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levél egy amerikai újságíróhoz
Kedves kolléga ur,

*

t

önök hétfőn itt jártak Szegeden hogy »szenzációs«
riportot szerezzenek milliós
példányszámban megjelenő lapjainak. Jó
lüzlct ez a kis Magyarország ma
Amerikában. Különös módon a világpolitikai érdeklődés ref ektorfémyébe került. Az amerikai nagy
lápok!, a New-York Times, a New!Yok Herald Tribüné öles cimekkcl
hozzák a magyarországi
eseményeket. A tudósítások tartalma lényegében a következő:
Kommunista államcsíny Magyarországon.
Magyarország rendőri állam
és
orosz csatlós lelt. Waltér Lippimann az orosz és keleteurópaildcérJdések »szakértője« megirta szokásos nagytávlatú helyzetelemzésinek
egyikét, amelynek ezultal a központi figurája'egv jelentéktelen kis
dunavölgyi ország volt. Jelentékíelen, hisz kívánságait a bpketárgyaláson figyelemre sem méltatták
a Wall-Slreet urai, amikör a roinán olajról volt szó.

nagy duna—tiszaközi hadmozdulatot, meghánylák-vetették az eshetőségeket Nagy Vince -úrral és lehoztak Szegedre néhány üteg fényképezőgépet. A
Sulyok-gárdisták
előkészítették a terepet, önöjv lefényképezték a verekedést, amelyet segédcsapataik kiprovokáltak.
Á sietős amerikai újságolvasó levegőben röpülő székeket fog látni
és vérző homlokú embereket,, akikről majd nem tudja, hogy meglepett kommunisták és szocialisták
voltak, önök amerikaiak nagyon
jól értenek a filmrendezéshez s(nagyon ügyesen lefényképezték a kiürített terem közepébe
hordott
székromokat és üvegcserepeket. A
halom mellett a padlói 'köriilkenték
tojással, ez a fényképen bizonyosan vérnek fog látszani és az amerikai újságolvasó majd elszörnyül-j
ködik. Lefényképezték önök a tér

rendőri kiürítését is és bizonyára
megírják, hogy kedves fasisztáink
a gyülekezési szabadságot követelték ezzel a »boiseviszta diktatúr á i v a l szemben.
Ha az összeszedett fénképanyagot tekintjük, a szegedi haditény
kétségtelenül sikeres volt az önök
részéről. Nekünk
magyaroknak
azonban van egy közmondásunk.
»A hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.« Mi legalább is ezt tartjuk. Göbbelsnek
ugyan sokáig sikerült szédíteni a
n'cmet népet hasonlófajtáju tudósításokkal és propagandával, de mi
bízunk abban, hogy az amerikai
demokrácia még sem hilleri Németország és az igazság is hamarabb
tör majd utat magának.
Levelem végén illenék kifejezni
ama reményemet, hogy az igazság
előbb-utóbb eljut az ön lelkiismeretéhez is. Ha ezt mégsem teszem,
ennek az az oka, hogy tisztában
vagyok az amerikai tíjságkoncer-

Az értelmiség nemzeti feladata:

W. Lippmann most felfedte, hogy
kis országunknak messzemenő hadászati fontossága van. A szovjet
„stratégia nagy y sikert könyvelt clg
Magyarországon a Truman-elvvel
szemben, miután a boísevizálta Magyarországot és ezzel kitöltötte a
Széleskörű érdeklődés
mehett
keleteurópai blokkban mutatkozó kezdődtek meg szombaton a Malürt. Ezután állitólag nem/esz aka- gyar Kommunista Párt rendezésédálya annak sem, hogy a szovjet ben a szegedi értelmiségi napok.
ellenoffenzíva
meginduljon
az Az első előadást
Kál ai Gyula
északi görög halárokon is. — Az nemzetgyűlési képviselő tartotta «A
egész hadászati
elmefuttatásban magyar értelmiség utja» cimmel a
számunkra csak az érdekes, hogy városháza közgyűlési termében. Az
Lippmann nyíltan bevalja egyes előadás előtt dr. Sztodolnik Lászl ó
amerikai köröknek azt a szándé- törvényszéki elnök köszöntötte az
k á t , hogy Magyarországot Görög- előadót és megjelenteket. Hangsúország mintájára
sakkfigurának lyozta, hogv az értelmiség kérdése
használják fel az amerikai impe- egyben az emberiség kérdése. Az
rialista érdekek elősegítésére. Más- értelmiség problémája csak akkor
különben ml magyarok itten nem oldódik meg, ha megszűnik a külátunk és nem tapasztalunk semmit lön értelmiség és az
emberiség
az állítólagos szovjet stratégiából mindén tagjában értelmiséggé váés ennek céljait szolgáló beavat- lik.
' :
kozásokról. Az összeesküvők bíróDr. Sztddolnik László nagy tapssági tárgyalása és Nagy Ferenc
szökése csupán arról rántotta le sal fogadott megnyitója után Kála leplet, hogy ezek az urak az lai Gyula kezdte meg mindvégig
e'őaEgyesült Államok segítségéve! sze- nagy érdeklődéssel figyelt
dását,
amelyben
világos
keresztrették
volna nyeregbe
Segíteni
Horthyt, vagy a vele kapcsolatban metszetét adta a mai magyar politikai életnek. A közelmu't belpolilévő Éckhardtot.
tikai válságaiból indult ki. VégigIsmerve lapjaik állásfog'alásál. vezette a válság kifejlődését és
kedves kolléga ur, mi körülbelül megállapította nagy veszteség
a
tisztában voltunk és vagyunk az- magyar demokráciára, hogv a Fügzal. hogy ön és társai, mit óhaj- getlen Kisgazdapárt
balszárnya
tottak látni Szegeden. Sajnos, ar- csak 1947. juniusában vehette át
ról le kel'ctt mondaniok, hogy a a vezető szerepet és nemi a háború
Kisgazdapártot lássák és hallják alatt vagy legalább a fe'szabadulás
itt tüntetni a kommunista kormány után.
ellerí, mivel a Kisgazdapárt a tegEzután azt vizsgálta meg közeszámosabban képviselt párt ebben
lebbről, hogy a válság megoldásáaz országban. Még a kormány elval milyen perspektíva nyilott meg
nöke (is kisgazda. Szerencsére van
a magyar demokrácia előtt.
egy párt Magyarországon, amely— Következetesen
megyünk
ről ugyan itt mindéndki
tudja
tovább azon az uton, — monhogy a háboruuláni fasizmus südotta nagy helyeslés közepette,
völvénye, műszóval neofasiszta,, de
amely a régi Horthy rendszer
ilyen csekélység önöket
nyilván
maradványainak felszámolásánem hoz zavarba; Amerika messze
hoz é(s a magyar nép demokravan és könnyű lesz megmagyatikus erőinek teljes kibontakorázni, hogy Sulyok és barátai a
zásához vezet gazdasági, kullegodaadóbb lxivei a demokráciáturális és politikai élei minden
nak, hisz az amerikai
nagytőke
területén. Megnyílt ezzel a fejlapjainak hasábjain a véreskezű
lődés utja a magyar demokrágörög Zervas is ugy szerepel, mint
cia legfőbb programjába Sfiéves
demokrata.
terv megvalósítása előtt is.
önök amerikai ujságirók itt Ma— A Magyar Kommunista Párt
gyarországon olyanok, mint a katonák. Sokan önök közül unifor- továbbra is harcol, — folytatta -1m i s t is viselnek. Megtervezték a a nemzeti erők egységes,, követke-

Együtt M i ű m
Kállai

a néppel
Gyula
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nek felépítésével és tudom, hogy
önnek olyan anyagot kell Magyarországról szállítania, amiyet öntől
á »bos« elvár.
'
Vannak azonban az Egyesült Államokban olyan emberek is, mint
Henry Wallace és a közel 15 milliót kitevő szervezett munkásság*
akik egy harmadik fasliszlaellenes
párt létrehozásán fáradoznak. Vannak lapjaik is, amelyek bizonyára
szivesen alkalmaznak újságírókat.
Csatlakozzon hozzájuk, ha
majd
ugy érzi, hogy
meggyőződésével
nem egyeztethető össze az a harc.
amit Ön 1917 junius 16-án vivőit
egy kis ország nagy
városában,
ahol mégcsak nem is négerek, de
fehér emberek élnek és szivükben
hordozzák annak a Kossuthnak a
tanitását, akit egy évszázaddal ezélőtt, mint a szabadság nagy hősét
fogadták a washingtoni Fehér Házban.
Kollégiális üdvözlettel:
Fercncz László

Megkezdődtek
az értelmiségi

S ^ e

napok

e d e n

előadása

ügyé éri, a nép felszabadításáért
keil harcolni.
A magyar értelmiségnek módja és lehelősege nyílik most mm
a harcra. Ha
magyar értelmiség megérti ennek fontosságát és küzd a magyar néppel
a népi demokrácia megteremtéséért,
akkor valóban fontos neznzeti feladatot oldott meg nemcsak saiátmaga,
hanem népe és hazája érdekében.
Kállai Gyula előadását a nagy— A magyar dolgozó tömegeknek számú közönség hosszantartó lapssal
szükségük van a magvar értelmisé- fogadta, majd dr. Sztodolnik László
giekre, a magyar értelmiség támogatá- köszönte meg az előadást.
sára — hangsúlyozta a továbbiakban
Nyári muzsika
Kállai Gyula. — A magvar dolgozó
A
szegedi
értelmiségi napok elsó
tömegek megtanulták értékelni mindazokat a szellemi dolgozókat, akik napján, szombaton estcO órakor »Mutehetségüket, szaktudásukat a magyar zsikáíó nyári est« cimmel nagyszademokrácia fejlesztésére fordítják. A bású szabadtéri hangverseny zajlott
magyar érteimiséglől mindig azt vár- le a Széchenyi-téren. Hatalmas tömeg
hallgatta meg a Szegedi Nemzeti Színták. hogy jó hazafi tegyen.
ház művészeinek és zenekarának kiAz igazi hazafiság azonban azt tűnő műsorát. A zenekart Vaszy Vikjefeníí, hogy a néppel, a nép tor és Várady László vezényelte.
zetes fellépéséért a magvar demokrácia további fejlesztése, megszilárdidtása érdekében. Ebben
a
harcban, amelyet mi folytatunk a
reakció ellen és amelyet
ve'ük
együtt a magyar demokrácia erői
folytatnak, ebben a küzdelemben
tutaidonképen a magyar nép tör
előre. A mi erőnket a magyar nép
erejéből meriljük.

ü Szovjetunió tiszteletben tartja
a kisállamok
függetlenségét
(Moszkva, junius 21.) Bizonyos
amerikai körök magyarországi vonatkozásban Moszkva kezét vélik
látni. 'Magyarországon a miniszterelnök kicserélése nem politikai vá'ság, vagy külföldi beavatkozás következtében történt. , A
magyar
nép önszántából cserélt miniszterelnököt, amely abból a p á r t b ó l való, amelybe Nagy Ferenc is tartozott. Az u j kormányt a\magvar nép
nagy többsége támogatja. "Ezt a
kormányt támadja a nemzetközi
reakció. A Szovjet eltökélten
a
béke, a kis államok szuverénitásának megvédése politikáját követi.

Egy angol képviselő
Magyarországról
A Daily Workér közli Tiftany
munkáspárti képviselő nyilatkozatát, aki most tért vissza Magyarországról. A képviselő
leszögezte,
hogy az összes magyar pártoktól
azt az egybehangzó véleményt hal-

lotta, hogy Nagy Ferenc tudott a
komoly államé lenes összeesküvésíről s arról nem értesítette a kormányt. Magyarországon rend van
és a legteljesebb sajtó- és szellemi
szabadság. Tildy köztársasági elnök nyilatkozott Tiffanynak és cáfolta a külföldi sajtó
rágalmait,
melyek szerint ő telefonált vo'na
Nagy Ferencnek, hogv ne jöjjön
vissza .Ellenkezőleg: kétizben" is
erélyesen felszőlilolta, hogy térjen
haza és feleljen az el fene emelt
vádakra.

Ujabb hatyfogolyszállitmány
érkezett Debrecenbe
Szombaton a késő délutáni órákba*
focsani gyűjtő táborból ujabb hadifogolyszálliló vonat érkezett Debrecenbe. Ezzel a vonattal 1500 hadifogoly érkezeit, legtöbbjük • kras*nodari és környéki táborokból.
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Hatalmai m u n k á i teljesített
E g é s z s é g ü g y i vándorautó
Az oreos szerény
koldus

és egészségházait

fürdővel

a

tanyákon

a kezelőorvos ls könnyebben hozzáférhető legyen. Ezért fontos a z
összes biztosítóintézetek egyesítése. Kis körzetekben lakó kezelőorvosok lássák el a szegénybetegeket
és dolgozókat. Szegeden a dolgozók részére még négy-öt szakorvosi
intézetet kellene a város különböző
részein beállítani, mert lehetet cn,
hogy egy Ujsomogyitelepen, vagy
József Attila-telepen lakó beteg egy
idegkúzeléscs foggvőgyitás végett
5—6 km-t gyalogoljon.
Az egészségvédelem és betegellátás egy és oszthatatlan. Ennek tökéletes gyakorlati kiviteléhez feltétlenül szükséges, hogy az egész
szolgálat, legyen az gyári, vasúti,
vagy bármilyen, egy minisztériumi
kezébe fusson össze.
— Végül az orvosok anyagil'ihclyzetéről érdeklődünk.
— Az orvos szerény koldus —
hangzik a felelet — panaszkodni,
nem szeret, de a kormányzatnak
mégis gondoskodni kell arról, hogty
akkor, amikor a közegészségügyet
államosítja, gondoskodjék az orvosok megélhetéséről is. J ó munkát
csak akkor várhatunk, ha azt meg
is fizetik, vagyis, ha az orvos megélhetése gondtalan, jövője biztosítva van és jut ideje a tová/bképzésre és a pénz a szükséges'
könyvek és folyóiratok beszerzésére. J ó orvosi fizetés biztosit ja
a dolgozók j ó egészségvédelmét és
betegellátását. Gondokkal küzdő orvos nehezen tudja betegének és
családjának gondjait átvenni, —
fejezi be a szakszervezet nagyvonalú működéséről adott nyilatkozatát az Orvos Szakszervezet el-

