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Togliatti í jabb jeleníts akciója 

Az olasz kommunisták védik 
országuk függetlenségét 

Togliatti ismét kérdést inté-
zett De Gasperrihez, hajlan-
dó-e átadni a kormányt, ha 
a keresztény demokraták az 
április 18-i választáson nem 
szerzik meg a többséget. Tog-
liatti felhívta valamennyi po-
litikai jiártot, tegyen ünnepé-
lyes igérelet arra, hogy ápri-
lis 18-a után nem tűrnek el 
olyan politikát, amelykatonai 
tömb, szövetség, vagy egyez-
mény utján háborúba sodor-

hatja Olaszországot. A kom-
munista párt vállalja ezt az 
ígéretet és megkívánja, hogy 
a keresztény demokraták is 
vállalják az egész ország szí-
ne előtt. v 

Neműt, az olasz többségi 
szocialista párt vezetőjét gép-
kocsibaleset érte. Kocsija ne-
kiütődött egy fának, majd1 az 
árokba fordult. Könnyebben 
megsebesült, állapota nem ad 
aggodalomra okot. 

„Az orszégépifés munkájából 

mi sem maradhatunk k i . . 

D szegedi ítélőtábla bírái munkaver-
senyre h vták ki a győri ítélőtáblát 

A tömegmozgalommá vált 
munkaversenyeknek külön ér-
dekessége, hogy mái* a jogász-
társadalom is megmozdult. 
Olyan komoly bírósági fó-
rum, mint a szegedi Ítélőtáb-
la, versenyre hívta "ki a győri 
Ítélőtáblát. 

A szegedi ítélőtábla kedden 
teljes ülést tartott, amelynek 
végén Mccsér József Ítélőtáb-
lai elnök terjesztette be 
a munkaverseny javaslatát. 
»Az országépilés munkájából 
mi sem maradhatunk ki«, 
hangzik az indokolás és ezért 
»mennyiségi, minőségi tekin-
tetben versenyre szólítjuk a 
győri ítélőtáblát*. 

A verseny május 1-én kez-
dődik és azd918-as'év végével 
zárulna le. Mennyiségi Ver-
senyben az a bíróság győz, 
amelyiknek véglegesen elinté-
zett ügyei 1918-ban nagyobb 
százalékkal haladják meg az 
1947-ben elinLézett ügydarab-
jait. 

Minőségi tekintetben az a 
tábla győz, amelyiknek több 
ítéletét hagyja jóvá a legfel-
sőbb bíróság, a Kúria, illetve 

kevesebb ítéletét változtatja 
meg- , 

A szegedi ítélőtábla teljes 
ülése nagy lelkesedéssel fo-
gadta Mecsér József javasla-
tát. 

Beolvadt a S z E i C 
a szegedi egyetemisták 

egységszervezetáke 
A magyar ifjúság egységének 

megteremtésében egyik igen fon-
tos terület az í^yetemi ifjúság 
egységének megvalósítása. Az 
ezen a téren élenjáró Szegedi 
Egyetemi Ifjúságii Szövetségnek 
(SzEISz) most ujabb jelentős lé-
péssel sikerült előrejutnia, ami-
kor eredményes tárgyalások 
után felvette a SzEAC-ot, mely 
ezentúl mint a S.zEISz sportosz-
tálya működik majd'. Ez az uj 
szakosztály céljáiH tűzte ki az 
egyetemi tömegsport megszerve-
zését, valamint az egyetemi 
sportpálya újjáépítését, felszere-
lések pótlását. A SzEISz sport-
szakosztályának uj vezető, a kö-
vetkezők- SzcnlgiiiU Gyula, Du-
dás József, Némelh András, 
Bérezi György, Josephus Sán-
dor és Pálinkás János. Bízunk 
benne, hogy ez az uj vezetőség 
valóban a szegedi egyetemi if-
júság egységes sportszervezetévé 
teszi a SzEISz sportszakosZtii-
lyát. 

SZÖVET, SELYEM, TEXTIL 

S z U g l I m r é n é l 
Klauzál-tér 3. 

