^iiág proletárjai egyesüljetek!

szeged, 1947 április 19, szombat,
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nok urlioz és követelünk határozott,
gyors 'intézkedést. Tudjuk, hogy »
munkanélküliség kérdésének megoldása nem könnyű feladat, de az éheeÖ,
nyomorgó, családok ezreinek érdeke
parancsolélag irja elő, hogy sürgősen teljesítsék követeléseinket, melyek a következők:
1. A háboríts é.\ •inflációi, jővetfefmek szágorn megadó/lalása,
2. A/ 1000 lóriidon felSB jövedelmek kii lön adóztatása.
3. Az építkezés azetinaü megfndftása.
4. Kötelezze a kormány a tőkéseket
Az elkeseredett hangulatban lezajfoit n a g y g y ű l é s határozati javaslatban
üzemeik megindítására, illetve a termelés kiszélesítéséi"?.
terjeszd elő követelését a miniszter e nőkhöz
5. A termelést szabotáló tőkések
gyárainak áfíaai: kezelésbe vele e.
(Sreged, április 18.) A városnak
6. A hároméves ferv kormánypro'-egyik legégetőbb problémája f kőgrammá létele és a terv gyakorlati
. zel háromezer,
családtagjaival nak, hanem a nagytőkéseknek és j Munkát,'kenyeret követel
laeg-valösHásáiiafc azonnali elkezdése.
7. A kormány tegyen lépéseket a
együtt pedig hatezer munkanélküli társ:óknak kedvezett. Ennek a poa
határozati
javaslat
külföldi bérmunka megszervezésére,
. helyzete. A szegcdi munkanélkü- litikának volt azután következmé•V munkanélküliek általános helyes- hogy ezáltal is emelkedjék a munkáliek megsegítésért irányuló akciók nye a két világháború is, amelylései, tapssal fogadták ezt a felszó- sok létszáma.
windefldeig csak kisebb pillanat- be akarata ellenére hajtották bele lalás,.
is. majd egyhangúan elfogadBármilyen nagy probléma is a munnyi .eredményre vezettek, ü< ked- a magyarságot és ezen belül a ták a kővetkező határozati javaslatot:
munkásságot.
Ennek
a
katasztrófákanélküliség kérdésének
leküzdése,
vező megoldásra mlnitárideig nera
Mi. .jelenleg munkanélküli dolgo- ha a kormány költő erélyt és batáröval
végződő
háborúnak
következzók a'nuilt népellenes rendszer feg- zottságol tanúsít, teljesíthetők a muntaláltak. Ezért a szegedi szakszervezeti bizottság.;? két munkáspárt- ménye a mai munkanélküliség is. mostohábban kezeit társadalmi rétege kanélküliek jogos követelései. Nem
.. t voltunk Az uri vezetők legelőször kérünk alamizsnát senkitől, dolgozni
^ ..___„
Éppen ezért — mondotta — a
tal közős megbeszélésre
hivtaósz-j
holnapra,
szc Szeged munkanélküliejit, hogy munkanélküliséget máról
holnapra, rónnünket szakítottak ki családi kór- akanuik, adják meg hozzá a lehetőm i
WÜM • |• nyezetünkböl
• •
ségei.* .
megbeszélje a kivezető utat eb- nem lehel megoldani.
Országunkat
és
tönkre tették és neheziii a helyzetet ruhába öltöztetve a különböző fronA gyüiés végén Bumb Andor ismerb ő í a nehéz helyzetből.
tokra, igaztalan ügyük Védelmében. tette. liogy melyek azok a gvárak,
Pénteken kora délután hatalmas az i hogy
A
liáboru
béfejezteveí
az
infláció
amelyek hajlandók voltak néhány
a lauiikásság egv része iué* jiiühembertömeg . gyülekezett a szak- j
dig nem isnMrTfol osztályhelyzc- szörnvü l o b z ó ^ i közepette. a 'mi munkást alkalmazni. A Daák-késgyáÍ!
szervezeti székház udvarán és ró- (
i*t és i*.t,»*u
r éle
szűkültek
össze
léi
demagóg IfevvéíbiVk
beszéltnek W
kist
. .lfchelosegeiiik
... ,
_
, . a és a Ros maiin-gyár ötőt-ötöt. A gőzvid i d ő alalt szinte, teljesen meg-,
?ny- ffürész
ésc ládagyár
tízet, ná lemezgyár
lir^eí m
i<5/1amu5i* lívrof
inkább.
Csak
akkor
Búinak
«
.
.
fgJ^ban.
>">dnyajan
nagy.
megken*v
lö'i i f . a nagy udvart', sőt v
>
- ; a h|»t«r,
. . .
.ka «• .cngyt>
*• . nyebbuléssel .fogadtuk a forint szü- 25-01, a felsővárosi cipőgyár fizet, &
hürr
asaní g
gázgyár harmincai.
vnhhnoslársaség
iilaiöOslársasá*
emeleti folyosókon is állták eramunkásság egységes lesz é s W ® * - Várakorásunkban hamarosan:
;
berek. Elsőnek G y ó l a i
István
a gyufag
gyufagyárnál az
egyesükként
|cl a kksák- rcsalódnunk
kellelt,
mert
hosszú
hóÖzet.
nTcm«cv,wu> Klép
u iv.
®
Mtizet.
Ezenkívül
a
alkalmazóiak folyasaJakszervezeti titkár szóit a munniánvolö tőkések és a woHrital) w P o k 6 l í l m u n k a nélkül tengődünk, építkezések soréin alkalmai
sgueejio a
a matosan
matosan ínunkasokat.
spekulánsok ellen.
"
Rendkívül sulvos és kétségbeejtő
munkásokat.
Vamiküli Iqmeghez. Rámutatott n
helyzete
kivüi mun— A
helyzete minden
minden önhibáján
önhibáján kivüi
mun-A többit
többit államosítsák,
államosítsák. majd lesK
tanná vált társunknak, de különö- akkor munkaalkalom! — kiabálták itt
Be a kell nyúlni a háborús vagyonok kasszájába kát
SCÜ azoknak, akiknek családjukat is is. ott is erre, majd a munkanélküli.
Bumb Andornak ezeknol a szava: el kellene tartani. Végső kétségbe- nagygyűlés példás rendben, munkáéA felcsattanó tapsvihar után B u m b
Andor munkanélküli széit munkanél- nál hatalmas éljenzésben, tapsban tört: esésünkben fordulunk a miniszterei-' fegyelmezettséggel oszlott szét
ki a tömeg, majd igy folytai ia.
küli társaihoz— Ezek a háborgs vagyonszerzők,j
— Rájöttünk arra — mondotta nagy
lelkesedés közepette —, csak ugv 1u- nagytőkések azonban nem igyekeznék 4 h ^ í á l r n i l c k
H^f^oland
ílunk magunkon segíteni, ha harcba- csatlakozni az újjáépítéshez és átszállónk azért a darab kenvérért.' ami térni a békés termelésre, nem ipar•jár nekünk és ehhez segilsógüí hív- kodnak a munkanélküli tömegekert
fjük a magy„
magyar munkásság szervezetet:.^ ezáltal országunk jólétéért, a deá szakszervezeteket és a munkáspár- mokráciáért velünk együttműködni. I
— Csak majd. ha odaütünk! — Megsemmisült a német fasizmus tengerészeti támaszpontja
tokat. Ennek az eddigi összefogásnak
r.ivár meg is van a niaga eredménye, vágta rá egy elkeseredett hang.
— Ha mi összetartunk és nem
ötszáz munkás' osztottak be végce is(Kondon, április 18.) A szövet- tak a földrengést jelző műszerekmét munkára és reméljük, hogy ez hagyjuk magunkat fejmorzsolni — séges hatalmak határozata folytán
a szám minél előbb növekszik. Orszá- folytatta —, akkor biztos vagyok megSemniisitették Helgoiand szigc nél, hogy tanulmányozzák a robbanásnak a földkerekségre gyako.
gom viszonylatban azonban a munka- beüne, hogy az eredmény nem marad
tét, amely a náci Nérhetország rolt hatását. Az angol rádió a hely„nélküliséget a kormányzat tudja csak el.
támaszpontja színről mikrofonon át továbbítotVégül a munkanélküliek nevében északi tengerészeti
megoldani, mégpedig csak ugy ha
felkérte a szakszervezeteket és a volt és amelynek nagyarányú ka- ta a robbanás mórajait a világnak
jó mélyen belenyúl abba a
munkaközvetítőt, hogy mindenkor a tonai berendezései veszélyeztetik a
sxáha, ahol a háboríts és kon legigazságosabban, vegezzék az eilie- világbékét.
A helyszíni közvetítő szerint
janktnrális vagyonok pihennek. íyezéseket.
a sziget eltűnt. Abban'a pillaCsütörtökön este az angol hadinatban, araidon a
robbanótengerészet és a volt német hadiA íőUéseket áitiisák az ujjáépiiés szolgálatába! tengerészei tagjai megtették az
anyag szikrát fogott, óriási terméskőhöz hasonló állagú oszBicub Andor beszédét szűnni nem
Sürgősen felUI kelt vizsgálni a utolsó előkészületet a helgolandi
lopok emelkedtek ki a tengerakaró laps fogadta és hasonló Ielkeháborús és inflációs vagyonokat. robbantáshoz. A robbantás a szi"' közepette
" " ette kezdte beszédét B ésedés
ből, mindmegannyi felhőkargettől 15 kilométerre veszteglő haEzt
a
törekvést
természetesen
most
_ r á r Demeter is a Magyar Kommucoló.
jóról gombnyomással történik. Ki
is
azok
akadályozzák,
akik
a
liáboru
nista Párt nevében. Kifejtelte, hogy alatt és napjainkban ás jól éltek és | lene inásik haló is a közelben tara jelenlegi nagy munkanélküliségnerh élnek. Éppen ezért a magyar munkás- tózkoáik. fedélzetén katonai szak Nyomban ezután két helyen óriási
felhők jelentek m e g , mérhetetlen
uj jeiensé" és főként nem a demo- osztály
piírtkidönbségre való tekintet ér tőkkel'"és tudósokkal, hogy a rob- nagyságú gomba formájában, mint
krácia hibája. Ugvaniíyen, sőt na„.,,.! ,K m..nlfa„^rirV'.ítc/.n w/»H
„- lieiKUI SVraKlIíiUli 1U1 il lUUHKitSUSÍIiUV bantással' kapcsolatban megfigyelé- a bikini sziget fölött az atombomseket tegyenek. A megfigyelésekf
^
^
f r e f í rti
-raert c s f k en - től értékes adatokat remélnek a ba robbanásakor. Hat perccel a
robbanás után ez a felhő több
ok- pedig az, bogy
j
í
í
^
^
c
i
. földkérek szerkezetéről az euró- mint 2500 méter magas, 1500 mé.
a tőkések spekulálnak a vag'yo-, mondjon az inflációs idők alatt szer- pai kontinens felett. A
szigetet ter széles és 1500 méter hosszú
nukhal ésszolgálalába
nem hajlandók
az uj- zétt
vagyonáról
.és azt
az ujfaépités
jjAéplfés
állitanL
szolgálatáig
állítva
legalább
átmenő egyébként nem' robbantják fel tel- volt.
Példa erre éppen az uj szegedi ken- tileg megszüntesse a munkanélküli- jesen, kikötője megmarad s azt a
halászok a jövőben is használhatélergyár, ahol hónapok óta állnak azök séget.
• 'a gépek, amelyeket a munkásság
Ismét dörgő tapsok csattantak fef, ják. A sziget - megmaradt részén Továbbra sem fetanik meg
óriási erőfeszítések árán emelt k» á utána pedig "a Szociáldemokrata Párt strandokat és szórakozóhelyeket
a Holnap
Tiszából. Ezek üzemneállitásávaí 3— nevében szólt J e n e i Sándor.
létesítenek.
400 munkást is tudnának foglalkoz(Helgoiand, április 18.) A Reuter(Budapest, április 18.) A »Hol— Ugy hiszem, ez a nagy-gyűlés —
tatni
amelyet valóban az hozott össze, hogy iroda különtudósitója jelenti:
nap* cimü napilap
valószínűleg
— V magyar biu-zsoázia, a* tőkések gazdasági életünkben súlyos bajok
Az összesen K700 tonnányi ma- nem fog megjelenni. A lap és tft
végre számoljanak le azzal — mon- vannak —, intő jeí 'mindenki szágas hatásfokú
robbanóanyag szakszervezetek között megindult
dotta —, hogy olyan rendszert terem- mára — mondotta. — Azzaf 'a kérésszétszaggatta
a
buvárnaszád- tárgyalások teljesen holtpontra jutenek itt, ebben az országban, amely- sel fordulok a nagygyűléshez, hogy
buvóhelyeket, a földalatti fo- tottak és nincs remény arra, hogjben a munkás újra elveszti emberi iózanuf "gondolkodjék " a dolgok felyosókat és a parti ágyúállá- az ellentéteket át lehessen hidalni
méltóságát és amelyben a munkás lett és ne engedje .félrevezetni magát
Sulyok Dezső egyébként ma dél*
sokat.
Újra nem a saját akarata szeAil cse- a divatos suttogópropagmidátóí. Lelekszik, hanem ahogyan ezeknek az gyenek tisztában helyzetükkel és tá- A robbanás idején az egész föld előtt kihallgatáson jelent megmar'
uraknak tetszik.
"
.
J
mogassúk a munkásintézményeket, kerekségén a tudósok készen áll- köztársasági elnöknél.