modern
A szegedi értelmiség egyik fon- szolgálat junius elején már meg is lyezhető, körszerüsiljük
tos csoportjának, az orvosoknak a indult. Az egészségvédelmi szolgá- röntgen felállításává, központi fűmunkájáról és problémáiról érdek- lat főfeladata szerint tüdő-, csece- tés bevezetésével és központi labolődtünk a Szegedi Orvosszakszer- mő-, szülés- és fogszakorvos állan- ratórium felállilásávaf.
vezet elnökénél, dr. Viola György dóan látogat ja a tanyákat, úgyhogy
— Milyen tudományos munkása legtávolabbi tanyai iskolákhoz is ságot fejt ki a szakszervezet?
városi tisztifőorvosnál.
Hogy kezdte meg {jíi'rködését a legalább kéthavonkint eljut a szolr
— Dr. Berkessy professzor vefelszabadulás ulán az Orvos Szak- gálát. További felvilágosító előadá- zeti a tudományos szakcsoportot.
sokkal a nép egészségügyi nevelé- Hetenkint tartunk tudományos előszervezel?
— Az elsői feladatunk volt a már sét óhajtjuk biztosítani.
adásokat,
ahol a
tudományos
hűboru alalt is működő betegellátó
foglakozó
profeszA szakszervezet ujabb terveiről é t e t t e 1
és egészségvédelmi intézmények érdeklődőnk ezután.
szorok, tanársegédek és magánorszemélyi és üzemi ellátását üzembe
— Legfontosabbnak egy tüdőbe- vosok referálják munkájukat és az
hozni. Ez 1915. tavaszán már-már
tegkórház
beállítását tartjuk szük- orvostudomány ujabb feljlődését.
sikerült is, mikor rövid idő alalt
Az egyetem u j lapot iindilott, amelymajd 4.000 kiütéses tífuszos bele- ségesnek, ahol műtéti beavatkozás- ben az egész világon megjelenő
saL
i é t vettünk át a hadseregtől. Ezek-,
gyógyíthatjuk a tüdőbetegeket, jelentőségtel jesebb
tudományos
nek elhelyezése, gyógyszerrel
ési^ö
elkülöníthetjük
mindazokat, munkákról referálnak. A tudómáegészségügyi személyzettel el átása akiknek a családban tartózkodása nyos élet minden intézetben meginnagy feladat elé ál'itott bennünket. ía családra vesze lydí jár. A ta- dult. Jancsó, Ivánovics,
Straub
A nehézségeket leküzdöttük, meg-! nyákra vedonoket helyezünk ki, a professzorok a legmodernebb eljáakadályoztuk a járvány terjedését' tanácsadók ,részere megfelelőegész- rásokkal biologikus hatású, világa városban, ahol mindössze 146 segházat építtetünk fürdővel. A ta- szerte közismertté vált gyógyszepolgári egyén betegedett meg ki- i n.Vai orvosok számat ugy szapo- reket állítottak elő.
jütéses tífuszban, ezeknél 38 ápo-! ntjuk,. hogy minden u j közigazga— Az OTI-ra vonatkozólag van-e
tással, 12 mosás-lakaritással, 16 or-j tási központba jusson egy-egy orvos pedig gyógykezeléssel volt e M ™ s - A tanyai védőnők számát négy- valami elgondolása a szakszervefoglalva. A járvány elmu tával leg- i ftvel emeljük. Hogy a mentési szol- zetnek?
— Egy modern, népi demokrafőbb feladatunk áz ogészségvédel- Rálatot és az orvoshivatást megmi- és orvosi hálózat sűrűbbé té- könnyítsük, minden orvosi rende- tikus állam el sem ké.pze'hető az
tele volt, maid pedig a meglévő ] ö , b e bevezetjük a te le fonti 1 Köz- orvosi munka államosítása nélkiT.
egészségügyi felszerelés kiegészité- kórházunkat addig is, míg egy kor- A nemzet egyre növekvőbb lömege
szerű blokk-kórházat tudunk fel- jut szociális ellátáshoz. Főcéunk
sót és javítását eszközöltük.
építeni,
ahol minden egészségvé- az lenne, hogy a 'biztosítottak köny
— Eddig milyen' u j intézményedelmi- és betegszállítási szerv e'he- nyebben jussanak szakorvoshoz és nöke.
i. í ,
ket állítottak fel?
— A 3 éves terv megkezdéséig
máris sok egészségügyi intézményt
állítottunk fel. A be városban és S z e g e d k ö ' t s é o v e t é s é h e z :
felsővároson újonnan helyeztük el
az egészségvédelmi tanácsadót. Az
összes tanácsadókban nő- és gyermekgyógyász szakorvosok Lartanak
tanácsadást. A belvárosban és Somogyilelepen a rászoruló iskolásSzeged város 1947—48. éri költség-1 tésére, az. autóbuszüzem kocsiparkja- nak alig lehet helyű. A város összlagyermekek részére egy-egy ingyeösszeállításánál íVónsrn/lX
irányadó isn'a
nak lri
kibővítésére,
an községi
K/Gri íáp
'iz/Wcíirfi élelmiainlmi. kosságának érdeke, hogy a beruházánes iskolafogászatot állitottunk fel. Yctéséíick inceToállitócónóI
szerüzem továbbfejlesztésére, különöA gyermekkórházzal kapcsolatosan lelete, Seí^^őü-j!?!"''szüksfgletek sen pedig a külvárosok szükségleteire, sok összeállításánál ne érvényesülpárlféltékenység
egy iskolaszakorvosi rendelőt ál- és a fedezet egyensúlyát, mert az igy kutak létesilésére és útburkolá- hessen valamilyen
litottunk fel, ahol az isko ából és amugyis nehéz feladatokkal terhelt sokra. A MKP törvényhatósági cso- vagy hamis népszerüségnajhászás. Az
óvódéból kiszűrt gyermekek ál- : pénzügyi kormányzat nem vállaihalja portja e beruházások összeállításában egyedül mérvadó csak a legfontosabb
landó röntgen, gyermek- és bel-1 a városi háztartások hiányának pótlá- olyan körültekintően, a város minden szükségleteknek és a város, valamint
gyógvász felügyelete alatt á lanak. i síit ;. A .Magyar Kommunista Párt sze- néprétegénck érdekeit szem előtt az állam teherbírásúnak józan mértartva járt el, hogy további kívánság- legelése lehet.
Szom-, fül-, gégeorvos,
bőrgyó-,^
gyász és ortopéd szakorvos a rá-! g y L S Y i k l t r ó < 4 t < ? m í S t
lami Nemzeti Színház Hangversenyszorultakat évenkint egyszer át- j egyensúlyban tartani0 Kiderült azonkarátos arany karfia Jegy- mestere, Szerdahelyi László hegedűvizsgalja es tanácsokkal látja e . A ban, hogv az egyensúlyi elv alapján
gyűrűk, sporlgyörűV. i - i művész, a Szegedi Állami Nemzeti
NnnTznlí
óc a
n Cnrrxr\ff\rí_
Áo*c- loélllinif városi költségvetés csak
a_
Nemzeti ^orfóHrKnn
Segélyben (is
Somogyi- összeállított
Szinház hangversenymestere.
telepen 15 ágyas bölcsödét alítot- a legminimálisabb szükségleteket eléEzüsf evőszerek 6 és 12 Délután 5 órakor az ujszegedi Viszemélyre való diszes tok- gadó mögötti nagyréten gyermekek;
tunk fel. Közbenjárásunkra a ken- gíti ki. Ha Szeged lépést akar tartani
ban, raktárról
azonnal részére fagylalt, gyermekszinház, bábdergyár, a lemezgyár
bölcsődét a szociális és kulturális újjáépítés
az ország többi városaival, ha
sráülható, feltűnő olcsó színház, bűvészmutatványok.
nyitott és a dohánygyár bölcsődé- terén
meg akarja oldani a munkanélküliárban. Ora-, ékszerjavítás
Délután fél 7 órakor az ujszegedi
jét korszerűsítette. Hét gyár állított ség kérdését és azokat a minimális
nagyréten a Szegedi Állami Nemzeti
be gyárorvosi rendelőt és- alkal- feladatokat, amelyeket a demokratikus
Színház művészeinek műsora.
mazott gyárorvost. Az OTI kéré- városvezetés ró rá, szükség van arra,
Este 9 érakor ugyanott tábortűz.
sünkre Szegeden áIlitőlta fel azhogy a város a jelenlegi költségvetést
első mezőgazddasági és ipari szak- tavaslatban nem érintett építkezése- «rfc, étarerfu, Szegeti, Klanzál-tér A 1. Móricz Zsigmond Népi Kollégium,
közreinüködésevel népi táncok és népvizsgálóállomást, ahol két laborató- ket és beruházásokat is eszközöljön.
dalok.
Ferencz Anikó, a Szegedi
riumi szakorvos tanulmányozza a
A MKP szegedi törvényhatósági
Nemzeti Színház művésznője népdadolgozók munkahelyét és munkacsoportja ezekbőt a meggondoláAz értelmiségi
napok
lokat énekel lűrogalókisérettel. 3.
sokból Iri'nthiha javaslatot terkörülményét.
60 gyáregészségRendőrzenckar. 1. A honvédség jazzmai
műsora
jeszt a törvényhatósági bizottság
őrt képeztünk ki. Iparegészségtánczenekara közreműködésével tánc,
elé, hogy mintegy 5 mtTIró 709
jügyi ismeretek* cimen az orvosok
Délelőtt fél 11 órakor dr. Molnár tábortűz mellett. Fsli étkezés pikniezer forintot kitevő bferuházásra
szerüen és olcsó büffé.
részére előadássorozatot
tartunk.
kérjen a kormánytól a polgár- Erik népjóléti miniszter »A magyar
Megalakítottuk a «munkaegészség
mester utján engedélyt és fede- jog fejlődéséről® előadást tart az
egyetem aulájában.
ügyi bizottság»-ot. Ez a bizottság
zetet.
Délelőtt fél 11 órakor a Zenekonhavonként értekezletet tart, ahol
A javaslat hatvan beruházási tételt •zervatióriumban dr. Alexits Cgyörgy
a dolgozók minden
egészségügyi
a természettudokérdését megtárgyalja. Alsóközpon- emlit meg. Ezek közül néhányat itt 'kultuszállamtitkár
^ o i o k
mány és társadalom cirnü előadása.
felsorolunk.
Nagyobb
összeget
szán
ton tüdőgondozót és 9 ágyas szülő- a javaslat a hűtőházi épilkczés befeDélelőtt fél 12 órakor dr. Alexits
otthont állitottunk fel. A mentők- jezésére, a Valéria-téri vásárcsarnok György előadása után hangverseny:
nek három u j montőkocsit szerez- és üzletház létesilésére, a fogadalmi dr. Bárányi János zongoraművész, a
tünk és ezzel a tanyákat is bekap- templom nelyreállilására, a lebom- Zenekonze'rvatórium igazgatója, Csuka
csoltuk a menjtési
szolgálatba. bázott alsóvárosi iskola további ópi- Béla gordonkaművész, a Szegedi ÁlIrodagép Vállalat, Széchenyi-tér »
Megszerveztük a vizimentési szolTelefon R—41
gálatot. Az OTI-ba, és a nemibeteggondozóba a rászorult kankós be- M A T E O S Z fuvarfelvétel Bajcsi-Zsilínszky-utca 13. — Telefon: 828.
Garage: Szent István-tér 2. — Teleton: 233. Budapest—Szeged közt
tegek részére penicilin szolgálatot
P r i m a kőris, b ü k k
állítunk be. A trahoma
leküzdésére egy trahomafelügyelőt és
három
trahomaorvost alkalmaztunk.
A Magyar Filmipari Rt. Széchenyi Filmszinhúz alkalmazottai fáj— Milyen egészségvédelmi intézdalommal tudatják, hogy szere telt vezérigazgatónk
napi áron beszerezhető
mények felállítása van fo yamalba?
— Alsóvároson egy nj tanácsadóhelyiség és 60 ágyas fekvőcsarnok
építése van folyamatban. B. C. G.
elvtárs rövid szenvedés után 32 éves korában meghalt.
oltásokat vezettünk be minden 0—
Emlékét örökké őrizni fogjuk 1
50 éves k o m egyénnél, aki tbcMaFIRT Széchenyi Filmszínház
vel nincs megfertőzve. A tanyák
alkalmazottal.
szakorvosi ellátásáról vándorautó
Szeged, F e s ő i s z * p a r t
Leállításával gondoskodunk. E z a

Az MKP ujabb
mot javasol

hatmilliós

beruházási

progra•
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FISCHER

írógépet, számológépet

legmagasabb

ház-hsix c^onaag* forgalom
K ovács Isiván

padló és deszka

Lippai lime és Fiai
Gözfürész Rt,

Vasárnap, 1947, Junius 22.
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DÉLMAGYARORSZÁG

Éhező munkanélküliek, rozsdásodó gépek
A szegedi munkanélküliek száma
meghaladja a háromezret. Nagyrészük nő* családanyák^ akik a' munkaközvetítő hivatal előtti egésznapos várakozás után fájó szívvel
térnek vissza szegényes lakásukba
és reménytvesztetten, sokszor kétségbeesetten próbálják csittitani az
éhségtől elgyötört gyermekeiket. Az
éhes gyermeknek mit sem ér a
szó, az ó számára
megnyugvást
csak a kenyér jelentene* kényé"
ami csillapítja éhségét.
Kenyér
azonban nincs, nincs, mert a szegedi gyárak urai parlagon hevertetik a termelőeszközöket. Nyilván
abból a meggondolásból indu'niK
ki.,ha h ő a lmunkanélküliség+rfokozódlik a (nyomor és az elégedetlenség. )

szét. Az udvaron 1500 hordó ál!
süti a nap, pusztul a nemzet vagyona. Ha az MKP üzemi szervezete felhivja az igazgatóság figyelmet ezekre a dolgokra, csak vállukat vonogatják: nincs pénz* ők
ugv vélik, ezzel mindent elintéztek.

Pick-gyár

Liek figyelmét, felhívjuk azért, hogy
lássák, mi az oka annak,ihogy nyár
derekán* a legnagyobb
dologidő
idején a munkaközvetítő
hivatal
ezzel foglalkozik. Ehelyett
arról előtt álldogálva kell, hogy e/töltbeszél* hogy a gyár feketéző tu- sék idejüket.
lajdonosai milyen nagyszerű üzDe felhívjuk az iparügyi korletemberek. Milyen remek összemánybiztos
ur figyelmét is az itt
köttetéseik voltak és nyilvánvalóan
heők az egyedüliek, akik újra meg- felsorolt (üzemekre. Nagyon
lyénvalónak
tartanánk*
ha
a
korindíthatnák a termelő munkát.
Négy üzemet vonultattunk fel a mánybiztos ur vizsgálatot indítana:
munkátkereső, a munkára: váró tö- nyár derekán miért állnak a konmegek előtt. Négy üzemet* amelyek zervgyárak, miért nem zakatolnak
teljes kapacitással való megindí- a) textilgépek. Erre a vizsgálatra
tása jelentősen csökkenthetné a annál nagyobb szükség van, mert
munkanélküliek számát. Felhívjuk a dolgozó nép türelme nagvon is
ezekre az üzemekre a Imunkanélkü- a végére érkezett.

