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1946 május Is
ujabb harcokra készülünk!
Május elseje a munkásegység harcos ünnepe. A magyar demokráciáért
vívott küzdelemben a munkásegység
fényes sikerrel állta a próbát és bizonyságot tett, hogy a .munkaegység
a nemzeti összefogás és a magyar demokrácia alapja. Minden próbálkozás
hiábavalónak bizonyult, nem sikerült
a munkásegység erejét megtörni, sem
éket verni a két párt közé. A megvívott harcban az egység alapja niindinkább kiszélesedett.

tömegmozgalmak erejével megvalósítsuk demokratikus követeléseink végrehajtását. Szükséges ennek hangsu.
lyozása, mert követeléseink nagy része még nem valósult még. Elég volt
a huza-vonlából! Május elsején ujabb
harcokra készülünk követeléseink maradéktalan megvalósításáért. A Kisgazdapárt megtisztítása — főként vi-
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déken — nem valósult meg. A demokrácia megszilárdítása, továbbfejlesztése pedig szükségessé teszi, hogy
együttesen, határozottan lépjünk fel
ebben a kérdésben.
A reakció és sovinizmus ellen folytatott kíméletlen küzdelem nélkül a
moszkvai ut eredményeit sohasem
tudtuk volna elérni. Minden reményünk megvan arra, hogy aratás
után értékálló pénzt tudjunk biztosítani az ország népének és megállítsuk
az inflációt.

NAPILAPJA

A munkás—parasztösszefogás eredményeit a demokrácia szempontjából
összesítve
megállapíthatjuk, hogy
nemzeti felemelkedésünkhöz és ahhoz,
hogy a szabad népek társasagában
megfelelő helyet biztosítsunk hazánknak: a demokrácia továbbfejlesztésére van szükség és ha kell ezt minden körülmények között biztosítani
fogja a tömegek hatalmas megmozdulása, amely elsöpri az útjában álló
reakciót.

Az olasz békeszerződés
külügyminiszteri értekezleten

AZ újjáépítés eddigi eredményeit a
szoros nemzeti összefogás tette lehetővé, mely a munkásegység nélkül
soha nem hozhatta volna az elért
sikereket. A történelem'nekünk adott
igazat, amikor a felszabadulás után
Abesszínia kijáratot kap a Vörös-tengerhez
az ország felemelkedésének egyetlen
lehetőségét az áldozatvállalásban és á
ByrcnJS amerikai külügyminiszter a
(Páris, április 30) Bevin külügymiHétfőn görög küldöttség érkezett
minél szélesebb összefogásban láttuk. niszter befejezte londoni tanácskozá- négyes külügyminiszteri
értekezlet Párisba, amely három görög követelés
Az az áldozat, amelyet a munkásosz- sait és Párisba utazott, hogy részt- hétfői ülése után közölte, hogy a Ja- előterjesztésére kapott megbízást.
tály hozott, tette lehetővé, hogy ilyen vegyen a külügyminiszterek értekez- pán ügyében kötendő szerződés ameA párisi sajtó hangsúlyozza, hogy a
rikai tervezetét megküldik a szövet- külügyminiszterek mostani tanácskokedvező kül- és belpolitikai sikere- letén.
ket értünk el.
A külügyminiszterek hétfőn tartot- séges kormányoknak.
zása döntő jelentőségű, mert az olasz
Az olasz miniszterelnök táviratot békeszerződés kérdése próbaköve az
Május elseje a dolgozók nemzet- ták eddig leghosszabb tanácskozásuközi ünnepe. Felszabadult országunk kat, melyen hirszrrint az olasz' gyar- intézett a külügyminiszterekhez Pa- egész értekezlet sikerének.
risban, .amelyben kéri, hogy Olaszdolgozói közvetlen nemzetközi kapcso- matok sorsával foglalkoztak.
A külügyminiszterek tanácskozásaiAz angol rádió jelentése szerint a országot hallgassák meg mielőtt lé- val párhuzamosan, az értekezlet munlatokat vettek fel, hogy minél eredményesebben harcolhassanak a béke külügyminiszterek megegyeztek, ab- nyegbevágó döntést hoznának az oiasz kájának megkönnyítésére hárem kübiztonságáért és a demokratikus vi- ban, hogy Abessziniának kijáratot ad- . ékeszerződés megszövegezésével kap- lön bizottság tárgyal Párisban.
csolatban.
lág győzelméért. A fasizmus telleni nak a Vörös-tengerhez.
harc erősebb, vagy gyengébb formában minden országban meg terepi tette
a nemzetközi erők együttműködését.
bruttőbevételből 12 százalék haszonEz azóta is kiszélesedett és megszilárrészesedést kap. A megállapodást egy
dult. Magyarországon a munkásosztáévre kötik.
lyon belül a Magyar Kommunista Párt
Napirend után Koncz László elvtárs
demokratikus vezetőszerepe is megA helyettes polgármester a z illetőségi bizonyítványok
szólalt fel és kérte a polgármestervalósult. Dolgozóink nemzetközi kapeltörlését javasolja
helyettest, intézkedjék, hogy a parcsolatai a béke biztonságáért és a
(Szeged, április 30) A tisztviselői létAz ankéton résztvesznek az összes kokban és sétányokon pót öljék a pademokrácia győzelméért nemzetközi számcsökkentés
egyik célja a közigazgatás hivatalvezetők, valamint a hivatalok kikül- dok hiányosságait, mert a télen tüszolidaritást és harcot jelentenek azok egyszerűsítése és a bürokratizmus tulhaj- döttei és megbeszélik, hogyan lehetne zelőanyagnak hordták el a padok ül5ellen, akik a békét és a szabadságot iásainak lenyesegetése. Ezzel egyidejűleg egyszerűbbé, gyorsabba, aktamenteaebbé dsezkáit. A h. polgármester kijelenma is veszélyeztetik. Görög- és Spa- másuton is megindul a munka a város- tenni a közigazgatást. Az egyszerüsiiést tette, hogy erre vonatkozóan megházán a közigazgatási ügykezelés egysze- szolgálja például dr. Antalffy György h.
nyolországban és a népek közötti el- rűsítése érdekében. Dénes Leó elvtás, pol- polgármester elvtársnak az az életre való történt az intézkedés.
lentétekre spekulálva a nemzetközi gármester a jövő héten ankétot hiv össze javaslata, hogy töröljék el az illetőségi
a városi közigazgatás egyszerűsítésének bizonyítványokat, amelyeknek nem SOK
erők ellen törnek.
meg beszek sere.
gyakorlati értelme van.
Május elseje: a munkás-parasztÜtést tartott
egység alapja! A közelmúlt sikeres
a
nemzetgyűlés
harca, a földreform demokratikus vív(Budapest, áorilis 30.) A nemzetgyűlés
mányainak biztosítása és a demokrákeddi ülésén Varga Bela elnök közölte,
cia továbbfejlesztése ezt a nemzeti
hogy Kis Imre és Dadi Imre képviselők
felemelkedést és ujjáépülést szolgáló
mandátumukról lemondtak. Helyökre Faregységet megerősítette. A harcokban
kas Imre és Erdélyi Mihály soronkővetkező
póikepviselöket s,ívják be.
megszilárdult egység utat mutat á£
A u t ó b n s z ö s s z e k c U e t é s létesül a torontáli k ö z s é g e k k e l
Az elnök ezután bejelentette, hogy Vér
előttünk álló közös feladatok megolImre
és Csörek J nö képviselők mandá(Szeged, 'április 30) A törvényhatóSomogyi Imre tanácsnok bejelen- tumjogaik
dására: a telepítésért, a,népi szövetmegsértését jelentették be. Az
ság
kisgyülése
kedden
délelőtt
dr.
tette,
hogy
ajánlat
érkezeft
a
város
kezetekért és a többi még közös célügyészség kérte Meiszner Ernő és Faragó
ért vivott harcokban. A közelmúlt- Antalffy György h. polgármester el- autóbuszüzemi koncessziójának egy László képvisélők mandátumiogainak felban a demokráciáért folytatott sike- nökletével ülést tartott. A kisgyűlés vonalon való bérbevételére. Az aján- függesztését. A Ház az elnök javaslatára a
bejelentéseket és kéréseket a mentelmi
res harcokban — az egység Jegyé- határozta a gőzfürdő és köztisztasági lattevő Pető György, a torontáli vo- bizotlsághoz (ette át.
nalon akart autóbuszjáratot létesíteni
ben — győztünk. A Nemzeti Paraszt- üzem díjtételeinek ujabb emelését.
Ezután az elr.ök bejelentelte, hogy a
Párt öntudatosul! paraszt tömegei vállA kisgyűlés ezután hozzászólás nél- Szeged és a torontáli községek kö- legközelebbi üié3en a naptrend megállapivetve harcoltak a munkássággal és a kül egyhangúlag elfogadta Róna Béla zött. A kisgyűlés ugy határozott, hogy lása után a földmivelésügyi miniszter, a
belügyminiszter, az igazságügyminiszter, a
munkás—paraszt összefogást májú® elvtárs, pénzügyi tanácsnoknak a vá- mivel fontos érdekek fűződnek • to- honvédelmi miniszter és a miniszierelnök
elsején együtt ünnepeljük.
rosi háztartás szanálására vonatkozó rontáli községeknek minél szorosab- választ adnak a hozzájuk intézel! internagyszabású
tervét és elhatározta, ban Szegedhez kapcsolásához, meg- pellációkra.
A munkás—parasztegység
ünneRajk László belügyminiszter beterjeszpén, május elsején kijelentjük, hogy hogy azt teljes egészében a csütörtöki adja az engedélyt Pető Györgynek az
a nemzetgyűlés által az ország szelautóbuszjárat létesítésére. A város a tette
továbbra is készen állunk, hogy a rendkívüli ülés elé terjeszti.
lemi és kőzcleti vezetőszemélyek közüj

Ankétot tartanak a városházán
a közigazgatás egyszerűsítésére

A kisgyűlés is elfogadta
Réna elvtárs városszanálási tervezetét

*
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Ünnepeljük május 1-ét, a dolgozók harcos ünnepét!
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választott képviselők számának ujabb megállapításáról szóló törvényjavaslatot.
Gyöngyössi János külügyminiszter benyújtotta a Magvarország és Csehszlovákia
közötti lakosságcseréről szóló törvényjavaslatot.
Ries István igazságügyininiszter beterjesztette a vádtanács megszüntetéséről
szóló törvényjavaslatot.
A nemzetgyűlés ezután az elnök javaslatára elhatározta, hogy a legközelebbi
ülést május 2-án 10 órakor tartja meg.
Ezee az ülésen Nagy Ferenc miniszterelnök beszámol moszkvai útjáról.
Az ülés fél 1 órakor ért véget.

A kultuszminiszter
Selhívása a nevelőkhöz
(Budapest, április 30) A második világháború 1945 május 9-én befejeződött. Ez a nap jelenti a nagy vérzivatar elmúlását és .a békés munkára
való áttérés kezdetét. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter ezúton hivja
fel az iskolák igazgatóságait, hogy
az első évforduló napján, 1945 május
9-én, az első tanítási órán a nevelők
emlékezzenek meg a háború befejezésének és a békés munkára való áttérésnek jelentőségéről.

A kalóriamegváltás
ö s s z e g e 3 0 0 0 pengő
150 százalékos béremelés
(Budapesf, április 30.) A Gazdasági
Főtanács a kalória megváltásának ellenértékét április 29-től Nagy-Budapesten és
mindazokban a helységekben, amelyekben
az üzemek a budapesti készpénzzé ek 100
százalékát kötelesek fizetni, 3000 pengőben, azokban a vidéki helységekben, amelyekben a budapesti készpénzbérek 95
Százalékát fizetik, 2700 pengőben, ahol
90 százalékát fizetik, 2400 pengőben, ahol
85 százalékát fizetik, 2100 pengőben állapította meg.
A Gazdasági Főtanács az április 28 -a
Után teljesített munkáért a tanoncok részére 200 százalék, a segédmunkások részére 175 százalék, a többi munkavállalók
részére 150 százalékkal magasabb bért
állapított meg.

Öttagú bizottság vizsgálja ki a Franco-iigyet
(Newyork, április 30) Az Egyesült
Nemzetek Biztonsági Tanácsa hétfőn
este ismét összeült. A tanács elnöke
azonnal szavazást rendelt el, de a
lengyel kiküldött közbeszólt és két kiegészítést terjesztett elp ahhoz az
ausztráliai indítványhoz, hogy öttagú
albizottságot küldjenek ki annajki a
vádnak kivizsgálására, amely Szerint

Franco tábornok kormányzása fenyegetést jelent a világ békéjére nézve.
Az ausztráliai kiküldött hozzájárult a
lengyel módosítás elfogadásához.
A tanács megszavazta az inditványt. A Biztonsági Tanács ülését ezután meghatározatlan időre elnapolták.

József Attila

Egy spanyol földmives sirverse
Franco tábornok besorolt ádáz katonának,
nem szöktem meg, mert féltem, agyonlövet ugy,
Féltem — azért harcoltam a haddal a jog s a s z a b a d s á g
ellen Irun falain, S igy is elért a halál.

