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Fegyverszünet

- de meddig?

Az arab liga kitart a zsidó állam megsemmisítése melleit
Közép európai
időszámítás szerint kedden éjjel 12
torakor járt le az a határidő, amit a Biztonsági Tanács a négyhetes fegyverszünet elfogadására a zsidóknak és araboknak ad'ott.
•Már kedden délután megérkezett a tanácshoz a zsidó
állam beleegyezése és igy
erről a
Délmagyarország
már szerdai számában beszámolhatott. Most azt jelentik Laké
Successből,
hogy az arabok igenje is
idején befutott. A mindkét
fél által elfogadott négyheti
fegyverszünet azonnal be is
állt, legalább is arra vall az
a londoni jelentés, hogy a
szerdára virradó éjjel
1
órája
óla ' Palesztinából
harci tevékenységet nem jelentetlek.
Bár ez a tény mindenesetre örvendetes, az ujabb jelentések szerint azonban a
l'egyversz íiweft
elfogadását
mind a zsidó, mind az arab
vészről feltételekhez köti és
igy ezidőszerint még nem
állapithaló meg,
ho©
a
fegyverek ténylegesen " elhallgatnak-fe ÍPlflleszt'iiiáfcati.
Az arabok számára elfogadhatatlannak látszik
a
•/ iá knak az « feltétele,
hogy a zsidó bevándorlás
a fegyverszünet tartatnia
alatt tovább tartson.

l)e ragaszkodnak a zsidók
ahhoz is, hogy Jeruzsálem
és TelaViv között az utmeg<
nyíljon és a fegyverszállitási
tilalmat az arab haderőkre
vonatkozólag a p a leszlinai
területen is kiterjesszék
Az arab liga ugyancsak
záros feltételhez köti
a
fegyverszünet elfogadását és
hirszerint nem adja fel eredeti tervét: a zsidó állam
megsemmisít ósél.
A TelaVivböl érkező jelentések szerint a zsidók azért
döntöttek a tüzelés
megszüntetése mellett,
mert
Shcrtok, a zsidó állam külügyminisztere eleget kívánt
tenni az UNO óhajának.
Igen •Ürackcs egy
becsi
lapnak az az
értesülése,
ho©
Ronvtnel volt
vezérkari
tisztjeinek parancsnoksága al®tt néniéi lisztek és
katonák tevékenyen vesznek részt a
palesztinai
harcokban a z arabok oldalán.
Végül nem érdektelen az
a telavivi hir sem, h o ©
a
szerda reggeli ottani lapok
vezető helyen közlik, h o ©
,a magyar 'köztá.taság kormánya" elismerte Izrael államot és ez nagy örömet
keltelt a zsidó fővárosban,
amelynek sok ezer lakosa
M a ©nrors zá gr ól s zá rm azi k.

A görög béke ára
a nép demokratikus éleiének biztosítása
Bár kétségtelen, ho© r
az
utóbbi napokban a
világ
érdeklődése elsősorban Palesztina felé fordult, a szabadságszerető népek élénk
•érdeklődéssel
kisérik
a
görög nép hősi küzdelmét
a monarcho fasiszta kormány vazalusai ellen. Szívesen vesz mindenki tudomást arról, h o © a legutóbbi
nemzetközi
fejlemények
megnehezítették az úgynevezett athéni kormány helyzetét. Athén minden támadó hadművelete balsikerrel
végződött és a népi ellenállás hőseinek kivégzése világí.xerte felháborodást keltett.
Maga az ideiglenes demokratikus görötg
kormány
hajlandó támogatni minden
olyan
kezdeményezést,
amely megteremtené "a békét Görögországban. Ennek
azonban az a feltétele, h ő ©
biztosítsák a görög
nép
demokratikus életét,
az
ország függetlenségét
•és a görög nép minden külföldi beavatkozástól
mentesen vehesse kezébe az országnak irányítását.

Franciaország
elégedetlen a halhalaimi döntésekkel
Nagy garral jelentette
London, ho©i a nyugati
kérdésekről tárgyaló * hathaiaimi tanácskozásokon a
:lu pontokban
megegvezés

jött létre. Ez a mege©ezés
azonban csöppet sem nyugtatta meg Franciaországot.
Legalább is erre vall a francia rádiónak az a Ilire, h o ©
a francia küldöttség a tárgyalások folyamán kénytelen volt lemondani
olyan
követeléseiről, amelyek pedig az ország biztonsága és
jövője szempontjából na©rontosságuak lettek volna.
Arra
a kérdésre, l i o © Franciaország megvan-e elégedve
a liathatalinl döntésekkel,
a rádió külpolitikai magyarázója határozott nemmel felelt.

„Szabadság"
a z amerikai és francia
övezetben
Ho©- milyen lesz a külön
nyugati államok
népének
szabadsága;— már amennyiben ez a bizonyos külön állam me©alósui — igen jellemző a moszkvai rádiónak
az a berlini jelenlése, hogy
Berlin amerikai és francia
övezetében üldözik
mindazokat, akik aláírják a Németország egységét kövelelő iveket. Sőt azt is megteszik. h o © polgári
ruhás
rendőrök gyűjtenek alá Írásokat és az iv aláírása után
felfedik kilétüket és letartóztatják az aláírókat,
ellenes politikai céljaik érdekében akarják felhasználni.

A szakszervezetekbe liimörüit dolgozó milliók
egységes erejével a legteljesebb erkölcsi és anyagi
védelmet nyújtják a megtámadott kortársaknak.
A kiáltvány végül kéri a
magyar nevelőknek további
lelkes támogatását az iskolák 'államosításának sürgetésén keresztül a
korszerű
népi demokratikus rendszer
megteremtésére. ,

Szeged, 1948 jun. S.
Az uj olasz kormány bemutatkozása nem volt ment
az izgalmaktól. Gasperri miniszterelnök ismertette
a
képviselőházban a kormány
programját.
Szükségesnek
mondotta a tőke és a munkások megegyezését,
igen
óvatosan beszélt azonban a
mezőgazdasági
munkások
földhözjujttalásáről, csupán
röviden utalva a na©birtok
fcloszl a tusának
kérdésére.
A munkanélküliség leküzdésére ne©-edmilliö olasz mezőgazdasági munkást kíván
elhelyezni
Franciaországban. A kormány eltörli1 az
élelmiszerek árrögzitési politikáját es. fenntartja a line-

c.süfe
•II MII

rális gazdasági rendszert.
A miniszterelnök beszéde
közben a baloldal részéről
viharos
közbeszólások
hangzottak cl, legkivált amikor Gasperri a letartóztatásokat
és
házkutatásokat'
fc©vcrrejtegcléssel igyekezett igazolni. A terem őrök
közbelépése csitította esni
le a viharos légkört. Mindez
azt/igazolja, hogy az u j kormány helyzete igen nehéz
és a nehézséget még fokozza az, h o © az olasz szabadelvű
párt
hagyományos
irányzat képviselői és a párt
fasiszta jobbszárnya közölt
az'ellentétek mindjobban kiéleződnek.

A dolgozó milliók erejével védik meg
a demokrácia mellé álló pedagógusokat

R pedagógusok szakszervezetének
kiáltványa a magyar nevelőkhöz
Budapest, junius 2. A
magyar pedagógusok
szabad szakszervezetének központi vezetősége kiáltványnyal'fordult a m a © a r nevelőkhöz..
A
kiáltvány
<cgzögezi,
hogy a hűbéri világ összeomlásával az iskolafl©* országszerte levetette magáról
a feudális élet maradványait, u©'anakkor a
magyar
demokrácia több területén
elért na©szerü fejlődéssel
ellentétben nálunk
a felekezeti pedagógusok
a
magyar
lársadalom
e©etlen olyan rélegét alkotják, amely még
ma
sem /szabadult fel a feudális elnyomás alól.
Anyagi tekintetben is hátrányos nelyzetben vannak nevclőtársnikkal szemben. Az

iskolai kérdésben azonban
nemcsak a nevelők szempontja a döntő. Az iskolfl©
problénlája csak ugy oldható 'meg, ha az iskolai ü © b e n
való rendelkezés egész területén a demokratikus kormányzat a nép érdekeinek
megfelelő szabadságot nyer.
A kiáltvány
hangsúlyozza,
ho©
e©clért a
kormányzatnak azzal a megnyilatkozásával, amely szerint az
államosítás nem érinti a
vallásoktatás eddigi rendjátsőt az államosítás felszabadítja az egyházakat más
kötelezettségeik alól és i ©
teljesen a lelkek
vallásos
gondozásának
szentelhetik
magukat. A nevelők teljes

felszabadulás;; cxik
akkor,
valósulhat meg, ha az egész
ma©ar(nevelői kar megkap-1
ja az őt megillető anyagi
megbecsülést. A demokratikus kormányzattal, folylátott tárgyalások erre ís teljes biztosítékot nyújtanak^
A' magyar nép zömét alkotó parasztság kullurálls felemelkedése érdekében szükséges, hogy az általános iskola rendszeréi
az államosítás gondolatán
nak
diadalravitelével
egyiili biztosítsuk.
A pedagógusok kiáltványát
a legélesebb szavakkal utasítja vissza c©'es
egyházi,
vezetőknek azt a rágalmazó
kísérletét, amellyel az igazi
vallásszabadság (elvét megsértve a hivő, lélekben vallásos 'beállítottságunkat nép-

Elsüllyedi egy teherautókkal
és utasokkal telt komp a Dunán
Bajáról jelentik: Szerdán
koradc [utáni
órákban
üombováiTól jövet n é © budapesti MATEOSz tehergépkocsi kelt át kompon Baja
felé a Dunán. A kompon a
4 kocsin kivül még körülbelül 2fi utas is tartózkodott.
Alig érkezett a komp a Duna közepére, az utasok észrevették, h o © a komp orrán erősen szivárog ne a
víz. A kompot vezető révész i©Tekezett minél előbb
a parira terelni a jármüvet,
a part előtt azonban tninte © 23 méterrel a víz annyira elárasztotta a kompot,
h o © az oldalra dőlve pillanatok alatt elmerült. Az
utasok iia©része a partr*
úszott, állításuk
szerint
azonban két nő és két férfi,
akiknek személyazonosságát
még nem sikerült megállapítani, eltűnt. Teljes bizonysággal a Dunába fulliaíll

S z a b ó Győr©' budapesti lakos, az egyik MATEOSzí kocsi vezelóje. Az eddigi megállapítás szerint a szerencsétlenséget vagy a túlterhelés, vágy pedig a
suly
helytelen eloszlása
idézte
elő" A mentőmunkálatok foIramaiban Vannak. Búvárok

jelenlek meg a helyszíneit;
ak|k megállapították a k o m p
és a gépkocsik
helyzetéig
Emelőaarut is szállítottak 4
szerencsétlenség színhelyért*
és valószínűleg a gépkooi*
kat kiemelik a Dunából a)'
rendőrség a komp
ogMB
személyzetét őrizetbe veWev

A haladó angol i f j u i ó g
a népi demokráciák
Debrecen, junius 2. Debrecenben a centenáris hét
keretében e©etemi
világifjnsági találkozót
rendeztek. Az ülés határozati jav'aslatban^állástfoglalhr
az
egyházi reakció elleu éa az
e©házi Iskolák államosítása
mellett. A külföldi szónokok

mellett

közül az angol szónok hangsúlyozta, hogy a ha\aídó angol ifjúság szolidaritást vállal a békeszerető népi demokratikus államokkal én
arra törekszik, ho©' ezt •
megértést minél
szélesebb
rétegekre terjesszék ki.

