Kerkutat — igy intézkedett* a részét.
.város gazdasági
ügyosztáx Háztartási cikkek Hun- tész Béla ügyvéd szerdán délután 6 órakor az ügyvédi kallyá, hogy a legelő állatai gária Edényház Tisza La- mara
nagytermében előadást
viz nélkül ne maradjanak. jos-körut 55.
tart, amelyen a kamara és a
— Sikertelen ujrafelvélel jogászok szakszervezete
az
\ Papueskészilő iparosok
Dr. Kovács Aladár volt sze- érdeklődőket szívesen látja.
peiroleuimi
lalványukat
sür<
— A »Tanulj tőliliel egyegősen vegvék ál' az Ipar- gedi ügyvédet az Ítélőtábla
annakidején három hónapi temi olasz szakcsoportja szertestületben.
fogházbüntetésre ítélte csa- dán délután 5 órakor az olasz
— Nem lehel többé újság- lásért. Az ügyvéd a közel- intézet helyiségében, Ady-tér
író. Uszító cikkeiről vált múltban
' újrafelvételi©! 1., II. emetel, össze jövetelt
hírhedtté Csáki Lajos volt próbálkozott.
A
szegedi tart, amelynek keretében KoJvásárhelyi hirlapíiró, akit a törvényszéki Lázár-tanácsa •at-KaszIner Jenő az uj olasz
felszabadulás után az iga- az újrafelvételi megtagadta. könyvekről. Nagyiványi Féke
te, Donizetti halálának százazolóbizol Iság állásvesztésre
dos évfordulójáról emlékezik
x
Evőeszközök
Hungária
itélt. Csáki ezt az Ítéletet
meg, majd Bajnok Ferenc és
megfellebbezte, de látva a Edényház.
— Tilosban a tehén. Va- Lórexicz Kornélia Donizetüreménytelen helyzetet, a felárlákal énekeinek. Obermayer
lebbezési visszavonta.
Igy sárnap reggel Császár Péter Erzsébet Boíto évfordulójáról
mezőőr
a
Rókusi-Feketefőlbeszél és Bdito áriákat énekel
az igazolóbizottság határozata jogerős és újságírói pá- deken a tilosban talált egy Lorencz Kornélia. A xongoralyán többet nem működhet, tehenet és kihajtotta onnan. Msérelet Luiejl Reuzi, a zeneA telién gazdája, Avranoff akadémia tanára látja cl.
— Az MNDSz szatymazi Illés bolgárkertész felesége
— A Honvéd Szabadegyetem
icsoportja csütörtökön délután ezért
alkalmazottaival előadássorozatának keretében
l é i 3 órakor a Preszly-viltá- együtt rátámadt a mezőőrre dr. Elek Tibor alezredes, a
Jian lévő székházban " ülést és azt falécekkel összever- Hadbíztosi Akadémia nevelőlart amelyen Berezvai Imosztályának vezetője >18-18. a
s-éné megyei titkár beszámolót ték. A verekedők ellen meg- forradalmak esztendeje* cimindul
az
eljárás.
.tárt, Nagy Enűréné pedig a
mei ma délután 8 órakor elő•második nőt
kongresszusról
x Hungária
Edényház adást tart ta egyetem Advbeszél,
téri ebSrdÓlermé&cii.
Tisza Lajos-körut 55.
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Ez a 12 találatos totószelvény:
2:1 Magyarország—Csehszlovákia
í
0:0 Albánia—Magyarország x
1:1 Prága—Budapest
x
3:2 Középmagyar—Morvaország
fl
6:2 Magyar-Cseh Ifi
1
4:2 Postás—Peruc
II
0:0 Triesztlna—Torínó
x
1:0 Modena—Milánó
1
2:1 Lazio—Bologna
1
3:1 Juventus— Róma
1
9:1 Keletszlovikia—EsZatmafiyar
fi
4:1 Mezőkémia—Sopron
1
A szelvények kőzött 48 darab 12 találatos van és ezeknők darabonkínt körülbelül
2440 forint nyereménv jut. 11
találatos szelvény 1019 van
115 forintos nvéreménnvei. 10
találatos 7089 van, egyenkinl
16 forintos nyereménnyel.