Május 1, a régi harcos dátum
adjon uj erőt és lendületet
a szakszervezeti mozgalomnak
Irta: Komócsin Mihály, a szakszervezetek megyei titkára

Vándor mesterlegények hányódott életmódja hivta életre a csoportba való tömörülést. Sok-sok éhezés és meg láztatás
acélozta meg ama kevesek gondolkodását.
A dolgozókat egy táborba kell Összehozni,
akkor emberibbé válik az élet és gyorsabb
lesz a fejlődés.
Most ha visszatekintünk csupán az elmúlt két-három évtized szakszervezeti
mozgalmára, látnunk kell milyen nehéz és
szivös erőfeszítést kellett végezni azoknak,
akik hittek az egyesülésben rejlő erö
összehozásában és annak cselekvő erejében. ;
Másfél év telt el a felszabadulás után
és még mindig nagy a közömbösség, tul
sok a rosszakarat. Nem akarják a kishitűek megérteni, hogy az örök fejlődés törMolnár Erik elvtárs rádióüzenete vényét megállítani nem lehet.
Amig a régi ipari csoportoknál lassan,
az amerikai magyarsághoz '
de annál biztosabb erővei sorakozik fel a
(Budapest, április 29) Molnár Erik nép- dolgozók nagy tömege, a szakszervezeti
jóléti miniszter vasárnap este rádiószóza- mozgalom megerősítésére, addig egyes
tot intézett az amerikai magyarsághoz. szellemi dolgozó csoportban azon versen
Hangsúlyozta, hogy súlyos nehézségek és genek, hogyan állítsák meg ezt a fejlődési
nélkülözések közepette átvészeltük a telet. folyamatot. Egyes embereknek jobb a régi,
Az uj termésig még hirom igen súlyos I felülről irányított pipázó társasági szellem,
hónap áll előttünk, de hisszük, hogy meg-l mert ugv vélik, .legyen ami lesz". —
feszitett munkával, erőfeszítéssel és a kül- Azonban jóleső érzéssel állapithatjuk meg,
földi magyarok segítségével ezen a nehíz- mindig kevesebb eme ferde álmodók táségen tul fogunk jutni. A miniszter a to- bora. Az egymásrautaltság és az uj és
vábbiak során bejelentette, hogy a küldött emberibb jövő felépítésének szükségessége
egyéni szeretetcsomagok hiánytalanul el- mind közelebb hozza egymáshoz a doljutnak a címzetthez, majd hangsúlyozta, gozó tömegeket.
hogy a segélyek elosztásának bírálata és
Nagyszerű jelenség, ami a mezőgazdaellenőrzése az összes pártokból alakult
kormány kezében van, vagyis igy a ma- sági dolgozókat áthatja, szinte versengegyar demokrácia figyel arra, hogy minden nek azon, ki tud meggyőzni több embert
segély odajusson, ahol arra legnagyobb a szakszervezetben rejlő erö fontosságáról. Egymásután alakulnak meg a csoporszükség van.

tok minden tanyaközponton és faluban,
hogy hitet tegyenek a föld, az ipari és a
szellemi dolgozók harcos egységének kialakítása mellett.
Bár ezen a fronton még mindig van
akadály, egyik vagy másik közigazgatási
vezető mesterkedése gátolja az egészséges föld munkásszakszervezet kialakítását.
Azonban az öntudatos dolgozók egységre
való törekvését megállítani még ezek a
sunyi urhatnámságukat visszasíró áldemokraták sem tudják. Nagyon sok vér,
könny és üldözés tette szilárdá a szakszervezeti gondolatot, nincs erö ami megdöntse.
Lassan tul jutunk a világégés okozta hiányokon. A dolgozók szívós, fáradságot
nem ismerő munkája a romok eltakarítása után uj élet eredményhez.
Be kell azonban látniok a magukban
még mindig vajúdó szellemi és fizikai
munkásoknak egyaránt, minden dolgozó
közreműködésére szükség van, igy rövidebb lesz a nélkülözés és közelebb a gondoktól való megszabadulás.
Uj és nagy célkitűzések megvalósítása
vár a szakszervezetekre, mely tiszta gondolkodással és erő3 akarattal valósitható
meg. Most szabid légkörben méltóknak
keil mutatkoznunk az üldözésen átisépitö
szakszervezeti elődökhöz. Ők csupán álmodtak az emberi jogokról és „ a szabadságról, nekünk ez adva van. Ők küzdöttek érte, nekünk építeni kell.
Május 1 a régi Jharcos dátum, adjon
uj erőt és lendületet a szakszervezeti mozgalmunknak. Legyen minél előbb valóság
a föld, az ipar és a szellemi dolgozók
harcos egysége.

MegkezdOdöit Somogyi és Bacsó
gyilkosának bQnpere
(Budapest, ápriüá 30) A népbiróság
hétfőn kezdte tárgyalni Kovarcz Emil
háborús és pépellenes bünügyét. Kovarcz Emil a tárgyalás során azt vallotta, hogy 1919-ben az ostenburgi
kü'önitmény főhadnagyaként szolgálta
az akkori nemzeti hadsereget. Kijelentette, hogy Horthy parancsára gyilkolták meg Somogyi Bélát, a Népszava szerkesztőjét és Bacsó Bélát,
a Népszava munkatársát. 1939-ben a
Dohány-utcai zsinagóga ellen elkövetett merényletnek egyik szervezője
volt. A tárgyalást elnapolták.

Hallól

Figyelem!

Május 1-én megnyílik
Szeged legkellemesebb szórakozó helye

TÁNCTERRASZ

• Vár tetején, a Tiszaparton
Tánc vasár- és ünnepnapokon
és szombat délután 6 órától.

Irta: dr. Straub Ferenc Bruno egyetemi tanár
Május elsején tosznak sokan, akik
ünneplés táajgya a munkásosztály ereje,
a proletártömegek befolyáasa ® nemzet életére. Lesznek sokan, akik együtt,
ünnepelnek és nem tagadjiák, hogy az
örülnek a proletariátus tömegeivel
aáunaik, hogy hosszabb idő után most
már másodszor ünnepelheti meg
a munkásság május elsejét. Lesznek
ismét sokan, akik bezárt ablakaik möigöttí 'idegenkedve nézik a tömegele
örömteli, megmozdulását.
A május elsején bezárt ablakok mögött a középosztálybeli „jólét" féltékenykedik. A rend, a civilizáció, a kuLtura nevében féltik társadalmi berendezkedésüket a niobarbarimuzmustói,
a tömegek: diktáló hatalmától. Eszményképük a régi szép
napok,
ezek visszatérésére várnak és jóhéven
••.•ennék, hogyha a tömegek ugy, mini:
a műhibán, diszkréten és messze ai be&v árostól élveznék majális alakjában,
május elsejék "
Teljesen érthető a polgári és hívaitaTjMkí
óletfonnábarí
neve!ked0tft

nemzedék nosztalgikus vágyakozása a
régi (legalább relatíve) jó idők után,
hiszen a nyugodt egyéni életük problémátáansiága révén egy bizonyos fokát jelenítette a boldog életnek.
A régi jó idők ós nyugodt május
elsejéi: világát azonban csak akikor szabadna visszajárni, hogyha az stabilis
állapotot jelentene. Hogy ez az állapot
mennyire nem volt stabilis, mennyire
a kapitalizmus és az áltato ösztökélt
fasizmus, másrészt a proletariátus kö-
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Előadások
kezdete május 1-181
4, 3/4 6 ás fél 8 órakori
Ma bemutató I A szív
legszebb filmreeénye

VOLT E G Y S Z E R
EGY K I S L Á N Y

Költött valóság, megtörtént mese. Azonkívül : Ausckwitz á legmegdöbbentőbb
filmriport.

1

zötti harc pillanatnyilag megtorpanása,
metastabfflis, bármely pílianatbain felborulható egyensúlyi állapottal volt, azt
láthattuk, amikor ez aiz egyensúly, felborult. Ilyen tapaiszttlalaitlok után ismét
egy bizonytalan egyensulyu hajóra
szállni csali a rövidlátóknak van kedvük. Marad az, hogy válasszunk a kínálkozó alternatívák közötti. Vállaljuk
iá harcot az általános emberi célokért,
mindenkiért és elsősorban az elesett
proHistárosztátyéiit, vagy vállaljuk a
harcok ellenük egy klikk kiváltságaiért, amiből esetleg Iniekünk is j útinak
morzsák.
Május elsején vaigv kinyitjuk az ablakot ég aizt mondjuk, lássátok proletárok, ilyen étthonra van jogotok nektek is, mi is segítünk, hogy megszerezhessétek. Vagy becsukjuk az ab!t>.
lkot, lehuzzul: .a redőnyöket és a sötétbsn várjuk, mi lesz.

Bt an«ol képviselők ellátogattak
Somogvi-telepre és megtekintettek egy paprfkamalmot

Szeged, április 301 A Délmagyarorszá?
kedd! számában megírta, hopv a Szegedre
érkezett armol képviselőket hétfőn "ste a
város a Hágiban látta vendégül Az e's*>
pohárköszöntőt Dénes Leó elvtárs po'gár •
mester mondottá, majd Magvar László a
délmagvarországi újságírók nevében köszöntötte a vendégeket. John Haire válaszában kihangsúlyozta Magvarország iránti
érzelmeit, amit az is a'átámaszt, hogy a
felesége magvar asszony
Padányi Gulyás kénviselö a Nemzetpvülés nevében szólott, végül Haftávics
alezredes, városparancsnok üdvözö'te a
megjelenteket é" rámutatott arra a munkára, amit Sztálin és a Vörös Hadsereg a
demokráciák megerősítéséért vállalt.
Az angol kénviselők keddi programja
dr. Hamvas Endre o'isnöknél végzett tisztelgő látogatással kezdődött. Ezután d'.
Pálfy Györgv főispán és Dénes Leó elvtárs polgármester kalauzo'ása mellett meg.
tekintát'ék a fogadalmi templomot és a
köznfi hid roncsait, mint a német háborús
barbarizmus szomorú emlékét.
(nnpn az Ábrahám-paprikatnalomra
vitték őket, hogv lássák, hozván készül
Szeged jellegzetes »xport iparcikke, a szegedi édes törtpaprika. A na^v érdeklődé**
mufetó angol vendégeknek Benedek László
vegyk'sérlefj igazgató és dr. Donászi Ká»mán városi tanácsnok szolgáltak szakszerű
felvilágosítással.
A Somogvitelepre vezetett ezután a
városnéző csoport utja. A képviselők
meglátogattak egv 17 gyermekes családot
és megízlelték eb tóiét, ame'v zsírtalan
puliszkából állott. Útjuk következő állomásán megtapasztalták, hogyan folyik a
szegény lakosság étkeztetése a Vásárhelyi,
sugáruti népkonyhán. Az angol vendégek
ezután kíséretükkel egvüft Alsókőzpontf
haitatták. hogy tanulmányozzák az alföldi
tanyavöág életét, a délutáni órákban pedig
visszatértek Budapestre.

P A R T H I R E K
A MKP Belváros II. szervezete csütörtökön. május 2-án délután fél 5 órakor
orvosi, jogi és adóügyi fanácsadó- és
panasznapot tart a Kárász-utca 6, szám
alatti helyiségében. Párttagok és pártonkivüliek ügyeit készséggel elintézzük.
Pártnapok
az üzemi pártszervezetekben. Tárgy: A
moszkvai ut a magyar demokrácia nemzetközi sikere.
Május 2-án 2 órakor Vasutas Tisza p. u.
Kovács Attila.
6-kor Városi pártszervezet Dénes Leó,
3 án 12 órakor Kendergyár Trisch'erF.,
3-kor Dohánygyár Komócsin Mihálv,
fél 2-kor Ujszegedi Kendergyár Tóth
Róbert.
2-kor Gyufagyár Komócsin Zoltán,
4-kor Gázgyár Kéve Béla.
2-kor Vasutas rendező Tombácz Imre.
4-kor Po ta Halász Györgv,
fél 4 kor Orion bőrgyár Pászfi Mária,
3-kor Lippai fürésztelep Dániel Györgv,
4 én 1 órakor Pénzügyi tisztviselők Komócsin Zoltán,

SZÉCHENYI

FILMSZÍNHÁZ

Csütörtöktől mindennap bemutatjuk a
. Pegazus legújabb amerikai filmjét.
Önfeláldozó nagy szerelem a boldog„
ságírt

Örökké a tied

Főszereplők : Loretta Yoong és Dávid Niven. Azonkívül s Remek kiséró
mü*or.
Előadások kezdete mindennap:
*/« 6
és fél 6 órakor.
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Arccal kulturánk felé

A kultura korszaka akkor következik be,
ha a kultura minden ember közkincse lesz
és egyben közszükséglet

Sándor Béla
s ö r ö z ő - és itaSáruuzlet a Főpostánál.

Kílönil italok! M M k a l t t t ! Figyelmes kiszolgálás!

Erat&t J e n ő e l v t á r s e g y e t e m i t a n á r n y i l a t k o z a t a a k n l S u r á l i s

munka feladatairól

(Szeged, április 30) Amint ismeretes
dr. Ejrn&t Jenő elvtárs, a pécsi tudományegyetem kiváló élettan-tudós
professzora néhány héttel ezelőtt igen
érdekés előadást tartott a Magyar
Kommunista Párt szegedi politikai
akadémiáján. A D é l m a g y a r o r s z á g munkatársa ez alkalommal felkereste Ernst professzort, hogy megérdeklődje, mi a véleménye az ertej
miség szerepéről a mai demokráciában. Kérésünkre
Ernst professzor
egyetlen mondattal válaszolt:
— Az értelmiség szerepe ma igazán
csak egy lehet: Arccal kulturánk felé!
— mondotta, majd rátért a kultura
fogalmának meghatározására.
— Szerintem nem tartozik a kultúrához sem a bajuszkefe, sem a rúzs,
sem a selyejriharisnya. Az agrikulturálioz semmi köze a gondozott parknak, az ernberkuiíurához meg az ember gondozott külső megeleriésének.
Arra a közbevetésünkre, hogy ez a
vélemény talán sok és mondhatni
nagy kulturáju ember véleményével
ellenkezik, a professzor mosolyogva
válaszolta:
— Lehet, de magának a kultúrának,
sőt a rendezett és tisztességes, vagyis
civilizált társadalmi életnek is épp-a
sz a felvétele, hogy mindenki mondja
ínég nyíltan & világosan véleményét.
Addig nem is képes felvenni a kulturát
egy-egy társadalom, mig a különböző
nézetek mélyszántása alkalmassá nem
tette erre. A komoly és értelmes vita
érdeklődést vált ki, ez kívánatossá
teszi az állásfoglalást. Ehhez viszont
tájékozódás, olvasás,, tanulás szükséges. Ez a kultura lényege! Nem a
maga, hanem a kultura szükségességének érzete, a tudás kívánása a
kultura magja.
— A ltuHurához egészséges társadalomra van szükség — folytatta a
professzor —, amelyben minden irány
önmagát képviseli. Nyilt és "világos
beszéd nélkül nincs egészséges közélet, nincs társadalmi élet, nincs termékeny szellemi érintkezés, nincs lehelőség ismeretek közlésére és a kultura terjedésére. A XIX. század német kulturája a világ egyik felülmúlhatatlan kulturális gócpontjává tette
volna Németországot, de jött II. Vilmos, a kivül császár, belül porosz zupás őrmester és a német tudomány,
a német kultura képviselői behódoltak
•fennkölt császáruknak*,
ahelyett,
hogy a német népet felrázták és felvilágosították volna. A társadalmi étet
hibája folytán tehát nem volt b§pe»
a nagyszerűen indult német kultura
megóvni a német nép nagy tömegélt
®em a wUhelmianius hóbort, sem a
logikusan következő hitleri brigantizmus katasztrófájától Ezért tartozik
össze a kultura és a közélet.
— A kultura alapjaihoz hozzátarto-

