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Pompásan sikerüli a szegedi 
országos népi táncbemutató 

A magyar népi kulturit 
ünnepelte az a többezres 
közönség, amely a vasutas 
fftadionban megjelent az or-
szágos táncbemutatón. A 
beamutató előtt az ország 
legkülönbözőbb részedből 
idesereglett díjnyertes népi 
lánccsoportok szines nép-
viseletben vonullak végig a 
városon a szegedi ifjúsági 
szeivezetekkel együtt. A 
vasutas stadionban az egye-
sitelt száztagú rendőr-, hon-
véd- és vasutas-zenekar in-
dulódra léplek et a tribün 
előtt. 

Az ünnepség a Himnusz 
után Székely Lajos 
NfiKOSz délmagvarországi 
megbízott szavaival kezdő-
dött, aki a MJNSz nevében 
üdvözölte a megjelenteket. 
A táncszövetség országos fő-
titkára: Téry Tibor mondott 
még beszédét, majd meg-
perdültek a dobok, megszo-
laltak a harsonák és dr. 
Drégely József rendőrezre-
des. megyei főrendező nyi-
totta meg e bemutatót. Az 
első részben szegedi és sze-
gedkcroyékl tánccsoportok 
szerepeltek, a nkulturával 
üdvözöljük a kulturahnzókat 
leimondatnak megfelelően. 
'A Tömörkény István népi 
csoport, a Margit-utcai ál-
talános lányiskola, a JBiró 
Szép Anna népi kollégium, 
a lápaiak népi csoportja, a 
SzEISz balladacsoport és a 
Móra-csoport szerepelt na ŷ 
sikerrel. Az Altalános Mun-
kás Dalegylet és a Kender-
fonó énekkara dr. Endrődy 
Ferenc vezetésével Kodály 
és Bartók fel dolgozások át 
énekelt 

Az első rész után Krizsán 
Sándor, a táncszövetség or 
•zágos szervezője mutatla be 
» 18-as népi tancversenyen 
di.i nyertes csoportokat A 
kulüiszkormánvzal nevében 
Both Béla, a Szegedi Nem-
zeti Szinház. igazgatója nyúj-
totta át nekik a verseny di-

fei t : serlegeket és művészi 

stménveket, szobrokat. 
Kodály : Intermezzója szó-
lalt meg ezután a rendőr-
Benekar előadásában. Varga 
Lehel karnagy vezénylésé-
vel. majd egyszerre szines. 
vidám' ünnepi forgataggá 
Vállozott a színpad, amint 
egymásután lépték fel az or-
szág legkitűnőbb táncosai, 
hogy legkülönfélébb néni 
táncokat járjanak el. A bo-
tantntó nagy jelentőségét az 
iáit a meg1, högv az üzemi 
tánccsoportok n falusiakkal 
és diáktáncosokkal egyetlen 
Basv közösségben mutatták 
be műsorukat Egyaránt 
naicv sikere volt a Ruggvan-
fatevár. a vasas szakszerve-
Bet. a pécsi MAV tánccso-
porfiánnk. a piencsapáti, hu-
JSákí parasztcsoportoknak 
és Rábai Miklós békéscsabai 
Batsányi csoportjának. Vi-
haros taps csattant fel. ami-
kor a buzsákiak csoportjá-
ban táncraperdült S 74 
éves Tvityán-mama ff «7 
éves Misefa Jánossal... 

A közönség alig győzött 
tapsolni a színesen pergő, 
változatos táncszámoknak, 
amelyek felejthetetlen 61-
taénvt nyújtottak a szege-
deknek. Az est sikerét mu-
latja, hogy még a másnapi 
bemutatón is zsúfolásig 

megtelt a vasutas stadion 
nézőtere. Ez alkalommal 
Bohó Róbert mondott be-
szédet. A sikeres megrende-
zésért dr. Drégely József fő-
rendezőt illeti elismerés, a 
táncszövelség részéről pe-
dig Krizsán Sándór mun-
kája a z est művészi megol-
dása. Az esti bemutatót 
színpompás tűzijáték fe-
jezte be. 

