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Az esztergomi izgató tanárok 
és a howédjk elten tüntető diákok 
kedden kerülnek a népbiróság elé 

Budapest, iun. 21. A buda-
pesti népbiróság kedden 
Jreggel kezdi tárgyalni Szén-
ié i Ferenc, az esztergomi ér-
keki tanitóképz.őintézet ta-
nulmányi felügyelője, Né-
meth Lajos tanár, Biborka 

(Szehaaztián) Ferenc osz-
tályfőnök és lőbb diák 
ügyét. 

A népügyészség vádja sze-
rint Szentel, Németh és Bi-

borka ezév januárjától 
kezdve rendszeresen Izgat-
ták a növendékeket a demo-
kratikus rendszer ellen és 
Biborka ezenkívül még a 
felekezet elleni gyűlölet fel-
keltésére alkalmas kijelen-
téseket is tett. A diákok el-
len az a vád, hogy junius 
12-én hangos tüntetést ren-
deztek az épület előtt elvo-
nuló és a köztársasági indu-
lót éneklő honvédéit ellen, 

S'tnháM. fiüm-Mt véanet 

Va^rnap estin rrenhosszabbitoítóh 
a Bcuanest* Nemzetközi Vásárt 

A kormány u Nemzetközi Vásár iúó.avtamát a uii^y 
sikerre való "tekintettel j un ius 27-ig, vasárnap estig 
meghosszabbította Természetesen a vásárral kapcsola-
tos összes kedVezménvek írvénvhen maradnák 

Magyarokra is kiterjed 

a csehszlovák elnök közkegyelmi 

rendelete 

Prága, iun. 21. GoUwatd 
köztársasági elnök közke-
gyelmi rendelete alapján 
hétfőn megkezdődött a fog-
lyok elbocsátása a csehszlo-
vákiai fegyintézetekből A 
rendelet alapián, amely 
egyedül a német nemzetiségi 
személyeket zárja kl az am-
nesztiáitól, a napokban szá-
mos magyar is elhagyja 
szlovákiai fegyházakat. Mfg 
Benes volt eTnök ismert 

alaprendeleteinek jogfoszló 
Intézkedései egyaránt vonat-
koztak németekre és ma-
gyarokra, most Gottwald el-
nök közkegyelmi rendelete 
elsőizben tesz különbséget 
magyarok és németek kö-
zött. A magyarok ugyan-
olyan kedvezményben ré-
szesülnek az amnesztia 
szempontjából, mint a cseh 
es szlovák nemzetiségű ál-
lampolgárok. 

* ti LE KON: 931. TELEFON: 931. 

MOLNÁR halászcsárda 
UJ HELYEN VANt I JSZEGFU1 GYAl-OGHIDTÓL' 5 
PERU, JOBBRA A FÜZESEKBEN! 

I H a l k U l t t n l e g e M é a e k 
1 Minin-n 'dőben. szoi<d árak. elsureiidü IK TölT 

ITALOK! HANGULATON CKUIS'YXENEI 

Átalakult a Móricz Zsigmond 

népi kollégium 

Vasárnap e.sle nagy óivtek 
lodés mellett ünnepséget ren-
dezett a Móricz Zsigmond né-
pi kollégium. Az ünnepély Je-
lentőségéi az adta meg, hogy 
ez alkalommal jelentették bt- a 
Mépmullu kollégium megszű-
nését. egyben |>edig helyébe 
a dolgozók koltógiimiánint meg-
alakulását Barek István, a Mó-
rlezkolléghim Igazgatója is-
mertette az első szegedi népi 
kollégium küzdelmes múltját. 
Székely Lajos, a Szegedi Kol-
lékiuun tanács elnöke a 
NeKOSz szakosítási program -
járót beszélt Gyebrovsikv Já-
nos. az ui kollégium titkára 

Íjvö terveiről szólt. Az érté-
es előadások ulán a Móricz-' 

kollégium ifjúsága színesen 
pergő müsorl mutatott be. 

Ugyancsak vasárnap este a 
kollégiumban igen érdekes ki-
állítás nvill meg. 

Itt képekben, rajzukban la-
liujsájokuii. •ralikonokban 
mutatják be in'ndazt az ered 
mi nyes tevéken vsétet. ame-
lyet kél esztendő során ki-
fejletlek. 

Nagy táblákon olvashatjuk a 
kollégiumban járt poliliku-
oaink. lársaualmi életünk ve-
•etöinek nyilatkozatait. A sze-
gediek közül dr. Zöld Sándor 
elvtárs a többi között a követ-
kezőket mondotta. 

