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Május 1-én megfogadta a magyar nép,
hogy megvalósítja a hároméves országépifő tervet
Nem fürjük, hogy a reakció megzavarja a magyar nép békés,
jövőfformátó munkáját!
Szegeden, Budapesten,
az ország minden részében és az egész világon

felszabadultan ünnepélte a nép a május elsejét
(Szeged, május 2.) Lázas készülődés előzte meg a harmadik május
elsejét s a dolgozó szabad magyar
nép soha nem látott szinpompával,
felvonulással, önfeledt szórakozással
tette teljessé a szocialista munkásmozgalom hivatalos ünnepet.
Szerdán "este a Magyar Kommunista Párt Kálvin-téri székháza előtt
gyülekeztek az elvtársak a zenés felvonuláshoz s az impozáns tömeg az
egyenruhás »R (-gárdisták . s fáklyavivők között a kitűnő rendőrzenekar
hangjai mellett indult el. A zenés
felvonulás nőttön nőtt s a Kárász-utcán jnár hatalmas (ömegek éltették a
munkáspártok vezetőit, a munkás-paraszt egységet s a Jókai-utcái? át a
Szociáldemokrata Párt székháza előtt
ma'gábn olvasztotta a testvérpárt felvonulóit. A látványos 'fáklyásmenet
a Szentháromság-utcán át a nagykörút lakóit örvendeztette meg zenés
takaródéval, majd a Kossuth Lajossugáruton végighaladva eloszlottak.

Az emberek nagyrésze ünneplőben
siet gyára, üzeme felé a sbrakozóra.
De rengeteg egyéni kiránduló tarkítja a város képét, pokrócokkal, kendőkkel. batyukkal felszerelve hatalmas rajokban húznak a liszapart felé.
Nyolc óra körül fegyelmezel!,
zári sorokban, vidám núlaszőva!
kezdődik az átvonulás a pontonhídon. A Itudolf-lércn a rendőrzenekar hangjai mellet! sorakoznak az ünneplők,
várva, mig az indulásra jelt kapnak,
10 órakor a gázgyár zenekara veszi
át a Rudolf-téri ünneplők hangulatos
szórak ozlatását.

niszter hatalmas kepe
díszíti.
II! mindent az üzemi bizottság
állított elő, a gazda, az áRam
még szegény.
Szép teljesítmény volt 1500 pár virslit előállítani, az összes gyermekek
hófehér kenyéipn sonkásszendvicset
kaptak.
A Belváros I-ben hatalmas élet folyik. Sör, bor, finom sütemények,
négy kondér pörkölt várja a vendégeket. A Délmagyarország is itt vendégelte meg nyomdászait, kiadóhivatalát*
és szerkesztőségét családostól együtt.
A MaDISz, MbfoSz és Belváros I.
6200 sóskiflit is sze?zett erre áz alkalomra! s kevesen tudtak ellenállni a
régen látott csemege varázsának. A
Szociáldemokrata Párt sátra ís örökké
tömve volt. *
Főattrakció a hatalmasra méretezett színpad volt. Ember ember hátán,
hogy kedvenc művészeit közelről ls
láthassa, reflektorfény nélkül. A
Nemzeti Szinház művészei, opera,
próza és operett tagjai mind kijöttek a munkásság ünnepét színesebbé
tenni. Egész nap folyt a műsor s
hatalmas tetszést arattak művészeink.

amott egymás kezét fogva "barátságos arc«-cal mélyednek egymás szemébe a fényképészsátorban a harmadik szabad május fiataljai.
Nagy sikert aratott a Délmagyarország 11-est rugó akciója is. Aki Délinagyarországot vásárolt, háromszor
rúghatott 11-est a futballkapuba a
ha mind a három rúgás sikerült, még
könyvjutalom is járt érte. Rengeteg
volt a vállalkozó, ugy a
kapubá,
mint a kapu élé, minden lap elfogyott
s tűvé tették a ligetet egy-egy Délmagyarorszagért.

Szabadiéri divatbemutató

A kora reggeli óráktól szűnni nem
A dolgozókat meglepetés Is érte.
akaró tömegfelvonulás teszi próbára
A Reich Erzsi női divatszalon a dola kis pontonhidat. 5—100 lépésenkint
gozók részére tóin utalót tartott
a •
»H i-gánüsták irányítják a forgalmat
színpadon. Közel 30 ízléses karton
az ízlésesen "feldíszített kis hidön s
és vászonruhát mutatott be s olyan
az ijedőseket szívesén bátorítják, a
méltányos árat és fizetési feltételt
hajóhintaszerü kilengéskor felhangzó
szabott, hogy bizonyára sokan keresikolyok nyomán A fasiszta rombolás
sik fel a kiválasztott modellért. 50
eszeveszett őrülete nyomán keletke— 150 forint közt mozgott a modellek
Kora reggel soha nem "látott .moz- zett szüksfghidnak a
Dohánygyár
ára s nyólcheti részletben fizethetik
galmas képet nyújtott az egyébként gyönyörűen feldíszített kerékpáros és
ja dolgozók. Nemcsak a gyöngébb nem,
álmos város. A házak nagyrésze fel- motorkerékpáros különítménye
koa férfiak is szivesen nézték a sikkes
tobogóz^a, a főbb utvonalokon zöld- moly megpróbáltatást jelentett,
de
darabokat.
del diszitett kapukat láttunk, még a zökkenő nélkül jutottak ők is át.
Soha ilyen mozgalmas, önfeledt,
villamosok is ünnepi diszt öTtöttck A közel 600 főnyi Rendőrség is baj
Gyermekek májusa
boldog május elsejét nem ünneerre az alkalomra. A feldíszített ko- nélkül fejezte be impozáns felvonupelt
még Szeged dolgozó népe,
csíkon
három
pici
zászlót
lenget
a
Kedves,
dei*üs
jelenetek
játszódtak
#
lását.. Az üzemi, gyári dolgozók víg
mint a harmadik szabad mámájusi szél,-középen a 'nemzetiszínű, nótaszóval érkeztek Újszegedre, az le a gyermek-körhinta körül. Rengejusét.
jobbról a városét, balról a vöröset. ünnepség színhelyére.
teg apróság, ki önállóan, ki a szülők
szoknyájába kapaszkodva furakodott Békés, boldog, megelégedett arcokat
Külsőréaeiben is igazi munkásünnep
minél előbbro, hogy élvezhesse az láttunk. Ez az ünnep felejthetetlen
autó, kocsi, lovacskák
körforgását, marad minden dolgozó számára. Ut
Újszeg d híres platánjait az ünAz MKP II. pártszervezet helyiIzgatott
szülök
adják
tanácsot, mindenki érezte, hogy ez a íiap az
ünneplő munkások szebbnél-szebb ki- ségéből Ínycsiklandó^}
lángosillat
állítású jelszavakkal, jelmondafokkal fárad s csalogatja a kószálástól kiéhe- hogy kapaszkodjanak, le ne essenek. övé, a dolgozóé, minden öröm, megdáiszátették. A főfasor minden fáján zett vándort. Kitett magáért az Orion — Még üres a hintaló, ide tessék, lepetés neki készült s miatta törott virítottak az időszerű jelszavak. bőrgyár is. Három hatalmas bogrács- üres, üres — csendül fel olykor- tént. Nem fárasztó felvonulással, haIgazi munkásünnep volt külsőségeiben ban fő a marhapörkölt a gyár és a olykor s hiába az intő szülői szó, nem igazi szórakozással telt a nap
is, aprólékos gonddal ízléses keretben Szeged-Csoftgrádi Takarékpénztár dol- nem a biztonságosabb modern autó, s a gyárak, üzemek ebédvendégel,
h munkásság, a dolgozók, diadalát hir- gozik részérc. A Bőripari Munkások a sörényes Tó viszi él még most is a dolgozók megelégedetten állták ködette minden mondat. Kacagás, jó- Szövetkezete két bográcsban készí- a pálmát. Ott tolongnak legszíveseb- rül a liget hüs árnyékában felállított
kedv mindenütt, pedig még kora reg- tett marhapörköltet s csábító illatá- ben a kicsik. A gyermek artisták is színpadot, hogy a politikai pártok
szónokait meghallgassák. Padokon,
gel van. Sodor á tömeg s lassankint nak nem tudtunk ellenállni, ínég most szépszámú közönséget vonzanak.
székeken, földön, Tűben ült, akinek
A
fülsüketítő
lármát
időnkint
egyelérjük a sátorvárost.
is szivesen "kóstolgatnánk.
hely jutott, állt, akinek ugy tetszett
egy
durranás
szakítja
félbe.
CéllöA Munkásszövetkezet sátorát' a
Az emberek már virágos jókedvűek,
kabátban, vagy anélkül, Igazi máboldog, békés megelégedett
arccal Nemzeti Szinház művészei lepték el. völdében próbálkoznak sokan szeren- jusi majális hangulatban még az üncséjükkel.
Itt
piros
papagály
húzza
ízléses
szendvicsek,
cukorkák,
nyejárnák-kelnek. A cukorka áru soka t a
nepi szónoklat is jobban esett.
gyermekek hada lepi el s fillérekért reménytárgyak csábítják a látogató- a fiafalok jövendőmondó planétáját,
boldog örömmel szorítják magukhoz kat. Az Angol-Magyar Jutafonó és
munkásegyséqael
megvédjük
édes zsákmányukat.
Nekifohászko- Szövőgyár Rt, a Hangya • Hűtőház Kéfhty A n n a : A
alkalma- a
dunk és bepréseljük magunkat áz szervezete, Szeged város
demokráciát a pok ok
minden
ördögével
első sátor elé. Az Első Szegedi zottai sátorában békebeli evés-ávás
szemben
is
Konzervgyár kínálja fillérekért pás- folyik, sok helyen már táncra is perKenderfonógyár
tétomos és dzsemes szendvicseit" ha- dültek. A Szegedi
A nagy ünneplés, szórakozás dél-» Gyólai István nagy tapsokkal foga-,
talmas (közönségsikerrelA konzerv- Rf. 800 munkásával vonult fel " s után 3 óra tájban csöndesedett el dott megnyitó beszéde után a Szogyár saját dolgozóit bőségesen meg- üzemi bizottsága most is helyén volt. egy kissé. Ekkor került sor a nagy- ciálderookrata Párt nevében K é t h - I y
bort, gyűlésre, ahol a Baloldali Blokk párt- Anna nemzetgyűlési képviselő, ancmvendégelte május 1-e örömére.
A Minden dolgozójuk egy liter
Közúti Hídépítő Munkások sátrában félkiló kenyeret és 20 deka nyári sza- jainak szónokai mondottak ünnepi be- zetgyúlés alelnöke szólalt fel. Visszalámit kapott.
vidám1 mulatozás folyik.
szédet. A gyűlést az Internacionálé pillantást vetett a régi május elscA Szegedi Dohánygyár ámilyen hangjai után G y ó l a i István szak- jékre, különösen az első 1889-esmá\ Magyar Vegyipari Munkások'
szánpompás
felvonulást
rendezett, szervezeti titkár nyitotta meg. Be- jns elsejére, amikor elindult a munbábszínházát közelharcok árán sc
annyira ízléses sátrat is állított, ügy- széde során egyik legfájóbb kérdé- kásság egy maroknyi élcsapata, hogy
(ndtuk megközelíteni.
szintén a Szikra Gyufagyár is.
sünkről a munkanélküliségről szólott, tüntessen a munkásság szociálpollMi ezt szerényen tudomásul is vetA Központi Gáz- és Villamossági amelyről éppen a munka ünnepén likai követelései mellett, ötvenhét év
tük, nem ugy azonban a gyermekhad.
Rt. nagyszabású sátrában a munkásA felnőttek mögött méltatlankodtak, ság'és tisztviselők ugyancsak a válla- nem szabatl megfeledkeznünk és hang- után ezek a seregek megsokasodtak
hőgy nekik mi sem jut ebből az élve- lat vendégei, itt is marhapörkölt lesz súlyozta, hogy nem szabad felülni és az ipafii, mezőgazdasági, értelmizetből. mert »a nagyok is a mi szín- a menü. Vidám zene, jó hangulat semmiféle demagógnak, hanem arra ségi dolgozók százmilliói csatlakoztak
házunkat "'nézik«. Hátul rekedtek s szűrődik ki a Vízmüvek sátrából is. kell törekedni, hogy a hároméves hozzájuk.
terv megvalósuljon, mert ezzel mind— Amikor a felszabadulás után előpróbálnak a felnőttek közt helyet szoezek a problémák is megoldódnak.
ssör állottunk a nagy nyilvánosság elé
A MAY. paVillont Gerő Ernő mirítani, nem sok sikerfcl.
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— mondotta —, megráztuk jclentkPzésünkkel a gűgncík és lenézésnek várfalait, a gőgnek és elnyomásnak n
réál világában megtestesülő iutézményfeit. Ez nz összejövetel is példa
arra, hogy sokan vagyunk és miénk
a * szó legnemesebb értelmezésében.
Nem volt körjnyü eljutnunk 188í>-től
1947-ig,
19
" "*' de
" azzal .is tisztában kell
ü"
lemiünk, hogy még nincs befejezve
ez az ut. Kenyerünk, jogunk és kulturánk ebben áz uj világban nem lehet senkinek a prédájaI
Erre hltU«Héb, hogy együtt lo- "
heg a két munkáspárt zászlaja a