H i t e k 

Budapesten a közönség megakadályozta 
a „ S z e n v e d é l y " c mii amerikai film 

vetítését 
Szerdán déiután a Városi 

Filmszínházban tüntetés játszó-
dott le a »Szenvedély* cimü 
amerikai film előadása közben. 
Amint a film pergett, a néző-
tér különböző pontjairól elítélő 
megjegyzések hangzottak el az 
egyes jelenetek ellen. Munkás-
ifjak, diákok és munkások til-
takoztak a film egyes jelenetei-
vel kapcsolatban ilyen közbe-
szólások kíséretében: »erkölcs-
telen . . . , humbug az egész.. 
hogy lehet -ilyet lejátszani...* 

A következő percben a néző-
közönség nagyrésze ,a filmszín-
ház előcsarnokába vonult ki és 
követelte, hogy adják ki a fil-
met. A viharos tüntetés hosszú 
ideig tartott, miközben rendőri 
riadóautó érkezett a helyszínre. 
A szolgálatban levő rendőrtiszt 

fl Délmagyarország rejtvénypályázafa 
Tegnapi számunkban ismer-

teletl rejtvény-pályázatunk első 
rejtvényét alább közöljük. A 
megfejtéseket szombat déli 12 

óráig kérjük a kiadóhivatalunk-
ban leadni. A megfejtést vasár-
napi számunkban közöljük. 

EGTAJ I 

m ész A R állam 

juttat Olga panasz L szülője 

A Magyar Állami Szénbányák 1(1. közli fogyasztó-
val; a szénbányászok példamulató mimfcaversenyánSk 
köszönhetően 

F E L S Z A B A D U L T 
A H Á Z T A R T Á S I S Z É N 

i 
Az ipar szénszükséglete a most megindult munkaver-
senyek folytán emelkedni fog. Kívánatos tehát, hogy ház-
tartásának téli szükségletét mindenki már most fedezze. 
Az ipar szénigényének emelkedésével, előreláthatólag 
őszre ujabb korlátozásokra kerül sor. 

A MASZ RT most borsodvidéki és nógrádmedenoei 
háztartási szeneket vagpnlélelben is — kereskedőknek 
és magánosoknak egyaránt — 

J E G V N É L K Ü L S Z Á L L Í T 
Rendeléseket felveszi 

Budapest: MASZ RT. kereskedelmi főosztálya, V., Zot-
táu-u. 2/4. Telefon: 123—210. Levélcím: Budapest, IV., 
Póstafiók: 135. 

Baja: Délvidéki Szénkereskedelmi RT., Ferenciek-terc 2. 
Debrecen: Vas László, Vörös Iladsereg-utja 43. 
Recskeméi: dr. Szappanos Sándor. 
Miskolc: MASZ RT. lerakata. 
Nyíregyháza: Bercsényi és Társa, Selyem-utca 12. 
Szeged: Délvidéki Szénkereskedelmi RT., Boldogasszony 

sugár u t 17. 

közbelépésére H filmszínház 
igazgatósága kiadta a filmet a 
tüntető tömeg követelésére és 
azt rendőri karhatalom A; a Tün-
tetők küldöttségeinek kíséreté-
ben a rendőrség főkapitánysá-
gára vitték. i , . 

Kizárások az MKP-bél 
A Magyai* Kommunista Párt 

éberen őrködik szervezetei tisz-
tasága fölött és nem tűr meg 
soraiban olyanokat, akik demo-
kráciáéi lenes magatartásuk vagy 
korrupt életmódjuk miatt nem 
méltók arra, hogy a párt tagjai 
legyenek. 

Az MKP nagyszegedi végre-
hajtóbizoltsága kizárta dT. Kel-
ler Tivadart. Mélykút' Béla hon-
védfőhadUagyot. d'r. Csaba Sán-
dor törvényszéki bírót, ifj. Illés 
Károlyt (Felsőközpont) £s Lévai 
Olgát. Ezek a párttagok a párt 
politikai vonalával szembehe-
lyezkedve reakcióss célok Sjpí-
gálatába álltak. / 

Ugyancsak el távolítottá a párt 
soraiból Fehér Málynst, mert 
a pártot anyagi előnyök eléré-
sére akarta * kihasználni és al-
kalmazottaival"" szemben mun-
káséi lenos magatartást tanúsí-
tott. Kizárta továbbá Bar' De-
zsőt (Újszeged) a rábízott szö-
vetkezett vagyonának hűtlen ke-
zelése miatt. 

