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Rajk László Szeged dolgozói között 
Szolgálatos gyógyszertárak 

Nyilassy A. bérlő Kotsis Kálmán, R6-
mai-körut 22, Barcsay Károly, Tisza 
Lajos-körut 32, ilulcsu Barna, Kálvá-
ria-tér 7. 
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— Nyolcévi fegyház szándékos em-
berölés mialt Még 1943 októberében 
történt, hogy Dinnyés László földmű-
ves, aki hosszabb ideje vadházasság-
ban élt özv. Almás Illésnével és napi-
renden volt közlük a veszekedés* egy 
alkalommal késsel támadt vadházastár-
sára és több szúrást ejtett rajta. Az 
asszony sógora felelősségre vonta Diny-
nyést, aki erre nekiesett és annyira 
megverte, hogy Pálfi sérüléseibe bele-
balt. A törvényszék most tárgyalta 
Dinnyés László ügyét és szándékos em-
berölésben mondotta ki bűnösnek és 
ezért * évi fegyházra és 5 évi politikai 
jogvesztésre ítélte. \ büntetésből egy 
évet kitöltöttnek veit a törvényszék. 

— Népbiróság elé kerül a szegedi 
nyilas keretlegény. A szegedi rendőrség 
politikai osztálya elfogta és letartóztatta 
Hajlik Mihály szegedi nyilast, aki 
l'eslrc való menekülése után kapuőr 
volt az Andrássy-uli nyilas hüségh áznál. 
Nyilas karszalaggal es egyenruhában 
járt, revolvere és puskája is volt. Zsidó 
századokat több esetben kisért a gettó-
ból 100—150-cs csoportokban a budai 
téglagyárba. A kivégzett zsidók holmijai-
ból ő is kapott és valószínűleg o is 
részt vett a kivégzésekben. Hajtik Mi-
hályt népbiróság elé állítják, ahol majd 
felelni fog tetteiért. Ugyancsak letartóz-
tatta a politikai rendőrség Kállai István 
pesti fasiszta újságírót, aki szintén a 
népbiróság előtt fog felelni tetteiért. 

— Leventékkel akarta feltartóztatni 
n Vörös Hadsereget. Halta Endre vár-
megyei tisztviselő, aki a háború alatt 
tartalékos főhadnagy volt, felfegyverez-
te a makói leventéket és kivezényelte 
őket a makói határban harcoló Vörös 
Hadsereg ellen. Hunéért augusztus 
17-én vonja felelősségre a makói népbi-
róság. 

x Tánc minden vasárnap és osülör-
lökön Gárgyánnál, Rákúczi-u. 11. 

x Meghívó a Szegedi Texliikercs-
frrrtők Beszerzési Szövetkezeiének au-
gusztus G-áu délulán 5 órakor Szege-
den, az iparosok és kereskedők sza-
badszervezclének Lechner-lér 6. szám 
a!a!li székházában tartandó alakuló 
közgyűlésére. Az alapító tagokai: és az 
érdekelteket tisztelettel meghívja a 
Icxtilszakosztály elnöksége. 

x Halálozás. Bakay Mihály Tamás 
oki. m. gazda, állami gazdaságii tanár 
március 4-én megnalt. Az engesztelő 
szentmisét julius 30-án, hétfőn reggel 
X órakor mutatjuk bc a fogadalmi 
ifmplomban. 

x Eljegyzés Sopsich Matild és Fa-
rag ') József 26-án tartották eljegyzésüket. 

x A Szakszervezeti Bizottság értesíti 
ez összes szakmák vezetőségét, hogy a 
Szociáldemokrata Párt vasárnapi, 29-én 
délután 5 órakor tartja pártházavató 
ünnepségét s erre szeretettel meghívja 
nz elvtársakat. Kérjük a pontos megje-
lenést. Szentháromság-utca 5. sz. alatt. 
Szakszervezeti bizottság. 

x A Délvidéki Iparosok ét Keres-
kedők Szabad Szervezete értesiti tag-
jait, hogy ju l ius 29-én nem tart hivata-
los órát. Továbbá kérjük tagtársainkat, 
hogy az ünnepélyen minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Gyülekezés 
délelőtt fél 8 órakor a Marx-téiren 

Fűszeresek / 
Cukorkások I 
Cukrászok ! 
cukorka és csokoládé, krumplicukor 
nagyban Ismét kaphatók, salamint 

cukrászipari nyersanyagok is 

Molnár 
cukorka 
nagykereskedés 
Budapest VII., Thököly-ul 14. 

