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Nagylakai
a szegedi
ügyvédi kamaráöaa
Szeged, 1948 jun. 1. Kedd.

Hatalmas győzelmet aratott Csehszlovákiában

a Nemzeti
Prága, május 31. Csehszlovákiában vasárnap tartották nieg a nemzetgyűlési
választásokat,
amelyeknek
egyben népszavazási
jellegük is van a Nemzeti Arcvonal politikája mellett vagy
ellene Az ellenzéki csoportok sehol sem tudták megszerezni az önálló jelölőlista
benyújtásához
szükséges
aláírásokat. Igy a Nemzeti
\rcvonal pártjainak
közös

ujabb hadlffogolyvonatof vár Debrecen

Arcvonal

Máramarosszigeiről jcloulik :Az átvevő állomáson
négyszáz hadifogoly tartózkodik. Debrecenbe érkezésiik
kedd estére várható. Ujabb hadifogoly szerelvények érko
zését is jelezték,
főleg Moszkva és Leningrád környékéről.

listájával szemben szavazást
a Nemzeti Arcvonal jelöcsak üres lappal lehetett folőlistájára esett.
ganatosítani. Az egységes Az üres lapok száma 772.300
lista igen sok helyen "a sza- volt. A végleges eredményt
vazafok\száz százalékát megkedden délelőtt hozzák nyilkapta. i
Farkas Mihály:
vánosságra.'A választás napMint a belügyminisztéri- ján több mint 70 külföldi
um közli,
újságíró tartózkodott Práaz ország egész tcrülelén ában és közölték az angol
7,204.000 érvényes szava- s francia újságírók, hogy
zatot adtak le,
ebből a szavazás rendzavarás nél6,4.11.000, azaz 80 százalék kül történt.
Megalakult az MDP nagybudapesti és pestmegye'

Az általános
a népi állam

t

nevelés
feladata

szervezete

Telaviv körül tombol a harc
Gromiko

az angol

A Biztonsági Tanácsban
Gromiko szovjet kiküldött a
palesztinai harcok azonnali
beszüntetését kövelelte, ez a
javaslat azonban, dacára annak, liogy Amerika és Franciaország csatlakozott az indítványhoz, Anglia mesterkedése következtében nem
kapta meg a szükséges kétharmad többséget. Igy aztán a tanács azt az angol
javaslatot fogadta el, hogy
- n hadviselő feleket felhívják: rendeljék el négy
hétre az ellenségeskedések beszüntetését.

álszenteskedő

politika

harci zaj, az újvárost a Ha- megdöbbentőnek
látja a
gana,csapatai tartják kezük- helyzetet és erélyesen köveben.)
teli az angol politika megváltoztatását. A Times and
Az angol sajtó
Bevin eilen Tide egyenesen becstelenAz angol sajtó élesen tá- nek minősiti Bevin politimadja Bevin Palesztinával káját. A Daily Worker az
szemben követett politiká- angol külpolitika gyökeres
ját. 'A Tribüné egyenesen megváltoztatását követeli.

aranykoszorúval iilnfeffe ki Dinnyést
egyéves miniszterelnöksége alkalmából
a köztársasági elnök

Gromiko az angol javaslaBalatonlelle, május 31.
tot álszenteskedésnek minő- Tildy Zoltán köztársasági
sítette, amelynek végső cél- elnök hétfőn ünnepélyes kija az, hogy az araboknak hallgatáson fogadta Dinnyés
időt engedjen további táma- Lajos miniszterelnököt, midások előkészítésére. Ugyan- niszterelnökségének
első
ennek az álszent politikának évfordulója alkalmából. Üdmegnyilvánulása volt az Is, vözlő beszédében
kiemelte
hogv Austin amerikai dele- azokat a nagy eseményeket,
gátus az arab államokra ls amelyek a magyar demoki akarja terjeszteni a had- krácia elmúlt
"esztendejét
köteles korban lévő ifjakra emlékezetessé teszik. Mindevonatkozó palesztinai beu- nekelőtt megemlítette a hátazási tilalmi javaslatot. Ez roméves terv megindítását
a beutazási lilalom egyedül és annak megvalósítását aláa zsidók ellen irányuk Az támasztó gazdasági intézkeamerikai fegyverszállítás! tilalom is az araboknak kedvBz.
Igy készíti elő Anglia

a fegyverszünetet
Ugyanakkor, amikor az
angolok a fegyverszünetről
tárgyalták, Basra kikölőjén
keresztül 30 páncélost és tömérdek más fegyvert szállítottak a Palesztinában harcoló iraki hadsereg számára,
Telavíví jelenlés szerint a
palesztinai
hadműveletek
súlypontja Telaviv felé tolódott cí. Az iraki csapatok
megközelítették ujabb tíz
kilóméterrel Tclavivot, viszont a várostól északra a
zsidók egy katonai támasz*
pontot foglaltak el. Ugyancsak Telaviv felé tőrnek a
I ransjordániai arab légiók,
valamint az egyiptomi csapatok is. A súlyos harcok
mindinkább légierőktől támogatott páncélos csata jelleget öltik magukra. Jeruzsálem óvárosának elestével
a városban elcsendesült a

ellen

déseket, a bankok és nagyvállalatok
államosítását
Szólott az év folyamán kötött nemzetközi szerződésekről, kiemelve a Szovjetunióval kötött barátsági szerződést.
A köztársasági elnök ezután átnyújtotta a miniszterelnöknek kiváló érdemei
elismerései jeléül a köztársasági elnöki elismerés aranykoszoruját. Ezúttal első ízben adományozta ezt a magas kitüntetést.

Kommunista előretörés
a bajor választásokon

München, május 31. Bajorország 41 városában vasárnap tartották a törvényhatósági választásokat. A választások eredménye a következő : Szociáldemokrata

párt 275.776, Keresztény szocialista egyesülés
165.157,
Bajor párt 139.113, kommunista párt 89.883, demokrata
párt 67.758, több kisebb párt
155 .357 szavazat.

Csak röviden
Alsóközpoiitoii
vasárnap
délelőtt a Nemzeti Bizottság,
az UFOSz és az
MNDSz táviratilag foglalt állást az iskolák államosítása
mellett.
Az

arab

légióban

szolgáló

brit tisztek és műszakiak száma 225, nem pedig 37, mint

Bevin mondotta.

Julián Huxliy, az UNESCO
vezetője, felesége és munkatársai kíséretében
junius
12-én hivalalos látogatásra
Budapestre érkezik.

Komaromi László rend őralt ábornagy két éve vezeti a
vidéki főlmpitánvságot, ebből az alkalomból sokan üdvözölték. '
lliri-arcslbcíi megkezdik a
törvénykönyvek és a közérdekű közlemények
magyar
nyelven való közzétételét s
egyben tervbevették románmagyar jogi szótár készítését.
Az 1941 elölj beszarábiai és
északbukovinai elköltözött lakosok repatriálhatnak a Szovjetunióba családjukkal együtt
a Szovjetunió költségére.

Budapest, május 31. A K'öböi József elnöki megMagyar Kommunista Párt nyitója után Horváth Márés "a Szociáldemokrata Párt ton elvtárs, a Szabad Nép
pestmegyei
szervezetének felelős szerkesztője hangsúegyesülés
funkcionáriusai
vasárnap lyozta, hogy az
tartották cgyesitő konferen- nem old meg egyszerre minciájukat. iA konferenciát Há- den kérdést. A tömegek a
zi Árpád alispán
nyitotta megvalósulás közben értik
párt
meg, majd Farkas Mihály meg csak igazán a
elvtárs, a MKP főtitkárhe- programját. Az egyik fellyettese mondott beszédet. adat
Hangsúlyozta, hogy nem
az egyház paktálja mögé
kommunista erőszak" hozta
bújó reakció megsemmilétre Magyarország
legnasítése.
obb szervezett ereiét: a
Horváth Márton
ezután,
agyar Dolgozók Pártját,
ismertette Pál István tolnahanem/
némedi római katolikus is
a munkásosztály harca a kolaig'azgatő és
Szegedi
soraiba furakodott ellen- Margit római katolikus iskosellen,
lai tanítónő
nyila '.kovatálj
A' Magyar Dolgozók Párt- amely közli, hogy a lielyf
ja biztos kézzel vezeti majd lébános iskolasztrájkra szóa magyar munkásosztályba lotta fel a felekezeti pedamagyar dolgozó népet a gógusokat/
szebb, boldogabb'
magyar
— Megkérdeztem: mi lesz
jövő felé.
A haladás ügyét az szol- a fizetésűnté-k plébános i r ,
ja, ha gyermekeink ne- — folytatja a két katolikus
sét kivesszük a reakciós pedagógus nyilatkozata. —
papok kezéből és átadjuk a na sztrájkolunk ? A plébádemokratikus népi
állam- nos kijelentette:
nak.
bízzanak Mindszenty!,on,
akt erre a célra P i m l l ó
Szabadságol és lehetősédollárt kapott Ami rik d é»»,
get adunk az egyház Számára, hogy a vallásokta- ebből fogja fizetni a lanilótást elvégezze, 'de az álta- kat.
lános nevelés a demokrá— Hogy Lénylcg kapott e
cia. a népi állam feladata. vagy sem Mindszenty Amefolytai la
A Szociáldemokrata Párt rikából pénzt —
képviseletében
Marosán Horváth Márton,—azt nem
György elvtárs kijelentette, tudjuk, d!e tény, hogy még a
hogy "a pestmegyéi szociál- hatmillió dollár sem elég
demokratáknak most az acsalétek az egyházi tanszemélyzet számára.
feladatuk, hogy
Ezután Vágvölgyli Tibor
nemcsak j ó marxistákká,
beszélt a szervezési kérdé-1
hanem jó leninistákká Is
sekről. Bejelentette, hogy a
váljanak.
taglétszám Nagy-Budapc.sl cn
A konferencia ezután meg- az" egyesülés után meghaválasztotta
negyvenhárom ladja a négyszázezret.
rendes és hét póttagbői álló
vál asz tm ánvát.
Egvh a ngu Ne hátrafelé
lelkesedéssel kimondották a
nézzenek —
Magyar
Dolgozók Pártja
Kaposvárott az egyesítő
megalakulását "Pest megyékonferencián RéVal József
ben.
elvtárs beszélt.

S

E

Mindszenty
hatmillió dollárja

— A Kommunista
Part
tagjainak
azt üzenem —
mondotta —, kövessenek e l
mindent, hogy a szociáldemokraták ne érezzék : u j
szervezetbe, lépnek be. A szociáldemokratáknak pedig azt
üzenem, liogy

A munkáspártok nagybudapesti. szervezetei vasárnap
tartották az
Újvárosházán
egyesítő küldött közgyűlésüket. A kormány tagjai közül
Szakasits Árpád miniszterelnökhelycttes, Rajk
László
ne hátrafelé nézzenek, habelügy-. Molnár Erik külnem előre . . .
ügy- és Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter
jelentek
A Szociáldemokrata l'á 4
meg a fellobogózott díszte- központi kiküldöttje, Ré\ é ; *.
remben.
Ferenc beszéli ezután.

