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Egy angol újságírónő nagyon cl•esodátkozolt. hogy Fejérmegyében az
egyszerű parasztemberek is tudják
• már, hogy m i az agrárolló, Horlhyék
alatt aligha hallott volna ilyesmit,
nem azért, hogy nem volt nagy különbség a gazda számára szükséges
iparcikkek drágasága és a buza alacsony ára közölt, hanem azért, mert
a csendőrök nem tűrték a politikát
u faluban.
Amit ma a falu az agrárollóról lud,
lazt- a demokráciának és ebben is elsősorban a Magyar Kommunista Pártnak köszönheti) Rákosi elvtárs volt
az első, aki röviddel a mult év augusztusában történt stabilizáció után
Felhívta az ország figyelmét a magas
ipari és
alacsony " mezőgazdasági
árakra.

a. IV. évi. 141. sz.

Az amerikai munkások
sztrájkkal
a ,rabszolg atörvény'" ellen
Hétfőn délután az Egyesült Államok szenátusa is megszavazta a
Hartley—Taft-féle
munkásel'enes
törvényt és pedig a, szükséges kétharmad többségnél nagyobb arányban: 68 szavazattal 25 ellenében. A
szavazás előtt mégegyszer felolvasták Truman üzenetét, melyben tiltakozik a törvény ellen s azt veszélyesnek nevezi. De nem lehet
hatása az olyan szónak,, amely mögött nem áll teljes, hátsógondo'atok nélküli meggyőződés Truman
már hozzájárult számos* a dolgozók érdekeit súlyosan sértő rendelethez (pl. az árel enőrzés megszüntetése)* s igy látható volt, hogy
az elnök szava nem lehet hatással
azokra, akik tudják* hogy titokban (?) velük érez.

köa&ollül*.

re emelkedett.
j
Az alabamai Birmingham Egyesült Acélmüvek munkásai kedden
kijelentenék a szervezeit munkásság 90 százaléka egy héten belül
sztrájkba lép, hogy tiltakozzék a
Truman-vétónak a kongresszuson
történt leszavazása ellen és uj mun
kástörvény megszavazása
ellen.
Pennsylvaniában és
"Virginiában
19.000 bányász lépett sztrájkba és
34 bánva állt le. A sztrájk számitások szerint napi 100.000 tonna széntermelés kiesését jelenti.

