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Mi* us 1-i ünnep e öadói 

a szeoedkörnvéki taloaklian 
Álsóközponton Dögei Imre, az 

UFOSz országos főliikira. 
Algyőu ifj. Komócsin Mihály. 
Dessken Horár Demeter, 
Gyálún Kolos/ár Béla. 
KiskundvrozMiiún id. Komócsin Mi-

hály. # 

Kühekhá/án Farkas István, 
ószenttvánon Dcrgelv András 
lljszenlivánón Siinon János UFOSz-

titkár. 
Szőregen Kiss János. 
Pusztamérgesen Kövi Béta. 
Sándorfalván Bedö Kálmán (dél-

előtt 10 órakor). 
Tá]>én Dániel György délelőtt 10 

órakor, gyűlés). 
Árpádkózponton Mixeli József. 
Felsőközi>ontoii Simon József tanító 

(reggel Ü órakor). 
kistemplom'anyán Snnovits Mihály. 
Szatymazon Daróczi Vince, 
Cseiigelén Bari Dezső. 
Ottömösön Mison Gusztáv. 
Várostanyán Tombácz Imre. -

fl kereskede'emügvi miniszter 

Moszkvába utazott 

(Budapest, április 29.) Hónai Sán-
dor kereskedelem- és szövetkezei-
ügyi miniszter vezetékével kedden 
délelőtt repülőgépen küldöttség 
utazott Moszkvába, hogy ott ma-
gyar-szovjet kereskedelmi szerző-
dést kössön. 

Etkészü t a közlekedési 
kiéi ités 

(Budapest, április 29) V Károlyi-
palotában rendezett közlekedési ki-
állítást kedden délután. mutatták be 
a sajtó képviselőinek. A sajtóbomu-
latón megjelent Gerő Etnő közleke-
désügyi és Mihályffy Ernő tájékozla-
tásügyi miniszter is. A kiállítás lenyű-
gözőiül érdekes, anyagban mutatja be 
a fasiszta hálvoru altul elpusztított 
közlekedésünk ujjáépülését, valamint 
a liároméves terv során megvalósí-
tandó feladatokat. A közlekedésügyi 
minisztérium igazgatása alá tartoré 
posta, vasúti és közüli közlekedés, 
hajózás, repülés ujjáépülésél lehet 
látni rendkívül tanulságos összeállí-
tásban. 

Lebuhtah a ie etézőh 
(Szeged, április 29) A szegedi 

rendőrség gazdaságrendészeti osztá-
lya Szita János lápéi földművest raj-
takapta, amikor trágyával megrakott 
kocsin, a trágya alatt 350 kiló lisz-
tet szállítóit Szegedre. Kihallgatása 
során kiderült, hogy n lisztet Csonka 
Kálmán Cserepessor. 32. szám alatti 
fcemónyitőüzemébe szállította. A nyo-
mozók a vallomás alapján házkutatást 
tartottaK Csonkánál is, ahol nagy-
mennyiségű lisztet találtak. A liszt 
tuár feldolgozás alatt volt. A keiné-
nyitőüzem tulajdenosa azt vallotta, 
hogy n lisztet c.sempéizektől vásá-
rolta. 

Az utóbbi napokban rájárt a rud a 
tápéiakra, mert a vámháznál Illa Ist-
ván és Széli János tápéi gazdákat 
is elcsípte a gazdasági rendőrség, 
amint egyik 70, a másik pedig 00 
kilós hasított sertést próbált enge-
dély nélkül Szegedre kerékpáron be-
hozni. A két gazda kihallgatása al-
kalmával azt > ullotta, hogy a fele-
sége bizta meg a sertések Szegedre 
szállításával, ahonnan azután az asz-
szonyok MATKOSz-autóval akarták a 
(két hasitolt sertés' Budapestre vinni. 
Mind a négyük ellen eljárás indult. 

Az ulsóközponti piacon Is razziát 
tartott a gazdasági rendőrség. A raz-
zia eredményeképpen eljárás indult 
Papdi Istvánné Mórahakim 991. és 
Dobó Dezsőné Mórahnlom 677. szám 
alatti lakosok ellen, mert a lisztnek 
kilójáért a megengedett árnál többet 
kértek. 

