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H I R E K 

NAPIREND 
Május 24. 

Nemzeti Szinház: 7-kor; Denevér. 
(Akciós előadás.) 

Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-
gyed 6 és fél 3-kor : Sser elemből nő 
« ilitem. 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
órakor; KoloUizegt Mndonnn, Sáráival. 

Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és 
fel 8 órakor: 3 mákvirág. 

Somogyi-Könyvtár nyitva 9-tól este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-tö! délután 
4 óráig. 

Muzeum zárva. 

Szolgálatot gyógysftertirafc 

Borbély József Tisza Lajos-körut 

Nagy Gy. örök. K. Hangay Levente 

dr. Boldogasazony-sugftrut 31. Zakxr 

Űrök. K. MAthá Mthftly Valéria-tér 1. 

AM edőpengő mája* 24-6n 

29 300 pengé. 

T. Hirdetőinkhez! 
Közöljük t. Hirdetőinkkel hogy hirdetési 

díjszabásunk a kővetkező: 
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 10 ezer 

adópengő. 
Minden további szó 2 ezer adópengő. 
Vasár- és ünnepnap apróh. 10 szóig 20 

ezer adópengő. 
Minden további szó 4 ezer adópengő. 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 4 ezer 

adópengő. 
Hasábhirdetés mm sora vasár- és ünnepnap 

8 ezer adópengő. 

— Időjárás) lentés- Várható időjá-
rás péntek estig: Kissé élénkebb 
északkelteti, keleti szék többfelé zá-
poreső, zivatar, a hőmérséklet né-, 
hány fokkal süllyed. 

— Az Ujségiróolthon hírei. A va-i 
sárnapi 50. jubiláris hangversenyen a 
Főiskolai Karnarakóius szerepet dr. [ 
Szeghy Endre professzor vezényleté-j 
vet. ünnepi beszédet mond Vaszy Vik-
tor zeneigazgató. — Ma, pénteken 
délután fél 7-kor választmányi ülés. -
Szombaton fél 7-kor a Móra Ferenc-
dij zsűrije ülésezik. 

— Az iparügyi minisztériumhoz ér 
kezett jelentések szerint a győri 
textilmüvek a rombolások újjáépíté-
sének befejezése után megkezdte 
rendszeres gyártását. A gyár készít-
ményei iránt mindenfelől hagy ér-
aekiödés nyilvánul meg, aminek az a 
bizonyítéka, hogy Belgiumból *és Irán-
bői nagy megrendelésre készülnek. 

"" _ KUeacveiimilliő a kenyér. A ke-

resked'eltmi és iparkamarában csütör-
tök déLbcn megtartott értekezleten 
a kenyér szegedi árá t 00 millióban 
szabták meg. 

— istentisztelet a régi zsidó tem-
plomban pénteken este fél 8 órakor, 
szombaton reggel 8 órakor. 

— szökött zsebtoivijt lógtak e i Bu-
dapest en. Csamangó István többszörö-
sen büntetett előéletű, Római-körut 
16. szám alatti napszámost z-ebtolvaj-
lásért még tavaly elfogta a szegedi 
rendőrség, d e sikerült neki a fogdából 
megszöknie. Országos körözés alapján 
Budapesten fogták «i ismét. Közben 
azonban többször követett «i piaci 
lopásokat és egy alkalommal 'teljesen 
kifosztotta vo t vadházastársa laká-
sát is. A budapesti rendőrség bűn-
ügyi osztálya Sziegedre toloncoltitta 
itt pedig kihallgatása után átadták 
az államügyészségnek. 

— Tiltakozó jugoszláv népgyűlések-
Jugoszláviában országszerte népgyü-
léseket tartanak, amelyekben a la-
kosság tiltakozik az amerikai, angoi 
és francia szakértőknek a jugoszláv— 
olasz határra vonatkozó igazságtalan 
javaslata miatt 

Gyilkol a reakció! 

Véres jobboldali felkelés 
két halottal Kunmadarason 

(Budapest, május 23.) Kunmadara-
son mágl a ihét elején egy nép-
birósági tárgyalással kapcsolatosan vé-
res verekedés zajlott le. Néhány szél-
sőjobboldali egyén minden komoly ok 
nélkül összeverekedett több falubeli 
zsidó lakossal. A verekedésnek két ha-
lálos és 18 könnyebb-sulyosab' sebe-
sült áldozata van. 

