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körül támadt A brit kormány 
nafc a vádjait nem Iebet más-
ként magyarázni, csak ugy, hogy 

a tor i kormány saját céljait 
akarja leplezni és csapatait 
továbbra ,*« Trieszt szabadi te-
rületén akarja tartani, 

mert állítólag a jugoszláv ol-
dalról jövő ag|ressz|ió elílen vé-
delmeznie keli Trieszt szabad' 

területét. I 
A jugoszláv kormány kény-

telen megállapítani — folytatja 
a jugoszláv jegyzék —, hogy 
Trieszt angol-amerikali övezeté 
ben a szövetséges katonai igaz-
gatás nem tartja tiszteletben a 
nemzetközi kötelezettségeiket és 
politikai iés nemzetiségi inegkü 
lönböztetéseket hajt végre. 

Szakszervezeti élet 

Minden valamirevaló magánalhatmazott 

elhelyezkedhet a népi demokráciában 

A magánalkalmazottak szák-
szervezeti csoportja szombaton 
délután mintegy hatszáz részt-
vevővei taggyűlést tartott. A 
taggyűlés főszónoka Molnár Fe-
renc központi kiküldött volt, aki 
a magánalkalmazottak szerepé-
ről ós problémáiról számolt be 

áZ államosításokkal kapcsodat-
bán. A népi demokráciában — 
mondotta Molnár Ferenc —min-
dten valamirevaló és szakképzett 
magán alkalmazott elhelyezked 
het. Ezután a munkaerőgazdál-
kodlássai kapcsolatos rendelke-
zéseket ismertette. 

kai beszámolót tartott nagy 
érdeklődés mellett 

Naigyszékísóson hasonlóan 
igen eredményes paprikás 
gyűlés zajlott le, ugyancsak 
hatalmas érdeklődő jelenlété-
ben. Itt beszédet mondott 
Koncz László elvtárs is, 
paprikabeváltó felügyelőhi-
zottsági tagja és1 az egybegyűl-
tek nagy megelégedésére je-
lentette ki, hogy az eddigi 've-
zetőséggel szemben a mostani 
11 j vezetőség mindenben/ a klis-
paprlkaiermelők érdekeit tart-
ja szem előtt és nem fordul-

Termelési versenyre hívlak ki a szeged 
környéki paprikások a kaiocsaiakaf 

Népes paprikatermelői nagygyűlés Röszkén és 
Nagyszéksóson 

Vasárnap Szegted környékén 1 Dénes Led elvtárs, polgár-
kiét helyen isi ig|en népes'pap-j mester általános várospoliti-
pikatermelő nagygyűlés zajlott 
le. Röszkén többszáz főnyj 
paprikás jelenlétében" nyitotta 
meg| a gyűlést Császár János, 
majd elsőnek Mison Nándor 
elvtárs, a szegedi papnikabe-
váltó szövetkezet legutóbb 
megválasztott igazgatósági tag-
ja mondott nagy érdeklődés-
sel kisért beszédet. Felhívta 
a röszkeieket, hogy fokozat-
tan Vegyék! ki részüket az or-
szágos termelési versenyből 
és tervszerű munkával növel-
jék az eddigi szép eredménye-
ket. Mindannyian lelkesedés-. SfJClll , , „ u líVJlíl IU1UU1. 
sel járultak hozzá előtérjesz-! hatnak elő azok' a hibák, ame-
téséhez, amelyben a kalocsai; jyek a múltban, hogy anagy-
paprikatermelők és a kalocsai j gazdák, nagy kikészitők és a 
beváltó termelési versenyre — —* 1 '• 
való felhívását javasolta. Mi-
son elvtárs beszédében helyj 
kérdésekről is szólt és meg-
ígérte;, a beváltén keresztül 
is azon lesznek, hogy a vá-
ros minél előbb uj kutat fú-
rasson Röszkén és a régi ku-
takat is kitisztítsák. 

Nagy tapssal fogadott be-
szédet mondott a gyűlésen 
Tombácz Imre elvtárs, az 
MKP nagyszegedi végrehajtór 
bizottsáigának elnöke. Hang-
súlyozta, hogy a magyar pa-
rasztságnak nem kell félnie 
az államosítástól, hiszéria né-
pi demokrácia nem ellensége 
a parasztság magántulajdoná-
nak, sőt annak köszönheti, 
hogy egyéni tulajdonába ad-
ta a földet*és a%iépi demokrá-
cia munkálkodik az egyéni 
gazdaságok miinél teljesebb 
felvirágzásáért. 

nagykereskedők gazdagodnak 
meg a kispapnikások fáradsá-
gos munkáján. 

