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Junius 28. 

Ma érkezik Szegedre 
Tildy Zoltán köztársasági elnök 

Csak akkor használható arató-
gép, ha az aratás kézimunka-

erSvp! nf»m h i7*p? i ?h? tó 

Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével a kor-
...SefnfntáSitaGf"k°r:V***4ly** mány több tagja és a diplomáciai kar számos 
Széchenyi Filmszínház: 4, háromne-1 képviselője kiséri - A polgármester felhívása 

ved 6 és fél 8-kor: Kölcsönkért kas- - Q h á z a k f e l l o b o g o z á s á r a 

Korzó Mozi: 4, háromnegyed 6, fél 8 
tórakor; Ak i mer, az nyer. 

Belvárosi Mozi: 4. háromnegyed 6 és 
4 8 órakor : Amerikai híradó. S U n 

és Pan koca vadászok. Szenvedő 
n s c i k i k . Tarzan éa i ia. 

Somogyi-könyvtár nyitva 9-töi este 7 
iraig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
i óráig. 

Muzeum zárva. 

SZOLGALATOS GYÓGYSZERTÁRAK: 
Borbély József Tisza Lajos-körut 20, 

Nagy Gy. örökösök K. Hangav Levente 
dr. Boldogasszony-sugiárut 31, Zákar 
örökösök K. Máthé Mihály Valéria-
tér 1. 

— Az adómeogő janias 27-én 
3 mill iárd pengő. 

T. Hirdetőinkhez! 
Közöljük t. Hirdetőinkkel, hogy hirdetési , 

díjszabásunk a következő: 
Hétköznap apróhirdetés 10 szóig 20 eze. i 

adópengó. 
Minden további szó 4 ezer adópengő. 
Vasár- és ünnepnap apróh. 10 szóig 40 

ezer adópengó. 
Minden további szó 8 ezer adópengó. 
Hasábhirdetés mm sora hétköznap 8 ezer 

adópengó. 
Hasábhirdetés mm sora vasár- és ünnepnap 

16 ezer adópengó. 

— Idöjárásj-Nantes. Várható időjá-
rás péntek estig: Mérsékelt szél. 
ujabb felhőátvonulások, helyenként 
záporeső, egy-két helyen zivatar. A 
hőmérséklet alig változik. 

— A Szovjetunio ajándéka Nagy 

Ferencnek. A Szovjetunió kormánya 

személygépkocsit ajándékozott Nagy 

Ferenc miniszterelnöknek. A gépko-

csit szerdán a budapesti szovjet kö-

vetség udvarán Sviridov altábornagy 

és Beljanov vezérőrnagy jelenlétében 

Soboljew kereskedelmi megbízott ad-

ta á t 

— A kendergyári munkásság 
atrandünnepélye a Tiszán. A Szegedi 
Kendergyár munkássága Péter-Pál 
napján egész napos strandünnepélyt 
rendez a Tiszaparton levő üdülőjében. 
Az ünnepségre ezúton hívja meg a 
többi üzemek munkásságát és Szeged 
dolgozó társadalmát. 

— öszi mintavásár Bécsben. Bécs-
ből jelentik: A Wiener Messe RT. el-' 
határozta, hogy a tavaszi mintavásár 
példájára őszi mintavásárt rendez 
Bécsben. 

— Istentisztelet a zsinagógában 
pénteken este féluyolc órakor, szom-
baton reggel 7 órakor. Istentisztelet 
az ujzsingógában a köztársaság el 
nőkének szegedi tartózkodása alkal-
mából szombaton reggel 8 órakor. 

x „Aratóbál" az iparteatü eiben hol-
nap. szombaton. Tánc este 8 óratói reg-
gelig. 

— Szegedre hozzák a szovjet egész 
ségttügyi kiállítás anyagát. Budapest-
ről csütörtökön telefonjelentés érke-
zett, hogy a szovjet egészségügyi ki-
állítás teljes anyagja Szeged rendelke-
zésére készen áll, csak gondoskodni 
keli annak leszállításáról. Dénes Leó 
elvtárs polgármester megtette a szük-
séges intézkedéseket a kiállítás anya-
gának leszállításéira vonatkozóan. A 
szovjet egészségügyi kiállítás az ipar-
testület nagytermében lesz. 

