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a gabona ui árát

A Gazdasági Főtanács elhatároztá, hogy drágasági segélyt juttat|
a közalkalmazottaknak. Ezt meg-'
előzően, a közalkalmazottak szer-j
15 HOLDON
FELÜLI
BESZOLGÁLTA'TÁSI
GABONA 60, EGYÉB GABONA ÁRA 80 FÖBINT
vezete a VAOSz a napokban kül-t
tiöltséget veZétett a Miniszterelnök-[
A Gazdasági Főtanács junius 20-án gyapjú vagy a búza szállításában nem össze 12 százaiéi lesz az őrlési gaShöz. Az állani- és városok alka-tina-f tartott ülésén a következő fontosabb merültek Tel akadályok.
bona dija.
voltainak szakszervezete
ekkor határozatokat hozta:
A Gazdasági Főtanács foglalkozott
A 15 libidón feliül gazdaságoktól
azonnali státusrendezést követelt.]
A Gazdasági Főtanács egymillió fo- a mezőgazdasági árszínvonal megállaszedett beszolgáltatás! gabonaára
A küldöttségjárás előtt felmerült rint hitelt engedélyezett á Bazilika pításával és ezzel kapcsolatban egy60 toriul lesz. Maidén egyéb gaa közalkalmazotti sztrájk gondola-f leégett tetejének helyreállítási költ- hangúlag elfogadta, hogy
bonát 80 forintos áron vesznek át
ségeire.
í a is.
a gazdáktól.
az nj gazdasági évben a 15 kaA Gazdasági Főtanács tudomásul
tasztrális holdén alnl'i gazdákra
A közalkalmazotti sztrájk M a - j
A Gazdasági Főtanács elhatározta
azt is, hogy a gazdáknak juttatott
gyarországon még ismeretlen. K i | vette Nyárády Miklós pénzügyminiszvonatkozóan
teljes
mértékben
ter jelentését az amerikai áruvásárelőnyök ellenére a dolgozó rétegek
gondolta volna Néhány évvel ez- lási kölcsönszerződések állásáról. A
tű őrli a beszolgáltatást.
kenyér- és lisztellátása, bár azt auelőtt, hogy a különböző ál ami hi-j pénzügyminiszter
beszámolt
arról, Eltörli általában minden "birtokkate- gusztus elsejétől jelentősen felemeli,
vatalok és intézmények alkalma-1 hogy sem az amerikai surblus köl- góriát illetően az eddig fennállott 20 nem fog változni, mert a mai kenyérzottai valamikor az ipari munkás- csön folyósításában, sem a mozdony, százalékos őrlési dijat s ehelyett mind- árak érvényben maradnak.
ság harci eszközét használhatják I
életszínvonaluk felemé'éséért f o l y - j
tátott küzdelemben.
Dobi islván felszólalása a nemzetgyűlésen:
Mégis néhány megjegyezni valónk van: A felszabadulás óla azí
ipari munkások önként nem élnek j
a munkabeszüntetés
kényszerítő j
fegyverével, Felismerték, hogy a
gazdasági helyzet összefüggésben
van az ország háború utáni elsze-j
gényedésével és az életszínvonal
A nemzetgyűlés pénteki ülését 10
Dobi István ezután pártja nevében j
felemelése csak fokozatosan követ-1
óra 20 perckor nyitotta meg Kéthly deklarációt olvasott 'fel, amely a töDbij szemben azon ha* megvédelmezi makezhet be.
gát.
Anna alelnök
közölt ezeket mondja: A kormány-j
Faragliő László (szoc. deni.) ugyanMindenki j ó l tudja, hogy az ál- A nemzetgyűlés elfogadta halvan változás teljesen a törvények befar-/ csak reflektált az eljenzéai felszólam szűkmarkú gazda. Ezt a kc-képviselőnek azt az Irtásban benyújtott tásával jött létre és nem hozott sem- lalásokra.
vésfizetésü közalkalmazottak érzik javaslatát, Iiogy a kormányprogram miféle eltolódást, sem hatalomban,
A kormányprogram feletti vitára
vitat hamarosan "zárják le. Asem felelősségben. A változásokra
a legjobban. Ha valakinek takaré- feletti
beszédek, illetve felszólalások ideje szükség volt, ezt bizonyltja Nagy Fe- több felszólaló nem iratkozott - fel.
koskodnia kell, ugy ez elsősorban 15—15 perc" íqfaet.
renc sajtókonferenciája, irolt levelei Rövid szünet után a nemzetgyűlés
az állam, amely ho'yes pénzügyi
és
beszédei. Az amerikai jegyzékre elfogadta az elnök napirendi,, javasA nemzetgyűlés ezután áttért a korpolitikával őrködik a forintérték mányprogram feletti vitára.
mi nem válaszolunk, hanem az'Egye- latát, amely szerint a Ház Iegközek
tartja
állandósága felett.
Nyirjessy Sándor, Sági János és sült Nemzetek egyik vezető nagy- lebbi ülését kedden déíeR5U
4
Futó jlezső pártonkívüli képviselők, hatalmának kijáró tisztelettel vesszük és azon a békeszerzSödeá becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárMind ezt a tényt sokan nem felszólalása után Dobi István állasái- tudomásul.
gyalja.
akarják felismerni. Főleg olyanok- miniszter emeik<idett szólásra. HangMl tiszteljük az Egyesiül iííaról van szó, akik könnyű ígérete- súlyozta, hogy báj' a kormányprogram
mo&ai és barátságunk megtartákét téve, indokolatlanul biztatják feletti vitában egyes felszólalók egyesára törekszünk, de meg ke!!, M e g l e z t U k S z e g e t t e n
a közalkalmazottakat. I t t nem az nesen durva és • könnyelmű szavakat
mondanánk
becsületesen, hogy az
a s automata f a í e f s s l S i p ö a f
a Kisgazdapárt
ellen,
anyagi felemelkedés kifogásolásá- használtaK
itteni helyzetet mégis csak mi
mégis örül neki, mert ország-világ
építésit
ról van szó. Ismerjük a köztisztvi- előtt Magyarország igy arról tesz tatótjuk, érezzük.
selők nehéz anyagi helyzetét. Min- núbizonyságot, hogy ebben az ország- Hivei vagyunk a szólásszabadságnak,
Csütörtökön felkereste Dénes Leó
dig ós mindenhol
hangoztattuk: ban demokrácia van és hogy ebben amely nem azonos a demagógiával. polgármestert hivatalában Balogh Pál,
egy demokratikus államnak csak az orszagnan vyn szólásszabadság. Azokról a szónokokról, akik felszőlal- a szegedi postamüszaki igazgatóság
vezetője. Közölte, hogy rövidesen
•kielégítően fizetett
alkalmazottai! Folytatni l e l i a 'koalíciós kormány- ; tak, kiderült, hogy nem azért ítélik .uj
együtt kell működni a koalíciós el Nagy Ferencet, rnert kettős poli- megkezdik uj két-liároinezer számmal
lehetnek, ha azt akarjuk, hogy el- zást,
pártokkal. Aki ezt akarja, az vqlünlc ' likát folytatolt, hanem azért, mert ellátott, aulomalaközpont építési munkerülhető legyen a korrumpálódás van, de aki visszafelé tekint, annak ' nem eléggé jól csinálta. Demokrá- kálatait a hároméves terv keretében".
veszélye és az állam tisztviselői számára nincs hely a Kisgazdapárt- | ciánk elbírja az ellenzéket és igényt A polgármester kérésére megigérte(
valóban a demokrácia hivei legye- ban. (I.eikes taps és éljenzés.)
i lart a kritikára; az összeesküvőkkel hogy rövidesen átalakítják a várost
központot is és nagymértékben kornek.
szerűsítik.
A Gazdasági Főtanács azonnali
segítségként drágasági segélyt utalt
„ hét etalén kiemelik
k i a köztisztviselőknek. A státusaz első nagy hídroncsot
rendezés idejét augusztus l - r e határozta el. Ez az időponti egybeesik
a Tiszáké!
a többi dolgozók életszínvonalának
Beszámoltunk
arról a nehéz munVargha Bélát megfosztották
állampolgárságától
emelésével, az u j kol'ektiv szerkáról, amelyet a felrobbantott vasúti
eszközökkel szerzett liid roncsainak kiemelésénél végezződések megkötésének és agrárolló
Az Exchang relegrapn svájci je- tisztességtelen
lentése szerint Jékely László a na- vagvonál fokozatosan külföldre si- nek. Jelenleg az egyik, körülbelül 4»
szűkítésének időpontjával.
pokban indult el Budapestről, hogy bolta.
méteres ivszerkezeirész
kiemelésén
Augusztus 1-érí kezdjük meg a mint Magyarország újonnan kinevedolgoznak. A mult hét végére készülDezsőffy
Gyula
képviselő,'
a
Kis
3 éves gazdasági terv végrehajtá- zett hágai' és brüsszeli követe .álloÚjság volt ^szerkesztője, a magyar tek el az úgynevezett bekötéssel,
sát is, amely évről-évre magasabb máshelyére utazzék, közben Svájcba politikai élei égyifi vezetője színién vagyis ennek á hídroncsnak a kiemefizetést biztosit, majd az állam- és érkezett. Most felhasználta az első megszökött Magyarországról. Pénteken léshez szükséges előkészítésével. A hét
a városok alkalmazottainak, ha- alkalmat arra, hogy csatlakozzék Nagy reggel nyilvánosságra került, hogy le- eleje óla aZulán hatalmas erővel foFerenchez, nyilatkozzék az uj mavelét intézett egyik barátjához, hógy lyik a kiemelési munkálat. Szerdán
sonlóképpen mint a többi dolgo- gyar
kormány ellen és Washingtonba külföldre »menekült. A levélben egy- kisebb robbantásokat kellett végezni,
zóknak. A 3 éves terv megvalósí- repült. Jékely László elhatározását
hogv a roncsról eltávolítsák a rárakótása komoly feladatot r ó minden táviratban közölte Tildy Zoltán köz- ben rendelkezik minden magyaror- dott iszapréteget. Előreláthatóan a
szági
vagyonáról,
Löbbek
között
a
Kis
legyes dolgozóra és igy a közalkal- társasági. elnökkel. Tildy.,Zoltán közhét végére sikerül elérni, tiogy megÜjság-i részvényeiről is.
indulhat a roncs végleges kiemelése.
mazottakra is, akiknek az államgé- társasági elnök Jékely Lászlót már
pezet menetének biztosítása a fel- hónapokkal ezelőtt eíej telte és fel- Varga Béla állampolgársága a fenn- Ha az iszapréteget tökeletcsen letiszmentése csupán azért késett, mert a álló törvény szerint megszűnt azzal, tították róla. akkor körülbelül óráaadatuk.
f
holland kormánytól, amelynél Ma- hogy a törvényes fonnak megkeni kint 10—15 centimétert tudják emelni
A közalkalmazottak tehát éppen gyarországot kellett volna képviselnie, lésével engedély nélkül távozott kül a vízből. A kierqelés négy cölöpről
olyan dolgozói az országnak mint nem érkezett meg számára a bele- földre. Ilyeinormán a Ház elnöki tiszt- és tiszai hajókról történik, amelyekegyezés. Nem csupán a köztársasági
ről a többi Liz bekötőhelyen emelik
sn'ás fizikai vagy szellemi dolgozó. elnök ejtette el Jékely Lászíót, akinek sége megüresedett. A legközelebbi mi- a hídroncsot. Ha a munkákban semmi
nisztertanács foglalkozik Varga Béla
Nincs o k arra, hogy mellőzöttsé- megtévesztő magatartásával
sikerült ügyével és forma .sjerinf is meg- különösebb akadály nem következik
get érezzenek. H a
életszínvonal bizalmába férkőznie, hanem a demo- fosztja Varga Bélát állampolgárságá- be, akkor valószínűen ti jövő hét
emeléséről van szó, ők is kiveszik kratikus élet gyanakvóan kezdett fi- tól. A házéin öki kérdés rendezésére elejére megfeszített munkával sikerfii
határozat is ezt a nagy ivszerkezeti darabai
a részüket mindenkor a
közös gyelni reá, mert rájöttek arra, hogy csak a minisztertanácsi
teljesen kiemelni/
y
munka eredményeiből.
K . I . Jékely László a . felszabadulás óta után kerül sor.