D G L M A G V A K O It S Z A «

A

pápa

Csalt

rádiószózata
Magyarországhoz

Vatikánváros, május 31. A tában megemlékezett a bu84-ik eucharisztikus világkongresszus 10 évesjubilen<m» alkalmából XII. Plns dália rádiószózatol Intézett MuIgyarországhoz.
A szózatot a
kővetkező
magyarnyelvű
üdvözléssel
vezeite be: Dicsértessék az
Ú r Jézus Krisztus. Kedves,
(jó magyar testvéreim, az euthariszlikus
kongresszus
emlékében szeretettel köszöntelek benneteket.
Ezután lattnnyelvü szóza-

dapesti eucharisztikus kongresszus magasztos ünnep
ségéröl, majd az elkövetkező megpróbáltatásokról, a
háború gyötrelmes éveiről
és a pusztulásról, amely Magyarországot, különösen fővárosát sújtotta.
A pápa ezu án felhívta a
magyar hivők
flgyelmiét.
hogv hitben és jócselekedetekben bővelkedve készüsék
elő maguk és
gyermekeik
számára a béke korszakát.

Nem szerül a szakszervezet!
v'láflczövefséQ eavségét megbontani
G á b o r Pál

előadása

a Szakszervezeti
Akadémián
világszövetség is létrejöhetett.
A világszövetség megalakulásakor Európából, de a gyarmatokról is 71 millió tagja volt.
Az imperialista és reakciós
erők h szakszervezeti világszövetségben szeretnének bomlást előidézni. Olyan tőkés érdekek szolgálatában álló szövetségek, mint az AFL gyengítik elsősorban ezt a nagy
szervezetet. De törekvésük a
dolgozó tömegek ellenállásán
meghiusut.

A Szakszervezeti Akadémia
szombati előadását Gábor Ital,
« Szakszervezeti Tanács főiskolájának igazgatója tartotta
illavc a nemzetközi szakszervezeti mozgalom egységéért*
Wmmei
A fasizmus uraló inra jutása
Ulán — mondotta többek közölt — a munkásság mindinkább összefogott. A második
világháború nialt egysége erőtódött, igy 1915 tavaszán Páfisbnn már a szakszervezeti

A kisipari szövetkezeti
mozgalom
a népi
demokráciában
Az O K I S z e l n ö k é n e k e l ő a d á s a S z e g e d e n
A KIOSz és az Ipartestület előadássorozatában hétfőn dr. Gelléri Gábor, az
Országos Kisipari Szövetkezet (OKISz) lntézőbizottsá[ának elnöke beszélt a kis! pari szövetkezeti mozgalomról a népi demokráciában. A demokrácia éppen a
szövetkezeti törvény megalkotásával akarja a múltban
sokat szenvedett és nélkülözött kisiparosság
Sorsát
megjavítani. Az OKISz feladata a nyersanyagellátás,
az értékesítés, n közszállitá-

sok biztosítása, az export és
import megszervezése, a termelési
szövetkezeteknek
modern termelőeszközökkel
való ellátása. Ezek o célkitűzések kapcsolják be
a
magyar kisipart a tervgazdálkodásba. A kisipari szövetkezeti forma
négyféle:
beszerző és ellátó, értékesítő, feldolgozó, valamint termelő szövetkezet. Nem elég
azonban, hogy a kisiparos
dolgozik, részt kell vennie
az'ország újjáépítéséért és n
reakció "ellen folyó küzdelemben is.

Szeqeden i* megalakult
a Radikális Demokrata Pártszövetség
A z uj p á r l követeli
uk iskolák azonnali államosítását
A Magyar Radikális Párt és
n Polgári Demokrata Párt vusárnap délelőtt tözös nagygvii_ lést tartott Szegeden. Beszédet
mondott dr, Gorzó Nándor, a
pestmegye! Nemzett Bizottság
elnöke, dr. Halász Aladár, a
Radikális Párt országos ügyvezető elnöke és dr. Kertész
Béla A nagygyűlés ezután ki- mondotta, hogy
a Hadikéra Itart és a Pótj á n Demokrata Párl a Radikális Demokrata Pártszövetségben Szejeden ts e|ye«ftl,
:A haladó polgárságnak ez az
"«], egységes pártja cél fául
tűzte ki a kormánypártokkal
való szoros együttműködést és
jogos kritikát is csak ugy ktván
gyakorolni, hogy ne kerüljön
F.LVI SZETT vasárnap a
r'liusi körmeneten egy

arany harcsat
A becsületes
megtaláló
kéretik — mivel kedves
emlék — Jutalom ellenében szíveskedjék Pfalré
körut
«©v»'etre elbízni

összeütközésbe a magyar nép
vezető pártjaival. A Pártszövetség egvuttai tagja kíván
tenni a Magyar Nemzett Függetlenségi Frontnak, a dolgozó
magyar nép egységes, nagy táborának is.
Végűi határozatban
követelte a nagygyűlés a felekezeti bsknlák mfnét előbb:
álfamasttását.

Megalakult
AlsóközponioB
Is

az

MSfMT

röviden

A pesti izraelita hitközség
újonnan megválasztott képviselő testülete vasárnap tartott közgyűlésén elnökké ismét Stöckel Lajost választotta meg.
A* angol szakszervezeti
tanács yorkshirei szövetsége
vasámán 500.000 munkás nevében tiltakozott a kormány
bérpolitikája ellen.
Párfelran vasárnap ünnepelték az 1871-es franda kommunista felkelés évfordulóját.
Ac amerikai oakridgei atomgyár tudósai órabéremé lési követelésüket lő centről 25 centre emelték és sztrájkkal fenvecetörnek
' Frtjües V w o s volt né'net
trónörökös kérte bofandlni birtokalnak visszaadását, azonban
elutasították kérését és birtokai a holland államra szálitak ét
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Hatszáz szereplő a szened országos

népi táncbemutatón
A Magyar Ifjúság} Népi Szövetség Junius 6-tófa nagyszahásu ifjúsága hetet rendez Sze
geden. Az Ifjúsági hét tegld
emelkedőbb eseménye a Junlus
12-én este megrendezendő országos népi tánc díszbemutató
lesz
a
Vasutas-stadionban,
amelynek előkészületei
dr.
Drégely József rendőrezrodes,
48-as megyei főrendező veze
lésévei már nagy ütemben folynak. Az országos győzteseknek

ezalkaioinmai oszija ki Ortutay
Gvnla kultuszminiszter a nagydijakat Az élménynek Ígérkező népi táncbemutatón fcívüi a legkitűnőbb szegedi énekkarok Is bemutatkoznak, valamint az egyesitett
száztagú
rendőr, honvéd és vasutas fúvószenekar. A műsorszámok
mellett látványos tűzijáték is
szórakoztatja majd a közöuséget

A KiOSz védnöksége alá veszi
a Szent József
Tanoncotlhoni
Budapest, május 31. A Kis- adásokat tart a tanoucollhon
iparosok Országos Szabad Szak- han, a kiváló tanoncokat jutalszervezete védnöksége alá ve- mazza és védelmet nyújt azokszl az egyház! vezetés alatt • nak, akikot aemokratikus ma
álló Szent Józsel tanoncott- igatartásuk miatt egyházilag fiihont. A KIOSz szakmabeli elő- néznek.

a szovleteUeues

kormSnvnolWkfl eHen

Né! H m alatt 1200 rfliütiiinhás
esaflatozsti a Szlf-kez Szeneden

London, május -31. A Gallup
közvéleménykutalóintézet jelentése szerint az angol közönségnek 68 százaléka »Nem«- A S z I T h á r o m megyei szervezete követelte
mét válaszolt arra n kérdésre,
S z e g e d e n a z iskolák á l l a m o s í t á s á t
belyeslf-e az angol kormány
A Szakszervezeti Ifjúmun- tyás elvtársat és lovábbi támopolitikáját a Szovjetunió Irákás és Tanoncmozgalom (SzIT) gatását kérték.
nyában.
Nagyszeged, Csanád és CsonEgyhangú lelkesedéssel fográd vármegyei szervezetei kögadták ei azt a határozati jazös, egésznapos választmányi
vasiatot, amely 120 ezer ffÍz egyetem szinvenaláf ütést tartottak vasárnap Szege- Jiininnkás nevében követe'! a
a szakszervezeti székházfelekezeti Iskolák államosíe s a k h a w d a m b z b s s é b ? den
ban. A SzIT közpouti kórusátását.
I F m s í I emelfiefi
nak Indulója utan
Sárvári
A nivós kultúrműsorban
az
György
nyitotta
meg
az
érteVasárnap este az ujszegedi
Amrol-Magyar Jutafonó,
a
József Attila üdülőben tartotta kezletet. A város nevében Dé- n o s z és a móravárosi SzIT
nes
Leó
elvtárs
polgármester
meg az állami Petőfi Sándor
szervezetei, valamint a SzIT
kollégium nagyszámú Ifjúsága köszöntötte' az összegyűlt if- központi kórusa
szerepeltek
júmunkásokat,
ifj.
Komócsin
évzáró ünnepségeit Székely
népdalokkal, népi táncokkal,
Mihály
elvtárs
pedig
a
szakLajos igazgató tartalmas beszavalatokkal és egy jelenetszámoló beszédében megálla- maközi bizottság nevében meg- tel.
pította, hogy az egyetemi ií- ígérte a szakszervezetek támoPerjés!
László a
jusáig színvonalát csak a bal- gatását.
oldalian gondolkozó, komoly, MINSz megyei titkára az Ifközösségi ifjúság emelheti Dr. júsági szervezetek fejlődésé- fl Kálmány Lr» ©s Kör
Csajágjiv Istvánné, a leány- ről beszélt és hangsúlyozta,
uiabb füzese
kollégium igazgatója a kollé- hogy a SzIT fiataljainak a pagium! tudományos pályazatok raszt- és diákiíjusiiggal együtt Sares József tanulmánya Röszka
eredményét hirdette !d, amely- kell haladnia az egységes, depapMkástársüdalsrá"!
nek nyertesei: Csillík Mihály, mokratikus magyar ifjúság táA Kálmán y Lajos Kör l'üzclborában.
Hajagös Erzsébet, Szász Gábor,
sorozatának "harmadik kis taPákiozdI Veronika ás Ungár TiZalai Emil, a SzIT országos nulmánya jelont meg a nabor lellek Az évzáró műsorá- vezetőségi tagja részletes szer- pokban Szegeden. Az első két
ban Sziki Vilma5Csonka Uszló, vezeti és politikai beszámolót értékes füzetet dr. Péter Jdísztó
Donga János és CsílLik Mihály tartott. Felhívta ennek során irta * Mai magyar népismeret*,
nagy sikeri'ci szavaltak Petőfi, a figyelmet a nevelési és ok- és »Egyéniség a népkultúráJózsef AttLla és Illyés verseket. tatási munka
fontosságára, ban* címmel. A harmadik kiMozart Kis éti zene cimü da- ezenkívül az ifjúmunkások ér- advány Seres József szabadrabját Boda Janka, Péter Pál, dekvédelmi kérdéseirőt szólt. művelődési felügyelő tollából
Szabó András és Wambach Ladányi Benedek nagy szegedi jelent meg »A rösz.kei papriFerenc vonósnégyese adta elő. SzIT titkár az eddigi eredmé- kások társadalma* címmel. Az
Végűi a Petőfi kollégium, nz nyekről tájékoztatta a megje- alapos helyszíni, személyes és
Anáthy népi kollégium és az lentekét. Közölte, hogy
könyvtári tanulmányokon feláirami védőnöképző intézet műépülő társadalomrajz igen érSzegeden már 29 SzIT alap- dekcsen mutatja líc ilüs/.kc
vészi népi táncokat mutatott
szervezet inUküdik 1200 Ing- múltját, majd azokat a vá|!#be.
tál. pedig kél hónappal ez- zásoíial, amelyeket a felszabaelőtt esak négv szervezel dulás, a földreform
idézett
milk irt ólt.
elő. Foglalkozik a falu társah
o r z ó - m o z !
A nevelési nvunia terén
is dalmi, 'gazdasági és szövetkeTelefon: 824.
szépen haladtak előre: 90 fia- zeti életévet, valamint művetal vizsgázott le a másodperc- lődési állapotával is. MegállaMa kedden ind'ui
tanfolyam anyagából. Külön píthatjuk, hogy a Kálmány LaMinden Idők
legszebb megdicsérte » gyufagyári és jos Kör igen hasznos munkát
ÍUmmnekct
a rókusi SzIT szervezetet, végez a füzetsorozat kibocsáamelyek elöljárnak a munká- tásával és érdeklődéssel várUj feldolgozást
ban. Varga Lajos csongrád- juk a további füzeteket is,
csanddmegycl titkár a megyei amelyek Juhász Kálmán, KaC H A R L E S BGYER
szólt és bejelen- tona Imre, Lőfcös Zoltán. Ökés MRHGHRH SULL8VAH szervezésről
tette, hogy itt csak most In- rös László, Péczciy Attila Íráfelejthetel len főszereplé- dult a SzIT, de máris kilenc sai tesznek.
szervezete van.
sévé:
Szabó Teréz
felszólalásá- ASSZONYOM!
Nem keli a piacra menni
ban bejelentette, hogy a rókusi szervezet túlnyomó része, BafORiRI,zH'd!ft?e éKsket
lányokból álJ, ami bizonyítja
nálam kell venni.
az ifjumunkás fiuk mellett a
munkás lányok tevékeny bekapcsolódását.
élelmiszerüzlet,
KárászA választmányi ülés távutca 8.. (Hosniaun-ház).
iratban üdvözölte Rákost Má-

