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A dunavöigyi népek találkozója lesz 

Dénes Leó elvtárs, p'olgármes- is biztosítanák „ebből az alka-;ren, IninY a múltban völt, hi-
tér kedden visszaérkezett Bu 

j dápestről. Többnapos távolléte 
alatt jelentős tárgyalásokat fok-
tatott a fővárosban. A kultusz-
minisztériumban a szegedi sza-
badtéri játékojú megrendezését 
tárgyalta 'meg "B o t h Bélával, a 
budapesti Nemzeti Szinház fő-
rendezőjével. Elérkezettnek lát-
ja ugyanis már az időt arra, 
hogy amennyiben a nyáron meg 
akarják rendezni a szabadtéri 

5 játékokat;, akkor mar most fog-
janak hozzá az előkészítési mun-
kálatokhoz. Nyolc-tíz napon be-
lül ezért bizottság érkezik Sze-
gedre ebben áz ügyben a kúl-
tuszm misztériumból, hogy meg-
tárgyalják, miihez lehel hozzá-
fogni a rendelkezésre álló „fe-r-
szereléssel és anyagokkal. Dénes 
polgármesternek az az elgondo-
lása, hogy takarékossági szem-
pontból a Dóm-téri tribünt nem 
állítanák fel, hanem helyette in-
kább a szjnpadot magasítanák. 

A szabadtéri játékok cgyéb-

I \ ként 10—12 napiig tartanák majd. 

Ismét "bemutatásra kerül az 
; »Ember tragédiája <, ezenkívül 

löbb opera és zenekari est sze-
repel a műsoron. Külön orosz. 
Jugoszláv, román és bolgár estei 
is akarnak rendezni, inert az a 
cél, hogy a dunavöigyi népek 
küllurábs találkozóhelye íegyen 
Szeged. Előreláthatóan külöiivo-

lomból. A város vezetősége érint- szen most rendelkezésére áll a 
kezesbe lép a megyéspüspökkel szinház kiváló zenekara és ha-
ris az egyházi hatóságokkal is, lcltkara :is, ezenkivül nem keli 
hogy kölcsönösen megbeszéljék annyi vendégszereplőt sem szer-
a Dóm-téri szabadtéri játékok- ződletnie. Reméljük, hogy most 
kai kapcsolatban felvetődött kér-_ nyáron végre sikerül megvaló-

' sitani ezt a Szeged gazdasági 
élete szempontjából is nagyje-
lentőségű programot. 

dcseket. 
Szeged most sokkal elönvö 

sebb helyzetben van ezen a £é-

A honvédelmi lisztpanama 
civil gyanúsítottja az ügyészségen 

Részletesen beszámoltunk a sze-
gedi honvédségnél elkövetett nagy-
arányú lisztpanamáról, amelynek 
értelmi szerzőit, köztük Sallay szá-
zadost is Budapestre szállították. 
Ebben az ügyben őrizetbe vették 
Nyers Péter vásárhelyi lakost is, 
aki a HEKOB (honvéd beszerzési 
csoport) beszerzője volt. Sallay szá-
zados Nyers Pétert bízta meg 15 
mázsa liszt beszerzésével, aminek 

Nyers eleget is telt. A feketén vá-
sárolt liszlct Sallaynak! át is adta 
s a nyomozás során őt is őrizetbe 
vélték és Budapestre szállították. 
Minthogy Nyers Péter nem katonai 
személy és ügye nem tartozik á 
katonai hatóságokhoz, visszakísér-
ték Szegedi-e és átadták az állam-
ügyészségnek, ahol árdrágítás miatt 
indul ellene eljárás. 

k ö v e m b e r b e n m e g i n d u l n a k a falvakban 

A s s U F O S z és a FÉKOSz fanfolyamai 

hatokat és kedvezményes utazást 

ró magyar mezőgazdasági szak-
oktatás a mult hibájából igen 
alacsony nívón áll. Egy viíágos-
fejü, szakképzett parasi.'i réteg 

gazdasági kiképzésre nem for-
dítottak súlyt 

A fiatal magyal" 'demokráciára 
hárult az a feladat, hogy a szé 

igen nagy veszedelme lett vol- les mezőgazdasági tömegeket rá-
na a mindenkori kormányok- j vezesse a tudás útjára, 
nak. Ezért sem politikai, sem i Az oktatásra csak a téli hóna-

1 pok alkalmasak. A falvak, ta-
nyák lakói, most a'z átdolgozott 

Karlíni, minden idők legnagyobb 
S z c ü c d c t l • n o d l s z a b a d semmitevéssé át-

•J I változtatni. 
Különvonaton érkezik Szegedre • Az UFOSz és a FEKOSz köz 

Ncwyork, London, Párizs, Kop-
* hhága, Prága, Bécs és Budapest 
inán most Szegedre is ellátogat a 
világhírű Karitai mester, a csodá-
latos képességű mágus. Budapes-
ten kél" hónapig zsüfolL nézőtér 
tapsolt az ezerkezü varázslónak, 
akinek megfejthetetlen mutatvá-
nyai ámulatba ejtették a főváros 
közönségét. Vele jön Szegedre 
Jupiter, az »emfrcragyn« kutya is, 