zik az egyes egyének és a társadalom
önkritikája is, mert enélkül nincs
egészséges társadalom, — fejtegeti tovább Ernst professzor a kérdést. Például a földreform 1514 óta bizonyára
legnagyobb eseménye a magyar társadalom történetének. Vájjon gondoskodtunk-e róla, hogy minden "földhöz jutott teljesítse kötelességét az
agrikultura irányában? Vehetünk másik példát is: az ország egészséges
társadalmi életének és fejlődésének
brutális akadályát megszüntettük, a
kommunizmus is szabadon hirdetheti
tanait, amiért pedig bitóval büntettek
25 éven át. Oroszországban azonban
egekig lobogott a lelkesedés, — nem
pedig a hivatali asztalok elfoglalásáig. Az orosz munkás napi 5 deka
kenyéradaggal harcolt és egyszer sem
fenyegetett sztrájkkal, — saját rendszere ellen. Oroszországban felismerték, hogy a szociálista társadalom
feltétele a kultura, azzal áll, vagy bukik a rendszer. Ugyanakkor
ezért
nem kétséges, hogy hol a helye az
éretlmiségnek! Itt az egyetemi tanár
kevesebbet kap, mint bármelyik munkás. Oroszországban a kommunistasággal együttjárt szinte emberfeletti
erőfeszítések, feladatok vállalása ée
megoldása.
— Nálunk azonban nem kommunista rendszer van, hiszen pártkoalicióban élünk és demokráciában —
vetjük közbe ismét.
— Persze, persze demokrácia, sót
demokrácia oh! — válaszolja Ernst
professzor. A »nyugati demokrácia*
itteni »hivei« beszélnének
egyszer
nyugati demokratával! Mondanák el,
hogy nálunk a tekintetes, nagyságos,
méltóságos, kegyelmes újra divatba
jön, pedig még az átkos Szálasi is eltörölte! Nincs ennél biztosabb jele
annak, hogy a demokrácia ezeknél
csak szólam, komoly szándék nélkül.
— Ez talán látszólag már nem tartozik hozzá a kultura kérdéséhez, de
ismét ki kell jelentenem, hogy egészséges és őszinte társadalmi rend nélkül nincs valódi kultura. Először tehát a társadalmi lehetőségeket kell
gyorsan megteremteni, mert a talajelőkészités az első feladat. Azután
azonnal tanítókat kell szétküldeni az
országban, hogy megszűnjön áz analfabétizmus. Más oktatókat is kell küldeni a nép közé, továbbá egyszerűen
irt, rövid ismeretterjesztő könyveket.
A sok újság kétharmadából például
sok hasznos könyv kerülhetne ki. Városokban ismeretterjesztő és bizonyítványra jogosító esti tanfolyamokra
van szükségük a nagy tömegeknek.
Ebbe a népnevelésbe az egyetemi hallgatók is bevonhatók. Mozikat kell
létesítenünk a falvakban is és minden
műsor elé oktatófilmet kell adnunk,
nemcsak gyilkosság érdekében lehet

kötelező műsorszámot elöirni. Nagy
szükség van olcsó könyvtárakra is.
Legalább annyi ismeretterjesztő előadás kell, mint amennyi politikai
gyűlést tartanak. Csak néhány dolgot
emiitettem most meg, a kultura jövője azonban csak ugy biztosítható,
ha az mindenkihez szól. A történelem
kultura korszaka akkor kővetezik
majd be, ha a kultura minden ember
közkincsé lesz és egyben közszükséglet,
i
Végül az igazi kultura szükségességét Ernst professzor a következőkben határozta meg:
— Kultura nélkül nem tudják az
emberek megkülönböztetni a helyeset
az ostobaságtól, sőt többre becsülik
a csillogó frázisokat, mint a szürkébb
valóságot. Ezzel letérnek a kultura
útjáról, amint a közelmúltban is tör-

ANGOL
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tént és a katasztrófa poklába kerülnek. Vagy azonnal nekilátunk á valódi kultura terjesztésének, a tömegek
érzelmi müvelésének, vagypedig megint azok irányítják majd a tömegeket, akiknek ideálja a sarkantyús
csizma, meg a profit, a »modern kuliurát* pedig lepénzelt Íródeákjaik fogják terjeszteni, de nem az atomenergia békés, termelő értékéről, hanem
az s atombomba* bámulatos
erejű
romboló hatásáról. Azután a tömegek kellő íértelmi* előkészítése után
meg is jelenik majd az atombomba és
romba^önti évszázadok eredményeit.
Ma tehát a valódi harcosnak mindkét kezébe tollat kell fognia:
az,
egyikkel igyekszik előrevinni a kulturát, a másikkal leleplezni és elhárítani a kultura haladásának akadályait.
i
' i • |
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SZEGEDI FÍŐÍC

BANK RT.

Telefon : 4—28,

A szövetkezeti gondolat jegyében
Ut a kollektív ipar és kereskedelem felé
Irta: Gács György, az Újjáépítési Szövetkezet igazgatója.
Szeged dolgozóinak mai ünnepi gével újjáépítési munkálatokat meg.
{elvonulásában részt vesz egy sze- indítani, az áru- és anyagbeszerzémély- és teherkocsikból álló áutóosz- sekkel az újjáépítés dolgozóit segítelop is. Büszkén hirdetik a táblák: ni. Visszatekintve az elmúlt hónapokSzakszervezetek Munkaközössége Sze- ra, a tervek az ezek elé tornyosuló
ged. A felírat új fogalmat jelent ná- akadályok, áruhiány és az ezt kövelunk és ma még egyedülálló az ország- tő infláció dacára nagymértékben
ban. Azok számára azonban érthetet megvalósultak.
len, akik még mai napig sem vették
A szövetkezet nyilvántartásba vetki részüket abból a heroikus munká- te mindazon üzemeket, amelyekben
ból, amit Szeged dolgozó népe, szer- megítélése szerint újjáépítési munkávezett munkássága, a Szakszerveze- latok folynak, azok dolgozóit a köztek Újjáépítési Szövetkezete segítsé, ellátási juttatásokon kivül élelmiszergével megindított.
és ruhaellátásban részesítette. KülöA szegedi Újjáépítési Bizottság nös tekintettel volt itt a szövetkezet
mult év nyarán Komócsin Mihály elv- igazgatós ág|a azokra az üzemekre,
társ elnöki veztése mellett arra a amelyek olyan árúval vagy anyaggal
meggndolásra jutott, hogy Szeged új- dolgoznak, mely nem rekompenzációs
jáépítési tervei. — a gazdátlanul ha- cikk. A. rongyokba dolgozó vasútépígyott gyárakat munkába állítsa, a tőknek, a posta műszaki alkalmazottőke szabotázsa miatt gazdátlanul ha- tainak ruházatot, bakkanesot és jobb
gyott munkamühelyek üzembeheiyezé- ellátást szerzett. A hídroncs kiemelő,
se, a felülről támogatást váró közr hídépítési munkálatok a szakszervemunkák, a hídépítések megkezdése — zeti szövetkezet nélkül nem indulhatha a bizottság terveit gyakorlati sík- tak volna meg. A kellű létszámú
ra át nem viszi, soha nem valósul- munkásság megszervezésén kívül a
hatnak meg. Gazdasági osztályt állí- dolgozók " ellátásáról, munkaruháiról
tott fel erre a célra- — újszerű vala- is gondoskodott a szövetkezet. Az elmit — egyedülállót ebben a vonatko- süllyedt uszályok kiemelési munkálazásban az országban. Ennek az in- tait megindította, létrehozta a Szeged
tézménynek lehetőséget kellett engedni, Hajózási Szövetkezetet. A munkálatok
hogy bizonyos gazdasági tevékenysé- sajnos az uszálytulajdnosok egymáisget fejthessen ki az elméleti tervek közötti egyenetlénkedése miatt abba
gyakorlati megvalósítása felé. Igy maradtak.
kapcsolódott ebbe a munkába a SzakA nyár derekán a válságos szegeszervezetek Szakmaközi Bizottsága és di kenyérellátás leküzdésére a közeimegalakult a Szakszervezetek Újjáépí- látási hivatal felkérésére a szövetbe,
tési Beszerző és Elosztó Szövetkezeegyüttműködést fejtett ki ezzel az
te, nevébjen felvéve mindazt, ami cél- zet
intézménnvel és erélyes közbelépésékitűzése, A szakszervezetek segítsé- vel,
továbbá a Földmunkás Szakszer-

