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Falus! ianitók

ezeket nem azért irtuk le, mintha el- felszólaló kerülgetett, de ki nem mon- hogy súlyos anyagi bajokkal küzdő tak ö z ö t t lentét
lenne közöttünk és a torontáli dott. „Miért kísérletezünk nyugati vagy nítóink ezer gondjuk közben ilyen lel-

Ma: Komocslu Zoltán
járás tanítói között. Csupán hozzá akar- keleti tanítási rendszerrel, miért nem kiismeretesen, hivatásukba vetett hittel
járulni a fogalmak tisztázásához. alakítjuk ki az önálló magyar nevelési foglalkoznak a szakmájukhoz tartozó
napokban Szőregre rendelt ben- tunk
A vita az előbbi mellett, egy másik rendszert." Nagyon helyesen a többiek kérdésekkel. Az a meggyőződés alakult
nünket a köielességieljesités. A toron- kérdésben
szélesedett ki abban, hogy megmagyarázták, hogy amikor mi az ki bennünk, hogy nagyon sokan, akik
táli járás tanítói jöttek össze, hogy miiyen nevelési
rendszer szerint tanít- orosz neveléssé foglalkozunk, nem az- a közélet vagy gazdasági életünk egyes
meghallgassanak egy előadást <a világ- sanak. Az elnöklő
igazgató felhívta a ért tesszük, mintha szolgai módra le területeink irányitó szerepet játszanak,
nézeti átképző tanfolyam kereteben. A figyelmet
a „Köznevelés" legutóbbi szá- akarnánk másolni. Ismereteket, bevált sokat tanulhatnának ezektől a falusi tajárás minden községéből már kora reg- mára, amelyben
az orosz nevelési rend- rendszereket gyűjtünk össze innen is, nítóktól, Erkölcsi szempontból is sergel el kellett indulni a tanítónak, vagy szerről jelent meg
cikk. Felszólalására onnan is, hogy azután kialakíthassuk a kentőleg kell hatni minden jóérzésű
tanítónőnek, ha a kitűzött időpontra, rögtön mozgás tamadt,
sajátosan magyar hagyományok, útmu- magyar emberre a. torontáli járás; taníkilenc órára oda akart érni. Negyed hangzottak el az előadó közbeszólások
mellett és el- tatása szerint nemzeti nevelési rendsze- tóságának: példamutató munkája. Túltízre egy pór kivételével össze is jöt- lene. Nagy örömünkre szolgál,
rünkit.
zás nélkül állítjuk, hogy nincs okunk
tek teljes számmal. Az első, am; meg- őszintén, nyíltan kimondták, amit hogy
gonA késő délutáni órákra húzódó vita aggodalomra a jövőt' illetően, amikor
kapta figyelmünket, hogy ezekben a fa- dolnak. „Ki győződött meg róla." „Nem
lusi néptanítókban milyen nagyfokú ál- igen láttuk az orosz nevelés fölényét." során a főkérdések mellett egy csomó azt látjuk, halljuk, hogy nemzeti kuldozatkészség és önfegyelem van. Egyi- Ilyen és hasonló közbeszólások hang- apró problémát is megbeszéltek a toron- turánl; legfontosabb ápolói olyan nagy
kük-másikuk, hat-nyolc kilométert gya- zottak el, amelyek ha tévedésen is ala- táli járás tanítói. Részünkre rendkívül buzgalommal, felelősségtudattal keresik
logolt, vagy kerékpározott a nagy hi- pulnak, mindenesetre őszintén törtek élvezetes és tanulságos volt ez a dél- a kibontakozás, az anyagi és kulturális
degbén, anUg a tanfolyam színhelyére fel az emberekből. Már egészen kiszé- előtt. Elsősorban nem titkolhatjuk el felemelkedés uiját. Egy őszinte kívánörömünket a tárgyilagos felszólalások ságunk van, hogy minél többen kövesérkezett. Kenyeret, szalonnát, kevéske lesült
vita, amikor felállt egy fiatal- fölött, amit hallottunk. Nagy biztatás- sék példáikat.
•elemózsiát hozott magával -mindegyik, ember a és
elmondta, amit mindegyik nak tekintjük a jövőre vonatkozóan,
piert tudták előre, hogy az előadás és
•az utána következő vita a koradélutáni
órákba fog nyúlni. Komolyan készültek
fel a tanfolyamra, mint azok az emberek.-akik tudják, hogy munkájuk többet
jelent egyszerű kötelességteljesitésnél.
Ha jól elvégziik és jól akarják elvégezni, azzal hozzájárultak nemzetünk kulturális újjáépítéséhez.
öröm és megnyugvás volt nézni,
hogy ezek az emberek, akik. közül a
Gerő Ernő újjáépítési munkáiénak ujabb jelentős állomása
legtöbbnek családja is van, beültek a
szük iskolapadokba, figyelmesen hallaz uj 50 kilowattos adó
gatnak és szorgalmasan jegyzik az elő(Lakihegy, december 21.) A laki- végzett munka miatt, amelyét idegen lággá sugározni a magyar demokráadó szavait. Tanulnak a magyar néptanítók, hogy még eredményesebben hegyi 50 kilovattos rádióadót és a segítség nélkül végeztek el. Udvarhe" cia híreit, a magyar rádió műsorát.
nevelhessék a faivak parasztjainakgyer- 314 méteres antennatornyot únrepé- lyi. Ödön pósíavezérigazgató a maA Rádió nevében Ortulay Gyula
mekcit. Az előadó befejezésül felolvassa a magyar köztársaság kikiáltásáról ' lyes külsőségek között Tildy Zol- gyar pósta nevében köszönetet mon- elnök vette át az uj adóállomást. '
szóló törvény egyrészét, amelyből vilá- 'án köztársasági fffnök jelenlétében dott az építésben résztvett minden
Ezután Tildy Zoltán köztársasági
gosan kitűnik, hogy Magyarországon ad'ák át a forgalomnak szombaton munkásnsak. Ezután Gerő Ernő köz- elnök és kísérete a megnyitó ünnepmindenki szabadon nyilváníthatja
véle- délelőtt. A bontás és építés munká- lekedésügyi miniszter emelkedett szó- ség után a leadóállomás műszaki beményét. Élénk vita indul : meg és az jában, résztvett 30 MAVAG munkás
lásra.
rende ését tekintette meg. Szívélyesén
egyik tanitönö megjegyzi, hogy neki az
Hangsúlyozta, hogy ezen a napon a elbeszélgetett a mérnökökkel, mun•a legfontosabb, hogy megmondhatja az nevében Szallay Dénes vezétőszerelő
igazat. Itt kell először a magunk véle- jelentette, hogy elkészítették Európa magyar íádió betépett az élvonalbeli kásokkal és tisztviselőkkel egyaránt,
ményét is kifejezni, az elhangzottak- legnagyobb rádió'ornyát. A munkás- etrópai rádióadók sorába. . 1947-ben majd visszahajtatott a fővárosba.
hoz ezúton hozzátenni. Az igazságról ságot jogos büszkeség hatja át az. el135 kilovattos energiával fogjuk vitermészeteseit többféle ember többfélekép vélekedik. Az egyik igazságnak
tartja, hogy amig százezrek és milliók
nyomorognak, ő a törvényes kereteket
mert kétséges, hogy a
Baloldala
Pfeifferft követte barátja Szolnoki államtitkár,
is átlépve harácsoljon, vagyont szerezBlokk elfogadja e kul'uszminiszterhek
zen. A másik ember azt tartja igazságazt az Oltványit, akinek reakciós maaki beadia lemondását
nak, ha ez ellen a harácsolás ellen a
ga'arfása miatt kellett a pénzügymidolgozók tömege tiltakozik küldöttjárás, tüntetés, vagy gyűlés formájában. A Szabad Nép g r e r m e b g y ü b o s s i e g a l vádolja a lemondott nisztérium éléről távozni.
Vannak, akiknek ez sérelmes. Vélt sékisgazdapárti államtitkárt
A köztársasági elnök Dobi Istvánt
relmüket nem tudják indokolni mással,
mint egyéni, személyi szempontok han(Budapest, december 21.) Hivata- utóbbi száma leleplezi Szolnokit, aki nevezte ki államminiszterré a lemongoztatásával. A magyar fasiszták és
reakciósok azt találnák helyesnek, ha losan közlik, hogy dr. Szolnoki Ist- Ukrajnában mint önkéntes partizán- dott B. Szabó István helyett. B. Szaa maguk „igazságait" hirdethetnék és ván kereskedelemügyi politikai állam- vadász, minden ok nélkül kézigréná" bó Isivan a Kisgazdapártban
fog
érvényesíthetnék a nép, a demokrácia titkár államtitkári
megbízatásáról tot dobott egy kis falusi házba és egy
igazságával szemben. Hogy ei ne téved- való lemondását közlő levelét decem- anyái apró gyermekeivel együtt meg" folytatni széleskörű tevékenységet.
jünk, hogy a tényleges igazság érvényesítéséért dolgozzunk, mik a tenni- ber 18-áti adta át Nagy Ferenc mi- ölt. A kisgazdapárti államtitkár, akinek ilyen Vértessyhez hasonló sötét
valóink? Hogyan tudunk különbséget niszterelnöknek.
tenni a fasiszták, a reakció „igazsága" Szolnokit reakciós múltja és jelene múltja van, jobbnak látta távozni a Négy millió 300 ezer forintot
és a demokrácia által hirdetett igazság miatt a demokrata sajtó állandóan politikai élet porondjáról'.
osztanak szét a pedagógusok
között? Ugy, ha nem általában és nem
elködösitve, hanem konkrét, kézzelfog- támadja. A Szatáad Nép egyik legközölt
ható formában beszélünk az igazságról.
A háború alatt, de már azt megelőzőleg
(Budapest, december 21.) A pénz"is a fasiszta államok vezetői és Horügyi
kormányzat magáévá tette a
thyék minden, ténykedésüknek azt a
Magyar Kommunista Párt követeléjelleget adták, min'ha a megtestesült
igazságot szolgálnák. Vélük szemben a
sét, ameiy szerint a kultusztárca a'a
szabadságszerető népaK és iegeisősortartozó közti-ztviselők különleges elban >a Szovjetunió, szintén az igazság
bírálása érdekében, valamint a hivagyőzelméért küzdöttek. Mindenki tudja,
hogy itt két hatalmas ellentétes erő Lapértesülés szerint a N e m z e t i Parasztpárt a h o n v é d e l m i talos időn tul teljesített és eddig díszembenállásáról, küzde mérői volt szó.
jazásban nem részesített munkájuk
tárcát kapja
A Szovjetunió és szövetségesei a népek
ellenértékét megkaphassak. Erre a
szabadsága, a nemzetek függetlensége
•'Budapest, december 21.) Politikai egyezett a Kisgazdapárttal abban, célra, mintegy 4,300.000 forint áll a
mellett, a fejlődés a haladás biztosítávégre. tárca rendelkezésére a folyó költségsáért harcoltak. Ebből következik, hogy körökben a meglepetés erejével hat hogy tárcacserét hajtanak
a Szovjetunió harca igazságos ügy ér- egy déli lap közlésé, amely szerint Eszerint a Kisgazdapárt megkapja a vetéi évben. A vallás- és közoktadekében történik. Fontos tudnunk, hogy megdőlnek az eddigi kombinációk a kutíurtárcá't és helyette a honvédel- tásügyi miniszter ezt az összeget a
igazságos ügynek csak azt tekinthetjük, kuLuszminiszteri tárca körül. Eddig mi tárcát ífdja át a Nemzeti Paraszt- tanyai tanítók, a kötelező óraszámon
ami & haladást szolgálja, mert előfordul napjainkban házánkoan is, hegy a ugyanis a tárca legesélyesebb jelöltje pártnak. Az uj kultuszminiszternek felül tanító tanárok és tanítók, az
rekció látszólag igazságos célokat han- Tamási Aron iró volt, akit a Nemzeti Oltványi Imrét emlegetik, kultusz- egyetemek és tudományos intézetekgoztat, ezek a célok azonban lenyege- Parasztpárt jelölt.
államtitkár jusíus Pál
szociálde- nek kimagasló teljesítményt felmuben odavezetnek, hogy a régi, népelA világosság értesülése
szerint mokrata képviselő lesz.
tató alkalmazottai között kell felosznyomó rendszert hoznák vissza. Mindazonban a Nemzeti Parasztpárt megA híradást fentartással közöljük, tani.

