
2 D E L M A G Y A R O R S Z Á G Csütörtök, 1948 április I. 

A Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt kisiparos csoportja áp-
rilis 1-én, csütörtökön délután 6 órakor a Szociáldemokrata Párt Szentháromság-utca 
5 szám alatti székházában közös aktivál tart. Előadók: Kovács Zoltán (MKP) Budapest-
ről és Simon Béla (SzDP)/elvtársak. 

II termelés irányítására és ellenőrzésére 
huszonhat ipari igazgatóságot állítanak ie! 

Az államosítás munkájának ipar, bőr-, gumi- és szörmc-
kövgtkcző és nagyfontosságú ipar, fajipar, nyomdaipar, pa-

4 DÉLM AGY ARORSZAG 

hadi fogo ty szolgálata 

lépése azoknak az ipari igaz-
gatóságoknak megteremtése, 
melyeik a jövőben a termelést 
irányítják és ellenőrzik, 1 kö-
zeljövőben huszonhat' ilyen 
igazgatóságot állítanak! fel, 
ezek mellett természetesen to-
vábbra is megmarad! a NIK,\a 
MASZ és az ÁVIRT is. A hu-
szonhat ipari igazgatóság a 
következőképpen oszlik 

piripar, textilipar, könnyű 
vegyipar, nehéz vegyipar,rlég-
la- és eserépipar, kőbánya-
ipar, mész-, cement- és üveg-
ipar, bauxit- és alumínium-
ipar, malomipar, konzerv- és 
húsipar, baromfifeldolgozó- és 
hűtőipar, magasépítő ipar, 
mélyépítőipar igazgatóság. 

Az igazgatóságok felállilásá-I fel 
szakma szerint: finommecha- r : l vonatkozó rendelet azt is 
nikai és optikai ipar, gép- és előírja, hogy milyen megkölé-
v'asipari tömegcikkek, erős- sekkel kell védekezni az rigaz-
áraniu gépgyártó és berendé- ga óságok elbűirokraüzálódása 
zési ;ipar, híradástechnikai ellen. 

Az alábbi levelek átvehetők 
a Magyay Kommunista Párt ha-
dilógoiyiirodájánál: Budapest, 
VI., Ó-ulca 12. Hul'tmann László 
(7177/7) feleségének, Királyha-
lom, Kissor. Kádár Jenő (7159/2) 
Kádár Mózesnak Szeged', Hétve-
zér-utca 23. 

Bevon'ák az ifjuságot is 
a szegedi egyelem diákjóléti bizottságába 

A szegedi egyetemi ifjúság 
csúcsszervezete: a SzEISz a kö-
zelmúltban ujabb jelentős ered-
ményt ért ei a diákság hatha-
tósabb érdekvédelme terén. Ed-
dig ugyanis az egyetemi diák-
jóléti bizottságban, csak áiikatom-
szierüen vonták bele a diákság 
képviselőit. A dl'ákjóléli bizott-
sággal történt megisrajiodás 
alapján azonban ezentúl állandó 
Ságként vesznek részt a megbe-
széléseken az egyes kari szer-
vezetek szociál'is vezető® egvenlő 
számban a bizottságban tevő 
professzorokkal. Ezenkívül a 
diák jóléti hivatalban állandóan 
hivatali szolgálatot tart a SzEISz 
megbízottja: KlapiT Sándor jog-
hallgató. 

A diákjóléti bizottság szerdai 
ülésén, amelyen már részivet-
tjdk jaz Ifjúság képviselői ás, 
Óír. Purjcsz Béla professzor, a 
bizottság elnöke bejelentette, 
hogy az ál lami egyetemi kollé-
gium pdffigi igazgátója benyúj-
totta lemondását. A SzEISz ja-
vaslatára a bizottság Székely 
Lajost, a NéKOSz; délmagvaror-

Ingyen mákvetőmag 
a gazdakrak 

A föId'müvcsszövetkezetek ut-
ján teljesen ingyen, minden vi-
szontszolgáltatás nélkül máikve-
tőmagot kapnak a gazdák. A ki-
osztásra kerülő vetőmag első-
rendű, importált, nemesitett ve-
tőmag. Minden gazda részére 
holdarikint 1.80—2 kilót lehet 
juttatni. 

