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Iruman amerikaközi
védelmi szerződés létesítésén fáradozik
Az utóbbi napok világpolitikai eseményei közül Kiemelkedik az a hir ;
' hogy az USA amerikaközi védelmi
szerződés létesítését készíti elő. Ez
(a bir megerősíti azt a véleménvt,
hogv az Eszakamerikai Egyesült Államok imperialista politikáját az egész
•világon folytatja. Az amerikaközi védelmi szerződéssel az Egyesült Államok befolvásukat akarják növelni
a nyugati földtelvén. Trnman most
férkezelt vissza Mexikóból és Kanadából. Látogatása utolsó napján kijelentette, hogy az egész nyugati földrészt meg akarják szilárdítani. Az
Egyesít! t Államok elnöke a világbeliére hivatkozik, azonban szavai mögött rejteti igíborus szándékok huisódnak meg. Az amerikaközi védelmi
szerződés megkötéséi-e egyébként hamarosan megkezdődnek a tanácsxofcások.
A brit kormány jegyzéket küldölt
a bolgár kormánynak a két ellenjséki lap felfüggesztése ügyében. A
farit jegyzék a sajtószabadságra hiIvatkozik" és reméli, hogy a bolgár
Jkormány hamarosan visszavonja az
-ellenzéki lapok megjelenési tilalmát.

Jílrfv

A bolgár kormány válaszában ki- munkások és a szerkesztőség közti
fejti, hogy milyen oxok késztették viszály ezt megakadályozta. A kora lap betiltására. Abban az időpont- mány reméli, sikerül a munkásokat
ban, amikor a- - bolgár Hatóságoknak rávenni arra. hogy a munkát újból
komoly gondot OKOZ a termés beta- megkezdjék, természetesen azzal a felkarításáig az élelmezés biztosítása, a tétellel. hogy a két ellenzéki lap veslap előre hirdette, öogy éhínség kö- sen számot munkásainak erkölcsi következik be és a magánosokat arra vetelésével, nem ienet ugyanis a munösztönözte, hogy élelmiszereket hal- kásokat arra kényszeríteni, hogy kimozzanak fel Á bolgár jegyzék hoz- szedjenek és kinyomjanak olyan cikzátette, hogy a lapnak utóbb meg- keket. amelyek durva ellentétben állaengedték megjelenését, azonban a nak hazafias érzelmeikkel.

A fftagyar Kommunista párt
a nevelőkért
(Budapesti tudósítónk teleíonjelentése) A Magyar Kommunista Párt politikai bizottsága junius 12-én tartott
ülésén a kommunista pedagóguscsoport előterjesztése alapján elhatározta,
hogy harcol indit a magyar nevelőtársadalom méltánytalan helyzetének
megszüntetéséért. A Magyar Kommunista Párt ezért a következőket kö-

Zoltán:

ü befolyásolásnak még a kísérlete
sem

A köztársasági elnök cáfolja a Lordok Házában elhangzóit
valótlanságokat
(Budapest, junius 13) Tildy Zoltán
köztársasági elnök felhatalmazta az
MTI-t a következők közlésére:
Tudomásomra jutott, hogy a Lordok Házának külügyi bizottságában
l.ord Vershart Nagy Ferenc volt miniszterelnöknek hozzáintézett levelét
. Olvasta fel és abban a következő idétzel is bennfoglal tátik; »A köztársasági
elnököt azzal lehetett rábírni, hogy
(helyén maradjon, hogy megfenyegetnék" Oroszországba déportálják«. Ezzel
ta levéllel
szemnen (ki
kell jelentenem, aki engem valamennyire isfner, jól tudja, hogy meggyőződésemÍK>n ós állásfoglalásomban
semmi£éle külső fenyegetések befolyásolni
nem tudnak.
Yató tény a/, hogy ílven bcfolyásaláixnak injéjg a libiéríele sem türténl
senki részéről. A válság
megoldásánál a magam
belső
meggyőződése szerint és a magyar alkotmány szellemében és
iir'nden rendelkezések megtartásával teljesileltein azt a feladatot,
amelyet a köztársasági törvény
reám mint köztársasági elnökre
ruház.

bentett, hogv ilyen valótlan és hamis
közlés és információ a Lordok Házának nyilvánosságán keresztül került
a világ közvéleménye elé és ezért
ezt az információt á legsúlyosabban
el kell ítélnem.

veteti:
1. Ez év augusztus 1-től a legalacsonyabb tanítói űzetés 300—320 for i n t / a tanároké 330—360 forint legyen lakbérosztály szerint. Ennek
megfelelően "emelkedjék a magasabb
kategóriákba sorolt nevelők fizetése is.
2. Augusztus 1-én be kelt fejezni
a pártunk által kezdeményezett slatusrendezést minden fizetési osztályban.
3. Valamennyi iskola igazgatója havonta folyósítandó igazgatói pótlék'
bau rés/'sitenaő.
4. A mag var xulturáért a legmostohább körülmények között a lanvai
tanítóság küzd. Ezért számukra a havonta folyósítandó tanyai pótlékot keli
rendszeresíteni.
5. Mindazoknak a nevelőknek, akik
az előirt osztálylétszámon és óraszámon felül munkát végeznek, többletmunkájukat díjazni kell a megfelelően
felemelt óradíj skála szerint.
6. A nagy tanitóhiánv enyhítésére
és minél tökéletesebb általános iskola
kiépítése érdekében 1600 uj tanilóí
és tanárt kell kinevezni.

*

Értelmiségi napok

Szegeden

A jövő héten szombaton és vasárnap rendezendő Értelmiségi napokra Szegedre, jön Kállai Gyula (tegnapi számunkban sajtóhiba következtében Szalait irtunk) nemz etgyülési képviselő, Molnár Erik
népjóléti miniszter és Alexils György kuUuszállaintitkár.
Értesülésünk szerint a M K P értelmiségi csoportja négy előadást
tervez. Az Értelmiségi napok programját szegedi művészek koncertje és egyéb szórakoztató program egészili ki.

Megtisztul
a külügyi szolgálatunk

Az uj miniszterelnöki megbízatás és
)U kormány kinevezése a Kisgazdapárt Bartók László bécsi ügyvivő is lemondott,
Nagy Ferenc állíjpolitikai bizottságának, illetékes szertólag az Egyesült Államokba
utazott — Szektü
vének, továbbá a nemzetgyűlés politikai bizottságának egyhangu jelölése
Gyula
megérkezett
Budapestre
Étlapján történt. Ezekkel a jelölésekkel
jón magam is egyetértettem. MegdöbEgyre bővül azoknak a külföldi tekintik, mintha elhagyta volna kö••••••••
követeknek a száma, akik bűneik veti állását.
miatt nem merik vállalni a hazaSzékfü Gyula moszkvai követ rePalotaiorradalom
készül térést. Szegcdi-Masszák washingto- pülőgépen
megérkezett Budapestni, Auer Pál párisi követ után lede
Gasperi
re és felkereste hivatalában Mimondott állásáról Bartók Lajos béhályffy ideiglenes
külügyminiszminiszterelnök
ellen
csi ügyvivő, Farkas Dénes párisi
tert. Ugv hírlik, hogy rövidesen
(Budapesti tudósítónk telefon jelen- követségi tanácsos és Perlaki Kas- döntenek, ki lesz
Magyarország
ítése; Olaszországban mind többen for- sa Andor brüsszeli ügyvivő is. Rarkülügyminisztere.
Erősen
tartja
Jdulnak szembe de Gasperr, tekinlély- tók egyes hírek szerint Ausztria
magút az a hir, hogy Szekfü Gyuturalmi kisebbségi kormányával. Nem- zónájába távozott.
lát nevezi ki a köztársasági elnök
fasak baloldaliak, hanem saját pártAndaházy-Kasnya Béla ankarai erre a fontos posztra.
jának egy része is szembehelyezkedik
ta miniszterelnökkel. Bertini kérész- követ még nem nyilatkozott hatáWashingtoni magyar körök ugy
i é n y demokrata képviselő a képvi- rozottan, mit készül tenni. A külselőházban tiltakozott az egypárti ügyminisztérium jónak látta azon- tudják, hogy Nagy Ferenc, a megkormány ellen és közölte, hogy öt nali visszatérésre felszólítani őt. szökött miniszterelnök családjával
az
,képviselőtársával nem szavaz a "kor- Amennyiben a felszólításra 24 órán együtt Svájcból repülőgépen
•.guaayaak bizalmat.
, ,
,
belül nem válaszolj akkor ezt ugy Egyesült Államokba utazott.
_
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Kisiparosok és ipari
mnnaások szövetkezeteiről
A szövetkezeti
mozgalom
ipari
frontja hazánxoan alig néhány évtizedes múltra lekintnet vissza. Az ipari
szövetkezetek már keletkezésük idején és ezidőszerint is túlnyomó részükben kjsipari szövetkezetek. Sajnos "a magyar uralkodó rendszer jóvoltából ezek a szóvetkezetek sona
szm váltak (nem xs válhattak) izmos,,
fejlődőképes vállalkozásokká és a magyal' gazdasági élet számottevő tényezőivé. A múltban ezeknek a kisipari
szövetkezeteknek csupán sok szép és
csábitó Ígéretben és biztatásban volt
részük. Komoly, kiadós segítség és
támogatás azonban alig jutott osztályrészül e dolgozó tagjainak.
Kis töredék kivételével a vidéknek,
az ország kisiparosainak úgyszólván
semmi sem jutott mindabból, amibőt
a főváros Kisipari dolgozói valahogy
mégis csak részesedtek. A közszállitásokba való bekapcsolásból á vidék kisiparosai és szövetkezői úgyszólván teljesen ki vollak zárva.
Egyéb munkaalkalomról a kormányzat >viég kevésbbé gondoskodott. A
munkahitelt, kisipari kölcsönöket fukar kézzel adták és azt ugyancsak
egy vékonyka rété*; élvezte csupán
ós a vidék itt is íiatrányosabb helyzetben volt. Egyszóval a kisember,
a kisiparos és ipari munkás nem
volt a régi rend kegyeltje, igazi megsegítésben soha sem részesült, létérdekeinek előmozdítását
valójában
soha sem karolták fel. Annál ixikább
vették igénybe szolgálatait, akár politikai. akár n'-.ás vonatkozásban, amikor az uralkodó rend érdekeinek előmozdításáról volt szó.
Persze dcmoki-alikus uj rendünk,
éppen a letűnt rend jóvoltából ugyancsak még nem sokat (elletett a kisipari dolgozókért és a kisiparosok,
és ipari munkások szövetkezeteinek:
fellendítéséért. Ez a helyzet azonban
bclátnató időn belül meg fog változni. Ez i-enditheletlen hitünk. Ehhez persze a magunk, az érdekeltek
akarata, összefogása, áldozatkészsége
is szükséges. Egyre kevésnbé van meg
a lehetősége annak, Hogv a kisiparos a maga erejéből egyedül boldoguljon és gazdag, versenyképes,
külföldre exportálni tudó vállalatot
alakítson ki. Ezért csak vergődik, kínlódik, főként a vidék iparossága.
A szövetkezeti mozgalom ezt az áldatlan állapotot akarja
és
fogja
megszűntetni. Kisiparosok, ipari munkások, háziiparosok szövetkezeti tömörülései, a dolgozók verejtékes munkájának gyümölcsét egyedül fogják
élvezni a jövőben. Persze ismételjük
ezt az, érdekelteknek is akarniok kell.
őszinte lelkes híveivé keli váiniok a
szövetkezeti gondolatnak és eszmének.
Nem szabad idegenkedniük és főként
felülniök különféle hazug propagandának.
A régi, szegényes, kínlódó világhói elég volt. Uj világot akarunk és
építünk. Ehhez segil hozzá bennünket
demokratikus kormányzatunk, amelynek célkitűzéseit megértéssel kelt fogadni. Valljuk és hirdetjük, hogy kisiparosok iés ipari munkások, "háziiparosok és .azok szövetkezetei
az
egységes uj szövetkezeti központban
minden bizonnyal az eddiginél jobb
és kielégítőbb érdekvédelemre találnak majd. Az uj szövetkezeti törvény
és a 3 éves gazdasági tervbe faló
bekapcsolódásunk
jobblétet,
szebb
jövőt hoz és biztosit a szövetkező
ipax-osságuak és munkásságnak.
Balasra Ottó

