a népi demokrácia utján a szocializmusért!
Demokráciaellenes
izgatásért _
a népiigyészségre
került egy szegedi
szerzetes
(V. évf. 132. sz.
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Szörnyű bűnéi „felsőbb hely" utasításaira
hárítja Pócspetri
lázító plébánosa
Swyosan
terheiően vallanak
a tanuk az uszító papra, a horthysta gylkosra
bűntársaikra
— Vakon hallgatott a vallásos falusi nép
plébánosára

—
és

M a m á r a perbeszédekre k e r ü l a sor
A pócspelri plébános tu- sára vonatkozó primási körvédelmére, mert a rendőrtognuigiávai áll a budapesti
ei akarja viuni őket.
e levelet és kijelentette előtrögtönitélő biróság
tük, hogyha nem foglalnak
Li tárnáról kijövet a tembünpör vádlottja azonban az állást az államosítás ellen,
fegósz klerikális reakció, élén
plom előtt ismételten
arra
az elvakull prímással, airi- az egyház elbocsátja és kiizgatta a falu népét, h o © no
Felszólítot- engedjék elvenni az iskoueJc demokráciaellenes pász- is közösíti őket.
7
itorlevelei és m.ás megnyil- ta őket, ho© akadályozzák lát, majd ő la elment a közvánulásai az egész országot meg mindenáron, akár erőnyugtalanságban tartják és szakkal ás az államosítást. ségházához, de látta, hogy
kezdődik,
felszítják a szenvedélyeket. Másnap szülői értekezleten ott dulakodás
Asztalos plébános és' bűn- a plébáuos hasonló kijelen- jobbnak vélte Szmolinka Játársai feleli a statáriális tanos lakására távozni. Ide
nács mondja ki az utolsó téseket tett felszólítva hí- többen utána mentek és
szót és ez az ilélct bizo- veit, állapítsák meg, hogy kérték, h o © menjen viasza
nyosan olyan lesz, amely kik irtík alá a Nemzeti Bi- a k!ö7*ségházához a tömeg lemegnyugtatja a felháboro- zottsági tagok közül az áldott demokratikus közvéle- lamosítást kérő határozatot. csillapítására, erre azonban
ményt, másrészt elveszi a A vádirat elmondja ezután, Asztalos nem volt hajlandó.
kedvét azoknak, akik a népi h o © Asztalos János plébá- A vádirat a továbbiakban a
demokrácia írott és íratlan
többa vádlott seerepét istörvényei ellen törnek. A nos" felhívta a község lakos- merteti a bűncselekmény elklerikális reakció felett azon- ságát. ho©- minél többen követésében
ban már Ítéltek az ország menjenek a községházához,
Ezután a t orvosszakértfl
dolgozói, auik békében akar- amikor a képviselőtestület
nak tovább dolgozni és azon- az iskolák
államosításával ismertette véleményét, amely
nali eltávolítását követelik kancsolatban folytat megbe- szerint mind a hat vádlott
mindazoknak, akik ezt. akár szélést
idegFelszólította
a teljesen egészséges,
a legmagasabb egyházi mélrendszerük rendben van es
falubelieket
arra,
ho©'
tóság palástjába burkolva,
a cselekmény elkövetésekor
megzavarni akarják. Ugyan-/erve/zenek állandó ör- is szabad elhatározásuk birakkor a legsürgősebben Iröséget at S és a főjegyző tokában voltak.
veleli minden dolgozó a felekezeti yskolák államosítását és olyan egységes iskoBűnösnek érzem m a g a m a t . . ,
lák megteremtését, amelyekhez közei sem férkőznetik
Az orvosszakértői
vélecselekedjenek.
- semmiféle reakció.
mény ismertetése után AszEzután az elnök kérdésétalos János plébánost hall- re elmondotta, hogyha a
Vádol az államügyész gatta ki a birósáig. Az elnök felettes hatóságtól nem kaBudapest junius 10. Csü- kérdésére, ho©' bűnösnek pott volna utasításokat, aktörtökön kezdte tárgyalni a érzi-e magát, Asztalos igen- kor más magatartást tanúsított volna.
Elmondotta,
budapesti
rögtönitelőbiró- lő választ adott
— Bűnösnek érzem ma- h o © különböző utasítások
ság a pócspetri rendőrgyilgam annyiban — monérkeztek hozzá. Az egyik
kosság bűnperét. A per fődotta —. hogy utolsó nani utasításra az egyházközségi
vádlott ja Asztalos
János
tevékenységein előmozdí- képviselőtestülettel
letárplébános, második vádlotttója és mintegy
okozója gyalta az iskolák államosíiá Királyfalvi
(Kremper)
volt ennék a tragikus ese- tására vonatkozó kérdést és
Miklós községi írnok,
volt
ménynek, amelyet szívből e t:ár©ban táviratot intéztek
zászlós, a többiek: Kusnyér
fájlalok,
de meg kell a miniszterelnökhöz. E ©
János. Kremper Ferenc, Vimondanom azt is, hogy
téz Gábor pócspetri lakolegutóbbi püspökkari köra felelősség nem
le'jes
sok és Som István tanitó.
levél
azt az utasítást taregészében terhel engem,
A vádirat
valamennyit
talmazta, hogy a katolikuinert
tetteim
rugó',
azok
száindékos emberölés bűnsoknak a katolikus "skö
a rendelkezések
voltak,
tettével és egyéb bűncselekIák érdekébon véleményt
amelyek
felsőbb
lie'yről
ményekkel vádolja. A vádat
kell nyílvánflaniok és tilérkeztek
magatartásom
dr. Bod'onyi Márton nyírtakozásukat kelt
kifőjeszabályozásúra c kérdésegyházi államügyész képvi> lésre juttatniuk.
ben
.A
vádlott
ezután
keseli, a-védelmet" kirendelt
netes hangon
arról be- ' Ezután
Asztalos János
védők látják el. A személyi
szélt, h o © szomorú esete részletcsen ismertette, a juadatok felvétele során
legyen tanulság arra
a nius 1—2—3-án lC7a;lotteseAsztalos János az egyik
papoknak, h o © igy ue ményeket.
kérdésre kijelentette, liogy
a nyírbátori. járásbíróságon árdrágítás m'att bűn- Kiközösítéssel fenyegetőzött a plébános
vádi eljárás van ellene foElmondotta, ho©' junius lette a tanfelü©clő körlevelyamatban.
1-én kivette az egyházi es- lét az iskolák államositásáEzután az államügyész is- küt két tanítótól és arra ről. Ezl nem tette teljesen
mertette a vádiratot A vád- buzdította őket, liogy legye- tárgyilagosan, mert a körándiitvány szerint Asztalos nek hűek a felekezeti isko- levél e©'es részeinél gúJános plébános felolvasta az lákhoz. Ü©anakkor
dél- nyos megjegyzéseket tett. A
egyházi tanítók előtt
az uián tantestületi értekezle- körlevél felolvasása
ulán
jegvházi iskolák államosítá- tel tartott, amelyen ismer- hangoztatta, h o ©

a katolikus tanerőknek szülői értekezletei is egybefeltétlenül az államosítás hívott és azon is ismertette
körlevelét,
ellen kell
állásifoglalnl- a tanfelügyelő
ok, majd ismertette
a valamint a Sziv Újság cikSziv Újság cikkét, ame v kéi is. Elmondotta azt is,
szerint azokat, akik az á - hogy
lamosltás mellett szuvaza szülök magukra érietnak kiközösítik az
egy- ték a kiközösítéssel vatő
házból.
fenyegetést és ugyanakkor elmagyarázta
nekik
Az elnök kérdésére kijelenazt is, mit jelent a kiközró
tette a vádlott, h o © ez a kisltés.
közösítés az ö tudtával csak
azokra vonatkozik, akik az Elmondotta, hogy tudomáország©űlósben megszavaz • sa szerint nincs olyan kázák az államosító törvény- noni rendeld, amely kiköjavaslatot. Eztazonabn nem zösítéssel sujtja azokat, akik
fejtette ki világosan a taní- helyesnek tartják az „állatni
tók előli. U©-anaznap este iskolákban való tanítást.

Fegyverezzék fel husángokkal
az éjjeli őröket
gokkal fegyverezzék íeL
Ezután a junius 2-1 eseAz elnök kérdésére a vádményeket ismertette. Elmondotta, ho©7 a litúnlán lott azzal védekezett, ho©..
mondott beszédében nem ő nem gondolt arra, liogy a
szólt az államosításról, csu- rendőrök és a férfiak köpán a Jézus Szive körme- zölt .összeütközés keletkeznetben való részvételre hiv- hetnék, az őrség felfegyverta fel a fi©elmet. A tem- zése csak fölösleges óvatoslom előtt azonban az ottságból történi
eszélgelő fiatal férfiak előtt
Ezután a végzetes jimitts
szóvá lette, hogv a katolikus 3-i eseményekről lelt a vádiskolák megvédése nagyon lott vallomást.
Elmondotfontos feladat. Elmondotta ta, ho©' a reggeli szentminekik azt is, h o © hirek sze- sén nem mondott beszédet
rint a rendőrség
azokat, Déltájban felkereste a képakik az államosítás
ellen viselőtestűlet néhány tagját
nyilatkoznak, el fogja hur- hogy rábírja őket arra, h o ©
colni. Ezért javasolta, h o © ne szavazzanak az államosía község éjjeli őrség lét- tás melleit. Azok előtt is
számát halra emeljék fel, említette, h o © akik mégis
ugyanekkor, határozták el az államosítás mellett szaazt is, h o © akkor, ha a vaznak, azokat az egyház kiplébánost el akarják hur- közösíti. Emii tette azt is,
colni, meghúzzák a ha- liogy két óra hitoktatást enrangokat és hogy az éj- gedélyeznek az államosítás
jeli őrség tagjait husán- esetén.

E

Gyáván bujt mag a szalmakazalban
Az elnöknek arra a kérházi hatóságok rendelkedésére, h o © mi volt az oka zéseit De még akkor sem
annak, liogy a tömeg olyan gondolt arra, hogy baj törfelizgaloltan jött ki a tem- ténhetik. A községháza udplomból, a vádlott bizony- varán zajongó tömeg szótalan hangon
kijelentette, lén állt és hallotta, h o © a
hogy nem a templomi ese- képviselőtestület egyik tagmények hatása alatt volt iz- ja csitítani i©ekezett a tógatott a tömeg, hanem va- raeget Utána belátta, h o ©
lószínűleg a szülői értekez- neki is szólnia kellett volna
let és más dolgok
miatt. a néphez és oszlásra kellett
Valaki hirtelen kiadta a jel- volna felszólítani ő k e l . E ©
szót, hogy menjünk
tilta- templomgondnokkal Szmokozni a Községházára, ö t a lins/.ki lakására ment. Ott
gyóntatószékböl hívták kl értesítették arról, hogy
a
és amikor a községházára községháza előtt dulakodás
ért, belátta, hogy gondolko- közben e©ik rendőr fe©rdás nélkül továbbította az vere a rendőr szerenr"éden
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mozdulata folytán
elsült
a rendőr azonnal mcgDalt
Elmondotta, hogy amikor
OjjeJ dörömböltek nála,
azt hitte, érte Jönnek és
ezért elbújt
Szinolenszbi
csflrjébcn, majd a szalmakazalhnn. Erre nem a

bűntudat vezette, hanem
a félelem. Nyugodt bangón, nagv megfoiilolísaígal
vétóul
kijelentené,
ogy bűnösnek érzi magát. de együtt felelős azokkal. akik a felsőbb egyházi helyről Jött ulasitásosokat kiadták.