Értelmiség! nagygyűlés 
Szegeden 

Az MKP nagyszered! értelmi-
ségi csoportja a" magyar értelmi-
ség problémáinak megvitatására 
vasárnap, 18-án délelőtt 11 órai 
kezdettel a Tisza-szálló nagyter-
mében értelmiségi gyűlést ren-
dez. A gyűlés szónokai: K á l l a i 
Gyula országgyűlési képviselő, 
dr. VV e i i Emil , aZ orvosszák-
szervezel országos elnöke, 
Z e n t a i Béla országgyűlési kép-
viselő, a mérnökszakszervezet 
országos főtitkára, B ,ék i Ernő, 
a pedagógusszakszervezet orszá-
gos főtitkára. 

A nagygyűlésre pártállásra 
való tekintet nélkül meghívják 
Szeged minden értelmiségi dol-
gozóját. 

11 Délmagyarország reitvénypályázata 
A megfejtéseiket cimmel, névvel ellátva kérjük1 péntek dőli 

12 óráiig kiadóhivatalunkba leadni. 

Fájdalomtól megtört1 

szívvel tud'aljukj hogy ' 

RUPPIRT FERENC 

hírlapterjesztői 

tragikus hirtelenséggel el-l 
hunyt. Temetése szerdául 
déhiúin tél ö órakor leszi 
az újszeged! temető ha-l 
lottasházáhól. 

A gyászoló csa lád i 

Kerékpárok 
600 forinttól nagy válasz-

tékban, részletre is. Javí-

tások jótállással. 

Déry Ede 
Kiss-utca 3., telefon: 741. 

S'inháx •Film •Művészet 

Ferencsik János 
Szegeden 

Ferencsik János diadalmas 
olaszországi turnéjáról nemrég 
tért Vissza. Milano, Firenze, 
Siena és még néhány nagyváros 
ünnepelte a Legnagyobb ma-
gyar karmestert, akinek magá-
valsodró temperamentumáról, 
nemes formamüvészetéről hasá-
bokat irt az olasz sajtó. 

Pénteken esie dirigálja a Nem-
zeti Színház 80 tagu zenekarát 
Ferencsik. Ez a nagyszerű ze-
nekari est ünnepe lesz zeneéle-
tünknek. A zenekedvelő közön-
ség nagyarányú érdeklődésére 
való tekintettel, a fenntartott je-
gyeket csak szerdáig váltja be 
a kiadóhivatal. Bérelni is csak 
szerdáig lehet. Azontúl csak a 
napi árak érvényesek. 

x Bulla Elma vendégfellé-
pése. Bulla Elma, a magyar 
színjátszás büszkesége, Zádor 
Mária, Körössy Zoltán, Gal-
lup Adrién, stb. 17-én, szom-
baton délután és este vendég-
szerepelnek a Tiszában. Mű-
vészet, humor, tánc, zene! Je-
gyek Koncert-nél. 

x A Collegium MusSctumTX. 
bérleti hangversenye április 
19-én, hétfőn este a Zenekon-
zervatóriumban. Műsoron Mo-
zart, Beethoven és Debussy 
ritkán hallott müvei. Jegyek 
2 forinttól a ZenekonzerVató-
riumban válthatók. 

H í r e k 

flz alsóvárosi voll hadifog-
lyok bajtárs! s z i v e t s é g e 
műsoros esfet rendezett 

A volt hadifoglyok bajtársi 
szövetségének alsóvárosi cso-
portja jólsikerüit műsoros es-
tet rendezteti. Német Imre meg-
nyitó beszédet mondott.' Pósa 
Margit, Hegyes Anna és Pósa 
Ilona verseket szávaltak. Ma-
gyar nótákat Szécsi Gizella és 
fciss Rozália énekellek. Hauch 
László ünnepi beszédét mondott. 
Ezenkívül három egyfelvonásost 
mutattak be: Fejér Dénes, ifj. 
Deák József, Faragó Ferenc, 
Tóthpál Vilmos, Paréj JőZsef, 
Berta Mária, Orhalmi Sándor, 
Varga Aranka, SZabó Lajos, 
Martonosi László, Németh Imre 
és Kazi József. 

ÉLÉNK SZELES, POROS IDŐ , 
Mérsékelt, helyenként élénk északi, északkeleti szél, 

száraz; idő. A por miatt rossz látás. A (hőmérséklet alig vájt. 
tozik. 