MUNKÁS ÖSSZEFOGÁS
a

&& Utzta

tcUc

a

szcivetk&zeti

emne

tyfyébm

M LAKÁSSZÖVETKEZETET

4

vezetőkkel fenálló kapcsolataival, az
árú-osere fongalmi tranzakcióval Sok
H
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vagon gabonát hozott be a szegcdi
dolgozóknak.
NAPIREND
A szomszéd államokkal majd később a nyugati államokkal i s ' kiépí
Május 1, i r
lendő nemzetközi kereskedelmi kap
Nemzeti Színház: Szerdán szünet. Csü
csatátok létrehozásával megalakította
a Nemzetközi Árúforgalom K. F. T. törtökön fél 7-kor : Válás alán. (Prozacéget, melynek keretében több szege- oérlet A. 4)
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnedi iparvállalatot vontak be. Az ősz
beálltakor fakitermelést végzett a gyed 6 éi fél 8 kor: Övökké a tied.
szövetkezet, hogy tüzelőjük legyen (Amerikai film)
Korzó Mozf: 4, háromnegyed 6, fél 8
télire a dolgozóknak.
órakor: Volt agyizer egy kislány.
létrehozta a Szakszervezeti Szö- (Amerikai film.)
vetkezet a Gépkocsi Ipari és keresBelvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
kedelmi K. F. T. céget, mely elvállal- fel 8 órakor: Joe Smlth a s amerikai.
ta az orosz gépjármüvek kijavítását. (Amerikai kémfilm.)
Munkadíjban tehergépkocsikat kapott,
melyek jelentékeny módon élénkítik
Somogyi- és egyetemi könyvtár zárva.
Szegőd gazd'sági " "vérkeringését. Az
Muzeum
zárva.
ugyancsak munkadíjba kapott autóbusz pedig szolgálja a »Nagyszsgsd«
Szolgálatos gyógyszertárak
gondolat megvalósulását is.
A Földosztó Tanács Vedresszlékcn
Nyilassy A. Római-körút 22, Bar34 holdnyi területei juttatott a szö- csay Károly Tisza Lajos-körut 32,
vetkezetinek felépítményekkel, melynek szakszervezeti üdülőteleppé. — csu Barna Kálvária-tér 7, Lázár Jenő
strandfürdőivel — való átlakítása Klébelsberg-tér 4.
most van folyamatban.
Az adópengö májas 1-én
Mint Újjáépítési Szövetkezet, az
igazgatóság továbbment munkatervé- 630 pengi.
ben annál, hogy csak a megkezdett
munkálatoknál foglalkoztatott ddjl/go— Időjárás jelenlén. Várható időjárás
áókat támogassa. Uj munkalehetősé- szerda esug: Mérsékelt szé!, feihöátvonugeket keresett. Már meglevő üzemek lás egy két helyen kisebb eső lehetséges,
megnagyobbításával a szakszervezet a meleg tovább tart.
égisze alatt, szakszervezeti szövetke— Május 8-án érkezik Károlyi
zeti üzemmé alakította át az Első Mihály. Karolyi Mihály és felesége máSzegedi Konzervipar céget, a Szeged- jus 8-án, szerdán érkezik Budapestre. Máről elköltözött gyógyszerüzem vezető- jus 9-én, csülöriökőn a nemzetgyűlés üniének egy csoportjával megállapodást nepi üiés keretében fogrdja a magyar dekötött hasonló formában. Több üzem mokrácia nagy harcosat.
reorganizálásáról hasonló értelemben
Tájékozialó előadás az árrenfolynak tárgyalások. A szövetkezetek deletről a kamarában. A Magyar közmindenkit szívesen lát, aki ebben a löny április 28 i számában jelent meg a
munkaközösségben dolgozni akar.
kiskereskedői eladási arak adópengőben
A földhöz juttatott új gazdákon való meghatározásáról szóló ig n fontos
váló segítési készség nyilvánult meg rendelet." A rendelet nem írja ugyan kőteabban, hogy a szövetkezet számos lezően elö azt, liogy a kiskereskedő adóhelye®, tanyaközpntokban, a helyi pengöben köteles az árakat meghatározni,
Földmunkás Szakszervezetek felügye- egyes cikkeknél pedig ezt egyenesen tiltja,
lete mellett kirendeltségeket állított azonban valószínű, hogy sokan élni kívána rendelet adta "felhatalmazással. A
fel, ipari cikkekkel siet az ú j gazdák nak
kérdés
kereskedők széles köreit érinti.
segítségére, teherautóival felveszi a Ezért aakamara
május 2-án csütörtökön
szövetkezet terményeiket együttmű- délután fél 6 órakor
közgyűlési
ködve a Községi Élelmiszerüzemmel. termében tájékoziatóa kamara
értekezletet tart,
A szövetkezet minden munkájában amelyre a kamara ezúton hivja meg'az
a közösségi gondolat valósul meg. Ha érdeki dő kereskedőket. — A kamara felelgondolkozunk ezen, meglátjuk ho- hívja éidekeltségének figyelmét arra, hogy
gyan kapcsolódnak egybe az itt emlí- május 5-ig április hóban befizetett adótett együttműködéseik a különböző előlegekre! összesített jelentést kell betársvállalkozásokkal. Próbálkozás ez, adni a városi adóhivatalhoz. Az ehhez
de minden biztatás meg van arra, szükséges nyomtatvány a kamarában l..e.
hogy eredményes ez a próbálkozás (a 7. szobában darabonkint egymillió pengőkollektív ipar és kereskedelmi élet ért kapható, május 2-an délelőtt 9 órától
megvalósulása felé) hogv elsősorban kezdve.
annak jusson mindenből jobb és több
— Töke Béláné, Hóblártbasa-utca
ebben az országban, aki ennek a gon- 6 sz. alatti lakos kéri Szeged tárdolatnak a jegyében él és dolgozik sadalmát, hogy fogoly férje hazaérkeztéig
akár a munkapadnál, akár az Íróasz- szeretné 8 éves kisleányát és 6 éves kisfiát nevelésre jobb helyre átadni, esetleg
talnál.
tanyára is.
— A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége május 3-án, pénteken délután
5 órakor laggvüiést tart a Tisza Lajoskörut 57. szám alatti székházában.
— Jótékonycéln előadás, A város
közalkalmazottal május 4-én, szombaton
este 7 órai kezdettet jótékonycélu műsoros
estet rendeznek a Vásárhelyi-sugáruti Postásotthonban,
Alapítva 1845-ben.
— Ccecsemőgoadozásbao jártas
egészséges fiatal nök jelentkezzenek csütörtökön 9—10-ig a Nemzeti Segély székházában.
A z üldözések miatt megszakított
— A fasiszta könyvek aj béli felülvizsgálása. A politikai partok helyi
munkaidőt beszámítják
szervezetet es a SzaKszervczeti Bizottság
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és az
a nyugdijjogokba
orosz városparancsnokság felhívása alap(Budapest, április 30) A reakciós és fa- ján bizottságokat alakítanak az egyes masiszta kormányzat idején sok munkás vesz- gán- és közkönyvtárak újbóli felülvizsgátette el munkahelyét baloldali magatartása lására és a fasiszta sajtótermékek eltávo
miatt. Az elbocsátott munkások ennek kö- litására. Ezzel kapc olatosan a főispán
vetkeztében elvesztették nyugdijintézeti, felhívja a lakosság figyelmét, hogy a biilletve nyugbé-intézeti jogaikat is. A nép- zottság tagjainak mindenütt álljanak renjóléti miniszter előterjesztésére a minisz- delkezésére munkájukban. Ugyanakkor feltertanács rendeletet fogadott el, amely hívja az egyes könyvtárakat, hogy a pokimondja, hogy az üldözések miatt meg- litikai pár.ok által delegált bizottsági taszakított munkaidőt a nyugdijjogokba bele gok névsorát és pártállását terjesszék be,
kell számítani olyan módon, mintha mun- valamint május 15-ig a felülvizsgálásról
kamegsziintetés nélkül dolgozott volna a szóló jegyzőkönyvet. A fasiszta könyveket
egyelőre a városi muzeumba szállítják.
munkás munkahelyén.
— Ujabb tanukat hallgattak kl a
Hegedűs bűnügyben. Hatalmas érdeklődös melléit folytatta a népbiróság Csaba*
tanácsa dr. Hegedűs Imre volt orvoszászlós bünügyének főtárgyalasát. Kedden súlyosan terhelő vallomások hangzottak el.
Dr. Pártos Imre népügyész és dr Kovács
Aladár védő együttesen előterjesztett bizonyitáskiegészitési indítványa után a népbiróság a tárgyalás folytatását 7-re tűzte
Telefon: 389.
ki, amikor ujabb tanukat hallgatnak ki.
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A z ifjúság h a r c a
A dolgozók nagy ünnepét az ifjúság is
megszenteli. Ha más osztályrész nem is,
de munka mindig jutott az ifjúságnak.
Megtanulta a parasztgyermek már 7—8
esztendős [korában, a munkásfiu tizedik
eletévétői kezdve dolgozott. Mást nem
igen kapott. A könyörtelen kizsákmányolás,
fizikai és szellemi rabság volt a sorsa.
Ma, a második szabad magyar május
1-én tekintsünk vissza arra a harcra, amelyet a magyar ifjúság folytatott a fölszabadulás ói a azért a társadalomért, azért
az uj világrendért, melyben megbecsülik
a munkát és amely a dolgozóké. A szabadság félrenevelt, elfásult, fáradt ifjúságot talált. Az első cél volt felrázni abból
a mákonyos álomból, amelyet a reakció
és a nép ellenségei oltottak bele azzal a
tudatos tervszerűséggel, hogy fel tudják
használni kényük és kedvük szerint. Az
ifjúság élharcosai, akiket semmiféle elnyomás, üldözés vagy félrenevelés sem tudott
megtömi vagy elbutítani, vállalták ezt a
nagy munkát, mert biztosan tudták: meg
kell mutatni a helyes utat s a magyar ifjak rá tognak erre térni. Ezek az élharcosok, valamint a szabadság éltető napsugara és levegője megteremtették a Magvar
Demokratikus Ifjúsági Szövetséget. Ezt a
szövetséget tehát a történelmi fejlődés és
a dolgozó nép következetes harca hozta
szükségszerűen létre.
És a magyar ifjak megértették és csat
lakoztak. Az uj demokratikus hadseregbe,
amikor a német hordák még hazánk S '.ent
földjét taposták, már tömegével jelentkeztek a fiataljaink. A mult nagy felszámolásának a munkájában is egyre erőteljesebben vették ki részüket. Tönkretett, lerombolt hazánk ujjáépi lesének nagy munkájánál ők is ott dolgoztak, minden nélkülő
zést, áldozatot vállalva. Nagyon sok példát
lehet felhozni, de erre nincs szükség, mert
aki nyi'ott szemmel járgés a demokráciának
nem esküdt ellensége, az látja es tudja az
eredményeket. A magyar ifjak tehát tettekkel mutattak meg azt, hogyan kell jó
hazafinak és demokratának lenni. Mert ma
sokan máskép é telmezik a demokráciát
és azt hiszik, hogy ez csupán egy nagyszerű eszme, nem pedig élő valóság. Ezek
azok, akik csak könyvből tanítják es nem
gondolnak arra, hogy az ilyen demokrácia
könnyen ugy járhat, mint annakidején
a weimári. Azzal, hogy csak hirdetjük az
ideális demokráciát, azt érjük el. hogy
sokan nem fogják értékelni fa magyar nép
mai erefesziteseit és harcait. Nem látják
a kibontakozás útját és öntudatlanul is
a reakciót fogják f egifeni.

Ne ünnepeijenek ma május elsején
ezek, mert nem vegeztek jó munkát. De
ne ünnepeljenek azok sem, akis ugy szervezik az jjtjuságot, hogv kihasználják a
még bennük rejlő fasiszta maradványokat,
akik továbbra is sovinizmust [hirdetnek,
akik továbbra is faji gyűlöletre izgatnak,
anik magyar összetartásról beszélve mentik a háborús bűnösöket, mentik a nagybirtokosokat az ezerholdakat, akik izgatnak a baloldali pártok, a kormány és a
köztársaság ellen.
Ünnepeljenek azok. akik jől dolgoztak,
a helyes uton jártak. Melyik ez a helyes
ut, miiyen harcot folytasson a magyar ifjúság azért, hogy bét vesztett háború, évszázados elnyórna ások és rabság után
végre kivívja szabadságát és megteremtse
a demokratikus Magyarországot? Az Ő3z»
szes ifjúsági szervezetek elfogadtak egy
KÖZÖS programot és megalakították a Magyar Ifjúság Országos Tanácsát, melynek
célja az. hogy közösen harcolnak a közös
Célokért, a közös ellenség ellen. Egységesen kell fellépni a reaxc-ó minden megnyilvánulásával szemben. Együttesen kell
megvédeni és tovább fejleszteni a magyar
demokrácra vívmányait.
A demokratikus nevelésre, az ifjúság
uj szellemének kialakítására pedig ajánljuk a következőket:
A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség százával küldi lelkes fiatáljait a
szénbányákba, ahol önkéntes munkát végezve segítik az újjáépítést, építik a magyar demokráciát. Nem beszélnek, hanem
cselekszenek. A szegedi szervezet is 60
fiatalt küldött Tatabanyára. A jelentések
azt bizonyítják, hogy rohammunkájukkal
az élen járnak a termelésben Vagy álljon
példaképpen a kevermesi MaDISz parasztifjak munkája, akik a színbányában dolgozó társaik helyett elvégzik azok munkáját a szántóföldeken. Algym a hídépítésnél állandóan túlóráznak, a roöammunkában két ember helyett dolgozik egy. Csak
néhány példát emliiü k arra, hogvan lesz
eredményes a hirc, mert nem propagandát akarunk kifejteni szövetsegunknek,
csupán azt akarjuk bebizonyítani, hogv a
szellemi síkon való harcnak együtt kelt
járni a konkrét harci feladatoknak a megoldásával. És lehet bizni a magyar ifjabban. mert nekik elsörorban céljuk a demokrácia, mert az ő országukat épitjük
most fel.
Akik jó munkát végezlek, ünnepelnek.
Május 1-én ünnepel a harcos, dolgozó
magyar ifjúság!
Koloszár Béla

Magyar-Olasz
Kárász-utca 2.
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Adópengőben betéteket elfogad, hiteleket folyósít. — Foglalkozik a banküzlet minden agával, átutalásokat azonnal teljesit
— Hadifoglyoktól levelek érkeztek. Át lehet "venni a Magyar Vöröskeresztnél, Széchenyi-tér 16., délelőtt 9 - 1 2
óráig. Bajza Lenke, Balugyánszky Béia,
Bárányi Hajós-u, Barta Maros-u., Becsey
Puskás-u, dr. Bertényi Ivánné, dr. Bezerényi Dezsőné, Borbolya Pusztaszeri-u,
Czimer Pilie-u„ Csókáné Szilléri sor., dr.
Eremiis János, Fehér Gyula rendőrtől, özv.
Franki Bcdogné, Gausz Zákánv-u, Gombainé Szilléri-sor, Huszárné Középkikötősor, Illyés Tisza Lajos-köruf, Kiss Ferenc
Tisza Lajos-körut, Kiss Áfoktiáza 464., Kocsis család Fodor- u., özv. Komáro riiné Pozsonyi-u., Kopaszné Tündér- u., dr. Kovács
Gyula Kigyó-u., Lakatos Ferenc Vajda-u,
Lantos Katalin Mura u.. Lungr.é Mars-tér,
Mecsér Wimmer-utca, Mertz Tanítói kiskertek, Mészárosné Rigó-u,... Molnár Dugonics-u., Olajos X utca, Ördög Feketeszél, Ferecsényi Aladár, dr. Révai piarista,
Sallay István, Sáry Irénke Damjanics-u.,
Simor Lodika Vásárhelyi-sugárut, Soóky
Kossuth Lajos-sugárut, Szalma Petőfi Sándor-sugárut, özv. Szittnerné Rigó-u., özv.
Tamásyné Szél-u., Tamásy ezredes, Tamásy Anna póstahivatal, Tóth György
Szabadsajtó-u. Veress Miklós, Szende
Béla-u., özv. Vörösné Osztrovszki u. dr.
Petőné Eperjesi-sor, Péter Szillérf-sugut,
Püspöki hivatal.

— A NOT Is helybenhagyta Serényi halálbüntetését. Budapestről jelentik: Serényi Miklós gróf volt nyilas képvis.e öt a népbiróság már régebben kötéláltali halálra itélte. A NOT hétfőn foglalkozott Serényi Miklós bűnügyével. A
NOT az elsőfokú ítéletet helybenhagyta,
a vádlott kegyelmet kért és igy az ügy
iratait felterjesztik a köztársasági elnökhöz.
— Gyertyalényhói.. . Kalmár György
divatárukereskedő Széchenyi-téri üzletét
az elmúlt éjjel ismeretlen betörök kirabolták. „Munkájukat" gyertyavilágitás mellett
végezték és mintegy öt bőröndre va,ó ruhafelével távoztak az üzletből. A kereskedő
kára szinte felbecsülhetetlen és több milliárd értéket tesz ki. Mindenesetre érdekes, hogy a betörés közvetlenül a rendőr*
őrszoba mellett történt. A szegedi rendőrség bünügyi osztálya erélyes nyomozási
inditott
— Az összes szegedi nyugdíjas
színészek jelentkezzenek május 2-áfi
reggel 7 tői 8 óráig Bózsó István színházi
gondnok lakásán.
x Előadás a zs dó hitközség nagyx Tánc az ipartestületben ma és hol- termében. Dr. Nemes Géza csütörtökön
nap este 7 órától.
6 órakor tartja beszámolóját az„ amerikai
x Gyorsíró- és gépirólskolában kezdő megszállási övezetből Palesztinába indulók
és haladó tanfolyamok. Dózsa György- helyzetéről. Érdeklődőket vár a Borochowkör vezetősége.
utca 2- (Kultúrpalotánál).

