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KflKt Sándor. 
Ezután n főispán képvisele-

tében Somogyi Imre tanácsnok, 
n város nevében pedig Dénes 
Leó polgármester üdvözölte az 
MDP szegedi szervezetét és an-
nak újonnan megválasztott ve-
zetőségét. Kijelentene, hogy a 
közigazgatás együtt akar dol-
gozni a széfes népi rétegekkel 
íes Szeged egész közönségének 
egviíltérvésél hozta. Dr. Fábián 
Ferenc szerkesztő a Függet-
len Kisgazdapárt nevében a 
Nemzeti Függetlenségi Front 
közeli megteremtésének lehe-
tőségére mulatott rá és kije-
lentette, hogy 

a Kisgazdapárt léire fogja 
áltilant ni Indátokat, akik a 
szoros egoftltnilHclidésI nieg-
gálolják. 

Császár Balázs országgyűlési 
képviselő a Nemzeti Paraszt-
párt meleg üdvözletét tolmá-
csolta, Mósonyl Gvörgy had-
nagy a népi Honvédség szem-
pontjából méltatta az egységes 
párt jelentőségét. Dfczfalussy 
Ferenc vezérőrnagy a szegedi 
rendőrség és a ' Szabadság-
harcos Szövetség, dr. Komó-
csin Mihály a szabad szak-
szervezetek) Sarnvai Ferenc dz 
UFOSsr. Székely l.ajos a Ma-

gyar Ifjúság Népi Szövetségé-
nek üdvözletét hozta. 

A győzelem napja 

Komócsin Zoltán záróbeszé-
dében kijelentette: Nagyszöged 
dolgozlói tudják1, hogy ez a győ-
zelem napja, de itteni részvé-
telűkkel egyben kötelezettséget 
vállallak, liogy a Maffyár Dol-
gozók Pártjának élharcosai 
tesznek, a párt minden mun-
kájában példaadóan járnak az 
élen. A következő pártértekez-
leten ne csak a díszpáholy-
ban, hanem minden páholy-
ban élmtinkások üljenek. Az 
oktatás feladata, hogy a jobb 
oldali szociáldemokraták utolsó 
ideológiai maradványát kiirt-
suk a pariból. Az MDP még 
jobb, harcosabb párl legyen, 
mint az MKP volt! A mint ögyek 
voltunk a konferencián, ugy 
legyünk egyek a munkában is. 

Tartsuk s/tn előli meste-
reink. Rákosi, Szakaslis elv-
társai- tanítását, példáké 
piiiík legyen Gerö elvtárs, az 
ors/áfc első élmunkása. Yliii-
deii áldozatot meg kell hozni 
a szorialhmus megvalósítása 
érdekében. Éljen példaké-
pünk a mnnkábaii. lanltó-

mcslerttak, Rákosi I"*" 
elvtársi 

nagy lelkesedéssel foga' 
dőlt beszéd ulán az Interna-
cionálé elóneklésővcl ért vé-
get a konferencia. 

Díszelőadás 
a színházban 

A konferencia liszteletére 
rendezett szinliázl díszelőadás 
méltó volt az ünnepi esemény 
magas színvonalához. Both 
Béla igazgató rövid bevezető-
jében tömören megszabta a 
Szfegedi Nemzeti Szinház kö-
vetendő irányát: a nép neve 
lésére, sőt álnevelésérc köte-
lezi el magát a demokrácia 
szolgáin tárón. Az egyetemi kó-
rus három KodáJy-ddlI éne-
kelt Kertész Lajos vezényle-
tével. A nagy orosz- költőnek, 
Majakovszkijnak Lenin éposza 
cimü müvéből Majlátli Mária 
A párl cimü részletet szgaalta 
őszinte átérzéssel. Koronája-
ként a díszelőadásnak felcsen-
düllek Puccini Parasztbecsü-
letének színpompás kórusai és 
megrázó áriái versenyt vetél-
kedve szárnyaltak a hangok, 
zengett a zenekar elvtársaink 
igaz élvezetére, és gyönyörű-
ségére. 

Mintha nem lg hadiftglf k le t tünk v o l n a . . . 

Itt az ujabban Szegedre hazaérkezettek 

Vasárnap esle ismét hadi-
foglyok érkeztek a szegedi 
állomásra. 