A Magyai'-Szovjet Művelődési
Társaság rövidesen Alsóközponton is megalakul A közgyűlést megelőzően vasárnap
délelőtt7 ülést tartottak, amelyen di Kulcsár László állatorvos elnökölt és dr Erdődi József, a társaság ügyvezető elnöke ismertette az" egyesület
Fannie ílurst >Back
céljait ígéretet tett arra, liogy
Street* cimü regényének
Alsúközpont könyvtárat kap,
második fiTniváltozata.
előadásokkal és mozábemutatókkol fogják terjeszteni a
szovjet kulturn vívmányait és
erősítem a inam-ar-szöviet fcan- Előadások: fél 5, fél 7. fél 9.
csotatoknt

Fodorné,

Fizess oiő a

DELMIGYSRORSZBGRB!
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üföpgySssi János íNyekPezleile

Boldizsár Iván
a i zene dl kilnyvaa^ii

Mindszentyt
az államosítás elotfázáatailanságára

Boldizsár Ivén külügyi éllem titkár a szegedi Könyvnap
első napján, csütörtökön Szegedre érkezik és a Munkásszöve(kezet Klauzététrét könyves
sátránál dedikálni fogja »Fortocsí&a* (Kisablak) cimü u j
könyvének példányait. Mint ismeretes, Bpldizsár Iván hoszszabb időt töltött a Szovjetunióban és ottai tapasztalatait irta meg, igen élvezetes
formában uj kötetében.

Budapest, május 31 A
A' Kisgazdapárt
haidumeyei választmányi
ütésén
lyöngyössi János főtitkár
hangsúlyozta, hogy a magyar kormánvnak
legfőbb
törekvése mindig a Déke
megóvása volt és erre törekedett belpolitikai viszonylatban is. Egy kérdés
van
csak, amely a békét és nyugalmat megzavarja, az egyház és nz állam viszonyának
Ügye. Elmondotta
azután,
hogy

Í

a Kisgazdapárt több vezető politikusával
együtt
járt a katolikus egyház vezetőinél. Mindszenty hercegprímásnál is és "jóakaratúan közölték vele. hogy
tovább már nem odázható a nevelésügynek a demokratikus állam kezelve

Kérlelhetetlenül

való élvétele.
Az, hogy ebbSi a kérdésből
nagy politikai kérdés lett.
azon múlott, hogy az egyház
egyik-másik képviselője
a
demokratikus
fogalmakkal
szemben igen sok esetben
ellenségesen viseltetik.
A
volitikai hafalomban azegyiéz egyes vezetői megrövidültek, de vallási téren nem
történt sérelem.
A nevetést és nem a vallásoktatást a demokratikus állam nent hagyhatja o'van kezekben, melyek
a demokratikus
államrenddel szemben
foglalnak állást.
A demokratikus nevelés biztosítása a népi demokrácia
létérdeke és egyáltalán nem
érinti az egyház valláserkölcsi nevelését.

Í

megtisztítjuk

az ügyvédség sorait
— mondja

Lóránt László, az ügyvédi
uj elnöke

Vasárnap délelőtt tartották meg Szegeden az ügyvédi kamarai választásokat. A
koalíciós pártok, a Polgári
Demokrata Párt és a Radikális Párt által ősszállitott
közös választási listára 162
érvényes szavazatot
adtak
le. A szegedi ügyvédi kamara ui elnökének dr. Lóránt Lászlót
választották
meg.
A Délmagvarország munkalársa megkérdezte dr. Lóránt Lászlót, milyen szempontok szerint kívánja tovább vezetni az ügyvédi kamarát?
— A kamara vezelésében
«— mondotta az elnök — a
népi demokrácia szellemének kell érvényesülnie. Az
ügyvédi kamara a demokrá-

kamara

cia védőbástyája akar lenni.
Kérlelhetetlenül megtisztítjuk az ügyvédség sorait
azoktól, akik a reakció vagy
a fasizmus hívének mutatkoznak, úgyszintén nincs
helye közöttünk a harmadik
ut kővel őinek sem. Harcolni fogunk a suttogó propaganda elleu és nagy súlyt
helyezünk farra, hogy a népblrosági perekben a fasizmus vagy jobboldaliság a
védelem részéről semmi:féle
támogatást ne kapjon.
Ami az ügyvédek egyéb
egyéb
működési területét
illeti,
azon leszünk, hogy az fl
véd valóbán a bűnöst
lés ne a bünt. A nincstelenek
védelmét és jogi képviseletét
minden anyagi szolgáltatás
nélkül akarjuk clláttT'.

Három évin reMegetfék a kisteleki
?ra!a*l
Titokzatos kezek jóvoltáhanggal. Beadványaiban a
ból három éve porosodtak
peres feleket származásuk
dr. Sinorós Sznbó Emil volt
szerint jelölte meg! és fnji
kisteleki se^édjegyző,
kéjellegzetességüket ls körül
sőbbi ügyved
népellencs
irta.
bűnügyének iratai,
ami{|
A gettózás körül is érdemost a szegedi nép ügyészségre kerültek, Kistelek la- meket szerzett. Rejtélyes
igénybevételével
kossága jól emlékszik még eszközök
arra az időre, amikor a kis- elérte, hogy a gettót a sokembertelenebb
kör'femberekét nyuző
segéd- kal
állítsák
jegyző kibukott az elöljáró- nyezetű fatelepen
ságból és népellencs tevé- fel az eredeti kijelölés hekenységét mint ügyvéd foly- lyett
tatta. ©uzsorázta a kisemÁ német
megszálláskor
bereket, rövid idő alatt szerminden Ismeretlen német
zett százholdas birtokát fekatonát magasba'cnriU alt
lesége nevére íratta. A nyikarral és »IIeil Hitler**
laspár I n a k mogal a k ulását ól rcl üdvözölt. A német győlegfőbb szellemi iránvitöja
zelembe vetett hitét ál'anvolt.
döan hangoztatta és a h á
ború tovább
folytatása
Mint a nyilasok ügyészé,
mellett Izgatott.
olyan beadványokat szerkeszteti, hogy a szegedi
A demokrácia ellen
is
bírói kar rgyelmezlcUc, nyíltan izgató népuyuzó schagyjon fel az ügyvéd! eti- gédjegyző rövidesen a népkával merőben ellenkező biróság elé kerül.

Tudja

On

Legolcsóbban a

már?

„GOM3HAZ"-ban

vásárolhat h a r i s n y á l , d i v a t á r u t .
Mvütírtr mkUilet.
Szabóknak engedmény.

M i n d s z e n t y

nem sokáig tartott, őerninenciáia csütörtökön az
UrnapI körmenetben nem
vett részt azzal az Indokolással, hogy isiásza van.
Vasárnap viszont már beszédet mondott a Szent
István bazilikában, öeminenciája belegsége tehát
szabályozható
belegség:
elentkezik akkor, há a
köztársasági elnök és a
kormáay
képviselőivel
Hétfő éjjel tele Ionon arról
kellene résztvennie a körértesít bennünket ar államtitmenetben, de rögtön elkár, hogy már szerdán este
tűnik, mihelvt a köztársaSzegedre érkezik és fél 10 óra- i ság ellen kell uszítani Ezkor a Forum Clubban előadást
ért volt beteg a
primás
tart

Négyszáz
kis
tanyai
gyerek élvezte, tapsolta végig
vasárnap délután a »János vitéze színházi előadását Szegeden. Legnagyobb részük még
sohasem volt színházban, á
városban is alig. Mostani uljtík
az ifjúsági előadások tanári bizottsága révén sikerült, amely
dr. Firbás Oszkár gyakorlógímnáaáumll Igazgató kezdeményezésére Ingyenes
előadást
biztosított szamukra. Páti főigazgató és a szinliáz segítségével. Hozzá tárultak azonb an
a kis tanyai;'' szórakozásához,
egyben művelődéséhez a városi diákok ís. Ezzel ismét
ujabb lépéssel jutott közelebb
egymáshoz a falu és város
Ifjúsága. A kis
tanyaiaknak
nagy élményt jelentett az előadás, dé aki látta őket hasonlóképpen sokáig nein felejti
el örömtől csillogó, boldog,
hálás tekintetüket...

