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Mi lesz az amerikai választásokon ? 

Salát pártja lázong Truman ellen 
• i 

Sajtójelentések szerint egy- krata vezetői már be is jelen-
re fokozódik a Irumanellenes telték, hogy ellenzik Truman 
érzület a demokrata párt kö-
reiben. A Newyork'Herald 
Tribüné megállapilja, hogy »a 
demokrata párt Irumanelle-
nes lázadása uj lökéslifkapott« 
Sparkman és Hill demokrata 
szenátorok Irumanellenes ál-
lásfoglalásával. A »lázadása 
növekvő jelei mutatkoznak a 
legfontosabb államok, igy 
Newyork, Illionis és Kalifor-
nia demokrata szervezeteiben 

jelölését. Közli a lap, hogy 
az északi államok egyes ki-
váLó demokrata vezetői szin-
tén készek nyíltan azok ol-
dalára állni, akik azt tartják, 
hogy Truman jelölése végze-
tessé válhat a demokrata 
pártra nézve. A newyorki 
Daily News megjósolja, hogy 
Truman már a demokrata 
párt választási előkészületei 

is. Az első két állam demo-' során vereséget szenved. 

Az angol alsóház vitájából: 

Ha valaki demokráciát akar, 
prédikálja azt Mar&halinak 
és társainak 

Szinhiffilm •Művészet 

A bank bán előadása uj sze-
replővel. Március 27-én, szom-
baton a Bánk bán uj szereplő-
vel kerül előadásra. Bánk bán 
szerepét Laczó István, a bu-
dapesti Állami Operaház tagja 
énekli. 

Kizárások 
a Munkásegvseg Klubból 

Az IVSz csütörtök esti vezető-
ségi ülésén elhatározta, hogy a 
niunkásegységellenes és jobbol-
dali magatartású tagjait kizárja 
az IVSz és a Munkásegység 
Kiub tagjai sorából. A határo-
zat érteimében azonnali haláiy-
lyal kizárták Bódi László SzIÍP 
vasmunkást (Újszeged! Kender), 
Fodór Ilona SzDP tex-tilmunkást 
(Ujszegeai Kender), Hódi Júlia 
SzDP textilmunkást (Szegedi 
Kender), Nagy András SzDPtüz-
ottót, Ötölt Kovács György SzDP 
vasmunkást (Városi Vizmü), 
Szabó Rezső SzDP könyvkötőt, 
Farkas István SzDP vasmunkást 
(Újszeged! Kender). 

Gallacher angol képviselő I munkásait, törjék le az ame- Szakszervezetellenes tevé-
az alsóházban a kommunista | rikaiak szarvait, amig nem kenység miatt kizárták SzobA-
köztisztviselők elbocsátásá- késő, Nagybritanniát pedig cs.1 A n n a SzDP hónpan és Ko 
nak tervével kapcsolatban ki- építsék kii, hogy erősen ésfüg-
jelentette, hogy az Egyesült getlenül álljon a maga lábá-
Államok háborút akarnak j ra és ne legyen gazdasági 
folytatni a Szovjetunió ellen rokkant, 
és Nagybritanniát használják 
fel előretolt állásnak. Hozzá-
tette: a kormány akkor majd 
elmegy és a királyi család Ot-
tavába költözik, a népei pedig 
ítthagyják elpusztuln'. Mire ez 
lebonyolódik, Nagybrilannia 
egy nagy tömeg rádióaktiv 
iszappá vál ik. H a valaki de- „ , , . . ,, . 
mokráctót akar prédikálja azt K e ^ t 
Marshallnak és larsamak eS a Magyarországra. A szállitmány-
négercknck, ak iknek nem sza- ban különleges éghajlati viszo-
bad szavazni. Fdigyelmezte-1 nyokhoz nevelt nemesített na-
tem a Házat és az ország ráncs és citrom facsemeték is 

Április 1-től az év véoé?g 

Százezer k skereskedő és kereskedeSm! 
alkalmazol! mérkőz.k az országos 
munkaversenye n 

vács Irén MKP téxtilmunkást 
(Angol-Magyar Julafonógyár). 