Táncanbét 
a Tisza-szállóban 

Vasárnap délelőtt a 
TLsza-száJló nagytermében 
a Táncszövctség! és a szegedi 

megyei táncmunkabizoUság 
zajlott le. Téry Tibor föld-
rendezésében t áncanké t 
kár a népi tánc társadalmi 
hátteréről beszélt és hang-
súlyozta, hogy egészséges 
tönieglmüvészctté kell a népi 
táncot fejleszteni. Losonczi 
Ágnes a budaoesti Csokonai-
egvüttes nevében népi tánc 
munkaversen vt hirdetett 
meg. majd Merényi Zsuzsa 
és Krizsán Sándor országos 
vezetők irányításával hasz-
nos megbeszélés és vita kö-
vetkezett. Ennek során a 
szegediek részéről dr. Páti 
Ferenc főigazgató. Kemenes 
György az MDP kul-
lurvezetője, Barek István 
NÉKOSz igazgató és Elekszi 
? Ildikó gimnáziumi tanárnő 
szólt hozzá a kérdéshez. 

Sorozatos gazdasági visszaélésekért 
őrizetbe vették dr. Pallói Vilmos 

fonaiénmagy kereskedőt 

Strómanok u t j án folytatta üzleteit és rejlett kender-
áruval feketézett — Szafvinazon házat és birtokot 

vásárolt a pfeifferista kortes 

A szegedi rendőrség gaz-
dasági osztálya a közellátás 
érdekeit súlyosan veszélyez-
tető büncseiekmények elkö-
vetése miatt őrizetbe vrtte 
dr. Pallai Vilmos fonal áru-
nagykereskedőt. 

A fasiszla multu Pallail az 
igazolóbizottság 1947 augusz-
tusában két évre megfosz-
totta iparengedélyétől, de a 
gazdasági rendőrségnek fel-
tűnt, hogy a fon ál nagykeres-
kedő »slrőmanok« mögé 

A református zsinat és az evangélikus 
közgyűlés az állam és az egyház 

megegyezése mellett döntött 
Budapest junius 14. A 

református egyház törvény-
alkotó testülete, az orszá-
gos zsinat magáévá tette a 
zsinati tanács ismeretes dek-
larációját. amely a magyar 
köztársaságot és ennek élért 
eredményeit elismerte. Elfo-
gadta az álltam és egyház 
viszonya, ennek keretében 
az iskolakérdés rendezését a 
kormánybizottság és nz egy-
ház tárgyaló bizottsága ál-
tal készített tervezetnek meg 
felelően. 

Az evangélikus egyház 

14-én ülést tartott és Italára* 
Zatot hozóit, amely szerint 
az egyetemes közgyűlés 
Kapiné la püspöknek 1948. 
március 20-án a Deák-téri 
templomban tett nyilatkoza-
tát a maga részéről elismeri. 
Az abban fog! altiak alapján 
és annak szellemében meg-
állapítja, hogy a demokra-
tikus magyar köztársaság 
történelmi hivatásának vall-
ja 1848 eszményeinek meg-
Valósítását. Ehhez a közgyű-
lés felajánlja erejét és mun-
káját. Elhatározásaiban az 

egyetemes közgyűlése junius a reménység vezeti, hogy az 

állam és az egyház viszo-
nyának rendezése a magyar 
dedfn oknfidcáában végzendő 
munkánkat áldásossá teszi 
egyházunk és nemzetünk ja-
vára. Kifejezi abbeli kíván-
ságát, hogy az állam és az 
egyház kőzött felmerült kér-
dések rendezése békés uton 
történjék és az eddigi meg-
beszélések' anyagának* meg-
tárgyalása és a béke szelle-
mében Való megegyezés lét-
rehozása céljából elrendeli 
a zsinat halíadéktalau össze-
hívását. 

