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Tüzes trón

tatni. Az Ígéretekben nem bizhatunk,
de bíznunk kell a nép erejében és le
kell lepleznünk az Ígérgetőket. Hogy
is mondta Dózsa György 1514 május
I r t a : Enczi E n d r e
12-én1 Cegléd piacán? „Ha valaki megmondja nekik az igazat, megígérnek,
1514 május 12-én, ma négyszázhar- jes súlyával meghiúsította ezeket, . a megfogadnak mindent, de szavaiknak
mituakét esztendeje a ceglédi piacon el- földirelormof hátulról támadó népelle- nem len öl hinni."
hangzott a hívó szó. Dózsa György ki- nes manővereket.
Szeged népének is méltónak kell
vont karddal állit a parasztok élén. és
A harcot tehát tovább kell foly- lenni Dózsa György szelőméhez. Az
messzire hangzó igaz szóval' hívta
harcba mindazokat, akiket az ország
feudális urai- az állati sornál is mé-1
lyebbre taszítottak. A ceglédi szózat
nem halott történelmi dokumentum.
Minden szavában benne éT a paraszti
tömegek elnyomatásának keserve, BIZ ;
uraűfccdó osztály nép'tipró banditizmusa és a felszabadulás utáni vágyakozás. Dózsa György előtt soha senki
Magyarországon nem tárta fel ilyen
őszinte leplezetlenséggel iái nép elviselM é g nincs döntés a békekonferencia
hetetlen nyomorúságát, a feudálisok
nemzetrontó, néppusztitó politikáját és
(Páris, május 11) A négy külügymi- vaslat is. Az egyik julius 1-ét, a másik
c étbe még seniki sem mutatott arra az niszter megegyezett, sogy elvben elfogadja julius 5-ét ajánlotta. Döntés egyik időpont
uitra, amelyet a népnek, — önmagáért,
Í országért követnie kell. A nép íté- a francia tervet az olasz gyarmatok ügyé- meliett sem tőrtént,
letének jogosságát, amelyet még a mai ben. A péntek délelőtti tanácskozáson
A négy nagyhatalom értekezletének
köztársasági Magyarországon is jobb- vita folyt Byrnes javaslaláról, hogy a béke- zsákutcájából ugy jutotiak ki, hogy Mooldali körökben tagadni akarnak, anlotov szovjet külügyminiszter a irancianak helyességét Dózsa György már értekezlet junius 15-én üljön-e össze. terv mellé állt, amely olasz gyámságot ja1514-ben felismerte: „Minden fontos do- Ezzel szemben felmerült két alternatív ja- vasol az Egyesült Nemzetek ellenőrzése
logban alája vetem magamat a nép
akaratának és ha kívánjátok, visszaadom a hatalmat és zokszó nélkül elfogadom a nép ítéletét."
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átkos emlékű szegedi gondolaton kívül mást is feljegyzett Szegled városáról a krónikás. Megállapitja, hogy Dózsa seregében a szegediek keltették; a
legtöbb reményt. Ez az, amire a mai
napon büszkék lehetünk, e az a hagyomány, amelyet tisztelnünk kell és
mindannyiszor elevenné tennünk, amikor a magyar népet ellenségei újra tü-.
zes trónra akarják ültetnú

Molotov megoldotta
az olasz kérdés miatt keletkezett uálságo!

A szlovák-magyar lakosságcsere
a nemzetgyűlés előtt

időpontjáról
alatt. Bevin fcrlt külügyminiszter kijelentette, hogy hajlandó eifogadni a Tripolitánia feletti olasz gyámságot azzal a teltétellel, hogy Anglia Kirenajka felett gyakorol gyámságot. A pénteki üles légköre
általában barátibb volt, mint bármikor
előzőleg, minthogy a brit, amerikai, orosz
és francia kiküldöttek ismételt eiöteszitést
tettek a kérdések egységes rendezésére.