Munkái!

Kenyerei!

A háboríts és inflációs jövedelmek
súlyos megadóztatását kövefelték
a szegedi munkanélküliek nagygyűlésén

Felróbbantottak egy szigetet

Szombat, 1917 április 19.
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k demokrata párt Ismét Trumant jelöli
az 1948-as elnökválasztáson

den olyan hatalmi politikát, amefyr
veszélyeztetheti a nemzetközi biztonságot.

sel visszavonták. A külföldi gyárt- és az angol-amerikai megértéshez
mányú fegyverele és hadianyagok Kiemelik Wallace szavait, hogy
az qnberiség jővője az Egye.megtiltásának, valamint bizonyos
sült Nemzetek szervezetének
anyagok birtoklásának kérdésében
hatékony működésétől függ
nem tudtak megegyezni Ez utóbbi ésak háborús célokra használ- és hangsúlyozzák, hogy
végzetes
(következményekkel
ható anyagokról szóló indítványt
járhatna az olyan
politika,
Franciaország, terjesztette elő, a
amely Angliát és az. Egyesült
Szovjetunió "támogatta, az angolok
Államokat el akarja választas az amerikaiak természetesen elni a Szovjetuniótól.
lenezték.
Wallace megerkezett StockholmAz USA demokrata pártja is a reakciót támogatja
ba, ahol sajtónyilatkozatában kije(Newyork, április 18.) A demo- elemek,, mint F. D. Roosevelt el- lentette: az európai kisnemzetek
krata párt hivatalosan közölte* nök, vagy Wallace,. még pártjuk- legfontosabb követelése a béke
bán is elszigetelten álltak. Ezzel megőrzése. Ezért elleneznek minhogy
a
nyilatkozattal a párt végleg Leaz 1948-as
elnökválasztásra
kötötte magát az agresszív, impeTrumant jelöli.
fisai,
A demokrata párt az USA két rialista külpolitika, a munkáselasíirot,
pártja közül relatíve a haladóbb lcnes és tröszt-diktaturás bclpolivolt,. bár az olyan igazán haladó tika mellett.
argánái

(Moszkva- április 18.) A csütörtök délutáni ülésen a külügyminiszterek az osztrák békeszerződést vitatták. A háború következtében Ausztriába került német személyek repatriálására n é n e teljes az egyetértés. 17 katonai cikkely közül hatot egyhangúlag*hármat részben elfogadtak* négyet clnapoltak, kettőt közös megegyezés-

Az angol nép szovjetbarát
Wallace Stockholmban a késő éjszakai érákban tartotta sajtóértekezletét. Angliai tapasztalatairól felmondotta, hogy véleménye szerint az angol nép '99 százaléka a Szovjetunióval
való baráti kapcsolatok/ILÍVO Az angol közönség sokkal nagyobb mértékben szovjetbarát, mint ;tz amerikai.

Wallacet meqhivták
Görögországba
Az EAM nevü haloldali pártt<knörülés pénteken táviratilag meghívta
Wallace volt amerikai alelnököt Görögországba, hogy »első kézből tanulmányozza az ottani helyzetet*. •

Jót olcsón
nagy

Brit munkáspárti képviselők üdvözlő levele Wallacehoz
Az angol alsóháznak több, mint cenak angifai beszédeiért. Az üd100 munkáspárti, tagja üdvözlő le- vözlő levél szerint
Wallace angifai beszédei jevelet intézett aZ időközben Stocklentős .mértekben hozzájárulholmba érkezett Wallace, voR
tak a világbéke megszilárdítáUSA alelnökhöz. A képviselők mesához
leg köszönetet mondottak Wnlla-

mezőgazdasági gépek, permetezőpépek, tűzhelyek-,,
háztartást cikkek, kocsivasalások, stb.

asfjollunsi

Hid-utca.

Telefon:

2 53.

sx jefosíjj

i f f asarut
argánái
ásárolinnk

szán'utják l>e a beszolgáltatási köte
Tombácz Imre,
lezotlség teljesítésébe.
A Vörös Hadsereg 1945. év tava-j mint Ufr«énv javaslati előadó
szán sok szarvasmarhát adott kölcsön'
a nemzetgyűlésen
abból a célból, hogy a kormány azokat a leginkább rászoruló gazdáknak
(Budapest,
április 18.) A nem(Pozsony, április 18.) A pozso- fogadta. Csütörtökön délelőtt ro- tartSsba adja. A kormány özeket a
nyi népbiróság — mint ismeretes konai látogatták meg a börtön- Vörös Hadseregtől megváltotta és azetgyűlés ülését pénteken délelőtt
— halaira ítélte Tiso József voft be)). Tiso nem aludt. A kapucinus GF most felhatalmazta a közellátás- V a r ga Béla elnök nyitotta meg*
szlovák államelnököt, aki hűséges rend egyik szerzetesével egész éj- ügyi minisztert, hogy igeu méltányos majd T o t n b á c z Imre, a Magyar:
kiszolgálója volt Hitlernek és né- szaka imádkozott. Nyugodtan pient térítés ellenében a szarvasmarhákat Kommunista Pórt* szegedi végrepét a katasztrófába hajszolja. Í3e- a vesztőhelyre és kivégzése pilla- végleg azoknak a gazdáknak a tulaj- hajtó bizottságának elnöke mint
donába adja, aldJc azokat annakide- előadó ismertette az önkormánynes köztársasági elnök elutasítot- natáig 'állandóan imádkozott.
jén továbbtartásra kapták és eddig zati Testületek Kárpótlási Vagyota a szlovák Quisling kegyelmi
A sziéváfc belügyi megbízott ís
tartolták.
na elnevezésű jogi személy megr
kérvényét. Mint a pozsonyi rádió
hivatalos közleménye szerint
GF elhatározta, hogy megadja szünéséről szóló törvényjavaslatot
jelenti, Tiso volt szlovák áttampénteken reggel fél" 6 órakor a A
lehetőséget a nehéziparnak a háetnökke' csütörtökön délben közölvégre!; a (toltak -a nétvhirűsáe roméves íftr-v szerint fokozódó terme- A javaslatot az előadó ismertetése
ték kegyelmi kérvényének elutasíkötél általi halálra szóló ||é- léshez szükséges legfontosabb gyár- után a nemzetgyűlés általánosságtását. Tiso a közlést nyugodtan
• leiét Tifio Józsefen.
tási anyagok beszerzésére. Erre a ban és részletei!>en is vita nélkül
célra 7Í millió forint értékben bizto-, elfogadta.
sil főként külföldi nyersanyagot. Ma-j Ezután Békéscsaba megyei vágyarország legfontosabb ásványi kin- rosnak törvényhatósági iogu váI M >P FOli'ikai akadémiáia keretében
cse az alumínium alapanyaga, a rossá nyilvánításáról* szóló törs
bauxit. Ebből az ásványból Jugoszlávia is hatalmas mennyiséggel ren- vényjavaslatot szavazta meg. a
delkezik. Ha tehát a kél ország kö- nemzetgyűlés.
zött a világpiacon verseny indulna
Az j'lnök ezután közölte, hogy
meg, az a?, értékesítési iehetősége-G0 képviselő aláírásával indítványt
Schneller Károly dr. jogikari dékán és Eisner Manódr.
ügyvéd ket csökkentené. Ezért a GF legutóbbi nyújtottak be a felhatalmazási ja| ülésén felhatalmazta az 'iparügyi ini- vaslat vitájának "lezárása érdekéa vilaesl szónoka
.
#
j nisztert, hogv folytasson lárgynláso- ben. Az indítvány felett a követI kat Jugoszláviával, amelyek érteiniéamelyet
A Magyjr Kommunista Pár/ or- I zájárul dr. S c h n e l l e r Károly j ben a bauxit-, timföld- és aluini- kező ülésen döntenek!,
szágos politikai akadémiája kere- jogikari dékán és dr. E i s n e r Ma- niumértékesités terén a két ország kedden délelőtt tartanak. Az ülés
tében Szegeden rendeznek először nó ügyvéd közismert elméleti és szoros fogyüttmüködésben járjon cf. a délutáni órákban ért véget.
jogászparlamentet, amelynek elő- gyakorlati tudása. A három kiváló Az eredménnyel "kecsegtető largynhíadója dr. B a j o r László minisz- jogász találkozója a szegedi jo sok során Magyarország valószínűleg'
teri tanácsos, á népbirósági ügy- gáSzlársadalom es érdeklődők szá- véJlalni fogja aíurniniiimkohó felálosztály agilis vezetője* akinek ki- múra felejthetetlen élménnyé arat- lítását Jugoszláviában, ami a magyar
ujabb' nagyarányú foglalkozr
váló jogi felkészültsége már ma- ja a vitaestet, amely pontosan fél iparnak
tatási lehetőséget teremt.
igában is tbiztositia a vitaest rend- ü órakpr- kezdődik a városháza
Szeged város köztisztasági teAz Egyesült Nemzetek élelmezési
frivül nagy sikerét. Mindehhez hoz- közgyűlési termében.
lepén, Pacsirta-u. 4. április:
és Ynczőgazdasági szervezete felkérte
23-án, szerdán délelőtt 10
Magyarországot," hogy a közép- és ke[eteurópai államokban végbement földórakor G igáskocsri roncs és
reformok tanulmánvozására 'a nyár
1 homokfutó roncs nyilváelején Budapestre hivja az érdekolt
nos árverésen eladásra keállamok delegátusait. A GF felhatalmazta a földmüvelésügyi minisztert a
rül. Igazgatóság.
kongresszus megrendezésére.