Í

Cinikusan vall a rendörgyilkos irnok

Péntek,

A tanító, aki elvágatta
Som István t a niió azt vallotta, bűnösnek érzi magái
abban, hogy utasítási adott
a lelefondrol elvágására Az
államosításról
k örü i belül
három hete hallott. Egyénileg az vott a
véleménye,
hogy jobban menne a sóra,
ha államosítanák az iskolái,
a plébános azonban határozottan azt mondotta, hogy
álljanak az egyház mellett,
mert különben
megszegik
esküjüket. Junius 2-án a li*
tánia végén hallotta, hogy
Asztalos plébános
fialni
fiuknak azt mondotta :
— Itt cirkáljatok a templom körül és ha idegén
lőnne a faluba, értesítsetek
engem, a harangokat pedig
verjétek félre. Ékkor mindenki ragadjon meg valami
szerszámot és jöjjön segítségre.
Junius 3-án látta, hogy izgatott állapotban lévő emberek jönnek a litánia után
a templomból a községháza
felé, ahol fontos ülésre készüli a képviselőtestület. A
tömeg ilyenekei
kiabált:
»Nem hagyjuk, hogv az iskolánkat államosítsák! Éljen Krisztus király !« A plébános is a községháza udvarára jött é« elvegyült az emberek közölt Ekkor a tömeg hangulata még élesebbé vált. A tömeg követette,
hogy húsban mutassák meg
a képviselőtestület határozatát az államosításról, addig

a

te!e!ondré(ot

nem mennek el. Közben a
plébános eltávozjo® a községháza udvaráról.
Szmolenkánál találták meg
és
kérték, jöjjön vissza a községházára. csillapítsa le az
embereket, azonban
nem
volt hajlandó erre.
A vádlott bevallotta ezután. hogy utasítási adoll
a telefonvezeték
elvágására.

kapuban álló rendőr élesre
tölti puskáját, majd lövés
dördült el, (mint később kiAz elnök kérdésére, hoderüli, a rendőr a levegőbe
gyan leheleté ilyet, amikor
lőlt.) A községháza elé ment,
a faluban nem voll orvos,
látta, hogy Takács a tömesirva felelte, nem tudja meggei igyekezett visszatartani.
magyarázni, hogyan adhaOdarohant a rendőrhöz, kitott ilyen nta-itásí
csavarta kezéből a fegyvert,
Ezután az utolsó vádlotmajd azt Takács
Ganorra
tat, Vitéz Gábort hallgatták
irányította.
ki. akit közvagyonrongálásÁz elnök a gyilkos kezébe
sal Vádoltak.
Kijelentette,
adta a haláltokozó fegyhogy részben bűnösnek érzi magái, amennyiben hallvert és a gyilkos cinikus
gatott a vezetőség szavára.
nyugalommal mutatta he.
hogyan fogta a
puskát,
Vitéz Gábor kihallgatás^
amikor a végzetes 'övés
közben érkezett a tárgyalóterembe Riesz István i azbekövetkezett. Elhúzta a
ságügyiuiiiiszler s a közönravaszt és a rendőr szóség számára fentarloté henélkfi! összeesett.
tven foglalt helyei.
Gyufái gyújtottam — mondottá — és láttam, hogy sú' Vitéz Gábor vádlott
ellyosan megsebesült. A közmondotta még. hogy Asztalos plébános adla ki az utaségháza lulsó
I >ejáralánál
sítást : »Fel kell szerelni
álló kél rendőrhöz mentem
kapákkal, "karókkal az emés megmondtam, hogy egy
bereket. hogv meg tudják
rendőr súlyosan megsebevédeni a község papját meg
besült. Az elnök kérdésére
jegyzőjét. A laniló
adott
kijelentette, nem
mondta
utasítást a telefondrót elvánékik, hogy ő lőtte le. csak
gására s ezl ő végrehajtotta.
a körülállóknak mondta el
Ezzel a vádlottak kihallés kérte, rejtsék el a puskát.
gatása befejez (kiölt.
Végül izgatott állapotára hivatkozott. Az elnök kérdésére kijelentette még, hallott
Vallanak a fának
arról, hogy a plébános kiA délutáni
tárgyaláson igyekezeté elfőjta.ni
vezényelte a falni a képvlselöteslüleli gvi'ilés alkalmá- megkezdték a tanuk kiliallMaros László
felekezeti
ga táSái .
'1
Imh
faniló ,is azt
nlondolla,
Dehtta Gábor római kato- hogy Asztalos egyszerű emlikus felekezeti lanitó
el- héVek'elötl is iáílandóan hanNem érzi bűnösnek magái
mondotta. hogy Asztalos ar- goztatta, hogv mindenképa fegyverreifegetö
ra Izgatta őket", tartsanak ki pen meg kell akadályozni
minden eszközzel az
egy- az egyházi iskolák államosíEzután Kriitiiivér
János »pogram« lesz. Mire a köz- házi iskolák mellett. Aszta- tását. Tanítóival szemben az
harmadrendű vádlottal hall- ségházára érkezett, Takács los a község demokratikus ő érvelése az. volt. hogy őket
gatták ki, aki fegyverrei- rendőr már meghall és Ki- megmozdulásait
mindig az állam kiteszi állásukból.
tegetés vádjával Alít n biró- rályfalvi feléje dobta a pusí á g előtt. Cinikusan kijelen- kái A fegvvert felkapta és
felizga'ott tömeg a iegyxö kiadását
tette: nem érzi magát bű- a községháza mellett
nösnek. Mini mondotta, alá- cserjésben elrejtette.
követelte
írt egy ivet, de nem tud la, sŐhb hallotta Som
István
hogy nz államosítás ellen iz- tanító kérdéséi, hogy elvágPócsfalvi György, a köz- lós is ott vott. de akkor még
gató plébános és társainak ták-e már a telefondrótot. ség vezető jegyzője, előad- nem tudták, hogy ő a gyilakcióját szolgálja. Ezt
a Kusnyér vallomásából kide- ta, hogy "junius3-án délulán kos és Kirélyfalvin nem veit
külónősebvallomását az einök
löbb rül. hogy alig egy-két hete Asztalos plébános érdeklő- észre semmi
kérdésére is fentartoltn
A jött haza hadifogságból. Az dött nála a képviselőtestü- bet szörnyű lelte elkövetése
templom előli ácsorgott és elnök megkérdezte tőle, tu'd- leti ülés Időpontjáról. -Az- után. A táró kérdésére válaszerinte a tömeg
egymást ja-e, ml az iskolák államo- nap este, miközben a képvi- szolva kijelentelte a jegyző,
mondta
taposva jött ki a templom sítása? Kusnyér azt felelte, selőtestület ülése folyt, ki- hogy a plébános
jból és dühösen
kiáltozva tudja, mert
abáló tömeg gvüll a község- a híveknek, hogy aki az ál.Vonult a községháza udvalálla
Oroszországban, háza elé és követelte, hogy lamosítás mellett foglal 'álrára. Krusuyér János a tohogy a kisgyermek
ak- adják ki a képviselőtestület lást, azt kí fogják közösítefl
vábbiakban
azt
vallottá:
kor is tud Iskolába men- határozatait. Amikor közöl- ni. A nemzett bizottság
az
kérdezte az emberektől, mini. hogyha nincs cipője, ték, hogy ez még nincs meg. szavazattal 1 ellenében
iért kiabálnak, mire azt
a
meg kltnvve. meri adnak
a nemzeti bizottságnak az államosítás melleit foglalt
válasz! kapta, hogy valami
neki.
államosítás mellett állási- állást. Később azonban a
foglaló határozata kiadá- községben n hangulat az államosítás ellen fordult. Ez
sát követették. Amikor azl
Verték félre a harangokat
annak tulajdonítható, hogy
sem adták kl, követették,
hogy adják kí a Jegyzői.
Kremper Ferenc vádlott, a zői el fogják vinni, vigyáza nép Igen vallásos
és
rendörgyilkos öccse kijelen- zon egy pár ember rájuk.
mindenI vakon hisz, amit
A fenyegelő hangulat láttán
tene, abban érzi magái bűa pap mond. A kérdési
Ha jfin az autó,
verjék ő egy mellékajtón elhagyta
nösnek, liogy megfogta
a
feltevő szavazóbíró ekkor
félre a harangokat és kap- a községházát és akkor halpuskát az egyik rendőr
őrkeleszögezte, hogy
lehál
jon mindenki kapára, ka- lotta az első, majd a második lövést. Fél óra
múlva
Aében, azután el Is ment
I
végeredményben az elsőszára.
a
rendű vádlott
cselekvéközségháza udvaráról Nem Azután junius harmadikán tért vissza a községházáras
ekkor látta ott a halolt
sei iránvitolták a hangu*udí:i. mit csinált később a este a templomból
kijövet rendőrt. Királvfalvi
Miklatot.
•
Menjen
bátyja. Elmondotta
még. Idadiák a jelszót:
hogy a tragikus eset elölt mindenki a községháza udHalálsápadtan Hallgat a gyilkos.
három nappal már emleget- varára, mert a jegyzőt márte a pap, liogy öt és « jegy- is viszik. - »
. lik Mltterliii János, a p n p esle, hogy ragadjunk botot,
által szervezett • testőrség* dorongot, ftsót, kapát vagy
egyik önkéntes tagja vallo- ami a kezűnkbe akad.*
Szombaton. lüLén féi 9 kor.
Tamás József 20 éves pa»
(Vasárnap, 13-án d.n. 4 kor
másában elmondotta. Asztalos arra biztatta őket, hogy rasztfiu, az őrség egy máminden eshetőséggel
szá- sik tagja vallomásában hanmolva védjék meg, ha
el goztatta. hogy amikor ő jea \ .isiilas-.Sladilawb.tn.
faluból. lentkezett szolgálattételre, a
Jegyek i 3 Ft. KnphaláS a Ikátniouydiorveág kF akarják vinni a
a
wdóhivntalóbou, Belvárosi Mfleilum, Irfeeontorííalrni Szembesítés során szeméhe többiek már oll voltak
IrocMten és >a előadáskor.
•
mondotta Asztalosnak:
A plébánia körül fin is husánLÁTVÁNYOS jvu M'i'MM plébános u r mondta akkor got ragadtam a kutyák elioo Tagu z k m : ka hí
Szünet ulán KirályfaM
(Kremper) Miklós másodrendű vádlói l kihallgatására
kerüli sor. Az elnök Kérdésére ki jelenlel le, hogy bűnősnek érzi magát. Elmondotta, hogy az államosításról először a tanilóklól nallott, amikor azok egy közös
értekezletről a faluba vísz•za jöttek. Arra n kérdésre,
mikor történt az első izgatás, azt mondotta,
akkor,
amikor junius 1-én a templomban a plébános nyilvánosan megeskedtette a két
tanítót. Bár ez csak hivatali
eskü volt, a többiek azl hitték, hogy a tanítók az iskolák államosítása ellen tettek
fogadalmai és a plébánosnak hozzájuk intézelt szavai
ozl esak. megerősítenék Ezután részletesen beszélt
a
Junius .'1-án lezajlóit eseményekről él is résztvett azon
az ülésen, amelyen az államosítás melleit akarl a képviselőtestület állást foglalni
Látta, hogv a felizgatott tömeg a községháza előli gyülekezett és azt
követelte,
hogy a képviselöleslülel tagjai tépjék össze az államosítás mellelli
határozatot.
Ekkor félelem érzése fogta
cl és cl akarta hagyni a községházái. Amikor
kifelé
fgv rkezetl hallotta, liogv a

