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Tervszerű munkaközvetítést!
A tőkések spekulációja következtében a stabilizáció idején is igen
t sok dolgozni vágyó munkás került
az utcára. Az ilyenformán kenyértelenné vált dolgozók nap-nap ufán
nagyobb számban keresték fel a
munkaközvetítő hivatal,t abban a
reményben, hogy előbb vagy utóbb
í sikerülni fog, állandó foglalkozást
találniok. Közben teltek a hetek és
hónapok, a munkanélküliek száma egyre szaporodott és ezzel párhuzamosan nőtt a dolgozók elége-'
v detlenaége is. A fokozódó elégedetlenség ellenére
fölkerüli az elmúlt rendkívül
kemény téli hónapokat nagyobb megrázkódtatás nélkül
átvészelni. Sikerült a nehézségek nagyrészét legyűrni és
ez a tény elsősorban a kommunista városvezetés céltudatosságát bizonyítja.
' Szegeden a hosszú téli hónapok
alatt a közmunkák kereteit a többi városokat messze túlhaladó mértékben sikerült kiszélesíteni. Ezek
a közmunkák közel ezer emberi
.foglalkoztattak, biztosították szá
mukra ,ha mást nem is, a mindennapi kenyeret.
Az inflációs idők utáni esemé:-je':st tárgyilagos szemmel figyelők elölt egyre nyilvánvalóbbá kellett, hogy váljon az, hbgy
a város vezetőségének kezdi
ményezését egyáltalán nem támasztja alá a magánosok törekvése.
A torony alatt tartott ankétok sikertelensége, a gyárak tulajdonosaihoz küldött felhívások meddősége természetesen nemGállhatott
ki megnyugvást a munkanélküliek
körében, akik egyre "határozottabban, égyre erélyesebben követelték'
az állandó munkaalkalmak megteremtését.
A munkaközvetítő hivatal helyisége előtt naponta ' sokszáz ember
áll, bizva abban, hogy közvetitikbizva abban, hogy munkát kap,
munkát, ami a mi
számunkra
egyet jelent a kenyérrel, az életteL
A munkanélküliség nyomort, a
nyomor elégedetlenséget szül és az
elégedetlenség yossz tanácsadó. Az
elégedetlen embert könnyű a munkaközvetítő hivatal ellen hangolni,
könnyű ugy feltüntetni, mintha a
bajnak okát kizárólag, a munkaközvetítő hivatal által végzett munkába kellene keresni. Természetesen erről szó sincs, a munkanélküliségnek, a társadalmi nyomorúságnak kútforrása sokkal mélyebben gyökeredzik. Mégis, ha
tárgyilagosak akarunk lenni, meg
kell állapítani: ha

ta. A munka ma már hivatássá ma- szemük láttára helyeznek el plyagasztosult, még fikkor is, ha a dol- nokat, akik néha még fizt is elmuakarók egy jelentős része lasztják, hogy a munkaközvetítő
Illetékesekkel együtt dolgozva, mgozni
a méí!
tetveket készitseiTa d o K ó k
I " u n k a nélkül áll., vagy 89 hivatalban előjegyeztessék magokat. Az ilyen és ehhez hasonló álfiüéres ó r
foglalkoztatására. Tervet ké~
j * ^ r t kénytelen izzad- lapotok megszüntetését joggal várszitsenek annak a megakadá- í
Is á rT L
. T l t ^ t ^
^
iyozására, nehogy a meglévő
í?, a n á , 1 / a bányászni a föl-1 ja él az inflációs klók alatt és a
de
a
T sza
kevés munkaalkalmat érdem-,
,'
frteruleteroL
[stabilizáció óta is annyi áldozatot
teienek foglalják el
munka már hivatássá magasz- , hozo dolgozó nép. Elvárja már
tosult és ezért érthető azoknak ! csak azért is, hogy megerősödhesA hiunka ma már kiemelkedett! a dolgozóknak az elkeseredése, akik sen a demokrácia rendjében, ereabbói a tnélvségbők melybe a hor-, már hónapok óta hasztalan vár-1 jében és igazságában való hite.
thysta uri Magyarország Jfaszitot- ják 'elhelyezésüket és ugyanakkor I

fl Gazdasági Főtanács gondoskodik, hogy
a közszükségleti cikkek és munkabérek közötti arány oe rosszabbodjék
A gyáripar kérésé* az árak felemelésére elutasították — Olcsó műtrágyát
és ve'őmaghitelt kap a gazdatársadalom
(Budapest, május 14) Vas Zoltán
miniszterelnökségi államtitkár, a Gazdasági Főtanács főtitkára szerdán
sajtóértekezleten ismertette a Gazdasági Főtanács szerdai ülésén hozott
fontos döntéseket:
A GF erélyes intézkedéseket foganatosat a drágasági tünetek megszüntetésére. A kf.raiáuyZut kí.tönó., saiyt*
helyez arra, hogy

ügyi megszorításokkal egyidőben viszont más vonalon a GF egyfelől az
export erőteljes megszorításával, másfelől az import szorgalmazásával gondoskodik az árufeleslegekdpLacradobásárél. Igy már

összesen 50 vagon kukorica, 12
vagon napraforgó és 80 vagon
UH esve tőmagot oszt ki október
l-ig hitelbe.

A mezőgazdasági iparnak olcsó műcsütörtökön megkezdik 600 va- trágyával való ellátása céljából 10
e/'T tonna nyers foszfátot ho-.a'nl: te.
ga:. t'JiMt kiata'ását. an«!l
rüFi Csehszlovákiából behozni. Erre a GF a devizát rendelkoaésra
>iár ki is ment a rendelkezés bocsátotta.
a liö/szfjkyéjflétt r & l d í és a
200 vagon kiutalásáról, amiből
A GF az alumíniumtérmeflés. fokomunkabérek közötti arány swn150 vago:«f a vidék kapott.
zása és fejlesztése érdeköben háromm-esetre sem rosszabbodjék adtagú bizottságot küldött ki széleskörű
dig sem, amiig a hároméves terv- Ugyancsak gazdasági életűnk szilárd- felhatalmazással. A gyárakban mind
ságát
támasztja
alá
az
ezüst
foringazdálkodás során t r az arány
tosok forgalombabocsátása. Egyidejű- nagyobb és nagyobb szénkészleteket
ar. életszínvonal javára fog ala- leg
utasította a GF a gazdasági rend- tárolnak. A helytelen tárolás követkulni.
őrséget és az áretlenőrző hatóságokat keztében meglehetősen nagy minőEzért a GF az ősszel aJfcaímázott rend- az egyes iparcikkek indokolatlan drá- séri veszto.ség keletkezik. A GF 10.000
szabályokhoz hasonió szigorú pénz- gításának erőteljes kivizsgálására. Kü- forintot engedélyezett három pályaügyi és hitelpolitikai megszorítások lönösen behatóan fosfják ellenőrizni díj megjutalmazására, amelyek éhben a kérdésben sikéres megoldást
foganatosítását határozta el. A pénz- a szövet-, textil- és bőrárakat.
tartalmaznak
A GF elhatározta, hogy azok ar
Rövidesen megjelenik az adópengő valorizálásáról szóló tisztek,
akik nem a magyar állam'
megbízásából vannak külföldön, elrendelet
vesztik a járandósághoz való jogoA GF külön bizottságot küldött ki,
kishaszonbérlőknek az országos sultságot, ha augusztus elsejéig nem
amely a gvapjuárak kérdését ujabb
S
termelést miniszteri biztos utján térnek haza.
tüzetes és gyors felülvizsgálat alá
veti és amelvnek megoldást kell találnia a belföldi juhtenyésztés előmozdítását anélkül, hogy a gyapjú
készáruk árában bármilyen emelésre
lenne szükség.

Tiszteletben kell tartani
a népek által helyeselt rendszereket

A GF a gyáripar kérését az árak
felemelésére a fe£batároizottal»ban visszautasította.
A GF felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a szakminisztériumok bevonásával dolgozza ki a pengő-forint valorizációs táblázatot. Mintán ilyenmódon a valorizáció felé általános vonatkozásúiul is megtörténtek az első
lépések,
elhárult az elvi akadály az adópengöbelélek valerizátásáiiafc útjából ls. Ezért az adópengőbeté« tek valorizálására vonatkozó rendelet rövidesen a lutuozier tanács
elé kerül.
A GF hozzájárult ahhoz, hogy az
állami mérnökök és műszaki alkalmazottak pótdíjban részesüljenek. A pótdijakat azonban teliesitményrendszer
szerint fogják megállapítani. A legjobb teljesítményt nyújtó műszaki alkalmazottak pótléka a lörzsfizetés 50
százalékát is elérheti.

a tőkések egyrészét a demokrácia gazdasági rendje iránt
érzett gyűlölet akadályozza uj
munkaalkalmak megteremtéséÍren, akkor a munkaközvetítő
hivatal tevékenységét a tervszerűtlenség jellemzi.
A munkaközvetítő hivatal fontos
Szerve a demokráciában és igy feladata nem merülhet ki abban a
tisztán technikai feladat elvégzésében, hogy a néhány sjáz, vagy
Kormánytámogatást kap
ezer jelentkező közül — nem mina gazdatársadalom
dig fi. legszerencsésebb módon —
A GF minden intézkedést meghoz
kiválassza azt a néhányat, akik számára munkaalkalom
kínálkozik. a mezőgazdaságii termelés fokozására.
Ennél a pusztán technikai feladat Ezért elhatározta, hogy
a még parlagon maradt terűtemegoldásánál sokkal fontosabb az,
tek megművelésére váfla&ouoé
hogy az arra