IKi v é g e z t é k
T i s o
volt s z l o v á k
áliaevitot

Ma délután tart ja • előadását
Bajor László dr. minisztert
tanácsos

Nagyjelentőségű fiatározeiolia!
a Gazdasági Főtanács

teoff

(Budapest, április 18.) A Gazda- ságáról. Ezért a Gazdasági -Főtasági Főtanács legutóbbi ülésén a nács bej) a tó tárgyalás után hozzákövetkező fontosabb
ügyekben járult a beszawgáltatási rendelet kiadásához, de azzal a megkötéssel,
hozott határozatot:
A Gazdasági Főtanács újból le- hogy a jövő gazdasági évre- a 10
szögezte a kormányzatnak azt az holdon aluli szántóterületen gazálláspontját, hogy a parasztság ter- dálkodókat csak adógabona ijefiheit csökkenteni kell. Ezért ismé- zctési kötelezettség, terheli. Ezen
telten elhatározta, hogy amennyi- felül tehát beszolgáltatást- köteleben jó közepes átlagtermés lesz* a zettségük nincs.
beszolgál tatási rendszert a kor- A GF elhatározta, hogy a jövő
mány teljesen megszünteti és ab- gazdasági évre a parasztság körében
ban az évben már az adógabona- népszerűtlen őrlési dézsmát törli ós
rendszert tartja fenn. Gondoskod- helyette visszatér a régebbi • vámőrni kell azonban gyengébb termés Iési rendszerre.
esetére is a közellátás zavartalanA közellátásügyi miniszter április

\ Gazdasági Főtanács az államháztartás kiadási kereteit 310 millió forintban ájlapitotta meg, mely
összegben előirányzást nyertek a Autó és motorkerékpár
tavaszi, mezőgazdasági termelés ál- tulajdonosok figyelmébe! Hegedűs
lami támogatására szükséges., vala- István fogságból hazaérkezett és
mint egyéb, a Gazdasági Főtanács ismét
Bolgár-gumijávitóüzemben
legutóbbi
ülésén
megszavazott dolgozik. Kossuth Lajos-sugáruti29
rendkívüli kiadások. A tavaszi mezőgazdasági kampány támogatósára li erezte a fősúlyt a Gazdasági 1
Főtanács. Erre a célr/^ .kereken | Hagy választék, c'csó á r a k !
37 millió forint hitelkeretet bizto- ' B a r o m f i h ú s , felvágottak tejtermésitott, amelyből a leglényegesebb ! kek, élelmiszerek. Naponta friss
hitelek: u j gazdák kölcsönakció- j áru- Elsőrendű keoyeycl és minjóra 12 millió, állattenyésztésre G j den j e g y e s á r u t kiszolgálunk
15-i rcndeíeje szerint azok a beszol- millió, gyümölcsfák károkozói elleUngár éleSmíszercsapnoHtian
gál tatási kötelezettségüknek
eleget
Akroh örokiró
F l . 88"— tett gazdálkodók, akik aratás előtt ni védekezésre 4 és fél millió, magM l k s r i f h K á l m O n u l c a 1 sz.
termesztésre 3 millió, az OKII és
Oélntagyarországi kiirzetképvisele! kenyérgabonái szolgáltainak bei, a be- az OFI utján nyújtandó agrárhiteszolgáltatott gabonáért a jövő évben
Eisó á l d o z a s s
kepek
kialakítandó árat kapják és erre elő- lekre 3 millió, konzervgyártás előlegként már most kifizetik a gabona mozdítására 3 millió forint.
a közismerten szép kivitelben 16

Szenesi

jelenlegi termelői árát és ezenfelül

20 forintot. További kedirodagép Vállalat, Széchenyi-tér 7 mázsánkint
vezmény az, hogy a beszolgáltatott

•

Telefon 6—'41.
Bármilyen rek amációl azonnal elvégzőnk.

gabonát május 15-ig 50 százalékkal,
ezentúl pedig június 15-ig már csak
30 százalékkal felemelt mennyiségben.

forinttól, gyermek, vagy felnőttről
Igazolványképet sürgősen 10 perc alatt.fotókópia
(okrránymásolAs) Diaposltívek készítése mózihirdet&k részére K O Z
Miksríth Kálmán utca 11.

Ó - F O T Ó
Teleton: 8—65

G darab kis kép 6 forint. Lcv. lapokat és nagyobb képeket is mérsékeli árak mellett készítek. —
MEZEI fényképész, Ke]omon-«. 3.
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fl szegedi egyetem tudós professzorai megtiszteltetésnek vették, hogy az üzemi munkásság
vendégül látta őket a „dolgozók színházában"
A

iizihai

munkások
és a szellemi
dolgozók
segítette elő a MKP jól sikerült
akciója

demokratikus

együttérzését

Egyetemi tanárok nyilatkoznak a munkásokkal
együtt töltött színházi estről

szeti felszerelés és egy kis laboratórium vizsgáló vegyszerekkel, kémcsövekkel és mikrószJcőppal. Jól képzett szakorvosok végzik az orvosi
munkát, azonkívül egészségügyi védőnők és. szociális nevelők lesznek
jelen. Egy autó személyzete kb"7—8
személyt tesz ki.
Miközben az. orvosuk a vizsgálatokat folytatják, a szociális gondoskodás cukrot, tápszert, gyógyszert, szappant, vándorkelengyét
-és sok más eddig nélkülözött apróságot oszt szét a rászorultak
közt.