A román Demokratikus 
Népi Arcvonal 405 
m^ndáiumot kapott 

A bukaresti rádió hétfői je-
, lenlése szerint a központi vá-
; Iasztási bizottság közzétette a 
j román, választások pontos 
j végeredményét. A 7,661.031 le-
iadott érvényes szavazat kö-
; ziül 6,959.936 ekeit a Népi De-
j mokratikus Arcvonalra. Ezzel 
' a demokratikus pártok hieg-
íszerezték a szavazatok 93.2 
százalékát és a 414 mandátum 
közül 405-öt. 

— Megkezdik a strandépí-
tést. A keddi tanácsülésen Dé-
nes polgármester, utasilást 
adott, hogy a szegedi partfür-
dő építését három napon be-
lül kezdjék meg. így legké-
sőbb május elsejére korsze-
rű strandfürdő áll1 majd a sze-
gedi dolgozók rendelkezésére, 
amelyet a nyárfolyamán még 
tovább építenek. 

TÖBBFELÉ ESö 
Megélénkülő nyugati, északnyugati szél, változó lelliO-

zet, többfelé eső. A hőmérséklet süllyed. 
A Tisza ina Szegednél 120 (31), hőmérséklete 10 és fél 

fok. 

N A P I R E N D 
Szerda, április 7. 

Nemzeti Szinlxáz este 7Jkor: 
Bánk bán. (M I.) 

Széchenyi Filmszínház fél 5, 
féi 7, fél 9: Hetedik fátyol. 

Széchenyi Híradó Mozi dél-
előtt 10 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Rákóczi Mozi fél 7, fél 9-kör: 
Imádlak, de elválok. 

Belvárosi Mozi féi 5, fél 7, 
fél 9: Tarzan Newyorkban. 

Korzó Mozi fél 5, fél 7, fél 9: 
A nótakirály. Zoro és Huru, a 
két molnáríogény. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

" Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órából 7 óráig. 

Szolgálatéi gyógyszertárak: 

Leinzinger örök.: Horváth M.-
utca 9; Pósa Balázs: Kálvária-
utca 17; Dr. Kotsis J. Endréné: 
Földmüves-utca 17; Selmeczi 
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. 

F e r i R e 
a Nemzeti Segély napközi ott-
honában idáig békésen kapar-
gatta ki a lejbegrizes bögrét. 
Tegnap azonban veszélyben 
forgott. A Szent Imre általá-
nos iskola gyermekserege kül-
döttséget szervezett ós eljött 
a Nemzeti Segélybe, hogy ma-
gával vigye, örök befogadja. 
Legyen velük az iskolában. 
Kosztjáról is gondoskodtak, 
ehet majd a behordott tízórai-
ból. 

A »küldöltség* hosszas tár-
gyalások után azonban be-
látta, hogy Ferikét még nem-
igen foglalkoztatják az egy-
szeregy, a Iietüvetés rejtel-
mei és ezért beleegyeztek 
abba, hogy Ferike a Szent 
Imre általános »atyai felügye-
letei alatt továbbra is a Se-
gélyben maradjon, ök majd' 
havonta összeadják a gondo-
zás és az élelem költségeit, i 

Ferike azóta békésen alszik 
ebéd1 után. Biztosítva van a 
mindennapi tejbegriz... 

— Groza láviirala Rákosi 
elvtársnak. Groza Péter ro-
mán miniszterelnök táviratot 
intézett Rákosii Mátyás elv-
társhoz, amelyben mind,'n ma-
ga, mind a román népköztár-
saság kormányának nevében 
meleg köszönetet mond azért 
a testvéri üdvözletért, ame-
lyet a román népi demokra-
ta arcvonal választási győzel-
me alkplmából Rákosi elvtárs 
küldött neki. 

— A Belváros I. pártbizal-
mijai Kálvin-(ér 6. szám alatt 
ma fél 5 órai kezdettel ülést 
tartanak'. 

x Legújabb napszemüveg-
in o deliek megérkeztek a 47 
öves Sandberg-eéghez (Széche-
nyi-tér 17.). 