— A Móricz Zsigmond népi 
költettem növendékei el-

éviilbetelleu érdemehet « « • 
re/leli a demokrácia ellen-
sége! ellen folytatott harc-
ban és nagymértékben hoz-
zá járultak ahhoz, hogy Sze-
tt' ő nem a reakció bázisa 
többé. 

K o r z ó - M o z l 
telefon: 824. 

Ma bemutatót 

Az ezerarcú (kelet szines 
mosolyát Solovjov világa 
hirü regéméből! 

NASZREDDIN 

KALANDJA! 
Főszerepben: 

L. SZVERDLIN. 
Műsort 1 icvezetl: 
Magyar világhír adó. 

Előadások: fél 5, léi 7 és 
fél « érakor. — Pénztúr 
délelőtt 11-12 «s dél-
után az előadások előtt 

50 tier foriifof ad 
a kaltuszkoraiáiY a szakai! 

tkri színpad költségeire 
Megírta a üélmagyaroszág, 

hogy a Stefánia vár előtti ré-
szén szabadtéri színpad épül. 
amelyen szánházi tudományos 
előadásokat rendeznek és nyá-
ri mozit dijaira is felhasznál-
ják. A szabadtéri sziüház 1600 
ülőhelyes nézőtepet kap és a 
polgármestertől nyert infor-
mációnk szerint aiinak építése 
rövidesen megkezdődik. A sza-
badtéri színház építésén e-k 
költségeihez a kultuszkormány 
50.000 forinttal járul hozzá a 
külföldi kapcsolatok ápolására 
lélesitett alapból. 

Jebudi M e n u t i i m jtilius 3. 
a f i l h a r m ó n i a lll-ik b é r l e t é b e n 

A szabadtéri játékok óta 
nem volt olyan világszenzá-
cióját Szegednek, mijil a jú-
lius 3-ifci, Jchutíi Menuhiu 
hangverseny. A földkerekség 
ma élő legnagyobb hegedűse 
még nem játszott vidéki város-
ban és csak a legnagyobb ál-
dozatokkal sikeríul megnyer 
ní a filharmóniának. 

A harmadik filharmóniai 
bérletel csak szerdáig tehet ki-
váltani a Pélmagyaromágnál. 

A hangversenyt vezényli Y'a-
szy Viktor és műsoron van 
Beethoven hegedűverseny, 
Schubert H-moll szimfónia. 
Szmclana Moldova, Csak né-
hánv jegy Uélmagyarország-
nál.'(xl 

• 

(•) Móra emhlován-verseny, 
A Szegedi Ifjúsági Kiskórus. 
amely igen szép eredménnyel 
szerepelt az országos centená-
ris kórusversenyeién. Szege-
den elnyerte az Ujságiróotthon 
Móra-diját. Ebből az alkalom-
hói szombaton este az ipar-
testület nagytermében Móra 
Ferenc emlékére ntvós hang-
versenyt ronaczett. A balol-
dali gondolat tiszta toliu 11 agy 
harcosáról Gábor Arnold hir-
tapiró beszélt, majd Zentai 
Anna és Kassai János Móra-dí-
jas miivészek áriákat és dalo-
kat énekellek Kérni Imre -fci-
séretével. Kövesdv Szabó 
László költeményeiből szavalt. 
Rósa László SzlK-tag Móra 
Ferenc verset adott elő. A Sze-
gedi Ifjúsági Kiskórus kitűnő 
formában Kodr iy. Bárdos, Pé-
ter, Szeghy. stb. kórusokkal 
rátertne! tségének ujabb bi-
zonyságát adta. Szécsi József 
karnagy etivmerésiv méltó 
munkái leit ai a folyton fejlő-
dő kórus képzésével 

(•) Jótéfconvrétv matiné. A 
sókféle vasárnapi esemény 
között nem nagy érdeklődést 
váltott ki Gvurkovfcs Mária és 
Udrardv T i W a Belvárosi 
Moziban, ahol 3 sÚKehv5ma-
otthon javára rendeztek jóté-
kony célú matinét A szetje-
diek közül S. Papp JuIía. Ná-
das Tibor. Dénes Erzsi. Biró 
Béla szerepeitek sikerrel. 

x Sáré János szerdára hir-
detett hangversenye a művész 
megbetegedése miatt elmarad. 
A megváltott iegvek a buda-
pesti ródium Kabaré (Hacsek 
és Sajótt Július 12-i'ki kacagó 
estjére érvényeseik. 