A „Pravda." értékes kommentárt
beszélgetéshez

Iázott

a

Sztátin-Stassen

Moszkva, május 14.) A Pravda I A Sztálin által adott interjút^
nemzetközi szemléjében irja: A két amelyet Európa és Amerika halakülönböző
gazdasági
rendszer' dó szellemű közvéleménye is elisegyüttmüködéséről szóló Sztálin— mer, a békeszeretet és az együttStassen-beszélgetés az utóbbi idők működésre való törekvés hatja át.
legfontosabb eseményei közé tar- Ez a nyilatkozat leleplezi azokat,
rendszereket
tozik. A világ most újra meghall- akik ma reakciós
hatta Sztálin szabatos magyaráza- akarnak ráerőszakolni a népekre,
tát a szovjet külpolitikáról. Az de ugyanakkor a Szovjetuniót próegyüttműködéshez nem szükséges, bálják azzal vádolni, mintha a mahogy a népeknek egyforma rend- ga rendszerét más országokra akarszerük (legyen. Tiszteletben kell j ná rákényszeríteni,
tartani a népek állal
helyeselt
rendszerekel. Együttműködés csak
ezzel a feltételi© lehetséges. Ezeksztrájk
ben a főbb pontokban foglalható Terjed a szimpátia
össze Sztálin nagyjelentőségű nyiSpanyolországban
latkozata. „.amely éppen idejében
hangzott él. Az utóbbi
időben
(Páris, május 14) Bilbaóban 25
ugyanis bizonyos kapitalista körök ezer munkás sztrájkba lépett, hogy
részéről Myan irányzat mutatko- tiltakozzék a május 1-i sztrájk résztzott, amely azt bizonyítja, hogy vevői ellen alkalmazott megtorlások:
megfeledkeztek ezekről a tények- ellen. A hatóságok "terrorra,1 feleinek
ről. Csak ezzel magyarázható, bogy és már többszáz munkást lelartózk. Május
egyes kapitalista országok reakciós provokációikat
okációkat terveznek Bilbaóban.
erői sáját politikai eszméiket más Tüntetéseket
rendeznek, amelyen »a
államokra ráerőszakolni töreked- baszk munkásoknak Franaóhoz való
nek anélkül, hogy ezeknek az or- hűségét* kívánják hirdetni. Katalászágoknak kívánságaival és érde- nra több városában kisebb sztrájkok
vannak béremelésért.
keivel törődnének.
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H a g y Ferenc miniszterelnök
Svájcban
(Budapest, május 14) Na*»y Ferenc
tninjnZterotnök szerdán délután há•noraheti pihe misre külföldre utazott.
A miniszterelnök egész szabadságidejét Svájci)an tölti. Távollétében Rákocd Mátyás miniszterelnőkhelyettes,
áUammlnisctor helyettesíti.

Nyersvastermelésank
négyezer
tonnával
emelkedett
{Budapest, május 14) A Nehézipari Központ közlése szerint a nehézp a r i vállalatok nyersvastermelése áptílis hónapban ujabb 4000 tonnával
emelkedett. Márciusban 22.646 tonna
nyersvasat termeltek, ezzel szemben
az áprilisi termelési eredmények már
26.206 tonnát mutatnak.

I aépöovfiszség letartóztatta
a makói Kisga dapért laplanak
felelős szeikesztójét
(.Szeged, május 14) A makói államrendőrség politikai osztálya őrizetbe
vette és bekísérte a szegedi népügyészségre a makói kisgazda sajtóorgánum felelős szerkesztőjét, Vass
Imrét ós ifj. Puskás Antal kisgazdapárti korifeust. A Délvidéki Független
flirlapbau még a mull év novemberében usEltó hangú közlemény jelent
meg a demokratikus rendőrségről, ez
év májusában pedig egv ismeretlen
•Zs« úrral szállt i>olémúű>a( s a közel
egyoldalas cikkben szidta és rágalmazta a demokráciát. Az előállított
Vnss jlmro felelős szerkesztő vállalta
a Cikk szerzőségét s előadta, hogy
az adatokat ifj. Puskás Antal szolgáltatta, aki ugyancsak beismerő valloJinást tett. A népügyészség elrendelte
Vass Imre felőzetes letartóztatását,
tnig ifj. Puslás Antal szabadlábon

védekeask.

Egyévi börtönre ítélték
a kommunistákat gyaláző
kisgazdapárti fö.itkárt

árak felemelését kérik. A walthetí
közellátási értekezleten ti MKP kiküldöttje felszólalt ez ellen a .kívánság ellen, mert a dolgozók uiqfynószie
meg a jelenlegi árakat sem tudja,
megfizetni. A rivast-tni értékedeten
((Budapest, m á j u s 14.) A Szak- ! sokat m i n d e n 5 m u n k a v á l l a l ó n á l Bedő Kálmán a MKP lumíJxiu isméi:
szervezeti Tanács á munkáltatók- többet foglalkoztató
m u n k á l t a t ó hangsúlyozta, hogy
hoz, az üzemi bizottságokhoz és a köteles az előirt f o r m á b a n a Szak'méltánytalan a hnidparamláulli!
bizalmiakhoz az álábbi felhívást szervezeti Tanácsnak junius 10-ig
ez a követelése, meri a puratetfi beküldeni. Azok a m u n k á l t a t ó k ,
bocsátotta ki:
ság behozza eladásra a vagőáSIto-'
tokat, de a beszerzőik' »en» vem• F e l h í v j u k az érdekeltek figyel- akik nem tartoznak érdekképvisenek elég fáradságéi •eagobtotá
érdekképviseletük
m é t , hogy a második negyedévi lethez, illetve
Bedő Kálmán éUente ^zavnwitit
bérkimutatások 17, 18, 19, 20 bér- nincsen, bejelentési űrlapot a munannak a javaslatnak, láegy MUSa
hetekről, illetve a
havifizetéses kavállalók létszámának megje'öiése
bizottságot alakítsanak* a (kérdési
munkavállalóknál, m á j u s hónapró' mellett a Szakszervezéti Tanácsnál
felülvizsgálására, mert — i w l
esedékessé váltak. A bérkimutatá- igényelhetnek.
mondotta — nem keutdlbelSntk el
sokat, illetve a fizetési kimutatásoezáltal esetleges wmxvM.oéüfí!>.
amely mindenki ppeai a MpcmUk
' érdekei ellen lennie.

H Szakszervezeti Tanács felhívása
a munkáltatókhoz

n koal c ós pártok a jövő héten foglalkoznak
a M t P javaslatával a Nemzeti Bank
államosítására vonatkozóan
(Budapest, m á j u s 14.) A koalíciós
pártok kiküldöttei a
hároméves
terv tárgyában kedden folytatták
tanácskozásaikat. A pártközi értekezlet elhatározta, hogy a jövő héten a hároméves terv gyakorlati
végrehajtása előfeltételeinek biztosítását teszi vizsgálat tárgyává, nevezetesen egyrészt a terv végrehajtásához szükséges állami szervezet
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M:» premier!
Müsortorlódás miatt csak 4
napig játszuk a
legújabb
amerikai világfllmet

R ö v i d e s e n Németország
orosz megszállási
kerülnek
az elhurcolt
magyar
javak
„ (Budapest, m á j u s 14.) A Frankfurtból hazaérkezett dr. N y á r á d i
Miklós pénzügyminiszter
megbeszélést folytatott Sviridov altábornaggyal, a magyarországi szövetséges ellenőrző bizottság elnökhelyettesével. A megbeszélés során szóbakérül lek azok az elhurcolt javak,
amelyek m é g , m a is Németország
orosz zónájában vannak. Sviridov
altábornagy közölte, hogy
az ausztriai orosz zónában fellelhető magyar értékek hazahozatala
befejeződött.
Most
sorra kerülnek azok a nagy
értékeket képviselő gyári berendezések, nyersanyagok
és
egyéb javak, amelyek a klhureolás során Németország keleti
területére kerüllek.

szerdai

Bedő

közellátási

Elüad4sok: 4, 6 $s 8 érakor.

övezetébőt

is

haza

Az orosz részről kapott jóindulatú közlés és a kilátásba helyezett
segítség után most m á r a magyar
hatóságok feladata a hazaszállítás
előkészítése. Ezért a pénzügyminisztérium felszólítja mindazokat
a vállalatokat és egyéb érdekelteket, akiknek ezeken a területeken
elhurcolt értékeik vannak,
hogy
m i n é l részletesebb adatokat
bocsássanak sl pénzügyminisztérium
illetékes Osztályának rendelkezésére. Ezeknek az adatoknak alapján
indul meg jigyanis az anyag számbavétele, felkutatása, összegyűjtése és végül hazaszállítása. A pénzügyminisztérium külföldre vitt magyar javak ügyosztálya a postatakarékpénztár központi épületében
(Budapest, V.,. Klebelsbcrg Kunóutca 4„ II. em. 3.) van.

értekezleten

a MKP kiküldötte ismét tiltakozott
a húsárak felemelése ellen
Kálmán
követelte
az elkobzott
tejeskannák
visszaadását
és a beszolgáltatáson
felüli tejmennyiség
szabad
forgalmát — Többezer
cipőialpatatvány
érkezeit
Szegedre

(Szeged, május 14) A szerdai közellátási értekezleten, a városházán
Simon József közellátási tanácsnok
bejelentette, hogy "folyamatban van
a búzadara kiosztása a csecsemők
részére. Közölte, hogy május 8-ig
az
ellátatlanok
száma
Szegeden
84.838 volt és számuk azóta is növekszik tanyai viszonylatban is Ezzel
szemben a" közellátási minisztérium
mégis csak 79.000 személyt vett számításba. Sürgős közbelépésre van tehát szükség, hogy minden ellátatlan
megkaphassa az őt megüléB fejadagokat. Közölte Simon tanácsnok a továbbiakban. hogy megérkeztek Szeidre a oipőtalpiitalványok, mégpedig
500 férfi-, 2500 női és 250 gyermekcipőhöz való utalvány. Az utaí-7
j ványok igazságos elosztása igen nap
] gondot okoz. a bizottságnak. A kérdésben több javaslat hangzott el. AsMagyar Kommunista Párt kiküldöttje,
Bedő Kálmán és a szakszervezeti ki-

f

Egaólikumt
Szerelem!
Izgalmas kémfilm!
Főszereplők:
derek
farr
.mártiia l a b a r r
Azonkívül: I I I R A D O .

felállításának kérdését fogja tár
gyalni, másrészt tárgyalásra tűzte
ki a Magyar K o m m u n i s t a Pártnak
az á l l a m i tervbank felállítására, valamint « Magyar Nemzeti B a n k
államosítására vonatkozó javaslatait.
A pártközi értekezlet legközelebbi ülését kedden, m á j u s 20-án dél
után tartja.

Az ausztr a' orosz zónában fellelhető magyar
értékek hazahpzafala befejeződött

(Mutó, május 14) A szegedi ötöstanács Makón tárgyalta Csontos János, a Kisgazdapárt csanádmegyei
nzorvezeténejc főtitkára ellen izgatás
büntette miatt folyamatba tett bűnügyét. A főtitkár ur Makón a Murvai- '
vendéglőben durván szidalmazta és
•fenyegette a kommunistákat és szociáldemokratákat is. A vádlott a szerdai főtárgyaláson ittassággal védekezett és tagadta a kijelentések megtételét. Tagadásával szemben a klliallgatott tanuk igazolták a vádiratban foglaltakat. Dr. Lippay László
uépügyesz vádbeszéde után az ötös- A
Nanács egyévi börtönbüntetésre itélte
a Kisgazdapárt csanádmegyei főtitkárát. A népügyész súlyosbításért, dr.
Jeaernicriiy Ákos védő felmentésért
fellebbezett.