II. oszlatv: Tisza—Dohánygyár 1:1 (1:0), Postás-Kinizsi
3:0 (1:0), SzFIE—MKUMTE 2:1
(1:1), BSE—József A 2 0 (0:0),
Aisóközpont—Honvéd 2:2(0:0),
Móra—VASÉ 3:0 (1:0), Rákőczi-SzATE 6:0 (1:0).
Ifi:Rákóczi—SzATE 6:1 (5:1),
BSE—SzFIE 0:0, DKMTEu.
SzAK 3:0 (1:0).

EGYÉK SPORTEREDMÉNYEK
Atlétika. A SzEAC rendezte
meg vasárnap a kerület egyesületi bajnokságának első fordulóját, amely során Vcszelovszky 180 cm-es magasugró teljesítményével kiváló eredményt
ért el. A különböző számok
győztesei a következők: 100
ra. női Karácsonyi (Szt. Erzsébet-gimn.) 14,8 mp, 100 m.
férfi Szabó (SzEAC) 11.9, magasugrás Faragó (Szl. Erzsébet)
135 cm. magasugrás férfi Vcszelovsz'lcy (SzEAC) 180 cm,
Szeged—Ferencváros lipp- hármasugrás
VcszelovsrtiV
szel vényünk szerda! számunk- (SzEAC) 12.40 m.
ban
Kosárlabda. Tisza-VAC NB
Hét kérdésre kell felelni ol- II. férfi 53:15 (20:8), SzEACvasóinknak a csütörtöki Sze- BVESC NB II. női 93:S (45:6),
ged—Ferencváros
mérkőzés MAFC—Postás NB I. férfi
előtt. Ez a hét (kérdés a nézők 44:38 (23:24).
mérkőzését jelenti. Ezzel s
Kecskemét NB
tippversennyel a nézőket ré- II.Labdarúgás*
válogatott—Szeged NB II.
szesévé tesszük a nagy baj- válogatott
3:1 (3:1), Szöged ISK
noki találkozónak. Hét kérISK válogadésből álló szelvényünk szer- válogatott—Makód
tott 3:2 (2:2), VAOSz-Itübekdal számunkban jelenik meg, házi
3:1, Dohánygyár—
amelyet kitöltve 'kiadóhivata- OSL EPOSz
SzMTE kombináll—
lunkban (Kárász-utca 6) ugyan- Deszk0:0.
válogatott 2:2,- Lemezcsak szerdán délután 3 óráig gyár—Szikra
5:2 (3:01 üzemi,
keli átadni. Dijaink: egy ötös PVSK—Szolnok
3:0 (1:0) vasuj futbaliabda és néhány szép- utas kupa.
Irodalmi könyv. A mérkőzés
Teke. Tisza—Csepel férfi NB
legyei elővételt kedvezményben ugyancsak szerda délig 1. 3067:3060, VAOSz-SzAK
válthatók kiadóhivatalunkban. férfi I. oszl. bajnoki 3184:
A Szeged ulolsó előkészítő ed- 3111. Jók: Pópily 429. Berek
zését ma délulán tartja Újsze- 429. Fekcle 112. Tóbiás 407,
geden. Vasűrnap a csapat Oros- illetve Vadász 418. Bodó 405
házán vendégszerepelt, ahol az és Szögi 400 fával.
OMTK-val szemben 1: l-es dön- Vivás. Armenlanó Ede vivóakadémiája nagy érdeklődés
tetlennel végzel I.
mellett zajlott le az ipagtosMagyarország—Csehszlovákia lületben. A legtöbb lapsol
Menning Eva és VVallhcrg Ti2:1 (1k»)
bor aratta kiváló teljesítméA mérkőzést 37.000 néző nyével. — A Balkán Kupa jáelölt játszották le azüllői-uton. tékok során Bukarestben ElekVálogatottunk az első félidő- Ilona nyerte a női tör egyéni
ben több góllal is győzhetett számát hét győzelmével. A
volna, szünet után visszaesett, párbajtőrben Rerrich Béla lelt
igy a 2:l-es eredménnyel me>t> az első 8 győzelmével.
lehelünk elégedve. A gólokon
A Magyar Szabadságharcos
Egresi, Deálk 1. és Schubert SzBvelség 30-án,
vasárnap
osztoztak.
nagyszabású országos lövészversenyt rendez n VnsulasÚjszeged hengerei!
stadionban levő céllövőpályán.