d e l m a g v a k oi: s z a g

Bizurik a magyar népi demokráciában
A deszki

szerbek

Még az 1848-as években
épült « deszk! görögkeleti
szerb Iskola. A oiarosmenti
kis falu maroknyi szerbsége
tartotta fenn egy évszázadon
ét. A két világháború között
néhányszor veszélybe került.
Horlli él; nemzeti türelmetlcn'ségo megpróbálta beszüntetni.
De ím i :sak fenmaradt. A
felszabadulás után más lett a
politikai légkör, a demokrácia
ijbükerábcn változtatott az ország kisebbségi politikáján.
Most azonban gazdasági oldalról jóitok a nehézségek. Az
iskoláról elsősorban a szerb
iskolaszék gondoskodik. Javarészt Idős emlterekhől
áll,
akik már ncin igen térődnek
az iskola ügyelve], hiszen
nincsen iskolaköteles 'gyermekeik. A Horthyékkni folytatott
harc is kifárasztotta őket.
T anítónő

egy

érig

fizetés nélkül
—• Most senki sem bántja
az iskolát, majd csak el lesz
valahogy — mondlálk. Az Iskolaszék pénztárába csak gyéren folyt be a fcnlartásnoz
szükséges hozzájárulás. Azőszszevoni Iskola egyetlen tanítója, Jovicsin Miiica egy teljes évig fillér fizetést sein kapott. A lanltás folyamatosságát,
« tanítónő megélhetését csak
az bizlositotta, hogy 1946 óta
nz iskola n magyar állam részéről Ideiglenes"
segélyben
részesült. A felszerelés még
negyvennyolcas Időkbe li, modern pedagógiai
szemléltető
eszközöknek Irirük hamvuk
sincs.
Az oktatás tekintetében kétségbeejtő a helyzet. Az iskolában nét osztályt vonlak össze
és azt Jovicsin Mllicij — tanítaná. Igen tanítaná, mert a
szerb kisebbség különleges
helyzete folytán katasztrofális
» tankönyvhiány.
Modern tanköny
— 1905-böI
A legmouernebh tankönyv
[1905-ös kiadású.
Politikai
szempontból még megjárná valahogy, de hihetetlenül avul
lak. Törléiielcmtajiíönyv, gazdaságtan, vegytan, természettan — egyáltalában nincs.
A jugoszláv történelem támlásánál ls uj szem/élet alakult
Ai. A magyarban ís. — Hogy
ismertessem meg ezekkel iánilványaimat, ha nem juthatunk nozzá — monilja á lanitónő.
•
Sorozata niutaikőzik az ilyen
problémáknak. Néhány fiatalabb szerb gazon világosan
felismerte a helyzet súlyosságát. Ahogy a lapokból értesültek az egyházi iskolák felvetett államosításáról akcióba
kezdtek.

Az államnak, az egyháznak ís külön adózzunk?
— MJ bízunk A magyar népi demokráciában. A magyarok
és délszlávok közös szabad országa az. Nem féltjük anyanyelvünket, néni kulturánkat,
vallásunkat. Adjuk ét iskolánkat! Meglesz a fentartáshoz
szükséges anyagi fedezet és n
korszerű. demokratikus oktatást is biztosítják — mondta
gazdatársainak Broán Milutin.
Megbeszéléseket
folytátlak
és Ru&z Arzén községi biró érvolt a leghatásosabban:
— A magyar államnak adó
formájában úgyis befizetjük az
iskolák fentartásához szükséges pénzt. Gyermekeink tanítására most már külön adózzunk? Felesleges.
Az érvelések sikert arattak.
A Magyarországi Délszlávok
Ikemokralikus
Szövetségének
helyi esojKirlja vasárnap nagygyűlést rendezett, amelyen a
deszki szerbség egyhangúlag.

egyházi

ikotáwknak

államosítását

kérik

Csütörtök, 1948 junius 3.

C s a k

r ö v i d e n

Az Ifjú Kiuai Párt a szoA bolognai tartományban
ciáldemokrata p á l l példáját 50 ezer mezőgazdasági munvégzett szerb növendékeiből követve nem vesz részt az
kás sztrájkba lépett.
tanerőket állítanak be. Jovicsin uj nankingi
kormánvban.
Mllioát átveszik állami státusEgyiptomi
Iapjelenlések
ba, sőt az egyházi iskolánál Ezzel felbomlott a nahkingi szerint az egyiptomi korkormánykoalíció.
be nem számított 12 évi szol
mány tárgyalásokat folytaSegít a demokrácia.. gálati
idejét is elismerik. A
A Junius elsején végetért tott Angliával a
szudáni
egységesen leningrádi tavaszi vásár 105 kérdésről.
Az állásfoglalás óta a ma- tankönyvhiányt
gyar közoktatás hivatalos szer- rendezik. A desziki magyar- millió rubel eladási forgalvei érintkezésbe léptek a desz- nyelvű általános felsőbb osztá- mat IxonyolitoU le.
BUDAPEST
székesfőváki iskolaszékkel. Sefcsics Fe- lyaiba járó szerb anyanyelvű
ros a honvéd Kossuth AkaA
badgaslciiií
nemzetközi
renc, a délszláv kisebbségi is- 'gyerekek
hiítánoklatását a
démia tanulmányi eredmékolák újonnan kinevezett tan- szerb iskola tanítói végzik — sakkverseny hetedik fordu- nyeinek fokozására a tamillója
után
a
magyar
.
Benkő
felügyelője mái- konkrét ter- az állam költségén.
az elsők kőzött van ifi pont- mányi versenyek győztesei
vekkel jött. Az iskolát szerb
részére vándordijat' a'apiDeszken a
demokráciával tal.
tannyelvű, nyolc osztályos áltott.
lami iskolává építik át. Az osz- szemben bizalom mutatkozik, a
A péesvidékf bányaüzetályokat szétválasztják, a pécsi demokrácia nem lesz hálát- mek közül a vasafii bánya
Zilliaccus angol munkásdélszláv tanítóképző újonnan l a n . . .
N. l .
lengyel
nyerle el az élüzein címet. párti képviselő a
dolgozók egyetemi lársasáSpaak belügyminiszter a gán k meghívására körutat
mult héten tárgyalt Lipót leszn Lengyelországban.
belga királlyal.
BULGARIABAN m c kezSAFRANKó Emánuel szófiai magyar követ fogiadást dődött a rózsa szüret.
adott a Szófiában tartózkoNagy István tízévi fegyházat,
Farkas
Károly
London területén
ezév
dó magyar kulim-küldöttség első négy hónapjában 401*0
ötévi logházat
kapott
tiszteletére.
kerékpáflopásról
érkezeit
Szerdán délelőtt tárgyalta a dották, hogy a betöréseket a
A SzovJ-Uiuiá minden köz- feljelentés.
Andrejka-féle
szegedi röglőnitélő
bíróság csmnidpalotai
csütörtökön
Nagy István 19 éves csanád- vendéglőben beszélték meg, társaságában
GERŐ ERNŐ közlekedéspalólai napszámos és Furka ahol később a lopott holmikért megemlékeznek Kalinin, a ügyi miniszter szerdán foKároly 17 éves csanádpalotai kapott pénzt elitták. Furka az- szovjet legfelsőbb
tanács gadta Kingsley Martint, a
borbélvínas statáriális bűn- zal védekezett, hogy Nagy ve- elnökségének elnöke halálá- neves Stalesman and Nation
ügyét. A két fiatal bűnöző zette a rossz útra, Nagy István nak második évfordulójáról. szerkesztőjét.
április közepe óla négy éjsza- pedig arra hivatkozott, hogy
kai betörést követett el Csa- elkeseredésében követte el a
nádpalolán és ott főképpen betöréseket, mert nem vették
élelmiszereket zsákmányoltak. be katonának. A nála talált
tömegesen
Elfogatásuk után Nagy István- pisztolyról azt állította, hogy
nál egy tölténynélküú pisztolyt öccse "hozta valahonnan haza.
lépnek
a
partba
is találtait.
A rögtönitélő tanács NagyNogy és Fúrta a slatórlátls Istvánt tízévi fegyházra, ff fiaMoszkva, junius 2. Finn- demokrata pártból hatalmas,
tárgyaláson töredelmes beis- talkorú Furka Károlyt pedig országban a nem régen le- áramlat indult meg a kommerő vallomást tett és elmon- ötért fogházra Ítélte.
Helsinkizajlót tiltakozásokkal kap- munista pártba.
csolatosan. amelyek Leino ben egy-két nap alalt 5.000
bei ügyminisztefrl "el I ávozásá belépési nyilatkozatot írlak
Hova lesz
Kicsiréltéfc
vgl függtek össze, a szoc.iál- alá.
önként felajánlotta iskoláját államosításra. Már az Iskolaszék
is csatlakozott a fiatalok Javaslatához.

A statáriális faeiács elítélte
a csanádpalotai betörőkel

A finn szcrálitoflkrafák
át
kmmmirsfa

a fápaiak kenvere?

Tápal asszonyok küldöttsége
kereste fet szerkesztőségünket.
Elkeseredetten panaszkodtak,
hogv használhatatlan papirossá
válik a kenyérjegyük, mert
Tápé pékje, a >140 kilós Fodor* — amint ők mondták —
nem ad nekik elég kenyeret
jegyeik ellenében.
— Mi már korán reggel Ddaáttun k sülödéjéhez — panaszkodtak —, de mégsem jut nekünk. Pedig az algyői közellátási vezető, ahonnan Fodor a
tiszt id utalást kapja, elmondotta, hogv elég lisztet Utalnak
ki számúra. Hát akkor hova
tűnik az a sok liszt? — kérdezték az asszonyok.
Velük együtt hasonlóképpen
feltesszük "mi is a kérdést és
jónak látnánk, ha illetékes hatóságok minél előbb a legszigorúbban kivizsgálnák ezt az
ügyet. Annál is inkább szükséges cz, mert az asszonyok szerint Fodor kocsija csténkint
nagy ponyvával letakarva jón
be Szegedre, visszafelé pedig
üres kocsin lengett ff ponyvát
a szél...

a magyar-román

s z e r z ő d é s okmányai!
Bukaresl, junius 2. A román
külügyminisztériumban
szerdán kicserélték a Budapesten megkötött magyar-román
barátsági, együttműködési és
kölcsönös segélynyújtási szerződés megerősítő okmányait. Az
okmányok kicserélése ünnepélyes formák kőzött történt.