Tizenöt holdon alui nem lesz

beszolgáltatás

Nincs helye a Kisgazdapártban annak,
aki visszatekint

. Jékely Lássló
és DeESőffy Gyula megszökött
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Szombat, 1947 június 21.

—— ERTELMISEGI NAPOK — -

' A Magyar Kommunista Párt Szegedi Értelmiségi Csoportja szombaton és vasárnap értelmiségi napokat
rendez Szegeden.
MŰSOR:

Junius hó 21-én, szombaton délután 6 (órakor Kállay G y u a nemzetgyűlési képviselő « A magyar értelmiség utja» cimen előadási lart
a Városháza közgyűlési te -mében.
Este 9 órakor a Széchenvi téren <<Muzsikáló nyan est* a Szegedi Állami Nemzeti Szinház művészeinek és zenekarának közreműködésével. Vezényel Vaszy Viktor és Váradii László.
Junius 22-én, vasárnap: Délelőtt-fél 11 órakor Dr. Molnár Er'k
népjóléti miniszter,. « A magyar jog fejlődéséről*
előadást
fart az
agyetem aulájában.
Délelőtt fél 11 órakör a Zenekonzervatóriumban
Dr. Alexlls
György kultuszállamtitkár
a természettudomány és társadalom cimü előadása
Délelőtt fél 12 órakor, dr. A evits György előadása után hangverseny: dk*. Bárányi Jánosi zongoraművész, a Zenekonzervalórium
igazgatója, Csuka Béla gordonkaművész, a Szegedi Állami Nem-

Kőt egyenlő részletben kapják K o m é d i a v a g y
iizetésnket
a közalkalmazottak Színhely: a népbiróság tárgyaló-

zeti Szinház hangversenymestere. Szerdahelyi László hegedűművész
a Szegedi Állami Nemzeti Szinház hangversenymestere.
Délután! 5 órakor az uiszegedi Vigadó mögötti nagyréten gyermekek részére fagylalt, gyermek szinház, bábszínház, bűvészmutatványok.
Délután fél 7 órakor az ujszegedi nagyréten a Szegedi Állami
Nemzeti Szinház művészeinek műsora,
Este 9 (órakor ugyanott
TABOBTÜZ

1. Móricz Zsigmond Kollégium közreműködésével népi láncok és
népdalok. 2. Ferencz Anikó a Szegedi Nemzeti Szinház művésznője
népdalokat énekel tárogató kisére tlei. 3. Rendőrzenekar. 4. A honvédség jazz-lánczenekára közreműködésével tánc, tábortűz mellett.
A meghívó minden előadásra belépőjegyül i s szolgál. Esti étkezés,
pikniszerüen és olcsó, büffé.
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nemhogy leintette volna a népbiráRokonszenves
kultureseményr
terme. Szereplők: a vádlott, a ta- it, tie hasonló kérdésekkel árasz- színhelye volt szombaton, 14-éit
A hivatalos lap pénteki számában nácsvezeíő, hat népbiró, népügyész, totta el a tanút, sőt a védő kérdémegjelent a pénzügyminiszter rendeeste az M K P Belváros I. pártszerseit i s helyénvalónak talá'ta, amilete arról, hogy a tényleges szolgálat- védő. majd a T A N I * .
vezete. A szervezet által rendezett
kor
aziránt
faggatta
a
kisleányt,
Előjáték: Az első világháborúban
ban álló közalkalmazottak: illetmékedélyes batyubálon mutatkoztak
nyeit julius 1-től kezdődően havi két özvegyen maradt cári gárdaalez- miil a cárizmus és mi a kommuniz- be a nyilvánosságnak a Munkás
egyenlő részletben kell kifizetni éspe- redes felesége Magyarországra jött mus.
Kulturszövetség állal másfé'év előtt
dig minden hónap 1-én és 16-an. férjhez.
I I I . felvonás. A zokogó tanú a kiválasztott legjobbhangu
üzemi
Ha e napok valamelyike ünnepre esik,
I. felvonás: A felszabadító vörös hallgatóság JjLözt csodálkozva hal- dolgozók, akiket az elmúlt idő a atS
akkor a kifizetést "közvetlenül megelőző hétköznapon kell teljesíteni. A hadsereg távozó katonái levelet ír- lotta ,amint a népbiróság elren- alapos zenei oktatásban részesített
nyugdijasok havi ellátási diját to- nak szegedi ismerőseiknek s a <volt delte a vádlott szomsziódainak a Kertész Mária énekíanárnő. örömfelesége
«Orosz kihallgatását. Ugyan mire? Mikor
vábbra is egy összegben kell kifi- gárdaáiezredes
mel ,állapíthatjuk meg, hogy a kipetni.
fordítást vállalok* jeligével az in- a kijelentések elhangzottak, a két
fláció nehézségeit igyekszik átvé leány tartózkodott nála. Mit tud- tűnő tanárnő jó munkát végzett s
szelni. Két kislány Jevé'et vis^1 hoz- nak) a vádheli kitételekről a szom- tanítványai általában jól á Jták m e g
Lángokban aBazilika kupolája zá, az orosz nő 12 tojásért lefordí- szédok? Az lügy lényege: elhangzot- az első fellépés nagy erőpróbáját.
A nagyszámú közönség mindvégig
u c a i u u r a s c i lliU „u i a v c
Pénteken délelőtt 11 érakor a Ba- taná a leveleket, de a (gyárimunkás tak-e a kijelentések, vagy n e m T E r - szerető wérdeklődéssel
hal'gatta vé!
leánya
nem
tudja
előteremteni
ezt
re csak! a f ő t a n u k tudnatyvjlaszol- g i g a z j g é n y e s és elég hosszú mű
zilika kupolája lángokba borult. A
tűz hatalmas lángokoan tört 'elő. A a kincset* A fehérgárdista felesége W ü s a p e r eldöntésére igazán nem s o r t ó s ^ e r a fukarkodott tapsaival*
tűzoltók pzonnal megsezdték aa ol-a távozóban lévő leányoknak tojá- lehet befolyással, hogy a szomszé- Sajnáljuk, amiért korlátozott tertást. Fél 12 órakor a Bazilika tetején sok nélkül is helyzetképet nyújt a dok mit mondanak és f ő l e g az a j ^ e l m ü ^ f o i Y t á n nem f o g l a k o z levő hatalmas kereszt nagy robajjal cárizmusról éa orosz kommuniz- leányok hol és mikor ismerkedtek : / , ? , ,
_
-zuhant le. A tüz megtámadta a ku- musról.
m
e
g
'
o
r
o
s
z
katonákkal
és
a
Fordi•
f
W
J
W
*
reszletesen
az
összes szépolát tartó faoszlopokat is, A körf
nyékbeli utcákat lezárták, hogy a báí í . felvonás: népbiróság tárgya- túsra váró levél szerelmes vo t-e, kenek, ak> frappans muzikalitással
tisztán csengő hangocskáján messze
mészkodó tömegéi szerencsétlenség ne lás. A balul kiütött felvilágosítást vagy sem.
érje. A rendőrség azonnal megindí- körömszakadtáig tagadja a vád- Utójáték: mindén bizonnyal lesz. replőkkel s igy csak a legjobba, kat emelhetjük ki, elsősorban S z etotta a nyomozást a baleset felderitó- lott, m a j d jön, a tanú* 18 éves,' gyá»ére és a tüz okának kiderítésére.
j
l e s Rózsát, akinek szépcsengésű'
rimunkás gyermeke. Igen értelmeszopránja, pompás
kulturáltságu
sen elmondja a volt gárdaalezrenagy
desná rágalmait, mire a népbirák: Kodály Zoltán kfiszönölevele , énekmódja megérdemelt
, sikert aratott. Nagyon tetszett V öKutat kap Aigner-telep «Maguk hol ismerkedtek meg iázSzegednek
r ő s n é K a le u k Rózsa, tiszta, ttAz aignerteiepiek régi
kívánsága zál az» orosszal? Meggyőződtek-e.
Aa egész ország zenekedvelő és nom hangja és kiforrott előadása,
már, hogy még egy anyakutat fúr- hogy szerelmes levél vóT? Kinek
közönsége
körében Férjének. V ö r ö s Jánosnak gyöjanak, hogy ne kelljen többszlz mé- a nevére jött a levél? Mit szóltak népdalszerető
ter távolságról hordani a vizet. Külöa
szülei
a
levélhez?
A
z
anyjának
nösen télen okozott ez nagy gonS n e k e s n e L ^ S e l t á u h b í t ó l í n y ö ™ zengő basszusa méltán keldot, nyáron viszont nem jutott a te- mutatta a levelet? Megdorgálta az geden rendezett
Kodály-hangverse- t e t t feltűnést, előadása is j o báli
lep lakossága megfelelő mennyiségű anyja, hogy levelet kapott egy nye. Kodály Zoltán éppen a hang- egy kissé modoros. P a p p Margit
vizhez. Aignertéiep lakosságának kül- orosztól? lilik Jfyen fiatal lánynak verseny napján érkezett haza mosz- nemes mezzoszopránjával, csiszolt
döttsége kereste fel ezért pénteken orosz katonával levelezni? stb. stb. kvai útjáról és igy csak levélben kö- stílusával a legjobbak között volt.,
Déhes Leó polgármestert és elmon- A tanú egy ideig állta a lehetet en szón töt te a hangverseny résztvevőit, Könnyű, kellemes tenor K e n d edották panaszaikat. A polgármester kérdések pergőtüzét, majd sirvafa- egyben sajnálatát fejezte ki hogy r e s i ' S z a b ó Mihályné, érzésünk
nyomban intézkedett és a mérnöki kadt és kijelentette, élnek a szülei, azon nem vehetett részt Pénteken s z e r i n t ő m é g s o k a t " f o g fejlődni.
hivatal hétfőn már meg is kezdi a akik Inevelikí s akikkel "mindent)kömunkálatokat.
zöl, d e itt nem ő a vádlott, ezek E f í f o d ^ l o l t t ó f t ^ E U ^ : ™ * v a n - a T adottsága' M ^ é r d e a kérdések nem tartoznak az ügy netét fejezte ki, hogy a nagyszabású melt nagy sikere volt a nagyon
lényegéhez. A tanácsvezető
pedig hangverseny megrendezését lehetővé tehetséges 9 éves S i m k ó TeriA Szegedi Újságírók és Műtette.
| felülmulta a "műkedvelő gyermekek
vészek Otthona mély megillemi • m i i i i i i m — • m a i m ni •mii ni iiaiiiM '
C s á n y i Jenő érces tetődéssel jelenti, hogy felMATEOSZ fuvarfelvétel Bajcsi-Zsilinszky-utcs 13. — Telefon: 828.
( ? o * i a értékes hanganyag, de m é g
ügyelőüizottságának tagja
Garage: Szent István-tér 2. - Teleton: 233. Budapest-Szegedközt; kiforratlan. B i t t ó n e szép tiszta
_
_
_
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í hangja, jó előadása, valamint S z um