Harangot avatott

a kistenptomtanvaí

J

Kiosztották

i s i á s z a
csütörtökön és ezért gyógyult meg vasárnapra. Vasárnapi
beszédéhen azután elszónokolta,
liogy
•a fájdalmak,
vér
és
könnyek országa lettünk*.
Szájából bőven ömlöttek
a soviniszta irredentizmus
igéi Mindez nem uj Az
lenne megleoő, ha Mindszentytől mást hallana az
ország. A prímás újra meg
újra — ez alkalommal is
— beigazolja
.azoknak van Igazuk, akik henne közönséges reakciós
politikust és agitátort láttak, nem pedig főoapol.

az 1947. évi

Budapest, május 31.
A
Szovjet-Unió miniszter tan á »
csa most döntött az 1947.
évi tudományod kutatások
jutalmazására adományozott
Sztálin-dijak odaítéléséről.
A kitüntetettek között van
Alikanov és Alikanyan matematika- ós fizikatudósok,
akik a kozmikus sugárzások terón végzett kutatásaikért, Csebotarcv, aki az algebrai egyenletek elméletének
továbbfejlesztéséért,
Goluzin professzor, aki
a
komplex változások függvényének elméletével kapcsolatos munkájáért nvertc a
dijat.
A vegytan tudósai köaiV
kitüntették
Zatenszki
és
Gabrilov professzorokat, a
földtan területén Baturin tanári, az élettan
területén

második díjjal
Groszhciin
akadémikust és
Bcnislein
tanárt. Az orvosok közül Timofejevszkij kapott
dijat
rákkutatásaiért, inig a közgazdászok
közül
Vcnyeszenszkij akadémikus kapta a dijat. A többiek : Gantmachen. Levin, Grekov és
Gyerzsavin a loidományok
különböző ágainak műveléséért nyerték el a Sztálindijat.
A szovjet sajtó hangoztatja, hogy a
Sztálin-díjas
munkák a szovjet
tudomány legújabb vívmányait
és szakadatlan
haladását
tükrözik. Kaftanov főiskolai
közoktatásügyi miniszter rámutatott arra, hogy az alkotó kezdeményezés a Sz.ivjet-Unióban a legszabadabb
nan érvényesülhet.

msdáethskote
Vasárnap délelőtt búcsúval
egybekötve avatták fel a 5tístemplomtanyai Macfcách-iskolában a kormány áltat adományozott harangot. A harangFázik már a szegedi papság
szentelő mise után, amelyet
a Mindszenty
levelektől
Sztviha Kálmán dorozsmai kanonok-plébános tartott, Papdl
A plébánosok mostanában
térbe. — Kedves tiiveún —
György elvtárs, az MDP or— mondotta — ezt a levelet
szívszorongva lesik a levélszággyűlési képviselője rámunem a plébánia, hanem a
hordót. Mindszenty egyretatott arra, hogy a reakciónak
püspökség közli.
az Iskolák államosításával egy- másra eregeti pűsztoríéveidejűleg kezdeményezett n'aÍclt, amelyben kiközösítésSem Vass József, sem l'gi
mis propagandája csak zűrza- sel fenyegetőzik. Ezeket a
Géza plébános nem tartja lévart akar elérni. Irgalmatlan
hát a hálát...
jó békebeli
kaszárnyamoharcot indilunk azok ellen,
dorban és fcuhéjázó stílusakik papi köntösöaben a reban megírt főpásztor! üzeakció propagandáját (erjesztik
neteket nekik kell a hívők- 3 iugosztáv Jistfefs'ésflk
1
és OZzei a lelkeket rombolják .
nek kihirdetni. Az egyszerű
beie'entése
embereknek, akik nem ismerik a kánonjogot, az egyA Jugoszláviában kisajátíházi hierarchiát, a kiküzösiIngatlanok, bekebelezett
&röc3öntfé!öbirósá<9 tésért a hirdető plébánost tott
haszonélvezett jog, eltartás, játeszik felelőssé.
szerdán délelőtt 9 érakor tárt
radék vagy egyéb szolgáltaié*
iyal|a Nagy István és Furfca
Szegeden vasárnap min- jogosultjai' igényeiket 1918 juKároly esanádpalotal csavarden lémnlomban felolvasták nius 12 ig kell'hogy bejelentgók bűnügyét. A két fiatalema legújabb primási pecsétes sék a Jugoszláv halóságoknál,
ber hónapok óta fosztogatta
papirt.
Hamvas megyéspüs- inert követeléseikét csak edCsnnádpalota lakosságát. Éjszaa határidőig történő lejepök
hivatala
Szegedén. Esz- dig
kánkint betörtök a tanyákba és
lentés alapján veszi figyelem h»
tergom
megbízásából
dörögfőleg élelmiszereket " loptak,
jugoszláv'állam. Célszerű, ha
te oda mindenkinek, hogy a
mert azt könnyen értékesítheta bejelentők a jugoszláv hatóaz
n
katolikus
hivő,
aki
aláték. A könnyen szerzett pénzt
ságokhoz intézett'bejelentésük
írja az egyházi Iskolák álla- egy másodpéldányát nyilvánelmulatták. Nagy István 1 padmosítását kérvényező ivet, tartásba vétel végett a magyar
lásán pisztolyt is találtak , igy
•önmagát zárja ki az Anya- pénz ügyin busz lé r i 11 ni n a I; (Buellene fegyverrcjlegetés miatt
szentegyházból*. A felolva- dapest V., Szabadságtér 14.,
ls eljárás' ináult.
sásokbán azonban némi hi- IV. B. osztály) is raeakül ! k
bák mutatkoztak. A fogadatmi tomplomban maga a püspöki titkár meglehetős unot3 m e r e d i pedagógus
tan és szárazon ismertette a
nöhteotteág fafaláréf
körlevelet, kérőbb beszédé Mátéi az e öadáso*
Tápén
lendületében egyes kitételeiben a pásztoriévá HeI szemA pedagógus nőbizoll&ág fabehelyezkedett . . .
lu,járó csoportja vasárnap Tápéra látogatott et. Tnri JánosAz ujszegedi templomban
né, a tápai MNDSz ti lkára üda reggel 8 órai misén Vass
vözölte a falu járókat, majd
József, a tanítóképző hitokHejnc Magdolna, a pedagógus
tatója prédikált vendégként.
csoport vezetője mondott beA pászlorlcvéi ismertetése
szédet. amelyben rámutatott
előtt sajál személyének menarra, hogy a falujárással kultésére odabiggyesztette: ia
turát visznek a falvak lakossáplébániai hivatal közli*. A
gúnak. Utána a népi. diákszötevéi felolvasásának befejevetség tcülturgárdája .mutatott
zése után váratlanul felpat- ó m k o r kezdóifnek
be népi táncokat és adott elő
tant a sekrestye ajtaja és
szavalatokat A falujárók előUgt Géza, a tényleges plébáadása Salamon Lösz Ióné üdnos lépett meglehetősen kivözlő szavaival ért véget,
pirulva és felindultan az elő-

Felolvasni ís — meg nem is

fél 5
fél 1
fél 9

a mozikban

Kedd, 1918 junius 1
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„Smeljen fel! feléledek.*"

film-Művészet

Odaítélték

a

Az Újságírók & I+uycszcs
A belterületi általános Otthonának
választmánya hétiskolák
tői Ülétéü. döntőit a Móra-diBeszélgetés a Szegedre érkezett
jakról. A nagydíjat «Tr. Szcfiiy
kórushangversenye
Endre főiskolai tanárnak Ítélkönyvnap! könyvekkel
18 belterületi általános is-

Móra-dijakat
Elli (drámaT színésznő), Zonlnt
Anna (drámai színésznő), Kassai János (operaénekes), Lőrinci Zsuzsa (operaénekes). Kabók József (lapterjesztő), Várnagy Lajos (hegcdümi'n ész),
Ungvári Imre (a híemzoli Szinház b. szinpadmeslerc), lovábbiá a Főiskolai Kamarakórus, Egyetemi Énekkar, Ifjúsági Iiiskórus.