(*) l.alirngc'M. Junius 27-én. 
vasárnap este mutatja lie a 
Nemzeti Színház operatársula-
ta Wagner három felvonásos 
romantikus dalmüvét, a Lo-
Iicugrint. A barom hónap óta 
szakadatlanul folyó próbák 
után a híres opera készen vár-
ja a bemutatót. A szereposz-
tás a következő: 1. Henrik Szu-
nali József. Lobengrl" Megv-
gyesi Pál. Brabanfi K.l/.a l'ócza 
Ella. Telrainund Kassai János, 
Ortrud Turján Vilma. Az ope-
rál Abonyi Tivadar rendezi, 
vezényli Vaszy Viktor. 

(•) ÚJ szereplők a Trubariur-
han. A Trubadur legutóbbi 
előadásán Azucenát Forencz 
Anikó énekelte igen nagv si-
kerrel. Ugyancsak nagy sikere 
volt a Ferranűót alaki tó ki-
tűnő Nádas Tibornak is. 

Mi ajsag Szeged körr.yéttéi ? 
Klstmmtornsmán a debre-

ceni honvédzenekar Verőczei 
Ernő karnagy vezénylésével 
nagysikerű hangversenyt adott. 
A hangverseny előtt dr. VaJ-
dovich Béla jegyző beszélt. A 
rendezésben és a Jegyeladás-
ban Tan József tűnt kii. 

A kitbefchází elöljáróság; fel-
szólítja a gazdákat, hogy n ku-
koricaszárat, otrokKÓrot r ost 
már a legsürgősebben semmi-
sítsék meg, vagy raktározzák 
el. Az araukalrtás végső határ-
ideje junius 15. volt Az eset-
leg később mutatkozó aranka 
foltokat megjelenésük után 
azonnal ki kell irtani. Aki a 
irtást elmulasztja, Kihágást kö-
vet cl és nemcsak megbünte-
tik. de az irtást is a hatóság 
a mulasztó költségére végez-
teti el. 

A sóstót MNDSz megvendé-
gelte az első áldozó iskolás-
gyemelteket. Bensőséges ün-
nepségükön Herczeg Istvánná 
szegedi kiküldött beszélt, ezen-
kívül fölszólalt Horvay István 
né elnöknö és Takács Mihály 
iskolaigazgató. 

A Volt Hadifog) oi Bajtársi 
Szövetsége megalakul 1 Alsó-
központon és máris 60 tagja 
van. A nyolctagú vezetőség el-
nöke Sági Imre tanító, titkára 
Bessenyei Imre 

A jóvátétel felének elenge-
dése alkalmából az atsókoz-
ponti dolgozóit gyűlésükről táv-
iratban üdvözölték Puskin bu-
dapesti szovjet nagykövetet cs 
megköszöntéit a Szovjetunió 
nagylelkűségét. 

A hazatéri hadifoglyok meg-
segítésére Kisfcundorozsmáa. 
perselycs gyűjtési rendeztek n 
Gy u r i s-venaé ginben. 

M:ndwi adófizető figyelmét 
íelhivja Kü bek háza elöljárósá-
ga, hogy ha 1947—18. évi szá-
mozott véle 11 jegy van birto-
kában. junius 30-12 még fel 
használhatja bnznföldadó fize-
tési kötelezettsége teljosilésé-
ve. Utána azonban adófizetés-
re már nem fogadhatják el. 

Az AHófcif/pont Iparos Kőr 
gyűlést tartott Meló Károly 
vendéglőjében. Ouczi Ferenc 

alelnök javaslatára a kör csat-
lakozott n Magyar Dolgozók 
Pártjához. Természetesen eh-
hez még szükséges a tagok 
egyénenkénti belépése fs. 

Szent Iván villamosítása is 
régi kívánság. Az alig két kilo 
léteire lévő szomszéd község 
ben van villany. Remélhetően 
itt sora késik soká a bevezeté-
se. A habom előtt n szüksé-
ges oszlopok Is megvoltak már. 

Ilrasfca Imre, az MDP veze-
tőségi tagját, a Nemzett Bi-
zottság elnökét többen üdvö-
zölték Ujszentivánon törvény-
bíróvá választása alKUlmábóf. 

A parasitdol«o?ói; iskolája 
szép eredménnyel zárta be az 
idei évet Pusztamérgesen Év-
záró bálal a Magvar-vendérlő-
ben rendeztek, iánk Mihály 
igazgató vezetésével Budapest-
re utaznak tanulmányi kirán-
dulásra. 

