
2 D É L ' M A G Y A K O H 8 2 U Q 1946 á p r i ' i s 27 

Tito marsall Délbácskában 
(Belgrád, április 26.) Délbácska nem-

rég még némellakta vidékét járta be 
gépkocsin Tito marsall. Bácská-
p a ián ka környékén egy telepes közsé-
get látogatott meg, ahol nagy érdek-
lüjdésseí hallgatta meg a telepesek 
munkájáról a jelentést és a kővetke-
zőkben válaszolt: 

— Győztünk a háborúban és győzni 
fogunk az ország .kiépítésében ájs. Jobb 
és szebb országot építünk, mint ami-
lyen volt. Amikor a háború befejező-
dött, nem volt semmink és most ime, 
még egy év sem telt el, máris láthat-
játok mi mindent ertünk el. Ki tette 
ezt? A nép, mert tudta, hogy önma-
gáért dolgozik. Még sokat kell dol-
goznunk, de ma mindenki dolgozik és 
ennek meg lesz a gyümölcse — fe-
jezte be beszédét Tito marsall. 

Munkás k n l t a m r s e n y 
Szegeden 

(Szeged, április 26) 28-án délután fél 
5 órai kezdettel a Dohánygyár u tonnán 
díszített nagy kultúrtermében rendezi a 
MKP kulturgárdája, a szakszervezeti kul-
turgárda bevonásával kulturversenyét. 

A kulturversenyen, mely színjátszásból, 
dal- és szavaíókorus, egyéni ének, szava-
lat és táncszámokból áll, tiz kutturg >rda 
mérkőzik. A verseny színvonalára jellemző, 
hogy á következő darabok kerülnek be 
mutatásra: Hans Sachs: A szatócs batyuja 
(Gázgyár), Móricz Zs.: Mint a mezőn k 
virágai (Szegedi Kenderfonógyár), Móricz 
2s: Dinnyék (Dohángyár). József Attila-Dar-
vas: Csoszogi (Rókusi MKP), Balla: Hiéna-
járás Donvölgyében, részlet (Móravárosi 
MKP) 

A verseny érdekessége még, hogy egy 
és ugyanazon jelenetet, pld. Szimonov: 
Orosz emberek cimü drámájának egy ré-
szét a Gázgyár és Felsővárosi MKP kultur-
gárdája egymásután játsza el, ugyanígy 
Gádor Béla: Idill tréfáját a Moravaros es 
Gázgyár, Kedrov: „Veszett kutya" drámai 
jelenetét Rókus és Móraváros. Nagy küz-
delmeket igér az egyéni verseny is. Cigány-
zenével kisert népdal előadásban Schüss-
ler Károly (Kenderfonógyár), Bárány Pál 
(Rókus), Hajduné Tuza Irén (Dohánygyár), 
Nagy Margit (Róku3). Szavalatban: Nagy-
györgy Mária (Kend erfonógyár), Bárány 
Pálné (Feisőváros), Mison Ilona (Móra-
város), Varga János (Gyufagvár), Kovács 
Antal (Rókus), Feketü Rózsi (Dohánygyár), 
Bereg Kató, Gulyás Pál (Újszeged). Mü-
daléneklésben: Oláh Gy. és Mária (Felső-
város), Nagy Margit és Stein Gy. (Rókus), 
csoportos dal- és szavalókórusban Orion-
bőrgyár, felsővárosi MKP és móravárosi 
MKP küzdelme, valamint Gazdik Gizella 
táncszáma lesz művészi élmény. A zsűri-
ben Tombácz Imre nemzetgyűlési képvi-
selő, Komócsin Mihály, Gábor Arnold és 
Enczi Endre újságírók, Leho'ay Árpád 
színigazgató, Benkő Miklós, a Nemzeti 
Színház tagja és dr. Szécsi elvtárs vesz 
részt. Bevezető beszédet Balla Fe-
renc, mérnök, MKP szegedi szervezné-
nek kulturvezetője, összekötő szöveget 
pedig Pipicz József mondja. A népi de-
mokratikus kulturprogram megvalósításá-
nak fontos állomása lesz a vasárnapi mun-
kaskulturverseny. 

