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H I R E K 
N A P I R E N D 

Julius 26. 
Nemzeti Szármáz; Nyári szünet. 

Széchenyi Filmszínház : 4, háromne-
gyed 6 es fél 8órakor: Mégis s zép * 
v i lág . 

Korzó Mozi: fél 5, negyed 7 és 8 óra-
kor Csa lád ink szégyene . 

Belvárosi Mozi: 4. háromnegyed 6 és 
fél 8 órakor;: Nick Caiier nem lé ved. 

Somogyr-könyvtáí nyitva 9-től este 7 
óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután 
4 óratg. 

Muzeurn zárva. 

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÉJSZAKAI SZOLGALATA: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
49, Franki József Szent György-tér 6 
Juszt Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41 
Temesvári József Klauzái-tér 9. 

— Aa adópengő jnltua 27-én 
700,000.000 billió pengő. 

K ő s z ö n i j ü k 
a Szovjet Magyar Művelődési 
T á r s a s á g szegedi nagy-
gyűlését 

Soha nemzetnek még annyira nem 
volt szüksége jóindulatu es segítőkész 
ségü szomszédos nagyhatalom támoga 
tására és a haladás szellemének elsajá-
titására, mint most a magyar nemzet 
nek. ö ömmel közőntjük és üdvözöljük 
á Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
első vidéki nagygyűlésé', melyet Sze-
geden rendez á haza érdekeinek szem-
előtt tartásával és a nemzet felemelésé-
nek érdekében. 

Az a tény, hogy az első vidéki nagy-
gyűlést Szegeden rendezik, ennek bizony-
sága, hogy Szeged nemcsak népesedési 
szempontból az ország második városa, 
hanem szellemi terén is a főváros után 
következia. 

A Magyar-Szovjet Művelődési Társa-
ság — mint neveden is mondja — a 
két szomszédos nemzet közölt művelő-
dési téren kivánja szolgálni a közele-
dést, melynek egyik határköve lesz 
nagygyűlés. 

A társaság tagjai kőzött megtalál-
juk szelemt életünk kiválóságait, arik 
valamennyien a demokratikus fejlődés 
élharcosai. 

Szeretettel köszönjük orosz és ma 
gyar vendégeinket. A félrevezetett nem-
zet anyagiakban szegény és ezért nem 
engedheti meg magának, hogy olyan 
fénnyel és gazdagsággal fogadja vendé-
geit, amennyire ezt az irántuk érzett 
3zeretet diktálja. Hisszük, hogy a szege-
diek szeretete azrorosz kuitura és megbe-
csülése lelszabaditoi irányában meggyőzi 

Bevin: 

A 21 nemzet módosíthatja a kül-
ügyminiszterek béketervezetét 

i mostani békeér tekez le t lesz az első, ahol a legyőzött nemzeteknek 
é p p ú g y joguk lesz a meghal lgatásra , mint a g y ő z t e s e k n e k 

(London, julius 26.) Az angol alsó-
házban 150 képviselő irásos kérelmére 
vita indult meg Dél-Tirol ügyében. A 
vita során felszólalt Bevin külügymi-
niszter, aki rendkívül érdekes kijelen-
téseket tett. 

— Minden nehézség között a trieszti 
területi kérdés okozta a legnagyobb 
nehézségeket. Az olaszok előtt han-
goztattam, hogy az életszinvonalat 
rendkívül emelné, ha nem lennének 
útlevelek, vízumok és semmiféle határ-
zár. A párisi értekezleten javaslatokat 
tettem, amelyeket mind a négy nagy-
hatalom elfogadott. E szerint 

a Brenneren áthaladó vasútvonal 
mentén nem kellene sorompónak 
fennie és a brenneri forgalmat sza-
baddá kellene tenni minden nep 

számára. 
Az Atlanti alapokmányban sehol sem 

áll, hogy területeket önműködően kell 
egyik államtól a másikhoz csatolni, 
mint 1919-ben történt. A mostani bé-
keértekezlet az első, amelyen a legyő-
zött nemzeteknek joguk van meghall-
gatásukra ugyanugv, mint a győztes 
nemzeteknek és a békeszerződés ter-
vezetét a legyőzött országoknak épp-
úgy megküldik, mint a győzteseknek, 
hogy azok is előadhassák véleményü-
ket. 

Wilson Harris pártonkívüli képviselő 
megjegyezte: Azt jelenti-e ez, hogy a 
külügyminiszter hajlandó az érvekkel 
való meggyőzésre és hogy a végső dön-
tést még nem hozták meg ? 

Bevin: lgen\ A 21 nemzet módosít-
hatja az előzetes megállapodásokat. 
Ez a saját ügye. Ezt tekintetbe vettük 
az előző értekezleteken, amikor előké-
szítettük a békeértekezlet számára a 

szerződéstervezeteket. Nem vitatom a 
legyőzött nemzetek jogait sem. Véle-
ményem szerint VersaiUesben hibáztak. 
Hiba volt, hogy Oroszországot nem 
hívták meg a versaillesi békeértekez-
letre. Az egész világtörténelem más-
képp alakult volna, ha ez megtörténik. 
Ezt megmondottam már akkor. 

