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Nyárádi pénzügyminiszter és flnfos elvtárs 
államtitkár Rnmániában tárgyal 

Dr. Nyárádi Miklós pénzügy-
miniszter és dr. Antos István 
elvtárs államtitkár néhánynapos 
látogatásra a román fővárosba 
utazott. Csütörtökön délelőtt 
Groza Péter miniszterelnök fo-
gadta a magyar kormány kikül-
dötteit, utána Nyárádi Miklós 
miniszter Iuca román pénzügy-
miniszterrel, a román kereske-
delmi miniszterrel és a román 

nemzeti bank főigazgatójával 
fo 1 y 1 ato 11 iii cgl>eszéiéseke t. 

A csütörtöki szivélyeshanigu 
tárgyalások ulán Groza minisz-
terelnök látta vendégül Nyárádi 
minisztert és Antos államtitkárt. 
A tárgyalásokat pénteken foly-
tatják' majd. pénzügyminisz-
ter és az államtitkár előrelát-
hatóan szombaton érkezik visz-
sza Budapestre. 

A szegedi háborús károkat szenvedett 
háztulajdonosok kormánysegélyt kapnak 

Darvas József építés- és köz-
munkaügyi minlszlcr a háborús 
sérüli hazak helyreállítására irá-

nyuló hitelakciót ujabban Sze-
ged városára is kiterjesztette. 

Kiosztották a honvédségnek 
a Köztársasági Érdemrendet 

Dinnyés Lajos miniszterelnök 
csütörtökön délelőtt osztotta kii 
a köztársasági elnök kitünteté-
seit, a Magyar Köztársasági Ér-
demrendet és Érdemérmet a 
honvédség tagjainak. Ünnepé-
lyes keretek közült törtéint a 

kilünletése'k kiosztása, amelyen 
részlveltek Veres Péter honvé-
delmi miniszter és a honvédel-
mi minisztérium csoportfőnükei 

'is. Dinnyés Lajos miniszterel-
nök részedet intézett a meg-
jelentekhez. 

Csak 2 napig _ Március 11, 12 
Pogány László 
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City Jazz! Záróra reggel 5 órakor! 

Szeged társadalmi jellege 
erős változáson ment keresztül 

a felszabadulás óta 
Dénes Leó elvlárs, polgár-

mester felterjesztette a bel-
ügyminisztériumba jelentéséi 
a város mullhavi életéről.'Eb-
ből örömmel láthattuk, hógy 
az ellátatlanok száma csökke-
nőben van, vagyis jelenleg 81 
ezer ellátatlanról kell gondos-
kodni. A további zavartalan 
ellátásra minden remény meg 
leltei, annál is inkább, mert 
a gazdák nagy szorgalommal 
végezték a tavaszi talajelő-
készilő munkálatokat. A sző-
lők és gyümölcsösök is jól te-
leltek, az enyhe tél következ-
tében a barack- és cseresz-
nyefák rügyci máris erős duz-
zadásnak indultak. Jelenleg 
takarmányellálás terén lenne 
szükség nagyobb scgilségre, 
de itt is 

:i00 mázsa szárított répa-
szelet és 10(1 mázsa cukor-
gyár! melasz kiosztása fo-
lyamaiban van. 

A tenyészmarha akcióra ki-
utalt államsegély az e'mult 
hónapban 10 ezer, a tenyész-
juh akcióra pedig dl.300 fo-
rint volt. 

A jelentésnek igen érdekes 
része, amelyben Szeged tár-
sadalmi helyzetével, foglalko-
zik Dénes polgármester. Meg? 
állapítja, bogy Szeget! agrór-
telcpülásei következtében el-
sősorban erősen mezőgazda-
ságii jellegű közösség volt és 
igv a város társadalmi életé-
nek fejlődésében is elsősor-
ban a mezőgazdasági rétegek 
adták az alapot. A "városezen-
kívül sok közhivatalánál, in-
tézményénél fogva erősen 
tisztviselő jellegű volt. Tár-
sadalmi fejlődésének irányvo-
nalát ennek a két csoportnak 
a jellegzetessége határozta 
meg, amelyek közé az ipari 
munkásságnak a parasztság-

nál is jelentéktelenebb cso-
portjai helyezkedtek csak el. 