Bánó Zsigmond úr

h a x -h a x

c s o m a g

t o i ^ a l o m J ^ á ^ ^ é . ' ^ s S S

• még küzdött kissé a lámpalázzal,.
d e feltétlenül tehetséges.
Jóleső érzés számunkra, hogy ujv e s z —e l a d
i l d l U I
fRnval-s/álló éniüfdl
(Royal-szálló
épület) ból olyan terület nyÜt meg a dolgozók számára, amelyre az elmúlt
időkben legfeljebb a véletlen segíthette őket. K o m o l y kulturális f e j lődés jele, hogy ma már a j ó hanÚjszegeden megnyílt gok nem selejtes slágerekre pa96 fokos finom szesz kapható
zarlódnak e l , hanem Puccinit.
Leoncavallot, Brahmsot,
Verdit.
Szegedi Állami Nemzeti Szinház J * * |
a p Thomast és Flotowot énekelnek s
hogy idáig jutottunk, abban egyformán illeti raeg a dicséret a le'Dugonics-tér 8.
kes és odaadó tanárnőt, Kertész
a Munkás Kulturszövetség
Az Alföld legnagyobb táblaüveg zenés vígjáték. — I r t a : Bonyi A d o r j á n és T a b y László. — Máriát,
tehetséges és képzett^ főtitkárát,
Z
á
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n
István
szövegére
zenéjét
szerezte
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és ü v © g á r u nagykereskedés,
Rendező: HEGEDŰS TIBOR. Többi főszereplő*: Radnóthy Éva, Horváth Schuster Jánost és végűi, de nem
Júlia, Hotti Éva, Petur Illka, Kamarás Gyula, Rajz János, Gáti Pál, Káldor utolsósorban a tehetséges és r o konszenves szereplőgárdát.
Jenő, Bakos Gyula, Hercegh Vilmos, Sugár Jenő.
Jegyek a Szinház pénztáránál kaphatók
Antal Miklós
csütörtökön éjjel hosszas szenvedés után elhunyt. Otthonunknak hűséges, áldozatkész tagja
volt, mindannyian szerettük és
nagjrabecs ültük.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dóczi
" K !

Irégépef, számológépei U p U á f

Kelemen u. 8.
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SCHVIMMER Máv Étterme

BJTflY ANDOR

CSIPETNYI BORS

Körösi Géza

Mérey u. 9.

Telefon: 5-05

D o l g o z ó k S z í n h á z a XI. előadása
junius 27-én, pénteken este fél 8 órakor

Szorocsinozi vásár

Jegyek a M. K. P. központjában Arany János u. 2 sz. alaíi kaphaíók

Szombat, 1947 junius 21.

DfiLMAGYARORSZÁG

Mi a véleménye a szegedi dolgozóknak
a Sulyok-párti zavargásokról

végzi a maga újjáépítő munkáját Búcsúzóban még újból hozzáteszi:
— Békesség, meg munka kell nekünk. Másképp nem élünk rneg.

Városi altisztek:
Mi el sem mentünk

Egy parasztfiú tapasztalatai
Vidékről kerültem Szegedre, hogy
tanuljak és a tanultakat a falumban
tovább adjam.
Igy kerültem el én is hélfőn délután a templomba és a körmeneten
meghirdetett szabadságpárti gyűlésre.
Felmentem az emeleti előadóterembe,
ahol ekkor már szinte ugy nyüzsgött
a talka-barka tömeg. Csakhamar elvegyültem a nagy emberáradatban, ahol
nem is arra menlem amerre akartam,
hanem arra, amerre a tömeg vitt
magával. Egyet azonban már előre
tapasztaltam, mégpedig azt, hogy mindenki nyugtalan és idegeskedve várja
a fejleményeket. Nem mondom ugyanez volt a helyzet nálam is.
A tömeg nagyon vegyes volt, igen
sok volt a jólöltözött uri kinézésű
ember, kik jobbjukon 'tartották a férfifrizurára nyirt feleségeiket, kiknek
körmei és a szájaszéle, mint mezőn
a pipacs virfott. De voltax olyanok
is, akik Jcopott ruhában, kopaszlra
nyirt fővel, munkából hazatérve kerültek be a gyűlésre, hogy meghallgassák a demokráciánk kritizál óit. A
nyugialanság és idegesség még fokozódott, amikor egy pergebajuszu képviselő szólásra emelkedett fel a mikrofon előtt és bejelentette, hogy a
3 éves tervről kiván beszélni, de ez
csak Ígéret maradt mindvégig.
A feszült egyenruhás amerikaiak,
újságírók, akik a gyűlésre megjelentek, magas, kényelmes kakasülőn ülve
tartottak szemlét a bentlévők felett.
Ujjaik gyorsan mozogtak a kis noteszuk lelett, készitellék a tudósítást
az amerikai kapitalisták számára bizonyítékul, hqgy mennyire tüntet a
magyar nép egy neofasiszta párt mellett. Gondol Láz, itt jő fogás lesz, pláne,
Iia a gyűlésbe belekerül Trumann
neve, a közönség majd éljenezni fog
és a levegőben uszó zsebkendőket
le fogják vétetni és elküldik a kinai
ipari munkásnak, hogy
győződjön
meg arrtöl, hogy az ő elvük a legmegfelelőbb ezen a világon. Erre azonban
nem került sor, mert Trumann helyett Sztálin, Rákosi, Szakasits meg
Dinnyés neve került előtérbe, amit a
közönség egy része egyre jobban éljenzett. Közben egy tojás is elindult
a Végzetes útjára és a szónokok feje
felett a falnak vágódolt. Erre föl a
dolgozó nép egyre inkább kezdett bele
a demokratikus szólamokba,
hogy
munkás-paraszt szövetség, vesszen Sulyok, stb. De ezt már nem tudta
idegekkel elvjselni a karzaton
ülő
fasiszta S-gárdista csoport sem, hogy
a népakarat nyilvánuljon meg a saját
gyűlésükön. Botokkal, meg székekkei
rontottak a demokrácia
éltetőinek.
Ezután érthető, a támadást védekezés
váltotta fel, az amerikai fényképészek
pedig vasalt zsebkendő helyett, repülő székeket, tojásokat és tükordarabokat vettek le, most már csak azl
bánhatják, hogy nem hoztak hangfelvevőgépet, ami bizonyította volna

A

azt az egész világ előtt, hogy kit
szeret jobban a magyar nép a fasizmust-e, vagy a demokráciát.
(Szabó Péter)

Kőműves: Békesség,
meg munka kei! nekünk
Kőművesek dolgoznak a belvárosi
iskola utcai szakaszán. A háború nyomait takarítják el és hozzák1 rendbe
a falakat. Csattog á kalapács a vésőkön, finom habarcs simul a falakra.
Megszólítunk egy munkást, aki éppen
a bejárat lépcsőjén dolgozik nagy
buzgalommal.
— Lelkes József vagyok — mutatkozik be, amikor megmondjuk nevünket.
Beszélgetni kezdünk vele,, majd Töviseden a Sulyok-párt szegedi botrányára tereljük a szót. A véleménye
kánt érdeklődünk. Nem is kell azonban sokat érdeklődnünk, mert nyomban kifakad:
— Nem bánom én akárkicsodák
is maguk, de megmondom, hogy nem
volt szép, amit ött azok a szabadságpártiak csinállak. Mert miért kellett
bántani, kérem, azokat a kommunistákat? Én ugyan nem vagyok kommunista, de mégsem tartottam ezt szép
dolognak.
Megnyugtatjuk, hogy igy gondoljuk
mi is, mire elgondolkodva folytatja
tovább:
— Nincs is szükség, kérem, arra
a pártra. Ha éppen nem értenek
egyet a baloldali pártokkal, hát egyesüljenek a jobbérzésü kisgazdapártiakkal és együtt vigyék előre az ország sorsál. Ne kavarják mindig az
országot. Nem rell nekünk mindig
ez a Lázongás. Munka kell nekünk,
meg kenyér inkább.
Nem zavarjuk tovább hát mi sem
a munkát EÍnucsuzunk. Lelkes József tovább folytalja a kopácsolást.,
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A dohánygyári munkásokkal és a
felsővárosi kőművesekkel megyünk
lei Algyőre. A vidám énekszól'végigszalad a községben. A község lakói már tudják: jönnek a szegedi
falujáró kommunisták.
Az ütmen ti palánkokon itt-ott sz®"1
badságpárti feliratokkal
taláfkozunk. A
községben elmondják,
hogy itt is próbálkoznak egynéhányan a demokrácia ellen uszítani,
de kevés sikerrel, mert az öntudatos paraszti dólgozók tudják, hogy
Sulyokéit nem barátjai a szegénv
földművelőknek.
A felsővárosi kőművesek az iskola kerítését javítják ki. Aljfélmeztelenre vetkőzóit dolgozók kőzött

Détmagyatország
hadiíogotyszotgálata

Csütörtökön
este
Focsániból
újabb hadifogolycsoport érkezett
Debrecenbe. Közöljük a szegedi és
szegedkörnyéki hazatérő hadifoglyok névsorát:
Kuknics Jenő Tömörkény, Kálmán Ferenc Juhász Gyula utca 14.,
Molnár Márton Pacsirta utca 1..
Papp Imre Szentmihályteiek, Bárány József György Szegvár, Zsoli
Lajos Mindszent, Velinger Ferenc
Alkony utca, Gombos András Felsőkőzpont, Farűgó László József
Újszeged, Benedek Károly Zákány
utca 13., Faragó Sándor Kossuthutca 14., Urviczky József Sövényháza-Baksi szőlő., Kovács László
Kőhalmi-utca, Gyula Ottó Párisikörűt 38., Szekeres
Szilveszter
Szentmihálytelek, Puszta János ősz
utca 38., Báli Lajos Szeged, Kiifnp-áifnápftli
IIGl G i l | l a l l ) f > f

Péry

A Délmagyarország hadifogolyszolgálata értesítést kapott, hogy
ma, szombaton hajnalban fél
4
órakór 110 hadifogoly érkezik Debrecenből Szegedre a nagyállomásra. Hazatérő hadifoglyaink a mai
napot
már
családjuk
körében tölthetik.