A Tisza ma Szegednél 340 (50). Vizének hőmérséklete 
11 fok. 

Paprikások figyelem! 
Apr. 18-án, vasárnap d. e. 10 

órakor Szegeden paprika-nagy-
gyűlés lesz a kereskte'dtelmii és 
iparkamara nagytermében a pap-
rikaérdekei I ségek bevonásával 
Az 1948. évi paprikatermelési 
és elhelyezési ügyeikkel foglal-
kozik a gyűlés. Az érdekelt mi-
nisztériumok képviselői is részt-
vesznek és a nagygyűlésen dr. 
Kotzián Emil miniszteri főosz-
tályfőnök amerikai útjáról szá-
mol be. A tárgy fontosságára 
való tekintettel kívánatos, hogy 
minden paprikával foglalkozó 
feltétlenül résztvegyen. Papr'fca-
beváltó. ' , r 

— Az MKP Belváros i, szer-
vezete április 17-én, szomba-
ton este fél 7 Órakor Kálvin-
tér 6. szám alatt »Vitarpinok 
hatása az emberi szervezetre® 
cimen előadást tart d'r. Bor-
dás Sándor egyetemi tanár-
segéd. Vendégeket szívesen lá-
tunk. 

Legjobb 
cukcTxát, csokoládét legelő-
nyösebben 

Kovácsnál 
Szeged, Tisza L.-körút 48. 

Tekintse meg kirakatomat. . 

tttetorta 
faszén 

| MUNK AVERSENN YEL 
A HÁROMÉVES TERV 
GYŐZELMÉÉRT! 

Fodor Fatelepen, 
I Vasasszenfpéter-u.4.sz. 

Telefon: 820. 

N A P I R E N D 
Szerda, április 14. 

Nemzeti Színház este 7Jkor: 
Bánk bán. (D. I I . 15.) 

Széchenyi Filmszínház 4, 0, 8: 
Párbaj Sierrában. 

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

Rákóczi Mozi Ö, 8: Túlsó 
part. 

Belvárosi' Mozi 4, 6, 8''órakor: 
Panoptikum1. 

Korzó Mozi 4, 6, 8 órakor: 
A múmia bosszúja. A Láthatatlan 
ember visszatér. 

Muzeum: valamennyi osztály 
nyitva 9—2 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 9 
órától 7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9 
órától 7 ódáig. 

Szetgálatei gyógyszertárak: 

Apró Jenő: Kossuth Lajos-
sugárut 59; Nyilassy A. örök. 
K. Bokorné: Római-körűt 22; 
Salgó Éva d'r. K. Tichy B.: Má-
tyás-tér 4; Frankó Andotd: Du-
gonics-tér 1. 

— Jelentkezzenek a ha-
zatérő szovjet állampolgá-
rok. A repatriálása ügyeket 
intéző szovjet misszió közli: 
Azok a szovjet állampolgá-
rok, akik hazájukba vissza-
térni óhajtanak!, össizeirás 
céljából jelentkezzenek a 
a szovjet által megbízott 
missziónál: Debrecen, Peré-
nyi-utca 1., Győrött a győri 
szovjet konzulátuson és Bu-
dapesten szintén a szovjet 
konzulátuson. 

—• Az újszeged® fűrész- és 
Iádagyár munkása® a görög 
szaba d,ságharcosok és az- ár-
vízkárosultak javára 106.50— 
106.50 forintot adományoztak'. 

x Árleszánitás! Uj fecsken-
dők és fecskendők javításai-
nak árait cca 25 százalékkal 
leszállította a 47 éves Santf-
berg-cég, Széchenyi-tér 17. 
/ — Fórunt Club naptár. Szer-
dán este 9 órakor a Forum 
Clubban »Fiatal költők est-
je«. Szombaton este buda-
pesti értelmiségi vezetők rész-
véteiével klubvacsora. Tele-
fon: 5-76. 

— Forlgalomsziiuet a leher-
ponlonbidon. A Tisza áradá-
sa következtében a teherpon-
tonhid kiét végét elöntötte a 
viz, úgyhogy a forgalmat né-
hány napra be kellett szün-
tetni. Ez alaft az idő alatt 
kompon bonyolítják le a jár-
műforgalmat Szeged ésí Újsze-
ged között. A gyalogforgalom 
továbbra is zavartalanul fo-
lyik a Roosevtelt-téri ponton-
hídnál. 