Fizess elő
a Délmagvarországra

Csütörtök, .1947 ittójits .15

M e g n y l l l

küldött. Kiss Mihály egyöntetűen hangoztatták, liogy a szakszervezet segítségével a legjobban rászorulók részére ^sszák ki az utalványokat, mégpedig ugy, hogy mindegyik üzem terjessze elő, kik azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Ezenkívül bizonyos számú munkanélküli
számára is kérték az utalványok kiosztását. Székely László, a DIKSz
főtitkára a súlyos anyagi helyzetben
levő kisiparosoknak és kiskereskedőknek is kért utalványt, Aczél Alfréd
hasonlóképpen a rászorultaknak ^íz
üzemek által történő előterjesztése
mellett szólalt fel. Végül is ugy döntött ? bizottság, hogy kibocsatja az
üzemeknek a felhívásokat errevonatkozóan és utána határoznak arról,
kik kapják meg az utalványokat.
A kereskedelmi és iparkamara kiküldöttje a husiparosok kérését terjesztette elő, amelyben a nehéz beszerzésekre való hivatkozással a hus-

Bedő Kálmánt a Iegi»j£y©M) niwev
szakisát fejezte k® a watMtasiter:nm rendelete mifartu, srmoiy effIen joggal tagolódik a paNNMhsá«. Ilaiígsulyozta, tonflty a K«imv
munista Párt Javaslatára mám 1
egyszer TeBratol tartéateb, begy
a beszolgáltatásén felüU Imfomrwynytséggel a gazdák szabadon rewifeíkezhessenek. Sérel«we«»dá( iksv
látta az1 is, h o g y ai leijewötow] a
razzia alkalmával eiítaiitanfóiVi a
kannákat sok esethem aaéMS,
hogy nevüket feffitfáU wfeuh A
tejeskannák minél eMHM dhMstadását kérte a inlajdoBteM&t
mára.
Keller Tivadar tanácsnefita fcüaőite,,
hogy egyelőre a razziákat bofw&ntelte a minisztérium ós a fciöaoü napokban várják Budapestről a végleges határozatot. SJmon tanrtwmok
jelentette, hogy a május cieióti tartott tejcllenőrzés során "43WJ liter
tejet hoztpk be Szegedre ós r u m é i ,
hogy ismét zavartalant.}! toíytaWWSIte
a tejbehozatal.

Kanada szorosateSiaai mm
baráti kapcsolatait » Szíiwpf'
^
unióval
(Moszkva, május 14) a tttdfttoal

szovjetbarát társaság most tartottá
évi nagygyűlését Ottawában a kanadai szakszervezetek, |kíIítíK'tii, társadalmi és kulturális szervezetek kiküldötteinek részvételével. A fölszólalók hangoztatták, hogy Kanada és
a szovjet nép barátsága la eadsodjk
világtiáboruban a fasizmus ölteni közös küzdelemben született xtteg ós
azóta is erősödött. A l»áb<iiu titán
a két nép baráti kapcsolataöuaik alapja
annak a felismerése, hagy a (győzelem
után minden erővel őssao (kell fogai
a szikírd, demokratikus elvében alapuló béke megvalósítására, valamint
az uj támadás és háborús feqjegetéS
elhárítására.
x Legdivatosabb váwz«a Msptiimék, selymek, színes teíiváaanak
érkeztek J o ó Sándor Tisza Lajoskörut, Mikszáth Kálmán-nica sark á n lévő üzletébe. Kirakatahoban
megtekinthetők. Pontos és figyelmes kiszolgálás.

A Szegedi Újságírók és
Művészek O t t h o n a
néhai
elnökének

Gárdos Sándor
emlékére m á j u s 16-éiv Beateken délben 1 órakwr a
városháza közgyűlési leimében

gyászUözgyülésft

a

Hungária felújítót! kerthelyisége
Tánczenét
a Hungária
Regi jóhirü
konyha

Csatlakozott felszólalásához ki'* M i hály is a szakszervezetek nevében,,.
vaJamint .lz MNDSz fcáküktöttje. A
megjelenték azonban mégis leszavaz
Iák őket és kivizsgálja a tmstpari
szakosztály kérését. A határosat £).
Gazdasági" Főtanács legutóbb hnzotf
rendelkezésével ellenkezik.
A kedden lezajlott tetrastóia ffc
éJénk megbeszélést váltott ki. Dr
Toldy Miklós rendöríő.haduswy közölte, hogy a közellátási iiuniszté
riumból kaptak utasítást a raadla végrehajtására.

Jazz

szolgáltatja
Jó
italok

tart, melyre az O t t h o n tagjait, a demokratikus pártokat, a hatóságokat, testületeket ezúton hivja meg na
Ujságiróotthon vezcMJsöge.

^xLMáOKA&iiasaxfe
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Mit jelent a vagyomSézsma

Meddig még ? . . .

a parasztság szempontjából
Falusi viszonylatban is megvalósul az igazságos teherviselés
A p i r a s í i b i d o b l i kilencven
A vagyondézsma Magyarországon
először viszi át a gyakorlatba azt
az elvet, hogy a közterheket rakják
elsősorban a vagyonosabb úé legek
vállára. Ebben a szell emben döntött a nniltheti pártközi értekezlet,
a hároméves terv beruházásának
fedezésére elfogadta a
vagyondézsniát s közösen megállapodtak
abban, liogv a
vagyondézsma
50.000 forintnál kezdődik. E vagyonérték határ vonatkozik iparra,
kereskedelemre, s paraszti birtokra egyaránt.
Mert mit is jelent a vngyondézsjhla á .parasztság szempontjából?
Azt. hogy
az a gazdálkodó, akinek földje,
gyümölcsössel, szőlővé', házzal
és felszereléssel; együtt összér-'
lékben meghaladja az 50.99!)
forintot, tehát a gazdagabbak,.
.— vagvondézsmál fognak Tlzcl-

százaléka

nem esik vagyondézsma

a kétmillió parasztbirtokos közül mindössze 50—6y.flq0 birtokot fog érinteni a vagyondézsma rendelet.

Ez azt jelenti, hogy 100 paraszti
birtokos közül-alig J<etlő-három
esik a vagyondézsma alá. Azok,
akik gazdaságilag erősebbek s válluk ugy is elbírja a Eerheket!
A mi pártunk nemcsak a vagyondézsma kérdésben, hanem a
beszolgáltatásnál is isméte'ften bizonyságát adta,' mennyire szivén
viseli a kis- és' középparasztság
érdekeit.

A MKP

alá

V közellátási miniszter az u j
beszolgáltatási rendclcfbcn a
mi javaslatunk ellenére szá,11lotta le a beszolgáltatási mentesítés határát 8 holdra. m i ezzel szemben vállOzallantT kitartunk eredeti
követelésünk
mellett,

— amelyet Rákosi Mátyás angyalföldi beszédében ismételten hangsúlyozol! -r ,A)ogy ha az idén egyáláltalán lesz beszolgáltatás, 15 holdig pieniesitsék az összes paraszti
birtokokat a terménvbeszolgáltatás
alól

követeli t

Függesszék fel a beszolgáltatási
bírságok behajtását

nj.

a becsületes
parasztembereket
megViszont azok a -földmivesek, aki- Nem szabad
nek vagyona nem éri el az 50.000
büntetni,
mert földjük
nem termett
eleget
forintot — s idetartoznak a
A mult évi beszolgáltatási kö- Sokan kevés terményük
minden
kis és törpebirtokosok, az uttelezettség teljesítéséről a- köze: lá- feleslegét beszolgáltatták, még jógazdák, az összes szegényebb
tási kormányzat'1917 februárjában formán fejadagjuk és vetőmagjuk
parasztrétegek: a paraszti birelszámoltatta a gazdákat és a hát- sem maradt, mégis megbüntették
tokok 90 százaléka ncin esik
ralékban levőkre pénzbírságot sza- őket.
«
vagyondézsma alá.
bott ki. A tavalyi nagy szárazság
Azök között, akik önhibájukon
úiiatt a parasztság ggyrésze önTovábbá a mullhcli pártközi ér- hibáján kivüi nem tudta köteles- kivüi netn tudtak beszolgáltatási
tekezlet azt is kimondotta, hogy
ségét teljesíteni. A bíróságot azon- kötelességüknek eleget tenni* a suban erre való tekintet nélkül, ve- lyos és igazságtalan büntetés nagy
50.000 forint vagyonértéktől
nyugtalanságot keltett.
tették
ki.
függetlenül mentesül a yagyonA Magyar Kommunista Párt áldézsma alól minden parasztA többszázezer
megbírsáláspontja az* hogy
gazda, akinek 15 holdon alul
golt gazda között vannak sokan
van a szántóterülete.
akik bár j ó .termésük volt,
azoknak a 'gazdálkodóknak a
mégsem szolgáltatták be terTermészetesen vannak olyan 15
birságál, akik önhibájukon kl- ményeiket. Az ilyenek példás
holdon aluli birtokosok, akiknek
vül nem tudtak élcgel tenni
megbüntetése feltétlenül szükszőlőből vagy gyümölcsből
a
séges
beszolgáltatás! kötelezettségükbirtokuk vagy annak jelentős része.
nek, fel kell függeszteni és iné Ezekre természetszerűleg nem vo- és rajtuk a bírságot szigorúan be
kell
hajlani.
tányos
esetekben a bírságol el
nátkozik a mentesítés, ha szőlőjük
va
Nem szabad azonban a jőgy gyümölcsösük meghaladja az
kell engedni.
szándéku, becsületes paraszt50.000 forintos értéket. Tudvalevő
embereket megbüntetni
csak
Reméljük, hogy a
közellátási
ugyanis., hogy a szőlőnek és gyüazérl, mert földjük nem terkormányzat sürgősen
orvosolni
mölcsösnek az értéke .többszöröse
mett eleget!
fogja a parasztság súlyos sérelmeit.
a szántóföldnek.
Bővebben lesznek olyan 15
holdon felüli gazdák is —
Melyik
a nagyobb bűnös?
olyan vidékeken, ahol rosszak
a földek s következéskép alacsonyak a földárak s alacsony
a kataszteri tisztajövedclcm is
—, akik vagyonának ériéke
fl
nem éri el az 50.000 forintot.
Ezek szintén mentesülnek a
Tilos legelőre hajtatta béresével állatállományát
vagyondézsma alól.
(Szeged, május 14) Néhány héttel vest és krumplilevest kapott. Gazdpersze ugyanekkor paprikás.
Szegedi vonalkozásban ennek óri- ezelőtt közös cellában két lopásért uramnak
tolvaj ült a Csillagbörtönben. Este, amikor a pihenés ideje elérási jelentősége van, mert homoki elitéit
Csodálatosképpen szabadulásuk ideje kezett, a gazda lefeküdt és megpaföldből 15 holdas gpzda szegény- egybeesett. Katona János vásárhelyi rancsolta, hogy Róbert kihajtsa a tiemben
23 holdas gazdálkodó volt az egyik los legelőterülelre az állatokat és