— Hogyan értesitik a rászorultakat
Egyetemünk
újonnan
kinevezett
A kölcsönös megbecsülés
eredméa - vándorautók érkezéséről?
nyezi azután azt a harmóniát, mely fiatal kórbonctan professzora
td kell, hogy fejlődjék a két réteg
— A budapesti MNDSz összes viDr. Korpássy Béla
között és csakis igy képzelhető el
déki tagjait körlevélben szólította fel,
az újjáépítés, melyre ma az országnak éppen a hallgatóknak tartóit előadá- hogy a vándorrendelés megszervezéolyan nagy szüksége van.
sáról tér vissza, mikor a Délmagyar- sében tevékenyen vegyenek részt és
ország munkatársa felkeresi komoly gondoskodjanak arról, hogy az ontókönyvei és műszerei között fogadó- állomásokon délután 5—6 óra között
Dr. Barfucz Lajos
szobájában. Az ő patológiai kutató- tartandó egészségvédő.)mi és szociális
professzort, a híres antropológust ke- munkája igen értékes a közösségre előadásokon a környék minden lakója
nézve, mivel a munkásokat veszélyez- kivé le f nélkül jelen legyen. A város
restük fel ezután a központi egyetetető üzemi ártalmakról származó be- vezetősége a közlekedés megkönnyímen lévő intézetében. A professzort
tegségek megelőzésének
kérdésével tésére autóbuszokat bocsajt az egyes
éppen érkezésekor fogtuk el, mielőtt
foglalkozik, melyek az általános köz- környékek rendelkezésére, hogy a táa misztikus, ősi csontvázak tanulmá- egészségügy terén nyerhetnek alkalvolabbi lakosságot, iskolásgyermekenyozásába kezdett volna.
mazást.
ket nz orvosi vizsgálat színhelyére
— Nagyon szép gesztus a munkás— örvendetes, liogy a munkásosz- szállítsa.
ságtól, hogy hőzzájárul a fizikai és tály és az értelmiség közeledésének
— Szeretnénk valamit megtudni a
szellemi dolgozók közeledéséhez — kézzelfogható jelei vaunak — mondja központi előkészületek kulisszatitkaimondja a koponyák birodalmának tu- a professzor —, ennek valóban na- ból.
dósa —, majd arról beszél, hogy gyon örülök, — a múltban gyakran
— A budapesti előkészületeket lelmilyen j ó hatással van a szel- éieztem ennek hiányát, mikor a kel
lem emberére ha látja, hogy a mun- réteg izoláltan elkülönülve élt egy- kes prvosok és védőnők éjt liappallá
kás törődik vele, érdekli látszólag mástól és most jólesően látom, hogy téve végezték, a csomagolás és az
egészségügyi apparátus felszereléséelvont munkáját, amit a múltban sdS- megszűnt az értelmiségnek elcfánlnek nagyszabású munkájában Angyal
szor nem becsültek meg kellőképpen. csoűltoronyba való húzódása. A'alóban
Mária, az agilis szegedi
egészség— A munkás a múltban gyakran szükség van arra, hogy egymás tá- ügyi vezető-védőnő is buzgón kivette
mogatásával egymásért
dolgozzunk,
nem értette meg, hogy milyen nehéz
részét. Dr. Vadas Sára miniszteri taörömmel olvastam, hogy Budapesten
feladat a komoly szellemi munka,
nácsos emlxirfelelti munkát végzett
egyetemi tanárok előadásokat tartaami nem 8, hanem 18, vagy 24 órás
a minisztériumban az akció sikeres lenak a munkásoknak.
bonyolítása érdekjében. Molnár ÉK!:
állandó idegfeszültségben tart benHasonlóra én Is szívesen váltalnépjóléti miniszter minden erejével
•nünket. Ezt ném lehet csupán érdek&£{)iék, hogy a betegség megtámogatja a mozgalmat. Sőt egy titből, pénzszerzési célból végezni, haelőzésének gyakorlati értékű kérkot is elárulhatok, az autőkaraván
nem valóban hajlam, tehetség, vagy
déseit megvilágíthassam elöltök.
20 tagja Lázasan versenyre kel jegymondhatnám megszállottság kell hozA
Délmagyarország
munkatársa
zá. Magasabbrangu munka ez, mely A színházban örömmel tapasztaltam mással, hdgy melyiké lesz a legnameglátogatott néhány, az előadásra
a munkások nagy kulturszoinját, és gyobb Öredmény.
meginvitált tudóst és megkérdezte tő- nem csak azalatt folyik, mig valaki hogy a közös kulturélvezet és közös
hivatalát
ellátja,
hanem
mennyi
élőlük, nTi a véleményük a munkásság
érdeklődés mennyire közelhozza egyközeledéséről és milyen érzéssé] tet- munka kell ahhoz, hogy valaki hiva- máshoz az emberekét.
tásának
eleget
tudjori
tenni
és
eredtek eleget a meghívásnak.
Valóban tigy érezzük mi is, hogy
ményhez jussom Nagyon üdvös, hogy
mindezt ma megérti a munkásság, vi- bensőséges élmény volt az egy célért
Dr. Purfesz Béla
szont a szellem emberét jóleső érzés- küzdő szellemi dolgozók hétfő esti Készül a centenáris ünnepség
találkozása. Fölemelő érzés Szeged
professzort kerestük fel először, aki sel tölti él, mikor azt tapasztalja, dolgozóinak, hogy a tudomány kivált(Budapest, április 17.) A tájékóztahogy
a
fizikai
munkás
a
mindennapi
nagyszámú várakozó betege
miatt
ságos émberci bálás megértéssel foalig tudóit a beszélgetésre néhány élet anyagi igényein tul magasabb gadták közeledésüket és kezét sző- tásügyi miniszter felhívja az ország
összes hatóságait, nemzeti
bizottsászellemi és művészi megnyilvánulápercet szakítani.
ri ttyatíak egymással a közösen óhaj- gait, kulturális, szöciális, politikai és
— örvendetes jelenség — mondta sokban gyönyörködik, ezen az uton tott haladáshoz vezető uton.
gazdasági, valamint ifjúsági szerveze—, hogy mi, különböző területeken juthat egymáshoz közelebb a munkásteit és intézményeit, hogy amennyiGönczi Klára
működő munkások a kultura élvezeté- ság és értelmiség.
ben tíz 1948-as ünnepi évben bármiben együtt vagyunk, együtt művelőlyen Tervet megvalósítani kívánnak,
dünk, együtt haladunk. A kdzös célerre vonatkozó előterjesztésüket legért folytatott munkában és a magakésőbb ez év inájus 15-ig juttassák
sabb kuliura közös élvezetében isel a lájékoíhiLásügyi minisztériumbo,
merjük meg igazán egymást és igy
(Budapest, Kossuth Lajos-tér 1. III.)
valóban közösen működhetünk a hamert az ünnepi év folyamán csák
ladásért. A művészi gyönyörűség vaazok a tervek kerülhetnek megvalórázsában lehullan ak az amúgy is
sításra, amelyeket a tájékoztatásügyi
megsemmisülő válaszfalak és semmi
miniszter a történelmi emlékbizottakadálya nincs annak, hogy mindanysággal egyetértésbeír felülbírált és nz
nyian egyenrangú emberekként éljünk
országosan
rendezendő ünnepségek és
az ü j szociális társadalombán.
ünnepélyes
logadtalás
a városháza
előtt — Milyen megemlékezések programjába beiktaNajjv mc«>1is/!cltelésnok érzem,
egészségügyi
felszereléssel
indulnak
á
hórházhocsih tott. A megyei városokban és községekben lévő nzők a szervek, amelyek
hogy a munkássá" meghívásával
a szegedi tanyavilágba
?
az ünnepi év programjában
részt
körükben való részvételre érvenni
kívánnak,
a
megyei
városokra,
demesített engem.
és a városhaza előtti térségen a
(Szeged, április 18.) A Magyar Nők
illetve "községekre vonatkozó proDemokratikus Nők Szövetségének
A belgyógyászatról a szomszéd bőr- Demokratikus Szövetsége és a Népjógramjukat összeegyeztetve, egy felvezetősége és a tiszt! főorvosi
jóléli Minisztérium együttes akciója
klinikára mentünk.
terjesztésben juttassák el a fenti időre
hivatal vécétől ünnepélyes fogadsorán 20 autóból álló hatalmas autóa tájékoztatásügyi minisztériumba.
tatásban
részesítik
őket.
karaván indult Budapestről az ország
Dr. Rávnay Tamás
különböző részeibe, hogy a háború
A fogadtatás után a Nőszövetség és a
professzort keresve fel. Tanársegé- romboló hatása folytán a kulturától város vezetői az amlnilnns autó szedeivel az előadás előkészületeit tár- elhanyagolt területeknek egészség- mélyzetét vacsorán látják vendégül. Príma küllőid! asztalos fenyőfügyalták, mikor benyitottunk szobájába. ügyi segítséget nyújtson. Ezzel a" há- Mivel az egészségileg legelmaradot- részaru" és kötegelt gynjlősfa bár— Igazán meghatódtunk valameny- roméves tervnek egyik fontos része tabb vidéken kell a vándorautóknak milyen mennyiségben kapható.
nyien azon, hogy a munkásság az valósul meg és megkezdődik M a működni, az MNDSz ugy határozott,
előadással kapcsolatban ránk gondolt nagy szociális munka, amely a dot hogy 28-án Ruzsajárásra, 29-én Röszfelemelesét
és meghívott bennünket, melynek fe- gozók életszínvonalának
kére, 30-án Csengelére fognak kivoleségemmel és leányommal
együtt célozza.
nulni. A kora reggeli órákban indulA Délmagyarország munkatársa fel- nak el Szegedről és este ide térnek
tettünk eleget. Láttuk a munkásoknak
a művészet iránti nagy érdeklődését, kereste dr. Viola György tiszti főor- vissza.
és hisszü^, hogy a közös élir£hyben vost és megkérte, mondja el Szeged
— Miiven a vándorautók egészségjelentős közeledés nyilvánul meg a városa hogyan kapcsolódik be a
KtS ROYAL
tudomány képviselői és a fizikai dol- »Falvak és tanyák egészségéért* cimü ügyi berendezése?
—
Mindeu
egyes
autón
van
Röntmozgalomba.
gozók között.
— A szegedi tanyavilág április 28, gen-készülék saját áramfejlesztő teA munkásság közeledéséből érez29 és 30-án fogadja a vándorautók leppel olyan helységek részére, ahol
ma szombaton
áramliálézat nincsen, továbbá fogázük, mennyire megbecsülik a mi
látogatását.
és v a s á r n a p 4
szati rendelő a foghúzások és fogtömnnkánkat, és érzik, hogy mi Is
Az autóik 27-én este 7 órakor érmések végzésére szükséges összes felmennvb-e megbecsüljük az övéóráig n y i t v a
keznek Dorozsma felől Szegedre szereléssel, bőrgyógyászati és személ !
A Magyar Kommunista Párt nagyszegedi végrehajtó bizottsága rendezésében hétfőn este, a>dolgozók színháza « előadássorozat keretében bemutatott »Sevillai borbély* előadására
a szegedi nagyüzemek dólgozói egyetemi tanárokat, láttak, vendégül. Ezzel
Szeged dolgozói bizonyítékát adták a
tisztelelnek, melyet a szellem emberei
iránt éreznek, a közösségi érzésnek,
melyet velük az ország újjáépítése
terén vállalnak, az óhajnak, mellyel
közel szeretnének kerülni azokhoz,
akiktől eddig éles osztálykülönbség
választotta el okét és a szeretetnek,
mellyel a tudomány demokratikus érzésű embereit és családjaikat a maguk körében vendégül Látták. A professzorok őszinte közvetlenséggel fogadták a munkásság közeledését,
őrömmel tettek eleget a meghívásnak
és valamennyit büszkeséggel töltötte
eí nz a tény, hogy a munkásság baráti közelségben óhajtotta őket üdvyrölni a művészet közős élvezete alkalmából Ripp van Winkle, ha most
ébredne fel, valószínűleg értheteljeniq
csóválná a fejét a szokatlan jelenség
láttára, mely a világ megforduláséi bizonyltja, a multaknak szembeöltő ellentétét, jellemző példáját annak,
hogy a társadalom fejlődébe valóban
uj utakon jáai s ez az uj ut, mindenképpen jobban megfelel az örök emberi ideálnak mint a régi volt.

Egységes terv szerint

Április 27-én este 7 órakor
érkeznek Szegedre a MNDSz
vándorkórház autói

Újszeged! Gőzfürész
és Ládagyár

SZÓRAKOZÓ

Szombat, 1947 április 19.
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amelyet a fogadalmi teisipioiii restaurálására indított
Mit mond az egyházi vezetőférfiu, a vallásos ú r i a s s z o n y , a kommunista munkás,
a hitbuzgó templomlátogató é s a S u i y o k - p á r t i diák?
A Délmagyarnrszág — m i n i ismeretes — társadalmi mozgalmat indítóit a világhírű fogadalmi templom háborúban megrongálódott tornya és lelőzete megjavítása érdekében. Az építészei! .
műremeknek nevezhető templom egyik tornya ugyanis belövés
következtében súlyosan megsérült és szakértői vélemény szerint összeomlással fenyeget, ha hamarosan nein hozzák rendbe.
A megrongált tetőzeten ál beszivárog az eső és pusztulással fenyegeti a templom szép és ériékes" falfestéseit. A fogadalmi templom restaurálása tehát sürgős szükségesség, ha nem
akarjuk,
hogy a nemzeti és művészeti szempontból is nagy értékű épület
további, talán helyrehozhatatlan károkat szenvedjen. A Délmngyarország akcióját ezérl városszerte, sőt országos vonatkozásban is nagy rokonszenvvel fogadia minden jószámléku magyar
ember. Különös esak az volt, liogy-éppen a Magyar Kommunista
Párt szegedi napilapja vetette fel ezl a gondolatol és a kommunista újság kezdeményezte a templomépitö' mozgalmat. Ezen fő
leg jtzok esodálkoztak, akik még juindig nem tudják, hogy a
Magyar Kommunista Párt az egész magyar nemzet pártja, amely
azl lii/te ki eéljául, hogy a lakosság tninden rétegének boldogulását elősegítse és a dolgozó lö megek anyagi helyzetének megjavításául kivül n kulturális s lelki igények kielégítését is kiharcolja. Aki ezt tudja, az nem tarl halja furcsának a kommunisták
részéről megindított templomjavilási akciót.