— Látogatás a Nemzeti Se-
gélyben. A Szegedi Hírlapter-
jesztők Szakszervezete három 
fél árva kisleányt segélyez, aki-
ket a Nemzeti Segély otthoná-
ban nevelnek. Á "hírlapter-
jeszt ők képviselői a-nap okba n 
in eg!lá t oga ttákj segélyezeti jeli-
két a Nemzeti Segélyben, ahol 
a legnagyobb örömükre meg-
állapíthatták, a legegészsége-
sebbek iés legjobb nevelésben 
részesülnek. 

— Sonkát lopott a kirakat-
ból. Keddre virradó éjjel a 
Kálvária-utca 2. szám alatti 
Hegedűs-féle füSZerkcreskedés 
kirakatát felfeszítették és on-
nan egy 150 forint értékű son-
kát loptak el. 

— ötv . Ls'ncsilí Kálmánná 
újszeged® lakos az utóbbi hó-
napokban balolualiak ellen több-
izben lett lázító kijelentéseket 
és ócsárolta a dtemokráciát. Le-
tartóztatták. 

— Betörők! járlak egy pék* 
műhelyben. Keddre virradó 
éjjel Georgiev Dosze Juhász 
Gyula-utca 37. szám alatti 
pékmühelyében betörők jár-
tak és 210 kiló kenyérliszteí 
zsákmányoltak. 

A .szeneit" népbfrósáj feü-
lönlanácsa kedden délelőtt Vá-
sárhelyen tárgyalt és két ügy-
ben a következő itéieteket hozta: 
Kovács Pál kertészt 1 évi1 bör-
tönre, fiát, Kovács Józsefet pe-
dig 2 hónapi fogházra ítélte, 
mert n agyő Db társasáig előtt an-
liidtemokratikus kijelentéseket 
tettek. — Papp Lajos kőmüvesste-
gédtet 'kommunistaellenes és an-
tidemokratikus kijelentésekért 
3 évi börtönre és 5 évi politikai 
jogvesztésre Ítélte. a népbiró-
sági különtanács. 

— Au államvédelmi osztály 
őrizetbe vette és átadta az 
ügyészségnek Szenlirmai (Csala) 
Dénes volt makói detektívet, aki 
1920. és 1941. között kegyet-
lenül bánt az őrizetbeveti sze-
mélyeikkel és 1939. után több 
baloldali személyt vett őrizetbe 
és internáltatott. Az ügyészség1 

kihallgatása után internálta. 

x Az iparos zenekar áprilig, 
15-ién délután 6 órakor az 
ipartestületi Kaszinó helyisé-
gében próbát tart, amelyre a 
'kottát ismerő iparostársakat 
szeretettel meghívjuk és el-
várjuk. Nem iparostagokat jg 
szívesen látunk. Hangszerét 
mindenki hozza magával. Tar-
ján Tibor mu. főtanácsos, ha-
tósági biztos. 

x Iparosok benzin- és pete 
róleumulalványai átvehetők 
az Ipartestületben április hl<3 
14-től 24-iig. 

x Férfi és! női szabók!, vala-
mint konfekciiósok bélésutal-
ványai átvehetők az Ipartestü-
letben április 20-ig. Felhívjuk 
a fiigjyelmet arra, hogy határ-
időn tul nem áll módunkban 
az utalványokat kiadni. A Ve-
zetőség. 

LEGJOBB ÉLELMISZER, 
csemegeáru, cukorka, vá-
gottbaromfi és kenyér leg-
csóbban 

Fodornénál 
Kárász-u. 8. Rosmaun-liáz. 

Minden Jegyes árut kóoolgítokf 

— Felhívás! A'szegedi Szak-
maközi Munkakózvetitől Hiva-
tal felkéri a szegedi munkál-
tatókat, hogy minden igény-
lésüket fenti hivatalban, Marx-
tér 20. szám alatt adják le. 
Egyben felhívja a munkaadók 
figyelmét arra, hogy aki a 
munkaközvetítő hivatal meg-
kerülésével foglalkoztat mun-
kásokat, az a 48.400/1916. Ip, 
sz. rendelet és a 3530/1946/ 
M. E. sz. kiegészítő rendelet 
értelmében büntetést von ma-
ga, után. A büntetés utólago-
san nem reklamálható és el 
nem engedhető. 

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

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

Zs ák- , z s i n eg- , gazdasági kötél-

ára szükségletüket legelőnyö-

sebben szerezhetik be a 60 éve 

fennálló 

Pollák Sámuel 
cégnél, Takaréktár-utca l/a. 

c 