100 évvel ezelőtt
kis városi tanács
a srenedi szerbek
eqven'ősénét

mondta

A Kúria ffélt egy szened! lányai bál
szörnyii erzédia feleli
Katona Jctiö
szegedi
földmives tanyáján névnapi
táncmulatság "volt, amelyen
50—60 ember vett részt. A
mulatságon Temesi András
kihívóan viselkedett, mire
Temesit Katona fia megtámadta. majd1 barálai is ütlegelni kezdték Temesit, aki

Tudja

On

sérüléseibe belehalt. A szegedi törvényszék Katona Péter és lársait fejenként 3 ért
fegyházra ilélte, a tábla 3
évi fegyházra emelte
lel
büntetésüket. A kúria
a
büntetéseket helybenhagyI a
és ördög Józsefet is 3 évi
fegyházra ítélte.

már?
„GOMBHÁZ"-!Km

E hónap 26-űn érdekes és
Legolcsóbban a
nevezetes évfordulóhoz érkezik el Szeged városa. F. vásárolhat h a r i s n y á t , d i v a t á r u t .
Rövidáru szaküzlet.
Szabóknak engedmény.
napon lesz száz éve annak,
hogy a vároá^tanácsa a tanácstagok kívánságára ünElkészül!
nepélyesen kimondta a Sze- Nagy tömegeket várnak
a Luqas-ir'cni átjárd
geden élő szerb nemzetiséa szegedi
gű polgárok jogbiztonságát
Tizenhárom hónapig tartó
nép! táncbemutatóra
es teljes jogegyenlőségét. A
munka után csütörtökön délAz ifjúsági hét keretében után 2 órakor adják át a forMDP felhívta 'a polgármester figyelmét arra. hogy ezt junius 12-én a Vasutas-sta- galomnak az elkészült lugasmegrendezendő népi utcai átjárót. A Lugas-utca és
a nevezetes évfordulót a vá- dionban
díszbemutatóra igen nagy- környékének népe hiába kérte
Karmtec ul nedanénus ros méltóképpen ünnepelje tánc
számú közönséget vár ff renfasiszta rezsimtől • ennek a
meg. A száz éves tanácsi, ha- dezőség. Szeged környékéről a
kerül! kl Szenedről
fonlos átjárónak megépítéséi,
ékes
bizonyítéka máris igen nagy érdeklődés mig a népi "demokrácia a leg•Elmegyek, elmegyek, hosz- tározat
szu útra megyek ...« — éne- annak, hogy mdnnyirc de- nyilvánul meg, de előrelátha- nehezebb körülmények ellevolt tóan az ország távolabbi ré- nére elvégezte nz átjáró megkelte harminc fiatal, most vég- mokratikus szellemű
zett tanár és tanárnő a szegedi Szeged népe már száz évvel szeiből is sokan eljönnek majd, építését. A munkateljesítménytanárképző főiskola folyosóin, ezelőtt. Az egyenlőség ki- annál is inkább, mert a 48-as ben kiemelkedik: Székely Iliitantermeiben. Elbúcsúztak az mondása a 48-as idők egyik népi tánc verseny országos dön- re, Bujdosó Pál, Nagy I.aszló,
intézet negyedéves hallgatói, legnagyobb vívmánya volt. tőjének kilenc legjobb cso- Papp János és Lakó Mihály
portja lép Tef az esemény- elvtársak minden elismerésre
hogy őszre már megkezdjék
számba menő bemutatón. Sze- méltó teljesítménye.
figyelmes kis általános iskorepei majd az első dijat nyert
lások nevelgelését, tanítását. A
Beteieztók a leveszi
békéscsabai Balsánvi tánccsoharmadéves hallgatók nevében
port. amely Rábai Miklós vezeszántós-votóst
Fülek János búcsúzott n távo— öngyilkossági k!rérlot
zóktól, a búcsúzók részéről peBudapest, junius 2. A föld- tésével kint járt a franciaor- a
pap rfk a csomiagol áb in.
dig a főiskolás ifjúság elnöke: művelésügyi minisztérium köz- szági jamboreen is.
Szerdán délben 1 óra tájban
Szerdán Szegedre érkezett a
Palik István beszélt Hisszük lése szerint a tavaszi szántási
— mondotta —, liogy az épülő és vetési munkálatok május Népi Tán ószövetség országos
uj társadalmi rendbe, először 31-ével befejezettnek tekinthe- központjának kiküldöttje: Krla történetem folyamán, végre tők. A 9,667.000 katasztrális zsán Sándor és dr. Drégely kásnője,
minden jó pedagógus beillesz- holdnri szántóterületből az József ezredes, megyei főren- sz alatti lakos, munkahekedik és megtalálja az őt meg- őszi vetések 3,583 000 kataszt- dező vezetésévei -széleskörű lyén öngyilkossági szándékillető helyet.
rális holdat tesznek fci, a ta- értekezleten beszélte meg n kal mindkét csuklóján ereit
Dr. Eperjessv Kálmán, a fő- vasziakra 6,08 4.000 katn sztrális táncbemutató részteleit. A je- felvágta. A mentők elsőseiskola igazgatója azt a remé- hold maradt s ebből csak lek máris arra mutálnák, hogy gélyt nvujtoüak és
mivel
nvét feiezte ki. hogy a most 52.880 katasztrális hold ma- olyan országos jelentőségű kul- ujabb öngyilkosságot akart
turálismegmozdulásra
számítradt
felszántattan.
A
még
be
végzett hallgatók építői lesznek
megkísérelni, a rendőrségaz általános iskola rendszeré- nem vetett terület és fekete hatunk, amilyen a felszabadu- re szállították.
ugar 100 966 katasztrális bolti. lás óta nem volt Szegeden
nek.
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Juniusban
megjavul
a szegedi dolgozók kenyere
ftendezik a város le|ollá«ásáS — Megszüntetik a „fekeíecséplést" — Lisztet és befőzési cukrot karunk luxusban
Az ujjászci'vczcll közellátási bizottság szerdán reggel
Gyáni Imre íőispán elnökletével tartotta első
ülését.
István Béla közellátási főfelügyelő ismertette azokat
a tárgyalásokat, amelyekel
az illetékesek
bevonásával
r
és minisztériumi főtisztviselők részvételével
kedden
folytattak le a tejellátásról.
'A tárgyalások
folyamán
most olyan megállapodás
Sjött létre, amelynek értelmében,
ha a gazda a napi egy liter beszolgálfalási kötelezettségének h'ánytalami'
elegei lesz, a fennmaradó
lejmeiinyiségekkel szabadon rendelkezliel.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben a percmközségckből és
a tanyákról minden zaklatás nélkül szállíthatják be a
város közönségének a tejet
'és emiatt a termelők semmiféle zaklatásnak nem lesznek kitéve. Ha azonban
a
gazdák a napi egy liter tejbeszolgáltatásukat nem teljesítik akkor nemcsak ez a
szabad értékesítési lehelőség szűnik meg, hanem a
beszolgáltatást
elmulasztó
gazdákat súlyos pénzbüntetésekkel sújtják, ami már az
első esetben is 200- 300 forintot tehet kí.
'A terhes és szoptatós
anyáknak, valamint n csecsemőknek tejszBkségle'éről megtelelő
jegyrendszcrrol gondoskodnak.
/Viszont a gazdáknak azl a
kivánságát, hogv a tej gyűjtő
hálózatot minél
nagyobb
mértékben kiterjesszék, annál ls inkább jogos, mert
egyetlen gazdától sem kívánható meg, h o © a tej©újtőállomaslól 6 - 8 kilóméterre fekvő
tanyájáról
szállítsa a tejet. Ezért ai város hatósága" Somogyi Imre
tanácsnokra bízta, ho©dolgozzon ki a tejgyiijlőátlornások szaporítására tervezetet
Foglalkozott ezután a közellátási értekezlet a megjelent cséplési
rendelettel,
amely a jövőben a »fcketc-

MlflRr
Széchenyi
Filmszínház
Telefon: 490
Ma csülöi'tuKÓn és a kővetkező napokon bemutatjuk ax angol filmgyártás kimagasló alkotását:

a

multadért

fcét szív tragikus fcöwieN
me a boldogságért.
Főszereplő:
WAV ZFTTERLING.
bz angoi filmgyártás felfedezettje.
Előadások: tél ft, tél 7 éa
tét 9 «rat»r. - Pénztár
rólelőlt 11-12 éa délután 4 órától.

cséplést* teljesen
kizárja,
mert a felelősség ezután
nemcsak a cséplőgép tulajdonost terheli, hanem az a
termelőre ís hárul. A rendelet szerint
n cséplés! muukúk ellenőre az a gépnél dolgozó
munkás, akit ezzel az Országos Közellátási Hivatal megbíz.
Aicséplési ellenőr esküt tesz
és közhivatalnoknak tekintendő.
Bejelentette a közélelmezésftgvi fl©oszlály, h o © az
ellátatlanok részére ai junius
hóra kért 62 vágón és ,60
métermázsa lisztet megkapta. Kőiölték a bízottsággal
azt is, h o ©
a dolgozók
kenyerének
minősége junius ' hónapban lényegesen megjavul,
meri a jö-'őbert kukoricái
csak tiz százatékig
kell
keverni a kenyérliszlhez.
Amennyiben a pékek ezt a
rendeletet
lelkiismeretesen
hajtják végre és a keverési
aránynak megfele'ő lisztet
használják fel. u © az eddigi kenyér helyett lényegesen jobb minőségű kenyérhez jutnak a dolgozók. A
keverési arányt a legszigorúbban ellenőrizteti a közellátási hivatal.
Megelégedéssel vei te tudo-
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másul a közellátási értekezlet azt a bejelentést is, h o ©
az ellátatlanok junius havában 69 deka finomlisztet és 60 deka egységes
lisztet kapnak. Mimién Intézkedés megtörtént annak érdekében, hogy
a
lisztkiosztást a jövő
hét
közepén
megkezdhessék.
Befőzési cukrot is kap a
lakosság Junius hónapban, mégpedig fejenkén!
egy kliógram kockacukrot.
Az Országos
Közellátási
Hivatal közlése szerint junius hónapban Szeged város
sertéshús ellátásának biztosítására 450 darab vágási
engedélyt
kap a város.
Kényszervágásra 100 darabot engedélyeznek. A serléseket csakis a KüLBARTon keresztül lehet vásárolni.
Végül foglalkozott a közellátási értekezlet a burgonyakérdéssel és megállapította, h o © az őt nappal ezelőtt még' 7 forintért árusított ujburgonya a szerdai
piacon már 4" forintra esett
vissza. Ez annak a következménye, h o © nyírségi ujburgonva érkezett Szegedre, amit a na©kereskedők
3 forintos árban bocsájtottak az elosztók rendelkezésére.

Csütörtök, p é n t e k , szombat

MAGYUK
ICÖNYVNAPOK
SZEGEDEN
Hiatuái-iérVásárQMunk a könvifsfitrakbaii Széchenyi tér

Kutmérgezés, lázítás a hitfonóran
Dr. Pongrácz Lóránt, a szenly körlevelét olvasta fel,
Klauzál-gimnázium bitoktató- majd hozzáfűzte: »Hn a deja nem akar kapta ttjánál, a mokrácia államosít, hasonló
vatlóstanitásnál maradni, ha- 'esz Hitler rendszeréhez.* A
nem politizál ls. Ezt az áldá- bittanórát szenvedélyes fcifasosnak nem mondható tevé- kadássai fejezte be. Verte az
kenységét még a háború alatt asztalt és ordítozta: sHa kell,
kezdte meg. 1944-ben, amikor tiz körmünkkei is védekea magyar néj> esztelenül a zünk I*
legtöbb vért ontotta, Pongrác::
a (belső front* építésén fáraAz ölödik osztályban is feldozott. Tanítványai az esemé- olvasta Minoszenty kiátkozónyek folytán kikerültek szár- dását. Ilt diákjai mái- megnyai alól, ő körleveleket kül- elégelték viselkedését és megdözgetett szét. A legaljasabb akadályozták, hogy a pásztormódon uszította őket. För- iévá) felolvasását folytassa.
medvényeiben a keresztény A főtiszlelendő-atya és lelkifiukat is getlőzássai fenye- elneveíO köveikezeles maradt
gette, ha »szabotálnának*'.
önmagához. Mint 1944-ben,
most is /.belső frontot? éril,
Hivatásával teljesen ellen- n legsötétebb reakció hadáltétes munkáját a felszabadu- lásait, Mindszentvék és a
lás után folytatta. Hittanóráit vele %pyiiuron pendülök köhasználta fej lázltásra és uszí- zépkori. inkvizíciós módszetásra. Főleg az alsóbb osz- rekkel fenntartóit lelki gettótály diákjait igyekezett szem- jába szerelné kényszeríteni a
beállítani a demokráciává]. fiatalságot.
Olyan »IeM malaszttal* látta
el őket, amely életüket, gonDr. Pongrácz Lóránt azondolkodásmódjukat
örökre ban egyet elfelejtett. 1948megmérgezhette volna. Az ban vagyunk. Nemcsak saját
egyházi iskolák államosítása diákjai, hanem a demokrácia
Jó alkalom Pongrácz részére. is találhat módot, hogy megA halódik osztályban ^tiind- szüntesse ezt a kutmérgezésl.