figyeiSS^

A demokratikus Államban

van az iparostársadalomnak
Az első magyar népi megmozdulást,
j véleményt nyilvánítani.
Az osztályamely azt a földet akarta magáénak,
' adóztatással kapcsolatban átiratoltl kaaipiért izzadtságiával és vérével a tuj patt az ipartestület, hogy tegye meg
ajdonjogot busásad megfizette — az r
(Budapest, május 11) A nemzetgyűlés kormánynak mindent el kell követnie a í ( észrevételeit;
,, 7 ,. a w . t o l o i m .-„
*
i
és előterjesztéseit. KKi
is
ors
nem.u urai a legszörnyűbb te-1 szombati ütésén Varga Béla elnök oeje- csehszlovákiai magyarság jogaiiiax bizto„ ^ P ^ a f S f ?
J í
f-wvtt vróbf fojtották.'.lenteite. hoev a népügvészség megken*! sitasara.
jos.totfák a s.akosztajyoknak, de azok
Dózí-a György, a parasztok vezére, tü- f séet intézeti a nemzeigyütesnez hüUr
A vita következő szónoka Kertész Mik-'nem
„ t ^küldött
v m n m be
J L semmit.
-f^^H^
zes trónon fejezte be életét. A tüzes i tiaszlo pártonkívüli és Gyulay László kis- lós a Szociáldemokrata Párt nevéoen ráPleskó
Andr ás
megállapít ásávai
trón és Dózsa neve azonban évszáza- gazdaparii kepviselö mentelmi joganak fel- mutatott. hogy ma hovatovább olyan han„vezetősége"
dokon keresztül eleven szimbólum ma- > tusgesziese laigyaban. A nemzetgyűlés az gon kezdik emlegetni Benes nevet, mint szemben az ipartestület
annakidéjén a magyar parlamentben Beth- nem tudott semmit, sem felsorakoztam.
ícdt a magyar parasztság életében. Az ügyet a menteimi bizottság elé utalta.
Áttérve a napirendre folytatták a ma- len Istvánt, vagy az egész világ előtt gyű- Csák „Ígéretet" tettek, hogy határozni
uralkodó osztályok évszázadokon kefognak. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy
resztül ebbe a tüzes trónba1 ültették a gyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmeny löletet hirdető Hitlert
Kovács Imre a parasztpárt nevében az osztályadóztatási' rendelet oi pénzmagyar parasztságot ér. a tüzes szék becikketyezesérol szóló törvényjavaslat tarkegyetlen, emberpusztitó tüze égette - z gyatasat. Az eiső teiszóialo Farkas Mihály szólott es annak a meggyőződésének adott ügyminiszteri umkan már elkészült és
ipari munkásságot is. Enncl a tűznél a Magyar Kommunista Párt neveben meg- kifejezést, hogy a javaslat sókezázezer csak a végrehajtási utasításokon dolmelegedtek a feudális és nagytőkés állapította, hogy az egyezmény híre nem magyar sorsarol dönt. A javaslathoz mé- goznak még. Á rendelet és végrehajgis hozzá kell járujni, ,hogy szerződéssze- tási utasítás május 19-én mái- megjeMagyarország urai és ennél a tűznéd keltett lelkesedest.
Hangoztatta, hogy amint azt Rákosi gést ne kövessünk el.
lenik. Nem hisszük, hogy már tekinpusztultak országunk legjobbjai. Hogy
mondta Dózsa György: „Aki
hagyot Matyas ts leszögezte a magyar kommuSulyok Dezső a pártonkí vüli képvi- tetbe veszik a szegedi „határozatot",
akar elérni, merjen olyasmit is csele- nisták ezt nem tekintik a nemzetiségi kér-selők nevében beszélt, matj/d Gyön- ha) esetileg be is fut a rendelet megjedés végleges megoldásának. Meg kell ta- gyössi külügyminiszter válaszolt a fel- lenéséig Budapesten.
A tények benkedni, amiért talán börtönbe jut."
Mi, magyar kommunisták
tudjuk lálni a megoldást Magyarország és Cseh- szólalásokra, súlyosan elítélve a cseh- nünket igazolnak, mikor azt mondotezt legjobban és közöttünk volt Dózsa szlovákia közöli fennálló proolémákban. szlovákiai magyarokkal
való bánás- tuk, hogy az ipartestület mai „vezetőmódon. Beszédének végét
külpolitikai sége'' nem képviseli a szegedi iparosszelleme, amikor nagyot akartunk
a hogy igy biztosítani lehesen a oéké:.
társadalom érdekeit. Kérdezzük, hogy
magyar népért, clkinek ellenségei börBeszéde végén hangsúlyozta, a magyar okokból zárt ülésen mondotta e l
ÍVÉ a felelős, ha az iparosérdekek fiiönnel és akasztófával fizettek.
gyelembe vétele nélkül hozzák meg a
A nagy per 1945-ben ért véget. Dósúlyos adóztatási rendelkezéseket? Ha
zsa késői utódait a Vörös Hadsereg felÍgy képviseli a szegedi ipartestület puccsot követtek cs „megválasztották"
szabadította és az évszázados törekmagukat, miért nem doligjoznak? Miért
vés — a szegen, parasztság földhözjuta z iparossag é r d e k e i t ?
r
nem védelmezik az iparosérdekeket?
afára — a munkáspártok erőteljes követelése után eredménnyel zárult.
Sok érdekes dolgot, láttunk még az
Azonban még mindig akad Magyaraz ipartestület előljárósági üléslén. Benr a zágon olyan réteg, amelyik vissza
nünket', kommunistákat szoktak azzal,
akarja csinálni a földreformot és viiszvádolni, hogy hitetlenek és valláselleza akarja ültetni ai magyar parasztnesek vagyunk. Ezzel szemben, amikor
ságot Dózsa tüzes trónjára, hogy a rea kisgazdapárti vezetőség esküt tett, a
akció ennél a tűznél sütögesse peszöveget ugyan mondták, de senki sem
csenyéjét. Éppen ezért rá toáUl mutatni A k é z n é l k ü l i e s k ü , a rózsáshaxxgulatu „ i p a r o s v é d e l e m " és emelte esküre a kezelt.
arra a leleplező tényre, hogy a földre Az ülés „nívójának" emelésére réform befejezését szolgáló törvényjavas- egyéb f u r c s a s á g o k a z ipartestület e l ö l j á r ó s á g á n a k p é n t e k i szegen vett részit egy vezetőségi tag és
lat előzetes tárgyalásánál a Kisgazdaülésén
ilyen hangulatban védte és képviselte
párt harminchat módosító
javaslatot
(Szeged, május 11.) A szegedi ipar- azok nagy részét, csak pénzért közölték — az általa sokat hangoztatott — husnyújtott be. Tisztában vagyunk azzal,
iparos-érdekeket. Ha ezt kommunista
hagy nem harminchat, de csak néhány testületi pénteken este eiölj árosági le. Megállapította még az elnök, hogy teszi, akkor ezért általánosítást produülést
tartott
az
ipartestületi
székház
a
szegedi
lapok
mgyrésze
„csak
munmódosító javaelait: keresztülvitefe
ás
kálnak és bizonyára ki is vezették
elég ahhoz, hogy az eredeti törvény- üléstermében. Farkas Imre elnök nyi- kás- és politikai .érdekeket képvisel". volna, de kisgazdapárt i volt és azokItt kíván juk leszögezni, hogy a mun- nak szabad!
javaslatból — a földreform gyors be- totta meg az ülést és a napirend letárfejezése és hogy a kiosztott földiből at gyalása előtt kegyeletes szavakkal em- káspárttok sajtója minden megnyilatVasárnap délelőtt 10 órai kezdettel
parasztságnak semmit sem kall visz- lékezett meg két volt vezetőségi tag kozásában kizárólag nemzeti érdéket
képvisel. Ha hirdetményeiket
pénzért az I P O K kerületi nagygyűlését tartja
szaadni — semmi sem maradna. Külö- elhunytáról
A puccsszerűen megválasztott ipstv közöl le, ugy ezt teszi azért, mert a
ncsen, ha a harminchatból csak azt az
megállapí- lapot csak ugy lehet fenntartani, hu Szegeden az ipartestület üléstermében,
egyet fogadták volna el, mely szerint testületi vezetőségről már
a folyamatban levő földosztási ügyeket tottuk, hogy nincs mögöttük a szegedi bevételei vannak. Nem hisszük, hogy ahol reméljük, tudomásul! veszik a sze.érdekképvisene tekintsék befedezett ténynek. Mivel iparosok bizalma és nem is képviseli a akad olyan iparos, aki ingyen dolgo- gedi vezetőség alapos
iparosok védelmét.
Farikas zik.
a talekköny vezés meg nagyon sok he- szegedi
leté!,".
igyekePleskó András iparkamarai
titkár
lyen nem fejeződött bé és igy a telek- Imre elnök előterjesztésében
könyvezetlen földet folyamatos ügynek zett a felelősséget rpagáról elhárítani ismertette az „adóköz ősségi" és a ké„oszKáíyaöóztatést".
nyilváníthatják, könnyen
elképzelhet- és a szegedi sajtót részben felelőssé szülőfélben levő
jük. hogy e „módosító javaslat" ke-i tenni. Farkas Imre elmondotta, hogy Ismertetésében rávilágított a két adóz- Itt a milliárdos bankjegy
a észtül vitele milyen katasztrofális kö- ..megválasztása' után felkereste a sze- tatás kedvezményeire, majd a követ(Budapest, május 1!) A Magyar Nemvetteezményeket hozott volna A JHa- gedi napilapok szerkesztőségét és kérte kezőket .áUapitotta meg:
zeti Bank március 18-iki keltezéssel elláa
lapokat,
hogy
támogassák
az
iparos—
A
múltban
az
ipa
rost
ár
sa
dalom
gyar Kommunista Párti azonban most
is, mint mindig1, amikor a szegémypai- társadalmát. Ezzel szemben leszögezte, nak az volt a sérelme, hogy megadóz- tott egymilliárd pengő cimletü bankjegyek
rasztság erdekeit kell megvédeni, tel- hogy küldött be hirdetményieket és tatása alkalmával sohasem kérték ki kibocsátását május 13-ikán megkezdik.

As iparosság osztály adóztatása
nem érdekli a szegedi ipartestület
• vezetőségét

2
OtmHIlő a napilapok ára
(Budapest, május 11) A napilapok ára
vasárnaptól kezdve öt millió pengő.

Részletes jelentés
a mill-pengőről
(Budapest, május 11) A mill-pengö bevezetése tisztán technikai célt szo'gál, a
számítást és a könyvelest akarja megkönnyíteni. Semmiféle beavatkozást nem
lent a pénzforgalomban és a gazdasági
etben.
Egyszerűen azt állapítja meg,
hogy 1 millió pengő egyenlő 1 mill-pengövel. Az eddig torgalomban levő bankjegyek változatlanul forgalomban maradnak s megjelölésük (1 millió, 10 millió)
már megiban hordja a mill-pengö megjelölést
A mill-pengö nem hoz semmiféle változást az adópengöre vonatkozóan sem.
Ha tehát egy adópengó egyenlő a mai árfolyamo 2560 pengővel, akkor egy raillpengő egyenlő ennek egymilliomod részével. Minthogy ilyen tört számokkal nem
volna célszerű dolgozni, az adópengő jelzőszámát az értékviszony eddig közölt feltüntetésén kivül mjll pengőben is közzé
fogjuk tenni, Igy például ha egy adópengó
egyenlő a mai árfolyam szériát 2560 pengővel, ez mill-pengőben közölve: ezer
adópengó egyenlő 2*56 tnill-pcngövel. A
rendelet kihirdetése napján lép életbe.

S

A gyermekért
A Nő«xőv»Uég
országos gyermeknapja
(Szagod, május 11.) A Magyar Nő!?
Demokratikus Szöveteége ma, vasárnap országszerte gyermeknapot rendien. A hadifoglyok családjainak, hadiárválknak, de általában a háború szenvedéseit lét-jobban érző gyermekek
napja ez. A szegedi, Nőszövetség Jcülönböző kerületei tehefeógükhöz mertein
megvencíégeláüc, a kerületükbe tartozó
gyermeküket. A gyermeknap délután
2 órailoor kezdődik minden kerületben
a kijelölt helyen, ahol bábszí nházak és
gyennékszilnészek szórakoztatják majd
a gyermekeket. A tíz éven aluli (gyermekek uzsonnát kapnak. A gyermeknapot a Nőszövetség lelkes asszonya;
és leányai rendezik, akik minden erejükkel azon fáradoznak, hogy ez a nap
minél szebb és eredményesebb legyen
és hogy a sokat szenvedett koraérett
arcok mosolyogjanak, az minden áldozatot meglér. A Nőszövetség ezúton is
szeretettet hiv és vár mindén szegedi
gyermeket.

Tízmillió svájci frank
kiteli k a p u n k
(Budapest, május 11.) Bán
Antal
elvtárs, iparügyi miniszter
pénteken
este.nyilatkozott a magyar rádió miunllcaitáirisáinak svájci útjáról. Hangoztatta,
hogy a Svájcban lefolytatott tárgyalások eredménye kielégitö. Megkötöttük
a kereskedelmi és
fizetési
egyezményt, rendeztük a függőben levő kérdéseket. felszabadítottuk zároliti devizáinkat és megkötöttük a svájci—magyar szákitáisi egyezményt.
Kapunk
10 millió svájci frank hitelt. Ezenliivül
felajánlottak négymillió svájjei
frank
értékű, nagyrészt élelmiszer- és gyógyszersegitséget. A magyar kormány határozata értelmében közöltem a svájci
(koa-máminyaíl, hogy készek vagyunk a
diplwnáciai kapcsolatok felvételére és
a külügyminiszter
ur
megbízásából
rtíndezfem az ottani magyar képviseletek ideiglenes működését. Ugyanekkor megindult a postaforgalom is.