küzdelemben, a megbonthatatlan
minskásegysrg jegyében.
Ezenkívül együtt lobognak a Baloldali Blokkban velünk együtt dolgozó
Parasztpárt zászlai ís. Ezeken a zászlókon az a követelés áll, hogy megvédjük a demokráciát a poklok minördöge ellen. Ezekkel a zászlókkal indulunk el az oszUlytudatlan tömegek* nevelésére, kötelességünknek felismerésére, sorainkba való
felsorakoztatására, valamint
demokrácia elkövetkező
tervének megvalósítására..

Nógrádi Sándor nagy beszéde

röl is. mint a magyar demokrácia
egyik tegnagyobb vívmányáról cs kifejtette, liogy a forint éurcVpaszerte
egyike a legjobb pénzeknek, szilárd
és'áa is marad.
A nehézségek, ellenére is meg kell
fogadnunk — folytatta
hogy saját
erőnkből három ev alatt újjáépítjük
az országot, felvirágoztatjuk a mezőipart, kereskedelmet és
általában a magyar nép életszínvonalát még azon felüt is, mint amilyen
volt az utolsó békeesttendőkben. A
demokratikus államformának köszönhetjük, begy erre lehetőség nyílik.
Köszönhetjük azonkívül annak a hatalmas munkának Ls, amelyet az ipari
munkásság, parasztság és dolgozó értelmiség végzett ezalatt a két és féi
esztendő alatt. Most az a fontos, hogy
a szabadság, függetlenség eszméi tudatosáé váljanak a dolgozók között.
Ne hagyja magát félrevezetni senki.
Éberség,' éberség és harmadszor is
éberség a fontos a reakció ellen! Fogadjuk meg, hogy megvédjük a rendet,' nyugalmat ebben az. országban
a rendbontók ellen. Megvédjük a magyar, nép békéjét a békebontók ellen.

Kéthly Anna nagy lelkesedéssel ki- kezdett szólni Nógrádi Sándor, szinte
sért szavai után egy kisleány virág- egy emberként vágták rá mindanyCsokrot nyújtott át neki, majd hatal- nyian:
— Munkát, kenyeret! Sulvokéknak
mas éljenzés közepette emelkedett
szólásra a Magyar Kommunista Párt kötelet 1
szónoka - N ó g r á d i Sándor nemzetSaját erőnkből újjáépítjük
gyűlési képviselő, a széncsata hőse.
ezt az országot!
— A mái szabad május elsején —
kezdte beszédéi — országszerte kiHangsúlyozta Nógrádi, hogy intézMegvalósítjuk türoii-vben kereszvonulnak a dolgozók milliói, hogy ményesen kell megoldani a munkatül a hároméves tervet, amely a
megmutassák" roppant erejüket, hogy nélküliség kérdésé? addig ls, amig
magyar dolgozó nép, a magyar
értésére adják mindenkinek: tüzön- a hároméves terv megvalósításával tönemzet terve, hogjj boldogulhaskéletesein
meg
nem
oldódik
ez
a
kérvizen keresztül megvédik a magyar
son ez az ország.
demokrácia vívmányait és felépitik dés. Ezután a reakció különböző mesfi szabad, független, demokratikus Ma- tcrkedéseiről szólt, amellyel 'rágal- Fogadjuk meg mindezt azoknak a
igyekszik a Baloldali Blokk mártíroknak szellemében, akik a magyarországot uj alapokon a nép szá- mazni
pártjait. Igy például legutóbb a sza- gyar nép felemelkedéséért és szabadmára, a nemzet számára.
bad vallásoktatás kérdésében. Kije- ságáért véreztek, a nagy májusi célkitűzésekért.
— A közelmúltban a napvilágra lentette ezzel kapcsolatiam, liogy
a Magyar Kommunista Párt sokerült egy bűnszövetkezet, amely meg
Nógrádi Sándor hosszantartó tapshasem sértette meg a magyar
(akarta fosztani az egész dolgozó népet
sal, "lelkes éljenaé&ekkeí fogadott
nép
vallásos
érzéseit,
sőt
a
földnagyjelentőségű beszédét a szabad
politikai jogaitól és az egész magyarreform során is si|ras/.állt azért,
tnájus eJseje, a megbonthatatlan munságot szabadságától, függetlenségétől.
hölgy a szegényebb papok is földkásegység, a munkás-parasztszövetség
Az volt a céljuk, hogy visszaültessék
höz jussanak.
és a 's/abad. demokratikus, független
fi magyar nép nyakára a régi uri Szólt a továbbiakban a stabilizáció- Magyarország éltetésével fejezte be.
világ bitangjait, iiogy megint ostor
suhogjon a magyar nép hálán.
N e m sikerűi szembeállítani a munkást
— Kötelet nekik! — Kiabálták ina paraszttal
nen is-onnan ls.
hangsúlyozta, hogy az ő helyzetükön
Ezután
Sz.
S
z
a
l
t
ó
Pál
népjóléti
— Hála a demokratikus magyar
rendőrség éberségének. — folytatta államtitkár szólalt feí a Nemzeti Pa- js csak a magyar demokratikus erők
Nógrádi Sándor — meghiúsították sö- rasztpárt nevében, miközben a tömeg összefogása segilhet.
a munkás-paraszt szövetséget éltette.
Sz. Szabó Pál államtitkár szavait
tét terveiket.
— Május elseje a dolgozó milliók is hosszantartó éljenzéssel, tapsokkal
Nógrádi fiátkdorbalt ezeknél a sza- ünnepe — mondotta. — Nekünk, pa- fogadták, majd T g n a t y e v gárdaalvainál a megjelenlek
rasztoknak ís közünk »van május el- ozredes, városparnncsuokhelyettes üdsejéhez, mert ez a nap a mi ünne- vözülte az ünneplőket a'Vörös Hadpercekig ünnepelték Kajk László
pünk is. Sokan szeretnek, ha az ipari sereg nevében és a reakció elleni
belttgymiulsiler és a magyar
munkásságot szembeállíthatnák a pa- további küzdelemre szólította feí a
rasztsággal. Az a céljuk ugyanis, hogy magyar társadalmat. Egyben további
.rendőrséget.
összeugrassák ezt a két tábort, mért kellemes szórakozást is kívánt a má— Ma n "dolgozó milliók nevében ha azok egymással veszekszenek, ak- jus elsejei ünnepségen. Szavait a
özenjük — jelentette ki Nógrádi Sán- kor nem érnek rá más szempontokra szovjet-magyar barátság éltetésével
dor egyöntetű helyeslés mellett —, figyelni. és ők szabadon űzhetik a fejezte be. amire a megjelent tömeg
hogy kíméletlen megtorlás lesz része maguk reakciós, önző üzelmeiket.-Ez is hosszú ideig éltette á két nép bamindenkinek, nki útját állja a magyar azonban nem sikerülhet nekik, mert rátságát.
Gyólai -István zárószavai után a
demokráciának. Értésére adjuk a re- egyre elevenebb erővel forr össze a
két dolgozó munkásréteg.
megjelentek együtt énekelték eí az
akciónak, hogy minden támadási kíMegemlékezett a felszabadulás óta frrternacionálét, maid ismét vidám
sérletet tízszeresen fogunk
vissza- eltelt idő nagy eredményeiről és vé- hangulatban folytatódott tovább a máadni. A Szegeden és áz egész or- gül szólt a hadifogofVkérdésről is és jus elsejei szórakozás.
szágban kivonult nép dolgozói millióiinak tömege bizonyítja, hogy a demokrácia erői sokasodnak ós magyar
Szeged környéke is soha nem látott kedett szólásra. Tombécz elvtárs után
demokráciánk erősödik bel politikailag,
tömegeket vonultatott fel a harmadik S z ű c s Illés a Nemzeti Parasztpárt;
külpolitikailag egyaránt.
május elsején. Nerr voh falu. ahol az R o v ó Szilveszter a Kisgazdapárt,
— A Magyar Kommunista Párt és ősi májusfát fel ne átfitottak volna, mig dr. S z é k á c s István a Szociálfi Szociáldemokrata Párl egysége, a Itázák zöld ágaktőf és virágoktól demokrata Párt nevélien beszéltek.
Esté reggelig tartó tánc kezdődött.
alappillére a magyar 'demokrácia fej- voltak díszesek.
Algyőu ifj. Komócsin Mihály. Deszlődésének. Velünk együtt küzd a szeAlsöközpant
gényparasztság pártja is: a Nemzeti május elsejei ünnepé nagyjelentőségű kán Rerár Demeter. Gyulán Koloszár
Béla, Kiskitndbrozsmán jjl. Komócsin
Parasztpárt. Mindannyian békét, nyu- megmozdulás Volt. D ö g e a itnre, az Mihály.
Kübekházán Farkas István,
galmat, rendet akarunk ebben az or- UFOSz országos főtitkára tartott poli- Ujszentivánon Simovics Mihály,,-Szőszágban, liogy építhessük boldogabb tikai beszámolót, ezenkivül a falusi regon Krajkó András. Sándorfalván
dolgozók május elsejei ünnepségén Bedő Kálmán, Tápén Dániel György,
jövőnket.
részlvett D é n e s Leó polgármester,
Simon József. Sznty— Munkásegység! Munkás-paraszt aki egész napját Alsóközponton töl- Felsőközponton
mazon DaróczI Vince, Csengelén Bari
szövetség! — zugla rá a tömeg.
tötte. A népes gyűlést T ó t h Ferenc; Dézső, öttöroösön Mison .Gusztáv
— Közös hároméves
országépilő a MKP alsókőzponti titkára nyitotta mondtak ünnepi beszédei.
tervünk alapján megyünk előre, moVt meg a Himnusz eléneklése után. majd
A falu népe n gyűlés után szabac s k ó Ibolya és T ó t h Jánosné
ez a-nép akarata. A népnek azonban O
őrült és ünnepelte a munkát,
szavalatai után Dögei Imre emelke- don
számos ellensége van még ebben az dett szólásra. Beszédében rámutatott almely újjáteremti az országot és
országban, alcik állandó válságot^ bel- a tervgazdálkodás jelentőségére. Pont- naggvú teszi a nemzetei.
politikai zűrzavart igyekszenek elő- ról poiitra
Milliós tömeg ünnepeit
idézni. Háborúra spekulálnak és tátárgyalta
a
gazdatársadalom
még
Budapesten
madják a Itároméves "tervet, a stabilimegoldásra vár-i problémáit, mezációt és a demokrácia minden vívA főváros dolgozói az idén a tavalyek a hároméves terv kerelén
lyinál sokkal nagyobb fénnyel ülték
mányát. A reakció ugyanis, amelynek
lielü! mind megoldási nyernek.
meg
munkásság legnagyobb ímnepártja a Szabadság-párt, tudja, liogy
ha a mi tervünk sikerül, akkór sike- A nagv tetszéssel fogadott beszámoló jjét az immár harmadik szabad május 1-én. A Hősök-terén köröskörül,
t-ült megerősítenünk gazdaságilag és utón társasebéd volf. Délután a MKP végig
az Andrássy-uton, valamint a
302 gyermeket látott uzsonnán venpolitikailag is a magyar demokráciái. dégül.'
A kora délutáni órákban kez- körutakon ezrek és ezrek álltak
Ezért Igyekeznek most erőik átcsopor- dődött meg a tánc,, amely reggelig
Az ünnopségen megjeleni Rákosi
tosításával ujabb támadást intézni a tartott.
Mátyás miniszterelnöknelyelles,
a
demokrácia ellen.
MKP főtitkára, Szakasits Árpad miVárosianyán
niszterOlhökhelyeUes, a SzociáldemoMegit/enjUk. hegy a nép könyörT o in b á c z Imre nemzetgyűlési kép- krata Párt főtitkára, Rajk László belviselő, a MKP nagyszegedi végrehajtó ügyminiszter, Ortutav Gyula vallástelenül elsöpör nljábé! mindenkit
bizottságának elnöke isimertette a bel- és közoktatásügyi miniszter, Miliályffy
akt el akarja gáncsolni a dolgopolitikai helyzetet és méltatta május Ernő tájékoztatásügyi miniszter, Veelsejének jelentőségét. R o s e n b e r g res Péter építésügyi miniszter, a Pazók országépilő (ervét.
a MKP város tanyai szerveze- rasztpárt elnöke, a munkáspártok ós
— Sulyok, Nagyiván egy zsákba, László,
tének titkára nyitotta meg a gyűlést, a Parasztpárt, valamint a Szakszerdobják be a Tiszába! — kiabálták M é s z á r o s György és B á l i n t And- vezeti Tanács vezetőségi tagjai és
felháborodottan a tömegből,
majd rás (aki magairt versét mondta el) soloan mások. Szovjet részről ott volt
amikor a munkanélküliség kérdéséről szavalatai után Torobácz Imre emel-a budapesti követség több tagja.