nak szinle egyszerre — s mikor megmutatjuk a Délmagyarország cikkét,
azt (elolvasva átszellemült arccal bólogattak
nagyon, nagyon szép dolog
—. Némrth Mária rögtön hozzá is
telte — hallottam, hogy' a kommunisták nem vallásellenesek. Mi nem
vagyunk egy pártban se,

nista Pari templomokat javíttat, de
ha tényleg kijavítják, nagyon szép do-.
log lesz. Elég szégyen, "hogy eddig
senkinek se Jutott eszébe és újságtól
kell értésülni, hogy a kommunisták
hozzak rendbe. Mindegy, milyen pártállása, nki jól lesz. csák jó legyen
— veszi át a szót Némethné. Ilyen
volt a diáktüntetés is, amil nagyon
ile ha <v igaz, liogy a kommuniselitéltünk az urammal. A gyermekek
ták csináltatják meg a fogadalmi
kel komédiát csináltatták, ilyen célra
templomot, az nagyszerű lesz.
használják fel a fiatalságot.
Most mar tudjuk biztosan, hogy
Búcsúzóul mégegyszer leszögezték,
nem vallásellenesek, de errőf" a
nagyon, nagyon szép, amit a Kommuiniillhan se győződtünk meg.
nista Párt csinál a templomokkal, na Mi eddig nem tudtuk, hogy a Kommu- gyon »szívből valóc dolog.

Q Sulyok-párti diák nem hiszi, hogy az egyház elfogadja
a kommunisták segítségét

S a I f a i István egyetemi hallgatót, kommunistáknak kelleti volna kezde
a szabadságpárti szervezet lelkes tag- ményezni.
ját a korzón kérdeztük meg. mit tarl
Nein is h-stf, hogy az egyház
a Délmagyar ország akciójanói. Nem
Ennek ellenére akad sok olyan tájékozatlan s rosszhiszemű
elfogadja ert a segítségei a Komtudta,
miről
f
an"
szó
(a
tüzes
kis
ember, aki gyanakodva nézi a Délmagyarország mozgalmát és
munista Párttól.
politikus
nem
olvas
újságot),
de
"amiahelyett, hogy mrllénkállna segítő inunkájával, politikumot sziSzóval
ez azt idlenli, hogy a
kor ismertettük lapunk kezdeményematol és suttogó propagandával igyekszik a templomépitö akzését, láthatóan zavarbajött és esak Sulvok-párl nem csatlakozik a tempció; ellen hangulatot teremteni. Ezért tartoltuk szükségesnek azt,
lomépitö akcióhoz? — szegezzük neki
nagynehezeu mondott ennyit:
a kérdést, mire ismét zavarba jón.
hogy munkatársainkat közvéleménykulató útra indítsuk és tár— Az egész akciói erőltetettnek,
— Párlom nevében nem nyilatkozgyilagos képet rajzoljunk arról, hogyan l'őgadla Szeged társa-'
tendenciózusnak és pillanatnyilag fe- hatom, mert csak egyszerű" párttag
dalin a a Délmagyarország kezdeményezését. Kutató munkánk
leslegesnek tartom. Nagyobb bord- vagyok és a magam véleményét fej
.eredményéről az alábbiakban számolunk be:
erein ügyek állnak az érdeklődés elő- tern ki.
teretón. mint a templomépítés. (TaFaggatjuk tovább is, de a politikus
lán a fakultatív hitoktatásra gondolt. diák már a szabad vallásoKtalásról
Somogyi professzor:
Lehetséges. Szerk.)
mond zavaros szavakat, amiből kitűTovábbi
beszélgetésünk
során nik, hogy Salfai ur azt sem tudja,
mégis tett annyi engedményt Salfni hogy a javaslatot a Kisgazdapárt veur, hogy szépnek s nemesnek tartja
fel. Általában ijesztően tájékoA Délmagyaroyszág munkatársa fel- sul a meginduló munkálatokat, mert ugyan a mozgalmat, de azt nem a tette
zatlan a politikai helyzetről.
egyéb
okodtól
eltekintve
is
márcsak
kereslc S o m o g y i József főiskolai
professzort is, Szeged katolikus tár- esztétikai szempontból is rossz ha- R munkás: a z fkemhen mi is összegyűjtünk néhány forintéi
sadalmának egyik vezető egyéniségét, tást tett az egyébként rendben lévő
' a lempomjavitásra
ez a megrongált teplom.
hogy megkérdezze véleményéi a fo- Dóm-téren
1
gudalmi templom megjavítására indí- Igy há valóban nagy szépséghibát is
Elbuicsuzünk tehát tőle és a Kos zonyiték lesz arra* hogy a munkáshoz "rendbe ez az építkezés. Ezen túl- sutlv l.ajos-sugáruton megszólítunk ság nem vallásellenes. Erre különtott akcióról.
— Jgazán csat azt mondhatom, — menően - folytatta Somogyi pro- egy Siető, munkáskülsejü férfit. Be- ben bizonyíték vagyok cu magam is,
mutatkozáskor
megtudjuk,
hogy mert vallásos ember lévén természeválaszolta kérdésünkre — hogy na- fesszor —
S z ő k e Jánost, a Szikra-gyulagyár tesnek tarlom, hogy nemcsak a maa
magam
részéről
is
nagy
örömgyon helyes, üdvös ez a kezdeményekapusát szólítottuk meg. Kérdésünk gunk házára, hanem Isten házára is
mel üdvözlöm, a Magyar Kommuzés, mert níSr régóta kivánatos n
nem lepi meg, pillanatok alatt fel- kell gondolnunk. Amikor láttáin, hogy
nista Párt kezdeményezését.
templom helyrehozása. A katolikus
fogja, miről van szó és szembenézve, a gyár "munkásai is öröiuuiel s elnyilt tekintetlel már mondja is a ismeréssel beszélnek a Délumgyartársadalom Is örömmel veszi tudomákialakult véleményét, amelyről lát- ország dk dójáról, elliatároztam, liogy
szik, hogy már sokat gondolt erre a
az tizemben néhány forintot in'
A katolikus úriasszony és a Kommunista Párt
dologra.
Is összegyűjtünk a templom JavíVallási kérdésekre általában job- számit, hogy különbségei tegyek emtást munka Uta'hoz, amely egyörömmel
fogadtam
a
párt
akcióban reagálnak a nők, akik intenzivebb ber és ember, vagy párt és párt közt, ját, régi olvasója vagyok a Délmaúttal munkaalkalmat és kereseti
lelkiéletel élnek s körsétánk során mert minden ideológiának meg van gyarországnak és ugy vélem, hogy
lehetőséget nyalt sok munkást árui nlrnnk.
felkerestük A h ő n y i Tivadarnét, a a maga szépsége, különben nehi len- a lap által inditot^ mozgalom jó m-i
Nemzeti Színház kitűnő rendezőjének nének követői. Éppen az utóbbi évek
feleségét, .\bonyi Tivadarné a meg- eseményei alkalmasak arra, hogy nz
testesült finomság s szavai nyomán emberi kigyógyítsák abból, hogy bára problémákkal komolyan foglalkozó, mit is elfogultan ítéljen meg, hogy
melyik párthoz tartozik, az teljesen
gondolkozó nőt ismerjük meg.
— Ma délelőtt a Kárász-utcában másodlagos, valamennyien a jó Islen
jártam s "a Délmagyarország kiadó- teremtményei vagyunk.
hivatala kirakatában fényképeket látNagyon-nagyon jé hatással van
(Budapest', április 18.) G e r ő Ernő nyos központhói állandóan tájékoztam kitéve arról, hogy tcmplomalapa közvéleményre, hogy éppen a
közlekedésügyi miniszter fnájus 1-én tatni. Ez egyébként a hires • RADAR s
kővet raktak le a kommunisták. Ez o
Magyar Kommunista Párt csinála budapesti Károlyi-palota (Egyetem- alapja is. A vasút pedig kiállítja a
kérdés olyan szívügye minden nőnek,
tatja meg a templomot.
ül oa 6.) 40 termében érdekes kiállítá- rendezőpályaudvarok írányitó berenhogy ezzel szemben nem lehel köson mutatja be a közlekedés qijá- dezését. A Kiállításon mindenki maga
zömbösnek maradni.
A Kommunista Párttal kapcsolatban
- Arra a kérdésünkre, hogy várt-e a olyan észrevételek hangzottak el, épitésél és á' 3 éves államgazdasági irányithat ezzel nz uj készülékkel vokommunistáktól ilyen megmozdulást, amelyek ennek a cselekedetnek éppen tervben kitűzőit fejlődését a nagykö- natokat. A hidkiállltóson szerepel a
zönségnek. A vásut, a posta, a hajó- legtöbb modell. Karcsú hidjaink somegfontoltan válaszolt:
az ellenkezőjét állították. Nagyon zás, a repülés, az automobilizmus, rakoznak majd egymás mellett a híd— Minden viszonylatban igyekez- nágy könnyelműség, hogy az embe- az útépítés Ös a liidépités gyönyörű építés termeiben. A kiállítást a vétem tárgyilagos maradni. Előttem se rek általában meggyőződés
nélkül modelekkel és a legkitűnőbb magyar déki közönség 50 százalékos vasutt
ember, se párt olyan értelemben nem ítélkeznek.
iparművészek által leészitett grafikai kedvezménnyel látogathatja meg. A
munkákkal Vonul fel ezen a kiállí- vasúti kedvezmény kezdő időpontja
„Nagyon szívből való dolog e z "
táson. A közlekedési kiállításon olyan április 20-én éjfél.
Ezekután kíváncsiak voltunk arra Mária ujszegedi Iakösok a megszólí- modellek lesznek, amelyek a legszéaz íisszonj'ra, aki tudományos felké- tottak. Mindketten- vallásosak1 s két lesebb közvélemény érdeklődését hi- Az Alföld legnagyobb táhlaüveg
szültség nélkül érzi a tettek súlyát. kezük munkájából él a család. Meg- vatottak felkelteni.
és ü v e g á r u nagykereskedés,
Hogy a nagy tömegből csak néAz árkádok alatt kél asszony pihent. kérdeztük, mit szólnak a sérült lem
Melléjük telepedtünk s beszélgetésünk plomhoz, tudnak-e arról, hogy rö- hány példát ragadjunk ki, a posta bemutatja szemléltető módon azt, lyr
során megtudtuk, N é m t h Józsofné videsen kijavítják.
Telefon: 5-97
háztartásbeli és leánya,
N é m e t h 1 — Nem hallottunk róla — válaszol- gvan lehet autókat rádión egy bizo- Mérey u. 9.