varrógépek, rádiók,
fllkairészek,
gramofongramofonok részletre is.
lemezek, gumik

Javítások

Ede

rály Illés Szeged, Marton Ferenc
Dorozsmai u. 60., Tóth
Sándor
Mindszent, Nyári Jiózsef Dorozsma, Balla Mátyás Szeged, Varga
Sándor Zákány utca 19., Gera János Kdátélek,. Nagy János Szeged
Bérkiskertek 14., Zerci
Sándor
Mindszent, Tóth István Szeged-Feliértó 131., Kabai Mihály Szeged.
Szabó Lajos Nagyn-.ágocs, Atházi
Dezső Csongrád-tanya, Tóth István Szeged-Kécskéstelep.

jótállással

R.-T. Kls-uíca

3 szám

Kezet szorítunk és tovább megyünk, hogy mások véleményét is
megtudjuk. Két óra tájban érünk a
városházára. A hivatalnokok éppen
most indulnak hazafelé. Négy altiszttel találkozunk a folyosón: Vecsernyés János, Pálmai Béla, Süli István,
meg az öreg Lajos bácsi, a Gyurjárt
Lajos. Az egésznapi szaladgálástól fáradtak ők is, meg különmunka is
akad mindig délutánra is. Ruhagondjaik miatt panaszkodnak. Bizony rájuk férne már egy-egy uj öltöny, de
kicsi a fizetés és a város sem tud
egyelőre ujat adni nekik. Szóbakerül
ezzel kapcsolatban a Sulyok-párt gyűlése, amelyet nagyon is jólöltözött,
többezer forintos fizetésű urak irányítottak, hogy elámítsák a szegény népet és a saját malmukra hajtsák a
vizet.
— Mi el se mentünk oda — mondja
egyikük. — Úgyse hisszük el, amit:
mondanak
— Inkább a munkáspártok gyűléseire járunk .— teszik hozzá. — Mi
nem a széthúzást akarjuk, hanem
becsületes munkaoért szeretnénk és
jobban élni. Emitt meg csak mindig
a sok izgatást, lázitást lehet hallani.
A munkáspártok gyűlésére elmegyünk,
amikor meg a szabadságpártiak beszélnek, inkábi) dolgozunk otthon,
hogy mindannyiunk helyzetén segítsünk.
-— Jobban is teszik — mondjuk
mi .is —, mert ezzel is a hároméves
tervet segítik elő, amely az egész ország javát szolgálja.
Ebben aztán megegyeznek ők is,
mi meg 'azzal a jóérzéssel megyünk
tovább, hogy az ország dolgozói népe
világosan látja a Sulyok-párt mesterkedéseit, álnok kísérletezéseit és
ha akadnak is, akik megtévednek
ügyes szavaik hajlatára, mégis annál
többen vannak, akik munkájukkal a
magyar demokráciát akarják szolgálni.
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ott látjuk az iskola igazgatóját Horváth Ferencet, aki ingujjra vetkőzve segit a téglahordásban. Mire
a délután elérkezik, a felsővárosi
kőművesek husz méter
kerítést
építettek. Horváth
iskolaigazgató
elégedetten nézi végig a dolgQS kezek munkájának eredményét.
- — Egyetlen párttól sem kaptunk
oly sokat, — mondja — mint a
Kommunista Párttól. Nem tudom
eléggé kifejezni hálámat a falujáróknak. Viszonzásul
megígérem,
igyekszem minél több demokratái
nevelni itt az iskolában.
Beszélgetünk, a község gazdáival.
Elmondják, hogy az utóbbi időben
olyan hirek terjedtek el, mintha
a cséplési dijat a kormány órabérben akarná megállapítani.
Megnyugtatjuk a gazdákat, hogy ilyen
rendelkezésről
egyálta'án
nincs
szó. Minden arató és cséplőmunkás terményben kapja meg a járandóságát.
Az algyői gazdák közül sokan sérelmezik, hogy a szegedi Ármentesitő Társulat nem engedi meg a
a töltésen való közlekedést és igy
kerülővel tudnak csak kimenni a
földjükre. Kérik a társulatot, hogy
száraz időben engedje meg a töitésén a kocsival való fuvarozást.
A községben csodálkozással hallották, hogy Gyunits István, akiről
annak idején a Délmagyarország
megirta, hogy mint Algyő közellátási előadója 240 mázsa korpát
panamázott el, most Hódmezővásárhelyen közellátási fe'íügyelő, korábbi felfüggesztése ellenére.
Végig sétálunk1 a határban. A fekete földeken mindenülj
szépen
növekedik a buza. örömmel látjuk,
hogy sok helyen elkezdték a gyümölcsfák ültetését is. Algyő gazdái már elindultak a belterjes' gazdálkodás utján.
Már estefelé jár az idő, amikor
elbucsuzunk a községtől. Az algyőiek szeretettel búcsúznak el a
)szegedi kommunista falujáróktól,
akik újból hitet tettek az igazi
munkás-paraszt szövetség jnellett.
f—• «

fi szegény-parasztságért!
Ismeretes, hogy
a Magyar
Kommunista Párt nehéz küzdelmet folytatott annak érdekében,
hogy a sízegényparaszlság számára engedjék el a bcszolgáltatási kötelezettséget. A gabonabeszolgáltatás eltörése érdekében
a MKP időről-időre mindig felemelte szavát. Rákosi Mátyás elv-.
társ angyalföldi nagy beszédében mutatott rá ennek a kérdésnek1 a fontosságára és ügyben
megigórte, hogy ha elérjük a j hat
mázsás átlagtermést,
akkor
megszűnik a beszolgáltatás.
A
szegényparasztság
érdekében
folytatott következetes harc eredményre lis vfczetett. A MagyarKommunista Párt fellépése következtében a Gazdasági Főtanács — amint a lapunk más helyén (meljártuk — a 15 holdon
aluli gazdák számára megszüntette a gabonabeszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben.
Ez a most elért eredmény Ismét döntő hizonyitéka
annak,
hogy a M K P komolyan gondolja
a munkás-parasztszövetséget. Komolyan igyekszik megvédeni a
dolgozók érdekeit, nemcsak a
nélkülöző munkásokét és szel'emi dolgozókét, de a szegényparasztságét is. Mindezt mindenkor tettekkel is kész bizonyítani
és! m;indent elkövet annak érdekében, hogy akik áldozatos munkájukkal építik az országot, kellő elismerésben
részesüljenek.
Mindent elkövet annak érdekében, hogy a parasztság is megtalálja! a maga számítását a magyar demokráciában és hisszük,
hogy a beszolgáltatások részleges eltörlése, a gabonárak felemelése és az őrlési d i j leszá'litása megnöveli a parasztság kedvét. Ezen az uton biztosan haladunk a kitűzött cél: a virágzó
mezőgazdaság felé.

karátos arany karira jejygyűrűk, sportkörük, i—:t

Ezüst evőszerek 6 és 12
személyre való diszes tokban, raktárról
azonnal
szállítható, feltűnő olcsó
árban, öra-, ékszerjavitás

FISCHER

írás, ékszerész* Szeged, Klauzál-tér S,

Kecskeméten paraszt!6iskolát
állítottak fel
A demokratikus Magyarországon
mindenkinek lehetővé yáltk a tanulás.
Vonatkozik ez különösen azokra, akik
nehéz anyagi körülményeik miatt nem
tudják magukat továbbképezni. A mult
rendszer urainak nem volt érdeke,
hogy a falu ifjúsága továbbtanulhasson. Erről a hiányról kívánt gondoskodni a kormányzat a parasztfőiskola felállításával.
A parasztfőiskola alkalmazkodik a
falusi munkákhoz s ezért a tanítási
idő minden év október 15-én kezdődik és május 31-ig tart. Tandijat nem
kell fizetni. Az első évfolyamra 18—30
év közötti parasztszármazásu egyének
jelentkezhetnem, akik elvégezték £
népiskola vagy az általános Iskola
hat osztályát. Ezek felvételi vizsgát
tesznek.
A parasztfőiskola sikeres elvégzése
a szövetkezeti és mezőgazdasági érdekképviseleti szaklisztviselői állás elnyerésére képesít. Ezenkivül utána
mezőgazdasági középiskolai érettségi
vizsgál is lehet tenni. A parasztfőiskola cimc: Magyar Állami Parasztfőiskola, Kecskemél.

Junius hó 22-én,
v a s á r n a p nagy

népünnepély
téren

Szombat, 1947 Junius 21.
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Tex tilker eskeilők—Szabók barátságos iaiídaiugéjnérkőzcse lesz ma,
szombaton déiuLán 4 órakor a Hunyadi-téri sportpályán. A mérkőzés
igen érdekesnek Ígérkezik, mert mindkét részről több régi komoly játékos
fogja összemérni erejét. Utána a Gázgyár mórkőzik a Közúti Vasút ellen.
Villámtorna a Hunya<fó-léren. Vasárnap délután 2 órai kezdettel kerül sorra a Hunyadi-téren a munkás
ifjúsági labdarugó villámtorna, amelyen az SzM TE, MK UMTE és a
SzFIE játszana* egymás ellen 2x30
perces körmérkőzést. A mérkőzések
válogató jellegűek a junius 29-én sorra
kerülő Munkás ifi—Társadalmi ifi válogatott mérkőzésre, amely a Tisza—
SzMTE Szanadság Kupa döntő előtt
kerül lejátszásra.
Mezítlábas mérkőzések: Az Adytéren vasárnap reggel 8 órakor Kossuth FC—Dorozsmai MaDISz, Tápén
délután 3 óraror Tápéi LE^Mátyástér barátságos. Az MK UMTE-pályán
délelőtt 10 órakor Ujszegedi SzIM—
SzMTE.
.
•
,
; s j
Ma: Vadászok—Ilusosok. A cserepessori pályán ma délután 6 órakor
a Vadaszok—Húsosok mérkőzés lesz.
A hirek szerint a mérkőzés után nem
vér folyik majd, iia a vadászok jói
lőnek, hanem sörrel hűtik le az izgalmakat az ekkorra már megbékélt
csapatok.
Ma iudul a délkeriiielf ncí és ifjúsági atlétikai bajnokság. A Vasutasstadionban ma délután fél 5 órakor
és vasárnap délkorüieti fiői és ifjúsági atlélikai bajnokság lesz. Békéscsaba, Gyuia, Békés, Cegléd és Szeged versenyzői indulnak nagy számban.
MEGHÍVÓ.
A Párisi N a g y Áruháp R. T.-nak
Szegedén Dr Kiss Menyhért utca
1. sz. alatt a válla a t hivatali helyiségében 1947. évi junius hó 28. napján délelőtt 12 órakor megtartandó
i
közgyűlésére
melyre a t. részvényesek
tisztelettel meghívatnak.

ezennel

Tárgysorozat:
1. A határozatképesség megállapítása.
2. Az igazgatóság és a 'felügyelőbizottság jelentése.
3. Az 1790/1947. M. E. sz. rendelet
értelmében elkészített 1947. január 1-i forint megnyitó mérleg valamint az erre vonatkozó
hites könyvvizsgálói jelentés előterjesztése : határozathozatal: a
jelenlés tudomásul vétele és a
forint megnyitó mérleg megállapítása tárgyában.
4. Határozathozatal a részvénytőkének 160.000 forintban a részvények
egyenkint!
névértékének 40.— forintban történő megállapítása tárgyában.
5. Az alapszabályok 4. §-ának módosítása a tárgysorozat í . pontjában hozott határozatnak megfelelően, (részvénytőke és a részvények" névértékének forint értékben történő megállapítása).
7. Az igazgatóság megválasztása.
8. A felügyelőbizottság megválasztása.
9. Esetleges indítványok.
Szeged, 1947. junius f5-én.
Az igazgatóság.
Jegyzet:0
A közgyűlésen résztvenhi kívánó
részvényesek kötelesek a részvényeiket a közgyűlés időpontját legalább három nappal megelőzően
az alapszabályok 13. §-a értelmében a társaság pénztáránál elismervény ellenében letétbe
helyezni
1947. január Í J megnyíló mérleg:
Vagyon: berendezés 40.320.—, Aruanyagkészlet 145.638.—,
Készpénz
2.194.— összesen: 187.732.—. T e h e r :
Részvénylőke 9,160.000.—, Tartaléktőke: 20.320.—. Egyéb terhek: 7.832
forint.
összesen:
187.832
forint. Az igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta a fe'űgyelőbizottság.