Lakihegyen üzembehelyezték
Enrópa legnagyobb rádióállomását

A kisgazdapárti Oltványi lesz
az u| kultuszminiszter?

2

DÉLMAG

Repülőpostát vesz igénybe
az uzsoratanács a Jekelfalussyügy gyorsított lebonyolításához
Keddre várható e z Ítélethirdetés

(Szeged, december 21.) A közeliriultban hírt adtunk arról, hogy Jekelfaiussy Sándor szegedi textifkereskedőt az államügyészség árdrágv
tás miatt előzetes letairóizaáisba helyezte. Zsúfolásig megtelt az uzsoratanács terme a szombaton délelőttre
kitűzött főtárgyaláson, ahol a vádlót
azzal védekezett, hogy nyolc különböző alkalommal 3534 méter 80 centi
molinóvásznat vett a budapesti Darvas gyártól, a megállapított áron felüli 50—70 filléres fe'.árral és 1 forint
'fonalkülönbözeti felárral s ő ezt az
anyagot a szegedi és hódmezővásárhelyis textilkereskedőknek ugyancsak
1.50—1.70 forintos felárral adta tovább. A főtárgyaláson az
államügyészség beszerezni rendelte el az
Anyag- és Arhivatai igazolását arrakézve, hogy az 1.50—1.70 forintos
felár megengedett különbözet-e. A
védelem azt kívánja bizonyítani, hogy
ezt a felárat jogosan háríthatta tovább a kiskereskedőkre. Az Anyagé s Árhivatalt repülőpóstán kereste
meg az uzsoratanács és repülőpóstával kérte a választ is, hogy a keddre
elnapolt főtárgyalás megtartható legyen, amely esetben ítélethirdetésre
is sor kerül. Jekelfalussy természetesen továbbra is előzetes letartóztatásban maradt.

— Segítsünk az elesetteken. Ké.>
xnankós, rokkant férfi járt szerkesztőségünkben. Budapesten az ostrom alkalmával rokkant meg, kezéről
is
hiányzik egy ujja és egyébként is
beteges ember. Nehezebb
munkát
nem tud vállalni, igy levelezőlap árusításából igyekszik megélni.
Saját
magán kívül gondoskodnia kell három apró kisgyermekéről is, akik
közül a legidősebb .9 éves, a legkisebb 5 éves. A mostani csúszós hideg időben azonban igen nehéz beteg lábával, mankóval járni az utcákat Kézihajtásos ülőkocsit szeretne,
hogy valamiképpen könnyítsen magán, de ez most 1600 forintba kerül. Ennyi pénze viszont nincsen. Arra kérd ezért a szegedi dolgozókat,
hogy mindenki legalább egy forintot
juttasson el számára a Délmagyarország kiadóhivatalába, hogy megvásárolhassa magának ezt a szinte életszükségletet jelentő jármüvet. Mi is
kérünk mindenkit, hogy
tehetsége
szerint járuljon hozzá megsegítéséhez. Reméljük akad Szegeden 1600
ember, aki nem riad vissza 1 forint
eljuttatásától.

BELVÁROSI MOZI

Tele,on

6—25.

1946 dec. 23-án hétfőn fél 4, negyed
6 és 7-kor
dec 2S-én és 26-án a karácsonyi
ünnepekre kivételesen 3, 5 és 7-kor
és a következő napokon fél 4, negyed
6 és 7-kor
bemutatjuk az amerikai VARNER
BROS filmgyár messze kimagasló
filmalkotását;

Őrség a Rajnán

c. világfilmeí, az amerikai filmgyártás 1946-ban készüli, attrakcióját.
Főszereplői:
BETTE DAVIS a legismertebb tragikai művésznő, az „Egy asszony 3
élete" és a „Vén lány" emlékezetes
sikerű filmek főszereplője és
LUKÁCS PÁL Amerika legkeresettebb filmszínésze. HIRADÖ.

Kedden, karácsony böjtjén
nincs előadás
Pénztár d. e. 11—12 és az előadások
előtt félórával.
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Ötezer e m b e r vett r é s z t
a s z o v j e t - m a g y a r b a r á t s á g napjain
rendezeti 25 előadáson
(Szeged, december 21.) A MagyarSzovjet Művelődési Társaság szegedi
csoportja szombaton délután tartotta
választmányi ülését, melyen Dénes
Leó elvtárs polgármester elnökölt.
Dénes Leó elnöki beszámolójában
vázolta a magyar—szovjet baráti napok mérlegét. Beszámolójában rámutatott, hogy az előadásokat mintegy ötezer ember látogatta. A baráti
napok alkalmával összesen 25 előadás
volt. Magát a bélyegkiáillitást az első

két napon kétezer ember látogatta.
Bejelentette Dénes Leó
elvtárs,
hogy Dániel György, a társaság eddigi főtitkára nagy elfoglaltságára
való tekintettel leköszönt, helyére a
választmány Balassa Lászlót választotta meg főtitkárnak. Az elnöki beszámoló során Dénes Leó elvtárs
bejelentette, hogy minden csütörtökön a társaság klubesteket tart. Ezenkívül pedig havonta egy-egy előadást
tartanak budapesti előadóval.

Vasárnap délután egynegyed 2 órakor a Vasutas-stadionban

Szeged AK-MTK

NB I. bajnoki mérkőzés. Jegyek elővételben

a

kiadóhivatalban

válthatók.

A szovjet kommunizmus
a demokrácia magasabb formája
Wallace c i k k e a „New Republic" folyóiratban
A »N«w Republk« című folyóirat) kráciáját, a Szovjetunióban nincsen
közli Wallace volt kereskedelmi mi- semmiféle diszkrimináció, "minden
raszter vezércikkét, melyben azt írja, , szovjet polgár számára
biztosítják
hogy elvállalta a folyóirat szerlcesz- a gazdasági' és szociális jogokat és
tését, mert hozzá akar járulni a ha- lehetőségeket. A Szovje'unióban ninladó szellemű amerikaiak megszer- csenek nagy magánmonopol itmiok,
vezéséhez. Rámutatott arra, hogy e melyek ellenőrzést gyakorolnak a
szervezetnek a roosevelti tradíciókon sajtó, rádió és mozi felett. Ugyan-'
kell ajakubnia. Wallace továbbá ki- akkor »nti nem titkolhatjuk oemoT
jelenti: a folyóiratot arra akarj.t fei- kráciánk gyengesőgét« — írja Wílhasznáki, hogy élcsapatot toborozzon lace.
haladó szellemű külpolitikai és bel- | A cikkíró végezetül élesen bírálja
politikai programjának támogatása a köztársasági párt reakciós vezetőcéljából, minthogy véleménye szerint ségét és azt írja, hogy az amerikai
erre a hetilap a legalkalmasabb esz- nép most is megtagadja és mindig
meg fogja tagadni a
demokrata
köz »azokban a napokban,
pártot, ha az nem tűnik ki »barcos,
amikor a napisajtó úgy táncol,
haladó szellemévek.
ahogy a reakciósok fütyülnek«.
A külpolitikával foglalkozva azt
írja az amerikai hagyományokat kö- Nagy téli sportprogram készül
veti, »de nem a dollándipiornácia,
a .SzEAC jegén
vagy a magas árak hamis tradicíót,
Beszámoltunk már arról, hogy a
hanem azt az igazi, univerzális ameSzEAC
az idén újra üzembeheíytezi
rikai tradicíót, amely tulajdonképpen
telje s * mértékben sohase m való sült az Ady Endre-téri egyetemi gporttemég meg. Ez a tradíció: az élet, ? lepén a jégpályáját A hideg ido beszabadság és a boldogság keresése.« álltával már a hét elején szerették
Wallace rámutat arra, hogy
mai | volna a SzEAC vezetői megnyitni a
imperialisták makacsul azt állítják: jégpályát, de hiányozták a szükséges
az USA-nak a szabadság es a munka- | vízcsapok és gumitömlők Kedden nzIehetőség érdekében új háborút kell "'án sakerült a fovarosbol vizcaapoviselnie,. Ennek cáfolatául kij-lenti, , kat » Szeged varosatói pedig gurmhogy a békét; a munkát és a szabad- l * ö m l ő t kölcsönbe szerezni es >gy még
ságot háború nélkül is lehet biztosia héten lehet korcsolyázni; az
tani. ö azonban úgy véli, hogv
i ^ f 6 " - Egy hónapos tanulójegy
_ .
' , '
"
20 forint, felnőtteknek ugyanez 30
S
-TfffiT, f l S
S "
őrizni e feltétetek egy ké i m
ha nem sikerül azokat elérni a
világ minden országában.
A cikkíró megjegyzi, hogy az USA
sokat veszített nagyságából azáltal,
hogy sok országban nem demokratikus kormányokat támogat, abban
a tévhitben, hogy ezek a kormányzatok védelmet jelentenek a kommunizmussal szemben. A továbbiak során azt írja, hogy a nemzetközi béke
megteremtéséhez szükség van Amerika, Anglia es a Szovjetunió vezetése alatt megvalósítandó tervszerű,
nemzetközi együttműködésre.
»Mi, a haladó elemek képviselői
vagyunk a felelősek az atomfegyverkezés elleni harcért, mert csak ezer.
az úton, az atomfegyverkezés elleni
harc útján, őrizhetjük meg azokat á
szabadságjogokat, amelyek elválaszthatatlanok az amerikai életfa rmátá:«.
Wallace megjegyzi, hogy minden ország demokratikusnak tartja magát
és rámutat arra, hogy a szovjet kommunizmus >:a demokrácia magasabb
formája.«
Wallace megállapítja, hogy a Szovjetunió a kisebbségek és a fajok
teljes egyenlőségére alapozza dc-mo-

