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7 0 0 hadifogoly érkezett Debrecenbe 
A hazatértek közül csupán egyetlen egy volt beteg 

(Budapest, junius 6) A junius t-én 
Debrecenr>e érkezeti első nadiícgoly-
-szerelvéimyel 700 hadifogoly érke-
®ett ham a Szovjetunióból. A hadi-
foglyok között 12 munkaszolgálatos 
ós 24 polgári személy van. A hazatért 
hadifoglyok liivatalos névsorát a Ma-
gyar Hadifogoly és Hadirokkant Hir-
adó, a szegediekét és szegedkörnyé-
fleiekét a Délmagyarország közli. 

(Debrecenből jelenti a Délmagy .ír-
ország különtudósitója) A csütörtöki 

pénteki nap folyamán a Debre-
cenbe érkezett 700 hadifogoly el-
hagyta a várost. Valamennyiüket fel-
szerelték, ui katonai ruházattal látták 
el és kiadták számukra a hadifogoly-
igazolványokat. Különösen örvendetes, 
hogy a 700 Debrecenben átvizsgált 
hadifogoly közül mindössze egyetlen 
egy panaszkodott inulö báatalmakról. 
Debreceni értesülés szerint a legkö-
zeleblri hadifogolyszerelvényünk Deb-
recenbe érkezése hétfőre, vagy keddre 
várható. . 

j Diszgyülés két nyomdász emlékére 
A Magyarországi Könyvnyomdái. valt. Az ünnepi beszédet Szlusni 

Munkások Egyesületének szegedi József tartotta, ezenkívül szerepeli 
kerülete junius 5-én az egyesület a műsoron még egy vonósnégyes, 
dísztermében díszközgyűlés kere- A központ nevében Fuchs László 
tében leplezte le Gyürei Rudo'f,. a mondott beszédet, 
nyomdai munkások szakszerveze-) Tombácz Imre elvtárs, nemzet-
iének vezetője, akit a nyilasok hur- gyűlési képviselő a díszközgyűlést 
coltak el és kínoztak ha lá ra és követő társasebéden méltatta Gyü-
Zarnóczai Béla, az országos bi- rei Rudolf és Zarnóczai Béla ér-
zottság volt elnökének arcképét, jdemeit. — Akikről ma emlékezünk 

A díszközgyűlésen képviseltették I — mondotta — nemcsak a nyom-
magukat a nyomdai munkások , dai munkásságért, hanem az egész 
szakszervezetének központján ki- magyar népért harcoltak. A mai 
vül a vidéki városok nyomdai! nyomdászuemzedék akkor őrzi hi-
munkásai, továbbá a szakmaközi ven nagy halottainak emlékét, ha 
titkárság és a munkáspártok. ugy mint ők, tántoríthatatlanul 

A diszgyülés műsorán szerepelt I harcolnak a ma feladataiért, a dc-
a Szegedi Altalános Munkás Dal- mokratikus Magyarországért, 
egylet, Szőczi Mihály verset szg-l 

Zeaeévodisták vizsgája 
a Városi Zeneiskolában 

Aldozócsütörtök- délutánján tartotta 
a szülők és nagyszámú érdeklődő je-
lenlétében a Városi Zeneiskola a 
Selleiiié Frank! Lili tanárnő vezetésé-
vel működő zeneóvoda záróvizsgáját. 
A jövő generáció zenei fejlődése-
szempontjából ma már szinte nélkü-
lözhetetlen intézményt három éves 
kortól látogathatják a gyermekek. 
Szegeden második éve inüködik a 
zeneóvoda s Selleiné vezetésével olyan 
anyag kerül innen a zenetanszakokra, 
amellyel lényegesen kisebb fáradság-
gal komoly eredményt lehet elérni. 
A vizsgán a rilmusféilesztés, játszva 
tanítás, zenei művelődés alapjai lefek-
tetésének igen magas fokával találkoz-
tunk a külön vizsgázó 'kezdő és ha-
ladó csoportokon belül. Az egybegyűlt 
közönség lelkesen tapsolta végig a 
kis művészek igen nehéz számait s 
különösen Selíeiné Franki Lili tanár-
nőt, a zeneóvoda stoleslátókörü. nagy-
in dásu vezetőjét. 