S ú l y o s terhet jelent
a városnak a híd hiánya
A közúti hidak hiánya és az
ideiglenes
átkelési
lehetőségek
megteremtése rendkívül megterhelik a városi költségvetést. Az idei
költségvetési évben a város eddig
397 ezer forintot fordított
arra.
hogy a Tiszán való. átkelést bi©.
tositsa.
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Szombat, 1947 junius 14

Szegedi értelmiség és demokrácia Megkezdték a mimkásíakások építését
Irta: Ferencz

László

R ó n a Béla városi pénzügyi tanácsos csütörtökön Budapesten tartózkodott és a m u n k á s l a k á s o k építkezéséhez szükséges összeget elhozta Szegedre.
Csütörtökön reggel a m u n k á s ! akás építkezés megkezdődött és ezzel az első lépés a szegedi uiunka nélküliség enyhítésére megtörtént.
A m u n k á l a t o k megindításánál résztvettek'dr. Z ö l d Sándo r nemzetgyűlési képviselő és Dénes L e ó polgármester elvtársak.

A magyar értelmiség
jelentős
része felismerte
kötelességét
a
nemzettel, a néppel szemben. Becsületesen kivették és kiveszik részüket a nagy m u n k á b ó l , amelyi'az
ország újjáépítéséért és továbbfejlesztéséért folyik. H a végigsiklik
szemünk a szegedi értelmiségen*
s z á m b a vesszük a pedagógusokat,
orvosokat, művészeket, a műszaki
értelmiséget és jogászokat,
mindenütt találunk egyéneket és csoportokat, amelyek belekapcsolódtak az országépitő m u n k á b a . Továbbá olyanokat is, akik u j demokratikus szellemi élet
kia'akitásán
fáradoznak és az értelmiséget igyekeznek megnyerni a nagy ügynek.
Kintjárt a Szegedi Állami Színház
művészeinek egy csoportja az ujszegedi kenderfonógyárban.
Mily
jólesett érezniük, hogy művészetük
ezúttal olyan talajra hu'lott,*ame*yt ő l a magyar élet gyors újjászületése fakad. Ma szegedi orvosok
k o m m u n i s t a falujárókkal mentek
'ki a falvakba és önzetlen munkájukkal igyekeznek eltüntetni a népegészségügyünkben m a még szükségszerűen mutatkozó kiáltó hiányokat.

n y o m á n fellángolt egyes értelmiségi körökben az ellenszenv a munkás- és parasztszármazásu
szakképzetlen* tisztviselők iránt. Ezek
elfeledkeznek arról* hogy a pé'daként emlegetett országokban, a
nyugati demokráciákban is, m á r
évtizedek óta m u n k á s s z á n n a z á s u
K i z á r l a k
politikusok töltenek be miniszteri
és miniszterelnöki székeket és S e m hét
kisgazda
képviselőt
a sertés
á r a
egy értelmiségi felismerte ezekben
az országokban* hogy a munkás(Budapest, junius 13.) A Kisgazda(Budapest, junius 13.) A közellápárt politikai bizottsága szerdán este tásügyi minisztérium közli, hogy 3
pártokban van a helye.
Dobi István elnöklésévct ülést tarAz u j lipusu népi demokráciák- tott, amelyen a Varga Bélával meg- Gazdasági Főtanács elrendelte a 100
ban Jugoszláviában és Csehszlová- szökött Németh-Hajdu Lajos és Czupi kg-on felüli sertés árának f'Jlszjabakiában ezek a kérdések sohasem Bálint képviselőket kizártak a pártból ditását. A rendeletet most kesziti el
azonmerültek fel ilyen ó'ességgel. A né- és súlyosan megbélyegezték minősít- a minisztérium. Megjelenésóig
1
met megszállás előtt és a'att az in- hetetlen magatartásukat. Kizárták to- ban sem az élősertés, sem a sertéshús
sem pedig a iientesipari készítmételligencia szine-java,
elsősorban vábbá a pártból Szíjgyártó Sándor nyek a rendeletben megáJIapdtoltnáJ
országos
szervező
titkárt,
aki
ellen
az irók, költők és művészek, a baldrágábban nem hozhatók forgalomba,
oldal* a (munkásosztály mellett fog- további eljárás is folyamatban van. A minisztérium külön is felhívja 3
Tudomásul vette a pontikai bizottság
laltak helyet, ha'adó irodalmat és Nykjesi Sándornak a pártból való gazdák figyelmét arra, hogy a sertés
színházat teremtettek. N á l u n k csak kilépését. A megüresedett
peslmc- forgalma nem szabadult fel és az ármost történik ineg az értelmiség gyei főispáni székbe Pcthő Lászlót felszabadítás csak a 100 kg-on felülj
sulyu sertéseire vonatkozik'
tájékozódása. H á r o m ú t r ó l esik szó jelölték.
manapság az értelmiség köreiben.
Az egyik útra legjellemzőbb az
összeesküvők programja és eszrnekóre. Katonatisztek* földbirtokosok
és bankárok fel akarták használni
a parasztságot és értelmiséget arra, hogy visszahozzák a régi viláA város és falu dolgozóinak köze- jelentőségű kérdésekben a lehetőségot, amelyben m u n k á s n a k , parasztledése h demokrácia szempontjából gekhez mérten segítséget nyújtanak.
n a k és az értelmiség szélesT rétegei- életfontosságú jelentőséggel bir. A Iskolát, templomot, kutat, községházán
nek alig volt szava, bár legfe'jebb múltban elszigetelték és szembeállí- javítanak. A város dolgozói ezen túlaz utóbbi megkapta azt a kivált- tották a két munkásréteget. A demo- menően jgy nyernek "tudomást, miságot, hogy lenézze és megvesse krácia riarmadik esztendejében rend- lyen irányú propagandával dolgozik a
a népet.
Idvül nagy változás történt ezen a reakció a demokrácia ellen falun. így,
is. A Magyar Kommunista Párt nyernek felvilágosítást a falu dolgozod
A másik ut a népi demokrácia téren
falujáró csoportjai keresték fel ottho- és ezen az uton kapnak választ a reutja, amelyen haladva az értelmi- nukban a falusi dolgozókat. A falu- akció vádaskodásaira.
ség a munkásság és a parasztság járás nem vasárnapi kirándulás, haVasárnap, junius 15-én a MKP szeoldalán magának és a nemzetnek nem a • legkomolyanb nemzetnevelés gedi falujáról Kübekházára, Vánostábiztos jövőt építhet.
és demokratikus épités. Megbeszélik nyára, Usengelére, Szatymazra, TáBeszélnek h a r m a d i k ú t r ó l
is, a közös problémákat, ezen túlmenően péra, öttömösre és Algyőre (tárogat"
, , i
amely a m á s i k kettő között a kö- a városi dolgozók a felmerült helyi nak el.
zépút lenne* azonban
mindenki
tisztában van azzal, hogy a munIlfusági
tanácsadó>
kásság és parasztság n e m adja fel
nehezen kivívott jogait s m i n d e n
és
panasziroda
ilyen kísérlet automatikusan a re- Március 10-én bocsátották el á szegedi tüdőgondozóból Ifegyesi István
a MaDISz
székházában
akciót juttatná nyeregbe.
nélküli, bejelentett lakásAz útkereséssel kapcsolatban sok foglalkozás
A nagyszegedi MaDISz mind&n eresal nem biró beteget, aki felkereste
szó esik a magyar értelmiség vál- Macsus Rudolf szegedi ismerősét és jével odaállt a magyar ifjúság mellé.
ságáról. Valójában ilyen vá'ságról elpanaszolta, hogy betegsége
miatt A MaDISz szervezeteiben a sport- éa
beszélni nem lehet. Áz értelmiség, munkaképtelen. Ott megismerkedett kulturmunkán idviü komoly munka
h a tétovázva is, de megtalálja he- Hugyec Pálíai s a két uj ismerős ta- folyik, amely azt oélc.za, hogy a delyét az ui demokratikus társada- nácsára rossz útra tért. Felkereste mokratikus fiatalok már ii'ju öveikben
lomban. Ma m á r sokan közülükfrel- a Szegedi Ruházati Iparosok Szövet- is felkészüljenek az életre. A csendvégzik becsületesen a m u n k á j u k a t kezetet s kért 10 overallt, munkásru- ben, szívósan végzett munka egyik
most
legfeljebb még nem látják tisztán liát otthoni javításra. A fiz munkás- gyümölcse éppen a MaDISz
megnyitó Petőfi Sándor tauoncotthon a.
ruhát
két
barátja
megjavította,
visza jövő perspektíváit. Oka ennek szavilte, munkadijat kapott érte
s Ujabb láncszemet jelent ebben ai
az is, hogy a h á b o r ú és pusztítá- minthogy Decsületesen járt cl, a szö- munkában Bányász Imrének, a MaDISá
sok okozta gazdasági nehézségek vetkezel most már 100 ruhát adolt megyei titkárának kezdeméüyetose: aa
következtében nem kaptak olyan át otthoni javításra. A két felbujtó ifjúsági szervezet a jövőben az .ifjújavadalmazást, amelyet a demokrá- átvette a 1Ö0 rúnát azzal, hogy ér- ság érdekvédelmi szerve is lesz. Mindciától elvárlak és ugy érzik, hogy tékesilés után háromfelé osztják az azok a fiatalok, akiknek az ételében,
az uj yendben csökkent a megbe- árát, de Hegyesi hiába várt, nem ka- különböző megoldhatatlannak látszót
csülésük. Az utóbbi h ó n a p o k b a n pott semmit." Végül erélyesen köve- problémák merülnek fel és tanácsot!
sok történt olyan irányban* amely telte jussál* s akkor 50 forinttal elhall- szeretnének kapni, vagy panaszt szetermj, jelentkezzenek! ei
Az ,50 forinttal
Gyulára retnének
ezt a látszatot megcáfolja. Szép gattatták.
Vörösnjarty-utca 5. szám'
utazott s felvétette magát AZ ottani MaDISz
sorjában emeljük a pedagógusok, szanatóriumba! s most tért csak vissza. alatti székházában hétfőn és csütöra műszaki értelmiség, a birák és Jelentkezett a rendőrségen;
tudta, tökön G órától 7 óráig. A tanácsadóközhivatalnokok, .az orvosok díja- hogy keresik. A rendőrség átadta az és panasziroda minden ifjút meghallzását. Törvényerőre emelkedett a ügyészségnek, ahol kihallgatása után gat tekintet nélkül arra, hogy a taK o m m u n i s t a Párt által javasolt há- elrendelték előzetes letartóztatását s nácsot kérő vagy panaszt tevő fiatal
roméves terv is, amely 3 év lefo- a korábban lebukott két barátjával tagja-e valamelyik ifjúsági tervezetnek vagy nem."
lyása alatt 85 százalékkal emeli együtt eljárás indul ellene.
m i n d e n dolgozónak a fizetését. Ez
lesz a kézzelfogható és a legkétkedőbb értelmiségit is meggyőző
bizonyíték amellett, liogy a demokráciában m i n d e n dolgozó, akár
testi, akár szellemi, megtalálja a
L
maga helyét.

