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Cripps Anglia súlyos helyzetéről 

Az európai segélytörvény 

nem járul hozzá a gazdasági 

problémák megoldásához 

S*inhig*Füm • Művészet 

Cripps brit nem ^gazdasá-
gi miniszter a brit alsóház 
keddi ülésén beterjesztette a 
brit kormány költségvetését. 
Cripps leszögezte, hogyóNagy-
brilannla gazdasági helyzete 
rendkívül snlyos. Az európai 
segélytörvény" a legcsekélyebb 
mérlékbcn sem járni hozzá a 
beruházási ncliéz gazdásági 
problémák megoldásához. Kö-
zölte ezután, hoigy a mun-

kásság számára bizonyosí adó-
könnyebbségeket vezelnek be. 
amelyek egyedüli célja a ter 
melés fokozásának ilymődon 
való elősegítése. Megváltoztat' 
ják az adózási skálát. Jelen-
tős mértékben felemelik a sör 
a bor, a pálinka éska dohány 
áruk adóját. A futball-foga 
dósokra kirótt adót 10 száza-
lékról 20 százalókra emelik 

Elfajul az olasae választási küzdelem 

De Gasperri okmányokat hamisít 
De Gasperri az; olasz demo-

kratikus népfront elleni küz-
delmében kétségbeesett lépés-
re szánta el magát: okmá-
nyokat hamisított. Ezeknek 
azt kellett volna »lcleplczni«, 
hogy a belgrádi kommunista 
tájékoztató iroda »utasiiáso-
but« adott az olasz kommu-
nista pártnak sztrájkok és za-
vargások rendezésére. De Gas-

perri az olasz miniszterelnök-
helyettesnek: Pacciardinek 
adta át a hamisítványt, hogy 
sajtóértekezleten nyilvános-
ságra hozza annak tartalmát. 
A hamisítás azonban annyira 
átlátszó és nevetséges, hogy 
Paceiardi egyelőre nem mert 
arra vállalkozni, hogy az ira-
tokat a sajtó képviselői elé 
terjessze. 

O L V A S Ó I N K írnak 
Tiszteit Szerkesztőség! 

Kérem szíveskedjenek soraim 
m Olvasó rovatában nyilvános-
ságra hozni. A TOTO 21. heté-
ben 954.224 számú szelvényen 
10 találatom volt és mind a 
mai napiig az érte járó'dijat nem 
kaplam meg. A hiba kiküszöbö-
léséire március 25-én aiániolt 
levelet irtam a TOTO-osZlálynak 
Budapestre, ae mind a ' mai 
napig még válaszra sem érde-
mesítettek. 'Ha ez igy megy, a 
TOTO iránti bizalom megrendül 
és jómngammal együtt sokan le-
mondanak erről a »szenvedély-
ről*. Ezl bizonyítja az is, hogy 
minden héten kevesebb a tip-
pelők száma. 

Ozompa MiVIósné. 

Kollégiumi Tanács 
alakult Szegeden 
Kedden délután ttz szegedit 

kollégium igazgatója és titkára 
gyűlt össze a NéKOSz kezdemé-
nyezéséire, hogy megbeszéljék a 
kollégium.ÖK egységes irányítá-
sának legfontosabb teendőit. 
Igen örvende les ezen a téren, 
hogy a Móricz Zsigmond népi 
kollégiumban tartott megbeszé-
lésen résztvett a két szegedi ál-
huni kollégium vezetősége is. Az 
ülésen egyhangú lelkesedéssel 
nicgalakilollák a sze<ed' kollé-
jjiirinotí tanácsát. amely ezentúl 
egységesen iránv'lja nemcsak a 
népi knllég'nmo'k, de az állami 
kollégiumok vezetését ife. A ta-
nács elnöke Székely Lajos, az 
állami fiúkollégium igazgatója, 
titkára pedig Karék István, a 
Móricz Zsfigniond népi kollégium 
igazgatója lett. Elhatározták azt 
is, hogv szakosítják rövidesen a 
kollégiumokat, ami azt jelenti, 
hogy jelenlegi formájában va-
lamennyi kollégium megszűnik 
és szakkolégiumként szervező-
dik ujjú. 