Az Újszeged! Vigadó térrajzán 
ebédeljen május 1-én. Leves, sült, 
köret, saláta, kenyér 4"— torint 

C u k o r k á k 
minden minőségben legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
Tisza Lajos körút 48. 
Telefon 2—45. 

& MÁV teherautókat áSSift forgalomba 
Szeged és Újszeged között 

lemét megindulnak a közvetlen szá litások a Tiszántúlról 
Szegedre — A MÁV központi igazgatóságának megbízottal 

a polgármesternél 

(Szeged, április 29.) A szegedi 
vasúti hid hiánya igen nagy ne-
hézségeket okoz a szállítások te-
rén, mert a Tisza másik feléről az 
árut hatalmas kerülővel, mintegy 
113- kilométernyi ut megtételével 
lehet csak Szegedre hozni. 

A szegedi kereskedelmi és 
Iparkamara ezért már régeb-
ben kéréssel fordult a MÁV-
hoz, hogy létesítsen autóbusz-
járatot a' két pari között, 

amely a személyszállításon tul árut 
is vinne. Ezzel át lehetne hidalni 
azt a nehézséget,, amit a hid hiá-
nya okoz. Kedden ebben, az-ügy-
ben többtagú szakértőbizottság ér-
kezett Szegedre a MÁV központi 
igazgatóságától és Cserzy. Mihály 
iparkamarai titkárral együtt fel-
keresték Dénes Leó polgármestert. 
Elmondották, hogy 

a MÁV májusi meneirpndjébe 
beleillesztenék az autók beál-
lítását. 

E szerint Szeged és Szőreg között 
bonyolódna le a teherforgalom* a 

szegedi és ujszegedi állomás kö-
zött pedig a személyforgalom. Az 
ezzel kapcsolatos szállítási költsé-
geket befoglalnák a menetdíjba. A 
forgalmat már május elsején két-
három autó lehozatalával ihár meg 
is kezdenék. Nehézség csupán ott 
mutatkozott, hogy a keddi mű-
szaki ellenőrzés során azt tapasz-
talták, a komp feljárója nem elég 
erős arra, hogy a teherrel együtt 
körülbelül "hat tonnás autók átke-
lését rendszeresen kibírja. A pol-
gármesterrel és Csányi Ferenc mű-
szaki tanácsossal" végül is arra a 
megegyezésre jutottak,, bogy 

a rendelkezésre álló anyagok-
kal megerősítik a feljárói a 
Bertalan emlékműnél lévő le-
herkomphoz és május 10 e kö-
rül megindítják a forgalmat. 

Ennek a megvalósítása igen nagy-
jelentőségű Szeged közellátása 
szempcfhtjából is, mert a tiszántúli 
részekről igy ismét nagyobb meríy-
nyiségben hozhat nak élei mis zerfe-
léket Szegedre. 

Birák és ügyészek' 
a Dolgozók Színházában 

Ismét köze ebb kerüli a munkásság ecy érfeimiségi réteghez 
és a bírói kar a Kommunista Párthoz 

(Szeged, április 29.) A Magyar 
Kommunista Párt a Dolgozók 
Színháza® akciója keretében a Há-
rom a kislány előadásra a mun-
kásság kívánságára ezúttal á. birói 
és ügyészi kart látta vendégül. A 
színházban szokás szerint egyetlen 
üres hely sem maradt, a dolgozók 
most is zsúfolásig megtöltötték a 
nézőteret. Az első felvonás után 
megszólaltaltunk iíéhány vendéget, 
hogy fogadta a meghívást, milyen 
érzéseket váltott ki belőlük a meg-
hívás. 

Dr. Vadás z István állam-
ügyész mosolyogva emlilette. mi-
lyen kettős érzést váltott ki belőle 
a meghívás 

— Az egyik érzés, hogy nagyon 
örültem a meghívásnak, a másik, 
szorongó érzés, amely akkor fo-
gott el, mikor az arlyagiakra gon-
doltam. Mielőtt azonban kifejthet-
tem volna nézetemet ^z anyagiak-
ról, "megkérdezték, hánytagu csa-
ládom van s (már át is adott a Ma-
gyar Kommunista Párt egy ötsze-
mélyes páholyjegyet s közölték, 
hogy szeretettel meghívnak. Na-
gyon nagy örömmel vettem a meg-
hívást, mert 

mióta az igazságügynél va-
gyok, most jöttünk először a 
színházba. 