Tizennégy vagon sertés-bacont 
exportáltak Szegedrőt Angliába 

Jó l vizsgáztak a szegedi vágóhíd dolgozói 

Bensőséges munkásünnep-
ség zajlott le hétfőn • sze-
gedi vágóhídon, ahol elké-
szült az utolsó vagon An-
gliába szállítandó bacon-
sertés. A mimka első része 
most befejeződött, az utolsó 
szállítmány ezen a héten el-
hagyja a pályaudvart, hogy 
öregbítse a magyar demo-
krácia jó hírnevét. Az ün-
nepség során a dolgozók ne-
vében Kovács Ferenc be-
szélt. Kifejezte, hogy ami-
lyen nehézkesen indült meg 
á szegedi bacon-Vágás, olyan 
rasvogóan sikerült s mindez 
elsősorban a MÉSz-nél Szász 
Mátyásnak köszönhető. Tol-
mácsolta Kovács Ferenc a 
munkásság köszönetét és 
kérte, hogy a lehetőség sze-
rint továbbra is szerezzék 
meg a további munkát Sze-
ged számára. A munkánál 
ötven dolgozó foglalatosko-
dott. kívánatos volna, ha ez 
a szám mégi emelkedne. Ócs-
ka! szakszervezeti kiküldölt 
annak az örömének adott 
kifejezést, hogy a szegedi 
dolgozók becsülettel elvé-
gezték a rájuk bízott mun-
kát. A sertéseket a Dunán-
túlról hozták, a belsőségek 
azonban a szegedi piacra 
kerültek. 

Sándor László, a szegedi 
bacon-üzem Vezetője vála-
szolt a felszólalásokra, Szász 
Mátyás nevében is megígér-
te. mindent el fog követni, 
hogy a bacon-kontingenst 
Szeged1 számára felemeljék, 

ben még nagyobb figyelem-
mel és pontossággal tegye-
nek eleget a kívánalmaknak, 
mert rá kell térni a minő-
se i gyártásra és csak ezen 
keresztül lehet elérni azt, 
hogy a magvai' i r u külföl-
dön kelendőbb legyen. 

Dobó István, a szegedi 
husipari szövetkezet veze-
tője rövid Visszapillantást 
adott a szegedi bacon-vágá-
sok történetéből. Megállapí-
totta, hogy jól vtzSaázlak a 
szegedi Vágóhíd ívunká. és 
ígéretet tett. hogy a jövőben 
a minőségi munkára nagy 
i 'Velcmmel lesznek a sze-

húsipar dolgozói \z 
1' ,i ' "o iyoran 

méltányolni fogják a sze-
gedi dolgozók kitűnő telje-
sítményét és ehhez Képest 
méltóan juttatnak szerepet 
a szegedi bacon-üzemnek a 
termelő és újjáépítő munká-
ban. 

U F O S z tagok általainak 
ingyenes 

!ömrt i inYye!é$e 

Értesítjük tagjainkat, hogy a 
a földímrvelésüÁy[t miniszté-
rium az ujgazdlk állatainak a 
tőrzskönyvelését rendelte el, 
mely szerint tehenek, juhok 
és sertések lesznek törzsiköny-
velve. 

A lörzskönyvetést Szeged 
város határában a Szegedi Ál-
lattenyésztő Egyesület végzi. 
Törzsikönyvelésért az ujgaz-
dáktiak nem kelj fizetni, csak 

Kérte a dolgozókat, a jövő- a tehenek szári,-sütéséért kelt 

fizetni a kovácsnak 50 fillért, 
több kiadása S gaztiáknak 
nincs, még a tagsági dijat sem 
fizetik. 

A törzskőnyvelő bizottság 
nem tudja a lenvésztö gazdá-
kat H saját tanyájukon felke-
resni. mert az összes UFOSz-
tagokat sorba kellene járni, 
amire sem ido. sem személy-
zet nem áll rendelkezésre, 
azért kérjük az ujgazdákat, 
hogy az alafft megjelölt he-
lyén és időben teheneiket ve-
zessék elő. hogy a tőrzskőny-
velésí szabályoknak megfelelő 
tehenekét mindjárt felvehes-
sük és szarvaikat be sütéssel 
megjelölhessük 

A tőrzTönyveIésfe alkalmas 
tehenek havonta a beszól gál-
talott lej idán a leicsarnökOk-
tói külön 30 kilő ábraktakar-
mánvt kapnak maximális áron. 
Ezenfelül minden állatfajra ffz 
Illető szakemberek tanyaláto-
gatás alkalmával a betegségek-
re. takarmányozásra' szaktaná-
csot is adnak díjtalanid. 