Többet,

jobban

és olcsóbban

n selejt további csökkentését t i H e ks
központi teSadaful a budapesti
versenylitzottsání értekezlet
Az üzemi versen ybizoll sár
igök titkári értekezletei tartották Budapesten a vasmunkásszakszervezel székházában. Fekete László elvtárs, a vasasszakszervezet Ülfeara ismertette a vasipari verseny állását Beszámolt a verseny folyamán elért nagyszerű termelési eredményekről. A felszólalók elsősorban azt hangsúlyozták, hogy' a termelés
emelésévej együtt nem járt a
selejtszázalék "csökkenése és
ezért legfontosabb, hogy a jövőben mindent megtegyenek a
selejt csökkentése érdekében.
A felszólalók után az értekezlet egyhangúan az alábbi
határozati javaslatot fogadia
cl:

Tizhónapi börtönre Ítélték
a szegedi M Ű N E volt főtitkárát R ó f h hajított

Hosszú huza-vona
után ban az elfogulatlan ítélkekerült a szegedi népbirőság zést; nem zavarhatja.
Ilyen előzmények!
ulán
elé dr. Szabó Mihály
volt
szegedi úgyvéd1, a
M ü N E tárgyalta a szegedi népbidr.
főtitkára. A
felszabadulási rósag Kovács-tanácsa
után már eljárás indult e,- Szabó Mihály b ü n ú © é l szerlene, de a z akkori NOT fel- da délelőtt. A volt MÜNE
mentette azzal az indokolás- főtitkár természetesen nem
sal, h o © a M ü N E Szegeden érezte magát bűnösnek. Azt
meg sem alakult s igy fő- vitatta, ho©- a MÜNE alap'
titkára sem lehetett.. .
szabályait a belügyminiszter
Időkőzben azonban meg- nem hagyta jóvá. igy jogkerültek azok a
kamiarai ellenesen müKpdőlkb s ériért
közlönyök, amelyekből két- felelősségre sem vonható.
ségtel en ü l
lm ególlapith a tó. Természetesen a mépbiróság
hogy
fi©elmen kívül hagyta ezt
n M ü N E Szegeden is meg- a védekezést, hisz 1944-ben
alakult s főtitkárul
dr. eszébe ee jutott ezen törsilót
Szabó ügyvédét választot- vénytelenség ellen
emelni.
ták megl."
Ujraeflvételi eljárás indult,
Védekezése során ujabb
de a kitűzött tár©alást nem
bűncselekményt is kövelehetett megtartani, mert
teti eL Kijelentene,
a
a volt M ü N E főtitkár Wnépiigyészség neiu
mér
egyenlő mértékkel és nein
rákiiIdést kért uxzal. a z ine©fonr.án vádolja ® bűdokolással, h o © a szegedi
nösöket. elleue kifejezetDélmagyarorr-ág
hajten hajszál indítóit. Emiszát i folytat ellene s
a
alt a köztársasági vélteimészegedi közvéleményt ezről szóló 1646. VII. törvény
zel u © hangolja, h o © a
cikkbe ütköző, a demokrahatása «lól a nép biróság
tikus államrend
egyik
sem tudja magát kivonni.
alapintézménye ritan elköA NOT az ügyben most
vetett Izgatás miatt ís femondta ki, hogy háborús és
lelősségire vonják.
népei lenes ügyekben
nem
kifogásolható, ha a fasiszta
A MÜNE
fŐlitkArságérl
bűncselekményt elkövetők- nem jogerősen 10 hónapi
kel szemben a szigorú tár- börtönre és az ügyvédséggyilagosság
szemszögéből től öt évre eltiltásra Ítélték,
nézve túlzott, v a © hangu- ami azt jelenti, ho©- ű©latkeltő
sajtóközlemények védi ténykedést soha tőimé
jelennek meg). Mindez azon: nem fejthet ki.

termelni!

Megállapítjuk, hogy az eddig
elért eredmények
minden
szempoTilbúí biztatók. Ezek azt
bizonyítják, hogv a vasipari
üzemek dolgozói vállalt feladatukat végre tudják hajtani.
Mégis
szükségesnek látjuk, ho© a
seleffszázaléh további esiikVenfésére foko/ollabh •ondót fordítsunk.
Felhívjuk ezért a vasipari üzemek' munkásait, hogy junius
folyamán a verseny központi,
feladativá a selejt további
csökkentését tegyék és ezzel
segítsék elérni a verseny legfontosabb célját: többet, jobban és olcsóbban termelni.

fabuioroyár
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Megalakul
a Tissa-csalornázás
b a r á t a i n a k koré

tene, hogy megalakul a Tlszacsalornázás barátainak köre,,
amelynek az lesz n feladata,
hogy e fontos kérdést állandóan napirenden tartsa.

A Fóruin Clubban dr. Mosonyl Emii miniszteri műszaki
tanácsos tarlóit érdekes előadást. Róna Béla elvtárs be
vezetőjében kijeién lette, bogy
a város hatósága mindent ell i
követ a szegedi duzzasztómű
mielőbbi megépítés érc.
Telelőn: 6 2 5
Dr. Mosonyl Emii előadásá- S z e g e d
ban előtárta, hogy a duzzaszlőJunius
3—4—5
és 6-án,
tnűvek megépítése hármas célt
csütörtöktől vásárnapig!
szolgái: öntözővízzel látja el
A legújabb amerikai cowa földeket, ezenkivfti hajózhabov-fiim.
tóvá teszi'a folyót az év legnagyobb részében, végül pedig
a felduzzasztott viz turbinák
meghajtásával elektromos energia fejlesztésére szolgál. Ez
az energia az úgynevezett fehér szén, már Európa legtöbb
országában kihasználás alatt áll
és ebben való eimaradottsáElszánt banditák harca,
unkát akarja pótolni az ötigaz férfiak ellen!
s tízéves terv. Az olcsó vilFőszerepben a vadnyugat
lanyenergia előmozdítaná a váhősei:
ros iparosodását, uj ipartelepek keletkeznének és a meg- JOH.VNY MAC BROWN,
levők is olcsóbban termelhet- RAVMOND HITTON.
nének. Az olcsó viziszállitás EVELY F1M.F.Y.
Kaland, humor, küzdelem
lehetővé tenné, ho© a toknii
kft és folyami kavics lekerülés boldog szerelem.
hetne az alföldre és eltűnnéEzenkívül a legújabb
nek az egészségtelen vályog17MF1 h i r a d ó
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V á r o s i
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Fegyveres
kísérlet

f

A na© tetszéssel fogadott
előadási: — amelyen jelen voltak a törvényhatósági bizottsági tagok és a szegedi mérnöki kar — Berényt Árpád
elvtárs köszönte inog. Bejelen-

Előadások: fél 5, fél 7 é«
fél 9 árakor. — Pénztár
délelőtt 11-12 és délután az előadások előtt
fél órával.
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szellemében

előre

Csütörtök, 1948 Junius
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Juranics a t y a és a

a magyar ifjúság foSifi jövőjéért \

többiek...