Pusztuljanak a nép ellenségei
a
közhivatalokból!
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Négy nő beszél

Nyomor, megaláztatás és üldözés
jellemzi multjukat,
munka, áldozatvállalás jelenüket

Nem mulaszthatom el ezt az alkalmat
sem, hogy megemlékezzem azokról a
nőkről, akik rendithetetlen buzgalommal fáradoznak ftt Szegeden is a nők
demokratikus egységének megteremtésén. Gyárt munkásnők, parasztnők
nagyon sokan vannak már, a k i k szakítottak a be1 éj ük nevelt előítéletekkel, gátlásokkal ős biztosan dolgoznak
azon, hogy az egység megteremtésével és a demokratikus nők táborának
kiszélesítésével felfelé haladjunk a
nők politikai iskolázottságának é s politikai h a r c á n a k utján.
j •
> .1
Pillanatképeken keresztül a dolgozó nők m ú l t j á b a és jelenébe néztünk. Nyomor, megaláztatás ős üldöztetés jellemzi multjukat. Munka,
áldozatvállalás jelenüket. Munkás, paraszt, értelmiségi nők milliói férfitársaikkal versenyezve
dolgoznak,
harcolnak családjuk, nemzetük jövőjéért, a dolgozók boldog Magyarországáért.
> Komócsin Zoltán

in inden munkástestvérem
asztalára
A magyar demokrácia elérkezett Tizenégy éves koromban léptem a
puha
fehér
kenyér
kerülne.
arxa a fejlődési fokra, amikor különö- gyár kötc'ékóbc és azóta i t t dolgozom.
sen az elmúlt hónapok erőfeszitései 1931-ben bekerült a munkásmozgalomPászthy Mária
után komoly eredményeket tud fel- ba és azóta te szegedi dolgozók élrendőralhadnagy
emlékei nyomán felmutatni nemcsak politikai téren, de harcosai közé tartozik. A felszabaduelevenedik
az
a
korszak, amit most
lás
lehetővé
tette
részére,
hogy
munka
•az újjáépítés f r o n t j á n is. Az elmúlt
egyesek
célzatosan
emlegetnek a »bolu
t
á
n
tanulhasson,
képezze
magát.
Telhónapok munkás hétköznapjai fontos
"utjelzői a magyar fizikai és szellemi j e s bizonyossággal hisz abban', hogy dog béke? korszakának. A kövétkező
dolgozók, parasztok hősi erőfeszítései- eljön az idő, amikor a munkásasszo- sorokból is kitűnik, hogy nemcsak a
nek. A legnemesebb versenyben, a nyok nem nagymosáshoz és meszelés- munkásnak és parasztnak, de az értöbbtemnélés versenyében
nap-nap hez görnyesztik hátukat fizetéses sza- telmiségnek is pokol volt az a »bolután. emelkedtek ki teljesítményeikkel badságuk ideje alatt, hanem család- dogt idő. Pászthy Mária akkor j á r t
iskolába, amikor legnagyobb volt "a
a gyárak, földek, íróasztalok munká- jukkal együtt tényleg pihenhetnek.
A r r a a kérdésre, hogy mik a jövő munkané'küliség. Szülei murikanélkül
sai. Mindenütt, ahol a megdermedt
voltak és a szomszédtól kellett köléletet a munka, a cselekvés váltotta tervei, igy felei: j
fel, ott látjuk egyvonalban a férfiak— Első dolgom, hogy itt a gyárban csön kérni egy 6 filléres radirra. A
kal a nőket, a magyar a n y á k a t és megvalósítsam a munkások gyerme- polgárit tiszta jelesen végezte el, szeretett volna tovább tanulni, de n e m
leányokat. Asszonyok és leányok is kei részére a napközi otthont.
lehetett. Élénken él az emlékezetében Irta: KRAJKÓ ANDRÁS földműves,
teljesítették kötelességüket. Munká£. — Személyes tervek?
a! 3 tápéi földbszltó bizottság elnöke
az a nyűmör és megaláztatás, a m i
u j a b b "szenvedéseket vállaltak
ma— Nincsenek. Nem tudom $s nem is
Varrólánynak
Ebben a harcban az ujgazdák és a
gukra, gyermekük, családjuk, nem- a k a r o m kivonni magam abból a mun- ezután , követklezett.
gazdák derekasan ka/vették és kizetük jövőjének, boldogulásának ér- kából, amely összes dolgozótársaim ment el, de nem varrni tanitották, régi
veszik a részüket. Elismerést érdemelhanem
a
főnöknője
k
u
t
y
á
j
á
t
kellett
dekében. A Horthy-reakció évtizedei, boldogulását szolgálja. Egy kívánsánek az ujgazdák, akik minden igaerö
kéziszerszámmal
munkáljál',
a második világháború évei, amely gom van csupán, hogy bízzanak ben- sétáltatnia. Nagyon lealázónák érezte nélkül,
m á r történelem, a demokratikus u j j á , nem a munkástársaim, szeressenek és bántónak találta, hogy amikor az meg a djEmwtaráciától karpott földet.
Az ujgazdák erőfeszítéséi] meg kelépítés évei, amely történelem iesz. Ugy, ahogy én szeretem y őket, hogy emberek sokasága, köztük ő is, éhetene
könnyíteni ,a termelő bdziottiságofezett,
egy
kövér
k
u
t
y
á
t
kellett
dédelegyformán o t t találta a m a g y a r nő- sokat, nagyon sokat tudjak értük dolrvak,Sajnos, nem1 mindegyik
termeteket a súlyos
kötelességvállalásban gozói. Ha igy lesz, azt hiszem, nyu- getnie. Tizenöt éves volt, amikor be- bizottislág működik jól. A rosszul műkerült
az
egyik
textilgyárba.
MunkaÉheztek, nyomorogtak, dolgoztak, sok- godtan mondhatom m a g a m jó komködő termelő bizottsági, elmulasztja az
idő után tanulta m e £ a gyors- és iigaerő tervszerű felhasználását. Türi
szor férjeik helyett is, embertelen munistának.
gépirásí. A felszabadulás után kö- egyes, igaerőveü rendelkező gazdák gafel'ételek mellett Horthy-országban. A
aikáik kapzsiságukban egy
Tari Józsefné vetkező napokban került1 a rendőrség rázdálkodását,
könnyebb élet, a gondtalan nyugalom
hold föld feiszántásáért 2—2 és fél mákötelékébe.
|
[
.
[,.;
e'érhe,tetten á b r á n d részükre. Kegyet- j ölgyermekcs tápéi
parasztasszony.
zsa szemesterményt kérnek az ujgazd'átetót éa igy az ujgazdák — miután
Már
iskolás
korában
megkóstolta
a
— Miért lépett erre a pályára?
len faiánksággal Szinte testüket i a
terményük nincs — nem tudják fel— A felszabadulás előtt a rendőrség szántani és megfelelően megmunkáló t
posta, vérüket szívta a tőke. a földes- nyomorúságot. Tizenegy tevés koráföldjeiket. Az -i-gaerő'tulajdionos gazdik
úr
és mindkettő
szolgahada, a ban édesapja felültette a ló h á t á r a tagjai mind elmenekültek, aki itthon azonban ezzel nem sókat törődnek.
és
a
tüzőnapban
irányította
a
lovat.
müratet,
nem
mert
az
u
t
c
á
r
a
kilépni
dzsentri-bürokrácia, az Istentől és emEzeket a gazdáikat, meg kell rendsza1
bertől egyaránt elrugaszkodott csend- az ekekapa előtt. Tizenhárom éves Én szívesén siettem, segitségére azok- bályoani, mert ezek a nemzet egyetevolt, amikor először vett sarlót a nak a munkásoknak, akik a rend mes érdeke eliten vétenek. Nemzeti- érő r és rendőrhad.
dek na, hogy az ujgazdák idejében jói
kezébe és végezte e világ legneheA háború leírhatatlan szegénység- zebb munkáját, az a r a t á s t . Már kis- megóvására u j rendőrséget kezdtek el tudják végezni a szántás, vetés munI
í _ [
kálatait, .hcigy ezáltal több kenyeret
hez tapdva találta itt a m a g y a r pa- leány korában gyűlölte a munkátLa- szervezni.
—
Mik
a
'Jövőre
vonatkozó
tervei? tudjanak juttatni a nemzet asztalára.
raszt és munkásnők millióit, hogy nul, heremódra élő uri bitangokat,
— Tanulni szeretnék, hogy hézagos
még ké'ségbeejtőbb helyzetbe sodorja, A vasárnapi szórakozása nagyon siAz igaerőt tartó- gazdáknak is van
férjeiktől, fiaiktól megfossza őket. Az- lány volt. Annyi pénzt kapott az édes- marxista ismereteimet kiszélesítsem. jogoc panaszuk Mint ismeretes, a koeni és gazdasági szerszám javítása, vautáín jött a felszabadulás.' Kitosztott, anyjától, amivei elmehetett a sze- És még egy: olyan munkakörbe sze- lamint
a lovaik vasalása csak nagyobbretnék
kerülni,
ahol
még
többet
tem a j d n e m agyontaposott népet talált gedx Városi Színházba, a harmadik
memnyiiségü termény eltemében lehetséges. Sok gazdánál előfordul, hogy
itt. Pihenés helyett munkát, fokozot- emeleti állóra. A földszinten először hetek a munkásosztály érdekében.
nem tudja merijaváititatni elpusztult gaztabb erőkifejtést követelt az egyén a felszabadulás után ült, egy politikai
dasági szerszámait és igy a szántásH a v a l e c z Istvánné vetés
ás közösség érdeke egyaránt. A ma- gyűlésen. Határtalan boldogság fomunkálatadnak folytatása leküzdgyar dolgozónők éppúgy, mint a fér- gott el — mondja —, hogy megérhet- a MKP nagyszegedi pártbizottságának hetetlen akadályokba ü'.közik. Eme a
fiak nein a pihenést keresik, hanem tük azt az időt, amikor egy egyszerű nőtitkára. Egy a sok közül, aki m á r jelenségre ezúton hívjuk fel az illetéa munkát. Érezték, tudták, elérkezett! paraszt is odaülhet ahova azelőtt csak régén politizál, aki régen felismerte, kesek figyelmét.
Sürgős intézkedésre van szükség,
-az. ideje, amikor maguknak dolgoz- azok ülhettek, akiknek dőzsölésből áll milyen óriási jelentősége van a nők
mert
különben veszélyben forog! a n e m .
nak. Eljutottunk odáig, amikor inár az é'etük. Szeretett volna mindig na- 1 elszabadítása szempontjától, ha polizet
kenyere,
meglassul áz újjáépítés
eredményekről is beszélhetünk. A dol- gyon tanulni, könyveket olvasni. Csak tikai kérdésekkel foglalkoznak. Mint
t e m p ó j a és m e g h o s s z a b b o d i k a m a gozók ünnepe, m á j u s elseje kettőzöta r r a tellett, hogy az ócskapiacon régi gyereklány felfigyelt a munkásmozga- gyar nemzet szenvedése. A sok akat e n ünnepe, a kettős értelemben ellomra. 1920-ban a 'textilszakcsoport dály ellenére Szeged egyes vidékén
Tolnaikhoz jusson.
nyomott dolgozó nőknek. A sok név— Nem tudom kimondani, milyen elnöke volt. 1926-ban bekapcsolódott és az egyes falvakban, igy elsősorban
telen hős a n y a és leány közül érdemes
boldog voltam — igy kezdi a felszaba- az illegális politikai mozgalomba. A Tápén az őszi vetesek 100 százalékod
bepillantani egynéhánynak az ifjútavaszi
dulás után történteket mesélni —, nehéz, nyomorúságos évekből egyet- eredménnyel végződtek. A
ságába, amely nem volt, a jelenébe,
amikor láttam, hogy
Magyarorszá- len szép emléke maradt, amikor az szántás-vetési munkálatok is kielégíamely küzdelmes és meghallgatni, migon megszűnik a koldussors a nagy- elvtársak illegális pártügyben Buda- tően haladriak, minden remény megiyen erős hittel hiszik, hogy a jövő
birtok felosztásával. Ha a parasztok pestre küldték fontos ügyek elintézé- van arra, hogy idejében be is fejeződaz övék, dolgozó m a g y a r nőké. Bánaaz orrukkai t ú r t á k volna a földet, ak- sére. Magatartása miatt a munkálta- nek. Természetesen e z .eken a helyetukban és örömükben egyaránt benne
kor sem tudtak volna annyit össze- tók feketelistára tettek és igy állan- ken a termelő bizottságuk feladatuk,
v a n a paraszti és munkásnők egészékaparni, a m i t ő l megélhetnek. Életem dóan hánykolódott egyik munkahely- hivatásuk m a g a s l a t á n állanék. Számnek keserve és boldogsága.
"legnagyobb élménye volt, amikor a ről a másikra. Ez azonban nemhegy baveszik a szántás, vetési munkák
Kommunista P á r t nőgyülésén felszó- megtörte volna, de megerősítette poli- mennyiségét, az igaerő számát, azt
N a g y g y ö r g y Mária laltam. A parasztság, különösen a tikai hitvallásában. 1942-től a vasipar- tervszerűen elosztják, hogy idejében
a szegedi kenderfonógyár üzemi bi- nők soha n e m voltak abban a mód- ban dolgozott. Egyetlen nő volt Sze- m e g t ö r t é n j e n e k ugy az őszi, mint a
szántás-vetés
munkálatai.
zottságának t a g j a , n e m szivesen em- ban, hogy egy ilyen ünnepségen réezt- geden, aki ilyen nehéz testi m u n k á t tavaszi
A
r
r
a
is
felügyelnek,
hogy
egyes k a p végzett.
1945
októberében
lett
a
p
á
r
t
lékszik gyermekkorára. Korán éreznie vehessenek. L á t t a m a jelenlevők arzsi
igareröiulajdonos
gazdák
n e zsanőszgrvezője.
Erről
igy
beszél:
kellett mit jelent szegény ember gyer- cán, mennyire örülnek a felszólalá—
Azóta,
hogy
ezt
a
munkakört
rolhassák
meg
az
ujgazdákat.
Tosomnak.
Igaz
szeretettel
voltak
hozmekének lenni. A tanítónő a r r a használta, hogy p i a c r a küldte kosarait zám és éreztem, hogy most tényleg betöltöm, még jobban megerősödött Ivábbá ellenőrzik a munka minőségé:,
cipelni és év végén az értesítőjébe együtt ünnepelünk, egymásnak örü- t e n n e m a hit, hogy csak foglalkozni j és menetét. Az akadályok l e g y ő z é s ?
b e r a k t a a négyese klet. Pedig szeretett lünk. OÍyanok Voltunk, mintha mind- kell, nevelni kell a nőket és éppen u l á n elmondhatjuk, ahol a demokrátanulni és jól is tanult, m e r t amikor n y á j a n testvérek lettünk volna. Még ugy tudnak politizálni, mint a férfiak. jcia erős, megnyerjük a kenyércsatát.
másik tanítót kapott, egyszeribe szin- csak azt akarorp mondani, hogy mi,
jeles lett. Petőfi verseit olvasta é s parasztok azzal is szolgáljuk a deés
Szent István
igy alakult ki benne égy világnézet, mokráciát, hogy bevetettük az utolsó
T á p s z e r m ű v e k Rt.
tereikor még munkásmozgalomtól n e m d a r a b földünket is és nem hagyjuk,
hogy
a
gaz
megegye
a
vetéseinket.
is hallott. A kapitalizmus j á r m á b a —
Szegedi főraktára Margit-utca 23. Telefon: 1 - 5 5 ,
mondja — igen fiatalon fogtálé be. Szeretném, h a jövőre, ha az u j Íréért,
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Világnézeti szinház Szegeden