Hétfőtől kezdve 15 millió
a kenyér
(szeged, május 11) Szombaton délben
kenyérmegállapító értekezletet tartottak a
kereskedelmi es iparkamarában. Az érte
kezlct az uj gabonaárakra való tekintettel
15 millió pengőben szabta meg a kenyér
árát. Az uj ár hétfőn lép életbe.
Ennek ellenére Szegeden már szombaton akadtak sütőiparosok, akik ezen az
áron mérték ki a a kenyeret. A Távirati
Iroda híradása alapján ugyanis elterjedt a
hire, hogy Budapesten felemeltél? a kenyér
árát. A szegedi sütök tudták, hogy ezt
Szegeden is követi majd az áremelés, de
csak délben. Erre reggel és délelőtt nem
sütöttek, hanem csak délutánra mert ugy
spekuMtak, hogy ekkor már az uj áron
adhaiják a kenyeret. Ez természetesen jogosulatlan haszonszerzés és a hatóságok
a törvény szigorával fognak eljárni az árdrágító pékek elten.
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Szeged ajándéka a százéves magyar vasútnak
Újjáépítik a lebombázott

nagyállomási

(Szeged, május 11.) Junius 15-én
lesz száz esztendeje, hogy a magyar
földön elindult, az első gőzmozdony. A
százéves magyar vasutat díszes ünnepségek sorozatával ünnepli nvajd az ország. A közlekedés ügyi
münisatérium
leiratot küldött Szegledre a város lakosságához. hogy az ünnepségekből'Szeged is vegye ilri részét. A minisztérium
felszólítja a várost, hogy a centennáriiiimot olyan módon tegye - emlékezetessé Szegeden, hogy vállaltja el a háborúban megrongált valamelyik vasúti
épület helyreállítását. A minisztérium
mag is jelölte, hogy a Szeged-pályaudvaron levő lebombázott vasúti nagy

raktárépületet

ralit ár újjáépítésére lenne szükség.
A város nem zárkózik el a kérés
teljesítése elöl, egymaga azonban nem
képes a költségleik fedezésére. A város
egyelőre 140 milliárd pengőt ajánlott
fel ez építkezéshez, a többi pénzt pedig társadalmi akció utján- próbáljál?
előteremteni. Szombaton délelőtt eb
ben az ügyben értekezlet volt a város
házán. A résztvevő társa?ialmi egyesü
letek és bankok képviselői kifejezték
segítőkészségüket. Az akció megszervezése után a vaut százéves ünnepén
hozzáfognak a vasúti raktár újjáépítéséhez.

Megfoldják a szegedi gyümölcskérdés
problémáit
V a g o n o k a t é s h i t e l t ígért
(Szeged, május 11.) Pénteken minlsztériumközi tárcaközi bizottság járt
Szegeden a gyümölcsértékesítés problémáinak megbeszélése végett. A tárcaközi bizottság a földmüvelésügyi, a
kereskedelmi, a közellátási, az iparügyi! és a közlekedési rmnisztérium egyegy megbízottjából állott. Az értekezleten, amelyen dr. Antalffy
Gyöngy
elvtárs, helyettes polgármester elnökölt, Somogyi Imre gazdasági tanácsnok, Székely László elvtárs, a délvi-

a tárcaközt

bizottság

déki kereskedők és iparosok szabad
szakszervezetének titkára és mások ismertették a szegedi gyümölcsértékesítés helyzetét. A minisztériumi kiküldöttek megígérték, hogy a gyümölcsszezon beálltával; vagonokat adnak
a
szegedi
gyümölcstermelők
számára,
hogy a szegedi gyümölcsöt gyorsan él
lehessen szállítani a fővárosi és vidéki
•piacokra. A konzervgyárak olcsó hitelt
kapnak, hogy minél több gyümölcsöt
vásárolhassanak feldőlgozási-a.

három-négyszáz millióból
kell megélni
egy köztisztviselőnek
Küldöttség megy Budapestre, hogy kétségbeejtő helyzetüket feltárják és segítséget kérjenek
(Szeged, május 11.) A
gazdasági
válság súlyosan érinti az ország! valamennyi dolgozóját. Ezt már sokan és
sokszor állapított ál: meg. Történt ek
kísérletek, hogy a problémára) megoldást találjanak. Mindiezideig azonban
valamennyi kísérlet csak félmegoldásnak bizonyult. Egy irányiba azonban
semmi sem történt, A közalkalmazottak sinylik meg a 'legjobban a gazdasági válságot.
Alkalmunk volt meggyőződni, hogy
például a pénzügyigazgatóságnál és a
városnál a fizetések 200 milliótól egészen 650 millióig terjednek. Ez nem
heti-, hanem havifizetés! Közalkalmazottaink tömege 3—400 millió pengő
harvifizotésből koplalnak. A pénzügyigfizgaltóságnál nem egy tisztviselőt találtunk, aki naponta egyszer eszik!
Köztisztviselőink
sohaisem voltak ró-

zsás helyzetben, igy fizetésükből nem
gyűjthettek. A gazdasági válság" következtében azonban már a nélkülöz hetetlen használati tárgyaka/t is eladták. Ma azonban már nincs mit eladni. Kétségbeesett helyzetükben tisztviselőink már ott tartottak, hogf/ sztrájkolni akartak. Alapos megfontolás után
azonban ugy határoztak, hogy küldöttséget menesztenek Budapestre és kétségbeesett utolsó kérelmüket terjesztik elő.
Köztisztviselőink semmi mást nem
kérnek, mint 'becsületesen
elvégzett
munkájuk után kapjanak olyan fizetést, hogy családtagjaikkal egyetemben élni tudjanak. Tudatában vannak
annál?, hogy csak áldozatok árán építhetjük fel demokráciáinkat. Köztiszttaseiőink vállalják az áldozatokat, de segíteni kell rajtuk!

A szőregi kátrány- és petráleumgyárban
túlhaladták a béketermelés színvonalát
A m u n k á s o k , ü z e m i bizottság, tisztviselők és i g a z g a t ó
jó együttműködésének köszönhető az eredmény
(Szeged, május 11.) Üzemi látogatásaink sorún a szőregi 'kátrány- és petróleumgyár telepét tekintettük meg.
Mindenki előtt ismeretes, az újjáépítés szempontjából milyen óriási jelentőségű nyersanyag az olaj, a benzin, a
petróleum. Az egyre nagyobb termelékenységgel dolgozó üzemek
gépeinek
működtetése, a traktorok üzembehelyezéue elképzelhetetlen lett volna az
olaj- és benzintermelés; emelkedése
nélkül. A magyar olaj- és benzinelőállitó telepek közül első helyen áll a szőregi. A békebeli termelésf több mint
10 százalékkal tulahaladták és két hónapon belül olyan szinvonalat akarnak
elérni, amely 35 százalékkal magasabb
a békebélinél. Az elért eredmény értékét emeli, hogy már eddig is a minőségi áruk termelésére mentek rá —
pár hónappal ezelőtt elkezdték a paraffin-olaj gyártását — ós a jövőben
még inkább minőségi 'áruk előállítását
szorgalmazzák. Hogyan tudták ezt, az
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ebben a szakmában szinte egyedülálló
teljesítményt elérni, (arról nyilatkozik
az alábbiakban az üzemi bizottság elnöke, a gyár miniszteri biztosa és az
igazgató.