(Szeged, junáus 27.) Tilda Zoltán 
köztársasági elnök délután 6 órakor kü-
lönvonattal Szegedre érkezik. Útjára el-
kíséri Nagy Ferenc miniszterelnök a 
kormány több tagja társaságában. Sze-
gedre jönnek ez alkalomból a magyar 
fővárosban akreditáit diplomaták kö-
zül is többen és a fővárosi sajtó képvi-
selői. A köztársasági elnököt és kísére-
tét az állomáson dr. Pálfy György fő-
ispán és Dénes Leó elvtárs polgármes-
ter fogadja. Az államelnök és kísérete 
a vasútállomásról a püspöki palotába 
hajtat, ahol éjszakai szállásuk lesz. 
Este a szegedi zenekarok, dalárdák és 
ifjúságii énekkarok a Dóm-téren térze-
nét adnak az elnök tiszteletére. 

A köztársasági elnök szombaton 

résztvesz a Széchenyi-téren rendezendő 

nagygyűlésen, ahol beszédet mond 

Utána felszólal Nagy Ferenc miniszter-

elnök is, aki a magyar kormányküldött-

((Budape t, junius 27) A nagybir-
tok-rendszer megszüntetése következ-
tekéDtien több mini 600 000 mezőgaz-
dasági dolgozó jutott földhöz, de még 
mindig van 400 000 nincstelen mező-
gazdasági munkás akiknek 'tatáéi 
és cséplés! munkában való ioglalkoz-

ség nyugateurópai utjának eseményét j tatára rendkívüli nemze'i érdek, mert 
és eredményeit ismerteti. A gyűlés utáni enélkül a munkáscsaládok százait, sőt 
egy tálételes ebéd lesz a Hungáriában, i ezreit nélkülözések fenyegetnék. Mint-
majd délután a Vasutas-stadionban hogy eddig még nem sikerült min-

sportünnepséggel folytatódik a pro-
gram. Este 8 órakor díszelőadás lesz a 
szánházban, amelynek egy részét a rá-
dió is közvetíti, színház után pedig a 
Körösi-halászcsárdában a város szük-
körü vacsorát ad TilcPy elnök és a ven* 
dégek tiszteletére. 

Vasárnap az elnök kíséretével Alsó-

dén mezőgazdasági munkást aratási 
és csénlési munkához juttatni, a föld-
müvelésügvi miniszter az aratógépek 
használatát a községi termelési bi-
zottságok előzetes engedélyéhez kö-
tötte Ara tágén használatát csak ak-
kor szabad engedélyezni, ha az ara-
tárt munkálatok elvégzését k-z'mun-

lcözpontra rándul ki, ahol meglátogatja _ knerőv©! biztosítani nem lehet, illető-
leg a munkavállalók az aratást a 
hatóságilag rpegállanfto+t munkabé-
rek mellett nem hajlandók elvégezni. 

a gazdákat, majd továbbutazik Felső-
központra, innen délután 3 órakor inr 
dul vissza a fővárosba. 

A polgármester felhivja a város la-
kosságát, hogy a köztársasági elnök lá-
togatása Szeged egész lakosságának ün-
nepe osztály- és pártkülönbség nélkül, 
éppen ezért mindenki lobogózza fel a 
házát, igy várja a demokratikus ma-
gyar köztársaság elnökének érkezését. 

Törvényjavaslat a munkavállalók 
jogegysnlősé|réről és egyéni szabad-

ságának biztosításáról 
Hatá lyon k ivü l helyezik a m u n k á s emberi mé l tóságá t sértő 

j o g s z a k á b o k a t 

(Budapest, junius 27) Az igazság-
ügyminisztérium törvényjavaslatot 
készített a munkavállalók egyéni sza-
badságát, j ogengyénlőségét és em-
beri méltóságát sértő egyes jogsza-
bályok hatályon kivül helyezéséről. A 
törvényjavaslat kimondj ? hogy azok 
a jogs-abáb ok amrlyek szerint s»gv 3 
munkavállalókat a sznigaiati viszony 
niegke/désére, folytatására, a munka 
teljesítésére hatósági iní: ézkedéseei 