— Az olaszokat nagyon leverte a 
békeszerződés tervezete — folytatta 
Bevin. Olaszországnak csupán nemze-
tiségi alapon van igénve Triesztre és 
a Kikötőre közép- és déleurópai álla-
moknak is szükségük van. Régi közle-
kedésügyi ember vagyok és nem tu-
dom kiverni a fejemből, ilyen nagy ki-
kötő arra van hivatva, hogy ne csak 
egy országot szolgáljon, hanem kijárat 
legyen közép- és déleurópai országok 
számára is. Véleményem szerint' az 
Egyesült Nemzetek szervezetének kell 
garantálnia a trieszti területsávot. 

Elkészült az uj kol lektív szerződés 
Egyelőre békepengő-fi l lérekbea állapitolták m e g az óra-

bérekel 
(Budapest, julius 26.) Az uj kollek-

tív szerződések értelmében az akkordba 
dolgozó szakmunkások 32—91 béke-
pengő-fillér órabért, a betanított mun-
kások 2 7 - 5 5 békepengő-fillér, segéd-
munkások 23 - 4 6 békepengő-fillér, ta-
noncok 10—30 békepengö fillér órabért 
kapnak. Ezeket az összegeket tehát 
szorozni kell a pengő-forint szorzó-
számmal. 

Ezt a szorzószámot később állapít-

ják meg olyan formában, hogy a béke-
pengő vásárló erejét összevetik a fo-
rint vásárló erejével és ez adja azt a 
szorzószámot, amely a békepengő és 
a forint viszonyát meghatározza. A ke-
retszerződés előírja, hogy mindenütt, 
ahol lehetséges, teljesítmény-bérrend-
szert kell bevezetni. A tisztviselőket 10 
kategóriába osztanák. A minimális 
alapfizetés 50 békepengő, a maximális 
alapfizetés havi 340 békepengő lenne. 

Megérkezett az első 
lormtszállitmány Szegedre! 

Az üzemek már julius 31-én megkapják az uj pénzt 
— „Balra tolódott" a munkás 

(Szeged, julius 26.) A gazdasági anar-
chia utolsó fperiódusa szinte már vég-
sőkig feszitette a dolgozók türelmét. Sor-
sánknak jobbrafordulását a pinz stabili-
zációiétól svárták. Az infláció tébolyult 
iramában szinte kivétel nélkül minden 
becsületes dolgozó elvérzett és Jezekre a 
veszedelmes sérülésekre csak egy gvó-

vendégeit áz őszinte barát közeledéséről, g g j e m . í S e s ^ f f f l e n t S 
A m. barátságunk nem alku tárgya, ha- h o g y a u g u 8 z t u s ,_re m e g , e 3 z a j6 p é n 7 , 
nem a szeretet és meggyőződés őszinte 
megnyilaikozása. Tudjuk, hogy a sze-
gedi nagygyűlés termésthozó közeledést 
eredménvez a két szomszédos nép kö-
zött és komoly alapjául szolgál a nem-
zet felemelését és országot újjáépítő 
mun áriak, 

—oOo— 
— A Magyar Kender gyermekdé-

lutánja. A Magyar Kender MNDSz üzemi 
csoportja vasárnap délután az ujszegedi 
játszótéren jólsikerült gyermekdélutánt 
rendezett. A délután fénypontja termé-
szetesen a finom és bőséges tejeskalács 
és gyümölcs kiosztása volt. 

— Felhívás a Nemael i Színház 
í«gyszedőihez. A szegedi Nemzeti Szín-
ház igazgatósága felhívja a sziuház jegy-
szedöit, hogy szombaton este 6 és 7 óra 
között jelentkezzenek Bózsónál a Dóm-
téren. 

— Lesz dolga az ötös tanácsnak. 
Dr. Kilyén István népügyész most hallgat'a 
ki ifj. Hegedűs Mihály és ifj, Szabó Fe-
renc pusztaszeri legényeket. A két fiatal-
ember a húsvéti locsöjkodás alkalmával 
az utcán nyilasdalokat énekelt államférfi-
akat mocskoló kijelentéseket tett, E ren-
delték előzetes letartóztatásukat és a du-
haj fasiszták hamarosan a népbiróság elé 
kerülnek. 

— Orvost hír. Dr. Nárai (Nussbaurn) 
Sándor gyermekorvos budapesti tanul-
mányútjáról hazaérkezett, ismét rendel 
délután 3 - 5 ig. Telefon 583. 

most mar valóban testet öltött. Szegedre 
is megérkezett a forint. 

Csütörtök erte a' Magvar Nemzeti 
Bank autója fegyveres rendőrök kíséreté-
ben befutott a szegedi Vár-utcába. Az au-
tóban az eisö forintszállitmány volt. ame-
lyet a Nemzeti Bank szegedi fiókja ré-
szére utaltak ki. 