!
ami az állatídomitás csodája. Kar-
tini. minden idők legnagyobb va-
rázslója november G-an kezdi meg 
egyhetes szegedi vendégszereplését 
a Tisza-szálló nagytermében. A hi-

róres varázsló szegedi szereplését 
máris óriási érdeklődés előzi meg. 

ponti vezetősége nagyszabásúié-

beszéinek a szegediek, mint a vár-
ható nagy élményről, amelyet Kar-
tini megfejtbe tétlen produkciója 
nyujt majd. A nagy varázsló ren-
geteg felszerelésével és valóságos 
kis állatkertjével különvonaton ér-
kezik Szegedre s itt a Tisza-szálló 
nagytermében rendezi meg káprá-
zatos varázsrevüjét november C-tóí 
16-ig. Karlíni ezer csodát hoz Sze-
gedre s annyi bizonyos, hogy örök 
élményt nyujt azoknak, akik meg-
nézik az áimilatbaejtő produkciót. 

Szakszervezeti Hírek 

A Könyvkötőmunkások Szakszer-
vezete november 5-én, szerdán dél-
után féi 5 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. 

A Filmipari Munkások Szakszer-
vezete november 6-án, csütörtökön 

fj/pelőtt 9 órakor taggyűlést tart a 
, úlafcszcrvezeti székházban. 

Az egészségügyi üzemek gyűlést 
tartanak november G-án, csütörtö-
kön délután G órákor a sebészeti 
klinikán (főbejárat, jobbra, kultúr-
terem). 

i zeti és taggyűlése november 10-én, 
hétfőn délelőtt lesz megtartva a 
szakszervezeti székházban. 1 

A Szakmaközi Bizottság felhívja 
a 20 munkásnál többet foglalkoz-
tató üzemek figyelmét, hogy októ-
ber hónapról az összefoglaló bér-
kimulatásl haladéktalanul juttassák 
el a szakmaközi titkárságnak1 az 
501/1947. OMB sz. rendelet alapján 
(227. Magyar Közlöny). 

A Zenészek Szakszervezete fel-
hívja tagjai figyelmét, hogy tagsági 
könyvüket, ili. rendőrségi műkö-
dési' engedélyüket váltsák ki no-

; vember 10-ig, mert a budapesti 
>központ utasítása szerint mindazok, 

, Felhívjuk a házfelügyelőket, hogy ; több mint 3 hónapi tagdíjjal 
akik burpnyaigénylesuket beadtak .hátralékban vannak, tagságukat eí-

! legkésőbb csütörtök estik fizessek j v e s zük. Igazolványaikat fei kell 
. házfelügyelők szak- j i k í U { l e n i a budapesti központnak. 

szerve Lenéi, i. 
A Famunkások Szakszervezete 

november 6-án, csütörtökön 5 óra-
kor bizalmi, 6 órakor vezetőségi 
ülést tart a szakszervezeti, szék-
házban. 

A Hírlapterjesztők Szakszerve-
zete vasárnapra hirdetett szövetke-

L i b a h á i-
szükségletét most szerezze be 

UNUAR élelmiszercsarnokban, — 
Mikszáth Kálmán-utca 1. — 
Ugyanott naponta friss apró-
lék, hus. — Elsőrendű tenyér. 

? 

NOVEMBER 7-EN, PÉNTEKEN ESTE 7 ÖRAKOR: 
a Szovjetunió fennállásának 30. évfordulója alkalmából 

Díszbemutató 
Gogoíy i Leáaynéző Csehovi Lahaáalam 

Szakszervezetek, munkáspártok, Magyar-Szovjet M. T, tagjai 
fgeu kedvezményes áru jegyeket válthatnak a: 

D í jmagya ro rsság k iadóh iva ta lában 

nek, a tanfolyamon a parasztság-
nál: szükséges minden politikai 
és líázdfisáöi elmétetí óc mralr'nir. es gazdasági, elméleti és gyakor-
lati kérdést felvetnek. A "politi-
kai rész az ország múltját, a tör-
ténelmet és a valóságot., Magyar-
ország kid- és belpolitikai "kér-
déseit öleli fel. A gazdasági rész 
pedig elsősorban a korszerűsí-
tésre fekteti a fősúlyt. 

Csongrád-Csanád megyében lis 
számos ilyen tanfolyam indul 
még. Minden nagyobb mezőgaz-
gazda&ágii. góc kiveszi részét eb-
ből a munkából. Szeged kör-
nyékén Baklőn, Szentmihálylele-
ken, Alsóközponton, Felsőköz-
ponton és számos más helyen 
már előkészülik ezekpt'a nagyon 
fontos tanfolyamokat. 

Az UFOSz és a EÉKOSz he-
lyi szervezetei ezúton ís kérik 
a gazdákat, njgazdák főleg fiata-
labb csoportjait, hogy vegyenek 
részt ezen a közös tanuláson és 
lovábbkéozésen. A fiatal magyar 
demokráciának érdeke, Hogy 
öntudatos, kicsiszolt gazdák ke-
zében legyen a föld. 