P magya r o e s t a p o - o r t m k e n 

v 6 n r » h ? H h p f * *7 

(Budapest, junius 27) A kötél általi 

halálra itélt Hain Péter, mint ismere-

tes a rabkórházban á'lt gyógykeze-

í lés alatt A7 orvosszakértők megvizs-

i gálták az elítéltet és megállapították, 

hogy Hain Péter csak szimulálja aa 

elmebetegséget. Véleményük ismerte-

tése után a tanácselnök ugv határo-

zott, hogv csütörtökön a kora dél-

utáni órákban kihirdetik a gyüjtő-

fobházban Hain előtt, hogy a népbiró-

ság nem, találta kegyelemre méltó-

nak és két órán belül végrehajtják 

kényszeríteni lehet, hataiyukat vesz-
tik. Ugyancsak hatályukat vesztik 
azok a jogszabályok is, amelyek sze-
rint ilven okokból egyes munkává!!x-! rajta a halálos ítéletet. 
lók ellen bűnvádi eljárást lehet indi- : _ , , 
tani. Ennek megvalósítására a tör- j 
vényjavaslat számos rég: törvény j 
rendelkezéseit hatályon kiviii helyezi. 

A javaslát rövidesen miniszterin-! 
nács, illetve nemzetgyűlés elé kerül, i 

T i t o : Jugoszlávia részére 
Trieszt életkérdés 

a tnvziiiá&as, divat cvz c<fáeizmtH> 

a Uto&zzuí divattól 

(Belgrád, junius 27) A Jugoszláv 
Távirati Iroda kérdést intézett Tito 
tábornagyhoz, hogy mi a véleménye 
a külügyminiszterek párisi értekede-

'téről és azokról a különböző javasla-
j tokról, ameiv-ek Trieszt és Giuüa tar-
tománnyal kapcsolatban a külföldi 

„UwnUt"-vita a „talpasait" U a citfstU UózóU 
mondotta Tito —, hogy a nyugati 
szövetségesek nincsenek belátással 
Jugoszlávia jogos követelései iránt. 
Elvitatható'Ion történelmi tény, hogy 
ezeket a területeket a múltban Ju-
goszláviától igazságtalan módon vet-
ték el és adták Olaszországnak. Ju-
goszlávia népei sohasem egyezne bele 
más megoldásba mint abba. hogy 
ezek a tartJletak visszakerülnek Ju-

j goszláviához. Jugoszlávia részére Tri-
Egy jólöltözött kisleányt láttunk ; eszt életkérdés volt és az ts marad, 

éppen a plakát előtt. Vidáman végig- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
olvasta a szöveget, majd egyszerre csak • 
lehajolt, könnyed mozdulattal lehúzta 
cipőjét és aktatáskájába tévé vidáman 
ment tovább — mezítláb. 

Polgár-utca 28. szám aiatti 

autójavító műhely 

autószerelőket 
keres a z o n n a l r a 

(Szeged, junius 27.) Beszámoltunk 
róla, hogy a szegedi egyetemi ifjúság 
egyrésze mitsem törődve az „uri" álsze-
mérem megbotránkozásaival, korszerű 
divatot vezetett be és mezítláb rójja 
az utcákat, sőt az egyetem lépcsőit is. 
Amint értesültünk, egyre jobban ter-
jed ez a divat és tudomásunk szerint 
eddig már legalább harmincra tehető 
az egyetemen a mezítlábasok társaságá-
nak létszáma, köztük egy egyetemi pro-
fesszor leányaival. Megkérdeztük az 
egyik ilyen „talpas" egyetemistát, mi 
okuk van rá, hogy mezítláb járnak. El-
mondotta, hogy legnagyobb részüknek 
csak egy pár cipője van és ha azt el-
hordják, akkor- ősszel vagy télen kény-
szerülnek mezítláb járni, márpedig az 
'kellemetlen lenne. Igy hát inkább most 
vállalják ezt a nyáron, nem is olyan 
kellemetlen viselet. 