A kerületi 4>njnokság első A versenyen elindulnak az
osztályában csak négy mér- olimpiai keret tagjai is A verkőzést játszottak
vasárnap, senyzők ölalakos gyorstüzelőamelyből a legérdekesebb az számol is 1/emulálnák, amelyÚjszeged—Postás találkozó volt. ben a Szövetség legjobbjai
Bái* a Postás nagy mumusa löbbizben túlszárnyalták a vivolt a bajiiokjelöltnek, a mér- Lágreikorflöl. A vidéki céllövők
kőzés csak fgy félidőig volt selejtező elövcrsenyét szomnyilt, mert szünet után az uj- baton tartják meg.
szegedieknek nagyon kijött a
Sporlszcni'nár'nni. A Na.uylépés és könnven intézték el szegedi Megyei Népi Sportbiellenfelüket 6:0 (1:0) arány- zottság ma esle 8 órakor a
ban, A többi eredmény a kő- Káivin-lér 6. szám alatt sporivetkező: KAC—SzEAC 3:1(2:1), gzemináriuniot tart. amelyre
Rákóczi—SzATE 5:1 (3:0), Hon- meghívja H szeminárium tagvéd-Battonya 4:3 (2:0).
jait.

Szeged—Ferencváros
mérkőzésre — május 27-én, csütörtökön délután 5-kor
- a Vftsutas-sladionbau — kedvezményes jegyek a" Délmagyarországi kiadóhivatalában kaphatók. Állóhely 3
forint, ülőhely 8 forint.
x Gyors- és gépírás tanfolyam (6 és 10 hónapos), kezdődik főigazgatósági engedéllyel a dolgozók részére
rendkívüli
kedvezményes
áron. Előadó: dr. Rózenbergné Grünwald
Klára.
Hetenként 8 óra gyorsírás,
4 és fél óra gépírás. A két
tárgy 'együttes fandija havi
28 forint. Jelentkezni nDélmagyarország
kiadóhlvalában lehet.
x Fém- lemez-, szed Is
huzal utalványok az Ipartestületben az iparosok részérv átvehető.

x Iparosok
figyelmébe !
Üzleti leltár és mérlegkészítésnél irányadó szabályokra, továbbá az Illetményadóra, illetményt öbbletadöra,
jpycdélemtöbblelad'óra
vonatkozó rendeletek megtekinthetők a> Ipartestület
hivatalában. Tarján Tibor «.
k, mu. főtanácsos,
hatósági biztos.
x Bálalj érettségi vacsorát
rendezz© a Vigadó torraczAn. Minden «ste harcsát
halpaprikás, tánc
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(•) Kacagó Délulán. MáS*irthÍM.Ftim-Művéstet
jus 27-én délután 4 órakor

•1

Párihirek

ember és a munka. 13.15: A százalékra rug. A május havi
házi-együttes játszik. 14.10: ítlelméiiyadöt junius 15-ig l'J
Csempészek. 14.30:
Ifjuságj százalékos kulccsal keli JaszáKcrUteH, üzemi öklalásTcJe Énekkarok. 16.00: A magyar- mitaní.
lősök és szemináriumi liizál- országi szkíták. 16.20: Lehár:
A kiskereskedelem
részémíak részére íf szo&ísos csü- Garabonciás. IG.30: ».\z Er- Kői előterjesztett leglényegetörtöki értekezletei
28-án, dő Hangja 16.45: Szlafin-dijas sebb javaslatok: A kiskereske-,
pénteken 8 Órakor tartjuk a szovjet uők. 17.15: Szít küldi dők ugyanúgy kiszolgálhassák
Kálvin-tért székházunk nagy- szívnek szívesen. 18.15: Né az állami totezméuyefet wWtá
vay Ilonka zongonidk. 18.45 gl nagyfogyasztóikat, mini az-"
termében.
Dunavölgyl 1 Urad6. 19.10: Köz- előtt. Az államosított váilataA kerületi pártszervezetek vetítés
Nemzeti Kamaraszín- fok termetvényciket a jövőkádeYvezelöi szerdán délután házból: a >
Warrcnné mester- ben is a kiskereskedőkön' ke-'
5 órakor feltétlenül jelenjenek sége*. 19.45:
Hirek, sporllu- resztül hozzák forgalomba és
meg Arany János-utca 2. szám rck. 20.50: tlirck
oroszul. — ne közvetlenül adják él a váalatt, a káderoszláiyon.