Országos

népi tánc

díszbemutató

1948 junius

11.

len — vallotta. Amikor
az
ügyész kiválasztatta vele a
bűnjelek közül a fegyveréi,
kiderült, hogy a husáng egy
erős vasvilla.
Ezután dr. Kelemen Endre törvényszéki orvosszakértő terjesztette elő orvosszakértői. majd Bogdanovics
Ttászló rendörszázados fegyverszakértői véleményét.
A közönség csendben hallgatta meg az orvos és a
fegyverszakitIő előadását, a
re ü (1 ő fgy i] kosságo t elkövető Királvfalvi Miklós pedig
halálsápadtan, arcát kél keze közé temetve ült a vádlottak padján. Ezután a védelem részéről
bizonyítás
kiegészítésként löbb tanúkihallgatását javasolták.
V
bíróság helyi adott Kremper Ferenc védője állal beterjesztett bizonyítás kiegészítésnek. amelyben a védő
kérte IIoll Ferenc rendőrszakaszvezelő kihallgatását,
a rendőrök lefegyverzésére
vonatkozólag.
A bíróság a védelem érdekéhen beterjeszteti több
indítványt elutasított.
Ezután az elnök a tárgyalást
félbeszakította és bejelentette, hogy a tárgyalási holnap
reggel 8 órakör folytalják.
Ekkor kerül sor Heíl
Ferenc kihallgatására és a perbeszédek elmondására.

Hadifogoly üxenciek
a következő hadifoglyok ü/.»nilc a Szovjetunióból, hogy
egészségesek és rövidesen hazatérnek: Poór Lajos feleségének Szegedre a 7232 t-es táborból. Kiss János anyjának
Szegedre n 7275-ös táborból,
Hadnni László hozzátartozóinak Dorozsinira a 741 l-es 'táborból és Kovács László liozzátárlozóinak Szegedre Méret
utca 6. szóin alá n 7232 es
táréiból.

Hazaérkeztek
Kedden esle a következő
szegedi és környékbeli hadifoglyok érkeztek meg a szegedi
állomásra:
Mészáros György (Szalymaz
29). Kovács Károly (Szatvnnu
408), Gvömbér András tt.ijnal-u. 5), Hódi: István (Sincfarfalva), Popén János (beketeszél\ Papp Mihály (Csórva
12), Varga Sándor (Csórva),
Rispái György /Csórva 93),
Slnnéc'ovics István (AtoVháza
325).

Pofozta, fundálta
és kikötüíta hatattad
Egyévi börtönre itéifék
A szegedi népbiróság Féle.uyházi-tanacsn csütörtökön targyalta Szécsi György volt szegedi "honvédföhad'nagy népelíwies bűnügyét. Szécsi mint a
9/2-es honvédszdzad parancsnoka 1944-ben a Kárpátokban
folytatott harcok során kegyetlenül bánt katonáival és többeket megrugdal*, megpofozott,
sőt a kikötést is szívesen alkalmazta. A tárgyalás során a tanuk igazol Iák a vádat és a
népbiróság a kegyellen főhadnagyot egyévi börtönre és ötévi
jogvesztésre ítélte.

Kiskereskedő

Hirek

MA, pénteken délután Górakor az érdekképviselet előadássorozatának keretében dr.
Ikrén vl Bertalan tart előadást
a kiskereskedőket széles körben érdeklő szakkérdésben 9
kereskedőt kalkuláció térdé-éten.
Ma, pénteken délután negyed1 5 órakor a rövid- és divatáru szakosztály ülést tart.

Pén lek, 1948 liínlűs 11
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terményvásárlásra

kisipari

szövetkezeteknek

Olcsó kerékpár részletre a közalkalmazottaknak — Előleg
a béreeéplöknek — Hatvan napon belül Intézik a Ipar*
igazolványokat — Ujabb 6 0 0 hálószoba Angliának

Fontos

határozatokot

A GF csütörlök-i ülésen eltfotározla, hogv megszünteti
1 margitszigeti
belépődíj
szedését, hogv a
szigetet
piinden dolgozó részére nöz•áférhetővé tegye.
Hozzájárult ahhoz, hogy
fez ipari és kereskedelmi
Vállalatok felé megszervezett kerékpárakelőt a közlknlmazottakrft is
kiterísszék.
A közalkalmazottak kerék»ár vételárát
illetményükből való levonás utján R hónap alatt egvenlithetik ki.

Í

hozott a Gazdasági

Főtana se

cikkeket kap a magyar me- ssek végrehajtását a közelzőgazdaság
látási felügyelőségek látják
el, ezzel szemben
megVégül elhatározta a GF, szűnnek á közellátási korh o © az augusztus
1-től mány biztosságok és munkakezdve a közellálássál kap- körüket a közellátási
felcsolatos összes intézkedé- ügyelőségek veszik át.

—10 forinttal olcsóbb ,esz
b dobozlugkő áránál
Az iparigazolvány-kérésefcet az GF döntése"értelmében ezentúl legfeljebb
60
napon belül el kell intézni.
Az országos kisipari hitelKövetkezetek részére 3 mil-

{

Ő forint hitelt
szavazott
meg bőr, fo'-a1 és vasáru vásárlására. hogy a kisiparo•ok folyamatos munkalehetősége biztosítva le©en.
A GF hozzájárult ujabb
600 Irálószobalférendezés an-

Ílai

kiviteléhez Ennek clnértékeként értékes ipar-

M S f Irt
^fárosiW®1'
Szeged

Tataion; 6 2 5

Péntektől vasárnapig
Az angol filmgyártás gyöngye! hányok- és asszonyok
finnjét

Férjek
asszonyok
Három asszony boldog és
keserű szerelme egy csodálatos szép történetben,
bérfiaik filmje te. a nő*
sziv titkairól.
PIULL1S CHAJ.VERT és
JAMES MASON,
a Vörös lámpást és Hetedik fátyol feleJtbtote(len
főszereplőivel.
Ezenkívül
J <| nlabb I t J H Ii'ráért,
"*

—

- - - —

-

-

Előadások: fél 5 : lét 7, '<*
lét 9 érakor. - Pénztár
délelőtt 11-12 és délután az előadások elölt

Hangos

lesz

Szeged!

Az egyesülési kongresszust mindenütt
Hangszórók közvetítik
Hangos lesz három napig
Szeged. A magyar
rádió
szombattól kezdve közvetíti
az MKP és SzDP budapesti
egyesülési kongresszusát. A
rádió adását az MDP szegedi Belváros I. szervezete
hangszórókon keresztül juttatja el a szegiedi dolgozókhoz és' gondoskodik arról,
h o © az itthonmaradók n a ©
tábora is valósággal résge-

Aki nem okult a pécsoefri tragédiából

Demokráciaellenes
izgatásért
átadták
a népügyészségnek
páter Csák
Boldizsár
szegedi jezsuita
szerzetest

A gazdák gyapjú menynviségének
felvásárlására
ujabb 5 millió forint hitelt
Páter Csák Boldizsár szegedi
- Ördögi telkekkel vagyunk
engedélyeztek.
jezsuita szerzetest sa állam- körülvéve — mondotta. — Minvédelmi osztály demokráciaelElhatározta a GF, h o © a lenes Izgatásért őrizetbe vette den keresztény katolikus embernek ma olyan erős hitének
béreséül ősöknek előlegekel ás átadta a népügyészségnek kell lennie, h'ogy azért ölni is
folyósít az általuk beszolgál- ahol döntenek további sorsa tudjon.
tatandó kenyérgabonára.
felett. A* ügy élőimén ve a
Ilyen, egyáltalán nem keA terményvásárlás és be- kővetkező:
resztényi kijelentés után az. is
szolgáltatás zökkenőmentes
Csák páter vasárnap délelőtt kólák államosítására tért hsállehonvolitására 25 millió fo- a ruzsafárást rufci l-es iskolá- páter :
rint hitelt szavazott meg a ban misézett. A híveit legna- a felekezeli iskolában letiet hiGF Igv a gazdák a gyűjtő- gyobb megdöbbenésére azon- tel és erkölcsöt tanítani, de
keresztény kormány
kereskedők!ől kapott ' utal- ban az istentisztelet keretében ehhez
vány ellenéhen azonnal hoz- elmondott szentbesziédből poli- lenne szükséges.
— Saját gyermeke és valzájutó a Inak beszolgáltatott tikát szónoklat, mégpedig reakciós politikai szónoklat kereke- lása ellen vét, aki állást fogtermé nve'k ellenértékéhez. dlett fcí.
lal az iskolák államosítása
A GF 30 vagon lugkövet
biztosit a sertés zsír-lveszoláltatóknak, h o © a marn- A gordonka
volt a
veszte,.
'ék hulladékzsirból
szapant főzzenek. A lugjkő á m

S
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melleit. Az iskolán államosításával hitünket veszítjük. Csak
F.gész Ruzsajárás katolikus
népe
nagy
felháborodással
fogadta Csák Boldizsár eljárását. aki a szentbeszédet használta fei arra, ho© szemét
metleniu izgasson a demokrácia ellen.

