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és a Szovjetunió

Marshall
kölcsön helyeit tehát hatalmas
támogatást kaptunk: évi 500
millió forintot, összesen kétmilliárdot. Ennyit tesz ki az
az összeg, amelyet a Szovjetunió a még négy évig fizetendő jóvátétel
összegéből
egyetlen lollvonássnl nekünk
ajándékozott. A szovjet megsegítés és a Marshall -kölcsön
közölt azonban három nagy
különbség van. Az első az.
hogy a szovjet ajándékozás
visszavonhatatlan es aztviszsznfizetni, vagy később törleszteni sem ke]!. A második:
a hatalmas szovje.1 segítség
nincs semmiféle pofilikai vagy
uiás felléleihez kötve. Nagy
szomszédunk semmiféle formában nem avatkozik be a
vele baráli viszonyban fcvö
©országok ügyeibe. A harmadik különbség — ez sem közömbös —, hogy mig Marshalí
és az USA igéi-, megszavaz és
a már megígért és megszavazott kölcsönt is nyirbálja, kii:-,
zelésél különböző ürügyekkel
odázza, addig a Szovjetunió
ajándéka egyenesen ölünklx?
hullott, az évi félmilliárd forinttal szabadon rendel kezűn!:
és olyan célokra fordíthatjuk,
amelvck az ország lovábbi leiemelését, a nőj) sorsának lovábbi javítását szolgálják.
Amikor pedig ezl jólesően
állapítjuk meg. visszaemlékezttnlc arra a magyar suttogó
és nem suttogó, jobbára a
reakció, az angiol'ilck és aniorikofilek. jobboldali szociáldemokraták állat terjesztett
propagandára, amely azt követelte. hogy Magyarország
jelenjen meg azon a nyugati
konferencián, amely az imperialisták doüárkunyoráló csatlósainak gyülekezése volt De
emlékezünk arra is, amikor
a kormány elhatározása folytán e (konferencián nem jelentünk meg. mekkora szarvakat,
kapóit a EMkció, mennyi vészhin ekJd^^^L. lele az" orszáAnyomoruxágol
ín nagv elégekivánt előidézni.
_ razonl>an már mindenki,
akinek agvál nem ködösítette
ei a náciktól, fasisztáktól és
nyilasoktól i II hagyott méreg,
akinek ilélőképességél nem
vette el a klerikális reakció,
el kell hogy ismerje: jó külpolitikát és jó ttelpolilik.il
folytattunk Külpolitikánkban
szorosra fűztük a viszonyt a
Szovjetunióval, a környező
népi demokráciákkal, szóval
mindazokka', akik a világltékc
Jegfőhb hizíositékai. Ugyanakkor megtartottuk lökéleies
nemzett függct'enségünkel és
Céltudatos belpolitikai, pénzügyi, gazdasági, szociálpolitikai. kulturális, honvédelmi,
törvényeinkkel és intézkedéKefnkkci javilottuk meg :> dolgozó nép sorsát. A Szovjetuniótól mos! kapóit évi iél-1
milliárd Forint birlokában fokozott derűlátással nézünk és
nézhetünk a szebb, boldogabb
ínngvar jövő elé. (ci.)

békepoliíihájáról

Moszkva, junius 9.
A
Pravda a jóvátételi terhek
csökkentésével foglalkozva
megállapítja, hogy a Szovjetunió ezt az elhatározását
amely csökkenti Finnország,
Magyarország és Romániai
jóvátételi terneit, fontos lépésnek tekinti a Szovjetunió
és az emiitett államok közötti barátsági és együttműködés lovábbi megerősítéséhez.
A Szovjetuniót » Németország volt csatlós á'Ianiaival való békeszerződések olkészílése során nem
vezette a bosszú, hanem
arra törekedett.
hogy
olvan háború iiláui rendszert érjenek eí.
amely
tehetetlenné leszi a háborús fenyegetés megismétlését.
A Szovjetunió következetes békeszerető
politikája,
valamint a
demokratikus
t-rők megnövekedése a há-

romén
hogy

a

Szeged, 1048 jun. 10. Csüt.

fillér

Ma állnak a rögtönitélő bíróság
elé a pócspetri gyilkosok

teltének következményeiBudapest, junius 9.
A
től rettegve, gyáván, tétobüntetőtörvény széken minván viselkedik.
den
előkészület
megtörtént
rom államban baráti
viszonyt alakított ki a Szov- a pócspclri gyilkosság tetA bftntctőtörvényszék elfelbujtójának nöksége minden intézkedést
jetunió és a keleteurópai ál- teseinek és
-fogadtatására". Az állam- meglett a főtárgyalás rendlamok között.
védelmi
osztályról
iének hiztositására.
Csak
Ennek volt az eredménye,
adott
hogy a Szovjetunió ésH>arászerdán délelőtt kisérték korlátozott számban
tái között barátsági, együttát a Markő-uleai fogházba ki jegyeket — 430 darabot
működési és kölcsönös seAsztalos János pócspetri — és azokat is elsősorban
gélynyújtási szerződés
jött
plébánost.
Ktrályfa'vl a hatóságok, az egyház és
létre,* másrészt a
Szovjet(Kreinper) Miklós
köz- a sajtó képviselői vehetik
unió hálálnia® gazdasági felellátásit tisztVscflőt. Kus- igénybe. A rögtönitélő bílendülése most reális lehenyér
Jánosi. Ivremper róság elnöke dr. Olthy Viltőséget nyújt arra, hogy foJánost. Som István taní- mos," hirái Tutschck Gusztáv, dr Rerek István dr.
kozott segítséget nyújtson
tót és Vitéz Gábort.
azoknak
az országoknak,
A rögtönitélő bíráskodási Aradi István és dr. Jávor
amelyekkel barátságos vi- eljárás szabályai értelmében Iván tanácselnökök, pótbiszonyban él.
orvosszakértők
vizsgálják rája dr. Lukács Iván tanácsA jóvátételi fizetések csök- meg a vádlottakat. Kelemen elnök lesz.
kentésében a szovjet kor- és Balassa törvényszéki orA vádat clr.
Bodony*
mányt az a meggyőződés vosszakértőlc már meg ia
Márton, az újonnan kinevezeti, hogy
hármn or- kezdték a vizsgálatot, amevezett népfőfiíyísz fcépszág bebizonyította, hogv lyet a Mnrkó-ulcafl fogház*
viseli.
» demokratikus fejlődés ban folytatnak. Asztalos Jáutján járnak.
nos, Pócspetri
teljhatalmú
Dorbézolta
A Szovjetuniónak ez a tözsarnokának és
legmódo- a pócspetri plébánián
rekvése hozzájárni a népek
békéjének és biztonságának sabb gazdájának önzése ütA taimkíliatlgnlások során
közik "ki minden szavából.
m ess zi J. i rd i Iá sá ház.
A nagyhangú uszító mo3l végleg kirajzolódott Asztalos'János plébános portréi t
Asztalos
1938-ban
került
Hajduhadházára, olt csakhamar
hírhedt lett vattás! türelmetlenségéről és
lelkes
németbarátságáról. Gyűlölte a reformátusukat és
imperialista kisérlelnek nem nemrég aláirt barátsági
és
a másvallásuakat.
fog sikerülni, hogy
még- kői csönös
s egély ny u j tási,
ogyszer szembeállítsa a ro- valamint .a kulturális egyez- Kovács Józsefné tanúvalloMián
és
a magyar
némásában elmondotta, 1940pet
egymással
az mény — hangsúlyozta nagy ben át akart térni a reforállandóan fejlődő és elmé- tetszés közben Malnessanu mátus vallásra.
Amikor
lyülő barátság, báztosiitcka a Aurél.
megjelent Asztalos
plébánosnál, liogy a törvény előirla kijelentkezési
kötele
zettségenek eleget
legyen,
Asztalos először
súlyosan
becsmérelte a
református
vallást, azután
durván rátámadt és a szó(Debreceni tudósítónk teBeszélnek még több szeszoros 'értelmében kirúgta
lef011 jelentése.) Szerdán dél- relvényről, amelyekkel küa plébániáról.
után 4 órakor ujabb hadi- lönböző állomásokon találfogolyszerelvény futott be a koztak és amelyek
néhány
A rabbiálus pap egyébi i ebrécen i á tvevőállom ásra. napon belül szintén befut- ként, alkalmazottait is pofozA jó egészségben és erőben n a le Mára m arosszSgetre.
ta, híveivel gorombán
bemegérkezett
hadifoglyok
A következő szerelvénnyel szélt. A németek győzelmét
legnagyobb része a 7227/5, a 7133, a 7399/1 és a 7275/1- hirdette, a felszabadító Vö7233/2, 2741 és a 7390-cs tá- es táborokból várhalók ha- rös Hadsereg elől egy néborokból érkeztek haza. A difoglyok.
met gépkocsival
megszövoll hadifoglyokat Debrecen
A szerdán délután Deb- kött. Nyugatról visszatérve,
egyik éliizeme, a Vasgyáriak recenbe érkezett szerelvény- viselt dolgai miatt Hajdufuvószenekara a Ilimnusz- űvel a következő szegedi es hadházáről Pócspctribe heszal fogadta, majd1 a hadi- szegedk öl-nyékiek érkeztek lyeztette'át magát.
fogoly átvevőállomás részé- meg :
Pócspetrin folytatta azt,'
ről Vadászi Sándor szociáGyömbér András (Hajnallis feliig velő és Nánási La- utca 37.), Béki István (Ka- amitiHajduhadliázán elker- /
jos üdvözölte őket. A volt tona-u. 40.), Varga Sándor dett. A néppárt lielyi szervezője lett, minden demoí í a d i foglyok
cl m on dl á k, (Csórva), Dudás
Kálmán kratikus
kezdeményezést
hogy
(Kossuth-u.
Kispál megakadályozott, a tanítóká Szovjetunióban a leg- György (Csórva 93.), Kovács tól még azt a néhány forinjobb bánásmódban része- Károly (Szátymaz 418), Papp tot is elszedte, airtil azok a
sítették őket,
Mihály (Csórva 312), Popán műkedvelői előadások helaés a polgári
lakossággal János (Fekéteszéi 551.X Szé- nilása cimén a közönségtől
egyenlően részesültek éiél- csi József
(Röszke 458.), •beszedtek. De ugyanekkor
ni iszercllálásban. Elbeszélé- Szlankovics István
(Atoksük szerint
háza 315.), Mészáros György
j ó konyhát vitt otthon és Máraniarosszigoten ujabb (Szatyrnaz 26.). A szerdlan
gyakran hívott hatalmas
ezres
hadífog'olyszált'.t- érkezett volt hadifoglyok a
vendégsereget, akikkel kémúnv vár bevagoíörozás- legközelebbi
szerelvénnyel
ső éjszakáig, sőt hajna'tg
elindulnak otthonuk M é .
ía dorbézolt,