21.45: Hirek. 22.40: Magyar sárló másik állami intézménynóták. 23.15: >Estó későn 'ra- nek. Ha az államosilott gyá'rgyognak a csillagok*.
Vállaiatok közvetlenül is kinagyfogyasztókat,
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai szolgálnak
tea. 18.00: > Liszt magyar or-akkor kiskereskedői áron áru18.45:
Magyar sítsanak, mert különben a kisBUDAPEST 1. 5.30: Hajnali z. gonaművei*.
nóták.
19.00:
Korunk
zenéje. kereskedelem teljesen elveszti
6.30: Falurádió. 6.15: Reggeli 20.00: Tarka-barka
muzsi- forgalmát. A kiskereskedők is
torna i7.00- Műsorismertetés. ka. 20.30: A Rádió Szabadkapjanak meg minden olyan
9.55- Áttelepítési kormánybiz- egyeteme. 21.15: Hangos Hir- kedvezményt amelyet az áltosság közleményei.
10.00:
21.30: Tánczene. 22.15: lamosilott vállalatok detailiizHirek. 12.00: Harangszó, hí-adó.
Beethoven:
Szimfónia. — lelei íqegkapnnk.
rek. 14.00: Ilirek. 15.15: Rá- 22.45: Vita II.
arról,
amit halA MAV. állandó díjszabási
dióislkola: 15.55: Műsorismer- lottunk.
r
bizottságának inosl megtartott
tetés. 17.00: Hirek. 20.00: Híülésén a KISOSz tiltakozott az
rek, sporthírek. 20.20.- Hirek
ellen, hogy a vagonok ki- és
és krónika oroszul. 22.00: Hia kereskedők körek. Mit hallunk holnap? 0.10Kiskereskedő
Hirek berakásánál
telesek tegyenek a MAV alkalHirek és krónika franciául.
mazottait igénybe venni. A ke0.20: Hírek és krónika angolul.
Ma délután 6 órakor a ka- reskedők saját alkalmazottat
mara
nagytermében,
a
KISOSz
BUDAPEST II. 18: Hirek.
szakszerűen látták el hzt n
előadássorozatának keretében munkál, ellentélben a M\Vv
21: Hírek.
ifj. Komócsin Mihály, a szak- alkalmazottakkal. A jövőben a
Kcátl. május 25.
maközi bizottság titkára >Az ki- és berakást saját alkalma1
BUDAPEST I. 7.20: Reg- államosítás gazdasági követ- zoltaifckat Végeztethetik majd'
kezményei*
dmen
tart
előgeli zene. 8.00: A Világ legnaa kereskedők. Ezenkívül szógyobb könyvtára. 8.15: Hang- adást. Áz érdekképviselet fel- vátette a KISOSz a holtfuvar
hívja
tagjait,
hogy
az
előadálóm ee. 8.30: Izraelita vallákérdését, mert igen gyakori
sos félóra. 9.00: Tungsram ze- son nginéi nagyobb számban volt, hogy a MAV a szükségesnekar játszik. 12.15: Küllei jelenjenek meg.
nél nagyobb kocsit adott és
Angéla 'zongorázik. 13.00: Az Akinek a 'Közmunka váltság a löbblelfuvar
megtérítését
kivetésével kapcsolatos pana- kérte.
szai vannak, forduljon tájéAz illelményadóról
szóló
koztatás végett az illetékes most megjeleni kormányrenszakosztály duókéhoz.
delet ugy intézkedik, hogy a*
A május első napjától kezd- alkalmazottak me'gtéritett közmázolási és butorfénydZést elsőrendűen. jutánvosan vállal ve kifizetőII illetmények után munkaváltsága nem esik illetSCHEMMEL és CSOMOR. Szt. ur. iüelményadő az eddigi 10 ményadó, sem iltelménylöhbszázalékos kulcs helyett 12 lctadó alá.
Islván-lér 7.