Űrimmel üdvözlöm a MKP

kezdeményezését

Ötven százalékos
vasúti
kedvezmény
a közlekedési kiállítás vidéki
látogatóinak

Körösi Géza

Vasárnap reggel 8 órakor

a Kálvin-téri székházban kerületi, űzetni, tőmegszervezetl

aktíva

M e g j e l e n é s k ö t e l e z ő . P á r t k ö n y v é t és u j (sárgaszínű) belepdjegyét
mindenki hozza m a g á v a l ! F a l u s i es t a n y a i pártszerveti vezetők
o k v e t l e n ü l képviseltessék m a g u k a t j
_
___ .
^
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Szombat, 1017 április 10.
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Minden este d zoz parádé
ORLOV BRIGITTA

—

CITY

Szombat—vasárnap yA

JAZZ
SJ A

— MIEZEY
ITITA V

étterem és

Péntek, április 18.
z á r ó r a ^
órakor f f « T I " # 4 ¥ kávéház
Nemzeti Szinház: Este 7 érakor:
Zenekari hangverseny. Garaguly Károly stockholmi karnagy vezetésével,
— A Magyar Kommunista Párt
—i Felhívás! Értesitjúk azokat az
Széchenyi Filmszínház: 4, 6, 8 óra- városi pártszervezete április 20-án, önálló kiskertészeket,, akik alka'' kor: Az ezerarcú hős. Izgalmas kém- vasárnap este 6 órakor a Kálvin- m.alzottakat nefn tartanak és az

fíím.

tér 6. szám alatti pártházban tánc-

Belvárosi Mozi: 4, G, 8 érakor: Arab
cal egybekötött műsoros teadéléjszakái;.
Korzó Mozi: 4, G, 8 árakor: Egy utánt rendez, melyre mindenkit
szeretettel' vár és lát, a rendezőség.
pofon és egy CSÓK.

— Népbiróság helyett Ítélt a nép.

*

A szegedi népbiróság kiszállt VáMuzeum • Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-ig. sárhelyre a háborús uszitó ifj.
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig. Szatmári János volt hírlapíró népscafgáiaies gyógyszertárak:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3.,
Frigyes: Petőfi Sándor-sugárut
Török Márton: Csongrádi-sugárut
Seímeczi Béla: Somogyitclcp IX.
489. szám.

Just
59.,
14.,
utca

—oOo—
— ldőjárásjeleotes. Várható időjárás: Mérsékelt nyugati* északnyugati szél, felhőátvonulások, néhány helyen kisebb záporeső, esetleg zivatar, a meleg, mérséklődik.
— Vízállásjelentés, A Tisza To-

kajig alacsony, lejjebb közepes vízállással apad. "Vizének hőmérséklete 9—12 fok között váltakozik.
Mai tiszai vízállások: Tiszabecs—3
cm. (24 tyo), Vásárosnaménv 49
(24), Tokaj 178 (35), Tiszafüred 236
(46), Szolnok 345 (52), Csongrád 350
(54), Szeged 395 (55). A Maros Makónál 60 cm. (19 o/o.)
— Kinevezés a törvényszéken.
Az igazságügy-miniszter dr. Domonkos; Sándor járásbirót Jörvényszéki bii-ónak nevezte ki.
— A szegedi Magyar Szovjet Művelődési
Társaság
értesiti
tagjait,
• hogy helyiségei orosz, német, francia és angol folyóirataival minden
hétfőn, kedden, Csütörtökön és pénteken tagjainak rendelkezésére
áll.
Ugyanakkor tart szolgálatot a titkárság is.

— Meghívó. A Szegedi Állami
Nemzett Színház művészei Darvas
Ibolya művésznő, Paulusz Elemér
karnagy, Sugár Jenő és Káldor
Jenő művészek részvéteiével műsoros Oneg Sabath estet rendez
a Dorochow-kör szegedi szervezete, báró Jósika-u. 4. szám alatti
kultúrházában április 19-én, szombaton este fél 7 órai kezdettel.
Ismerjétek meg az újjászülető zsidóságot és kulturáját. Mindenkit
szeretettel vár a rendezőség.

ellenes ügyében ítélkezni.. ítélethirdetés előtt a közönség megtámadta a vádlottat s annyira öszszeverlc, hogy kórházba szállították! s az ítéletet nem lehetett előtte
kihirdetni.
— Felhívás az gsztályadózókhoz.
Mindazok az adózók, akik osztályadózásuk során a fizetési meghagyásukat még nem kapták meg,
vagy a fizetési meghagyás 15 napos fellebbezési határideje április
30-án tul jár le, azok kötelesek
ui bejelentést tenni, mert április
30-ig a jogerőssé, nem yált osztályadózások nem "rögzíthetők.

k^iika-Jcgygj lirlili, továbbá igtn
szép asztali dísz-, ébresztőórák,
világitó számlappal e héten, igen
OJ.CSó árban kerülnek eladásra

JUTKA

összes alkalmazott kertész szakmunkásokat/valamint kertimunkásokat, hogy 24-én délután 5 órakor a szakszervezeti székházban
(Kálvária-utca 10.) megalakul a
kertész szakosztály. Kérjük az érdekeltek minél nagyobb számban
való megjelenését.
— Nem tett eleget beszolgáltatási kötelezettségének, egyhónapi
fogházaltlkapolL Nagy Fábián cséplőgéptalaidonos, kiskundorozsmai
lakos hőszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget s nem szolgáltatta be a reáeső 7 mázsa burÁt, 3 mázsa rozsot, 3 mázsa zabot és 15 kiló árpát. Az uzsorabiróság jogerősen egyhónapi fogházbüntetésre és egyévi jogvesztésre itélte.
— A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság írjszegedi műsoros
estje. A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, kulturális előadássorozata keretében felkeresi Újszeged dolgozóit, hogy ismertesse
a társaság célkitűzéseit. Első vendógszéreplése vasárnap délután 6
órakor lesz a SzUE uszoda melletti Tóth-vendéglőben,. amelyen
Balassa László főtitkár mond bevezetőt. Egyben előadást tart »A
szovjet rendszer elméleti alapja és
gyakorlati megvalósítása® címen,
liogy a hallgatósággal megismertesse a szovjet nfep életformáját is.
A műsor keretében a Nemzeti
Szinház művészei lépnek fel. Az
igen nívósnak ígérkező műsoros
délutánra érdeklődőket szívesen
lát a vezetőség.
— A Polgári Demokrata Párt
19-én, szombaton 5 órakor pártnapot iart.
— MATEOSz fuvarfclvélel Baj

FISCHER
é k s z e r é s z

Szeged, Eüauzál-iér
M

O

Z
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Az ezerarcú liős
Rendkívül izgalmas ós emellett valóban művészi eszközökkel "készült filmdrámát mutatott be a Széchenyi Móri:
Az ezerarcú hős címmel. A film tárföyát a lengyel partizánharcokból vette
es a történelmi hűségnek is megfelelő élményszerű jelenetekkel vetíti
elénk a partizánmozgalom küzdelmes,
hősi harcait. A film főszerepét játszó
Dmohovszkiban kiemelkedő tehetségű
színészt ismertünk meg, aki több
alakban, kiváló maszkban ós játéktechnikában jelenik meg a képeken.
Egy újságírót játszik, aki álnéven
küzd a fasiszta betolakodók ellen,
hogy bosszút álljon barátjáért, aki a
fasiszták áldozata lett é» miattuk vesztette életét. A rendezésről is csak a
dicséret hangján szóihatunk, mert
fordulatos jelenetei bon, izgalmas beállításaival felülmúlja az utóbbi időkben látott angol és amerikai kémdrámák mindegyikét. Állíthatjuk, hogy.
mindenki gazdag élményekkel távoz-1
hat az előadásról és megismerheti
ebben a művészi izgalmakkal* valósággal túlfűtött filmből h partizánharcok kemény történetének egy megkapó részletét.

— Paplanok legszebbek készülnek" Soósnó paplanüzemébcn, Deák
Ferenc-utca 2.
•
— A Déhnagyarországl Textilművek Rt. letartóztatott vezetői
visszavonták feJfólyamodásukat. A
Délmagyarországi Textilmüvek Rt.
szegedi cégnél elkövetett visszaélések miatt letartóztatott Mandler
Izsák, Lippóy Gyula és Scharf
Izsák az eiőzetes letartóztatást
n
kimondó végzés ellen felfolyamodást adott be, amelyet a inai na«
pon mind a hárman visszavontak,
BLASz
ifi
DLASz ifi 1:1 <Ö:Í)
mielőtt a letartóztatás kérdésében
az uzsorabiróság határozott volna.
A délkerületi ifjúsági válogatott
Ezek után az iratok visszakerülcsütörtökön délután az osztrákok elleni készülődés során a fővárosban
nek az államügyészségre* ahol dr.
játszott rosta mérkőzést a budapesti
Szerdahelyi Kálmán uzsoraügyász
ifik ellen. A hétórás autóut ellenére
rövidesen elkészíti ái vádiratöt a
jói inozogtaK a délkorületi fiatalok,
textilpananuslók ügyében.
csy Zsllinszki-u. 13. Telefon:8-2S Nyilassy Márton országos .vidéki IfjúS s z o m b a t i z e n e k a r i h a n g v e r s e n y r e , melyet a stokhoimi filharmonikus zenekar magyar származású karnagya Garaguly
Károly vezényel a Délmagyarország kiadóhivatalában kedvezményes áru jegyek kaphatók. Műsoron: Bernosld és Alfrén

svéd szerzők

gesiiioven Ili. Esz-dur

müvei melleit
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A hangverseny a Nemzeti Színházban
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sági kapitány a következőket mondotta:
— Taktikailag és technikailag jobb
együttesnek bizonyultak a fővárosiak,
de" a mi fiaink lelkesedéssel és erőnléttel ellensúlyozták ezt.
A magyar ifjúsági válogatott ószíszetyiitásánál Kovács, Nagy László
és Sándor jön számításba.