ték, aki a népdal és a népi
kolának énekkara hangver- zene
gvüjlésq es terjesztése tosenyezett vasárnap délután a rén igén
eredményes munkásKlauzál Gábor gimnázium udságot
végzett.
A további Móravarán. Az a nevelő munka,
am|t a magyar népi dalkul- dijakat a következők kapják:
tura érdekében dr.
Szeghy Kövesdi Szabó László 'kellő),
Endre professzor évtizedek dr. Fodor Gábor (természettuA Tápai Antai szobrászmű48 utján —
óla kifejt, most termi gyümöl- dós), Németh Lajos (újságíró),
Nagyszerűen képzett és Líppay irma (újságíró), Or- vész áltai készített Móra dia fordulat évében cseit.
betanított iskolai kórusok szín- szágli György (festő), Mészá- jakat O r t u t a y G y u l a kullusnMély megbecslés látszott magyar műsorral, élvonalbeli ros Islván (szobrász:), Rajnai miniszler fogja kiosztani.
azonban vatamennyiükönj ami költőknek Kodálynak, Bárdoskor velük együtt két uj tár- nak, Vásárhelyinek, Péternek,
suk felé fordultunk. Az egyik dr. Szeghy nek, Kapl-Králiiknak
a könyvnap nagy eseménye: stb karmüveivel a kórusok
Rákosi Mátyásnak (A fordulat megbecsülendő kultúráról tetéve* cimmei most elkészült tek bizonyságot. A sok jó kömunkája a »Szikra* kiadásá- zül is kiemelkedett Garamban. A másik hasonlóképpen szegi József Madách-uleai, SüA kél munkáspárt közös po- kenységükről rendszeresen bejelentős mü. Révai József ir- lt Dezső Szent Imre áItaiános} litikai
bizottsága vasárnap nyil- számolni és véleményeltérés
ta: >48 ulján* cimmei, liogy Kesztéri M. Stefánia alsóvárosi vánosságra
hozta a Magyar esetén a kisebbség köteles mazárda,
Jets
Antalnó
Margit-utbemutathassa a magyar szaDolgozók
Pártja
szervezeti sza- gát a többség határozatának
cai és Czimer László Belvábadságharc igazi tanulságait.
bályzatának tervezetét, ame- alávetni. A párt legfelsőbb
rosi
községi
általános
IskolájáBarátságosan
köszöntöttek
lyet az egyesülési kongresszus szerve az Országos Kongresszus,
megfontolt irásu lapjaikkal a nak kórusai. A mintegy 2000 eló terjeszt. Elfogadása után amelyet kétévenkint Ii Ívnak
diáiköt
kitevő
összkar
dr.
Szemagyar szeltem többi alkotásai
Ady él —
a a szervezeti szabályzat a párt össze. A Kongresszus választja
közül. Es ml még hosszan, jól- ghy Endre vezényletével
alkotmánya lesz, törvény min- a Központi Vezetőségét és a
hangverseny
nagyhatású
száa szegény kezében esőn beszélgettünk r többiekden
párttag és pártszervezet Központi Ellenőrző Bizottsákel is. Megismerkedtünk Ba- mát Kodálynak Berzsenyi »A
got.
Ezzel elfúlóit s mi magunk- rabás Tibor levelével, amelyet magyarokhoz* cimü ódájára irt számara.
A tervezet érteimében
A Központi Vezetőség Ichcra maradiunk a könyvekkel. «A szovjet írókhoz Petőfi San komopzidóját adta elő. Hanga párt tagja az, aki ma- löleg háromhavonkint ülésezik.
Egy piroskötésü köteten akadt dórról* irt, azután Kállai Gyu- verseny előtt dr. Sörös József
gáévá
teszi
a
párt
cétk'tü/.éSaját tagjai közül megválasztja
meg a szemem, rajta nagy fe- la munkájával »A magyar füg- tanfelügyelő mondott beszédet.
seit, elfogadja programnyS- a párt elnökét, főtitkárát és löhér belük: »Ady összes ver- getlenségi mozgalom--mai, Lu- Az összkórus a Kossuth-szobor
lalko/afát és politikai irány- lilkárhelyeUeseit, valamiül a
sei*. Egyszeresük csodák-cso- kács György az »Uj magyar elé is kivonult, ahol ünnepvonalát, résztvesz valame- Politika,i Bizottságot, a SzerdKtja, megszólalt, beszélni kez- kultúráért* címmel
készült séggel emlékeztek meg a cenlyik alapszervezet munkájá- vező Bizottságot és a titkárdett:
tenáris
évről.
friss tanulmánykötetével, «A
ban, aláveti magát a párt- ságot. A Központi Vezetőség
— Emeljen fel kéretni... polgárok útja* cimü kötet pefegyelminek és rendszereoOo
Feléledek, — tnondla kérőn.
dig a magyar polgár 150 éves
sen fizeti a tagság' járulé- jelöli kii a közponli pártsajtó
Felvettem, belelapoztam és életéi tárta elénk a' magyar
felelős vezetőit is. A Központi
Svcd Sándor: junius 5.
kok
hallgattam mit mond.
Vezetőség két kongresszus köirodalomban, a budapesti Jó— Higgye el, olyan rossz zsef Attila népi kollégium gonSvéd Sándor óriási érdek- A párttagság clőiskolája a lag- zött országos pártérlekezlelcl
ill heverni élettelenül. De én dos kibocsátásában Hegedűs lődéssel várt hangversenyét jetöllség. Uj párttagot állatá- hivhat össze.
csak akkor élek ám, ha fel- Géza szerkesztésében.
szombaton este 9-kor tartja ban csak a tagjelöltek sorából
A Központi Ellenőrző Bizottvesznek. ha foglalkoznak vea Belvárosi Moziban. Mű- lehet felvenni, mégpedig olyat, ság őrködik a párttagok és
lem. Eddig hetven forintot kéráki
legalább
hat"
hónap
óta
Dunától
a
Dóníg
tagjelöltek politikai magatársorának
különlegessége,
tek a testvéreimért, akik Ady
tagjelölt és ezalatt munkájával tása, erkölcsi tisztasága és
verseit igyckczlek megszólal— sugártttk a láng hogy azon operaáriákon és méltónak
bizonyult arra, hogy párthüsége felett.
íalni. Néni is éledtek fel soha,
dalokon kivül magyar dalo'
»
Szinle féltünk, hogy valóban kat is énekel. Jegyek Kon- a párt Ingja legyen. A felhanem csak ott lapultak egyKíméletlen
harcol
folytát
a
vételt
Írásban
kell
kérni
és
tűzre
lobban
Kossá
István
egy gazdag család diszes
certnél és a Belvárosi Mozi- a 'kérelemhez két olyan pártfegvelmezellen, pártellenes,
kő n yvszekrény érén ö ss ze pré- •Dunáiéi a Dónig* cimü meg ban.
frakció* tevékenység fs a
tag ajánlását kell mellékelni,
selve más szerencsétlen sors- rázó regényének címlapjáról
korrupció m'nclen fajlája elakik legalább két éve tágjai
o0o
társukkal. Értem csak husz fo- felénk sugárzó láng, atnely
ten.
a pártnak, illetőleg valamerintot kérnek. Remélem jé ke- mintha ki akarná vetíteni a A Szegcdi Kórus
lyik munkáspártnak. Érdekes
zekbe kerülök, — mondla bi- háború utáni felszabadulás tü
A
szervezett
szabályzat
Bruckner-inlséjc ponlja a szervezel/szabályzatzét. Lukács György »A marxiszakodva.
ulolsó
fejezete
a
párlfcgyeirmta filozófia feladatai az uj deKomoly feladatra vállal- nak az, hogy
rői szól. Hangoztatja, hogy a
Attila alig várja mokráciában* címmel szól hoz- kozott a közelmúltban karazt a párttagot, aki köteles- pártban vasfegyelem van, melyzánk könvvébői és jólesett elségeit hanyagol teljesül, lag- nek minden egyes párttag és
a munkás kezét gondolkodni mindazon, amit a iiagyválsá«on keresztülesett
fclöltté lehet vJsszantiiuTsf- szervezet kötetes alávetni maMegszólalt mellette egy má- • Kossulh
summárium*
és Szegedi Kórus, amikor Anfen'.
gát. A vasfegyelem azonban
sik is, .amelyik. >József Attila • Táncsics summárium* mon- ton| Brucknernek
d-moll
Az MDP a demokratikus nem zárja ki, hanem ellenkeösszes versei és műfordításait dott számunkra, de fiatal tár- miséjét mutatta be vasárnap
feliratot viselte magán, mint suk "Vasvári Pál Válogatott délelőtt a Fog]ad'almi tem- centralizmus elvén épül fel. zőleg feltételezi az alárendeA párt összes vezető szerveit lés tudatosságát és önkénlcssévalami karszalagot.
politikai írásai* is hasonló él plomban. Brucknernek
a tagok választják meg, a ve- "t, mert ludótos fegyelem I<v
— Ertem csak 10 forintot uiényt jelentettek.
mint minden müvét — ezt zelő szeiwe'k kötelesek tevé- et csak igazi vasfegyelem.
kérnek, — kezdte vidáman.
Ki győzné sorolni mindazt a miséjét szintén a monuAlig varom már, hogy odake- a sok értékes uj
ismerőst, mentalitás jellemzi. Előadárülhessek ahhoz a derék muna könyvnapra Szeged- sához nagyzenekar, nagy kó
káshoz, aki a mullkor néze- (amelyet
getett. Tudom nála nem sok re érkezett, ujkiadásu köny rus. szólóénekesek szükségenyugtom lenne, mindig forgat- vek közölt szereztünk! Nem sek] Bruckncr, aki hosszú
na, kézben tartana. De leg- is könyvek voltak: élő embe- ideig templomi
orgonista
alább érezném, hogy törődnek rek, élő gondolatok szólaltak volt, hatalmas iiangeffcklumeg
belőlük.
velem — tette hozzá.
A MEFESz
rövidesen ingyenes nyaraltalási akciósokkal dolgozik, óriási cres— Engem n diákok nézegetmegkezdi
hatalmas
arányú ba, melynek keretében egycendók
fokozzák
a
hatást,
Ne haragudjon, hogy enytek legutóbb, — dicsekedett
nyári programjának lebo részt a "Balaton mellé és a
egy harmonikás, vidám cso- nyíre megvárakoztattam, — amit nem is annyira a méA
kidolgozott Mátrába, másrészt a külfölbocsánatkérőn
: lyen átérzett áhítat, mint in- nyolitásat.
port Boldizsár Iván »Fortocs- mondta
keretében di diákcserén belül Franciaka — Igy él Moszkva* cimü könyvkereskedő, amikor visz kább a lenyűgöző mü lép- nyári program
szajött. — Megmutassam olcsó len-nyomon elővillanó szépa 5000 magyar diák nyaral, országba, Bulgáriába, Jugokönyvének címlapjáról.
— Engem meg a diáklányok könyvnapi újdonságainkat? — ségei váltanak ki. Annak el- utazik fakultáscsere kereté- szláviába, Csehszlovákiába,
mustrálgattak — vetette oda kérdezte.
lenére, hogy az összmunka ben külföldi államokba fs Romániába és Finnország*
büszkén egy délceg huszár
En azonban rákacsintva is- nem érte el a százszázalékos dolgozik külföldi vagy bel- ba juthatnak el azok asze-r
Tcrsánszky J. Jenő »Egy ce- méi némaságba temetkezett u;
nívót, az uj
karnagy Irak. földi brigádban. Ilyen ha- gedi diákok, akik ezt jó taruza története* ctniü könyvé- barátaimra, igy szóltam:
ercdmónvéikkcL
Zakariás
Gábornak
és kóru- talmas tömegek Magyaror- nulmányi
ről.
— Köszönöm, mi már ismer- sának ilyen
szágon még egyetlen ifjúsá- lés közösségi
munkájukkal
reprezentáns
Igy dicsekcdiek sorra. Még jük egymást. A könyvnapon
gi szervezet nyári program- elsősorban kiérdemelték
müvei
való
bemutatkozását
újból találkozol fogunk és himonda- jában sem szerepellek. SzeA nyári programról ft
szem, hogy munkás, paraszt, kielégítőnek kell
250 Szeisz
propagandaosztálya'
értelmiségi barátainkkal együtt nunk. A kórus hanganyagja gedi vonatkozásban
fs főiskolai nyújt bővebb felvilágosilást
igen sokkal kötünk- elválas'ztha- szorgalmas próbák után ki- egyetemista
latlan, sirig tartó barátságot.
gyakorolt és nyilvánosságra hallgató kapcsolódik be az minden délben 2—3 kőzött.
Kelemen-utca 11. szám alatt
(lőküs.) érett. A bemutatóra ugy a n
(Posta mellett), ahol minden
több
csiszolás
is
igényt kielégítő és legolcsóbb ÉRTÉKES KÖNYVET KAP, még
(*) Collogluin, Musicum
(*)
Növendék hangverráfért
volna,
meg kell
árban bútorok nagy válaszXII.
bérleti hangverseny juoki felkeresi a
azonban
elégednünk
seny .Az Állami Zenekon zentékban kaphatók,
nius 2-án, szerdán esie 8
a
kezdeményezés
tisz- órakor a Konzervatórium- vatóriumban junius 4-óná'
tes szándékával. A szegedi ban.
Szerdahelyi,
Csuka, pénteken este 8 órakor renKÖNYVNAPI sátrát!
opera négy kiváló
szólis- B. Fehér és Várnagy vonós- dezi első nyilvános növenButor-üzein Kossulh L\ s. 5.
tája : S. Papp Juli, Turján négyes
Kamarazene-estje, dék: hangversenyét az intéVilma, Megyessy Pál
és közreműködik Kollár Pál
hangversenytermében.
I.iltassy György a mise ab- (zongora). Műsoron Vaszy zet
Belépő
díjtalanul igényelheértékét nyújtották Viktor uj vonósnégyese (első
amely üzem vagy egyesület részére szolúi
Halász Kálmán jó orgonista. előadás), Schumann zongora tő a Konzervatórium titkáalkalmas, azonnaí beköltözhető m i n d e n Zakariás Gábor
karnagyi
Hintett és Mozart q mar- ri hivatalában Az 50 filléres
elfogadható árért sürgősen olatfó. képességeinek kibontakozá- qlelt.
Jegyek 2 forinttól
a műsor megváltása kötelező.
É r d e k l ő d n i B é k c - u . 8.
T e l e f o n : 5~0© sát figyelemmel várjuk g. a Konzervatóriumban.

Közeledik a könyvnap. Csütörtökön, pénteken és szombaton kirakodnak sátraikkal a
szegedi könyvkereskedők, liogy
közelebb vigyék az emberekhez a szépirodalom, tudomány,
művészei legértékesebb müveit.
A napokban bementünk egy
szegedi könyvesboltba, hogy
körülnézzünk az idei könyvnap bizony nem kis számú
újdonságai között. Derűsen,
friss köntösükben •mosolyogtak- ránk a könyvek, amelyeik
mind-mind jóval olcsóbb áron
kerülhetnek ezeken a napokon az ökel szeretettel fogadó
családokhoz. A könyvkereskedő régi, kedves ismerősünk.
Valami dolga akadt nyilván,
mert igy szólt:
— Bocsásson meg, át keli
szaladnom valahova. Addig
csak lessék nézegetni.

az a parasztos alád is megszólalt, amely boldog békességben húzódik meg Móricz Zsigmond 11 forintos könyvének
»A boldog embcr*-nek borítóján.

Ifi lehet tagto
a Magyar Dolgozok P á r t i á n a M ?

250 szegedi diák vesz részt
a MEFESz nyári
programjában!

Verseny
butorraktár

KAKUSZI

TISZATÁJ

házingatlan

Kedd, 1048 Junius 1.