Kiskereskedő Hirek 

HIRRDO MOZI 
Április 8—14-íg. 

UJ MŰSOR: 
1. Magyar Hiradó. 
2. Francia Híradó. 
3. Világhiradó. 
4. Holland porcéiiánkészilés 
5. Pepin festészete. 
6. Ludas Simli kalandjai 

(Rajzos triikkfilm.) 

Folytatólagos előadások min-
dennap délelőtt 10—3 óráig. 
Belépés egységesen 1 forint. 

Csütörtökön, április 8-án dél-
után 4 órakor könyv- és papír -
kereskedők szakosztályi ülést 
tartanak a Széchenyi-téri szék-
házban. 

Csütörtökön, április 8tón dél-
után 5 órakor a bútor- és lak-
berendezők szakosztályi li lést 
tartanak a Széchenyi-téri szék-
házban. 

Pénteken, 9-én délután 5 óra-
kor rövid- és divatáru szakosz-
tályi ülés a Széchenyi-téri szék-
házban. 

Pénteken, 9-én délután 4 óra-
kor a piaci zöldség, gyümölcs, 
tejfermékárusok gyűlést tartanak 
Lechner-tér 6. szám alatt. 

Pénteken, 9-én délelőtt 9 óra-
kor a piaci textil, rövid, kötött, 
bazár és keszfehernemüsök 
szakosztályi ülést tartanak a 
Lechner-téri székházban. 

Pénteken, 9-én délután G óra-
kor a textilkeresked'ők szakosz-
tályi ülést tartanaik; a Széchenyi-
téri székházban. 

Vasárnap, l l é n délelőtt 11 
órakor a Tisza-szálló nagyter-
mében kiskereskedő-nagygyűlés. 
Mindén kiskereskedő feltétlen 

Í'elen legyen.* Utána egytátételes 
:özebéd a Hungáriában. Egy te-

ríték ára 7 forint. Jelentkezni 
lehet a szakosztály ^ nőkéné l , 
és az érdekképviselet irodájá-
ban. 

Az érdekképviselet felhívja a 
szakosztályok elnökeit arra, hogy 
a munkanélkülieket foglalkoz-
tató Társadalmi Segitőatap ja-
vára vonatkozó felajánlásukrój 
sürgősen legyenek az ügyvezető-
ségnek időbeni bejelentést, 

x A Kistelek és Vidéke Ipar-
testület 1948 május 1-én meg-
üresedő ipartestületi főhiva-
tású jegyzői állásra pályáza-
tot hirdet. Pályázati határidő: 
1948 április 15. Pályázhatnak, 
akik az 1932. évi VIII. t.-c. 
28. §-ában irt feltételeknek 
megfelelnek s önjoguak. Ha 
ipartestületi jegyzői vizsgával 
nem rendelkezők pályáznak, 
azok kötelesek 1 éven belül 
saját költségükön azt letenni. 
Próbaidő 2 hónap. Kérelem 
az ipartestület elöljáróságá-
hoz küldendő Kistelekre s ah-
hoz csatolni kell: erkölcsi, 
vagy Nemzeti Bizottsági bizo-
nyítványt, irodai gyakorlatot 
tanúsító bizonyítványt s*a leg-
magasabb iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítványt. Az ál-
lás javadalmazása: kollektív 
szerződés szerint. A későn ér-
kezett pályázatok figyelembe 
nem vételnek. Elöljáróság. 

x Bulla Elma vendégsxerep 
lése. Bulla Elma, a kiváló bu-
dapesti színésznő április 17-én 
Szegedre jön vendégszerepel-
ni. >Egyszer az életben.* Hu-
mor, tánc, Zene! (Koncert.) 