Vérfertőzés miatt ietarf áztattak 
egy bestiális apát 

(Szeged, junius G) Bizalmas felje-
lentés alapján nyomozás indult egy 
szegedkörnyéki tanyán. Előállítottak 
egy apát, aki 12 éves kisleányával 
eroszakosxodott közel egy esztendőn 
keresztül. Kihallgatták a '12 éves fej-
letlen gyermeket, aki egykedvűen adta 
elő, hogy édesanyja Surün bejárt a 
városba és olyankor az apja vele ren-
delkezett. Félen ruha nélkül maradt 
â  család, igy áz anya is otthon tar-
tózkodott, de amint tavasszal meg-
indultak a földműn kibe, az apja pa-
rancsára kukorica földekre, árokba 
bújtak el s ott erőszakoskodott vele,. 
Az apa is beismerő vallomást tett. 
Egykedvűen adta elő, hogy felesége 
sürü távollétét nehezen tárta elvi-
selni s ezért volt szüksége a fejletlen 
kis 12 éves gyermekle.ányra. Vérfer-
tőzés és erőszakos nemiközösülés 
miatt eljárás indul az előzetes letar-
tóztatásba helyezett bestiális apa el-
len. 

Or!utay Gyufa Szegeden 
A kultuszminiszter látogatásai a városban 

O r t u t a y Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi" miniszter közel há-
romnapos tartózkodásra Szegedre 
érkezett. Pénteken délelőtt meg-
látogatta hivatalában dr. P ;í 1 f y 
György főispánt,, majd utána ü c • 
n e s Leó- polgármestert. 

Dénes elvtárs ez alkalommal a 
miniszter támogatását kérte a vá-
ros kulturális intézményeinek új-
jáépítésére. 

A szegedi élelmezési munkások 
határozati javaslatban követelik a koSlekfiv szer-
ződések befai fását és az egyenlő teherviselést 

A szegedi élelmezési munkások 
íi napokban nagygyűlést tartottak a 
-szakszervezeti székházban. A nagy-
gyűlésen K u n s á g i Mihály, az élel-
mezési szakmunkások szakszervezeté-
nek duna—tiszaközi titkára mondott 
beszédet. 

Beszédében rámutatott arra, hogy 
Szegeden az élelmezési cikkeket ké-
szítő üzemekben az országban talán 
la legtílhanyagoltabbak az egészség-
ügyi berendezések. Ezek mellett az 
üzemek — és ez vonatkozik az ösz-
<szes üzemekre — nem hajtották végre 

kollektív szerződés több pontját. 
Ezeknek a pontoknak a teljesítéséért 
:a szegedi szervezett munkásságnak 
Btell harcolnia. Többek' kőzött a kon-
tzérvipari munkások a legkisebb óra-
bére 99 fillértől 1.16 forintig. A be-
tanított munkásoknak l.ltí—1.28 fo-
rintig, a szakmunkásokkal egyenlő 
munkát végzőknek 1.28—1.58 forintig 
kell az órabéreket kifizetni. A mes-
terlevéllel rendelkezőknek pedig 1.73 
forint órabér jár. Ezeket az órabére-
két még április 20-án léptették életbe 
és az üzemeknek visszamenőleg meg 
kell fizetni. A szegedi üzemek nem 
fizették ki a kollektív szerződésben 
előirt kulturknlóriát sem, mely akéz-
hezkápolt fizetés egy százaléká, de 
azt?xnak az 50 személynél több alkal-
mazottat foglalkoztató üzemeknek a 
dolgozói, ahol a nők többségben van-
nak. követelniö'k kell a bölcsödé és 
•a napközi otthon felállítását, mert 
erre is rendelet van. Ezenkívül fel 
kell venni a harcot az egészségügyi 
berendezések pótlásáért is. Az üzemi 
bizottságoknak he Ikell vezetni a telje-
silményDéreket, mert ezzel tudjuk el-
sősorban fokozni a temetésünket. Az-
után belpolitikai tájékoztatót nyúj-
tott. 

A nagyhatású beszéd után hatá-
rozati javaslatot fogadtak el az <Me]-

mczösii munkások, melyben követelik1 Köszönetet mondott a nagygyűlés 
a nagybankok sürgős államosítását. 
Követelik, hogy a feketézőket és spe-
kulánsokat internálják és kobozzák 
el vagyonukat. Követelik, hogy az 
üzeintulajdonosokat ne 20—30 forin-
tokra bűntessék meg', hanem igyekez-
zenek olyan büntetéseket kimérni a egyetlen járható 
demokratikus törvények szabotálóival i galom utja. 

Ortutay Gyula a polgármester 
kéréseit előjegyzésbe vette és meg-
ígérte,, hogy a maga részéről min-
dent elkövet a kért segélyek kiuta-
lására. Ezenkívül bejelentette a 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, hogy a jövő évi költségvetésbe 
felvették a háborúban teljesen el-
pusztult gyermekklinika újbóli fek 
építését. Az ui klinika a kor mjn~ 
den követelményeinek megfelel. 

A városházáról a kultuszminisz-
ter a Kisgazdapártba hajtatott* 
majd felkereste a Magyar Kommu-
nista Párt nagyszegcdi végrehaj-
tó bizottságát. 