a Dohánygyárban a Magyar
színház
Múzsa rendezésében a Sze' A magyar szellemi újjáépítés gedi Nemzeli Színház műköt igen fontos tényezője, az vészeinek
közreműködésé(egyelem és a szinliáz folis vel másfél órás kacagó m ű
tnerte egymásra való kölcsön sor lesz. 90 filléres egység(hatásának feltétlen sziokségea- ára jegyek a Magyar Múiségét és helyességét. Az u}
inagjmr saánhazmüvészet fel- zsánál, a Délmagyarország
iadata közölt első helyen áll kiadóhivatalában kaphatók.
a közönségnevelés nenéz és Utána a nagy meccsre lehet
(felelősségteljes munkája. Ebbe menni.
la munkába káván bekapcso(*) Dalárda helyett énekkar.
lódói a jövő vezető 'érlejmt- A Magyar Dolgozók Énekkarai«ége: n mai egyetemi fiatal- nak Szövetsége akciót indított
ság.
annak érdekében, hogy a maA mullban igen laza volt a gyar kórusok megnevezéseikkapcsolat szinliáz és egyelem ben ne használják többé a
(között, ennek a laza és szinte dalárda kifejezést. A Szövetaz értlrklelenségbc
süllyedő ségnek az az álláspontja, hogy
kapcsolatnak n megerősítését a németes dalárda szó helyett
és kiépítését tűzte kl céljául énekkarainkat dalkar. férfikar,
sí Szegedi Egyetemi ifjúsági vegyeskar, női kar, dalkör, dalSzövetség és á Szegedi 'Nem- egylet, dalosegycsület, stb. elzői i Szinliáz vezetősége. Both nevezéssel jelöljük meg.
Béla igazgató messzemenően
támogatja a szinluiz és egye
lem kapcsolal/maik szorosabbá
télelét és leliclővé Icsri hogy
iz egyetemi' ifjúság a jövőben
szervezett színházi bérlet keretében rendszeresen látogatmájus 29-én, szömbalon
hassa az előadásokat. A kezesle rét 8 órakor a Nemdeményezés időszerűségét és
zett Színházban
jelentőségét igazolja az az érdeklődés. amellyel a dolgozó
tömegek egyre tudatosabban a
szinház felé fordulnak. A ha1 adószellem fi egye le mi fiatalCimü vígjáték.
ságnak is az egyre szélesebb
néprétegeket felölelő uj színKedvezményes jegyek ki
házlátogató közönség soraiban
üíárölag az Ipartestületvan a helye. Az egyetemi fiaben kaphatók.
talság elhatározta, hogy szakit
nz eddigi káros passzivitásával
5s aklivan részt kíván venni
Meghívó
a színház felelősségteljes köa Szegedi Vendéglősök Szikzönségnevelő munkájában.
vízüzem Szövetkezel ének 1918.
A helyes szinházpoLitikában évi május 31. napján délután
Méreya világnézeti
céltudatosság 4 órakór Szegeden.
művészi vetülete érvényesül és ulca 18b., szám alatt a válhelyiségében
Ugyanez a világnézeti céltuda- lalat hivatali
tosság jellemzi a nemzet poli- megtartandó
tikai életébe ogvre fokozottabban l.lf< kapcsolód 6 egyelem! rendkívüli közgyűlésre
ifjúságot is. A nyilvánvalóan melyre a szövetkezet t. tagreakciós. passzivitásra biztató jai ezennel meghívatnak.
-fogeaekozas
m EGY ió ál [apóiban lévő tűz- A VÁROSI adóhivatalból lene politizálj!* jelszó túlhalahely es egy mély gyermekko- védésből valaki elvitte levél Tárgysorozat:
dott álláspont az egyetemen és
tárcáin Márki ímre névre szóló
1. A határozatképesség meg- VIDÉKI szállodai étteremhez csi "eladó. Polgár-utca 18.
a színházban egyaránt.
dolgozni szzerető társat kere- EGY jó állapotban lévő mély fontos Iratokkal. Aki civillé
állapításit.