A Magyar Dolgozók Országos Sakk" A Gazdasági Bő tanács majusban ke- koricára nyujlolt Iliiéi yisszaíizclési szövetségének az a célja, hogy, a külhatárideje
peaíg
november
15.
reken 40 millió forint zöldhiteit bizloföld' elölt nagy elismerést szerzett
Rákosi Mátyás nugaci útjáról visz- magyar
siiott a mezőgazdaság részére. Eredesakkozás jóhirnevét megtileg azzal a kikötéssel, hogy ez luza- szalérve veíeue fel a zöldhileí mó- őrizze, sőt azt fokozza. Ezért országdosításának
kérdését,
melvcl
azután
í'óiag kenyérgabonára vehető igenybe,
szerte támogatja a sakkozni vágyó
mégpedig a várható termésnek csak a Gazdasági Főtanács magúévá tett.
ifjúságot.
AGazdasági
Főtanács
szándéka
arra a részére, amely a beszolgáltaA Szegeden megtartandó diák-sakkebben a kérdésben kétségtelenül a
táson kivül esik.
verseny résztvevőinek
nagy száma
gazdák
megsegítése
és
a
lnleinyujLás
Az elszámolásra vonatkozóan ugyanosztatlan örömet váltott ki a Sakkszöcsak kiköLölle, hogy a zöldmtelt megkönnyítése.
Azok a körök, melyek nem a pa- vetségben, de nem kevésbé a sakkoigénybevevő 40 forintonként 1 mázsa
rasztság
érdekeil tartják szem előtt, zásnak nevelő, nemes hatásával tiszbúzát, rozsot (tehát kenyérgabonái)
rendkívül
aggályosnak
tartották a tában levő közönség körében is. Ezen
köteles neadni, a különbözetet pedig
zöídiiitelnek
ilyen
kedvező
módon nagyszabású diak-sakkverseny, amely
készpénzben fizeti ki az állam.
való
elintézését,
különösen
a
vissza- a nagy szünidő végén rendeződik ós
A gyakorlat megmutatta, hogy ez
azt a részét, amelyik a bú- amelynek díjazása f nyertes „diákok
rendkívül súlyos kötelezettségei je- fizetésnek
kiegészítézaártól függő különbözetet bármilyen tankönyvíelszerelósének
lent a gazdára ,és éppen ezért a zoid- más
heszoigállalási lehetőséget is sére szolgál, megértésre talált a Pélhitelt csak nagyon kis mértékben vet- nyújt. Különösen ezt a készpénzfize- magyarorszag napilap vezetőségénél
ték igénybe. Legutóbb — Rákosi elv- tési lehetőséget tartották meggondo- A Eélmagyarország magáévá tette e
társ javaslatára — a Gazdasági főta- landónak, a legkülönbözőbb politikai, nagyjelentőségű diákverseny ügyét s
nács szükségesnek tartotta, nogy a vagy gazdaságpolitikai okokból.
anyagi és erkölcsi támogatására tárzöldhitel feltételeit módosítsa, iiietve
Egy azonban kétségtelen, hogy a sadalmi mozgalmat indított. Szeretkönnyebbséget legyen a mezőgazdanénk, hogy a benevezett diákság kösági termelök felé, mert végeredmény- Gazdasági Főtanácsnak ebben a kér- zül minél Löbnen részesüljenek díjadésijén
az
álláspontja
feltétlenül
viben egy hiteinek a megsegítés a célja,
lágos és vitán felül áll. A forint zásban^
nem pedig a túlzott megszorítás. En- iránti
A sakkverseny megrendezését
a
bizalom megszilárdítása, a zöldnek következtében a TCazdasági Fő- hilel visszafizetésének
készpénzben szegedi tankerületi főigazgatóság a
tanács ugy határozott. Hogy a hiteit Lörlénő kiegyenlítése, igen nagy mér- 3333/1. számú rendeletével magáévá
továbbra is főleg kenyérgabonára le- Lékbcn segiu elő a mezőgazdasági ter- lette.
het igénybevenni, a visszafizetés pe- melőig körében a íorintstahiiizáeióhoz
A nevezéseket az iskolák igazgatódig 40 forintonként 50 kg. buza, rozs iiiződo óriási nemzetgazdasági érde- ságain kérésziül, vagy közvetlenül a
tehát kenyérgabona, a fennmaradó • kek megerősödését,
főtitkárságnak, a Déimagyarország kikülönbözet pedig a buza árától füg- i Különösen indokolttá tette a Gaz- adóhivatalához kérjük eljuttatni.
gően kiegyenlíthető
jdasági Főtanácsnak ilyen értelmű haMák Ernő
bármilyent más besaoljgállalás alá tározatát a 3 éves terv 'és az ezzdl
Az egyesületi csapatok helyezési
eső terményben, va&y pedig kész- I kapcsolatos rendkívül súlyos, sürgős
I állami ;in lézkedések és azonkívül ezek- sorrendje pillanatnyilag a következő:
pénzbe u is.
Ikci az intézkedésekkel felmerülnek I.—II. Egyetem és Honvédség 15—15
A Gazdaságii Főtanács indokoltnak j számos olyan nagyarányú befekleié- pont, Hl. Kisiparosok 13ós léi pont,
lárLotta azt is, hogy a hiteiösszeg- | sek és kiadások, melyek mind előfel- IV. SzAK 9 és fél pont, V. Rendőrnek 20 százaléka kozvellenüi lábon- léteiezik a 3 éves terv mielőbbi pon- ség ü pont, VI. Somogyitelep 4 és fel
álló kukoricára is igéuybeveheiő le- tos végrehajtását, aminek egyik igen pont.
lényeges kelléke a jó pénz, mint amigyen.
)
Az üzemi csapatok helyezési sorA kenyérgabona hitelvisszafizetese lyen a forint.
rendje pillanatnyilag a következő: I.
Dohánygyár 18 pont, II. Kendergyári
4 hónap, illetve augusztus vége. A ku15 pont, III. Kunsági szövőgyár 13és
féil pont, IV. Gázgyár 10 pont, V. KonM e g h í v ó
zervgyár 8 pont, VI. Gyufagyár 6 és
P
A
Az Endrényi Lajos nyomdaés fél pont, VII. Közúti Vaspálya 4 pont.
A két csoportból a három első keJulius 5-éu és 6-án Szegeden mun- hírlapkiadó vállalat Rt. szegedi hej.
cégnek 1947. évi junius 3U-án dél- rül be a hatos döntőbe, amely csapakásnapok.
előtt 10 órakor Szegeden I. ker. Jó- tok Szeged város 1947. évi sakkR. í». összvezelőségí ülés 23-án, kai-utca 4. szám alatt tartandó forint- bajnoka címéért fognak küzdeni. A
héttőn a Kálvin-téren. Kintlevő gyüj- mérleg rendkívüli közgyűlésére.
mult évi csapatbajnok az Egyetem
lőivekrői, valamint a formaruhákról
csapata Yolt, amikoris ezt a einiet
Tárgysorozat:
1.
Az
igazgatóság
és
pontos jelentést kérünk.
könyvvizsgáióii jelentés ismertetése, 2. a Kisiparosokkal és a SzAK-kal való
Vasárnapi falujárás. Kübekháza: E'eiiigyelőDizottság jelentése a 1790/ veléikedésüen szerezte meg. A mostani küzdelem azonban az elmúlt éviDohánygyár (éjiéa párLiskola. Szatymaz: 1947: M. E. sz. r. alapján eszközölt nél izgalmasabb lesz, mivel hármuújraértékelésről, 3. A megnyitó mérRókus és a móravárosi kuliurgárda. leg megállapítása, 4. Az alapszabályok kon kivüi a Honvédség, a DohányHétfőn, 23-án esie 7 órakor pro- 5. §-ának akkéuti módosítása, hogy gyár, a Keudergyár ós a Kunsági
alaptőke 320 drb. egyenként 5(JU szövőgyár csapala is bele akar szólni
pagandaülés a nagyszegedi párthelyi- az
forint névértékű részvényre oszlik. 5. a bajnokság kérdésébe.
ségben. Megjelenés kölelező az összes Felmenlvények megadása. 0. IgazgaA junius 22-,i IV., illetve V. forpropagandisták részére.
tóságnak adandó felhatalmazások, 7 dulón az egyesületi csapatok a köEselieges indítványok.
vetkező párosításban küzdenek:
R. G. H-e* csoporti Vasárnap regRendőrség—Egyetem,
Szeged,
1947
junius
19.
gel fél 8 órakor a Belváros íl-ben
Honvédség—SzAK,
minden tag megjelenése kötelező.
Az I&azgaísáág.
Somogyiteiep—Kisiparosok,
az üzemi csapatok pedig:
Dohánygyár -Kendergyár,
FEL HÍVÁS!
Konzervgyár—Közúti Vaspálya,
^ z a f t a z e r w z e t i hirek
Gépjármű tulajdonosok Ugy tinié
Gyufagyár—Gázgyár,
be! Hivatkozással a 6.490/1945. M a Kunsági szövőgyár csapata szabad' A Házefi ügyel ők Szakszervezete E. sz. rendeletre, fölhívjuk az ősz
uapos.
jun. 21-én, szombaton d. u. 7 óra- szes érdekelíekei, hogy, gépkocsi
Dr. Kristóf Árpád
versenyvezelő
kor vezetőségi ülést tart a szak- vezetőket csak az Országos Gép- felhívja mindazokat
a
csapatokat,
szervezeti székházban.
járművezetők
Szakszervezetének amelyeknek elmaradt mérkőzésük, ilA Kereskedelmi
Alkalmazottak Szegedi Gsoporíján 'kérésziül ve letve függőben maradt játszmáik vannak, hogy azokat záros határidőn beSzakszervezete jun. 22-én vasárnap helnek fel. Ezen rendelkezés ineg lül bonyolítsák le s az ezekről készíd. e. 10 órakor az utazóknak, ügy- kerülése vagy kijátszása a törvé tett jegyzőkönyveket
juttassák el
nököknek és az üzletszerzőknek ér- nyes következményeket vonja ma hozzá,- mert - ellenkező esetben
az
tekezletet tart
a szakszervezeti ga után ugy a immkúttaíóra mini eredményeket nem .lesz módjában igaszékházban. T á r g y : Az
ügynöki a munkavállalóra. Gépjárműveze- zolni.
Felkéretnek továbbá, a csapatkapiarcképes igazolvány kérdése. Ven- tők Országos Szabad Szakszervetányok vagy intézők, hassanak odg,
zete szegedi csoport.
dégeket szivesen látunk.
hogy a jövőben a csapatok a versenyA Vegyiipari munkások
Szak- napokon délelőtt 9 óra előtt a verA z Egészségügyi Alkalmazottak
Szakszervezete jun. 23-án, hétfőn szervezete jun. 24-én, kedden d. seny színhelyén teljes létszámban jed. u. 6 órakor taggyűlést tart a u. fél 5 é r a k o r taggyűlést tart a lenjenek meg, -mert a pontatlanság s
szakszervezeti székházban. Tárgy: szakszei'vezeti székházban. Tagsá- nemtörődömség a verseny komolysáÁltalános beszámoló.
Megjéénés gi könyvét mindenki hozza magá- gának rovására megy. Ha valamely
csapat vatami ok miatt nem tud kival. Megjelenés kölelező.
kötelező.
állni, a csapatkapitányok egymás köÉ d e s i p a r i munkások vezető- Izött egyezzenek meg a verseny napját,
A Bőripari Munkások Szakszer- ségi gyűlést tartanak, kedden
7 idejét s helyét illetően! s ezt a körülvezete felhívja- munkanélküli tag- órakör. Pontos megjelenést
ké- ményt a tornavezetőpek idejében jejait, hogy hétfő dl u. 3 órától je- rünk.
; lenisék be.
lentkezzenek a szakcsoportnál.
A Bőripari Munkások Szakszervezete jun. 24-én, kedden d. u. fél
a
5 órakor n ©gyűlést tart a'szakszervezeti székházban. Tagsági könyR ó z s a énekei
vét mindenki hozza magával. Megjelenés kötelező.
CITY
JAZZ
A Házfelügyelők és Háztartási
alkalmazottak cipőtalpigéixy'ésükel
adják be junius 22-én, vasárnap
déli 12 ó r á i g a szakcsoport titkáránál.
A
Háztartási
Alkalmazottak
Szakszervezete értesiti tagjait, hogy « i m g * r i a
K
tagdíjbefizetés minden csütörtökön
d. u. 3—6 óráig a szakszervezeti
székházban van.
ZoíRáncettény. háztartási

