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Félmilliós német hadsereget 
szerveznek az amerikaiak 

A moszkvai rádió hírmagya-
rázója rámutat arra, hogy az 
amerikai és angol propaganda 
a 16 ország jtórizsi értekezleté-
vel kapcsolatosan mindunlalaii 
az úgynevezett újjáépítésről ré-
széi. Valóságban azonban |K>1Í-
tilkai és katonai államtömb iié-
lesitéséröl van szó, amely az 
amerikai politika érdekeit szol-
gálná Európában. Mind a lon-
doni, mind a párizsi, mind a 
brüsszeli lárgvaiások ugyanazon 
program kör ín folynak. A né-
met hadsereg pedig már tui van 
a megvitatás stádiumán. Clay 
tábornok már január elején feí-
vclcllc az amerikai kormány-

nak, hogy össze kell fogmrá a 
nyugatnémet állani hadseregé-
nek megteremtésére. Clay uta-
sítására megkezdték a német 
lisztek nyilvántartásba vételét. 
A hadsereg békebeli létszáma 
560.000 fő volna. A fegyvereket 
az Egyesült Államok szállítaná. 
Ezzel hoznnló összefüggésbe a 
demokratikus és fasisztaellenes 
szervezetek üldözése az ame-
rikai övezetrén. Az egység és 
az igazságos béke érdekérén 
megindult mozgalom azonban 
egyre inkább Kiszélesedik. A 
német nép nem akarja, hogy 
az angol jés amerikai impe-
rialisták vak eszközként hasz-
nálják fet őket. 

A jövő héten megkezdik 
a gyermekklinikai munkálatokat 

Jelentettük, hogv a szegedi 
építőipari munkanélküliek ügyé-
ben <]gy mimkanélkídi-küld'ölt-
séggel együtt liudajiestrc utazott 
Csontos itozső elvtárs', közmun-
kaügyi igazgató és Prolrászka 
József elvtárs, az építésügyi hi-
vatal vezetője. Útjuk igen szép 
sikerrel is járt. Az építés- és 
k özm u n k a ü gyí mi rus z l ér i u m ban 
elmondották," bogy a Eaiagé-
ulcai bérház építése csak egy 
részét foglalkoztatja az ,épito-
ipari munkanéjkülieknek, tehát 
ujabb épitési munkák megkezdé-
sére lenne szükség. Előterjesz-

tésük alapján nyomban Ígére-
tet kaptak, hogy a gyermek-
kllnrka bontási inunká látóit au-
gusztus helyeit már most meg-
kezdik, hogy ezzel is miinél na-
gyobb mértékben csökkentsék a 
inánkanélbiiliségct. A miniszté-
riumban már ki is adták az 
errevonalkozó rendeletet, úgy-
hogy ezek a munkálatok már 
hétfőn rrfgcl megkezdődnek Sze-
geden a MÉMOSz vezetésével. 
Egyuttai röglön kiutallak erre 
a hónapra 40 ezer, áprilisra pe-
dig 60 ezer forintot erre a 
céira. • f 

Nincs zsivánvbecsiilet 

Cigánybandával mulatta el 
betörötársa jussát 

Nemrég szabadult a Csillag-
börtönből ifj. Rutai Antal 29 
éves Ikiráiyhalmti kőnuivessegéd; 
Dolgozni nem akart s bogy 
pénzhez jusson, kitalált hadifo-
goly mcsé ve I vógi'gszélhámos-
kod'ta a tanyavilágot. Masa An-
tal mórahalmi gazdálkodó any-
nyira megsajnálta, hogy magá-
nál tartotta. Rutai halából az 
első kínálkozó alkalommal ki-
fosztatta Masáék tanyáját és 
odébbállt. Kisebb-nagyobb ré-
törésckből élt ezután. dte félt, 
hogy felismerik s ezért lopott 
személyazonossági iratokkal ál-
néven bujkált. Közben összeta-
lálkozott Mód'lics Lajossal, aki-
vei a Csállagbörtörmen össze-
barátkozott és elvitték az össze-

lopkodott ingóságokat Süli Ist-
vánná Hunyadi-téri ós Pópity 
Józsefué Töfök-,utcaj. zsibárusolk-
boz. , 

A kapott jvónzt Módlics tar-
totta magánál arra az esetre, 'ha 
Rutait felismernék, a pénz /biz-
tos? helyen maradjon. Jó helyre 
került, mert Módlics még aznap 
este elmulatta. Olyan nagy mu-
rit csapott, hogy cigiínybanda 
kisérte hazáig. Másnap beval-
lotta barátjának, hogy a pénzt: 
elmulatta. Erre ismét pénzszerző 
körútra indullak, de a rendőr-
ségi nyomozók elfogták mind-
kettőjüket. A két betörőt őri-
zetbe vették, a zsibárusok ellen 
eljárás indult. 