és a magyar nép harcol,
myli vissza ne térjen

Budapest junius 9. A budapesti román követség az
1848. junius 9-én Islásból kiindult román
forradalom
századik évfordulója alkalmából sajtófogadást rendezett, amelyen Aurél Málnásán u kövei
A román demokrácia ul ja t cimü Előadásában mindenekelőtt
ismertette a száz év előtti román forradalom jelentőségéi. A román nép érdeklődéssel és figyelemmel követi a magyar nép küzdelmét a demokrácia megerősíléséért és továbbfejlesztéséért — mondotta többek
közöli, örömmel látja a magyar demokrácia által elért
sikerekel s azt az erőfeszítési. amellyel a magyar dolgozói? n hároméves tervet
két és fél év alatt igyekeznek megvalósítani,
— Tudatában
vagyunk
annak
mondotta Malntiseanu követ —, hogy a mag-var és a román nép egy
uton halad a nyomorúságot, kizsákmányolást
és
rombolást jelentő mult ellen folytatott harc utján a
békés és demokratikus fejlő'lés utján a g-vül öl cl, a viszályt szilók elleni harc ulíán a népeink
magasabb,
boldogabb és jobb . élete
felé vezető fejlődés utján.
A román és a magyar nép
úlékéllen harcolni fog azért. hogv n mult soha viszsza ne térjen és hogv a két
ország barátsága mindjobban elmélyüljön. Semmilyen
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Textil!párunk már feiülniEiSta
a békebeli termelési

London, junius 9. A Daily
Az Országos Tervhivatalban múltban 1107 ezer méter -volt
inocsarasodnak,;ezért ezeket Telegrapli értesülése szerint
most
állapították meg a ma- havonta, áprilisban ©apjugyáNyugalnémetorsz.íglmn
hat
héa telkeket fel kell tölteni.
ten betű! megtörténik a valuta- gyar textilipar áprilisi terme- r ainlk 1345 ezer métert terA lervezet szerint a jár-reform.
Az átváltási ár tekia lési eredményeit. A munka ver- mellek.
daszinteket 15—20 centimé- leiében a francia, amerikai cs senyekkel a ' texttigyirafr dolM ü s.c lyeuiszö vet
terme I éterrel emelik, a Csendes- angol vélemények élesen eltér- goztál a hároméves lerv szolgáutca közepén 30- 40 centi- nek egymástól. Eddig annyi szi- latában olyan eredmény ekei, siiixk a mullhan 1333 ezer mével, mig a nyilt csatornákat várgott kft, hogy 10 régi már- értek el, amilyeneket niég a ter volt. áprilisban pedig 1163
ezer méter.
3.80 méter mélységre képe- kát váltanak át e© uj már- múltban sem.
A pamutszövet termelése a
A len- és kenderszüvclterzik ki. A részletes tárgyalá- kára. A lap szerint nyugati
sok során az a
vélemény körükben valószínűnek tartják, múltban liavi 15.4 millió nié melésünk a hároméves lerv
alakult ki. h o © amíg az ál- hogy a nyugají márka" beveze- ter volt, áprilisban 15.8 millió havi 400 ezer méter előiránytését azonnal követni lógja a méter.
zatával szemben 793 ezer métalános főcsatornarendezési keleti
ter voJI.
márka bevezetése a
A
gyapjúszövet
termelése
a
munkálatokat a Mőravórov szovjet övezetben. Ez Németban nem lehet végrehajta- ország kettéválasztását teljessé
ni, a mérnökség
szükség- fogja tenni.
megoldási terve célravezető. Fontos, hogy a majd kiképzett árkokat a vizszálliTíirövai a m u n k á c s i
tókénesség biztosítására állandóan karbantartsák. A
qSrSgkeleti u í í s p P ?
munkálatok egy részét már
Múlt mindenütt az ország- munkája éljen, követelte annak
s k u U n ' f m u i f s z terel
meg is kezdték és rövidesen
ban, ugy Szegeden is mélysé- felszámolását és az iskolák ma1
megkezdik a Kormányos-utA görögkeleti uiagyar egyház ges felháborodás kisérj a pócs- radéktalan államosítását. Hacában és a záportárolónál megalakulása ügyében Nestor petri tragédiát, ugyanakkor a tározatot Iiozo.lt vezetőségi üléegy-egy kisebb mérelü szi- munkácsi püspök a moszkvai dolgozók sürgetik ;i felekezeti sén a magánalkalmazottak szak.iskolák államosítását. \ keres-szervezete is, kövelelve a pócsvattyú építését.
pátriárka megbízottjaként hely- kedelmi alkalmazónak szak pelri gy ilkosság lel leseinek és
színi tájékozódás céljából Ma szervezőléneik üzletszerzői szak- fcJhaj tóinak példátlan meg©arorswigra érkezeit. Felkér osztálya nagygyűlésén tiltako- büntetéséi. valamin! az egyházi
reste Ortutay Gyula vallás- és zott a klerikális reakció akna- iskolák államosítását.
közoktatásügyi minisztert, akivel közel egy óra hosszal tanácskozott a magyar görögkePrága, junius 9. \ csehszlo- sági etil üknek Goüivald miuis&- leti egyház problémáiról. A
vák kommunista párt végre leretuök megválasztását Java- megbeszéléseik a legszívélyeBudapesten
közölték,
Berlini h i r szerint Tuck
hnjtóbizottsága saerd'án ugy ha
Kria-ozolt, hogv a nemzeti arr solja. Zapolociky miniszterei- sebb légkörben folynak és liogv a pócspetri ©iikosok volt kairói amerikai na©-vonal központi akoióbizottságá- nökhelyeltest pedig miniszter- minden remény meg van arra, ü©ében már pénleken Íté- kövelet nevezték ki a szuezi
Bnlt Brues utódjául köztársa- elnöknek jelölt
csalovira igazgntójává.
liogy a magyar görögkeleti egy- letet hirdetnek.
ház megalakulásának régóta
Római lapok írják, hogy
Bajorország
minisztereivajúdó kérdése kedvező elin- Olaszország nem
szívesen nöke kijelentette, h o © a bítézést nver.
adja át hajóhadát a franci- rák és ügyészek
nyolcvan
áknak.
százaléka náci voll.
PRAGA jelenti, hogy az uj
KLAGENFURTBAN aiiiuká*
csehszlovák alkotmány életbe- tüntetés zajlott le és sztrájkra
Két i s í é l é v i f e g y h á z lépett
készülnek.
London, junius 9. Párisi jelentés .szerint Weizmann.
& zsidó állam ideiglenes elnöke közölte, h o © a zsidó
P.ilciinóbaii ©őzeleuíjpni
erőszakért
Budapesti lelefon jelentés
kormány elfogadta a fegyverszüneti feltételeket. Reuszerint Nóvák Eva szerdán fejeződött he egy sztrájk.
terijelentés szerint az összes arab államok szintén elfoPáger lstvánn 26 éves ma- uj országos csúcsot úszott
Kolozsvárott
száztagú
gadták a Beunadotte által hozzájuk juttatott
ttüzet
©arbánlie©esi gazda, még a százméteres mellúszásban.
munkás
énekés
tánccsoBZünless? /felhívás feltételeit A fegyverszünet pénteken
az elmúlt évben erőszakosTeggcl 8 órakor lép élei lu
kodott szomszédja 13 éves r Madrasban lovább üldő- port alakult.
Moszkvai hir szerint ní
kislányával. A szerencsétlen zik a kommunistákat.
katonai
fejletlen ©ermeket az esel
KAIRÓBAN közölték, ho© Szovjetunió kész
után kórházba kellett szállí- Abdullnh király rendelete sze- megfigyelőket küldeni PaSzíriában, Libanonban, Iesztinába.
tani és szülei megtették a rinl
NEM VERSEI és Rood isfeljelentést a nős, két ©'er- Irakban és Jemenben elkobozland államokban is megalakult
mekes Páger ellen. A z ű © e t zák a zsidók vagyonát.
Bakutól 25 kilométerre uj Wailace parija.
szerdán tÜr©ralta a szegedi
törvényszék Lázár tanácsa hatalmas ipari központ téfeEpiruslian a görög szaPáger részegségére hivatko- sül több gépgyárral.
badságharcosok megsemmiDr. Pongrácz Lóránd, a Az a meggyőződésem — ir- zott, de több tanú igazolta,
monareho-faA svéd kommunista párl sítettek két
Klauzál Gábor gimnázium ja a főispán, — h o © e kér- h o © nz eset megtörtén leslszta hadosztályt.
a
parlament
elé
terjeszteti
hittanára az utóbbi időkben désben a püspöki helynők kor beszámítható
állapot
PárisTól jelenlik:
egyre
a hittanórákon a vallásos ur osztja nézelemet és" a ban volt. A biróság két és javaslatban ismételten állást nagyobb méretet ölt a franfoglalt
Svédországnak
a
nevelés helyett politizált és maga részéről is megnyug- fél évi fe©házra es öl évi
Marshall-tervben való rész- ciaországi sztrájk.
antidemokratikus propagan- tatja a dr. Pongrácz Lóránd jogvesztésre itélte az erővétele
ellen. /
Hamburgi h i r szerinl az
dái folytatott. A hitoktató- által 'feltüzelt szülőket, h o © szakoskodó gazdát, 6©ben
amerikaiak
a Ruhr
vidék
A
KARLSBAD1
nemzetközi
nak ez a ténykedése nem- a Klauzál Gábor gimnázi- elrendelte azonnali letartózsafckversenyen Barcza Gedeon megvé I eléről 1 á rgyal n ak.
események tatását.
tésak a gimnáziumi ifjúság- um ban történt
magyar mester vezet.
Rizoiiiai vezető német poiban, ide az Intézet tanári ka- nem a kötelező hitoktatás és
iik a lonTok'óban Hirohílo japán lilikusok ü l t
írt ban, valamint a tanulók vallásos nevelés elleni akdal
C6ászár kihallgatáson fogad- doni értekezlej
Mziilei köréhen oszlallan fcl- ció. hanem kizárólag a szóellen.
ta Spelmann bíborost.
|iál)oro<lásl kelteit. Ennek a banforgó hitoktató u r de"felháborodásnak igen sokan niokráciaellcnes propaganmdtak kifejezést a giinnázi- dájának a közvélemény ál,um vezetőségénél. Nyilván tal adott méltó válasz.
15
A továbbiakban
m julolt tudomására fiaskó
felhívja a hitoktató demo- ^ . e q e d
"Sándor püspöki
helynökTetoton: 6 2 3
krácloellenes
tevékenynek, aki ahelyett, ho©- a taMa CsüMrtöfcfa!
ségére az illetékes egyhánári katedrával
visszaélő
Budapest, iun. 9. A kul- kolák épilésére. A már műCsak egy napig!
zi hatóság figyelmét a főhiloktatót megintette és totuszminisztérium a másodiK ködő (45 általános iskolai inSzéchenyi
Mozi
nagysiispán és nrra kéri, hogy
vábbi antidemokratikus pokerű filmjét közkívánatra tervévben 19 és fél millió ternátus mellé ujabb 55 taszüntesse meg Pongrácíz
litizálását megtiltotta volna,
forintot fordit az állalános nulóotthont szervez a kulmfisoii'a
vettük!
romboló
tevékenységét,
evelet intézett Gyáni Imre
iskolák újjáépítésére és fel- tuszminisztérium még ebamely legelsősorban aráfepáüllűZi
amelyben Ponszerelésére, valamint u j is- ben az évben.
mat katolikus társadalomdpácz Lórándot mentegetni
nak tesz rossz szolgálatot.
agyekszik és abban a tényRETTEGJ ALVILÁG.
- Meg va©ok arról győ,wn, h o © a hitoktató poliIzgalmas bünügya' film a
tizálását többen megrótták; ződve -- fejezi be levelet a
Javából.
la vallásos nevelésbe való főispán, — hogy az illetékes
e©názi hatóság az állam és
•Jogtalan beavatkozási lát.
Péntekén premier!
i
Gyáni
Imre
főispán e © h á z egyetemes érdekei*
csialódás
Moszkva, junius 9.
A cia sajtóban a
ugyancsak levélben
vála- lartja szem előli, nevezett
moszkvai rádió hirma©ará- hangját váltotta ki. E © r e
szolt a püspöki hely nőknek tevékenységéi helyteleníti s
zója megállapítja, hogy ai világosabbá válik — mondja
ezáltal városunk római kaebben
nyugjateurópai sajtó élénken a hírmagyarázó, hogy nz
tolikus társadalmának béJAVÍTS MtSOVnal.
foglalkozik az amerikai kép- úgynevezett amerikai segély
megálliipilulla. hu v Pon- kéjét, amelyet
dr. PonElőadások:
tél
5.
fél
7
és
viselőház
döntésével, hogy valójában nem is létezik és
grác/. I.óráiul Cialiiíjívu.i grácz Lóránt szereplése alfél 9 órakor. -- Pénztár 25 százalékkal csökkenti a ha jobban megvizsgáljuk, kipolitizált a Iiitlanór»k«>ii kalmas megzavarni, helyredélelőtt Jl—12 és dél- Marshall-tervei.
A esök- derül, h o © csak politikai és
és ez állalános fclliálinin- állítja.
után az előadások elöli keiitéü hiíre az angol és fran- gazdasági célokai takar.
da-f váltóit ki.
A városrendezési
bizolt$ág szerdán délulán Breinovlcs Vilmos műszaki igazható elnöklésével ülést tartott, amelyen a Móraváros
víztelenítésének nagyfontosságú kérdésével
foglalko»ott. Pálfy-Budinszki Endre
tőm ér nők dolgozta ki a tervezetet, amely azt célozza
hogy/az egész Móraváros évről-évre megismétlődő elöntési veszélyét részben megszüntesse. A Csendes-. Fe lhő-, Hajnal-. Móra-, Ne(mcslakács-, Remény- ésVetesács-utca e©es
ponljai
ugyanis különösen a záporok ulán elöntődnek, ezekbek az utcáknak járdaszintleit kell tehát
felemelni.
Meg kell szüntetni az utcai
nyílt csatornák pangó vizeit
mert ezek súlyos fertőzési
veszélytijelenlenek. A városITész belső leiektömbjei el-