NagY Péter, az ujszegedi 
krndcrgyár munkása 

Minszk környékén útépítő 
brigádban dolgozott. El-
mondja, hogy a többletmun-
kát n kenyérfejadag emelé-
sével jutalmazták, Százszá-
zalékos teljesítménynél már 
napi '20 dekával többet kap-
tak Most, hazatérése lilán 
a gyár természetesen visz-
szaveszi. Szili István (Sán-
dorfalva/ a Moszkva és Baku 
közötti nemzetközi ut épí-
tésénél dolgozott. Brigádjuk 
mindig vczclctt a munkaver-
senyben. A brigád hat, ki 
emelkedő teljesítményt nyúj-
tó tagja, közöttük ő is, nem-
régen 

vadonatúj ruhái és 200 
gram dohányt kapott kü-
lön jutalomként. Kenyér-
fejadagjuk legutóbb inár 
napi 80 deka volt. napon-
ta 7 .és tél deka husi, 
ugyanannyi halat, 21 gram 
i iikrol és S gram dohány! 
kaplak. 

— Soha nem képzeltük, 
hogy ilyen jó bánásmódban 
lesz részünk — mondja lel-
kesen — minlha nem is ha-
difoglyok lettünk volna. . . 

Hétfőn a következő hadi-
foglyok érkeztek: 

Paroliul János. Tóth Pe-

relte, Bagi János, Kenéz 
Ferenc. Kiss Károly, dr. 
Szilágyi Jenő, Németh Fe-
renc. Kádár Antal. Kispé-
ler Ferenc, Gémes József, 

Vecsernyés Antal, Balogh 
Gyula, Hegedűt Andor és 
Danii István (Ptispöklelle). 

Keddre ujabb hazaiérők 
érkez.ésél várják. 

Iffcrolláfási közleményéfc 

Tihifii ulán ízeleinlo anyai 
ja/dálkodási járulék: Az Ipar-
ügyi miniszter a tűzifa után 
fizetendő anyaggazdálkodási 
járulékot újból szabályozta (M. 
K. 102. sz.). Nem esik járulék 
alá n rjjzse. ág, ha öl cm-nél 
nem vastagabb, gyökér, erdei 
munkások nészdoröng fája. er-
dőgazdasági üzemek és hiva-
talok saját szükségletükre- fel-
használ I tűzifája, ha nem vas-
ulon (hajón) kerül szállításra, 
és a külföldi fa. A járulék kul-
csa: a MAV kedv. 4.60 Ft ta-
rifával és vizlulon szállított 
tűzifa ulán 4.40 Ft, egyéb szál-
litóeszközzel. vagv nőin a fenti 
kedv. M \V tarifával szállított 
tűzifa után 6 Ft/q. A nem 
vasúton, vagy hajón szállított 
saját háztartási szükségleteket 
meg nem haladó mennyiségű 
tűzifa után, ha az AAH felsza-
badította. 2.50 Ft/q. A járu-
lékot a 160.312 sz Ip. M 
AAH tűzifa árkülönbözeti letéti 
szia. Bp c. csekken kell be-
fizetni Szeged város terüle-
tén kitermelt fa után a ter-
melő szedi be a dijat a vevők-
től 6 JFt, saját háztartásában 
elhasználl után 2.50 Ft és azt 
a tárgyhónapol kövelő hónap 
5-íg készletbe jelentéssel együtt 
az AAH-nak Bp., II ., Főmlca 
70.. beküldeni tartozik Tüzclő-
anyagkereskeoő a május 2-i 

Szerdán nyílik meg RAFFAY 

K e m é n d y A n d r á s jazz énekes felléptével 

City jazz. Tere F e r e k i t ünö k o n y h á j a . Záróra 4-kor 

13 13 

Csütörtök 13-a 
szerencsés nap, utolsó nap, naert 14-én húzás 

A főnyeremény % millió forint 
99 

Szerencséje lesz, ha P E l O - n é i 
s o r s j e g y e t v e s z 
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üzlelzárás utáni készletéről 
ajánlott levélben május 10-ig 
kél példányban készletbe jelen-
tést tartozik tenni (AA1T Bp., 
Fö-utca 70. sz., III., 316. ajtó). 
A másodpéldány visszaérke-
zése ulán megőrzendő és az 
ellenőrző közegeknek felmu-
tatandó. Hazai tűzifa után ju 
nius 30-ig kell a fcészlelvált 
ságot befizetni. A rendelet meg-
szegőit az uzsorabíróság és a 
gazdasági rendőrség hüiftető 
eljárása alá kell venni, 