Az igazi hazafiasság — a m i n t
l á t j u k — önfeláldozást követe! meg
az értelmiségtől is. Erre csak az
képes, aki valamelyest megérti, elfogadja d e m o k r á c i á n k u j politikai
szerkezetét és eszményeit, vagy legalább is józan szerénvséggei keiresi a maga helyét, ahol legtöbbet
használhat. A m ú l t rezsim tfrtett
ahhoz, hogy elaltassa az értelmiség
politikai ambícióit vagy azt a látszatot keltse, m i n t h a az értelmiség valójában résztvenne az ország
ügyeinek irányításában. A Nemzeti
Kaszinó és a GyOSz ügyesen leplezte uralmát. Á felszabádu'ás sok
értelmiségit juttatott vezető állásba, mégis sokan kifogásolják, hogy
a munkásosztály és a parasztság
képviselői is megfelelő pozíciókhoz
Üutottak. Különösen a
kisgazdap á r t i összeesküvők propagandája

Nem szabad azonban abba a hiedelembe esnünk* hogy az értelmiséget csak az anyagiak érdeklik.
A legbecsületesebb értelmiségi do'gozók örömet és kielégülést fognak
találni azokban a nagyszerű országépitő feladatokban, amelyeket
a hároméves terv reájuk biz. Megn ő ö n b i z a l m u k és kifejlődik a dem o k r á c i á h o z való ragaszkodásuk.
A hároméves terv megvalósításának küszöbén á l l u n k és p á r t u n k
arra törekszik, hogy az értelmiség
és a demokrácia összeforrásának
megindult folyamatát meggyorsítj a . Ezzel a szándékkal rendezi? meg
a Kommunista Párt
értelmiségi
csoportja a j ö v ő szombaton és vasárnap az Értelmiség napiait. Nem
kétséges, hogy ez a kezdeményezés
is nagy lépéssel visz előre bennünket a megjelölt cél felé.

Az ország közvéleménye sokszor
helytelenül ité'i meg Szegedet, ugy
tekint rá, jnint a »szegedi gondolat* szülővárosára, pedig az el'enf o r r a d a l o m fasiszta eszmevilágáh o z aligha van több köze, mint az
ország
bármely
nagyvárosának.
Másrészt kétségtelen az* hogy Szegeden, ebben a nagy paraszti városban az értelmiség távolabb áU
a nagyipari munkásságtól,
mint
például Budapesten* ahol a közvetlen érintkezés a munkásosztály
szine-javával sok alaptalan c'őitéletet oszlat el.
Az értelmiség
nagyrésze
ma
még bizalmatlan a demokrácia
iránt, junelyben jelentős szerepet
kapott a munkásság. Tartózkodásának egyik oka a »uemzclietlenségü vádja, amellyel a mustban a
reakció oly sikeresen elszigetelte
a munkásságot a másik két fontos
n é p i rétegtől, a parasztságtól és a
dolgozó értelmiségtől. Ezt a rágalm a t kiirtani az értelmiség gondolkozásából nem k ö n n y ű , m á r csak
azért sem, mert a fogalom kettős
értelmezéséről van szó. Az elmuít
évtizedek alatt a hazafiasság Jqgalm a egyértelművé vált más népek,
főleg szomszédjaink gyülöletéve', a
Nagymagyarország visszasirásával,
dunavölgyi imperializmussal:
ma
d e m o k r á c i á n k visszatért a régi humanista értelmezéshez, amely szerint az a j ó hazafi, aki legtöbbet
tesz a n é p gazdasági, kulturális és
politikai felemeléséért. Szóvirágok,
nagy szavak helyett tetteket* önfeláldozó a p r ó m u n k á t kér a demokrácia a j ó magyaroktól. A reformkorszak nagy magyarjai, Széchenyi* Kossuth* Eötvös folyamszabályozással, vasutak építésével,
ö n á l l ó nemzeti hitelé'ot követelésével, állattenyésztésünk, i p a r u n k
kiépítésével, közoktatásunk kifejlesztésével akarták szolga n i a nemzetet. Politikai harcuk azok ellen
irányult, akik ezt a hazafias munk á t gátolták.

Még nem szabad

Vasárnap nyolc községet
látogatnak meg a falujárók

Nincs feivalbecslifet

Tjg J L , ] í g ' j f

Szakszervezeti

Má.soiPk helyen az orszájos tagtoborzóban a szegedi kereskedelmi alkalmazottak. A „kereskedelmi alkalmazottak szegedi csoportja az országos
tagtoborzóversenyen a második helyre
kerültek. Az országos központ a Szegedieket a dicséreten kivül két egyhetes nyaralásra jogosító dijjal jutalmazta.
A két kijelölt kereskedelmi alkalmazott a magánalkalmazottak visegrádi nyaralóhelyére utazhat, amelyet
nemrégiben állítottak helyre. Ezen" a
nyaralóhelyen minden kereskedelmi
alkalmazott napi tizenkét forintért kitűnő ellátást kaphat.
Szegeden a zár óraellenőrző bizottságokban helyet foglalnak a kereske-

delmi alkalmazottak szakszervezetének megbízottjai. Ezek a bizottságok
ellenőrzik a kollektív szerződés betartását is.
S z e r e d a i József cégnél az üzemi
bizottság jó munkájának eredményeképpen könyvtárat és öltözőt 'kaptafá
a dolgozóik.
A jjfftatóguss.itakszcrvoMHl aa elmúlt héten rendezte
nagygyűlését,
amelyen — mint ismeretes — résztvett a kultuszminiszter is. A szakszervezet most mindent megtesz a folyamatos státusrendezéséért. Elsősorban
a .falusi és tanyai tanítók nyomorúságos helyzetét kívánja az illetékesek elé tárni.
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Szombat, 1047 junius 14.