Á szegedi dolgozók
az iskolák államosítása
melleit
és a reakciós uszítás ellen

Gotiwald
miniszterelnököt
Javasolják Csehsztovákfa elnökének

Csak rövidem

Ma élotbeEép a isidó-arab
fegyverszünet

Pongrácz Lóránd gimnáziumi hifoktafá
káros tevékenységére lilvta fel
az egyház figyelmét Gyám Imre főispán

MflflRT

V á r o s i W®

{

Tizenkilenc ós félmiSMó
az általános iskoláknak

R A Z Z I A

Az úgynevezett amerikai
nem ís létezik

Férjek
és asszonyoH

i

segély
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Ahol nincs bürokrácia

Holnap kezdődik
a Budapesti

tazetfiizi

Vásár

Budapesttel jelentik: Holnap, pénteken,délelőtt Tiidy
Zoltán, a Köztársaság elnöke ünnepélyes keretek között
nyitja meg a centenáris Nemzetközi Vásárt. A Vásárváros
..ereken huszonhatezer úot- ugyancsak fiatal munkatársá- kentem iparkodunk a munka- már teljesen felépült és minden e®es kiálLilási tárgy olt
ozönói van «ó. Szép szám ez, tól tudjuk meg. MttH — mondja nélküliséget. Minden erőnkikel van mái' a maga helyén. Közei 2000 kiül Utó 974 féle áruugkivált, ha tudjuk!, hogy min- nekünk informátorunk — reg- támogatjuk az államosított vál- csoportba tartozó különböző tárgyat, helyeseblien árumintái
d< n dtolgoaö eltart, W y segít i fér 8 előtt érkezik, fel- lalatok vezetőit nehéz feladavalakit, gyermeket, sxiülöl, test- mtta postáját, átnézi a hi- tukban, összehangoljuk őket vitt ká a vásárra, hogy bemutassa a látogatóknak, mi mindent
véri, rokont. A szervezett dol- vatalos lapot, átböngészi e az üzemi bizottságokkal és se- gyárt a magyar ipar exportcélokra, valamint a városi és a
gozóik kataszterében képviselve szaklapokat Ezután 11 óráig gítjük őket nehézségeik leküz- falusi közönség részére. A káprázatos szépségű kiállítási ke.
tannak a fizikai és szellemi Mervezett kérdésekkel foglal- désében. örömmel jelenthetem,
munkások — férfiak csakúgy kozik, de Igen gyakran kiugrik hogy a munkásvezetők általá- rétben űtt van minden' korszerű újdonság is, amelyek!
tnlnt nök — és magukban fog- valamelyik üzembe, hogy a ban beváltak. Elég talán ha mind arra valóic. hogy könnyebbé tegyék mind a városi,
lalják az összes Iparágakat, a helyszínen intézzen ej fontos Tóth Bélának, a DEMA veze- mind a falusi dolgozók és közöttük természetesen a háziasz.
magánalknlmazo ttokat 'keres- és fcevésbbé fontos ügyeket. tőjének eredményeire mutatok szörnyök munkáját. Már csak ezért is mindenkinek érdeke a
kedelmi alkalmazottakat és Tteene®fől 1 óráig fogad, bár rá. ahol a cipőgyártás mennyijunius
közalkalmazottakat
csakúgy; ezek a fogadóórák voltaiképpen ségileg és minőségileg magas vásár meglekinlése. A vásárig; zo I v: i n n y a 1 féláron
Inúit a földmunkásokat. A Sze- 24 óráig tartanak, mert Milu százalékban emelkedett, ugyan- 214g lehet "Budapestre utazni.
ged nataimas. 'arlóoMlopál adió mindenkit meghallgat, azt ls, akkor, amikor az önköltség és
ublgcrr
tömegnek
minden
az ü®e nemrátarto- selejt jelentősen csökkent.
1
(ügyes-bajos dolgát, az jUeté- akinek
zik
.
Déli
3-Jg volna az
fccs hatóságoknál való képvi- ebédszünet 1-től
Nehéz követnünk
uszítottak
— papSron, mert
seletét, az egyes dolgozó esoehhez
Milunak
vajmi
ritkánvan
Ifj.
Komócsin
Mihályt
még
elporlok összekapcsolását, őszl
szehangoíását, a csoportoknak ideje. Délután 3 és 4 óra kö- méletben fs e sok feladat felzött
a
ievBiezést
'és
adminisztrá sorolásánál és most már csak
további fejlődését, bz egyes
foglalkozási ágakbanttzegyén dót végzi ei, ezután tnfir a azt szeretnők tndni, ho®
jobb boldogulásának biztosltá- szakcsoportok gvülései követ- mibe tórái ez a hatalmas adNégy izgatót letartóztatott a szegedi
Fogódzon meg
aát a szakszervezeti székház- keznek és hogy ezeknek mi- minisztráció.
népügyószség
ban intézik Ezt a kivftl-belül kor van végük, sohasem tehet kissé a székben nz olvasó: ketakaros Kálvária-utcai épületét ludni. Rendesen é jfél van. mire reten havi 4500 forint az. amiA szegedi rendőrség ál- hallgatóság egy töredék ré- y
vei a szakmák a székház és
léhát minden nagyképűség nél- hazaérkezik.
sze, lmon követve a névma-lamvédelmi
osztálya a nasíeméiyzetének
kiadásaihoz
kül nevezhetjük a szegedi dolEzt hozzuk szóba, amikor a hozzájárulnak. A többi — dc
pokban demokrácia
elleni gyarositása óta a falu nevét
yo/ók m 'násztéríurnának.
Szakmaközi Bizottság fftikárá- ez
fecsok — kiadást az üze- izgatás miatt őri/.etbe vette viselő Mindszenty hercegval, a dolgozók ifjú miniszteré- mek
fedezik, jobbára u®. liogy Hevesi Elei és Kovalik De prímás usziló körleveleinek
vel. 1ff. Komócsin Mihállyal Ingyen
csinálja meg a munMiiiiiZlériuHi munkaszobájában beszél gélünk.
kás mltndazt, arai «z épület ák Rozália mindszenti ta- utasításait, hangoskodva clEz
tudniillik
a
teljes
neve
a
alatl még nem is olyan ráben szükséges. Az egyik a ki- nítónőket, továbbá Saláuki lenezte az államosítási é$
geu olyan hivatalt értett, a köz- szakszervezeti székház, vezető- tincset, a másik az asztal lá- István textilkereskedő ós gyalázta a demokráciái.
vólemenv. ahol — nem intézik jének, közkedveltségére azon- bát és Igv tovább. A munkás Tóth Miliályné ugyancsak
.4 fekete reakció csatlósaiei nz ügyekel. A demokrácia ban mi sem jellemzőbb, mint tudja, hogy mivel tartozik az Mindszent falura való lakonak
hangadója a hárpnt
most azon van és Jelentós az. hogy mindenki Milunak ő saját külön minisztériumánő és Sahínki gazdag texeredményeket ért ei abban Hí hívja és 1® Is emlegeti. Ma- nak, magamnak csinálom — sokat.
tilkereskedő volt.
akit
fránvbnn. liogv az eddig csu- radjunk meg tehát a MHuná! gondolja — és megigazítja a
A négy vádlóit május .Klnyilas múltja miatt a felpán ;> kiváltságos oszlói s okból és adjuk fel a IrérrtZsIán az egyik mindszenti isvízvezetéki csapot.
szahadntás ulán hosszabb
való liaialemberek elhelyezékolában az Anyák napján
\ kotróüzemből Jelentkezik
sére és további karrierjének
— Hogy bírja ezt?
időre internáltak.
a titkárnál néhány bizalmi. rendezett ünnepségen vett A négy izgatót szerdán átmegalapozására' szolgáló buda\
rokonszenves
kellemes
külrészt.
A
műsorszámok
ulán
pesti minisztérium olcbá I olyan sejű, szinte kipihentnek látszó Meleg kézszorítással válunk
népügyészségnek,
számban adták a
meg Milutól. Jóleső ezt a ke- a diákok nagy
Wirokráriamentes fontos szer- fiatalember
elmosolyodik:
zet megszorítani, egyben -- I® megjelent szülei állást akar- ahol kihallgatásuk után elvek legyenek, amelyekben már
tanért som tologathatták az ak- — A mozgalomban nőttem érezzük — tisztesség.
tak foglalni az iskolák álla- rendelték előzetes Iclailózu t . mert Rmit csak lehel akta tel. amely nem ismer pihenést.
erre a tatásukat.
Envedi Károly mosítása mellett,
feléikül, gyorsan és Jól Intézze- Szívesen dolgozom, nem ls tunek ei A szegedi dolgozók dok másként. Csak azt sajnálom, hogy nem tudok elegendő
ínisztéríuma már Méri .sem időt szakítani VL saját művelőhef bürokratikus, meri nincs désemre. U ® segiteltem ezen. R nuiRkásniozgaletn régi névtefen harcosai mondták :
rvatali őse és nem volt, "a ki lót liogy reggel fél hatkor kelek
fez aklasibolást megtanulhatta
— be van állítva a vekkerem,
talna. A
munkásmozgalom de anélkül fs feléforede' és
•zülte és tartja, a mozgalom. tét nyolcig ownínk
nely nem Ismer megállási,
látási, priorálást, Indikál,íst
ll-íoy munkaianta van''
fes ki tudná még felsorolni
Hét HtÉMr dolgozik niel
fcaindazokat a bürokratikus cső
•evényeket, amelyek n soha lellem, aikik az oktatás, kui
lura, propaganda, sport, muriSzombaton kezdődik Bmla a min lupái* Iban niimienkmel Az MDP-bcu olyan baráti és
fel "neni intézeti akták uliál
'aversenvek, ifimozgalom és pesten 82 MKP és az SzDP kedve van dolgozni, mert itt közvetlen légkör uralkodik,
nőügyek intézését Végzik.
büszkeségei jelent a párt tag- amelyet a múltban az SzDP*
országos egyesítő kongresz- jána'k lenn).
ben sohasem tnpaszlaíhun. <le
Etaf • etozgaluil gép !
Melyik munka
ezek szusa. A két munkáspárt egyenem is csoda, mert a pűrlon
a ^zegedit huszonhatezer dol- közti i e perelieu a legidő- sülésének szimbólumaként kieDunai
JózseI belül is állt a néma harc a
gozó parlamentjét és miniszté- szerűbb''
bal- és jobboldal közölt.
set
fog
ezen
a
napon
Rákosi
Apponyi Alberl-utcai kiesztyüsriumát (»edig egy husf és ke—
Mint
azt
Rákosi
elvtárs
Mátyás és Szalkasits Árpád elv- mester:
vés éves fiatalember intézi. bejelentette, az oktatás kérTokaji
János
Hogyan, mikor é.s miként tudja dése a legdöntőbb. Na® mun- társ.
— Felemelő érzés az MDP
munkás,
a
szegedi
keadei-gván,
fezt a roppanl munkát a fiatal kát Vége nz egyhónapos szaklagjánaik lenni. Nálunk az
A létrejött uj párt a magyar SzDP-ben az oktatás bizony MDP pártszervezetének tttkáraí'
•miniszteri elvégezni, azt egyik szervezeti7 iskola, amelyben
él volt hanyagolva és
mindenkor ötven elvtárs ' kap dolgozóik harcos, méreteiben és eléggé
— Szeged első üzeme voli ® az ideológiai tudásnak na® tunk',
kiképzést. En is őt előadást súlyában meguővekedett pártja hiányát
ahol megszületett az egyszenvedtük.
A
végső
tarlók ezen havonkin I. Általá- lesz. Nézzük meg, hogyan vé- célunkért folytatott harc mód- séges munkáspart, az MD1\ Aa
Rt
ban délelőtt nyolctól kettőig lekednék e pártról 8 Szociál- szereit sokan" közülünk nem is cresülés óla megjavult a holvtartanak az előadások, hetenMost azonban min zci ill ít gyároaii. Nincsfuclg
kint háromszor-négyszer dél- demokrata Párt szegedi tábo- ismerték.
megváltozott. A kevésbbó többé vitatkozások, a jobtiotután is, az idő hátralevő ré- rának az utolsó pillanatokig den
dolgozók, legyenek dali szociáldemokrata.; nem
szében pedig a hallgatóknak hűséges, odaadó és öntudatos öntudatos
azok akár munkások, iparosok1, tudnak többé éaet verni a dototthon kell szorgalmasan ta- névtelen tagjai.
kereskedők va® értelmiséglek. gozók közé. A vitatkozásokra
nulni. Ez már a tizenegyedik
most öntudatosakká váltak. Kü elpazarolt idői most mimkárít
T e l e f o n t 4 0 0 szakszervezeti iskolánk, ameSzappanos
Lajos lön-kűlön a két munkáspárt fordítjuk. Mos' vagvunk igalyekből a központi káderek
nem tudott elég evőt kifejteni, zában a szocializmushoz vezet®
Csütörtöktől vasárnapig'
kerülnek Ura és ami nem kéhogy elérte céljait, de ez aut épitői. A gyárban tapasztalt
Bemutatjuk u amerikai vé sbbé fontos: eddig már öt- bőripari munkás:
ME 7 RO-gyárfcüi ön leges ven előadót neveilünk. Az ok— Azóta érzem magam való- hatalmas összetartó tábor mái- nagyobb munkakedv mellett a
filmremekét:
tatáshoz tartozik a tovább- jában munkásmozgalmi ember- nem Ismer maga előtt akadá- pártmunkdnkban is szívesebben
vesznek elvtársaink részt, meri
képző, a tanonciskola! oktatás, nek, amióta az MDP tagja va- lyokat
gyok. Éhben a pártban minvalnmenrmen átérzik azt a léa fervmegbizottt tanfolyam.
denki számára megvan az előD r . V a d á s z István lekemelő érzést, amil az MDP
— Kérünk rövid tájékoz- rehaladás es fejlődés lehető- államügyész, beosztott nép- tagsága jelent
sége. Amióta tagjai vagyunk
•
a AA. százan legnagyobb tatást a Szakmaközi Titkár, az ui pádnak, arról is tneg- ügyész:
ság
egyéb
munkásságáról.
asszonyának élelregéiivét.
®őzodhett(\p'k, hamis rágalom
— Különösen a szakszerveNégy volt szociáldemokrata
Egy nagy asszony tragikus
— Kulturális téren a fcullur-volt, hogy a régi szociáldemo- zeti életben voltak rossz ta-a ' Aközött. A négy öntudatos
»»!Claje. Minden rágénv- gárdáfc. munkásdalárdák támo- krata vezetőknek nem lesz ve- pasztalataim. Itt láttam, ho® do' szónak e® vöíf a hang
nél érdekesebb.
gatása és irányítása. A pro- zető .szerepük az MDP-ben. mit jelenlett a munkásosztály - a Ma®ar Dolgpzóik Párt]»
A főszerepekben :
paganda feladata a szakszerve- Most látjuk, hogy minden el- széttagoltsága, mert közős pro- több mint a Kommunista és a
zeti napokban, agitációkban lenkezőleg "történt é.s a bal- blémáinkat más 'és más uton Szociáldemokrata Párt: mírgsiGKEEK GAHSON,
zajlik le. Sportban a szakszer- oldali Szociáldemokraták sok- akartuk megoldani. Amióta azsubb rendft párt...
YV ALTÉR PIDGEON.
vezeti, szakmai, üíeml tested- Icai Jobban értékcsithellk tudá- egységes munkáspárt tagja vaElőadások: fél 5, lé! 7 és zést támogatjuk. Igen nagy- sukat az uj pártban. Az MDP gyok, ezt nem tapasztalom. A
léi 9 érakor. — Pénztár ügyei vetünk a mnnJraverseny- fegyelmét sem lehel összeha- múltban látott büfék nyomtare, a statisztikára, éberen ti- sonlítani az SzDP pártfegyel- lanul eltűntek és most min- A MUNKÁS FELTALÁLÓ
délelőtt 11-12 és
délyeJjük az ára* és bérek kér- mávet. mert ott ezl alig ismer- den erőnket ff végső célért
HAZÁNK ÉPÍTŐJE!
ulán 4 órától.
ését, tanulmányozzuk és csök tük. Nem is csoda, hn ebben foivtutott harcba tudjuk vcinl