Nagy tömegek a szegedkörnyéfó ünnepségeken
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Szeged, Klauzál-tér

3.

A lkaim) vételekből származó órákat, ezüstárukat és brilltánsékszereket nagyon •leséin v á s á r o l hat. óra-, ékszerjavitás, jól, olcsón és gyorsan készül

\z Alföld legnagyobb táblailveg
és ü v e g á r u nagykereskedés,

' T S

Körösi Géza

Mérey u. 9.

Telefon: 5-07

Résztveit az,Ünnepségen a román kulturhél alkalmából Budapestre érkezeit íomán \ en(légek, valamint a jugoszláv rendőrküldöttség tagjai és a
diplomáciai testület (töbl) képviselője.
A nagyszabású ünrtepi felvonulásról
a ltádio munkatársai helyszíni közvetítés során számoltak be s megszólaltatták a Baloldali Blokk pártjainak vezetőit, liogy elmondják, milyen bemamást tett rájuk a budapesti május l-e.
Ilákosi Mátyás ininiszterclnökhe 1 yettes, a MKP főtitkára rámutatott arra,
hogy
a dolgozók (megértették az elmúlt .
év tpl.vaanan, hogv a niunkásegységnék milyen felmér hetetfen felenlősége van saját sorsuk, az
egész demokrácia, a magvai-nein»et JJivőju érdekében. Kétségtelen, hogy május l-e, amely hajdan csak ut ipari munkásság ünnepe volt, lassankint az egész
dolgozó nép ünnepévé válik.

Nagyszabású volf
országszerte a máius l - e
A magyar vidék is százezres töraegeklx-n vonult fel a május 1-i
ünnepség-kre. Győrött á Magym-Kommunista Part nevében Révai József,
a Magyar Nép főszerkesztője mondott
ünnepi beszedet. Szolnokon Horváth
Marton, a Sz.-ibad Nép felelős szerkosztője, Salgótarjánban a munka ünnejK-n résztvett Gerő Ernő közlekedési miniszter, a vendégként a közlekedési kiállítás megnyitósára Magyarországra érkezeit Vujaszinovits
jugoszláv közlekedésügyi miniszter.
Az ünnepi beszédet Gerő Ernő mondotta. A gyűlésen felszólalt Vujaszi-'
novits jugoszláv közlekedésük"' miniszter, ;dti többek között a következőket mondotta: A jugoszláv népköztársaság népei és a ina gyár komtány
megtalálta a közös nyelvet.'*'amely a
két nép barátságához és együttműködéséhez vezet.

Május l-e a nagyvilágban
Szerte a nagyvilágban mindenütt
határtalan lelkesedéssel ünnepelték
a világ dolgozóinak nemzetközi ünnepét, "május 1-ét. A légim jvozánsabb
üimepsógeket a Szovjetunióban rendezték, Moszkva fényárban úszott, a
Vörös-iéi' diszemelvényén Sztálin generalisszimusz vezetésével megjelentek a szovjet kormány tagjai és a
•diplomáciai testület kiválóságai. Pária
teljes munkaszünetiéi ünnepelt, London kiáltványt intézett a világ munkásságához a dolgozók összefogása és
igazságot, jogai éi-vényesitéséort, Jugoszlávia a kulturális, gazdasági élet
tervszerű kiépítése jegyében ünnepelte május 1-ét. Prágában, Pozsonyban nagygyűléseket tartottak, Bukarest zászlodiszbe öltözött erre a napra és Groza miniszterelnök előtt óriási
tömegfel vonulással "adózlak a nap
emlékének, Rómában, sőt Newyorkban is ünnepeltek, Bécsben nagyszabású felvonulásokat rendeztek. Franca
Spanyolországa és Görögország dolgozód nem ünnepelhették május 1-ét.

Salátához,

ECETET
k é r j e

ételekhez,

Szabó-féle
használjon

f U s z e r e s é t ü l

Eeeipyár-, Kálvária utca 20
Eladás kicsinyben és nagyban.
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(London, május 2.) Németország!
volt szövetségeseivel kötött békeszerződéseket ratifikáló törvényjavaslat szerdán került a »királyi
bizottsági elé, mely a király távol-
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iélében illetékes ez ügyben. A törvényjavaslat elnyerte a hozzájárulást s ezzel a magyar békeszerződés már
törvényerőre
emelkedett.
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Amint a szenátus
kétharmad
többséggel elfogadja a javaslatot, a
ratifikációs okmány letétbe helyezése is azonnal meg/ fog történni.

m i n i s z t e r e l n ö k

U n c i a p e s t r e

Írógépet, számológépet
áron
legmagasabb v á s á r o l o k

Szenesi

Irodagép Vállalat* 5zérhenyi-tér 7
Telefon 6—41.

Báláit, érettségi találkozók
Újszeged* V i g a d ó b a n

é r k e z e t t

Érettségi bál helyeit
Ünnepélyes fogadtatás a Keleti pályaudvaron - G i o * a beszéde a két nép - tanulmányul
Kedves küldöttséget
egyniásratalálásáról
(Budapest, május 2.) A budapesti
román kulturhét alkalmáraC G r oza ronián miniszterelnök pénteken reggel Budapestre érkezeti. A
fogadáson megjelentek N a g.y Ferenc miniszterelnök, R á k o s i Mátyás és S z a k a s i t s Árpád miniszterelnökhelyeltesek,
0 r tul a y Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, M i h á 1 y f f y Erpő
tájékoztatásügyi miniszter, Ve re s
Péter épités- és közmunkaügyi miniszter.
Groza miniszterelnök meghatottan fogadta a pályaudvaron megjelent tömeg éljenzését. A rendkí-

Janson mégis megy

vül szívélyes üdvözlések Után Groza miniszterelnök a mikrofon elé
lépett és a következőket mondotta.
— A legnagyobb öröm érzése
tölt dl bennünket, amikor magyar
földre lépünk es megérkezünk az
ország fővárosába. Az első pillanattól kezdve érezzük, hogy ez a
kulturális találkozó nemcsak ün.nep lesz, hanem alkalmas arra,
hogy megerősítsen bennünket abban az elhatározásunkban, bogy
folytassuk a megkezdeti munkát,
minden erőnkkel igyekezzünk a két
nép Jíölcsönös megismerését előmozditani. Ez a találkozó egyszers-

mind .határkő a két nép történelmében. Egymásra fogunk találni
ezen az uj ulon. Az uj jdők" szelleme, a demokrácia tárgyi adottságokat teremt ahhoz* hogy á sóiéi, gyűlölettől teljes mult soha
többé vissza ne térjen, hogy a dolgozó szabadságszerető népek hé
kességben éljenek együttes mun
kában, egymás munkáját kiegészít
ve, egy közös jobb, békésebb jövőt
keresve. Rendithetetlenül hisszük,
hogy ha munkánk nehéz is lesz,
eredményre fog, vezetni, a magyar es a román nép egymásra
fog találni.