Igy béniiják meg a falvakban az állam! tanilóst
a felekezeti Iskolák

A magyar kormány a fel- szu időn át minden alkalmat
8. j
szabadulás óta óriási összege- felhasznált, hogy a két másik
->. 1
IFJÚSÁGI
áldoz elmaradt iskola- iskolát lmieketitse és «f 'gyerIfl.j FILMNAPOK! ket
ügy ü n k fejlesztésére, hogy mekeket elszipkázza. Meg a
11.1
minden népről cg ffnlt cgveníö fülgyónást is alkalmasnak tarJunius 12 esle fél 9-kor a feltételek mellett egyenlő tu- totta arra, hogy a bűnbánónak
Vasutas-pályán a 18-as: Or- dáshoz, műveltséghez juttassa. kifejtse véleményét: ráz álEzért áJlilották fel az általá- lami .iskola nem jó, nálunk
junius 6 —13-icj
szágos Kulinrverseny győz- nos
iskolákat, amelyeknek vi- sokkal többet tanúi a gyerek
tes lánccsoportjaivat
népi rágzása, fejlődése elé azonban és ami a fő, nem tesz istenrendezi meg. S/egedi Fiatalánc diszbemutató.
állandóiul akadályokat görget- telen*
lok! Készüljetek az egység
Junius 13 délután 4 óra- nek az itt-olL még mindig fennnapokra I Junius 6-án megkor a Vasutas
Stadionban álló felekezeti töredékiskolák. NOSZA.
fogadjuk a 18-as magyar fimegismételjük
a
népi tánc A szegedi tanfelügyelőség te- özönlöttek is a gyermekek az
atalok szellemében, egysérületén Is számos példa bizo- r. k. iskoláoa, a két másik
díszbemutatót.
gesen építjük
ifjúságiink
nyítja, hogy az egyházi iskola intézetet valósággal elsorvaSzeged
Ifjúsága!
Junius6.
jobb jövőjét, népi dnnokrá
Junius 7 esle 6 órakor az a mi ünnepünk, fiataloké! nemcsak az oktatás egységét dás fenyegette. Á plébános ur
©iánkat.
már látta, hogy szeme
Ifjúsági Kiállítás megnyitó- Vegyetek részt méltóképpen bontja meg, hanem egyúttal ekkor
felesleges nehézségeket okoz nagyobb volt, mint a gyomra,
ja a MINSz központi szék- junius fi megünneplésében! 'gyermekeknek, szülőknek' egy- mert a két iskolanővér még
Műsor
kevésbbé tudta feladatát elaránt.
MINSZ NAGYSZEGEDI
Junius 5 este fél 9-kor fák- házában, (Vörösinarly-ulca
látni, mint azelőtt A »nivó*
BIZOTTSÁGA
5.
sz.)
lyás fölvonulás és láborlüz.
NAGYMAGOCSON
megmentésére léhát cselhez
egy állami és egy katolikus folyamodott UJ tanerőt nem
általános iskola uvüködik, utób- akart felfogadni, de éppen kajött neki három szolgálaS*inhix-pÜm-Művé3»et bi azonban a külterületen van. póra
A községben nemrégen1 négy- tát betöltött, idős szerzetes nőházhelyet osztották ki, le- vér. Ezekkel töltötte he az
Balázs Bála előadása ezer
hát ugyanannyi ni családdal ftres állásokat és ezek a jobb
Balázs Béta, a kiváló iró gyarapodik a község lélekszá- sorsra érdemes, kiöregedett
apácák nevelik* ma a pusztá\ Szakszervezeti Akadémia kalomniat az előadó, Nemes nagy érdeklődéssel kisért elő- ma. A katolikus iskola egy
tanteremmel
működik1, mé rgesl dolgozók gyermekeit
minden eddigi előadását ha- Dezső, a Szaktanács oktatási adást tartóit a zcnclkonzervató- kis
osztályokban, latalmas érdeklődés melleit tar- litfeára a szovjet szakszerve- riumban. Dr. Bárányi János amelyben legjobb esetben fel- koedukáciős
káséri és — nulla fizetésért.
lói Iáit meg. Szombaton, az aka- zetekről beszél. A szakmák és üdvözölte' nz irót, aki könnyed, váltva is csak 46 gyermek ta- Ugyanakkor a községi iskoládémia záróelőadását a részt- az üzemek dolgozói máris nagy szellemes stílusban külföldi ta- nulhat. Az iskola mellett 2800 ban kél tanári képesítésű tanvevők nagy számára való le- tömegekben jelentkeztek az pasztalatairól számolt he. A négyszögöles lelek áll az egy- erő működik, de nem baj. «
Jtlnlcttei a szakszervezeti
szék- előadásra és kérték helyük közönség mindvégig nagy élve- ház rendelkezésére, az isko- plébános ur megmondta, hogy
zettel hallgatta Balázs Bélát, lát tehát egy kis jóakarattal az ő iskolájában képzettebb*
ház udvarán tartják nic:g. •Ezal- biztosítását.
akinek hal' versét, termékeny ki lehelne bővíteni.
tanerők vannak.
lirájának valóban gyöngysze>
meit MajláUi Mária, a Nem- AZ EGYHÁZ
füle' botját sem JURANICS
zeti Szinház művésznője mé- azonban
mozgatja,
igy
esett, liogy csak atya alighanem erre az iskolyen átérzett melegséggel inkább cldaloltó, ntínt elszaval- az alsó négy osztályt lehet lára büszke olyannyira, hogy,
\ budapesti
centenáris könyvhöz.
ta. A hat verset Szatmári Gé- tanítani, a felső négy osztály a tan felügyelőségre fittyet sem
A szegedi
Könyvnapokat za megzenésítette 'és azokat növendékei esőben, hóban, hány. Az' órarendet nem terKönyvnapok rendkívüli sikere
csütörtökön
délelőtt"
10
óraérlhelő érdeklődési kellélt SzeNémeth Anna énekelte el. A szélben a több mint két kiio- jeszti he látfamozásra, az átgeden az ilt most kezdődő kor Dénes Leó polgármester modern ikoinpoztókat a közön- méternvire fekvő árpádtelepi iratokat cl sem olvassa, a stiKönyvnnpok Iránt. Érthető ez nyitja meg a Ktauzá l-l éren, a ség tetszéssel fogadta. A ren- állami "isiffolába járnak. Es mi lisztikákhoz szükséges adatoíiz érdeklődés, hiszen itt is Kossuth-szobor előli. Ugyan- dező Fórum Club nevében dr. lesz a helvzet, ha a telepesek kat nem terjeszti he. Sürgönyugyanazok az érdekes, tartal- akkor Boldizsár Iván államtit- Szlodoinik László ügyvezető elfoglalják' helyüket? Virágzó, re nem válaszol, ha tolol'omílmas, időszerű és tegyük hozzá: kár a magyar írók és Buda- elnök
nagy iskolát kellene kiépíteni
neki, nem veszi fel a
méltányos áru tudományos, pest üdvözletét tolmácsolja. adást. köszönte még az elő- Nagyinágócson, hogy a község rtatf
kagylói.
társadalmi és szépirodalmi mü- Az államtitkár, — akt mint
ifjúságának iskoláztatását bizoöcf
•• '
Szülő, pcuagógus, az egésff
vek kerülnek a Közönség elé. ismeretes igen jeles iró és újtosítsák, de" az egyház öllietett demokratikus társadalom jog
Ma ma még nem ls érhettük ságíró — szegedi látogatását Svéd Sándor
kézzel
ül
és
mindenf
az
álgai kérdezheti tehát: meddig?
<-i azt a óéit, hogy minden egybekötötte azzal, hogy uj
hangversenye lamtól vár. Ha vár, várjon, az Meddig tart a tanerők kiuzsodolgozó saját könyvtárhoz jus- könyvét átadja a nagyközöniskola valóban hagy lesz, dé rázása, az oktatás Iczüllesvson és megvásárolhassa abba ségnek. A »Forlocska« (KisabNagy érdeklődés előzi meg
azi, amit szükségesnek és ér- lak) cimü naplóban a Szovjet- az Amerikába szakadt világ- csak akkor, llíf államosítják. A lése, az építő munka szaboiádekesnek talál, bizonyos, liogy unióban szerzett tapasztalatalt hírű magyar operaénekes szom- helybeli szülők pedig már alig lása? A kiskirályok uralma világszerte letűnt a' középkormár most is hozzájuthat olcsó Irta meg könnyed és szellemes baton a Bel várost Moziban Várják ezt a napot. ^
ral. Mikor lépünk már mi is
áron egy két nélkülözhetetlen formában Boldizsár Iván.
megtartandó
hangversenyét TÁPÉN
az újkorba?!...
Svéd kedvenc szerepel: Sevil(lflló)
lai borbély, Carmen, Bánk bán valósággal komikus a kétlanel-ős
hordat, stb. stb. mind műsoron katolikus iskola fennállása n
vannak. Ajánlatos jegyekről nagv községi iskola mellett. Itt
— Bicskázott a kisdiák.
előre gondoskodni Koncertnél vezették be azt a kevéssé épüvagy a Belvárosi Moziban, (x) letes rendszert, hogy az álta- Szerdán délután 3 óra tájlános iskola egy bizonyos fokú ban Kispéter Jenő
átokZene: V i r á n y — R á c z d u o
oOo
osztálya mindig a katolikus is- házi 12 éves fiút diák pajÍ O O %-os e s p r e s t o g é p k á v é
vacsora
(») Akónyi T'vakar tneghl kolába jár, mig a többi a köz- lása megszúrta. Kispéter Jevása a helsinV operába. Abo- ségibe. Ez a löhés meg ís lát- nőt súlyos állapotban a klinyi Tivadart, a szegedi opera szik a tanulók előmenetelén.
nikára 'szállították.
főrendezőjét nagy megtisztel- PUSZTAMÉRGES
Anyáik napja Váreslanyáw,
H á r o m szöregi l e g é n y k e , h á r o m b i c s k á v a l , tetés érte. A helsinkii opera a maga nemében egyedülálló Az—MNDSz
várostanyai szerveigazgatója meghívta a finn főezen a téren. Itt egy állami, zete nagy érdeklődés mellett
h á r o m z a c s k ó c u k o r r a l , tiz pogácsával és város operálni zába a »Szoro- egy
községi és egy katolikus tartotta meg az anyák napját'
rsinezi vásár* és a ^Nürnbergi
iskola
működik, amelynek igaz- Az ünnepség keretében az arrá
niesterdalnokokv
rendezésére.
mezítláb indult el A m e r i k á b a
AbonyS a meghívást elfogadta gatója, Juranics Péler xatya*, rászorult anyáik között az
pusztamérges! plébános íicm MNDSz vezetősége a VőrösíkoKedden esle három meg- itl megtették a szükséges be- és annak! a Jövő év elején lesz átallott
igazgatói ténykedése reszt áltai adományozott ruhaszeppent gyereket .kisérlek bc vásárlásokat, Elsősorban M- eleget.
helyett izgatást kiiejteni. Hosz- neműt és cipőt osztott fct
n szegedi rendőrség ügyele- rom bicskát, húrom zacskó sa(*) Svéd Sándor — Rigotére. A térden alul "érő rövid •anyucukrot és tiz darab po
letto.
A Nemzeti
Szinház
nadrágot viselő, mezítlábas, 11, gácsát vásároltak
Azután
12 és 15 éves szőregfl ískolás- konflisba üllek és kihajtatlak most következő ningasszint'hde sirva mondták cl, hogyan az állomásra. Ugy gondolták, vonalu eseményei között kükerültek akáclombos falujuk- hogy a kocsikázás nem is ke- lönleges érdele]őrlésre tarthói a rendőrségre.
rül sokkal többe a villamos- hat számot a Rigolelío juA nagy '-bajért* a legifjab- nál. Az állomáson látták, hogy nius U-i előadása. A hircs
A törvén vliatósigl bizottság
A polgármester azonual kc
bak a 11 éves, kis maszatosra vonatjuk csak este indtil es címszerepet ezúttal ugyanis legutóbbi közgyűlésén, a költ- zőltó, hogy eljárt a földműugyancsak
konflissal
visszahajsírt arcú legénvicét okolták,
nem kisebb nagyság énekli, ségvetés vitájában az MDP szó- velésügyi
minisztériumban
mert rt volt a ' felbujtó'. A tottak a városba, hogy mcgéle- mint Svéd Sándor, aki mint noka felhívta a városvezetés
legényke ugyanis megfogadta, siltossék a bicskáikat, mert mint ismeretes, ezzel az alakilá- figyelmét arra, hogy Szegeden Ennek eredményeként juniii*
hogy ha apja mégegyszer meg- covhojok csak igy tudják azo- sával indult el a világsiker még mindig nincsen traktor- 15-én lázár mbiiszleri osztály
veri, világgá bujdosik és be- kat használni. Később vissza- utján.
és talajjavító állomás. Dénes íőnöfc Szeged környékén hely•
áll Amerikában
covbojnak*. mentek nz állomásra, ahol a
Leó jtolgármester az inlcrpel- színi szemlét tart annak
jegyváltásnál feltűntek az egyik
megállapítására, hogy a városHosszú útjára társakat is ta- rendőrnek,
lációra
adott
válaszában
kijemert az utat metáik Hétfon este azután meglentette, hogy minden crővet hoz tartozó melyik 1 erűleien
do. másodosztályon akar— I)r. ikrényi Bertalan szorgalmazza' majd a földmű- helyezzék el az óriási jelentőjön az alkalom. A 11 éves íiu zítláb,
ták
megtenni
Budapcs'tig.
Amidélután velésügyi minisztériumban a ségű traktor- és talajjavító álkésőn ment haza és apja cl- kor a rendőr megszólította előadása. Szerdán
násnágollu. Kedden reggel ősz- őket, megszeppente'/ és sirva a KIOSz előadássorozatának traktováliomás létesítését.
lomást.
keretében dr. Ikrénvi Ber""szcfiívla kél barátját és meg- mesélték el torvüket...
talan I ártott >: Munlöabérvíbeszélték az esedékessé vált
Szerdán reggel három sző- szonyok, kollekiiv
amerikai ut részleteit. A szükszerzőa szakszervezeti
vezetőségben
regi
anya
sirva
vitte
haza
megséges pénzt, 1180 forintot a
dés
cimmei
előadási,
d
o
l
g
o
z
ó
p
á
r
t
t
a
g
j
a
i
n
kat,
Iiogv
került
gyerekét,
de
az
apák
12 éves kivándorló* csente már a rendőrségen megígér- amelyben rámulalott arna,
c
s
ü
t
ö
r
t
ö
k
ö
n
d
é
l
u
l
á
n
fi
ó
r
a
k
o
r
a
K
á
l
v
i
n
t
é
r
!
szék«u Odahaza a suhiótból. Ked- ték legénykéiknek az Ameri- hogy az uj kollekiiv szerden délulán útnak is indultak, kába késztető náspígolns meg- ződései: bizlosilják a dol- h á z b a n
vonattal jöttek he Szegedre és ismétlését.
gozók rendes munkabéréi.
t a r í u n k részükre.