Hűtlen szakszervezeti pénzke-
zelésért kizárták Nagyiván Já-
nos MKP házfelügyelőt. 

Megnyílt a T o m b a c z - s ö n t e s 
a z autóbusz-megállónál, a Fel elrsps-ulcábsn Nyitás reggel 5 Arakor 

Citrom és naratn őstermelést 
kezdenek Csongrádmegyében 

A kiskereskedők, munkaver-
senybe való kapcsolása a mun-
káltatókkal és alkalmazottakkal 
együtt több mint százezer em-
bert mozgat meg. A kereskede-
lemben különböző akadályokat 
keli leküzdeni a verseny helyes 
megszervezésével. Komnenov 
Pál, a KISOSz országos elnöke 
mosl nyilatkozott, hogyan és mi-
ként bonyolódik le a kereskedők 
országos 'munkaversenye. 

A kiskereskedők országos 
munkaversenye előreláthatólag 
április 1-én kezdődik és ez év 
végéig tart. A verseny' feltéte-
leit és lebonyolítását' most ál-
lapítja meg egy öttagú, erre a 
célra kiküldött' bizottság és a 
KISOSz sokezer tagja a nagy-
számú dolgozókkal együtt, szak-
mánkint fog résztvenni az or-
szágos munkaversenyben. Ugy 
képzeljük, hogy egy-egy szakma 
munkaversenye két hétig fog 
tartani. Lenne a textil, bőráru, 
cipő, dtogéiia, élelmiszer, ve-
gyi és még néhány fontos szak-
mában mun'kaverseny, amely-
nek tartamára az egyes szak-
mákban árleszállításokat fogunk 
megállapítani', hogv egyfelől a 
forgalmat növeljük, másfelől 
a dolgozók olcsóbban juthassa- | Szeged, Tisza L.-körút 48. 
nak áruhoz. Ezzel kellős célt Tekmtse meg kirakatomat. 

érünk el, mert lehetővé tesszük 
a termelés növelését, és az ol-
csóbb árucikkeikkel növeljük az 
életszínvonalat. 

A jnunka verseny dolgozóinak 
arcképeit kifüggesztjük a kira-
katba, hogy a munka hőseit a 
közönség közeiebbről megismer-
hesse. Ezenkívül jutalmazni is 
fogjuk a munkaverseny győz-
teséit. Á tevt'Iszakmáhan pél-
dám a verseny tartamára ötszá-
zalékos árengedményre gondo-
lunk. Mindez erőteljesen emeli 
Imajd a kiskereskedők üzleti for-
galmát. A verseny országos jel-
legű lesz és szakmánüdnt külön 
bizottságok fogják ellenőrizni a 
verseny menetet. t 

Tekintve a kiskereskedelem 
számos ágazatát és a verseny-
hez szükséges előzetes propa-
gandamimkásságot, a verse-
nyek az év végéig tartanak. 

vannak. Ezeket kiadják az ál-
lami faiskoláiknak és a harma-
dik tervév végén a gyümölcs-
termelőknek hárommillió darab 
nemes gyümölcsfaoltvány éli 
rendelkezésre telepítés céljaira. 
A nemes facsemetéket kedvez-
ményes áron elsősorban az uj-
gazdák közölt fogják szétoszlani. 
Déintagvarorszáson különcben 
Bácskában és Csongrád várme-
gyében megkezdik az olasz cit-
rom- és narancscsemeiék szapo-
rítását- Szákértők szerint ez a 
fajta, ha jól kezelik, megfelelő 
mennyiségű és minőségű ter-
mést hozhat a mi éghajlatunkon 
is. Néhány év múlva Magyar-
országon ebből a két fontos 
déligyümölcsből nem szorulunk 
külföldi behozatalra. 

Orom nézni! 
L i e b m a n n 

SZEMÜVEGEN. 
naps zemüveg ú jdonságok . 

Kelemen ulea 12 sz 

Figyelem! 