Amit néhány perc alatt tapasztaltunk

a fejlődésnek többféle útja lehet.
Az egyik ilyen ut a nemzeti érdekek "figyelembevétele nélküli,, szabadjára engedett, nem irárjyitott
fejlődés. Ezen az uton a gazdásági
Felfedező körút egy üzemben a tisztifőorvossal
kizsákmányolásba profit könyörteGyáriorvos van a gyártelepen, I hoz engedve, fertőzhessék egymást lenül érvénvesül.
A tisztifőorvossal látogatjuk meg
az Angol-Magyar Jutafonó Gyárat. csak éppen rendelője nincs. Az an- a dolgozók.
Az ebédlő és öltöző szintén nem
Az üzemről nemrégiben irtunk, be- gol részvényesek nem sokat áldozA dolgozó parasztság .ezen az
számoltunk arról, hogy hosszú harc nak a munkások egészségéért. A felel meg a követelményeknek. Az
uton
a banktöke hálójába keután a (dolgozóknak sikerült kihar- kétszázötven dolgozó legnagyobb üzemi bizottság és a MKP üzemi
rül.
eladósodik,
a többit: azután
most
colniok a munkáslakások építését. része nő, legtöbben családanyák. szervezetének követelésére,
elvégzi a végrehajtó. Ez is deBölcsödével,
vagy
óvódával
azonmár
tervbevették
az
egészséges
és
Végigmegyünk a különböző hemokrácia, de a nagytőke delyiségeken. A gépeken vastagon hú- ban nem találkozunk. A n a p i mun- tágas öltözők épitését.
mokráciája, amely a falu és váka
után
csupán
egyetlen
zuhalny
zódik a por. A hajladozó asszoMindössze félórát tartózkodtunk
ros
dolgozó tömegei kizsákmányok szürkék a lerakodott finom láll a munkások rendelkezésére.
az üzemben. Ez az !idoí azonban elenyolásának korlátlan szabadkénderszálacskáktól. Az első ötHosszu Láng csap Jú a kazán gendő volt arra, hogy az egészságán épül fel.
perc után m á r a torkunkban érez- nyitott ajtajából. A levegőben ke- \ ségtelcn, testet és tüdőt rontó müzük a port, a levegő fojtó.
ser.ü szénszag érződik. Ventillátor-: helyekben meglássuk a sápadt és
A fejlődésnek azonban van egy
« — Leszívó szerkezet és szivó- nak még g helyét sem Látjuk. A \ sovány dolgozókat, akiken kor-másik utja és lehetősége is. Szinnyomö kellene — mond ja drúViola kazánnál lukas cipőben dobálja bej szerű portalanító berendezéssel,hidemokratikus fejlődési ut,
György, amint elsétálunk a zörgő a szenet a fűtő. Az, ipari törvények' giénikus fürdővel lehetne segíteni, tén
amely
azonban nem a nagytőke
gépek között.
a
értelmében ezen a helyen aszbeszt j Az elmaradott, egészségtelen üze- korlátlan szabadságát, ljanem
De nemcsak a kár tolóüzeni ben kesztyüben és köténnyel szabadna, inek működhettek a múltban. A nagytőke
megfékezését
jelenti,
! népi demokrácia azonban nem envan igy. A zsákvarróban szintén dolgozni.
megvédi a falu és város dolgozó
A vízvezetékeken — a lisztifő- gedheti meg, hogv a hasznot zsebcentiméter vastagságú a por. A gétömegeit a nagytőke harácsolásápek fölé hajló munkásnők napon- orvos régebbi utasítása alapján — j revágó tőkések takarékoskodhastól és kizsákmányolásától, — részta nyolc órán keresztül nyelik e jötletes védőberendezéssel akádá-. sanak a munkásság egészségén.
ben ezért' is követelte a MKP a
!
az egészségtelen levegőt.
l lyozzák meg, hogy szájukat a csapK. I.
nagybankok államosítását. Ezen az
uton biztosítva van a mezőgazdafejlődésének
ez a nagy kér- sági termelés fejlődése és a doldése
tehát
ilyen
módón vég- gozó
parasztság
felemelkedése.
legesen megoldás
felé
ha- Ezen az uíon a társadalmi, fejlődés
A magyar falu ébred a juniusi ső okokból, természeti parancsra: lad.Nyomban felmerült azonban a nem a 'dolgozó parasztság tömeaz élet fejlődésütemének megtartá- kérdés, mit jelent a magyar pa- geinek tönkretétele árán, hanem
reggelen.
rasztság számára a demokratikus anyagi és kulturális feleme'kedésésával.
A kis falvak a nap szeme előtt
fejlődés? Több félét jelenthet, mert vel megy végbe.
külsőségekben alig változtak, miFüggetleníteni k e l l
óta módónban van,, hogy figyeljem
— de a mélyben, a lelkekben a d o l g o z ó p a r a s z t s á g o t
óriási átalakulást lehet fe'efdezni.
Az Alföld tele van a rohamos feiH a népi demokráciát akarunk,
lődés nagy átalakulásával. Szeged akkor függetleníteni kell a do'gozó
és környéke a gyümölcserdők és parasztságot a nagygazdáktól. Ne
kertészetek napról-napra, évről-év- kélljen többé senkinek sem félnie
/
Hétgyermekes családapa életére tért
re gazdagodó tájegysége.
a gazdagoktól. A kisemberek döntA mai magyar falu népe más v sék el, hogy kinek kell/adni és mit
Darócruhás, borostásállu, mélyen- képességében akadályozva nincs, de
mint a tault századvégi, más, mint kell adni.
ülő, pislogószemü, együgyű kinézésű nem ls volt a bűncselekmény elköveA demokratikus agrárátalakulás javakorabeli fegyencet vezetnek bör- tése idején sem — állapítják meg az
a háború előtti. A mai magyar
falu lelkében átalakult. A gazda- terén a földreform elhatározó lé- töntiszk kíséretében a rögtönitélő bíró- orvosszakértők.
ság Szalay-tanácsu elé. Szemlesütve
pés, de csak az elsőjllépés.
— A nők juttattak ide — mondja
szellem átminősül.
áll a tanács előtt Kiss József vád- a vádlott. — Sokszor elgondolkozom
Az agrárátalakulás a népi delott. Mintha kettőig se tudna szá- bent az életemen és olyankor ingerA mai magyar föHhnlves tele
molni, holott néhány napja, miután lékeny leszek és nem jpeleiek mamokratikus rendszer gazdasávan tudásvággyal: már nem
csendesen megkérdezte egy "uj bör- amért. mindent a nőknek köszöngi megszilárdítása és továbbhallani a" régi jelszót, hogy »az
tönőrmestertől,
hány gyermeke van, etek, akik mindig becsaptak.
fejlődése
szempontjából
csak
apám ls igy csinálta®. H a a
teljes erővel kést döfött belé s a Dr. Csapó Ödön államügyész a legakkor mondható eredményeslegcsekélyebb lehetőség van, ,a
véletlenen mult, hogy á hétgyerme- kisebb részletre kiterjedő, gondosan
nek, ha a kisparaszti agrárfiatal gazda tanulni akar.
kes családapa életben maradtfelépíteti vádbeszédében halálbünteszervezet túlszárnyalja a megA vádlott bűnösnek érzi magát s tés kiszabását kérte.
Meg akárja ismerni a titkokat,
szüntetett nagybirtokrendszer
akadozva adja elő élettörténetéi. TiA röglönitélő bíróság szándékos emhogy lehet a földből nemesitett
termelését.
zenöt éves korában már az aszódi berölés
bűntettének
kísérletében
növényeket előállítani. A szociális
biintelőintézetbe került s azóta is ke- mondta ki bűnösnek Kiss Józsefet és
A
Magyar
Kommunista
Párt
kezvés napvilágot látott. Ha kiszabadult ezért köléláltali naláira ítélte. A vádgondolkozás is egészen átváltozott:
deményezésére és\3 éves terve a börtönből, ismét lopott, csalt, le- lott meg se rezzent, még nem fogta
a falu népe; a szói legnemesebb
alapján siet a kormányzat a kiscsukták hatósági közeg elleni erő- fel az ítélet súlyosságát. Az indokolás
és középparasztbirtok segítségére, szakért, súlyos testisértésért s leg- ismertetésénél feje lassan Jecsuklik,
értelmében törekszik a szociahol főleg a családi munka őssze- utóbb hatévi fegyházbüntetését töl- (szeme üresen mered a semmibe, majd
ális haladásra.
tevődéséből épül fel a terme'és. tötte a Csillagbörtönben. Olt se nyu- alig hallhatóan kegyelmei kért.A röglönitélő bíróság átalakult keEllenállhatatlan vágya van a ki- A 3 éves terv a kisembereken se- godott. Börtönőrlől börtön tisztig retegyensúlyozásra, az ellentéteknek git, amikor a mezőgazdaság gé- tegtek tőle. Hozzájuk vágia az ebéd- gyelmi lanaccsá s a köztársaság eljét, nekitámadt a fegyveres tisztnek.
egymáshoz közelebbfiozására.
pesítését fejleszti, ezzel egyrészt a Hat fegyelmi eljárás "indult ellene a nöke dönt a halálraítélt sorsa felett.
"A népkültura mélyebb és "moder- termelők munkáját könnyiti, más- börtönben is,
karátos arany kar'ka jegynebb lett. A legkisebb tanyára is részt pedig feljavítja a termelés
A hét eleién belekötött egy uj böreljut az újság, rádió és a mának minőségét és mennyiségét is. Apná- tönőrmesterbe. Minősíthetetlen durva
gyűrűk, sportgyűrűk. »:—«.
hírei állandóan jelen vannak. A sik kezdeményezés a kisemberek szavakkal támadt rá és megfenyegette.
Felföldi
őrmester
elállt
az
eset
jelenEzüst evőszerek 6 és 12
világpolitikában résztvesz a falu érdekében, hogy a [gépesítéssel szötésétől,
de
várta,
hogy
a
fegyenc
boszemélyre való díszes tokvetkezetébe
tömöríti
a
gazdálkonépe, egyrészt a népgyűléseken,
csánatot kérjen, amire nem volt hajban, raktárról
azonuai
másrészt a MKP falujáró napjai- dókat.
landó, sőt még meg is fenyegette újósráfi'thato, feltűnő olcsó
nak alkalmával. Könyvet ö'vasnak
lag. Délután ötkor elővezették Kisst.
árban. Dra-, ékszerjavltás
A szövetkezet az a hatalmas
és a téli estéket már nem mesélés
Az őrmester szép szavakkal szólt
fegyver,
.amelynek
segítségével
hozzá. Kiss is nyugodtan váíaszoflt s a
tölti ki, hanem a komoly és nagy
a parasztság sikerrel felveheti
beszélgetés, közben előrántotta rongondokban lefolyó viták, melyek
a harcot a nagytőke kizsákgyokba csavart dohányvágókését (Homindenre kiterjednek, amit a mai
gyan kerülhet egy fegyenchez kés a trés, ékczeréax, Szegei, Klauzál-tér 3.
mányolása ellen.
élet problémának bedob.
Csillagbörtönben? A szerk.) és olyan
A szövetkezeti mozgalom meg < e r g v e i dóiie Felföldibe, hogy a kés
i Megbecsülhetetlen átfejlődés nyí*f / \*7 (s ' .
,
i ii
»_
— A hires cslpkokollekeió szeteremteni
a
dolgozó
lik meg a szem előtt. Ha csak na- tudja
elgörbült.
A. szobában
tartózkodók lepokig tartózkodik valaki a nép parasztság .számára az olyan fei- fogták 'és kituszkolták a fegyencet, gedi képviselete. Az ipari vásáron
lődésdi ut lehetőségét,, amelyen ha- aki még visszakiáltott, nogy: »ugvse óriási sikert aratott S á s k a Elei
közt, már látja, hogy
ladva, á parasztságot nem fenye- nyugszom, míg ki nem csinállak*. "Ha szalónja által bemutatott csipkeUt többé nem öntudatlan »nép«
geti az elszegényedés, a tönkre- a" kés két centivel lejjebb hatol, ma kollekció szegedi képviseletét P a hét gyermek marad apa nélkül.
li l u s z n é (Kárász u. 10.) női ditömegekkel á l l szemben, hamenetel, a proletársorsban való (levallomások mindenoen egyeznek. vatáru szalónja kapta meg. Buzuhanás. Ellenkezőleg, a szövetke- A Avádlott
nem politikailag is egyénisése tagad, csupán" ingerzet megerősíti a parasztság ma- lékenységével védekezik, amit azon- dapestről állandóan kap ui. kreágekké fefödött földmivesek hfgántulajdonát
és
elősegíti
a
va'V his égével.
ban megcáfolnak1 a tanuk, hiszen nyu- ciókat, s igy nemcsak magános
gyoni gyarapodást.
godtan beszélgettek. A védelem elme- hanem női divatszalónokhak is álbajjal próbál védekezni, amit a kiren- landóan rendelkezésére á l ; OkvetA magyar mezőgazdaság latifun- delt
U j vilég nőtt a régi' helyén és ez
orvosszakértők megcáfolnak.
len tekintse meg a csipkekollekdiumokkal
és
hitbizományokkal
a fejlődés most van igazán indu—; Magatartása nem idegességre, ha- ciók kirakatát a Paulusznál!
lóban. Magyarország földmives ré- terhelt utja végetért. A földesúri nem erkölcstelen, züllött lélekre
tege azon az uton van, hogy évek önkényen és kizsákmányoláson di- vall, rablársai előtt tekintélyt akart
alatt behozza a századok mulasz- adalmaskodott a demokratikus fej- szerezni. Ingerlékenysége nem éri el
társadalmi a kóros halárt. Semmifele elmebetegtását. S ezt magától csinálja, bel- lődés. Magyarország
ségben, öntudatlanságban, elmezavarelőjegyzéseket felvesz Szenesi Feban nem szenved, akaratelhatározó
renc Partizán (Vitéz)-utca 28.

n mai szegedkörnyéki magyar falu
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N A P I R E N D
Szombat, junius 14.
Nemzeti Színház: Fél 8 órakor:
Revizor.
Széchenyi Filmszínház: Fél 5, fél
7, fél 9: Noszty fiu esele Tóth Marival. Azonkivül László Imre magyar
nótákat énekel.
Belvárosi Mozi: Fél 5, fél 7, fél 9
Szerelmek városa.
Korzó Mozi: Fél 5, fél 7, fél 9:
Férfiak kedvence.
Muzcum:- Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyilva 9—7-ig.
Egyetemi könvviár: Nyitva 8-r7-.ig.
Lelnzinger örökösök: Horváth M.atca 9; Pósa Balázs: Kálvária-utca
17; dr Kotsis .1. Endréné: Földmüres-utca 17; Selmeczi Béla: Somogyi
telep IX. utca 489.
sdi

Figyelem!
A Magyar Kotmnninlsla Pár! Belvárosi I. szervezete junius 11-én
este !) órakor juniális balyubálal
rendez. A vacsoráját hozza magával! Belépőjegy! 2 forint. Minden
jegy mellé egy pohár sőrl kap ingyen. Soha ilyen jól, ilyen o csón
nem mulatott. Soha még ennyi mátka nem volt. Munkás kulturszövclség most vizsgázott tehetséges énekesei lépnek fel először. I l a jó
akar mulatni, jöjjön el, szeretettel
várjuk!
— Idő Járás jel entés.
Mérsékelt
szél, sok helyen felhős idő, többfelé kisebb eső. A
hőmérséklet
emelkedik.

Nincs szakma, melyei annyira befolyásolna az időjárás, mint a mezőgazdaságot. Jla szárazság van,
ha
eső
Van,
valamennyi jelenségnek
meg
van
a
maga káros és hasznos következménye. U j gazdáink közül sokan
még nem ismerik a leghatásosabb
védekezési módozatokat a kártevők ellen, melyek napjainkban jelentkeznek. Szükségesnek tartottuk
ezért ezalkalommal fe'hivni a gazdatársadalom figyelmét egyrészt a
kártevőkre,, másrész! a védekezési
módozatokra.