Az egyetemi fiatalság fel2. A* szövetkezeti alapszabá- sek. 12 évi bériét összege a gyermekkocsi etadió. Vásárlie.- sziveskiedjéJe a benne lévő
adata az. hogy érdeklődésével lyok 4, 8. 13, lő. 17; 21 ésháborús kíárok helyrehozatala, iyi-sugárut 62 'és Rőzsa-u. 1. címre vagy a kiadóba eljutés világnézett állásfoglalásával 28. §-ain4fc módosítása a szö- aminek már 86 százaléka meg- NATIONAL kassza, üílelberen- tatni.
egyrészt Irányító hatással le- vetkezeti törvény rendelkezé- történi. Társuláshoz 35—40 dezés, mérleg ela'dó. Cim a
gyen a szinház müsorpoUtiká- seihez képest.
ezer fociul szükséges. Érdek- kiadóhivatal nan.
és ékszerész, ,
jára, másrészt, hogy komoly
3. Az alapszabályok 2. §-ánakl lődül: Babos órásnál. Kígyó- CSANAK, húrompaláhkos, egy Kárász-utca 14. Keresek karmértékben támogassa az arra módosítása (a szövetkezel tár-utca 3.
itárevcz'ős eladó. PolgSr-u. T.,
és zsebórákat (veckerórát is),
érdemesnek nnilalkozó színhá- gya szlkviz előállítása és ér- 997 946 47. sz. GySfsirásf. I. 4 .
zat a dolgozé tömegeket fel- tékesítése) és az alapszabályok gépírást, helveslrásl a .Major EGY kg. akácméz 12.40. Négy- ezüstöt, brllliánsékszereket maölelő uj közönség kialakításá- Xlf. fejezeténeik- módosítás* gyorsíróiskolában tanuljon. — kerekű kézikocsi eladó. GuZi gas áron. Ora- és ékszferjavtban.
i
fű szferű z I el, Boldögasszö'ny-SU- tást vállalok,
(hirdetmények a
Szegeden Szeged. Bocskay-utca 4.
oOo
*'
l megjelenő
'Délmagyarország e. POLOSK VIRTÁSI garanciával giírui.
CIPŐT olcsón Jót, nagy váv^gez a Cián vállalat. Fekcte<*) Vaftiy Vftlor szíkfo*la- napilapban teendő közzé).
EAKA*
lasztékban Prnngel és Bei-ko'4. Esetleges inditvánvok.
sas-űlca 10.
Inja a l>H£«Hics-TirsasÍg£au.
Szeged, 1948 május ' 20. RONGYOS, piszkos uyaréenikl- SZIVÁRVÁNY kitérőnél lévő vltstéL vásároljon! SzéchenyiV Dugonics-Társaság vasárnap
tér 8.
•lelulán felolvasó ülést renA r, Igazgatóság.
jél ujjáataMtom. Nysrk'fcendŐ- emeleti szoba-konyhás lakiádezett, amelyen VasZy Viktor
som elcserélném megfelelővel,
Jegyzet: A közgyűlésen csak klbtfka, Kelemen-utca 5., í.^
igazgató, karnagy tartotta meg szövetkezeti tag vehet részt. emelet 1.
esetleg uj szegedivel. Déli fekNyilt
tér*
székfoglaló értekezését. Vaszy' A tárgysorozat 2. pontjában
vésű* jeiigére.
RELVAROSBAN
lakó
család1
Nilttor székfoglalójában rösz- felveit alapszabályul ódositások
BÚTOROZOTT szerény kis
nak
jó
megélhelést
tudnák,
adlelcsen ismcrielte áz opera fej- tervezete a
í 1.000—1947.
szoba ágynemű nélkül egy
Az oroszországi kégyeltenlődését annak keletkezésétől Korm. sz. rendelet érteimében ui. Kinek nincs foglalkozása* fiatalember részére kereste- kedések
miatt vád alá helyenapjainkig. A felolvasó ülésen a szövetkezet hivatali helyi- jeligére.
tik a Kossuth Lajos-sugárut zett Szabié Imre
fölvadhagy
szerepeli még dr. Madácsv ségében a tagok óllal megte- BEJÁRÓNŐT felvesz napi pár környékén. >Szeréoiy* jelige,
nem azonos a volt 55. lég'*.
'órai
elfoglaltságra
özV.
Sándor
László és dr. Erdőd! József.
kinthető.
Vjneéné," SZenUtáromság-nlca UTCAI bútorozott szóba', csak t&. 0. (flí. föhadnanj-ával. S-flaférfi részére azonnal kiadó. bó Imre bíanktttílvísftlővej.
17., jelentkezés 9 órától.
