
1948 falta* 1 * 

Megjelent a fasiszta 
és szovjet ellenes könyvek1 

részletes jegyzéke 
A jegyxéket Szegeden egy tár-
gyaló bizottság állította össze 
a Magyar Közlönyben meg-
jelent első hivatalos jegyzék 
felhasználásával. 

Kapható a Détaagyarország 
kiadóhivatalában 
és a könyvkereskedésekbe*. 

D É L M A G T A R O R S Z A G 

x A azegrdi sakkélet megindítása 
A Szegedi Munkás Sakkor és a Szegedi 
Sakkőr vezetősége együttes értekezletén 
elhatározta a két egyesület egybeolva-
dását : Szegedi Mnnkássakkör név alatt 
Felkérjük mindkét egyesület tagjait és 
• sakkbarátokat arra, hogy az alakuló 
és tisztújító közgyűlésen t. hó 14-én 
S órakor az egyesület helyiségében, 
Szentháromság-u. 5. szám alatt teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége közti, hogy ezentúl a pén-
teki taggyűléseket azaz nőnapokat 
keddi napokon fogja megtartani Ezek 
szerint az e heti, péntekre megbeszélt 
nőnap elmarad. Jövő héten kedden, 
julius 17-én 6 órakor taggyűlés kereté-
ben dr. Pikler Emmi föorvosnő tart 
előadást „A kisgyermek táplálkozása" 
címmel. 

x llalálszis. Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy legjobb férj, apa és rokon 
Urbán Sándor junius 29-én Budapesten 
tragikus körülmények között elhunyt 
Temetése 13-án fél 6 órakor a gyev' 
temetőben. Gyászoló család. 

x A Független Kisgazda, Földműn 
kás és Polgárt Párt vasárnap, julius 
15-én d. e. 10 órakor Felsőközponton a 
kultúrházban pártgyülést tar t 

x Szeged Vár esi Zeneiskola j ulius 
10, 17, 18 és 19-én d. e. fél 10-től és 
d. u. 2 órától tartja záróvizsgáit A 
vizsgák nyilvánosak. 

— A Magyar Ník Demskralikas 
Szövelségénak közleménye. „Tudomá-
sunkra jutott, hogy a sz. Szekeres Er-
isébet irónő által terjesztett „Időnk" 
c. szépirodalmi folyóiratot egyesek té-
vesen a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége hivatalos lapjának vélik. 
Annak lesxögezésével, hogy bár az ál-
talunk igen nagyrabecsült folyóirat a 
szövetség érdekeit nem sérti, mégis az 
igazság érdekében közöljük, hogy Szö-
vetségünknek a nevezett folyóirattal 
semminemű kapcsolata nincsen, to-
vábbá, hogy sz. Szekeres Erzsébet iró-
BŐ nem is tagja a Magyar Nök Demo-
kratikus Szövetségének." 

— Kalandos szökés a Csillagbör-
tönből. Kalandos körülmények között 
szökött meg a Csillagbörtönből Kiss 
József rali, aki 4 és félévi börtönbúnie-
tését töltötte betöréses lopás miatt Kiss 
részivel! a börtönépület rendbehozásá-
nak munkájában, eközben alkalma volt 
megismerkedni az épület beosztásával. 
Az éj folyamán feltört két ajtót, felju-
tott a padlásra, onnan a villámhárító 
drótján leereszkedett az udvarra, majd 
az előre odakészített festóiétrán átmá-
szott a kerítésen. A feketeszéli rendőr-
őrszobán kevéssel ezután beszolgál tat-
lak egy lábbilincset és egy hidegvágót 
meg egy levelet A levélben Kiss Jó-
zsef arra kéri a becsületes megtalálót, 
hogy szolgáltassa be a talált tárgyakat 
a rendőrségen, továbbá menti szökését 
sízal, hogv kénytelen volt megszökni, 
mert nagyon vágyódott felesége és gyer-
mekei után. A rendőrség körözést 
adott ki Kiss kézrekerilése érdekében. 