Szerepváltozás a Bánk bán-
ban. Szerdán este a szegedi 
Nemzeti Színház Bánik bán elő-
adásán Oltó szerepében a várat-
lanul megbetegedett dr. Siko-
lya István helyett Bajnok Fe-
renc énekelt. A minden külön 
próba nélkül feltépő Bajnok 
nagy sikerrel látta el szerepét. 

H i t e k 

HüVöS, ESŐS IDö ' 

Mérsékelt, helyenként erős északi, északnyugati izél, 
változó felhőzet, több helyen eső, az Alföldön ziivalar, a 
hegyeken esetleg futó havazás. A hőmérséklet keleten is 
csökken. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság április 4-iki 
mozirnaliinéjára már megvál-
tott jegyek áprilisí(ll-én a Sár-
kány rabjai c. filmhez érvé-
nyesek. Jegyek igen olcsón 
még korlátolt számban kap-
hatók. v 

— Kulturvezetőképző tan-
folyam indult a Dolgozók 
KuUurszövetségónek a ren-
dezésében, a Szabadműve-
lődési Főfelügyelőség anyagi 
támogatásával. A tanfolyam 
mai előadását dí\ Dénes Ti-
bor iró (Budapest) tartja dél-
után 6 órakor a szakszerve-
zeti székházban. A tanfolya-
mot Fejér István, a Magyar 
Múzsa művészeti igazgatója és 
Kovács Antal, a DKSz szege-
di titkára szervezték meg. 

— Cukorgyári szárított ré-
paszclet igénylése. Azok_az ál-
lattenyésztő gazdák, akik szá-
rított cukorgyári répaszelelet 
akarnak vásárolni, sürgősen 
jelentkezzenek a Szegcdi Ál-
lal tenyésztő Egyesületnél, vá-
rosi bérház I. 14., ahol az 
utalványokat átvehetik és a 
répaszeletet azonnal kivált-
hatják. 

— Szatyniazi házhelyoszfás. 
Pénteken' délután tárgyalják 
az illetékesek Szegeden a 
szalymazi házhelyigénylők 
ügyéi, amelv a házhelyosztás 
harmadik állomásának tekint-
hető. A RöSzke-Szentmihály R k 6 összetalálkozott régi 

haragosával, GyuritZa Pállal, 

N A P I K E N D 
Csütörtök, április 8. 

Nemzeti Színház este 7-kcrr 
Lear király. (Ip. előad'.) 

Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8 
Párbaj Sicrrában. 

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

Rákóczi Mozi fél 7, fél 9-kor: 
Imádlak, de cl válok. 

Belvárosi Mozii 4, 6, 8: Tar-
zan Newvorkban. 

Korzó Mozi fél 5, fél 7, fél 9: 
A nótákirály. Zoro és Huru, a 
kjét molnárlegény, 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 
órától 7 óráig. 

SzoIgálatM gyógyszertárak: 

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

Hét hadifogoly 

kapott vad'onaluj munkásrühát 
vasárnap AlsÓKözponton. Aijg 
pár hónapja alakult meg a 
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szö-
vetségének alsóközponti cso 
portja. Szűkös anyagi alapok-
ról ind'ult, húszén a háború'ál-
dozatainak, a volt hadifog-
lyoknak saját házuktáján is 
még rengeteget keli pótolniok. 

A bajtársi együttérzés azon-
ban nem ismer leheletlent. A 
VHBSz tagjai Alsóközponton 
segileni akartaik és segítettek 
is. A hét legjobban rászoruló 
tagtársuknak már vaiameny-
nyivei könnyebb az élet. 

— Ma tárgyalja a rögtön-
it élő bíróság Szalay-tanácsa 
Repkó János halálos szurká-
lási ügyét. Mint emlékezetes, 
húsvéti locsolkodás közben 

igények befejezése után nyom 
ban ennek a résznek helyszí-
ni szemléjére kerül sor. 