Szeretettel köszönt jük és várjuk 
kedves v e v ö h i k e t e t . 

Pártunk központi vczclőségé-
nek tagja, a budapesti kerület 
polilikai vezetője.. Rajk László 
elvtársunk lesz julius 29-iki ün-
nepségünk második szónoka. 
Rajk elvtársunk a magyar mun-
kásmozgalom ismert vezető alak-
ja. Az egyelem padjairól elül-
dözte a reakció, nem bocsái-
lollák meg neki az ötvös-kollc-
giumban folylnlott szervező szo-
cialista munkáját. Épitőmunkás-
sá képezte át magát, rövidesen 
a magyar, elsősorban a buda-
pesti építőmunkások körülrajon-
gott vezére. Az 1934-est általa 
megszervezett budapesti épitő-
sztrájk ulán illegalitásba kellelt 
mennie. 

Külföldi munkássága sok se-
gítséget jelentett a magyaror-
szági, kommunista mozgalomnak. 

Sokévi börtönszenvedés ulán 
1944 kora őszén került ismét a 
Magyar Kommu tisla Párt élére. 
A legnehezebb, a legsúlyosabb 
terror Idején vezette pártunkat, 
szervezte a ntngvar ellenállást 
Hillerék elten. 1914 október ele-
jén Rajk elvtársunk kezdemé-
nyezésére jött létre már lllcgátl-
lásban a kél munkáspárt és a 
szakszervezetek hnret egysége .0 
annak a történelmi okmánynak 
szerkesztője Is, amelyei a Ma-
gyar Front pártjai programkén! 
lellek magukévá a Lakatos-kop. 
mány Idejében. 

Szálasiék elhurcolták, május 
elején tért csak vissza a magyar 
dolgozók nagy öröme és ünnep-
lése kőzött. Szeged dolgozói 
nagy szeretettel várják Rajk elv-
társat, pártunk vezelő harcosát ií 

Hétfőtől kezdve 3 pengő a villamosjegy 
A város egy pengővel részesedik a jegy árából 

3 pengőért lehel utazni a szegedi villa-
moson. Az uj tarifa hétfőn lép életbe. 

Tekintettel arra, hogy a villamos-
vasút tulajdonképpen még városi ke-
zelésben van, mivel az üzem vezető-
sége az ősszel elhagyta a telepet, az uj 
jegyár egy része a várost illeti. Olyan 
megegyezés létesült, hogy a város egy 
pengőt kap a vitaldijakból, a Szegedi 
Közúti Vaspálya Rt. pedig, amely mi-
niszteri intézkedés folytán ismét be-
folyik a villamos ügyeinek intézésébe, 
2 pengővel részesedik. 
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(Szeged, iulius 28) A szegedi villa-
mos hétfőtől kezdve ismét megdrágul. 
Az illetökes minisztérium az üzemanya-
gok és a személyzeti fizetések emelke-
dése miatt engedélyt adott a villamos-
vasút igazgatóságának, hogy a jegyek 
árát háromszorosára emelje. Amint 
köztudomásu, eddig 1 pengő volt a vil-
lamosjegy egységes ára, vagyis nem 
volt semmi különbség a vonaljegy és 
az átszálló ára között, a szakaszjegyet 
pedig ugyanekkor eltörölték. Az egy-
séges jegyár most is megmarad, de 
háromszorosára emelik, vagyis ezután 

Két hét maíva megkezdik 
a beszolgáltatott rádiókészüléhek 

szétosztását 
(Szeged, julius 28) A tavaly ősz-

szol beszolgáltatott rádiókészülé-
keknek visszaadása rövidesen meg-
kezdődik Szegeden. A rádiókészü-
lékeket ezideig egy közraktárban 
őrizlék, most valamennyit a vá-
ros rendelkezésére bocsátották. A 
polgármester ugy intézkedett, hogy 
a készülékeket szállítsák a város-
házára és a rendőrség vegye szám-
ba azokat. Ha a szállítás befejező-
dött és a számbavétel,. a rendsze-
rezés, minőségi felülvizsgálás meg-
történt, megkezdődik a szétosztás. 
Ez a munka körülbelül két hetet 
vesz igénybe, ezután megkezdődik 

a széfosztás a jelentkezés sorrend-
jébeii. A cél az, hogy mindenki 
minél előbb hozzájusson saját ké-
szülékéhez. 