A demokratikus átalakulás 
óla azonban az egyes ré-
tegeknek ezek a korábbon 
éles elkülönülései egyre in-
kább elmosódnak és ez a 
körülmény , a város társa-
dalmi és kulturális éleiében 
is egyre jobban érezteli elő-
nyös hatását. 

Jelentkezik ez az átalakulás 
a társadalmi és kulturális 
egyesületek szervezésében, a 
működésében és egyre löbb 
az olyan társadalmi és kul-
turális egyesület, amelyben 
ezek a tényezők harmoniku-
san együttműködnek. Ugyan-
akkor 

egyre inkább előtérbe ke-
rülnék a munkás- és pa-
raszlérdekek befolyása a ko-
rábban túlnyomóan egyol-
dalii kispolgári behatással 
szemben.-

Az egyesületek, elsősorban a 
munkáspárlok befolyása alalt 
működő egyesületek igen 
élénk, eredményes munkát vé-
geznek a demokrácia kiépfe 
tése és megerősítése terén). 
Egy jellemző adatot is emlit 
meg a polgármester a szege-
di kullurélelre .vonatkozóan, 
mégpedig azt, hogy az elmúlt 
hónapban 1832 olvasója volt 
a Somogyi-könyvtárnak, mely 
azt mutatja, bogy a dolgozó 
rétegek egyre nagvobb szám-
ban látogatják fontos kultúr-
intézményeinket. 

Vértes István 
tüzelő- és épitőanyagkeres 
kedő. — Itoldmasszonv-sn-
Zárul 17.» Telefon: 3—65 
Eladás fogyasztók részére 
minden mennyiségben.-

S*inház*Film •Művészet 

Klemperer Olló Szegeden 
Világvárosi zenei esemény 

színhelye lesz a Nemzeti Szín-
ház március 18-án. Klemperer 
Olló öt világrész egyik legna-
gyobb karmestere dirigálja a 
filharmonikusok Beethoven-est-
jét a Nemzeti Szinház 80 tagu 
zenekarának éión. Műsoron az 
I. és VII. szimfónia. 

Feloszlik 
a Független ltjusdg 

A Független Ifjúság orszá-
gos vezetősége, országos taná-
csa, valamint vármegyéi ve-
zetői Budapesten a Kisgazda-
párt országos központjában 
együttes ülést tartottak és el-
határozták, hogy a Független 
Ifjúságot az egységszervezet 
megalakítása alkalmával fel-
oszlatják. Erre a lépésre azért 
határozták el magukat, mert 
az idő azt igazolja, bogy a 
magyar ifjúság ügyét csak az 
egysógszervezet tudja előbb-
revinni. 

Bemutatfáh a z uj isltotai 
kisé'leti tanszereket 
A vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumban csütörtökön 
délelőtt Ortulay Gyula kultusz-
miniszter és Kovács Máté állam-
titkár jelenlétében bemutatták 
a szakértők és a sajtó képvi-
selői előtt az uj iskolai -kísér-
leti tanszereket. A Csexő Árpád 
és löbl) tanártársa állal elké-
szített tanszerekről műhelyraj-
zokat készítenék s ezek alapján 
a tanonciskolákban hulladék-
anyagból elkészítik a szükséges 
mennyiségben a tanszerek anya-
gát, amelyet azután a tanonc-
iskolákban állítanak össze. 

Rendezik a köztisztasági 
tizem szakképzetlen 

munkasa>nak fizetését 
A szegedi köztisztasági üzem 

szakképzetlen munkásai, igy az 
utcaseprők is eddig nem tar-
toztak a kollektív szerződések 
keretébe. A szakmaközi bizott-
ság és a köztisztasági hivatal 
most együttesen uj órabérler-
vezeiet dolgozott'ki, hogy javít-
son az eodigi előnytelen hely-
zeten. A tervezetei az Országos 
Munkabérmegállapiló Bizottság-
hoz terjesztik fel. E szerint az 
eddigi 1.28-as legalacsonyabb 
órabér heiyelt 1.33 forint lenne 
a legalacsonyabb, az eddiigi 
1.51-es órabér helyeit pedig 
1.65 lenne a legmagasabb óra-
bér. Ezenkívül természetbeni 
juttatásokra is sor kerülne, ame-
lyekkel nagyjából megküzd ile-
nek a '.«) íektiv szerződések ha-
tálya alá tarlozo dolgozók fize-
tését. 