OGL1H AGY Í R O R S Z Á G

k i ' * k
TÖBBFELÉ ZÁPORESŐ
Mérséklődd ószfcfcnyugatl, észab! szél, változó felhő
feit, többfelé záporeső, A hőmérséklet emelkedik.
APAD A TISZA
A Tisza alacsony vízállással Csongrádig árad, lejjebb apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 29. Mai TÍZiliások: Csongrád SC f i). Szeged 29 (23.)
n a p i r e n d

— Megalakult Szegeden a
NAGyOSz déli
csoportja.
Vasárnap Szegeden is megalakult a Nagykereskedők
Országos Szövetsége. Dr.
Gorzó Nándor országos elnök, Kemény Oszkár társelnök és dr. Magasdi Miklós
főtitkár beszédei után a déli
csoport elnökévé
Báthory
Korzó Mozi fél 5, fél 7.Lajos paprikanagykereskeléi 9 órakor: Mellékutca.
dől választották meg.
x Háztartási cikkek HiffiaWa
Muzeum: szépművészeti és
ősrégészeti osztály nyitva 9—2 Edényház, Tisza L.-kőrút 55.
óráig.
— Tizennégyszer hagyta
cl a felesége Balogh János
^ Epfeterat könyvtár nyitva: iszeitesfi gazdálkodót , de
utólag mindig
visszatért
^Jtomogyi könyvtár nyitn hozzá. Az utolsó szökés után
Szolgálatos gyógyszertárak: a napokban összetalálkoztak
az utcán. Balogh
először
Barcsay Károly: Tisza La- kórlclte feleséget, h o © téros-4cörut 32. Buio.su Barna: jen vissza, majd
hirtelen
Idivária-lér 7. Dr. Ló bt örök.
B. Lázár Jenő: Klebelsberg- konyhakést rántott és több
tér 4. Seimecri Béla: Somo- szúrással megölte feleségét
gyi telep IX. 489.
Balogh ezután önmagát is
megsebesítette. Az
esemémegtörték,
— Felhívjuk előfizelőlnb. nyek annyira
k-órház
hirdetőink és ü©feleink fi- hogy a szentesi
yelmét, hogv a mai naptól idegosztályára kellett be*
ezdve kiadóhivatalunk reg- szállítani.
iéi 7 órától délután 3 órám
x Evőeszközök Hungária
II rendelkezésükre
Edényház.
—• A tífusz
megelőzése.
— Szerdán közellátási érAz
orvosi
szakszervezet
taglebozlof. Szerdán reggel 9
órakor a városházán közel- jai az egész városban helylátási értekezlet lesz
A színi szemlét tartanak, hogy
jövőben ezt az értekezletéi ebben az évadban szokásos
minden hónap első és har- tífuszjárvány megelőzésének
cél jából megvizsgálják a vízmadik szerdáján tartják.
ellátást és á szennyvíz leve— Megkezdi működését a zetését. Bizonyos, hogy az
'Belkereskedelmi Hlvala'. A önkéntes munkál végző dolkereskedelmi és iparkamara gozókat mindenki megértésmegszűnt >'s a helyébe lépő sel fogadja és munkájúban
Belkereskedelmi
Hivatal, támogatni fogja.
Tombácz elvtárs vezetésével',
kedden megkezdi működéséi.
Kedd, Junius t .
Nemzeti SrinF i fél 8kor:
ütne? vitéz.
Belvárosi Mozi léd. 5, fél 7,
Mi 9 órakor Finom Es lakás.
Szécb-nyi Filmszínház fél 5,
Mi 7. iét ' 9 órakor: Dankó
Pista.

}

f

— Közgazdasági leányiskola. Az iparügyi minisztérium és Szeged között tárpalás indult meg
arról,

f

ogy a kereskedelmi leányiskolát közgazdasági középiskolává szervezzék át.
x Szóm Laton lesz az Újjáépítést Állam sorsjáték huzasa.
Sorsjegyek Petőnél.
— Dr. Orsó fcuszió, a hódmezővásárhelyi kórház gé' ;eszakorvosa a szegedi egyecnien vasárnap
tartotta
magántanári
próbaelőadását, amelyet az orvostudományi kar egyhangúlag elfogadott.
— Megnyílt a
dolgozók
képzőművészeti
tanfolyamának zárókiállitása. Vasárnap délelőtt nyílt meg
a
Madách-utcai általános iskolában a dolgozók képzőművészeti
tanfolyamának
zárókiállitása. Az ingyenes
tanfolyamot az iskola igazgatósága indította meg februárban heti 9 órában, az
előadók Erdélyi Mihály és
Adányi István
festőművészek voltak. A tanfolyam
résztvevői — jórészt ipari
munkások és földművesek
— igen sikerült, modell ulűnl
rajzokat, képeket állítottak
ki, amelyek méltán érdemlik meg az érdeklődést. A
kiállítást Erdélyi
Mihály
nyitotta meg. á hallgatóság
köszönetét dr. Kaufmann
Imre tolmácsol la.

f

— Megnyitották a piarista 1
gimnázium cmlékkiái'ilásáv
A piarista gimnázium tanári
kara Ós ifjúsága emlékkiáb
titánt rendezett. Ismertetik
az iskola múltját és a
felszabadulás után' végzett
munkáját. V a súrnap fél egykor ünnepélyes keretek között nyitották meg a kiállítást, amelyet Dr. Zöld Sándor országgyűlési képviselő,
Dénes Leó polgármester, a
honvédség és más intézmények képviselői, valamint érdeklődő szülők tekintettek
meg. A kiállítást néhány keresetlen szóval Sik Sándor,
a Kossuth-díjas tudós,
a
piarista rendház
főnöke
nyitotta meg. Kerényi Tamás, Liszkay Tamás, Csermis Istyán tanulók szavaltak, az énekkar Kodály és
Bárdos dalokat énekelt.
x AiuminíumetMny Hungária
Edényház
Szombaton lesz az Újjáépítési Allamsorsjáték húzása.
Sorsjegyek Petőnél.
— A Magyar
Vöröskereszt kéri Nagygyörgy István (született 1917. április
13. Szegeden) hozzátartozóit, h o © fonlos hir átvétele
végett jelentkezzenek irodájában (Szcchenyi-tér 16.)
x Arany Doxa férfi karóra
alkalmi árban olcsón eladó.
FLsdier ékszerész.
— A Varga bölélárugvárban megalakult az MDP
flzemi szervezete. A Varga
kötéláru©árban
ünnepi
©ülésen alakult meg a Mapar Dolgozók
Pártjának
zeml szervezete. KÖvi Béla beszéde után me©á1asztották a szervezet vezetőséél. Elnök: ördög István,
tkár: Kormányos
Ilona,
propagandavezető: Haraszti
László, gazdasági
vezető:
Kakuszi Ilona, termelésfclelős: Tóthpál Illés, kádermegbizott: Wiesncr László,
bizalmiak: Komáromi Antal, Pálfi Ferenc, Kakuszi
Ilona.
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— A mentők
munkája.
Pászli Anna 17 hónapos tápéi kislány leforrázta magát és másodfokú égési sérüléseket szenvedett. A mentők a bőrklinikára szállították. — Hétfőn délután
a
röszkei országúton egy ismeretlen rendszámú autó a
korláthoz nyomta a szekerén arra haiadó özv. Dobó
Józsefné feketcszéli gazdálkodót. Az asszonyt a mentők súlyos sérülésekkel a
sebészeli klinikára szállították.
— A VAOSz kullurgárdája
és sportcsoportja Alsóközponton A VAOSzt Vasárnap
reggel mintegy 80 főnyi gárdájával Alsóközponton n a ©
szabású kultur- és sportnapot rendezett, karöltve az
MDP falujáróival. Először a
ping-pong csapat
játszott
bemutató mérkőzést. délután futballmeccs volt, majd
az énekkar vett részt a májusi űjtatosságokon, 120 alsőtauyai gyermeknek mesedélutánt rendeztek, este pedig két órás nívós műsor
után táncra perdült tanya
és város fiatalsága.

Harisnyái
Kötöttárut
FUrdőruhát
Fehér neműi

az EXCELSiOR HARIS
Cégtulajdonos:

Szilágyi Sándor

Tisza Lajos-körtit

— Balázs Béla-est a %<:»
nékonzerva tóriumban. Balázs Béla elvtárs, a kiváló
iró junius elsején, kedden
este '8 órakor a zenekonrervatóriumb a n külföldi élményeiről tart előadást a "Forum Klub rendezésében. Az
előadóesten
bemutatásba
kerül Balázs Béla hat verse
Szatmári Géza megzenésítésében. A Forum Klub tagjainak és vendégeiknek
a
belépés in©enes. Közreműködik Nemes Anna (ének).
x Hungária EdiényháZj ttsza
Lajos-körut 55.
— Dr. Schneller Károly
előadása Budapesten. Dr.
Schneller
Károly szegedi
egyetemi tanár
pén leken
délután Budapesten a Magyar Statisztikai
Társaság
Demográfiai
Szakosztálya
rendezésében
(Halandóságunk területi alakulása, különös tekintettel a különbségeket előidéző okokra* cimmei tart előadási.
x Tűzhelyek Hungária Edényház

— Évzáró ünnepség] a volt
Nemzett Segély
napküziolthonban A Vöröskeresztbe olvadt Nemzeti Segély
napközi otthonában vasárnap délután kedves ünnepség] zajlott le. A napközi otthon apró kis l a k ő í színes
műsorral zárták le ezt az
iskolaévet. A műsor után
bőséges uzsonnát kaptak. A
város részéről Dénes Leó
polgármester vett részt az
ünnepségen. Mecsér Béla a
V öröskeres(z|t csongrád megyei titkára és Na© 7 László
városi titkár beszéltek.
— A vizsgálóbíró letartóztatta a gyerinekronló szattrt. Megírtuk, h o © a rendőrség őrizetbe vette Román
Gábor szegedi
cipészmestert. alti 10—14 éves kislányokkal
erőszakoskodott.
Románt átadták a vizsgálóbírónak, ahol beismerő vallomása után elrendeltek letartóztatását.
x Zománeedény Hungária
Edénvház,
:

hidmankás

Újszegedről mar nyújtja karjait,
Még hiányos az iv, még kér a hid
Erőt, velőt, munfcás-verejtékcsöppeket
Ho© összeköthesse O- és Újszegedet.
A szégccsclök lármája oly remcs
A munkás egymást hallani nem kénes.
Elvtársi Hajrá! Szemünkben a munka láza égjen.
Mert csak igy lehetünk idő előtt készeu.
Akkor maid ráérsz, a terc-ferére.
De most hajrá: »a hidért előre!?
Hidász elvtárs! Emlékezz, nem is régen
Mi voltmik elsők Május ünnepében,
legyünk most is elsők Gerő seregében!
A motor pöfög, az einber görnyedez,
Egy ilt a csont, a hus és n vaslemez
A munkás, n gép és a csavar,
A felhők, a Tisza, mely mind ©gy ei akar.
A szenvedés is c © és a tömeg,
Ki egymás szavát csak most érti meg.
Romboltak az »urak«, most épit a nép,
Mciy lombhulláskor majd a hidra lép.
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Divatárut
Rövidárut

fiié...