A Hangyánál semmivel sem jobb
a helyzet a Pick-gyárban. A'különböző gyümölcsök konzerválásához
gyümölcsíz és pulp
készítéséhez
minden nehézség jiélkül alkalmazni
lehetne közel 100 munkást. De a
munka itt sem akar indulni. rA magyarázat igen egyszerű. Harc folyik a 'Piclc és a>MÉSz között a tulajdonjogért. Mig az urak marakodnak, a munkások éheznek, de
Hangya
Konzervgyár ugylátszik, ez a körülmény hemt,.zavarja a sokezer forintos jövedeEnnek igazolására
bemutatunk lemmel rendelkező gyárlu'ájdonoSzombaton a hajnali vonattal a a közeli napokban azonban valaitt egynéhány szegedi üzemet. Csak sokat.
következő hadifoglyok
érkeztek meiinyiök hazaérkezése várható.
a legkirivóbbakat emiitjük* azokat
Szegedre:
Ma délután a budapesti személyamelyek készen állnak, nagy munvonattal
a következő hadifoglyok
Textilgyárak
Kovács Márton Királyhalma* Búkiástőmegek foglalkoztatására. Ezek
érkeztek meg a szegedi állomásra:
9
zás
Géza
Nagybánhegyes,
Papp
Imközül első helyen k e l megemlíteni
E t a helyzet: a konzervgyáraknál. re Szentmihályielek, Tóth István Dékány Antal Ujszőreg, Kispéter
.a Hangya mélyhűtő Ilona-utcaj teMilyen
a helyzet a lexlilfronton? Fehértó, Weidíinger Ferenc Alkony András Szentmihálytelek, Garai Milepét. Ezt az üzemíejt a /munkáson a
hály Tápé, Kálmán Ferenc Szeged.
felszabadulás után rendbehozták, Az ujszegedi kendergyárban ural- utca 10, Szekeres Szilveszter Szení- Fodor jutca 14.* Abrahámj Lajos Szevigyáztak gépi felszereléséré, at>- kodó állapotokkal egynéhányszor mihálytelek, Gombos András Szaty- ged, Gyöntyuk utca 5., Ungí István
ban a reményben* hogy a köz- már foglalkoztunk ezeken a hasá- maz.
Algyő, Király Ili'iés Szeged-Átokháponti igazgatóság a telep vezető- bokon. Nem akarjuk ismét elisméA szombat reggelre jelzett 110 za. Lehotai János Szentmihályteségének a rendelkezésére fogja bo- telni azl a milliónyi panaszt* ami hadifogoly eloszlási nehézségek mi- lek. Faragó László Újszeged. Fácsátani a szükséges összegeket a az ott dolgozó munkások részérő' att nem érkezett meg egyszerre. bián János Szeged, Hős utca 31.
érkezik. Most arról akarunk ini,
termelő munka megindításához
hogy mit tesz az igazgatóság a
A telep könnyen foglalkoztat- munkanélküliség leküzdése érdekéhatna háromszáz embert, ehe- ben.
lyett mindössze 80.alkalmazóit
Gellért vezérigazgató egy eszlézeng az udvaron cg az irotendővel ezelőtt
kijelentette:
dában.
1917 elejértf az összcromboll Hunyadi
SS parancsnok
irányította
a sulyokista
verekedőket
Háromszáz ember dolgozhatna és
409 szövőgép közül kétszázai
nyolcvan embernek sincs
muniizembe fogunk helyezni. A haA hétfői szabadságpárti gyűlés bot- nyadi SS-páncéJos parancsnokot is, a
kája. Mi ez* ha nem szabotázs? Az
táridő rég lejárt és a gépeket rányokozióh a rendőrség Előállította Szabadságpárt rendezőgárdájának és s
és kihallgatta. Az e/őállitottak egy verekedésnek főirányitóiát,
óriási telepen csak a jéggyár műváltozallanulmarja a rozsda.
további
részéL szabadon bocsátottá, de a bot- Kovács József orvostanhallgatót és
ködik, tényleges munkájuk csak a
két értelmi szerzőjét, Renkó Péiéggyárban dolgozóknak vau.
A Kallódnak az elírnia ősszel a Ti- ránv
ter 'állásnélküli cukrászsegédet és Ju- Turfit Antalt, akik szintén az uszító
többiek? Várják a jöszerencsét. Pe- sza fenekéről kiemelt kenderfeldol- liász József vaskereskedősegédet, Su- iS;-gárda tagjai.
dig volna munka. Minden nagyobb gozó gépek is. A tulajdonosoknak lyokék »S«-gárdistáit internalta.
Minthogy a rendőrség a nyomozási
befektetés nélk;ül mozgásba lehetne nem sürgős a gépek üzembehelyeőrizetbe vették «vitéz* Titeti János még nem fejezte be, további internázése.
hozni az üzemet. Csak palackozni
volt aktív katonalisztet ás volt Hu- lások és őrizetbevólelek várhatók.
kellene azt a gyüm'őlcsfevet* amit
Befejezésül álljon itt a sob végén
még az elmúlt évben készítettek a a Cserepessori textilüzem. Ez a
telep dolgozói. Háromezer palack gyár nem nagy, mindössze kilenc
gyümölcslevet lehetne piacra dobni géppel renddelkezik. Tulajdonosai
f o l o l f l f f í l l l f v 0 7 p c
hátráltatóit
megbüntetik
Az igy befolyt összegből* a jég- feketézés, árdrágítás miatt börtöneCősegitőif jutalmazzák
l G I G H S ! U l i y V G £ G a eSöseaitöit
jutalmazzák
gyár jövedelméből és a Hangya ben ülnek. A gyár vezetése Mandel
A minisztertanács foglalkozott a végző mérnökök kötetesek az elvállalt
központ által folyósított kölcsön- nevű ur kezében van. De ha vaből meg lehetne indítani az üze- laki azt hinné, hogy ennek az ur- földreform befejezési munkálatainak munkát a szerződésben megállapított
kérdésével. A napokban kormányren- határidőre befejezni. Aki a telekkónvvi
met. De az igazgatók nem ezt te- nák minden törekvése az, hogv delet
jelenik meg a földreform mű- felhasználásra alkalmas módon határszik. Ehelyett azon törik a fejüket üzembehelyezze a gyárat*, hogy a szaki munkálatainak előmozdítása ér- idő előtt készíti elő az elvállalt munhogyan lehetne elbocsátani a je- munkanélkülieket fogta koztassa, az dekében. A rendelet szerint a föld- kát, azt az országos földhivatal pénzlenleg alkalmazásban átlók egyré- alaposan téved. Mandel ur nem mérést és egyéb műszaki munkáit jutalomban részesíti.
A jutalom a
szerződésben kikötött munkadíjnak
20 százalékát teheti ki. A kormányrendelet ezzel szemben szigorú intézkedést foganatosít azokkal a föklmérnökökkel azemben, akik nem vö jzlk
Kelemen-utca 8. szám alá Bak- el hatjy-időre az elvállalt földmérés!
tay Anni szalonhelyiségébe he- munkát.
lyeztem át. Tisztelt" vevőim további szíves pártfogását kérem.
Dénes Leó polgármester máijis goszláv import tűzifából
tudják
havi jelentése sok érdékes adotol majd biztosítani. Májusban egyéb- O L Á I I J E N Ő divatszabó.
\ SZÉCHENYP
tartalmaz a város életéről. A szo- ként 120 vágón tűzifa érkezett Szeciális gondozásra
vonatkozóan gedre.
FILMSZÍNHÁZ
u j s z e g e d i
t fi i i f»
megtudhatjuk, hogy 101G gyermek
Elismeréssel
említi
meg
a
jerészesült napköziotthonos étkeztev i g a d ó b a n
i ii n
u
s z e g e d
lentés, hogy a szegedi!
gaztésben, közgyógyszerellátásban peCsütörtök, szombat, vasárnap
TELEFON 490
dák a beszolgáltatás! kötelezettdig 221 családfő, 239 családtaggal.
ség
91
százalékát
teljesiieltékt
Havonta 1255 személy részesül közMa utoljára
segélyben. Májusban
számukra
A sikeresen lezajlott szegedi ipa- B e l v á r o s i - m o z i I
T Y L E
R
18.765 forintot fizettek ki.
r i vásár alkalmával igen
fontos
Telefon: 6-25.
I T O M
legizgalmasabb
cowboy-filmje:
munkát
fejtett
ki
a
várod
vezetőséMájusba 86 ezer ellátatlan réMa, vasárnap utoljára:
ge, különösen az idegenforgalmi hi" szere biztosították a zavartavatal. Az Országos Idegenforgalmi
RITA HAYWORT
lan kenyérellátást.
Hivatal segítségével megkezdték ui
brilliáns alakiLásávai:
Ellátták lisztteTí a szociális és egész- orosz* szerb és román nyelvű korségügyi intézményeket és mind- szerű illusztrált szegedi prospekHétfő-szerda
ezekre a közellátási minisztertől tus 'összeállítását is. Ezenkivül tö yuj amerikai Mopex-film
5590 q kenyérgabona kiutalását Sze- tatódnak a jövő évi centenrfáriumi A m e r i k a i h í r a d ó .
rezték meg. A hat éven aluli gyer- és egyes idegenforgalmi
eseméElőadások: fél 5, fél 7
(él 9.
mekeknek öt doboz "tejkonzervet nyek összeállítása, valamint előkéis kiosztottak. A szegedi dolgozók születei. Most állítják össze egy
Hétfő, szerda
számára sikerült szerezni és ki- egésznapos szegedi rádióközvetités
DANIELLE DARRiEUX
osztani 3230 férfi-, 1160 női- és 250 műsortervét is.
Humort Szerelem! Kacagás!
gyermekcipő talpalásra
jogosító
felejthetetlen szépségű filmje:
Több szájn szerű pontos adatot
utalványt. A lüzifaellátás biztosítá- közölt még a polgármesteri jelenFőszereplők:
sára a M A L E R D szegedi és buda- lés Szeged életéről és mindezek az
Rosalind Russel
pesti igazgatóságánál járt el a vá- adatok eredményes
városvezetés
ros vezetősége Dénes Leó polgár- képét tárják
elénk.
Reméljük
Egv nagy szerelem megható
Melvyn Douglas
mesterrel, valamint az Árés liogy a közeljövőben meginduló 3
története. A francia filmgyártás
Azonkívül: HIRAD6K!
Anyaghivatal tüzifaosztályánál. ígé- éves tervvel az uj gazdasági évre
kimagasló alkotása.
retet kaptak, hogy a város tüzifa- kibontakozó terveket még nagyobb
Előadások: tél 5, (ét 7 és (él 9.
Előadások: léi 5, léi 7 és tél 9.
BZükségletét főként román és ju- mértékben sikerül valóra váltani.
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Szeged élete
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a röszkei gazdák

Szeged környékéről meglehetősen kedvezőtlen
hirek
keltek
szárnyra az idei termést illetően.
A paprikatermelők vidékéről is félreverik a vészharangot. Legutóbb
látogatást tettünk Röszkén, a híres szegedi paprika
hazájában.
Szekeres József gazdálkodóval be
szélgettünk a paprikalermelők problémáiról. A gazda ezeket mondta:
— Az idén bizony jóval kevesebb
a paprika vetésterülete. Sokan inkább cukorrépát, paradicsompaprikát termelnek. Ugyanis, akik tavaly ezt termellek jobban járlak.
A paprikabeváltó csak két hete fizette ki a tavaly
beszolgáltatott
paprikamennyiség árát. Félnek a
termelők, hogy jövőre is Így járnak a paprikával. A cukorgyárak
és a konzervgyárak viszont azonnak fizettek a terményért.
Sok gazdát csábit a gyümölcstermesztés és a konyhakertészet is.
Különösen az ujgazdák szeretnének erre áttérni. Ehhez
viszont
arra lenne szükség, hogy a határban ártéri kutat fúrjanak. A kulf'urráshoz a földoszlásnál előrelátóan területet is jelöllek ki, de
nem mernek még pénzt befektetni
a furráslioz. Várják a gazdák^hogv
földjükön telekkönyvvileg is megerősítsék őket.

Előadások S z e g e d e n
a Duna-Tisza

csatornáról

Az ország gazdasági élete szempontjából igen nagyjelentőségű a közeljövőben megépítésre kerülő DunaTisza-közi csatorna és a Tisza csatornázása. Mindkettő már régóla megva
lósitásra váró terv és minden valószínűség szerint most a hároméves
terv Sereiében sor kerül erre is. Erről a ^fontos kérdésről az újjáépítési
minisztérium szakemberei tartanak
előadást Szegeden julius 8-án délillán öt órakor a városháza közgyűlési terméDen. Ez alkalommai Fock
Károly miniszteri tanácsos a DunaTisza-csalornázás gazdasági jelentőségéről, Jolánkai Gyula miniszteri osztálytanácsos a Duna—Tisza-csatorna
építéséről, Mosonyi Emil műszaki tanácsos a JTisza csatornázásának kérdéséről, Marké Iván műszaki tanácsos pedig a tiszavölgvi öntözés kérdéséről tart előadást.'