Többek érdeklődésére ezúton is-
mélelíen közöljük, hogy a posta 
megkezdte a rádióengedélyek ki-
adását. Akinek van már rádiója 
és beadta az engedély iránti ké-
rést, dc az engedélyt nem kapta 
még meg. Szűcs Endre postafő-
igazgató kijelentése szerint nyu-
godtan rádiózhat, piert a kérés 
beadását ugy veszik, mintha az il-
letőnek lenne rádióengedélye. 

—oOo— 

Tíz deka cukrot kapnak 
az A-tejjegyesek ós akiknek ötóven 

aluli gyermekük van 
Osztás: vasárnap reggel 8 óraker a Népbank épületének árkádsara alatt 

(Szeged, julius'28) Jelentettük, hagy 
Vas Zallán elvtárs székesfővárosi pol-
gármester Dénes Leé elvtárs, helyel-
les polgármester kérésére 13 mázsa 
cakrol engedett ál Szegednek a Ma-
gyar Kommunista Párt vasárnapi ün-
nepsége alkatmából. A cukor egyrésze 
már megérkezett és vasárnap kiosz-

tásra kerül. Az oszlást a közellátási 
hivatal végei el vasárnap reggel 8 
órakor a Népbank Széehenyl-lérl épü-
letének árkádsara alall. Az »A« lejje-
gyesek és mindazok, akik Igazola! 
tudják, hogy öt éven alatt gyermekük 
van, tiz deka enkrot kapnak Ingyen. 
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Színház Művészet 
Szegedi színészek nrtlsora 

a népünnepélyen 
STIDIóMrSOR: 

3 órakor: Ifj. Kővároy György sa-
ját humoros verseiből ad elő. IloUy 
Éva: Sauson az »A«.-betüről. Bcnkő 
Miklós szaval. Pclrovics Erzsi éne-
kel a >Cigánybai-ó«-ból. Sugár Jenő 
kuplczik: »Fgy f é r j emlékiratai* és 
lAtiyuskám, le édes*. Czimer István 
énekel; »Kacngj Bajazzo* és ...Hazám, 
hazám*. Kísér L. E. 

S érakor: Gálhy. Pál énekel: jNln-

csen pénzem, se dohányom*, ».Te 
vagy a legény, Tyukodí Pajtás*. Deák 
Pálma énekel: >Tosca imája*. A »Pa-
raszlbecsülcti-ből Szantuzza áriája. 
Köváry Gyula humoros jelenete. Nagy 
Erzsi humoros kupiéi. Sugár László 
énekel: Szép eslénk van* és szaval: 
»IIol voltul?* Irta: Donászy Káinián. 
Rácz Zoltán cselló: Boccherinl: B-dur 
Celloconccrt I. létei. Zongorán kisér: 
Láng Etelka. 

0.30 órakor: Petur Ilka énekel n 
»Cigányprimás«-ból. Szaval: .Imád 
ság*. Irta: Szép Ernő. Káldor Jenő 
énekel: »Zdraslulyc Tovaris*. Rad 
nólhy Éva énekel: »Messze a nagy 
erdő*. Raduólhy, Éva és Hallét Sán 

doí duettje: CsajkovszYy: (Diadalma* 
asszony* operettből. Hallcr Sándor 
éuekel: »Rózsnlcvél«. 