löm.
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SZEGED ERTELMISEGE

FELHÍVÁS
a kommunista
diákokhoz

A TANÍTÓ SORSA A TANYAVILÁGBAN
A Magyar Kommunista Párt felhívással fordul minden kommunista
Sok sző esett már pedagógusaink' geden járt Alexits György kultusz- diákhoz, aki a jövő évben egyetemre
Szombat, junius 21.
nehéz helyzetéről. Keveset hallót- j államtitkár
előadásából értesül- kerül, hogy feltétlenül jelentkezzék
Nemzeti Szinház: Fél 8 órakor tünk azonban a pedagógustársada- j tünk, hogy a munkáspártok által Budapesten a párt ifjúsági titkárság
Csipetnyi bors Ajtay Andor vendég- lomnak azon rétegéről, akik Szeged kidolgozott 3 éves terv végrehajlá- gán (Köztársasag-tér 27), Szegeden,
felléptével.
környékén valóban a nemzet nap- sakor 3500 uí,tanterem és 1000 ta- Debrecenben, Pécsett a helyi pártSzéchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, számosaiként élik le életüket. Ezek j nitói lakás épül az országban. Igy szervezetekben az egyetemi titkárságfél 9: Vadnyugat királya.
" tanyai tanítóink. Szegedkörnyé- bízunk abban i s , hogy
- ' nál, a többi helyen pedig a pártlita
ősztől
Belvárosi Mozi: tél 5, fél 7, fél 9: kén a tanyavilágban 57 iskolában kezdve nem kell heti 36 órát taní- kárnál. Mindezeken a helyeken tanulmányaik megkezdéséhez szükséges
GíMa.
127 tanerő és családja tengeti éle- tanunk, hanem a tanítási idő 24 felvilágosításokat kapják meg és egyéb
Korzió Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: tét a legmostohább körülmények óra lesz. Mi sem bizonyít ja a jö-ügyeikben is segítségükre lesznek.
Tokiói küldetés.
között. Fizetésük ezeknek
olyan' vőbe vetett hitünket mint az, hogv
alacsony, hogy ,a megélhetés bi nehéz
helyze Lünkben
nem zúMuzeutn: Zárvír.
zony komoly gondot r ó néptaní- golódtunk és becsületesen végezzük
— «Kovácsofel figyelmébe! A váSomogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-tg. tóinkra. Rájuk van bizva a tanya, a munkánkat.
ros területén működő
kovácsok
: Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—74g. a falu fiataljainak nevelése. Egyörömmel üdvözöljük a tanítóság szénutalványukát junius 20—24-ig
egy tanyai tanító hetenként 36;órát nevelőtudományának
fokozását vehetik át. Vezetőség.*
Leínzlnflep örökösök: Horváth M.- is tanít, a másik 36 órában pedig szolgáló tanfolyamok rendezését is. * — Paplanok legszebbek készülalca 9; Pősa Balázs: Kálvária-utca előkészül óráira. Könyvtára, folyó- Érthetetlen azonban számunkra az nek Soósná papíáuüzemében. Deák
17; dr. Kotsls J. Endréné: Főldmü- iratai nincsenek és szellemi fejlő- az eljárás, ahogy az illetményhivaves-utca 17; Selmecal Béla: Somogyt- dését egyáltalán nem tudja bizto- tal az amúgy is csekély fizetések Ferenc u. 2.
lalep IX. utca 489.
sítani. A tankerületi
gyűlésekre folyósítását intézni. Sűrűn előfor— Iskolai találkozó: Az 1922. évtaOH
hosszú kilométerekről a tanitónak dul, hogy az illetményhivatat álta- ben a szegedi piarista gimnáziumsokszor derékig grő hóban kell be- lunk is ismeretlén okokból sokszor ban
érettségizetteket értesítjük,
— Idő járásjelentés. Várható időjárniok. E z azonban még pxitsem hónapszámra i s késedelemmel f o - hogy hivatalos tatálkozó hiányában
járás szombat estig: Mérsékelt szél. számítana, ha, történetesen rendes lyósítja, ami nagy megélhetési ne1947. junius 22-én a 25. éves emléváltozó felhőzet helyenként zápor- lakása lenne a tanyai és falusi ta hézségeket okoz az egyébként is kezésre a budapesti piarista rendeső,. [ziLvatar, a hőmérséklet aljig nitóságnak. A jó, lakás azonban pil- )anyagi gondokkal küzdő kartár- házban ét. e. 11 órákon/összejönnek
lanatnyilag az álmok birodalmába saknak. Másik megoldásra váró do- Vékey (Vézner) Károly osztályfőváltozik.
tartozik. A legtöbb esetben a< tanitó log még az igazgatóittijífolvósitása. nöküknél.
— Tovább folynak: a tárgyalások családjával együtt a szertárszo- is. Ugyanis amikor más állami isa státusrendezésről. A városi al- bában húzódik meg, vagy szeren koláknál az igazgatói a külön munkálmazottak
státusrendezésnek esés esetben sikerül a faluban az kájáért jogosan kiérdemelt díjazáügye már hosszú idő óta folyik és egyik gazdánál egy kisebb fajta sát megkapja, addig a községi isminden minőségben legolcsóbban
már több alkalommal fö'ülvizsgáii- földes szobát szerezni.
kolai igazgatók díjazására von a tták! a város státustervét a belügyMindezek a bajok — jól tudják kózólag pincs rendelkezés,
minisztériumban is. Pénteken So- tanyai tanítóink — annak ajHorthy
-A tápai nevelőtestület szívesen (és
cukorka k*resk«dő
mogyi Imre gazdasági tanácsnok uralomnak a következménye, mely buzgalommal dolgozik a szebb és
Tisza Lajos kőrút 48.
utazott Budapestre és a belügymi- a falusi tanítót valóban napszá- boldogabb demokratikus Magyarnisztériumban tárgyal erről a kér- mosnak tartotta. Tanitóink a fel- ország felépítéséért. Vállalja a ráTelefon 2—45.
désről.
szabadulás után becsülettel áTják bízott parasztgyermekek kulturni— A Partizánbarátok Szövetsége a harcot a nehézségekkel. Szeret- vójának felemelését abban a biz- * — A művészeti tanács u f tagja. A
vasárnap délelőtt f é l 11 órakor nék azonban, ha a régóta követelt tos tudatban, hogy ehhea a mun- szegedi irodalmi és művészeti tapótlékot
megkaphatnák kához megértő támogatást kap, nács legfutóbbi ülésén
a városháza közgyűlési termében tanyai
egyhangú
tartja alakuló közgyűlését. A szö- végre. A státusrendezés igazságos melynek első kézzelfogható bizo- határozattal megluvta tagjai sorába
vetség minden érdeklődőt szívesen végrehajtása i s nagyban hozzájá- nyítéka: a falusi pedagógusok élet- Kopasz Márta ismert szegedi grarulna a tanyai tanítóság megnyug- színvonalának felemelése lese.
Iát.
fikusművészt. Kopasz Mártával értékes, u j taggal gazdagodott a műTörők István
— Doktoravatás. Ma, szombaton tatásához. A legsürgősebben lakádélben fél egy órakor avatják böl- sokra van szükségük, mert a ta-a tápéi általános iskola igazgatója. vészeti tanács.
csészdoktorrá a központi egyetem nyán az általános iskola ezen a
aulájában
Gerebély
György és kérdésen áll, vagy bukik. Minden
Györki György egyetemi gyakorno- faluban lehet egy kis jóindulattá!
megfelelő lakást biztosítani a taníkókat.
tónak. Az elkövetkező esztendőben
— Újságíró Otthon hírei. AZ Ui- tankönyvek és tanerők i s kellenek
Özv. B á n ó $. Zsigmondné sz. Lengyel Zsenka
ságiró Otthon könyvtára szerdán a falura. Tanítói könyvtárakról és
és csütörtökön délután 2—3, var főleg fűtési anyagról i s kell idefelesége, Bánó Tibor (Subotica) és dr. Czinner
iárnap délelőtt 11—12 közt van jében gondoskodni, mert a parasztnyitva.
ság gyermekei a télen érnek r á
Tibornó sz. Bánó Angyal (Tel-Aviv) gyermekei,
legjobban a tanulásra é s a fütet
Igazolványképet sürgősen 10 perc alatt.Fotókópia
len tantermekben tanyán lehetetCzinner Tootniy (Tel-Aviv) unokája, valamint
(okmánymásolás) Diaposltivek készítése mozilen a tanítás.
hirdetők részére K O Z Ó - F
O T Ó
özv. Klein Izodorné Berta és özv. Brőder
A falusi tanítóság nagy munkáMikszáth Káhnátt ütca 11.
Telefon: 8 - 6 5
jához megértő
támogatást kér.
G j u l á n ó Ida (Subotica) nővérei a fájdalomtól le— Köszönetnyilvánítás. Minden Tudjuk, hogy ezt a támogatást a
rokonnak, ismerősnek, valamint a közeljövőben meginduló 3 éves
sújtottan, mélységes gyászban jelentjük, hogy
Szegedi Közúti Vaspálya R T . üzem- tervtől várhatjuk. A legutóbb Szevezetőségének és alkalmazottainak,
akik szeretett feleségem Bartók JóPrima kőris, bükk
csefné temetésén részvétükkel és
virággal
fájdalmamat
enyhíteni
igyekeztek, ezúton mondók hálás
köszönetet. Bartók József és csaN A P I R E N D

KOVÁCS

padló és deszka

lódja.