— Halálos kőrápor Csaba-
csiüdön. A mult évben bálát 
rendezett a csabacsüdi fiatal-
ság. A legények később össze-
verekedtek, a bál felbomlott 
s a fiatalság két táborra osz-
lott. Az egyiket Medvegy An-
tal vezette, a másikat Gazsó 
Mihály. Gazsóék már haza-
felé tartottak, amikor Med-
vegyék kőzáport zúdítottak 
ulánuk. Gazsó egy társa a sö-
tétben fejbeverte egy karóval 
egyik ellenfelét, Gazsó pedig 
egy nagy követ dobott felé-
jük, ami a feibevert Medve-
gyet találtadéi. Ugy a fejbe-
verés, mint a hozzávágott kő 
halálosan megsebesítette Med-
vegyet és rövidesen meghalt 
agybénulásban. Gazsót a sze-
gedi Ítélőtábla balált okozó 
súlyos testisertés miatt egyévi 
és 10 hónapi börtönbüntetés-
re itéite. 

H i t eh 
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A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKEN 
Élénk, időnként erős északi, északnyugati szél. Felhő-

átvonulások, néhány helyen futó eső, a hegyeken fuló ha-
vazás. A hőmérséklet csökken. 

A Tisza ma Szegednél 93 (29). Vízének hőmérséklete 
5 fők. 

n a p i r e n d 
Péntek, március 12. 

Nemzeti Szinház este 7 óra-
kor- Madarász. (D. I. 14.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Lenni vagy nem 
lenni. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt fél 10 órától fél 2 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi fél 4, fél 6, fél 
8 • Valamit visz a víz. ̂  

Belvárosi Mozi fél 4. fél 6, 
fél 8: A hét hold madonnája. 

Korzó Mozi fél 4, fél $ léi 8: 
Bernadetle. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Barcsay Károly: Tisza Lajos-

körut 32; Bulcsu Ilarna: Kál-
vária-tér 7: dr. Löbl örök. B. 
Lázár Jenő: Kiebelsrérg-lér 4; 
Seimeczi Béla: Somogyitelép IX. 
utca 489. 

— Üzleti záróra március 14. 
és 15-én. A kereskedelemügyi 
miniszter rendeletet adolt kii 
a március 15-i záróráról. E 
szerint március 15-én vala-
mennyi nyillárusilási üzletet 
zárva kell tartani. Az élel-
miszer- és tej fiók üzletek már-
cius 14-én, vasárnap délelőtt 
7 órától 10 óráig tarthalnak 
nyitva. 

— Onteuár'iim' adómentes-
ség. A pártok és egyesülelek 
által március 13 és 16 között 
rendezett műsoros ünnepségek, 
mulatságok, láncok vigalmi adó-
mentesek. 

— Gyászh'r. Szerdán éjjei 
72 éves korában váratlanul él-
hunyt Petri Antal szegedi szabó-
mester. A halottban Petri Fe-
renc elvtársunk, az MKP sze-
gedi központjának irodaveze-
tője és a szegedi Nemzeti Bi-
zottság titkára édesapját gyá-
szolja. 

— Jurius 11—21-Tig tartják 
meg a llmiapesl'i Nemzetközi 
Vásárt. Az Aruminlavásári és 
Kiállítási Központ Intéző Bi-
zottsága legutóbbi ülésén elha-
tározta, hogy az 1948. évi Bu-

. dapesti Nemzetközi Vásár idő-
I pontját junius 11—21. napjaira 
helyezi át. Szükségesnek mutat-
kozott ez az id'őpoutréli változ-

i tatás az idei vásár mindén ed-
digit felülmúló nagyszabásu és 
nemzetkőzi jellegé miatt. Ez 3 
megoldás megfelelő időt és iigji 
módot ad arra, hogy a Központ 
a vásárt teljes egészéten és_ a 
feladatnak megfelelő oredTnéfiy-
nyel, a hároméves ierv és a 
centenáriumi ünnepség szolgá-
latába állítsa. Ilymódbn sike-
rül a Nemzetközi Vásárt össze-
kötni azzal az idqponltal isz 
a miikor a centenáris ünnepsé-
gekre a legtöbb külföldi láto-
gató érkezik Budapestre. 