Az ország ipari dolgozói becsülettel 
veszik ki részüket az újjáépítésből. Hétről-
hétre emelkedik a termelés és a demo-
krácia is ilyen iramban erősödik. Mun-
kásaink azonban tudatában vannak, hogy 
a tudás hatalom. A demokráciában mint 
a hatalom birtokosai, mindent elkövetnek, 
hogy a tudás birtokában a hatalmat he-
lyesen es épitő irányba tudják gyakorolni. 

A MKP kulturgárdáinak versenye is 
munkásaink felemelesét, tanitá át célozza. 
Öntudatos munkásaink kezdeményezésének 
reméljük, folytatói és kővetői is lesznek. 

BELVÁROSI MOZI Telefon: 
6-25. 

Szombattól bemutatja a METRÓ film-
gyár legújabb produktumát 

Joe Smitb az amerikai 
c. hallatlanul izgalmas kémfilmet. 

A pompás kisérő műsort 
Stan és Pan a kutyaszorítóban 

legújabb bohózatát 1 
Továbbá a legédesebb színes trükkfilmet 

R hős kandúr 
Előadások kezdete: 3, 5 és 7 órakor 

Nem szednek hídpénzt a munkásság ünnepin 
M á j u s 1 ü n n e p e m i a t t k e d d e n t a r t j á k a p i a c o t 

(Szeged, április 26) A készülődés 
jelei azt mutatják, hogy az idei má-
jus 1. méreteiben felülmúlja tavalyi 
nagy tömegmegmozdulást is. 

Á délutáni népünnepélyre lelkes 
készülődések folynak. Vasárnap dél-
után a dohánygyár kultúrtermében 
lesz a rnunkásgzervezeíek kulturver-
senyé és az ebből kikerülő legjobb 
számok kapnak helyet a május 1-i 
kulturprogramon. Az orosz parancs-
noksággal egyetértésben a vasúti hid 
május 1-én 12 és 3 óra között el lesz 
zárva a vasúti forgalom elől és az 
Újszegedre való tömeges átvonulás 
biztosítva, lesz. 

A Magyar Kommunista Párt ren-
dezőgárdája Répás Ferenc elvtárssal 
az élen mindent megtesz, hogy biz-
tosítsa a felvonulás és a népünnepély 

rendjét, valamint zavartalan lefolyá-
sát. 

Május l-nek, a munkásság ünnepé-
nek nagyszabású megünneplésére Dé-
nes Leó elvtárs, polgármester i.'> 
megtette azokat az intézkedéseket, 
amelyek a város részéről szükségesek. 
Intézkedett a polgármester, hogy a 
szerdai piacot helyezzék át keddre. 
Szerdán még a vasárnapi rend sze-
rint sem tartható piac. Elrendelte to-
vábbá Dénes elvtárs, hogy május 1-én, 
amikor, mint tudvalevő a munkásság 
nagy népünnepélyt rendez az ujsze-
gecli parkban, függesszék f d a hid-
pénzszedést, ugy a vasúti, mint a pon-
tonhídon. A kora reggeli óráktól kezd-
ve este 9 óráig bárki hídpénz lefi-
zetése nélkül közlekedhet Újszegedre 
és vissza. 

Éljen a szovjet-magyar barátság! 
Fegyveres fasiszta szervezkedést 
leplezett le a budapesti rendőrség 

K a t o n a i a l a p o n s z e r v e z k e d t e k — H e t v e n e n a r e n d ő r s é g 
ő r i z e t é b e n 

Nagy Ferenc minisztereinők 
nyilatkozata a szövetkezetekről 

(Budapest, április 26) Péntek délelőtt 
Nagy Ferenc miniszterelnök 120 főből álló 
páüközi küldöttséget fogagott, amelv a 
Hangya-szövetkezet ügyében kereste fel a 
miniszíerelnöLöt. Nagy Ferenc miniszter-
elnök hangoztatta a küldöttség előtt hogy 
a szövetkezet t-s azok az intézmények, 
amelyek a parasztság garasain jöttek létre, 
továbbra is megmaradnak és gondoskod-
nak arról, hogy a parasztság ne szenved-
őn kárt. Ne rontsuk e! a szövetkezeti gon-
dolatot — mondotta a miniszterelnök —. 
ízt á gondolatót, mely hivatva van arra, hogv 
a jövőben a magyar gazdasági élet egyik 
legerősebb tényezője legyen. A miniszter-
elnök továbbá hangsúlyozta, hogy ő maga 
szövetkezeti ember és megnyugtatta a 
küldöttséget, hogy ebben a kérdésben 
állásfoglalása a legtárgyilagosabb lesz, 
A küldöttség köszönettel és megnyugvás-
sal vette tudomásul a miniszterelnök ki-
jelentéseit. 