Kiil- és bellMói tfl/Ta fo 
©asztál "Sra: telepes és pin-
céskereskedőiraól: kemény ha-
sálws 29.40, tágv 28.90, tuskő-
zolt 31.20. lágy 30 70, aprí-
tott 32. lágy 31.50 Ftq. Piacon 
szekérről termelőtől közvetlen 
fogyasztónak anyaggazdálko-
dási járulékkal kémény 19.80, 
lágy 19.20 Ft/q. AZ árak for-
galmi adó nélkül értendők. 
Kereskedők a vevőknek áru-
jegyzéklet tartoznak adni ame-
lve'n cégjelzés, eladási idő, 
vevő neve; tűzifa mennyisége, 
minősége és ára feltüntetendő. 
Az árak l cm. magas és 3 mm. 
vastag betűvel kifüggesztendő^. 

Elos/takereskeilők a zár alá 
veit kukoricát és zle teike f a 
készletbejelentési kötelezett-
ség teljes fennmaradásával 
készleteiket detallforgalomban 
eladhatják. 

I.IH/IV'OHXU*. A május hó-
napi élelmiszerjegy Liszt 1. sz. 
szelvényére 30 (Jkg EB„ a 
LisZt 2. se. szelvényére 50 
dlkg. rozs 6s a Liszt 3. sz. szel-
vényére 40 dkg. tengeridara és 
liszi vásárolható. Kereskedők 
1—120 sorszámunk május 14-
én, 121—240-lg május 15-én 
és 214-131 nagyobb sorszá-
mnak május 18-An kötelesek a 
beszedett jegyekkei elszámolni. 

üzemek, intézmények, ható-
ságok cipőutalványért jelent-
kezhetnek a közellátási hivatal 
(Zsótér-hiW) körzeteinél. Pol-
gármester. 

Üzletemet áthelyeztem 
Vidra-utca 3. 
sz. alá Ili. Tóth András 

szesznagykereskedő. 96 százalékos 
FINOM S Z E S Z kicsinyben, 
nagyban kapható 

CSÖKKEN A MELEG 
Mérsékelt ésfcaWkclolf, Ifclcli szél, változó ío'hő/.ftL 

többfelé záporeső, zivatar, a melcgi egy-kél fokkal mér-
séklődik. 

n a p i r e n d 

Kedd. május 11. 

Nemzeti Szinház fét 8 óra-
kor: A mosoly országa. 

Belvárosi Mozi 4, 6, 8 óra-
kor: Cisco győz. 

Széehcnvi Filmszínház 4, 6, 
8 órakor: Veszélyes őrjárat. 

Széchenyi Hiradó Mozi dél-
előtt 11 órától délután 3 óráig 
folytatólagos előadások. 

Korzó Mozi 4, 6. 8 órakör: 
Ha felkel a nap. % 

Muzeum: szépművészeti és 
ősrégészeti osztály nyitva 9—2 
óráig 

Egyetemi könyvtár nyitva: 
9—7 órátg. 

Somogyi köayvtór nyítvt 
9—7 óráig 

Szolgálatos gyógyszertárak: 

Borbély József örök. b. tlgry 
1. I'ísza L.-kőnit 20; róskó 
Vilmos: Újszeged. Vedves-u. 1; 
Nagy örök) k. dr. Hangay: Bol-
dogasszony-sugáfut 31: Zakar 
S. "Őrök K. Málhé Mihály: Va-
léria-Vér 1 • 

— A városi gőzfürdő uj 
árai. A város közüzem! 
Szakbizottságának hélfői 
ülésén Balogh János főker-
tész közölte, hogy a palán-
iákat sikerült a fagykártól 
megóvni. Csányi György je-
lentése szerint a tejüzem 
már rentábilisan működik. 
Hozzájárult a bizottság a 
gőzfürdői dijak mérsékelt 
emeléséhez. A gőzfürdőjegy 
ára 3.20 forint lesz, a kádé 
4 forint, a népfürdő egy fo-
rint, a hideggyógv 4, az 
iszapfürdő 8 forint. A szak-
szervezeti tagok 20 százdé-
kos ke '••unna! 