Polgár-utca 16., II. ettí. 6.
m. swütá imréaé. ltmóttA S i a m f l l N e m ű t ! S z i n h á z hsU m f i n o r a :
m
a h u . v e t i i 1 a ELCSERÉLNÉM kéLszobús, al- íiw 20. szám.
kovos, szc'gcol iakás.omal buKedtt. 25-én este Tél 8-kot': Illámé Srhieehi, Divertimen- REK AMIÉT, öltomán l. és min- dapesti vagy pestkörnyéki 2
E rovatban
közöltekéri
to, Csárdajelenet. K M. den kárpitozott bátort, javítást szobásért. Ugyanott aszlalos:- sem a szerkesztőség, sem a W-,
i i
i . • , ;
bérlet.
is olcsón és jól készít: Szeles szersziímok el adók. Felsőtísza- adóblvntai felelősséget nem
Szerda, 26-án este fél 8kor: Mélyek a gyökerek. Szeirfz. kárpitos, Attila-utca 2.
part 6., emelet bal, 1. ajtó. vállal
díszelőadás.
TAVASZI elpö ctlvalujdonságok MAGÁNOS ur répzére tül&uCsütörtök. 27-én Csle Tél 8-kor- Iiiuaa v Héj., D. I. 20.
minden színben, nagy válaszbnlorozOll szoba kiDÉLMAGYARORSZÁG
Céutek. 28-án esle fét 8-kor: Mélyek a gyökerek. IC. M- tékban érkeztek I Angéla cipő- bejáratú
adó. i'olgár-utea 18.
politikai napilap.
bérlcf.
| szalón. Széohenyi-lér.
SZÉP
tiszta
bútorozott
szoba,
Szombat, 29-én délulán 3-kor: János vil ti. Ifj. előadás.
TRIUMl'II 350-es, jó állapol- fürdőszoba- és konyh ah asznáFelelés szerkesztő: ' .
Szombat, 29-én este fél S-fcor: itfrgra (rtennek. íp előad. ban olcsón eladó. Valéria-tér tattal kianö. Fodor-utca 20.
DR. ANTALFFY GYORG*
.Vasárnap, 30-án délután 3-kor: János vitái. Tanyai ifj. előad. 14., I. cinciét 6.
GYÖNYÖR C
sZobn-konyhás,
Felelős kiadó: "
.Vasárnap, 30-án este fél 8-kor: Mélyek a gyökere-. D. 1.21.
fürdőszobás belvárosi laisűso- "
DR. ZÖLD SÁNDOR
ant elcserélném 'kertes kis
Cim: női szabó- Szerkesztőség: Jókal-ulcsr (4.
e l a d ó . Cim a kiadóhivatalban magánházért.
üzlel, Feketesas-ulca 13.
Felelős szerkesztői telefon: 49*.
STRANDKAIUN eladó, esetleg RUTOKOZOTI szoba fiirdö- Szerkesztőségi telefon: 103.
4!sütörtök, 27-én este fél 8-kor: János vlféA D. f. 20
szobalvasználaltal kiadó. Par[Vasárnap, 30-án este fél 8 kor: .Mélyek a gyökerei. D. I. 21. bértieadó. Meglekínlbétő: Ke- lizíin-utca
30., földszint .5.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
lemen-utóa 5., udvarban.
Kérjék a bérletekel 26-án
esle 8-tól: 673.
KELETI és magyar perzsactólig átvenni.
szőnyeget nagy választékban, s s k i t ö n r c i f k í s
Hétfőn, 31-én csle fél 8-kOT: János vHéfc 1). II. 20.
Kiadóhivatal: Kárász-utca »
lettétetek
Kérjük a bérieleket 2C-án kedvező fizetési
Telefon: 325.
mellett vehelŐK. Modern kép- BÉLYEGEIT legjobban nálam
délig átvenni.
szalóu, Kígyó-utca J.
trtékesittieti. Falus hélyegkeJegyek kaphatók, bérletek vótthatót a Magyar Múzsánál EGY szép nagy gitár eladó. reskedés. a fogadalmi tem- A Hírlapkiadó Kfl. nvomása.
4
,
-* DéltnflgyarQnwSg fciattédiivalalában
F.-vezcttl- KONCZ lAS'/.l.Ó.
Báika-ulea 8. szám.
plomnál. Iskola-utca 29.
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