^
"
Szombaton este fél
rai or kasdddifc 8 KOSÁRLABDA.
órakor Ferencváros—Postás NB. I,

mérkőzés. Előtte fél 7 órakor PostásTisza női barátságos mérkőzés. A Postás A és B csapata féí 6 árakor
lyen B. Nagy János ujgazda tizens 1
1
d
kerületi bajnoki mérkőzést- viv. Mindegyedik gyerr%9ke keresztapjának.
három játéik a Klauzál-gimnázium torTito tábornagyot kérte fel, amit a
natermében kerül "lejátszásra.
árak
Ha
tábornagy el is vállalt. Az újszüÜzemi labdarngéir.érhőzés. Ma déllött a keresztségben a Mátyás neután 5 órai kezdettel a Mórei-utcal
vet kapta, emlékezésül a szabadszandáiüzem és a konzervgyár mérságszerető magyar dolgozó nép
kőznek a Vasutas-stadionban. A tét
egy hordó sör. Belépés díjtalan.
nagy harcosára, Rákosi Mátyásra.
Uj összetételben játszik a SzAK va— Kecskeméten országos értesárnap. A péntek esti szakosztályi
kezlet kezdődött a tanyai közigazülésen a Szolnoki MÁV elleni csapagatás kérdésének rendezésére. Szevesz
elad
81 S í i ! I S I (Royaí-szálMépület) tot a SzAK hosszas vita után a kögedről a főispán és Dénes Leó polvetkezőképpen állította össze: Bakó
•asm
gármester is résztvett az értekez— .Szabó, Galgóczi — Ludas II., Kaleten. A megbeszéléseket dr.. Szákuszi, Vörös — Gyuris, Ladányi, Kcdeczky Kardos László főispán nyi[ozsi, Harangozó, Nagy.
totta meg, majd dr. Tóth László*
Közli az egyesület vezetősége, hogy
Kecskemét polgármestere és Reivasárnap délelőtt fél 10 órakor a
singer Ferenc belügyi államtitkár Szombat, április 19. este 7 órakor: Zenekari hangverseny, Garaguly Ká- Kiss Dávid-palotai klubhelyiségben
választmányi ülést tartanak.
tartott'előadást.^íindannyian a taroly, a stockholmi FÜharnróula
nyai közigazgatás reformjának sürkarnagya vezényletével.
gősségére mutattak rá, annál is inkább, mert az egymillió tanyai la- Vasárnap, április 20., délután 3 óra: Coppélia — Seherez&dé.
Cement,
m é s z
kosság helyzetén ezáltal is minél Vasárnap, április 20., este 7 órakor: Maya.
előbb segíteni kell. A polgármes- Hétfő, április 21., este 7 órakor:
Légy }á mindhalált-. Dolgozók IV.
és építkezési a n y a g o k
ter pénteken este visszatért Sze- Kedd, április 22.,
Szünet.
gedre, a várost az értekezlet további két napján dr. BiaC6Í Béla "Szerda, április 23., este 7 órakor: • Maya.
Csütörtök, április 24., este 7 órakor: Parasztbecsület — CeppéHa.
tanácsnok képviseli.
B O C S K A Y U T C A 1G
Munkáselőadás I.
•
— A nap ártalmas a szemidegek— THo magyar gyermek kereszt-

apja. A bánáti

Torontálvásárhe-

Népszerű tavaszi vacsorák
Délben m e n ü r e n d s z e r

° '
,t«u,!.,•.>«**

!

Irégéper, számo ógépei I f p i i p y KeSemes u. 8.

II Szeged! miami Nemzeti Sz niiáz heti müsera:

Landesberg

re. Megvédi a szemét, ha a 45 éves
Sándberg-cég ,Széchenyi-tér 17, el-

sőrendű Rosal, Zeiss-Ümbrál üvegeit viseli.

— Az Ujságirőotíhon hirei. Ma,
szombaton este fél 9 órakor klubvacsora. Zene. Vasárnap este 9 órakor táncestély. Jazz.

KeréKpárof®, j s S S A ^ sagy v á l a s z á b a n

5 + 2 % = 7 F á t y o l ó v s z e r véif!

részlet is. Alkatrészek, gramofonlemezek. •

2 x 2

Déry

Ede

R.-T. Kis-ufca

Javítások jótállással.

3

szám

= 4 Fátyol valtát vég?

Kapható gyógyszertár, drogéria és i r i a i s z e r t á r a k b a n

©
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művészet

-.őuraguly Károly zenekari h^ngverOMsyfc. A "stockholmi filharmoaia kiváló karnagya, a vendégként Szege
de-)i időző magyar származású művész szombaton este vezényli a Sze'di. Állami Nemzeti Színház zenekari
ungveesenyét. A prúbák lázas ütembv-ri fioíynak és egyöntetű a vélemény,
hogy Garaguly Károly remek karmester és zenekari nevelő, aki próbáin tökéletes összhangba került zenészeivel. Műsorán elsőnek Berwakl
szimfóniáját mutatja be. Ez a háromtételes kompozíció igen érdekes, nálunk ismeretlen komponistát
vetít
élénk. A német családitól származó
(zeneköltő muzsikája a német Schumann-, Brahms-roiranlikára emlékeztető, anélkül, hogy ezeket közvetlenül Ismerte volna A másik svéd zeb
rző, Hugó Alíven, élő muzsikus, aki a közeljövőben üli meg 75.
,szülelésnap ját. III. svéd rapszódia ja
Dalai annak a svéd vidéknek hangulatát idézi, amelyről a zeneszerző
származik. Ez a ' muzsika a népdal
világából meríti dallamanyagát, egyébként szintén a romantika' világaitól
való. Beethoven III. Eroica szimfóniája zárja be a zenekari hangverseny
műsorát, amely iránt városszerte a
legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg.
Uj módszer. A Madách* Színház volt
nagysikerű újdonsága a Nemzeti Színház soronkövetkezo prózai bemutatója. A modc+n francia szerző, Roger
Ferdinánd vígjátéka napjaink problémájúval foglalkozik, ezért méltán tarthat számot a fegszélesebbkörü érdeklődésre. A Horváth György rendezéséhen színre kerülő darab főszereK-it Majiáth Mária, Kozák László,
IJÜeák Sándor, Rajz János, Leviczky
Andor, Sugár Jenő, Koppány Miklós
és Márkus I.ászló játszák. Az előadás
érdekessége: Sznnali József, a kiváló
operaénekes prózai szerepben való
bemutatkozása.
A premier
április
25-én, [tónleken fesz
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Falujár ók, figyelem! Április 21-én,
hétfőn délután 5 órakor falujáróérlekczletcl tartunk Kálvária-tér G. szám
alatt. Megjelenés minden falujáróra
kötelező.
Egyéni tanulók, Ügyelem! Április
20-án, vasárnap rogge' 3 órára összehívóit egyéni tanulók
értekezletét
27-re halasztottuk.
Ma délután 4 órakor szemináriumvezetők értekezlete Arany János-utca
2, szám alatt. Megjelenés kötelező.
Pártiskohira jelölt elvtársak kötelesek jelentkezni április 20-án, vasárnap délután '.í órakor a Kálvin-téri
székhazunkban.

5zakszeruezeti hirek

A Pedagógusok Szakszerv. . énekpedagógiai szakosztálya április 20-án,
vasárnap délelőtt 11 órakor a Tanárképzői Főiskola zenei előadótermében (Boldogasszony-sugárut 8., I. em.)
alakuló gyűlést tart, melyre a vezetőség kéri az énekpedagógus kar társak mcgjolepéséi.
Felhívjuk azokat a házfelügyelőket,
akik nedves, méiy lakásokban "laknak,
jelentkezzenek vasárnap délelőtt és
csütörtökön délután a lűvatalos órák
aiatt a házfelügyelők szakszervezetében (Kálvária-utca 10).
Felhívás! A Szidjad Szakszervezetek Szakmaközi Munkaközvetítő Hivatala hivatali helyiségét Vár-utca 7.
szám alól a Szabad Szakszervezetek
székházába, Kálvária-utca 10. szűm
!}lú helyezte.
A Vegyipari Munkások Szakszervezete április 20-án. vasárnap délmőtt
9 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Az Építőmunkások Szakszervezete
felhívja mindazon
épilőmunkásokat,
akik jelenleg nem dolgoznak, tekintet
nélkül 'arra, hogy kaptak munkanélküli segélyt vagy gem, összeírás véa segélyügybön héttő estig jeB i z t o s H/ilAl gett
lentkezzenek " az építőmunkások szaka poloskáknak szervezeténél.
fRAftfcr.
. 141
Felliivjuk az
üzembizottságokat,
féle Poloska-halál hogy az özem részére vásárolt marNemcsak a poloskát,-hanem hát és egyéb vágóállatot büntetőjogi
. elért Is biztosad flpuszrltja.
felelősségük tudatában ne az üzem
t dec) 4 forint
F R A N K I . - gyógyszertár területén, hanem a vágóhídon vágják
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115,—117/ig. biz.—1947.
Hirdetmény.
A honvédség tagjainak jgaaolúsárói szóló 24.300,éln. ig. biz. 1945. sz.
r 11 S értelmében közhírré teszem,
íiogy az alábij megnevezett honv. személyek ügyeit fenti ig. biz. a ker.
p.-ság épületél>en az ott fejtüntetett
időben fogja tárgyalni éspedig:
ÁprllK Ifi* 28-án 16 árakor:
Tóth Sándor Itt. tőrm., Szeged-Felsőközpont. Oszc.széj; 42.
ApriPs hó 80-án 16 érakor:
Varga Lajos ht. őrm'., Szeged, Sándor-utca 29.
Felszólítok mindenkit, aki valamelyik igazolás, alá vont személy ofy
magatartásáról 'tud, mely a nnigyűíU
nép érdekeit sérti vagy sértette, hogy
ezt ez ig. biz. elnökének (Tisza Lajos-körut 97., fsz.) Írásban vugy a
tárgyaláskor személyesen adja le.
Figyelmeztetem
"a
bejelentőket,
hogy irÁslteli bejelentéseket csak akkor vehetem figyelembe, lm olvashatóan nevüket es pontos lakcímüket
is közlik.
Szeged, 1917 április* 17.
Próblszlavvsíky Ferenc sk.,
az ig. biz. cfnöko.

A "Földhaszonbérlők együttes kereseti és jövedelemadójának 1917.
évre uj kivetés mellőzésével való
fenntartása* tárgyra vonatkozó részletes hirdetmény megtekinthető a városi hirdetőtáblán, Bérház kapu alatt.
FUtenaéseiatlási hirdetmény. Sze-1
ged város eladja 1947. évi füterniését C u k o r k á k
kizárólag kaszálásra 1947. évi április minden minőségben legolcsóbban
hó 28-tóí május h ó 13-áig bezárólag.
A füárverési hirdetmény megtekinthető a Bérház hirdetőtábláján és a
város Gazdászi Hivatalában. Polgár
Tisza Lajos kőrút 48.
mesler.
Tftefon 2—45.