A vidéki politikai rendészeti osztály 
vezetője fegyveres kísérettel szállt ki 
a helyszínre a nyomozás lefolytatásá-
ra. A verekedés, hir szerint, egy le-

venteoktató személyével kapcsolatban 
tört ki, akit Karcagra idéztek be a hép-
birósághoz tárgyalásra. A leventeokta-
tót mintegy ötszáz, kapával, kaszával 
felfegyverzett falubeli férfi kisérte el, 
hogy megakadályozza a népbiróság 
tárgyalását. A kíséretet nem engedték 
be a tárgyalási terembe, mire azok a 
leventeoktatót sem engedték be. hanem 
visszakísérték Kunmadarasra. A vere-
kedés a kíséretnek a faluba való vtsz-
szatérése után robbant ki. 

A városi kisemberek egyetlen malacát 
is elrekviróltatja Pálfy György 

közellátási kormánybiztos ~ 

Rókusi panaszküldöttség oüvárosházán 
(Szeged, május 23) A sertésbeszol-

gáltatás a tanyavilágban nem végző-
dött kellő eredménnyel, ezért dr. 
Pálfy György közellátási kormánybiz-
tos ugy vélte, hogy a városban keli 
föivtatnia a beszolgáltatás teljesíté-
séhez szükséges sertések össze-
szedése t. A sertések rekvirálásása 
Rókuson kezdődött meg és már 
eisó napokban nagy visszahatást k®1* 
tett. 

Rókus a kisemberek városrésze. 
Módos gazda csak nagyon kevés la-
kik itt. A lakosok legnagyobb része 
kisiparos, munkás, kistisztviselő,vagy 
egvéb kísegzis+encia. Nem 'i iegföíd-
hözragadottabb emberek azonban, so-
kukrak sikerült egy kis malacot sze-
rezni, hogy ebből biztosítsák jövő évi 
zsir- és husszükségietüket. A zöld-
szegé'yü rókusi utcákon nagyon sok 
50 —60 kilós malac legelész, örvende-
tes jelenség ez, mert hozzájárul a 
közellátási "heilyret könnyítéséhez. A 
most megkezdődött rekvirálás azon-
ban a romlásba döntés veszélyevei 
te yege i a rókusi kisemberek önellá-
tás i tervelt, mert nagyon sok helyen 
megtörtént, hogy a keservesen szer-
zett egyetlen malacot vit'ék et be-
szolgáltatás fejében. , 

Csütörtök délelőtt a rókusiak pa-1 

naszkodó küldöttsége járt fenn eb-
en az ügyben a városházán. A kül-

dő1 tséget dr. AntMffy György elv-
társ, helyettes polgármester logadta, 
mlvei dr Pálfy György fölsuán ép-
pen a jóvátételi beszolgáltatások 
ügvében Szen'esre utazott. Dénes Leó 
elviárs, polgármester pedig Kecske-
méten volt. közellátási ügyben. An-
talffv ellvtárs közölte a küldöttség 
vezelőivei, hogy panas/ukat továbbí-
tani fogja dr. Pálfv Gvörgy főispán-
hoz, mint közellátási kormánvbiztos-
hoz és tolmácsolja azt a kérésüket, 
hogv szüntessék meg a kisemberek 
sertéseinek elrekvtrálását. 

A rókusiak panasza minden te-
kintetben indokolt és jogos A Kom-
munista Párt lehetetten állapotnak 
tartja, hogv a közellátási kormány-
biztos a váro°t aszfalton kutatas-
son sertései Után és a n-.unka8o«, Kis* 
Doigárok egész évi élelmiszer szükség-
letetek alapját jelentő egyrt'en ma-
lacot vitess ; el. Sürgősen he keli ezt 
szüntetni, mielőtt a többi külváros 
kisegzisztenctáira is sor kerülne- A 
rekrirálást igenis a tanyán keli foly-
tatni, ahol igenis van sok malac a 
nagygazdáknál, némelyik helyen 4 5 
is csak vallják be. 