A Szabadságpárt
működésének kalászosoknál a terméskilátások,
tudható be — mondja Szekeres örömmel halljuk, hogy az idén a
gazda —, hogy gyakran rémhírek tavalyinál sokkal jobb termés ígérkelnek szárnyra a faluban. Ajréiu- kezik. Buzábból és árpából átlagterhirterj£sztők először azon kezdték, ban 10 mázsa holdankénti
hogy a hadifoglyok soha sem jön- mésre lehet számítani. A burgonek' haza. Legutóbb azután, ami- nyában is jó termés Ígérkezik, de
kor ez az állításuk megdőlt, akkor ennek egy kis eső még jót lenne.
Igy fest tehát a helyzet' Röszkén.
arról suttogtak a faluban, hogy
nemsokára felhúzzák a földosztó- Bizonyos, hogy a paprikalermel/ík
ha az idén megtalálják a számítákat.
Hiába beszélnek azonban össze- sukat, több paprikát ültetnek jövissza. Az ujgazdáknak
Röszkén vőre. Azután a tervgazdálkodáson
jobb dolga van most mint volt keresztül elérik a másik két álmuHorthyék alatt. Ezt újságolta egy kat iü, melyért ezideig hiába haujgazda, aki most öl holdon gaz- dakoztak. Bevezetik a villanyt és
dálkodik. Azelőtt, akik
résziből közigazgatási központot alakítanak
béreltek földet minden megtermelt Röszkén. Ebhez azonban arra is
öt füzér paprika után háromi füzér szükség van, hogy kivessék maguk
paprikát kellett leadni a f ö d gaz- közül a reakciós elemekel a papdájának. Ez mellett még a szöl'ő rikatermelők őshazájában.
nyitástól szöllő takarításig szám
nélküli robotot is kel eti leljesiteni
a bérlőnek. Legtöbbször a ház- Falujárást, gyárlátogatást,
munkás- és diákkörüli munkát, a mosást és vasalást is a bérlő felesége végezte a
hangversenyeket tervez
gazdánál. Ma már ez nincsen. Saját földjén termeli a paprikát az
az újjászervezett honvédzenekar
ujgazda. Jóllehet sokan szidják a
földosztókat, de még többen áldHosszú i d ő óta nem hallottunk 9. henvódgjyalogezred zenekarának
ják őket.
Szegeden semmit a mindig nagy lakjai legnagyobbrészt
fogságban
Szeged felé jövet a
határban szeretetnek örvendő kalonazene- vannak, de közeli hazatérésükkel
szólítunk meg egy gazdát és meg- A múltkoriban azután pompás mű- velük is fel szeretném frissíteni a
kérdezzük tőle, hogv milyenek a sorral ismét bemutatkozott és tér- zenekart. Súlyos gondokai
okoz
i zenével szórakoztatta a Széchenyi- azonban az anyaghiány, a hangtéri sétálókat. Amint
megtudtuk, szerhiány js. A vonósaink például
ennek oka az, hogy a szegedi hon- saját hangszerükön kénytelenek játvédzenekar ismét jó kezekbe ke- szani, mert nem tudunk adni nerült és komoly fejiődés útjára 'é- kik. A várostól várjuk most,, hogy
A Mórica: Z s i g m o n d K o l l é g i u m
é v z á r ó j á r a pelt. 1946 óla nem működött Sze- támogatásban részesítsen bennüngeden a zenekar, mert nem volt ket. Szó esik a további tervekről is.
A népi kollégium-mozgalom elindu- tek támogatásával felépítettük a Vá- megfelelő karmestere, mig azután
— Vidéki kőrútra szeretnénk inlása egy döntő társadalmi szükségle- sárhélyi-sugárut 2. szám alatti kollé- most néhány hete
Debrecenből dulni —, mondja Tamás karnagy
giumépületünket.
Mennyire
nevetsétet akar kielégíteni, nevezetesen a
Szegedre helyezték Tamás Gyula — hogv bekapcsolódhassund a
népi értelmiség kialakításának szük- gesnek tűnik ilyenkor a jparasztarisz honvéd-karnagyot, aki nagy lelke- Siess, Adj, Segils mozgalomba. A
ségletét. Nekünk népi
ipi 'kollégistáknak lokrácia nevelődik* cimü vád. A sedéssel fogott a szervezési munmajd
soKan felvetették mar a kérdést: mi gyomrunktól vonluk el a falatokat, kához. Igen szép eredményt is si- gyárakat is meglátogatjuk
borsókonzerven
vészeltük
át
a
nehéz
ezenkívül
külön
munkásés
diákszükség van erre? Nincs
elegendő
azámu értelmiségünk? Le akarjátok telel csak azért, hogy tavaszra saját került elérni e^en a téren, amint hangversenyeket akarunk rendezni.
váltani az eddigi értelmiségi garni- kollégiumunknan tanulhassunk. Az a legutóbbi bemutatkozás is mu- Ezzel az a célunk, hogy a muntúrát? Elkülönült munkás és paraszt egyesek Által annyira kárhoztatott kol- tatja és ma már busz lagu komoly kásságot, vidéken a parasztságot
arisztokráciát, uj kiváltságosokat akar- lektív szellem a fennmaradásunkért szimfonikus zenekarral rendelkezik bekapcsoljuk
a
zenekultúrába
tok nevelni? Ilyen élesen adták Tel folylnlolt küzdelemben alakult ki kol- a szegedi honvédség.
egyúttal kevés pénzért jő és haszlégiumunknan.
Csillogó,
lelkekre
benekünk a kérdéseket olyanok, akik
— Bizony sok nehézséggel kel- nos szórakozásban részcsilsük őket
gyanús ncmzetféllésből tartanak tő- szélő szavak nélkül "született nicg a
lünk, osztályharc szitásával vádolnak szeretet közössége. Felismertük, hogy lel! megküzdenünk, amig ezt a fú- Az MKP értelmiségi napjai keremeg Ilalassy-Nagy .József egyetemi individuális ösztönünket le kell fa- vósokból álly kis zenekarunkat ösz- tében is szerepel zenekarunk egy
tanár még "indulásunk elején párt- ragni, hogy a nép és egymás szolgá- szeállitotluk, — mondotta Tamás kis csoportja.
hoz kötött bennünket és bizonyos latára lehessünk. Szövetkezeteket ala- karnagy a Télmagyarország munkaA magunk részéről is sok sikert
»nemzetveszcjlő« csoportok janicsár- kítottunk, ahol mint az őskeresztény
zenekar kívánunk Tamás karnagy és honközösségekben közösen osztottuk szét társának. A busz tagu
hadának tarlóit bennünket.
a beérkezett csomagokat, a beszerzett mellé nyolc kisegítő zenészt is al- védzenekara munkájához és hisz-*
A feltett kérdésekre, vádakra azt élelmiszerekét.
kalmaztunk már azóta és még sze- szűk, hogy ériékes együttessel gazhisszük, hogy kollégiumunk egyéves
De nemcsak magunkba
néztünk, relnénk a létszámot emelni. A ré,«« dagodott Szeged kulturális élete.
munkájának 'megismertetésével, kiértékelésével válaszolunk legjobban. A hanem a táros társadalma felé is
statisztikai adalok száraz számain kí- kivetettük tekintetünket. A népi kulvül, melyea a munkás és paraszt tura terjesztői leltünk. Láthattak benegyetemi hallgatók csekély százalé- nünket az üzemekben, falvakon, az
kát mulatják, a kollégiumba való tö- egyetemen, színházban, stb. népi mü
szépet
meges jelentkezés mulatta meg, hogy sorral fellépni. Nemcsak a
mennyire szükség van népi kollé- akartuk szolgálni kullurális lénykedé- H n n s f á r i a
E d é n y l i á z Tisza L,-bSrot 55
giumra. Számtalan diákot csak azért sünkkel, hanem ráébreszteni a közvé
nem vehettünk fel, mert nem tudtuk leményt arra, hogy népünk bánata,
T e l e l ő i : 883.
volna ellarlani. Ez csak a számbeli és öröme, dalai, meséi mögött mélyreZománcedénv,
háztartási
cikkek,
e
v
ő
e
s
z
k
ö
z
ü
k
a szociális helyzetét mulatja a pa- haló társadalmi problémák rejtőznek
raszt- és munkásszármazásu diákiiju- Az egyetemen megmagyaráztuk az ifhogy
csak
termékeny
ságnak. Nagyobb a baj szellemi szín- júságnak.
vonal, tájékozottság, önludatosultság együttműködéssel tud változtatni sortekintetében. A városba szakadt nép- sán. Kezdeményezésünkre jött léire
fiak természetszerűleg beolvadlak az az Egyetemi Ifjúsági Szövetség, mely
Kiállítás
ÚLLUNDÓ
uri osztályba, megtagadták, meg kel- tavasz óla több jelentős eredményt
lelt -tagadniok anyjukat, apjukat s a mutaloU fel az egyetemi ifjúság érés v á s á r
középosztály romanticizáló népszem- dekvédelme tekintetéhen. Megszervezlélete ragadt rajuk. Azért van ma tük a Kálmány Lajos középiskolás
olyan kevés értelmiségi ember, aki és az Apáthy István medikus-kolléASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA
formai adna a dolgozó nép irányinlan giumot. hogy a középiskolásokon, meakaratának. A Móricz Zsigmond kol- dikusokon segíthessünk. Minden haSZENDRÉNYI GÉZA ÉS TÁRSA SZEGED
légium ebben a tekintetben valóban ladó, épilő megmozdulás melleit ott
osztályvonalon neveli, azaz neveltük voltunk szivvel-lélekkel Nekünk a
DUGONUCS-TÉR 11.
TELEFON: 1-21.
önmagunkat. Jól tudjuk, hogy éppen demokrácia komoly valóság, életünk,
azok a »janicsárok«, akik a néptói el- szabad emíierségünk biztositéka.
szakadva, ellene harcolnak. Mi nem
Az elmúlt egvesztendő munkája élő
akarunk »kiemelkedni* a népből, hanem az egész dolgozó társadalmat bizonyíték a Kollégium-mozgalom igaz- I Szegedi Állami Nemzeti Színház heti miisora:
sága melleit. A dojgozók erejénekakarjuk magunkkal emelni.
fiatal, piros virágai lesznek a népi Vasárnap este fél .8 órakor:
Ajtay Andor vendégfelléptével: Csipetnyi liors.
Mozgalmunk nem kötötte le magát kollégiumok. Itt nevelődik az uj maegyik párt méllelt sem, mert egye- gyar értelmiségi embertípus, mely fel- Hétfőn este fél 8 órakor:
CsipclnyM bors. Operellhérlet A. 7.
temes nemzeti célt kővel A paraszt- létlenül a nép szolgálója tesz. A ránk- Kedden este fél 8 órakor:
Csipetnyi bors. Operetlbérlet B. 7.
ság, munkásság, dolgozó értelmiség doboll vádak lehiiílanak rólunk, mert Szerdán este. fél 8 órakor:
Uif,oletíó Stírbey-vel.
gazdasági és szellemi
megerősítése amíg mások beszélnek, mi cselekszünk Csütörtökön este fél 8 órakor:
Csipetnyi bors.
nemzeti feladat. Ki a nemzet, ha nem a hpnérl. Munkások, parasztok, értel- Péntek este fél 8 órakor:
Szorocsinszki vásár. Csodafurulya.
ők? A magyarkodó frázisoknak, a lms- miségiek küldjétek tanulni vágyó fiaiDolgozók Színháza XII.
ínagyarságiiak lejárt az ideje. A ha- tokat, leányaitokat a három szegedi Szombaton este fél 8 órakor:
Szlikielés a szcrálybóL
népi
kollégiumna,
várunk
minden
tezafiúi mértéket a dolgozókéri, az országépitésért folytatott munka szabja hetséges ifjút. Barátainknak, segilöijjkmeg. Mi is ezen a mérlegen mértük nek pedig ezulon mondunk köszönetet
llnrálrnópftlf
varrógépek, r á d i ó k ,
Alkatrészek, gramofon1e barátainkat, segilőinkel és ellen- támogatásukért. Azt szeretnénk, ha
ltG1Glt|lalUny
g r a m o f o n o k részletre is.
lemezek, gumik
mindnyájan otl lennének a kollégium
ségeinket.
Javítások lófállással
évzáróünnepségén,
melyei
junius
26-án
Számtalan erőfeszítési leltünk', hogy tartunk, ahol ne. lógjuk mulatni egyu falvakról, gyárszélekről
hirleleii
munkánk1 jellegzetes produktu•saeeverbuválodva megfeleljünk az al- éves
isaló ifjúság 48-as szeitemének. ötezer mait.
jjia fiatkan aauakával a swtawtervartX. s.

Egy esztendő munkájával felelünk!

Hiányos konyháját felszerelem
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VASÁRNAP
„A békeszerződés
súlyosságát
a demokratikus
Y V K í i
számlájára
irni"

Dubrovszhij

nem tehet
kormányzás

Hozzászólás

a bankok
államosításához

A gazdasági élet és vele együtt ae

boldogulás kiinduló forrása a
Beszélgetés dr. Bibó István professzorral a Szabadság- egyéni
pénzpiac. Egészen természetes, hogy
Dubroszüfij az elszegényedett nemes
pénzpiac egészséges
kialakulásának
párt szegedi gyűléséről
ember árvája elJbujdosik a világ elől.