Húsvétra 
cukorxát, csokoládét legelő-
nyösebben 

K o v á c s o d 

Ünnepek alatt 
szórakozzunk a 

TANC! ZÁRÓBA 5 ÓRAKOK! 
CITY JAZZ. 

A Szegedi Atiatanos Munkás Daiey »et 
40 éves jubileuma 

M árcius 28-án, húsvét vasárnapjan délelőtt 10-kor 

dl»zóözgyiiié» a szakszervezetben. 

Délután 4 órakor díszhangverseny 
a Tisza-szálló nagytermében. 

Este 8 órakor Jubileumi bál 
a Tisza-szálló nagytermében. 

Jegyek a szakszervezet portásánál. 

a Tábor-utcai lóhuscsar-
nokban pénteken és szom-
baton HÍZOTT CSACSI-
HUS lesz kimérve. 

As Al fö ld legnagyobb tábla 
3>e&- és üvegáru nagyit ereske 

déa, ftvagezésf vállalat* 

Körösi Géaca 
i l ó r v r - o t n 5. T « M « n ; i - f ' 

Kiskereskedők 
megbizható beszerző he-

lye PETERNELLY utóda 

CSÓRD GYULA cég 
Szeged, Bajcsy Zs.-u. 24. 

Húsvétra legszenb 

YAGOTTBAROMF1, SONKA 

legolcsóbban 

Fodornénál 
Ivárász-u. 8. Rosmann-ház. 

flirek 
SZELES, FELHŐS IDŐ 

Időnként megélénkülő északi, északkeleti szél, felhő-
átvonulások, többfelé kisebb fulóeső, eselleg futó havazás 
Éjszakai fagy. A nappali hőmérséklet alig változik. 

N A P I K E N D 

Szombat, március 27. 

Nemzeti Színház este 7 óra-
kor: Bánk bán. (D. I. 15.) 

Széchenyi Filmszínház fél 8: 
A dzsungel könyve. 

Széchenyi Híradó Mozi: Mű-
sorszünet. 

Rákóczi Mozi fél 8: Dankó 
Pista. 

Belvárosi Mozi fél 8: Stan és 
Pan, a tengeri kalózok. Nyugat 
hőse. 

Korzó Mozi fél 8: Az 5-ik pa-
rancsolat. 

Muzeum: szépművészeti és 
ősrégészeti Osztály nyitva 8—12 
óráig. 

Egyetemi és Somogyi-könyv-
tár zarva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Gerle- Takács: Klauzái-lér 3; 
Just Frigyes': Petőfi S.-sugárut 
59; Tőrök Márton: Csongrádi-
sugárut 14; Selmeczi Béla; So-
mogyitelep IX. utca 489. 

— Gépkocsivezető halálos 
balesete. Pénteken este fél 9 
óra tájban az Angol-Magyar 
Jútafonó előtt súlyos szeren-
csétlenség történt. Horváth 
István 27 éves gépkocsivezető, 
Rókusi feketeföldek 78. szám 
alalli lakos egy mozgó'gépko-
csiról leesett a gépkocsit kö-
vető gépkocsi alá. A kerekek 
átmentek fején és súlyos ko-
ponyasérüléseket szenvedett. 
A mentők kiszálltak. Horváth 
mintegy tizenöt perc után,, 
kórházbaszállilás közben meg-
halt. 

— N e m élelmiciikket árust! ó 
üzletek nagyszombati zárórá-
ja délután 4 óra. 

x Paplanok legszebben ké-
szülnek Soósné paplanüzemé-
ben, Deák Ferenc-utca 2. 

x Olcsó húsvéti óra, ékszer-
vásár Müllhofférnél, Széche-
nyi-tér 9. Kiváló minőség. Ja-
vilások jótállással. 

x Kurbos tánciskolában hús-
vét vasárnap és hétfőn ün-
nepi össztánc este 7éórától. 

x Köszönetnyllvánitás. Mind-
azon rokonoknak, elvtársak-
nak és ismerősöknek, akik 
Szőke Istvánné temetésén 
résztvettek és virágadomá-
nyukkal fájdalmunkat enyhí-
tették, ezúton mondunk hálás 
köszónelet: Szőke-család. 

x Dobó-féle gumiszandál 
árusítását megkezdtük. Prima 
minőséig. Olcsó árak. Hódy 
cipőüzlet Szeged, Kelemen-u. 
14. szám. 

