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a fogadalmi templom restaurálása javára

A Magyar Kommunis'a Párt temp omépifö társadalmi mozgalma az egész
városban naqy rokonszenvet keltett
(Szeged, április 13) A Délmagyararwzáig akciója a fogadalmi templomért
-nagy vLszhangra talált városszerte.
Tóbbep felkeresték szerkesztőségünket és felajánlották közreműködésüket.
Mint vasárnapi számunkban jeleztük, a Magyar Kommunista Párt nagyszegedi végrehajtó bizottsága a törvényhatósági bizottsághoz beadvány«ynj fordult, amelyben a fogadalmi
-templom megjavításához a város hozzájárulását kertc. A Magyar Kommunista IVÍrt szinluízi szervezete hétfőn
délután foglalkozott a kérdéssel és elhatározta, hogy a színház igazgatóságához lordul, hogy az aktaóból a
Nemzeti Színház is vegye kJ a részét.
A* MKP színházi szervezetének elképzelése szerint
a Szegedi Nemzeti Színház (őbb
előadást tartana, melynek tiszta

jövedelmét a templom kijavítására fordítanák.
Ezeken az előadásokon a színészek
és a foclinikai személyzet
lemondana járandóságairól és ezzel is növelné az összeget, melyet a templom
javítására fordítanának. Színházi szervezetünk V á r a d y Lászlót bízta meg,
hogy lépjen érintkezésbe a színház
vezetőségével és tárgyalja meg az akciót. Várady László fel is kereste
nyomban V a s z y Viktort és megtette
előterjesztését. Vi^szy Viktor a maga részéről csatlaKozolt az akcióhoz
és még a hét folyamán társulati ülést
hív össze, amikor megtárgyalják az
MKP kezdeményezéséi.
Reméljük,
hogy az MKP színházi szervezetének
nemes akcióját nemcsak a színház
igazgatósága, de a tagok Js lelkesen
támogatni fogják és igy rövidesen élő
lehet teremteni azt az
összeget,

MIÉRT?
Budapest - Miskolc
Budapest—Szeged
(Szeged, április 15.) A MAVAUT
monetrendkönyvében láttuk a következőket: Szeged—Budapest 172
kilóméter, az utazási díj ái;a 58 forint 50 fillér, majd Budapest—Miskolc 185 kilóméler, az utazási dij
ára 44 forint 50 fillér. Háromszor
Ls utána érdeklődtünk mig elhittük, hogy
a 43 kilométerrel távolabb fekvő
Miskolcra 14 forinttal olcsóbban
lehet utazni, mint Szegedre.
Ezután már csak ennek „az okát
szeretnőnk tudni. Érdeklődésünkre
azonban csak annyit válaszolnak a
menetjegyirodában, hogy máj» három izben kérték a szegedi viteldíj leszállítását, do ezideig csak
annyit sikerült elérni, hogy havon-

185 hm — 44'50 lillér
Í72 hm — 58*50 fillér

ként ötszöri utazás eseten az utazó
20 százalék kedvezményben részesíül. A kérdés még csak az, hogy
kinek tellik havonta ötször utazni
a fővárosba és főleg

A szakszervezeti csoport memorandumban lordul a kor<%
mányhoz és csatlakozásra szólítja fel az ország többi
igazságügyi intézményeit

a középső fizetési osztályokba
tartozók semmivel sem kapnak
többet, mint egy 17. életévét
betöltött kifutófiú.
A Magyar Közalkalmazottak Or- szagos Szabad Szakszervezetének
•.szegedi főcsoportja teljes egészében átérezte a birói és ügyészi kar
sürgős javításra szoruló anyagi
helyzetét és e célból
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tárgyalta a nemzetgyűlés
(Budapest, április 15) A nemzetgyűlés keddi ülésén a felhatalmazási
törvényjavaslat vitáját folytatták a!
megüresedett jegyzői tisztség, továbbá,
a különböző bizottságokban megüresedett tagsági helyeknek választás utján való betöltése után. Több hozzászólás hangzott el és élénk vita alakult ki. A felhatalmazási javaslat tárgyalását ma, szerdán délelőtt folytatják. Ezen az ülésen szerepel meg a
szénbányák államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtási határidejének meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat, valamint
az összeférhetetlenségi bizottság "Jelentésének tárgyalása.
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A felhatalmazási javaslatét

v á l a s z í é k b a n

mezőgazdasági gépek, permetezőpépek, tűzhelyek.
háztartást cikkek, kocsivasalások, slb.