legelemibb előfeltétele a bankok kiA közelmúltban Szegeden lezajlott a magyar békeszerződés súlyossága, fogástalan magatartása.
Sulyok-párti gyűlés szónokai, amint a különösen pedig a trianoni békeszerA Magyar Kommunista Párt által
jclek mutatták, azzal jöttek ide, hogy ződés területi rendelkezésednek hely- javasolt bankállamositás kérdése műigyengitsék a magyar demokráciát. Ezt reállilása eldőlt, mielőtt a magyar den dolgozó létkérdése is, mégis art
bizonyítja első szónokuk, Nagy Vince demokratikus kormány egy lépést is tapasztaltuk, hogy aránylag passzív
rövid beszéde is, amellyel a magyar, tehetett volna: lényegében eldőlt 1944 volt a tömegek magatartása e téren,
demokratikus .kormányzást igyekezett március 22-én, amikor Horthy hoz- ez viszont csak azt jelenti, hogy a
felelőssé tenni a Magyarországgal i zájárult a német bábkormány kineve- dolgozók nem látják még pontosan
megkötőtt békeszerződés kedvezőtlen-! zéséhez és a németekkel való szakitás miről van szó.
sége miatt. A megjelent demokratikus igazi nagy és méltó lehetőségét elközönség természetesen
megakadá- játszotta a nemzet számára. Végle- a bankóit véd é» dacezSceleéfe
lyozta, hogy felelőtlen kijelentéseit to- gessó vált ez 1944 október 15-én,
Ki ne emlékezne nrra, hogy busz
vábbfolyiassa, de igen érdekes szá- amikor az elkésetten megkísérelt kimunkra, ha megtudjuk azoknak a vé- ugrás az előző események folytán év előtt milyen ingatlanszerzési vágy
leményét is, akiket az események: már demoralizálódon hadsereget egé- fűtött mindenkit. Akinek meg volt a
közvetlen izgalma nem befolyásolt.
j szénen nem tudta a románokhoz ha- vételár fele, annak a másik felét a
A Délmagvarország munkatársa föl-' sonlóan a nácizmus ellen fordítani, bankok minaen további nélkül hitekereste ezért dr. Bibó István egyetemi Elsősorban ezt a felelősséget
kell lezték. Az ingatlanárak emelkedtek,
lanárt, a szegedi tudományegyetem megállapítani. Ettől
a pillanattól az emberek vásároltak. De mi lett azpolitikai professzorát, hogy tőle, mint kezdve Magyarország hatalmi súlya után? Rövid idő után megszűntek a
a társadalom tudatos szemlélőjétől és olyan mértékben a semmire reduká- kölcsönök, emelkedtek a kamatok, esezeknek a kérdéseknek
tárgyilagos lódott, hogy a béketárgyalások alatt tek az ingatlanok. Jött az általános
felzudulás, mire a kormány kénytevizsgátójától kérjen véleményt a Su- szomszédaival szemben — akik között len-keletlen behozta á védettséget,
még
a
legrosszabb
helyzetben
lévőnek
lyok-pártiak felelőtlen állításáról.
amivel megmentette az adósok egy
is jobb argumentumai voltak — a sitöredékét a bankok kíméletlen
- Nagyon veszélyes, és nagyon k e r rem ényével fel nem léphetett, kis
Barát
Endre:
A
históriás
kártékony politikai lépésnek íjé- E i 5 é r t n e m felelős sem a magyar végrehajtásától.
De mire az általános felzudulás
leni azt, amely a békeszerződés demokrácia, sem annak semelvik olAz első magyar agrárszocialista
sulyossiigát a baloldal vagy egy- ( l a l a - Sok szó esett arról, hogy a a védettségre vezetett, a kisemberek
megmozdulás az orosházi földnélküli
ezrei
jutottak
líllalón a demokratikus magyar - m a g y a r demokráciának a magyar bé- megszámlálhatatlan
parasztok, cselédek lázadása volt,
koldusbotra.
kormányzás
számlájára
akarja
keszerződés
érdekében
jobban
angolamelyet 1848 decemberében vert le
Riportanyagokat kínáltak a kirívó
irni.
szász barát, vagy jobban orosz-barát esetek,
a vármegyei reakció. Ez a lázadás
csak egyet emlitsünk meg:
adja meg keretét Barát Endre regé- - kezdte nyilatkozatát Bibó profesz politikát kellett volna folytatnia. Ma- egy szegény munkáscsalád a dorozsnyének, melynek hőse >A históriás' szor. A magyar politikai életet egy- gyarország politikai sulya azonban az mai uton vett 1927-ben 10.000 penfaluról-falura járva hirdeti a szegé- szer már 25 esztendőre megmérgezte emiitett 1944. évi események folytán
egy családi házat, 5000 pengő
nyek igazságát, egészen addig, mig égy hasonlóképpen rosszhiszemű°álii- °ly kicsi volt, hogy békeszerződési gőért
pörbe nein fogja íj s fel nem akasztják. tás, amely a trianoni békét a Károlyi lehetőségei úgyszólván teljesen füg- kölcsönnel.
5 évvel később LArve-kért minBarát Endre, aki eddig főleg életre- kormány és a két forradalom bűné- getlenek voltak saját pofitikai lépédenkit, vegye át a háaáí, ingyen
gényeivel vált ismertté, kemény éles nek tüntette föl, holott éppen az el- seitől.
odaadja
vonalakkal ábrázolja a forradalmi év lenforradalmi kormány volt az, amely
Tehetünk ezenkívül szemrehányást,
magyar társadalmának különös alak- azon az áron jutott uralomra, hogy ha akarunk, a nagyhatalmak összesé- bárkinek, aki vállalja a banktartozájait: a vármegye urait és az elnyo- hajlandó volt aláírni a trianoni bé- gének, hogy a békeszerződés pillana- sát. Senkinek sem kellett.
mott népet. Érdekes regényében szi- két, amelynek aláírását Károlyi Mi- tában egymással szemben is megleheMit jelentett ez? A vételár telét
nes megjelenítő erővel kelti életre a hály megtagadta és amelynek* meg-jtős olyan politikai feszültségek "köze- elvesztette, öt év alatt kifizetett közel
legendás históriás és társainak elszánt, változtatására a proletárforradalom j pette voltak, hogy gyakorlatilag le- 4000 pengő kamatot. A szegény munszabadságvágytól izzó figuráit. «A his- fegyvert is ragadott.
hetetlen volt közös elvi (ónrendelke- káscsalád belefektetett az ingatlanba,
tóriás erőteljes és művészi kifejezése
—
A
magyar
békeszerződés
nem'zési,
kisebbségvédelmi) alapon való 5000 pengői, a bankba 4000 pengőt
a magyar paraszt évszázados földés még fennállt az 5000 pengős tartoéhségének, amellett érdekes, szines, vitásan sulyos és nem vitás, hogy ezt! halározatliozatal és a merő hatalmi zása.
lüktető cselekmériyü történet, mely a súlyosságot szemére lehet vetni va- alapon való kiegyezés került előegyképpen tanulságot és szórakozást lakinek, — folytatta dr. Bibó István. térbe. Ilyen helyzetben az igazsággal Mit telt a Nemzeti Bank?
nyújthat az olvasok minden rétegé- Véleményem szerint ilyen szemrehá- kerülünk szembe, ha a szemrehányást
nyást két irányban lehet tenni. Elő- ugy fordítjuk, hogy belpolitikai harA Nemzeti Bankkal az állam nem
nek. (1947 Szikra.).
ször meg lehet álíapilani azt, hogy cok számára legyen fegyverré.
állhatott közvetlen összeköttetésbe.
Miért? Mert a hallgatólagos szolidaritás parancsolta: jöjjön a közbeeső,
disznóoldalasokai, a hó alá, a kazal közvetítő bank a maga kamattöbbleNagy
Sándor:
alá. Csak hetek múlva sült ki, hogy tével I
semmi sem igaz, átkozták is az án- Pénz kellett? Volt ingatlan fedezet?
/ gyomat.
A gazdaember azonban nem Nem elég, a Nemzeti Bank nem adokult Egy napon jajveszékelve jött hatott kölcsönt,
Nem mintha ócsárolnám az ángyom, cipel. A melegben izzad szörnyen, a ki a városból az ángyom. Levette a
el kellett menni a közbeeső bankmert becsületes, dolgos paraszlasz- kendő alól a homlokára ondolált hajá- sublól fölött lógó feszületet és«kiahoz, ahol nem 4.5, hanem 8— fi
szony, hanem a szájától Isten óvja ról lefolyik áz olaj. Egy központi bálva csókolgatta: »Nem engedem az
percent volt a kamat.
a halandó embert. Jobban tudja ő arendőr tejbe esett kökénynek mondta én Jézuskáinal!« Mi a bajod? kérdez- Az első váltó-meghosszabbitáskor csopolitikát a magas miniszterelnökség- a szemeit, de én azt hiszem, nogy ték a hirtelen összecsődült tanyasiak. dálkozva látta az adós, hogy a Nemnél. Mig más tisztességes asszonv a akkor hazudla a legnagyobbat. Kerek »Jaj elveszik a 'kommunisták az Istent! zeti Bank álláT eltanácsolt váltóját
legények-leányok, szomszédok dolgá- sajtábrázata van az ángyomnak a ret- Jaj-iaj-jaj! — sivalkodott. Fakótetü másnap már mégiscsak a Nemzeti
ról pletykál, ő az urak dolgába üti tentő sok sárga kenőcstől, mellyel hitoktatást akarnak bevezetni. Gver- Bank számitolta le, nem neki, hanem
az orrát. Ha üli is, jól ütnél Utóvégre himlőhelyeit takarná. Elválik napki- tek imádkozzunk a pápa szándékáéért! a közbeeső banknak 1
demokrácia van országunkban, az asz- marta nyakától, amit csak ugy a szá- 3 napig imádkoztalta a szomszédaszKülön fejezetet érdemel a bankok
szonyok is politizálhatnak, dehát az jából szokott mosogatni reggelente. Az szonyokal, mig kiderült, hogy a törén ángyom ugy elrémiszt mindenkit orráról nem is szólok, mert annyira vényt a Balog plébános ur kisgazda egy zseniális ötlete, amikor bevezeta híreivel, hogy az egész tanyavilág lapos; csak a szájáról, mely kétfelől képviselő terjesztette elő az ország- tek az úgynevezett telekkönywi szemáz ő mondásaitól retteg. Aki nem akar a képe közepéig ér. Az az oka min- házban, és nogy a Jézuskát senki lét. Ez annyit jelentett, hogy minden
el nem akarja venni. Mióta az a bi- adósnak minden évben egyszer •megrosszat álmodni, az olvassa el azdennek, attól óvok én mindenkit.
zsidófiu, aki ángyom által szemlélte* a bank ügyésze a telekitteni sorokat, ismerje meg, hogy néz
Ila széjjelnyitja, akkor mind a ti-zonyos
ki, hogyha netalán szembejönne vele zenkét eziistfögát meglátni és külö- akart elmagyarosodni, elhagyta, az-könyvét. Hogy erre mi szükség volt,
a zsidókat ki nem álhatja. Hit- azt nem indokolhatta meg senki fia.
a dűlőúton, messzire kerülje ki.
nösen a fokhagymaszagot érezni. Az. óta
lernél
nagyobb dolgokat eszelt ki el- Gyakorlatilag a betáblázott adósnak
Éppen van egy rossz régi bucsui teszi füszeresse beszédét, meg vas- pusztításukra.
meg a napokban 4 pengőjéoe került ez a bank buzfényképe nálam, arrul könnyen el- tag karjainak hadonászása. Először is az édfes NagyMost
Ferencet
éltette, aki góság. Volt bank, amelvlknék 7—8000
mondhatom, hogy milyen. Mostanában az oroszokkal kezdi. Leszapulja őket
a magyar nép ellen és adósa is volt, ami 30.000 pengő leleigen gangosan jár, mert felcsapott ko- a sárgaföldig. Elmondja, hogy magá- összeesküdött
a gazdatársadalom, a parasztok ményes többletbevételt jelentett. Kapfának. A fekelezésbe annyira beleszo- nak Sztalinnak a pucérja egy kozák félve
megszökött, ták pedig ezt minden ellenszolgáltakott, hogy nem birta abbahagyni a ezredes járt nála akkoriban,* aki el- felelősségrevonásától
Szent Pál az oláhok elül. Hogy tás nélkül.
kereskedést, no meg a négy pucér mondta neki bizalmasan, (mert csak mint
Hozzávetőleges számítással ki leaz a Nagy Ferenc milyen deli szép
gyerek is szorította. Pest ostromá- titokban beszélhettek), nogy Sztalin- ember
volt,
sajnálkozik.
Kolhozt
csihetett
mutatni, hogy az évi nemzeti
nál elesett bátyám jól meg áldotta nak tizenkét felesége van, és minden
most mar a kommunisták. Hol- termelés 5 százalékát* a bankok kea háború előtti években. Az emlék fiának egy országot akar adni, addig nálnak
már csajkával eszünk, ijesztget resték meg, ami annyit jelent, hogy
azonban nem háborgatja ángyomat. meg se áll. Nem felejti el "megje- nap
lassan a kisemberek egése vagyona a
gyezni, hogy ő mennyire sajnálta azt megint bennünket.
Pirosbabos kendőbe szorítja az álkezükbe kerülhet. Prosperáljanak a
lát, mely nagyon apró bütyöknek lát- a" szegény oroszt, hogy az milyen jó
De •gazdatársaim, parasztok, pa- bankok, de nem önző céllal, nanera a
szik kövér nyakán, fin mindig azt ember volt, (Isten ments, hogy bánnevettem, hogy mennyire utánozza az totta volna) inkább ruhát hagyott neki. rasztasszonyok ne higyjünk többet az köz javára. Szűnjék meg az, hogy
uri nagyságákat. Iszonyú szük ruhá- meg a geüe lovát az istállóban. Egy ángyomnak. Csak a békés munkánkat párszázezer pengős alaptőkével Is inkat vesz, amik elrepednek répaeggye- napon avval ijesztette meg a tanya- zavarja, rémisztget bennünket. Án- duló bankok milliókat helyezhessenek
lésnél. Szuszogva fűzi be magát kar- szomszédait Szegedről jövet, hogy bi- gyom is jobb tenné, ha inkább a saját ki részben az olcsó betétekből, résecsúra valami gyenge leányoknak való tért a kurucvilág, a szerb partizánok portáján nézne körül és nem a má- ben a Nemzeti Bank jóvoltából, mert
övvel, ami elszakad mire a szegedi betérlek, már Szeged 'alatt vannak. sok veteményéből lopná a piacravalót. a Nemzeti Bankot a nemzeti munkapiacra ér. A kisvonattal, vagy a busz- Valóban nagy robbanások hallatszot- Mondják meg neki, hogy én üzenem! érték teszi naggyá, annak rnindea
szal jár be Szegedre. Már messziről tak, a katonák jeget robbantottak a Mert jaj nekem, ha magam találko- bonitáse a szorgos dolgozók keaében
megismerni tömzsi alakját, amint va- i Tiszán. A megrettent szomszédok zok vele. Nem nősülhetek meg aktkor van nem pedig — mint azt solma «1hiszik, a bank pincéjében.
lpmii márjátlan garabolyt, köcsögöket hirtelea mind elásták a szalonnákat, soha.
gőrflmimfc, j

Bosszút esküszik apja tönkretevőre ellen, rablóbandát szervez és fényes
nappal lecsap a gazdag utasokra. A
szegényeket nem bántja, sőt megajándékozza őket.
A cári Oroszország földesurainak
zabolátlan életmódját és alantas gondolkozását tükrözi vissza Puskin hires elbeszélése. Korrupt hivatalnokok,
ostoba és pöffeszkedő
tisztecskék,
megannyi jellegzetes figurái a kor nemesi társadalmának. Dubrovszkij rádöbben osztályának aljasságára és bár
elkeseredésében büntető lesz, ösztönös
igazságérzettel a szegények és üldözöttek pártjára áll.
Izgalmas kalandok sorozata és egy
forró szerelem tölti ki cselekményét
a regénynek, melyet a hamisítatlan
romantika legtisztább eszközeivel alkotott Alexander Szergejevics Puskin
A Dubrovszkij a világ
úgyszólván
minden kulim-nyelvén megjelent és a
világirodaloniDan ugy értékelik, mint
az elbeszélő próza egyik legnagyobb
remekél. (19-17 Szikra.)

Csa^ az ángyomra ne hallgassanak i
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Vasárnap, 1947 junius 22.