M i n d e n k i t ugy b í r á l n a k el,
ahogy dolgozik
Kiss Ferenc február óta áll az üzemi bizottság élén. A munkásság nagy
teljesítményének elérését a munkaié
g. velem megisziiárditásában a munkások és tisztviselők, valamint a gyár
Igazgatója közötti jóviszonyban látja.
Indulásnál — mondja — mérnök nélkül voltunk. Megmondtuk a munkásoknak, mit jelent ez, fogadalmat tett
mindeonkii, hogy nehézségek, akadályok
leküzdéséből teljes (erővel kiveszi részét Bevezettük a munkanaplót, amely
módot li/yujt a munkásoknak arra, hogry
egymást ellenőrizzék és a naplón keresztül minden panaszukat szóvá te-

gyék. Megszüntettük a kiváltságokat,
mindenkit ugy bírálunk el, ahogy dolgozik. Amit beszerzünk, igazságosan
osztjuk el, figyelembe véve a munkások
családi állapotát. Ami a legtfcntosaöbv
az üzemi' bizottságnak nincs vaj a fején, bármikor nyugodtan áll oda a
munkássiáig. leié, mert bátor következetességgel képviseljük, védjük érdekeit.
— Mii? az üzemi bizottság jövőbeni
tervei? — kérdeztük ezután.
— Az üzem továbbfejlesztése. Már
eddig is sikerült jelentős számban felemelni a munkásság létszámát,,
ezt
akarjuk a jövőben is. Tervbe vettük,
hogy kullureiőadások cs .keskeny ül1-'
mek bemutatásával emeljük a gyár
munkásságának kulturális színvonalát.
Bodó Pál üzemi bizottsági "tag e!
mondja, hogy javaslatára 'beállítottak
egy apészmunkást, aki a munkások cipőit jártaitje. Erre nagyon zükség volt,
mert már 2 kiló zsirt kértek egy pár
féltalp felveréséért. Rövidesen szabót
is 'beállítanak, a kisebb-nagyobb ruhajatatások elvégzésére,

A

legnagyobb

egyetértésben

Görög János miniszteri biztos részére a legkellemesebb meglepetés az
volt, milyen kitűnő viszony, összhang
van az üzemi bizottság, a munkások,
és a gyár igazgatója között. Az üzemi
bizottság szakszerűség és minden más
(szempontból hivatásának
magaslatán
áll. Kiss Ferenc ü. b. elnököt mint jó
munkást, az iparügyi minisztériumban
is ismerik. Ebben a gyárban mindent,
amire szükség van, házilag készítenék
ej. Az iparügyi minisztérium ásványgazdasági osztályán is a szőregi üzemeit) elért eredményei után magasra
értékelik.
Az egész országban, de különösein
Szegeden kevés olyan üzem van, ahol
igazgató és üzemi bizottság annyira
egyetértésben működjék együtt, mint
a szőregi kátránygyánban anélkül, hogy
egy jottányit ia feladna az ü b. a munkásság érdekeiből. Különösen a többi
gyárak igazgatóinak érdemes
példát
venni a szőregi viszonyokról.

Együttműködés:
emelkedő munkateljesítmény
Presszler Ervin igazgató igy nyilatkozik:
— A demokrácia mutatta meg, mit
énnek a munkások, akik közül nem
egy nemcsak gépek mellett, de az irodai murikéban is becsülettel megállja
a helyét. Az üzemi bizottsággal együtt
végzett munkánk
értékét
mindennél
jobban bizontyitja, amit
a gyár az
utóbbi hónapok eredményeként fel tud
mutatni. Őszintén szólva; büszke vagyok. hogy az üzemi bizottsággal megértésben és összetartásban
dolgozhatom.
Szóit, olaj és vas, a magyar újjáépítés láncánál? .legdöntőbb szemei.
Munkások ezrei alkotnak harcos kollektivumot bányákban, üzemekben, áldozatos, hősi erőfeszítéseik köeepette.
A hatalmas dolgozó sereg kicsi, de fontos részét képezik a szőregi kátrány- és
petiról'eumgtyár munkásai,
tisztviselői,
igazgatója, • Küzdelmük nyomán szaporodik az olaj, a szén, az ipari áru. Feltartóztathatatlanul
haladunk a győztes jövő felé.
Komócsin Zoltán

1,250.000,000.000
( E g y billió 2 5 0 milliárd)
az osztálysorsiáték össznyereménye

P©tO-nél

Sorsjegyek:
Húzás május 24-én.

Sneged G a z d a s á g i Vasul
Értesítjük utazóközönségünket,
hogy május 13-tól, hétfőtől délelőtti
vonatpárunkat

menetrendváltozással

mindkét irányban ismét forgalomba
helyezzük.
Rudolf térről indul Pusztamérgesre 8 órakor és 17.15-kor, Várostanyára 8.15-kor és 17 30-kor.
Pénztárainknál kifüggesztett menetrendünkön kivül, ugy Rudolf-tér,
mint Átrakó állomás közegei adnak
I m r e h a n g v e r s e n y e m a , 11 ó r a k o r
felvilágosítást. Telefon: Átrakó V. 24.
Jegyek 10 órától a Belvárosi Mozi pénztáránál. Rudolf-tér V. 25.

VASARNAP, 1946 MÁJUS 12.
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NAPIREND
Május 12., 13.
Nemzeti Szinház: fél 7-kor Sribyll
Hétfőn: szünet.
Széchenyi Filmszínház: 4, háromnegyed 6 és fél 8-kor: K I a z ur a tenü o r t n . (Amerikai ilm)
Korzó Mozi: 4. háromnegyed 6, fél 8
órakor Egy bolond s z á z a t csinál. (Magyar film)
Belvárosi Mozi: 4, háromnegyed 6 és
fél'8 órakor: Nevadai h a j t ó v a d á s z a t
(Amerjkai film.)
Somogyi-könyvtár nyitva 9-től este 7
Aráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9-töl délután
4 óráig..
Vasárnap zárva.
Muzeum zárva.

Szolgálatos gyógyszertárait
Franki József, Szent
Gyö.tfyü t B, Frankó Andor, Dugonlca-téi
I , Surjányt József, Kossuth LajosHtg&rut 31.
i K L 1 réi
— Az
adópeugö
2950 pengő.

T. Előfizetőinkhez

m á j u s 12-án

!

Értesítjük t. Előfizetőinket, hogy országos rendelkezés folytán a napilapok ára
május 12-tói példányonkint 5,000000 P,
május 13-tól máius'19-ig (20 ) hétre az előfizetési dij 25,000.000 peugő.
— Möjárásjelentás. Várható időjárás:
Kissé élénkebb szel, felhőátvonulások,
heiyenkint kisebb futóeső, a hőmérséklet
egy-két fokkal sütyed,
— Havi 140 k i l ó cukoreUálmányb a n részesül a k ő z k é r h á z . A közellátási minisztérium értesítette a városi közkórház igazgatóságát, hogv havonta 140
kiló cukrot utal ki a korház betegei részére. Az átlagos beteglétszaniot számítva
ebből fejenként 30 deka cukor jut havonta
minden betegnek.

DELMAGYARORSZÁG
— A bácsi gyors u; meuetreadje.
A MÁV igazgatósaga közli, hogy a bécsi
gyorsvonat május 11-től kezdve Budapest
Déli-pályaudvarról az eddigitől eltérőleg
páros napokon indul és ide vissza páratlan napokon érkezik. A soproni gyorsmotoros vonat pedig május 13-tól Budapest Déli pályaudvarról páratlan napokon
indul, ellenirányban pedig ide [14-től páros napokon érkezik.
— Gyermeknap. A MNDSz vasárnap délután gyermeknapot rendez a város
valamennyi kerületében. Minden gyermeket ezúton is meghív és szeretettel vár
a MNDSz. Tízéves gyermekek uzsonnát
is kapnak. Bábszínház és gyermeksziné.
szek is lesznek.
— Megbeszélték a i újjáépítési
m u n k a bőse
iog
már róla. hiiogy a kereskedelemügyi
sked<
minisztérium .Utazik a dolgozó" elnevezés alatt
hétvégi kirándulásokat rendez az újjáépítési muukát kivaióan végző munkásság
számára. A nyár végén Szegedre is hoznak munkáskiránduló csoportokat Budapestről. Terv sftrint három csoportban
egyenként 100—150 munkás lön majd
Szegedre. A kiránduló munkások fogadásának megbeszélésére szombaton délelőtt értekezlet volt a városházán. Mivel
a város jelenlegi anyagi helyzetében nem
képes egymaga veadégül látni a munkáscsoportokat, az értekezleten
résztvevő
pártok és társadalmi egyesületek vállalták,
hogy hozzájárulnak a munkásvendégek
egynapi ellátásához és elszállásolásához.
— A demokratikus iskoláról beszél hétfőn délután Nyéki Ferenc tanfelügyelő a' Szülők iskolája második össze jövételén, melyet a MaDISz rókusi csoportja rendez a Hétvezér-utcai Munkásotthonban 6 órai kezdettel.
— A jövő b é l végén
hirdetnek
Ítéletei Hegedűs orvoszázlós ügyében. A népbiróság Csaba-tanácsa szombaton folytatta dr. Hegedűs volt orvoszászlós főtárgyaiását. A tarok ezen a
uapon is terhelő vallomásokat tettek. A
tárgyalást 14-én folytatjá-, amikor a perbeszédekrefis sor kerül, Ítéletet előreláthatólag csak a jövő hét végén hirdetnek.
— Orosz, angol, francia és szerb esti
nyelvtanfolyamok indulnak
az iparostanonciskolában. Jelentkezés • 8—12-ig délután 3—6-ig az iskola irodájában Eötvösutca 2.