t,átogatás

i f j . Komócsin
munkások

Mihálynál,
minisztériumában

a

szegedi

Mindszenten
a demokrácia
és az
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államosítás

A Magyar Dolgozók
Pártja
magasabb rendű párt
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Ötvenezer népi táncos legjobbjai
mutatkoznak be a szegedi !ánebemu!a!óti

A kapitalista gazdasági rendben

A szépség ünnepe lesa 8 szegedi csoportok is, a 'Kula tudós éppen olyan kizsákmányolt, szombat
esti országos népi tánc- túrával üdvözöljük a kiillurabemutató. a müsar léi 9 őrs- liozókat* jelmondatnak megmint a munkás
kor kezdődik a Vasutas-stadion- felelően. Dr. Drégely. Józsel
ban és ezen a 48-as országos rendőrezredes minden előké-

Ö t stegedi tudós nyilatfcogata tudományos étetünk felszabadulásáról

'

• A tudományos kutatást és a művészi alkotást fel
kell szabadítani a tökétől való függés alól és a
nép szolgálatába kelt állitani. Csak igy Lehet biztosítani a kutatás és alkotás szabadságát*.
«...meg kell szervezni a tudományos muuka
tervszerűségét*.
:
(A Magyar Dolgozók Pártja progranniyiIaticozaIából.)

Az egész magyar dolgozó népet bizakodó érdeklődéssel
töltötte ei az MDP programnyilatkozata Nemcsak a gyárak
zajos niunkalcnneiben, do a világtól látszólag elzárt labora
tóriumok, dolgozószobák mélyén élő tudósok életében is
nagy változást jelent ez a program.
Szegedi tudományos életünk legkiválóbbjai közül keres-1
lünk fel néhányat, AZ MDP pártprogram járók a magyar
1udománvos élet" felszabadulásáról beszélgettünk velük. E»ultui n természettudományok és orvostudományok körélien
kutatók közül szólaltatunk meg öl tudóst.
i

Dr. Kalmár László nyújtsanak, felismerve azt tt
egyelem! tanárt, a kiváló nvalemntika-ludósl kerestük
fel
. elsőnek.
— Mi tudósok azt várjuk elsősorban a Magyar Dolgozók
Várijának programjától, —
amelyet nagy rokonszenvvel
üdvözlök— bogy megszüntesse
a tudós kizsákmányolását. A
kapitalista nagyüzemek egyrészt a munkás verejtékéből,
másrészt a tudomány eredményeiből keletkeztek, de a kapitalista gazoUságl rendben a
munkás és tudós egyaránt kizsákmányolt volt, mert sem a
munkásnak, sem n tudósnak
nem fizették meg munkája értékét. Nem is fizethették meg,
mert
gazdasági rendszerűt
alapja a meg nem fizetett
munka értéke, vagyis az értéktöbblet volt. Az uj társadalomban gyökeresen megváltozik a helyzet. Remélem, a
munkássági parasztság életszínvonalának emelése mellett a'
tudósok anyagi gondjait is sikerül megszüntetni és ezzel
zavartalanul végezhetik munkájukat az összesség javára.
— Örömmel látom, hogy ez
ma már nemcsak vágyálom,
hanem az MDP programja a
közeljövőben
megvhíósitandő
feladatok sorába' állítja a tudományos kutatásnak ff tőke
alóli felszabadítását.

Dr. Slraub F. Brúnó

tényt, hogy az ipar és egyetem
ina már egyaránt a népe, nem
pecKg a különböző tőkés és
íeiuKilis érdekeltségeké.

Dr. Jaucsó Miklós

színűen ilyen vírusos eredetűek. Most" folytatjuk a háborús időkben abbahagyott lépfene immunitás-kutatásokat is.