A magyar színjátszás válsága

fogást-villogást keresnek e pályában.
Ez nem pálya, ez hivatás! Ezt csakl
teljes lélekkel lehel szolgálni. Itt
nem lehet valaki alkoholista, korhely,
I r t a : B e n k ő M i k l ó s , a Szegedi Á l l a m i N e m z e t i S z i n h á z tagja
A mai sportműsor:
kártyás, világfi démon, stb., csak egy
gyar gazdasági, politikai és társa lehet: megszállottja a hivatásának!
i.
Vasutas-stadion: G órakor SzegedGyőri ETO NB j. mérkőzés. 4 óra:
A válság okait először művészi vo dalmi erők alapján jöhet létre. Mint Különösen most nem, amikor egv uj
"Tisza—MIÍ-UMTE barátságos, 2 óra nalon kell keresnünk. Megállapíthat- ilyen, magyar földön termett, magyar világot építünk. Még a nem szubvenszabott
szocializmus cionált társulatok ellenőrzését is haSzAK ifi—Kisteleki TE barátságos. juk, hogy megfogyatkozott a jó rende- viszonyokhoz
Délelőtt 9 órakor délkerületi női és zők, műszaki szakemberek, vezetők lesz*. Es ez a legilletékesebben, leg tályosabbá kell tenni váratlanul ódaifjúsági atlétikai bajnokság.
énekesek, zenészek, színészek és se- baloldalibb helyről jött kijelentés érkező bizottságok utján, ami főIIunyadi-lér: 2 órai kezdettel mun- géderők, stb. sora. Az első beszaka- sajnos, nem volt elég ahhoz, hogy ként a szakszervezet kötelessége kell
kás ifjúsági labdarugó villámtorna az dás 1938-cal kezdődött, amikor az végre a magyar irók is értsenek bc hogy legyen.
SzMTE, MK-UMTE—SzFIE
csapatai úgynevezett egyensúlyi törvények oly lőle és témakörükben a magyar életet
E tlémakörl>en is sok jó tanács kerül
nyugodtan vegyék bonckés alá, tárják majd
rövid idő alatt kényszeritettek kii
között.
még elő és természetes, feltétfel
a
problémákat,
fessenek
megolIladleslparanrsiioksú»
épülőiében: magyar színjátszásból egy nagy rélenül
szükséges egy szükebbkörü biDélelőtt 9 órai kezdettel országos ju- teget, hogy azok utánpótlásáról nem dást, hajoljanak a magyar ryjunkásság, zottság e leendők megvitatására, valehetett n természetes nevelés utján parasztság é)a «-hH+H*l'0 értelmiség cél- lamint a 3 éves terv keretében a tunior női tőrverseny.
Biztassák lajdonképpeni leendők precizirozását
Sáudori'alva: Sándorfalvi MaDISz— gondoskodni és igy hirtelen, zömében kitűzései felé szavukkal.
somogyitelepi MaDISz mezítlábas mér- csak selejtes anyag kerülhetett fel oktassák őket saját életűk témaköré- csak ugy képzelhetjük el, ha művészi,
színre. De a rövidcsen kitört háború ben. Jő üzlet is lesz, ezt mondta műszaki és gazdasági szakértők megkőzés.
előtt itt Szegeden nem is fontolásai alapján kidolgozott és óraTápc: Tápai LE—Mátyás-tér barát- színházi konjunktúrát hozott és e fel- néhányunk
olyan
régen
a kultuszminiszter ur
lendülésben
csaknem
elkendőződött
r
ságos mezítlábas mérkőzés.
beállított tervvel kezünkben fooz a réteg lesz rövidesen a szilt műre
Ady-lér: reggel 8 árakor Kossuth sok hiba. Ezt a konjunktúrát sokszo mert
gunk a munkához.
házlátogatÓT
Ennek
Lesz
péazste_
FC--dorozsinai MaDISz mezítlábas rosan fizette meg a magyar színé(A II. közlemény lapunk következő
-örömmTT"regisztrálható az a tény,
szet, mert jött a második beszakadás
bajnoki.
ami ismét számtalan embert vitt el hogy a kultuszminisztérium a liárom vasárnapi szaiíftlban jelenik meg.)
- o o sorainkból elesettekben, elhurcoltak- állami színházon kivül már ez év
ban, nyugatra menekültekben, hábo- szeptemberétől kezdve több fővárosi
rús bűnösökben, sőt igen sok kiváló és vidéki színháznak szubvenciót ad MEGIIIYö. A Délmagyarországi NyersUgy tudjuk, hogy ezt feltételekhez terménykereskedők Szövetkezete (a
Az ország második legnagyobb vá színész lulkorai halálát is okozták
Nyersbőr, Gyapjú- és Tollrosában élünk. Ehtiez merten a sport- nehéz életkörülmények. Megint fel- kötik, de lényeges, hogy e feltételek Szegedi
kereskedők
Árubcszerző Feldolgozó és
között
szerepeljen
az,
hogy
minden
töltődlek
hirtelen
a
mégritkult:
sorok.
egyesülelek száma is nagy. A nagySzövetkezete
jogutódja)
számú sportegyesületünkben azonban Volt sok esel, hogy jól, de sokszor szubvencionált vállalkozót egy gaz- Értékesítő
1917 junius 30-án délután 4 órakor
túlnyomórészt csak a labdarúgást láthattuk azt a képet, hogy mig akikor dasági és egy művészi irányitóval el- Szegeden,
a DIKSz-székházban, Lechűzik. Két kezünkön megszámolhatjuk a tehetségtelen cm Derek keresztleve- lenőriztessen. Ez a két hely minden
6. szám alatt közgyűlést tart,
azokat az egyesületeket, amelyikben let lobogtatva harcolták ki a meg nem színháznál betöltött volt. Most ezt ne ncr-tér
melyre t. Tagjait meghívja az Igaz" a demokratikus társadalmi berendez- érdemelt pozíciókat, később ugyan- a vállalkozó töltse be, hanem a kul- gatóság.
— Tárgysorozat: 1. Az igaztuszlárca
felelős,
hozzáértő,
tisztakezü
ezt
telték
sokan
különböző
párligakedésünk állal megkövetelt sportjelentése" 1945 május 14-től
munka, egészséges tömegsport folyik. zolványokkal a zsebükben: »pártom szakemberekkel. Nem is kell sok sze- gatóság
1946 december 31-ig terjedő időre.
Ez a lény azt mulatja, nogy kevés számaránya ezt igy követeli!*, stb.mély hozzá, inert sajnos egyelőre ke- 2.
Az 1790/1947. M. E. sz. rendelet
sportegyesületünk vezetősége vett tu- hangoskodtak a proleklorok. Igen, fel- vés a szubvencionált szinház. igy értelmében
készitelt 1947 január 1-i
domást arról, hogy politikailag és töltődtek a helyek, de most nincs könnyen találnak megfelelő , szemé- megnyitó-mérleg
bemutatása, az igazgazdaságilag megváltozott a helyzet színházi konjunktura és újy egészen ly eke't.
gatóságnak
és
i'elügyelőbizollságnak
a
más
lelt
a
helyzet.
A
szineszszakszerAvatkozzék
bele
a
színházak
műsorAnyagi erő és jó felszerelés nélkül
'kapcsolatos javasezek a vezetők és az egyesületekbe vezelnek csaknem ötezres a taglét- politikájába, írja elő száza iCkszerüen megnyitó-mérleggel
jelentésének előtertömörült sportolók nem tudják elkép- száma és van talán ezernyolcszáz az előadandó egyes műfajokat és alatának, illetve
3. Az alapszabályok 11.
zelni a jó sportmunkát. Természetes, munkahely. (Számadataim nem ponto- felállítandó dramaturgiai tanáccsal ha- jesztése.
§-ának módosítása (az üzletrészek fohogv nem érlek el ilyen értelemben sak, amiért bocsánatot kérek, de nagy- lároztasson meg egy bő darabkeretet, rintértékben
való meghatározása). Az
jából helytállóak.) Mindig azt hall- amelyből a szinház választhat művéjuk, hogy X. Y- nem járt sziniiskolát, szi és egyéb lehetőségei szerint. Ezen 1947 január 1-i megnyitó-mérleg, az
mégis milyen kiváló színész. Ez igaz. darabokat szerepezéssel, kottákkal igazgatósági jelentések, a felügyelőbide cz a néhány kivétel csak erősíti
zottsági jelentés a közgyűlés nelyén,
az ifjúságnál. Két irányzat vívja har- azt a szabályt, amely azt mondja, együtt sokszorositlassa. Állíttasson fel a DIKSz irodában, tagjaink betekincát, melyben nein kétséges, hogy az hogy vannak minden mesterségnek egy általa szunvencionállés ellenőrzött tésére rendelkezésre áll.
egészséges lestnevelés: a lömegsporl alapvető mesterségbeli fogásai, ame- színházi ügynökséget, ahol az üzleticsség mellőzésével bonyolítsák le a
győzedelmeskedik.
lyeket mégis csak tudni 'kell és a
A hareoan lassan-lassan élesen lanonoévek alatt kell megtanulni. színhazak műsor és szerep-kotta anyagA Szeged és szeged vidéki Paprtbamegkülönböztethetők az egyik és aHiányzik pillanatnyilag az elmúlt ellátását. Az eddig már működő ügymásik oldal harcosai. Bizonyíték erre évek egészséges utánpótlása, hiszen nökségeknek tillsái meg, hogy a bir- lermelök és Kfkészttők Termeld és
Szilágyi Imre tragikus végzete és bi- a szineszképzés is nehezen indulha- tokukban levő darabok előadási jo- Ertéke-silo Szövetkezete közli, hogy a
zonyíték ujabban a Sándor-gyerek tott meg, sőt az az u. n. városi réteg, íűt u. n. kapcsolással kössék meg.
esete. A SzAK vezetősége és játéko- amely eddig a szinészutánpótlás zö- ezen ügynökségek anyagkölcsönzési junius 23-i, a forintmérleg-rendelet
sai talán tanulnak Szilágyi tragédiá- mét "adta, most tehetőssége fogytán költségeit állapíttassák ' meg és rög- értelmében összehívott közgyűlését —
jából és megszűnik az az egészség- már úgysem szolgálhat alapul. Mindez zítsék. Mindez csak ideiglenes intéz- minthogy a városi
törvényhatósági
telen szellem, amely a piros-feketéket természetesen vonatkozik az összes kedés, mert az életre hívandó »altruista közgyűlés el lett halasztva — az ereügynökség* konkurrenciájával úgyis
a kiesés szélére vitte. Reméljük a színházi posztokra.
detileg meglürdetett helyen a városletöri majd a magánkezeket.
győri ETO ellen ezt kézzelfoghatóan
háza
közgyűlési termében ugyancsak
A
szineszszakszervezet
u.
n.
különAnyagi vonalon vizsgálódva megbebizonyítják a SzAK játékosai.
Sándor cselében pedig határozottan állapíthatjuk, hogy nincsenek komo- leges vizsgákkal felveit tagjait rostál- , unius "23-án délelőtt 11 órakor fogja
leszegezzük a következőket: Nem kö- lyan számba vehet* vállalkozó igazga- áfc át. Ez a rosta mélyebbre nyúljon, megtartani.
Paprfkabeválté.
zömbös, hogy városunk ad-e válogatott tók. A tőkések nem látnak bőséges e egészen a >,kamarai időkig*. Lássák,
játékost a jugoszlávok elleni csa- üzleti lehetőséget és igy még a né- mit is tanultak e tagok és egyáltalán
patba. Valakinek felelnie kell azért, hány hozzáértő igazgatóis tőkehiány- müködtek-e azóta?
A művészi vezetőknek az IcgVcn
mert Sándor nem ulazott fel a fő- ban" szenved. Arról ne is beszéljünk,
városba, hogy tudását bebizonyítsa. hogy csaknem minden színházi vál- az utasítása, hogy a szerződtetésekFenn lantjuk ezt a véleményünket lalkozó abban a régi tőkés mentalitás- nél csak művészi szempontjaik legyeÍnég akkor is, ha a szövetségi [kapitány ban él, hogy a szinház csak üzlet, nek. Nehéz kérdéshez nyúlok hozzá,
S Z E G E D
hivatalos inegnivója nem érkezeit meg a művészi célkitűzés, nevelés, stb.de tiszta lelkiismerettel állokk amelló
az elv mellé, hogy hagyjuk a multat.
időben Szegedre. Ne a papa utazzon csak huszadrangu ügy.
Rövid-,
fűszer-, vegyiárukban
Bár az eddigiekből is konklúzióként Aki megérdemelte, azt megbüntették.
fel a fővárosba forinttizezrekről tárés
cukorkákban
gazdagon felgyalni, hanem küldje fel a szegedi megállapíthatnám, hogy ezért nincs Ha lezárták, még ül; ha hallgatásra
szerelt raktárral állunk viszontaíszövetség Sándort futballozni. El- közönség, de nein teszem, mert tudom, Ítélték, még hallgat, de ha letelt a
eladó kereskedőink rendelkevégre itt elsősorban sportról és nem hogy egyéb okok is közrejátszanak. szilenciuma, ne vitázzunk a szerződzésére.
A közelmult színházlátogatóit a közép- tetésén, mert már egyszer megkapta
pénzről van szó.
osztály
szállitotla.
Sokan
elpusztultak,
büntetését.
Ha
többet
érdemelt,
miért
A pénz megszállottjaival és az álszakértőkkel szemben két egészséges soknak csökkent az életnívója, de a nem büntették meg jobban? Ha teJunius hó 2 2 - é n ,
példái mulatunk. Ma, vasárnap foly- (zömnél az a baj, hogy a régi mondani- hetséges, állítsák arra a művészi
tatódik a Vasutas-stadionban a Del- valókat áhitozza és ezt jobban meg- helyre, amit a tehetségével kiérdev a s á r n a p nagy
kerület női és ifjúsági allélikai baj- kapja az amerikai filmekben. Egyéb- mel. Persze jól tudom, hogy n demonoksága. Gyula, Békéscsaba, Békés es ként is a mozi, mint mechanizált krácia éber kell hogy legyen, de ez
Szeged fiataljai indulnak tömegesen üzem, olcsóbb helyárkalkulációs lehe- is megoldható. Az üzemi bizottságok
ezen a versenyen az egészséges tö- tőségeivel szinte tömegvonzási alapon tagjai között mindig fognak találni
megsport szellemében, azért, hogy is magához csábítja a közönség nagy- olyan politikai beállítottságú szemésportoljanak és a lehetőségek szerint részét. A munkásság azelőtt silány lyekel, akikre a fokozottabb politikai
győzzenek. Péter-Pálkor Sándorfalván béréből csak moziba mehetett, azt l>eállitottságu személyeket, akikre a
is az ifjúság találkozik. A MaDISz ál- szokta meg és onnan elcsábítani csak fokozottabb politikai ellenőrzés jogát
tal megrendezésre kerülő Szeged 'kí- a saját jiraliüluuilL.tá rgya I ó <1 a rabok ráruházva ellenőriztetnető a tagok: és
ros bajnokságán tizenegy mezítlábas kai, vagy okosan tálalt művészivel* az összesség demokratikus piagatarfutballcsapat, ifjúsági úszók, kerékpá- propagandával és Tőként komoly tása. Ez csak törvényhozási kérdés,
A Szegedi Képzőművészek
rosok és atléták indulnak, hogy a arryagi áldozatokkal leheLriviváltkép- de rövid pton is .megoldható. A műSzabadszervezete mély fájdakenyérünnejfet méltóképpen megüljék. pen emialt várna nagy feladat a ma- vészi vonalhoz inkább állítsunk jó
lommal jelenti, hogy
Mindehhez nem kell a pénz. Csupán gyar irólcra. Nem elég a néphez ma- művészt, mint jó törtetőt és ismétlem,
annyira Van szükség, hogy szakértő gyarul szólni, hiána fordítunk idegen- mindez semmi veszélyt nem rejt maés a sportol igazán szerelő emberek ből kiváló és mai irányú darabokat, gában kellő ellenőrzés mellett.
A szubvencionált színházakat kavégezzék el a munkájukat becsüle- merL az igazi vonzást a magyar élet
problémái gyakorolhatják csak. A szín- tegóriák szerint kötelezzék, főként újfestőművész
tcsen.
az élet' tűkre, de legyen a ma- donságok bemutatásánál, a megfelelő
Ez a helyes ut. Ezen kell haladni pad
gyar
élet
tükre,
főként
a
mai
és
aZ
életének
51.
évében súlyos bepróbaidő betartására. Az u. n. összea szegedi sportnak.
eljövendő magyar élet tükre. Minden tanulási időt szezonkezdés előtt szabtegségben junius 20-án este
népnek sajátosak a problémái. Azt
visszaadta lelkét az Egek UráAz A l f ö l d l e g n a g y o b b t á b l a ü r e g mondotta Rákosi Mátyás, hogy: a mi ják meg. Igy a hevenyészett, összenak.
tákolt előadásoknak rögtön véget vetés ü v e g á r u nagykereskedés, távolabDi célunk a magyar földön ter- hetnek.
Temetése junius 22-én délmelt szocializmus és »ez a szocializután 5 órakor lesz a rőkusi
Megszigorítandó a színészek, stb.
mus, bár magáévá teszi a nemzetközi munkafegyelme. Szabaduljanak meg
temetőben.
tapasztalatok egész tárházát, csak a azoktól, akiknek csak ürügy a szinészmagyar társadalmi fejlődés, a ma- kedés,
akik könnyű megélhetést, csilMérey u . 9.
T e l e f o n : 5-07
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a M. K. P. központjában Arany János u. 2, sz. alatt kaphatók

D o l g o z ó k S z í n h á z a XI. előadása
jlinius 27-én, pénteken esfe fél 8 órakor
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I f i . Körösi
vizsgálati