Telefon:
2-53.
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miért nem lehet Miskolcjioz hasonlóan Szegeden ls leszállítani amely a pedagógusok esetében már az igazságügyi alkalmazottakat is
a MÁVAUT autóbusz helyárait? megmutatta, hogy az értelmiségi hathatósan támogatja jogos .követe-*
réteg komoly segitenikész támasza, léseik kiharcolásában.
Szeged az ország második legJ O F O S a b róa kar követe sse
nagyobb városa. A város kereskedelmi élete országos viszonylatban
A magyar birói kar külön stályósítani kezdte a nélkülözött pótis jelentős. A jövőben reméljük,
tust és pótdijat élvezett egészen a
dijat. Az a biróság ós ügyészség",
hogy az idegenforgalmunk is emelstabilizációig. A stabilizáció" megamely n minden liáboru utáni kikedni fog. Elsőrendű fontosságúerősödése érdekében minden fizialakult korrupció legádázabb ellennak tartjuk, tehát, hogy az autókai és szellemi munkás meghozta
sége s amely a stabil forint őrzébusz menetdíját — miként Miskola maga áldozatát. Az áldozatvállasére elsősorban hivatott, mindt a
con megtették — Szegeden is szállásból igen tekintélyes részt kért
mai napig nélkülözi külön statusa
lítsák le!

A szegedi igazságügyi szakszervezet
országos akciót kezdeményezel* a bírói k a r
ízeiásének rendezésére

(Szeged, április 15.) A közalkal-<
mázolták igazságügyi szakszervezeti csoportja április 10-én tartott
•gyűlésén foglalkozott a Szakszervezeti Tanácsnak a köztisztviselői
fizetések megállapításáról szóló javaslatával s leszögezte azt, hogy a
•mostani fizetések messze alulmaradnak a kereskedelmi és ipari
-munkavállalók fizetésénél és majdnem minden minisztérium sokkal
jobban fizeti alkalmazottait, mint
az igazságügyi tárca. Az igazságügyi szakszervezetbe
tömörült
munkavállalók fizetése
jelen'eg
olyan alacsony, hogy a szabad pályán működők jövedelmének csak
elenyésző hányadát teszi ki havi
illetményük és

amellyel a templomot kijavíttathatjuk.
Ezen túlmenően közölhetjük olvasóinkká f, hogy
előkészületben vannak a további
rendezések és alctófc, amelyek
mind a templom kijavítását teszik majd lehetővé.
A Délmagyarország akciója a fogadalmi templomért egyike' a legnagyobb társadalmi megmozdulásoknak,
melynek tanúi voltunk a felszabadulás óta. Szeged társadalma, megértette kezdeményezésünk jelentőségét.
A fogadalmi templomért inditott ak
cióuk a legékesebb bizonysága, hogy
a kommunisták nem vallásellenesei;,
mert nem rombolunk, hanem építünk
templomokat. Reméljük, hogy elképzeléseink realizálódnak és a fogadalmi templom a legrövidebb időn
belül teljes szépségében és pompájában ismét disze lesz városunknak.

A tiszti főorvosi hivatal felhívja
azokal az utasokat, akii; vasárnap
délulán a budapesti személyvonattal?
hátulról a iiarmadik III.
osztályú,
55.418. száinu kocsiban — amelyben
egy súlyos beteg feküdt — utaztak
és 15 óra 43 perckor érkeztek Szegedre, saját érdekükben a tiszti főorvosi hivatalban jelentkezzenek.

április 17-én délulán 5 órára
a törvényszék II., 94. sz. tanácstermébe részleges taggyűlésre hívta össze a birói, ügyészi és fogalmazói kar összes
tagjait.
E taggyűlésen ismertetik azt az
emlékiratot, amelyet a birói és
ügyészi kar nevében és megbízásából dr. T a r n a y Győző és dr.
V a d á s z István
államögyészek
dolgoztak ki. Ez a taggyűlés egyben határoz annak a küldöttségnek az összetételéről is, amely a
birói, ügyészi és fogalmazói kar
egy-egy tagjából tevődik össze és
amely az. emlékiratot a jövő hét
elején eljuttatja a köztársaság elnökéhez, a kormány, miniszterelnökéhez, a pénzügyminiszterhez, a
Gazdasági Főtanácshoz, valamint
az ország összes járásbíróságaihoz,
törvényszékeihez^ államügyészségeihez, Ítélőtáblákhoz,
főálíamügyészséghez, a kúriához és a legfőbb államügyészséghez csatlakozás és egységes állásfoglalás céljából.
A Magyar Kommunista Párt,