Nyolcvannégy százalékod 
szénáremelés 

(Budapest, április 26) A gazdasági fő-
tanács a szén szorzószámát a mai napon 
2,732.000 ről 5,034 000-re módosította. Ez 
64 százalékos emelésnek felel meg. 

Budapest, április 26. (Saját tudósí-
tónk telefon jelentése.) Budán a II. és 
III. kerület területén az utóbbi időben 
iaz a hir kapott lábra, hogy uj, nagy 
erőkre támaszkodó párt alakult és 
erősen felfegyverzett titkos zászióa]j 
is alakult. Az elterjedt hirek alapján 
megindult a nyomozás és a budapesti 
rendőrség politikai osztálya váratla-
nul lecsapott a szervezkedőkre. Meg-
állapították, hogy egy Folly Gábor ne-
vű állítólagos volt újságíró áll a szer-
vezkedés élén, aki egy ideig a Függet-
len Kisgazdapárt második kerületi 
csoportjának ifjúsági szervezetét ve-
zette. Még tavaly alapította meg a 
földalatti szervezkedést és ebbe több 
barát ját bevonva, a Magyar Szo-
cialista Párt nevet vették fel. A szer-
vezet katonai alapon alakult meg. 
Folly kinevezte magát alezredesnek i s 
zászlóáljparancsaoknak. Ennek alap-

ján tiszti parancsokat, sőt hadparan-
csot adott ki. Megalakulásuktól kezd-
ve robbanószereket és fegyvereket 
gyűjtöttek. Folly lakásán, egy budai 
villában a házkutatás során a rend-
őrség valóságos kis arzenálra buk-
kant. Elgondolásuk az volt, hogy elő-
ször katonai alapon megszervezik az 
egész országot, majd később felfegy-
verzik az egész társaságot. Ugyanak-
kor a merényletek egész sorát is ter-
vezték. A Sigray-birtokon és a her-
cegprímás egyik birtoktestén akarták 
megvetni szervezetük alapját. Mind-
nyájan álneveket használtak és nem 
riadtak vissza röpcédulák és rémhírek 
terjesztésétől sem. 

A szervezkedés 70 tagját, köztük a 
»vezért?: Folly Gábort a budapesti 
rendőrség politikai osztálya máris őri-
zetbe vette. 

Zalka Máté emlékének áldozott 
a szovjet iróklub 

| (Moszkva, április 26) Április 23-án a 
szovjet iróklubban emlékestet rendeztek 
Zalka Máté születésének 50-ik évfordulója 
alkalmából. A szovjet irók visszaemléke-
zéseikben beszéltek Zalka Máté életéről, 
méltatták a spanyoi szabadságért történt 
hősi halálát. Zalka Máté 1896-ban Ma-
gyarországon született, egész életét a ma-
gyar nép szabadságáért és a világszabad-
ságért foivó küzdelemnek szentelte. Iró volt, 
de ha kellett fegyvert fogott. 1916-ban, 
mint hadapród, orosz fogságba esett. Szi-
bériában partizánosztagot szervezett és a 
polgárháborúban tevékeny részt vett az 
ifjú szovjet köztársaság oldalán. Amikor 
1926 nvarán kitört a spanyol polgárhá-
ború, Zalka az elsők között utazott oda, 
hogy a spanyol nép becsületéért és sza-
badságáért harcoljon. A nemzetközi dan-
dár élén ő aratta azaelső győzelmet, 1937 
nyarán egy gépkocsiban lövés érle és 
meghalt. 

Ma délután c a l f f ő í - a y ^ i « ] Á e , e s z a K á l v , n ' t é r i székház-
4 órakor ftBllWffl. 111*£S ban, az összes szervezetek-
ben dolgozó elvtársnők feltétlenül jelenjenek meg. Előadó: S z e r é m í 

B o ' f s k a , a budapesti titkárságtól. 