József
fogságban

Rákosi Mátyás

prágai
uí'a
A hét elején részletesen beszámol
A csehszlovák kommunista párt közPénteken éjjel 51 éves korában tunk
a Körösi-halászcsárdában tör ionti bizottságának meghívására Rán a p i r e n d
agyvérzésben meghalt. Parobek Ala- tént véres eseményekről. Szilágyi :osi Mátyás elvtárs, miniszterelnökjos, az ismert kiváló szegedi fes- Imre, a SzAK játékosa négy lársá helyettes Farkas Minály elvtárs, főVasárnap, junius 22.
tőművész. Súlyos csapás érte ez- val mulatozott a vendéglőben s zár titkárhelyettessel hétfőn, 23-án néNemzeti Szinház: Fél 8 órakor:
után a vendéglőssel történt szó hány napra Prágába utazik.
Csipetnyi bors Ajtay Andor vendég- »ei Szeged város képzőművészetét. óra
váltás
közben halálos szúrás érle. Kő
Parobek
Alajos
régi
kedves
alakja
felléptével.
képző- rösi Józsefei a rendőrség őrizetbe
Széchenyi Fílmszinház: fél 5, fél 7, vol nemcsak a szegedi
vette és átadta az ügyészségnek. Szom
de
annak baton
fél 9: Vadnyugat királya. Hétfőn: művészvilágnak,
hallgatta ki a vizsgálóbíró R é g i o t t h o n á b a k ö l t ö z ö l !
idején
Juhász
Gyula
köré
tömörült
Szerelmi házasság.
amikor Körösi azzal védekezett, nem
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: iró- és művészgárdának is. Főként tudta, hogy a kezében levő késsel a D u i o u i c s - u t c a i l e á n y i s k o l a
Gilda. Hétfőn: Kafja.
a népéletet ábrázoló képei, a ma- hadonászva Szilágyit eltalálta. A vizs
A Dugonics-uteai állami általános
Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9: guk friss, eleven színeivel mindig gálóbiró szándékos emberölés bűn és polgári leányiskola
igazgatósága
Tokiói küldetés.
értékes darabjai voltak a szegedi tettének gyanúja miatt Körösi Józse- tudomására hozza az érdekelt szülőkfet
vizsgálati
fogságba
helyezte.
és fővárosi tárlatoknak egyaránt.
nek, hogy május nőnap folyamán viszszaköllözött a nagy anyagi áldozatokMuzeum: Nyilva 9-151 l-ig. Hétfőn: Képeivel országos hírnevet szerkal újonnan rendbehozott és teljesen
zett magának és Szeged festészeZárva.
Somogyi könyvtár: Zárva. Hétfőn: tének is. Halála előtti időkben a ítélet a dembegvházi tojás- kilakaritott saját iskolaépületébe.
A demokratikus leánynevelés tökéNyitva 9-től este 7-ig.
Dózsa-forradalmat ábrázoló
naletesebbé tételére már az elmúlt tanEgyetemi könyvtár: Zárva. Hétfőn: gyobbszabásu kompozíción dolgoháború üsv*ben
évben beállították a háziszövő ipart.
Nyitva 8-tól este 7-ig.
zott, amelynek egy részletét nagy
Még márciusban hirt adtunk arról Szeptembertől kezdve pedig a gyasikerrel már ki, is állította a köze - a nagyarányú
piaci verekedésről, korlati háztartás elsajátítása céljából
Szolgálatos gyógyszertárak:
multban. Hasonlóképpen nagysza- amelynek során Brflll Mózes textiles konyhát is rendeznek be.
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárul bású mvtnkán dolgozott az alsóvá- autóját kifosztották a dombegyháziak
Növendékeket felvesznek az áliaés végül toiáshéborúval fejeződött be lános iskola I., II., III., IV., V, VI.
59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bo- rosi templom számára is.
A dombegynáziak olcsónak találták " VII., valamint a polgári leányiskola
korné: Római-körut 22. sz., »Szcnt
Parobek Alajost a város saját tojás
árát és elkeseredésükben
István® gyógyszertár K. Tichy u^ia: halottjának
tekinti.
Temetésé piacra kipakoló textiles autóját lá IV. osztályaoa. Tehát 6 éves kortól
Mátyás-tér 4) sz., Frankó Arjíior: Duma, vasárnap délután 5 íprakoiijlesz madták meg ós kifosztották. A sze 14 éves "korig.
gonics-tér 1. T^'Ti.
Érdeklődni lehet 26, 27 es 28-an
a rókusi temetőben. A váro9 ne- gedi törvényszék Linzer-tanácsa a hé
délelőtt
8—12 óráig az igazgatói irodáten
helyszíni
tárgyalást
tartott,
amelyvében dr. Donászy Kálmán kulturNÉPRIRóSAGI NAPIREND:
nek során a két föbünöst, Nagy Sán- ban.
tanácsnok
mond
gyászbeszédet
A iiépbirős.ag és az ötöstanács egész
dort és Csortó Istvánt nom jogerő
héten vidéken tárgyal.
sen kétévi börtönbüntetésre és ötévi P A R T H I R E Ü
jogvesztésre, mig a többi 25 vádioltat 6—8 hónapi börtönPüntetésre
Megindultak a fölvételek
Julins 5-én és 6-án Szegeden mun—Idojárásjelenlés. Várhaló időitólte.
kásnapok.
a népi kollégiumokba
járás vasárnap estiig: Mérsékelt
szél, felhős idő, többfelé fők én f dó'R. í». ftsszvezelöségí ülés 23-án,
A Népi Kollégiumok Országos Szöutáni és esti órákban záporcső, zi- vetsége a közelmullban kiadta felvéhétfőn a Kálvin-téren. Kintlevő gyüivatar, a meleg tovább tart.
teli tájékozta lóját az 1947—48-as cen- Kétszáz szegény k ö z h i v a t a l o k tőivekről. valamint a formaruhákról
pontos jelentést kérünk.
tenáriumi tanévről. Ma már szerte az
— Az M K P törvényhatósági bi- országban 07 népi kollégiumban tagyermekének tanulását
Hétfőn, 23-án este 7 órakor prozottsági tagjai hétfőn d'. ji. 4 óra- nulhalnak a szegénysorsu, különösen
pagandaülés a nagyszegedi párthelyibiztosította
a
b
e
l
B
i
y
n
r
i
i
s
z
l
e
r
kor értekezletet tartanak a Kálvin- munkás- és parasztszármazásu diáségben. Megjelenés kötelező az összea
kok, akiknek eddig legtöbbször nem
téren. Megjelenés kötelező.
propagandisták részére.
A
szegénysorsu
közigazgatási
alkalvolL módjuk, a továbbtanulásra. A népi
— Kinevezés. A köztársaság el- kollégium minden paraszt és munkás mazottak gyermekeinek tanitása csaknöke Dr. Baróti Dezső egyetemi szülőlől származó diák igaza otthona, nem megoldhatatlan problémát jelent
magántanárnak, a kultuszminiszlé- dc otthona annak a szegény értelmi- még ma is. A múltban a 'tehetséges,
riumi III. nevelési főosztály főnö- ségi család gyermekének is, aki ne- de szegénysorsu gyermekek csupán
anyagi okok miatt nem kerülhettek
kének a miniszteri tanácsosi cimet velődésének feltételeit a népi diák- ! középiskolába. Ezeket a népi szársággal
együtt
akarja
és
tudja
megtaA szegeit sakkozók győztek
adományozta.
lálni. A népi kollégiumok számát őszre mazású szegénygyermekeket igy ütöta syéiekkel szemben
tíz- tél el a tanulás lehetőségétől. Rajk
— A város jogügyi- és pénzügyi százra akarják felemelni és
László elvtárs belügyminiszter kezezer
diákot
jelent.
Megírtuk, hogy szerdán esle világbizottsága hétfőn délelőtt fél 10
deményezésére most 200 vagyontaA népi kollégiumokban a felvételi lan községi közigazgatási alkalmazott hírű svéd sakkozók érkeztek Szegedre,
órakor értekezletre ül össze a városháza tanácstermében. Ez alka- dij egyszersminden korra 10 forint. El- gyermeke teljesen ingyen taníttatás- közlük például Eckstedt és Bergssoa
is, akik különösen ismertek sakk-kölommal a jövő évi költségvetést látási dijért, lakásért, fűtésért, világí- ban részesül. Ezek ellátását és taní- rökben.
A szegedi sakkozók ünnepétásért
és
teljes
ellátásért
havonta
5
tárgyalják meg. Az ülés fontossá- forinttól 30 forintig terjedő összeget tási költségeit teljes egészében a bel- lyesen fogadták őket az jíllomáson,
gára való tekintettel minden tag kell fizetni, fagdijmérséklési kérése- ügyminiszter és a jegyzők országos csütörtökön délelőtt pedig Csamangó
megjelenése feltétlenül szükséges.
ket az illetékes igazgatóságokhoz cí- árvaház alapja közösen fedezi. Máris Henrik, a vasutasok szakszervezetémegegyeztek a Népi Kollégiumok Or- nek kerületi titkára több szakszervemezve kell küldeni.
szágos Szövetségének
vezetőségével,
ÓRAT,
ÉKSZERT
Szegeden egy évvel ezelőtt alakidt hogy ezeket a diákokat és diákleanyo- zeti tag kíséretében a város nevezemeg a Móricz Zsigmond népi kollé- kat a lakóhelyükhöz legközelebb eső tességeit mutatta meg a svéd sakkolegmagasabb árun vésáról
náknak.
gium, amely most a Vásárhelyi-sugár- népi kollégiumban helyezik ef.
DRLCKER, Széchenyi-tór 9.
A sakkmérkőzésekre csütörtökön
ut 2. szám alatt, a volt Tunyogi-gimdélután került sor a MÁV üzletigaznázáum helyén működik. Azóta Szege— Ma temetik Bánó Zsigmondot. den még két népi kollégiumot hivott
jatóság kistanácstermében nagyszámú
x A* epeniak megbetegedéseinél érdeklődő jelenlétében. Az első napi
Az áldozatkészségéről ismert szc- életre, mégpedig az orvostanhallgatók
Igedi textilárukereskedő pénteken 59 számára az Apáthy István medikus- reggel éhgyomorra egy pohár Ferenc erőpróbák a szegediek győzelmével
éves korában elhunyt Bánó Zsig- kollégiumot és középiskolások szá- József keserű vizet. Kerdezza meg or- végződlek 5:3 arányban. Ebből kettő
remii volt. A szegedi sakkozók kömond 1941-ben telepedett meg Sze- mára a Kálmány Lajos népi kollé- vosát I
zül külöijösen kitűnt játéikávai Mák
giumot.
Szegeden
ezeken
kivül
jelengeden, ahol csakhamar a szegedi
Ernő, dr. Bakos Géza és Szűcs Pál.
leg
más
népi
kollégium
nem
működik.
Ó
R
A
T,
É
K
S
Z
E
R
T
kenderipar nyersanyagellátásának Felvétel iránti kéréseket augusztus
A svéd vendégek este a Bohémélet
csak DRUCKERNAL vásároljon előadásán vettek részt a Nemzeti
országos vonatkozásban ls egyik l-ig lehet benyújtani mindhárom népi
Széchenyi-tér 9.
Színházban. A mérkőzéseket ma, pénlegfőbb irányitója lett. Az elhunyt kollégiumba a Móricz Zsigmond kolteken délután 3 órakor folytatják.
szociális érzésű, áldozatkész maga- légium igazgatósága cimére. A felvéx Halálozás. Ábrahám István ventartása a városban
közismert. teli kéréshez mellékelni kell tartalÉKSZERT
Bácska német megszállása alatt a mas, saiaíkezüleg irt önéletrajzot, is- déglős junius 20-án elhunyt. Teme- Ö R A T ,
csak DRUCKERNAL javittasson
kendertermés egy részét megmen- kolai végbizonyítványt, magasabb év- tése 22-én (vasárnap) délután fél 5
folyamunknál tanulmányi indexet, szü- órakor lesz a Dugonics-temető halotSzéchenyi-tér 9.
tette a mafprar ipar részére. A fa- letési
anyakönyvi kivonatot, hatósági tasházából. Engesztelő szentmise jusisztaüldözés alatt, bár maga is ül- szegénységi bizonyítványt, erkölcsi nius "23-án reggel 8 órakor lesz a
— Közlekedést kiállítás Budadözött volt, kockázatosan támogat- bizonyítványt, a most érettségizettek- belvárosi fogadalmi templomban.
pesten. A nagysikerű közlekedési
ta az üldözöttek egész sorát. Bánó nél az érettségiztető intézet Igazgatóx A Magyar Nők Demokratikus Szö- kiállítás juaius 28—30. időközben
Zsigmond fiatalon, 59 éves kórá- jától. Kérvény fik alapján előzetesen
ban távozott az élők sorából. Vég- felvett hallgatók augusztus 21 és 24 vetsége junius 24-én, kedden délután ismét megtekintheti. A kiállítás6 órakor székházában, Tisza Lajos- ra a közlekedésügyi minisztérium
tisztessége a szegedi zsidótemető között a kollégiumban háromnapos körut,
nőnapot tart. Dr. Kovács Júlia 50 százalékos vasúti jegykedvezmegbeszélésre
gyülekeznek.
Ennek
cinterméből junius 22-énv vas"árnap költségeit teljes egészében a kollé- orvosnő »Gyermeknevelési
problédélelőtt fél 10 órakor lesz,
mák® cimcn előadást lart. Nagygyörgy ményt biztosított. A vasúti kedvezgium fedezi.
Mária szaval. Szeles Rózsa, a Vörös- ményre a kiállítás megtekintéséházaspár és Lévai Erzsike a »János re jogosító jegyek a Délmagyar' — A Munkaszolgálatosok Antifavitéz®-bői jeleneteket adnak elő. Schil- ország kiadóhivatalában és a M K P
siszta Szövetsége felkéri a Szegeler Tamás zongoraművész zongorázik. titkárságánál (Arany János-u. 2)
Ozv. Hirschfeld Lipótné fájden tartózkodó munkaszolgálatos
Yendégeket szívesen látunk.
dalomtól megtört szívvel jelenti,
10 fillérért megvásárolhatók.
bajtársakat, ho^y a Partizán Bahogy
felejthetetlen
jó
férje:
rátok Szövetségének vasárnap dél— A ParÜzánbarátok Szövetsége
előtt fél 11 órakor a városháza
vasárnap délelőtt fél 11 ó r a k o r
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d
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ó
t
közgyűlésén teljes számban jelena városháza közgyűlési termében
73 éves korában hosszas bejenek meg. Bajtársak! Mi is őrsége
tartja alakuló közgyűlését. A szötegség után elhunyt. Temetése
vagyunk a demokráciának!
viszonteladóknak vetség minden érdeklődőt szívesen
vasárnap délután 6 órakor a
x Esküvő. Stein Klára - és Blarícz
zsidótemető cinterméből.
r B t l k U l J Ö K l e g o l c s ó b b a n át.
Gyászolják még: dr. Schwáb
Vilmos junius 22-én tartják esküvőjüJózsefné, Schwab Vera, testket. (Minden külön értesítés helyett.)
vérei és rokonai.
x Kőszönclnyilvánttás. A SzAK veCserz? Mihály a. 3.— Telelen 1-61 minden minőségben legolcsóbban
zetőségének, mindazoknak a rokonoknak, jóharátoknak és ismerősöknek,
•akik felejthetetlen fiunk. Szilágyi Az Építőmunkások Szakszervezete felhívja az érdekeltek
Imre temetésén megjelenésükkel és
cukorka kereskedő
virágadományaikkal fájdalmunkat eny- figyelmét, hogy a Jugosz ávéába való kiutazásra vasárnap
Tisza Lajos körút 48.
híteni igyekeztek, ezúton mondunk kö9-12-ig és hétfőn d. e. 8-tól d. u. 6 óráig lehet jelentkezni
Telefon 2—45.
szönetet. Gyászoló család.
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Csuhéj szatyroki,
SZEREDA1N
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KOVÁCS
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DBLMAGYARORSZAG

Köze'iáMsI közleménvek
Felhívás. Felhivom azokal a hadi)ondozotlakat, akik kenyérellátásukat
isztben igényellek, hogy utalványuk
átvétele végeit annál is inkább jelent
kőzzenek a lisztosztályon, mert a julius l-ig1 út nem vett utalványokat az
Újonnan jelentkező hadigondozottaknak adjuk ki. — Egyben felhivom a
liszlutalványl kapott hadigortdozolla
kat, hogy lij kiosztású kenyérjegycikkel jelentkezzenek a /iszlosztáíyon,
Z só tér-ház II. emelet. Polgármester.

f

Szakszervezete jun. 22-én vasárnap
d. e. 10 órakor az utazóknak, ügynököknek és az üzletszerzőknek ér
tekezletet tart a szakszervezeti
székházban. Tárgy: Az
ügynöki
arcképes igazolvány kérdése. Vendégeket szivesen látunk.

Vasárnap, $947 junius 22.

vezete jun. 24-én, kedden d. u. fél
ő órakor nőgyülést lart a szakszervezeti székházban. Tagsági könyvét mindenki hozza magával. Megjelenés kötelező.
A Házfelügyelők és Háztartási
alkalmazottak cipőlalpigény'ésüket
adják be junius 22-én, vasárnap
déli 12 óráig, a szakcsoport titkáránál.
A
Háztartási
Alkalmazottak
Szakszervezete értesiti tagjait, hogy
tagdíjbefizetés minden csütörtökön
d. u. 3—6 óráig a szakszervezeti
1
székházban van.

t

szakszervezeti székházban. Tagsági könyvét mindenki hozza magával. Megjelenés kötelező.
G d e s i p a r i munkások vezetőségi gyűlést tartanak, kedden
7
órakör. Pontos megjelenést
kérünk.
"
.
Gépjármű tulajdonosok figyelmébe! Hivatkozással a 6.490 11)45. M.
E. sz. rendéletre, felhívjuk az öszszes érdekeiteket, hogy gépkocsi
vezetőiét csak az Országos Gépjárművezetők
Szakszervezetének
Szegedi Csoportján keresztül vchelnck fel. Ezen rendelkezés megkerülése vagy kijátszása a törvéA Vegyiipari munkások
Szak- nyes következményeiket vonja maszervezete jun. 21-én, kedden cL ga után ugy a muniíaltalóra m i n i
u. fél 5 órakor taggyűlést tart a a munkavállalókra.