Szegedről

Megérkezett Szegettre a kultuszminiszter leirata, amely
lanson Vilmos tankerületi főigazgató! azonnali hatállyal
a pestvidéki főigazgatósághoz osztotta be

utódja dr. Páti Ferenc kaposvári tanár
(Szeged, május 2.) Ismeretes,
hogy a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szegedi csoportja
táviratban kérte a kultuszminisztertől J a n s o n Vilmos főigazgató
Szegedről való elhelyezését. Ebben
az ügyben állástfogíalt több izben
a Délmagyarország is és kifejtettük,. hogy Janson főigazgató nem
alkalmas arra, hogy Szegeden ilyen
fontos nevelői tisztséget iietöllsön
Megírtuk, hogy inás, kevésbbé exponált helyen,
megfelelőképpen
láthatja el feladatát, de Szegedre
erőskezű, komoly
demokratikus
meggyőződésű pedagógusra van
szükség, aki ezt a tankerületet átszervezi és alapvető változásokat
hoz léire a tankerület tökéletes
demokratizálása érdekében. Szegeden ugyanis számtalan tennivaló
akad ezen a téren a pedagógus
karban és a diákság^ közölt egyaránt. A tankerületben dolgozó demokratikus érzelmű pedagógusok
egyedül nem tölthetik be megfelelően ert a feladatot,
szükséges
ezért, hogy valóban demokratikus
felfogású vezető szakember irányítsa munkájukat.
A kultuszminisztérium is belátta
ezt az álláspontot., mert
pénteken megérkezett Szegedre dr. Janson Vibnos főigazgató elhelyezése.
Janson főigazgató a Déhnagvaírország piunkatársának kijelentette,
hogy a minisztérium leirata szerint. a pestvidéki főigazgatósághoz
osztották be szolgálaltételre azonnali hatállyal, hivatalból, a szolgálat érdekében. Utódja Szegeden dr.
P á t i Ferenc kaposvári gimnáziumi tanár lesz.
Janson főigazgatót tehát a szolgálat'érdekében, mondhatnánk ugy
is, hogy
a demokrácia érdekében elhelyezték Szegedről.

Egyesek bármennyire is elitélték I igazgatóhelyettesként megfelelően
a MaDISz-t, ugylátszik az ujszcl- tölti majd be hivatását és egyben
lcniü kultuszminisztérium
mégis ! bízunk abban is, hogv szegedi utóneki adott igazat és hisszük, hogv j da elvégzi azt a valósággal bon
ezzel az intézkedésével valóban A ! foglalásszerü munkát, amely a szedemokráciát szolgálta. Reméljük, gedi tankerület átszervezése és
bogy Janson Vilmos pestvidéki fö- I megszervezése terén vár rá.

Kormányválság Franciaországban
(Páris, május 2.) A "franciaországi államosított
Renault-müvek
munkásai bérkövetelések
miatt
sztrájkba léptek. A kormány ellenzi a munkások jogos bérkövetelését s ebben az ügyben tegnapra
virradó éjszaka rendkívüli minisztertanácsot tartottak. Ezen az érteikezlelen a kommunista miniszterek
nem vettek részt. Ramadier miniszterelnök ezt bizalmatlanságnak
tekinti s a kommunista minisztereket lemondottnnk tekinti. Hir
szerint már hozzá is kezdett kormánya átalakitásához/Francia testvérpártunk az ország egyik legna-

fogadott
pénteken délben Dénes Leó polgármester. A városi kereskedelmi
leányiskola öt érettségizendő tanulója: -Barna Klára, Barta Éva,
Cscpreghy Ágnes, Kovács Irén és
Kreuter Anna keresték fel az iskola riépszerü tanárnőjének: dr.
Bajy ödönnének vezetésével. Elmondották. hogy az idén inkább
lemondanak minden lány nagy vágyáról: a hosszuruhás
érettségi
bálról azért, hogy az osztály szegénysorsú, jó előmenetelő tanulói
tanulmányi kiránduláson vehessenek részt négy-öt napon keresztül
Raja — Pécs — Siófok, Keszthely,
Veszprém — Budapest vonalán.
Ennek azonban anyagi akadályai
vannak, ezért arra kérték a polgármestert, hogy körülbelül 40 személy szállítására alkalmas autóbuszt, vagy teherautót bocsásson
rendelkezésükre. Dénes polgármester szivesen fogadta a kérést és
megígérte,, hogy minden lehetői elkövet annak érdekében* hogy egy
pótkocsis teherautót kapjanak a
diáklányok az útra. Az ügyel a
keddi tanácsülés elé terjeszti, de
addig js támogatását igérte meg,
annál is jnkább, meri ez az iskola nem vett részt a legutóbbi
diáktüntetésben és igy megérdemlik, hogy a demokrácia állaf nyújtott kedvezményekben is részesüljenek. A diáklányok lelkes örömmel fogadták a polgármester segítségét és a magunk részéről is
reméljük-, sikerül tervüket valóra
váltani, hogv ezzel is minéJ több
szélesebb látókörű értelmiségi tagja lehessen magyar demokráciánknak.

gyobb pártja s nélküle, yágy pláne
Kiisrönelnylíváiitlás.
eilene kormányozni teljesen leim
Mindazon rokonoknak, ismerőlet len. Tisztában is van ezzel Fransöknek, akik férjem,
ciaországban mindenki, még azok
a reakciósok is, akiknek szemet
BLEICHER BYÖZÖ
és zsebet — szúrt a francia KP kötemetésén részlvettek, koszoruvetkezetesen demokratikus politi
és virágadományaikkai nagy fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek,
kaja, ugy az indokínai események,
ezúton mondunkliátás köszönetet.
mint a fentiek glkalmával. Kétségöiv. Bleieher Győzöné
telen, bogy Remadier igen nehéz
és őzv. NolT Jababné
helyzetben van, mint általában
minden szocialista, aki összeegyeztethetőnek tartja a, szocializmust a
gyarmati és a belső kizsákmányo- É r t e s í t e m tisztelt vendégeimet,
lás fenntartásával.
bogy a volt Kis Julcsa vendéglő

Magyarország felvételéről tárgyal
az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa

*

kerthelyiségét a

„Hüvösvölgyet"
szombaton,

május harmadikán este

megnyitom.

bor(Newyork, május 2.) Az Egyesült i gyarország ínég. nem tekinthető
Nemzetek biztonsági tanácsa szer- j szuverén államnak. Javasolta, hogy kUlönlegességek. Tulajdonos.
dán este összeült, hogy megvitassa i a kérdést vegyék le a napirendF igv elemi
Figyelem!
Magyarországnak az Egyesült Nem- ről.
Cionista Miuikásegység Pártja
zetek szervezetéhez felvétel céljáCadogan brit megbízott azt jaHaovéd Haldbuci, szotnbaton este
ból benyújtott folyamodását. A biz8 órakor tartja Oneg Sábbátját,
tonság" tanács ugy határozott, hogy vasolta, hogy a kérelmet utalják
változatos műsor T.4BORTÜZ (móMagyarország felvételi
kérelmét külön bizottság.elé. Felhívta a'tanács figyelmét arra a körülménydúra) mellett. Mindenkit szeretetkülön bizottság elé utalja.
re is, hogy Magyarországot megtel várunk Margit-utca '24. szám.
Ausztrália megbízottja kifejtette, előzően más országok is kérték
Figyelem!
Figyelem!
a biztonsági tanácsnak nem áll "Kivételüket az Egyesült Nemzetek
módjában, bogy egyedül döntsön szervezetébe.
o felvétel kérdésében. Mindaddig,
amíg a Magyarországgal kötött béA tanács végül egyhangúan elve- V I G A D Ó B A N T II I I P
fatányéros, flekken I H I I u
keszerződés nem lép hatályba, Ma- tette ' Ausztrália javaslatát.

AfiüKPpolitikai akadémiáján

Frissen csapolt tőr,

tari előadást a m a g y a r kOznevelóo

problémáiról

-

Szombat, 1947 májas 3.
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Ma érkezik Szegedre
Borblró építésügyi államtitkár
(Szeged, május 2.) Ma délelőtt
érkezik Szegedre dr. Borbiró Virgil épitésfttfyi és közmunkaügyi államtitkár. Szeged közönsége nagy
várakozással tekint működése elé,
hiszen ő egyik legalaposabb ismerője a magyar vidéki városoknak.
Az államtitkár szombaton délelőtt hosszabb megbeszélést folytat a város vezetőivel és mérnökeivel, különösen a munkáslakások
építése ügyében, majd a Nemzeti
Paraszlpártban tett látogatása után
a tanyaközpontokat Tekinti meg.