Mozik műsorai 
Belvárasi Mezi 
Ma és mindennap bemutatja a leg-

szebb magyar filmek sorozatiból: Sze-
ressök egymást... színjátékot. Fősze-
replók : Bulla Elma, Csortos Gyula és 
Greguss Zoltán. Azonkívül „Arccal a 
vasút felé" aktuális magyar riportfilm 
a vasút újjáépítéséről. 

Korzó Mozi: 
Ma és mindennap a francia filro-

gvartás remeke: •icaaélliOli börtön 
Műsort bevezeti „Lubliu" magyarul 
beszélő orosz film. 

Széchenyi Mozi: 
Ma és mindennap bemutatjuk: Egv 

! I J > \ n y a ' n y > l M * e- rendkívül mu-
latságos magyar vígjátékot. Azonkívül 
„Arccal a vasút felé" aktuális magyar 
riportfilm a vasút ujjéépitésérőL 

Felhívás a parasztsághoz! 
Ingyenes paraszti munkát szeretne az egyetemisták 

egy kis csoporttá 
A szegedi egyetemisták egy ki-

sebb csoportja egyéni, bátor munkára 
szánta magát. A Nemzeti Parasztpárt 
szegedi kerületének vezetőségéhez 
fordult azzal a kéréssel, bogy támo-
gassa, Illetve elősegítse nyári mun-
katervük megvalósításában. 

Jnlius 20-átál három héfff egyfitt-
. élni és minden mániájában együtt-

dolgozni szerelnének > parasztság-
gal. lagyeainankáJókat ajánlják fel 
a parasztságnak, csapán szállást és 
élelmezést kérnek tőlük és tény-
leges útiköltségük megtérítését. 
Dolgozni akarnak tehát közvetlen 
és legégetőbb nyári munkájában 
segíteni a parasztságnak. Annál ko-
molyabb dolognak kell ezt tekinte-
nünk. mert éppen most ajánlották 
ezt fel, amikor valébnn égetően 
szüksége van a mezőgazdaságnak 
munkáskezekre s amikar sok csa-
ládból hiányzik a férftamnkaeri. 

flangsnlyozal kívánják ezek a diá-
kok, hogy sem élelmezésben, sem 
lakásban, szállásban nem akarnak 
különbéi, mint amit az a szegény 
család éppea adni tnd. 
A Nemzeti Parasztpárt szegedi ke-

rületi vezetősége kéri lebát a paraszt-
ságot, hogy akinek szüksége van nyári 
munkájúhoz segítségre s vállalni tud 
iák három hétig a* élelmezést és 
szállásadást (a legszerényebbre gon 
dolunk), jelentse be julius 19-éig a 
pártnál (Szeged, Battbyány-u. 4). Az 
a feltételük volna még a diákok-
nak, hogy egy-egy parasztcsaládnál 
ketten legyenek. A kérelmezők között 
két egyetemista leány Is van. 

Az egyetemistáknak e i a kis es 
porija, ba vállalkozások sikerül, való-
ban kiverni részét a rohaatmnakibóL 
Legyen ez a vállalkozás eaak kezde-
ményezés. Várjak a diákság további 
Jelentkezését! 

Megál lap í tot ták a ffonfosabb élelmiszer 
cikkek legmagasabb fogyasztói árát 

Csongrádmegyében 
(Szeged, julius 13) Karácsonyi Fe-

renc főispán, Csongrád vármegye, to-
vábbá Szeged és Hódmezővásárhely 
törvényhatósági joga városok közel-
látási kormánybiztosa rendeletet 
adott kl a legfontosabb élelmicikkek 
árának megállapításáról. A főispán 
rendelete szerint mindhárom törvény-
hatóság terűietán a kenyér ára 8 
pengő 50 fillér. A burgonya árát 
kilónkint ' tengőben, a sovány ser-
tés árát 45- fcngőben, a kövér sertés 
árát pedig ax I.t II. és III. rendű 
kategóriákban 38, 35 és 32 pengőben 
állapítja meg a főispán rendelete. 
A sovány liba fogyasztói ára 100 
pengő, a termelői ár 95 pengő. A kö-
vér liba fogyasztói ára 150 pengő, 
a termelői ára 145 pengő kilónkint. 
Sovány kacsa 95—100, kövér kacsa 

145—150, pulyka, gyöngytyúk és tyúk 
85—90, csirke 95-100 pengő kilón-
kint. Egy kiló tojás ára 100 pengő. 
A tej fogyasztói ára 10, tejszín 40, 
vaj 170, tehéntúró 32, juhgomotya 
90 pengő. 