Klemperer hangverseny 
ügyében a budapesti Operaház 
közölte a Szegedi Nemzeti Szín-
házzal, bogy márciusban nem 
nélkülözheti a világhírű diri-

: gensl. Kizárólag április elején 
jöhet számításba szegedi hang-
versenye, miután április máso-
dik felérén elhagyja Magyar-
országot és Londonba utazik. 

A budapesti Operaház maga-
tartása kevés megértési mutat a 
vidék zeneéle l ének nehézségei-
vel szemben. Azért a sérelem 
tisztázása érdekérén a Szegedi 
Filnarmónikus Egyesület veze-
tősége feliratban fordult d'r. Or-
tmay Gyula kultuszminiszterhez. 

Már s z o m b a t o n megnyílik 
B a l á z s G. Árpád kiállítása 
Előző számunkban ismertettük 

Balázs G. Árpád festőművész-
nek az Ujságiróotthonban meg-
nyitandó kiíŰlitását. Közöljük, 
hogy a jeizelt vasárnapi meg-
nyitót technikai okokból előre-
hozlak és igy a kiállítást már 
szombaton délután 5 órakor 
mégnyitják. 

Megalakult Szegeden 
a „Magyar Múzsa" 

Csütörtökön délulán az ipar-
testületben tartotta alakuló gyű-
léséi a szegedi Magyar Múzsa. 
Ennek a fontos kulturális szerv-
nek a célja — amint Fodor 
Imre, Várndy László és Kovács 
Antal, a Magyar Múzsa főszer-
vezői körvonalazták' —, hogy a 
legszélesebb döligozórétogeknek, 
üzemekben, tanyákon, szinház-
lól messze eső városokban egy-
aránt kielégítsék kulturigényeit 
és fokozatosan ráneveljék a ma-
gasabb művészet kedvelésére is. 
Ezt filléres előadásokkal való-
sítják meg, amelybe bekapcsoló-
dlik a szegedi Nemzeti Szinház, 
valamint minden szegedi kUl-
lurcsoport, továbbá a Dolgozók 
Kulturszövétségé, a rendőrzene-
kar és egyél) kultúregyesület is. 

Dolgozok II. hangversenye a 
Zenekonzervatóriumba;:. Az Ál-
lami Zenekonzervalórium már-
cius 20-án, szombaton este fél 
7 órakor tartja a d'olgozó'k ré-
szére Il ik hangversenyét. Köz-
reműködnek: <10. Raranyi János 
(zongora), Csuka Béla "(gordon-
ka). T. Renye Anna (ének), Ha-
lász Kálmán (zongorakiséret). 
Műsoron Beethoven-, Schubert-, 
Bnrlók- és Kodály-művek. Anni-
sort Szalmán Géza ismerteti. 
Néhány jegy 2 forintos árban 
vállható a Konzervatóriumban. 

K ishereskedő Hirek 
Március Í9nén, pénteken dél-

ulán 6 órakor a kamara nagy-
termérén adóközösségi értekez-
let. Hivatalosak az adöközössé-
gek vezetői. Előanók: dr. Csóti 
Ferenc és dr. íMes'tcó György 
a pénzügyigazigalóság részéről. 
Az érdekképviselet részéről dr. 
Dcmé.ny Alajos. 

Március 20-án délután 5 éra-
kor a fuvarosok szakosztálya 
választmányi ülést tart a l-e ell-
ne r-t éri székházban. 

Fuvarosok iparigazotványük 
Ügyében azonnal jelentkezzenek 
az érdekképviselet irodájában. 
A jövőben érvényes tparigazol-
vány nélkül fuvarozni nem le-
het. 1 

Üvegesek! Az iparügyi minisz-
ter rendelete alapján a tábl'a-
üvego! és az öntött sík üveget 
a zár alól feloldották azzal, 
hogy a ré jelentési járulék fize-
tési, stb. kötelezettség továbbra 
is fennmarao. Részletes fclvi-
lágosilás az érdekképviseleti iro-
dában 

Március 20-án délután 5 óra-
kor a textil'kereskedők szakosz-
tályi ülést tartanak a Széchenyi-
téri székházban. 

— Szabadegyetemi előadás. 
Március 19-én délután 5 órai 
kezdettel a központi egyetem 
aulájában szabadegyetemi elő-
adások lesznek. Előadók: Ujfa-
lussy József zeneszerző »Mii ze-
nék és az európai müzene?. — 
Mészöly Gedeon /Ujabb irodal-
munk a nyelvész szemszögéből?. 