Nyilathozat
Alulírottak, mint a DIKSz-bcn
tömörült kiskereskedői
szakcsobortok vezetői felelősségünk teljes
tudatában az alábbiakat jelentjük
ki.
»A Délmagyarország április 30-i
számában közölt nyilatkozattal,
melyet Székely László főtitkár és
Bozóky László ügyv. elnök irt alá,
a legteljesebb mértékben azonosítjuk magunkat.
Nem felel meg a valóságnak a
Szegedi Népszava május hó 1-i
számában, DIKSz a
kereskedői
egység juellett cim alatt közölt
cikknek azon állítása, hogy április 27-én vezetőségi 'ülés volt a
DíKSz-ben.
Nem felel meg n valóságnak az
az állítás sem, hogy ezen a megbeszélésen Pankotai Jenő, a Fűszer
és Élelmiszer Kiskereskedők elnöke tiltakozóit Bozóky ügyv. elnök
ama felszólalása ellen, hogy
a
DIKSz csatlakozik a KISOSz-hoz,
mert ilyen felszólalás sem Szegeden, sem Pesten a KISOSz kongresszuson nem hangzott el Bozóky elnök szájából.
Az, bog}7 a DTKSz-ben tömörült
kiskereskedők icsallakoznak-c a
KISOSz-hoz vagy sem, az tényleg
a kiskereskedőkre tartozik de Hogy
a "KOKSz-hoz nemi csatlakozik, azt
már tőbbizben kifcjezési-e juttatta
a szegedi kiskereskedők figyelmet
érdemlő lóbbsége.
Ez a halalmas iábot "már többi >
ben azt is leszögezte, hogy az érdekképviseleti ügyekbe
politikát
nem enged bevinni és igy az egységet mindenképpen biztosítja, de
ez nem azt jelenti, liogy a nagykereskedőkkel egy tálból akar lencsét enni.
Utoljára, de nem ulolsó sorban
kijelentjük, hogy a szakcsoportokban a legnagyobb egység Uralkodik
és a DlIÖiz vezetőségével szemben
a leglcljPscbb bizalommal viseltetünk és további munkájukban a
tőlünk megszokott agilitással segítjük a vezetőséget.«
Szegcrl, 1947 május 2.
Fodor András sic.,
a piaci rövid- és bazáráru'kiskereskedők elnöke.
Verlelu István sk.,
a piaci rőfös kiskereskedők
szakcsoportjának alelnöke.
Pauzáin! Jenő sk.,
a szegedi
füszerkereskedők
szakcsoportjának elnöke
Pjricli János sk.,
a zsibárusok szakcsorotjának
örökös diszelnöke.
Vliikcrl Pál sk .
a piaci zöldség- és gyümölcskiskereskedők! szakcsoport jának elnöke

Ma délután

6

árakor:

dr. AngyaS János előadása
a MKP politikai akadémiáján
A köznevelés legidőszerűbb kérdéseiről beszél a kiváló
előadó a városháza nagytermében
7
(Szeged, május 2.) Szegedi vo- nek. Ig} a demokrácia követelménatkozásban a demokrácia a leg- nyei az" elmúlt jdők 'folyamán felsúlyosabb és legnagyobb jelentő- fokozódtak ebben a szakmában.
ségű szellemi értékeket a MKP po- Dr. Angyal köznevelésünk egyik
litikai akadémiáján kapja. Az elő- legtekintélyesebb demokrata szakadások mindenkor a legaktuáli- értője. Rendkívül jó előadó és ez
sabb kérdésekkel foglalkoznak és teszi érthetővé a nagy érdeklődést,
a legtökéletesebb megoldásokat ad- mely előadása iránt megnyilvánul.
ják. Ez a körülmény magyarázza Az előadást számos értékes hoza polilikai akadémia nagy népsze- zászólás követi.
A politikai akadémia szombaton
rűségét
Szombaton a MKP politikai aka- ] délután a városháza közgyűlési terdémiáját folytatja, dr. A n g y a l mében délután ti órakor kezdődik.
János kultuszminisztérium! osz- ' Az idő rövidségére való tckinteltel
tálytanácsos: * A magyar közneve- ' a MKP ezalkalömninl már nem lulés" kérdései cimen tart előadási. dott külön meghívókat kibocsátaKultúrpolitikánk eddig nem felelt ni és ezúton hiv m ' g , minden érmeg a demokrácia követelményei- deklődőt.

Ü MNDSz llnyák napján ruhát ajándékoz
a sokgyermekes csatádanyáknak
Már harmadik
hete 15—20 MNDSz-asszony
dolgozik 5 varrógépen
a
gyermehruháhon

felváltva

V a s á r n a p a v á r o s h á z á n béueünnepöi és gyermeknapot rendeznek a szegedi demokratikus nök

ODNOPOSOFF
a világhírű hegedűművész
egyetlen hangversenye
május 5. hétfő Tisza fél 8
(KONCERT)
gató kérésemre lebilincselő
szivólyességgel vezetett be a Tannháuseti
"gyártásának a műhelytitkaiba*.
— Wagner a világ zeneirodalmának egyik legnagyobb alakja. Operáiban a régi görög drámaíráshoz
akar visszakanyarodni. Nemcsak szórakoztatni akar, hanem tanítani Ls.
SZeine a monumentális
díszleteket
nézi. Én ugy érzem, hogy lelke valahol a thijringiai erdőkben Jár. Ott,
ahol a Tannnáusér monda megszületett. De csak egy pillanatig tart az
egész. Újra rendelkezik, magyaráz, tanácsol ad, tanácsokat kér és mindezt
nem a korlátlan ur hangján, hanem
az e m b e r hangján.
Abonyi Tivadar, akire a rendezés
nehéz, sok munkál és még több ideget igénylő feladata hárul, derekasan
megfelel munkakörének. A hatalma's
kórus elhelyezése, az első felvonás
enjj'rdiszleté és a. második felvonás
kupolás csarnokának beállítása az ő
zsenialitását dicséri.
Szinte elkábul az ember, mikor ezt
a njrüzsgést-míozgást közelről nézi. a
diszlelek tengeréből nagynehezen kihalászom Király Sándort, a címszereplőt.
• — Művész ur, mondjon valamit a
szérepéről! — kérdezem tőle.
— Tannhauserben az Ösztön ós d
szellem viaskodik egymással. Az ösztön dönti romlásba és a szellemi'a bit
váltja meg rettenetes bűneitől. Még
nem énekeltem Wagner-operában, de'
érzem, hogy »fekszik« a szerep.
Már szalad is, liogy megcsodálja
Turján Vilmának Vénusz" istenaszszony megszemélyesítőjének
rózsaszínű tüllruliájal. De sietek én is,
meri kész a díszlet, kezdődik az első
felvonás. "Menetközben
találkozom
Szanatí Józseffel és Kassai Jánosáal.
Mindkellő lovagruhában. a népszerű
Figarónak a csizmáján tiz centi vastag tajp van.
Újra. helyetfoglalok a grófok, apródok, nemesi hölgyek között és élvezem * azt a zenét, amelyet csak
Wagner tudott költeni. A zene szárnyain visszaszállok a tizenharmadik
századba. Jól érzem' magam ezeri a
szellemi kiránduláson és hálás vagyok Vaszy Viktor igazgatónak és remek munkatársainak, hogy megszerezték' nekem ezt az élvezetet.
'(Láng.)

(Szegeti, május 2.) Kattog a varró- az MNDSz-ben, a munkájuk' közős
gép, csattog az, olló, nagy a lárma, munka, nem engedélyeznek egy nemikor belépünk az MNDSz Tisza La- vet se feltüntetni, pedig szívesen meg/
jós-köruti helyiségébe. Vagy 15 asz- irnánk annak az eTvtársnőnek a neszony dolgozik olyan iramban, hogy vét
aki ma délelőtt 10 ruhát szanevetve említik érdeklődésünkre - az- bott ki s délután ínár a másodikat
ért tudunk nagyszerű munkát vé- varrta.
gezni, mert az ügyvezető ugy hajt
— Ugy megdagadt a bókám, hogy
munkára, mintha kiuzsorázó kapita- felállni se tudok a gép mellől, pedig
lista lenne.* Szebbnél-szebb leány- oilhon mennyi munka vár ínég rám.
ruhák kerülnek ki a szorgos ujjak Ebédelni se érek rá, ágyrajáró lettem
alól, készül az MNDSz a május 4-iki a saját otthonomban.
anyák napjára.
Mindannyian elhanyagolják háztarJanuár 5-ién gyermekmatinét* .ren- tásukat, csak örömet tudjanak szedeztek s ainnatc a bevételéből 100 mé- rezni a rászorulóknak. Ajándékozáter ruhaanyagot és a varráshoz szük- suk is jellegzetesen nőies. Ezúttal
séges kellékeket szerezték be, azon- nyári ruhákat osztanak szét s mar a
kívül az MNDSz gyűjtést is rende- meghívón feltüntetik, hányas asztalzett tagjai közölt s sikerült 300 ru- nál jelentkezzen a megajándékozott.
hára valót összeszedni.
3, 6, 9 és azon felüli korú gyermekHarmadik lielc 15—20 MNDSz ruhákat készítettek s hogy elkerülasszony dolgozik felváltva az íit jék a luriiultuózius jeleneteket, a havarrógépen, liogy az anyak nap- talmas, számmal ellátolt asztalokhoz
ján a rászorult
sokgyermekes irányítják a meghívottakat.
családok gyermekeit felruházzák.
Az MNDSz május 4-én délulán 4
Ezenkívül 50 teljesen uj fiuruhát is órai kezdettel a városháza közgyűvásároltak. Mosolyogva
"panaszkod- lési termében rendezi a békeűlinepnak*
pel és gyermeknappal
egybekötött
-- A kislányomról leszakad oilhon anyáknapját, amelyre minden szegedi
a ruha, itt pedig ujakat készítek, de édesanyái szeretettel várnak, hogy az
az a fő, hogy 4-ére készen legyünk. építőmunka legáldozátosabb folytatóit
A Szegedi Ifjúsági Iviskórus máTermészetesen mindenki névtelen hős méltó keretek között ünnepeljék.
jus 3-án és 4-én, szombaton és

MŰVÉSZET
Munkásszemmel
— Laikus

színházi

riport

a Cannháuser
a Wagner-opera

Nekünk fizikai dolgozóknak, kik az
újjáépítésben két kezünk munkájával
veszünk részt, nem igen áll módunkban, hogy a szellemi újjáépítés
ugyan'olyan fontos és felelősségteljes
munkáját figyelemmel
kísérhessük.
Ugylálszik, hogy én a sors kegyeltje
vagyok, mert leiéve szábászkésemet
Végignézhettem a "LTanhausér* főpróbáját.
Ahogy belépek Thália templomába
és szemem hozzászokik a félhomály-

főpróbáján

kulisszái

mögül

—

hoz, meglepve, tapasztalom,
hogy
nem a huszadik században vagyok,
hanem a tizenharmadikban. A széksorok között csinos apródok, bájos
udvarhölgyek, márconatekintelü várurak és lovagok ülnek, a második
! lelvoriás szereplői, szinte feloldódva
1
a wagneri muzsikában hallgatják n
nyitányt. A 'muzsika döbbenetes erővel l'cjezi ki' az isteni megvallás és
bün közötti ellentétet.
A nyitány után Vasz}7 Viktor igaz-

Felhívás Szeged lársadalmához
_ A
Szegedi
Gyermekbarátok
Úttörő Mozgalma május 4-én a
szegedi gyermekek nyaral látási ak- A szeged és szegedkörnyéki Cipész és bőrfeldolgozó iparosság
cióiára gyüjlőnapot rendez. Agyüjn a g y g y ű l é s t
tart
tésben résztvesznek az Úttörőmoz- t i l í a k o z ó
galmon kivül §zegecl valamennyi vasárnap d. e. 10 érafror a Kereskedelmi és iparkamara ű-gprermébeís
társadalmi és politikai szervei és
iskoláit Ezer szegedi gyermeknek
akarunk biztosítani vidám nyári
lianyos konyháiéit fe szerelem
vakációt az ország különböző nyaralóhelyein: Szeged polgárai ezért
Tisza
lungária
E d é n y h á z
^ j 0 ' - " " " 55
fordulunk liozzátokt Támogatáso1
'
Telefon: 683.
tokkal járuljatok hozzá akciónk sikeréhez! A Szegedi Gyermekbará
Zománcedeny, háztartás! cikkek, evőeszközök
tok Úttörő Mozgalma vezetősége.