— Az Állami; Kertész és Sz«I~ 
lésZképzö Iskola, mint • a gya-
korlati kertész- és szötlészíkép-
zés inlézményc 1918—49. iskolai 
évre felvételi pályázatot hirdet. 
Az iskola tanulmányi ideje 3-
év. Az iskola célja a szegény 
gazdák gvermékeinék felkaro-
lása, ezéirt a tanulók az iskolá-
ban iW-imentes elhelyezésben és 
ellátásban részesülnek. Az is-
kola elvégzése után a tanulók 
főiskolára, vagy egyetemre me-
hetnek. Az iskolaév szeptember 
1-én kezdi kük. A felvételi ké-
relmei az iskola igazgatóságá-
hoz kell benyújtani aguszlus 
1 -:ig. A kérelemhez csatolni kellr 
születési anyakönyvi kivonatotr 
utolsó iskolai bizonyítványt és 
orvosi bizonyítványt arról, hogy 
a tanuló testi és szellemi erejé-
nek birtokában van. A korhatár 
a betöltött 14 évtől 18 életévig 
Állami Kertész- és Szöllészképzo 
Iskola Igazgatósága, Kiskunha-
las. 

A Függetlenségi Front pártjai a Hangá r i a étterem termeiben 
március 15.-én este 8 órai kezdettel 

koalíciós emSékbálat 
rendeznek, melyre mindenkit szeretettel elvárnak, 

Zene BUffó Olcsó óralz. 

— A szabadságharc emlé-
kére tartandó istentisztelet a 
zsinagógában — a hétfői ün-
neplő felvonulásra való tekin-
tettel — március 14-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor tesz. 
Az időpont változásáról ez-
úton értesiti az iskolákat is 
a lelkészi hivatal. 

— Országosan körözik Süli 
György szegedi szűcsmester!. 
Az elmúlt betekben a buda-
pesti gazdasági rendőrség 
nyomozói őrizetbe vették és 
átadták az államügyészségnek 
Süli György szücsmeslert, 
mert lakásán engedély nélkül 
n agy m enn viségü ki készi I e 11 
bőrt találtak. Az ügyészség 
szabadlábra helyezte Sülit, aki 
elrejtett készleteit biztonság-
ba igyekezett helyezni. Á 
rendőrség házkutatást tartott 
a bőrrej lege löknél és Sülit be-
idézte. A szűcsmester azon-
ban Budapestre utazott s az-
óta nyoma veszett. Elrendel-
ték országos körözését. 

— Büntetik 9.T en geéétvnélkii11 
ép'lliezést. A város tanácsa fel-
hívja az építőiparosok figyel-
mét arra, hogy az engedélynél-
küli építkezéseket ezentúl' szi-
gorúan ellenőrzik és büntetik. 
Epitési engeoéiyt a város mér-
nöki hivatalában lehet kérni. 

— Biedl Saniu volt hitköz-
ségi elnök halálának 10 éves 
fordulója alkalmából március 
18-án, csütörtökön délután 5 
órakor a régi íemplomban is-
tentisztelet lesz. Ugyanakkor 
tartja a szcnlegylct rendes évi 
közgyűlését és Mózes szüle-
lésének és halálának évfordu-
lója alkalmából emlékező is-
tehlisztelelét. 

— I'elroieumfk'iilalás. Március 
hónapra liusz ionná petróleum 
érkezett Szegedre. Ebből a 
mennyiségből az igényjogosultak 
egy ólért kapnak fejenkint. 

N ncs nond a főzésre 

KORDOS tészta 
jegy nélkül kapható 

x Felhívás. A centenáriumi 
ünnepek alkalmával Szeged-
re érkező vendégek elszállá-
solásával kapcsolatban a szx>-
bájukat megtérítés ellenében 
felajánlókat kérjük, jelent-
kezzenek a Délmagyarország 
kiadóhivatalában. 

x Mielőtt Ilusvélra cipőt 
venne, nézze meg Prungel és 
Berkovils olcsó árait. Széche-

' nyi-lér 8. 

13-án, szombaton esle 8 órai kezdettel a Kálvin-tér 
6. szám alatt MKP Belváros I. szervezele 

táncos összefövelelt 
rendez, melyre mindenkit meghívunk. Zene, büffé, 
vacsora. 