Nógrádi

sévé váljon aróudapesti tőre
ténelmi eseményeknek Már
a szombati napon az, utcán,
munkahelyükön és mindenütt hallgathatják a
kongresszus közvetítését a dolgozók, de különösen vasárnapi szabadidejükben nyílik'
erre kiváló alkalom,
T©
aztán Rákosi Mátyás Révai
József és a tönbi felszólalók
beszédét akkor a Széchcnvitéren is mindenki
hallani
fogja.
Szeged minden dolgozója
nagy lelkesedéssel készül az
éggé ü'ési kongre szus gyönyörű napjaira és külsőségekben is felkészültek
a
nagy ünnepre..
Az MDF
pártszervezeteit, az üzemeket, ©árakat
zászlódiszbo
öltöztetik erre a három napra N a © buzgalommal készülnek a kongresszus méltó
m egű u n e pl és érc a
városi
gőzfürdő és a többi város?
üzemek dolgozói is.
A szegedi kongresszusi kiküldöttek pénteken délután
a menetrendszerinti gyorsvonattal utaznak fel Budapestre-

Sándor:

Statárium elé kerül az, aki
kezet emel a népi
demokráciára

Sopron. junius 10. A füg- demokrácia ellen. A népi degetlenségi Front
pártjainak mokráciának azonban elég ere jel
soproni
szervezetet szerdán vau ahhoz, hogy letörje az
este 15.000 ember jelenlétében ilyen kísérleteket, megvédje
tiltakozó nagygyűlést tartottak vívmányait és biztosítsa tuyái+i
a felelőtlen" tüntetések ellen. fejlődéséi a zökkenésmentes,,
Megjelent a nagygyűlésen Nóg- politikai és gazdaság élet vorádi Sándor álfanililkár is, aki nalain. A röglöniléló biróság
Ma tárgyalják a nyilas Telbisz tfsztltigyész hangsúlyozta, hogy az iskolák elé
kerülnek mindazok,, akik
államosítása ürügyével akar az
bűnügyét
egyház mögé bujt reakció ál- kezel mernek emelni a maMa tárgyalja a szegedi nép- lyét. de onnan rövidesen visz- talános támadást intézni "n népi gyar népi demokráciára.
biróság dr. Telbisz István, Sze- szatért az országba. Szegedre
ged város volt tiszö ügyészié- nem mert visszajönni és a Dunek népelienes bűnügyéi. A nántúlon egy kis faluban televádirat szeriül Telblsz az ej- pedett le, ahol le Is Igazolmult rendszerben az üldözőt- ták. A rendőrség államvédelmi
lek kivételezését elbíráló bi- osztálya a nyilas lisztt ügyész
zottság jogi véJeményadója volt ellen országos körözést adott
és az akkor fennálló tőrvények kit, de Telblsz ez év tavaszáig
végrehajtását még szigorítani meg tudott btijnif a kis faluban Gyáni Imre főispán felhívása a h'vafatigyekezett. A ttszti iigvész a Vesztél az okozta, hogy
vezetőkhöz
MÜNE-nek Is lagja volt és
nagyon szerel gordonkám'
löbb!xhen szolgáltatott adanek cpn a / ellenkezője
Csütörtökön délbon Gyáni
és ám'kor a szegedi
nhéz
lékát a rendőrségnek » ballegelem'bb kötelességük.
Imre főispán érlekezletfp tiivta
gordonkást
keresett,
erről
ohlat'akrrtl, akiket ezeknek
össze az összes szegedi állami
fndoiuásl
szerezve,
fi
ajánlalapján 'nleriiáltab.
kozóit az állásra és azt hite. és városi hivatalok vezetőit. K
o r i ó - M o i l
Vezetőségi tagja volt a Fajzenésznek megbocsátják a A főispán azzal kezdte beszéTelefon «24
védők Országos Szövetségének
múltban elkövetett bline'l. dét, hogy tulajdonképpen nem
és a nyilas pártnak ls. A há-J
az állam és az egyház áJI egyMa bemutató!
ború végén eltűnt SzegedrőlI Tévédéit, mert megérkeztekor mással szemben, hanem a deés Nyugatra tette ál székhe-l azonnal letartóztatták.
A rád'ó csalogánya
mokrácia és a reakció. A vallásszabadság hiányát hangoztató frivol Játék csak jelszó,
lepel és ürü©.

Muzsikáin! jött haza színház helyett börtönbe került

II k o r m á n y n e m tiiri

a klerikális

Nagyszabásúnak
a szombati népi

Csütörtökön Szegedre érkezett Krizsún .Sándor a magyar táncszövetség országos
főtitkára, h o © megtárgyalja
a szombati népi táncbemutató részleteit. A láncbemutatóra dr. Drégely József ezredes, főrendező vezetésévei minden
előkészületet
megtettek már. Az ünnepi
lobogiódiszbe öltöztetett sta-

ígérkezik
táncbemutató

dionban este fél 9-kor kez*
dődik a bemutató az ország
legjobb népi tánccsoportjainak részvételével. A színpompás, gazdag műsort —,
amelynek keretében szerepel a szegedi
rendőrség,
honvédség és
vasutasok
egyesitőlt száztagú
fuvósaenekpra is —, na©szabásu
tűzijáték fejezi bp

Létei telvén cukrász mind a maga, u/iud rokonai
nevében MJrta tómmal adatja, hogy félesége

LELEK

ISTVÁNNÉ

sxiif. Mlkla Mária

juvk
ük 4L
4.1. évében hosszas szenvedés után elhunyt.
- - TemoíKe
jimius 11-én délután 5 érékor tesz a
erooíSíe juniu:
oiateől »ií. temető ravatolozójAbói. A ©Aszotó
M*l». l étei és Márkus (Mfbtat csatról

Nem a vallásról, a lelek la
lásrrtl, vagy az egyházról van
szó, huncut arréi, hogy a
reakció mosl harcba szírt a
rieniokrác'u eiten.
A kormány nem t űrbeli tovább, hogy az izgatás és
iegközönségesobb
rémhírterjesztés tovább is rombolja az
Ország népének leikéi.
Minden hivatal vczelfijc saját személyben ts feleifis
saját működés: lerUIrtéii he
litl a rend és nyugatom hk
tasilásáérl.
A nagy számban megjelent
hivatalok és intézménvek vezetői nagy megértéssel togadták a főispán beszédét, majd
dr. Potóny.1 Jenő népföftgyds/.
helyettes kii jelentet te, hogy
a legkimcleUfiiebbül eljárnak mindenki ellen, ak, *
demokrácia ellen 'zgat, de
különösen azok elten, ak'Jk
neli fa'valásiiknái fogva en

fovákh

izgatást

V Ö R Ö S ,
S Á R I
magyar nóta énekesnő
minden előadáson

személyesen fellép

és a legszebb magyar da
lókat énekli.

Azonkívül: Az év legizgalmasabb amerikai vígjátéka' Sztárok filmje!
HERBERT MARSHALL,
JOE MC.GREA
GEORGE StNDERS és
ALBERT BASSFRMANN
főszereplésével.

Boszorkánykonyha
Előadások: fél 5, léi 7 és
fél 9 órakor. — Pénztár
délelőtt 11—12 ós •létillán 4 órától.
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Péntek,