A főispán rendeletét megkapták az 
összes érdekelt hatóságok és hivata-
lok vezetői. A rendelet a következő 
felhívást Intézi a hatóságok vezetői 
hez: i f i 

»Felbivom a2 érdekelt törvényható-
ságok első tisztviselőif, hogy jelen 
határozatomban megállapított árak-
nak minden rendelkezésre álló esz-
köz utján történő közzétételéről, va-

IIamint azok betartásának rendészeti 
szerveik ntján történő szigorú ellen-
őrzéséről haladéktalanul gondoskod-
janak.« : f ' 

II közoktatásügyi miniszter rendelete 
a középiskolákba való a] felvételről 

Mindenkinek tehetsége szerint heti érvényesülnie 
tudja, igen fontos kérdés, bogy a nép 
egyetlen tehetséges tagja, gyermeke se 
kallódjon el, hanem képességeinek 

(Budapest, julius 13) A vallás és 
közoktatásügyi miniszter rendeletet 
adott ki a népiskolák és a középfokú 
iskolák tanulói felvételének szabályo-
zásáról. A rendelet célja, hogy a jövő-
ben ne a szülök társadalmi helyzete, 
vagy anyagi ereje legven a döntő a 
gyermek iskolázása tekintetében, ha-
nem a tanulók képessége és tehetsége. 
A gimnáziumokban, polgári iskolában 
és középfokú szakiskolában legmegfe-
lelőbb tanulók számára kell biztosi-
tant a helyet, hogy ezentúl a kellő 
anyagi erővel nem biró, tehetséges, 
értelmes gyermekek a képességüknek 
megfelelő helyre kerülhessenek. 

A képességmegállapiló vizsgálatokat 
egyidöben és bizonyos módon fogják 
lefolytatni a Főváros Képesség vizsgáló 
és Pályaválasztó Tanácsadó részvételé-
vel a gimnázium, a polgári iskola is-
kolai és népiskolai pedapógusokból 
alakított vizsgálóbizottság előtt. Mind-
ezt még az uj tanév megkezdése elölt 
szeretné a miniszter vidékre kiterjesz-
teni és végrehajtani a Magyar Pedagó-
gusok Szabad Szakszervezetének közre-
működésével 

Ez az első lépés az iskolázás demo-
kratikus átalakításához. Mindenki érzi, 

Szeged Váras] Színház 
Igazgató: Dr Bárányi János 

Műsor: 
Pénteken, szombaton, vasárnap 

hétfőn, kedden: T a t á r j á r á s . Ope-
rett 3 felvonásban. 

Vasárnap, 15-én délután 3 órakor 
Radnólhy Eva felléptével: S z i á k l k 
a z a s s z o n y , 

megfelelő helyet biztosi (hasson a tár-
sadalomban. 

Valóban ez utóbbiakban igaza van 
a közoktatásügyi miniszter urnák, 
mégis sok és nagyon komoly aggoda-
lomra ad okot ez a rendelet. Többek 
kőzött arra, hogy eddigi iskoláztatási 
rendszerünk iskolaszervezetünk meg-
mentését szeretné elősegíteni Reméljük 
azonban, hogy a tervezett nagy mun-
kát (képességvizsgálat, stb.) végrehajt-
ják is, csak egy évre szóló, nagyon is 
szükségmegoldásnak tekinti azt a mi-
niszter nr is. 