A lucerna

bogár

A lucerna legnagyobb kártevője
az u. n. lucerna-bogár. Emiekla bogárnak fekete feje van és vörös
teste 10 fekete szeplővel. A lucerna-bogár hasonlit a boldogasszonybogárra, csak mégis abban különbözik tőle, hogy hosszúkás.
A felnőtt bogár megeszi a levelet és kicsiny sárga tojást rak rá.
Ebből a tojásból, gyorsan ki kel*a
lárvócska, amely először csak fekete szinü, de később, ahogy nő,
egyre sárgább szinü lesz. Sokkal
veszedelmesebb mint a bogár és
szivósabbis. A lárvák! előszóira lucerna levelét támadják meg, majd
a növény szárát. Elrágják a csúcsokat és minden növényt apró
salakkal piszkítanak be ugy, hogy
ezt a lucernát az álíat már nem
eszi meg. A felnőtt lárvák junius
—julius hónapban térnek vissza
a földbe és ott lepkékké majd bogarakká változnak. A
lucernán
augusztus hónapban jelentkeznek.
4e ilyenkor igen kis kárt okoznak
és gyorsan visszatérnek a talaiba.
hogy ott átteleljenek.

megekben jelentkeznek, legjobb a
lucernát lekaszálni. A lekaszált növényt egy csomóba gyűjteni és egy
másik, iucernástól távol eső helyen jól megszántani. A száraz lucernán a 'lárvák nem tudnak mivel táplálkozni és hamarosan elpusztulnak. Valamikor a lekaszáí't
lucernát méreggel permetezték le.
de ez nem vezetett minden esetben eredményre.

A szőrös

bogár

Ez a kártevő bogár a legkülönbözőbb növény virágait támadja
meg, a gabona kalászát cs a gyümölcsöt is. A virágon a himpor
szálat seminisili meg. A megsértett
virágok nem adnak termést, hanem elszáradnak és lehul'anak.
Ha éjjel szép, száraz és csendes
adő' van, akkor a bogarak a virágon tartózkodnak, különben a
talajban rejtőznek cl. A nőstény
bogár tojásait a talajba helyezi
el és a Járvácskák, amelyeidia la'áiban fejlődnek, pövényi részekkel
táplálkoznak. A nyár végén a láryácskák bábokká és felnőtt bogarakká Változnak át, de a^elnőtt bogarak a talajban maradnak egészen a kővetkező tavaszig, amikor
kibújnak és károkat okozuakfayiftvényekben.
Az ellenük való védekezés
jobb módja az összegyűjtés. A bogarak összegyűjtését és megsemmisítését állandóan végezni kel; Erire a munkára a veszélyeztetett terület minden földművesét mozgósítani kell. de nagyszerűen
felhasználhatók itt a gyerekek is. A
szőrös bogarak állandó, irtása nemcsak ebben az évben csökkenti a
kárt, Jihnem a jövő évre is elejét
veszi pusztító munkájuknak, mert
tömeges megsemmisítésük után kevesen maradnak csak a földben.
Télen a szőrös bogár pusztítását' a
tálai felszántásával 'ehet végezni.
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Sándorfalván lesz az országos
ifjúsági edzőtábor
A szegedi
MaDISz kérésére reiidézEk
meg1 Szeged melleit az edzőtábort
Ismeretes, hogy az ifjúsági sport
terén a MaDISz szervezetei leltek'Szegeden egészséges kezdeményező lépéseket. Ujabb jelentős eredményt jelent a nagyszegedi MaDISz sportvezetőjének iuradása, amely szerint julius
végén a MaDISz kérésére Szeged mellett, .Sándorfalván rendezik meg az
országos ifjúsági edzőtábort. Az edzőtáborban az ország 60 legjobb ifjúsági játékosa vesz részt és ebből 22
játékos délvidéki lesz. A mezítlábas
csapatok legjobbjai is edzőtáborba
kerülnek.
Sándorfalván a helyi MaDISz-szervezel vendégei teáznék az ifjúsági játékosok. A tábdarugóulánpollus vezetői — igen helyesen — meglátták,
hogy a legjobb anyag az utánpótlás
szempontjából Szegeden és környékén van. Mézes Sándor, Budapest'ifjúsági szövetségi kapitánya a táborozás előtt juliusban Szegedre akarja
hozni Budapest ifjúsági válogatottiát,
hogy itt adjon revansol a legutóbbi
minimális fővárosi győzelemért a
DLASz ifinek. A főváros ifjúságii válogatottja julius 6-án Bécs (ifjúsági válogatottja ellen játszik és ezután
utazna le Szegedre, ahol 10-én és.
egy környéki városnan 13-án játszanának a budapesti fiatalok. Nyilassy
Márton országos ifjúsági kapitány, aki
a déli ifik apja«, minden Valószínűség szerint nye!beüli a mérkőzéseket
és a délkerüleLi utánpótlás visszavághat a BLASz válogatottnak Szegeden. A hirck szerint a MaDISz közbenjárására a válogatottba egy-két
»mezitlábas« játékos is bekerül.
Sportünnepély lesz vasárnap
a Ilunyaa'-téren
Jelentőségteljes mérkőzést viv vasárnap 6 órai kezdettel az SzMTE
NB II. csapata az Elektromos ellen.
Amennyiben az Elektromos győzelmét
sikerül megakadályozni ugv a ^Békéscsabai Előre — amely szintén inunkáscsapal — biztos résztvevője lesz
a jövő idényben az NB I-nek. Elektromos-győzelem és a B. Előre pontvesztesége esetén az Elektromos jut
az NB I-be. Az SzMTE különben vasárnap délután ad szamot a többi
szakosztályainak ezévi munkájáról is.
A tornaszakoszlüly a rendőrzenekar
közreműködésével disz tornát mulat be,
mig a munkásatléták, súlyemelők', birkózók bemutatót rendeznek. a mérkőzés előtt délután 4 órai kezdettel.

— Közgyűlés junius 23 án. Junius 23-án reggel kisgyűlés, mig
Á lucerna-bogár csak a közöndélelőtt 10 órakor közgyűlést larl
séges lucernát szereti, a herét és
a városi törvényhalóság.
más növényeket nem bántja. Az
— Villamos jelző ampákkal sza- ellene való védekezés módja a köbályozzák, a pontonhídon a forgal- vetkező: amikor a lárvák nagy tömat. Miután az újonnan felállított
teherpontonhidon csak egyoldalú
— Furcsa bele leülés a rendőrségén.
— Betöréses lopásért egy év. Déközlekedés lehetséges, az átkelés
zavartalan biztosítására a város a ri József kecskéslelcpi napszámos Bieberl Antalné, Remény utcai lakos
a rendőrségen, hogy tuhidon jelzőlámpákat állit fel. A pi- betört egy bezárt lakásba s onnan bejelentette
domása szerint Piri Bálás Mártonná
ros lámpa liloáht, mig a zöld 'ám- ruhanerqüeket és különböző ingó- i csorvai lakos még márciusban önságokat vitt magával. Jogerősen gyilkos lett, de bejelentette azt is,
pa szabad átkelést jelent.
egyévi börtönbüntetésre Ítélték.
hogy junius 5-én kintjárt Csórván s
x Meghívó az Alföldi Fa- és
ott
értesült, nogy Piri Balásnét
— Búzát ígért, Iröríönt kapott. veje,ugyGárgyán
Szénkereskedők Termelő, BeszerIstván egy kölcsönző és Elosztó Szövelkezete Szeged, Takács Imre szentesi földműves kért pisztollyal
»meggyilkolta®. A
Mezlílábasmcrliőzések. A felsővárosi
1947 junius 21-én délután 6 óra- felvett 70 forintot azzal, hogy bú- furcsa bejelentés alapján a rendőr- SzFIE-pályán:
fél 9-kor Uj somogyi
kor Lecbner-tér 6. sz. alatt meg- zát és kukoricát szerez érle, azon- ség nyomozást rendelt el.
MaDISz—Garami lanoncolthoii, 10-Kor
tartandó rendes évi közgyűlésére. kivül kétszer betört egy-cgv lakásósomogvitelepi MaDISz B—FelsőváTárgy: 1. Az 1946/47. év? mérleg- és ba és ruhanemüeket vitt magával.
— Pedagógusok
iováhhképző rosi MaDISz. A SzATE-pályón délnycrcség-veszleségszámla bemuta- A törvényszék jogerősen nyolehó- tanfolyama. A pedagógusok sze- előtt 10 érakor Piaristák—Kecskés- •
latása. 2. Az igazgatóság és fel- napi börtönbüntetésre Ítélte.
gedi továbbképző tanfolyamán f. telepi MaDISz
ügyel őbizottság felmentése. 3. Igaz— Vasulasegyeitruháí loplak. Török hó 14-én d. u. 3 órakor dr. Koltay
Ifelgíyversenyző Ás indul a vasárgatósági és felügyelőbizottsági ta- Mihály Bus Páter-utcai szabómester Kasner Jenő egy. r. tanár az iro- napi motoros versenyen. Vasárnap délgok választása. 4. Alapszabálytnó- Széchenyi-lér 5. számú műhelyéből dalomszemlélet körébő', dr Gelci után hosszú idő után ismét lesz modosilás. 5. Indítványok.
elloptak' egy vasulasegyenruhát.
A József egv. ny. r. tanár epdiga bioló lorosverseny Szegeden. A felsővárosi .
nyomozás
folyik.
giából tart előadást. Az előadás salakpályán ezúttal mutatkozik ba a .
x A Po1,gár:' 'Demokrata Párt 14-én,
szegedi közönségnek Jankó Margit maszombaton 6 órakor pártnapot tart.
x Az alakulóban lévő Nagysze - helye: a Klauzál gimnázium szo- gyar bajnoknő, aki legutóbb az oszkott
előadóterme.
Az
irodalomSzövetkezet,
x Paplanok legszebbek, készül- gedi Tanyafejlcszlő
rak motoros hölgyek' fölött aratott
nek Soősné paplanüzemében, Deák folyó hó 21. 5 órakör Roosevelt- szakos és biológus nevelőkön kívül szép győzelmet. A fővárosi versenyzők
Eerenc-ulca 2.
tér 14, Ungi-vendéglőjében tartja érdeklődőket is szívesen lát a ve- repülőgéppel érkeznék Szegedre. Vazetőség.
sárnap ünnepi felvonuláson .vesznek
— Síllnetel az: áramszolgáltatás alakuló közgyűlését. ASapitók.
részt és délután pontosan fél 5 óra- '
15-én, vasárnap reggel 6 órától, dél— »Volt haditengerészek« figyel— K'i Vihette el? Dr. Fülöp P á l or- kor kezdődik a verseny.
után 2 óráig Újszeged egész: terüle- mébe, a Magyar Vasutasok és HaHalász a jobbfedezei a Testvériség
vos, Káhária-ulca 35. számú lakásatén, a vezetéken végzett javítási munjósok Szabad ^Szakszervezete fel- n i a k ' a s z l a ! á r ó l e itünt'cgy 300 gram ellen. A Testvériség elleni sorsdöntő
kák miatt.
hívpi a Szegeden lakó volt hadi,
.
,, ,,
.
mérkőzésére Bakó — Szabó, Gyuris ®
tengerészeket, hogy vasárnap dél- sul~vu * z u s l cigarettatárca. A rendor- — Halász, Kakuszi, Ivolozsi — Bálé,
ÁLLANDÓ ZENE—TÁNC TóTIIUtán 1 órakor a Szántai-féle von- se S széleskörű nyomozást indított, ki Ladányi, Vörös, Harangozó, Nagy ösznál Újszeged, Liget-vendéglő. déglőben (régi helyen) saját érde- vihette cl a magánlakásból a cigarct- szelélclben utazjjk a SzAK Budapestre.
Az indulás vasárnap reggel lesz a
kükben feltétlenül jelenjenek meg. tatárcát
klubhelyiség elől.
— Az inflációval védekezett egy
nőtorius sikkasztó. Nagy Sándor
Vásárhelyi napszámos már hatszor H e g n y l l t
a
x Napraforgómag- cs é'e'nusSerníevolt büntetve sikkasztásért de ruég
tuk frigyeimébe! A Mezőgazdasági Szömindig pem hagyta abba a könyvetkezeti Központ Olajniagósztáiyá felnyü keresetet. 1945-ben Szűcs Lahívja á napraforgómag- és ricinustcrhogy a fagyveszély elmultájostól 2000 pengői vett fel lóvásár- Tánczenéi
a Hungária
szalonzenekara
szolgáltatja melőket,
val az egyelést mielőbb és igen gonlás ürügye alattit s a pénzt elitta. A
Régi ióhirü
honvha
Jó
Halok dosan, sürgősen végezzék cl. A nappénteki főtárgyaláson azzal véderaforgómag és ricinus késői egyelése :
kezett,. hogy a 2000 pengőért négy
a növény lejlődését nagy mértékben
nap múlva már csak csirkét vásávisszaveti. A felesleges ricinusnőrolhatott s az inflációt okftlta az
vényt ajánlatos közvetlen a föld feujabb bűnéért. Arra nem tudott
v e s z — el£kd
BlGsSSlíl
fRnvnl-szállA
Antiiéi lett késsel, vagy kapával elvágni, a
(Royal-szálló épület)
fészekbe vetett "napraforgónál a feválaszolni, hogy miért négy nap
lesleges növények még gyökerestől kimúlva próbált csak lovat venni.
Rendkívülien
kedvező
ingatlan
vétel !
húzhatók, ha az egyelés nem későn
A büntetőtörvényszék nyolc, havi
A PARTIZÁN-UTCA 11 (Vitéz-utca) számú ház megosztható külön- történik. A növény gyors fejlődésébörtönbüntetésre ítélte.
álló épületekké], ütemnek és tn'nden más célnak alkalmas, aton- vel, korai és bő termésével hálálja
x Diák lánckurzus Kurbos-táncnal bek öltöt lielŐ. Érdeklődui: Béke-utca 8., telefon: 5-06. Ügy- meg a korai egyelést és a szükséghez
j képest rendszeresen végzendő talaj-.
iskoláhan junius 21-én d. u. 6 óranököket díjazok.
: porlianyitó és gazirtó kapálást.
kor. Jelenikezés egész nap.