Tomka urat is
visszamentették
A Központi Gáz- és Villamossági
Rt. elleni árdrágítás! ügy összes iratait az igazságiigyminiszter tudvalevőleg felkérett e .' Mi Pfeiffer államtitkár kezét gyanítjuk ebben a
mentési akcióban azért, mert neki
már gyakorlata van a
reakciósok
mentésében. A közelmúltban is éppen szegedi ügybe nyúlt .jdtíko ny«
kezével. Dr. Tomka Pál szeged: gimnáziumi tanár került annak .dején
első izben a szegedi népügyé szs égre-,
a köztársaság védelmében hozott 1946
évi VII. t. c.-be ütköző bűncselekménnyel vádolva, mert egy kisgazdapárti gyűlésen izgatott a demokrácia ellen, sajnálkozva a kivégzett*háborús bűnösökön és
hagoztatva,
hogy ülegjobbjaink a Béke-utcábansínylődnek®. Kritizálta az uj közigaz-.
Igafást, neki az elcsapott főispánok és
csendőrök feleltek meg s mindezekért a távollevő igazságügyminiszternevében Pfeiffer megbocsátottr Mi
az, hogy megbocsátott? Igazat adott
Tomkának, sőt lovat adott
alája,
mert — az iratokat felikérette a milüszfériumba s az eljárást megszün-.
tetését rendelte el, mert
szerinte
bűncselekmény nem forog fenn
Dr. Tomka Pált mindezékután szaT'
badlábra keltett helyezni s az eljárást a népügyészség megszüntette ellene. Mi természetesnek vettük, hogv
a tanár ur legalább B-Mstára kerül,
Odá is került, de a titokzatos kezek,
amelyek őrködnek a hétpróbás reakciósok fölött e napokban váratlanul
levették Tomka tanár úr nevét a.
tí-listáról is és most ez a nyíitana demokrácia ellen uszító pedagógus
továbbra is ottmarad a katedrán fcs
reá bízzák az ifjú generáció demo-.
kraíákus átnevelését. Kecskére a ká-posz'át, kutyára a csontot Pfeiffer
úr és a reakció többi nagy patrónusai ezúttal is jól dolgoztak. A Gáz-,
gyár igazgatója nem kerül az uzsora-.
bíróság elé, TomJca tanár úr pedig
visszakerül a katedrára^
Miit gondolnak az urak, a dojgozvk.
türelme kifogyhatatlan? Mégha gumiból van is ez a türelem, a végtelen-,
ságiig az sem nyújtható. Vigyázzanak!;

Vidovltsnak

két felesége

van

(Budapest, december 21.) Az állam-,
védelmi osztály hivatalosan közli, hogy
Vidovits Ferenc nemzetgyűlési képviselő ellen folyó nyomozás során kétséget kizáró módon megállapítást n y e r /
hogy Vidovits Ferenc 5 évig terjedő
börtönnel büntethető kettős házasság
bűntettét követte el. Megállapította a
nyomozás, hogy Vidovits Ferenc 1945..
forintba kerül, de sokkal olcsóbban ben nősült harmadszar anélkül azon^ a k L k e g é s z idényre ban, hogy első feleségétől, akivel 1924™ béretüket. Tanulók ilyen ben esküdött meg, elvált volna. Az álosztály • Vidovits Ferenc
bérletért 25 forintot, felnőttek pe- lamvédelmi
ezen bűncselekményére vonatkozó adadig 40 forintot fizetnek. Hét végére tokat a szombati nap folyamán átteszi
már a melegedő és a jól fűtött tár- az ügyészségre azzal a javaslattal, hogysalgó is elkészül. A bejárat ez al- aá ügyészség kérje a mentelmi bizottságitól Vidovits menteimi joga felfügkalommal is a szokott helyen lesz gesztésének
erre az ujabb bűncselek-,
és itt lehet a bérletieket is megváltani. ményre vonatkozó kiterjesztését.
A SzEAC műkorcsolya és jégkorong
szakosztálya Miszlai Gyula egyetemi
hallgató vezetésével alakult meg. Érdekesség, hogy a jégkorong csapatban dr. Tima a sokoldalú szegedi
hilyett kiváló in'nőségii
bajnokatléta is játszik. Egyébkém a
szakosztály újévre nagy ünnepi műfahéjpólió
sort állít össze, melyen esetleg főnagykereskedőknek is e'evárosi versenyzők és korongozok is
deu
gyári árban
részt vesznek. A jégpályán megindul
mindjárt a tehetségkutatás is. Díjmentesen fogják a tehetséges korcsolyázókat oktatni.
Cserzy M.-u. 3. — Kárász-u. 10
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MUNKÁS KULTUR SZÖVETSÉG
Dolgozók gyermekszinháza — Nagy karácsonyi ajándék!
Decembc-r 24-én kedden délután 3 órakor

JANIKA

ÁLMA

Gyönyörű gyermekmese operett.
A Nemzeti Segély helyiségében (Kálvária-utca 3. szám)
Jegyek a Délmagyarország és Népszava kiadóhivatalában.

VASÁRNAP, 1946 DECEMBER 22.

DCLMAGYABORSZAG

szakértőivel egyetemben biMiért drága a cipő? térium
zottságot alakítanának az ország bőr-

irta: Pi|)tca Józaai
A fasiszta érdekekért
folytatott
Szovjetunió el feni háborúban a tengelyhatalmak oldalán nemcsak a főváros és az ipari gócpontok, vasutak
és hidak mentek tönkre, hanem a nácik által nyugatra hurcolt szarvasmarha és tóáHományunk kiesése is
súlyos károkat okozott és okoz nemcsak a parasztságnak, de a magyar
bőriparnak is.
A háború előtt egy millió 500.000
szarvasmarhánk voit,
bőrgyáraink
oyersbőrszükségletük 65
százalékai
mégis külföldről szerezték be. Az esztelen háború következményeként ma
az a helyzet, hogy hazai nyersbőrtartalék hiányában még fokozottabb
behozatalra vagyunk szorulva, mint
bármikor. Cserzőauyagunk sincs. A
külföldi nyersbőr ára a világpiacon
több, mint' kétszerese a hazainak.
A cserzőanyag viszont valamivel olcsóbb a hazainál,
A nehézségek ellenére még is. azt
állítom, hogy csökkenteni lehetne a
bőrárakat. Á dolgozó
szegényparaszt a birtokában levő nyersbőrt
nem cserélheti be készbőrre és nem
adhatja el közvetlenül a bőrgyárnak
a megfelelő napiáron. Kereskedő vásárolja fel a bőrt, a legtöbb esetben áron alul, a nyersbőr minőségének leértékelésével. A- földműves
a nyersbőrért kapott pénzen nem képes a maga és hozzátartozói részére
lábbelit vásárolni, Igy nem egy bőr
elrohad a gazdálkodóknál, meri számára nem jelent értéket a nyersbőr,
A só/ott nyersbőr (marha; ara kilogramonként 4.60 forint, mire' a
gyárba kerül »csak<y két
forinttal
drágább. Igy tiszta képet kapunk;
hogy érdemes a nyersbőrrel »köru+.at
játszania. Ezt a hasznot természetesen a fogyasztó fizeti meg. Ugyan
ez a helyzet "a cscrzúíHiyágkercskedőknél. A bőrgyárak munkásai ezzel
szemben a hét végén éhbért kapnak.
A bőrgyár az Anyag- és Árhivatal
rendelkezése értelmében a készbőrök
nagyiészét átadja a nagykereskedőknek. A nagykereskedőn és kiskereskedőn. keresztül jut' el a készbőr a cipőiparosokhoz, amikorra is nem Íré:
vesebbel, mint 25—35
százalékkal
drágul meg a készbőr. A fogyasztók
rovására mindenütt a. spekuláló tombol a sérthetetlen profit éa a szent
magántulajdon elve alapján. A vázoltak alapján elgondolásaimat hét
pontba foglaltam' össze, a bőrkérdés
megoldásának lelretőségeit,
1. A Magyarországi Bőripari Munkások Szabad Szakszervezete a földműves szövetkezetek képviseletével az
iparügyi és szövetkezetügyi minisz-
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TELEFON: 490.

hétfőtől

Nagy karácsonyi műsor:

December

23—26-ig. hétfőtől
törtökig:

Mi az álma? -

a kívánsága? -

csü-

Mi a vágya? Karrier? -

lem? Gazdagság?

Mi

Szere-

Erről álmodik a lany
című új amerikai filmben.

Főszereplők:

GINGER ROGERS és

GEORGE MURPHY.
S z i p o r f e á r ó a n szellemes, mulatságos

vígjáték.
Következő műsorunk. — Csak felnőtteknek:

Ellenség a vérben

Előadásaink fél 4, negyed 6 és 7

órakor kezdődnek. — Pénztár d. e.
11 órától 12 óráig. - Délután az
előadások kezdete előtt fel úravz

cserzőajiyags mennyiségeket lekötni a
magyar bőripar számára. A tehetőség;
iparának nyersanyaggal és fogyasz- szerint az orosz gyapot mintájára
tónak olcsó bőráruval való ellátása bérmunkával biztosítani a termelés
érdekében.
folyamatosságát.
2. Az ország számottevőbb búrgyá5. A leszegényedett ország nem
rait államosítani kell. A/, üzemt bibírja
el a túlméretezett kereskedelzottságok hatáskörét kibővíteni. A
met
és
ezért á nagykereskedők igazmagas igazgatói fizetéseket le keli
szállítani, A kartepbarát,
reakciós ságos B-Kstázá&vra is szükség van.
6. A kalkulációt a legszigorúbban:
tisztviselőket az Anyag- és Árhivakell ellenőrizni és akik megszegik
talból el kell távolítani.
3. A belföldi nyersbőr gyűjtésből' a megszabott árakat, vagyonelkobkikapcsolni az árfelhajtó tényezőket. zással és halállal kell büntetni.
Az üzemek kizárólag a gyáraktól vá7. Haladéktalanul meg keli szersárolhassanak készbőrt, a kisiparos" vezni, az országos . anyagbeszerző,
ság pedig a nagykereskedelem kire- termelési és elosztó tanácsot.
kesztésével kizárólag a , kiskere ;ke"
Ilyen módon elérjük, hogy olcsóbb
dóktól kapják meg szükségleteiket.
lesz a nyersbőr, cserzőanyag és a
4. Szoros barátságban együttmű- túlméretezett és nagyrészt lelki ismeködve szomszédainkkal, a környező retlen közvetítőkereskedelem kikapállamokban fellelhető nyersbőr és csolásával a bőrfronton
sikerülne

Harci

Hafírt Széchenyi Filmszínház
Ma utoljára
\*0

••

• *

a legszebb színes mesefilm.
A Itrctu kellemesen i&tve.
rendet teremteni és az árakat 'jelentősen, csökkenteni.
A dolgozó tömegek jóléte, a demokrácia fejlődése, a
magyarság
boldogulása mellett el keD, h<*gy
törpüljenek az egyéni és osztályérdekek. Minden más út csak arra jó,
hogy a dolgozók kizsákmányol;-át állandósítsa.

események

a

lextilíronton

Az Ujszegedi Kendergyár
gyártmányaiért
a szegedi kiskereskedőknek tel kell utazniok
Budapestre
Hogyan osztják

szét a dolgozók részére kiutalt 10 ezer méter textilárut
kereskedő köteles üzletében kifüggeszteni az ártáblát