Dr. Bruckner Győző
a szerves kémia professzorának
intézete a legszebben működő
szegedi tudományos intézetek
közé tartozik:.
— Tőkélctösen egyeiértek
abban az MDP programjával,
hogy a tudomány létének ós
haladásának legfontosabb feltétele a tudományos kutatás
szabadságának biztosítása. Ez
nem zárja fcjt a tudományos
kutatómunka egyes irányzatainak olyan jellegű terv szerű sitését, amely
célkitűzésében
nemzetgazdasági problémáknak
a nép egyetemes jólétét haths
lósan fokozó megoldását keresi. Ehhez a kérdéshez a 1
nagyobb szakértelemmel
nyulnj, meri a tudomány önmagáért való művelése — éppen « természettudományok
terén — igen. sokszor olyan
eredményekhez vezetett, amelyek gyakorlati kutatásaikkal
szinte felbecsülhetetlen mértékben fokozták az emberi jólétet. Ugyanígy » gyakorlat is
sokszor vetett fel ollyan tudományos problémáikat, amelyek
megoldása végeredményljen a
tiszta tudomány uj távlatait
nyitotta meg. A kölcsönhatás
tehát nyilvánvaló s csak 'az
igazi szakértelemmel végzett
felszabadult szervezés kérdése,
hogy e kölcsönhatás nyújtotta
lehetőségekét a nép számára
minél gyümölcsözőbbé tegyük.

a gyógyszertan Kossuth-díjas
professzora.
— A régi világban sokszor
völctlcnencn mulott egy-egy
gyógyszer felfedezése. A kinin
hatását igy fedezték fel, ugyancsak a szívbaj ellen használatos digitaliszét is. N^ra bízhatunk azonban mindent á véletlenre. Igen- sok népbetegségünk van ma is, amely ellen
nincs komoly gyógyszer. Ezek
felfedezéséhez feltétlen tervszerűségre van szükség.
— A kutatásnak a múltban
sokszor igen nagy hátrányaira
voltak a kapitalista nagyüzemek, — fűzte ntég hozza Jancsó professzor. A külföldi gyáraknát
különösen
gyakran
megtörtént, hogv
elcsalogatták a legjobb kémikusokat, ezzel lenyomták az egyetemi intézetek nivóját és megakasztották n kutatást. Hiszem, hogy
ez ina nem fordulhat elő és
elsősorban a népbetegségek
gyógyítására tervszerű, komoly
munka folyhat, hiszen a" közöt szegedi tudós
érdek szolgálatát tartjuk első
nyilatkozatai
megnyugvást jefeladatunknak.
lent számunkra. Biztosi tékát
Dr. Ivauovils György látjuk annak, hogy ma már
tudományos éle tűnik is egyre
A kórtan professzora értékes inkább a" nép szolgálatába áll
kutatómunkáját
ugyancsak és az MDP programjának megKossulh-dijjai tüntette. ki
a valósulásával tökéletesen bemagyar köztársaság.
töltheti azt a hivatást, amely
— Helyeslem a Magyar Dol- a népi demokratikus Magyarorgozók Pártjának programját —
(l. t.)
mondja. Természetesnek tar- szágon vár rá.
lom, bogy a tudományos munkák éppen olyan tervszerűen Kiskereskedő
Hirek
follyanak, mint bármely más
nnmktílatok ebben az országAz előadássorozat keretében
ban.
Az elmúlt
háborús péntekén délután 6 órakor dr.
évek sajnos nem
engedték Ikrényi Bertalan tart előadást
meg. hogy mindazokat "a ter- • Hogyan kalkuláljunk* címmel.
veket, amelyeket magunk eíé
A zúszlóavAtó ünnepség végtűztünk, meg is
valósítsuk. leges időpontja vasárnap <f. o.
Most azonban annál
fokozot- 10 órakor lesz az ipartestület
tabban fordulunk1 azok felé a márványtermében, A zásZLÓkutatási ágak felé, amelvekkel avató ünnepségen na ünnepi
a széles néprétegek egészségi beszédet Komnenov Pál orhelyzetén segíthetünk'. Jelen- szággyűlés;! képviselő, a KISOSz
tős kísérleteket kezdtünk a tu- országos elnöke mondja. Ax
berkolózissai
kapcsolatban, ünnepséget kővetően fét 1 óraamelyek főként azt a célt szol- kor társasebéd lesz Kalmár
gálják, liogy
sikeresebben István vendéglőjének nyári lieküzdhesrünk a gümös fertőzé- lySsófféhen (Vörőstnarty-u. 5).
sek megelőzésére. Kutatásunk Az ebédjegy ára 7 forint. Jemásik iránya az úgynevezett gyet elő jegyeztetni lehet az érvirusfer tőzések re von a tkoztk. dekképviselet irodájában.
Az ulólvbi időben nagyszámPénteken délután negyed 5
ban, járványszerüeu "fellépő órakor a rövid- és divatáru
agyhártyagyulladások is való- szakosztály ülést tart.

orvos-vegyészprofcsszort,
a
Kossuth-díjas fiatal tudóst laboratóriumában találjuk. Munkatársainak ad útmutatásokat,
pékéiben ezeket mondja:
— Az egyetem tudományos
munkájának" tanitó és kutató
részében egyaránt vissza kelt
tükröződnie "azokuak a változásoknak, amelyek az ország életében a közelmúltban végbemenlek. Az egyetem tanárainak
fokozottabban' kell bekapcsolódóink a tanulókörök, szakkörök munkájába és kívánatos
lenne, ha a régi egyetem tradícióihoz visszanyúlva a kollégiumokkal is szorosabb kapcsolatba kerülnének a tanárok.
— A ludomúny gyakorlati
vonatkozásaiban
intenziven
meg kell mutatkoznia annak a
tervszerűségnek, amelyet az
MDP programja igen helyesen
követel. Az. egyetem tudományos életének be kell kapcsolódnia az őt környező és fentartó gyakorlati életébe. Elsősorban nz Alföld mezőgazdasági, állattenyésztési és terményértékesítési problémáinak megoldásában segíthet a szegedi
tudós a népen. Igy a talajjavítás, tulnjkutatás, anyagfel- S r
dolgozás, állati betegségek leküzdése terén is. Kívánatos
hogy a helyi ipar technikai V A C S O R A
problémáinak megoldásában a,
kutató intézetek
segédkezet *
^

táncvcrscny legjobbjai szerepelnek. Az országban '49—50
ezer népi táncos vett részt &
versenyeken, akik közül a most
bemutatkozó kilenc csoport
vitte el a pálmát, A díszbemutatón rajtuk kivül színes műsorral szerepelnek a legjobb

Krumplimalactól
Szeged fiatalságának közős, szép munkáját mutatja
az a kiállítás, amely a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége rendezésében nyilt meg
a MINSz Vőrősmarty-uteai
székházában. A bejáratnál a
népi kollégisták színes faliújságjai tűnnek szemünkbe. Az üzemek SzlT ifjúsága napi munkája legszebb
darabjait sorakoztatta fel.
Gyönyörködünk ja gyufagyári SzlT, az
államosított
Winter-kefegyár, a
konzervgyár, ujszegedi kender,
szegedi kenderfonö
ifjúmunkásainak, a vasutas, a
bőripari SzIT-nek pompás
mintadarabjaiban, valamint
az iparostanonciskola SzlT
csoportjának gépmodelljeiben, az iskolai munkaverseny darabjaiban.
A (hároméves tervvel Ilyen
kenyeret minden
dolgozó
asztalára! — hirdeti
az
EPOSz-ba, tömörölt parasztfiatalok (táblája egy hófehér,
foszlós cipón. A
röszkel,
sándorfalvi, algyői, feketeszéli parasztifjak állították
ki mellelte termésűk javát.
Huszka Sándor sándorfalvi
parasztífju tehetséges rajzai

külön felkeltik a figyelmei.
Az iskolák ifjúsága, ultörö'csapatai a legkülönfélébb
apróságokat hozták. A kereskedelmi leányiskola,
a
Szent Erzsébet általános, a
rókusi Szent Imre, a Margit-utcai általános iskola kis
diákjai, diáklányai a krtnulimalactől kezdve, változatos játékszereken kereszt ül
hasznos házi eszközökig, remlőgép modetlig mindenfée csinos tárgyat készítettek. ;A Margit-utcai általános
iskolások 1848-as népi hímzésekkel szerepelnek. A tanítóképző intézet kiállításánál pedig Hcnnert
.Tános
komoly tehetséget
igérő
szobraitörvendezlelik a látogatókat.
A Szegedi Egyetemi Ifíusági Szövetség
falitáblái,
brigádmunkájáról
készült
felvételei egészítik ki az ér-,
dekcs kiállítást, másutt pedig fehérfőkőtŐs lányfejük
mosolyognak ránk: az ujszegedi Állami Védőnőképp
ző Intézet életéről készült
felvételekről. Mindehhez a
MADISz emlékzászlói, nyereményserlegei adnak izlé-)
ses keretet.

E

Róth hajlított f a b u l o r c j y á r
Vasasczsntpéter-iitca 3. (volt fluort oépovár)

Színház • cMüvészet
1600 ülőhelyes nyári főn eslo 8 órakor lesz a
Közreműköds z a b a d t é r i színpadot színházban.
nek
Lulgl
Renzi
olasz mesépit a v á r o s a Stefánián

A város állandó
jellegű
nyári szabadtéri színpadot
épit 'a Stefánián a várkioszk
előtti részen. A szabadtéri
színpadnak az a célja, hogy
ott
néphangversenyeket,
esetleg színi és ismeretterjesztő és
mozielőadásokat
tartsanak. A mérnökség a
terveket elkészítette,
1600
ülőhelyes nézőteret
akarnak emelni, amit
virágdíszekkel, élősövény parkírozással csinosítanának.
Az
országos centenáris bizottság kilátásba helyezte, hogy
a tervet pénzzel támogatja.
A Szegedi Ipari Vásár megnyitásáig, julius végére készül el a nyári
szabadtéri
színpad.
oOo
(•) Vizsgaeloadás a színházban. Az Állami Zenekonzervatóriumban Abonyi Tivadar főrendező tanár énekZene: V i r ó n y — R á e z
d u o . főtanszak beszéd és drámai
gyakorlalos növendékeinek
• Rossz idő esetén a belső terem üzeaiben I vizsgája junius 14-én, hét-

összüzembizottsági-

repülőgépig...

Mii láthatnak a szegedi ifjúság első nagv
kiállításán

'".át*. H U N 6 H I I terraszán

Osszvezetőségi-,

születet megtett arra, hogy el
a nagy bemutató valóban"mindenki számára élmény legyen.
A látványosságokat "nagvsmbésu tűzijáték egészíti ki Jegyeket a D61 magyarország kiadóhivatalában, áz Idegenforgalmi Hivatalban és a Beivárosi Moziban árusítanak.

