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Jl k ö z p o n t i a u t ó b u s z p á l y a u d v a r t 
a Klauzál-térre kivárnák 
a kereskedők és a MÁVÁ UT 

Csütörtök, 1948 május 27. 

Ortutay Gyula uezetéBéuel 
kőldöttseg utazik a széf a'? magyar hétre 

A bolgár kormány május 
30-től junius 6»ig Szófiában 
m agy jr-h etet rendez, amely® 
re Ortutay Gyula kultuszmi-
niszter vezetésével magyar 
kulturális bizottság utazik a 

bolgár fővárosba. A kulturá-
lis bizottsággal együtt a 
magyar szellemi, művészeti 
és tudományos élet számos 
kiváló képviselője is Szófiá-
ba utazik. 

Az arabok nem adnak 
feoyverszünefet 

Damaszkusz, (Reuter) má-1 szüntess* felhívását. Az arab 
jus 26. A szíriai miniszterei-'államok szerdán reggel el-

f j e s ' j s i s s í j f i — ? • * 
biztonsági tanács »Tüzet tonsagi tarácsnak. 

Nem tudja a jobbkéz, 

mit cselekszik a bal?... 
A s^'ujedl Kisgazdapárt az egyházi isko'ák 

államosítása mellett 
Ortutay Gyula kultuszmi-

niszter az alábbi táviratot 
kapta a Független Kisgazda-
párt szegedi szervezetétől: 

»A Független Kisgazdapárt 
nagy szegedi szer vezc léhez 
tartozó belterületi körzeti, 
valamint a tanyai és járási 
szervezet és a hozzájuk csat-
lakozó kiskundorozsmai és 
Csanádi járás szervezetek 
elnöki tanácsának szombat 
déli nagygyűlésén megértés-
sel és bizalommal fogadtuk 
a miniszter urnák az egy-
házi iskolák államosításával 
kapcsolatos történelmi je-
lentőségű munkáját. Az el-
nöki tanács nagygyűlése egy-
hanguau hozott határozatá-
ban a legteljesebb bizalmá-
ról biztosította a miniszter 
urat és ugy határozott, hogy 
erről táviratilag értesíti. 
Fábián Ferenc ügyvezető al-
elnök, Szalut László párt-
igazgató, Török Ferenc al-
elnök.*: 

A fcnli bírt a »Kis Újság*, 
cimü budapesti lap, a Kis-
gazdapárt egyik központi orgá-
numából vettük át szószerint. 
Kétségtelen bizonyítéka ez an-
nak, hogy a Kisgazdapárt sze-
gedi szervezete is helyes uton 
halad. Csupán az a különös, 
hogy a szegedi vezetőségnek 
ezt a határozott állásfoglalá-
sát az iskolák államosítása 
mellett, a Kisgazdapárt helyi 
sajtójában, a Szegedi Hírlap-
ban nem találtuk. Felmerülhet 
tehát a kérdés: nincs-e szán-
dékosság abban, hogy a Kis-
gazdapárt holyi funkcionáriusai 
elhallgatják egyébként dicsé-
retes baloidaliságukal hely-
beli híveik előtt; ugyanakkor, 
amikor azzal a pártközpont 
előtt, tehát távol Szegedtől 
hivalkodnak. Szeged demo-
kratikus közvéleménye ezek-
ulán méltán várhatja el a Kis-
gazdapárt helyi vezetőségétől, 
hogv helyileg is határozottan 
foglaljon állast ilyen döntő 
kérdésekben. 

Gyógyászati segédeszközök 
orvosi műszerek beszerzése 

ORVOSI MÜSZERÜZEM Oroszlán-utca 6. 

Csak röviden 

Megírta a Délmagyarország, 
liogy n közlekedési rendőrség 
W Széchenyi-téren központi 
butóbuszpá lyaudvar lé tesi t és fe-
nék tervével foglalkozik. Eb-
ben az ügyben a rendőrség 
értekezletre hivta össze az ér-
dekelteket. A közlekedési vál-
lalatok közül n MAVAUT elle-
nezte a Széchenyi-téri megol-
dást és azt javasolta, liogy 
a központi autobuszpályaud-

A Magyar Dolgozók I'ári-
jának szcgctli törvényható-
sági tagjai csütörtökön reg-
gel fél 8 órakor találkoznak 
a Kálvin-téri székház elölt, 
hogy onnan testületileg 
Pusztamérgesre menjenek. A 

\ Pemetefű cukor és Réti-
re le gilisztacsokoládé gyár-
tója, Réti Réln gyógyszerész 
1944 -ig Békéscsabán a Magvar 
Elet Pártjának elnöke és 1942 
tavaszáig a békéscsabai Ra-
ross-Szüvelség elnöke volt. 