A sertések és juhok előveze-
tését nem kívánjuk különösen 
távolabb eső helyekről, ellen-
ben akinek fajtiszta sertésko-
eája és kani a van. továbbá 
akik tisztnvérbert eigája' vagy 
résüs merinöi juhokat tenyész-
tenek. a bizottságnak jelentsék 
be név és lakéira feltüntetésé-
vel ott a helyszínen. 

A liirrskKavveté*' feltétetek 
Ideje és helye a kővetkező: 

Junius 15-én. kedden 7 éra-
kor a balástyat Közlegcfőn, a 
pászlorháznái. 

Junius 15 én, kedden dél-
után 3 Ai-aikor Balástván a' Ttő-
röcz-vendéglő előtt. 

A bolgár parlament egy-
hangúlag jóváhagyta a bol-
gár-lengyel együtfm üködési 
és kölcsönős segélynyújtási 
egyezményt. 

buiva továbbra is folytatja 
a kereskedést. Az ügyben 
nyomozást indítottak, amely-
nek során megállapították, 
hogy Pallai Kígyó-utcai üz« 
letét az iparjoggal bíró Gás-
pár Zoltánná vezeti, aki 400 
forint fizetést kap az ipar-
engedélyétől megvont nagy-
kereskedőtől. A Dini-utcái 
kötéláru telepén ugyanaz a 
helyzet, meri az azt vezető 
Vida József és Klein József, 
csak fizetett alkalmazottai 
Pallainak, aki 1917 augusz-
tusa óla 

a kél strómannal dolgoz-
tatta fel líihh mint 7» 
mázsa etrejfrlt kender-
tésztetét. 

A gazdasági nyomozók a 
Dáni-utcaá telepén közel 40 
mázsa rejtegetett kender-
árut me§ is találták, a töb-
bit Pallai nagyreszben száiu-
la nélkül már eladta. A nyo-
mozás során kihallgatták a 
»csendcs« főnöknek Löbb al-
kalmazottját, akiknek vallo-
másából Kiderült, liogy Pal-
lai az üzletet iparengedélyé-
nek megvonása után is ma . a 
vezette tovább. 

Dr. Pallai Vilmos egyik 
volt inasa elmondotta, hogy 
főnöké 1945-ben, amikor ha-
zajött Szegedre. 

fasiszla unitija minit nem 
mert mutatkozni az utcán, 
mert féli több kereskedő-
ISrsától. akiket bábom 
atalt tett tünkre és ezért 
hosszabb Ideig papi ruhá-
ban járt a városban. 

A Wötélkereskedő egyéb-
ként a Tlorthy-uralom ide* 
jén ismeri alakja volt Sze-
gednek. A Baross-szövetség-
nek vezetőségi tagja volt s 
itt szerzett hatalma segítsé-
gével, 

nemcsak a nem árjai 
származású, de többi kon-
knrensét is teljesen tönkre 
lette 

és egyeduralkodó volt a sze-
gedi kötél piacon. A fel.szaba-
dulás után ^ismeretien* he-
lyen tartózkodott. maid 
1915-ben visszatért és né-
hány hónap múlva 

bekapcsolódott Sut v ok-, 
majd később a Pfelfter-
párt munkájába és a re-
akciónak egyik vezető em-
bere lett Szegetlen, 

• 

Pallait igazolási eljárásai 
során először örökre meg-
fosztották iparengedélyétől, 
maid a néphiróság igazoló-, 
tanácsa ezt a büntetést k ét-
évre csökkentette. A fasiszla 
nagykereskedő azonban ez-
után is nagylábon élt. amire 
— mint most kiderült —; aZ" 
elrejtett kenderáruval való 
fcketézéssel szerzett pénzt 

Nemrégiben például Szaty-
mázon vásáro't házat és 
75 holdas birtokot. 

A gazdasági rendőrség a 
nagyszabású árurejtegetés 
ügyében folytatja a nyomo-
zást. amelynek során való-
színűleg még több közellá-
tás-elleni bűncselekményre 
is fény derül. 