Helypénzmérséklési 
kérnek a piaci árusok 
(Szeged, április 26) A piaci árusok 

népes küldöttsége kereste fel pénte-
ken délután hivatalában Dénes Leó 
elvtárs, polgármestert, Székely László 
elvtárs, a délvidéki iparosok és keres-
kedők szabad szervezete titkárának 
vezetésével. A piaci árusok a piaci 
helypénzfizetés terén mutatkozó sé-
relmeiket panaszolták el a polgármes-
ternek. Előadták, hogy az a piaci 
árus, aki asztalról árusit a legújabban 
felemelt tarifa szerint 2 millió pengőt 
fizet egy négyzetméternyi terület után. 
A legkisebb piaci árusítóhely is két 
négyzetmétert tesz "ki, ennek a 'hely-
pénze havonta 160 millió pengő- Hi-
vatkoztak rá a küldöttség tagjai, hogy 
a legnagyobb Széchenyi-téri cégek 
nem fizetnek ekkora üzletbért. Kije-
lentették, hogy a kisharzonnal dolgozó 
piaci árusok m m birják fizetni ezt á 
magas helypénzt. Hivatkoztak rá to-
vábbá. hogy" a dolognak megvan az a 
káros következménye is, hogy pél-
dául az asztalról árusító gyümölcs- és 

élelmiszerkereskedőket lekényazeriti a 
földre, mert a földön árusítóknak csu-
pán 1 ipíHió pengőt kell fizetni négy-
zetméterenkint. Az pedig, hogy az 
élelmiszerek és gyümölcsök árusítása 
a földön történjék, egészségügyi szem-
pontból rendkívül káros. Kérték a 
felemelt helypénz leszállítását. 

A polgármester megigérte a kül-
döttség tagjainak, hogy megvizsgálja 
a kérdést és a legközelebbi tanácsülés 
elé terjeszti. 

Kedden összeül a nemzetgyűlés 
(Budapest, április 26) A nemzetgyűlés 

április 30-án, kedden 12 órakor ülést tart. 
Az ülés tárgya a további teendők iránti 
intézkedés. 

Nő a szénbányák 
termelése 

(Budapest, ánrílis 26) Az iparügyi mi-
nisztérium jelenti, hogy a magvar szén-
bányák napi teljesítménye az elmúlt htoa 
ok folyamán őrvendelesen emelkedett. 

Április 9-én még csak 1944 vagon volt a 
bánvászati eredmény, április 13-án már 
2070 vagonra e '>elkedett. A napi termelés 
további emelkedése várható. 

Vasbél — paprika 
Vasára Jelzéssel paprikát akart 

csempészni Brnckner vaskereskedő 
(Szegedi április 26) A szegedi gazda-

sági rendőrség Bruckner Elemér, ismert 
Tisza Lajos-köruti vaskereskedő lakásán 
bizalmas értesítés alapján házkutatást tar-
tott. A rendőrsépnek ugyanis tudomására 
jutott, hogy Bruckner „fekete", vagyis mi-
nősítetten paprikát akar elszáliilani Sze-
gedről. Ezenkívül hiányzott még a szállí-
tási engedélye is. 

A gazdasági rendőrség a házkutatás 
során meg is talátt a vaskereskedő lakásán 
mintegy mázsányi magáncsomagolásu 
zacskózott paprikát. A csomagok már 
szállításra készen álltak és .vasáru" jel-
zéssel látták el őket. A rendőrség a pap-
rikakészletet azonnal lefoglalta, Bruckner 
ellen pedig eljárást indított. 

Arzénéi turdsesuszát etettek 
meg két csépai gazdálkodóval 

(Szeged, április 26) A mult hét folya-
mán id. Feh >r Sándor és ifj. Fehér Sán-
dor csépai lakosok turóscsuszát vacso-
ráztak. de röviddel a vacsora után mind-
ketten erős gyomorgörcsöt kaptak. Azon-
nal beszállították őket a szentesi közkor-
házba, hogy sürgős orvosi kezelésben ré-
szesítsék mindkettőjüket. Id. Fehért sike-
rült is meggvógyitani, de ifj. Fehér a kór-
házban meghalt. 

A vizsgálat adatai szerint mérgezés 
tőrtént, mégpedig valaki arzént kevert ed-
dig még ismeretlen okokból az ételükbe. 
Ifjú Fehér Sándor holttestét a szegedi tör-
vényszéki bonctani intézetbe szállítják, a 
szentesi rendőrség bünügyi osztálya pedig 
nyomozást indit a titokzatos arzéngyilkos 
kézrekeritésére. 

Raffay-étterem és kávéház 
Dégel jazzparádé 

Molnár Rózsi énekel 
Záréra reggel 4 órakor Táocf 