KOVÁCS

IMRE

1685/1/1947. szám.
Árverési

Vennék uj

Iilidetujény.

A P. M. 130.8G0/1947. XIV. számú
rendelete alapján a 10. földmérési
felügyelőségnél kifüggesztett kimutatásokban részletesen felsorolt és 3853
forint 60 fillér becsértékü ingóságok,
úgymint: asztaíok, állványok, székek,
szekrény, ládák, vaskályhák, légió felszerelési Lárgyuk, stb. Szegeden, Klauzál-lér 9. szám alatt 1947 .április
22-én délelőtt 10 órakor megtartandó
nvilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek eladatnak.

vagy jókarban

lévő

kb. 220x200, 110x200 és 40x60
cm. méretben. A nagy ablakokat lehetőleg redőnnyel. Cserzy
Mihály-utca 3.

10. földmérési felügyelőség. n

D

KOMPLETT
liálószoba.
különféle,
eoediö és íruis bútorok, szőnyegek
jutányos áron elndók. Kossuth Lajos-sugárut 9., I. emelet 1.
« L A D ó n.éhcsatádok. Galiba, SzntyELADÓ S inger-varrógép és két kép.
vnaz' 255,
_
Bercsényi-utca 18., földszint jobbra.
ECY szövőgép teljesen felszerelve elFt. V ekekapa és égy fiáker, gyümölcsadó. Arany János-utcn_10.
rács eladó. Párisi-köritt 43/a.
fetOBGIN, unerikát is vevő rádió ki- BEK KEI.-rendszerű
Royái*-mérleg
lünö állapotban eladó. Móra-utca 12., eladó. Mikszáth Kálmán-utca 4 sz.,
emelet 4. a.,' 12 után.
.
Simonyi.
© E É i H E k S N k T K O C H eladó. H6- SEZPERGETŐ, mézbödönök, mülép,
Ibiártfaasá-utca 59.
ldsljoczouádi
ikerkaptár, méhviasz,
)PLADó ~2T7~íítól gvümölcsös házhely magasnyomású permetezőgép eladók.
ti Gedó mögött. 12 Ft n-öie. Egy uj, Poigár-utca 16., földszint 2.
pgy hasznáU ablak, 8500 tégla Is ef- ÉGY 5 inéleres liáz szép gyümölcsös«dV>. Csongrádi-sugárut 69.
sel 2800 forintért eladó. UjsomogylteMARNA politúros ruhaszekrény eladó. Iep 56. utca 1303.
Mérey-utca 8., üCcgüztet.
ÉPÜLETFA jutányos áron eladó. DebIdARKAS festményeket és képkerete- receni-utca 9.
ket állandóan magas áron
veszek,
SZÓDÁSÜVEGET veszek. Iskola-u. 10.
a Lajos-körut 53., képkerctcző.
Ilf:!. YEGGYÜ JTE.M É N \T,
tömegbéJÓKARBAN levő "két jégszekrény el- lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban.
adó. Cim a kiadóhivatalban
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29., foP Ö f S M N T F y használt sezlon öl- gadalmi templomnál.
e-ón eladó. Érdeklődni lehet Kele- KEKSZ automatagép eladó napi 8
* i n utca 4., knlapszalon.
mázsa teljesítéssel. Autójavító üzem,
jEGY jókarban "fövő gvermoksportkocsi Boldogasszouy-sugárut^ 3.
eladói. Szt. Istv&n-tér 15., I. 1.
BÚTORVÁSÁR! Kész hálószobák, komCLADŐ.egy 140 n-óies telek. Érd. binált szekrény, rekamié meglepő olcsó áron Spitzer Sándor asztalosnál,
Csaba-utca 22TFeJLJÉSIíN uj, modern épüictasztalos- Margit-utca 12.
munkák: ablakok, ajtók, I. tölgypar- KERÉKPÁROSOK! Figyelem! Angol
ketta, rólók, üvegek, fürdőszobabc-j uyersg-umiragasztö újra kapható. Vidrendezések magánkézből eladók. Érd.: ra-utcaí kerekpárósnál. üveget fessék
0—16 telefonon reggel fél 9-ig és dél- ho.zní.
után 3—5-ig.
lilarom 8 hónapos süldő eladó. Érd.
F O G L A L K O Z Á S
kiadóban.
OÜPJLA vastagságú szigclelőpapir cl- ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, roghuüdó. 40—60 í-es zománc- vagv rézüstöt zás felelősséggel, olcso árban. Rácz
veszek. Oroszlán-utca • 4., III. 6.
Géza fogász, Mikszáth Kálmán-u. 12
189x50 cm-es két asztaf és üzleti liÁZAKIlOZ ajánlközák féhérnemüvarszekrény eladó. Cim n kiadMjan.
róilő. Ujat és javilást készit. Jelige
KBjj AVNFÉLE bu l orok," garderobszek - • Varrónő*.
rény, vitrin, vaságy, speizberendezés, pí;\zVs társat keresek jovedeimező
gáztűzhely, stb. eladó. Attila-utca 9., ujszegcdl trafik és füszerkereskedési-öfősüzlct.
hez Cim a kiadóban.
e g y ébédlőkredenc és két szekrény e g y komoly ügyes fiút kugliáiltgatókocsmáros,
eladó. Muth Jánosné, Szt. Miklós- nak felveszek. Tulliusz
Újszeged, Balfasor.
utca 12.
A D

A Szakmaközi Bizottság
felhívja
azon üzemeket, amelyek a bérkimutatási'listát még nem "adták le, töltsék
azt sürgősen ki és hozzák be a szakmaközi titkársághoz. Azon üzemek,
amelyeket az niságban felsoroltunk
ás a bérkim utalási listát eddig még
nem vitték ki, kérjük azt 3 forint
ellenében a titkárságon átvenni.
A. Ruházati Munkások Szakszervezete április 20-án, vasárnap délelőtt
10 -órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Felhivjuk az
úzenjbizoltságokaL
hogy a Szakszervezeti Tanács közgazdasági és statisztikai osztálya közgazdasági és statisztikai közlönyt ad
ki havonta, amely tartalmazza a munkabérek • és fizetések, mnnkavállalók
létszáma, munkapiac, munkanélküliség, árak, megélhetési költségek, reálbérek, stb. Aki a közlönyt elő akarja
jegyezni, a szakszervezet titkári irodáján bővebb felvilágosítást kap. .

lo.

Szent Oyörgy-tér

Szombat, 1917 április 19.
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BÚTOROZOTT szoba kiadó. Azonnal
elfoglalható. Széchenyi-tér 8., II. emelet 23.
•
_ J! _
la-iTSZOBAS komfortos lakásom elese
réiném kertes lakásra. Jelige •Kertes*.
ELCSERÉLNÉM egy szoba, konyhás,
speizből álló lakásoinalketlűszobasért.
1
Cim'a kiadóban.

EGY nagy belvárosi szoba, mely kettéválasztható, előszobabejáratlal kiigényelhető. Kommunista elvtársak adják
le cimüket. Jelige "Hajléktalan*.
SZOBÁ-konyhás lókusi líikásom elcserélném két szobással" vagy hasonlóval »R égi bérű *.
BÚTOROZOTT szoba, fürdőszobás, kiadó férfi részére. Sötétkék tartruha
eladó. Bokor-utca 8., II.

CSINOS menyasszonyi ruhát kólosönveanók vékony, középalakra. Jeligei
»Pünk<Jsd«.
KIFOGÁSTALAN szép rózsaszínű estélyi ruhát keresek kölcsön vékony, középaiakra. Jelige "Koszorúslány*.
EGY fehér mély gvermekkocíj eladó. ' Párisi-körul 43/a.
SAÍÁTTERAIÉSÜ szatymazi bor íiterje
3.80F^ZoiU'tnmtca 13.
OROM nézni Liebmann-szemüvegjen.
Kelemen-utca_ 12.
ÉRTESÍTEM megrendelőimet, ~ bogy
megrendeléseikkel az OrosZlán-ulca o.
szám aialti »Ruházali Ipari Szövetkezetnél* továbbra is bizalommal kereshetnek fel. Széli Sándor szabómester. (Városi zálogházzal szembon.)
HADIFOGSÁG!! A küldjö'n gyermekéről,
csaTádj'úi-ól "Mtaiatür* fényképet', 3
darah 3 forint. Hívásra házhoz megyek. Brunner fényképészmester, a
rókusí tempfom mögött.
(

KERÉKPÁRJÁT szakszerűen javítom,
EGY'- vagy kettőszobás összkomfortos jsirbarakom, tüzzománcozom, teljelakást keresek két személynek, költségmegtéritéssel. Esetleg "lehel jói
Cmm^uY^f^nálí
megosztott. Vár-utca 5.,házfelügyelő.
S ^ t l - ^ S s V n * S £
Szent István-tér 6, a Víztoronynál.
b u c z a kelmefestő és vegytísztitó válK Ü L Ö N F É L É K
lalat: Rákóczi-tér, Gr. Klebelsberg__.
ELVESZETT Bobi nevü egyéves fol- lér, Kazinczy-utca
tos foxi. Megtaláló jutalmat kap. — FOTOKOPIA t Fényképnagyitások, frissi
Hungária Szikvizgyárban, Br. Josika- filmek. Liebmann. Ketemen-u. 12.
utca 27.
KAPOSVÁRRAL és Miskolcról alkalfci
FÜSZERÜZLET forgalmas
helyen visszfuvart vállal MATFOSz-iroda, Feazonnat is bérbeadó. Cim a kiadóban. ketesas-utca 13. T.: 828.
HASZNÁLT gyermekkocsik megbízás- PANASZKODIK, liőgy rossz kenyeret
ból, ujakat rendelésre kaphat. Kris- kap? Jöjjön kónyérórt Ungár élelmirszercsarnokba, Mikszáth K.-utca 1,
tóf László, Apponyi-utca 15.
nem fog panaszkodni.
SZÁJHARMONIKA- és liangszeruidonságok Steincr hangszerüzemben Kelemen-utca 7.
Felelős szerkesztő: GÁRDOS SÁNDOtt
Felelős kiadó: "KONCZ LÁSZLÓ •
S'PÁRGACIPö, japán fatafp, fasaru és
Kiadja a
iátékáruk rendkívüli olcsó árban a]
HÍRLAPKIADÓ KFT
bélvidéki áruházban,
Tisza Lajos
Szerkesztőség: Jókai-utca '4.
körút 48.
Telefon: 493 és 103, nyomdal szerORION 3 f l 300 Ft, Telefunken 2+1
kesztőség (este 8 órátóB: 673
;
280 Ft, Orion 2 f l 160 Ft. AmalőrKiadóhivatal: Kárász-utca 6.
boit, Dáni-utca.
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