A MSzK balkezes

intézkedésére

(Szeged, december 21.) Megírtuk,
hogy a szegedi dolgozók
uAkiudósürge.iésé,e 10 ezer méter textilfélét
u=. attak ki Szegednek. A kiutal a 3
gyors elirt.é/ésében jelentős része volt
a Magyar Kommunista Párt által rendezett drágaság elleni tüntetésnek,
amelyet a szegedi közellátási felügyelőség nyomban jelentett a közellátási
minisztériumba. Balogh Károly,
a
közellátási.. felügyelő helyettese
a
Uélanagyarország munkatársának ep
m-oüdoica, hogy a megérkezett ary
sz-é osztását egészen, újszerű módszerrel oldották meg. Az árút 34 szegedi
kiskereskedő között , osztják szét.
Mindegyik kereskedő a kapott árú
mennyiségének
megfelelően utalványt állít ki," 4 méter anyagról. Ezeket az utalványokat azután a közellátási felügyelőség beszedi és átadja
a szakszervezeteknek, gyárak üzemi
bizottsága írtak. Ott osztják azután k>
a dolgozók között és így minden
textilutalvány
tulajdonosa
biztos
lehet arról, liogy valóban meg is
kapja a kiutalt anyagot. Felhívja a
közellátási- felügyelőség, mindenkinek
a figyelmét, hogy ha valaki a áeresjkedő által lebélyegzett
utalványra
mégsem kapná meg a
textilfélét,
azonnal jelentse, mert akkor nyilvánvalóan íeket'ézés, csalás történt az
árúval. Az ilyen kereskedő ellen a
legszigorúbb eljárást indítják meg és
ügyét statáriális bíróság tárgyalja és
természetesen a további áruellátásból
is kizárják. '
A vásárlóközönség egyébként pontosan ellenőrizheti éttől a
héttől
kezdve a textilfélék árait, mert a kereskedőtestület textilszakosztálya ártáblákat készítetett és ezt minden
textilke. e.-kedéslren kifüggesztik majd.
Sok üzlet kirakatában máris láthatók
ezek a táblák. Ezenkívül azonban
minden anyag szélébe is beleszövik
ezentúl a gyárak a fogyasztói 'árat,
hogy a kereskedő ne adhassa drágábban a vevőitek.
Mindez igen örvendetes javulást jelent a textilfronton, de ugyanakkor
sajnos még mindig számos panasszal
találkozunk. Balogh Károly elmondja,
hogy a Magyar Szövetkezeti Központtól (MSzK) a közelmúltban ötezer méter anyag, érkezett. Ezt azonban csak saját bizományosai és tagszövetkezetei között volt hajlandó az
MSZK szétosztani:. Igy az a visszás

— gabonakereskedésben

— Minden

árusiljáh a

textil-

textilárut

"helyzet következett be, hogy a textil- dapesti nagykereskedő volt a nyofélék a terménykereskedőkhöz jutot- mában é s nyomban-megrohanták az
tak és most azok osztják széjjel az áifít még a kirakás előtt. Valóságos
árút, természetesen minden szakér- közelharc alakult itt ki és egy-kettőre,
telem nélkül. Ezekután szinte már elkapkodtak mindent, úgyhogy -esetazon sein csodálkozhatnánk, ha leg- leg .egy fél órával később étkezett
közelebb valamelyik Kárász-utca tex- vidéki kiskereskedő nem
juthatott
tilkereskedőnek gabonafélét keltene semmihez. Számtalanszor megtörtészétosztania. Sürgős közbelépésre van nik,- hogy két-háromszor is
hiába
szükség ezen a téren, mert tte:ti en" Utazik, fel a vidéki kiskereskedő Bu-.
g-edhető meg, hogy amikor sok eset- dapestir-e. Ezen a lehetetlen helyzeben a texiilketeskedöuek nipcs árúja, ten csak igazságos árúelosztással le-,
akkor te mijén y kereskedők foglalkoz- heine segíteni, amely sokkal .nagy obb
zanak textilfélék eladásával, aniiíi.is mértékben tartja •szem előtt- a .viinkább, mert .ezeknek iparengedélyük déki kiskereskedők helyzetét.sincs az eladáshoz.
•
Km ucsev Sándor é s Bakonyi- FeA Kereskedők
Szövetkezetének renc textilkereskedőktől - ujabb, szinte
Klauzál-téri helyiségében meg ís. te- hihetetlen intézkedésekről szereztünk
kintettük a közellátási felügyelőség tudomást. Az ujszegedi kenderé; áráltal kiosztásra kerülő 10 ezer méter ból ugyanis egyetlen szegedi-kiskeárút. A kereskedők
megbízásából reskedő sem juthat árúhoz, mert aBán .László és Wei-sz Vilmos szegedi gyár igazgatósága valószínűleg valatextilesek végzik a szétosztás nehéz milyen rendelete alapján innen előbb
munkáját, hogy lehetőleg műiden ke- mindenféle árúi - Budapestre - szállítreskedőnek mindegyik fajta árúból tatja. A szegedi kiskereskedőknek tejuthasson. Megmutatják, hogy első- hát a város másik részén- gyártott
rendű pamufáiTik érkeztek, a leg- árúért fel kell utaznia Budapestre,,
különbözőbb -fajtákból. Van közte de akkor is sokszor megtörténik vele, ,
végszámra karton, flartell, inlef, ka- hogy hiába megy fel, mert már. nem
navász, pu-pHnanyag és más egyéb, kap árút, A budapesti' kereskedők,
valamint kötöttáruk és fejkeudők. is ' különösen az anyag-kereskedők-minérkeztek. \ szétosztást a kereskedők denittt előnyben részesülnek itt is,
között táblázat szerint végzik
aZ ezenkívül például a jegyek eloszlásáegyes üzletek forgalmának megfele- nál is a flanellt a budapesti kereskedőknek adják oda.
lően.
A közellátási kormányzatnak. eze~
Beszélgetés közben itt ujabb panaszok vetődnek fel. A vidéki ke- ken a visszáságókon és -a kiskeresreskedők általában egyöntetűen pa- kedők, de minden dolgozó részéről
naszkodnak arra, högy a budapestiek, is jogos felháborodást kiváltó intézfőként -nagykereskedők elviszik' előlük kedéseken a legsürgősebben változaz árút. Sok esetben mire felérnek tatnia kell. A dolgozók megmutatták
már semmi néni jut nekik és drága türelmüket, de végeredményben nem
hajlandók a végletékig tűrni ezeket a
útiköltség is kárbaveszett.
bőrükre
menő felelőtlen mesterkedéHoffmann Endre Tisza Lajos-körseket.
. . .
•••••:,
úti rövidárúkereskedő
elmondotta,
hogy szinte tömegével élnek Budapestien a nagykereskedők, akik < gyá- Karácsonyi töltőtoll vásár!
rakból érkezett árút azonnal lefoglal- Import töltőtoll prima
Ft. 16'—
„ 18'—
ják és kényük-kedvük szerint osztják Dugattyús átlátszó príma
, 30'—
szét. Egy alkalommal például tanúja „Stin a" sweizi kuli
Luxus toll
. 3?_
volt annak, hogy mire a kispesti Prima töltőtoll csavarirónnai
Hungária textilgyárbői 'egy árúvai
tokban
„ 35'—
megrakott teherautó a budapesti le- SZENESI Irodagépvállaiat
rakathoz megérkezett, már 30-40 bu- Títífon: 6-41.
Széchtnyi-tM 7.

vásárlás "előtt tekintse meg kirakatainkat

DEUTSCH ALBERT KFT
villamossági vállalat, Kárász-utca 7. sz.
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Kaazeti Szinalz; Este T órakor Víg
i „ i H é t f ő n : ParautbccafiUt. FA.
bél faragott királyfi.
Stóehenyt Fflauzlnbáx i fél 4, nénéd 6 és 7 órakor Kflrlrág. Hétfőn:
Erről Álmodik a lány.
Bel városi Mozi a fél 4, V« 6, 7 órakor :
Gráf Monté CbrlatA. Hétfőn óraág a
Rajnán.
Korzó Mozi: fél 4. V*6 és 7 órakor •
Jobb loan holnap ! Tarxan a rettaaataa. Hétfón Jobb lesz holnap, Társán n retteneten
Kamara Bibjiték (Piarista gimnáziumban) délelőtt fél 1! órakor.
ttuaeiim zárva.
Somogyi - könyvtár nyitva 9-tól ette
• Aráig.
Egyetemi könyvtár ayilva 9-tól dél• Q v 4 őréig.
szolgálatos
gyögyszesctára3c:
Borbély örök. bérlő Ugrv István TlLajos-korút 20, Frankó Andor DusonJcs-tér 1. dr, Kotsás 3. Endrémé Földműves ti. 27. Zakar örök. K, Máthé M.,
Valéria-tér 1.
—oOo—
— Időjárásjelentés. Várható időjárás vasárnap estig: Mérsékelt délkeleti,- keleti szél. Egy-két helyen hószállingózás. A hideg tpvább tart.
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Biztosítja a MNV a szegedi iparvállalatok versenyképes
vasúti fuvardíját
A v a s u l m a c á r a vállalja a k é a y s z e r k e r ü l ő v e l előállt
díjtöbbletet
(Szeged, december 21.) Megemlé- jiáuak és a forgalom azokon át bo:
keztünk már a. kereskedelnn és ipar- íiyohttatriék le. Ez azt jelenti,'hogy
kamara akciójáról, amely a bajai had a szegedi vasúti hid hiányában pL
hiányában a délvidéki vasúti forga- Újszeged az" eddigi 199 km helyett
lomban megfelelő tarifadijmérséklés az Apa'.falva-Hódmezővásárhely és
megadását kívánja.
Algyő—Szeged kerülővel 111 km-rel
Most ehhez járult az a Szeged távolabb jutott Budapesttől, ezt a
szempontjából rendkívül súlyosbító kerülőt azonban a MÁV nem a szálhelyzet, ami a tiszai vasúti hid lebon- líttató hibájának fogja tekinteni és
tásával állott elő. ily módon nem- csaknem teljes összegében átvállalja.
csak nyugati, de keleti irányban is
Sürjgette ezenkiviil a kamara Szecsak hatalmas kerülővel tud a nyers- ged részére külön széntarifa megálanyag, szén és egyéb cikk Szegődre lapítását, amely itt a bányavidéktől
és a Tiszántúl déli részére eljutni, legtávolabbi helyen a termelés egyenilletőleg a készáru a maga fogyasztó lő feltételeit biztosítaná az ipar répiacra kerülni.
szére, Tudvalevő ugyanis, hogy BuA magyar vasutak állandó díjsza- dapesten
ahova az ipar centralizálok
bási bizottsága Budapesten pénteken öo'.t — e/időszerint a nyersanyagtartott ülésében foglalkozott a sze- árak, munkabérek, ugyanúgy a kész
gedi kamara előterjesztésével és az cikkel: árát is ugy állapítják meg,
illetékes fórumok teljes megértéssel hogy azok egyenlÖefc a vidéki árakfogadták a kívánságokat. Még újév kal. A vidékről jelentkező súlyos vasfclőtt megjelenik az a rendelkezés, úti fuvardijkülönbözetnek
fedezete
amely a Szegedre és környékére irá- nincs. Ha azt akarjuk tehát, hogy
nyuló vagy itt feladott
szállitmá- az ipari termelés végleg ne szűnjön
liyoknál olyképen szabja meg a vas- jmég a vidéken, ugv annak részére
utó viteldijat, mint hogyha a bajai {egyenlő széntarifát és alkalmas vasés szegedi vasúti hidak már megvol- uípolítikát kell biztosítani.
xmmmmmmmmmmmmmmmr

Medbivó

A Munkáss&övetkeze-: 1947 jauuár
5-én déleiőtt* S órakor a "szakszérve31 i
3
zeti székházban tartandó
-"

rendkívüli közgyűlésére
. Tárgj«,or.o?at:
Az alapszabály 21. paragrafusa értelmében 3 felügyélőbizottségi tag
mandátuménak
meghosszabbítása,
valamint 3 uj felügyelőbizottsági tag
választása.
— A görög katolikus egyházközség
felkéri híveit, hogy 12 éven aluli
gyermekeiket jelentsék be vasárnap
délelőtt 10 órakor a Leehner-téri istentiszteletkor Kovács Lajos gondnoknál. UNRRA-adományokat osztanak ki' részükre december 24-én délután 4 órakor a Major 'gyorsír óísto'ában, Röcskai-utca 4. II. em.
— Az Ujságirőottlion karácsonyt
programja. December 25-én, szerdán
'délután 4 órakor Simon Béla rendezésében Mák Ernő a délvidéki sakkszövetség főtitkára szimultán versenyt játszik az Otthonban. 1 forint
nevezési dij a helyszínen fizetendői —
December 26-án. csütörtökön
délután 5 órakor a női tagozat rendezésében icatánc. Háziasszonvok: dr.
Lippay Lászlóné, Egyessv Dolly.