1918 junius 11

művészet felé vezetik és azok a teszi, hogy zenei tehetségek,
m un késel ő adások, amelyeiklet a akit eddlig a tanulási lehetőNemzeti Szinház rendez, min- ség hiánya miatt nagy számdennél ékesebben bizonyitják, mal vesztek ei a kuli ura számilyen fogékony a dofgöáXí ntóra, a juvmxm günotOT UCvn-1
eddig eltmnyagolt telke a mű- lés mellett kifejlődhessenek ég
Vészei, a senokuttura ltiánt. Ne- az egyetemes zenei
kultúra
künk művészeknek a taps ter- szolgálalába úJlliass;in;ik.
mié sze lesen, mint a siker fokAz MDP programja a nép éleiét és harcait ál (rá- mérője .jól csiik, de még ennéu
Várnagy
Lajos
zok), az igazságot kereső, a demo'kfatLkus népi esz-* ls az a nagyobb jóérzés hal át
mék győzelmét hirdető optimista művészeket kiván. benminkel, hogy a dolgozó nép hegedűművész:
Csak itven művészet teljesítheti nagy feladatát, a művészi törekvéseinket nem— Szívvel-lélekkel valljuk aa
nép, elsősorban az ifjúság nevelését.
csak értékeld, hanem meg ls MDP programjat. Ar. elmúlt
érzi és tudja, hogy felemelke- évek alatt a dolgozói —. anyaA "Magyar Dolgozók Pártjá- misitás helyett mindenben és .demokratikus magyar színját- désének egyik ulja ennék a gi helyzetük miatt — mini "álnak programja mindenre ki- mindenkor az igazság megmu- szás között, megtörtént, .toné- Ikülturának a megismerésén re- talában mindentől, a zenemű"-'
hány éves színészi
multam zet keresztül.
vészét élvezésétől^ is el voltak
terjedi) gondossággal uj utakat tatására törekszik.
bizonyitja azt a lényt, hogy szíZárva^
Itarigvers'ciiytcrtneíacf
•jelöl meg a művészetben is.
megtol (öt le a pénztől duzzadó,
Itodin a világhírű trancia szobBoth
Béla nész és közönség "között soha
Jíárady
László
még olyan Jelkies kapcsolat
álszakérlő,
snob közön-ég.rász szerint (>» művészet átmelynek a legújabb divat beKzeUemDÍés. a természetbe J»e- a Nemzeti Szinház igazgatója nem volt, mint most a dolgo- a Nemzeti Szinház karnagya.
zók előadásain. A programnyiZenei vonatkozásokban az mutatása fontosabb volt. mint
iéiiatolá szellem gvifuviirlisége, igy nyilatkozott:
— Áz a művészeti program, latkozattal minden művésznek MDP jóvá akarja tenni az el- az, hogy valóban élvezik e az
tnely abban ugyanazt a széliéinél' smer' te*, ami «í beléje amely az MDP egyetemes pro- egyet kélt érteni, mert ez je- múlt rendszer bűnös mulasztá- előadó ráüvész játékát.
színjátszásunk sait, amikor a muzsikát min-— Nekünk fialni inüvé-.zek<\ felkel tetielc. \z MDP is a gramja keretében látott nap- lenti haladó
reális művészetért száil síkra világot : világos, félreérthetet- teljes szakítását a mult hibái- den dolgozó szántóra hozzáfér- nrík, híven az MDP programjálen
szavakkal
jelöli
meg
a
hával.
Örömmel
látom,
hogy
a
hetővé teszi. Szerte az ország- hoz, az a feladatunk, liogv a
Frröl lieszélgeltfmk a szegedi
legszámottevőbb
imnésztársadatom néhány tag- íadnivágyó művészek és mű- Szegedi Nemzeti Szinház ma ban legjobb muzsikusaink fel- ma már a
vészeiéi? útját. Megnyugtató és már ezen az uton halad és hi- keresik a dolgozókat a gyárak- dolgozó népréleg soraiban népjával:
lelkesítő tudat: érezni, látni, szem. hogv a népnevelés szol- ban, üzemekben, hogy a ma- szerűsítsük és terjesszük a kotapasztalni: milyen biztos ala- gálatában" nagy eredményék el- gas színvonalú zenei teljesít- moly zeneművészetei. F. felíDr. Béky Júlia pokat épít a művészek alá a érésére
hivatott.
ményeket a dolgozóknak is to- adatunk nem könnyű, mert ezt
mennyire
felszabadít
a Nemzeti Szinház dramaturgja párt,
vábbítsák. Szeged muzsikusai Csak temérdek — a dolgozóid
mindnyájunkat a meddő filoezékel mondja:
Dr, Szeghy
Endre őrömmel Csatlakoznak kollé- részére rendezett hangveseAzzai a hazug, önámító, zofálgatás, a zűrzavaros elhaj- népzene tudós, főiskolai tanár: gáikhoz és kimennek a közsé- nyekkei — és az ezeket Itegekbe, tanyákra".
üzemekbe, ve ze tő szakszerű ismertető e'óaz igazságot elkenni, sőt meg- lások, a dekadens pesszimiz— Az MDP programja min- liogy a dolgozók kulturális fet- adásokkal tudjuk elérni. Nem
liannsitam igyekvő pedagógiai mus alól.
— A program azt mondja ki, den muzsikus számára nvilt és eiucllcedósét és ezzel a népű várunk azonnali eredményt, bt.
felvei szemboii, amely egész
felvirágoztatását szen mindenhez hifi Kell, dte
tniiltbeli
müvészpoiitikánkat anxit valamennyien kívántunk félreérthetetlen. A most fellen- demokrácia
reméljük, hogy kulturális munielleniezte és amelynek tevé- és kivárniuk, nein ellentétes düld magvar népt dálkültura szolgálják.
— Az uj zened közönség ne- kánkat előbl©utóbb siker korokenysége a tudatos félreueve- művészi ösztönünkkel, rendkí- további fejlődésének szemJéslien kulminált, az MDP mű- vüli jelentősége éppen az, hogy pont jóból azonban nagy szük- velés mellett az MDP átfogó názza.
lenne a magyar tudomá- kulturális programja lehetővé
Gálinr ArnoAl
vészeti programja az élet való- kimondja, amit mi magunkban ség
nyos akadémiától már régen
ságos arca felé fordítja az hordoztunk. Kimondja és for- ígért
né[xlaIkiadvűnvok megjeegész haladó ínagvar társada- mába önti oty?m klasszikusan lentetésére.
Ha ez a forrás- A
D é l m a g y a r o n z ó q
lom figyelmét. Mélységes em- fogalmazva meg, hogy abból munka a szerzők
birtokába leberszeretet és a legnagyobb elvenni, vagy alihoz hozzátenni lietne, akikor olyan anyaghoz
inegliecsülés jelét látom benne semmit sem lehet.
hogy annak segítsé— Meggyőződésem, hogv CZ jutnának,
egyrészt a művészek, másrészt
gévet
a
kiművelt
zenei anya- hirdet. Mindenki, aki e H6 végéig
.0 társadalom felé. Mert migi a program legégetőbb kérdé- nyelv valóban a népnek Vértévé
ez a program feladatául tüza seinkre ad feleletet és olyan válna. Ebből a népi gyökérhői $ aj előfizetőt linz be, az érki a művészek anyagi liigget- irányító, amely minden vitás azután a Kodály-fakóin ionos tékes könyvjutalomban részesül
Jenségének biztosítását, a do(- probltémiífiík megoldásához hoz- telietségü uj hajtásai fcStereIgozé társadalom elölt is eddig zásegít, ha valóban a haladás hélyesLthetnék a valódi magyar
solia nem ismert, tág lehetősé- és a nép szolgálatába akarjuk müzene ereaményelkiet hozó fám-Műveazei marty : Csongor és Tünde*
<*ttt;nyijja meg egy
magas állítani müvészetünkek ját. A demokrácia általános is- Sztnhát-pÜ
Madách : »Az ember tragészínvonalú. a szó valódi értelkolája
olyan
éneíktanltási
lanMárky
Géza tervet léptelett éleibe, amelydiája*, Heyersma'ihi: >d töme szerinti kuliura etáajátitá3. Fehér Miklós
mény* c. drámai müveiből
sára és továbbfejlesztésére.
a Nemzeti Szinház tagja:
nek anyagában a főhangsuly
— Alaposan áttanulmányoz- a magyar, a rokonnépek- és a és Bán Sándor hangversenye jelenetek, Ernőd : Mézeska— Átültetve ezeket szakmai va az MDP programnyilatkoza- szomszédnépek népzenéjén van.
B. Fehér Miklós az ope- lács* c. daljátékának részvonalra: uj, nagyszerű lelie- tát, a magyar színjátszásnak Kivitelezésre kitűnő tankönyrazenekar
nehéz idegfeszítő letei, szavalatok és operaItöségek nyitnak meg színmüvé- egy uj és őszinte korszakát vek /Kodály iskolai
gyűjte.TcgveK
n/elünk továbbfejlődése terén Játom felvirradni. Gyökeresen mény). módszerek (-Ádám mód- munkájából veszi ki alapo- áriák szerepelne!;.
forintig előfis. A lehetőségekkel
együtt el kell térnünk a (mull hamisan szertan) állnak rendelkezésre. san részét, pedagógus, ka- 50 fillértől 4
természetesen nőnek, sokszo- értelmezett színházától, ame- Pedagógiai főiskolánk énekok- marazenész, szive,
lelke vételben a színház pénztározódnak feladataink: is — lé- lyet a tőkés igazgfető a tökés- tató képzése, ahol óz a tárgy azonban a koncerláló mu- ránál és a Konzervatórium
vén a szinház a leghatalma- tiirsadalom részére létesített már nem kiegészítő kollégium, zsikáláshoz szólítja. Művész tilkári hivatalában vátthasabb tömegnevelő eszköz. De Ei kell ismernünk, hogy színé- hanem főszakcsqport, biztosítlók.
fezeket a feladatokat sikerrel szetünk a háború évei alatt ép- ja, hogv ezekben a kitűnő tan- a javából, nki nem híve az
fogjuk tudni megoldani, mert pen olyan korhadtá vált, mint könyvekhez lelket Is adjon a önreldámozásnak, annál inművészeim?, akiknek ticlső to- az egész társadalom. Az a .szín- tani tó. Bartók-Kodály zenéjét kább művelője és" hódolója
(•) Növ endókliangvcrsfciiy.
vábbfejlődése nem valamit »túr- játszás. amely valóban a törne akkor fogják a magyarok is a klasszikus zenének. Rácz Az Állami ^euekonzervalósadalommentes szigeten* ját- gek szolgálatúba állítja a szín teljesen megérteid, ha nyelvü- Lili aláfestő kíséretével és rium kis növendékeivel ma
szódik le, munkájuk o.rednuV luízal. felet majd meg az MDP ket megtanulják. Ez meg is a Brahms szonátában mar- délulán 5 órakor
rendezi
ínye ped'g ezentúl egy uj, ha- programjának. Az ul nehéz; lesz, hiszen az MDP program- kánsan kifejező
játékával első lváztí
hangversenyét.
lt: időszeltei mi társadalom tény- búr a demokrácia három esz- jában célul tűzte Iki a magyar megerősítette a róla
már
leges kultúrájában tükröződik, tendeje kiváló művészi vezeté- népt kültura teljes feltárását egy alkalommal megirt jó Szülők és érdeklődők részéire a belépés díjtalan.
ket
is
adott
a
magyar
művéés
hasznosítását
a
dolgozóikmaguk is nemcsak »beleérzői-,
de aktív propagálói
lesznek szetnek, akik kijelölik a he- nak. Ezzei szorosan összefügg véleményünket. A színvona(•) Felhívás az MNDSa
népdalgyűjtésnek las hangverseny másik szódnnak az uj,
demokratikus lyes utat. Az egymásra találás a magvar
tagjaszellemnek, amely vatóságha- a magyar dolgozók és az uj utóbb kissé ellanyhult kérdé- listája Bán Sándor, az is- tagjaihoz. Közöljük
se. Sürgős szükség lenne a ma- mert világtalan zongoramű- inkkal és azok hozzátartogyar parasztok dalainak
lie vész volt, aki a benső elmé- zóival, hogy ma délig igen
gvfijtésére. Kodlály Zoltán hoz- lyedés liszta és
jegyeket
fenkőlt kedvezményesáru
A Szegedi Lemezgyár dolgozói fájdalommal hizám intézett levelének alábbi
dalják, liogy a vállalatnak fenállása óta vezető tiszthangjaival ezúttal is gyor- kaphatnak a Tisza Lajosrészletévet
fejeztem
be
mondaviselője
san utat talált nagyszámú körut 57. sz. alatti székhánivalómat:
tisztelőihez
és
hallgatói- zunkban a ma esti »Mélyek
hoz
g. a gyökerek* színházi elő• Minden remény megvan aradásra
ra,
hogy
az
iskolái
énektanítás
igazgató
csak javul, az emberek közö- Vizsganlöadás
(*) Svéd Sándor vendég1918. évi junius 10 én váratlanul elhunyt.
nye múlóban, a hozzáértés is
a színházban játéka elmarad. A
mára
Vállaltunk neki köszönheti
létét.
Munkatársai
gyarapszik, az ember szeretne
hirdetett
Rigolelto
helyella
iránti szeretetével, egyszerűségével és SZÍVÓS, kitartó
uj lAszúlelnt, hogv meglássa niü
Az
Állami
Zenekonmunkájával példát mutatott mindnyájunknak és e
lesz itt ötven év tmilvac.
•
zervatórium junius
14-én, •Mélyek a gyökerek* ker öl
j>élda ei nem utulóan lebeg előttünk a jövőben is.
hétfőn este fél 8 órakor ren- színre. A Rigolettoban a főS. Papp
Júlia dezi az énekfőtanszakos nö- szerepet Svéd
Sándornak
Emlékét örökké megőrizzük.
dnáma* kellett volna énekelni, de a
a Nemzeti Szinház operaéne- vendékek beszéd-,
vald
kesnője :
gyakorlati és ének vizsgáját. művész betegségérc
— Á Magyar Dolgozók Párt- A drámai gyakorlat tanára hivatkozással az előadási leFenekei Iiurine sz. Gái Vilma és leánya Klánt
jának programja művészetünk- Abonyi Tivadar, a Nemzeti mondta.
megrendülve, fájdalmas sziwet jelentik, hogy' imádott
nek uj korszakát nyitja meg. Szinház főrendezője. Az előférj, illetve édesapa
A művész többé nem egyéni
legszélesebb R ó k u s i
Ficurt'ftnii
érdekek szolgálatában ált, a adás iránt a
érdeklődés
nép összességének dolgozik, a körben nagy
Üzletemet
junius
i-óve|
népnek közvetithetí azokat az nyilvánul meg, mert ezen az
megnyitottam.
Állandóan
a Szegedi Lemezgyár és faipari Rt. igazgatója
értékeket és kincsekel, ame- estén lesz alkalmuk a fiafriss sertés-, markaim sok!/
lyeknek élvezetétől eddig tu- tal tehetségeknek bemutat55 éves korában hirtelen elhunyt.
i
zsirszalonna, liáj, hentesdatosan elzárták. Mi, a művé- kozni. Ugyanekkor mutatTemetése junlus ll-én délután 4 órakor [esz a
árui? kaplialók.
szet fanatikusai, hirdetői bol- koznak be a nagyközönség
zsidólemclö cinlerméből.
dogan vesszük tudomásul, hogy előtt f.űfé": Stsá-olasx mes- Pontos WszoígJtSs, ^ötíd íraíCÍ
Gyászolják még apósa, lestvérei, sógornői, sógoSzeretettel várja a fókuM
az MDP programja milyen ha- ter és Liltasy György tanár
rai és kiterjedt rokonsága.
lakosságot
talmas, uj lehetőségeket nyit énekfőtanszakos' növendékei
Külön villamoskocsi a Dugonics-térrőt féi 4kor
VARGA JÁNOS
meg
a
magyar
művészetnek.
indul.
Szeged ás elindult azon az uj is. Az igen érdekes és válmészáros és hentes. Ko».Vörösuton, amelv a doIzzókat a tozatos műsoron
suth Lajos-sugtrut 77.