— Csütörtökön közgyű-
lés.. A kisgyülést szerdán 
délelőtt 10 órára, a közgyű-
lést pedig csülörtökön dél-
előtt 10 órára hivta össze dr 
Gváni Imre főispán. 

— Nökoiigresszusi beszá-
moló. Szerdán délután 5 
órakor az MNDSz székhá-
zában (Tisza Lajos-körut 57) 
dr. Sörös Jenőné gimnázi-
umi tanárnő és Berezvay 
Imréné megyei litkár tart 
beszámolót az országos nn-
kongresszusról. A vezetőség 
kéri valamennyi csoportját, 
hogy teljes létszámmal ;r 
lenjenek ímeg. | 

— SzEISz haiigleiiie. 
hangverseqv. Csülörtökön 
este 8 órakor az i Ady-téri 
egyetem nagy előadótermé-
ben a SzEISz hanglemez 
hangversenyt rendez. Műso-
ron: Beethoven III. és IV. 
szimfóniája Belépődíj 30fíl-
lér. 
x Rendezze érettségi találko-

zó összejöveteleit a Vigadó 
terraszán. 

K o r z ó - M o x l 
Telefon: 024. 

MA PREMIER! 
Izgalmas, fordulatos film-
meglepetés! 

Műsort bevetett: 

Magyar Vlléghíradó. 

Előadások: 4-6-8 órakor 
Pénztár a'é, 11—12-ig ós 
du. az előadások! kezdete 
eiötl fél imával I 

— Kél öngyilkosság. Va-
sárnapra virradó éjjel két 
ha lálosvégü öngyilkosság-
hoz szállt ki a szegedi rend-
őrség nyomozóbizottsága. 
Szalai György 44 éves fü-
szerkereskedő Somogyi-te-
lepi lakásán akasztotta fel 
magát, inert egy adásvételi 
szerződés alapján három na-
pon belül át kellett volna 
adni házát — Dóczi Vince 
45 éves csórvai gazdálkodó 
házának padlásán akasztot-
ta fel magát.. Tettét való-
színűleg családi perpatvar 
miatt köveit * 

Elkobozta., /.áj iliáit-a 
•fekete vöröshagymát. A 
gazdasági rendőrség nyo-
mozói löbb kiskunmajsrn és 
kecskeméti zöldségkeieske-
dől fogtak el, akik száz má-
zsa vöröshagymái akar ak' 
engedély nélkül Szegedről 
Kecskemétre szállítani N. 
hagymát elkobozlak és :i fe-
ketézők ellen megindítói Iák 
az eljárást. , 

i Déluiagyarors/ag i«e-
rékpárakciáju a dolgozók ért 
ilekében. A szombaii la-
punkban közzétett kerékpáll 
akció iránt óriási az érdek-
lődés. Félreértések Ikerülé-
se végett közöljük, hogy » 
Délmö^arország a kerék-
párel H.dással egyáltalábatf 
nem foglalkozik A kerék-
pórakciól a KISOSz és * 
KIOSz kereskdő- és iparos* 
tagjai bonyolítják le. 

Magyar > umiIí Forgatná lik 

autóbuszüzem nyári moueP 

rendje: 

Érlostitjük utuzióköz.önsé 
günket, ho© 1948 május hV 
10-től Szeged—Debrecen kö» 
zött közlekedő autóbuszjárat 
tunk nyári menetrendje a| 
alábbi: j — 

Debrecenből indul 5 
Berottyófalu—Saj-kado n 
közlekedve Gyuláról indul 
9.20, Orosházáról indul 10.41 
Hódmezővásárhelyről indi» 
11.38, Szegfed, Tombácz-ven|í 
déglő érkezik 12.14. 

Ellenirányból SzegedrÜ 
indul 14.46, Hődmezővásáll 
helyre érkezik 15.22, Orasl 
házára érkezik 16.11, Gyut£ 
ra érkezik 17,40, DebreoenMI 
érkezik 21.30, ahol vonali 
csatlakozást kap NyiregjyhJ 
za — Nyírbátor — Máté 
szalka — Vásárosnamény fd 
lé, MVP Uxletvo/otőségd 