A magyar demokrácia minden lehetőt elkövet azért, hogy az eddig
háttéri>e szorított munkás- és parasztszármazásu fiataloknak is megteremtse a ['elsőbb iskolákban való
továbbtanulás lehetőségét. Ezt a célt
szolgálják szerte az országba n az.
egyre "jobban e/ősödő népi kollégiumok. Ma is akadnak azonban,
akiknél; fáj. hogy ezek a tehetséges
fiatalok Js iskolákba, egyetemre járhatnak.
Ezek közé tartozik Szegeden dr.
Szentgyörgyi Károly, a nemrégen alakult Pázmány Péter kollégium igazgatója. Kedden délután ugyanis a
rókusi iskolában, a pedagógusok számára tartott „előadása keretében rosszindulalu, hámi- képet festeti a népi
kollégiumokról és a minisztérium állal előirt vázlattól eltérően, a maga
érdekeinek megfelelően beszélt erről
a fontos kérdésről, Kijelentette, hogy
kétfajta kollégiumunk van ma az országban. Egyik szerinte az úgynevezett népi kollégium; amely tömegembereket nevel és a pártok számára
képez propagandistákat. A másik pedig a Tildy -Nagy Ferenc-féle kollégium, amely olyan egyéniségeket nevel, akik nem fogják 'végre becsapni
a népet. Szentgyörgyi Károly ur arról
elfelejtkezett megemlékezni,, hogy éppen a NEKOSz keretébe tartozó népi
kollégiumok étén áll Tildy köztársasági elnök és mellelte Rákosi Mátyás,
Nagy Ferenc, Szakasils Árpád. Veres
Péter vezetésével valamennyi demokratikus párt. A népi 'kollégiumokat
éri támadással tehát egyben ezeket
a demokratikus pártvezéreket és magát a köztársasági elnököt is támadta,
feltételezve róluk, hogy hajlandók
ojlyan szervezet élére állni, amely •
ne* n a nép érdekeit szolgálja.
A továbbiakban is á iegminősitheletlenebb hamisításokat tálalta a
hallgatóság elé. de arról ismét nem
szólt, bogy amig a népi kollégiumok
ingyen tartják el a népi származású
fiatalokat, addig az ő vezetése, alatt
^llé szegedi kollégiumban száz forintot vágnak zsebre havonta egyegy kollégistától.- Ennék bevallásával
mindeneseire érthetőbb lett volna
Szentgyörgyi ur ádáz nekikeseredése
a népi kollégium.jk ellen és ön reklámozása saját kollégiuma érdekében.
Megütközéssel tapasztaljuk, hogy még
ma is akadhatnak a fiatalságnak ilyen
vezetői, akiknek nem ártana egy kissé
mulibeli Emericánás tevékenykedéeeit ,
is felülvizsgálni. Ezen túlmenően pedig a főigazgatóságra vár a feladat,
hogy felelősségre vonja dr. Szentgyörgvi Károlyt ^kilengéséért* és demokráciánknak ez ellen a fontos intézménye ellen indilolt támadása
miatt

Kifosztottak
egy orosházi kereskedőt

(Szeged, május 14) Érdekes rablás
foglalkoztatja a szegedi rendőrség
bünügyi osztályát. Simon János orosházi borkereskedő feljelentést tett a
szegedi rendőrségen társa, Mácsai Antal nevében. A feljelentés szerint
Mácsai legutóbb Alsóközpontra indult
bort vásárolni. Reggel lekéste a gazdasági vasutal és gyalog indult az
útnak. Útközben a Kálvária-uli vámháznál íelkéredzkedett egy ismeretlen
rendszámú, újonnan zöldre festett
MATEOSz teherautóra. Az autó rakományára telepedett, ahol két ismeretlen férfi ült már. Útközben Mácsait
és Róbert Tamás 51 éves alkalmi egész éjjel legeltessen. Hajnal felé egy óvatlan pilíanatl>an leütötte a
Falusi viszonylatban is meg. munkás a másik. A szabadulás előtl aztán Katona felkelt és megengedte, két idegen. Ez délelőtt 11 óra felé
Katona meghívta tanyájára Róbertet. hogy volt cellatársa aludjon egy-két történt Mácsai eszméletlenségéből
valósut a fizessenek
Róbert Tamás elfogadta a meg- órát. És kezdődött az egész elölről. csak este 6 órakor tért magahoz
a gazdagok elve
hívást és együtt mentek haza a sza- Az ötödik nap hajnalán hiába ke- Jánoshalmától öt kilométerre egy erbadulás ulan. Nagy baj kerekedett reste Katona rabtársát. Egy "subával, dőszegély szélén. Nagy ijedelemmel
A vagyondézsma a parasztság azután ebből. A gazda ugyanis nem négy kiló szalonnává! és- egy kilo állapitotiu meg, hogy 4000 forintot
(soraiban is megvalósítja azt azkevesebb munkát követelt, mint hogy oldalassal odébbállt a béres. Felje- tartalmazó aktatáskája hiányzik. A
elvet, hogy fizessenek a gazdagok. az idős ember reggeltől estig dol- lentést teli az egyik tolvaj a másik belsőzsebében tartolt másik 4000 fogozzon. Étkezésre pedig csak bablo- ellen és a rendőrség megindította a rint azonban . hiánytalanul megvolt.
Számításunk szerint
nyomozást.
Két napig kereste Mácsai autón a
Szegeden az egyik rendőrnek a rablókat, de hiába. Igy kénytelen volt
nagyállomásnál feltűnt egy öreg em- visszatérni Orosházára, anol társáMától vasárnapig
ber, aki szorgalmasan hordta az uta- nak előadta az esetei. Közben távsok csomagját Újszegedre és vissza. irat érkezett Szegedről, melyben MáKét amerikai szenzáció egy
Egyszer szóbaelegyedett vele. Beszéd csait felszólították, hogy »szerdán délTelefon: 6—25.
műsorban 1
előtt jelenjen meg a szegedi nyomozóközben kitört az öregből:
— Tudom, hogy engem keresnek. osztálynál*. Meg is jelentek és kideGyerünk hát a rendőrségre, én va- rült, hogy Szegeden' mit sem tudnak
táviratról, de még a rablásról sem
gyok a tolvaj.
VÉGIG SZÍNES amerikai atrakció. Duna Stefi és "Frank
A rendőrségen azután elmondta Ró- érkezett jelentés. A homályos rabMorgan főszereplésével. Ezt megelőzi az izgalmak filmje:
bert'Tamás, hogyan lopta el a subát lás! esetben megindult a nyomozás.
és az élelmiszert. Majd igy folytatta:
— Azért loptam, mert a gazdám
nem adott enni. Mivel láttam, hogy
a gazda lop a szomszédoktól, azt gonIzgalmakkal telitüzdclt vadnyugati história, vakmerő kalandoltam, ha a gazaag embernek szadok. Bátor emberek harca a vad indiánokkal. Hajmeresztő
bad lopni, akkor nekem is szabad
száguldás a hatfogatu postakocsival. :—: Főszereplők:
Kihallgatása után átkísérték az államügyészségre és Róbert Tamás isGEORGE BANCROFFT, JOI1N WAYNE és CLAIRE TREVOlt
mét a" Csillagbörtön lak/ója lesz. Katona János pedig tovább uzsorázhatja
Hőadások: 4, 6, 8. Pénztár nyit: délelőtt 11—12* előadás előtt
munkásait. Vájjon melyikük a na- irodagép Vállataf, SzéchenyMér 7
félórával.
gyobb bűnös?
Telefon 9—41.