I

vasárnap délután 5 órai kezdettel
a dugonicsléi-i katolikus házban
megismétli nagysikerű kórus és
hangszerszóló hmigversenv^Umelyre Szeged város közönségét ezúton
is meghivja.

Amíg egy akla eljul
odáig...
Bolf József napszámos, bácsujfalusi lakos ellen 1913-ban az
akkori ötöstanács előtt eljárás
fo\yt kormáiiyzósértésért. Azombori törvényszék Ítélete megjárta már a Kúriát is és uj halározathozatalra utasította az elsőbiróságot. Közben azonban országhatárok keletkeztek és omollak össze, Zombor helyett a szegedi ítélőtábla területén működő
ölöstanács lenne az
illetékes,
nem ugyan
korniányzósérlési
ügyekben, ennek ellenére Szegedre kerültek az akták. Az államügyészség pz iratokat illetékesség ljiánya miatt 'áttette á
népügyészségre^ ahol 1947 májusában végre megszüntető hatá.rozattal végre pontot lettek a
" négy év óta húzódó »bűnügyre*.

Fizess elő
a Délmagyarországra

ivi.urt* f a i o a t n i e

Tiltakozó nagygyűlést tartanak
a cipész- és bőrfeldolgozó iparosok

n a p i r e n d
Szombat, május
Nemzeti Szinház: Fél 8 ó r a k o r :
TTannháusor. Diszbemutató.
q
Széchenyi Filmszínház: 4, 0, 8 órakor: Halálos ölelés.
Belvárosi Mozi: 4, 6, 8 érakor:
AsszonylázaüásKorzó Mozi- 4, 6, 8 orakor: Csitri.

Szolgálatos gyógyszertárak:
R A F F 4 Y
Leinzuiger örökösök: Horváth M.jutca 9; Pösa Balázs: Kálvária-utca
17- dr. Kotsis ,T. Endréné: Földmü- Barackvirágzás idején és
ves-utca 17: Selmeczi Béla: Somogyiaz összes uj sanzonokat
telep IX. utca 489.

é t t e r e m .

Szombaton és vasárnap záróra 4-kor

Darlinq a
Zsóter házban

— Pedagógusok tanfolyama. A
nevelők világnézeti
továbbképző
tanfolvamán május 3-án, szombaton délután 3 órától 4 óráig a kővetkező előadók tartják meg előadásaikat: Dr. Halasy-Nagy József
egyetemi ny. r. tanár A tulajdon
és á munka bölcseletéről, dr. Géléi József egyetemi ny. r. tanár
biológiából a méhtársadalom világáról, dr. Koltay-Kasztner Jenő
egyetemi ny. r. tanár az irodalom
fejődéséről, dr. Kalmár László
egyetemi ny. r. tanár: Távlatok az
elemi mennyiségtanban (azonosságok és egyenletek) cimmel. Az előadásokat '4 órától 5 óráig szemináriumi megbeszélések követik. A
tanfolyam berendelt hallgatóin kivül érdeklődő pedagógusok is meghallgathatják az előadásokat. Ez
tilkalommal az órarend 5 óráig lart
és a szaktárgyak hallgatása kötelező. »Az előadások helye: a szegedi áll. Klauzál Gábor-gimnázium
előadóterme®.
— A nyák napja. A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége '4-én, vasárnap délután '4 órakor a városháza
közgyűlési termében a béke-ünneppel
és gyermeknappal egybekötött anyák
napját rendez. Az ünnepi beszédet
Döbrenlei Károlyné
nemzetgyűlési
képviselő mondja*. Az ünnepségen
megjelennek a Romániai Magyar Nőszövetség Magyarországon tartózkodó
(tagjai is. Minden Szegedi édesanyát
•szfereletiel vár az MNDSz.
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Impozáns keretek közt
A bőripari társadalom legsúlyosabb próbiémáfátjtárgyaiják ünnepelték meg május elsejét
vasárnap
..a szegedi sportolók

"Szeged, május 2.) A cipész és vasárnap, május 4-én a kereskebőrfeldolgozó kisiparosságot eg- ' delmi és iparkamarában délelőtt
zisztenciájában renditette meg,az 10 órakor tiltakozó gyűlést tartaúgynevezett utalványrendszer be- nak a cipész- cs bőrfeldolgozó ipavezetése. Országszerte
megmoz- rosok, amelyre meghívták a szedult az érdekelt iparosréteg, liogy gcdi kereskedelmi és iparkamara
az igazságtalan rendelkezést a kor- körzetéhez tartozó 20 vidéki iparMuzeum- Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-ig. mányzat vonja vissza. Szegeden is testület bőripari szakosztályát. ~
E g y e t e m i könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig.

—-oOo—
_ A nft szierépc a multbau cs a
Pvft kialakításában címmel tart
előadást szombaton délutáni 6 órakor az iparkamara nagytermében
dr. Balló Rudolfné, a Feministák
Egyesülete budapesti központi vezetőségi tagja. A nők szerepének
helyes megválasztása és érvényesítése döntő fontossággal bir a jövő kialakítása szempontjából es
ezért az általános érdekű előadásra nőket és férfiakat egyaránt szívesen látnak.
— Szerbnyelvü tanfolyam. A Magyar-jugoszláv Társaság a MKP
Belváros i kérésére szerbnyelvü
tanfolyamot rendez a MKP Belváros' f. helyiségeiben. A tantolyam ingyenes, jelentkezni lehet
Halász Bélánál május 3., 4., 5. és
6-án délután 6 és 7 óra közt a Belváros i. kálváriatéri párthelyisegeiben.
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— Zsidó hitközségkor öleti közgyűlés. Csdngrád, Csanád és Délpest vármegyék zsidó hitközségeinek vezetői és főpapjai ültek öszsze "Szegeden vasárnap
délután
községkerületi közgyűlésre. A, közgyűlést megelőzően istentisztelet
volt, melyen Frenkél Jenő főrabbi
mondott emelkedett hangú szentbeszédet. A közgyűlés a községkerület elnökének 3 évre Stern Mártont, szegedi
'elnökhelyettesnek
dr. Frenkel Jenő főrabbit, szegedi
elöljáróknak Dános Dezsőt, Gártner Sándort, dr. Kertész Istvánt,
dr. Lénárt Pált és dr: Pap Róbertet, tanfelügyelőnek dr Frenkel
Jenőt, a községkerületi biróság elnökeinek dr. Pap Róbertet és dr.
Lénárt Pált választotta meg; Stern
Márton elnök adott programot és
válaszolt dr. Pap Flóbert üdvözlő
"beszédére. Dr. Katona Dávid megemlékezett a deportálás alatt elpusztított kízségkerületi képviselőkről. Értékes felszólalása volt dr.
Wilheim Lajos ügyvédnek.

— A röszkei ifjúság á fogadalmi
templomért. Ismeretes, hogy a
MKP végrehajtó bizottsága mozgalmat indított a szegedi fogadalmi templom háborús kárainak kijavítására. A kezdeményezésnek
már gyakorlati eredményéi is voltak. Örömmel értesültünk, hogy
Röszkén a MaDISz-ba tömörült demokratikus "érzelmű ifjúság is átérezte a kezdeményezés jelentőségét és lelkesen csatlakoztak áz akcióhoz. Néhánysoros közleméityükből kitűnik, Tiogv vasárnap, 4-én
bálát rendeznek Röszkén, amelynek "tiszta jövedelmét felajáníák
a fogadalmi templom rendbehozatalához. A demokratikus érzelmű
fiatalok ezzel a megmozdulásukkal is bebizonyítják, hogy falun és
városon egyaránt lelkes építőmunka folyik a MaDISz szervezetekben.
x Lucza kelmefestő és vegytisztitó vállalat Rákóczi-tér, grf. Klebelsberg-lér és Kazinczy-utca. Telefon: 405.
x Paplanok legszebbek készülx Könyvtárát egésxitse ki rém
nek Soősné paplanüzemébcn, Deák olcsóm Grünwald-féle böngészdéFerenc-utca 2.
ből, Dózsa György-utca 2., Muzeúfnnál. írószerek, papíráruk nagv
választékban.
— A Polgári Demokrata Párt
este 6-tól nyitva
3-án, szombaton 5 órakor pártna— Szegedi sakkélet. Ma délután pot tart.
5 órai kezdettel a szakszervezeti Legolcsóbb szórakozás
székházban (Kálvária-utca 10. sz.)
tartják értekezletüket a gyárak,
a
Daríitia
üzemek, egyesületek,
testületek,
valamint a körzetekben működő
— Az iigyészsétJ ^beszerzője® lesalckaloszti^yok és sakkozó csoportok ^Üegbizottai. Ezen ülésen bukott. Németh Károly vásárhelyi
kerül megvitatásra az 1947. évi lakos az infláció alatt az ügyészüzemi csapatbajnokság. Az érdek- ség beszerzési csoporljának beszerlődők: Délmagyarországi Cipőgyár, zőjeként működött. A stabilizációSzegedi Kendérlőnőgyár, Gyufa- val ez a"tisztsége megszűnt s szegyár, Gázgyár, Dohánygyár, 'Kon- mélye már feledésbe is merült.
zervgyár, Kunsági Szövőgyár, Köz- Nemrég, állította elő a vásárhelyi
üli Vaspálya, rendőrség, honvéd- rendőrség sikkasztásért. Az ügyésze
ség, vasútasok, kisiparosok, SzEAC. ség Rövidesen vádiratot nyújtott be
SzAK, Somog^itelep és Újszeged ellene s pénteken jogerősen három
sakkozói lehetőleg kettő* de leg- havi fogházbüntetésre. Ítélték.
alább egy megbízottal az' értekezleten vegyenek részt. Felkérik azokat a kisüzemeket és vállalatokat
is, amelyek kis létszámban .rendelkeznek sakkozókkal, hogy az értekezleten képviseltessék magukat,
a
mert részükre 4, vagy 5-ös létszámú mezőnnyel kisipari csapatverseny kezdődik.