Hungária felújított kerthelyisége

írógépe!, számológépei i p i i p r Kelemen u. 8

t

Szombat, 1947 junius 14.

meglakol
a Szeged és környéke földmivess m e r s z e t e k kirendeltsége
A szakszervezeti székházban Szeged és környéke földmüvesszövetkezetek képviselői ülést tartottak.
Az ül&sen résztvettek: a kereskedelem- és szövetkezetügyi minisztérium helyi képviselője: Horváth
Bertalan főfelügyelő* a Fö'dmüvesszövetkezetek Országos Központjának kiküldötte: Szénássy Imre kerületi vezető* Labády Gyula megyei szervező, „Mison Nándor, a
Munkásszövetkezet ügyvezető igazgatója, Bedö Kálmán, a MKP íaluszervezője és a környékbeli földmüvesszővetkezetek képviselői
A szövetkezeti probléma alapos
megvitatása után az ülés egyhangúlag kimondta, hogy megalakul
a Szeged és Környéke Földművesszövetkezetek Kirendeltsége. Az ellenőrző bizottság tagjait az érdekelt tagszövetkezetek vezetőségéből
választották.
A megalakulással — me'yben vezetőszerepet vitt a Földmüvesszövetkezetek Országos Központja, valamint hathatósan támogatta, a Magyar Kommunista Párt — Szeged
olyan intézménnyel gyarapodott,
amely a termelő parasztság érdekeit fogja képviselni.

Szabadság-estof rendez
a z egyetemi ifjúság
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1920 u'abb hadifogoly
Julius 1-töl ismét
folyósítják
érkezett Debrecenbe
a hirák és ügyészek
képesítési
póidiját Debrecenbe a" reggeli órákban jer

••ppbiih
A közalkalmazottak
igazságügyi döttséget vezetett Rákosi Mátyás iniszakszervezeti csoportja április 10-ei) niszterelnökhelyetlesnez, aki határotartott gyűlésén olyérlelmü határoza- zott ígéretet telt, hogy pártfogolja a
tot hozott, hogy országos mozgalom kérést 'és az ügyet a Gazdasági Főkeretében memorandummal fordul a tanács elé terjeszti. Közbenjárására a
köztársasági elnökhöz, a Gazdasági Gazdasági Főtanács elrendelte, hogy a
Főtanácshoz és miniszterekhez az el- birói és, ügyészi kar ezentúl fizetése
maradt pótdijak folyósítása iránt. A 40 százalékának megfelelő pótdijat
mozgalomról annakidején tájékoztat- kapjon. A csütörtöki minisztertanács
ták a sajtót is s a Magyar Kommu__egye- is foglalkozott a kérdéssel s jóváa
nista Párt sajtóorgánuma
állt ki
dül a" követelés jogossága melletí s hagyta a Gazdasági Főtanács határobiztositotta a birói és ügyészi kart 'zatat s a birói és ügyészi kar julius
a párt támogatásáról. A pórt magáévá l-lől kezdve ismét megkapja az ed
tette a jogos kívánságot és dr. Zöld dig nélkülözött jogos képesítési pótSándor nemzetgyűlési képviselő kül-lékát.
Megválasztottá!: a szegedi
tudományegyetem u j rektorát
A szegedi tudományegyetem jövő hét csütörtökén délelőtt fél 12
órakor rendezi meg a központi
egyetem dísztermében évzáró ünnepi közgyűlését. A rektor megnyitó beszéde után dr. Mester János bölcsészkari dékán »A modern
nevelés« címmel tart
előadást,
majd az egyes tudománykarok teszik meg jelentésüket az elmúlt
tanévi pályamunkákról és osztják
ki a pályadijakat. Az egyetemi
énekkari a Himnuszt és a Szózatot
énekli, az ünnepség pedig a rektor
zárószavaival ér véget.
Az egyetemi tanács a következő
tanévre rendes szokás szerint már
meg j s választotta az u j rektort.
A tanácsülés egyhangú határozattal dr. Székely István professzort,
a magyar magánjog tanárát kérte
fel erre a tisztségre* aki el is vállalta a megbizatást.
Dr. Székely István 1888-ban született Gyulán, tanulmányait Budapesten végezte. Képesített biró és
ügyvéd, a magánjogi szemiuárium
igazgatója és az egri érseki jogakadémia tanára, 1933-ban a pécsi
tudományegyetemen szerezte magántanári képesítését, majd 1940től a kolozsvári volt Ferenc József tudományegyetem tanáraként
működött. Szegeden 1946 áprilisa
óta professzor.

A Szegedi Egyetemi Ifjúsági Szövetség (SzEISz) is megalakította a
maga 1848-as bizottságát* hogy méltóképpen készülhessen a szabadságharc százévest évfordulójának
megünneplésére. E z a bizottság
már eddig is szép munkát végzett.
Nyilvános szerepléseik közül különösen kitűnt a májusban megrendezett nagysikerű népi est. Most
ujabb nagyjelentőségű
előadásra
készülnek és vasárnap este 8 órakor Szabadság-estet rendeznek az
Ady-téri egyetem nagy előadótermében.
' Ezen érdekes visszapillantást vetnek lytirópa ezer esztendejének
nagy
szabadságmozgalmaira és
ezen keresztül bemutatják a parasztság* munkásság és a haladószellemű polgárság küzde'mét az
évszázados elnyomással szemben a
független, szabad életért. Az érdékesnek ígérkező előadást számos
verssel, szavalattal, énekszámmal,
(Budapest, junius 13) Mistéth Endre
kórusmüvekkel teszik változatossá. és társai összeesxüvési perének máA műsorban közreműködnek az sodik napja. A bíróság folytatta Misegyetemi színjátszókon és a népi téth Endre volt építésügyi miniszter,
kollégistákon kívül a szegedi mun- elsőrendű vádlott kihallgatását.
— A minisztériumban ellenségesen
kás kulturcsoportok is. A díjmentes előadásra minden érdeklődőt fogadott egy klikk — vallotta Mistéth.
Ez a klikk intrikalt ellenem a pártszívesen látnak.
ban, a miniszterelnöknél, mindenütt,

Pető Bankház
szerencsés vevői
16452 számmal

10.000

nyertek a

forintot

P A R T H 1 R E K
R. G. faiiujárécsoportok vasárnap
renget a ine£t»eszéft helyen pontosan
4 érakor gyülekezzenek.
firtebn»<égi aktíva junius 17-én délután tét 7 arakor Kálvin-tér 6. szám
alatt. Az orvosok, mérnökök, pedagógusok ós jogászok megjelenése kötelező.
Czenw t s kerületi a&itátorgárdavezettSk értekezlete lesz a Kálvin-téri
székházban szombaton délután fél 6
órakor. Megjelenés kötelező.