UJSZEGEDI
VIGADÓBAN

THNC

Csütörtök, szombat, vasárnap

Ctomtela Mnnkásegység Pártja 21-én
szombaton este 8 órakor tartja szokásos Oneg Sabbatját Margit-utca 24.
szám alatt. Előadó: Slomó ben Jona.
Tárgy: Palesztina politikai helyzete.
Minden zsidó testvérünket szeretettel
okvetlenül elvárunk! Vezetőség.

— A Polgári Demokrata Párt 21-

— Közlekedési kiállítás Budapesten. A nagysikerű közlekedési

kiállítás junius 25—30. időközben
ismét megtekinthető. A kiállításra a közlekedésügyi minisztérium
50 százaiékos vasúti jegykedvezményt biztosított. A vasúti kedvezményre a kiállítás megtekintésére jogosító jegyek a Délmagyarország kiadóhivatalában és a M K P
titkárságánál (Arany János-u. 2)
80 fillérért megvásárolhatók.

BÁNÓ S. ZSIGMOND

napi áron beszerezhető
L i p p a S I m r e és F i a i

Gőzfürész Rt,
Szeged, Feisőiiszapart

Csuhéj szatyroké®

— Diáktánckurzus kezdődik Kurbos-tánciskolában, Révész tánctanár vezetésével. Ma, d. u. 6 órakor. • . t - l i L i i l K i r
én, szombaton 6 órakor pártnapot
tart.

IMRE

r e t l k U l O K

viszonteladóknak
legolcsóbban

SZEREDAIN

Caeray űUtóiv n. 8—

ÁL

Telefan 1-61

írógépet, számológépet
legmagasabb

Szenesi

irodagép Vállalat, Szíchenyi-tér 1
Telefen 6—41.

szeretettjeinek és a szüntelen munkának szentelt élete
59. évében, Szegeden, 1947 junius 19-én éjjel hosszas
szenvedés után elhunyt.
Fájdalomtelt szívvel gyászolják őt apósa, sógornői, unokahugai és unokaöccsei, barátai, munkatársai,
sok éven át hűséges ápolója: Fodor E v a és sokan,
akikkel jót tett.
Utolsó • útjára 1947 junius

22-én,

vasárnap

délelőtt fél 10 órakor kisérjük őt a szegedi zsidótemető cinterméből.
Külön villamoskocsi délelőtt 9 órakor
Dugonics-téri kitérőből.
Szeged, 1947 junius 20.

indul a

i
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DBLHAGIABOBSZAO

Miskolc is belekapcsolódik
a iégifoigaiomba
Változás a MfiSZOVLET lágllorialon
ensnetrendlélien
1947. junius 23-tól Miskolc is bekapcsolódik a belföldi
íégifor'galomba a következő menetrenddel:
1368-as vonal:
Budapest—Miskolc—Debrecen
/Vasárnap kivételével minden nap.
7.30 ind. Budapest
érk. ,10.15
8.10 érk. Miskolc
ind. 9.35
8.20 ind. Miskolc
érk. 9.25
8.45 érk. Debrecen
ind. 9.00
A z 1370-es számú Budapest Szeged légijárat ugyancsak fentiidőponttól az alábbi menetrendszerint f o g közlekedni:
1370-es vonal: Budapest—Szegeti,
Vasárnap kivételével minden nap.
7.35 ind. Budapest
érk. 9.05
8.15 érk Szeged «
ind. 8.25
A miskolci díjtételek a következők: Budapest—Miskolc Ft 70.—
Menettérti jegy Ft 126.—, áru kg'qnként Ft Ö.60, Debrecen—Miskolc
F t 40.—, menettérti jegy Ft 72 —
láru kg-ként Ft 0.30.
MASZDVLET
Magyar—Szovjet Polgári
Légiforgalmi Rt/

A cséplési eredménylapot minden
egyes csepeltetőről külön-külön — a
gabonájának elcséplése után azonnal
— 3 példányban kell kiállítani és az
első példányt a közellátásügyi miniszter cséplésnyilvánlartó 'kirendeltségének, a másodikat a csépeltető
gazdálkodó gazdaságának fekvése szerint illetékes elöljáróságnak
kell
elismervény ellenében átadni, vagy
ajánlott levélben postára adni, a harmadik példány a tömbben marad. Az
egyes gazdálkodó eredménylapjait öszszegyüjtve minden hétfőn kell a hatóságnak átadni, vagy megküldeni.
A cséplőgép vezetőjének ellenőrzésére a cséplőgépnél dolgozó munkások kötelesek maguk közül a cséplés
megkezdése előtt szótöbbséggé^ megbízottat választani. Meghízottul *a cséplőgépnél dolgozó bármelyik munkás
vagy akálr a munkásvállalkozó (bandagazda is) megválasztható. A cséplűmunkásök megbízottja köteles ellenőrizni, hogy a cséplőgép vezetője kötelességeinek pontosan és lelkiismeretesen eleget tesz-e. A cséplőmunkások megbízottja a legközelebbi elöljáróság előtt ezen kötelességének lelkiismeretes teljesítésére fogadalmat
tenni "köteles. A fogadalom megtör-

Szombat, 1947 junius 81.

téntéről a megbízott részére igazo- adott arató- és cséplőrósz a beszoílást kell kiadni. A megbízott a cs£p- gá Itatási kötelezettség
teljesítésébe
lésben és a cséplési eredmény szám- nem számit be.
bavételére Vonatkozó
rendelkezések
A bér cséplést végző cséplőgép tupontos megtartásáért a cséplőgép felelős vezeLőjével együtt büntetőjogi lajdonosa & gépkeresetből a "háztarés anyagi felelősséggel tartozik. A tásához larlozó minden ellátatlan szecséplést, valamint a cséplésre Vonat- mély után legfeljebb 225 kg. kenyérkozó szabályok megtartását a csép- gabonát saját háztartási szükségletére,
lőmunkások megbízottján kívül a pol- továbbá háztartásához tartozó minden
gármester és a közellátási korinán v- személy után legfeljebb 150 kg. árpát,
biztos megbízottai, a közellátási fel-•wiáz tartás a zsirszükséglelének. sertésügyelőség és a közellátásügyi minisz- hizlalás utján vaiö fedezésére megter kiküldött közegei ellenőrzik. Ha az tarthat. Ugyanennyit tarthat meg az
ellenőrző közeg megállapítja, hogy a is, akinek tulajdonában több cséplőcséplőgép felelős vezetője a fogadal- gép Van. Ila egy cséplőgép több szemat nem lette le vagy a cséplési mély tulajdona, a társtulajdonosok,
nyomtatványokat szabálytalanul ve- ha pedig a cséplőgépet tulajdonosa
zeti, illetőlég állítja ki, vagy a csép- bérbeadta, a tulajdonos és a bérlő
lésre vonatkozó egyéb rendelkezések- együttesen háztartási szükségletükra
nek nem tesz eleget, a szabálytalanság a fenti fejadag figyelembevételével,
megszűr telesére azonnal intézkedik. de legfeljebb 11.25 q kenyérgabonát
Szükség esetén pedig a cséplőgép fe- és legfeljebb 7.50 g árpát tarthatnak
lelős vezetője mellé a cséplőgép tu- meg még akkor is, ha háztartásaikhoz
lajdonosának (bérlőjének) költségére együttesen 5 személynél több tartozik.
állandó cséplési ellenőr kirendelésé- A cséplőgépre vonatkozólag a jelen
rendelet kihirdetése után bejelentett
ről gondoskodik.
társtulajdonos! vagy bérleli viszonyt
Gabonából a gazdálkodó a szerző- ebben az esetben nem lehet figyedés szerint járó arató- és cséplőrészt lembe vermi.
(cséplőmunkás-részl és gépkeresetet)
A cséplőgép tulajdonosa (bérlője)
természetben kiszolgáltathatja. A kiköteles a gépkeresetnek a háetartasi
szükségletére
megtartható gabonamennyiségen felüli részét hetenkint
folyamatosan valamelyik gabonavásárlásra jogosult gyüjlőkereskedőnek a
Bemulató előadás. Ajtay Andor ven- beszolgáltatásra vonatkozó szabályok
szerint vételi jegy ellenében beszoldégfelléptével: Csipetnyi bors.
Ajtay Andor vendégfelléptével: Csí- gál la Ini. A gépkereset folyamatos beszolgáltatását a véleli jegyek felmupem yi bors.
tatásával a cséplést ellenőrző közeCsipetnyin bors. Operettbérlet A. 7.
gek előtt igazolni kell. Az egésa gépCsipetnyi! bors. Operettbérlet B. 7.
kereset felhasználásáról és beszolgálRigoIeHn Slírbey-veL
lalá&áról a bércséplők és géptulajdoCsipetnyit bors.
donosok országos szövetsége utján fe
Szereesinszki vásár. Csoáafnrulva.
közellátási felügyelőségnek novsmber
Dolgozás Szinháza XII.
30-ig el keli számolni.
Szükíelés a szerályból.

1 Szegedi állami Nemzet! Színház heti műsora:
Szombaton este fél 8 órakor:
Vasárnap este fél 8 órakor:
Hétfőn este fél 8 órakor:
Kedden este fél 8 órakor:
Szerdán este fél 8 érakor:
Csütörtökön este fél 8 órakor:
Péntek esle fél 8 órakor:

A MUNKASSZő VETKEZETNEK

«n

Szombaton este fél .8 órakor:

érkezett, azonnal kapható.