Darling

és terjeszd

Dél Magyarországot

E ^ l C Í l í i S Í Í € Í S ^ £ r| esiteni Nb. vevőimet és ismerőseimet, hogy

— A kacsák elúsztak, a tolvajok
* i i z f e t e m
ó s
m ű h e l y e m
aiem úszták meg. Apróbb lopásokra alkalmi társaságot alakított Ta- t e l e f o n . 4 - 3 9 . K á r á s z - u . 13. alá helyeztem át
hó István és János Herczeg Ist- Szives pártfogást kér: R o s n e r J ó z s e f rádió, villan* és gázszerelő meres
vánnal s öt-hát esetben tyukfarvnokat tüntettek el. Végül már-kacsákra adták magukat s az usztatóból a kacsákat is elemeitek.
Ez lett a vesztük, a tulajdonos írógépet, számológépet i p i l p s ' MeSemen u. 8
(Royal-száilö
épület)
rajtukütött és rendőrt hozott' a
• v e s z — elad
lIGHlíi
mnval-ezáilá émile!
pvakukra. A törvényszéken azzal
vedekeztek, elúsztak a kacsák, nem
ők lopták el. A kihallgatott tanuk
Megnyílt S e r f ő z ő S á n d o r
v e n d é g l ő j e
vallomása alapján a büntetett előS
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l
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u
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r
u
t
20 szóin
életű Herczeg István és Takó János egy-egy évi börtönbüntetést,
(a Tisza-kávéház volt fő pincére) naponta frissen csapolt sömig 'Fakó József egyévi fogházrök, elsőrendű ételek és i tatok, szolid polgári árak, figyelmes
büntetést kapott a rosszul sikerült
•kiszolgálási Szives pártfogásukat kéri a Tulajdonos.
kacsausztatástért.

A harmadik szabad május l-nek
megünnepléséből a sportolók is kivették a részüket. Már a délelőtti)
órákban motorosok vonultak át szépen feldíszített motorkerékpárokon
Újszegedre. A dohánygyár kerékpárosai követték őket. Ezen a napon
indult el a küzdelem a labdarugói,részére a MKP által felajánlott értékes és szép kivitelű Szabadság-Kupáért is. Már reggel 9 órakor elkezdődtek az MK UMTE-pályán a mérkőzósek. Ezer és ezer sportkedvelő"'
gyönyörködött egész nap a legjobb •
szegedi együttesek játékában. Az első
mérkőzés "a Honvéd—Szikra MaDISz
találkozó volt. Ezen győzött a jó formában fevő honvédcsapat 7:t (3:1)
arányban. A Tisza—Szőregi Rákóczi
találkozón nagv küzdelem folyt. Csak?
a második félidőben tudott felülkerekedni az NB II-ős csapat. Az eredmény 4:2 (1:2) lett. A Móra város—
MK UMTE mérkőzésen meglepetésre
az ujszegediek diadalmaskodtak 2:1
(2.1) arányban. Ezután a komoly és
nivós mérkőzéseket érdekes színfolt
váltotta fel. Két 15 perces félidőn
keresztül a két munkáspárt vezetőinek kellett volna megmérkőzni. A Szociáldemokrata Párt azonban a Szí M-et
vonultatta fel a szegedi MKP Végrehajtó Bizottságával szemben. Még igy
ás a jól hajrázó kommunisták szerezték meg ii vezetést, melyet
csaló
11-esből tudott egyenliteni az ellenfél.
Igy a csapatok a munkásegység jegyében megosztoztak a pontokon. Ezután került sor az SzMTE—SzAK mérkőzésre. A munkáscsapat lelkes' játékkal döntetlent harcolt ki nagynevű
ellenfelével szemben. A munkássportolók közül ki kell emelni Cserhalmit,
az SzMTE kapusát, aki a mérkőzést
hőse volt. A többiek is megérdemelnek minden dicséretet.
A mezítlábasok is kivették részüket?
május l-e megünnepléséből. Sajnálatos, hogy ezeknek a lelkes fiataloknak
nem jutott hely Újszegeden és kénytelenek voltak á MaDlSz által felajánlott Birnfeld
Sándor-Kupáért
az:
SzMTK-pályán küzdeni. A
kupáért
folyó villáintornán reggel 8 órától
délután 3 éráig küzdöttek a csapatok. A tornán 10 együttés 1110 jájékosa vett részt. A résztvevő csapatok a következők voltak: Tisza törpe,
Hunyadi SE, Ujsoinogyitelepi MaDISz,
Móravárosi törpe, Garami Ernő tanoncotthon, Ösomogvitelepi MaDISz,
SzMTE törpe. Kecskéstelepi MaDISz,
Fodortelep, Köztisztasági telep. A villámtorna minden résztvevőjét sóskiflivel lepte meg a MaDISz vezetősége,
az első négy nelyezett a kifli mellé1"

a legjobb lOO °/o-os babkávé a

D a r l f n g b a n
szalámit is kapott. Nagy izgalmak után
a döntőbe az Uj somogyitelepi MaDIS®
és a Tisza törpe került be. A színvonalas remek döntőnxéi'kőziésen sokszor zúgott u »hajrá MaDISz* és.
thajrá Tisza*. Végül is gvőzött a
MaDISz-sziv 2:1 (1:1) arányban. A
két győztes csapat mellett valamennyi
csapat megmutatta, nogy ők képviselik a labdarúgásban azt az Igazi
sportszpllemet. amefyre a deraol|fáciában szükség van." Külön ki kelf
emelni a Móra, az SzMTE törpe, valamint a Garami Ernő tanoncotthon
és a Köztisztasági telep mezítlábas
csapatainak jó szellemét. Mind a négy
együttes megérdemelte volna a döntőbe jutást. Több lelkesedéssel a kecskéstelepiek is bekerülték volna
a
döntőbe.