— A Szovjetunió jóindulatának köszönhető, hogy már most megindulnak
szovjet területről a magyar hadifoga z a á ó p e n g ő i i e t é i é t ? lyok. Havonta nhszonótezer embernek
kell hazakerülnie, úgyhogy szeptem(Budapest, junius 13.) Az adópen- berre százezer hadifogoly érkezésével
gőről szóló egyes takarékbetétek után lehet számolni.
járó kártalanítás tárgyában pénteken
megjelenő rendelet értelmezéséről illetékes hely az alábbi felvilágosítást
Drága orvosság volt. . .
adta:
Herskovics Abris felsővisói roCsak azok a betevők léphetnek fel
kártalanítási igénnyel, akiknek adó- mán állampolgár Németországból!
engőről szóló eredeti betétkönyvük Romániába igyekezett 100
fiola!
irlokukban van és azt a kiállító gyógyszerrel a zsebében. Miitor az
pénzintézetnél vagy fiókjánál bemu- országba belépett a gyógyszerektatják. A folyószámla betétek nem
esnek a rendelet hatálya alá. Kár- kel, súlyos jövedéki kihágást kötalanítás csak azon összeg után jár, vetett el s hogy Romániába akarta
amely 1946 április 17-től julius 20-ig vinni, közszükségleti cikk engedély
mint legkisebb belét megszakítás nél- nélküli kiszál'itásának kísérletével}
kül állandóan fennállott. Ez ugy ér- bűncselekményt követett el. Aá
telmezendő, hogy a legfeljebb 1946 uzsorabiróság jogerősen nyolchavi
április 17 napján fennálló adőpengő börtönbüntetésre és háromévi joglakarékbetétegyenleg képezheti a kártalanítás alapját. Amennyiben a fenti vesztésre itéite a gyógyszercsemidő után ez a betétösszeg csökkent pészt. Egyben Magyarország terüvolna, akkor a kártalanítás alapjául letéről örökre kitiltotta/ s a gyógya megjelölt időszakban jelzett legki- szereket elkobozta.
sebb összeg szolgál. Az összeg kiszámítása ugy történik, hogy a kártalanítás szempontjából figyelembejövő
minden tízezer adópengd után 50 filA Nemzeti Segély
lért fizetnek ki. Aki 1947 deecmber ujabb adományai az ujgazdák
31-ig bezárólag kártalanítás igényével
a betétkönyvet kiállító pénzintézetnél
és a csecsemők részére
nem jelentkezik, kárigényét véglegeA Nemzeti Segély a csecsemővédesen elveszti.
lem, a TBC-elleni küzdelem, a züllés
veszélyének kitett gyermekek megIgazolványképet rürgősea 10 perc alatt. Fotókópia
mentése mellett nagy súlyt helyez sé
(okmánymásolás) Dlaposltivek készítése mozifalu, a dolgozó parasztság megsegíhirdetők részére K O Z Ó - F O T Ó
tésére, Jelenlegi munkájának egyÍK
Mikszáth Kálmán utca U .
Telefon: 3-Ó5
főiránya ez. Erre a célra a külföldi
magyarok ruhaadományaiból 105 ruhacsomagot oszt ki a Nemzeti Segély)
szegedi szervezete szegényparasztok,
uj földhözjuttatottak között. A ruhacsomagok vegyesen tartalmaznak férfi,
női és gyermekholmikat.

E

ahol csak tehette. Ezzel szemben 'én
összehívtam a közösségi tagokat és
azt mondottam nekik, hogy próbálják
felvenni ezek ellen az emberek ellen
a harcot.
Mistéth uijui Jackó Pál másodrendű
vádlott kihallgatására került sor.
A főtárgyalast nétfőn reggel 9 órakor folytatjak.

n Nemzeti Segély megyei értekezlete
Egyre nagyobb méretekben bontakoznak ki a Nemzeti Segél/ "junius 15-i megyei értekezletének köi>
vonalai. A Nemzeti Segély előkészítő
bizottsága a városháza kis tanácstermében tartotta utolsó ülését, melyen véglegesen megállapította a városháza közgyűlési termében vasárnap
9 órakor kezdődő megyei értekezlete-

nek egésznapos műsorát.
Az értekezlet iráni igen nagy érdeklődés nyilvánul meg Csongrád
vármegye egész területéről. A konresszus résztvevői a déli szünetben
özös ebéden vesznek részt, este pedig megnézik a Szorocsinszki vásár
előadását a Nemzeti Színházban.

írógépet, számológépel

Búcsúzzon el a Darlíngtúl

legmagasabb v ^ S r o i o *

.Már csak 2 napig ny'tva!

f

Telefon 6—41.

Liliom

?

JÓL

vendéglőben

ma m e g n y i t ó

vacsora

A rufaaosztás lebonyolítása érdekében az NS érintkezésbe lépett
az UFOSz helyi szervezetével, hogy
jelölje ki azokat az újonnan földhözíuttatott gazdákat, akik a segítségre
legjobban rászorulnak.
A Nemzeti Segély akciója az ujgazdák " körében igen nagy prómefi
váltott kí és az UFOSz helyi vezetősége az ujgazdák köszönetét tolmácsolta az ujgazdák megsegítésére indított mozgalomért.
Az ujgazdák, a falu megsegítése
mellett a Nemzeti Segély eredeti munkatervét is folytatja es nem feledkezik m^g a városi szegénysorsu dolgozók sovány, sápadt gyermekeiről
sem. A Nemzeti Segély tápszerkészletéhői 400 csomag tápszert oszt ki.
A Nemzeti Segély áldásos munkája minden tekintetben hz ország
újjáépítését szolgálja és a 3 éves
tervbe is komoly munkatervvel kapcsolódik be.

Az Alföld legnagyobb táblaüveg
és ü v e g á r u nagykereskedés,
üvegezést
vállatat
Telefon: 5-f7
Mérey u. ! i.

Körösi Géza

Szombat és vasárnap
z á r ó r a 4 ó r a k o r

Szenesi

Irodagép Vállalat, Széchenyi-tér

Molnár Erik népjóléti miniszter a
hadifog yok nae féréséről szólva a kővetkezőkel mondotía az egyik budapesti lap munkatársának:

Kinek váltják be

Az összeesküvők irányítottak
az ujiáépitési minisztériumban

Az osztály sorsjáték tegnapi húzásán a'

lentették, hogy egy Máramarosszigetről indult hadifogolyszerelvény Zá-1
honynál átlépte a magyar határt. A
szerelvény, amely 1920 foglyot szállított, kőztük 1501 legénységi és 397
tiszti áilományu hadifoglyot, valamint
22 nőt, pénteken délután megérkezett
Debrecenbe. A népjóléti minisztérium
azonnal utasitolta a debreceni hadifogolygondozó bizottságot, lássa el a
hadifoglyok fogadásával kapcsolatos
teendőket.

a

AKAR SZÓRAKOZNI? Keresse fel Dorozsmáji
TÁNCKERTET* Petőfi-utca 14.
Csütörtök, szombat, vasárnap T Á N C !

T á n c k e r t - D a n k ó gazz

JBARANYAY-

fogalom!

A délvidéki vármegyék szöveíkezeiel
junius 1 5 - é n , vasárnap déielőH fél 11 órakor
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Csuhé] szatyrokés
viszonteladóknak

r6TlKUlOK

SZERED

legolcsóbban

A í N AL

Caeny Mlbély B. b.-

Telrti.ii 1-61

u — Közlekedési kiállítás Budajepsten. A nagysikerű közlekedési
kiállítás junius 25—30. időközben
ismét megtekinthető. A kiállításra a közlekedésügyi minisztérium
50 százalékos vasuli jegykedvezknényt biztosított. A vasúti kedveztaiényre a kiállilás megtekintésére Jbgosiló jegyek a Délmagyartírszág kiadóhivatalában és a MKP
titkárságánál (Arany János-u. 2)
160 fillérért megvásárolhatók.
FIGYELEM!
FIGYELEM!
A Cionista Munkás Egység Pártja
előadást tart junius 14-én szombaton
este 8 órai kezdettel Margit-utca 24.
szám alatt. Az előadó: Slomóben Jóna
központi kiküldött. Az előadás tárgya
«A magyarországi zsidóság helyzete
és a palesztinjai problémát. Énekszámok. Szavalatok. Minden
zsidó
testvérünket szeretettel és okvetlenül
(elvárunk. Vezetőség.

M e g

h i v ó

a Szeged és Szegedvidéki Paprikatermelők é» Iíikészilők Termelő és
Értékesítő Szövetkezetének 1947. éri
Sunius 23. napján délelőtt 11 órakor
Szegeden, a városháza közgyűlési termében megtartandó

közgyűlésére,

Szombat, 1917 junius. 14.

A Pedagógusok Szakszervezete juh í r e k nius 16-án, hétfőn délután fél 4 órakor tisztújító közgyűlést tart a szakÉrtesítjük az összes üzembizotfsági szervezeti székháznan.
tagokat, nogv junius 14-én, szombaton
Az Édesipari Munkások Szakszerdélután 5 órakor össa-üzembizottsági
ülést tartunk a szakszervezeti szék- vezete junius 16-án, hétfőn délután
házban. Megjelenés kötelező. Szakma- 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székliázhan. Minden szaktárs
közi bizottság.
saját érdekében jelenjen meg. Tárgy:
Felhívjuk az I. rendű műbútorasz- Uj vezetőség választásának előkészítalosokat, akik munka nélkül vannak, tése, az uj kollektív szerződés mintáazonnal jelentkezzenek a famunkás jának ismertetése és a hátralékban
szakcsoportnál, Dani elvtársiyíl.
levő tagdijak rendezése.
A Gépjárművezetők Szakszervezete
A Famunkások Szákszervezete feljunius 15-én, vasárnap délelőtt 9 óra- hívja tagjait, hogy tagsági könyveiket
kor tisztújító közgyűlést tart a szak- haladéktalanul vegyék át, ellenkező
szervezeti székházban, amelyen a bu- esetben a tagok sorából töröltetnek.
dapesti központot Polgár szaktárs
fogja képviselni.
Megjtelenés köteNem a Textilmunkások Szakszerlező.
vezete, hanem a textilmesterek tartaA Famunkások Szakszervezete ju- nak junius 15-en, vasárnap délelőtt
nius 15-én, vasárnap délelőtt 9 óra- 10 órakor taggyűlést a szakszervezeti
kor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
székházban.
A Zenészek Szakszervezete felhívja
A Háztartási Alkalmazottak Szák- tagjait, hogy tagsági igazolványuk átszervezete junius 15-én, vasárnap dél- vétele végett jelentkezzenek a csoután 5 órakor taggyűlést tari a szak- portnál junius 16-án, 17-én, 18-án
délutíin fél 4—5-ig.
szervezeti székházban.
S z a k s z e r u e z e t i

HoffAlfllárnlr
IICVGI«|lalUnf

Déry

Alkatrészek, gramofonvarrógépek, rádiók,
lemezek, gumik
gramofonok részletre is.
Javítások fólálláisal

Ede R.-T. Kis-uica

3

szám

9 Szegedi Állami Nemzeti Színház heti miisora:

Közellátási

Zsiradékkiosztás. A zsiradékjegy
10. sz. szelvényére 40 deka étolaj,
vagy margarin vásárolható Elszámolási határidő julius 31. Polgármester.

Felhívás!
A H.M. 24.300/Eln. ig. biz —1945.
sz. rendelete 11. §-ának 1. bek. alapján közhírré teszem, hogy a pécsi
2. honv. ker. psá». ig. bizottsága 1947
nnijus 13-tóJ. kezdődően Eperjesi Géza
ht. ezredes (Százpéntek, 1894, Hindi
Szabó Erzsébet) 1942-ben Szegeden a
9. gyc.-nél mint ezredparancsnok teljesített szolgálatot, 14. hop. pságnál
igazolás álá veszi. Felhívom a lakosságot, hogy azok, akik az emiitett
olyan magatartásáról, cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt és az
erre vonatkozó bizonyilékoka t hivatalos helyiségeidben Pécs, Széchenyitér 9. III. em. 139. ajtó, szóban,
vagy írásban haladéktalanul jelentsék
be. Figyelmeztetem a bejélentőket,
hogy írásbeli bejelentés csak akkor
vehető figyelembe, ha a bejelentő
nevét és pontos lakcímét is bejelenÜk.
Scliwara Nándor sk., a pécsi II.
Igazoló Bizottság elnöke.

minden minőségben legolcsóbban

Revizor.
Szorocsinszki vásár. Operabérlet
B 8.
K's Katalin. Dolgozók
Szinháza.
1
Szünet.
Itev'zor. Szelvény-bérlet.