A kis tolvaj
meglopta a nagylolvafí

Belvárosi Mozi
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| További 200 könyvtárt most szer- vállalj. A nemzetközi kul'luráilis
Még 1945. decemberében együttműködés szervek mint pl. az
j a kormány elrendelte az. Orszá- UTESCO meleg érdeklődéssel t á .
N é p k ö n y v t á r a i n k k é t h a r m a d r é s z e elpusztult a háború alatt gos Könyvforgalmi és Bibliográ-. mogatják a Központ
munkáját.
fiai Központ újjászervezését,
a Nyugodlan lehet mondani, hogy a
(Szeged,
május
13.) A há- zet a népkönyvtáraknál. 3.500 nép- közelmúltban azonban ez az intéz- demokratikus hatalmak felismerték
ború
Folyamán
igen
ielen- j könyvtárból 1 222 maradt tneg_ a mény, Országos Könyvtári Köz- a könyvtárak kulturális jelentőségét
tős kprok érték szellemi életünk <háború után. Ezeknek átlag 100 pont néven önálló lett és közvetle- Magyarországon és
igyekeznek
bányái!;;, a magyar könyvtárakat.! könyv az állománya. A népkönyv- nül a kultuszminiszter felügyelete mindent megtenni a magyar deEgyrészt a könyviárak
épületei, tárak újjáépítése társadalmi uton alá került. Ez a magyar könyv- mokrácia szellemi életének könyvmásrészt a
könyvgyűjtemények Indul meg. Ennek tudható be, liogy tárak közponli szerve, mely az
tári ellátására.
pusztultak el. A kuljuszkorfnány- a közeli napokban 1000 százköteújjáépítésből
igen
nagy
szerepet
les
(könyvtár
indul
el
a
falvakba.
zatnak a felszabadulás után legfontosabb feladatai közé tartozott
számbavenni könyvtáraink állapotát. Ez a munka még napjainkban
Amig
a dolgozók
éheznek
sem ért véget s a Magyarországon
létesített 400 könyvtár tíjjászyvezésc, könyvekkel való
feliöltése
igen nagy anyagi áldozatokat kiván a kultuszminisztériumtól.
Lapunk munkatársa a könvtárak
o s z t o z n a k a f a l u n a k k i n t a l i
z s í r o n
helyzetéről az alábbi beszámolót
kapta: Magyarországnak jelen pilS ü r g ő s vizsgálatot
követelünk
a jegyző és a közellátás
vezetője
elleni
lanatban tizenöt 100.000
kötetet
meghaladó állományú
könyviára .' (Sándorfalva,, május 11.)) Szeged tudomására hozta a népnek, liogy természetesen nyomban megtette a
van. Ezek közül legnagyobb az. és a szeged környéki falvak dolgo- amikor a dolgozók áldozatot nem szükséges lépéseket az illetékes
egyetlen millió kötetes .könyvtár, zói még, nagyon jól emlékeznek ismerve küzdenek az újjáépítésért felsőbb "halóságok felé, liogy feleaz, Országos Széchenyi Könyvtár. arra a nagyszabású demokratikus (Ugyanakkor a múltból jólismert lősségre vonják a népet kizsákmáEz hazánk nemzeti
könyvtára. megmozdulásra, amikor
Sándor- antidemokratikus magatartású tiszt- nyoló tisztviselőket, elsősorban peEzen kivül a legjelentősebb könyv- falva népe hivatalából való távo- viselők kilószámra hordják haza dig „a jegyzőt és a sándorfalvi
tárak a következők: a budapesti zásra kényszeritette Molnár Dezső a zsirt a jegyző és a közei látisi ve- közellátás vezetőjét.
Pázmány Péter tudományegyetem jegyzőt népollcnes magatartásáért. zető szemérmetlen >-falazása melReméljük,.hogy hamarjpan megkönyvtára 802.015 kötettél, a Ma- Most ismét ahhoz hasonló hangu- lett, sőt segítségével. A sándorfalvi érkezik a megfelelő intézkedés,,
gvai
Tudományos
Akadémia lat kezd uralkodni a falu népén dolgozók, akik már addigjs nagy- amely igazságot szolgáltat SándorKönyvtára 125.000 kötettel és a és meg,kell állapítanunk, hogy is- jából sejtették ezt a minősíthetet- falva népének és eltávolítja hivatadebreceni Egyetemi Könyvtár 400 mét "jogos felháborodásuk követ- lenül lelkiismeretien
visszaélést, lukból azokat, akik neirn a nép
ezer kötettel.
keztében. A jelenlegi jegyző és a jogos felháborodásukban a legna- érdekeit szolgálták, hanem .csak
megtorlást önző, egyéni hasznukat tartolták
Meg k.ell jegyeznünk, hogy a közellátás vezetője ugyanis pana- gyobb .elkeseredéssel,
könyvtárak 03 százalékának állo- mái révén súlyosán megkárosította kövételve "fogadták a bejelentést. szem előtt. Meg kell szűnnie végre
mánya nem haladja meg az 5.000 a sándorfalviakat és hivatali vissza- A lömeg. fenyegető magatartása annak a leheletien állapotnak, hogy
éléseik ügyében a legsürgősebb ki- valóban félelmesnek mutatkozott és egyes urak hivatali hatalmuk tukötelet — mondották.
vizsgálásra
van szükség.
az MKP vezetőinek kellett köz- datában visszaéljenek azzal a jogA magyar könyvtárak gyűjtése
belépniök, nehogy a kisemmizett, gal, amelyei a nép ruházott rájuk,
jóformán minden szakot
érint.
megcsalt dolgozók komoly lépésre mert elsősorban a népet szolgáló^
ü
dolgozóktól
vonják
é!
a
zsírt
Legtöbb mégis az> orvosi ?s hittuszánják magukat azokkal szemben, becsületes köztisztviselőkre van
dományi könyvtár, valamint a jog
Sándorfalván 800 az ellátatlanok ákik az 'őket megillető résztől j szüksége ennek az országnak.
és állattudomány-könyvtárak.
száma, vagyis 800 személynek járna megfosztották. "A Kommunista Párt
A
kultuszminisztérium — a törvényesen előirt
zsirfejadag.
sajnos — nem; rendelkezik ele- Ezzel szemben csak 350 azoknak
gendő anyagi fedezettel, liogy száma, akik meg is kapják renmjndcn könyvtárunkat
segít- desen adagjukat, úgyhogy sok he- Mennyibe
ke fül a Dana — Tisza csatorna ?
hesse. 146 könyvtárnak, vagy- lyen egy ember adagját ketten(Budapest, május 13.) A Magyar rab 30, tömítés 47 kilóméter 33..parlis a könyvtárak 41 százaléká- hárman is fogyasztják. Mindezt elnak a minisztérium nem jut- tűrnék a dolgozók, ha nehezen is, Ifjúság Országos Tanácsa által rende- hMositás 106 kilóméter 22, szivattyútat semmiféle anyagi segítsé- mert tudják, hogy
mindenkinek zett ankét óta minden belpolitikái telep 1 darab 4, kikötők 10 dáráb
gé
kell ma áldozatot hozni, de ezen kérdések iráni, érdeklődő ember tudja, 15, vegyes munkák 16, összesen "350
hogy ez az összeg 350 millió forintot millió forint.
a téren az a helyzet, hojjy
10.000 forinton felülj átalányt csak
tész ki. Azt azonban már kevesebEz a részletes költségvetés arra
11 könyvtár kap és ifTindössze egy
a közellátás vezetője ugyanak- ben tudják, hogyan, oszlik meg ez. mutat, hogy a tervek" már teljeset!
könyvtárt, a Fővárosi Szabó Ervin
kor hivatali bejelentés nélkül íme, a költségvetés:
elkészültek. Igy ma már csak a megKönyvtárt segili 100.000 forinttal.
250 kiló zsirl tárol szabálytaKisajátítás 2800 kat. hold (az ösz- felelő fedezel előteremtése szüksélanul. Ebből a zsjrnieniiyiség- szegek millió förinlban értendők) 8. ges, hogy "a magyar ifjúság tömegei
Ahogy már bevezelőnkban
is
bői azu'án a jegyzővel együtt 10 földmunka '22 millió köbméter 132, megkezdhessék a nagy nétnzeU mű
emiiteltük,, nagy n^fiézsége a makilós
tételekel
osztogatlak hajózsilip 9 darab 90, hidak 34 da-1 jelentős szakaszának felépítését.
gyar könyvtáraknak a
háborús
veszteségük. T u könyvtár teljesen
széjjel j ó pénzért a tisztvisemegsemmisült, 0 majdnem teljesen
lők közölt aki közel van a tűztehát a könyvtárak 4.7 o/0-a. ötven
höz, az melegszik«-elv alapján.
Mindazoknak a pártszervezeteknek, szakszervezeteknek,
százaléknál nagyobb vesztesége volt Olyan tisztviselők is kaptak, akik
üzemi bizottságoknak polgári és katonai hatóságoknak, tes38 könyvtárnak, tehát a könyvtá- a tél folyamán egy, síit több disztületeknekv munkásoknak, jól/arátoknak, akik felejthetetlen
rak 9.5 o/o-ának. Csak 80 könyvtár- nót is vágtak s egész "évre elegendő
férjem, *
nak majdnem 80 százaléka szen- zsírjuk volt otthon. Nem törődvedeti háborús kárt. örvendetes nek természetesen azzal, hogy a
azonban, hogy a leglöbb könyvtár közellátási miniszter rendelőiben
vesztesége nem haladja meg. a 10 tiltja, liogy bármilyen zsirmenytemetésén megjelenésükkel és virágadományukkal lájíjalma^j-ot •— és ezek a veszteslékel nyiségel is az ő tudta nélkül kimat enyhítették,.ezúton mondok bálás köszönetet.
többnyire a könyvállományra vo- osszanak, mint ahogyan nem töözv. Gárdos Sándorné.
natkoznak.
rődnek azzal sem, hogy mit esz
A kultuszminisztérium lendüle- nek azok a sok esetben többgyertes munkával igyekszik a könyv- mekes családok, akiknek nem jut
tárakat újjáépíteni, a 10 teljesen zsir szegényes ebédjükre.
= M a g y a r M u n k á s Dalos Szövetség Délkertllele —
elpusztult könyvtárból^ már 3 újraéledt és 6 uj könyvtár ís keletke- fl MKP ieieptózte a panamái A z o r o s h á z i d a l ü n n e p
a n y a g á n a k
zett. Az épület- és berendezési károk igen jelentős részét már pótolA Magyar Kommunista Párt legták.
utóbbi sándorfalvi népgyűlésen felSzomorúbb és súlyosabb a hcly- tárta ezt a megdöbbentő képet és a T i s z a s z á l i ó n a g y t e r m é b e n 1947 m á j u s 18, d. u. 6 ó r a k o r
1947 május 17- és 18-án este 8 árakor, 18-án délelőtt n árakor mérsékelt K ö z r e m ű k ö d n e k a Szegedet képviselő: Szegedi Altalános, Szegedi
Hazánk, Szegedi M. É. M. O. Sz. Szegedi Kender, Somogyitelepi
helyárakkal a T1SZA-SZALLO HANGVERSENYTERMÉBEN
Munkás dalárdák, valamint a Rendcrzenekar. Belép 1 % e í v é ;,._ torlnl

E z e r k ö n y v t á r a t k a p n a k a í a í v a k veznek.

Sándorfalva reakciós tisztviselői egymás között

díszbemutató munkás hangversenye
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btrdapesH művészek felléptével. «—> Közreműködnek:

K E N Ő O L A J

Szörényi Éva

VACUUM OIL C O M P I N Y R.-T.

a budapesti Nemzeti Szinház tagja, Raská Magda, Fodor János, a
budapesti m. áll. Operaház szó lóénekesei, Éstnádj I)6ra, a budapesti in. áll. Operaház szóló-t áncosnője; Berháfh Gabi operaénekes.
Zongorán kisér: Érsek Márta.
*"
. , i
Jegyelővétel: A Szent István Társulat, Délmagyarország
kiadóhivatalában,
Villatnosluuig, Széchenyi-tér.. Helyárak: esfte 4 forinttól, délelőtt 2 forinttól.
A Szegedi Egyetemi Énekkar

* i i i 25' v e r » e i i y
a Ttsra-száná nagytermébe a
előzően, amely előkészítője

megértésnek.
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május 15-én a külföldi útját mega szomszédos népek közötti barát!

Benzin —
Pelroleum—Gázolaj

íerakata

Telep: Tisza pályandvar, telefon: 7-77.
Iroda: Balcsl Zslllnuzky-nlca 16, lelefów: fi—59

Jómegjeienésü nőket és férfiakat
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Csütörtök, 1947 május 15.