Hífatftlos klzlemtnyel
Hirdetmény. Értesítem a város la90 SZÉLES és 110 magas üuplaablak LUCZA kelmefestő, vegytísztifc) válkosságát, hogy a Hatóságom által kitokkal olcsón eladó. Kiss, Csongrádi- lalat: Rákóczi-tér, Gr. Klebelsberg-tór.
FOGLALKOZÁS
ásatott légibombák robbantása a Matysugárut 44.
Kazinczv-utca.
iérben junius 21-én (szombaton! délelőtt 10—12 éra kőzött történi*, — JóMEGJELENÉSÜ 34 éves asszony ELADÓK: iókarban levő karikaliajós KERÉKPÁROSOK! Figyelemi
Anpg
süllyeszthető Singer-varrógép, lisztes- nyersgamfragastíö • f i i " ürspbaSó. Ü
I.nkics t. tanácsnok.
elmenne kisebb háztartást vezetni, láda és fürdőkád. Kossuth Lajos-su- ra-utcai
kerékpártaníL Bvegef Stea^f
»Az 1947. évi második Kvnegyedi esetleg vidékre is. Jelige > Megbízható«. gárul 11.
hozni.
íársulali
ép
tantiémadó-bevallások 14 KARÁTOS arany
karikagyűrű-,
ÉLETHŰ müfogak, fogtömés, .
benyújtásai tárgyra vonatkozó rész- sporlgyürükészítés. Ekszerjavitás. — EGY modern villanygramofon hang- «5s felelősséggel, olcsó árban,
szóróval
és
lemezekkei
együtt
alkalmi
letes hirdetmény" megtekinthető a ha- Gallov ékszerész, Mikszáth K.-u. 7.
áron eladó. Megtekinthető Déry gép- Géza fogász, Mikszáth Káimán-fe. 12,
tósági hirdetőtáblán, Bérház II. em.
BÚTOROK, elsőrendű kisipari mun- üzlet, Párisi Áruház mellett.
SZÉP menyasszonyi ruhám kölcsönkák, legelőnyösebn árban Nagy Mi- JóKARBAN levő keményfaágy sod- adom, fátyollal is. Tisza Lajos-körut
hály lakberendezőnél, Dugonics-tér 3. ronybetéttel, szekrény ós éjjeliszek- 44., I. 3.
K f c z e í l á f l s ! k ö d a m é m r e k RENDES nőt a délelőtti órákra fel- rény olcsón eladó. Pulc-u. 11., em. 2. PÉNZES társat keresek gyümölos- és
i .i ii i
veszek. Margit-utca 10.. fldsz. 10.
EGY jó állapotban levő strandkabin baromfikereskedéshez; 2—0000 forintig.
Vegyes korpa ára. A piacon árunyugágy és asztallal és csónakos var- Levelet »Üzletlárs« jel. kérek.
oitotl vegyes korpafélék is csak hatórógép eladó. Mikszáth Kálmán-utca HALÁSZLÉ, sült hal, turóscsusza béA D Á S-V É T E L
sági áron árusitUalók. Aki Ilyen kor12., emelet balrakebeli minőségben a Fülöp-csárdáfeaféléket kiván piacos árusítani, köban, Rudolf-tár.
Bl®.ÍEGGYWKS»tieNY¥
M
B
M
t
o
(
5
kg-os
hiteles
mérleg,
réztányéros,
feles "a korpa összetételére vonatkozó
heget
vessekhsQzmzék
á
ktoeMtbsjcs
eladó.
Püspök-utca
12.,
élelmiszerJÁTÉKKÁRTYÁKAT szakszerüeu tisaOda tokai bejelenteni (pl. 25 •/• kukotitok. Cim: Dugonics-utca 3—5, 11.11.
rica, 50 «/» herekorpa, 25 */» buza- Falus bélyegfesíef, TsSetóa-ntSi 8 9 , fas- üzlet.
korpa) és a korpából mintát bemu- gadfelaff rónaiamnál,
EGY anyakoca 10 kéthetes malaccal BELVÁROSI kis üzlethelyiség berenlatni a városi közellátási ügyosztály EGYTONNÁS tehergépkocsi jó álla- és egyéves süldő eladó'. Cim a ki- dezéssel átadó. Cim a kiadóban.
érellenőrzo
osztályánál, Zsótór-ház, potban és 250-es NSU motorkerékpár adóban.
20.090 vályogot kivetésre átadnék sürI I . em., ahol az árusítani kívánt ve- eladó Centrál-garázs, Boc.skay-utca.
ELADÓ,
elcserélhető
slrandkabin. gősen. Érdeklődni lehet Szécsi Szilgyes korpa árát a bejelentett adatok MÉLY gyermekkocsi eladó vagy sport- Másra is alkalmas. Újszeged, Felső- veszter Feketeszél 182, Kunhalomnál.
és a felülvizsgált minta alapján meg- kocsiért elcserélhető. Margit-utca 28- kikötősor 22.
Zákíly.
állapítják. folgárisusier.
KÖNYVSZEKRÉNY, háromajtós, el- ÉRTESÍTEM kedves vendégeimet és
a tisztelt közönséget, hogy üzletemet
VÁROSHOZ
közel
5
6
hold
jóminőadó. Megtekinthető Varga Szőnyegház, Sajka-utca
A cséplés szabályozása. A közellá11. szám alá helyeztem át.
ségü
földet
veszek.
Bódi,
Bokor-u.
2.
Kárász-utca
12.
tásügyi miniszter a gabona cséplését
Szíves pártfogást kér
Bére/ Lajos
JÓKAIIBAN levő diófa ebédlőkredenc GAZFCRDdKÁLYHA, nagy samotlos férfifodrász.
a következőképpen szabályozta:
f
Gazdálkodó köteles egész gabona- és pohárszék majolikalapokkal, Ötágú kályha eladó. Polgár-utca 12., fid. 2.
termését jógazda gondosságával leg- bronzcsillár, szoba tornacsónak, élés- KOCSMA betegség miatt sürgősen el- MAGÁNVÁLLALAT keres 2 - 6 •Kiforrni tőkét G hónapra 3—600 forint
sürgősebben, de legkésőbb szeptember kamraállványok, emeletes baromfi- adó. Kossuth Lajos-sugárut 81.
havi részesedés mellett. Jelige »Tőkfe
:15-ig elcsépelni.
Gabonát
csépelni ketrec, konynakredenc, Háztartási felosalf cséplőgéppel szabad.
szerelések és különféle képkeretek al- 34- - HOLD föld elköltözés miatt ol- fedezve*.
csón
és
sürgősen
eladó:
Érd.
2—fél
4
A cséplőgép tulajdonos (bérlője) kö- kalmi áron eladók. Dózsa Gy.-u. 14.
300 FORINTOT adok annak, aki mütetes a cséplőgépét a cséplés meg- MAJDNEM uj két világos ágy és két óráig minden délután. Deák F.-utca tőrlök délután 3 órakor ellopott nőt
22.,
I.
emelet
bal.
kezdése előtt olyan állapotba hozni, szekrény alkalmi áron eladó. Békekerékpáromat visszajuttatja. Nyomrahagy a szemveszíeség s a sziemvesztés utca 2/b., borpince.
vezető 100 forint jutalomban ressesül.
la legkisebb mértékű legyen. A cséplő- KÉT politúros szekrény, konyhakreÉrtesítést kérek Algyőn a RákóemL A K Á S
gép felelős vezetője köteles a nel- denc, ágybetétek, kazán eladók- Attilaborozóba.
iterülelen a közellátási ügyosztály gaz- utca 20.
SZOBA-konyhás, speizos lakást elcse- ANYUKÁM-APUKÁM! Nem vagyok éa
daoszlályánál, tanyákon az illetekes
elöljáróságnál legkésőbb junius 30-ig EGY fejőskecske eladó. Vajda-u. 16. rélném egy móravárosi vagy rókusi rossz gyerek, csak unatkozom szünfogadalomtélelre jelentkezni. Az, aki UJ ablakok, ajtók, egy »Csepel« gyárt- ugyanilyen lakással. Cim a kiadóban. időmben.
fe fogadalmat nem tette le, cséplést mányú gáztűzhely eladó. Újszeged, KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba VARRÓGÉP-, kerékpár javítás, aairbanem vezethet. A fogadalom letételét Bérkert-utca 43.
magányos férfinak azonnal kiadó- Kos- rakási s/axszerüen. Használt kerékHamisító igazolványt a cséplőgép fepárok, gumik kaphatók. Trebitsch Lasuth
Lajos-sugárut 11.
lelős vezetője
állandóan
magánál PERZSABUNDÁT prima állapotban
jos, Klauzál-tér 5., az udvarban.
>1 ártja és a cséplést ellenőrző közeg- veszek készpénzért. Vlasich Józsefné, UDVARÉ emeleti szoba-konyha, spei- SZABÓMŰHELYEMET Kelemeu-ukeö
Berzsenyi-utca
1/b.,
I.
em.
5.
nél felmulatni köteles.
zos lakásom elcserélném alsóvárosiért. 8. szám alá, Baklay Anni szalonhelyiségébe helyeztem át. Tisztelt veA cséplőgép felelős vezetője a csép- MAKKOSERDŐ-SOR 28. számú ház Füredi-utca 3.
vőim további szives pártfogását hálés megkezdését köteles a belterületi belső része eladó. Értekezni ott Bánfi
rem. Oláh Jenő divatszabó.
gazdnoszlálynál, illetőleg az iletékes Sándornénál.
\
K Ü L Ö N F É L É K
elöljáróságnál bejelenteni, a cséplés JÓKAIIBAN levő keményfairatszekíolyamán pedig az elcsépelt gabonát rény és Íróasztal eladó. Megtekinthető
Felelős szerkesztő:
pontosan lemérni, a mérés eredmé- Dózsa György-utca 14., a szuterén- NAPONTA Pestre megyek. Bármiféle
megbízatást vállalok. Érdeklődni BatDR. FERENCZ LASZLG,
nyét mázsakönyvbe, cséplési naplóba helyiségtón az altisztnél.
Ihyány-ulca 4., házfelügyelő.
fe cséplési eredmóüvlapra pontosan
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLS
feljegyezni és az ezen nyomtatvá- MENYASSZONYOK! Szép, modern fa- ÉLELMISZEREKBŐL, kenyérből, felKiadja:
©
zonú
uj
söléldió
hálószobabutor
elnyokra vezetett utasítások szerűit elvágottakból a legjobbat kapja az Unjárni. A mult évi cséplési nyomtat- adó. Szent Miklós-utca 4.
glár élelmiszercsarnokhan,
Mikszáth
r HÍRLAPKIADÓ KFT
f"
ványok fez idei cséplésnél érvényte- KEMÉNY kugligolyókat vennék. Tul- Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsőreaSzerkesztőség: Jókai-utca
lenek. A mázsakönyvet és cséplési íiusz kocsmáros, Újszeged, Balfasor. dübb.
Telefon: 493 és 103, nyomdai seec*
uaplót 3 Ft, a cséplési eredmény- U.ISOMOGYITELEP 52
utca 1310. KERÉKPÁROSOK!
Tüzzománcozást,
laptömböt 6 Ft drb-kinti térítési díj számú ház eladó.
kcsztőség este 8 órától; 673
nikkelezést, jó munkál akar? Keresse
mellett az illetékes elöljáróság a foKiadóhivatal: Kárász-utca S, >
ELADó
egypárevezős
csónak.
Megfel
Kovács
József
műszerészt,
Párisigadalom te vőnek adja ki.
tekinthető Báró Jósika-u. 31.
körűt: 43. (Zsib piacnál.)
k aiRLAPKIAQO KRT gsTLOaí^i;
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