Az ingyenes mákvetőmagért a 
helyi földimiüvesszöveIfcezetéknéi 
lehet jelentkezni. A juttatott 
velőmagért a gazdáknak csak a 
mákgubót keli a MOSzK helyi 
raktárába beszállítani. Mindten 

szági mcgbizotlját terjesztelte fel métermázsa mákgubóért átvétel-
a kultuszminisztériumba az igaz- kor 80 forintot kap a termelő 
gatói állásra. Székely igazgató gazda. A szemterméssel a gaz-
már e héten elfoglalja uj be- , d á k teljesen szabadon rendel-
oszlását és hisszük, hogy vezeté-1 k e™. e k e s a z t harkmdk elad-

... . , . . . haliak vagv a saiat szuksegle-
sevel az állami kollégium oan is l ü k r e i s felhasználhatják. Az jn-
megindul a demokratiziaiasi fo-j gVenes velőmag termesztésével 
lyamat, megtörténik az egész- holdanlkint ötmázsás átlagtermés 
seges fejlődeshez feltetlenül; i s elérhető. A mai 30 forintos 
szükséges szakosítás és kialakul mákár és a mákgubóért adott 
a népi kollégiumokhoz hasonló, 80 forintos ár mellett nagyon 
eredményes közösségi szellem. ! jövedelmező a máktermeiés. 

A í é g y szegedi kereskedőt és egy 
péket kizártak a kenyér árusításból 

A szerdai közellátási értekez-
let foglalkozott a szegedi fo-
gyasztóknak azzal a panaszával, 
hogy a kukoricalisztet legtöbb 
helyen dohosán kapják meg és 
néni tudják felhasználni. Meg-
állapították, hogy ez a malmo 

bogv a kereskedőknél levő do-
hoi kukaricadarát becserélhes-
sék 1 1 

A ken vér jegyekkel váló elszá-
rooi tatás lov' obfólvik Szegedén 
és most már a kenyérárusiló 
élelmiszerüzletekre is sor ke-

sok hanyagsága miatt fordul elő rült a pékek után. Az ujabb 
és a jövőben szigorúan ellenőr- ellenőrzések során ismét kiizár-
zik őket. Egyúttal megkísér ÜK, lak a- liszlél'.álásból egy szegedi 

» I I I I » I — • I — — péket, mégpedig Szabó Mihályt, 
_ _ » _ » . . . » aki nem tudott elszámolni, a kii-
M e g n y i f f a T O m b a c z - s o n t e s i utalt lisztmennyiséggel. Hiányo 

a z autóbusz-megállónál, a Feketesas-utcában Nvitás reggel 5 Arakor 

Megölte szállásadónőjét, 
mert nem viszonozta érzelmeit 

Kedden délután 6 óra táj-
ban Vidács Péter gyárimun-
kás jelentette a <rend őrségnek, 
hogy munkájából hazaérve, 
Vasasszentpéter-utca 8. szám 
alatti lakásukban vér befagy-
va találta anyját és albérlő-

f'ükel, Makra Jánost. Vidács 
Jéter elmondotta, hogy haza-

érve, zárva találta a külső 
faajtói, belülről retesszel is 
be volt zárva, igy be kellett 
feszítenie. Bent a szobában 
dulakodás nyomai látszottak. 
A szőnyegen, hatalmas vértó7 

osa közepén feküdt a két ha-
lott. Makra János még holtá-
ban is görcsösen markolta a 
24 centiméteres pengéjű disz-
nóölőkést, amivel Vidács Pé-

Kösíiinelnyilváii'tás. 
Mindazon rokonoknak, 

jóbaráloknak, szaktársak-
nak, a szakszervezetnek, 
kik tragikusan elhunyt fe-
lejthetetlen drága halot-
tunk HORVÁTH ISTVÁN 
gépkocsivezető temetésén 
fészkellek, koszorú- és 
viiágadománva kral fáj-
d lmunka cny i eni igye-
kezlck, tagadják ezúttal 
hálás Köszönetünket. 

Szentmise 2 án reggel 
8 órakor a róikusi lein-
p lom ban. 

A gyászoló család. 

—iHIIIHIMIli i inll l '*! nOTil 

kat találtak mégy szegedi ke-
reskedőnél is: Tóth Gyulánál, 
Sári Király Pálinál, Hampel Má-
riánál és Hegedűs Jánosnénál, 
akiket kizártak a további ke-
nyéráré si tá sból. 