NAPIREND
Csütörtök, május 15.
Nemzeti Szinház: Fél 8 érakor:
SaenHvűnéji álom. Prózabérlet A-8.
Pénteken:'Fé(I 8 órakor: Tosca. (Dinu
Badescu felléptével.)
SMéohonyi Filmszínház: 4, 6, 8 órakor: Teherán.
Belvárosi Mozi: '4, 6. 8 órakor:
Táncos katozók. Hatos l'ogat.
Korzó Mozá: 4, 6, 8 órakor: Kapitány Anny slágereket énekel. Azonkívül: A zöld kakadu
Kamara Bábjáték: -l-kor: Moliiére:
A botcsinálta doktor. (Ebben az évad
baa atomjára.)
Montom r Nyitva 9-tőI l-ig. Pénteken: Zárva.
Somogyi könyvtár: Zárva. Pénteken
nyitva 9-től este 7-ig.
Egyetemi könyvtár: Zárva. Pénte
ken nyitva 8-tól este 7-ig.
latos

gyógyszertárak:

Apró Jenó: Kossuth Lajos-sngárut
69. sz.. Nyilássy A. örök. K. Bobomé: Róinal-korut 22. sz., »Szent
István* gyógyszertár K. Tichy Béla:
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Du
gpnics-feér 1. szám.
oOo
— I « i ijárásjelentés. Mérsékelt ke-

leti, délkeleti szél, kissé több felhő,
egy-két helyen a ddélutáni órákban
záporeső, vagy zivatar. A meleg
tovább tart.
— Helyreigazítás. Lapunk szerdai
számában felelős szerkesztőnk temetéséről való beszámolónkba sajnálatos hiba csúszott be. Dániel György
búcsúztatójának ismertetésénél a következő szöveg jelent meg: »Nem azért lettél hirfapiró, hogy kenyeret
keress, hanem azért, mért tudtad,
bogy a tudatlanságban tartott tömegeket csak igy tudják rabságban
tartáoLe A helyes szöveg a következő: »Nem azért lettél hirfapiró,
hogy kenyeret keress, hanem azért,
mert a tömegeket felvilágosítani akartad, akiket csak tudatlanságban lehetett rabságban tartani*.

—«o>—

A Magyar Kommunista Párt nagyszegedS pártbizottsága őszinte köszönetet mond mindazoknak, akik
gárdossándor
elvtárs,
<pártbizottsági tag. a Délmagyarország felelős szerkesztője
temetésén résztvettek és lerótták
kegyeletüket a demokratikus társadalmat ért veszteségért.
»Nem hal meg az* akit a dolgozó
nép nagy szivébe zártt
Igaz köszönettel fordulunk mindazokhoz,, akik felelős szerkesztőnk
GÁRDOS SÁNDOR
temetésén megjelentek és őszinte
részvétükkel osztoztak tanítómesterünk halálával bennünket ért
gyászunkban
Déktragyarország .szerkesztősége és
kiadóhivatala
—oOo—
—
egyrós. Nagy Sándor, a szegedi Móricz Zsigmond népi kolléjgiuai gazdasági vezetője eljegyezte
Vas Gizellát. (Minden külön ertesités
helyeit.
— Az MNDSz gyennekmatinéfa. Az
MNDSz a Belvárosi Moziban ma délelőtt oagyszabásu gyermekdélutánt
rendez. A hangulatos műsor keretében Szeged kedvenc gyermekmüvészeJ
tépnek fel. A nagy érdeklődéssel várt
előadásra még néhány jegy kapható.
Az előadás fél 11 órakor kezdődik.

Ujszegedi | | l| T n l l A
Vigadóban H I D
I H £1 b
Telefon 9 0 6

— A Nemzeti Parasztpárt ma,

csütörtökön délelőtt 11 órakor Alsóközpooton a Katona-vendéglőtón, .délután 3 órakor pedig Csórván a Tamás-vendéglőben népgyűlést tart. Előadók: Papp János
nemzetgyűlési képviselő és Császár
Balázs megyei titkár.
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itKBivTiinauv*
Ujrafehétel
során elfogultsági
emelt és biróhüldést
kért
dr. Szabó Mihály
ügyvéd

kifogást SZINHflZ tt f P Ü V E S I E T
Ricardo Odnoposoff

Orosz származású, Délamerikában nevelődött. Buenos-Ayresben
kezdte hegedütanulmányait.
Ma
Még ujságközleméronyel sem bq|olyásolható a független Newyorkbim él és a világot járja,
bíróság
mint a jelen kor egyik kimagasló
hegedüvirluóza. Ricardo Odnopo(Szeged, május 14.) Dr. Szabó Mi- ügy elhúzását célozza, azzal az soff,aki hétfőn tartotta nagy érdekhály szegedi ügyvéd ellen a 'felsza- ügyvéd urnák is tisztában kell len- lődéssel várt hegedücstjét a Tiszabadulás uián eljárás indult, mert nie. Gyakorló ügyvéd létére tud- szálló nagytermében, már fellépéa MONE titkára volt. A NOT vég: nia kell, hogy
sében elárulja a Carnegie-ÁValJhoz
ső fokon felmentette azzal az inszokott amerikai művész-fajtát. <5
a
független
magyar
bíróságot
dokolással, hogy alVlONE Szegeden
a 20. század hangszeres virtuóza*
nem
lehet
semtlyen
ténykedés
meg sefh alakult s így főtitkára,
akit kevésbé érdekelnek
kőitől
sel
s
igy
sajtóközleményekkel
sem lehetett.
sem befolyásolni. Biróküldési mélységek, de annál inkább a heIdőközben megkerültek azok a
kérelme az időhúzástól elte- gedű legrafináltabb hangzásba fásai
kamarai közlönyök, amelyekkintve, támadás a szegedi bt és szemkápráztató technikai problémák. Az ő muzsikálása Ízelítőt
ből "kétségtelenül megalapítrói kar ellen.
ad az Újvilág zeneszelleméből. Neható a MÚNE szegedi megalakulásai s az, hogy főtitkárul *fr. Elfogultsági kifogást emel a sze- vét a brüsszeli hegedűs olimpiása
Szabó Mihály ügyvédet válasz- gedi bírák ellen, mert feltételezi, röpítette fel a zenei égboltra. Virhogy a Délmagyarország 16—18 so- tuóz tudása tökéletes. Milstein, Heitották meg,
A népügyészség tehát újrafelvételi ros cikke befolyásolja ítélkezésük- fetz, Jehudi, Menuhin az ő hegedűs
indítványozott a MONE volt főtit- ben. Hogy képzeli az ügyvéd ur, eszményképei, de öncélú hegedükára elleni ügyben s
népbiróság a bírói kar nem a törvények tisz- jálékában csak sziporkázó tűzijátéennek tárgyalását péntekre tűzte teletbentartásával, hanem egy évi kot kamunk, inkább széllemeskeld. Dr. Szabó Mihály időközben távlatban megjelent cikkek hatása dóst, mint tiszta szellemet. Távol
biróküldési kérelmet nyújtott be alatt ítélkezik? Ennyire becsüli áJl a nagy klasszikus stilustóP, amit
azzal az indokolással, hogy 1946 csak a bírói esküt? Vagy az »idő- ezt mindjárt Corelli La Fotó-jányarán két szegedi sajtóorgánum, nyerés éíelnyerés* elv szem előtt rnak párfőmös Kreisler átiratában
köztük a Délmagyarország is, nem tartásával inkább támadja a bíró- érezhetünk. Bach g-moll Adagis és
a ielmentő ítéletnek megeflelően ságot? Ez a védekezés azonban Fugá-jában is a n?)bilis hangot és
a szólamvezetés sima elegánciájál
kommentálta az ügyet, ezért a bí- visszafelé is elsülhet.
róságra befolyással bírnak. A kéAmennyiben a NOT nyilvánva emelhetjük ki, de nélkülöztök a
relmet a népbiróság döntés végett lóan alaptalannak talá'ja á biró- muzsika belső feszültségét és a kifejezés grandiozitását. Paganfnl-WHfelterjesztette a NOT-hoz s a ptó- küldési kérelmet (elfogultsági kifo- helmj
D-dur hegedűversenyében az-*
gást), a bíróságnak módjában áll
tekí tárgyalást elhalasztotta
után
teljes
szépségében bontakoHogy ez az elfogultsági kifogás pénzbírsággal sújtani a vádlottat zott ki ez a káprázatos hegedüaz
ügy
alaptalan
elhúzásáért.
mennyire alaptalan s csupán az
játék a színek csillogásával, a dallamivek kecses rajzával, a ritmus
az
— A Gyermekbarátok Egyesülete páratlan rugalmasságával és
— Straub Brúnó előadása a Meegész
előadás
utolérhetetlen
kőnydikuskörben. A Medikuskör 13. tu- 16-án, pénteken délután Q órai kez- nyed szárnyalásával. Frenetikus sidományos ülésén 17-én, szombaton dettel vezetőségi ülést tart az egye- kerre
volt ennek' a számnak. A szüdélután 5 órakor előadást tarta- sület helyiségében, Vörösmarty-u. net után
következő virtuóz daranak: Straub Brúnó egy. tanár: Fe- 5. szám alatt.
bok sorát Sarasate fülledt levex Árverési hirdetmény. Szeged gőjű
hér jesynthesis. Eisner Anna: A
spanyol tánckölteménye,
a
folsav szerepe az anaemia perni- város Árverési Csarnoka május Habanera
nyitotta meg. A hangciosa therapiájában.
17-én délután 4 órakor — önkén- verseny csúcspontját
a
tes — árverést tart (Nádor-utca 2. katalán Mompou-nak jelentette
^Fiatal
14-t
— A MKP Belváros I. szegény szám alatt) a Városi Zálogház higyermekeket vendégelt meg. A Ma- vatalos helyiségében. Árverésre tár- nyolc a kertben* cimü elbűvölő szígyar Kommunista Párt Belváros I. gyakat a zálogház (Nádor-u. 2.) a nekben hullámzó aprósárga, amely
szervezete vasárnap délután nagy hivatalos órák alatt délelőtt 8— impresszionista technikájával varázsolja elénk a katalán vidék Hanszámú szegény gyermeket látott 2-ig vesz át.
gulatát.
Prokofieff : Péter és á farvendégül uzsonnán és bábszínházkas' cimü mesedarabja szintén reelőadással szórakoztatta Őket. A Zongoránál Schiller-Solti Tamás
mek hegedüátirat, amelynek margyermekek vidám hangulatban éla D a r l i n q b a n káns témái jól szemléltetik a mese
vezték /égig. a bábszínházban előfordulatait. WienJawskl Polonaise
adott Ludas "Matyi történetét és
brillante-jje a régebbi virtuóz ishálás szeretettel fogadták az uzson— Vasárnap rendőrgyülés. A sze
nát is. A MKP szives vendéglátását gedi rendőrség \psárnap. délelőtt kolát képviseli. A ráadások hosszú
gyógypedagógiai intézet igazgatója 8 órákor a Széchenyi filmszínház sorából első helyre kívánkozik Paköszönte meg a kisgyermekek ne- ban rendőrgyüléot tart melyre lei ganini La Campanellájának szinte
zenekarszerii, szédületes technikai
vében.
vülállókat is szivesen Iát a vezető- bravúrokban
bővelkedő átirata,
— A MNDSz 16-án, pénteken dél- ség. Előadók: Ékes István belügy- amelyet a művész előadása felejtután' 5 órakor vezetőségi ülést tart. miniszteri osztálytanácsos, a rend- hetetlen élménnyé avatott. A szeKérjük a tagok szives megjelené- őrosztály vezetője, Ratulovszkv Já gedi közönség tűntető melegséggel
nos rendőrvezérőrnagy, Poros al- egész estén át ünnepelte a kiváló
sét.
ezredes és Gerencsér főhadnagy.
művészt, akinek sikeréből méltán
— A városi kertészet kiilturestje.
— A Konzervgyár és a Postás
Május 17-én este 8 órai kezdettel a rendezik a Délmagyarország .asz' kérhet részt a kisérő Hajdú István
tökéletesen
városi kertészet kulturgárdája az talf teniszbajnokságát a konzerv- eszményi finomságú,
ujszegedi vigadóban
műkedvelő gyár nagytermében szombaton és alkalmáskodó zongorázásával.
előadással egybekötött táncmulat- vasárnap. A bajnokságon résztveszSzatmári Géza
ságot rendez reggel 4 óráig. Belé- nek az összes szegedi és vidéki üzepődíj 2 forint. Boldizsár jazz.
mi és társadalmi egyesületek. Le
Kagitán? £»ny Szegeifen
játszásra kerülnek a csapatbajnokA
Korzó Moziban szerdán hatalmas
ságok* férfi egyéni, férfi páros, női érdeklődés
A Darling
mellett mutatkozott
be
egyéni
és
ifjúsági
számok.
A
CsaSzeged közönségének Kapitány Anny,
este 6-tól nyitva
patmérkőzések a konzervgyár nagy- a népszerű budapesti énekesnő. A
termében szombaton délután 2 magyar rádióból rnár jól ismerte Szeged közönsége eddig is és éppen
x 1946. évi angol és francia ké- órakor kezdődnek.
peslapok kiárusítása filléres árax Könyvtárát egészítse kl rém ezért még nagyobb érdeklődés előzte
szegedi szereplését. Magyar szerkon a Hajós könyvözletben, Orosz- olcsón Grünwald-féle böngészdé- meg
zők legszebb slágereit énekelte ai
lán-utca 8. Angolból tanulóknak a ből, Dózsa György-utca 2., Mírze- szerdai előadáson Kobach Pál kilegolcsóbb és leghasznosabb segéd- umnál. írószerek, papíráruk nagy tűnő zongoralöséretével. A hallgatóeszköz.
választékban.
ság lelkes tapsokkal fogadta minSzamos Lajosáé sulii. Peregi Irén, Szűcs Andrásné szül. Peregi
Frieda, «zv. Böfiő Lajosáé szül. Peregi Márta, Falndi Sándorné
szüléiéit
Peregi Jntianna, Peregi M. Imre, Ladányi Istvánná születeti Peregi Hona, fájdalomtól mélyen lesujtva a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy hőn szeretett felejthetetlen drága jó édes anyánk