— - Meghivó. A népjóléti mi-
nisztérium, Szeged thj. város 
hatósági orvosi kara és szociális 
szolgálata a tuíroméves terv 
egészségügyi és szociális részé-
nek végrehajtása tárgyában áp-
rilis 11-én délelőtt 10 órai kez-
dettel a városháza közgyűlési 
t er mébe n munkaértekezletet 
tart. A munkaértekezlet — mely-
be a város társaduima is bcle-
kai>csolódÍK — aktiv résztvevője 
lesz társadalmunk legnagyobb 
tömegszervezete, a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetsége. Az ér-
tekezletre mindenkit szeretettel 
meghív Szeged thj. város szo-
ciális felügyelője, az MNDSz 
Szeged thj. városi szervezete, 
Szeged thj. város tiszti főorvosa. 

Az államvédelmi osztály 
őrizetbe vette Vajda Géza sze-
gedi rendőrtizedest, mert a rend-
őrőrsön Jugoszlávia és a jugo-
szláv partizánok ellen izgatott 
társai előtt. A magáról megfe-
ledkezett rendőrtizedest átadták 

nópügyószségnek, ahol dr. 
Bózsó Béla népiigyész elrendelte 
előzetes letartóztatását. 

x Pénz!tárcákra vigyázni! 
Mindenki megtöltheti, ha vesz 
a holnapi húzásra sorsjegyet 
Pelő-nel. 

x Briltiáns ékszert és kar-
órát Igen magas árban meg-
vételre keresek. Fischer ék-
szerész Szeged. Klauzál-tér 3. 

x Kerékpárt, kerékpárgumil 
dolgozóknak részletre szálld 
lünk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza L.-körút 44. 

akit szivonszurt. A rögtön-
itélő bíróság az esküdtszéki 
teremben tárgyal. 

— Fórum Cluti Naptár: Áp-
rilis 10-én este kutturvacsora 
pesti értelmiségi vezetők rész-
vételével. Telefon: 5—76. 

x Legújabb napszomi'íWg-
modeBek megérkeztek a 47 
öves Sandberg-céghez (Széche-
nyi-tér 17.). 

— A rókusi MKP és SzDP 
szervezetei április 11-én dél-
után 6 órai kezdettel a ró-
kusi kplturházban műsoros 
kulturelőadást rendeznek. Be-
lépés díjtalan. Mindenkit sze-
retettel vár a rendezőség. 

MUNKAVERSENNYEL 
ÉPÍTSD A NÉPI DEMO-
KRÁCIÁT! 

— 4,160.954 forint gyűlt ösz-
sze már az árvízi házakcióra. 
Darvas József épités- és köz-
munkaüigyi miniszter január-
ban a tiszai árvízkárosult há-
zak felépítése javára országos 
gyűjtést indított, melyhez 
Rajk László belügyminiszter 
rendelete folytán a községek 
és a városok is csatlakoztak. 
A nagyarányú gyűjtés eddigi 
eredménye 4,160.954.33 forint. 
Az utóbbi napokban tapasz-
talható rohamos ejnelkedést 
Budapest székesfőváros 690 
ezer forintos adománya, a 
Vöröskereszt 425.700 forintos 
gyűjtése és Pestmegye 219.709 
forintos adománya idézte elő. 

— Az MKP Belváros II. és a 

— A hírlapterjesztői* a 
gyermekért. A jiirlapterjesH-
tők szabad szakszervezete 
tagjai havi 75 forinttal já-
rulnak hozzá a Nemzeti 
Segély gyermekvédelmi in-
tézményeiben lévő 3 gyer-
mek eltartásához. A gyer-
mekeket a hírlapterjesztők 
küldöttsége kiválasztotta és 
elhatározta, hogy mindetöi 
héten más és más szakszer-
vezeti tag látogatjlai meg és 
a gyermekeknek akkor még 
cukorkákát is hoznak. Sze-
relnénk, ha a hírlapterjesz-
tők példáját más szakszer-
vezetek is követnék. 