A város áprilisi kenyérél'lá-
tása egyébkénl biztosított. Az 

ternét összeszurkálta s/amivpl országos" közellátási hivatal a 

azután l a i á t T , s é f K á t kövelkező hónapra ugyanis 6320 
azutan sajat hasal es torkát m 4 z s a kenyérgabonát utalt ki 
metszette tel. , 83.042 szegedi ellátatlan ré-

Makra János 50 éves MÁV szépe-
Váltókezelő albérletben tákolt 
Vidács Peteménél, akinek a 
férje és 23 éves fia hadifog-
ságban van. Vidácsné nővé-
re, az ugyanabban a házban 
lakó Gyuris Mihályné elmon-
dotta, testvére már régebben 
panaszolta neki, hogy Makra 
János szerelmi ajánlataival 
üldözi. A rendőri! bizottság ta-
lált egy gyűrött papirost Mak-
ra írásával: »Halálunk ulán 
együtt temessenek el.« Mak-
ra János már régebben ké-
szülhetett a gyilkosságra. A 
kést, amellyel a gyilkosságéi 
elkövette, fiókban tartotta és 
teljesen életlen volt. A véres 
kés pedig ki volt élesítve. 

D a r a b o s 
é s o l f o l l m é s z 

PORTLANDCEMENT 

" 7 PÁRISI-KORÚT 24. alatti 

kere skedé&be n. 

Olcsó baromfivásá" 
zsir, szalonna, füstölthus és 
legjobb kenyér U N G A R 
éle i miszercsarnokban, Mik-
száth Kálmán-utca 1. 

H i r e k 

A HŐMÉRSÉKLET TOVÁBB EMELKEDIK , 
Mérsékelt déli, délnyugati szét, fclhősebb, de még száp 

az idő. A hőmérséklet továbbemelkedik. 

Széchenyi 
Filmszínház 

S z e g e d Telefon: 4 9 0 

Ma premier! 

Uj angol viiágfüm. 

Hetedik 
fátyol 
Az. utóbbi évek legművé-
szibb filmje. Egy asszony 
három szerelme. 
Főszereplők: 

ANN 1(11)1), 
JAMES MASON. 

Azonkívül; HIRADÓ. 

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. 
Pénztárnyitás délelőtt 11-től 
12-ig, előadás előtt félórával. 

N A P I R E N D 

Csütörtök1, április 1. 
Nemzeti Színház este 7 óra-

kor: Madarász'. (D. II. 14.) 
Széchenyi Filmszilláz fél 4, 

fél 6, fél 8: Hetedik fátyol. 
Széchenyi Hiradó Mozi dél-

előtt fél 10 órától fél 2 óráig, 
folytatólagos előadás. 

Rákóczi Mozi fél 6, fél 8: 
Trópusi szenvedély. 

Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, 
fél 8: Aranykakas. 

Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 
8 órakor: A féívil'ági szűz. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

" Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órá tói 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Szolgálatot gyógyszertárak: 

Borbély József örök. b. Ugry 
I." Tisza Lajos-körut 20; Leskó 
Vilmos- Újszeged, Vedres-utcai; 
Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sugárut 31; Zakár S. 
örök. K. Máthé Mihály: Valéria-
tér 1. szám, 

B 111 Ő S Á G I N A P I R E N D : 

Csütörtök: Kiss-tanács fél 9: 
Somiogvvári Béla Hetény; ne-
gyed 10: ifj. Bodnár András; 
10: Schaffer István; háromne-
gyed1 11: Vamberszky Antal; fél 
12: Varga Ferenc. — Kozma-
tanács 9: Csighy Vilmosné. — 
linzer-tanács 9: Mun'kásbiróság. 

Péntek: Margita-tanács 9: 
Munkásbiróság. 

Szombat: Kiss-tanács fél 9: 
Zádlor Iván;' negyed J0 : Kazi 
József; háromnegyed 10: Lele 
Sándor; fél 11: Dankó József; 
fél 12: Zombori Lajosné. 

— Fórum Club Naptár. Ma, 
csütörtökön este 9 órakor vá-
lasztmányi ülés. Vezetőségi,, 
választmányi tagok é,sl a szak-
bizottságok tagjai feltétlenül 
jelenjenek meg. Április 3-án, 
szombaton klubnap és klub-
vacsora. Vacsora előjegyzés 
576 telefonon szombat délig. 

— Szappanosztás. A város 
közellátása 60 mázsa, szappant 
kapott. Ebből a testimunká-
sok 20, a nehéz testimunká-
sok, terhes eSÍLszoptatós anyák 
és a csecsemők 40 dekás fej-
adagot kapnak, kilónként 7.2Ó-
as áron. r 

— Az MKP Ujszegedi I. 
szervezete N-épkert-sor 7. sz. 
alatti párlhelyisógében szom-
baton este pontosan 7 órai 
kezdettel felszabadd!ási em-
lékünnepet tart. Mindenkit 
szeretettel vár a Vezetőség. 