Adalékuk a „uécuádk&z' 

AtQChtUiá&a Indult 
kél swfytdi fyifaH&zista 

A dolgozók 
harcos 

(Szeged, május 28.) Két szegedi W. 
gimnazista diák: Cziffra Sándor és 
Oláh István, néhány nappal ezelőtt reg-
gel azzal távozott ei hazulról, hogy is-
kolai kirán dulásra mennék és csak este 
térnek haza. Amikor azonban késő este 
sem jelentkeztek, szüleik nyugtaban-
kodha kezdtek és jelentést tettek a 
rendőrségen. A rendőrség azonnal nyo-
mozást indított, de Oláhék egyik isme-
rőse szerdán közölte, hogy látta a gye-
rekéket Ruzsajárás mellett, amint az 
erdő szélén sátrat vertek. A nyomozás 
során a rendőrség megállapította, hogy 
a diákok Szalai Lajos nevü barátjuk-
kal' előre közölték, hagy Argentínába 
akarnak kivándorolni. A hosszú útra 
egyébként „megfelelően" felszerelve in-
dultak el, mert egy sátorponyván kí-
vül világatlaszt és Magyarország tér-
képét vitték magukkal, élelmezésükre 
pedig egy/ kilió kenyeret, két lángost és 
egy tojást. Szüleik elmondották, hogy 
mindlkét fiu nagyon szerette az útle-
írásokat és rengeteg kalandorregényt 
olvastak össze. Érdekes megjegyezni 
azt is, hogy Cziffra a legutóbbi a Ura-
lommal éppen földrajzból intőt kapott, 
ugy látszik, ilyen világkörüli úttal 
akarta most bebizonyitani vagy kiegé-
szíteni földrajzi ismereteit. 

Szemtanuk állítása szerint a fiuk 
Baja felé mentek tovább. A szegedi 
rendőrség értesítette a bajai rendőrsé-

get, hogy a hídnál tartóztassák le és 
küldjék Szegedre a „világutazókat". 
Reméljük, hogy hamarosan visszatér-
nek Szegedre a kalandosvérü fiatalok, 
még mielőtt velük kapcsolatban is ha>-
zug 'rémmesék vagy más zavartkeltő 
célzatnak kitalált történetek kelnének 
láíbra titokzatos módon történt eltűnte-
lésükről. 

— Gázolás. Fülöp Lukács 18 éves 
kiskunhalasi lakost egy ismeretlen 
teherautó szerdán este Gyulatelepen 
elgázolta. A fiút a szegedi közkór-
házba szállították:, de csak kisebb 
sérüléseket szenvedett és igy e'ső-
segé'ynyujtás után elhagyta a kór-
házat. 

Házhelyigéiylök figyelmét* A 
Magyar Kommunista Párt rókusi 
szervezete értesíti a házhalyigénylő-
ke', hogy a házhelyek szétosztásával 
kapcsolatos kérdéseikre a rókusi 
pártszervezetben (Kossuth Lajos-su-
gárut 26.) egésznap készséggel nyúj-
tanak felvilágosítást. — A Magyar 
Kommunista Párt móravárosi szer-
vezete felhívja a házhelyigénylőket, 
hogv adatfelvétel és ellenőrzés cél-
jából péntekén délután 3—6 óráig 
jelentkezzenek a móravárosi párt . 
szerveretben: Móra-utca 3. sz. alatt. 

A MaDISz belvárosi csoportja 
május 25 én. szombaton este 
Vörösmarty-utca 5. szám alatt 

J ö n a j e j g y r e n d s z e r í 

(Budapest, május 23.) A legutóbbi 
minisztertanács döntött a pénz stabi-
lizálásáról. A pénz értékállandóságának 
biztosítása a két munkáspárt stabilizá-
ciós terve alapján történik. Az uj pénz-
nem réz, és ezüst váltópénzeinek, to-
vábbá bankjegyeinek: rajzai elkészül-
tek Az értékálló péniz augusztus 1-én 
kerül forgalomba, A bankjegy megje-
lenésével egyidőben lép életbe az egész 
országban a jegyrendszer és a köz-
szükségleti cikkekre vonatkozólag a 
pontrendszer. 