— Kétnapos hivatalszünet a város— Tilos az újévi malacvágás. Buházán. Miután . a városházi tisztviselők nagv része az év félyantán nem NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR A JÉGKUNYHÓBAN dapestről jelentik: A közellátásügyi
vette ki szabadságát, és a yáfo's keminisztérium közli, hogy nem fügvés tüzelőfával rendelkezik, Dénes
Nagy az öröm odahaza, ujjongnak Dessertak,
Szaloncukor
gesztik fel azt a rendeletet, amely
Le© polgármester december 23- és
a gyermekek, papa, mama megen- angyalhaj,
szerint a 100 kg-on aluii sertéseket
24-érc (hétfő és keddre) hivatalszügyári és
csillagszóró,
gedte J é g k u a y h á b a menjetek.
tilos
levágni. Erre való tekintettel
netet engedélyezett. F.zeken a naposajátkészítésű
Édes,
szines
és
gyönyörű
Karácsonyfadíszek.
tehát tilos újévre a malacvágás.
kon a városi pénztár azonban inspekszaloncukrot
ciös szolgálatot tart.
n.ey
Nagy
— Az MKP hadifogolyszolgálata.
kedvezmény !
vegyetek.
választókban
— MA: műsoros ismerkedési délAz alant felsorolt hadifogoly hozzáután az Ujságiróotthonban. Az. Ujtartozói a hazahozatali kérelem iktaViszonteladók részére n a g y b a n i á r a k !
sSgrróotthóú most megalakított női
tószámának átvétek végett jelentkeztagozata ma 5 órai kezdettel vidám
zenek az MKP \ranv János-utca
műsorral egybekötött
ismerkedési
— Házasság. Alberti József a DéjAz MKP Belváros 1. szervezete 2. szám alatti titkárságában: Bába
délutánt rendez. A női tacozatpalc magyarország munkatársa szombaton vasárnap, 22-én délután 5 órai kez- János, Bakos János, Bálint András,
nagy érdeklődéssel várt első össze- taríotta esküvőjét Kókai Juliannával, kettel teadélutánt rendez a Berzsenyi- Bárány Ferenc, Berec Albert, Bőd:
jövetelén a háziasszonyi tisztséget: a Hírlapkiadó KFT tisztviselőjével. utcai székházban. Mindenkit szeretet- András, Cságolv István szds, Dobák
Dénes Leöné, Gárdos Sámdorné, dr.
— Az általános munkás dalotok va- tel hívunk és várunk.
András, Farkas István, dr. Forinyák
Kertész Béláné es Magvar Lászlóné sárnap délután 4 órakor és hétfőn
— Az MKP rókusi szervezetének László, Gáspár Gyula, ifj. Hováth
látják el. A műsorban fellépnek: Er- délután 6 órakor feltétlen jelenje- női tagozata 22-én délután 3 Órai János, Jenei István, Kovács Mihály,
délyi Kató. N. Dénes Erzsébet, GerÖ nek meg a próbán és ott az utasítá- kezdettel karácsonyfa-ünnepélyt ren- Körbl Ferenc, Mocsai Pál, Mitskc
Dezső. Gvulai Lenke. D. Nagy Erzsi, sokat vegyék át. Elnökség.
dez, melyen a tagok
gyermekeit JóZsef Átökháza, Nagy János, ökrös
Peréin: Kálmán, Solvmossy Margit,
uzsonnára
vendégül
látja
és meg- Imre, ősi Sándor, Reicbel Etelka. Ró— Az érc- és fémipari szakosztály
Sugár lenö. Sugár Mihály.
ajándékozza.
Minden
gyermek'
csé- zsa István, Selényi (Schmidt) József,
120 tagja részére 20 mázsa kovács— Adventi délután a Katolikus szenet utaltak ki. Igénylés az ipartes- szét hozzon magávaL
Szekeres Imre. Szőke János, Trischíer
Házban. Ma délután 5 órakor lesz az tületben 27-én délig. "
Ferenc, dr. Thur'őczy Miklós. — Dr.
utolsó adventi délután a Katolikus
Mindenkinek mindent megmond
Marőti lászlóné. dr. Mertz Tiboiné,
x Étrendi hiháknál éhgyomorra FeHázban. Előadást P. Sass Imre jéGeli.de Ferencné, dr. Modász Ottó,
renc
József
keserüvizet.
zustársasági atya tart »A megváltás
Miklós István ezredes hozzátartozói,
a grafológus
— Uj szivarfajta. Budapestről jeoiimen, a kísérő műsort pedig előkelő
Párkányi Antal, Lánvi Jenő, Batiucs
Távollevő személyekről is.
művészgárda szolgáltatja, köztük" P. lentik: A magyar dohányjövedék deAndrás, Tóth Imréné, Táfeorszky AlRadnőthv Éva a Szegedi Nemzeti cember 23-tól kezdődően ötös cso- Fogad: d. e. 10—12-ig és d. u. 2—6-ig, fréd gyógyszerész-zászlós hozzátarünnepnapokon is!
Brazil:
Szinház művésznője. Csuka
Béla magolású karton-dobozban
tozói, Szűcs Lajos,-'dr. Gárddhyi IstKöic.ey-a.
10., I. emelet, 6. ajtó
nevü
1.20
forintos
árban
uj
szivart
gordonkaművész és a Szegedi Férfiván, Jankovszkv István, Miszti László
nyolcas, Záróbeszédet dr. Hamvas bocsájt forgalomba.
bdgy. hozzátartozói a hadifoglyok cí— Letartóztatott árdrágítók. A kö- — A szegedi zsidó általános iskola mét átvehetik, illetve hírt kapnak feEndre megyéspüspök mond. A magas
színvonalú ünnepséget osztatlan ér- zelmúltban vette őrizetbe Barta Já- és az iskolánkivüli zsidóifjuság va- lőlük az MKP Arany János-utcai titnos és Gárgyán János szegedi lako- sárnap délután 4 órakor chanukka- kárságánál.
deklődés várja.
— A magyar görög keleti egyház sokat kukoricával elkövetett feketé- iinnepélvt rendez a hitközség díszterünnepi
istentiszteletei.
December zésért a szegedi rendőrség. Bartáé- mében.
— Hálátlan éjszakai vendég. Cset__ órakor
»Királyi jk»t szombaton hallgatta ki dr. Kom24-én délelőtt 10
vei
Gizella Boldog asszon y-sugárut 42 Hagy karácsonyi v á s á r !
imaórák'. Délután 13 órakor »Bazil | tóssy Albert államügyész és a röviMárkás krém- és fandantszaionszám
alatti cipőfelsőrészkészitő pén1 i4urgía vecsernvéveL.
i yével «. Éjjel
Éjjel 24 óra- desen — lehetőleg még karácsony
cukrok, karácsonyfadíszek dus váteken
éjjel
szállást
adott
egy
15
éves
kor éjféli imaszolgálat.
December előtt — kitűzendő főtárgyaláson holasztékban, olcsó" aron. Cukorkák,
25-én délelőtt 10 órakor »Littirgla«. zandó érdemi intézkedésig előzetes fiúnak, aki szlovákiai menekültnek
vallotta magát. Reggelre azonban a
Délután 5 órakor »Nagyvecsernye«. letartóztatásukat rendelte el.
— Petróleummal gyújtotta bc a fia eltűnt és magával vitt egy aranyDecember 26. és 27-én reggel 9 óranagyban és kicsinyben
kor »Utrenve<, 10 órakor »Litutgia« kályhát. Kis Sándor városi kertész, láncot, valamint 33 forintot. A szeés délután 5 órakor »Nagyvecser- Petőfi Sándor-sugárut 17. szám alatti gcdi rendőrség bűnügyi osztálya kö- Kovács Imre
nve«.
lakos szombaton be akart gyújtani a rözést inditott a csaló fiatalember
QUtorkanagykereskeaönéL
1 is/a
kézrekerifésére.
Lajos-körut 4S. — Telefon: 2—45.
x Szemüveget jól és olcsón Wébér- kályhába és petróleummal öntötte 1e
a bekészített aprófát. A petróleum,
től (Széchenyi-tér 5.)
azonban
végigfolyt a karján
és
karácsony
x M«fry Shandv és Kosztelitz kélángra
lobbantotta
a
ruháját.
A
szemásnapján
szítmények egyed árusítója Vajda (Borencsétlen
férfi
égőruhájával
kiszaa
Tiszában
tor) drogéria, Kárász-utca 12. szám.
ladt az udvarra, ei-re azonban még
délután 5 órakor
MOST VÁSÁROLJON AJÁNDÉKOT hevesebben kezdett égni a pctróleuGyőződjön meg l e c s ö k k e n t e t t mos ruhája. A szomszédok segítségé- 4
vel sikerült ugyan a tüzet eloltani,
árainkról!
z
Munkás Dalkör rendezésével, jegyek elővételben 2.50 ért a tagoknál.
<le Kiss Sándort súlyos égési sebekd u d á s
kel, életveszélyes állapotban szállítotS2échenyí-tér 2.
Fűtött terem.
N é a z e m e g . k i ri-afcat u n k á t ! ták a sebészeti klinikára.

i léleklátó csoda.