Kimarad a SzAK—CFlí
mérkőzés
A Szeged sok áldozat árán szerette
volna a Bukaresti CFR együttesét
szombaton csiS Szegeden egy barátiságos mérkőzésre meghívni. A mérkőzést már nyélbe is ütötték, melynek
eredményeképpen a plakátok is megjétentekí a városban. A késő esti órákban értesítés érkezett a Nemzeti Sport
Bizottságtól, melyből kitűnt, hogy a
bukaresti együttes a közbejölt akadályok miatt nem utazhat Szegedre.
Igv u szombatra meghirdetett mérkőzés elmarad.
A SzEAC rendezi a tavaszi idény
első atlétikai versenyét A SzEAC atlétikai szakosztálya május 4-én az.
Ady Endre-téri sporttelepen rendez*
meg az első tavaszi versenyét. A ver-
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Az álfa tor voslásban
használatos
gyógyszerárak május 1-től mérsékeltettek. Felnivom a gazdák figyelmét,
hogy a fogyasztói arakat az elárusítók a k^dlménvek címkéin feltünmezőgazdasági gépek, permetezőpépek, tűzhelyek, tetni
kötelesek. Részletes felvilágosí* háztartást cikkek, kocsivasalások, stb.
tások a közellátási "ügyosztály árosztályán és a tanyai közigazgatási kirendel Üvgeknél kaphatók.
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senyen résztvesznek a kerület férfi-,
női" és ifjutiigi verscnvzői. A SzEAC
R. G. összes tagjai, figyelem! HétA R T H 1 R E K
Békéscsabai MAV, Gyulai AC, Makói P
főn 5 órakor formaruhával együtt,
Vasutas, valamint az iskolák atlétái
valamint kerületeknél és üzemeknél
jelezték ezideig részvételüket. A verMa, szombaton délnlán 4 árakor a található összes karszaíagokat
még
seny műsorszámaiban a 100 méteres Kálvin-tér 6. s/ám alatti székházban akkor Ls, ha áz az üzemi csoport
síkfutás, sulydohás, magasugrás, 1500 kommunista pedagógusok értekezletet tulajdonát képezi, ellenőrzés végett
méteres síkfutás, gátfutás, gerelydo- tartanak. Megjelenés kötelező.
a gardavezetők hétfőn este 5 órára
bás, távolugrás, 400 méteres síkfutás,
Kerületi pártszervezetek, figyelem! hozzák magukkal.
, diszkoszvetés és 3000 méteres sik- Azok a pártszervezetek, ámenek a
R, G. Gyujtőiveivel 3-án szombaton
íutás szerepel. A rendező egyesület a Gyermekbarátok úttörő mozgalmákéri a vorsenyzőket, hogy pontosan nak "május 4-i gyűlésén résztveszne.k, este 5 órára Kálvin-téren jelentkezzenek.
9 órakor jelenjenek meg a pulyán.
szombaton este 6 órára feltétlenül
Vasárnap indul a mcrillábasbajnok- jöjjenek be Arany János-utca 2. szám
Országszerte feltűnést keltett a alá a perselyekért és urnákért.
szegedi mezítlábas csapatok jó müköMára vár óvtak, figyelem!
Kérjük
dése. Ennek köszönhető az is, hogy azokat, akik szájharmonikán játszani
MAV Konzum Szövetkezet május
ellentétben az ország többi mezítlábas tudnak, hogy május 5-én (hétfőn) este
csapataival Szegeddcn már
május 6 ós 7 óra között a móravárosi Kom- 3-án, szombaton délután 4 órai kez15-e helyett már 4-én, vasárnap el- munista Párt „helyiségében (Móra-utca dettel taggyűlést tart. A 'tárgy fontos
indul a mezítlábasba jnokság. A Nem- 3. szám) szíveskedjenek megjelenni. jelentősége miatt pontos megjelenést
zeti Sport Bizottság ifjúsági titkár- Az értekezlet célja szájharmonikaze- kérünk.
ságának ezadeig nem volt módjában nekar megalakítása. Szervezi: Mison
a labdákat leszállítani, mert a l>clsők János ljulturvezető.
nem készültek még ol.. De Ígéretet tetR. l>. vezetők! Vasárnap, 4-én déltek, hogy Szeged lesz az első város előtt 10 órára az Arany János-utca
az, országban, ahová a labdákat el- 2. szám alatt pontosan jelenjenek
küldik. Jellemző a csapatok ahbirió- meg. Répás.
jára, hogy 15 kisorsolt mérkőzésből
mindössze 2—3 marad csak cl különr diók
böző nehézségek miatt. A vasárnapi
gramofonok
forduló műsora a következő: Vasutas
Stadioni Tisza törpe—Kereskedelmi is— Javitások jótállással
részlet is Alkatrészek, gramofónlémezek
koln 10 órakor, utána fél 12 órakor
Rókusi MaDISz—Fodortelep. — Hunyadi-tér: fél 9 órakor Köztisztasági
telep—Tanítói kiskertek, Tél 12 órakor SzMTE törpe—Piaristák, 2 órakor
Garami Ernő
tanoncotthon—Algyői
MaDISz, fél 4 órakor Garami Ernő
tanoncotthon B— Püspöki tanoncotthon. — SzFIE-pályn: 1 órakör Hunyadi SE—Ujsomőgyitelopi MaDISz,
3 órakor Osomogyitelepi MaDISz—TáÁNGOL nyelvtanítást vállal diákokpéi MaDISz. — Cserepessor: 9 óranak és felnőtteknek. Helybe is megy.
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lear Móra törpe—Móricz Zsigmond néÉrdeklődni Petőfi Sándor-sugánit 10,
pi kollégium, negyed 11 órakor DoI. emelet.
rozsma— Felsővárosi MaDISz. -- A ELADÓK: angol gyermekkocsi, fehér
SzATE-pálván • 4 órakor Mátyás-tér— utazókosarak, asztal, két szék. Kolozs- GAZDÁLKODÓNAK vagy fuvarozónak
rendkivül alkalmas ház eladó a CsoDeszki MaDISz. — Deszken: Deszka vári-tér 8., ajtó 3.
MTE—Szőregi Rákóczi. — Szőregen: GYEKMEKÁGY 'matraccal gyérmek- grádi-sugárut elején a kőrútnál, 3x2
Szőregi MaDISz—Ujszegedi Kisgazda- ffirdőkád dívánnyal, locsolók é-s per- szobás, l x l szobás lakással, gazdapárt. — Sándorf.nlván:
Sándorfalvi metező eladók. Kálmán-utca 6/b.
sági udvarral, nagy kerttel. Esetleg
MaDISz—Kecskéslelepi MaDISz. — SOLINGENI hajnyirógépek, csekész- elcserélhető 2x2 szobás házzal. KözA- mérkőzések 2x35 percig tartanak. tőr, aeélbicskák, borotvák, ollók, ön- vetitőt dijazök. Erd. Délvidéki ÁruAhova nem jutnak el a játékvezetők, borotvapengék eladása, köszörülése. ház, Tisza Lajos-körut 48.
ott a csapatok szükségjatékvezetőveí Fráter, Mikszáth Kálmán-utca 5.
BONTÁSRÓL tégla eladó. Lengyeíját szák le a mérkőzésekot. A mérkő- ELADó 4 személyes szétszedhető bó- utca 25.."
»
zésekről a játékvezetők hétfőn estig dé, zománcozott üst üstházzal, 50 li- REGI használt pap'anvattát, gyapjút
küldjenek irásos jelentést a* Vörös- teres, riztartóedény 100 literes, szo- magas áron vesz Háziipar, Polgármarty-utca 5. szám alá. Amelyik csa- balétra. Felsőkikötősor 22.
utca 11.
•
pat nem jelenik meg a mérkőzéseken,
a két pontot iáték nélkül nz ellenfél ELADó uj 38-as női cipő. tár* a bőr FÉR EGMeNTES használt sezlon esetkapja A a allnzoltság elnöke szomba- férfilutzicipő, nagyon szép. torontáli teg takaróval együtt olcsón eladó. Keton utazik fel Budapestre a labdák összekötőszőnyeg," réz kávéőrlő, női lemen-utca 4 , "kalapszaípn.
JóKARB.ÁN lévő féregfcentes plüss
ügyében.
ingek, újszülöttnek kis holmik, vé- garnitúra asztallal, plüss divány, agy
kony alakra nyári ruha, női "cigarettatárca. villanylámpa, asztalra
való es szekrény eladó. Erd. 11 órától 1
pléh, szemüvegek. Somogvi-utca 11., óráig Korona-utca 7. szám alatt.
KÉTCSALADOS mélikaptár alkalmi
I. e. ajtó 5., jobbra. '2-tól 5-ig.)
B
c
AUTóGÉlZER eladó. Mikszáth Kál- áron eladó. Mo'nár-utca 9.
termelőtől
EGY összecsukható vaságy szalmamán-utca^l., BaranvaT.
Mechanikai SitSvfifpar Kit- Szeged MÉZPERGeTó, " mézbödőnők, méh- zsákkal és jól sütő tűzhely alkalmi
áron .eladó. Gr. Apponyi-u. 10. SeBocskai-u 10.
viasz, kisboconádi ikerkaptárnk, méh- bők étkezde.
eszközök, magasnyomású permetezőKÉTSZEMÉLYES csónak és egy négygép eladók. Polgár-utca 10.
Ignzalványképct sürgősen 10 perc ilatt. Fotókópia
SPORT gyermekkocsit priina állapot- kerekü kézikocsi eladó. Fecske-u 1.
foí. mánymásnlis) Dlaposltlvek kés/ilése mozitömegbéban vonnék. Tisza I ajos-körut 66.,.I: BÉLI Et.GV ÜJTEMÉN YT,
hirdetők részére K O Z Ó - F O T Ó
taeget veszek Árjegyzék a kirakatban.
emelet. Kovács.
Mikszáth Kllmén utca t l .
Telefan: 8-65
FXADó egyajtós jégszekrény és egy Falus bélyegüzlel, Isknta-utca 29., fo
gadalmi templomnál
gyermekágy. Debreceni-utca 31.
TöRB bütofdaraíTés égy 2 f l-es Phi- Ó Ü S K A kalapját ne dobja el, Mencz
lips-rádió eladó. Brunner, Szcnlhá- kalapos ujja formázza. Dugónics-tér
2. szám.
roinság-utca 15., udvar.
mindéi) minőségben legolcsóbban
P i r f l t á l . E l M gybrsforralék és virág- K E R É K P Á R J Á T szakszerűen javítom,
állvány eladók. Huszár, Br. Jósika- zsirbarakorn, tüzzománeozom, teljesen felujiitom. Autógénheggesztés, alutca 34.
katrészraktár. Gumik, uj és használt
,
Tisza Lajos kőrút 48.
ÓTMÉTERES ház szép gyümölcsössel kerékpárok raktáron. SÁTI műszerész
Telefon 2—45.
2700 forintért eladó. Ujsómógyitelep Szent István-tér 6, a Víztoronynál
56. utca 1303. .
F.GY Iiasznált kemény faagy elcserélFOGLALKOZAS
hető rekamiévázért vagy olcsón eladó.
Margit-utca 28. Jung.
PRI.MA hajótest farmotorhoz eladó. EGY egészséges
asszony elmenne
való három-négy méteres Ujszegedi Kovács hajóácsnál.
könnyeim helyre vagy tanyára dolfatörzseket és cirka három- TAN'GóIIARMONlKA,
mindenféle gozni. Széchenyi-tér 9, fldsz.
négy-hét méteres
hangszer Steiner
hangszerüzemben, BÁDOGOS
vagy
vizvezetékszerelő
Kelemen-utca 7. . .
munkában némi jártassággal birói fiaEGY uj Táskagramofon lemezekkel oI- lni egyént felveszek. Huszár, Br. Jócsón eladó. Osz-utca 23.
- ' sika-utca 34.
TÜZELŐ barnaszén minden mennyi- KERTMÜVElöT keresek
beültetett
valamint 220/30 széles, 160/ ségijén kapható Ferenczi fakereske- kertre, csak szakilépzettet. Bárkautca 13.
'
70 magas redőnyös ablakot dőnél, Oroszlán-utca 6.
EGYTONNÁS
teliérautó
Jó
gumikkal
ÜIPÉSZSeGéD
"szegesm
unkára fe lvém e g v é t e l r e keresek
eladó. Solti garagc, Kálvária-utca.
telik. Szt. Ferenc-utca 14.
S r . J . C s e r z y M i h á l y u. 3 ÜYÉRMEKSPORTKÖCSI eladó. Auer, B E T E G Á P O L Á S T , üzlet-, irodátakarF
Somogyi-utca 24.
tást vállalok. Jelige »Pontos«.

Hivatalos

közlemények

Hirdetmény. A város polgármesteréhez beérkezett panaszok es jelentések alapján
megállapítást nyert,
hogy a varos bel- és külterületén aa
állattulajdorosok
tiltott
legeltetést
folvtatngk és ezzel a városnak és g.
köznek kárt okoznak. Fentiek alapján
felhívom az adattulajdonosokat, hogy
a tiltott legeltetéstől tartózkod ianak.
mert a jövőben a legeltetés állandó
ellenőrzés alatt fog állni. Azon személyek, akik cillott legeltetést folytatnak) kiliágást követnek el, mely 20'
ezer forintig terjedhettő
büntetést
von maga után s ellenük a rendőri
bán tető bírósági eljárás folyamatba,
fog tétetni. Luklcs sk., tb. tanácsnok

Szakszervezeti hirek

Az Ipari Vásár O y j f g
feleionszáma
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Oszlopnál^

vasgerendákat és
tapétaajtókat/
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Nyhttér*)
Feleségemtől, Kószó Józsefné sz
Gejer Krisztinától
különváltál:
élek, érte semmiféle felelősségét
nem vállalok.
Id. Kószó József VUmoSzcged, Veresács-u. 7.
*) E rovatban közöltekért sem a
szerkesztőség, sem ti kiadóhivatal felelősséget nem vállal.
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TÖBB nyelvet beszélő férfi bizalmi
állást vallal. Jelige »Nyugdijas vagyok*^
GYERMEKSZERETŐ intelligens magá-'
nyos nő liázvczetőnőnek perfekt német tudással esetleg gyermek mellét
ajánlkozik, özv. Asztrab Jánosné Kistelek, Árpád-utca 12.
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JOBB férfinek, vagy nőnek, esetleg
házaspárnak is tiszta bútorozott szoba
kiadó. Hétvezér-u 12, L é. jobb 3.
KÜLÖNBÉ JÁRATIT bútorozott szoba
kiadó magányos ur részére. Polgárutca J 8.
_
SZÖBA-kon yhás, speizos
lakásomat
elcserélném' kettőszoba, fürdőszobásért. Jelige »Május«.
BELVÁROSI háromszobás lakásunkba
befogadnánk tanulóleányt, dolgozónŐf
esetleg ebédkoszttal. Jelige »Jutányosan«.
- •
, **
K i a d ó vagy átadó föbérleti lakását
jelentse be. Jól kiadom. Lakáscserék,
üzlethelyiségek, bútorozott szobák kiadók. Lakásügynökség, Kölcsey-u. 10,
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ÉJETIIÜ müfogak, fogtömés, foghúzás felelősséggel, olcsó árban. Ráca
Géza fogász, Mikszáth Kálmán-u. 12k e r é k p á r o s o k ! Figyelem!
Angol
nyersgumíragasztó újra kaphafó. Vidra-utcai kerekpárósnáí. Üveget fessék
hozni.
UJ gyorsiró- és géplrótanfol vamok
kezdődnek Mayer Lujza iskolájában.
Dolgozóknak esti órák. Külön gepirástanilás. Ipartestület, Horváth Mihályutca 3.
HOZOTT anyagból fazonmunkát, elsőrendű kivitelben: Kovács Antal uri«
szabó, Kelemen-utca 7.
PUSZTAI Ödön müasztalosnál fogaskerék- és öntőmunták készítése. Hajnóczi-utca 4.
Felelős szerkesztő: GARDOS SANDOJI
Felelős kiadó: KONCZ LASZLÖ
Kiadja a
HÍRLAPKIADÓ KFT
Szerkesztőség: JókaJ-ufca 1.
Telefon: 493 és 103, nyomdai svsr
kesztőség (este 8 órától): 873
KiadóhfvafaT: Kárász-utca fl.
A HÍRLAPKIADÓ KRT N Y O J f l f l

