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Rákosi Mátyás üdvözlő távirata 
Sztálin marsallnak. 

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommu-
nista Párt vezére a diadalmas béke 
ünnepének alkalmából a következő 
rivirato! intézte Sztálin marsallhoz: 

»Nem lehet szavakba önteni az örö-
mei, amit afölött érzünk, hogy az ön 
rezeiése alatt a Szovjetunió és Vörös 
Hadserege kivívták a végső diadalt a 
fasiszta kannibálok felett. Mindenki 
tudja, hogy elsősorban a Szovjetunió 
'és a Vörös Hadsereg, amelyet az Ön 
lángesze, acélnál is keményebb aka-
rata, a győzelembe vetett törhetetlen 
hite halolt át, mentette meg a világ 
szabadságszerető népeit a fasiszta rab 
súg és szolgaság gyalázatától. De mi, 
nagyarok tudjuk igazán, mit köszön 
het önnek a mi népünk, melyet a 
Vörös Hadsereg szabadított ki a fa-
siszta pokolból és amelyet ön atyai-
tag felemelt, mikor az egész világon 
tacin volt se barátunk, se támaszunk. 
Nem szavakkal, lettekkel akarja és 
fogja népünk bebizonyítani, hogy 
néltó a bizalomra, melyet ön előle-
fezeit neki.» 

Rákosi Mátyás. 
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— Hálaadó Istentiszteletek a hű-

kor n befejezése alkalmából. Áldozó-
tsü törtökön isten lisz leletek voltak a 
szegedi templomokban a háború be-
fejezése alkalmából. A fogadalmi szé-
kesegyházban délelőtt 10 órakor dr. 
Hamvas Endre megyéspüspök mon-
dott szentmisét és Te Deumot, köz-
ben dr Halász Pál székesegyházi ka 
30 ;:':. belvárosi plébános mondott 
sze (beszédet. Hálával emlékezeit meg 
az is lepi gondviselésről, amely a sok 
veszély közepette is épen őrizett meg 
bennünket s reménységéi fejezte ki 
a: el. liogy a romok eltakarítása 
plán a békés polgári élet felépítésé-
ben is segítségünkre lesz. A székes-
egyházi zenekar Csornák Elemér kar 
Magy vezetésével működött közre. — 
a református egyház kálvintéri temp-
lomában Bakó László lelkész mondott 
hálaadó beszédei és imát a zavartalan 
békéért. Istentisztelet volt a többi ke-
resztény hitfelckezet templomaiban is. 
— A zsidó hitközség ünnepélyes is-
lenlí izíeletet tartott a háború befeje-
zése alkalmából. Dr. Pap Róbert el-
nök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg azokról, akik a fasiszta és náci 
hordáknak e.slek áldozatul. Annak a 
reménvének adott kifejezést, hogy a 
demokrónia jegyében jobb világ vár a 
sokat szenvedőit emberiségre. A be-
széd ulán ima hangzott el a nyitott 
frigyszekrény elölt Sziálin marsallért, 
Churchillért és Truman elnökért. Az 
islentiszleiet a Himnusszal ért véget. 

x A Yigs/iiipad előadásai a mai 
naptól hétköznapokon délulán fél 6-kor, 
vasár- és ünnepnap délután fél 3 és fél 
6-kor kezdődnek. 

Va sá r n p déle'őtt szenzációs 
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a Belvárosi .Moziban d. e. fél 11 órakor 

D É G E L K A R O L Y 
és monstre zenekarának hangversenye, 

magas i s ko l á j a 

Sanzon- és jazz-énekesnök, 

fangóliarmoniba - parádék. 