A Délmagyarország munkatársa a sze-
ge i Nemzeti Bank helyiségében találko-
zott a forinttal. Az izgalmas találkozás 
részleteit az alábbiakban közöljök: 

A szemléltető látható izgalommal és 
megilletődéssel veszi kezébe az újszülöttet. 
Megnyerő, kerek formája van egy forintos 
alumínium érme nagyságban hazonlit a 
régi egy pengőshöz. Oldala rovátkolt, 

egvik oldalán az utóbbi idők legnépsze-
rűbb neve díszelegj Egy forint 1946. Má-
sik oldalán a magyar köztársasági eimer 
látható, természetesen korona nélkül és a 
cimer két oldaián buzakalásszal. Az ifjú 
forint idősebb testvére a tízforintos bank-
jegy is megérkezett. Finom pergamentszerü 
víznyomásos panirán, barna alapon, .^öld 
nyomással méltán lehet minden becsületes 
ember kedvence A bankjegy jobb kék 
körben tizes szám látható, balszelén pedig 
egy kalapácsos munkást ábrázol a kép. 

Figyelemre méltó, hogy a magyar 
bankjegyek történelmében ez az első eset, 
hogy a pénzen szereplő kép nem a bank 
jegy jobbszélén, hanem a pénz balszélén 
van. Talán azt szimbolizálja ez a kép, 
hogy a balold il erőteljes akciójára szüle-
tett meg végre a ló pénz. A bankjegye <en 
a Nemzeti Bank elnökének Oltvdnyi Im-
rének aláírását egy főtanácsos és egy ve-
zérigazgató olvashatatlan aláírása követi. 
A tízforintos másik oldalának közepén 
köztársasági cimer díszeleg. 

Munkatársunk érdeklődesére Sárdy La-
jos, a Nemzeti Bank szegedi fiókjának fő-
nöke kijelentette, hogy utasítás ugyan 
még nem j rkezett a forint forgalomba 
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li/dso^eUet tícpiél 
Kölcsey-utza Z . szám 

hozataláról, de előreláthatóan az üzemek 
már julius 31 én megkapják az uj pénzt, 
hogy az augusztus t-i kifizetések simán 
lebonyolódhassanak. Az apró váltópénzek 
még egyenlőre nem kerülnek forgalomba 
és ezt addig a forintra értékelt adópengő -
jegy fogja helyettesíteni. 

A most megérkezett és napokon belüf 
forga'omba kerülő forintnak jó szerencsét 
és becsületes stabil munkát kívánunk. 

A MNDSz felhívása 
Ki vállal bányászgyerekeket 

négyheti nyaralásra ? 
(Szeged, julius 26) Jelentetlük, hogy a 

tatabányai MNDSz dicséretreméltó önzet-
len akciót kezdeményezett a nehéz he.y-
zetben levő tatabányai bányászok gyerme-
keinek nyaraltatására. 

A mozgalomba bekapcsolódott a sze-
gedi MNDSz is és felhívással fordult a 
szegedi társadalomhoz. Felkérnek minden 
szegedi lakost, különösen a szegedkör-
nyéki falvak és tanyák lakosságát, hogy 
vállaljanak el négyheti nyaraltatásra egy-
egy szegény bányászayereket. Jelentkezés 
vasárnap délig a MNDSz Tisza Lajos, 
körút 57. szám alatti irodájában. 

NADISz-ifiak rohammunkát 
vállalnak 

a szegedi pontonhid épitésénéi 
(Szeged, julius 26.) A Magyar De-

mokratikus Ifjúsági Szövetség Buda-
pesten, Szegeden és az egész ország-
ban eddig is mindig megmutatta, h< gy 
önzetlen munkájával mindenben támo-
gatja az ország újjáépítését és ott áll 
a magyar dolgozók milliói melett. 
Sokszor segített döntő módon az or-
szág újjáépítésének nagy munkájában 
és legutóbb is becsülettel vállalta a 
bányász rohammunkát, valamint az 
aratásoknál szükséges segítséget. Most 
a szegedi MaDISz ujabb rohammun-
kát vállalt, mégpedig a most épülő 
szegedi pontonhid elkészítésénél. En-
nek érdekében felhívással fordul a 
MaDISz nagyszegedi bizottsága Sze-
ged ifjúmunkásaihoz, parasztfiataljai-
hoz és diákjaihoz. 

— Mutassuk meg, — mondja a fel-
hívás — hogy a demokratikus magyar 
ifjúság tud jó munkát végezni a ha-
za, a magyar demokrácia érdekében. 
Építsük fel munkánk segítségével a 
szegedi pontonhidat augusztus 10-ig. 

A hidepitő rohammunkára a MaDISz 
nagyszegedi központjában: Vörösmarty-
utca 5. szám alatt lehet jelentkezni. 

— A Polgári Demokrata Párt 
27-én szombaton 6 órakor pártnapot tart. 