Ortutay Gyula hangsúlyozta* 
hogv kérte a koalíciós szellem be-
tartását a helyi Kisgazdapárttól és 
reméli, hogy a MKP — és erre itt 
Zöld Sándort )á i i biztosi'ékna . 

- •-, -M-. együttműködik, mint eddig is. se 

B á'k o s i M,átyás elvtársnák. aid né- Lhalgdószellemü kisgazdákkal, 
h'ány nap alatt kiszorgalmazta, hogy Délután a Szeged) Alkum Nem-
hadifoglyaink hazatérjenek. Ezt a ne- zeti Színház vezetőivel tartott meg-
mos tettet Sztálinnak, a Szovjetunió beszélést a miniszter, utána a Ba-
nagy vctorének is megköszönték. Ha- ™ss Gabor-gnnnázmmot látogatta 
tározatban szögezték le, hogy az 

ut a munkásmoz-

szemben, hogy elmenjen a kedvük 
ezektől. Követelték azt, hogy a köz-
terhek ne csak dolgozó nép vállait 
nyomják, hanem fizessenek a gazda-
gok is. 

ó é 

A határozati javaslatot eljuttatják 
a Magyar Szabad Szakszervezetek Ta-
nácsénak, a két munkáspárt vezető-
jének és a miniszterelnökségnek. 

1 0 0 ezer forintot adnak a városnak 
a fel nem robbant bombák 
eltávolítására 

meg. 

SZ^HÁZ t* müVESZET 
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Színházi iroda hírei: 

Szombaton, junius 7-én este Szo-
rocsinszki vásár; MusszorgSzkij vig-„ 
operája és Veress Sándor Csodafuru-
lya CJDIÜ halletje először kerül be-
mutatóra Magyarországon. Az ország 
minden részéből nagy érdeklődés 
előzi meg ezt a bemutatót, amely az 
orosz zenekultúra egyik reprezentatív 
müvét van hivatva meghonosítani a 'A 
országban, karöltve Veress Sándor nj 
hangot és kifejezési formát kereső 

i halkljével. 

Dr. Antalfíy György helyettes pol-
gármester a város folyó ügyeinek 
rendezésére a szerdai napot a székes-
fővárosban töltötte. Antalffy elvtárs-
nak a honvédelmi minisztériumban 
megígérték, hogy a háborúban fel 
nem robbant bombák eltávolítására 
fordított több mint százezer forintos 
kiadásokat megtéri tik. Ezen túlmenően 
a tájékoztatásügyi minisztériumban 
közöllek a helyettes polgármesterrel, szelje. 

hogy a szegedi szállodák újjáépítésére 
kölcsönt folyósít a minisztérium. 

Arra való tekintettel, hogy 1948 
nyarán Szegeden rendezik a délkelet-
európai szellemi oiimpiászt, a szál-
lodák újjáépítése és ujabb lakáslehe-
tőségek teremtése nem tür halasztást. 
Dr. Antalffy a jövő hét folyamán 
értekezletre hivja össze az érdekelt 
feleket, hogy a részleteket megbe-

I 

Hangya hűtőház 
Ilona u. 16—20. Tel.: 4-06. 

Müjégjgyár, kisfételben is házhoz szállít 
Naposcsibék. Bérkeltetés. 

Gyümölcslevek. 

Kobrizsa András, uri és női ci-
pész. Vár ü . 1. Vállal uj cipők ké-
szítését és Javítását. 

Szemüveget, folo amatör munkát 
Wéberlöl, Széchenyi-tér 5. (Tör-
vényszék mellett.) 

Laczkó "ékszerész, Kárász utca 

14. Veszek magas áron brilliáns 
ékszereket, ezüstöt, kar és zseb-
ódákat. Nagy óra és ókszerjavi-
tás. 

A vásáron keresse fel a Déry -pavd-
lont. Kerékpár, ráó'ó és hanglenieiuj-
douságok. 

A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szegedi vezető-
sége szombaton este 9 órai kezedettel a Széchenyi-téren 

szabadtéri filmelőadást 
rendez. Mindenkit szeretettel vár a vezetőség 

B e l é p ő d í j n i n c s 

régépeí, számológépet 
á r o n 
v á s á r o l o k 

irodagép Vállakat, Széchenyi-tér 3 
Teieíon 6—41, 

Ceuhéj szatyroké, 
viszonteladóknak 

r C t m U l Ú K lego lcsóbban 

SZERED AIN Á L 
C»er*y Mltjaiy n. 3.— Telefon 1-«I 

K I S R O Y A L 
SZÓRAKOZÓ 

Idegenforgalom találkozó helye 

R e n q e ! 4 ó r á i q n y í l v a 

Látogassa meg a 

Jápé" szappanüzem 
pavilonját az Iparivásáron a 
Bútor csarnok épületében. 

r. «• r, — 
tüzess e&o 

a Dálmagvar0fszágr& 