Az Egészségügyi Alkalmazottak
Szakszervezete jun. 23-án, hétfőn
d. u. 6 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban. Tárgy:
Általános beszámoló.
Megjelenés
kötelező.
•
Piaci áralakulás
A Bőripari Munkások SzakszerA junius 21-i hetipiac közepes volt. vezete felhívja munkanélküli tagjait, hogy hétfő d. u. 3 órától jeKialakult termelői árak:
Borsó (hüvelyes) kg. 1.20—1.30, lentkezzenek a" szakcsoportnál.
borsó (fejtelt) Űt. 1.80—2.20 Ft, fokA Bőripari Munkások Szakszerhagyma (uj) cs. 10-50, Hagyma (uj)
cs. 20—30 fillér, kelkáposzta" kg. —.80
-1.20, karfiol (leveles) kg. 2.50—3
Ft, kalarábé cs. 20—30, prokcdli cs.
<50—80, retek cs. 20—30, sóska kg.
60—80, spenót kg. 40—50, sárgarépa
SZMOKING és mellény kisebb teruj) cs. 20-30, zöldség cs. 20-30 filmetre- békebeli anyagból eladó. Bodőr, uborka kg. 2—2.50, zöldbab kg.
f o g l a l k o z á s
zafa-uüca 6.
11.20—1.00, burgonya kg. 1.40—2 Ft,
(saláta drb. 20—30 fillér, barack (aprőELADÓ konyhaberedezés, tükrök"aszkzemü) kg. 1—1.40, barack (nagvsze- JOMEGJFLENÉSÜ 34 éves asszony talok, szekrények, atb. Csongrádl-suelmenne
kisebb
háztartást
vezetni,
Uiü) kg. 1.80—2.20, körte kg. T.60—
gárut 5.K, ribizli kg. 1.80—2.20, málna kg. setleg vidékre ís. Jelige "Megbízható*. ELADÓ szép zeneszekrény rádióval,
6—6, alma kg. —.80—1.50, eper 4—6, TANULOLEANY jóházból való, férmeggy (I. r.) kg. 1.40-1.80, meggy fi és női fehérnemű szakmára felvé- tiszla rekamié, orvosi mütőszék oltll. r.) kg. 1—1.20, édeskáposzta kg. telik. Lehet vidéki is. Barna Irén fe- csón. Somogyitelep II. u. 21'.
1.20—1.40, gomba (csiperke) lit. 2— hérnemükészitőmesler, Bocskai-u. 4. HASZNÁLT épületfa-, tégla, 3 m, sín12.50, egres 111- 1—1.20, rántani való FOZOMINDENES bejáróhelyet keres Vasak olcsón eladók. Délibáb-u. 63.
icsirke párja 7—8, kacsa (sovány) julius 15-re. Érdeklődni: vasárnap 8 ELADÓ háromajtós, tükrös-szekrény,
párja 15, tvuk párja 15—18 Ft, tojás órától 2-ig Szekeresné, Puskás-u. 27b. asztal, hat szék, slb. Özv. Marton Detírb. 50 fiilér, csöves kukorica drb. CIPÉSZSEGÉDEKET férfi és női sze- zjsőné, Zákány-utca 20.
60 fillér.
gesmunkára felveszek. Horváth, Kí- E(GY jiökarban lévő mély gyermekkocsi és egy sublód eladó. Hóbiáribasagyó-utca 3.
tttca 21.
MINDENES bentlakó-főzőnőt jó bizonyilványokkal felveszek. Bus páter- ELADÓ menyasszonynak alkalmas 2
d rh. príma, békebeli uj paplan, 1
utca 28.
Az »1í)47. évi szeszes ital forgalmi TANULÓNAK 18—18 éves jóravaló ti cveszőr-gy ap ju pléd és 1 Singer női
Illeték felszólamlási nizotlság tárgya- erős fiu felvétetik. Lázár sütöde. Sza- v arrógép. Francia-*. 25., udvarban.
lási ideje* és az »Általános kötelező badság-tér, Alsóváros.
100-as motorkerékpár eladó. Meglepatkányirtás* tárgyakra
vonatkozó
inthető délelőtt, hétköznapokon délrészletes hirdetmények megtokinlhe- MŰVÉSZETI vállalat keres 2-3'. ki- k
Jőmegjelenésü
hölgyet titán Ivatona-ulca 5., II. 6.
lők « halósági hirdetőtáblán, Bérház mondottan
Havi DAKARBAN lévő keményfa iralszekkapu alatt és Szeged városháza, I. vidéki üzletfelei látogatására.
i ény és íróasztal eladó. Megtekinthető
icinelet, bizottsági terem ajtaján. Lu'Dózsa György-ulea 14. Szuterén helyikiét} t. tanácsnok.
a d a s-v
é t e l
'stégben, altisztnél.
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ÉLELMISZERE.1
keiij
7" . .
vágottakból a-11 igjobbat kapja at UŰ"
gár élelmiszer*!} arnokban,
Mikszáth
Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsörendübb.
KERÉKPÁROSOK! Figyelem! Angsi
nyersguműagasi tó nfrá kapható W«
ra-utcaí karok pl'írósnár. Uvegef fos**1*
hozni.
300 FORINTOT adol annak, aid «sútörtök déliilán 3 órakor ellopott női
kerékpáromat visszajuttatja. Nyomravezető 100 forirtt jutalomban részesül.
Értesítést kérek Algyőn a Rákócziborozóba ,•
20.000 vályogot kivetésre átadnék sürgősen. Érdeklődni lehet Szécsi Szilveszter Feketeszél 182, Kunhalomnál.
MOST bizlosilsa vizsgáját! Középiskolást, elemistát előkészítek.
Óm:
Bakai-nüca 6.
KAR/VSZ-UTCAN megnyíló ui üzletHirdetmény. A magyar köztársaság
ULADó 2 szép fehér lakkozott szek- hez egyedülálló iparengedélyemhez
..átt%Mjb>- i 'énv. Imre-utca 3a., emelet.
kormányának 6510/1947. M. E. számú KL1BGG YC /IfMRW ¥T,
pénz£-3 társat keresek. Jelige >Egyült
rendelete szerint a bejelentési, illető- jy»get vesse*, Ajteraték • umortbwa. CARMEN opera, 15 lemezen Colum- dolgozhatunk*.
leg beszolgúllalási kötelesség elmu- Falus feri?««ftslefs Muats-aDBa m.,
eipés*
bia-gyártmány eladó. Bécsi-körut 31. BÁPiKÁNYl György modern
lasztása miatt nem lehet büntető- fadalmí templwmnái.
De:'ik
Ferenc-utca
25.
J
ÍALIGHASZNALT
48
basszusos
langó« nasszusos mngo BFH.VAIIOSI jőmenelclü üzletemet eleljárást indítani az ellen, aki az 1947. VENNÉK amerikai 36-37-es nyuj£v julius 10. napjáig a birtokában, tolt formájú fehér cipőt. Címet a ki-1 harmonika alkalmi áron eladó. Hege osorélném iiaícngedélyes üzletért a
üvegház, Kossuth Lajos-sugárul 9.
illetőleg rendelkezése alatt l ^ ő go- adóba kérek
lyós lőfegyvert és lőszert beszolgál- EGYTONNÁS tehergépkocsi Jó álla- \ JÓKAIIBAN lévő mély gyermekkocsi "nagykörút környékén! Cim a kiadóba*
tatja, söréles lőfegyvert és lőszert, pótban és 250-es NSU motorjterékpár ' ^ horganyzott fürdőkád alkalmi áron FELKÉREM a 147-es táborból hazaéirfteíett hadifoglyokat, hogy értesítsék
elad6
továbbá robbantószert, robbanóanya- riadó Centrál-garázs, Bocskav-utca
' S z e n t László-u. 3.
özv. Nagy Józsefnél a szegedi kengot és ily szer vagy anyag felhasz- PERZSABUNDÁT prima állapotba/h 400 széles kézi szövőszék
alkalmi derfonógyárban, Londoni-körut 3: Jónálására szolgáló készüléket beje- veszek készpénzért. Vlasich. Józsefnlé, áron eladó. Pulc-utca 13.
lenti. A bejelentést, illetőleg beszol- Berzsenyi-utca 1/b., I. em. 5.
| 1 8 0 hosszú tiszta, féregmentes derék - zsef fia nogyléléről.
láltalást rendőrkapitánysági székhe- UJ ablakok, ajtók, egy »Csepel* gyötr t- alj alkalmi áron eladó. Megtekinlhel.ő IPARI vásárból kimaradt hálószobabuloraifn rendkivüli olcsó árban áruyen a rendőrkapitányságnál, egyéb
gáztűzhely eladó. Újszeged, 2—3 óra között Dugonics-u. 28., em, sitom. Spilzer Sándor asztalosmester,
helyen a rendőrörsnél keli teljesíteni. mányu
11. ajtó,
Margit-utca 12.
Mindazok, akik az 1917. év julius 10. Bérkert-utea 43.
napja után bejelenlés. illetőleg enge- MAKKOSERDO-SOR 28. számú ház TELJESEN uj gyermek sportkocsi al- EGY üres szobát, magas alakra menybelso
része
eladó.
Értekezni
ott
Danfi
sürgősen
eladó.
Nem-eskaImi áron
dély nélkül tartanak birtokban fegyasszonyi ruhát keresek. Jelige: »Érlakács-utca 39.
vert, lőszert, vagy robbantószert, ille- Sándornénal.
demes*
.
ELADÓ
égypárevezós
csónak.
Meg-;
tőleg robbanóanyagot, bűntett miatt
! JóÁLLAPOTBAN lévő férfikcrél/pár IPAROMHOZ pénzestársat
keresek,
röglönitélő bíróság elé kerülnek. A tekinthető Báró Jósika-u. 31*
maga- kezeli pénzét. —
Müszerása
bűncselekmény miatt a rögtönitélő bí- 34 IIOLD föld elköltözés mfiatt ol-' elaelő. Apponyi-utca 25. I. em. 5.
el- előnyben. "Demokratikus nő*.
róság halálbüntetést, a legenyhébb csőn és sürgősen eladó. Érd. 2—fél 4 JóKARBAN lévő női kerékpár
esetekben pedig tíz évtől tizenöt évig óráig. műiden délután. Deák F . - u t c a adó. Hétvezér-utca 29.
VASÁRNAPI ebéd, hétköznapi áro*.
I FÉREGMENTES szép rekamié eladó Sülthusféle három! »Magyarfalu« étterjedhető fegyházbüntetést szabhat 22., I. emelet bal.
90
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hétfőtől
Klein,
Párisi-fcörut,
Marx-tér
ki. A kapitányság vezetője: IHezfakezdébe várom. Burkáné.
tokkal olcsón eladó. Kiss, Csongrádi- sarok
lussv Ferenc sk., r. vezérőrnagy.
HÁLÓSZOBABUTOR
áttybetétekktel, MÉRNÖKI cyániroda. Garantált cyásugárut 44
méjy nozás Bertalan Józsefnál. Maros-u. 15.
NAPONTA Pestre megyek. Bármfiféle villany-Ieszámolőóra, sötétkék
vállalunk
megbízatást vállalok. Érdeklődni Bat- gyermekkocsi, zsávoly férfiöltöny el- GÉPPEL tüzil'afürészelést
jutányosán. Nagy, Polgár-utca 1.
JÓKAIIBAN levő keményfaira'tszek-' adó. Honvéd-tér 3. I. om.
rény és íróasztal eladó. Megtekinthető E t A D ó férfikerékpár, rádió, férfi- és KÉZIKOCSI, 4 kerekű, hordók, tályna,
A volt haditengerészek figyelmebei Dózsa Gyorgy-ulca 14., a szuterén- n ő i c i p ö é s e g y e D e k . Kossuth Lpjos- létra, üvegezett irodafalak, redőnyös
íróasztalok, nagy munkaasztal, ládák,
A Vasutasok és Hajósok Szakszer- Í?. e ] y .í^™ n a z , f hsztnél.
sugárul 27., í. emelőt 1.
szénaprés, „lámpák, eladók. Szerény
vezete felhívja az összes volt haditengerészeket és folyamőröket, hogy ^ S ^ é S S S S f i S L
™
Slnger-rrógép é s > f ó f r i - kis bútorozott szoba kiadó. Berkesné,
ina/vasárnap, azaz 22-én délután tél utca 2/b boriűnce
.szerelés nerbeado, rézüst es 4 szék Dugonics-tér 11. I. 3.
14 órakor a szakszervezeti szókházban EGY jó á l l a p o C ' l e v ő strandkabin | eladó. Petőfi Sándor-^árut 1. I. em. VILLANY'-, lift-, dinamó- és moforlekercselés Tóth András villanyszer®(Kálvária-utca 10) saját érdekükbén nyugágy és asztallal és csónakos var-, *•• aJ10lőmcslernél, Füredi-utca 4.
megjelenni szíveskedjenek. Budapest- rógép riadó. Mikszáth Kálmán-utca
ről a vezetőség tartja meg az alakuló 12., emelet balra.
l a k á s
t
EMELETES húz 300 négyszögöl telekgyűlést.
„
JÓKAIIBAN levő keményfaágy sod- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kel eladó Rókuson. Érd.: Dózsa Gy.A Magánalkalmazottak Szakszerve
fír^lkcuínbejáratu
utca 7, házmesternél.
retének gyógyszerész-szakosztálya ju
modern villanygramofoú hang- maganyos férfinak.azonnal kiadó.Kos- SÜLDŐT 8—12 hónapost hizlalásra
pius 24-én, kedden délután fél 6 óra- EGY
keresek. Bus páter-utca 28.
kor taggyűlési lart a szakszervezeti szóróvalés lemezekkel együtt alkalmi suth Lajos-sugáriA 11.
székházban (Kálvária-utca 10). Meg- áron eladó. Megtekinthető Déry gép- ELCSERÉLNÉM pesti 2 szobás össz KERESEM szüleimet, Hemli Gézánét
üzlet Párisi Áruház mellett.
komfortos lakásomat hasonló szegedi- szül. Kolonics Anna, utoljára Szeged
jelenés kötelező.
ért
Érd :
- Szeged., Kígyó-utca 1. II. 5. Somogyilelep 17. utca lakott, aki tud
A Fodrászmunkások Szakszervezete ELADÓK: jókarban levő karikahajós értesiti tagjait, hogy ezenlul hivata- süllyeszthető Singer-varrógép, lisztes- SZOBA-KONYHÁS speizos lakásom el- róla, "értesítse ifj. Hemli Gézát, Kislos óráit minden kedden és pénteken láda és fürdőkád. Kossulh Lajos-su- cserélném Kolozsyárirtéri _ környékén tcmplomlanya, Rákosi Mátyás-u. 11.
hasonlóiért. Érd.: 4 órától Gyevi-sor 14
délután 6—8 óráig tartja a szakszer- gárut 11.
vezeti székházban. Ugyanakkor igény- 600 fix és jutalék. Jelentkezés hétfőn SZÉP lakásomat kert és jószágtarlásFelelős szerkesztő:
Dovehetők cipőtalputalványok és fél- 9— 11-ig Központi Tejivó és Étterem, sal átadom olyan egyénnek, aki költDR. FERENCZ LÁSZLÓ.
ségeimet meglériü. Jelige »Régibérün
áru utazási igazolványok is. Ezeket Somogyi-utca.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLU
tanoncok is igénybevehetik.
IIEKAMIÉT, fotelt,
kombináltszobát UTCAI háromszobás, komfortos lakáKiadja:
-."*>
A Kereskedelmi Alkalmazottak magánostól vennék. Antik sublótot is. som elcserélném 2 szobásért. Vitézutca
15,
^földszint.
& HÍRLAPKIADÓ KFT
Ajánlatok ármegjelelöléssel »Jó állaBÚTOROZOTT szoba kiadó
julius
A MUNKASSZÖVETKEZETNEK
potban* jeligére a kiadóba.
Szerkesztőség: Jókai-utca A.
Cím:
1. 3. 5. optikás távolságmérés Leica 1-től. fürdőszobahasziiálattal.
Telefon: 493 és J03, nyomdai wec*
rendszerű fényképezőgép eladó. Papp Széchenyi-tér 8. I. 8. ajtó.
kesztőség este 8 órától: 879
HELY'ÁROSBAN
üres
szobát
mellékheZoltán, Mikszáth Kálmán-u. 1.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 8.
EGY jó fejőskecske eladó-. Szatymaz- lyiségek hasznáálatávai keres házasérkezett, azonnal kapható.
pár. Cím a kiadóban.
utca 10
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