— Silóépilési segély. A vá-
ros tanácsa elhatározta, hogy 
tiz szegedi rászorult gazdá-
nak az állami; támogatáson fe-
lül ás segélyt nyújt silóépilés-
re. Ez az összeg -a siló nagy-
ságától függ és azok a gaz-
dák kapják, akik eddigi ter-
melési eredményeikkel erre 
rászolgáltak, de nincsenek 
megfelelő anyagi helyzetben 
a megépiiléshez. 

— Uj küllurliáz. A város a 
köztisztasági telep alkalma-
zottainak kulLurhelyiséigct lé-
tesít munkahelyükön. Az uj 
kullurinlézmény rövidesen cl-* 
készül. 

x A Szegedi Lloyd-Társulat 
április 2-án délután 6 órakor 
a Kereskedelmi és Iparkama-
ra könyvtártermében közgyű-
lést tart. Ez alkalommal meg-
emlékezés történik a társu-
lat elhunyt tagjairól. 

— Az Ujsániréollhon hírei: 
Ma esie az Odnoposoff-hang* 
verseny ulán az Ujságlróott-
honban klubvacsora. 

— Az MKP' B( tváros I. szer-
vezete Kálvin-tér 6. sz. alatt 
dr. Borfcás Sándor április 3-
án este 6 órakor előadást tari 
az »Idegbctegséig. mint a ma 
emberének súlyos tehertétele? 
címmel. Vendégeket szívesen 
lálunk. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet 
és a Wizo szegedi csoportja 
e héti közös, műsoros délutá-
ni összejövetelét április l én 
délután 5 órai kezdettel tart-
ja Margit-utca 20. sz. alatt. 
Szeretettel vár juk kedves tag-
társnőinket é,s minden érdek-
lődő hittestvérünket és minél 
számosabb és pontos megje-
lenést kérünk. 

x A húsvéti rejlvénypátyá-
zalunk nyerteseinek névsorát 
a szombati ^pípiunkban kő-

x A Szegedi Iparos Ének-
kar április 2-án (pénteken) 
csle 7 órakor az ipartestületi 
kaszinó helyiségében tanórát 
tart, melyre a dalt kedvelő 
iparostársakat sZereletlelmeg-
hívjuk. Hogy munkánk ered-
•hiényes 1 egyen, kérjük az jpa-
roslársak támogatását. Tarján 
Tibor sk., mu. főtanácsos, ha-
lósági biztos. 

00N0P0S0FF 
hegetíüest 

MA ' 
Tisza fél 8. , (Koncert) 

x Petrólcumpótló jeigy nél-
kül Markovics műszaki üzlet-
ben, Tisza Lajos-körut 44. 

x Brilliáns ékszert és kar-
órát igen magas árban med-
véidre keresek. Fischer ék-
szerész Szeged, Klauzál-tér 3. 

x Cipőt olcsón, jót nagy 
választékban Prungeí és Ber-
hardlól, Széchenyi-tér. 

— A Jugoszláv Álmenelf 
Hadifogoly Ollhonban (Kál-
vária-u.) április 1-én dcluián 
3 órakor a felsővárosi MNDSz-
műsoros kullurdélutánt ren-
dez a volti hadifogoly bajftár-
sak szórakoztatására. Kérjük 
az MNDSz asszonylársnkmeg^ 
jelenését. Vendégeket szívesen 
látunk. 

S*inhis*pilm • Műviaxet 

Oóitoposoff megérkezelt! Od-
noposoff, a világhírű hegedűmű-
vész már megérkezett Szeged-
re. Mai hangversenye a zenei 
évad szenzációja lesz. Jegyeik: 
Koncert-nél. 

Kossulh-dilas tudós elő-
Bdasa a ForuM C'ubban 

Szerdán este nagy érdeklő-
déssel kisért előadást tartott 
dir. Ivanovics György egyetemi 
tanár, Kossiith-dijás tudós á 
Fórum Clubban. 

Dr. SztodöIník László meg-
nyitó szavai után dr. Ivanovics 
György ismertelte bakteriológiai 
és chemo-lherápiai kutatásait, 
melyekért a Kossuth-díjat kapta. 

Dr. Ivanovics rámutatott a tu-
dósok nemzetközi együttműkö-
désének szükségességére és je-
lentőségére. 

A nagy tetszéssel fogadott elő-
adást dr. Kiss Dezső köszönte • 
meg. 

TERMELJ TÖBBET, 

JOBBAN ÉLSZ!! 

Ma és holnap 
S e b ő M i k l ó s 

a rád ió közkedvelt dalenekese a 

TANC! CITY JAZZ. 

\ 