Lapunk' a jövőben Ismételten 
közli majd az egyes tanfolyamok 
helvét, kezdetét. 

a vefőtoarpiiya felosztását 
"A város vetőburgonvaakciója 

— amint azt jelentettük — si-
kerrel járt. Kedd ve három'és fél 
vggon yetőburgonya meg lis ér-
kezett Szegedre, de még továb-
bi mennyiségek viarhatók. A bel-
területi, külterületi és tanyaköz-
ponti gazdák részére egyaránt 
a kiosztás csütörtökön kezdődik 
meg. Vetőburgony'át természete-
sen csak azok kaphatnak, akik 
az akció során igényeltek és a 
szükséges összeget befizették. A 
kiosztás részleteit még közöljük 
la'punkban. 

Jól irányzott ökölcsapással 
leterítették a vádlottat 

Budapesten tárgyal a szegedi népbiróság Kiss Dezső 
tanácsa 

Még a nyár folyamán őrizetbe 
vette a szegedi népügyészség Laczó 
Endre zászlóst ós eljárást indított 
ellene háborús és népelleues bű-
nök miatt. A bünügy főtárgyalá-
sát a szegedi népbiróság Kiss De-
zső-tanácsa Budapestre tűzte ki a 
pesti tanuk nagy számára való te-
kintettel. I.aczö az egyik ukrajnai 
halálszázad zászlósa volt s ebben 
a minőségében több gyilkosságot is 
elkövetett a hadműveleti területen. 

Bossányi György volt munka-
szolgálatos tanúkihallgatása során 
váratlanul izgalmak keletkeztek. 

— Ez az ember rámlőtt Ukraj-
nában, csak a véletlen szerencsé-
nek köszönhetem, hogy életben 
maradtam — mondotta Bossányi. 

A vádlott erre felpattant. 
— Hazudik! — kiáltotta a taira 

felé. 
Bossányi ekkor, mielőtt a fegy-

őrök megakadályozhatták volna, a' 
vádlott elé Ugrott és egy jólirány-
zolt ökölcsapással leterítette. Laczó 
elájult, a tárgyalást félbe kellett 
szakítani. A rendkívül izgatott han-
gulatban ugy döntött u tanács, hogy 
a tárgyalást egy nappal elhalasztja. 

Többezer külföldi jelentkezett 
a szegedi centenáris ünnepségekre 

A közelmúltban a tájékozta-
tási minisztérium kerelében meg-
alakult a centenáris ügyosztály, 
amelynek feladata a jövő évi 
centenáris ünnepségek, országos 
megszervezése, A Gazdásági Fő-
tanács erre a célra 3 és félmillió 
forintot szavazott meg. Gerő De-
zső tanácsnok, az idegenforgal-
mi hivatal vezetőjének előter-
jesztésére Szeged most százezer 
forintot igényel ebből az alap-
ból. A szegedi centenáris ünnep-
ségek ugyanis igen jelentősnek 

Ígérkeznek Szeged földrajzi hely-
zeténél fogva is. Eddig már Ro-
mániából és Jugoszláviából kö-
zel tízezren jelentették be érke-
zésüket a jövő nyárra, ezenkí-
vül az amerikai magyarok kő-
zül is 18 ezren jelezték jövete-
lükét. A centenáris ünnepségek 
programjának középpontjában 
előrel áthatóan a régóta várt sza-
badtéri játékok lesznek. E mel-
lett azonban számos kűlturver-
senyt, sport-, zenei és színmű-
vészeti eseményt iktatlak a mű-
sorba. 

Vadliba-invázió 
Feketeszéli és bak lói gazdák 

jelentették hétfőül panaszosan a 
polgármesternek, hogy a 'kör-
nyékükön, de általában Szeged 
környékén igen elszaporodtak a 
vadlibák és nagy károkat okoz-
nak a vetésben. A még ki nem 
kelt buzanragokat ugyanis kika-
parják a földből és csapatostul 
vígan lakmároznak belőle. Egy 
lelőtt vadliba begyében például) 
két deci büzát is találtak, má-
sikban. 12—15 dekányit. A gaz-
dák mindent elkövetnek, hogy 
elhessegessék a tolakodó jórna-
darakat«, de ezenkivül felhív-
juk az engedélyezett vadásztár-
saságok figyelmét is, bogy most 
fokozottabb hadjáratot indítsa-! 
nak a Vadlibainvázió ellen. I 

l O T H E L i Ó 
november 11-i előadása a 
szereplök betegsége miatt 

e l m a r a d 

DOLGOZÓK SZÍNHAZA 
november 11- én, 
kedden este 7-kor 

S e v i l l a 
o r b é l y 

Nagy kiállítású, amerikai zenés . ANNL U l iKL IA -
vígjáték Pompás muzsika, élén- k GEOHG MUKPHY - vai és 
ken gördülő mese. Két gyönyörű $ m?*™™ , , J 
nő vidám bonyodalmakkal teli 5 BENN1 GOODMANE zenekara. 
küzdelme a férfiért. \ IIIRADó 
Mátéi fél 4, fél 6 és fél 8 érakor Szerdától- vasárnapié Jétsaai » 
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