békebei! 'csokoládé

ACELHANG
MÉMOSz

f ÁL
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__ Karácsonyfaünnepély az ujszegedi kendergyárban.* Évtizedes szokás az ujszegedi kendergyárban a
karácsonyfaünnepély. A gyár igazgatósága ilyenkor az
alkalmazottak
gyermekeit megajándékozza. Az idén
is szombaton délután 2 órakor tartották meg a szokásos karácsonyfaünnepélyt. A gyár varrodájában hatalmas feldiszitett karácsonyfa várta
a dolgozókat és hozzátartozóit. Hoszszu asz'alsorokon állították közszemlére az ajándékokat. Minden gyermek életkorának és testmagasságának
megfelelően
kapott" textiliát
Az
ajándékozást megelőzően rövid műsor volt. A Magyar Kommunista Pártot az ünnepélyen Berár Demeter és
Perjési László, mig a szakszervezetet
Magyar Mátyás képviselte. A gyár
óvodájának és bölcsödéjének apróságfii mu'attak be hangulatos karácsonyi műsort. Németh Anci, Kopasz
Marika, Borza Dénes, Virágh Évi,
Gunczer Zsuzsa, Papp Laci, Berta
Tibi, Dobó Rózsi, Fischer Márti, Lévai Ági, Németh Zsuzsa, Mezei Rózsi, Gulyás Mihály, Gunczer Andor,
Borza Dénes és Rehák Ilona voltak a
műsor szereplői. Majd a Nemzeti
Szinház művészei adtak a felnőtteknek karácsonyi műsort: Versényi Ida,
Kamarás Gyula, Gáti Pál, Nádas Tibor és Dénes Erzsi tették hangulatossá az ünnepélyt Az üzem részéről
Réthy József igazgató, mig a szakszervezet részéről Magyar Mátyás
beszéltek az ünneplő gyári munkádsoknak. A textilcsomagokhoz
még
cukrof. süteményt, játékszert és csokoládét osztott a gyár vezetősége.
Összesen 407 proletár gyermeknek
ju ott karácsonyi ajándék.
— Étkezés. — Szórakozás, buaapestre utazó videkrek megérkezn-ic a
fővárosba, elintézik ügyes-bajos dolgaikat, estereté egv kis szórakozásra,
kellemesen eltöltött estére keszuinék,
Szatnltóz, ihozi, zene, tánc, jó vacsora
egv
italozás, vaiogathat ki-ki tetszése szerint, ríat meg ha mindez
együtt van egy helyiségben; a z u s tcnde-kavéház, étterem ezt nyújtja a
vendégeinek. A tulaidonos Grósz
OQóm i9mét olyan különlegeset produkált, mim annak idején a yílfigh •
réssé lett Rafkózenekar, vagy az égvmfis után felfedezett és ismertté tett
nép da léneke sek, meg a híres külföldi
zenekarok. Ezért volt, hogy mikor a
vlídéklek Pestre mentek és szórakozásról került szó, természetesen program
volt: »Az Ostendébe megyünk«. Most
rs igv tesz. Amennvtt lokálokban egy
este elkölt, abbói egv hétig is étkezhet és szórakozhat az Usttndóbej'
Válogatott, jobbnái-iobb műsorszámok, atrakciók, moziszerűen fordulatos változatos produkciók nevetteinek és szórakoztatnak. A táncotoknak
kényelmes, nagy terület all rendelkezésre. ahol táncolhatnák is, nem
kell egy helyben tipegm-topogm. A
szórakozást és táncolást kiegészítő
zenét pedig Len Hughes és zenekara
szolgáltatja. Mindezekért peuig semmiféle külön belépődíjat nem ken txzetm. Sőt a fogyasztási árak is olyanok, mint bárméiv étteremben, vagy
kávéházban. Az Ostemde konvhaja
most is a rég; jó hírnevéhez niven a
legfmomabbat nyujtia, borai pedig
az ország válogatott bortermő vidékeinek legkülönb termése, lehat
kedves olvasónk, ha Pestre megy,
töltsön egy estét az Ostendében. A
régi helyén találja: Rákóczi-ut '20.
alatt. Grósz Ödön szeretéttel varja
a vidéki régi jó ismerőseit es az fú
generációt is.
Árverési hirdetménv.
Szeged város Árverési' Csarnoka
1946 december 23-án d. u. 4 órakor
— önkéntes — árverést tart (Nádorutca 2. sz. alatt) a Váro9Í Zálogház
hivatalos helyiségében.
Árverésre tárgyakat a zálogház
(Nádor-utca 2.) a hivatalos órák alatt
8—2-ig vesz át a vezetőség.

Bőrkabátok javítása,
alakítása vízhatlan festéssel k é s z ü l
CSORDÁS bőrruhakészitő mesternél
Szent Miklós-utca 7, felsővárosi templom mögött.

d f l h a g y a b o k b z l q
amelyeket a vásárlással megbízott kereskedő az 1947 február 1. napja előtt
állitolt ki s amelynek az 1947 február
15. napjáig a nyilvántartó hatóságokRovatvezető: Bejikő Pál.
hoz megérkeztek. A gazdálkodó gabona,
Megnyílt Szegeden
burgonya és olajosmag besző Igaitat ári
4,, sz. hadállás. Loyd Sámueltől.
az ország legnagyobb
kötelességét az elszámoltatás során gaVilágos; Ke6, Vc2, Bf5, gyf3.
bonaértékben <keLl kiféjezni. A gazdálbábszínháza
Söiét: Ke3.
kodó burgonyabeszolgáltatási kötelesMatt 3 lépésben.
(Szeged, december 21.) Szombat
Mai rovatunktól kezdve direkt mat- ségét 100 kiló burgonya egyenlő 30 kiló
délután nagy érdeklődés mellett nyílt
gabona, olajosmag beszolgáltatási kötemeg a Dugonics-gimnázium nagytermé- tos feladványokat is közlünk. Ezekben lességét pedig 100 kiló olajosmag egyenis
világos
kezd
és
az
előirt
lépésszám
ben a szegedi szabadművelődési fellő 142 kiló gabona arányban kell átszáügyelőség Kamara Bábszínháza. Amint alatt "meg kell mattolni .sötétet. 4. sz. mítani. A gazdálkodó által a gabona)
feladványunk
alkotója
Sámuel
Loyd,
ki
már beszámoltunk róla, ezt a bábszínburgonya és olajosmag beszuigái'átásí
házat középiskolás és egyetemista fia- minden idők legnagyobb feíadványszer- kötelesség teljesítésére beszoigaítatott
tatok lelkes munkája hozta létre a sze- zője volt. Müvét fej tőink figyelmébe terményeket az alábbi átszámítási kulcs
gedi szabadmüvelődés támogatásával. A ajánlom, remélem, senkinek sem fog alapulvételével szintén értékre kell átdiákok fáradságot nem ismerő múmiá- kemény diónak bizonyulni.
A nemzetközi sakkélet legutolsó számítani.
ján kivül elsősorban Madácsy László,
nagy
erőpróbája az 1946-os gróningeni 100 kg buza, rozs, árpa
szabadművelődési felügyelő megértő
zab, köles
100 kg gabona
volt.
támogatásának köszönhető, ho-gy ma az (Hollandia) nagy mesterverseny
kg burgonya
30 kg gabona
ország legnagyobb bábszinpada elké- Augusztus 12-én délben külön repülő- 100
100 kg kukorica
77 kg gabona
szülhetett és megnyithatta Szegeden ka- gép szállította a világ minden tájáról 100
kg
napraforgó
142
kg gabona
összesereglett
mestereket
Amszterdampuit.
100 kg lenmag, tökmag^
ból
Groningenbe.
A
verseny
20
résztA szombati megnyíló díszelőadás kő.
szójabab, mák, repce 142 kg gabona
zönségének valóban nagy élményben vevővel augusztus 13-án kezdődőit. Az 100 kg bab
120 kg gabona
volt rés2e az első előadáson. Petőfi Sán- anyagi alapját 40.000 holland forint -100 kg lencse
120 kg gabona
dor János vitézét mutatták be, de nem biztosította. De nemcsak-anyagi, hanem
1 kg zsír
10 kg gabona
minden
erkölcsi
támogatást
megkapott.
az operettből ismert feldolgozásban, ha1 kg élősulyu hizott
A
verseny
időtartamára
külön
postahinem eredeti, ötletes és egyenesen' bábsertés
5 kg gabona
szinpadra való átírással. A színdarab- vatal lett felállítva, a rádióban na- Ha a gazdálkodó az élősertésbeszolgálponna
többször
bemondták
az
eredmétól eltérően maga Petőfi Sándor is szetatási kötelességét nem teljesítette, de
repel a darabban és az egyes jelenetek nyeket, a megnyitóra több szovjetoiosz gabona, burgonya és olajosmag beszolközött ő mondja az összekötőszőveget. riporter érkezett repülőgépen a párisi gáltatási kötelessége teljesítésénél többA János vitéz jxunpás történetét szé- békekonferenciáról filmíe'vételeket ké- let mutatkozik, a többletbeszolgáltatást
lien pergő jelenetekben játszották le és szít.ni, valamint állandó, többhasábos, az elszámoltatás során csak abban az
az egyes jelenetek közben hatásosan tudósításokat közöltek a külföldi lapok esetben szabad számitásba vinni, ha a
beillesztett népdalokkal frissítették a Is. E nagy érdeklődésben természetesen gazdálkodó írásban kijelenti, hogy a
az is közrejátszott, hogy elsőizben vett
cselekményt.
sakkversenyen hazáján kivül egy- többletbeszolgáltatást az élőállatbeszolA mindvégig nagy siker t aratott be- részt
szerre
szovjet nagymester, Magyar- gáltatási kötelessége teljesítésébe bemutató előadás főszerepében Ábrahám ország öt
színeit
Szabó László képviselte, számítani nem kívánja. Az a gazdálLászló mint János vitéz szerepeit kitű- aki kitünö eiedményév.l
hozzájárult a kodó, aki az 1947. február 1. napjáig
nően. Iluska szerepét Radnaí Judit ját- magyar sakknivó nemzetközi
elismerte- gabona, burgonya, olajosmag beszolgálszotta megnyerő modorban, a boszor- téséhez.
tatási kötelességét egyaránt teljesítette,
kányt pedig Halász Klára kedves hangA verseny végeredménye a követ- jutalomra tarthat igényt, ha gabonája tette meseszerüségében is emberivé.
ból, burgonyából, szárazhüvelyssből, kuA többi szereplők: Máriaföldi Erzsébet, kező: 1. M. Botvinnik (Szovjetunió) koricából és olajosmagból gabonaérték14
és
fél,
2.
dr.
M.
Euwe
(Hollandia)
Máriaföldi Kunigunda és Dávid Margit,
ben kifejezve legalább annyit szolgálvalamint Fehér Ferenc. Dési Vilmos, 14, 3. V. Smyrtov (Szovjetunió) 12 és tatott be, amennyit az ezeknek valósáfél,
4.-5.
Szabó
L.
(magyar)
és
M.
NajKopasz Dezső, Kövér Béla, Mayer Tigos beszolgáltatásával teljesítendő bebor is kitűnően megállták helyüket. dorí (Argentina) 11 és fél, 6.-7. L. Bo- szolgáltatási kötelessége kitesz. Ennek
leslavsky és S. Flokr (Szovjetunió) 11,
Petőfit
a
bábjáték
fiatal
igazgatója:
megállapítása végett a gazdálkodó tényMaHók György joghallgató alakította 8.-9. E. Lundin és G. Stoitz (svéden) leges beszolgáltatási kötelességéből le
10
és
fél,
10.—11—12.
Denker
(USA),
dicséretet érdemlően. A szereplők egyébkell vonni a közellátásügyi miniszter
ként nemcsak egy-egy szerepben léptek Kotov (Szovjetunió) és dr. Tartakowtr által különféle címeken engedélyezett
(Franciaország)
9
és
fél,
13.
Kottszauer
fel, mert legtöbbjüknek két-három
sze_
csökkentéseket és beszámításokat, hogy
repet is kellett vállalnia. Olyan1 Is akadt (Csehszlovákia), 14. A. Yanovskv (Kana- igy kizárólag az a beszolgáltatási köteköztük, aki nyolc személyt is játszott da), 15.-16. dr. Bernstelm (Franciaor- lesség maradjon fenn, amelyet a gaza darabban. Elismerés illeti Tömöry szág) és Guiward (Argentina). 17. dr. dálkodónak gabona, burgonya, szárazTamás ízléssel megfestett díszleteit is. Vidmár (Jugoszlávia), 18. H Steiner hüvelyes, kukorica, olajosmag, zsir vagy
Kövér Béla és Rőzer Jenő a műszaki (USA), 19. A. O. Kelly /Belgium), 20. hizott sertés valóságos beszolgáltatásárészt látták el ügyesen és nagy izakér- Christoffel (Svájc).
5. sz. játszma. Caro Cann védelem. val kellett teljesítenie. A jutalmat a
telemmel. Megállapíthatjuk, hogy koVilágos; Réti R. — Sötét; dr. Tarta- gazdálkodó által teljesített összes bemoly, nagy színházhoz hasonlítható műszolgáltatás gabonaértéke alapján kell
vészi kezdeményezéssel gazdagodott a kower.
megállapítani. Ha a gazdálkodó által
1.
e4.
c6
2.
d4,
dó
3.
Hc3,
d:e4
4.
város kulturélete.
He4:, Hf6 5. Vd3, eö ! ?, 6. d:eö, Va5 + beszolgáltatott összes termények gabonóo
naértéke (1) bekezdésben emiitett mó7. Fd2, Ve5: 8. 0—0—0 !!, He4'??
— Uj helységben a Munkás KulErre a lépésre világos három lépéses don megállapított beszolgáltatási köteturszövetség Dolgozók
Gyermek mattot jelentat be. Vájjon hogyan van lesség gabonaértékét eléri, de azt 10
százalékkal nem haladja meg, a jutaSzínháza. December 24-én, kedden matt?
lom gabonakilogramonkint 5 fillér, ha
Hirek.
Szeged
sakkcsapatbajnoki
ágádélután 3 órakor a Nemzeti Segély
nak IV. fordulója ma 9 órakor kezdődik 10 százalékkal meghaladja, de 50 száza(Kálvária-Utca 8.) volt helyiségében a Vasutas Sportegyesület helyiségében lékkal nem haladja meg, a jutalom galesz a Dolgozók Gyermek Színhá- (Tisza Lajos-körut 79). — Az 1946. évi bonakilogramonkint 10 fillér, ha pedig
50 százalékkal meghaladja, a
zának bemu'atója. ^Janika álma« ci- nemzeti bajnokság tornakönyve Szabó legalább
jutalom gabonakilogramonkint 15 fillér.
mü mese-operett szövegét Perényi László szerkesztésében december végén A jutalmat a gazdálkodó kérelmére a
jelenik meg kb. 200 oldal terjedelemKálmán, zenéjét (Schiller) Solti Ta- ben. _ Benkő Pál mestert meghívták a nyilvántartó hatóság utján kell folyósímás, rendező Kátldor Jenő. »Janika szentesi sakkozók vendégszereplésre a tani. Annak a gazdálkodónak, aki az
1946. évi földadóval hátralékban van, a
álma;- a legszebb mese. A kis művé- karácsonyi napokra.
jutalmat mindaddig nem lehet folyósíSakkverseny.
Ma
délután
3
órai
kezszek gyönyörű produkciója.
dettel 2 lépéses feladvány megfejtési tani, mig földadó tartozását ki nem
sakkverstny kezdődik. A verseny tar- egyenlítette. Az a gazdálkodó, aki gabona, burgonya és olajosmag beszoltama két óra (Kis D.-palota, SzAK).
gáltatási kötelességét nem teljesítette,
S P O R T
jutalomra nem tarthat igényt. Azt a
gazdálkodót, aki gabona, burgonya és
tá Közellátási kfeleméitfek
olajosmag beszolgáltatási kötelességét —
SzAK-MTK NB. I mérkőzés
SÓKIOSZTÁS. Az önellátók és ellá- figyelembevéve a közellátásügyi miniszA mai nap egyetlen sporteseménye tatlanok közellátási szelvényének 12. ter által engedélyezett beszolgáltatási
Szegeden a SzAK—MTK NB I. mérkő- jegyére decemberre 50 deka só vásárol- mérsékléseket és beszámítási kedvezbe- ményeket, — nem teljesítette, az elzés Lázár játékvezetésével. A Szeged ható. Kereskedők december £8
AK vezetősége a csapatösszeállítással szedett, elszámolt jegyekre azonnaű ki- számoltatás során pénzbirsággal (kell
kapcsolatban ugy döntött, hogy egy ke- fizetésre kaphatnak kiutalást. Minthogy sújtani. A pénzbírság mértéke minden
retből — amelyben helyet kap a Ro- a sót december 31-ig a kereskedőknek nem teljesített gabona kg utón 1 (egy)
mániából hazatért Fábián1 is — fogják át kell venni és szét kell osztani, a só forint. A beszolgáltatási kötelességét
lakásán
közvetlenül a mérkőzés előtt összeállí- árát jogosultak a jegyek beszedése al- nem teljesitő gazdálkodót a
tani a csapatot. A mérkőzés kimenetele kalmával előre kifizethetik. D-:cember kell elszámoltatni és minden olyan ternyilt, óriási küzdelemre van kilátás. 31-én a sóutalványok érvényüket vesz- ményt. amelyre a gazdálkodónak háztartási és gazdasági szükséglete szemHelyesen összeállított csapattal kihar- tik.
colhatják a győzelme: a piros-feketék.
LISZTKIUTAL ÁS ÁTVÉTELE. A pontjából feltétlenül szüksége nincs, a
Az NB I.-ben az egyesületek, az Új- kereskedői finomliszt utalványokat de- beszolgáltatási kötelességre tekintet nélpest, ETO és a Csepel már befejezte az cember 22-én a kereskedők szövetkeze- kül zár alá kell helyezni. Az igy zár alá
őszi idényt. Igy tehát- az utolsó előtti ténél be kell váltani. Az utalványok helyezett terményt el kell kobozni. Felhivom a gazdálkodókat, hogy beszolgálforduló csonka marad. Az NB I.-ben a december 24-én érvényüket vesztik.
Ferencváros—Vasas, Dorog—DVSC, HaBESZOLGÁLTATÁSI KÖTELESSÉ- tatási kötelességüket január 31-ig felladás—Kispest, SzAC—Pereces és az GET TELJESÍTŐK JUTALMAZÁSA tétlenül teljesítsék, hogy a további zakErSo—Testvériség mérkőzések kerülnek és a beszolgáltatási kötelességet nem latástól és büntetéstől mentesüljenek.
teljesítők megbírságolása. A gazdálkoKÖZZELLÁTÁST JEGYEK PÓTdókat az 1946—47. évi gabona, burgo- KIOSZTÁSA. December 23-án. hétfőn
Kosárlabda. Ma Budapesten a Pos- nya és olajosmag beszolgáltatási köte- a belvárosi fiúiskolában közellátási
tás a Szolnoki MÁV-al, a Tisza pedig lességük teljesítéséről az 1947. évi feb- .i egy kiosztás azok részére, akije a mult
az Előrével játszik NB Lmérkőzést.
ruár 1. napjával kell elszámoltatni. A hét folyamán nem vették át. PolgárA Tisza atlétái megkéselték a torna. hatóságok az 1947 február 1. napjával mester.
termi edzést. Kedden, csütörtökön és a gabona, burgonya és olajosmag beszombaton a Mérey-utcai női kereske- szolgáltatás! kötelesség telj e sítésere vo- Az Alföld legnagyobb táblaüveg
delmi iskola tornatermében, este 6-tól natkozó nyilvántartásokat lezárják. Az raktára és üvegezési vállalata
8 óráig tartják az edzéseket. Az év- emiitett határidő után az elszámoltatás
záró disznótoros vacsora január 18-án szempontjából csak azokat a beszolgállesz, melyre előjegyezni lehet Kocsmár > tatási kötelesség teljesítését igazoló vé| teli jegyeket lehet figyelembe venni,
Mihálynál és Csikós Ferencnél.
Mérey -mlcm 9.
TeUie»:
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p a r t b i i b k
Pártnapok * k«(6l«ti ét fix«mi
aaazvaxeiak-aea
December 22, vasárnap:
Kecskéstelep, 3 óra,
* Varga Pál
Az MKP orvoscsoportja hétfőn hét