munka után a sport minden izmot
működtet é s fejleszt, ellenállóképesebbé téve a szervezetet. Tehát a
A S z e g e d i Nemzeti Szinház i g a z g a t ó i n a k tervei a k ö z ö n s é g világnézeti sport akkor szolgálja az egészséget,
minél többen é s rendszeresebijen
n e v e l é s é r e é s a népi t ö m e g e k n e k a szinikniturába való bekapcsolására ha
űzik. Hogy e z elérhető legyen, sokat
(Szeged, április 30.) A mimká-sá- ratikus témavilágából a néphez való ra törekszem, hogy minél előbb, lefae- kell harcolnunk érte.
goi a kultúra részesévé, hordozójává leszállást jelentette mind szövegben, tőleg már a következő szezonban btv
Ezt a harcot a n p n k á s sportegyesükell tenni, hO|gy ezen a téren is meg- mind a zenei stílus és tartalom átala- mutathassuk Kodály Háry Jánosát és
letek m á r évtizedek óta vívják. 1908történhessék magasabb életszínvonal- kításában. Ahogyan kiszorul a mű- a SzcketyfOiiót.
ban alakították meg a szakszervezera való emelkedése. A munkásság fajból az arisztokratikus ízlés úgy
— A közönség vonalán van még tek turisztikai csoportjukat. Ettől a z
kiíltúrális életszínvonalának emelésé erősödik a népi irányzat. Arra kell
re kitűnő eszköznek látszik a szín- törekednünk, hogy ez az irányzat mi- tennivalónk — mondotta végül Vaszy időtől kezdve a munkásSport pályája
Viktor. — Itt ugyanaz a teendő, műit
ház, amely ha jól tölti "be hivatását,, nél
erőteljesebben
kibontakozzék,
a legfontosabb tömegnevelő tényező mert a régi zenei és szövegbeli téma- a művészi vonalon. Be kell vezetni a felfelé iveit. Sorra alakulnak a niunlehet. Másrészt a mai színház a r r a is világ a műfaj elsatnyulásához, elha- zeneművészet berkeibe az eddig ki- kás sportegyletek ujabb é s ujabb
hivatott, hogy a elvtelen polgári szín- lásához vezetne, míg a népi irányzat, rekesztetteket, a munkásságot és a szakosztályokkal. A munkás sportoműirodalom és operettkultusz emlőin ú j szövegbeli é s zenei témavilág fel- parasztságot. Meg kell tanítani őket,
nevelt úgynevezett középosztálynak a tárása pedig a műfaj reneszánszát hogy a zene nemcsak szórakoztat, lók ezreit foglalkoztatják, de támogahanem üdít, pihentet és kultúrát ad. tásban sohasem részesültek. Mindig
munkásság igényei kielégítésével párBizonyítja ezt a Szovjetunió és Meg kell nyernünk a népi rétegekei a
huzamosan világnézeti átnevelést ad hozza.
népeinek operairodalma. A Szovjet- komoly zene számára. H a másként Önmagukra voltak utalva. 1932-ben a
jon. OWájius 1 ünnepe alkalmából fel- ben
az elmúlt két évtized alatt ha- nem megy a dolog, utánuk kell men- bécsi munkásolimpiászon 600 magyar
kerestük a Szegedi Nemzeti Színház
talmas,
végtelenül gazdag népi ope- nünk a gyárakba, a falvakba, olcsó munkássportoló v e t t részt, akik egyigazgatóit, hogy megkérdezzük tőlük,
látják-e ennek a dolognak a fontossá- rairodalom fejlődött ki. Innen várjuk munkás-bér let rendszerrel kell őket be- iől-egyig s a j á t költségükön utaztak.
g á t és vannak-e elgondolásaik, terve- az európai és az egész világ opera- vinni a színházba. Errevonatkozólag Tudvalevő az is, hogy nőket legelőször'
ik világnézeti színház kialakítására, irodalomnak megújhodását. Nekünk, már tárgytaltam is a szakszervezeti
másrészt a munkásságnak a színház- magyaroknak megvan az alapunk en- tanáccsal és jövőre feltétlenül meg- a munkás sportegyesületei: sportoltattak, ők voltak az elsők, akik felszabahoz való kapcsolására vonatkozólag, nek az irányzatnak kibontakoztatásá- szervezzük a dolgozók bérletét.
ami eddig egyáltalán nem, vagy csak hoz. Bartók és Kodály megmutatták
ditották a nőket a polgári feszélyeIgy
gondogkoznak,
lg}'
terveznek
a
nagyon tétova módon, rendszertelenül az utat, amelyen a magyar zenedrá- szegedi színház vezetői a világnézeti zettség. alól.
ma
elindulhat
é
s
kifejlődhet.
E
r
r
e
az
történt.
Kétségtelen, hogy a ma s p o r t j a a
alapra kell építeni é s ezt a vonalat színházról, a népi rétegnek a színiSzeret- tömegsport. Ez a d j a meg a lehetősékell í'S követnünk zenei téren akkor, kultúrába ' bekapcsolásáról.
L e h o f a y Á r p á d i g a z g a f é amikor a művészi nevelés mellett vi- nénk hirini, hogy elgondolásaikat
get a r r a is, hogy kifejlődjék az egésza következőket mondotta kérdésünkre. lágnézeti nevelést is akarunk adni a meg is tudja majd valósítani.
séges minőségi sport is. Ennek beveszegedi
közönségnek.
Éppen
azért
ar— Minden szándékom és törekvéSZÁSZ FERENC
zetése pillanatnyilag talán a minőségi
sem az, hogy a Szegedi Nemzeti Színsport rovására megy, de m i n t a
ház a kor szellemét tükröző színház
legyen s ezen a módon magához kapSzovjetunió sportja megmutatta, a ,
csolja a munkásság, sőt a parasztság
legrövidebb időn belül h a t a l m a s fejUtáiuS
1
széles tömegeit, másrészt a oeioin
lődést mutat és túlszárnyalja azokat,
olyan müsorpolitikát folytatni, amiakik a régi sportszellemben sportolnek révén a publikum nemcsak iroSzabad nemzetnek szabad májusa!
dalmi é s színpadmüvészeti ízlésnek
tatnak. Nem véletlen áz, hogy a sport
kiművelését kapja meg, hanem világFőlturó pórnak van immár jussa.
terén a legelső helyen a Szovjetunió
nézielti nevelést i s kap. Ugy gondolom
áll. Az. amit a »szépség ünnepe* ciEltűnt a jobbágy, veie a zsellér
első dolgunk lesz a szegedi színipamü
film elénk t á r , a z az eredmény,
don az emberiségnek azokat a nagy
Van jog, szabadság, lesz fehér kenyér.
szabadszellemeit megszólaltatni, akik
amit a szovjet csapatok egymás u t á n
zseniális alkotásaikkal a mindenkori
a világ legjobb csapataival szembem
A kalász már az 6 földjén érik
forradalomnak zászlóhordozói. A moelértek, csak ott lehetséges, ahol a tödern külföldi és hazai irodalomnak a
Árendát érte többé nem kérik.
megsporton keresztül fejlődik k i a
ma uralkodó világnézeti
irányokat
Vígan köszönti dalos pacsirta
sugárzó müveire helyezendő emellett
minőségi sport is.
a hangsúly. A nagy orosz, angol, néFöldjét az uj jog nevére irta.
Ná'unl: a különböző munkásegyesü-.
met, skandinav realistákra gondolok
letek a tömegsport szempontjait f i itt elsősorban, de az egészen modergyelembevéve, a kereteket felállítotIspán, földesúr mondta a végszót
nekre is, akik részben a munkásság
soraiból kerültek ki, részben pedig a
ták. Megalakítottál: a különböző szakSenki sem emelt ellene vétót
munkásságnak írtak. Ezeknek az ólosztályokat,
lehetőségeket teremtettek
Nem kiskirály a főszolgabíró
gomdalásoknak megvalósítására voa legkülönbözőbb sportágak üzéséhe.z,
natkozó terveim régen készen vanNem lesz több gyerek éhkoppon siró.
kitűnő edzőket és szakembereket állínak, az idei szezonban azonban részben a késői kezdés, részben a hosszú
tottál: a szakosztályok élére, hogy
Föi hát munkára, föl uj földesúr,
téli kényszerszünet miatt jóformán
ezzel lehetőséget n y ú j t s a n a k a dolsemmit sem tudtam megvalósítani 'beAzé
a
szántó,
aki
földet
tur.
gozó
munkástömegek " sportolására.
lőlük. Nagy akadályozója a tervek
Most a keretek megtöltésén a sor. Ez
Néki kék az ég, a rét néki zöld
megvalósításának az anyagiak hiánya. Nagyon sok darabot azért nem
a munka is folyamatban van. Azok az
Áldott legyen a huzatermő föld.
tudunk előadni, mert nem tudjuk bizr
emberek, akik ezen az elnyomatásban
íosítani a megfelelő kiállítást. RemélDettre Béla.
és
a felszabadulás u t á n fáradtságot
jük azonban, hogy a helyzet mindinnem kiméivé dolgoztak, rövid időn
kább megjavul és a jövő szezonban
megkezdhetjük a tervek megvalósítábelül látni fogják, hogy m u n k á j u k
sát. Hiszem, hogy megtudom valósinem volt hiábavaló, m e r t az p muntani azt a kedvenc gondolatomat is, |
k á j u k hozza meg a z egészséges mahogy az üzemek munkássága számára
gyar sportot, a m a g y a r munkássoprkint munkahelyeiken előadó délutánok i s a j á t í t h a t t a k tot, amely még sok dicsőséget fog
Akadnak még m a is tekintélyes egyes sportágakat
k a t rendezzünk é s a vers bűvös szavával igyekszünk a munkást a szín- számmal Szegeden olyan sportveze- maguknak és a munkás sportegyletek szerezni a népi Magyarországnak.
házhoz édesgetni s igényes műélve- tők, akik a sportot teljesen elvonat- gúzsbakötése is a múlté. Vájjon a z
Tóth Róbert
zetre szoktatni. Szándékomban van
olcsó munkásbérletrend szert i s beve- k o z t a t j á k a politikától. Szerintük csak nem volt politika, hogy azokat a a
a politikamentes sport
egészséges. egyesületeket, amelyek a dolgozó tözetni.
- MaDISz-HIREK: A szeAkik igy. beszélnék, azok sem a de- megeket sportoltatták, háttérbe szorí- g e d i M a D I S z 111. s z é n b á n y á s z Vaszy Víklor
mokráciában. sem a Sportban nem tották, utat ^engedve a fennálló renz e n e i g a z g a t ó n a k látnak a nemzet szempontjából széles det kiszolgáló, üzleti alapon működő r o h a n / b r i g á d j a c s ü t ö r t ö k reggel i n d u l . G y ü l e k e z é s i é l 8-kor
tettük ftel ezután kérdéseinket. Vaszy távlatokat a m a g y a r "nép boldogulá- sportrészvénytársaságoknak.
Csak a n a g y á l l o m á s e l ő t t .
igazgató a r á annyira jellemző állan- sára. Akik igy beszélnek, gondolkoz- olyanoknak nyújtottak sportlehetősédó aktivitást sugárzó
lelkesedéssel
válaszolt a zenei vonatkozásban ezt a zanak egy kissé, nem maradt-e meg get, ajkik üzleti szempontból kielégíbennük tulsok a gnult ideológiájából? tették őket. A többieket pedig a sportémakört érintő kérdésekre:
— Az operai műfaj tartalmi anya- Ha a demokrácia, a z u j rend szel- tolási lehetőségektől megfosztva tétg a nagyrészt már kimerült — mondot- leme csak egy kissé "áthatotta volna lenségre kényszeritették é s ezz®l a
ta — másrészt kimeriilöben van, mert
gépcserép eütünt az a világ, megsemmisültek őket, tudniok kellene, hogy a sport sportot luxussá tették. Ez a rendszer
azok a társadalmi osztályok, amelyek a demokrácia szerves része. A ma- a tehetséges munkássportolók ezreit
táplálták. A műfaj ú j tartalommal va- g y a r dolgozók a demokrácia kiszéle- szorította h á t t é r b e a m a g y a r sport
és t é g l a g y á r .
ló megtöltése, továbbfejlesztése csakis sítése és megvédése érdekében politi- rovására.
úgy képzelhető eL, ha népi vonalra,
A magyar dolgozóknak a nehéz
Alsóvárost feketeiöidek "ló 13
általában a dolgozók lelki é s fizikai kái harcot vivnak, t e h á t e z alól a
problémáinak vonalára állítjuk. A m a g y a r sport sem v o n h a t j a ki ma- munka u t á n a sport felüdülést jelent.
nép problémáiba való belekapcsoló- gát, m e r t a n^pi jogoknak ezen á sí- A por és a korom u t á n a mozgás, a
dást szolgálta már bizonyos fokig a kon i s érvényesülni kell. Elmúlt a z levegő é s a napfény az egészséget
Telefon: 4 - 9 4 > x á m ,
Zienei verizmus. A Carmen, a Parasztaz
idő,
amikor
a
tehetős
íicsurok
szolgálja.
A
néhány
mozdulatból
álló
%wöeül«t a régi operairodalom arisztok-

Munkás-tömegsport

Kertész

MOLNÁR

halászcsárda

megnyílt az ujszegedi Eifel vastoronynál

Állandóan friss halak, hideg italok. — Délután 4-től

Lakatos

Géza és cigányzenekara muzsikál. — Hangulatos terrasz.