A Magyar Ifjúság Népi
Szövetségének
nagyszegedi
bizottsága a szegedi ifjúság
egységnapjait

Junius i a Klauzál-téren
a Kossuth-szobor elöli délelőtt fél 11 Őrakor ifjúsági
nagygyűlés. A
nagygyűlés
keretében Szeged ezer Úttörője fogadalmat tesz.
A
nagygyűlés előadója: Kerek
Gábor országgyűlési képviselő. Délulán 2 órától
9
óráig a Vasutas Stadionban
a Népi Sporl Bizottság rendezésében ifjúsági sportünnepély.

Junius
Junius
Junius
Junius

Szombaton tartják a Szakszervezeti
Akadémia záréetőadását

Many'íihmeg

a szegedi

könyvnap

Színház utána H f i ü f i f l ü i l l

terraszán

Trakfor- és talaj javító állomást
kap Szeged

Értesítjük

rendkívüli szakszervezeti aktívát

Csütörtök, 1948 Junius 3.
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TÖBBFELÉ ESŐ
Iüőnfcbit megöl Tnfeitlő nyugat!, észaliiiyugaü szél,
fiyugatról lelhőátronulsod, több felé eső, zivatar. A
bőmérséMet peoi változik lényegesen.

nem

ágyra

köíössétíéri
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Petőfi kollégisták

Hogyan él, tanul és doígotífc 300 állami kollégista diák és diáklány
»

A TISZA 1® FOK
?
A TisM al'csony vízállással árad.
VteéneGí hőmérséklete Szegednél 1®. Vízállások: Csongrádi —29
1(25), Szeged —52 (25).

_

• A vagyonos osztályok műveltségi monopóliumának megszüntetésére az MDP kövcleli:... a népi kollégiumok legmesszebbmenő
támogatását, a kollégiumok széles hálózatának és az ösztöndíjrendszernek a kiépilését.©
(A Magyar Dolgozók Pártja
programnyilatkozatából.)

— Soha sem leszünk ké- nevelés második vonalátad- gón mosnak, vasalnak a lá— lfl®0.— forint a Vörös- szen ezzel a kalarábé tisztí- ják majd a népi kollégi- nyok.
tással! — sóhajt fel az egye— Nini, férfiing is akad a
Csütörtök, Junius «.
' keresztnek. Stern Márton a temi menza konyháján Ma- umok mögött és az egyetemi ifjúság tömegeinek ko- ruhák között! — üti meg a
szegedi zsidó hitközség elNemzeti SífaMz fél 8-kor nöke az Országos Zsidló Se- gyar Lászlőné. Még tnajd el- moly nevelődési
helyeivé szemünket két nyári
ing.
flrruiwidur.
válnak. Nagy erőfeszilésbe Ugylátszik igazán j ő
gítő Bizottság nevében 1000 késünk az ebéddel.
az
— Dehogy késünk. Majd került, amig a népi kollégi- együttműködés a
Belvárosi MozS fél 5, fél 7 forintot
adományozott a
fiu és
léi ö órakor: Fegyveres Id- Magyar Vöröskereszt (volt én felszólok a kollégiumba umok elszigeteltségét
sike- lánykollégium 'között.
áé rtef.
ma
olyan rült megszüntetni, de
Nemzeti Segély)
szegedi segítségért, ha m á r
Megerősödik ez a hitünk,
Széchenyi Filmszínház fél 5, napkőzi otthona és bölcső- kevesen vagyunk, — ajánl- már szinte akcióközösségre
amikor
a közös társalgóba
léi 7. féi 9 órakor: Fizess déje fenntartására.
kozik egy kis konybaíány léptek egymással Szegeden
lépünk, sIsmeretlen kollégi* multadért.
,
a
népi
és
állami
kollégiés
'nyomban
szalad
fel
a
Pex Háztartási cikkek Hungária
umi társadnak is köszönj.
Korzó Mozi fél 5, féi 7, E<Jényliáz, Hsza L-kÖrut 55. tőfi Sándor kollégium leá- umok. A Magyar Dolgozók Ez is a közösségi élet egyik
Pártjának programja
biznyaihoz.
léi 9 órakor: Mellékutca.
— Az Ujságiróotlbon hífigyeltos reményt nyújt arra, kiindulópontja* —
—
Gyerünk
hát
lányok!
Muzeum: szépművészeti és rei. Dr. Lóránt László, az — szól oda Bertók Cecília hogy ezt a nevelési munkát meztet egy tábla a bejáratősrégészeti osztály nyitva 9—2 ügyvédi kamara elnöke ju- bölcsészhallgató két legjobb még sikeresebben vihessük nál. A társalgó falain Petőfi.
nius 10-én este 9
órakor
Ady, József Attila képe és
éráig
barátnőjének: Varga Irén- tovább.
Idézetek verseikből. Az aszEgyetemi könyvtár nyitva •Ügyvéd a demokrácia szolgálatában* címmel előadást nek és Kis Katalinnak és
— Sokkal jobb a kollégi- talokon a lányok állal ké9—7 óráig.
máris sietnek le a konyhára umi szellem a lányoknál is, szített Ízléses teritők, a zonSomogyi könyvtár nyíltra fart a Szegedi Újságírók és segíteni.
Művészek Otthonában.
Az
— kapcsolódik a beszélge- rorán virág. Mintha valamc9—7 óráig.
Nem ritka dolog ez az ál- tésbe a lányok igazratőnő- yik néjpi kollégiumban lenelőadást vita követi.
Sioljáialos gyógyszertárak.*
Tevé- je: Csajágliyné
Csendes nénk! Az egyik asztalnál két
x Evőeszközök
(Inneária lami kollégiumban.
keny, élénk közösségi élet Margit. Az utóbbi idő znk- bölcsészhallgató
Barcsuy Károly: Tisza La- Edényház.
beszélget:
öskörut 32. Bulcsu Barna:
x Újjáépítési Aliamsorsjégy. alakult ki az utóbbi időben ban"jobban összefognak, se- Horváth József és DomonCálvíria-tér 7. Dr. Löbi örök. Húzás szombaton. Sorsjegyek a fiuk, lányok között egy- gítik egymást és nagyobb a kos Mátyás. Odalépünk mi
B. Lázár Jenő: Klcbclsberg- Petőnél.
aránt, különösen amióta a kollégiumi rend is.
is.
lér 4. Selmeezi Béln: SornoSzÉISz
megerősödésével
—
Az
MNDSz
belvárosi
fcyitelep IX. 43!)
Férfiing
Elhagyatottak
csoportja minden
hétfőn hathatósabban bekapcsolódtak-a diákmunkába es a kola lánykollégiumban
délután
-5
órakor
mü&oros
v
oltunk..."
— C j vezelü&óg a szegcdi
légium vezetése is Székely
nőnapot
tart
A
legközelebbi
Csinos
kis
szobát
mutat
Vöröskereszt élén. A Magyar
igazgatóval szakértő kezek—• Csak most
ismerjük
meg nekünk. Benne három meg itt igazán egymást, —
Vöröskereszt országos kor- nőnapon Márkust Endréné be került.
tart
beszámolót
brazíliai
szépen bevetett ágy, az asz- mondják.
mánybiztosa szerdán
köBeszél a kollégium talon virág, Ízléses teritő, a
zölte, hogy a Vöröskereszt útjáról.
Azelőtt olyan elhagyatotx Aluminiumedény Hungária
padló tisztára söpört.
szegedi szervezete élére köIgazgatója
tak
voltunk, szinte csak ágyvetkező -vezetőséget nevez- Edényház.
"**
— A lányok maguk taka- rajárók.
—
Az
a
másfél-két
hónap,
— Az ügyvédi kamara és a
ték ki : elnök: Gyáni Imre
rítanak
a
szobában,
—
kap—
Azt
hittük,
liogy
fáraszamely
az
uj
fejlődés
jegyéfőispán, alelnök: Dénes Leó- jogászok szabad szakszervezeTisz- tó a közösségi munka, —
tének előadássorozatában ma, ben telt el, — mondja Szé- juk a felvilágosítást.
mé. megyei titkár:
Mccsér csütörtökön
délután 6 órakor kely Lajos igazgató, — lé- tasági munkaversenyt is in- jegyzi meg Horváth —,most
Béla. városi titkiáir
Nagy a kamara nagytermében <!r Jenenyegében nagyszabásu kí- dítottak egyébként maguk pedig kiderült, liogy
László, pénztáros: Szórádi zerniczíky Atos »Néhánv kesérleti időszaknak
tekint- között. Az első helyezést ed- künk jelent segítséget.
György, gondnok: özv. Spa- reskedelmi jogi problémánk
— Bízunk a Magyar Dolhető. Az eddigi tapasz lala- dig Lenhardt Etel, Reichert
rerer .Tózsefné, ellenőr: Ono- idegen szemmel' rim alalt előErzsébet gozók Pártjának programtok azt mutatják,-Jiocy az Ilona és Jancsik
adást
tart
jjó Jánosné a dohánygyár
állami, mondjuk:
tomeg- főiskolai hallgatók szobája jában, — teszi hozzá Klapil
élmunkásnője, Frcmíts Jáx Zoműnc'edény
Hungária kollégiumok a jövőben
Sándor kollégiumi
titkár.
a érterei.
nos, orvos:
Dr
Abonvi Edényház.
véglegesen
Az egyik helyiségben buz- Tudjuk, hogy
demokratikus
kollégiumi
Tllatrkn
rendezik
a
kollégiumok
— A peáagég'a! füisVoia gyahelyzetét
is,
az
oktatási
prokorló
iskolája
muDkaveraeny— Pgyerielő Irzel'ságaz nyel egybekötött tanügyi kiálmegvalósításával
—• A »Tiszaláj« a rádió- gramrész
— Az MNDSz Ielhívja a z
(ízlelek zárórája ügyében. A lítást rendez junius 6-tól 134g
megol-nyári záróra kérdésében a A megnyitás vasárnap délelőtt ovodák vezetőit, hogy báb- ban. Megírtuk, hogy a »Ti- pedig tökéletesen
dódnak
az
egyelem!
és
főisszatáj«
szerkesztői
a
rádió
színházi
előadását
4-en,
pén»
kereskedelmi
képviseletek fél li-kor tesz a Baldogasznz eddigi rendszer fenntar- szony-sugárut 8. alatti iskolá- teken délután fél 4 órakor Magyar Parnasszus soroza- kolai ifjúság vitás kérdései.
tartják meg az Ipartestület- tában szerepelnek. Az előörömmel bucsuzunk
az
tását kérik, ezzel szemben ban.
adóest junius 12+n délután uj fejlődésnek Indult állami
a kereskedelmi alkalmazotx Tűzhelyek Hungária Edény- ben.
6 órakor lesz Budapest I. Petőfi Sándor kollégiumbúi.
taknak az n
kívánságuk, ház.
Olesó könyvnapi KÖNYVEK hullámhosszán.
Hisszük, hogy demokratikus
hogy szombaton a füszerüz— 15 dtK étolaj júniusra.
uj
értelmiség nevelődik ilt
leteket 3 óráig, egyéb nyílt Mint ismeretes, május hó- Q j l l l f í f e Mnmstalt aátráX Retovtafaszéil, füst- ós
árusítási üzleteket ' 2 óráig napban az ellátottan lakos- 3 £ l l ! t l l 9 » b a n Klauzál-tér szagmentes, minden mennyi- a közel háromszáz diákuak
tartsák nyitva. Miután a kü- ság zsiradék
x A SxegeAI Dr. Nőegylet ségben kanhaló Sxencslfiél. szállást adó falak közöli
kiutalásban
Az Igazi nagy feladat
lönböző álláspontokat nem nem részesült. Gyáni Imre és a Wizo szeged! csoportja Partizán (Vitéz)-uica 28.
sikerült egy nevezőre hoz- főiispán közbenjárására In- « heti közös összejövetelüket
— Két éjszakai botrány. azonban még hátra vau, ma délután rendezik PolgárSzékely
igazgató
ni, a város tanácsa a kér« amint
ju- utca 23. a. kerthelyíségben A Szerdára virradó éjjel
mondja távozásunkkor
—,
dés megvitatására egyezte- tézkedés történt," hogy
Tisza
Lajos-kóruton
Tompa
nius
hónapra
fejenként
15
háziasszonyok Krivosen látják
mégpedig az, hogy az állat ő bizottságot küldött
ki.
Mária
38
éves
itlas
»magá,nszeretettel várják adudén
(Ettől függetlenül
hozzájá- deka olajat, osszanak szét az és
mógtár mi kollégiumok is az ifjúegyes tagtársaőnkét és min- zénő< káromkodva
ság demokratikus nevelésérult a tanács, hogy az idény- ellátatlanok közöli
den
érdeklődőt.
m
adott
és
ütlegelni
kezdett
x Mindent
Takarékossági
nek hasonló értékű helyei
ei kkeket árusító
szűcsök
egy
férfit,
majd
a
lármára
nyáron üzleteiket reggel 8 Könyvre a Hungária edény- Kedvezményes áruKÓNYVEK odasiető rendőrt is megtá- legyenek, mint a népi kollégiumok.
tórától délután 2 óráig tart- házban, Tisza Lajos-körut 55.
Munkássztfvetkezet
— Idomított vadászgörény könyvsátrában a Kossuth szobornál madta, aki a nőt bekísérte
hassák nyitva.
a rendőrségre. ITalóság él- A jelek biztatók és mi bíloptak A napokban
Pető
leni
erőszak miatt őrizetbe zunk a jövőben,
x Újjáépítési AUamsoisjegy. János szenvedélyes
hód— A szegedi döbúnykls(löküi)
Húzás szombaton. Sorsjegyek,
vették.
— Ugyancsak szerdámezővásárhelyi görényido- árusok vasárnap délelőtt 10
Petőnél.
ra
virradó;
éjjel*a
n
gyál|oa
rni lótól egy "ismeretlen hii- órakor tartják
tisztújító
Nagy könyvnapi kedvezmény
— Szalyniazf
tanulók báskezü férfi elloptai C000 közgyűlésüket a
Kamárta más restijéből előállították
H A J Ó S kttnvvsá'riltan
üzemlátogatása a
szegcdi forint értékű
vadászgöré- nagytermében. A közgyűlé- Szabó Ilona foglalkozásnél© Széchenyi szobor előtt
üzemekben. Az M D P szaly- nvet. A tolv j a lopott gö- sen Jászai Ferenc a dohány- küli nőL aki ittas állapotban
a
mazi szervezete közölte
a rénnyel Szeged
közbotrányt
okozott
és
<crfelé szökött. árusok országos elnöke 'ís
•várossal, hogy a szatymazi A rendőrség keresi.
tegqltc a szolgálatos rendőrt. Tüntetések Amerikában
részt vesz.
'általános'iskolák szeretnék a
egy szovletellenes
•szegedi üzemeket és a hídIlim miatt
építést megtekinteni. A város készséggel teljesítette
Amerikaszer te folytatódnák
rzt a kérést és a közeli íjaa tüntetések a »Vas függöny*
H a r i s n y á i
Dlvalórut
Kötaiférul
Dókban autóbuszon
hozza
cimü szovjetellenes film előF U r d ő r u h á l
be a szatymazi kis diákokat,
adásai miatt. Több nagyvárosFehérnemlíl
Rövidárui
ban követelték már az előadáákiknnek egy idegenvezető
sok beszüntetését. A tömegsorra bemutatja az üzememegmozdulások hatására a moket és az épülő híd munkázik több luelyen levették műlatait.
sorukról a filméi. Különöseit
x Arany Doxa férfi • karóra
nagy tüntetéseket jelentettek
Takarékosság könyCégtulajdonos:
alkalmi árban olcsón eladó,
Cs&ágóból, Bosztonból és *
vecske é r v é n y e *
Szilágyi S á n d o r
I'Sseher ékszerész.
kanadai Torontóitól.
N A l5 i « L N D
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Tisza Lajos~körul