Közreműködők Orbán Zsuzsa, Sándor Ila 

D. Nagy Mária, Káldor, Gare.i, Dévai, stb. 

legyek clővételoen a Belvárosi Mozi 

pénztáránál és a „Szeged" hangverseny-

rendrŐDél il>áni-Blc» K t»oh«tók 

Miért tartóztatták te a szovjet 
hatóságok Ohalitzki lengyel 

tábornokot és tizenöt társát? 
A letartóztatottak bomlasztó tevékenységet fejtettek ki a Vörös 

Hadserei; hadtápterületén 

A TASS-iroda jelenti: Az utolsó 
időben egyes angol újságok hí-
reket terjesztettek néhány lengyel 
politikus !>eltűnéséről* Lengyelor-
szágban. Ezekre az »eltünt« len-
gyelekre vonatkozólag május 2-án 
az angol alsóházban kérdést in-
téztek, melyben 15 névről tettek 
említést. Megemlítették többek kö-
zött Vitos volt lengyel miniszter-
elnököt is, mint akit állítólag le-
tartóztattak. Az alsóháznak ugyan-
ezen az ülésén kérdést intéztek 
a Sedlesben agyonlőtt lengyelekre 
vonatkozóan is. 

Teliesen hiteles forrásból nyert 
adatok alapján a TASS-iroda kö-
zölheti, hogy ezek a hirek hami-
sak. A tényék a következők: 

Az. angoí sajtóban és az angol 
alsóházban megemlített lengyel 
csoport nem 15, hanem 16 ember-
ből állott. A csoport élén Oku-
liczbi ismert lengyel tábornok áll, 
akinek »eltünését« az angol jelen-
tés szántszándékkal hallgatja el, a 
tábornok különös felelősségére 

való tekintettel. Okuliczki tábou 
nok csoportja és mindenekelőtt 
maga Okuliczki tábornok ellen az 
a vád, hogy a Vörös Hadsereg 
hadtápterületén bomlasztó tevé-
kenységet fejtett ki. Ennek a Vö-
rös Hadsereg főbb mint száz ka-
tonája és tisztje esett áldozatul. 
Ez a 16 emberből álló csoport nem 
»tünt el«. Az arcvonal szovjet ka-
tonai hatóságai letartóztatták 
őket, Moszkvában vannak, ahol 
ügyükben folyik a vizsgálat. A 
csoport ellen az a vád, hogy il-
legális leadóállomást állítottak feí 
a szovjet hadtápterületén. Ez a 
cselekedetük törvénybe ütköző 
volt. Ezeket a személyeket vagy 
egy részüket a vizsgálat lefoly-
tatása után biróság elé állítják. 

A Sedlecben agyonlőtt lengye-
lekre vonatkozó információkat az 
angol alsóház interpellálói Arzi-
sevszfci ügynökeitől nyerték és 
azok elejétől végig hamisak. 
Ugyancsak hamis a Vitos letar-
tóztatásáról szóló közlemény. 

Megszűnt Szegeden az elsötétítés 
(Szeged, május 11) Azzal, hogy Európa valamennyi hadszínterén 

megszűntek a hadműveletek, el mult a légiveszély is Európa felől. 
Természetes tehát, hogy automatikusan megszűnnek azok az in-
tézkedések, amelyek b légoltalom mai voltak kapcsolatban. A lég-
oltalmi elsötétilésre vonatkozólag kérdést intéztünk Dénes Leó he-
lyettes polgármesterhez, aki kijelentette, hogy az elsöiéfitési ren-
delet Szegeden is megszűnt és a légó-szolgálatosokat clbocsájiják. 

A Magyar 
Kommunista Párt 

Szegedi Szervezete május 20-ii^ 
pünkösdvasárnap rendezi első 

d é l e l ő t í f é í 
A békét ünneplő város egy pá r 
órára felidézi az elmúlt reakció 
meggyötört munkásságának, pa-
rasztságának panaszát, amit 26 évig 
tilos volt: Petőfi, Ady, József Attila 
legszebb verseit tolmácsolják a 
Városi Szinház és Kamara Szinház 
neves művészei. Az előadást zene-
számok fogják gazdagiteni. A ma 
tinét fél 10 órai kezdettel a Belvá-
rosi Moziban tartjuk. 

Jegyek elővételben a Kommunista 
Párt székházában, Kálvin-tér 6. szám 
alatt kaphatók és az e lőadás meg-
kezdése előtt t órával a helyszínen, 

Vigszinpctd műsora: 
Minden délután fél 6-kor, vasárnap 

és ünnepnapokon fél 3 és fél 6 órakor 

Kacagó tavasz 
sziuészek és artisták parádés revüje. 
Jegyek 9-től fél l-ig, és délután 3-tól. 