1946 m á j u s

S

P

1

O

7

D É L M A G Y A R O R S Z Á G

R

T

Alberti József beszámolója a SzAK
erdélyi portyájáról
Beszámoltunk a Szeged AK jóisikerült erdélyi portyájáról és közöltük az eredményeket, most pedig
itt adjuk Albert Józsefnek, lapunk
munkatársának, a Szeged kitűnő
kapusának összefoglaló beszámolóját. Alberti portyajelentése a kővetkezőként szól;
— A Szeged AK csapata a húsvéti ünnepeket — mint köztudomásu — Temesváron töltötte, kedden Lúgoson, csütörtökön pedig Aradon szerepelt. A mérkőzéseken a csapat remekül játszott, amely jó
propagandája volt a magyar és szegedi
sportnak. Különösen értékesek az elért
eredmények, ha tekintetbe vesszük, hogy
a piros-feketék szombaton nem tudtak a
határon átjutni és csak közvetlenül az első
mérkőzés előtt érkeztek Temesvárra. Öt
nap alatt négy mérkőzést játtszottak és
ezeken három győzelem és égy vereség
az eredmény. A helyi lapok nagy terjedelemben foglalkoztak a magyar csapat mérkőzéseivel. A többi között az Aradon megjelenő „Jövő" cimü demokratikus magyarnyelvű lap sportkiadása a kővetkeződben
jellemzai a csapatot: „A Szeged technikás együttes, van
rendszerük és
szép lapos
passzokkal
játszanak",
A főcímekben is hatalmas betűk hirdetik,
hogv „Orkánszerü szélviharban, szitáló
esőben, biztosan győzött a magyar csapat
Temesváron". Különös értéket biztosit a
a portya mérlegének az a tény, hogy a
szegedi fiuk sportszerű magatartását mindenütt a közönség lelkes tapsai kisérték
és a futballrajongók vetélkedtek a fiuk
vendégül látásában. A játékosok teljesítményeiből a négy mérkőzést összegezve,
Szabó játéka emelkedik ki. Végig egyenletesen, jó teljesítményt ünyujtott. Utána
Hernádi kövelkezik, ő különösen Temesváron játszott jól és később is, csak fizi-

kuma miatt nyújtott halványabb teljesítSzAK—Erso MaDISz. A SzAK ma
ményt. A meglepetés Báló egyenletesen Budapesten játszik banok t az Ersojó játéka volt, visszajátszotta magát a MaDlSz ellen "a kővetkező csapatösszecsapatba és góljai, jó fejesei sokszor ra- állításban : Bakó — Szabó, Gyuris — Kogadták tapsra a közönséget. Ladányi és lozsi, Kakuszi. Baróti — Báló, Ladányi,
Vörös végig egyenletesen jó teljesítményt Vörös, Hernádi, Nagy. Szőca gyomormérnyújtottak és talán csak a nagyszámú gól- gezése miatt nem szerepelhet.
helyzetek kihagyását lehet rovásukra írni.
A Tisza atlétáinak kitűnő szerepA fedezetsor végig egyenletesen ját- lése Budapesten. Az országos mezei futószott és jó közepes nívón mozgott a já- bajnokságban a legkiválóbb magyar hosz
tékuk Nagv előnyük, hogy a földön ját- szutávfuiók részvételével megtartott 10000
szanak. Kolozsit gólképessége dicséri. méteres versenyben a Vasas és a TestNagv Anti rutinjával egyike volt a legjobb vériség mögött a harmadik helyezést érlék
teljesítményt adó játékosoknak, A két ka- el a Tisza atlétái. A kitünö eredmény az
pus adós maradt a bravúrokkal. Ludas sok atléták és vezetői!* céltudatos előkészítő
labdát kiejtett. E sorok irója egy mérkő- munkájának eredménye. A most vasárnap
zésen és egy félidőben jutott szóhoz. Galgóczi és Szokoli közepes teljesítményt
nyújtottak. A vezetőket is dicséret illeti
hogv fáradtságot és áldozatot nem kiméivé
nyélbeütötték ezt a portyát, amelyen a
Szeged AK hiven az előlegezett bizalomhoz jól szerepelt és öregbítette a magyar
Első Magyar Serfőzde
sport hírnevét külföldön.

megtartott, az óbudai hegyekben lefutott
15 km-es 3-as csapatversenyben az óbudai BSoE után az A-csapat második, a
B-csapat pedie harmadik heyezést ért el,
megelőzve a Vasas, a Postás, az UTE és
az Eiöre kitünö csapatait. Az egyéni verseny kellemes meglepetése, hogy Szécsi
József, a feltörő utánpótlás legnagyobb
Ígérete 55 perc 02 mp. eredménnyel a
második helyezést érte el.
A Szegedi Mnnkás Testedző Egyesület a makói bajnoki mérkőzésre autóbusszal megy át Makóra május elsején.
Kevés számú utas jelen kezhet d. u. 2-kor
a SzMTE Hunyadi-téri pályáján az indulásnál.

DREHER—HAGGENMACHER

'i

1
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Május 1 i sportműsor
Á szegedi alosztályban teljes labdarugóforduló lesz május l-én. A részletes
program a következő:
Hunyadi-tér: Fél 6-kor SzFIE—HTVE
1. o. bajnoki (Csányi), fél 4-kor TűzoltókRendőrség 11. o. (Barcs), fél 2-kor SzMTE
11—Postás 11., 11. o. bajnoki (Bodor) fél
12-kor SzFIE ifi—HTVE ifi bajnoki (Orosz),
fél 10-kor Barátság—Móra 11., 11. o. bajnoki (Molnár).
Újszeged: 5-kor UTC—Postás 1, o.
bajnoki (Simonyi).
Vasutas- stadion: Fél 3-kor Tisza 11.—
MMTE 11., 11. o. bajnoki (Bihal), 10-kor
Toldi 11.—Lemezgyár (Schlesinger).
Vidéken:
Szöreg: Rákóczi—Móraváros (Weinfraub). Makó: MVSE-SzMTE (Kern).
Hódmezővásárhely: HMTE—Toldi (Rea),
Dorozsma: DFC—SzATE (Adányi).

Telefon: 550.

SZÍNHÁZ •

Rt. sőr- és likőrlerakafa

SZEGED

MŰVÉSZET

Kamarazenekari bankverseny az
Uja&giróotlkomban. Az Ujságiróotthon
vasárnap délután fél 6 órakor az operatársulat tagjaiból alakult kamarazenekarral
magasnivóju klasszikus hangversenyt rendez. Közreműködnek S. Paop fulia (ének),
Pető Györgv (hegedű). Műsoron: Veracint—Váradi,
Mozart (hegedűverseny),
Hatidei, Luhv, Romeau, Sokolov müvek.
Vezényel: Váradv László, az operatársulat
karnagya. Belépés csak tagoknak és hozzátartozóknak.
A „Válás ul&a" a Nemzetiben. A
színházi iroda jelenti: A Nemzeti Színház
kővetkező prózai bemutatója Alexandre
Bisson „Válás után" cimü komédiája. Bisson Seribe és Sardon kortársa, a mult
századi francia bohózafirás kiemelkedő
alakja. Komédiái és vaudeville darabjai a
helyzetkomikumra épített, a jómódú polgárság életfelfogását fükrözö francia vigjátékirás példái. A „Válás után" a budapesti Nemzeti Színház állandó mflsordarabja volt. A darab főszerepeit Lehotay
Árpád, Kómives Erzsi, Majláth Mária,
Dévay Hedvig, Kozák László, Benkő Miklós é<= Bakos Gyula alakítják. A csütörtökön fél 7 órai kezdettel először szinrekerülő bohózat sok kacagásra ad alkalmat,

STÚDIÓ ÉTTEREM
Somogyi-utca 14. — Záréra
mindennap éjjel 2 érakor.

R A D 1O

Telefon: 550.

díapjesti látnivalók. 8.15 Hanglemezek.
9.00 A posltiászieniekar játszik. 10.00 Hírek. 10.10 Hanglemezek. 10.30 Kereskedelmi középiskolai tanulók rádáóoktatása. 12.00 Déli harangszó, hirek. 12
óra 15 A Nemzeti Segély közleményed.
12,30 Zongora. 13.00 Előadás. 13l15
Jazz. 14.00 Hirek. 14.10 Vöröskeresztközlemények. 14.20 Ahol a „Magyar
Nemzet" készül. 14.35 Roósz Emil szalonzenekara játszik .15.15 Rádiódskoia.
15.55 Műsorismertetés. 16.00 Hirek. 16
óra 10 A múzsák nem hallgattok. 16.30
Fodor János operarészleteket énekel.
16.45 A Magyair-Szovjet Művelődést
Társaság műsora, 17.00 Pérthiradó. 17.10
Neogirády Magda zongorázik. 17.40 Előadás. 18.00 Hirek. 18.05 Vöröskereszltiközteményék. 18.10 „Dózsa" történelmi
dráma 3 felvonásban. 20.00 Hirek,
sporthírek 20.20 Jazz. 20.50 Hirek és
krónika orosz nyelvenü 21.00 Müsörismertetés. 21.05
Vöröskereszt-közlemények. 87.15 Fontos kérdésiek — érdekes válaszok. 21.35 Keríngök. 21.50
Hirek és krónika angol nyelven. 22.00
Hirek. 22.20 Könnyű dallamok. 22.45
Hirek franaiia nyelven. 23.00 Napi! hírösszefoglaló. 23.10 Rádiókereső hírszolgálat.
Mindenkinél többet tizet

aranyért, ezüstért,
tőrt, darabos, fazonáruért

„Csi-Ko"
arany-, ezüstműves, é k s z e r é n
Ötvös, disz- és nemesiémáruüzem
Oroszlán-u. 6. (Udvarban).

SZERDA, május 1.
6.30 Falurádió. 6.45 Műsorismertetés. 7,00 Májusi köszöntő. Vörös Sári
és Varga Imre magyarnótákat énekelnek. 8.00 Május 1 története. Előadás.
8.15 Ki mit szeret. 10.00 Hirek. 10,10
Liszltf IX. magyar rapszódia- 10.20
TEHERAUTÓHelyszíni közvetítés az ünnepi felvonulásokról a Hősök teréről'. 11.40 HerFUVAROZÁS
nádi Rajos zongorázik. 12.00 Déli' haAZ
rangszó. „Ma egy éve". A szabad Magyar Rádió megindulása. 12.15 Szőke
E G É S Z ORSZÁG
Tibor kamarakórusa éneklel. 12,36 „MáTERÜLETÉRE
jusi varázs". Előadás. 13.00 „Régi májusok". 14.00 Hirek. 14.10: Vöröskereszt-közleményék. 14.20 Száll az ének
saájról-szájrai M.35 Hernády Manci
és Pécsi László énekel. 15.40 Szabadi
Május a Ligetben. 15.55 Műsorismertetés. 16.00 Hirek. 16.10 „Örök május
— szabad május". A Székesfőváros
Elektromos Müvei énekkara énekel.
17.30 Angolparki szabadszinpad műsora. 18.00 Hirek. 18.06 Vöröskeresztközlemények. 18.15: Vattát Szabó GyuKizárólagos fuvar!elvélel s
la magyarnótáfcait énekel. 19.00 A ir Rámájus a
Ligetben. 20.00
H ®k, SZENT ISTVÁN-TÉR 2.
sporthírek. 20.20 „Féltékenység" RáTelefon 2-33. — Éjjel 153.
diójáték. 20.50 Hirek és krónika orosz
nvelven. 21.00 Műsorismertetés. 21.05
Vöröskereszt-közlemények. 21.15 Vidám
májusi muzsika. 21.50: Hirek és kró- Dégel Károly és zenekara
nika angol nvelven. 22.00 Hirek. 21.15 május l-én este 8 órai kezdettel reggel
Előadást 22.35 „Egy kfc hangulat".
5-ig tartó műsoros
22.50 Hirek és krónika francia nyelven. 23.00 Napi hírösszefoglaló. 23.10
Rádiókereső hírszolgálat.
a Ratlay-vendéglő összes helyiségeiben,
melyre Önt é? kedves családját szeretettel
CSÜTÖRTÖK, május 2.
meghívja a Rendezőség.
6.30 Falurádió. 6.45 Hirek, mtisorTáncverseny.
ismertetés. 7,05 Reggeli zene. 8.00 Bu_ Szépségverseny.

MATEOSZ

Y M I M A L Y
ÁSPÁ

pontos,
meg&izUató!

májusi bálát rendez

Szeged,
K ö l c s e y - u t c a 4-

A Rókusi Konzervgyár
állandóan vásárol f r i s s f ő z e l é k e t ,

gyümölcsöt

Vállal konzervkészítést bérfeldolgozásban.
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Szakszervezett hirek

Hivatalos

Kérem az OTBA fogorvosokat, hogy
pénteken 1 órakor dr. Csiky rendelőjében
jelenjenek meg.
Az Orvosok Szabad Szakszervezete május
3-án, pénteken déiután fél 6 órakor a
bőrgyógyászati klinika tantermében tudományos ülést tart.
Munkanélküli lakatosokat, ácsokat és
segédmunkásokat a szakszervezet közvetít
az algyői hidepitéshez. Jelentkezés a titkári irodában (Dózsa Győrgy-utca 8.
II. emelet bal.)
Munkanélküli kovács, aki a lópatkoláshoz is ert, jelentkezzen a szakszervezet
titkári irodájában (Dózsa György-utca 8).
A képzőművész szakszervezet hirei: A
képzőművészek szakszervezete értesiti tagjait, hogy hivatalos áron müvészfestek
kapható a titkárnál. — A képzőművész
szakszervezet felhívja tagjait, hogy tizezer
adópengő tagsági diját május 3-ig feltétlenül fizesse be. — Junius elsején megnyílik a Munkácsy-szaion, mint a magyar
képzőművészek értékesítő boltja. Ide minden képzőművész szakszervezeti tag három képet adhat be eladásra.
A Pénzügyi Alkalmazottak Szakszervezete felhívja minden tényleges és nyugdíjas tagjat. hogy elmaradt tagdijaikat haladéktalanul rendezzék. Aki tagdíjhátralékban van. tagsági jogait nem gyakorolhatja.

ARANYAT

briliáns

ékszereket

magas áron vásáról

lACZKÓ
órás ék ékszerész

Kárász-utca 14. (Del-Ka mellett).