özv. Peregi M foályné szül. Nyári Unna
életének 82-ik, özvegységének 11-ik évében 1947. május 13.-án
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait f. hó 15.-én délután 5 órakor fogjuk az alsóvárosi temető kápolnájából a családi sirboltba
örök nyugalomra helyezni. — A megboldogult íolkiüdvéért az engesztelő szentmise áldozat f. hó 16.-an reggel 8 órakor az alsóvárosi Mátyás templomban lesz bemutatva.
Gászolják kiterjedt rokonsága és barátai.
Nyugodjék békében!

I

den egyes szárnál és előreláthatóan
nagy érdeklődés kíséri többi fel'épését is.

BIZTOS
a

HALAL

polotkAhnnte

FRANKLféle PoIoska-MáS
Nemcsak a poloskái, hanem
petéit Is biztosan etpnsztftja,
1 deci 4 forint
FRANKL- ^jógyszortáar
Szent Ojorjry-tér

apollö illatszertár
ÓRÁK, ÉKSZEREK vétele, eladása,
javítása és átcserélése tegelőoyüsebben felelősség mellett

Míiliiofferné!

Széchenyi-tér 9. száttf.

/
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SAKK

Ady
1
2
3.
4.
5.
6.

űz Ipari Vásár í
teleionszáma (1
P

O

48

1R

T

[Szeged, május 14.)
Jelentettük;
hogy a MaDISz nágyszegedi szorveBete "48-as vándorzászlót készíttetett
melyei vándordíjként kiirt a szegedi
középfokú iskolák között. A vándorKásclóért villámtorna keretében mérkőznék meg a csapatok. A győztes
együttes egy- esztendeig iskolájában
6rd a megnyert vándorteászlót. A
tlönlő mérkőzésig mezfUfib vagy tornacipőben kell a csapatoknak játszani.
A döntőn fölszerelésben 2x45 perces mérkőzést viv a két együttes. A
viliimtorna délelőtt 9 órakor kezdődik a Hunyadi-téri sporttelepen. Nevezési még "a helyszínen fcs elfogad a
rendezőség A győztes csapat éremdíjazásban is részesül. A mérkőzéseket ihegteiinlEk az iskolák tanárai
ís. A 48-as vándorzászlót ünnepélyes kéretek között adják át a győztes csapatnak.
*"

Dózsa Gyürgy-csaport:
Algyői MaDISz
2 2
82
Felsőv. MaDISz 2 1 1 — 5 0
Tápéi MADISz
2 1 t — 41
Garami tanonc.
2 — 1 1 3 4
1

l

2

16

Hivatalos

Május lS-án, Vasárnap délelőtt 9 órakor

szakszervezeti akt va értekezletet

Hunyadi-tér: tél 4 órakor: Tisza
Jtft-SzAK iii bajnoki, fél 6 órakór
SrMTIi—SzAK megismételt Seabadú g Kupa mérkőzés.
Ady Endre-tér: fél 10 órakdr: Kos
fentit PC—Köztisztasági Telep (mezittábaal, Tél 4 órakor: Honvéd II.—
iíóra II. II. o. bajnoki.
ÜMrrpe&sor: fél 10 órakor: Móra
fcíi -Ráklóczi ifi bajnoki.
Pálfy-pálya: 3 órakor: SeFIE ifi
-SzMTE ifi bajnoki.
Ifnnyadl-léren: villálorna a KISE
Csapatok között a 48-as vándtírzászlö
Brt.
A szegedi JT Vásárhelyen játszik
• k ottani JT-vel
A MUgedi motorosok, Kiskunfélegyházán versenyeznek.
—ooo—
A mezíllábiiR bajnokságok állása
» u'Jaoóik forduló után:
Keresztes Ttbor-csoport:
Köztiszt. telep
2 2
84
2 Dorozsmai UaOi iz B 1 1
3p
" 3 Rókusi MaDISz 2 1 — 1 7:6
4 Kossuth FC
1 — 1 — 33 1
5. Tanítói kiskertek 2 — 1 1 58 1
6. Fodortelep
2
2 38—

5 Dorozsmai MaDISz 1 2 -

f

Államé pitészeti Hivatal

4
3
3
1
l

19-

khzlemények

Hirdetmény. Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy "a közvágóhídon
tárolt 100—130 vagon salak métermüzsánkiiü 2 forint egységáron elhordható. Dénes sk., j >olgármoBter.

tartunk Kálvin-téri szókházunkban, budapest/ kiküldölt részvételével. |
Megjelenui tartoznak az összes szakmai vezetőségek és üzemi bízott-, Htrdetnsény. Felhívom a város lakosságának ngyeltnét, hogy Ujsacgesúgok kommunista tagjai.
.
den, a Kállai-réten miijus 16-án (pénteken) délelőtt 10-12 óra kócsötl a
H. M. szakközege u kiásott bombákat fel fogja robbontani. Fethivom
a robbantás helyéhez közel fekvő
Srentivánéji álom. Prózabérlet A. 8 •lakástulajdonosokat, hogy cneu idő
Csütörtökön este fél 8 órakort
Tosca. DInu Badescu, a bukaresti alatt Lukasuk ablakait ós ajtajúit saját
Pénteken esle fél 8 órakór:
opera tagjának vendégfelléptével. érdekükben tartsák nyitva s mozgáSzcntlvánéji álom. Prózabérlet B. 8. sú kai a legszükségesebbre korlátozSzombaton este fél 8 órakor:
zák. Lukics sk., tb. tanácsnok.
Szcnltvánéjl álom.
Vasárnap ésJte fél 8 érakor:

3 Szegedi ü lam Nemzeii Színház heti műsora:

sportprogram

6. Ó-Somt MADISz 2

64
20
3*>
33
46
D2

Csuhéj szatyrok és

IVenuttí Színház zenekara Kentftörowickar 12:0 (."»:«).
A Rendőr SE Kisteleiken. A szegedi
rendőrcsapat a mai ünnepnapon Kisteleken játszik barátságos mérkőzést.
A csapatot a zenekar ís elkísérte.