Fegyveres bandák
garázdálkodnak Szlovákiában
(Stockholm, május 11.) A Dagens
Nyheter tudósítója (kassai keltezéssel
jelenti, hogy a csehszlovák hadsere®
héhány nappal ezelőtt páncélkocsáikikai
és korszerű felszereléssel; ellátott jelentős erőket vont össze, hogy megfékezze azokat a körmönfont bandacsoportokat, amelyek Szlovákia, északkeleti sarkában terrorizálják a lakosságot. E csoportok tagjait Bender nevű
vezetőjük után, benderistáiknak nevezik. Sok közöttük a német SS-kötebakben szolgált ukrán, de szlovák is.
A
Itatóságok munkáját megnehezíti az a
körülmény, hogy a lakosság egyes rétegei. sőt lelkészek is támogatják
a
benderistákat.
— Motorkerékpár és aulóssereuesetlenség. Pénteken délután Budapestről Szeged felé tartott egv motorkerékpár,
amelyen a komáromi rendőrség két tisztje,
Szalontav Oszkár rendőrhsdnagv és Gáspár Gvörgv rendőrfőhadnagy ült. A nemzetközi uton 'szembe ment vetek Oláh
Sándor cukrászmester, ugyancsak motorkerékpáron. Oláh szabálytalanul hajtott
és nekivezette eépét a rendőrségi motorosnak. Szalontai hadnagv és Oláh Sándor
sérülése súlyos, Gáspár főhadnagv kisebb
sérülésekkel úszta meg a karambolt. —
Pénteken délután a Tisza Lajos-köruton
is közlekedési baleset történt. A Telekiutca sarkánál egv autó hirtelen cikk-cakban kezdett száguldani és az ut baloldalán elütötte Kovács Vilmos tanulót, majd
a jobb oldalra csapott át, ahol meg iii.
Dombegyházi Péter napszámost gázolta el.
Kiderült, hogv a kocsi egv orosz tábornoké, aki javitásra adta be egv lakatos
mühelvbe A kettős gázolás ideién Tóth
Ferenc géplakatos ült a kormánvnál, akit
azzal biztak mpg, hogv hozzon el egv alkalrészt egv közeli garázsból Tóth vallómása szerint a kormányszerkezet hirtelen
elromlott és a fékek is felmondták a szolgálatot. ez okozta a szerencsétlenséget. A
vizsgálat megindult
x Házasság*. Török Ilona és Dózsa
Andor Makón háza°ságot kö'ö tek
Baloghy Ida és Variu Vince május l?-én
12 órakor tertják esküvőjüket a rókusi
templomban. (Minden külön értesítés helyett.)

— Nyagdlfasásofc • v á r o . h á s á a .
A törvényhatóság nvugdifügyi bizottsága
szombaton délelőtt ülést tartott, hogv foglalkozzék áz időszerű nyugdíjazási üevekkel. A bizottság 29 városi tisztviselő nvugdiiazását javasolja a közgyűlésnek A javaslatot a legközelebbi ülésen fárgvalja a
törvényhatósági bizottság. A nvumfiiazandók között szerepel Buócz Kátolv műszaki
t'nácsos. a mérnöki hivatal vezetője és
Nádori Géza irodaigazgató is.
— Ujsxee'ed ém Szűre? kőzött ellopták * távíróvezetéket A szombatra
vi'radó éjszakán Ulszeged és Szöveg között három kilométer hoszuságáhan ismeretien tettesek leszere'fék és el'opták a
távíróvezetéket A tob'aiok alapos munkát
végeztek, mert nemcsak a drótot vitték
el. h'nem a póznákat is kiásták és a "orcelán'szigetelökkel egvfltt ezeket is elvitték. A rendórség megindította a nyomozást.
— I-estér Béla M m voH keretUf r i n j . Máius 10-i szamunkban hírt adtonk
arról, hogv Lestár Béla szegedi lakost a
népbiróság az ellene emelt vád al*j felmentette. Cikkünkben Lestár mint munkaozo'gálatns k°TPttag szerepelt.
Lestár
annak megáltamtását kréi hogv soha nem
vo't munkasro'gólatosokhoz
beosztva,
hanem az 5 tüzérosztálynál teliesitett katonai szolgálatot.
X Elözdév a *ztÜóMtkőzzejr B«r»i « m á b « n . Vasárnap dé'után 4 kor a palesztinai erabkérdésről »art előadá°t a Borochow-kör előndója. Érdeklődőket vár a
vezetőség.
— Öt érzi |za z H o n g é r t * terraszán.
Mint közfudomásti a Hungária közkedvelt
békebeli terrasza uiból megnvüt. A Hungária vezetősége fokozott fiorve'emmei áll
a nagyközönség rendelkezésére s k'Hlnő
italokkal, hires konyháiéval a régi békebeli nivót igyekszik biztositanl A kellemes, árnvas teraszán mától kezdve 5 órai
lea, Károréf Árpád zenélével.
— KitSnSer atfifcSdlk a m g e á l
raadűrfakola. Dr. Keménv Gábor rendörvezérőrnagv. a rendőrségi (anoszMfvok
országos fetegvelőle
pénteken délután
p
orrás Endre rend*rőrn*gv ki°éretshen
r
.Vzeged e érkezett és "'omhaton felülvizsgálta a szegedi rendöriekola működését.
A szemle végeztével Kernén" vezérőrnagy
elismerését fejezte ki dr Csillag Nándor
rendórőrnagvnak a szegedi rendöri«kol»
vezetőjének az iskola kiváló működéséért.