órakor t a r t j a összejövetelét.

December 23-án, hétfőn délután 5
órakor propagandavezetőit értekezlete Arany János-utca 2. sz. alatt.
A Magyar Kommunista Párt Belváros I. szervezete vasárnap délután Kárász-utcai helyiségében kulturdélutánt
rendez. iMnden érdeklődőt . szivesen
látnak.
Hivatalos

Kőziiményifc

HIRDETMÉNY. Szeged belterületi
1. fokú közigazgatási hatósága közhirré
teszi, hogy a 33.605—1946. kig.' sz. A
földreform során ellátás nélkül maradt
gazdasági nyugdijasok átmeneti segélyezéséről szóló, a 33.687—1946 kig. sz. Cukorkaüzleiek nyitva tartásának szabályozásáról szóló, a 33.781—1946. kig. számú
Adóközösségek kimutatásainak
közszemlére tételéről szóló és a 33 319—
194®. kig. számú Kendertermesztésről
szóló részletes hivatalos hirdetmények
megtekinthetők a városi hirdetőtáblán,
Bérház, kapu alatt.

Meghívó
a Szeged és Szegedvidéki Paprikaterme.
•lők és Kikészitök Termelő és Értékesítő Szövetkezetének
1946 december
31-én délelőtt 9 órakor — Szegeden Vörösinarty-utca 3. szám alatt a Szegedi
Kereskedelmi és Iparkamara székházában — megtartandó

rendkívüli közgyűlésre,

amelyre a szövetkezet tagjai ezennel
meghivatnak.
Tárgysorozat ;
1. A határozatképesség megállapítása.
•2. Az igazgatóság és a felügyelóbizottsáS jelentése.
3. A felügyelőbizottság megbízatásának lejárta folytán u j feiügyelőbizottság megválasztása.
4. Határozathozatal az alapszabályok
5, 6, 7, 13, 16, 19, 22, 24, 14. és 25.§-aihak módosítása tárgyában éspedig: ad
3. §. hirdetmények közzététele a Magyar
Közlönyben; ad 6. §. felügyeleti hatóság
a 4650—1936. ME. sz. rendelet; ad 7.
a szövetkezeti üzletrész névértéke 50 forint, tag paprikakereskedő is lehet, de
fisztséget be nem .ölthet, az üzletrészek A. B. sorozatuak; ad 13. §. a közgyűlésen egy tagnak csak egy szavazata lehet,' egy meghatalmazott legfeljebb 50 tagot képviselhet; ad 14. §• a
rendkívüli közgyűlés összehívására „A"
sorozatú üzletrész tőkének egytized részét képviselő tagok jogosultak; ad 16.
§. ha a közgyűlésen a tagok határozatképes számban m m jelennek meg, ugy
8 napra összehívandó uj közgyűlés az
előbbi tárgysorozat felett jogérv,ényesen határoz, tekintet nélkül a résztvevők és üzletrészeik számára; ha a meghívón ujabb közgyűlésre vonatkozó
meghívó is bennfoglaltatik, az uj közgyűlést még egyszer meghirdetni nem
kell; ad 19. §. az igazgatóság 2 tagját
a földmüvelésügyi miniszter jelöli ki,
a választott tagok egyharmad részét
a földmüvelésügyi miniszter által kijelölt személyek közül kell választani; ad
22. §. a felügyelőbizottság 2 tagját a
földművelésügyi miniszter jelöli ki; ad
24. §. a szövetkezet állami ellenőrzése
és felügyelete alatt áll, melyet a földmüvelésügyi miniszter gyakorol bizottság utján, melynek tagjai minden határozat ellen óvást emelhetnek; ad 25. §.
az üzletév október l-től szeptember
30-ig tart, az üzleteredményből 10 százalék tartalékalapra fordítandó; az ,,A"
sorozatú üzletrészekre legfeljebb 5 százalék osztalék fizethető, az esetleges
veszteség fedezésére a tagok üzletrészeik erejéig pótfizetésre kötelezhetők.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása
tárgyában határozathozatal.
6. Költségelőirányzat
ismertetése;
határozathozatal annak megállapítása
tárgyában.
7. Esetleges indítványok.
Kelt Szegedre,, 1946 évi december
21. napján.
AZ IGAZGATÓSÁG
Jegyzet: A közgyűlésen csak az a
szövetkezeti tag bir szavazati joggal,
aki üzletrészének befizetését pénztári
elismervénnyel igazolja.

VASÁRNAP, 1945 DECEMBER 22.