— Az Ujságíróotthonban ma 
klubnap, este klubvacsorai 

»A MUNKA NÁLUNK 
BECSÜLET ÉS DICSö-
SÉG DOLGA !< (Sztálin) 

• A görög szabadsághar-
cosok javára az alábbi ado-
mányok érkeztek: Sándorfal-
vi áll. ált. iskola 41.64, Szo-
ciáldemokrata Párt megyei 
titkársága 3600 gr. kötszer, 
Közúti híd munkásai 406.12, 
Orion bőrgyár rt. dolgozói 
89.50, Pick szalámigyáit rt. dol-
gozói 77.20, Nemzeti Segély 
alkalmazottai 14, Szent Erzsé-
bet áll. ált. leányiskola 8, Já-
rásbíróság dolgozói 100, Szak-
maközi bizoltság alkalmazot-
tai 64.10, Közúti hid dolgozói 
148.53, Szőregi Szabad Föld 
téli esték rendezősége 100 fo-
rint. Az árvízkárosultak javá-
ra az alábhi ndománv érke-
zeit: Szőregi Szabad Föld léíi 
esték rendezősége 20 forint. 
A görög szabadságharcosok 
javára eddiig összesen 19 ezer 
956.65 forintot gyűjtött ÖSz-
sze a titkárság. 

Állami sllóépitési akció. 
A hároméves terv'keretén be-
lül silóépitési akció indult, 
amelyre jelentkezhetnek 20 
hold szántóföldön aluli uj és 
régi birtokosok. Az államse-
gély összege körülbelül a siló 
ériékének 30—50 százalékai 
Sürgősen jelentkezni lehet a 
Szegedi Állattenyésztő Egye-
sületnél, városi bérház I., 14. 

A Szegedi Izraelita Nő-
egylet folyó hó 8-án, csütör-
tökön* délután 5 órai kezdet-
tel tartja e heti összejövetelét 
Margit-u. 20. sz. alatt. Szere-
lettel várjuk tagtársnőink és 
minden érdeklődő hit testvé-
rünk minél számosabb megje-
lenését. 

x Holnap húzás! Vegyen 
oszlálysorsjegyet Pelö-nél. 

A »Társaöal<Hn a gyerme-
kért« akcióra befutott eddflgi 
adományok: Magyar Vöröske-
reszt szegedi fiókja 8 m. viaszos-
vászon, MKP felsővárosi párt-
szervezete 38 Ft, Körösi GésBEl 
üvegkereskedő havi 30, Folyam-
mérnöki Hivatal havi 7, Sur-
jányi József gyógyszerész havit 
30, Hírlapterjesztők Szakszer-
vezete havi 75, a Gázgyár mun-
kásai heti 80, Kecstoésteiep® 
MNDSz 10 Ft, Strasser György 
és neje 2 kg. cukorka, Ángol-
Magyar Bank alkalmazottai liavS 
2, Dános Dezső havi 50, a Kot-
rótelep munkásai havi la, az 
Ujszegeai Kendergyár dolgozói 
havi 100, dr. Riesz'Sándor köz-
jegyző egyszeri 50, dr. Palóca 
Sándor közjegyző havi 10 Ft. 
Ábrahám József paprikakeres-
kedő, ifj. Takó András és Ros-
man Béta szőrmekereskedő egy-

«• x7t.<kr&».««M MtiíM^nínitói « Szociáldemokrata Párt Belváros. 

x Vigyázat!! Nyassonlajtot a T szervezelének ifjúsága 13ián, egy gyermek eltartását vállalta 
szerencsének es Vegyen osz- k e < M e n e s t e 6 órakor Kárász- magára, 
tálysorsjegyet a holnapi hu- u t c a G. szám a.att SzIT alakuló 
zásra Pclő-nél. Főnyeremény gyűlést tart, amelyre az érde-
500.000 forint. i keiteket .meghívja ' a vezetőség. 

TERMELJ TÖBBET, 

'JOBBAN ÉLSZ! 