A vidéki újságírók 
munkaversenye 

A Győri Munkás cimü napi-
lap szerkesztősége csatlakoz-
ni kíván az országos munka-
vcrsenyliez s ezért verseny-
re hívja a legjobb vidéki lap« 
cimért laptársait. A szerkesz-
tőségjavasolja, liogyaMUOSz 
alosztálya vegye nyilvántar-
tásba a versenyre jelentkező-
kéi és ugyanott alakuljon ver-
senybizottság annak eldönté-
sére, hogy melyik a demokrá-
cia .szempontjából a legjobb 
vidéki lap. 

A Délmagyarország és a 
Szegedi Népszava szerkesztő-
sége- örömmel üdvözli ezt az 
akciót, elfogadja a verseny-
kihívást és erről a.Győri Mun-
kás napilap szerkesztőségét és 
a MUÓSz-t értesíti. 

A két munkásp^rl 
közös aktíva ütést tartott 

Sröregen 
Vasárnap délelőtt Szőregfen a 

torontáli járás kommunista és 
szociáldemokrata párt vezető-
ségi tagjai közös aktivaülést 
tartottak. 

Az aktivaülést Kovács József 
nyitotta meg. A Magyar Kommu-
nista Párt részéről d'r. Ferencz 
László, a Délmagyarország fe-
lelős szerkesztője," mig a Szo-
ciáldemokrata Párt részérői 
Hiti tér Géza, az oktatási osztály 
vezetője bőszéit. Ezenkívül fel-
szólallak: még: Túri János, az 
MKP szőregi' szervezetének tit-
kára ós Széi Sámuel, a Szociál-
demokrata Párt torontáli járási 
titkára. s 

A közös aktíva jelentősen hoz-
za járult a ikét munkáspárt toron-
táli szervezeteinek szoros köl-
csöüös megértéséhez és szoros 
együttműködéséhez. 

Népmozgalom Németország 
egysége érdekében 

A második német népkon-
gresszus elhatározta, hogy meg-
indítja a, népszavazási akciót 
Németország egysége kérdésé-
rén valamennyi "övezetben. Má-
jus 23-tól juiiius 13-ig minde-
nütt az üzemekben és lakások-
ban aláírásokat gyűjtenék1 a né-
met egység létrehozása érdeké-
ben A népkongresszus elhatá-

rozta még 400 főből álló népi 
tanács megalakítását. Feladata, 
hogy állandó bizottságként ápol-
ja és hajtsa végre a népkon-
gresszus célkitűzéseit. A népi 
tanács tagjait mind a négy öve-
zet Küldötteibői választják, so-
raiban valamennyi demokratikus 
párt ós szervezet képviselője 
helyet foglal / 

h i r e k 

— — f c 
A HŐMÉRSÉKLET SÜLLYED 

Élénk délnyugati, nyugati, később északnyugati szél. 
Felhőátvonulások, löbb helyen, főleg északon eső, a he-
gyeken havazás. A hőinérséklel átmeneti emelkedés ulán 
újból süllyed. 

A Tisza ma Szegednél'150 (33). Vizének hőmérséklete 
6 fok. 

N A P I U G N U 
Péntek, március 19. 

Nemzeti Szinház este 7 óra-
kor: Bánk bán. (Premierbéri,) 

Széchenyi Filmszínház fél 4, 
fél 6, fél 8: Talpig úrinő. 

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

Rákóczi Mozi: fél 6 é.s fél 8: 
Hetenkiint egyszer láthatom. 

Belvárosi Mozi fél 4. fél 6, 
Tél 8: Láthatatlan pofonok. 

Korzó Mozi: 3, fél 6, 8 óra-
kor: Bernadtelte. 

Muzeum- szépművészeti és ős-
régészeti osztály nyitva 9—2-ig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9—7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szt. György-

tér 6; Temesváry József. Je-
szenszkyné: Klauzál-tér 9; Sur-
jányi JózseL Kossulh Lajos-su-
gárut 31. 

— Napilapja lesz a Szak-
szervezeti Tanácsnak. Buda-
pesti lapjclentés szerint a 
Szakszervezeti Tanácsnak rö-
videsen napilapja lesz. Szó 
van arról, hogy egy munkás-
párti orgánumot vesz át. 

— Uj kukoricaárak. A kuko-
ricaliszt malmi eladási ára 100 
kg-kint 104 forint, a nagykeres-
kedői ára 110 forint. A kiske-
reskedői (fogyasztói) ár kg-kint 
1.20 forint. 

— Had'fogolyleyelek. Ko-
vács Istvánné részére Lévai 
Jánosné leveleivel Szeged, Pe-
tőfi Sándor-sugárul 6. szám 
levél van Kovács Islván7100/ 
5. hadifogolytól a Magvad'Vö-
röskereszt rádióosztályán Bu-
dapest, Baross-u. 15. Nagy 
László a 7236/J-es táborban 
van és keresi hozzátartozóját: 
Csenkei István százados a 
7236/1-es táborban van és ke-
resi hozzátartozóját. 