Csütörtök, 1918 itiuíus 3.
*
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Pdrlhirek

Belvárosban házingatlan

Szakszervezeti

Hirek

Rádió

A Háztartást Alkalmazottak
tmely ü z e m vagv egyesület részére Szakszervezeto ma, csütörtöBUDAPESTI. 5.30: Hajnalii.
latujáró: söpörtök figyelem!
alkalmas, azonnal beköltözhet!) m i n d e n kön délután 6 Órai kezdettel 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli
Falujárőcsoportok
beosztása
elfogadható árért sfirg6sen e l a d ó . reildes havi taggyűlést tart. torna. 7.00- Müsorismortctéa.
junius 6-án, vasárnap: Belvá9.55: Attelenités! fcórmdnvbí*T e l e f o n : 5 - 0 6 Megjelenés kötelező.
ros L, Konzervgyár (40 fő) É r d e k l ő d n i B é k e - u . 8 .
íu.oő:
Az Építőmunkások Szákszéí1- tosság köziemén vél.
Szövegre, indulás roiMei 8kor
vögeto ma délután fél 5 óra- H í r é t 12.00: Harangszó, lilfCálvin-tér 6. szám alól. Belvákor taggyűlést tart. Megjelenés rek. 14.00: Hirek. 15.15: RáMeghívó
ros ÍJ., Dohánygyár (40 fő)
dióiskola: 15.55: Műsorismerkötelező.
űszeuíivánra. indulás röggel 8
Rendes évi közgyűlésre.
órakor a Gizella-téri partház
Az IVSz klubnapon ma zene tetés. 17.00: Hírek. 20.00: Híerői. Alsóváros, MAV forgalom
Ultftrőlr kerékpárversenye
Szeged és Vidéké RuMZati kari hangverseny lesz. Kérjük rek. sporthírek. 20.20: Ilirek
és krónika oroszuL. 22.00: Hí(30 Tő) Ujszcnlivánrn, indulás
Ipari, Beszerző, Termelő és az IVSz-lagok megjelenését.
» Széchenyi-téren
rek. Mit hallunk holnap? 0.10
reggel 8 órakor az alsóvárosi
Értékesítő Szövetkezet 1948.
A mérnökszakszervezet ve- Hírek és krónika franciául.
A szegedi ifjusátf nap kelé- évi junius 12. napján 5 órakor
párlházból. Púrliskolff, Ujszegedi Kender (40 fő) Kübek- tében dr. W ollner Lá szló rend- Szeged, Kálvária-utca 10 szám gyészköre ma, csütörtökön dél- 0.20: Hírek és krónika angolul,
házára, indulás reggel 8 óra- örszázados kezdeményezésére alatt (Szakszervezeti székház) után fél 6 órakor ülést tart.
PAl Armand, Varsányi György
Csütörtök, junlus 3.
kor az ujszegedi templomtól. Magyarországon még eddig évi rendes közgyűlést tart.
és Csányi" László tart előadást
NKraváros, Gyufagyár (40 fő) nem látott érdekességét sportHatározatképtelenség esetén az egyetemi szerveskémtaf InBUDAPEST
I. 7.20: RegDew.kre, Indulás 8 órakor a esemény Ikerül lebonyolításra. 1948. évi junius 21-én 5 órageli zene. 8.00: A gép helyette1
móravárosi párlházból. Város Ez az esemény forradalmi újí- kor ugyanazon helyen a meg- tézetben.
Az 1948-as gazdasági évrö sitheti-c a matematikát .' 8.15:
(30 fő) Felsőközpontra, Indu- tás a sportban, mert a spor- jelent tagok számára Való teszerződést, Orosz hanglemezek. 8.30: A
lás reggei 8 órakor a város- tolás és a verseny szolgála- kintet nélkül fogjuk megtar- földhaszonbérleti
éves gazdasági alkalmazottak Szabadegyházak vallásos félháza elől. Osomogyilclep, Le- tába állítja az ödd(gi korhatá- tani.
. i,
szerződését, hónaposok és som- órája. 9.00: Uj szereplők a
mezgyár (30 fő) Szalymazrn, ron túlmenően már az óvoTárgysorozat:
mások szerződését, aratási és mikrofon előtt. 12.15: Asztali
indulás reggel 8 órakor az dába és az elemi iskolába járó
szerződéseket
a muzsika. 13.00: Kedves örök1. Igazgatóság évi jelenlése. cséplés!
ösoinogyilelopi pártbáz elől, a gyermekeket ls. Ezat ka lommal
ségünk: A szin. 13.15: Mina
3—8
év
közötti
gyermekek
100.800/1916.
rendelet
értel2.
A
fel
ügyelőbizoltság
jeLemezgyárnál egyesülnek. Feldenki
muzsikája*. 14.10: Müállnak
rajthoz
kerékpárokon,
lentése az évi mérleg és ered- mében büntetés terhe mellett
Mi város, DEM A cipőgyár (30
ÍG.00: .tőszomfői Baláslyűra, indulás 8 óra- tricikliken és rollerokon, hogy ni én ykimut a tásra vonatkozóan. bemulatni köteles a' szegedi vészlemezek.
szédság muzsikája. lG.30:G\er3. Az évi mérleg jóváhagyá- FÉKOSz gazdasági munkaköz- mekrádió.
kor a felsővárosi párlház elől. táv- és ügyességi verseny ke17.10: A Hadifogoly
vetítő irodájánál, Kálvária-utca
Bókus (30 fő) Oszcszékre, In- retében összemérjék egymás- sa.
Hiradó rádiöközleményei.
dulás 8 órakor a rókusi párt- sal erejüket. A versengésnek
4. Az igazgatóság és felíigye- 10. szám alatt.
17.15: A Vöröskereszt közleház elől. Fodortelep, MAV OV meg is lesz a jutalma, mert lőbizottsig felmentése'.
ményei.
18.00: Dunavölcvi hirvalamennyi
résztvevő
az
MDP
(30 fő) Alsócsengelére, indu5. Egy Igazgatóságit tag vá- A MUNKÁS FELTALALÓ adó. 18.30:
Sziv küldi szívnek
lás reggel 8 órakor ff íodor- ajándékcsomagját fogja kapni. lasztása, 2 fclügyelübizioltságl
HAZANfc ÉPÍTŐJE! szivesen. 18.45: A Moszkva*
A versenyt vasárnap déli 1 4ag 1 évre, 2 felügyelőbizottsátelrpi párlházból és az ÜV
Volga csatorna. 19.00: Közveelölt egyesülnek. Ujsomogyí- órakor bonyolítják le, jelent- gi tag 2 évre; és 2 fetügyelőbitítés az Operaházból. DanizetIclnp, Szegcdi Kender (30 fő) kezni a szülők kíséretében fél zoltságí tag 3 évre való választi: Uammermoori Lucia. 19.15:
Csengéiére, indulás 8 órakor 1-től lehet a Széchenyi-szobor tása.
Hirek, sporthírek. 20.55: Hielőtt
a
rendezőségnél.
a Kendorgvárból. Közigazgatás
C. indítványok.
rek oroszul. 22.10: Hírek, inal
(20 fő) Tűpai-rétre, indulás 8
Az üzleti év mérlegét és
Felhívjuk Szeged város hallunk holnap? 22.35: TáncAOy-Iér negyeit 7:
órakor a törvényszék épülete
credményJdinu tatását a fel*
dolgozóit, hogy a megnyílt zene. 23.15: »A Hradzsin v.'ut
elől.
SzEAC-MKUMTE bajnoki
ügyelőbizottságnaJc idevonatkosúndoiTatvl
alatt-.
zó jelentésével a szövetkezet
A húsvétról elmaradt I. osz- hivatalos helyiségében, OroszBUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tályú bajnoki mérkőzést a két lán-utca: 5. sziám alatt, 1948.
tea. 18.00: Brahms: G-dur szoegyesület közös megegyezése junius 2-től a hivatalos órák
minél többen keressék fel. náta. 18.30: Jazz'kcdvelők isMeqhivó
folytán ma délután játszák le alatt megtekinthető.
Kellemes és jó kiránduló- kolája. 19.00: A Falu Hangja.
n Szeged Vendéglősük' Szikviz- az egyetemiek sporttelepén. A A közgyűlés határozatképes,
hely, egész úap fűrödbet 19.30: Könnyű zene orgonán.
20.00: Opercltrészlelek. 20.30:
Yizom Szövetkezetének 1.948. mérkőzés esélyosa a hajnokje- ha azon a Ingok (ele jeien Vali.
mindenki 1.20 forintért!
A Rádió Szabadegyeteme —
évi junius 14. napján délután lölt ujszegedi csapat.
Szeged, 1948 május 29.
Üdítő Italok. Jó zene a lilrdő 21.15: Magyar nóták. 22.15:
I órakor Szegeden, Mérey-u tAz iizrmi bajnokság inai mitlíerlIielyEscgéüeii!
Igazgatóság.
Versenyművek.
ca 13b., szám alatt a vállalat