Szombaton este fél 8 órakor:
Vasárnap este fél 8 órakor:
Hétfőn este fél 8 órakor:
Kedd
Szerda este fél 8 órakor:

kÖTlemén'jek

KOVÁCS

IMRE

cukorka kereskedő
Tisza Lajos kőrút 48.
Telefon 2—45.

APRÓHIRDETÉSEK.

melyre a szövetkezel t. tagjai ezennel
meghivatnak.
Tárgysorozat.
UJ 6 m2 szép torontáli jutaszőnyeg
1 A határozatképesség megállapíalkalmi
áron sürgősen eladó. HétK Ü L Ö N F É L É K
F O G L A L K O Z Á S
tása.
(
vezér-utca 29., emelet.
1
EGY eseresznvefaháló és egy kony'2 Az igazgatóság és a felügyelőbiTANUL6T, cipészsegédet
felveszek, haberendezés eladó. Érd. Kossuth La- KERÉKPÁROSOK! Figyelem! A agán
feottság jelentése.
nyersguiníragasztó újra kapható. VWdélutáni kisegítésre tüzőnőt is. Bőrt, jos-sugárul 81.
3. Az 1790/1917 M. E. sz. ren- ócska cipőt veszek. Cipészüzlet, Marra-utcaí kerékpárósnií. üveget Be**&l
delet értelmében clkészitclt 1947 ja- git-utca 9.
37-es valódi gyík cipő és sanzsán, es- hozni.
nuár 1. megnyitó mérlegnek, továbbá
télyi ruha jutányosán eladó. Zeislerné, Jó kenyeret akar? Jöjjön az Ungár
ü bites könyvvizsgáló
jelentésének CIPÉSZSEGÉDEK és szabászok állást Oroszlán-utca 3., I .
éle I m iszer csarnokba. Mikszáth Kalelőterjesztése; határozathozatal a je- kaphatnak azonnal. Brüsszeliéért. 31.
EGY használt gyermeksportkocsi el- mán-ulca 1. Élelmiszereim, felvágatlenlések tudomásulvétele és a megtaim elsőrendüek.
nyitó forintmérleg elfogadása és nieg- LUCZA kelmefestő, vegytiszütó vál- adó. Attila-utca 7., II. em.
lalat : Rákóczi-tér, Gr. Klebelsberg-tér,
ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, foghú(úílapitása tárgyában.
KÉTAJTÓS jégszekrény, állóstelázsi, zás felelősséggel, olcsó érban. Rác*
Kazinczy-utca.
4, A szövetkezeti üzletrészek névmángorló, kád, dézsa, spanyolfal, ka- Géza fogász, Mikszáth Kálmán-u. 1%
értékének forintban történő megállarosszék, konyhaedények, ablakok, vas- KERÉKPÁROSOK!
Tűzzománcozású,
pítása
A D Á S-V É T E L
üst, fcátrányos vaslalicska, borpince- nikkelezést, j ó munkát akar? Keresse
1
f
fplszerelés,
vaskályha
eladók.
Somo'5 Az alapszabályok 1. §-ának mófel Kovács József műszerészt, Périsidosítása, mely szerint a szövetkezel GÉLYÉGGYŰJTEMÉNYT,
fötttegbé- gyi-utca 9., balra, kapunál.
körut 43. (Zsibpiacail.)
oégo ri'aprikabe váltó Szövetkezet Iveget vessek. Árjegyzék n kirakatban. KÉTAJTÓS jókarban levő jégszekrény HÁZASSÁGOKAT
a legnagyobb diszEzeged*. Az alapszabályok 7. §-4nak Falus bélyegüzlet, Iskűlfi utca 29.. Ifl- eladó. Katona-utca 24.
kréció mellett létrehoz Patainé, Szen[üzletrészek forintértékben való meg- gadalml templomnál.
állapítása) módosítása és kiegészítése
PRÍMA 3 f 1 gyári rádió potom áron tes, Klauzál-utca 7.
VASARIIELYT-SUGARUT mellett kétazzal, nogy a szövetkezet üzletrésze EGYTONNÁS tehergépkocsi jó álla- az Amatőrből tban. Dáni-utca.
szobás magánház azonnal beköltöz(egyenként 25 forint. Az alapszabályok potban és 250-es NSU motorkerékpár
UJ oxigénreduklor eladó. Vennék heg- hető, 7000 FI. Borsi ingatlanériéke121. §-ának módosilása olymódon, hogy eladó Centrál-garázs, Bogskay-utca.
gesztőpisztolyt. Munkácsy-utca 1/b., silőiroda, Valéria-tér 7.
Bz utolsóelőtti mondata: »szavazutSZELEI Béla órás, ékszerész, Orosztgyenlőség esetén az elnök
szava LACZKó ékszerész, Kárász-utca 14. jobbcsengő.
Vcs/ek magas áron brilliáns ékszere- EGY jókarban levő klub bőrgarnitúra lán-utca 5. Nagy óra-, ékszerjavilómüket, ezüstöt, kar- és zsebórákat. Nagy és egyéb apróságok alkalmi áron sür- heh,'6 Határozathozatal az igazgatóság- óra- és ékszerjavitás.
gősen eladók. Teleki-utca 1. Boldinak ós a felügvclőbizotlsagnak adandó
MARGIT kézimunkaüzlet: előrajzolásl,
zsár.
KÖTÖD
El
gépeket
veszek
készpénzért.
felmentvény tárgyában.
kötést, hímzést vállal. Kigyó-u. 8.
Megtekintésre
odautazom.
ÁrajánlatoJÓKARBAN
levő
gyermekágy,
gyer17 Igazgatósági és felügyelőbizoltForgáe.. Jánosné Szeged,
meksportkocsi és egy vaságy alkalmi ÉTKEZDE.
«ági tagok jelenléti dijának és érikat: Szabó kötődének, Csengele.
Kossutli
Lajos-sugárul
77.
tiszteletdíjának megállapilása.
TAMÁSSY Gyula a megbízható festék- áron eladó. Madácli-utca 2—4.
SZFMMÁRY Andor rádió, villamossági
EÜÍÉLETES
húz
Itókuson
esetleg
rész8. Határozathozatal az igazgatóság áruk legolcsóbb beszerzési helye. — ben is lakással, 300 n-öi telekkel el- vállalata Szeged, Kossuth Lajos-suSzámára adandó felnatalmazás tár- Valéria-tér sarok.
gárul 16.
ágyában az alapszabályoknak a cégbi- ALKALMI hidegtálak, imbiszek, szend- adó. Pacsirta-utca 21., asztalos.
MEGSZŰNIK a Piroscégtáblás, Tisza
TELJESEN
uj
varrógép,
előre-hátra
foság esetleges kívánsága szerinti szö- vicsek ízlésesen, legolcsóbban Siposvarr, eladó. Madácn-utca 17., II. 5.Lajox-körut 53. Mélyen leszállított
vegezésére.
núl. Bajcsi-Zsilinszky-utca 15.
áron vásárolhat rövidárut és pipereS Esetleges indítványok.
i i a s z n a l t bútorokat vesz és elad
cikkeket, gallérokat, szalagokat, zsinó1 Szeged, 1917. évi junius hó 10.
l a k á s
Singer Gyuláné, Török-utca 6., karokat, férfi-, női gombokat, cérnákat,
1
a i igazgatóság. puval szemben.
púdert, kölnit, rúzst és arckrémeket,
szappanokat, julius l-ig
2gy
nagy
]aNAGYKÖRUTON
belül
e
EGY
barokk
ebédlőkredenc
(középJegyzet: A közgyűlésen csak az a
KERÉKPÁR-,
varrógép-, gramofonjakás,
v.
egy
beköltözhető
csá
aládihaz
lcenagyságú,
eladó.
Jelige
»Hibátlan«.
szövetkezeti tag bir szavazati joggal
Öki üzletrészének befizetését pénztári JÉKSZEKRÉNY eladó. Dugonics-tér restelik. Csaplárné, Csongrádi-sugúrut vitás, zsirbarakás szakszerűen. Használt kerékpárok és gumik kaphatók.
19., I. em.
tclismervénnyel igazolja.
11., III. 22.
Me*»y't« forint mérleg 1947. Január
ELCSERÉLNÉM szoba-konyhás, spei- Trebilsch műszerész, Klauzál-tér 5.,
ELADó gyönyörű zeneszekrény rá- zos lakásom nasonlóért, ahol joszágol udvarban.
a
dióval, rekamié, orvosi mütőszék alÉLELMISZEREKBŐL, kenyérből, felVagyon:
Berendezések és fel-kalmi áron. Somogyitelep II. utca 21. lehet tartani. Gép-utca 3.
vágottakból a legjobbat kapja az Unszerelések:
71.497.05,
árukészlet:
KÜLÜNRFJÁRATU balorozott szoba gár élelmiszercsarnokban,
Mikszáth
ALKALMI
telehálószobabutor
1300
6.028,077,89, adósok: 267.427,82, készfürdőszobahasználaltal kiadó. Bocs- Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsérenpénz. 79.920,15, átmeneti
tételek forintért eladó. Margit-utca 12., asz- kay-utca 9., II. Selmeczy.
dübb.
&.341-, összesen. 3 451,263,91. Teher talosnál.
(Üzlelrósztőke: 61.571,66. tartaléktőke: J ó állapotban levő kétszemélyes vá- BÚTOROZOTT szoba fürdőszoljahasz- a&a^mmamimeammmmummKmmmmmm
Felelős szerkesztő:
130.000.-, elfogad ványok: 700.000.—, szonkajakot vennék. Cimet jKajak* nálattal magányos nőnél kiadó. Jelige
»0zvegy«.
DR. FERENCZ LASZLÖ.
tnlelezők: 2.514,922,67, átmeneü te- jeligére.
her 144.796,58, összesen: 3.451,263,91 RADIó, 3 f l-es Standard
Felelős kiadó: KONCZ LASZLÖ
alkalmi JÓFEKVÉSU bútorozott szoba kiadó
IRZ Igazgatósag. Megvizsgálta és he- áron eladó. Érdeklődni Kisfaludi-utca
fürdőszobahasználaltal.
D
ugonics-tér
Kiadja:
lyesnek találta: a Felügyelőbizottság. 33., délután 5-től.
11., I. emelet, l/a.
a HÍRLAPKIADÓ KFT
!Az 1790/1947. M. E. sz. rendelet érleimében készített 1947. január 1-i IIÁROM hullámsávos modern, kiváló SZOBA-konyhás, speizos szép lakáSzerkesztőség: Jőkai-ulca 4.
megnyitó mérleg a fennálló • szabá- hangú rádió alkalmi áron eladó. Hét- som elcserélném ugyanilyenért. Mak- Telefon: 439 és 103, nyomdai Mfifr
lyoknak megfelel. Szeged, 1947 május vezer-utca 33., em.
koserdő-sor 26.
kesztőség este 8 órától: 673
114 Farkas Árpád sk. hites könyvvizs- BONTÁSBÓL kikerült '4—5 m-es
lakás bútorral átadó.
gáló, mint a Kőzérdekellscgek Fel- mennyezetgerendák eladók. Csaba- SZOBA-konyhás
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
Cim
a
kiadóban.
Ugyanott
butorozott
Ügyeleti Hatóságának kiküldöttje.
utca 22.
szoba kiadó.
A HÍRLAPÉI ADÜ KET NYOMAIA)
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