„A haladás és a nép szolgálatába
akarjuk állítani művészetünket"
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TÖBB H E L Y E N ZÁPORESŐ
Mérsékeli északt, északkeled szél, változó, felhőzet,
bb helyen záporeső, zivatar. A hőmérséklet alig vélzib.
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Szovjet jegyzék Amerikához
a fékleien háborús uszítás elten

Moszkva,' junius 10. A umo ellen irányuló alapta- jait. 'A' szovjet jegyzék felwashingtoni szovjet nagy lan rágalmakat terjeszt. A hívja a holland kormány'fikövet kormánya utasítására cikk szerint a Szovjetunió gyelmét az Egyesült Nemaz fenyegeti más államok biz- zeteknek a háborús nstiN A V » lí E N U
— A Volt Hadifoglyok Baj jegyzéket nvujtolt ál
Egyesült Államok
kormá- tonságát és egyben felhívás tást megakadályozó
táró?
Szövetsége
Szeged
belváhatáPéntek. Juntas 11.
rosi csoportja kéri a Nagy- nyához. A jegyzék rámutat a Szovjetunió elleni hábo- rozatára, amelyet
annaktábor- rú
^•Nemzeti Szánkáz Ml 8-kor: körúton belül lakó" tagjait és arra, hogy Kenney
gyakorlati
előkészí- idején a holla nd korma (ív
a többi hazatért volt hadifo- nok, az amerikai harcászati tésére. Követeli a
Étéiyek a gyökerek.
cikk. is elfogadott. A jegyzéket'a
Belvárost Moz! féi 5, fél 7, goly bajtársakat, hogv az ts légierők parancsnoka.
HU hogy az amerikaiak alom- szovjet kormány
megkiilheti
szokásos
taggyűlését,
amegÉM9 ómkor: Férjek és asszo:a dőtte az Egyesült Nemzelyet a Stefánia-sétányon levő madójellegü kijeleni éseirŐl bombával pusztítsák el
Vár KioSzK helyiségében tnff, a »News Week< cimü fo- Szovjetunio ipari központ- tek főtitkárának is.
Saéclienyi Fümszinliáz fél 5, pénteken este 7 órai kezdettel lyóiratban
hosszú
köz' 7, Ml 9 Örskor: Madame tart, bozzátartözöltliai együtt lemény jelent meg. A táminél, nagyobb szlámban keres bornok megrágalmazta
a
Korzó Mozi féi 5, féi 7, sék fel. A'mai taggyűlés kere- Szovjetuniót, hogy támadói 9 érakor: Boszorklnv- tében a VHBSz jogtanácsosa, terveket készil az Egyesült
myhff.
dr. Basch Béla ügyvéd tart
májusban Szeged beruházásokra
előadást a volt hadifoglyok ré- Államok ellen. Beszámolt arMüzieum: szénmű vészelt és szére történő Jogügyi tanács- ról, hogy miként használják
Róna Béla pénzügyi" ta- munkát adott ki. tenyészálŐsrégészeti osztály nyitva 9—2 adásról.
taajd fel alkalomadtán az
tt-átg.
tervmegbi- latok vásárlására 33.500 fo
amerikai légierőt, az atom- nácsnok, mint
x Mindent Takarékossági
Egyetemi könyvtár nyitva: KőnyVre a Hangáról edéuv- bombát Moszkva, Ktev, Le- zott, elkészítetté azoknak az rintol fordított, az állami
kim ul alá sál, beruházások összege 2 mil8—7 éráig.
házban, Tisza Lajos-körut 5 ningrád, Gharkov ésOdesz- összegeknek
amelyeket a város területén lió 919.630 forintot tett ki
Somogyi könyvtár pyltv*
sza
elpusztítására.
Elmonx (Xánvállalal: Kálvária-u. 30.
fi—7 éráig
dotta. hogy amerikai hadá- május hóban beruházási cé- összesen tehát a beruházás;
— A Vöröskereszt megyei szati szakemherek légi tá- lokra fordítottak. Eszerint a munkálatok 3.305 230 forintSzolgalaté* gyógyszertárak: titkárságához a göi-őp sza- maszpontok
szoros
Öve- város 352100 forint össze'jü ba kerültek.
az zetét építik ki a
Franki József: Szt. György - bad Ságharcosok javára
Szovjetlér 6; Temesváry József. Je- alábbi adományok
érkez- unió körül és ezt a szontósaeuszky-né: Klauzál-tér 9;Sur- tek : Szeged M ó r i városi ál- ayürül egyre
szűkebbre
Jtoyí József: Kossuth Lajos- talános iskola 9.—, Szegedi
húzzák,
niig
csak
az orospgáruf 31.
Állam ügyészség 117 26. Sze- szok meg nem fulladnak.
gedi Gyógy pedagógiai isko— K:*'|iaros a tuuiisztériunt la 7.—, Szegedi közúti hírf
A szovjet jegyzék megálBudapest, juitius 10. Nem értekezleten. A kél lengyel
fc!#H>wi osztályának élés. Az
lapítja, hogy ez a cikk a Csak'
fr,
belpolitikái, hanem nem- munkáspárt és a finn kommar ügyi minisztérium kis- és dolgozói 87.52. Postás dolgoféktélen
háborús
uszítás
isOrion
Megvár
zetközi viszonylatban is óriási munista part képviselői már
háziipari főosztályának veze- zók 944
az érdeklődés nyilvánul nteg az megérkeztek. A svájci munkásMjévé Solymár Gézát, a buda- dolgozói 48,50. Orion bőr- kolapéldája, s egyúttal
pesti böröndös Ipartestület el- gyár Rt 25.—, Államrendőr- Egyesült Nemzetek határo- MDP szombaton kezdődő első párt képviselőjének a svájci
nökéi nevezték ki. A klneve- ség! beosztottjai 150— forint. zatának durva megsértése. kongresszusa iránt. Számos or- batóságoií megfagadiák az iit•éssel a kisiparosok régi kiván- Az adományokat ezúton kö- Ezt a határozatot az Egye- szág kommunista és szocialista levél kiadását és igy a párt
géga teljesült.
szöni meg a titkárság az sült Államok ls elfogadta, munkáspártja jelentette be, csak. táviratilag küldhette <et
hogy kiküldőtteakei képvisel- harcos üdvözletét az MDF
— Közigazgatás1 nagv gyú- adakozóknak és kéri, hogy tehát azt végre Is kell haj- teti magát a nagyfontosságú kongresszusának.
rás A koalíciós pártok ren- a görög szabadságharcosok tani. A szovjet kormány a
dezésében junius 20-án déts nak szánt adományaikat a jegyzék szövegét eljuttatta
i
©lőtt 9 órakor közigazgatási Vöröskereszthez (Széchenyi- az Egyesűit Nemzetek főnagygyűlés lesz g városháza tér 16., 1 em.) beküldeni titkárához ís.
,
közgyűlési termében, ame- ^ri^c.skedjenek.
Szovjót jegyzék
lyen dr. Zöld' Sándor elvx Aluminiumedény IlMiHpiita
Hollandiéhoz
társ, országgyűlési képyise- Edénylráz t,
A nagyszámú beérkezett
Be-saámmoHunk arról
a
lő, a M D. P. nagyszegedi
x A Vizádé muskátli* térMoszkva, junius 10. A hápártbizottságának
titkára rajzán harcsás halpaprikás.
gai szovjet nagykövet jegy- felháborító demokráciaelle- nyilatkozatok azt igazolják,
mond politikai beszámolót,
— Traklorkezelöi tanfo- zéket nyújtott át a holland nos magatartásról, amelyet liogjy indokolt annak a szümig a közigazgatás időszerű lyam. Az épités- és közműn* kormánynak.
A
jegyzék d r . Pongricz Lóránd, a lőnek kérése, aki hathatós
kérdéseiről pesti előadó tart kaülgyi minisztérium Szege- megállapítja, hogy a hol- Klán z;á[l ' Gábor-gi m názi nm intézkedést kér fia érdekéí
előadást.
den traktorkezelői,
mező- land munkáspárt lapja áp- hittantanára tanúsít. A gim- ben.
Az
Iskolában
történt
esenázium
igazgatósága
egv
x Háztartási cikkek llnngária gazdaságii gépkezelői
rilis
13-án
»Szovjet
hadáés
kapcsolatban
Edényház, Tisza L'.-kőrut 55. niggtisztilő gépkezelő ösz- szat és arra adandó válasz< megdöbbent azülőlől a kö- ményekkel
Gallé László, a gimnázium
— Ne rongáld a vasutat. szevont átképző tanfolyamot cimü cikkében a
Szovjet- vetkező levelet kapta : *
i gazg'al ója
mu nka tá rsu likAmbrus Vilmos, Szilágyi Jó- létesít. A tanfolyamon való
»Tud omá som ra
jutó 11. nak a kővetkezőket nióijzsef és Minkó Nándor deszki részvétel ingyenes. A tanforint
hogy a Klauzál Gábor gim- dolla:
legények az Idei farsang alatt
1 kg,
názium
hittanóráin helyteittasan kidönlöttek egy vasuü folyamon résztvenni szándéSZABÓ 7. OLT ÍS lóh u«— Mi pedagógusok e ív taz
jelzőtáblát. A törvényszék bfm- kozók jelentkezzenek
len irányit propaganda focsarnehúban AUíla-u.
értünk az agwádó s/.ülövef^
épitésés
kűzmunkaügyi
le lő tanácsa 5 három legényt
lyik. amely az. ifjúságnak a
aki levelet ntézelt hoz-;
(Széchenyitűzveszélyes rongálás vétsége igazgatóságon,
— Tanügy1 kinevezés. A kulKünk.
Meguy tűi I a lu nk,
miatt egy-egy hónapi fogházra tér 9, emelet jobbra) dél- tuszminiszter dr. Katona Mik nyilvánossági előtlii magatarítélte.
mindenkM. hogy ebben afl
előtt 8-12 óráig.
ló* szegedi katolikus tanul- tását a legutóbb fs károsan
pócspeiri
iskolában
deinokraGküS
(api tanítóképző fntézdii befolyásolta. A
x KvőeszkOzök
Hun-ária
x Zománoedény
Hiiuíibia mánya
eset megmutatta, hogv ez
tanárt,
megbízott
igazgatói
lasz.elleinü nevelésre EmilEdényház.
Edényház
nitőltérttő "intézeti" Igazgatóvá hova vezethet Kérem
az
jük továbbra is a gyereke— A sAeliiéiuák mlivész— KrrékpSrfopásért fiafhíiigáz/gazságot, hasson
oda.
ltet.
mi át'né ja. \ Magyar Süketné- aap: blirlön. A törvényszék kinevezte.
ne
mák Országos 0 ti hon a vasár- Szalay-tanácsff Kerékpártopűs— A kereskedelmi* alkalma- hogv ilyesmi a jövőben
Az ifjúságnak és a tanári
nap délelőtt 11 órakor nagy- ért halhónapt börtönre i léi te zottak -/ás/tóhoutása. A keres- fordulhasson elő.«
testületnek az a felfogása*
szabású müvészinatinél rcniléz ifj. Nagv Lajos szegedi girmi- kedelmi alkalmazót lak SzlT
Az, igazgatóság a levelet hogy a hittanórákon való» Belvárosi Moziban löbb fő-, jffVltót
csoportja vasárnap délelőtt fél
ban csak a hitoktatás és k
városi és szegedi művész fel10 órakor z-íszlóévató ünnep- SokszorSoSifotla és véleméx Legújabb tipusu rádliók séget tart. a Belvárosi. Mozi- nyezés végett elküldte
léptével. A mövészmatiné beaz vallásian kérdéseiről lehét
véleiéi otthonuk újjáépítésére Nzauiszlánál. Csere, vétel, el- ban. A zászlóavatás műsorán összes tanulók
szüleinek. szó. G.sak igy töltheti he aiz
Iák haji
rordiliák és ezért kérik Szeged adás. Uj cim: KlatízM-ffir 7., Darvas Ibolya, Nádas Tibor. Csütörtökön délben gyűlés- egyház az állami iskoli
'társadalmát hogy meghízol!jní- telefon: 14-24.
Gitt Pái, Kassai J.dnos. Érett re hívták össze az iskola felad a lát.
Itat, akik a jegyekel árusítják,
x Rádiók- erősítők pontos, Pál, Dénes Erzsi, a Szegedi
tagadják szívesen.
gyors és olcsó javítása és köl- Nemzeti Szinház művészei, a felső osztályos diákjait és
t—5 hetes 'kiscsirkék ipBatsányi lánccsoport és a SzlT itt Dombi Béla tankerületi
v Tűzhelyek Hungária Edénv- csönzése. Szárasaiénál. Uj cím: központi
vábWartásra kedvező ár
főigazgatóhelyettes számolt
kórusa
szerepelnek.
Klauzál-tér
7.,
telefon:
14-24.
íiáz.
kaphatók a
x RáóNH bizalommal Sza- Gyülekezés háromnegyed 9 be ennek az; iskolai közvé— iUfntngazda-frtcfcrzle- nist lónál vásárolhat. Uj cim: órakor a szakszervezetben, (esős leAénykütattenak eredméfWr. Vasárnap délelőtt fél 12 Klauzál-tér 7., telefon: 14-24. időben a Belvárosá Mozil)an.
nvéről.
órakor az alábbi helyeken
baramfHelepén
tartanak a mintaghzd'ák érILONA-UTCA 11>- alatt.j
tekezletekel : Posta Miklós
TELEFON: .4-06.
jprfntagjazda a ruzsajárási isjuntát 13-án délelőtt fél 10 iraVor
kolánál, ttejtő Béla és örWőg Imre mintagazdlák
Jéllemxö angol vicc
gőldfás iskolánál.
— Műért adnak Newvorkb^n
x A lan'kvenitégittlu-u nm
intéz a Belvárosi Mozában.
két dollárt cgv fontért'
este bográcsos halászlé és siiM
\ nívós műsor keretében feltépnek Darvas ibolya. Nádas Tibor. <Htt Pál. ernik
— Mert Londonban kél iré
balak. A kerthetyiségben Bol '
ssai János, Érdi Pál, Dénes Erzsi és a Batsányi Táné-csopoif.
tifxsór Kálmán és zenekara mii !
Gyülekezés Í3-án délelőtt háromnegyedi 9 órakör a szakszervezet Udvarán, eső Ittikust. kapni egy dollárért!,
(Daily W'orfcer, májuf.jji
aviltó i. Telefon; 408.
cselén a Belvárosi Moziban.
Vendégeket szívesen Ki fűnk.
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Megérkeztek az első kn'föltif kiktiftléHek
az MDP kongresszusára