és bizalmi

ter és Littasy György tanár
növendékei. Az énekkorropetáciő tanára Szatmári Géza. A vízsgaelőadás
iránt
rendkívül nagy érdeklődés
nyilvánul meg, mert ezen az
előadáson fiatal tehetségek
fognak bemutatkozni. Jegy,
igen mérsékelt árban a szinház pénztáránál és a Konzervatóriumban váltható, r

(•) A Búnk-bán uj szereplőkkel. A Bánk-bán
kedd
esti előadásán túlnyomói ig
u j szereplők léptek fel. Bajnok Ferenc betegen énekelte Ottót. Ferenc Anikó ala-1
kitotta Gertrudot
L(i?ür<
Márta Melindát. Laczó Ista
ván hatalmas tenorja sem
volt mentes minden zökkenőtől, de a második felvonásban olyan
csodálatos
magas c-vel fejezte be nagy,
áriáját, amilyent még nerar
igen hallottunk szegedi szín*
padon .A közönség tomboló tetszésnyilvánítására
a)
nagy áriát meg ls ismételte-

együttes

ülés

• Szakszervezett Székltázht n junius li-én, pénteken délután 3 órakor. Megjelenés kötelező. Meghívóiét mindenki huzza magúval, mert a
Jelenlét ellenőrzése a rnegh vők összeszedésével förténllk.

D E L 3 I A G y A K OH S Z A G

Csütörtök, l'J18 junius 10.

h í ' . k
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A HŐMÉRSÉKLET MÉG EMELKEDIK
Várható időjárás: Mérsékelt északi, északkeleti Bzél,
változó felhőzet, többfelé főleg » délutáni órákban zá-

Népből jöttek a népfiaittanüják

K

reső. esetleg zivatar. A hőmérséklet tovább emelfteA Dózsa György laktanyáf.
ban a napos csuklóján felA TISZA 15 FOK
tolja a zubbony ujját és az
A Tisza Szolnokig apad, Iejebb árad, Tokaj és Szol- órára tekint, öt perc múlva
": kőzött magas, Tiszahecsnél alacsony, máshol kö- hét. Kiáll keményen a friscs vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 15.5 sen mosott betonra,
csálk
. Ma! tiszai vízállások: Tiszabecs S4 (33), Vásáros- ugy csattan az utászcsizma
toiény <290 (48), Tokaj 522(6$), Szolnok 56$ (67), Csonpatkója. A szobák felé tegrád' 396 (59), Szeged 382(53).
kint és harsányan kiált.
* a »- i u i-. ív ü
—
Letartóztattak
két
— Nevel őóra-a»a — cseng
nagyétkű belörőt. A makói a folyosón széltében-hoszw
Csütörtök, junius 10.
rendőrség szerdián délután szóban. Az Esze Tamás leNemzeti Szinház fél 8-kor: átadta a szegcdi
állam- énységi szobában Szépligeti
Bfil baba.
ügyészségnek PéH Rezső 19 ajtárs , az őrszázad háromBelvárosi Mozi fél 3, fél 7. éves és Markija György 18
j(él 9 órakor: Férjek és asszo- éves csavargókat, akik né- hónapos újonca még lesimítja a fogasról függő kinyok.
hány nappal ezelőtt betör- menő zubbony vállát, majd
Széchenvi Filmszínház fél 5,
fél 9 óraiof: Madame tek a makói Korzó mozi felkattantja a katonaládát.
büfféjébe és pénztárába, de Nevelési jegyzetek — gömKorzó Mozi fél 5, Mi 7, agy rendőr rajtuk ütött és bölyödik szépen a kockás
elcsípte őket. A két fiatal fűzet címkéjén. Felveszi, befél Moor: Szenvedély.
betörő a rosszvégü mozi- tekint, hamar végigfutja nz
Muzeum: szépművészeti és betörés előtt is több lopást utolsó oldalt
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2 és betörést követett el. Egy
Farkas tegMap csak vele
ifttifg.
izben öt kiló sajtot, két kiló
nevelőórán,
Egyetemi könyvtár nyitva: lekvárt és másfél kilő vajat vitatkozóit a
valószínűleg
ma
folytalják.
9-1 óráig.
loptak és azJ egy fiatalkorú
könyvtár Ujitm társukkal együtt kenyér nél- J ó lesz felkészülni." A fokül. 24 óra alatt elfogyasz- lyosón már áramlik a szomtották A nagyétkű betörőket szédos Kossuth Lajos leSzolgálatos gyógyszertárok:
társasága.
kihallgatásuk után előzetes génységi szoba
Szépligeti becsapja a ládát
Franki József: Szt. Győrgy- letartóztatásba helyezték.
és csatlakozik.
Kr 6; Temesváry József. Je•kienszkyné: Klauzál-tér ÖjSurx Mindenl
takarékossági
nyaralásáról
Jányi József: Kossuth Ltrjos- Könyvre a Hungária edény- A munkás
fngérut 31
házban, Tisza Lajos-körut 55. vitatkozik
— a
honvéd
x .4 szeged' ipartestület és
— Mai óránk anyaga : w
— Két szegedi MNDSz ve- a KIOSz helyi csoportja élő- munkásság helyzete a népi
«elő kitfintetése. A Magyar adássorozatának keretében jú- demokráciában —
kezdi.
{Nők Demokratikus Szövet- nius 12-én. szombaton délután Barna Béla őrmester a lan6
őrakbr
az
ipartestület
nagylégének országos vezetősége
teremben. Szépen, színesen
tomlékjelvénnyel tüntette ki termében Solymár Géza mi- gördül előadása.
Beszéde
niszteri tanácsos, az iparügyi
azokat, akik "a felszabadulás minisztérium
kisipari főosztá- izes, egy-két szaváról meg*
óta kiemelkedő, eredményes lyának vezetője taí-f előadást érzik, hogy
dorozsmai.
munkát végeztek a nők dc- •Mit várhat a kisiparosság Negyven honvéd' és öt tiszrac kratikus
szervezésében, eiminei. Minden kisiparos ólt tes feszülten hallgatja a povezetésében. Szegeden ezt a tegyen.
litikai. gazdasági és szociákitüntetést Havaleez Istvánx Zománcedény
Hungária lis szempontú
értékelésené, az MNDSz szociális meg- Edényház.
két.
bízottja és Angyal
Mária
x A Vígadé muskátlis for— Emlékezzünk csak bajMNDSz szervező kapta meg. raszán
harcsás halpaprikás.
társak A háború előtt a
x Háztartás! cikkek llonrirát
x Legújabb ttpusu rádiói? munkás csak a köve sut széEdényház, Fisza L.-körut 55.
Szaiiiszfóiiál.
vétel, el- léről nézhette a Balaton ví.j — Adomány a görög sza- adás. Uj eim:Csere,
Klauzál-tér 7., zét. Mostanában egyre több
badságharcosoknak. A vá- telefon:' 14-24.
munkás megy pihenni nyárosi kertészet dolgozói n göx RátVöfc, erősitől? pontos, ron Siófokra Most már senrög szabadságharcosok ja- gyors és olcsó javítása es köl- kiinek sem fáj, hogV a nép
vára 73 forint 20 fillért ad- csönzése Szaniszlónál. Uj dm: nyaralni jár
lak össze.
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24.
x Evőeszközök
Hangárja
x Alummlumedénv llnnjárra Ez a Farkas
Edényház.
Edényház.
megint harmadik
utas
— Postások az
egyházi
x Rádiói bizalommal SaffA napos csukló ján * háuhik államosítása mellel t. niszlóűál vásárolhat. Uj cím: romnegyed' nyolcat
mutat
Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. az óra és a vita megkezdő)
Magyar Postások Orszádik. — Még mindig hemgos Szabad Szakszervezetézsegnek a tőkések a Balatonek szegedi helyi csoportja
non. — eleveníti fel a nyafl
$?ov^iunfö
felére
azerd án t ártott * taggy űlésen
ralást az első felszólaló. —
határozati javaslatot hozotl,
csökkentette
Valamit lenni kell ellenük,
lunely igy szól: — Sürgősen
a román j ó v á t é t e l ! i s — Perneki a második. Ha
kérjük és követeljük a feleparasztok,
Moszkva, jun. 9. A mosz- mi munkások,
kezeti iskolák azonnali állahonvédek erősítjük a Makvai
rádió
közlése
szerint
ni ositá sál. Tudjuk, hogv- az
gyar Dolgozók Pártját, rend'
fckoták államosítása a val- Sztálin generalisszimusz a lesz a még megmaradt tőromán
kormánynak
a
jóváaás ellen nem irányul, hakések között —
mondja.
toem az iskolák államositá- tételre vonatkozó kérelmére Farka® ízeg-mozog,
Szépiával gyermekeinket, a jövő közölte Groza miniszterel- ligeti hajtárs lesi, most szónökkel,
hogy
a
román
nép
nemzedéket védjük meg a
gyors újjáépítésének meg- lal fel. Farkas nyújtja is
helytelen neveléstől.
kezét és beszél.
Egy-két
x Tűzhelyek tlunsária F.dény- könnyítésére (és a két ország mondat után már látszik is,
kőzött
fennálló
viszony
erőKáz.
mit akar mondani. Olyas— Műszaki
Értelmiségi sítése érdekében folyó évi valamit. hogy nem, kell naBét Szegeden. A mérnök és julius 1-től kezdve a fenna
on elsürgetni a dolgot,
technikus szakszervezet sze- álló jóvátételi összeget
di csoportja az országos szovjet kormány 50 százalékkal csökken lelte.
yasvalamit,
hogy mindig
gazdlagók
és szegények

E

f

üszaki Értelmiségi Hét ke-

retében junlus 21-től 26-ig
Szegeden nagyarányú elő- K
a d á s s o r o z a t o t és ezzel kapcsolatos
gyárlátogatásokat
kendez a nagyközönség részére. A Műszaki ÉrteTiniséHét célja, hogy a három-

R

es tervbe egyre Jobban
lekapcsolódó magyar mü
szaki értelmiség problémái!
és eddigi munkáját mind©
ki részere ' bemutassa

A

O

íesznek.
Barna őrmester hallgatja
és elmosolyodik. — Te Farkas, már megint harmadik
utas vagy... — A
padok
között nevetés zeng fel.
A
falon Kossuth, Bem, Petőfi
képei is mintha derülnének.
Szépligeti mosolyogva szedi I össZe a jegyzetel. Farkast
kinevették a többiek — megkapta a magáét. A hátralévő
hosszú vitában már
nem
szól semmit...

százados a helyes behozatali és kivileli politikáról
beszél. A keresdekelemről a
gazdálkodásra terelődik
a
szó. lValaki felveti a gabonatermelési politikát. Jobb-e a
manitóba buza, mint a bánkutl. A belterjes gazdálkodásnál inkább
maglermclést, vagy
gyümölcstermelést folytassunk-e — vitáznak percről-percre
élénkebben honvédtisztek
és
tiszthelyettesek. Zenészek és
őrszolgálatot vezetők.
A tiszt és
tiszthelyettes
Odakint a napos
azóta
gondja:
bánhuti-e vagy kélszcr kiáltotta, hogy fogmanitóba
buza 7
lalkozásra!*

Ugyanebben az időben a
másik szárnyon ugyancsak
telítődik egy szoba] Az őrszázad1 .és a kerületi zenekar
tiszti és tiszthelyettesi csoportja várja a" nevelőőrát.
Amikor Petri hadnagy, az
előadó belép, a
padokon
Lisztek, tiszthelyettesek vegyesen uluek.
— Ma Mráz bajtárs tart
előadást r— vezeti be az ói'át
Petri. A uépi
demokrácia
problémájáról beszél az előadó — félórán át. Az előadások után hozzászólások
következnek.
Szentágotni
A