OPTIKA 
f o t o , 
o r v o s i m l l i z e r , 
b e t e g á p o l t f ü 

Megnyílik Kárász-u. 14 
i ulius 16-án. 

béreket és egyéb kiadásokat. Ahhoa 
tehát, hogy a romok eltakarítása után 
megindulhasson az országépitö mun-
ka, a társadalom minden rétegének a 
legmesszebbmenő támogatására van 
szűkség. Ezért ismételten felkérjük 
az iparosságot, hogy a rohammunka 
megváltási ősszegét az Ipartestület 
hivatalában mielőbb befizetni szíves-
kedjék. Azt szeretnénk, ha a munkás-
ság mellett a kisiparosság Is százszá-
zalékban lámogati.á az újjáépítést, 
mert ezáltal önmagunkon Ls segítve, 
megrövidíthetjük a háború okozta 
szenvedéseket. Miután a befizetések-
ről nyilvántartást vezetünk, módiink-
ban less ellenőrizni, kl nem teljest-
tette az elöljáróság egyhangú határ*-
zatáL 

Ai Hb5ftisT 

SPORT 
Vasárnap fél 5 órakor az Uiaoj— 

MaDISz kosárlabdamérkózés nem a 
Vasutas-stadionban, hanem a Hunyadi-
téri sportpályán lesz megtartva. 

Országos sportnap Szegeden 
Julius 29-én Szegeden országos 

sportnap lesz. A nagyszabású esemény 
részleteinek megbeszélése céljából 
mint a Nemzeti Sport Központ délvi-
déki megbízottja, felkérem az összes 
sportágak képviselőit, (futball kerületi 
és ifusági szövetségi kapitányai, atlé-
tika, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz, 
uszas, birkózás, box, torna, iskolák 
testnevelési tanárai, stb, MaDISz, D» 
mokratikus Nők Ifjúsági Szövetség* 
Munkássport Szövetség, stb), hogy ' va-
sárnap délelőtt fél 12 órára a DLASf 
helyiségében Szeged, Szent Ignác-nlai 
6, jelenjenek meg. 

Hornyai Tibor. 
Zrlayl üreg fiuk-Vasutas üregfial 

futballmérkőzés lesz szombaton esti 
fél 7 órakor a Vasutas-pályán 

Nagykereskedők! Fűszeresek! 

Befőzőhártyát 
legolcsóbban szállít a 

F a l a d ! B o r k e r e s k e d e l m i k fL , 
Budapest VIL, Dob-utca 106-

Kérjen ajánlatot f 

Az olvasó postája 

Felhívás az iparasokhez 
Ezúton kérjük mindazokat az ipa-

rostársakat, akik a rohammunkában 
eddig még személyesen nem vettek 
részt, hogy az elöljárósági határozat-
tal felajánlott 10 órai munkaidőt 120 
pengő befizetésével megváltani szí-
veskedjenek. Miután a vasúti kocsik 
és mozdonyok javításához és helyre-
állításához megfelelő és állandó szak-
emberek már be vannak állítva, 
nincs szükség arra, hogy az iparosság 
személyesen vegyen részt a munká-
ban, ellenben szükség van a meg-
váltási összegre, mert az e cimen be-
folyt összegekből fedezik a munka-

Egy most hazatéri deportált Írja 
«t sorokat, akit a szegedi közellátás 
nem tart egyenlőnek az ilthonmara-
dottakkal. Hazatérésem után megkap-
tam élelmiszcrjegyeimet, melyekre 
ecet Is járna a fűszeresektől. Mikor, 
ki akartam váltani, már sehol sem 
lehetett ecetet kapni, mért kifogyott 
és azóta már eltelt több mint egy, 
hónap és még mindig nem kapok. 

" Ha volna pénzem, megvenném feke-
tén, mert ugy lehet korlátlan mennyi-
ségben kapni, na de egy deportált, 
aki semmijét sem találta meg, most 
nem adhat 100 pengőt egy liter ecet-
é r t Azt hiszem, a közellátási hivatal-
nak lenne kötelessége gondoskodni 
arról, hogy azok, akik annyi szenve-
désen mentek keresztül, mint mi, de-
portáltak, minden körülmények kő-
zött megkapják a minimális fejadago ' 
kat. Ezúton szeretném felhívni az il-
letékesek figyelmét, hogy sürgősen in-
tézkedjenek, bogy az általuk kiadoll 
jegyek ne kallódjanak el, hanem be-
válthatók legyenek. Egy deportált. 

Jugoszláv-magyar ifjúsági találkozó 
julius 15-én. Nagy sportbemutató. 