ÍZ-A6I
Takarékosság könyvecske é r v é n y e s

— A szegedi
tűzoltóság
szervez® (nagygyűlése. A
M a © a r Tűzoltók
Szabad
Szakszervezete szegedi csoportja vasárnap ' délelőtt
szervező nagygyűlést la-lott
a Kossuth
Lajos-sugáruli
tüzoltószékházbaau Káinián
István
tüzoltóföhadnagy
megnyitója után
Horváth
István a szegedi tűzoltóság
vezelője ismertette az öszszefogás fontosságát. Marcevich József a tűzoltó szakszervezet országos főtitkára
a tűzoltóságnak a hároméves tervben vállalt szerenérői, valamint az egyház és
a demokrácia
viszonyáról
beszélt. A szakmaközi bizottság
nevében
Szűcs
László elvtárs üdvözölte a
nagvpvülésl.
— Szidta « kommunistákat és a kongresszusi küldötteket Kiss Andrásné ujszegedi gőzfürészgyári munkás. A szegedi népbiróság
nem jogerősen négy hónapi
fogházbüntetésre Ítélte.
— A főigazgatóság köszönete az. MNDSz-nek. D r
Páli Ferenc főigazgató
n
tankerület nevében köszönő
levelet intézett a Magyar
Nők Demokratikus Szövetsége szegedi vezetőségének
áldozatos munkájáért. Az
ebédeltetés » n
szegénv
iskolásgvermekck
k őrében az "iskolaorvosok megfigyelése szerint fel nem
mérhető egészségügyi haszonnal járt, — amint a főigazgató közli levelében.
— A tervhivatal rendelete
n készletbejclenlésekrő'. Az
országos tervhivatal rendelete szerint a májusi készletbejelentéseklct nem az
ipari hatóságokhoz, lianem
az iparügyi minisztériumban
(Budapest I I . Fő-utca 70.;
III. m . 313.) kell meglenni
legkésőbb junius 5-ig/- A
postán küldött bejelenleseket az úiparügyi minisztérium készletbejelentési csoportjának, Budapest, II. Főutca70., I I I . e. 313» címre
kell megküldeni. (MTI)

— Fórum Club naptár.
Balázs Béla előadó-estje ma
8 órakor a Zenckonzcrvaióriuinb&ii a Fórum rendezésében. A kiváló iró külföldi
élményeiről tart igen érdekes előadást. Ez alkalommal kerülnek
bemutatásra
Szatmári Géza Balázs verseire lirt dalai. Közreműködnek: Mailáth Mária (szavalat) és Nemes Anna (ének)
a Nemzeti Szinház művésznői. Az előadáson belépődij nélkül vehetnek részt a
Fórum Club tagjai,
azok
igen olcsó áron kapliatfj
vendégei, továbbá minden W U h e l m
Tesiyérela
érdeklődő.
Marx-tér 3. Telefon: 7-51

Dolgozók Színházának
Szombat, iun. 5-én, este. fél 8:

műsora:

Mélvek a gyökerek. D. II. 21.
Kérjük a bérleteket Junius
1-én délig kiváltani.

Jegyek kapható*, bérletek válthatók a Magyar Múzsánál
a ÍJ élma ©arország kiadóhivatalában
Kedd, juii. 1-é.n este fél 8-kor: János vtléz.
Tgen kedvezményes jegyek kaphatók a Magyar Múzsánál,
a Délmagyarország kiadóhivatalában.
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NB csapataink szomorú vasárnapja
A Nemzeti Bajnokság bét
osztályában szereplő csapataink vasárnapi játéka balsikerrel végződött. Mindhárom
együttes vereséget szenvedett
és mindhárom csapatnál az

összjáték, Illetve a láinadósorok gólképességéneU. hiánya
az, amelyen sürgősen javítani
kell. A lúírom mérkőzés eredménye: MTK—Szeged 1:0(1:0),
Drasche—SzMTE
1:0 (0:0),
Előre—Tisza 3:0 (2:0).

Átalakult a Szegedi Egyetemi Atlétikai Club
A SzEAC vasárnap délben
közgyűlést tartott, amelyet dr.
Slranb Brnnó, a SzEAC tanárelnöke nyitott meg.
A közgyűlés elfogadta a régi
tisztikar lemondását és egyhangú
lelkesedéssel megvár
I asz tolla az uj tisztikart lüus r i elnök lelt Jozefusz San-

dor, főtitkár Bérezi György, titkárok Pálinkás János és Zsabka Endre.
Jozefusz Sándor hangsúlyozta, hogy a SzEAC legfőbb célkitűzése a jövőben a tömegsport megszervezése lesz és
az egyesület mint a SzEISz
sportszakosztálya fog működni.

Ez a 12 laiálatos lola
1:1 Újpest—Csepel
•
x
3:1 Haladás—Vasas
t
0:1 Szeged AK—MTK
2
41:1 Győri V. ETO-Kispest 2
'1:1 SzAC—SatBTC
x
DVSG-EMTK
1
2:4 Kaposvári M TE-Dorog 2
(10 Nyíregyházi
MADISzPe reccs
x
2:0 M. Textil—Goldbcrger 1
2:1 Ganz TE-Erso MADiSz 1
H:1 Szegedi MTE—Drasche 2
1:1 Budafoki MTE-M. Acél 1
A lotomérkőzésre beérkezett
210.802 kéthasábos szelvény.
I eloszlásra kerül .'170.290 forint. Két 12 lalála'os van körülbelül G1.700 forinttal, 42
tizenegy találatos van £.i()0 forinttal és 135 tíz találatos 283
forintos nyereménnyel.

A vasárnap
IttbM sporteredménye:

Kiskereskedő Hirek

Elismerés a vasutas nyugdíjas
szervereinek
Az MKP országos vasutas
végrehajtóbizottsága a szegedi
vasutas nyugdíjas szervezet vezetőségét és titkárát a népi demokrácia megerősítése érdekében
végzett
eredményes
munkájáért dicséretben részesítette.
Felsővárosi
pártmunkások,
utca bizalmiak,
választmányi
tagok, 10-es Csoportvezetők
ma, kedden este 8 órára kötelesek a Rómaí-körut 23. számú pártházban megjelenni.
Értesítjük a szakszervezeti
vezetőségben dolgozó párttagjainkat, hogy csütörtökön délután 6 óraikor a Kálvin-téri
székházban rendkívüli szakszervezeti aktívát tartunk részükre.

Szakszervezeti

•• KÖM, "1948 Junius 1
iwyiuj.j.in.ijuhlfiawiw

'

Híreit

Rádió

Az éclckképíisolet értesíti n
kiskereskedőket, hogy ma, kedBUDAPESTI. 5.30:Hajnál!%
den délután 6 órakor a kamara 6.30: Falurádió. 6.45: Regre*
nagytermében dr. Iszlay Ist- torna. 7.00- Műsorismertetés,'
ván. nz OTI ügyvezetője iOTI 9.55: Áttelepítési korraánybtgV
kérdések* címen tart előadást. tosság közleményei.
10.00:
— Az érdekképviselet értesíti Hírek. 12.00: Harangszó, hí*
a texti Ikereskedőktet, hogy ju- rek. 14.00: Hírek. 1Í15: RP
nius 1-tői kcalve az eladási diólsköla: 15.55: Műsorismerjegyzékek árusítása & az el- tetés. 17.00: Hírek. 20.00: Ht-„
adási jegyzékek
felülbélyegzése nem a kereskedelmi es rek, sporthírek. 20.20: HireÜ
Iparkamarában, hanem Széche- és krónika oroszul. 22.00: Hinyi-lér 15. szám alatt az I.rek. Mit hallunk holnap? 0.10
franciáuL
emeleten levő központi irodá- Hírek és krónika
ban lörlénik a hivatalos órák 0.20: Hírek és krónika angolul.
alatt 9-tői 12-ig, délután 3 - 7
BUDAPEST II 18: ITireK.
óráig. — Az érdekképviselet
előterjesztéssel fordult a pénz- 21: Hírek
ügyminiszterhez, hogy adjon
Krdti, jun.us í .
utasítást a szegedi "Pénzügyigazgatóságnak; hogy a félévi
BUDAPEST I. 7.20: Reg.
leszámolásnál' tekintet nélkül geli zene. 8.00: A szovjet zeneaz ndőközösségi átalányösszeg szerzők kongresszusa. 8.15-kok
alapjára, az adóközösség a Orosz hanglemezek 9.00: A
megállapodás tartama alatt el- Postászencicar játszik
12.15:
ért nyersbevétel 20 százalék- Tibor Zoltán énekel, Virányi
kal csökkentett összegéből, ki- Anna gordonka zik 18.00: Á
indulva ejlhesse meg az elszá- borravaló 13.15: »Azúrkék égmolást.
bolt*. 14.10: Ma 100 éve. —
14 30: Ifjúsági Énekkarok. —
16 00: Mit jelentett Pannónia
Meghívó
földje és népe Rómának? —
Az Építőanyag Árusító Rész- 16 20: >Csillogó rilmusolu. vénytársaság szegedi bejegy- 17.10: A Hadifogoly Hiendő
zett cégnek 1948. évi június rádióközleményci. 17.15: Sziv
10. napján délután fél 6-korküldi szívnek szívesen. 18.15: >
Mit üzen a Rádió? 18.45: UJ
a társaság Püspök-utca 8. sz.
alatti irodai helyiségében tar- népi ének- és hangszeregyüttes bemutatkozása. 19.15: A
tandó közgyűlésre.
Tárgysorozat: 1. A részvény- két párt egyesüléséről. 19.30:
Bemutársaság felszámolásának a rö- Hanglemezek. 20.30:
Stúdióban:
rintmértcgröl szóló 1790/1946 tató előadás a
M. E. sz. rendelet 21. §-ához sMcxieói ballada*. 21.50-kor:
képest teendő kimondása és Hanglemezek. 22.25:
Magvai
az üzletműködés megszünteté- nóták. 23.15: Schubert VfL
se tárgyában hozandó határo- Szimfónia C-dur.
zat. 2. Felszámolók
megváBUDAPEST II. 17.(11): CMóral
lasztása. 3. Esetleges ind'itvátea. 18.00: Hangos Hiradó. — \
nvok.
18.30: Beethoven:
Vonósnó-1
Szeged, 1948 május 31.
Aí Igazgatóság. gyes. 19.00: VlláBhiradó. 19 15:!
Orosn
A közgyűlésen részlvenni kí- Hanglemezek. 20.00:
vánó részvényesek részvényei- könnyű lemezek. 20.30 A Itá-Í
ket a közgyűlés napja előtt 3 dió Szabadeg'veteme. 21.15-kofl,
nappal
a részvénytársaság Hangos Hiradó. 21.30: T:ind*>
pénztáliánál letenni tartoznak. zene. 22.15: Operarészielek.