10 itagna ázsteas'x i B ü i i é ! rendez. 

az MNP tovább 
folytatta akcióját a házhely-

kiosztások Ügyében 
(Szeged, május 23.) Beszámoltunk 

róla, hogy a munkáspártok kezdemé-
nyezésére Szegeden hatalmas ütemben 
megindult a házhely-igénylések felül 
yizsgálása. Reméljük, hogy ez, a város 
életében is igen nagyjelentőségű mun 
ka hamarosan teljes sikerre vezet és a 
jogos igénylők minél előbb magukénak 
mondhatják a kiutalt házhelyet, Ezzel 
kapcsolatban azonban feli kell hívnunk 
a szegedi Földigénylő Bizottság figyel-
mét egy késedelemre és esetleg ebbőJ 
származó mellőzésre is okot adható 
tényre. Az egyes üzemek, gyárak és 
hivatalok dolgozói ugyanis annakide-
jén/ házheLyjigénylésüket. csoportosan 
nyújtották be a szegedi Földigénylő 
Bizottsághoz és ezen nem, tüntették fel, 
hogy a város melyik. területén kivan-
nak maguknak hehjet biztosítani. Most 
azután, — amikor az egyes körzetek 
szerint, megindult a házhelyigénylések 
felülvizsgálása és az ezzel kapcsolatos 
panaszok, kívánságok felvétele —, nem 
tudják, hogy melyik körzetbe tartoz-
nak és nem tudják, hot jelentkezzenek 
Ezért' a Földigénylő Bizottságnak a leg-
sürgősebben. a bürokratikus eljárás 
mellőzésével, a legrövidebb uton ezek-
nek a csoportos igénylőknek kérésé.t 
kelt feldolgoznia és sürgősen értesítenie 
őket, hoigy a város melyik részén akar-
nak házhelyet és a kívánságaikkal me 
'vik csoporthoz kell fordultatok. Ha ez 
ilven formában nem lenne lehetséges, 
Mikor pedig azt kell lehetővé tenni 
számukra, hogy utólag ugyanezek a 
legrövidebb uton bejelenthessék, me-
lyik körzetben szeretnének házhelyet. 

Az egyes gyárak és üzemek dolgo-
zói, de különösein a gázgyáré, dohiíny-
re- gyufagyáré, még külön is azzal a 
kéréssel fordulnak a. Földosztó Bizott-
sághoz, tegye lehetővé, hogy házhelyü-
ket a gyártelep mögötti területen kap-
ják meg, lehetőleg egy csoportban 

Ezzel kapcsolatban ismét kifejezés 
re juttatjuk a Magi tar Kommunista 
Párt álláspontját, hogy a kiosztásra 
kerülő házhelyeket elsősorbon a gyá-
rak. és üzemek dolgozói között osszák 
széjjel, valamint a most hazatért hadi 
foglyok között. Tűrhetetlen lenne 
ugyanis, hogy pusztán bürokratikus el-
járások miatt éppen ezke az emberek 
utolsóknak vagy esetleg egyáltalán ne 
kapjanak házhelyet. Minél gyorsabb 
és jobb elintézést várunk tehát a sze-
gedi Földi.génvlő Bizottságtól. 

Olvasd és Usfesvd 

a Délmagyarországot 
a doltyovóU Uoacos taf*íáé 

— Doha nyjegy-fek*tézök a rendőr-
ségen. Szabó Imre Cserepes-sor 20. 
szám alatti lakos egy 17 éves fiatal-
embernek darabohkint 120 millió pen-
gőért adott ei két dohányjegyet. A 
fiu ezeket a jegyeket a Marx-tém 
darabonkint 500 millióért akarta to-
vább adni- Egy éppen arrajáró ci-
vUruhás rendőr azonban azonnal őri-
zetbe vette és előállította a gazda-
sági rendőrségre. Eljárást Indítanak 
ellenük. 

— Be örök. özv. Papp Istvánné Pái-
fiteiep 6. szám alatti lakásába isme-
retlen tettesek az ablakon keresztül 
behatoltak és elvittélt ágyteri tőjét, 
valamint nagymennyiségű ruhafélét, 
élelmiszert. — Faragó József Szabad-
ság-tér 67. szám alatti lakos, amig 
kertjében dolgozott, ismeretlen |bef-
tes a iakásából elvitt 3 öltönyt, 
aranyékszerejtet és ruhaféléket. A 
szomszédolt ál l í tási szerint a betörő 
egy magas, szőkehaju fiatalember 
volt. A rendőr.te j mindkét ügyijén 
nyombz. 