Vasárnap reggel 8 órakor

a birói és ügyészi kar is. A stabil
forint bevezetése óta besorozták ezt
a kategóriát az általános kőztisztvi-!
selőt státusban a jóllakáshoz kevés, j
do éhenhalásdoz elegendő, két rész- i
leiben folyósított fizetése
mellől
elmaradt alkotmányos ulon biztosított pótclij folyósítása.
A forint megerősödött, .a nemzetközi csoda sikerült s a pénzügyileg megerősödött kormány a
múltban pótdijat élvező különböző
testűlelek (rendirsóg,
katonaság,
bőrtönörők, slb.) részére ismét fo-

Megvá'asztotfák
a szabadmüva tiüési tanács
vezetőségét
(Szeged, április 15) A szegedi szabadművelődési tanács kedden délután
ülést tartott, amelyen megválasztották
a tanács tisztikarát s az albizottságok
vezetőit. Elnök: dr. Cserzv Mihály,
társelnök: dr. Kanyö Béla,
titkár
és pénztáros: Rozsos" Antaf, bizottsági
szervező: Dorogi Imre, Winkler László,
dr. Donászy Kálmán, dr. Mudácsy
László, dr. Princz (jtyula, dr. AldoI>o/yi Nagy Miklós, Kopasz Márta,
dr. Wagner Richárd, dr. Martonyl
János, dr. Szőke Mihály. Szeghy Endre,
Kollár Pál, Takács "Béla, "Vörös József, Söröíj Jenő, dr. Kanyó Béla.
Ezenkivüi u négy koaliciós párt kétkét állandó megbizottja és a sajtó
egy-egy állandó képviselője. A bizottságok a következők. Képzőművészeti,
irodalmi, táj- és népkutató, társadalmi, zenei, sajtó, politikai, nevelési és közegészségügyi bizottság.
A szabadművelődési tanács elhatározta, hogy a közeljövőben Ingyenes
rajztaníoiyamot fog indítani.

visszaállítását és pótdija folyósítását.
Az államrend alapja az igazságszolgáltatás zavártalán menete, amií
csak független bíróságon kérésziül
látunk biztosítva. Vissza kelf adni
függetlenségüket s tőrvényadta jogukat, hogy rájuk bízott s a jövőben rájuk váró feladatokat a raiudennupi kenyérgondtól
mentesen,
csak hivatásuknak élve láthassák
el s alapkövei legyenek az újjáépítendő demokratikus
Magyarországnak.

Megalakult Szegeden
a „Heve'ők Eamarakérusa"
Szegeden is, mint az ország több
nagyobb városában, megalakult a
pedagógusokból álló »Nevelőlc Kamarakórusa*. A pedagógusok* akik
a zenéért és a kórusirodalomért lelkesednek, régi vágyukat érték ezzel el. Valóban uj szint, uj
hangot fog képviselni ez a minden szempontból nagy íövő és
nagy lehetőségek előtt ál Ló kórus.
A Pedagógusok Szabad Szakszervezete keretében alakult meg a
kórus, mint a S z e g h y Endre
egy. magántanár elnöksége alatt
működő
ének-, zeneszaKosztály
egyik alcsoportja és, igy a izakszervezet mögötte is áll erkölcsi és
anyagi segítségével. Minden lehetőség .-jdva van tehát, hogy Szeged
kórusai között rövid időn belül
a legelsők közé dolgozza fef ma$át.
A kórus kai-igazgatója B á n l i idü
ödön, zenetanár, oki. zeneszerző,

a Kálvin-téri székházban kerületi űzetni t ö m e g s z e r v e z e t i aktíva
M e g j e l e n é s k ö t e l e z ő . Pártkönyyét és uj (sárgaszínű) belépőjegyét
mindenki hozza magával ! — Falusi es tanyai pártszerveti vezetők
okvetlenül képviseltessék m a g u k a t !