Szakszervezett hirek
A „Siess-seffits!" akció javára elegendő résztvevő jelentkezése esetén az
orvosi szakszervezet helyiségeiben szilveszteri összejövetel lesz. Jelentkezés
december 25-ig a szakszervezeti altisztnél.
A vasmunkások szakszervezete felhívj a a munkanélküli ési beteg ragjai*
nak figyelmét, hogy karácsonyi segély
összeirása végett jelentkezzenek vasárnap délelőtt 9—12 óráig vagy hétfőn
délután 3—6 óráig a szakszervezeti székházban a vasmunkás csoportnál (Kálvária-utca 10.).
A gépkocsivezetők
szakszervezete
december ma, vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést tart a
'szakszervezeti
székházban (Kálvária-utca 10.).
A házfelügyelők szakszervezete ma,
vasárnap délelőtt 10 órakor vezetőségi
ülést tart a szakszervezeti székházban
(Kálvária-utca 10.).
MÉOSZ-dállosok hétfőn este fél 6
órakor valamennyien jelenjenek meg
fontos ügyben a Szukováthy-téren.
A famunkások szakszervezetének vasárnapra kitűzött taggyűlése közbejött
akadályok miatt elmarad.
A bőripari munkások szakszervezetének papucsos szakosztálya hétfőn délután fél 4 órakor értekezletet tart a
szakszervezeti székházban.
A szakszervezeti bizottság felhivja
az összes szakcsoportok elnökeit, titkárait és pénztárosait, hogy hétfőn délután 4 órakor fontos értekezletre jelenjenek meg a szakszervezeti székházban (Kálvária-utca 10). Megjelenés kötelező.
A szállítási és közlekedési munkások
szakszervezete vasárnap délelőtt féi 10
órakor taggyűlést tart a szakszervezeti
székházban.
A ruházati munkások szakszervezete
vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A földmunkások szakszervezete vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
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NAPTÁRA

Minden régi és uj előiizető 1 Ft-ért
kapja meg k i h o r d ó i n k utján
v

A naptár színes naptárrészt, érdekes elbeszélést, tanulságos ismertető cikket, verset,
sok praktikus tudnivalót tartalmaz.

A naptár utcai árusítási á r a 2 Frt.
v

Viszonteladóit

előjegyzését a Déimagyarország
hivatala elfogad

Apróhirdetések
I

FOGLALKOZÁS

I

JÖL főző mindenes bentlakó, vagy
bejárónő felvétetik. Jelentkezés 2—3
óra között. Tisza-Áruház Tisza Lajoskörut 46.
BENTLAKÓ mindenest keresek. Jelentkezés Marx-tér 7, iskola.
HÁZHOZ mennék varrni mindenféle ruhát, fehérneműt. Felsőruhát varr,
javít. Tömörkény-u. 8.
PÖRZSÖLÉST és vágást vállalok.
Sarnyai István, Topolya-sor 7.
SZEMÜVEGET jól és olcsón v/ébertől (Széchenyi-tér 5).
BEL YEGG YU JTEMÉNYT, tőmegtx
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatba-í
Falus bélyegüzlet, iskola-utca 29, fog*
dalmi templomnál.
FŐZÉST, takarítást vállalok. Cim:
Feltámadás-u. 14., Kovácsné.

Ajándékozzon

töltőtollat

kiadó-

KÉT lóra való uj lószerszám eladó.
Homok-utca 16.
EGYES igásló eladó és ugyanott
nagyobb mennyiségű trágya helyszínre
szállítva. Algyő, Szegedi-ut 91. szám
latt.
GYERMEK ÁLLÓKA (ketrec) eladó. Gál-u. 18.
ASZTALSPARHERD és gáz fürdőkályha eladó. Korona-utca 26.
TELEFUNKEN rádió eladó. Horváth Mihály-u. 1„ udvarban balra:
FEKETE női és férfi .télikabát
középtermetre, torontáli szőnyegek eladók. szövést vállalok. Alföldi-utca
EGY VASKÁLYHA eladó, szénnel,
fával fűthető. Apáca-utca 12.
2 AJTÓS keményfa politúros szekrény fáért, íszénért vagy pénzért eladó. Bocskay-u 6. I. 7. 1—5-ig.
Hó- és sárcipőt szakszerűen javít
Szabó László gumijavitó üzeme, Pule
utca 2.
LACZKÓ órás és ékszerész Kárászutca 14. Keresek kar- és zsebórákat
(vekkert is) ezüstöt, briliáns ékszereket magas áron. Nagy óra- és ékszerjavító műhely.
TAVASZ-UTCA 5. SZÁMÚ HÁZ
20 ezerért eladó. Érdeklődni MikszáthKálmán-u. Menyecske-bolt.
KARÁCSONYRA piros alma, fajalma, aszalt gyümölcs nagy választékban
Müller diótörőde, Bocskay u. 8.

LAKÁST cserélnék sándorfalvi kétszobás kertes magánházat szegedi lakásért. Tündér-utca 4a..
ELCSERÉLNÉM régibérü kétszobás
K O L O N f t L I
modern belvárosi lakásomat négyszobás
Kelemea-a. 8. (Royal szállónál) belvárosiért, esetleg
háromszobásért
Tisza Lajos-körut 52, Zászlóbolt.
BÉRELÜNK
káposztás hordókat.
BELVÁROgI üzlethelyiség átadó. Igénybejelentés Postásétkezde főposta,
R A f> S O
„Január 1" jeligére.
11-től délután 3 óráig.
NAGY jutalom annak, aki elhozza
VASÁRNAP, december 22.
Marx-téren
elhagyott irattáskámat,
szemüvegeket, iratokat. Váradi, Kos6.45: Hirek, műsorismertetés. 7.00;
suth u. 9b.
Reggeli zene. Közben Naptár. 8.20:
ÖCSKA kalapját ne dobja el. Mencz
Hanglemezek. 9.00: Orgonazene. 9.30:
BERKEL-mérleg eladó. Szent Ignác
Unitárius vallásos félóra. 10.00: Görög- u. 6, Tudakozódni az üzletben, emele- kalapos ujjá formázza. Uj kalapok
kaphatók. Dugonics-tér 2.
katolikus istentisztelet. 11.00: A Magyar ten.
Rádió uj rádióállomásának és uj anZONGORÁT, orgonát, harmóniumot
FECSKE-utca 5. számú uj, adómentennatornyának ünnepélyes felavatása. tes magánház szabadkézből eradó.
tökéletesen hangol, javit, karban tart
12.00; Déli harangszó, hirek. 12.15:
LAPOSKOCSIT, oldaideszkával hus- Rakovszky, a Nemzeti Színház hangoAnyák öt perce. 12.20: Rádiózenekar. 13 és kenyér-szállításra alkalmasat veszünk. lója. Somogyi-utca 23, I. emelet 1.
óra: Költők utolsó versei. 13.30: Jazz. Községi Élelmiszerüzem.
REDŐNYÖK szakszerű javítását vál14.00: Hírek. 14.10: Romantikus mestelalja Redőnyipar. Nagy Zoltán ReforKISEBB:
jókarban
levő
cserépkályrek remekei. 15.00: Jókai Mór karácso- hát vennék. Tisza Lajos-körut 32, fog- mátus-palota, Anr.a-melcgkú.forrásnál,
nyi elbeszélése. 15.20; Adventi népszo- orvos.
T'EXTILÜZLETBŐVITÉSHEZ nőtárkások és énekek. 15.55: Műsorismertesat keresek. Jelige; Házasság lehetséAGY, asztal, székek, háromajtós ges.
tés. 16.00: Magyar nóták. 17.00: Hirek.
17.10: Magyar Parnasszus. 18.00; Tildy szekrény tükörrel eladók. Margit u. 9,
GARAGE kiadó személykocsiknak
Zoltánné beszél a hadifoglyokhoz és hétfőn.
kis teherautóknak. Korona-utca 26.
ZOMÁNCOZOTT
gáztűzhely
eladó.
hozzátartozóikhoz. 18.10: Török Sándor
SZÉP menyasszonyi ruha, koszorú
vasárnapi beszélgetése. 18.30: Apák Deutsch villamossági üzlet, Kárász-u. fátyollal kölcsön vehetők. Piroska fűzőNIKKELEZETT csempés tűzhelyek, szalon, Hid-uitca. 1.
szólnak fiaikhoz. 19.15: Sporthíradó.
19.30; Tarka est. 20.00: Hirek, sporthí- egyszreük és kisebb-nagyobb kályhák
KERESEK megvételre belvárosi női
rek. 20.20: Duna völgyi népek hangja. kaphatók. Szent Ferenc u. 13.
fodrászatot. Bnr.fy Sándorné, Molnár21.00;. A magyar rádió üzenete a világ
EGY hasas .kecske 65 forintért el- utca 8. sz.
népeihez. 21.20: Cimbalomzene. 21.30: adó Halász-utca 21a.
b u d a p e s t i müstoppoló b€3zóvé*»
U. B. ia rádióban. 21.50: Hirek és kró42-ES bürgeri, báránybéléses télika- KUoga®taianok. Szoba árak. Koron 3nika oroszul. 22.00: Hirek, sporthírek. bát és égy zeneszekrény elutazás miatt atca 5. szám.
22.25: Szerelmi dalok. 22.35: Mit hal- eladó. Margit-utca 22a, földszint 3.
KORCSOLYÁK, húsdaráló, disznólunk holnap? 22.40: Tánc éjfélig. 24.00:
SAJÁT termésű ó- és ujbor literen- ölő, paprikahasító kések eladása, köszöHirek. 0.10: Hírek franciául. 0.20: Hirek kint kapható. Sándor-utca 13.
rülése. Fráter, Mikszáth K.-u. 5.
angolul.
GYERMEK SPORTKOCSI eladó,
MINDENKINEK mindent megmond
vagy elcserélhető zománcozott tűzhely- a léleklátó csoda, a grafológus. Fogad:
Budapest II.
10.00: Vasárnapi muzsika. 13.00: Vi- ért. Megtekinthető Mérey-utca 12. sz., 10—12-ig és d. u. 2—6-ig, ünnepnapokon is, Kölcsey-utca 10. I. em., ajtó 6.
dám hanglemezek. 17.00: Magyar revü- bádogos műhely.
ELADÓ ingatlanát és vételi szándótánczenekar. 18.00: Hirek. 18.05: Kará- 1 AUTÓMOTORT vennék 5—6 1. ürt.,
csonyi népszokások,
énekek 19.00: 25—30 HP, jó állapotban lévőt. Faragó kát jelentse be a Halász ingatlanirodának (Klauzál-tér 9.) úgyszintén a bútoHaydn és Mozart müveiből. 20.00: Nép- i István, Klárafalva: 24:
rozott szobáját és lakásbérleti szándészerű operaest. 21.00: Hirek. 21.15;
kát is.
Énekszámok. 22.20: Rácz György lemezantikváriuma.
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Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOR
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÖ
r i . J X , cséplőgarnitura, Mayer
Kiadja:
C l d O l J • petróleum m a g á n j á r ó ka r á c s o n y r a
HÍRLAPKIADÓ KFT
motorral, 5 2 c o l o s MÁV. golyós
12 havi részletfizetésre már
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
cséplőve!, továbbá egy 30 HP
most vásároljon
Telefon: 493 és 103, nyomdal szerk«®»
Martos és Herz stabil szívótőség (este 8 órától): 673
g á z m o t o r üzemben megtekinthető M A R K O V I C S
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6
S E R E S - M A L O M , KiskundoTelefon- 325
műszaki üzletéből.
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMÁS <R
rozsma — Forráskút.-

Kuli 24 forint
K E L L E R töltőtollüilet
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Rádiót,

varrógépet
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