Kamara Szinház: 
12-én „Németek" Sarlai Imre fellép-

tével 

13 án 3 órai kezdettel „Némelek" 
Sariay Imre felléptével 

13-án 6 órai kezdettel „Németek" 
Sarlai Imre felléptével 

14-én „Németek" Sariai Imre fellép-
tével. 

Az esti előadások 6 órakor kezdődnek. 

Jegyek elővételben a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában kaphatók. 

x Miután az Egyetemi Gyermek-
klinika a Városi Gyermekkórház épü-
letében Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 
35. szám alatt nyert elhelyezést, közöl-
jük, hogy a járóbetegek vizsgálata 
(ambulancia) hétköznaponként délelőtt 
'J—11-ig történik. Betegfelvétel ugyan-
ott. OTI rendelés gyermekbetegek ré-
szére ismét délelőtt 12-től fél 2-ig az 
OTI Tisza Lajos-köruti székházában 
folyik. 

— Köszönetnyilvánítás. A Nemzeti 
Segély a maga é's a szegedi hadifoglyok 
nevében ezúton fejezi ki hálás köszö-
netét Dr. Fenyercsné, Háger Ilona, 
Ulrich Magda, Krasznai Margit, Angyal 
Mária zöldkeresztes nővéreknek, akik a 
Nemzeti Segély gyermekvédelmi akció-
jában kifejtett áldozatkész munkájuk 
tiszteleidiját, személyenkint 20.1 peagőt, 
a szegedi hadifoglyok részére ajánlot-
ták fel. 

x Itaiáíezis. Fájdalomtól megtöri 
szivvel tudatom, hogy felejthetetlen 
drága jó feleségem Vékes Istvánné szü-
léiéit Orovetz i rma hosszas szenvedés 
után 46 éves korában elhunyt. Temeté-
se az alsóvárosi temető ravatalozójából 
május 11-én délután 3 órakor lesz. 
Gyászoló család. 

x Szomorú szivvel tudatom, hogy 
szeretett testvérem, nagynénink özvegy 
Kalánka Mihályné sz. Szabó Julianna 
éleiének 79. évében meghalt. Temetése 
12-én délután 5 órakor. Gyászoló család. 

x Küsziinclnyiivánitás. Mindazoknak, 
akik jó férjem, apánk és nagyapánk, 
Gera István fuvaros és gazdálkodó te-
metésén részlvettek, megjelenésükkel, 
koszorú- és virágadományukkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet, özv. Gera 
Istvánné és családjai. 

— Felsővárosi i f jak! A felsővárosi 
MaDISz pénteken, ma este 6 órakor if-
júsági délutánt tart. Minden tagot ,és 
érdeklődőt elvár a felsővárosi vezető-
ség. 

— A Munkásszöveikezel értesiti a 
beiratkozni szándékozókat, hogy a vál-
tozott gazdasági viszonyokra való te-
kintettel a részjegyek árát 100 pengő-
ről 209 pengőre, és a beiratkozási dijat 
10 pengőre emelte fel. A határozat má-
jus l-ig visszamenőleg érvényes. 

Szinház Mű veszet 

S z e g e d V á r o s i S z í n h á z 

Igazgató: Dr. Bárányi János. 

Vasárnapig fél 6 órakor 

c s á r d á s k i r á l y n ő 
Kálmán Imre világhirü operettje. 

Vasárnap d. u. fél 3 órai kezdettel 

János vitéz 
daljáték 3 felvonásban. 

Hétfő délután fél 6 órakor 

V i á á m k a c a g ó m i i v é s z e s ! 

Jegyelővétel: d.e. 9—fél 5-ig, d.ü. 3-tóT 

C s á r d á d H i r á l y n ö 

Kálmán Imre rég nem hallott me-
lódiái csendültek fel szerdán délután a 
Városi Színházban. A „Csárdáskirály-
nő"-! újította fel a Baranyi-társulat 
igyekvő és jótempóju előadásban. A 
címszerepet Petur Ilka alakította, akit 
legutóbb drámai hősnőként üdvözöl-
hettünk a szegedi szinpadon Prima-
donna-vénával nem rendelkezik, bár a 
hangja kellemes és szépen megbirkó-
zott az énekes szerep nehézségeivel, de 
a prózája, mimikája tulkomor az ope-
rettlégkörhöz Miért nem Radnólhy 
Éva játszotta ezt a szerepet? 