Szerencsés lest 
l \ & P E T Ő - n é l 

«orf;eoyel vesz 

Ujabb német ma'ionett-
á l l a m o t a l a k í t a n a k 

Az ADN hírszolgálati iroda 
jelentése szerint Münchenben 
tárgyalások folynak egy uj dél-
nyugati német állam megalapo-
zásáról, az úgynevezett »dunai 
föderációról«. A müncheni ér-
tekezlet teljesen összeesküvés 
jellegű és szervezői minden le-
hetőt megtettek, hogy a sajtó 
előtt eltitkolják, miirőt tárgyal-
nak. 

x Ilusvéli rejtvénypályáza-
lunk feltételei. A Délmagyan-
ország március 28-i, húsvéti 
vasárnapján megjelenő szá-
mában belürejtvényt fogunk 
közölni. A rejtvény helyei 
megfejtői közölt három dijat 
sorsolunk ki éspedig: I.ld'ij'50 
forint, II. dij 30 forint, III. 
dij 20 forint. Beküldési határ-
idő: március 31., szerda. A 
helyes megfej léseket a Dél-
mhgyarország kiadóhivatalá-
ban kell eddig az időpontig-
leadni. A rejlvénypályázaton 
a Délmagyarország minden 
előfizetője és olvasója részt 
vehet. A rejtvény helyes meg-
fejtését és a nyertesek neveit 
az április 4-én megjelenő szá-
munkban fogjuk közölni. 

x A városi gőzfürdő üzeme 
vasárnap, húsvét első napján 
reggel 7-től délután l-ig üzem-
ben van. Hétfőn, húsvét más-
napján egész napon át üzem-
szünet. Igazgatóság. 

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

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

— Felhívjuk Szeged város 
közönségét, hogy a centenáris .. 
ünnepek, a szabadtéri játékok, 
és délkeleteurópai vásár tar-
tamára Szegedre érkező kül-
földi, belföldi vendégek elszál-
lásolására szobákat, fekvőhe-
lyeket megfelelő dijazás elle-
nében ajánljon fel. Jelentkezh 
ni lehet a Délmagyarországi 
kiadóhivatalában is. 

x Brilliáns ékszert és kar-
órái igen magas árban meg-
vételre keresek. Fiseher ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

MEGÜTHETI 
a főnyereményt, 

ha vesz osztály-

sorsjegyet ápr 9.-i 

húzásra a 

Pető Bankházban. 
— Meghívó. A Volt Hadi-

foglyok Bajtársi Szövetség® 
Nagyszegedi Csoportja 1948. 
március hó 28-án este 7 órai 
kezdellel műsoros láncmulat-
ságot rendez a Kálván-tér 6. 
szám alatti MKP-párt helyi-
ségében, amelyre szeretettel 
mindenkit meghív a rendező-
ség. i 

x Odnoposoff megérkezett? 
A világhírű hegedűművész: 
Ricardo Odnoposoff tegnap 
megérkezett Budapestre. A. 
kiváló művészt, (aki előzőleg 
Stockholmban hangversenye-
zett), rajongóiinak egész se-
rege várta a pályaudvaron. 
Szegedi hangversenye, mely 
csütörtökön, április 1-én a Ti-
szában lesz, az év kimagasló 
zenei eseménye. Zongorán 
Hajdú István kíséri. (Koncert 
Meslerbérlet VII.) 

ü i s R o y a 1 K á v é h á z 

Ma, nagyszombaton újra megnyílik. 
Leg jobb szórakoztató és tánczene. 

Regígcl 5 óráig nyitva. 
Százszázalékos Bab-kávé. Szolid kávéházi árak* 

Szives pártfogást kérek: Kincses Lajos kávés. 

Leguabh O R I O N r á d i ó k a t 
9 h a v i r é s z l e t r e a d o k 

Kelemen Máríon Kelemen-utca 11-