fiifaláKses a szillők felháborodása
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Pántok.

Szakszervezeti

1918 junius It.

sz. szelvényei pedig
Hireh áa 13—15
hónaj) 24 napjától kczrtv*

A Ruházati Munkások Szak- a hónap ulolsó napjáig váltszervezete szombaton délután hatók Íré. A kereskedő és ipaö órakor közgyűlést larl a szak- ros csak helyileg felülbílyegv
ifjúságunk jól vizsgázott
szervezeti székházban. Megjele- zctl és sajálmaga állal lev ígofl
szelvényt fogadhat el.
nés
kötelező.
\ Magyar líjuság Népn Szó gits»égérc voltak n különböző
Eelh'vain a város lintóst^
vétségé ós a N'agysré.gwR Me- népi szervezetek vezetőin ki
A Magánalkalmazottak Sz«tk.•vei Néni Sport Bizottság kö- vüi lanái'társai, de a tisztán
szervezeténe'k nőcsoportja hol éleJmiszerjcgyre jogosult la"
ri'. rendezéséirén hatalmas si- látó és a nép javát elősegíteni
nap, szombaton délulán 4 óra- Ikoss-igát, hogy mindazok. ikiM
rérrel zajlott le csütörtökön akaró egyházi szervezetek tagikor fagylaíl-délutánt rendez a a II. (10 Ft-os) 'jegyeiIátáll
MAV
nyugíVjasok
ősszbizálcsoportba illetékesek, de. «í"
tz ifjúság egész d é l u t á n t bo- jai is. A rendezés zavartalan- mi értekezlete szombaton dél- szakszervezeti székházban.
ideig bármely Oknál fogva alt
tötlö centenáris sport,ünnep- ságáról pártunk R. G. tagjai után 3 órakor az ÜV tanácsterA Házfelügyelők Szakszerve- I. csoportba rendszcresitelt pfi
•égn a Vasutas-stadionban. if-gondoskodtak Berta és Kalló mében. Rehabilitáltak és a bizete vasárnap délután 4 óra- ®ek6t vették át. saját éiaíen
júrágunk minőségbea és tómog- elvtársak irányításával.
zahmiaik pártfegyelmi terhe kor taggyűlést tnrt a szakszer- kükben
önként kérjék a tf.
1 n czuttai egyaránt a legjob- A szünetben Dénes Leó pol mellett megjelenni kötelesek,
vezeti székházban
Mindenki csoportba sorozásukat, mert a'ff
bat adta dokumentálva cz.zci gármesler üdvözölte a megie
A felsővárosi |iártinuiiVisok sa.jál érdekéTrén felféltenül je- egész városra kiterjedő felül"
is, hogy ma már tántoríthatat- lenleket Beszédében megitta
vizsgálatot rendeltem el ós U
lan egységben a demokrácia pi tolta az ifjúság egységét, tizes csoportvezetők és a vá- lenjen meg.
mulasztók uzsorabirói eljárásszolgálatában áh a népi közös- majd Perjést László MINSz-l.it- lasztmány összes tagjai vasárA
Magyar
Mérnökök
és
Techsé' tökéletes megalkotásáért. kár rövid beszédéhen megje- nap reggel 8 órára kötelesek nikusok Szakszervezetének a nak teszik ki magukat.
v sikerhez nagyban hozzájá- lölte azt az utat, amelyen a megjelenni a rómaiköruti párt- Magyar Dolgozók Pártjához
Polgármester.
rul I a rendezőség. Auíaá József demokrata érzelmű fiatalság- házban.
tartozó
vezetőségi
és
választtanárral az élén, akinek tfe-nak keli haladnia.
mányi tagjai vasárnap reggel
8 órakor a Belváros I. partházban értekezleten okvetlen
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Vasas-F.lekfromos
1
:fl
(09b
.lútékvezrlükiMiié*
megjelenni tartoznak.
Nemzeti hajnokt, amelyet Ilov
BUDAPESTI. 5.30-Hajnali *
I. o s z t á l y : Honvéd—Pos- s/ki gól hivat nvert meg a Va Kétemeletes uj ház modern 3
szobás lakásokkal Partizán-ut6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli
tús Adv-tér t'éi 10: Simonyi; sas.
cánál 36.000 Ft. Sugárúton 3 2223/1948. vgld. szám.
torna 7.00* Műsorismertetés.
MMTE—KAC Makó negyed 5:
szobás magánház 2Ő.000 Ft.
9.55* Áttelepítési kormánybizXag.v Mihály; HTVE—SsATE
Csúcseredményt éri el
Ugyanott kis családi ház na®
A?Y8v6sl h i r d e l m é i i f
tosság
. közleményei.
l'0.00*
Vásárhely negyed 6: fizopori;
a Gázgyár leker sapata
kertlel 12.000. Rókusou eni.
CTK-IIMTE Vásárhely 6 óra
Dr. Návai Déíies ü®véd ál- Hirek 12.00: Harangszó, fitt
ház,
beköltözhető,
30.000.
RóA gázgyári dolgozók lekecsa
rck. 14.00: Hirek 15.15: l ü "
Gombkötő.
mai-körutnál em. ház szép kert- tat képviseli Fölmer Izidor ja
* A Móra-.MKUMTE 1. oszt. pata újból bebizonyította, hogv lel 18.000. Szent István-térnél váj'a 6200 Ft 70 fillér tőke és diódskola: 15.55: Műsorismcra
mérkőzést a Cscáepcssoron nem véletlen volt a két hel inagasföldszántes -ház 2 lakás- járulékai erejéig a szegedi iá letés. 17.00: Hirek. 20.00: Iliszombaton délután 0 órakor előtt elért kerületi csúcsered- sal, fürdőszobás 45.000. Alsó- rásbíróság 1948. évi Pk. 23.434. rek, sporthirek. 20.20: Ilii
mény*!. Most országos vidéki
és krónika oroszul. 22.00: Híja'szák l.npták vezelésévcl.
városon 2 szobás családi ház, sz. Végzésével e,lrendelt llfllcléi KiTE—KKVSE Kistelek fér csúcseredménnyel győzte le abeköltözhető, 13.000 Ft. Kárász- gilósi végrehajtSs folytén vég rek. Mit hallunk holnap? 0 ÍV1
bajnokság során a
rehajtást szeaivedőnéi 1948. Hirek és krónfia franciáid
Pataki; Rácsalmás—Cs. Ti- kerületi
SzATE csapatát 3328:2932 fa utcánál kétemeletes üzletes mo- évi április 17-én lefoglalt ós 0.20: Hirek és krónika anrolnU
sza Bácsalmás fél 3: Jódul; arányban.
Ezzel nz eredmény- dern bérpalota 120.000 Ft. Vá- felüjfoglali és 5606 Ft 50 fil- BUDAPEST II 18: Hirek,'
Sz MAV—Jánoshalma Szentes nycl* még a
magvai* válogatott rosi fürdőnél kétemeletes mo. i; óra: LaskaJ; KM TE—SzMTE is' nyugodtan dicsekedhetne. dern üzletes bérház 12 kom- lóm* becsüH inaósűgoklra a 21: Hirek.
Kr eskümét I: Vízhányó; Kis- Legjobb dobók: Buborl 449, fortos lakással 105.000. Telkek: szegedi járásbirósíig Pk. 23.464
SziMiihal, jun'us 12.
ki nniajsa—K fit
Kiskunmajsa kerületi egyéni csúcs, Cstlnyi Város minden részén 3000 Ft- •—1948. sz. végzésével az árBUDAPEST
I. 7.20: R<-ft
Xci 7: Kovács S.
tói 30.000-lg. Foldok: Vedres- verés elrendeltetvén, a végre- geli zene. 8.00: Keresztneveink
441, Révész I. 440.
hajtást
srenvedő
üzlet
érén:
házán
30
kat.
holdas
szántó
1 fi b a j nak's A g: SzFIE— A VAOSz hölgyei is kilel
ről. 8.15: Sziv küldi szivnclf
Tisza Pá Ifi-pálya 8- Tárkány; leik magukért, inert a Nemzeti artézi kúttal, tauyával 105.000. Szegeden, B ajCsy-Z si lin szkv -u.szívesen. 9.00: "Mindenki miiMMTE-SzMTE Makó 1: Santa; Bajnokság tavaszt utolsó mér- Ugyanott 28 kai. holdas szántó 15. szám alatt leendő megtar- zsikájac. 11.00: Üzenetek n X&r
111 VE—SzATE Vásárhely f é l i : kőzésén a K. MAV együttesét holdankint 4500. Dorozsmán tására határidőül 1948. évi ju- sárról. 12.15: Asztali muzsikai!
Tul ír: BSE—HMTE SzAK-pá- Kecskeméten győzték le 2864: 6'/. kat. holdas snintó, benne nius1 12. napjának délelólH ne- 13.00: Mai ikulyatörténet 13 tflf
i.a t; Liliom; SzAK -Rákóczi 2730 faanányban. A legjobb 1 hold szőlő tanyával Szeged- gyed 10 órája tűzetik ki, arnl- Magyai* nót.'üi. 11.10: Mi v.ipSz. Wv-piUra fél G: Solymosi; Nagyné 517' Mval volt. Höl- hez 15 km-re 75.000 Ff Szc- kor a bíróilag lefoglalt özfet- egy mondat mögött? 1 l.20ij.
.DK.MTE—-M VSE Oorozsma \ gyeink czzei az eredmény ükkel •gctl-Csorváu 12 kat. holdas bereBdezósekwr, mérleget, hütő- Sok a bandita Mexiaöbanr'
Bokor*, (