BRILIÁNST. ARANYAT. EZÜSTÖT
legmagasabb áron FISCHER ékszerész vásárol — elad. Klauzál-tér 3.
— Demokratikus U k o l a ém * n f i bajnoki, fél 4-kor Toldi 11.—Barátság 11. o. S Z Í N H Á Z e M Ű V É S Z E T
l ó k . A Magyar Nők Demokratikus Szöbajnoki.
S
P
O
R
T
vetségének rókusi csoportja a „Szülök isCserepessor: Fél 9-kor Móra ifi—SzFIE
Ungár l m r * megérkezett Szegedre.
kolája" keretében május 18-án, hétfón débajnoki.
Ungár Imre a magyar pianista gárda egvik
lután 6-kor rendezi meg második előadá
Gyuris helyeit Szilágyi
Hódmezővásárhely: H MTE—Mór*város- legtehetségesebb tagja szombaton délután
sát a Hétvezér-utcai Munkásotthonban.
a mai SzAK—Elektromos
Makó: MVSE —SzATE. Dorozsma: DFC— megérkezett Szegedre, hogy megtartsa vaNvéky Ferenc tanfelügyelő .A demokratikus
mérkőzésen
HTVE és DFC ifi-HTVE ifi. Szőreg: sárnap délelőtt 11 órára a Be|v»rosi Moiskola" cimü előadásának második részét
ziban kitűzött hangversenyét. Ungár Imre
tartja meg „Mit követel a demokratikus
A SzAK csapata vasárnap reggel hat Rákóczi—MMTE.
' vek óta az első vendégmiivész a szegedi
iskola a szülőktől" cimen.
órakor indul autóbusszal Budapestre, ahol
Szőcs Lajos h á z a s s á g a . Szőcs La- hangversenydobogón. A szegedi hangveraz Elektromos ellen utolsó OB.-bajnoki
— A z almamoly első rajzása meg- mérkőzését játsza. A vezetőség Gyuris jos, a SzAK ieles fedezete szombaton tar- senyéit újjáéledésének csalhatatlan jele.
kezdődött. A szedi m. áll. Kertészeti várailan kiválása folytán komoly gondban totta esküvőjét Csala Irénjével az alsó- hogy hosszú idő után ismét olyan kiváló
Felügyelőség közli, hogy Szegeden az volt, hogy kit szerepellessen a kiváló bal- városi templomban Az esküvőn az egye- művészt üdvözölhetünk a zongora mellett,
almamoly első rajzása május hs 10-én hátvéd helyén. Végűi a jó formát mutató sület részétöl vezetők, já'ékosok és szur- mint Ungár. A hangverseny iránt, amint
megkezdődött. Felhívja a gyümölcsterme- Szilágyit jelölték ki erre a posztra.
értesülünk, a meo*rdeme!t nagv érdeklőkolók szép számban jelentek meg.
lők figyelmét arra, hogy ezen veszedelmes
dés mutatkozik. Néhány jegv még kapható
Szilágyi
ugyan
míg
sose
játszott
hátA MaDISz sporthírei. A „Szabad- kezdés elő t a Belvárosi Mozi pénztáránál.
kártevő ellen minden védekezést idejében
tiajtson végre, meit a gyümölcs férgese- védet. mindig fedezet volt, ezért sokan ság" ér'esi ti játékosait, hogv vasárnap
A Ül h a r m o n i k a s o k legközelebbi
szivesebben
láták
volna
Galgóczi,
vagy
dését. csakis idejeben es pontosan végredélelőtt 9 órakor jelenjenek meg a HuPolyák beállítását. A csapat a kővetkező nyadi-téri sportpályán. — Az ökölvívók hangversenye május 27-én lesz. Vezéhajtott védekezésekkel előzheti meg.
összeállításban szerepel: Bikó — Szabó, ezentúl edzésüket kedden és pénteken nyel a budanesti Operaház kiváló kar.
nagya Komor Vilmos. Műsoron többek
x Iparos nagygyűlés ma délelőtt Ssilágvi — Baróti, Kakuszi, Kolozsi — tartják 7—9-ig a központi székházban.
között Dvorak: Uj Világ szimfónia.
Báló.
Ladányi,
Vörös,
Hernádi.
Nagy.
A
10 órakor az Ipartestületben.
Szezonoyitáa a z a s z ó k n á l . A vízic »apat vasárnap délelőtt megnézi az ÚjA jövőhéten
lesz Shakespeare
— Fér11- és nőlsaabőlpari tovább- pest—HAC mérkőzést. A vezetők és já- sportokat kedvelők vasárnao érdekes
képző tanfolyamok indulnak az iparos- tékosok véleménye alapján egy-egy gólos sportcs'tnegében lelhetik örömüket. Az „ V i h a r " á n a k előadása a Neaizeti
SzMTE úszószakosztálya délután 5 órako' Színházban. A színházi iroda közli: Nagy
tanonciskolában (Eötvös-utca 2). 1. Férfi- Szeged győzelem várható.
legkölrendezi meg szezonnyitó úszóversenyét, érdeklődés előzi meg Shakespeare
szabóipari szakrajz-tanfolyam mesterek és
u
amelynek keretében vizilaba-mérkőzés is töibb alkotásának a _Vihar .nak bemutasegédek részére, 2. Nőiszaboipari szakrajz,
lesz. Az SzMTE országos viszonylatban tóját. Shakespeare késői alkotása, egyben
V a s á r n a p i sportprogram
modellirozó és gyakorlati tanfolyamok
is számottevő egyesület és színeiben rajt- hattyúdala és búcsúja a színpadtól, teljes
mesterek és segédek részére, 3. HáziruVasutas-stadiótv Fél 6-kor Tisza-SzFIE hozál'nak az összes szegedi úszók. A vi- színpompájában mutatja be a nagy angol
havarrótanfolvam az érdeklődők számára. I. o. bajnoki, fel 4-kor Tisza II.—SzAK II.
drámaíró minden értékét. A káprázatosan
Jelentkezni lehet az iparostanonciskola 11 o. bajnoki, 2-kor SzAK ifi—Tisza ifi zilabdamérkőzésen a nősök és nőtlenek szén mesejá'ék a Nemzeti Színháznak álcsapata méri össze erejét. Mindkét csaigazgatói irodájában minden délelőtt bajaoki.
patban kiváló játékosok iátszanak. A két landó müsordarabja és a margitszigeti
S—10-igHunyadi-tér: 5-kor Postás-SzMTE I. csapat összeállítása egyébként a követ- szabad'éri színpadon is nagy sikerrel mutatták be. Sibelius, a világhírű finn zene— Idegenvezetői és városismer- o. bajnoki, 3-kor Postás 11—Lemezgyár II. kező : Nősök: dr. Antalffv. Csányi — költő kísérőzenéje és káprázatos tündértető tanfolyamot renden u
Idegen- o. bajnoki, 1-kor SzEAC—SzMTE 11 II. o. Lacia, Benkő — Berde — Tombácz, Sz*- ballettek emelik az előadás szépségét, meforgalmi hisataL Számítanak rá, hogy bajnori, fél 10-kor Szabadság—Tűzoltók niszló, Maróthy. Nőtlenek: Szalma — lyet diszbemutató keretében hoz színre a
Rakita, Rengei — Kis — Molnár, Kea békekötés után megindulhat a külföldi II. o. bajnoki.
Szegedi Nemzeti Szinház május 18-án,
UTC-pálya: Fél 6 UTC-Toldi 1. o. méndi, Telesz.
idegenforgalom. Akik idegenvezetői vizsszombaton A darab főszerepeit Lehotav
gát óhajtanak tenni, jelentkezzenek a
Árpád, Hotti Éva, Mailáth Mária, Benkő
város idegenforgalmi hivatalá ál, továbbá
Miklós, Bakos Gvula, Sugár Jenő. Kozák
jelentkezzenek azok a munkások és más
László, Herczeg Vilmos, Gáli Pál iátszák.
dolgozók, akiket érdekel a város törté
A szinház első Shakespearebemutatóta kiinete, gazdasági és kulturális históriája,
elégíti a legmagasabb és igazi nemzeti
mert a tanfolyam egyben városismertető
szinházi igényeket. A zenekart Szatmári
előadássorozat is lesz. Most, hogv a
Géza, a kitűnő karigazgató vezényli, aki
Központi lerakat:
Szovjetunióval közvetlen szomszédok letnemcsak alapos ismerője, de egyben szetünk, főleg oroszul jói beszélő idegenveBudapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 35.
mélyes ismerőse is a nagy finn zenefpjezetőket toboroz az idegenforgalmi hivatal,
l e r a k a t :
deiemnek. A darab koreográfiáját Zsedényi
mert arra számit, hogy a Szovjetunióból
Károly balletmester tanítja be.
Budapest,
VII.',
Szövetség-utca
9.
sz.
v
o
t
e
x
k
e
k
majd számosan keresik fel Szegedet.

Uj ruhája lesz, ha
ÁRPÁD ruhafestékkel fest
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A Magyar Kommunista Párt munkáspolgári iskolája növedekei, akik vizsgaengedélyt kének, azt megkapták. Haladéktalanul jelentkezzenek hétfőn, május
13-án délelőtt Kárász-utca 14, II. em. 7.
A kéthetes pártiskoiára jelöltek hétfőn
reggel fel 8 órakor jelentkezzenek a Kálvin.téri pártházban.
Belváros II. hírei: Vasárnap délután
5 órai kezdettel „Klasszikus muzsika".
Közreműködnek:
Gábor JenCne ének,
Kerteszne Kain Kató zongora,
Antalffy
Miklós, hegedti. Az előadásra kerülő müveket Keriesz Lajos tanár ismerteti. Műsor
után tánc. Vendegeket szívesen látunk.
A MKP orvoscsoportja 14 én kedden
délután 6 órakor tarija gyűlését.
Partnapi előadók héttőn, 13-án délután
5 órakor tartjak ertekezletüket.
Arany
János-utca 2. sz. alatt.
Az összes kerületi és üzemi pártszervezetek szervezőt hétfőn délután 6 órakor
tartjak értekezletüket. Arany Janos-u. 2.
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alackozva

Foglalkozás

Női raabósegédet állandó munkára
felveszek. Bus pater-u. 28 1. ein. bal.
Fejésbez, lohoz értő mindenes férfi
teljes ellátással és fizetéssel felvétetik.
Gaiamb-utca 1.
Nőtlen, bentkosztos juhász kerestetik
Érd: Biro-tanya 77. szám Deszk.
Vizsgázott gépkocsivezető, szerelő,
elektrotechnikus állást keres „Műszaki
tisztviselő" jelige.
Tfizilavágást géppel vállalok. Nagy.
Polgár-utca 1.
Legújabb áramvonalas gyermekkocsik,
javitósok, kártológépek, „lisza" Fémipar,
Rigó-utca 38'
Főanl tudó, bentlakó mindenest keresek, Vásárhelyi-sugárut 98, Gedó mellett.
Jelentkezni délután 3— 5-ig.
Kiaegitö irodai alkalmazottat kere
sünk, lehetőleg jóirásu, munkaszerető fiatalembert. Fizetése XIII. fizetési osztály szerint. Ajánlkozást kérjük írásban személyi
adatokkai Községi elöljáróság Gyála cimre.
Szegedtől 6 km.
G a z d a s á g i mindenest felveszek. Rácz,
A szegedi orvosok szakszervezetének Szabadsajto- u. 26.
vezetösűge utoljara felhívja a tagokat,
9 éves kis eanyhoz nevelőnőt délutánra
hogy az adókózosségi ivet még szombaton keresek. „Nevelőnő" jeligére.
es nettón aLirhatjax.
Horgolónöket, akik szorosan dolgozA mérnökszakszervezet értesiti tagjait,nak, felveszek. Etdősné, Gyertyámosi-u. 9a.
M a g á n y o s úrinő házvezetőnő-ápolónőt
hogy 14 en, kedden uelutan 5 Orakor
taggyűlést tartunk az Iparos tanonciskolá- keres. Záida u. 21.
ban. i aggytfiCsüakon szívesen latjuk at
Férfi és női ruhajavitást vállalok, házifjúsági tagozatna
belepni szandekozo hoz is megyek. Somogyi-uica 11, li. em.
teenmkus ujusagot is.
7. ajtó.
J ó ! lőző mindenes állandó tartózkodásra felvétetik. Dózsa Gy.-u. 20.
R e d ő n y ö k szakszerű javítását vállalja
Mustsűrítmény S S E Í * . * Redőnyipar, Nagy Zoltán, Református-palota, Anna melegforrásnál.
PA fZAUCK Kölcsey-utca 9.