A szegedi népbiróságon el-
járás indult ellene. A nfepbi-

A nyíregyházi munkás 
dalkör most tartotta negyed-
százados jubileumát, Az ün-
nepségen Szeged dolgozóit 
az Általános Munkás Da1-
cgylel képviselte. A hang-
versenyen n szegedi dalo-
sok a vegyesfcarok között a 
legnagyobb tetszést arallák. 
A sikert legjobban bizonyít-
ja. hogy * helyszínen a deb-
receni egyetem és a debre-
ceni bőripari munkások 

vart a Klauzál-téren helyez-
zék ci. Ezt a megoldást támo-
gatták a Klauzál-tér és kör-
nyéke kereskedői is. Dr. Woll-
ner Sándor rendőrszázados be-
jelentette, hogy a döntést az 
összes érdekelt figyelembevé-
telével hozzák meg, előzőleg 
azonban kikérik a közlekedés-
ügyi minisztérium szakvélemé-
nyét. 

megjelenés minden tag ré-
szérc kötelező. 

Pénteken délután 5 óra-
kor ismét a Kálvin-téri 
székházban jelennek meg az 
' Di. D. P. törvényhatósági 
tagjai. 

róság Kovács-tanácsa helyszíni 
tárgyalást tartolt Békéscsabán, 
ahol több tnnu kihallgatása 
után nem jogerősen két és fél-
évi börtönbüntetésre és gyógy-
szertára elvételére Ítélte. A 
NOT ítéletéig elrendelték elő-
zetes letartóztatását. 

énekkara hivta inog az 
egyesületei egy-egy hangvCrv 
seny tartására. 

A Szegcdi Állaláiias Mun-
kás Dalegylet ezúton mond 
köszönetet azoknak, akik tá-
mogatásukkal lehetővé tet-
ték a nyíregyházi utazást. 
Az egyesület egyébként ju-
nius 6-án a makói munkás 
dalkör jubileumán vesz 
részt. 

!> E L m A íi V A « « K S 35 A G 

V m M H p tartják meg 
Szegeiíarc az ügyvédi 
kamarai választásokat 
Országszerte demokratikus 

szellemben élednek ujjá az 
ügyvédi kamarák. Szegeden az 
ügyvédi kamarai választásokat 
május 30-án, vasárnap dél-
előtt 10 órakor t :rtják meg, 
a választásokon előreláthatóan 
a már megújult budapesti ka-
mara is képviselteti magát. 

A választásokat — amint ar-
ról már a Délniagyarország be-
számolt — pártközi értekezlet 
előzte meg, amelyen a koalí-
ciós pártok, továbbá a Polgári 
Demokrata Párt és Radikális 
Párt elhatározták, hogy közös 
listán indulnák. Az uj tiszti-
karban minden párt megfele-
lően képviselve lesz. 

Szavazati joga minden ügy-
védnek van, aki 1947. évi tag-
díjhátralékai rendezte és akit 
legalább feddéssel igazoltak. 
Alii önhibáján kívül nem fi-
zette tagdíját, a múlttal ellen-
tétben , szintén szavazhat. 

A választások elé az egész 
demokratikus ügyvédi társada-
lom nagy reményekkel tekinti 

n Szovlefunió *dó- és 
bankrendszere 

A szegedi ügyvédi kamara 
és a jbgászszak'szcrvczet elő-
adássorozatában szerdán dr. 
Kertész Béla ügyvéd tarlóit 
igen érdekes és színvonalas 
előadást a Szovjetunió adó- és 
bankrendszeréről. Részletesen 
ismertette az előadó a szov-
jet tervgazdálkodás kiindulási 
pontját képező költségvetési 
rendszert, az állami vállalatok, 
szövetkezeti üzemek adózási 
rendszerét. A szovjet bank-
rendszer is teljes egészében 
kizárólag a központilag irányí-
tott szociális temetés szolgá-
latában áll. 

Bucit sütőitek tlz mázsa 
fekefetisztb&l 

A sarkadkercszluri malom 
bérlői, Durszt Károly és Dezső 
liszlfeketézésért kerültek a sze-
gedi muntásMróság elé. A 
szerdai tárgyaláson kiderült, 
hogy közel tiz mázsa tisztel 
adlák et feketén buciárusok-
nak és étkezdóséknek. Azon-
kívül Durszl Károly Kalló Ist-
ván orosházi MAV altisztnek öt 
mázsa lisztet adott át azzal, 
hogy négy forintért értékesítse. 
Kalló az őt mázsa lisztet cl 
Is adta. 

A munkáshiróság Durszt Ká-
rolyt egyévi és nyolchónapí, 
DursZt Dezsőt 10 hónapi és 
Kalló Istvánt másfélévi bör-
tönbüntetésre Ítélte. Mindhár-
mukat kit.itloltn Snr'kadkeresz-
tárról és kötelezte az ilélet 
hirtnpl közzétételére. 

MEGHÍVÓ 

A Szegedi Újságírók Ós 
Művészek Otthona 1948 
junius 7-én, hétfőn este 8 
(órakor, Ihalároza' képtelen-
ség esetén, esle fél 9 órakor 
tartja évi rendes közgyűlé-
sét az Otthon helyiségében, 
amelyre a vezetőség az ala-
pító és rendes tagokat ez-
úton hívja meg. 

Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó, 2. főtitkári jelen-
tés, 3. pénztárosi jelentés, 4. 
ellenőri jelentés, 5. költség-
vetés, 0. esetleges indítvá-
nyok tárgyalása;*) 7. meg-
üresedett tisztséigtekl 'betöl-
tése. 

A vezetőség!, 

*) (Indítványok! a közgyű-
lés előtt 8 nappal benyúj-
tandók.) 

Rákosi elvtársat választot-

ta meg fővédnökévé az Út-

törő Mozgalom. 

Az urnapi körmenetben a 
köztársasági elnök és a kor-
mány képviseletében Or-
tutay Gyu'a kultuszminisz-
ter vesz részt. 

A napkitörések okozta koz-
mikus zavarok vizsgálatára 
Magyarországon is ionoszféra 
kut atóá IIom ást lótesiIcnek. 

A konyhád" evangélikus gim-
náziumban felavatták Petőfi és 
Kossuth Lajos szobrát. 

Stockholmban egy hatalmas 
épülettömb teljesen leégeti, n 
kárt hét millió svéd koronára 
becsülik. 

Árzuhanás és óriási bőség 
volt a budapesti élelmiszer-
piacon, egy forinttal esett a 
zöldborsó! 

A fővárosban junius 20-ig 
befejeződnek a községi isko-
lákban a tanítások. 

A rouintir középiskolák 
érettségi vizsgálatain az orosz 
nyelv is vizsgatárgyként sze-
repet. 

A Szovjélnn'ü az indonéz 
köztársaság terütei£* konzulá-
tusokat Jétcsit 

A közellátási jegyeket az or-
szág egész területén a keres-
kedők kötelesek a közellátási 
jc gy s zc I vén y e k elszámolási 
lapján elszámolni. 

K o r a i ó - M o z ! 
Telefon- 624 

Ma csütörtökön utoljára 
játszuk 

C H E V A L I E R 
ezévi egyetlen pompás 
vig játékai 

Hallgatni 
arany 

Pénteken angol f'lniuj-
dőntág hcmtilaió! 
Regényes filmdráma! 
Kalandoki Szerelemt 

Marti íret Lockwood 
és James Mason 
kiváló alakításával. 

S z ü r k e S á l á n 
Előadások: 4—C—S órakor I 

Diirói Gábor lesz 
a szegedi egyetem iava év', rektora 

A szegedi tudományegyetem 
tanácsa ' szerdán délben tar-
totta meg évente szokásos rek-
torválaszló ülését. A tanács 
tagjai valamennyien dr. Ditrói 
Gábor orvoskari professzort vá-
lasztották a jövő évi rektori 
tisztségre'. 

Diirói professzor, a kiváló 
szcmspccinlisln Kolozsvárott 
és Budapesten végezte egye-
temi tanulmányait, majd Lon-
donban, Münchenben és Bécs-
ben járt különböző szemorvosi 
Iskolába. Kétszer volt a ma-
gyar szemorvos-társaság elnöke 
és jelenleg is a braz.iliai szem-
orvos-társaság tiszteletbeli 
tagja. Egyetemi tanári műkö-
dését a kolozsvári egyetemen 
kezdte és az egyetemmel együtt 
került Szegedre, ahol azóta 
háromszor volt dékán és egy-
szer már betöltötte a rektori 

tisztel is. Rektorrá választása 
alkalmából Ditrói professzor a 
feövelkczőket mondotta a Dél-
in agyai-ország munkatársának: 

— Mindenben az ifjúságot 
akarom támogatni. Segíteni 
akarom őket tudományos ki-
képzésükben, amennyiben le-
hetséges gazdasági téren ís és 
hasonlóképpen diák szervezke-
désük vonalán, megértéssel és 
szeretettéi igyekszem foglal-
kozni velük. Törekedni fogok 
nz egyelem nívójának további 
emelésére, az elpusztult be-
rendezések pótlására. A kul-
tnszkortnányznt állal tervezett 
sztáv tanszéket -minél előbb 
meg akarom szervezni, de 
ezenkívül a környező népek-
kei diák- és tanárcserék kiépí-
tését is meg akarom kezdeni, 
egymás kultúrájának mélyebb 
megismerésére. 

Telefon: 031. Telefon: 931. 

MOLNÁR HALÁSZCSÁRDA 

Uj helyen van! Ujszegedi gyaloglódtól 5 perc jobbra 
a füzesekbenI Hnlkiilünlcgességok minden időben, szo-
lid árak, elsőrendű liiilöll italok, hangulatos cigány-
zene. 

fiz MDP törvényhatósági tagjainak 
talniárása Pusztamérgesen 

Baj van a p amo t e f ü c u k o r r a ' 

Két és fél évre itélte a népbiróság 
Réti Béta gyógyszerészt 

Nagy sikert aratott Nyíregyházán 
az Sütafános Munkás Dalegylet 