a'második helyet szerezték meg szántó, benne 2000 n ői szőlő sZeUcTényt, darálókat, különféle 14.35: Ilnrtmndéves a spanjoB
2 FF50. Meg- árukat s egyéb ingóságokat a jár-vány. 14.45: A lámpás 15»
A Móra-^MKUMTE ifimór- az ország legjobbjai között. — (anyával,
köz.ést a Cscrei>essoi-on sztonv A Tisza hölgyei színién Kecs- vehetők MŰZERNÉ ingatlan- legtöbbet i"érőnek, de legalább Jazzmúzsika. 15.30: Az ifjú ág
versenyeztek, ők iroda, Dézsa György utca 2. a becsér Idéthnrmsfdrészéért, hangja. 16.00: Társbérlet
i álon délután 4 ómkor ját- keméten
kész.j>énzfr/"'lés meRett el fo- 16.15; Hanglemezek. 16.3c-!;,>rí
azonban a Konzervgyár együt- 'Kultúrpalotánál.)
szók le Mohai vezetésével.
gom adni.
tesétől, amely a vidék' egyik
Gyermekráaió. 17.10: A Vörös*
Az
alsáváro*"
stervftrét
[icu
A ntez/ttábafl tiajnokság
Szeged, 1918 május 19-én. (kereszt közleményei. I7.'15-I*.<»i*>
legjobb csapata, 17.'! fakülönb- telkén este 7 óratóoi* szeminávasárnap' mérkőzései:
Kulin István bir. végrehajtó. Üzenetek a Vásárról. 17.35*
séggel szenvedtek vereséget.
riumot tart. Minden hallgató
»Este van uiár...« 18.00. Ma*
Vasulas külsőpalyrr fél 9: A SzAK A és B csapata cgv jelenjen meg.
gvar Parnasszus. 18.50: A Dot*
Kossuth—Húsos, 10: Dugonics líétcn Iiclüi négv mérkőzési
KSzollaftid
közlemények gozók Kulturszövetsége nuisoKercsk A, rét 12: Kercsk. játszott, amelybot hat ponlot
ra. 19.45: A Falu Hangja II'Vegyi ipar, 6: Pclőfi—Ga- szerzett, mert három jálékol
jKSxleminyoi
megnyert, egyet pedig elvesz- Hivatalos
Fefh'vom a sütőiparosokat, 20.30: Vidám zenés hélvége*
rami; SzATE-púlya fél 11:
liogy a junius hónapra Járó 21.00: Hangos Heti Hirad-áú
Sj»\tE—Móra, 12: Tanltó-Má- tett. Az A csapat az I. osztálvu bajnokságért a Móra vá- A >1948. év' vagyonadó, jö- liszSciutalásnkat 17. és 25-e 22.25: Könnyii dallamok. 23 Uv
iM'js-tér: Hunyadi-tér 8: Rókive tési között feltétlenül vegyék át. Zenekari muzsik: i
kus Osouiogyí; MKUMTE'-pá- ros ellen gvözött 3038:2980 és vedelem I ö hbletadö
BUDAPEST II. 17:00: Olóirf
lya fél 9: Ipar (Irinyi)— Újsze- a RSE A csapata ellen 3125: m un kál a tok megindítása" ós Készletbe jelenlésüket a hónap
ged; SzAK-pálya 9: Ipar (Tán- 3032 fával. A B csapat a II »Az 1948. évi együttes kere- utolsó napján tegyék meg. tea. 18.00: »Este van ímir...*
osztályai bajnokságban a VAOSz seti és jövedelemadó és tár- Nyomatékosan felhivom a ke- 18.30: Ilona Feliéi*-Perelinau<y:
csics)—SzAK.
^
B-t győzte le '2912:2907 íaés sütőiparosok fi- va hegedül. 19.00: Szines szőtt zeni' bajnok: eredmények: arányhau, inig a Dohánygyár sulati adó kii vetésének megin- reskedők
Dobó gumi—MOSzK 5:2 (0:2), 'Lendület" együttesétől 2384: ditása* tárgyakra vonatkozó gyelmét, liogy a halósági élel- tes. 20.00: Saiv küldi sziviu|i
t alagyár-Kisvasút 3:1 (1:0), 2720 faarányban. 346 fakü- részletes felhiivás níegtekiint- miszerjegy 1—4 sz. fcenyérszel-szivesen. 20.30: A Rádió SzaPénzű®•—Gázgyár 1:1 (1:1), lőnhséggel vereséget szenve- helö a hatósági hirdetőtáblán, vénvei a tárgyhónap 7-ig, 5—8. badegyeteme. 21.15: Haydnt
sz. 8—15-ig. 9—12 sz. 16—23-lg, Okteft. 22.00: Opcrarószlelekr
Bérház kapu alfflt.
Közüli Villamos—VVinler 2:0
A legjobb eredményt az
rt>:0), Lemezgyár—Konzerv 4:2 dett.
A csapatban Szögi érto-ci 143
(3:01. A Szegedi Kender—Szikra
mérkőzés elmaradt, mert a fatcljesitményével, aki pályaKender visszalépett a bajnok- rekordot állított Tel alig négyhónapos szereplés után. A kiságtól.
tűnő teljesítményért a játéko6 i l-es szujrérrádió 350 Fo- E L V E S Z T E T T E M a Vásárheó
Az üzeni' hainoksá* inal mü- son kívül Jenei intézőt is dirint, majdnem uj férficipő stb. lyf-sugárut elejétől a KossnÜr
"rtra: Hunyadi-tér fél_7 óra: cséret illett, akinek szakértő
KISOSz—Nyomdász, v. Klein irányítása mellett hozta ki ezt ZONGORÁT, orgonát, harmó- olcsón eladó. Aradi utca 5., Lajos-sugárut cs Bocskay-utcflrKovács: Cserepessor 6: Már-, a nagy teljesítményt a ver- niumot tökéletesen hangol, ja- földszint.
saiMig terjedő útvonalon fii?*
vít Rakovszky, a Nemzeti Szín- EGY 100-as Sachs molo'hkörék- nius ÍOtón raktárkönyvemet.
kns—Vizmü, vezeti Barcs.
senyző.
ház és a Zenekonzervatórium pár és egy kézikocsi eladó. — Kérem a megtalálót, szivesa<crtk
o n n a m H a m n a n n a i
hangolója. Rr. Jósika-utca 31., Erd.: Juhiísz Gyula-utca 32.
jék tendnt Vásárhelyi--sugárqfc
füldsziul 4. Telefon: 8—31.
A S g w o f l * WetiierU S g l n h á R heH m f i g n r a :
BELVAItOSBAN
jogfolytonos 43. szám, kocsmámba, ju(alofll)
licrcndezésscl eladó. ellenében. Andódi Ferenc.
Péntek, jun. 11 én esle fél 8: R'golello helyett MCLYElT m
AI> t s - v f - r I . L
m kocsma
űZI.rTHFRFNDEZr.S helyi é
Jelige:
»Azonnalr.
A GYÖKEREK.
get, vízvezeték bent. Naüonl
RI
I.VEGEKET
veszek,
eladok.
Szombat, jun. 12-én. esle fél 8: Gitt Itaba, A. 22.
:-£<
LAKÁS
M Ikassza átadóik. KőJcsey-ntca
Falus
hélyegkereskedés,
a
foVasárnap, jun. 13 áu, este 7: Trubadur. D I. 22
Hétfő, jun. l tén,
A Szegedi Állami Zeuekou- gadalmi templommal szemben. 2 szobás lakás bútorral együtt
DÉl MAGYARORSZÁG
Iskola-utca 29.
zervalórtum vfzvgaelőadá- ELSŐRENDŰ darabos és oltott átadó. Jelige: »Tiszapart".
politikai napilap.
sa.
BELVÁROSI
3
szobás
komformész, nagyszilárdságú poríFelelős szerkesztő:
Kj-dd, jun. 15-én,
Trubadur. D. II. 22.
tos
társbérleti
lakás
azonnal
iundccincnt Párisi-körut 24.,
DR. ANTALFFY GYÖRGYI
Nierda, jun. 16-án
r
Güi Baba. K. M. II. 21.
kc reskedésben. Klapka (Uj)- útadó. Jelige: "Azonnal I.«.
Csütörtök, jun. 17-én
• Az ész bajjal Jár.
Felelős kiadó:
EGYvagy
kétszobás
(esetleg
lérnél.
Premier 23.
DR. ZOLD SÁNDOR
komfortos) lakást keresek. Bútorral is. Londoni-körút 8 sz.,
Alkalmi áron ,, e^lilzáshől c'adó trafik, 2-5-ig.
Szerkesztőség: .tókai-ulcn '.4.
egy ketkarátos igen szép tíizü IIAHOM helyiségből álló szép Felelős szerkesztői telefon: 498^
briliáns gyűrű
utcai lakásomat elcserélném Saeúkesztőstgl lelefon: 193i'fnlek, jun. l t é n este fél 8: Mélyek a gyökerek'. Dolgozó 1 n n v k n örás és ékszerész, hasonlóval. Érdeklődni vasárNyomdai szerkesztőségi leleft>*í
LdUiLRU
Kárász-utca 14. nap. Cim a kiadóban.
helyárak.
este 8-tól: 67a.
Visárnnp, jun. 13-áu esle 7: Trubadur, D. I. 22.
IIALOSZOHAK és kombinált SB K ü l . o N F t i l . é K
Kpdd, jun. 15-én, este 7-kor* Trnhadtir. 1). II. 22.
g
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8.
Kérjük a bérleteket 1l éu bútorok Bálint müasztaiosnál,
Telefon: 325.
Gyertyámosi-ulca '2.
délig átvenni.
EŰSZERŰZLETUERENDEZÉS
A Hírlapkiadó M't. uvduiasa,
Jegyek kaphatók. Pórtelek válthatók a Magyar Mnzsáuál
és jégszekrény olcsón eladó.
l'.-vezelö: KONCZ l.ASZLO.
kárpitos, Attiia-ulca 2,
a Déhnagyararstág kladókivatűLáhau,
Újszeged, Belh'cn-u, 3
Felhívjak az egyéni tanulásra jelentkezeti, de nz értckezlcten meg nem jelent elvtársakat. hogy szombaton cstó
féi 9 órakor á Káivin-léri szék
házunkban feltétlen jelenjenek
meg. Oktatási osztály.

Rádió
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műsorát