í.
2
3.
4

2 1 1—
1 1
2 T— 1
2 1 - 1
2 — 1 1
1
1

£

Villámtorna
a 48-as v á n d o r z á s z l ó é r t

Áldozócsülftrlőki

Kecskt MADISz
Püspöki tanonc
Garami tanonc B
Karpskodelmi fsk
Sándorf MADISz
Tisza törpe

5zakszeruezeti hirek

P A R T H 1 R E K

Endre-csoport:

3
A Közalkalmazottak Szakszervezete
2
Szabad pártnapok:
május 15-én, csütörtökön détntán 4
2
érakor közgyűlést tart a sztdeaser2
vereti székházban.
1 Pénteken, 10-án:
A Háztartási Alkalmazottak SzakVizmütelep fél 3 óra: Kiss Andor.
—
szervezete május 15-én, csütörtökön
Gázgyár 3 óra: dr. Geráb Tibor.
Bőripari Szövetkezet fél 4 óra: délután 5 órakor taggyűlést bírt a
Mr.«ef Attila-csoport:
vezeti székházban budapesti kiküldött
Abonyi Tivadar.
1 Szőrééi MA DTSz 2 2
71 4
Pick-szalámigyár 3 óra: dr. Ba- részvételével.
2 Desrki M4DISz
2 1 1 — 4 2 3
Felhívjuk a szürvizgyári munkásoranyai Vince
3. Srőreei Rf'öczi 2 1 — 1
'42
Köztisztasági telep 4 óra: dr. Papp kat, liogy május 15-én, csütörtökx>u
4. Dpszki MTE
2 1 — 1 2 3 *>
| délután 7 órai kezdettel részükre tugImre.
I gyűlést tartunk a szakszervezeti szék5. Mátyás tár
2
1 1 3:5 1 Szombaton, 17-én:
6 Uj szegedi FTSz 2
2 28 —
Dorozsma 7 óra: íd. Komócsin M. házban. A megjelenés kötelező.
Szőreg fél 7 óra: Gergely András. I A Famunkások Szakszervezete máPetőfi Sándor-csoport:
jus 15-én, csütörtökön délután tér
Pónzügy 1 óra: Kovács Attila.
MAV UVÉ 1 óra- dr. Mándi István. 5 órakor bizalmi, 6 órakor vezető1. Móra városi törpe 2 2
1Ő0 4
ségi ülést tart a szakszervezeti szék2 SrMTE törpe
2 2
0? 4 Vasárnap, 18-án:
házban, tekintet nélkül a csütörtöki
1
1
3 Piaristák
12 —
Kecskéstelep 3 óra: Kos János.
ünnepre.
4-5. Uisomt MADISz 1
1 01 — Hétfőn, 19-én:
A Magánalkalmazottak Szakszerve4-5 Hnnvadi SE
1
1.1-7 —
Lemezgyár 2 óra: dr. Pakó József. zetének banktisztviselői szakosztálya
6. Móricz népi koll. 1
1 09 —
Winter-kefegyár 3 óra: dr. Száva május 16-án, pénteken délután OdraLajos.
kor szakosztályi ülést 7tart a BakOrion-bőrgvár 3 óra: Szilágyi A.
szervezeti székházban.
Közlekedésügyi Minisztórium
Szinház fél 3 óra: Alberti József.
A szakmaközi választmány május
Postások 5 óra: Varga Pál.
16 808/1947.
III. lógíközlekedésá
16-án délután fél 5 órakor tartja alakuló gyűlését a szakszervezeti székIII. fő.
főosztály.
házban. Felhívjuk a választmányba
Falujárócsoportok,
figyelem!
VaVersenytárgyalási hirdetmény.
delegált elvtársak figyehnét, hogy a
sárnap, 18-án falujárás nem lesz.
! megjelenés szakszervezeti fegyelmi
A Közlekedésügyi Minisztérium III.
légközlekedési főosztálya nyilvános
Kerületi titkárok értekezlete az terne mellett kötelező. A meghívót
versenytárgyalást hirdet a szegedi köz- ünnepre való tekintettel elmarad. mindenki hozza magával.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakforgalmú repülőtéren létesítendő ráÜzemi titkárok értekezlete pén- szervezete május l ó é n , pénteken déldió iránymérő épület épitési munkálataira. A kiírási müvelet, úgymint teken délután 5 órakor lesz meg- után fél 6 órakor taggyűlést tart a
versenytárgyalási hirdetmény, ajánlati tartva Arany János-utca 2. szám szakszervezeti székházban. Tárgy: Zárűrlap, 'különleges feltételek, költség- alatt Kérjük az elvtársak pontos órakérdés ós az uj kollektív szerződés. A megjelenés kötelező.
vetés és terv a Közlekedésügyi Mi- megjelenését.
nisztérium III. légügyi főosztályánál
A Magyar Kommunista Párt vá- ! A Vasmunkások Szakszervezete má(Budapest, VII., Dob-utca 75. sz., IV. rosi pártszervezete május 18-án, 'us 17-én, szombaton délután 6 óraemelet 405. sz.) hétkőznaponkint 12 vasárnap este fél 7 órakor a városi :or taggyűlést tart a sRikszervezeti
és 14 óra között és Szegeden az Ál- zeneiskola nagy termében műsoros székházban. Tárgy: A kollektivaeerződés függelékének ismertetése.
lamépitészeti Hivatalnál ugyancsak a
Az Orvosi Szakszervezet felhívja
fenti időpontban 20.— forint költség- estet rendez, mélyre mindenkit szereteltei vár a reiföezőség. Belépő- tagjai figyelmét a MAV főorvom hivamegtérites mellett szerezhető meg.
díj nincs.
tal által május 15-én és l&án a váAz ajánlatot 1947. évi junius hó
rosháza
közgyűlési termében rende 2-án délelőtt 11 óráig kell a Közleke| zendő tovőbbképző tanfolyamra.
désügyi Minisztérium segédhivatali főigazgatójánál (Budapest, VII., Dob-u.
K ö z e lAt^sl
<em*nvel(
75., IV. em. 6161. ajtó) személyesen
vágy posta utján benyújtani.
viszonteladóknak
Értesítem
a
badigoudosaattakul.
Az ajánlatok ugyanaznap délelőtt
12 órakor nyilvánosan kerülnek fel- r e t m U l O K l e g o l c s ó b b a n hogv liszt utalványaikat május 21-től
vehetik át a Lisztosztályon, Zsótérbontásra a Közlekedésügyi Minisztéház, II. emelet.
rium légiközlekedési
főosztályánál,
S Z E R E D A 1 V Á L
IV. emelet 402.
Cserzy MHiöly o 3.— Telelőn 1-61.
Szeged, 1947 május 12.

Május Jj-cn mérkőzött a Szedjed! Egyetemi Atlétikai Klub shkki Ha pata Szentes csaapátval Hódmezővásárhelyen. Eredmény
G:4
Szentes Javára. A szegediek csak
tí-an vették fel a küzdelmet a szentesiek 10-es csapatával s ez magyarázza tnog a vereségei. Aküzaelem mindvégig nivós és magaskeinvonalú volt s kis szerencsével fordított is lehetett volna. Az
ügyetemi csapatnak
esélye
van
csoportjában a 2. hely megszerzésiére. A csapatban dr. Bakos TI p.J,
Moór (1 n\ Rendes (1 p.\ dr Zetenka (fél p.\ dr. Kristóf (fél p."K
tízereztek pontokat,
.Kimagasló
eredmény dr. Zelcnkának a szentesiek legjobb játékosával, feketével szemben dórt döntetlenje. Szentes csapata egyébként a Szegedi
Munkás .Sakkör után a délkerületben a legerősebb csapat, ezért is
tértékes az egyetemi csapat hátrányos körülmények között elért
eredménye.

S

Csütörtök, 1917 május 15.
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FŐZÉST és takarítást vállalok félnapra. Jól főzök. Feltámadás-utca 14.,
földszint 1.
TANULÓT, cipészsegédet felveszek.
Felsőrésztüzönőt délutáni kisegítésre
keresek. Margit-utca 9, cipészüzlet.

r

A D Á S-V

É T E L

1

BÉLYEGGYCJTEMÉNYT,
tömegbélyeget veszek Árjegyzék a kirakatban
Falus béiyegüzlet, iskola-utca 29., fo
gadaJnü templomnál.
NYÁRI női ruhák és két pár 39-es
női félcipő olcsón eladó. Zerge-utca
27., udvar ajtó 2.

TEHERGÉPKOCSI
újszerű állapotban, egytonnás, eladó. Csongrádi-sugarat 3.
MENYASSZONYOK! Keményfa háiószobabutor elég jó állapotban alkalmi
áron eladó. Szt. István-tér 5, emelet,
jobbra. Csónka.
TALPBŐRHULLADÉK eladó. Községi
Élelmiszerüzem.
HÁROMKEREKŰ
érukihordókocsit
(triciklit) megvételre keresünk. Községi Élelmiszerüzem.

H

I

R

D

E

T
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EGY használt férfikerékpár jó gumikkal eladó. Margit-utca 28., II. em. 10.
özv. Szabéné.
EGY jókarban levő bőr klubgarnitura
alkalmi áron eladó. Polgár-u. 3, udvar.
ALIG használt fehér mély gyermekkocsi alkalmi áron sürgősen eladó.
Takaréktár-utca 8., L em. 4.
JÓKAIIBAN levő rövidzongora alkalmi
áron eladó. Ilona-utca 3., emelet.
BALLAGITó eladó. Kocsiutra dűl.
Ilarmat-uica 6.
ELLENÓRZÖPÉNZTAR, teljesen uj.
villanymeghajtásra eladó. Krdeldődrú
Kárász-utca 6., házmesternél.
EjnADó négyszemélyes könnyen szétszedhető sliandkabih, szobaiéira, vizlartöedéuy, 100 Literes. Újszeged, Felsőkikötő-sor 22. .
ELADó varrógép, sparhordt, szalma,
szekrény, íróasztal, fejőskecske. Kossuth Lajos-sugárut 18., Mészáros.

S

E

K

KÜLONBEJARATU utcai bű torozott
szoba kiadó. Nagyobb tűzhely eladó.
Vadász-utca 4.
VIKKENDHÁZ (450x300), stótsawlbető, erős alkotmány, eladó. Megtelünthető Kölcsey-utea 7.
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ALDOZÓCSCTÖRTÖKÖN a tegiatobbés
legolcsóbb fényképeket készítem. Áldozóknak 25 o/o-os árkedvezmény. —
Brnnner fényképésanestar, a rokusi
templom mögött.
ZONGORA gyakorlásra kiadó. Tisza
Lajos-körut 31, I , 9/a., d.
3-k*.
MESTERVIZSGÁVAL ivndeR«*fl toabósegédet felveszek, lehet
szabó is. Cimet kérem a
leadni.

ELADÓ ki fiisodrógép motorral, ablakra való 3 m. neccfüggöny. Tisza Ffclelós szerkesztő: GÁRDOS SAN DOB
Lajos-körut 48., élelmiszerú/Jet.
Felelős kiadó: KONCZ l.ASZLO
Kiadja s
l a k á s
HÍRLAPKIADÓ KBT
BÚTOROZOTT szoba, fürdőszolws, kiSzerkesztőség: Jókai-utc* 3.
adó tisztviselőnek, azonnal elfoglal- Teleion: 493 és 103, nyomdai taw
ható. Bokor-utea 8., II. e. ajtó G.
kesztőség (esfe 8 órébólj: 879
SZERÉNY egy szoba, konyhás lakás
Kladóhfrafxl: Kárátt-ulea E
bútorral együtt eladó. Makkoserdősor 44., Vennernó.
A HÍRLAPKIADÓI KBT RZOKKT

í
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