Közellátási közlemények
Dohányjegyek kiosztása. Szeged
város területén a dohányt es dohánygyártmányokat a pénzügyminiszter rendelete
érteimében május l-iól jegyre szabad forgalomba hozni. Dohánykisárusok elsőiznen utalvány vagy jegy nélkül kapnak ellátmányt a dohanyarudáktól, ezentúl pedig
kizárólag az áhaiuk beszedett jegyekre.
Dohányjegyre jogosultakba életévtől Kezdve
a férfiak A jegyek a Közellátási hivatalnál az életkor megfelelő igazolása mellett
az alábbias szerint vehetők át; május 2-án
az A—Cs, 3-án a D—Gy, 4-én H—1, 6-án
K—L, 7-én M—N, 8-án O—R, 9-én S—1,
10-én U—Zs utcában lakók. Elmaradottak
11 és 13-an. A jegy ára 300 adópengő.
A tanyai lakosoK a tanyaközpontokon
kapják meg jegyeiket az ott kihirdetett
soriend szerint. A jegyek bevállásat a külön közleményekből es a dohánykisárudakban kifüggesztett hirdetésekből értesülnek az éidekeitek.
Petróleum árat literenkint 5,820,000
pengő.
Cukor ára: 120 milió pengő kilogramonkint.
Gyula ára: 1,500.000 pengő dobo
zonkint.

Arzola, Porzol,
Futor, P e k k
legolcsóbban

SZEREDAINÁL
Kárasz-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.

A Délmagyarország
telefonszámai:
Szerkesztőség: 4 9 3 . é s 1 0 3 .
Kiadóhivatal: 3 2 5 . Kárász-u.6.
764/2-1946. Hirdetmény. Szeged város elsőfokú közigazgatási hatósegának
1083111946. ki. sz. alatt kiadott felhívását,
amellyel a hatóság az utcai legeltetést
megtiltotta, hatálytalanítom. Felhívom azonban a város allattartó lakosságát a 764|11946. polgármesteri szám aiatt kiadott hirdetményre, amely a joszagoknak a köz
legelökte való kiváltását szabályozza, hogy
a nagyobb jószágokat feltétlenül a köziegelokre váltsák ki, mert az utcákon es
köztereken, parkokban való legeltetéssel
a varosnak és ezzel együtt a köznek igen
nagy károkat okoznak. Dénes sk., polgármester.

rnty^AA^a^^nii
a szervezett

?

A népjóléti miniszter 100.690—1946.

Könyv-, saessemő-, papirkeraskadés. Iskolai cikkek, nyomtatványok. Töltőtollak, fényképalbumok é s Írószerek
raagyraktára* Könyvkőtőiizem a legszebb és legjobb munkák elkészítésére.

B'éupaú

Kárász

u t c a 5.

Mu*tUa&ok

Antfag&e&o&km'é,

wet&

és éüékcsiía S&avctUmcée
AttUta-uha

19. —

5—8(7.

APRÓHIRDETÉSEK
Foglalkozás
M. Mayer Lujata iskolájában május
hóban uj gyorsirási es helyesírási tanfolyamok nyílnak. Horváth Mináiy-utca 3.
ipartestület.
Fiatal bejárónőt koszttal felveszek.
Kölcsey-utca 10, föidszmt 3.
Gyermekszerető mindenes főzőnöt
felveszek. Dr. Nussbaum, Püspök-utca 12.
Cipészsegédeket természetben es
órabér fizetéssel telveszek Horvátn cipész,
Kigyó-utca 3.
Famegmunkáló gépmunkást azonnalra felveszünk Deák Késárugyár, Marxtér 11.
Clpőjavltást olcsón és pontosan készítek Poigar-utca 19, udvarban.
Gazdasági cseledet felveszek Pávavendéglő. Feketesas-utca 2, udvarosnál.
Bejárónőt a reggeli Órákra felveszek.
Dombi, Fodor-utca 38.
Sofőrtanfolyam megnyílt. Müller Béla,
Vár-utca 4. FeielOsség mellett vizsgáztat.
C s ő r e
Egy nyolchónapos süldő szemesért,
vagy cserepert, faanyagért elcserélhető
Tündér-utca 25.
Hizott sertést adok jókarban levő női
kereaparert, vagy mas élelemért Vásárhelyi-sugárut 105, Fodortelep.
Idei herét, terményt, hízót adok hasas
üszőért. Tápa, Kolozsvári-utca 2b.
Kévés nere es etetni való kukoricaszár elcserélhető eleiemért. Tápé, Dózsautca 93.
Malacot,/bakancsért, ruhaért, békebeli
kerékpárguiniert cserélek Tápé, Kolozsvári-utca 19.i
Egy Nyolchónapos süldő, burgonyáért
vagy szemesert dlcserelhetö. Baktói Kiskertek 12.
Négy katasztrális hold elsőrendű lucerna nyári termését cserébe adnám két
lóért és egy könnyű kocsiért. Érdeklődni
Kecskeméti Jáuos Sándorfalva, Homokpuszta, Kéri düiö 30.
Schunda cimbalom élelemért elcserélhető vagy eladó, Petőfi Sandor-sugárut 13.
Használt bútordarabok elcserélhetök
élelmiszerekért vagy készpénzért is eladók.
Korona-utca 11. földszint. Megtesinthetök
a délelőtti órákban.
Szép gyermeksportkocsi elcserélhető
élelelemert, Orgona-u. 2. Varga.
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Élelmet adok ruháért, edényért, drótért, ágyneműért. Perlmutíer, Báró Jósikautca 13.
2—íO HP 3x380 villanymotort veszek.
Farkas-malom.
Anté külső- és belsőgumit veszek.
Farkas-malom.
Agy, szekrény, asztal eladó. Kossuth
Lajos-sugárut 41, földszint.
Eladó egv pár női 37-es barna bagaria
íélcipö cukorért. Szentháromság-utca 23.

Rőzieméniyek

rend. alapján pótösszeirásra jekönyvesbolt IV/2.
lentkezni tartoznak be 1918 és a jelen

munkásság beszerzési forrása.
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3 kancacstké eladó. Kiskundorozsma,
Aradi-utca 5.
VUágos fél háló, szoba-WC aranyért,
borért eiadó, Tisza Lajos-körut 23, li. 7.
Kokszot veszünk Deák késárugyár,
Marx-tér 11,
Öthónapos süldő pénzért vagy terményért eiaaó. Borbás-utca 25.
Vas, aluminium és funérlemezeket veszek, élelemmel fizetek. Ugyanott egy férfikerékpár és egy ágy .elcserélhető. Datnjanich-utca 11, házmester.

Lakig
Elcserélném Békéscsabán összkomfortos, kétszobás lakásomat Szegeden
kettő- vagy üaromszobással. Brüsszelikörút 23.,
Elcserélném 2x2 szobás és 2x1 szo
bás hazamat szántóföldre, gyümölcsösre,
vagy szöliöre. Érdeklődni Feketesas-u. 17,
I, emelet 1.
Élelmet vagy szőnyeggarniturát adok,
aki lakathoz juttat Csuka-utca 21.
Kettő egyszoba-konyhás lakást elcserélnek hasonlóval. Pulc tábornok-u. 31b.
Zsírral dijjazom, ki kettő- vagy háromszobás lakható lakáshoz juttat. Brüszszeli-körut 23.
Szoba-konyhás lakás üzlethelyiséggel elesei élhető egy- vagy kétszobás kertes lakásért. „Pusztaszeri-utca 21, fldsz. 2.

Különfélék

háborús rokkanták, valamint azok,
akik a háború, vagy hadművelet köve'tikezltébein é t e r tójukat elvesztették
(özvegyek, árvák, vissza nem tért hat
di foglyok •hozzátartozói), akár megállapították már Igényüket:, akár nem és
az ideiglienles nemzeti koxmémiy 9085—
1945. M. E. sz. rendeletével elrendelt
1945 decemberében meghirdetett öszszeimásnak nem tetted; eleget. A pót-'
jelentkezés a következő sorrendben és
helyeken történik: a város 'belterületén, telepeken, Röszke-Szentmihálytelefcen lakó, mór rokkanttá nyilvánitott mult és jeled világháborús hadirokkantak, hadiözvegyek,
hadiárvák,
akilk a Vár-utcad hadigondozó nyilvántartó haltlás'áginál már nyilván vannak
tartva', továbbá a még rokkanttá nem
nyilVánitótt uj- özvegyek, árvák és
családtagok, továbbá a hadifogiságbatl
levő tartalékos és tiszi tisztek hozzátartozói; május 3-án A A B C Cs D
E F betűvel kezdődő nevüek, 4_én G
Gy H I J K L, 6-án M N Ny O Ö P,
7-én R S Sz, 8-án T Tyi U U V Z Zs
betűvel' kezdődő nevüek a hadigon-s
•diozó nyilvántartó hatóságnál, Váafc
utca 7 sz. adiafct a fenlü megjelölt napokon tartoznak pótMag' jelentkezni'.
Mindazok, a belterületein, telepeken,
Röszke-Szentmibálytelekan lakói; akik
hadásegédyiben részesülnek és a városa
hadisegélyhliraitelnál nyilván: vannak
tartva, valgyi igényüket még nem álíápitcttíiák meg, de hozzátartozóik,
kük legénységi állományúak, hadifogságban vannak, a fent megjelölt napokon és tetüsorrendben összeírásuk
véglett a népjólétit ügyosztály hadiseigélygélyhivalífelliánál, Bérház I. em. 6.
szám alatti tartoznak pótlólag jelentkezni A tanyákon lakó mult, jelen világháborús hadirokkanltíak, hadiözvegyek, hadiiárvák és hadigondozott
családtagok, akik a várutcai hadagondozó hyáilvántartó hatóságnál nyilván vannak tarlllva, továbbá akik hadfeeigléfo'iben. részesülnek,
valamint
akiknek igényét még nem állapították meg, a fent megjelölt napokon és
betüsorrendben összeírásuk végett az
aOsóközponti, felsőközpontá, királyhaiw.
mi, csengeleifcözágaizigiaitásihatóságok.,
nál tartoznak pótlólag jelentkezni. Fölhívom az érdekelteket,, hogy jelien hirdetményemben pótösszeiráson
csak
azok jelenjenek meg, akik a mult év
novemberében Ilyen cimen még össze
nem Írattak, illetve nem jelentkeztek. A pátösszeirásma jelentkezők az,
átvett űrlapokat tintával kütöltdk, a
már' igazolt hadirokkantak, akik a Várutoali hadüigondbzió nyilvántartó haltó-.
ságinál nyilvántartásban vannak, kitöltök űrlappal és hadiiriokkantiiigaeolu
ványukkat, a még hem igazolt hadarok-,
kantak pedig ikiitölitötlti űrlappal az illetékes hatóságii orvosnál vizsgálatot!
jelennek meg. A tetölltütlt űrlapok beli-.
területen a hadiigondozó nyilvántartó
hatóságinál, Vár-utca 7. sz., I. emelet
4. szám alattit, a tanyákon az illetékes,
köiziiglazgiaitáisi kirendeltségieknél adan_
dóik be. Azokat a rokkantakat, akáík betegségük, illetőleg rokkantságuk mlaltlt
hatósági orvoshoz elmenni nem tudniaik,, a hatósági orvos a vizsgálat megt.
ejtése iés össaeirólaip orvosi kérdéseiinek
kitöltése céljából lakásukon díjmentesen köteles felkeresni. E körülményt a
hadirokkant hozzátartozója az illetékes
hatósági orvosnál jelteiniteni tartozik. Az
intézeti, kórháza ápolásban álló személyek pótösszeiirádóirót íz intézet vezetője gondoskodik. Figyelmeztetem az
érdekelteiket, hogy a rendtelet 10. szakasza szerint az adatszolgáltatás elmuoasztósa vaigy megita@atí)áisa
kihágás,
mely pénzbüntetéssel büntetendő s aíká1
adatszolgáltatásit e pótfel htvás ellenére sem teljesiti, s igy az 1945 december
havában történt jelentkezést vagy ezenutólagos pótbejelentést elmulasatijia, az
az 1933. VII. itic. 6. §. (1) bekezdése értelmében a hadigondozási igényével el
lesz utaisttva, illetve a járadéka be
tesz szüntetve. DÉNES sk., polgármester.

Foltoa a gumija ? Gondoljon a nyárra
vegyen nyersgumiragasztót a Vidra-utcában, a kerékpárosnál. Üveget tessék hozni.
Legtöbbet fizetek használt bútorért,
ruhaneműért. Hívásra házhoz megyek.
Fischof, Mikszáth Kálmán-utca 22.
Aranyát, ezüstjét a régi bizalommal
hozhatja ismét dr. Berényiné ékszerészhez,
Klauzál-tér 9.
Önálló szatócskereskedő 30 - 40-ig
házastarsat, vagy társat keres, vallás nem
számit. Jelige „Házasság".
Elveszett iraltárcám visszahozójának
zsírt aaok, a pénzt megtarthatja. Buknicz
Marx-tér l.j
Ahih Bihari Ernő, voit Széchenyi-tér
2. szám alatti textilárukereskedő ingóságait
birtokukban tartjak, jelentkezzenek az
adatok közlése céljából dr. Wilheim Lajos
ügyved, Széchenyi-tér 7, szám alatti irodájában.
,
Ösvegyassony biztos egzisztenciájú
férfi ismeretséget Keresi. Jelige „Házasság6
téi,ából\;
Házrész lakással eladó vagy elcserélhető élelemért, esetleg pénzért. Jelige INúelős szerkesztő: Gftrdoi Síné*®,,
„Házrész".
Fslelős kiadó: Koncz LSsíJő.
Kereseh megvételre kisebb magánKiadja:
házat, élelemmel, arannyal fizetek. Érdeklődni megbízásból Tamásy, Francia-u. 28.
Hírlapkiadó K£t.
Lftoát tartasra tanyára vállalok. Érdek«asirkesztőség: Jőkai-fflfca 4,
lődni Somogyitelep 5. utca 227.
Telefon: 493. Ke 103.
Mész kapható a Munkásszövetkezetben mázsánként 280 millió pengőért.
Kiadóhivatal; KárSsz-ntc« 6.
Figyelem! ha jó bort akar inni, jöjTelefon: 325.
jön a „Darázs-fészekbe", Retek-utca 43
A Hírlapkiadó Kft, nyemfaai.