Három gyermek ..mellett ezt nem 
engedhetjük meg, magunknak. 
Olyan gesztus volt ez a párt ré-
széről, mint amilyet a birói és 
ügyészi slálus kérdésében tapasz-
talhattunk a helyi Kommunista 
Pártnál és Rákosi Mátyásnál. 

Szerelném, ha minden biró 
annyira ismerné a pártot, 
amennyire mi, a küldöttség 
tagjai megismertük Szegedén 
és Pesten. 

Pr. T a r n a y Győző állam-
ügyészt szintén családostól látta 
vendégül a MKP rókusi pártszer-
vezete. 

— Ha nem tapasztaltam volna a 
közelmúltban, a birói és ügyészi 
státus rendezésével kapcsolatban 

Salátához, ételekhez, 

Seabó-féle 

E C E T E T használjon 
k é r j e t U - z c r c s é l ő l 
Ecetgyár, Ká'vária utca 20 
Eladás kicsinyben és nagyban. 

azt az együttérző segileniakarást a 
szegedi MKP, valamint a Délma-
gyarország részéről* és nem győ-
ződtem volna inog, a pártnak a 
szellemi munkásokkal való egvütt-
érző magatartásáról a párt első 
emberénél, Rákosi'Mátyásnál lett 
kihallgatásunk alkalmával, akkor 
meglépett volna ez a meghívás, 
Igy azonban örömmel látom azt, 
hogy 

Szegeden valóban nincs kaszt-
rendszer, nincs válaszfal szel-
lemi és fizikai munkás közt és 
örömmel tettem eleget a meg-
hívásnak. 

Most már a kormányon múlik, hogy 
a .státusrendezéssel lehetővé legye 
nekünk, hogy viszonozhassuk a fi-
zikai dolgozók kezdeményező lé-
pését, ezt g kedves meghívást. 

Dr. B i l e Ferenc járnsbiró gya-
nútlanul telepedett mellénk s "igy 
nem hagytuk ki. őt se a megkérde-
zettek közül. Kedves meglepetés-
nek tartotta, hogy a Magyar Kom-; 
munisla Párt • a lakásán kereste, 
bár nem tudta, mi célból. • 

— Találkozásunkkor közölték, 
hogy a rendező MKP a birói és 
ügyészi kart vendégül látja a mai 
szinházi előadáson s különösen 
hangsúlyozni kívánta, hogy a mun-
kaügyekkel és munkaperekkel fog-
lalkozó munkaügyi birór/ak sze-
mélyesen kivánlák átadni a maga 
és családja részére szóló 'meghí-
vást. Ezzel a gesztussal 

még jcözelebh jut a munkaügyi 
biró a dolgozókhoz, akiknek 
időnkint elébe kerülő perében 
mindenkor az igazság és a 
munkásság érdekelt kívánja 
megvédeni. 

Dr. K o z ro a Endre népbirósági 
tanácsvezető egy munkáscsoporttal 
folytat élénk megbeszélést s ne-
hezen hagyja el a társasqgol* mig 
végre szólásra birjuk. 

— Nagyvonalú gesztus a párttól, 
hogy a birói és ügyészi kart ven-
dégül látja a dolgozók színházá-
ban. Remélem, más téren is sokat 
fogunk együtt működni a fizikai 
munkásokkal, akiktől kitüntetés-
számba veszem, hogy szórakozá-
sukhoz engem és családomat is 

\t Alföld legnagyobb táblaüveg 
és ü v e g á r u nagykereskedés, 

ü ; e £ : i Körösi Gáza 
Mérey u. 9. Telefon: 5-07 

meghívtak,, örömmel jöttem közé-
jük* s tapasztaltam, hogy 

az értelmiségi dolgozók nin-> 
(-enek magukra hagyva, hisz 
a fizikai munkásság vélünk 
érez. 