hivatali helyiségében megtar- sora: Pálfi-púlya háromnegyed
5: Villamos—Vizmfl, fél 7: Postandó
tás—VAOSz. Csercpcssor hárendkívüli közqvfilésra romnegyed 5: Nyomdász—Malomipar. Tél 7: Szikra—Kismetyte a szövetkezet t. tagjai vasul. Hunyadi-tér fél 7 óra:
SEZLON, plüss takaró, előszo- ÁTVENNÉK 2 szobás
ezennel meghívatnak.
MOSzK—Szegedi Kend'cr.
bafal, márkás porcélián, ko- csere is tehetséges. Cserénét
A
Szegfő.
Ipariskola-SzolTárgysorozat:
16 éves gyermekszerető kis- nyakos készlet, ólomkristály 1 vagy 2 szobás, zárdához köunk! műszak: középiskola ke- leány
elmenne a délelőtti eladó. Takaréktár-utca 8. II. 7. zei 'levőt adok és költségei
l. \ határozatképesség meg-rületközi döntőmérkőzés az ISK
öl inpitúsa.
, országos bajnokságáért 0:0ará- órákra gyermek mellé, Cim: 7 ágy paprikapalánta eladó. — me'gtéritcm. Jelige: »Zárda«
Pászlor-ulca 74. szám.
BÚTOROZOTT utcai
szobai
A szövetkezeti alapszabályok nyú döntetlent hozott s igyJ'artizán-utca 30.
azonnal
kiadó.
Polgár-utca
16,
MEGBÍZHATÓ
jól
főző,
egészI , 8 . 10., 13.. 10.. 17.. '24. a szegedi együttes mint pályaII. emelet.
és 28 §-ainafc módosítása a választó a további küzdelem- séges, józanélefü, gyermekteórás és ékszerész. BÚTOROZOTT szoba 12 szólen magányos, 59 éves jobb
í , övotkezeti törvény rcndelkc- ből kiesett.
asszony elmenne vidékre főző- Kárász-utca 14. Keresek kar- mély részére kiadó. Tavasz utzésvihez- képest.
Az Ifjúsági Sportnapokra, miuden esnek gyérmektelenhez és zsebórákat (veckerórát Is), ca 18a., emelet.
3. Az alapszabályok 2.
junlus 0-ra jegyek elővétel- Iiavonta 100 forint ős teljes ezüstöt, brilliánsékszereket ma- SZOBA.konyhás lakásomat elÓnak módosítása (a szövetkezet Ivcn ff Délmagyarország kiadó- ellátásért. Megbeszélni csak gas áron. Ora- és ékszer javí- cserélném esetleg kélszobással.
tár ya szikviz előállítása és ér- hivatalában és a Sportbizott- vasárnap délelőtt Attila-utca tást vállalok.
Szatvmaz-utca 22.
lékesitése) és az alapszabályok ságnál, Kálvin-tér 6.. I. em. 3. 3.. szám, KÓtnináf.
ELCSERÉLNÉM 1 szoba-konyELADó
ház
minden
elfogadhaXII. fejezetének
módosítása kaphatók.
POLOSKAIRTAST garanciával
ha, speiz, előszobás lakásom
(hirdetmények a Szegeden megvégez a Cián vállalat, Kálvá- tó áriért a Damjanlch-utca sar- hasonló kétszobásért, viz. vilkán.
Erd.:
Damjanlch-utca
11.,
jelenő Délmagyarország cimü
ria-utca 30.
lany, gáz bent van. Uj tér 6*'
özv. Tatáménál, v. Arany Jánapilapban leendők közzé).
REKAMIÉT, oltománt és min- nos-utca 11., Mztositó Irodá- 1. ajtó.
•1. Esetleges indítványok.
den kárpitozott bútort, javítást ban.
is olcsón és jól készít: Szeles FEHÉR mély steppelt gyer- % y ~ O T i c < i s U É L É K a a
Szeged, 1018 junius 1.
kárpitos, Attila-utca 2.
ELVESZTETTEM egyik c6»
Igazgatóság. Lakáscsere Szeged-Pest
EGY jó állapotban lévő sötét- mekkocsi eladó. Dr. Janovícs, pőm
a huszárlaktanyától O
.légvárt: \ Közgyűlésen csak Elcserélném 2 szobás, kony- kék mély 'gyermekkocsi eladó. Vadász-utca 8.
UJGAZDÁK figyelem! Kukori- vasútvonalig. Becsületes inegj*,
szövetkezeti tag vehet részt. ha-fiiidosznhás ilsszkonifo*- Veresács-utca 24., I. em. 9.
találó illő jutalom ellenében
A tárgysorozat 2. pontjában
MEGBÍZHATÓ jólfőző minde- cagóré eladó. Erd.: Apponyf- adja
le Rózsa Józscfné, M"ath
fel vei I alapszabály-módosítások (os, modern, központi fek- nes csatádhoz ajánlkozik. Vi- utca 10., kávézó.
,
forgalmas git-utca, Sehwarcz-bolt.
tervezete a 11.000/1947. Ivorm. vésű, parkra néző első eme- dékre is. Báró Jósifca-u. 23., ÜZLET Belváros
helyén
hátsó
helyiséggel
azonPOLOSKAIRTAST
caranciá*.
leli
lakásomat
budapesti
sz. rendelet értelmében a szöudvarban halra.
nal átadó. "Olcsói jelige.
vai végez a Cián vállalat. Bajé
vetkezet hivatali helyiségében két, vagy hároinszobásra.
ALSóVAROSt paprikafermalők csy-ZsBínszky-utc* 10., (voN
a tagok által megtekinthető. Cim a kiadóban.
figyelem! Faragó-utca 13. ss.Feketesas-utca).
BÉLYEGEIT legjobban nálam alatt emeletes ház több la-ELVESZETT « rókttsl kőrm<t«.
udvamd, neten vasárnap egy arany kaA>
értékesítheti. Falus bélyegke- kással, gazdasági
5 én, szombaton
reskedés, a fogadalmi tem- színekkel, nagy kerttel eladó. csatt. Kéretik a becsülete*;
este 8 órakor
a szegedi
Érdeklődni SzeCsy ruh.iáruháx, megtaláló, jutalom ellenében
plomnál. Iskola-utca 29.
FELSOVAROSON
tiszta tégla Naigy Jenő-utca 4.
hozza vissza' Párisi-fc'örut 34*V
v
ontok talál házain lakásátadással 16.000 ELADÓ 2 drb perzsa összekö- ifimelet.
Megbízottam: tőszőnyeg, 3+l-es rádió, ruhffk o z ó j a a fodortclcpl pártszervezet Helyiségeiben, Ft-ért eladom.
szekréhy, tükör, sodrony, steDaróczv iroda, Rákóczii-tér.
DELMAGYARORSZAG
REKAMIÉK. fotelek
olcsón lázsi. Zarda-ulöa 7.
politikai napilap. 1
Jó savanyakáposzla, cukroaoO
kaphatók,
Mikszáth
Kálmán-utFelelős
szöi-kesztő:
A Szennái Nemzeti Szinház heti műsora:
gyümölcsíz 1 kg. 6.40 Ft. Zöldi
ca 19.
DR.
ANTALFFY
GYÖRGY.
Györgynél,
Tisza
Lajos-körut
TEHERAUTÓ másfél tonnás,
Csütörtökön, 3-án este fél 8kor: Trabadnr. Premier béri. 21. A-Ford, áron alól sürgősen el- 24. szám.
Felelős kiadó:
Pénteken, 4-én este fél 8-kor: .Válton vitéz. M. I. 21.
DR. ZOI.D SÁNDOR
adó. Érdeklődni Sebők, taxi- ELVESZETT egy iraltárca
Szombaton, 5-én este fét 8-kor: Mélyek a gyökerek. I). II. 21. állomás.
Oláh János névre szóló iratokVasárnap, 6-án esle 7 órakor: Tannhánser. Bérletsz. La'czó ÉSEPEI, 100 as strapa motor- kai junius 2-án a várost bér- SzerkeszLőség: Jókai-utca A
kerékpár elsőrendű gumikkal házban. Becsületes megtalálót Felelős szerkeszlői telefon: 401,
István vendégfelléplével.
eladó. Horváth, tüdőgondozó, kérjük jutalom ellenében: a vá- Szerkesztőségi telefon: 101
Rákóczi-tér.
rosháza portásánál vagy a benNvomdai szerkesztőségi teletop
KOCSMA, forgalmas helyen, ne lévő oamre leadni.
este 8-tól: 673.
eladó. Hunyadi-tér 1. sz. alatt. EGY jó állapotban tévő sötétÉrdeklődni Algyő, Napsugár kék mély gyermekkocsi, eladó.
Kiadóhivatal: Kúrász-uMB &
•Szombat, jun. 5-én, este fél 8: Mélyek a fvftkerek. I). II. 21. borozóban.
Veresács'-utea 24.
Telefon: 325.
Szöulbal, junlus 12., esto tél 8: Triilraátír, D. I. 22
EGA használt féd'cres paraszt- PERZSABUNDA, 1. rendű, alkocsi és egy használt hajtó- kalmi vétel. Szentháromság-ut-Jegyek kaphatóit, bérietek válthatók a Magyar M uzsáníü kocsi eladó Kovács, Török u. ca 15., I. em, 2. Megtekinthető A Ilirlapkiadö lift. nyomása.
P.-ve7elő' KONCZ I VSXI.O
délután 4 tg
a Délmagyarorszájj kiadóhivatalában.
7. szám.
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