Neve! őórákon,
pol i l ik a i
tájékoztatókon, vitaösszejövételekeii, magán a kiképzésen, szolgálatban és szolgálaton ikiviil folyik az uj honvédség'uj szellemű nevelése.
A népből kerültek, a
nép
fiaitítanítják, hogy általános
ni üvcl tségben 'és ön tud a tba n
gyarapodjanak.
Olyan
szép a
Dózsa
György laktanya egyik folyosóján színesedő jelmondat: Az u j honvédség a magyar nép Iskolája lesz!
Németh Lajos

D é l m a g y a r o r s z á g

előfizetési

versenyt

hirdet. Mindenki, aki e hó végéig
5 u j előfizetőt hoz be, az értékes könyvjutalomban részesül

Egyesült a MOSzK és a Hangya
• szegedi
kirendeltsége
Szántó Béla MOSzK vezérigazgató nyilatkozata
a szövetkezeti hálózat egyszerűsítéséről
Kedden Szegedre érkezett
Szántó Béla, a MOSzK vezérigazgatója. Utjának célja
a MOSzK és a Hangya egységes kirendeltségének megszervezése volt.
Egységes
MOSzK kirendeltség létesül,
amely magában foglalja a
termény és fogyasztási vonalat is. A két kirendeltségnek ezentúl egységes vezetése lesz.
Erről Szántó Béla
ezt
mondotta:
— Rendezni akarjuk
a
magyar szövetkezeti hálózatot és rendszert viszünk a
szövetkezetekbe, a földmüvesszövetkeze,lektől kezdve a
fogyasztási és termelő szövetkezetekig. Ez természetesen nem jelenti ezeknek a
szövetkezeteknek
egyesítését, vagy összeolvadását.
— Falun univerzális szövetkezetek
(megalakítására,
törekszünk
célszerűségi
okokból. Ez hosszabb időt
vesz igénybe, de előkészítése már megtörtént. Ennek
erdekét célozza a szegedi ki-

rendeltség egyesítése
is,
amely ulán nem kell ezentúl
külön fogyasztási és külön
terménvkirend'eltséggeI foglalkozni. hanem
ugyanaz
a kirendeltség láthatja el a
falusi szövetkezeteket.
Ezentúl tehát például egy
földmű v es szü ve tkeze Inc k.
amelynek fogyasztási ágazat 8 van, nem kell elmennie a fogyasztási
ágazat
vezető
kirendeltségihez
és külön leriiiényvásárlásoknái a lerniényii íré: d Hséghez, hanem
mindén
ügyes-bajos dolgát
egy
helyen intézheti el.

— A kirendeltségek egvesitése eddig már megtörtént
Baranya, Békés,
Szabolcs,
SZatmár, Fejér és
JászNagykun-Szolnok
megye*
ben, Szegedre Bajáról érkeztem, innen pedig Makóra, majd Kecskemétre megyek. A nyár folyamán
egész országban befejezzük
ezt a munkát.
Végül még
megtud lük,
hogy a szegedi > egységes
szövetkezeti
kírendellse
S x
S z I T
s z e g e d i
c s o p o r t j a székhelye az eddigi Hangyaépületbcn a
Szövetkezefijanía* 18-án Mielőtt léi 10 érakor
uton lesz,
a kirendeltség vezetésével
pedig Porlik Lajos
bereltyóuifalusl MOSzK verendez « Belvárost Moziban.
zetöt hízzák meg,
A nívós műsor keretében fellépnek: Darvas Ibolya. Nádas Fibor, Gáti Pál,
Kassal János, Érdi Pál, Dénes Erzsi és a Batsányi Tánc-csoport.
<. wlekezés 13-án déletőU. háromnegved 9 órakora szakszervezet udvarai), eső aki a közeli naivokban jön
ú/egedre
i '.m n a Betvártril Moziban.
Vendére kel szitásén láluirfr.

S
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A honvédségben a katonai kiképzést állampolgári
neveléssel kell össze kelni: a honvédséget a demokrácia Iskolájává kell fejleszteni.
(Az MDP programjából..
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A sportoló ifjúság szabadságünnepe
A centenáris év Icgnafp-olíti eseménye az ifjúság
ft/rtbíHlság-lielo. A
magyar
'rjus.íg nui már biztos tamaí,/a a fejlődő népi demokráciának és a li alád ásnak. Az
az irjuság, melyei a horthysta reakciós rendszer a fafÚSZ !a, levenle,
tHrulisla
m ó< lszcrck kel
félrenevelt,
ma már nincs, helyéhe ott
találjuk a népi
demokratikus ifjúsági
szervezetekben tömörült, a
lestvéri
fittérzéssel, a különböző
ifjúságii néprétegek üsszefor,árának gondolatával telilett
uj tipusu ifjúságot, az igazi
magyar hazafiiakat.
\ demokratikus ifjúság a
Magyar Ifjúság Népi Szsövetségén keresztül megvalósilolla a népi demokráciának
tovább fejlődéséhez szükséges m u n ká s-paraszt»érl elm-ségí fiatalság mcgbontliatallan egységét. Nincs olyan
erő, amely ezt az egységbe
örökre egybeforrt szövetséget többe szét tudná szakiinni. A reakció hiába próbál magának utat törni az
ifiuság soraiban. A SzIT, az
EPOSz, NP.KOSz, a MEFESz
Diákszövetség, Úttörők szervezetei, a Magyar
Ifjusáig

Népi Szövetségén kérésztől
szilárd egységbe tömörültek
és jgy minden próbálkozás
c szövetség acelfaláról jepaltan.
Szegeti ifjiisága méltóképpen ünnepli meg az ifjúság
ünnepét. A. hét legkiemelkedőbb eseménye a szeged:!
sportoló ifjúság szabadságünnepe, melyet ma a Vasutas Stadionban tart meg.
Ezen az ünnepen a szegedi
ifjúság érzékeltetni
fogja
hatalmas lendületét, egységét, az együttműködés erejét, csakúgy mint az embersport szépséget.
Látni fogjuk d különbséget az elmúlt rendszer és a
mai népi demokrácia sportja közölt. A kiváltságosok
sportja megszűnt, m a a
sport már mindenkié,
a
sport a nép közkincsévé lett.
Reméljük és biztosak vagyunk abban, hogy a sporton keresztül az ifjúság még
intenzivebben fog
bekapcsolódni az újjáépítésbe és
e legteljesebb egviittműködés szellemében erősiti az
ország politikai és gazdasági fejlődését.
Varga Pál.

Péríhirek
Propaganda vezetők figyelmébe ! Ma, csütörtökön
délután 6 órai kezdet lel Kálvin-téri székházunk kis elö«
adótermében az összes kerületi és üzemi propagandisták részére
értekezletet
tarlunk. Amennyiben a propaganda vezető nem tud
megjelenni, helyettesitéséről
feltétlen gondoskodjon.

Törvényhatósági Bizottsági tagök figyelem ! Az M.
D P. törvényhatósági bizottsági frakció tagjai Vasárnap reggel fél 8 órakor a
Kálvin-téren jelenjenek meg.
A megjelenés célja: Falujárás. A megjelenés minden
elvtárs részére kötelező!
Az MDP Belváros I. szervezőié /Kálvin-tér 6) junius
10-6n fél 8 órakor pártmunkás és bizalmi értekezletet
tart. Az összes pártmunkások
és bizalmiak megjelenése pártfegyelmi terhe mellett kötelező.
RG Egyelem t Csütörtöki taggyűlésünket
Szentháromságutca 5. szám alatt tartjuk meg
a szokott időben.
RG Egyelem! A vasárnap elmaradt ifjúsági sportünnepélyt
ma tnrlják meg. A gárdisták
2 érakor szolgálati felszerelésben (és anélkül ls) mtuél
nagyobb számmal jelenjenek
meg Szcntbáromság-ulca 5. sz.
alatt.
Máravárosl
pártmunkások,
bizalmiak, tizes csoportvezetők péntek este hét órakor
a Móra-utca 3. szám alatti
.pártházban fegyelmi kötelezettséggel megjelenni tartoznak.
Fellé vjul az egyéni tanulásra jelentkezett, de az értekezleten meg nem jelent elvtársakat, hogy szombaton este
féi 9 órakor a Kálvin-téri székházunkban feltétlen jelenjenek
meg. Oktatási osztály.
Oktatást felelősök és szemináriumi bizalmiak értekezlete
ma, csütörtökön 8 érakor a
Kálvin-téri székházunkban lesz.
Oktatási osztály.

Cladó

Hcdíé

házak

Kélemelelcs uj ház modern 3
szobás lakásokkal Partizán-ulBUDAPEST 1.5 30- Hajnalt t
cánát 30.000 Ft. Sugiruton 3 6.IjO; Falurádió. 6.-15: Reggeli
szobás magánház 25.000 Ft, (orná. 7.0.0- *}'V«r;sn:icrlch;s,
Ugyanott kis családi ház nagy 9.55- Atleícpílésl Kormánvbi?<s
kerttel 12.000. ítólcuson cm.losság közleményei.
Ih.teU
ház, beköltözhető, 30.000. Rö- Hírek. 12.0U: Harangszó, hN
mai-körolnái cm. ház szép kert- rck. I4.Q0: Ilirek. 15.15: liátel 1§J)Q0. Szent István-térnél dióiskola: .15.55' Műsorismerm'agasföldszintes ház 2 lakás- tetés. 17.t)0: Hirek. 20.00: ilisal, fürdőszobás 45.000. Alsó- rek. sporlhirck. 20.20: llirrfe
városon 2 szobás családi ház, és krónika oroszul. 22.00: Híbeköltözhető, 13.000 Ft. Kárász- rek. Mit hallunk holnap? 0.1(1
utcánál kétemeletes üzletes mo- Hirek és krónika franciául.
dern bérpalota 120.000 Ft. Vá- 0.20: Hirek és krónika angolul.
rosi fürdőnél kétemeletes moBUDAPEST II. 18: Hirek.
dern üzletes bérház 12 kom21:
Hirek.
fortos lakással 105,000. Telkek:
Cslilörlüfc, Junius iö.
Város minden részén 3000 Fftói 30.000-ig. Földek: VedresBUDAPEST I. 7.20: Regházán 30 kot holdas szántó geli zene. 8.00: Vita az öregeárlézi kutlal, tanyával 165.000. désről. 8.15: Rózsa Miklós: VöUgyanott 28 kat. holdas szántó rös ház. 8.30: Katolikus valláholdankint 1500. Dorozsmán sos félóra. 9.00: Kotlárl 0!g«
O'/c, kat. holdas szántó, benne és Felb.án Gyula énekel. 12.15:
1 liold szőlő tanvával Szeged- Aszlali muzsika. 13.00: A dinyhez 15 km-re 75.000 Ft. Sze- nye'kakluszok. 13.15: •MindenN'c-ui
ged-Csorván 12 kat. holdas ki muzsikája'. 14.10:
szántó, benne 2000 G-öl szőlő mese ez gyermeke. 11.20: \
tanyával, H-üle 2 Ft 50. Meg- fcinai helyzet. 14.30: Kovács
vehetők MfZERNÉ ingatlan- Andor ABC jazzegyüttesr. 16:
iroda, Dózsa Gyöngy-idea 2. Jószomszódság muzsikája. —
16.30: Gvermeia-adió. 17.10: A
(Kultúrpalotánál.)
Hadifogoly Hiradó rádiúközle
ményei. 17.15: A Vöröskereszt
közleményei. 18.00: DunavölSzahsxeroezeti
Híreit gyi Hiradó. 19.00: Szív küldi
szívnek szívesen. 18.4-5: LeA Magánalkalmazottak Sza- nin palotája: a világ legnabad Szakszervezete ezúton is gyobb épülete. 19.00: Sziv külfelhívja tagjai figyelmét az di szivnek szívesen. 19.40:
önkénles tagságra.' Kossá' Ist- Kőzvelilés a Művész Szinházván márciusi beszédében ki-bóré »K1s rókák. 20.25: Hifejtette mar ennek szükséges- rek, sporthírek. 21.35: Ilirek
ségét. Az nem tehet, hogy oroszui. 22.40: Hirek. 23.15:
egyes üzemek, vállalatok koi- Beethoven valamennyi zongolektive beléptessék a dolgo- raműve.
zókat a szakszervezetbe és leBUDAPEST II. 17.00: Olúral
vonják a tagdíjakat, függetlenül áltól, ho® a dolgozók tea. 18.00: I.uigi Ronzi orgoakarják-e vagy sem. A szak- nál a Vas-utcai protestáns temszervezetek a dolgozók érdek- plomból. 18.30: JazzkedvcIőK
képviseleti-szervei. A dolgozók iskolája. 19.00: Liszt h'erend
jöbblétéért, életszínvonalának Zenomüvés>.eli Főiskola nöemeléséért, szociális és kultu- vendékeinek vizsgaelőadása na
rális célokért küzd. A tagsá- Operaházból. 20.20: Előadás.
got nem kényszerrel, hanem 21.20: Hirek. 22.-10: Vita ar, ólproduktív munkával, megnye- amit hallottunk.
réssel. önkéntes osatlakozással
kívánja tömöríteni soraiban.
Minden dolgozónak éreznie BrucknerTeslvérekRt
kell, hogy saját e®éni és az
jégszekrény,
összes dolgozók egye te mos ér- 1 TŰZHELY.
edény, kerékpár, gazdadeke a szakszervezetben felsági gépek, vasáruk, olcső
sorakozva erősíteni a szakszerárak.
vezeti mozgalmat és ezáltal
résztvenni az ország tervszerű
újjáépítésében.