— Sajnos, azonban még ma is akad-
nak olyanok, akik megbotránkoznak 
ezen — mondotta mezítlábas barátunk 
—, pedig nem tudjuk, mennyivel lenne 
jobb, ha valami fadarabot kötöznénk 
madzagokkal a talpunk alá, amint ezek 
az „erkölcsvédők" ajánlották. Arra hi-
vatkoznak, hogy úriember és urileány 
nem járhat mezítláb. Mi pedig most 
már csak azért is megmutatjuk ezek-
nek az uraiénak, hogy mezítláb is meg-
álljuk a helyünket. Nem szivesen fo-
lyamodtunk a cipőlevetés eszközéhez, 
de meg kellett tennünk. Szivesebben 
járnánk elegáns, nyikorgó „csukákban" 
s hogy nem tesszük, annak nem különc-
ködés vagy szegénységünkkel való kér-
kedés az oka. Mindazoknak pedig, akik 

ció", mert „urileány nem járhat me-
zítláb". Egy másik plakáton két idéze-
tet látunk. Ez minden kommentár nél-
kül is megmagyarázza a dolgokat: „Úri-
ember nem járhat mezítláb! Vakulj 
magyar 1946". A másik pedig: „Csak. 
nem járhatok gimlog? Petőfi: „A ma-
gyar nemes 1846". 

A hasznos uj -divat tehát egyre job-
ban hódit és amint haltjuk, 'a mezítlá-
basok eleget tesznek a becsületnek is. 
Az egyik mezítlábas egyetemista pél-
dául több tárgyból jelesen kollokvált, 
a professzor kezet is fogott vele. A pro-
fessz.or kézfogása biztosíték lehet rá, 
hogy a demokratikus Magyarországon 
nem az üres külsőségek döntik el va-
lakinek az értékét. 

— Fiatalkorú tolvajleányt fogott 
el fél nap alatt a rendőrség. Dudás 
Magda ©széki lakos szerdán Jugoszlá-
viából Szegedre utazott. Útközben 
megismerkedett egy 177 éves bejelen-
tett lakásnélküli leánnyal és együtt 
jöttek Szegedre. Szegeden Dudás Mar-
gitnak a határrendészeti kapitány-
ságon kellett jelentkeznie és amig az 
épületbe bement 3 nagy bőröndjét és 

, , , , csomagjait a leányra bízta. Mire 
meg ma is a kulsósegek „vakulj ma- azonban kijött, az uj ismerős a legna 
gyar"-os elvén lovagolnak, az egyetemi 
éoületekben különféle plakátokat tet-
tünk ki. 

Megnéztünk egy ilyen plakátot és 
rajta egy mezítlábas leányt látunk szé-
les sítalpszerű fadarabbal a lábán. 
Alatta felírás: „Igy tetszett gondolni?" 
Fölötte pedig a magyarázó szöveg, hogy 
..Felszisszent a nyárspolgári konven-

gyobb bőrönddel eltűnt. Feljelentése 
alapján a szegedi rendőrség bünügyi 
osztálya azonnal nyomozásba fogott 
és még aznap este elfogta a tolvaj-
leányt a rókusi pályaudvaron. A hol-
mik nagy részét addigra már eladta, 
de sikerült mégis mindent felkutatni 
és a kár teljesen megtérült. A leányt 
átadják az államügyészségnek. 

A d o l g o z ó k 

harcos lapja 
a 

— Ismét megkerült egy eltűnt ki»-
leány- Jelentettük, hogy Molnár Má-
ria 17 éves kisleány eltűnt két héttel 
ezelőtt a Lechner-tér 7. szám alól. 
Időközben kiderült, hogy Molnár Má-
ria egy rokonához szökött fel Buda-
pestre és azóta is ott él. Szülei kéré-
sére a rendőrség most hazatoloncol-
tatja Szegedre. 

— Veszedelmes rablóbandát noztaa 
Szegedre. Jaksa Árpád, Jaksa Ferenc, 
Jaksa Imre és Kiss Ferenc tömörké-
nyt legények hetek óta állandó rette-
gésben tartották falujuk lakosságát. 
Az elvetemedett fiatalemberek ugyan-
is éjjeli-nappal fosztogatták a fa'ut és 
több nagyszabású betörést is követ-
tek el. Eredményes nyomozás és hai-
sza után a csongrádi rendőrségnek 
sikerült őket elfogniok és csütörtö-
kön délelőtt erős fegyveres kísérettel 
a szegedi államügyészségre hozták 
valamennyiőjüket. Itt dr. Szerdahetyi 
Kálmán államügyész megkezdte ki-
hallgatásukat. 