Cséngéínek, nincs szivünk fel-
tartani senkit .a vi-ndégek közül, 
akik javarésze csak vendégként tud 
színházba jutni, mert keresetéből 
szórakozásra nem telik. Egyben 
azonban mind megállapodnak bu-
csuzóul: bármikor nagyon szíve-
sen jönnek, bárcsak sűrűbben ren-
deznének Inunké S£l eladásokat. 

• A |eg obbkor érkezei t 
a keddi esőzés 

: (Szeged, április 29) A szegedi 
gazdak" mór Hosszabb idő „óta nagy 
reménykedéssel figyelték az eget, 
hogy váljon esik-e már végre egy 
kews esd. Az utóbbi időbon ugyanis 
olyan, nagy szárazság kezdődött, 
•amely igen rossz hatással volt az őszi 
vetésekre és a tavasaiak sem tudtak 
kellőképpen megerősödni. Kora ta-
vasszal szép fejlődésnek indultak 
ugyan, de a szárazság miatt bizonyos 
visszaesés, sárgulás volt tapasztalható 
sók helyeri. A kedd éjjel megindult 
esőzés igy hát. valóban megváltásként 
érkezett, mert — amint a gazdasági 
felügyelőségtől megtudtuk.-— ha ez 
a szárazság ínég két-három. hétig ál-
landósult volna, akkor komoly vesze-
delmet. is -jelenthetett volna a termé-
sekre, A kiszáradt földek mindenütt 
valósággal itták be a jótékony esőt, 
amely nemcsak a gabonafélék, de a 
répavetés szempont iából is éppen jó-
kor érkezett. A répában ugyanis a 
szárazság miatt kezdett elterjedni a 
répabolha és ennek kártevéseit egye-
dül csak az eső tudja megakadályozni-
A most hullott csapadék azonban még 

j egyelőre nem elég, mert legalább 
| 30" 40 milliméteres langyos esőre, 
• utána pedig sz-'p napsütéses időre 
| lenne szükség. Április közepétől má-
j jus közepéig ] • íme szükség az egé-
| szén jó terméshez arra, hogy a ned-
vesség meleg, napos idővel'párosul-
jon. . -

s j t n f j a t f a v a ' á ' , 

a k e n d e n v a b a n 

Szeged, április 29.) Zsúfolásig 
| megtöltötte az ünneplő közönség 
a Szegedi Kenderfonógyár szinpad-

i termét, amelynek avatási ünnep-
ségén a politikai pártok, városve-
zelőség, rendőrség és vállalatok is 
képviseltették magukat A munkás-
ság ünnepe volta szombat délutáni 
szinpadavatás, amely Jjivivta ma-
rénak a felszabadulásadta lehető-
ségek során önálló kultúrtermét. 
Minden munka, padozás, festés, 
csillárkészités,.ventillátor, színpadi 
reflektor saját munkájuk gyümöl-
cse, amin napi munkájuk elvégzé-
se után fáradoztak. Benkő István* 
Bosnyákovits Dezső, Bódi István. 
Broda, Farkas, Kiss Farkas, 
Krachlusz Ferenc, Laudisz Lajos* 
Huber Gyula, Papdi Frigyes, Sza-
bados Gyula, SzŐLs Sándor, Szűcs 
Jenő és Ungi István nevéhez fű-
ződik az az, áldozatos inunka, ami-
ben minden munkás és vendég 
megelégedetten gyönyörködött. 

Á műsor keretében a fúvószene-
kar Tóth András karmesterrel, ( 
dalárda dr. Endrődi Ferenc kar-
nagy irányításával, dr. Prónay Gá-
borné, Jároly Jenőné. Nagygyörgy 
Mária, Agócsi Béla, Kovács Emil* 
Szöts Sándor,. V'allner Mihály, 
Bordás Eszter, Bcszhó Lujza* Vi-
rág J.ászló, Kovács Imre, Herényi. 
József, Medgyesi Panni, Bosnyá-
kovils Dezső, Békési Margit és 
.Teschner Tibike arattak sikert. Az 
üzemi bizottság nevében Török Gá-
bor köszönte meg a munkásság 
önfeláldozó munkáját. 

Ma utoljára 
nagvokat nevethet 

fiboh és Kosieiio 

tréf in a 

RIO RITA-lan 
a Belváros banl 