A MUNKAVERSENY IGAZI 
NYERTESE A MAGYAR NÉP 

— Az ITjságiróolthon hirei. 
Április 11-én, vasárnap dél-
után 5 órakor Lőrincz Zsuzsa 
operaépekesnő és Nádas Ti-
bor hangversenye N. Dénes 
Erzsébet zongoraművésznő 
közrem ü k öd ésével. 

— Kövezik a Teniesvárl-
körulat. A városi tanácsa ked-
di ülésén elhatározta, hogy 
Újszegeden a Temesvári-kör-
űt erősen megrongálódott ko-
csiutját helyreállítják és meg-
javítják. A szükséges munká-
latok még ezerm héten meg-
indulnak. 

x Kerékpárt, kerékpárgumit 
dolgozóknak részletre szállí-
tunk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza L.-körút 44. 

— Fórum Club Naptár: Ápr 
rillis 7-én, szerdán este 9 
órakor dr. Szécst Károly köz-
lekedésügyi miniszteri osztály-
főnök, a Kossuth-díjas hídépítő 
»Uj hidak* címmel tart vetitetl-
képes előadást; 10-én este klub-
vacsora pesti értelmiségi veze-
tők részvételével. Telefon: 5-76, 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság a vasárnap-
ról elmaradt »Elvarázsolt bu-
zaszem* film helyébe április 
11-én, Vasárnap délelőtt fél 10 
és fél 12 órai kezdettel »A 
sárkány rabjai* c. orosz mos- . 
terfilmct fogja a Belvárosit 
Moziban forgattatni. Az ifjú-
ságnak éppúgy, mint az idő-
sebbeknek és felnőtteknek 
egyaránt igen tanulságos és 
mulatságos filmet igen olcsó 
helyárakkal lehet megtekin-
teni. Jegyek még kaphatók a 
Délmagyarország és a Szege-, 
di Népszava kiadóhivatalában 
val.amint az előadás napján 
a mozipénztárnál. 

— A Magyar Szabadsághar-
cos Szövetség szegedi cso-
portja lövészszakosztályának 
kebelében megalakul á va-
dásztársaság is Felhívjuk Ing* 
jainkat, kik a vadászsportot 
gyakorolni kívánják, hogy 
ebbeli szándékukat 5 napon 
belül a szövetség irodájában 
(Vár-utca 7.,I emelet) jelent-
sék be. 

Osztálysorsjegyek 
O s v á t l i I s t v á n 
f ő á r u t t t ó n á l 
Tábor-utca3. adóhivatal épület 

9 . - é n k e z d ő d ő h ú -
z á s r a m é g k a p h a t ó 

x Uj tánctanfolyam kezdő-
dik Kurbos lánciskolában csü-
törtök este 7 órakor. Utána 
össztánc. 

x A fodrászáig aóóközössöge 
pénteken, 9-cn fontos ügyben 
ülést tart. Bálint. 

— A szegedi pedagógusok 
továbbképző tanfolyamán áp-
rilis 8-án, csütörtökön''délután 
3 órai kezdettel dr. Sándor 
Pál elvtárs, a budapesti peda-
gógiai főiskola tanára, főszer-
kesztő tart előadást: .»A tár-
sadalom statisztikája és dina-
mikája* címmel. A tanfolyam 
hallgatóin kívül minden" ér-
deklődőt szívesen látnak. Az 
előadás' helye a Klauzál Gá-
bor gimnázium. 

x Rrilliáns ékszert és kar-
órát Igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischer ék-
szerész Szegeti, Klauzál-tér 3; 

— Felhívjuk Szeged város 
közönségét, hogy a centenáris 
ünnepek, a szabad lóri : j á t ék ok' 
és délkelcteurópai vásár tar-
tamára jegedre érkező kül-
földi-belföldi vendégek clszáW 
lásolására szobákat, fekvflhe-

i Iycket megfelelő díjazás el'e-
' nében ajánlóin fel. Jelentkez-
ni lehet a Délmagyarország 
kiadóhivatalában. 

Mezőgazdák 
zsák-, zsineg-, gazdasági kőtél 
áru szükségletüket legelőnyö-
sebben szerezhetik be a 60 éve 
fennálló 

Pollák Sámuel 
cégnél, Takaréktár utca 1/a. 