Az általános Iskola Ifjúsága 
is kimagasló eredményt muta-
tott fel az idén .Pusztamérge-
sen A község tömegmegmoz-
dulásaiba is szépen bokapcso-
lódtak 

Deszkcn Kovács István MDP 
párttitkár leánya: Piroska va-
sárnap tartotta esküvőjét Csi-
kós Antallal. 

A doio.snia! ifjúság futball-
ban mérte össze erejét a dosz-
kt ifjúsággal. A desziiek győz-
tek 1 ()-ra. 

Fodor Fereuc ujgazda. Cs.or-
va 253. szám alatti l&kos a 
körnvéken első. aki tervszerű 
öntözéssel műveli a földjét. 
Magra termel salátái, paprikát, 
paradicsomot. 

ól lőni ősön Dobó István mi-
nőségi termelést versenyre 
hívta k! Szűcs Illés gazda-
társát. 

A pusztamérgest földtnüves-
sz överkieze t termény fel vásár-
lással. gyümölcs és bor felvá 
sárlássai is akar a jövőben 
foci dkozni. Szécst Mihály ügy-
vezető szeszfőzde felállítását is 
terveit. 

Az ószenttvám dolgoz -k kul-
túrházat szerelnének. Kérésük-
kel illetékes helyen foglalkoz-
nafe. 

Meqhivó 
Az Első Szegedi Szabóipari 

Szövetkezet 1948 évi junius 
29-én délben 12 órakör a Szö-
vetkezet Szeged. Francia-utca 
22. szám alatti helyiségéiben 

évi rendes 

közgyűlését 
tartja, melyre a tagokat az. 
alapszabályok 35. g-a értelmé-N 

ben nieghivja. 

Napirend: 

1. Az 1947 év üzlelesemé-
nvcit tá;-gyaló Igazgatósági és 
Ue 1 üg\c 1 öDi z 01 IsVgi jelentések 
ismertetése s ezek alapján a 
zárszámadások megvizsgálása 
és a felmentvény megadása. 

2. A mérteg megáflapitása 
és a tiszta nyereségjröl való 
rendelkezés. 

3. Az Igazgatóság 3 tagjá-
nak választása. 

4. A Felügyelőlrizottság egy 
tagjának választása. 

5. Esetleges indítványok. 

19+7. éri január I-én a ta-
gok száma Í12. üzletrésze,inek 
száma pedig 15469 volt. Az 
1947. év folyamán betépett 13 
tag, 18 drb. üzletrésszel, — 
kilépeti 6 Ing 517 üzletrésszel 
— a felértékelés és összevonás 
ulán az üzletrészek száma 
14779 drb.-al csökkeni. — 
marad: tehát 1947. év végén 
39 lag 186 drb üzletrésszel. 

19-48. évi Január 1-től a 
mai napig 1 belépeti 8 tag 8 
üzletrésszel, kilépett 12 tag 

29 drb. üzletrésszel, marad te 
hát 35 lag. - J65 drb. üzlet-
résszel 

A Felügyelőbizottság áltat 
megvizsgálf 1947. évi decem-
ber 314 Mérleget és Ercd-
ménv számlát<•: a Szövetkezel 
helyiségében kifüggesztettük és 
azt' mindenki megtekintheti. 

Szeged. 1948 Junius 19. 
Igazgatósá*. 

— Meg akart huta?. Hétföo 
délelőtt Vasasszenl péter-utea 
22 "ám alatti lakásán rokonai 
a kilincsre felakasztva talál-
tál; Recskemé!,! János 83 éves 
nvusra'mazot! börtönőrf Az 
idős" embert, akiben még volt 
élet. levágták a kötélrőt és be-
saáttttottak a közkórhizba.hol 
sikerült megmenteni az élet-' 
nck 

A MUNKÁS FELTALÁLÓ 

I IAZANK FPiTftJE! 

— Köunyvn végzetessé rW-
ha ló balesel. Vasárnap dél-
után a Margit-utea és a Tisza 
Lajos-kőrút sarkán dr. Kősze-
gi Dénes egyetemi tanár mo-
torkerékpárjával belerohant 
egy tohernnlóba és ballábát 
töfle A mentők a sebészeti 
klinikára szálli'oltók. 

Verseny 
butorraktér 

Kelemen-utca 11. szám alatt 
(Posta mellett), ahol minden 
Igénvt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy válasz-
tékban ka-bhatók. 

K A K U S Z I 
mftas/iaioí. 
Lutor-üzem Kossuth L'. s. 5 