ijén népit lánc. buzogány- és
Dolgozók lolo-í'ppe':
labdngvakorlatolc. 5: kosárl.ibA lotó e heli szelvényére dnntérközés.
6: élő sakk
tippet két üzemi dolgozótól kér- já(ók korbü Fél
jelmezekben, fi
tünk. Gazda Dezső, fl doluíay kétszáz uttórő tornagyakorlata
gvúr élmunfcása az egyik, a zenekari kísérettel. Negyed 7
másik Jurka József, a gázgyár •kézilabdarémutató. Fél 7: ököl
.szellemi munkása. Mindketten vivó-, birkózó-, súlyemelő- és
az üzemi sportéletben tevéke- vivóbeniutalók. 7: Szegednyen vesznek részt. Harmadik •SzMTE-Tisza komlvináll barát
' bolyén a saját tinpünket ad- ságos labdarugóméi-közös.
juk:
Az ifjúsági labdarugójátókoSalBTC-ETO
1 l
sok délután 2 órakor, nz NB II.
F.MTK—Újpest
2 2 •kombinált tagjai pedig legkéKispest—Szeged
1 1 sőbb fi óráig jelenjenek meg
MTK—Haladás
1 1 a stadionban.
Szolnok—SzAC
x 2
Szombaton tartják meg
Talnbánva—PVSK
1 1
az evezősversenyl a TVzán
PP.TG—Dorog
2 2
Gvula—M. Textil
x 2
Az irjiiságl sporlliét keretéNvirogvli MAV-Málé SZ. 1 1 ben a SzIT vlzJszakoszlúlya
K o n z u m
t MTE—Gázgyár
1x
szombaton délután 5 órakor M Á v .
Felhívjuk az édesipari szakCsongrád—Orosliáza
1 2 tartja meg a Tiszán az elS z ö v e t k e z e l
csoport tagjait, ho® ma', csüIII. kor-Ganz
2 2 maradt kajakok ós gurulóhajóik
SzéehenyMér 15. sz. aluli törtökön délután 6 órakor a
versenyét. A verseny rajtja és
Pólménkőzésok:
a legjobb és legolcsóbb szakszervezeti székházban kezNagykanizsa—MAV DAC t 2 célja változatlan, az indulás
beszerzési
lorrás fűszer, dődő szakmai továbbképző tanMaros-torkolattól, befutó a Ta- 1 csemege, lextíl és edény- folyamon minél na®obb számC.eg'éd -Italvan
1x
F.rSo—BMTE
1 1 kács-fürdőháznál. A versenyt a
ban pontosan jelenjenek meg.
árakban.
szegedi motorcsónakok látváMagyarország—Jugoszlávia
asztalitenisz
1 1 1nyos felvonulása fogja réve
zetnl. Nevezést lapok a TaAZ if.iusagi s p o r t n a p kács-fürdő pénztáránál szerezr é s z l e t e s műsora:
hetők. A fürdőházakba a verFél 3: a Vasutas-stadionban seny alatt olcsó, 1 forintos beSzIT válogatott—Szegedi ifivá- lépődíjjal lehet betépni.
&
FóALaékozas
m JőK Alt BAN lévő iró«épot kérésünk megvételre. /Portablet
lognlott
Inbdanigómérkőrés.
t'xeltt" sportolói t'gvelem! A
1 él 4: a sportolók diszfelvonu- mat napra kisorsolt Fgvelein— FŐZNI tudó gyermekszerelő jeligére.
lás.t a vasutas külső pályáról —Erdőigazgatóság,
K ISOSz mindeneslcányt jó bizonyít••i stadionba a rendőrzenckar Nyomdász és a Magyar Ken- vánnyal azon'nálra felveszek. Alkalmi áron a I m i I A egykétközreműködésével. 4: szabnd- der-I'oskis mérkőzések az if- Kölcsey utca 10., fidsz. 3., sz. n e-bizásliál C l d U U karátos
{.vakorlatok 1200 rósz Ive vő vei. júsági sportnap miatt elmarad- Vető.
1 éi 5: atlétikai verseny, köz- nak.
ügyen fiatalasszony elmenne
órái és
ékszerész,
beteg mellé, vagy bármilven I «Bi»9Üf th
LfSl£ftiUl
Kárász-utca 14.
munkát vállal, — özv. OszíánA <5*nniitH
Sxtahás hatl m<l«ro?a:
czyné, Bárka-utca 4b.
BAROKK szalongarniturű elgyi kmi k s z f r i . t o mindenes adó. Érd.: Szőnneüztet, KígyóCsütörtökön, 10-én fél 8-kor: GUi Baba. Preinierblel 22.
Péutek, jun. 11 én este fél 8: IF'oleUe helyett MÉLYEK főzönőt jó hizonyitv'ányokkai idra 1. szám.
azonnafra keresek. Dózsa Pál, 4 Liirjvto/oit szók ós e ® haA GYÖKEREK.
ICiss Ern'5-u'lca '3.
Szombat, jun. 12-én,eslo fél 8: GUI Huba. A. 22.
sas üsző eladó, vagy elcserélVasárnap, jun. 13 án, eáte 7: Trubadnr. D I. 22
hető. Bimbó-utca 4.
a
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t
t
s
t
/
t
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ü
Hétfő, jun. 14-én,
A Szegedi Állam: ZenekonLaKís
fii
zervalúrlnm vtzsgaelőadá- b é l y e g e i t legjobban nálam Q
sa.
értékesítheti Falus bélyegke- 2 s/ohás la'iCás butoraal egj'ütt
Kedd, jun. 15-én,
Trubadur. D. II. 22.
reskedés, a fogadalmi " tem- átadó. Jelige: »Tiszapari*."
Szerda, jun. IGón
Gtti Baba. K. M. II. 21.
plomnál. Iskola-utca 29.
SZOBA -kouyliás lakásomat elCsütörtök, jun. 17-én
Az ész bajjal Jár.
k é t vaskassza eladó. Megte- cserélném hasonlóval. Esetleg
Premier 23.
kinthető délután 2-től 4-ig: kétszobásért. Szatymaz-u. 22.
Szúnló, Kölcscy-utca 10.
BELVÁROSBAN tiszta
szép
DoIgorok
S z í n h á z á n a k m i i s o r a s koy2d kereszlhuros zongora bútorozott szoba férfi részére
eladó. Megtekinthető 4 órától kiadó. Dugonics-tér 11., í. em.
———fcj——m——• i
1. ajtó.
Péntek, jun. 11 én esle fél 8: .Mélyek a gyökerek. Dolgozó Újszeged, Népkert-sor 10.
e l s ő r e n d ű darabos és oltott 26 fúrtál, vagy ezen aluli l>órü
helyárak.
mész, nagyszilárdságú port- szobái vagy lakást keresek. —
•Vajárnap, jun. 13-án este 7: Trubadur. D. I. 22.
landcemeni Párisi-kórul 24., •Költséget megtérítem* jelige.
Kedd, jun. 15-én, este 7 kor: Trubadur. 1) II. 22.
kereskedésben.
Klapka (UhKérjük a bérleteket 11 én térnél.
délig átvenni.
kis magánliár. gyümölcsössei, TAI't, Kossulh-utca 16. szám
Jegyek kapható*, bértetek válthatók a ..
azonnal lieköltözhctő, eladó, alatt egy féi honi paprikának
Magyar Mázsánál
a Délmagyarország kladóklvatatáítt.
Ujszőrcg, Szabadkai-u. 1027.
-való tóté. kiadó.

Hivatalos

Közlemények

»A házadénak az 1948. év
második felére szóló helyesbítése « tárgyra vonatkozó részletes hirdetmény niegtekinthelő
a hatósági hirdetőtáblán, Bérház kapu alatt.

Apróhirdetések

ffif

briliáns gyiirii

IPARI műhely céljára alkalmas 60—80 négyszögméler h<slyct keresünk. Ciin a ki adóban.
BEKA.MIÉT, oltománt és minN
den kárpitozott butort. javihU®
is olcsón és jói készít: Szelet
kárpitos. Attila-utca 2.
ZONGORÁT, orgonát, barmán,
niumot töJtólotesen hangol, tavit Rakovszky, a Nemzeti.színház és a Zenekonzervatóriuna
hangotója. Br. Jósika-utca
földszint 4. Telefon: 8-31.
Ű7LCT mellékhelyiséggel kiadó. Cim a Jeladóban.
DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap, "r
l'clclös szerkesztő:
,
DR. AN TALFFY GVÖRGYÍ
Felelős Idadó:
DR. ZOLD SANDOIí
SzcrkeszLőség: .Jókai-utca' L .
Felelős szerkesztői telefon: 491/
Szicikcsztőségl telefon: 103,
Nyomdai szerkesztőségi tsjef^
esto 8-161: 073,
Kiadóhivatal: Kárász-utca Ö.
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó Kft. nyomásit.
E.-vczcíő- KONCZ I.\SZ(A