— Hangverseny az Ujság-
iróotlhonhnn. A Szegedi Új-
ságírók és Művészek Otlho-> 
nában március 21-én délután 
fél fi órakor Lőrincz Zsuzsa 
és Nádas Tibor, a szeged'i 
opera kiváló tagjai adnak 
hangversenyt Dénes Erzsébet-
nek, a neves zongoraművész-
nőnek közreműködésével. 

— Felhívás. Az építés- és 
közm unkaügyi minisztérium a 
hazatért hadifoglyok, hazate-
lepítettek és munkanélküliek 
4 hetes mezőgazdasági gép-
kezelői (traktor, cséplőgép és 
mezőgazdasági maglisz ti t ó-
giép) tanfolyamot indit. Azok 
az egyének, akik a tanfolya-
mon részt kívánnak venni, 
március 20-ián 12 óráig jelent-
kezzenek a szegedi építés-és 
közmű nkaügy i iga zga lónál, 
Széchenyi-tér 9., I. em. 2. a. 
A tanfolyam díjtalan. További 
felvilágosítások a jelentkezés-
kor. , 

— Az Újságíró- és Müvész-
ollhon szombafon délután 4 
órakor rendkívül fontos ügy-
ben választmányi ülést tart. 
Minden választmányi (ag meg-
jelenését kérik. 

— Felismerte a károsult a 
Marx-téren Varga József fog-
lalkozásnélküli csavargói, aki 
a mult évben meglopta. Átad-
ta a rendőrségnek, ahol őri-
zetbe vették. 

x Mielőtt Ilusvélra cipőt 
venne, nézze meg Prungel és 
Berkovits olcsó árait. Széche-
nyi-lér 8. 

— Felhívjuk Szeged várost 
közönségét, hogy a centenáris 
ünnepek, a szabadiéri játékod 
és delkeleleurőpai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi, belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő díjazás elle-
nében ajánljon fel. Jelentkez-
ni lehet a Délmagyarország 
kiadóhivatalában iisl. 

— A Gyermekbarátok Egye-
sülőié ma délulán 5 órai kezl-
dettel vezetőségi ülést tart a 
rókusL iskolában. A vezető-
ségi tagok megjelenése köte-
lező. 

— Fclhivás a Magyar-Jugo-
szláv Társaság vezetőségi tag-
jaihoz. A Magyar-Jugoszláv 
Társaság vezetőségi ülést tart 
pénteken este 8 órai'kezdettel 
az Ujságiróolihon olvasóter-
mében. 

xllázasság. örhalmi Károly 
ny. huszárszázados és Ries£ 
Edit, dr. Riesz Sándor köz-
jegyző leánya házasságot kö-
töttek. (Minden külön értesí-
tés helyett.) 

x A konlárkérdés hatilvo-
sabb leküzdéséről szóló 33000?} 
1917. Ip. M. sz. rendelet sze-
rint valamennyi önálló ipa-
rost arcképes igazolvánnyal 
kell cllálni. Az igazolványok1 

kiállítását március 22-től min-
den hétfőn, szerdán és pén-
leken délután 4—6-ig az ipar-
testület hivatalában a jelent-
kezések és befizetések sor-
rendjében megkezdjük. Az! 
igazolvány ára 4 forint. Kér-
jük egy darab 5 1/2x6 cm.-esi 
fényképet és "az iparignzol-
váriyt magával hozni. Veze-
tőség. 

— Fölhívjuk iparosaink fi-
gyolmől arra, hogy a kiadott 
benzin- és petróleumutalvá-
nyokat váltsák be, mert a Iá-
ról ó cég nem tudja oly hosz-
szu ideig raktáron tartani. A 
február hórj, szóló utalvá-
nyok kiosztását március 25-én 
befejezzük. Kérjük, hogv ad-
dig az utalványokat Váltsák 
bc. A vezetőség. 

Fizessen elő 
a Délmaevarországra 

— Elloplak az udvarra ki-
lelt szőnyeget Scheibel József 
Hajnóczí-utca 4. számú gép-
kocsivezetőtől. A rendőrség 
keresi a tolvajokat. 

x Pelrólcumpólló jegy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

— Az MKP BolvároS.I. szer-
vezelében szombaton, 20-án 
este 6 órakor dr. Balizfalvy 
János egyetemi tanár tart elő-
adást, kizárólag nők részére. 
Vendégeket szívesen látunk. 
Vezetőség. 

R á k f l c z i F i l m s z í n h á z 
Péntek, szombat, vasárnap 

a legjobb magyar film: 

H E T E N K I N T 
E G Y S Z E R L Á T H A T O M 
Főszereplők: 

K a b o s G y u l a , 
P e r c z e l 2711a 

Azonkívül: H I R A D Ó 

Ulóailasok kezdete léi 6 
és fél 8 órakor 

H e l y á r a k : 1 és 2 forint 