l a k á s
Keresek Rókníon egy- vagy kétszobás lakast, bármivel fizethetek. Dugonicsutca 15a szam.
Élelmet, malacot, vagy szőnyegeket
adok 1—2 szobás lakásén. Csuka-u. 21.
Egyszobás-konyhás lakásomat elcserélné .1 2 szobás lakásért,
lelépéssel.
„Igényjogosult" jeligére a kiadóba.
Szoba-konyhás belvárosi lavásonmat
ecsetelném kef.szobis összkomfortosért
„Lelépés" jeligéie.
Kétszobás magánház, szoba-konyhás
lakás igenzjogosultnak, bútorozott szobák
kiadók. Lakásügynókség, Kölcsey-utca 10.
Magasfőldazintes, alápincézett, közműves maganhaz eh-do. Megbízott: üzljjártó iroda, Kossuth Lajos suguut 11.
C s

e r e

is

r u m
Simsovits,

szegedi rum- és likőrüzemében, Mércy-utca 8. sz.

Telefon: 211.

Fajkocske két fiával elcserélhető Szemesért vagy tüzelőért, Sándor-u. 35.
Gyermek sportkocsi pénzért, élelemért
elcserelhető. mindennap l-től 3-ig, Vőrösmarthy-utca 5, földszint 1.
Elcserélhető vagy eladő díszes vaskerítés, deszxaválaszfal, asztalok, székek,
boxok, érdeklődni Kigyó-u. 2, 1, 2, délután 3—6.
Elcserélném szentesi magánházamat
hasonló Szegedivel, érdeklődni tehet Szeged
Maros-utaa 41.
9 hetes malacokat cserélek bakancsért
Tápé, Kassai-u. 8.
Tangébarmonlkáért
élelmet, fát
vagy aranyat adok. Gyöngytyu/-utca 31.
K é t hasas üszőt adnék erösebb lóért.
Algyő, Szegedi-utca 34.
Férfikerékpár vadonnal uj gumikkal
zsírért, szalonnáért, kolbászért elcserélhető, használt bútorok pénzért vagy aranyért. Deák Ferenc-utca 23. 11. 5.
Elcserélem táska Continentál írógépem, nagy tangoturmonikám, egy 110
voltos íéilova3 villanymotort aranyért vagy
élelemért. Csikós. Orosztán-utca 6,
Választási malacon elcserélhetek élelemért, Somogyitelep 8 u. 443.
Motorkerékpár-pótUiést vennék vagy
cserélné/, szentháromság u. 3.