8 árakor: Sugár Mihály és Nagy 
Csilla duettje a .Viktória* cimü ope-
rettből: tTynkocskámc. Sugár Mlhólj 
kuplézík: (Böböbőske*. Kiskút Jánoa 
kumcdalokat énekel. Kisér: Boldizsáfi 
Kálmán és cigányzenekara. Adám Év» 
szaval: Ady Endre: (Fölszállott a 
páva* és »Uj vizeken járok*. Márki 
Júlia énekel: Puccini: .Bohémélete 
cimü operájából .Mim! áriáját . Hu-
bay: .Creinonal Iiegedüst-ből (Ma-
dárdal*. Kisér: Láng Etelka. 

Közben grnrnofonhangverseny is hí-
rek. 

A sátraknál a Szegedi Városi Szín-
ház művészet scgi'.cnek kiszolgálni éa 
a hangulatot emelni, • 

A Nemzeti Sztnhás vasárnapi elő-
adásaira jegvek a Városi Szinbáz pénz-
táránál is kaphatók. 

Mozik műsora: 
Kerzá Mozi: 
Ma Texas IJ^ (A száguldó fantom) 

Azonkívül: Maiirt-krónika. 
Belvárosi Mozi 
Ma és mindennap bemutatjuk a ma-

gyar filmgyártás reprezentáns alkotá-
sát Szováli Éva cimü filmet, Karády, 
Jávor, Lehotai főszereplésével. Ezt meg-
előzi a MA Fi RT budapesti k.ónikája 

Széchenyi Mozi: 
Ma és mindennap álípaag, a fekete 

sznllán. Főszereplő Gary Cooper. 

S P O R T 
A v a s á r n a p i s p o r t p r o g r a m 

r é s z l e t e s m e n e t r e n d j e 
A vasárnapi nagy sportür.ncp mú« 

sora vasáruap délelőtt fél 12 órakor a 
gyűlés után kezdődik. F.tső szám less 
egy görög-római birkozótemutaló má-
sodik egy szubadstilusu bemutató, a 
harmadik ökölvívó bemutató, amelybea 
négv pár vesz részt Bodai József, a 
MaÍMSz-ökölvivók vezetője ezúton hivja 
fe! boxolóit, hogy jelenjenek meg a 
bemutatóu teljes számban 

Délután a Vasutas-stadionban Sze-
gedi ifi válogatott—MaDISz válogatott 
futbailmérközésssl kezdődik a sport-
program. A mérkőzés 2x30 perces iesz, 
hogy jusson idő a többi számokra is. 
Egynegyed 4 órakor súlyemelő ver-
seny, fél 4-kor allélikai verseny, majd 
Szeged-Vidék, uiáca pedig Münkásvá-
loga'ott—Társadalmi válogatott kosár-
labdamérkőzésre kerül sor. Fét 5-kor 
lesz a Szeged-Vidék válogatott fulball-
mérkőzés. amelyre a Délmagyaror-
szágban jelzett összeállításban szere-
pelnek a csapatok. 

—oOo— 
Az SzMTE köszönete. A Szegedi 

Munkás TE a hadműveletek soráii meg-
rongálódott és elveszett sportfelszere-
lései újítására sportalapot létesített. A 
sportalapra Zwickl István 11 labdarugó 
dreszt, a Szegedi Kenderfonógyár BL 
2930 pengőt készpénzben, 236t P 62 fil-
lért áruban és a Győri Gyula és Fia 
kefegyár 1000 pengőt adományozott, 
amit ezúton is hálásan köszön a spor-
toló ifjúság mindkét neme nevében • 
vezetőség. 

Felhívják a vidékről Szegedre ér-
kező sportolókat, bogy elszállásolásuk 
és egyöntetű étkeztetésük céljából Sze-
gedre való érkezésük után a Nemzeti 
Segély Kálvária-utca 10. szám alatti he. 
lyiségében azonnal jelentkezzenek. 

—oO°— 
A DLASz Iflvá.egalelt vasárnapi 

csapatában Ludvig helyett Kovács 
(SzAK), Sebella helyett pedig Laczl 
(Móraváros) szerepelnek. 

S Z É C H É N Y I M O Z I 

G A R Y C O O P E R 
az izgalmak filmjében az exotitos 

filmcsodában. 

H L I P f l R G 
a fekete szultán 

Azonkívül: Rákosi Mátyás 
Miskolcon, filmhíradó 

Az elftaUsok &, liáremnegyel í 
és tél 7 óraker kezdődnek. 