A közönség jól szórakozott Sugár 
Misi szivderitő tréfáin és Kőváry Gyula 
aranyos bohóságain. Haller '.Sándor 
énekben elfogadható Edvin volt, Ádám 
Éva-liangocskája viszont nem idomult 
a szép Kálmán-melódiákhoz. D. Nagy 
Erzsi karikírozott „kegyelmes asszonya" 
ügyes alakitás. Bondy Endre zenekara 
többnyire igen hangos, bár szépen ösz-
szetanult. 

Helyénvaló és szép a nagy békevigasság, 
kellenek a szórakoztató kabarék, ope-
rettek, de ne feledkezzünk meg azért a 
komoly, művészi irányvonalról 1 

Mozik miisora; 
Belvárosi Mozi 

Ma „Bolrány a cirkuszban" zenés 
komédia a három nagy nevettetővel: 
Gaucho, Chiko, Harpo. 

Korzó Mozi 
Ma Walt Disney szines világfilmje: 

Hófehérke és a hét törpe. 

Széchenyi Mozi : 
Ma , ;La*Conga", muzsika, szerelem, 

vidámság. 

Párthireh 
A Szociáldemokrata Párt felsővárosi 

szervezete fonlos ügyben taggyűlést tart 
13-án délután 5 órakor Vásárheiyi-sug, 
22 alatt. Kérjük a ponlos megjelenést. 

A Szociáldemokrata Párt rókusi 
szervezete vasárnap dclelőit 10 órakor 
Hétvezér-u. 9. alatt pártgyülést tart, 
Pénztári beíizetések 9—10 óráig. 

A Szociáldemokrata Párt fodorie-
lepi szervezele minden vasárnap dél-
után 3—5-ig pénztárőrát lart, Vásárhe-
lyi sugárut 151. sz. (Gedói villasor) alatt. 

A Szociáldemokrata Part felkéri a 
nő- és férfitagjait, valamint az ifjúsági 
csoportot, hogy 11-én, pénteken d. u. 5 
órakor Csekorics-utca 4. alatt jelenjenek 
meg a szavalókórus megbeszélése végett. 

A Független Kisgazda, Földmun-
kát és Pohá r ! Pari szegedi szervezele 
elnöki tanácsülést tart szombaton, 
12-én délelőtt 11 órai kezdetlel. Pontos 
megjelenést kér a Vezetőség. 

A Szociáldemokrata Párt belvárosi 
szervezetének vezetősége május 1 '-án 
délután 4 órakor ülést tart. Kérjük a 
többi belvárosi lagok megjelenését is, 
fontos megbeszélés lesz Csekonics-ulca 
4. sz. alatt 

Magyar kommunista Párl belvárosi 
pártszervezete ma délután (pénteken) 
5 órakor taggyűlést tart. Pontos meg-
jelenést kér a vezetőség. 

Értesítés. A Magyar Kommunista 
Párt szegedi szervezete május 10-én 
larlott összvezetőségi ülés határozata 
értelmében minden kerületi pártszer-
vezetben a pártnapok szerdán tartan-
dók meg. 

Középiskolások oktatását vállal-
ja egyetemi hallgató. Horváth Mi-
hály-u. 3. II. em. Dirner lakás. 

Fájdalomtól megtört szivvel 
tudatjuk, hogy legjobb férj, apa, 
testvér, sógor és rokon, 

PETROVICS KAROLY 
nyomdász 

hosszú és kinos szenvedés után 
május 9-én elhunyt. Temetése 
12-én d. u. 5 órakor lesz a ró-
kusi temető ravatalozójából. Az 
engesztelő szentmiseáldozatot 
draga halottunk lelkiüdvéért 
13-án reggel 7 órakor a Jézus-
társasági templomban fogjuk 
a mindenható Istennek bemu-
tatni. Gyászol* család. 