Atlétika. Zolavári, a Tisza
kiváló versenyzője országos
Az egészségügyi szakszervezet ma, kedden délután 5 óracsúcseredménnyel, 1 óra 50
pere, nyerte a Tisza állal Sze- kor közgyűlést tart a szakszergeden rendezett 30 kilométeres vezeti székházban. Megjelenés
olimpiai próbaversenyt. A csa- kötelező.
patversenyt ls a Tisza nyerte.
A Bőripari Munkások SzakKerékpár. A bécsi országúton szervezete ma, kedden délután
rendezett 100 kilométeres ver- 5 órakor taggyűlést tart. Kérsenyen Okrész (Szegedi Postás) jük a tagok megjelenését.
a második helyet szerezte meg.
A Mérnökök, Technikusok
A Postás-ifik közül a kispesti Szakszervezete ma, kedden délháztömbkörüli versenyen 3. ifj. ulán 6 órakor vezetőségi és
Kiss, 4. Kócsó; a hölg'yver- választmányi ülést fart. Megsenyben 1. Tóth Erzsébet, 2. jelenés kötelező
Tóth Mária.
Az Építőmunkások Szakszerkosárlabda. Szegedi Postás vezete csütörtökön délután fél
-Kistext 43:39 (17:15) férfi 5 órakor taggyűlést tart. MegNB I. A szegedi csapat leg- jelenés kőtelező.
jobbjai: Halász, az olimpiai
Az újjáépített IVSz Clubban
AJ NB I. többi ere tinién ve: keret tagja és Csiszár, akti ma, kedden délután 7 órakor
Újpest—Csepel 1:1 (1:0), Fe- valószínűleg szintén bejut az zenekari hangverseny lesz. Kérrencváros- Szolnok 5:1 (1:1),ország legjobbjai közé.
jük az IVSz-tagok megjelenéKispest- ETO 4:0 (3:0), Hasét.
Motor.
A
Tisza
motorosai
ladás-Vasas 3:1 (l-.l). DVSC
Azok a tagok, akik a szabadL
vasárnap
résztvetlck
az
FTC
EMTK 2:1 (1:1), SalBTCegyetemi
látogatási jegyeikét a
nemzetközi
salakpályaverseSzAC 1:1 (1:0).
nyén és j ó eredményt értek inullban leadták a titkárságU NB 2". ti éli csoportjának ei a 250-es kategóriában, mely- hoz, leigazolva átvehetik az
IVSz titkárságán.
lltttli! ereün:énve: M. Textil— ben első lett Neubauer (osztGoldbcrger—2:0 (0:0), Szolnok rák), 2. Csányl (FTC), 3. Bazsik (Tisza), 4. Ferenczi (Ti-Orosháza 2:2 (0:0).
av i. osztálya bajnokság sza).
eredményei: MKUM TE—SzATE
Céllövészet. A Szabadsághar3:0 (1:0\ Honvéd—SzEAC 4:3 cosok Szövetségének szegedi
KELETI és magyar
perzsa- TAVASZI cipő hivatujdonságoM
(3:1), HTVE—KAC 1:0 (0:0), csoporlja az olimpiai keret beszőnyegeket tekintse meg. — minden színben, nagy válaszMóraváros—Baltonya 4:3 (2:1), vonásával tartott versenyt a
J'oslás -MMTE 2:0(1:01,HMTE Vasutas-stadionban, amelynek MOSNI, vasalni, vagy bejáró- Kedvező fizetési feltételek. — tékban érkeztek! Angéla cipő-'
Kigytó- szatén, Széchenyi-tér.
- Sz \K 1:1 (1:0).
győztesei a következői: egy- nak ajánlkozom. Cim a kiadó- .-Modern* képszalón,
BÚTOR olcsón a készitőnél^
utca 1.
séges kispuska: Daru (Ilrnvá- ban.
Az MTK -Szegett tiuverseny sárhety) 285, céllövőpiszloly: IDŐSEBB párhoz meghízható JÉGSZEKRÉNY prima parafás, Spltzer Sándor asztalosmester•vözfese Fürtön János
családbeli, háztartási, 6 m. bútorszövet; nél. — Hálószobákban nagj)
Tóth (Szeged) 219, gyorslövö- becsületes, jobb
,J
ebédlőszekí énv eladó. Főfasor választék. Margit-utca 12.
Az MTK- Szeged tipverse- pisz.loly: Papp II. (Szeged) 219, egyedülálló, nyugdíjas is le35.
nyüttk iránt is igen nagy volt nemzetközi kispuska:Daru 577, het, magányos" bentlakó, főMOTORKERÉKPÁR 175 klxx
1. Vásárhely zést, takarítást végez, fizetésen 31-es dpők eladók. Kölcsey- Williers generáljavított eladó.
az érdeklődés, azonban telita- csapatverseny
lálatot ezúttal sem érlek ei 1305, 2. Szeged 1338 tatáiat- kivül másban is részesül. — ulca 10., földszint 1.
Sajtos motortavitó, Arany Jápályázóink. Az első
helyet tal. Olimpiai keret, nemzetközt Szűcs, Somogyi-utca 2., ket- FELSOVAROSON Úszta tégla nos-utca 4.. BMV, DKW roncíháziam lakásátadással 16.000 motorok eladók.
Fürtön János (Újszeged, Déval- kispuska: Aúor 584, céllövő- tőt csengetni. '
nlca 12) szerezte meg és
Megbízottam:
piszloly Takács 524, gyors- REKAMIÉT, oltománt és min- Ft-ért eladóm.
SOLINGENI Imjváűöaóp 44,
merte a páholyjegyet a Sze- tüzelőpisztoly Hamvai 283 ta- den kárpitozott bútort, javítást Dnróczv iroda, Rákóczi-tér.
•• -di Nemzeti Színházba, a má- lálattal.
is olcsón és jól készít: Szeles TŰZHELY, samottos, fehér, borotva 24, háztol ló 9 Ft, ónsodik Szilágyi Miliálv (Damjamint a cserépkályha, ritka al- borotvapenge 20 MII., zsebkés
Viz'labda. SzMTE—NSC 3:2 kárpitos, Attila-utca 2.
nich u Ica 111, jutalma kél (0:1), NB I. mérkőzés. Az NSC POLOSKÁI RTAST garanciával kalom, eladó. DeAk Fereno-u. 2.90 forint. Fráter műköszözsöllye a színházba. 3. Gardi látva vereségét a befejezés végez a Cián vállalat, Kálvá- 22., I. cm l,s délután 3-4-lg. rűs, Mikszáth Kétmán-u. 5.
István (Tisza r.njos-körut 53), előtt 23 másodperccel levonult, ria-utca 30.
ÖT köbméter gyalult deszka- FELKÉREM azt a három férnyereménye két lámlásszék a arra hivatkozva, liogy a [közönállvány ós egy szép sötétlcék fit, akikhez vasárnap éjjel
•zinházha. Fodor János (szin- ség közül valaki követ dobott CIAMRODA, Maros-utcn 15. férfiruha eladó StühmernéL
Jutánvosan, garanciával vállal,
előlem szaladó ember • vizf*
4lázi müszald alkalmazott), VI- játékosai közé.
PIPICZ BÉLA
festőmester FESTMÉNYEK, gobeünképek toronynál csatlekozotL tnda.tt
í'á'gh József (Somogyilelep II.
Tenisz. A kerület csapatbaj- szobafestő munkát Jutányosán szép kcrellíen, kijátszott he- sák velem iakclmükeL A jeb,
ulca 03). Kii-álv Lajos (Etelkavasárnap Indult vállal. Boross József-H. 24. gedű eladó. SzíTlérvn^ Púié- lentlceeőket Jutalmazxmi. Pász1|
sor 0i és Nikolényi Arjvád nokságáért
it Ica 2.
«
István, Tápé, Harglta-U. 9.
(Gycvisor 20) 10— l ó villamos meg a küzdelem. Az eiső két
cílszállójcg'vcl nyertek. Dr. Lad- mérkőzést a SzEAC', ós a Tisza
ÜZLET berendezéssel, a Bolórás és ékszerész.
"fTrrrr
vánszky József (Gólya-utca 7),játszotta az MMI'E ellen. A
vároa forgalmas helyén, nai$
Kárász-utca 14. Keresek karUrakor Béta (Szivárvány-u. 17), találkozóból a SzEAC G,:0, a és
zsebórákat (veckerórál is), KÉLÖNREJARATU szép búto- kirakatok, hátsó betytségge®
Kovács István (Oroszlán-utca Tisza 4:1 arányú győztesként ezüstöt,
brllliánsókszereket ma- rozott szoba fürdőszobával ki- azonnal átadó. Jelige: »Otffw
3), Ráduly f.ajos (Pulcz-utca került kl. Az egyetemiek ösz- gas áron.
Ora- és ékszerjavi- adó. Vadász-utca 8., II. 8. bérű*.
és ifj. Úrban István (Kos- szelétele dr. Dóczi, dr. Budő, lást vállalok,
EGYETEMISTA egyheti ittdr.
Horváth,
Rosman
I.,
a
Tisuth Lajos-sugárul 81) egy-egy
tartózkodásra szobát keres. —
száé
Almás,
Buchelbauer,
BéDELMAGYARORSZAO
könwdijazá.sban részesült. A
• Egy hét* jelige.
nák
és
Vecsernyés
volt.
A
D
A
S
V
É
T
I
I,
m
dijak szerdán már átvehetők
politikai napilap.
PESTI vagy budai lakással elkiadóhivatalunkban
(KárászMezítlábas h'radrt. Felhívjuk REKAMIÉK, i'olelek
Felelős szerkesztő: ~
cserélném teljesen modern kétolcsón
níca 6).
a mezítlábas csapatok figyel- kapbalők. Mikszáth Kálmán-ut- szobás, ba Ikonos, I. emeleti
DR. ANTALFFY GYÖRGYI
mét, hogy válogatott jelöltjeik ca 19.
lakásomat. Kiss, Boldogasszony
Felelős kiadó:
szerdán este 6 órakor a felső- l i l i l fórfikerékpár, sozlon, 2 sugárut 58.
A MUNKÁS F E L T A L Á L Ó
DR. ZOLD SÁNDOR
városi PálH-páfyán kötelesek bőrfotel, 2 bőrszéx eladó. Fo- SZÉP tiszta bútorozott szoba
HAZÁNK
fePITÖJEI megjelenni.
fürdőszoba- és konyhahaszná- Szerkesztőség" Jókai-UtC* !».
dor-ulca 32., tf. emelet 6.
i •—miw i i w h i i i m u i
EGY kis Singer varrógép el- laltnl kiadó. Fodor-utca 20,
Felelős szerkesztői telefon: 49Í0adó. Attila-utca 4., üzletajtó.
Szerkeszlőség! lelefon: 101
W
"
K
V
Q
N
W
E
É
K"
a sgftneth f f a m a t ! s z u t h á x b e l l m ü ^ o v a :
HASZNALT vitrin, 2 drb., eladó. Dugonics-tér 11., III. 22. BÉLYEGEIT legjobban nálam Nvomdal szerkesztőséri telcfdH
Kedden, jun. 1-ón este fél 8 kor: János vitéz. K. M.-bérlet 19. IIASZNALT cserépkályhák el- értékesít heti Falus bélyegkeesle 8-tól: 673]
ms
adók. Gém-utca 3.
Szerdán, 2-án cslc féi 8-kor: Mélyeik a gyökerei. M. I. 20.
reskedés, a fogadalmi tem< sülörtökön, 3-án este fél 8-kor: Trnbador. Prcmierbérl. 21. J6MENETELÉ kocsma azon- plomnál. Iskola-utca 29.
Kiadóhivatal Kárási utca ft.
nal betegség miatt átadó. Jeli- PDLOSKAIRI AS'I
Pénteken, 4-én este fél 8-kor: J é l M vitéz. M. r. 21.
Telefon 325
garanciáSzombaton, 5-én este fél 8-kor: Mélyek a gyökerek. D. II. 21. ge : iJövedelmező*.
val végez a ( ián vállalat, BaJNői, férfiruhák, cipők, leány- csy-Zsiliuszky-utca 10,
Vasárnap, ti ári osto 7 órakor: Tanitliiiaser. Bérlclsz. I.nezó
(volt \ llirin[iktsdi Kfl avoniíM
knruhák 5- li évesnek, 30 — lekclesas-ulca'.
István vendégfetléptével.
! b -ezetö ÍONCI !.AS?I /
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