E g y mély gyennekkocát modern rédióért eicsei élhető, Fodor-utca 15, em. Molnár István.
J ó karikahajós varrógépért, tűzifáért
tűzhelyet, kerekpárt, háiomlténapos, malacot cserélek megegyezés szerint. Óthalom-utca 23. sz.
Napi tizenegy liter tejet adó teh:n elcserélhető borérf, terményért, aranyért
Tündér- u. 8.
t nyolchónapos süldő burgonyáért vagy
szemesért elcserélhető, Baktói kiskertek 12.
E g y erős igásló könnyebb lóéit vagy
jó kistias tehénért elcserélhető, Szabadsajtó-utca 67.
K ű Iö n 8é 1é k
E g y süldő elcserélendő 4 l-es férficipöért es zsirért, Gép-u. 23.
Tehonet tartásra vállalok, ugyanott
Jorkzirei 8 hete a malacok szemesért, 1200 négyszögöl here elcserélhető éri kapénzért elcserelhető, Horthytelep 6b.
szalásra. U szeged, Fürj-utca 56. ÉrdeklOO-as Sachs motorkerékpár elcserél- lődni vasárnap.
hető hizott sertésért.. Szöreg. Árpad-utca
Autósok figyelem! Szeged várostanyai
Adá
v étel
611. szám
országúton küiső-belső autógumi találtait a i* 1 ü
Jégszekrény, gramofon ötven lemez- tott. Érdeklődni lehet Husztia József váÍOOO naposcsibe ma és hétfőn a jezel pénzért vagy cserébe eladó. Fodor- rosi kézbesítőnél, Szcgee-Alsóközpont.
lentkezes
sorrendjében
ki
tesz
osztva.
VASÁRNAP, május 12.
utca 33.
Hangya keltetcközpont, Iiona-utca.
K u k o r i c á t keresek negyedéből kapálc>.45: Hűek, műsorismertetés. 7.05:
Hathónapos süldőt elcserélném fejős ni. Vásárhelyi sugárut 124.
Enyvet, smiiglipapirt magas áron váR t ^ í e a zene. 8.00: Szvitek. jkOO: Even- sáról ahandóan, Fogas, Külsocsongorádi- kecskéert. Újszeged, Udvarhelyi-utca 27.
J ó l bevezetett szabóüzlethez önálló tárfej.-.-i.cus vallásos iélóra a stúdióból. 9.50:
sugárut >5.
Bédogcaatornát, fürdőkádat, pálinka- sat keresek. Polgár-utca 12.
iveiormáiiui vai/dasos felóra a studióRádiócsövekért óriási árat fizet az főzéshez rézcsövét, ölomcsövet, betonFUizerüzlet berendezéssel birbe kik>. .. lo.u): HSa'cik. to.ui: Jcan Sibetius Amatöibolt, Kálvaria-utca és Dugonics- csövet. szivattyút cserélek malacért, bőrért, adó. Tud. szívességből Náda3-u(ca 17.
muve.Qűi. 11.00: Szovjet kamarazenc- tér sarok.
eleiemért, Darázs bádogos, Grcf ApponyiA repülőtéren 2000 négyszögöl főid
muvek bemutatója. 12.00: Déli haran«Aranyat, ezüstöt a legmagasabb áron utca 6.
paprikának bérbe kiadó es egy fiatat
K/.ó, hírek. 12.15: Anyák 5 perce. 12.20: vesz Berta ékszerész, Kiss-utca 3. Párisi
J é férfikerékpár jó női kerékpárért ei- gazdarági mindenest felveszek. Róka-u. 15.
;o ritmusok, zsongó ckuiamok. 18 Áruház mellett, óra-, ékszerjavitás felelős- csereinetö. É.deklődni Liszt-u. 22.
Saját otthonában fényképezi ismét.
ÍI . . Vuíja a kuiiyvK*.rck:sró.l. 13.20: séggel.
4 éves elsőrendű hasas tehén süldőért, Szabadi, Ti8za Lajos-körut 19.
lia&nlemea. 13.30:' Arany-bai'ladiák. 14
Bélyeggyűjtemény!,
tömegbélyeget terményért elcserélhető Szabó Nándor,
K é t dolgozó nő kvártélyt kaphat leri;m: Hirek. 14.10: Toscaniru vezényeli. veszek. Faius bélyegkereskedés, Isnola- Kkdoiozsma, Kossuth ut 68.
15.00: Ünnepi krónika. 15.20: Amit a utca 29, fogadalmi templommal szemben.
4 három éves kancát cserélek földért, mészeibeniért. Ugyanolt egy nagyobb mosóteknő lisztért elcserélhető. Üstökösváros aalol. 15.55: Mvisorismerletes. lb
Aranyért, ezüstért valóban a leg- házért, Bécsi körút 7.
utca 8b, földszint 3.
óra: Hirok, a Fővárosi Népművelési
Egy
9
hónapos
koca
terményért,
cse->
lvezpont kózlemétiyeii.
16.10: Petőfi magasabb árat fizeti Sal/cr. Hid-utca 8.
Kosztot, ruhát í.dok 12—15 év körüli
Egy 4 lámpásos rádió elado. Szent répeu vagy női kerékpárért elcserélhető. fiúnak vagy lánynak házkörüli munkáért.
napjai. 17.00: Falurádió. 18.00: Hírek.
Tápé, Fogarasi-u. 7.
Lászio-utca
löa.
I8.O0: Florentin traiiap. Zenés koméMáté, Liliom-utca 9.
Bontásból kikerült tégla eladó. BerEgy fejőstehén elcserélhető kukoricáért
dia 3 fel.vornáebari. Az I.. felvonás után
Kérem azt az asszonyt, akit péntek
és búzáért, Tápe, Szomolya-tanya 29.
lob. 21.10: Hirek és krónika orosz nyel- iini-köiut 34.
E k e k a p a , permetezőgép és egy pár
E g y nyolc iinteres épületre vaio fa- reggel 3 kisliba követett, mert többen látven Az előadás után kib. 21.40: A ráanyag elcserélhető paprikáért, Kószó Imre, ták, jelentkezzen Malom-utca 3.
dió hangija és műsorismertetés. 21 óra lószerszám eladó Délibáb-utca 33a.
Kisszob&ért lakarhást vagy házmesPénzért
eladó
jégszekrény,
gyermekGjála.
01a 50: Hirek és krónika angol nyel22.01,: Hirek, sporthírek. 22.25: Vörös- ágy, ruhásszekrény. Dugonics-utca 23.
A k á c i a t n s k é t cserélek sóért, szögért, teri teendőket vállalnék, Öthalom-utca 4.
Aranyáf, ezüstjét a regi bizalommal élelemeit es pénzért, Árviz-p. 23b.
Gyermeksport kocsit keresek nyári
kereszt-közlemények. 2235: Hanglemezek. 22.50: liirek és krónika irancia hozhaija ismét dr. Berényine ékszerészhez
E g y fejőskecske elcserelhető termé- használatra kölcsönbe, Dugonics-téri ujtógnyelven. 23.00: Akiknek szívesen tap Klauzal-tér 9nyéri vagy ruhaneműért, Tápé, Fogaras- pavillon.
11 HP, DS 220/380 villanymotor arany- uica 10.
800 négyszögöl here évi kaszálásra
rólunk.
ért, női kerékpár cserealapon eladó. RoEgy íejőskecske elcserélhető varrógé- élelemért kiadó, Danner, Horváth Mihálymai-körút 23. Tóth lakatosmühely. Hét- pért, terfi vagy noi kerékpárért, Újszeged, u c a 7 sz.
főtől 8 - 4 ig.
Angolt, németet,
zongorát tanítok
Alsótiszaparti Rokkanttelep 8.
Szekrények, ajtók, parkett, vaságy
Tüziiát cserélek eleiemért vagy kuko- gyors haladással, Klebe!sberg-tér 3.11—12,
Közellatasi közlemények
eladó Rigó-uica 30, 1 3 között.
5—7 között, földszint balra.
ricáért. Aignert -lep, Csallóközi-utca 37.
SHB motorkerekpár jó külső és belső
Épületek helyreállítása. Díjtalan költE g y könnyű parasztkocsi tehénért
Elesztőkiosztás. A közellátási szel- gumit, élelmiszerért is vesz a Szegedi Községvetés, SzáKtanácsólr. Köhler J. építővagy
Dóiért
elcserélhető.
Móra
utca
40.
vény dv 48. sz, jegyére 2 dkg élesztő vá- ségi Élelmiszerüzem.
Elcserélhető női kerékpár 80 kilós mesternél, Retek-u sa 43.
sárolható május 11—20-rg dkg-kint 2
Hathónapos
süldő
szemesért és hizott sertéseit és egy petrofor. ZászlóElveszeit egy fehér pincsikutya. Megés félmillió pengőért.
pénzé,t elado. Vásárhelyi-sugárut 19.
találó vagy nyomravezdtö jutalom ellenéutca
8a.
Közellátási hivatal
Szekrény, agy eladó, istálló kiadó.
Föredittlcal lakásom elcserélném alsó ben jelentse Tavasz-utca 5. sz. alatt.
Báró Jósika-utca 39.
Tőnkre teszt a gyapjat, ba rosszul
városival, vagy ajánlásért egy pár ujcipőt
mossa. Mi megtanitjuK, nogy kell mosni.
Permetezéshez hordók, ugyanott szeg adok. Szem Ferenc utca 14. cipész.
is elaaó vagy elcserélhető Szei-utca 16.
Egy sötétkék rakottszoknyát elcserél, Tépést, IfáriolAst, fonást legszebben kéE i a d ó egy 350 kbc motor k.fogásm- ném simaszoknyáért, Damjanich-u. 23. szít Szilágyiné háziipar, Párisi körút 22.
lan ailapo'.ban Kossuth Lajos-sugárut 113 üzletben.
Fejőskecske és kis nöstcnykecske
Kifogástalan fehér steppelt angolA Szegedi Földigénylő Bizottság felredönyös gyermekkocsi tüzelőért, élelemért
M á l n a - ,
hívja az ujszegedi, alsotiszaparti csnrn- eladó. Ljszeged, kendergyári hatházak.
E g y gödör trágya eladó, vagy elcse- elcseréhelő, Mezö-u. 4.
rosparl'l hullámtér
földhözjuttaitotteit,
narancs-, citrom-,. mandarinizfl
rélhető.
Boszorkánysziget-uica
50.
Süldői
adok
jóminöségü
férfiruháért
hogy az összieirási iv az ujszegiedi JóE l a d ó épület faanyag, cserep, vályog, magas aiakra, Csendcs-u. 12.
zsef föhcrcegteliepi iskolában 3 napi
Uj áldozási leanykaruha terményért elüditőifal
közszemlére lei van téve május 11-tól téglatörmelék. Mészáros, Uj-tér 5.
Fodrásxnzietet
vagy
berendezést
vecserelhető,
Jakab Laj s-u. 1.
14-ág. Esetleges észrevételek írásban a
Fekete térfiöltőny kérckpárért elcseS Z E R E D A I N Á L
lóiaigénjiő bizottságnál a 'kifüggesz- szek. Ajánlatokat „Arannyal fizetek" jeligére a kiadóba.
rélhető, fát, korpát adok kerékpáiért
téstől számit olt 6 napon belül, május
Asztalos g y a l u g é p (áteresztő) eladó. Ujsomogyirelep, 54. utca 1290, sz.
Kárász-u. 10. és Cserzy M.-u. 3.
11-töl 17-ig lehet megtenni.
Téglagyár, Cserzy Miluly-utca 30.
Elcserélhető 11 hetes malacok és
A Szegedi Földigéhylő Bizottság
Egy nagyméretű uj konyhabútor eladó egy kis vagon trágya szemesért, trágya
Tsítteü szerkesztő: Gárdoo Sióik t
vagy elcserelhető. Kossuth Lajos-sugárut borért is. Alsóváros, Röszkei-utca 18.
A Szegedi Földigénylö Bizottság íel- 26, udvarban.
Mély gyermekkocsi elcserélhető éleFtk-lős kiadó: Koncz László,
hivijia az ujszegedi I pa rosker t ben földTenyészbika 15 hónapos, törzsköny lemért vagy kismalacért Hattyu-utca 15.
Kiadja:
höejuttatottakati, hogy az összeixási iv vezett anyatói és két komplett szövőszék
E g y parevezös uj csónak, kocsikas
Hírlapkiadó KtL
az lpairoskert csőszluizúnál 3 napi köz- eladó. Érdeklődni Újszeged, Bethlen u. 20 pénzen vagy cserébe, Szent Feren utca 19
szemlére ki van téve május 11-töl 14-ig.
Jteetfcesztőség: Jftkai-atea 1.
A l k a l m i vetel 1 4+2 legújabb tipusu
Egy fiatal feiöskecském elcserélném
Eset leges észrevételek írásban a föld- Orion-rádió eladó Kálvária-utca 2. vasár- lábbeliért.'Mészáros Józsel Tápí, Kassai
Telefon: 493. U 103.
igénylö bizottságnál a kifüggesztéstől nap délelőtt is.
utca 6 sz.
Kiadóhivatal;
Kirlsz-ntca 8.
számított 6 napon belül május 11-tól
ÍOOO naposcsibe ma és hétfőn a jeE g y hasas disznót, zöld herét adunk
17-ig lehet) megtenni'.
TeteCon: 321
lentkezés sorrendjében ki lesz osztva. hasas üszőért, vagy fiatal fejőstehenén.
A Szegedi Földigénylő Bizottság
Hangya kel tetőközpont, Ilona-utca.
Tápé, Fogarasi-u. 22.
& Hírlapkiadó Kft. iiyemiisa

Szakszervezeti hírek

Hivatalos

közlemények