Az amerikaiak
németországi politikájának
eredménye

Úgyszintén pártunk volt az, amely
kiáltott a ocszolgállatások kérdésében is. Rákosi qjvtárs Pünkösdkor
Az amerikai megszálló csapatok
a következőket mondta:
németországi politikája már szá»Ha mégis közepes termés esetén
mos éles kritikát váltott ki a vilesz beszolgáltatás, akkor mi azl
lágsajtóban. Ez a politika meghozJavasoljuk, hogy 15 holdon felüli
ta a maga gyümölcseit: a gazdagazdánál legyen' csak beszolgáltatás,
sági összeomlást, az összeesküvést,
n 15 holdon'aluliakat pedig mentesiEzzel szemben a tiltakozó ponémet
leni kell alóla.« Ugyanakkor köve- litikai sztrájkok sora tört ki az stb. Most ííasseiben egy
jobboldalt politikai párt rnega'akilelte a dézsma megszüntetését is.
USA-ban. 22 bányát be kellett zár- tására kértek engedélyt az ameriA MKP a népnek lett igéretót ez-1
kai katonai kormányzattól, mclv
luttal is beváltotta. Pártunk és a pa-g ni. A szakszervezeti vezetők kije- párt Németországot monarchiává
rasztság súlyos követelése a háromH lentenék, hogv a sztrájkokat fo- akarja kiépíteni, a gyászos emlékű
súlyos kérdésben most teljesüli. A kozni fogják és soha nem nyugszaHohenzollcrn családdal élén.
Gazdasági Főtanács a napokban a fi
nak
bele
a
törvénybe.
A
sztrájkolöbbi kormányzó párt egyöntetű hoz-Az amerikai katonai kormányzat
lájárulásával valamennyi 15 holdon lok száma kedd délelőtt 200 ezer- nem engedte meg a kétmunkáspárt
idilli paraszlnirlokost metesitelle a
beszolgáltatás alól. Azonkívül eltörölte a dézsmát és megállapította az
uj búzaárat. Az uj gabonaár kérdésében nem a demagógia álláspontja érvényesült, a 125—300 forinlos búzaár lehetetlen Ígérete és ujabb inflációra való spekulálás, hanem a józan
belátás kcrekeoelt felül. A 00. illetve
80 forintos búzaár megállapításánál
A város tanácsának keddi ülésén ötezer talpfát tudtak vásárolni és toa magyar demokrácia elment a legszélsőkig a parasztság megsegítésében. a jövő évi költségvetést tárgyalták. vábbi tízezer leszállítása folyamatSikerült olyan megoldási
találni, |Róna Béla pénzügyi tanácsnok be- ban van.
amely mellett a kenyér ára, a mun- jelentette a hétfőn lezajlott pártközi
A továbbiakban több kisebb jelenkás kenyere ínég nem drágul meg, értekezlet határozatát. Ezen a Magyar tőségű ügyet tárgyalt a lanáds. A kiviszont a parasztság is megtalálja a Kommunista Part a mezőgazdaság segítő hely pénzszedőknek husz-husz
maga számítását. A 100 százalékos megsegítésére és különböző városi 1 ve-forint pótdíjat szavaztak meg. Az
áremelés mellett is minden erővel rőháza sokra külön összeg felvételéi iparoslanonciSKoIa tanárainak óradiazon leszünk, hogy az árak egyen- javasolta. Hasonló javaslattal állt elő ját négy forinlDan állapitolták meg.
súlyát továbbra is megtartsuk és meg- a Szociáldemokrata Párt is és a két Dr. Antalffy György 11. polgármester
javaslatot összeegyeztetve közös elő- be jelen lelte, hogy ezentúl a nagykörvédjük a stabilizációt.
terjesztést készítettek.
úton kivül .is megindul a háziszemét
A kétfajta búzaár a dolgozó pa-1
A mezőgazdáság fejlesztésére 150 rendszeres elszállítása. Ennek diját
"ycsfés-l
rasztság soraiban általános tíely
egyelőre tiázankint egy forintban álsel találkozik. A rendelet szerint 00
ezer forintot kíván fordítani a két lapították meg. Dr. fölcséry László
íorinl lesz a beszolgáltatott gabona
munkáspárt.
tanácsnok 252 ezer forint kiutalását
ára, viszont az állam 80 forintért
kérte közellátási célokra és a KözSomogyi
Imre
gazdasági
tanácsnok
bevesz ál minden olyan gabonát, amely
ségi Élelmiszerüzem költségeire. A
a beszolgáltatáson kivül forgalomba jelentette, hogy ezt az összeget a tanács elvileg hozzájárult és ennek
kerül. Ez azt jclenLi, hogv az összes kisvasút kölcsönözni tudja. A gazda- alapján utasítják a számvevőséget a
15 holdon aluli parasztbír tokosok s sági vasútnak ugyanis Cz nem jelen- megfelelő fedezet előteremtésére. Doide tartoznak az összes törpebirto- tene most megterhelést. mert eddigi bay tanácsnok előterjesztésére Aignerkosok, ujgazdák, de a kőzépparasz- jól jövedelmező működésével máris
ítok is — parasztságunknak 95 százaléka — a magasabb, 80 forinlos
éral kapja majd eladott búzájáért.
utam tanulsága:
Éz azl is jelenli, nogy a paraszti Külföldi
birtokosok 95 százalékánál az agrár-;
Olló egyévi szenvedés után elsősorban
nz MKP harcának eredményeként érőkén összeszűkült. A fennmaradó 5 szúSzakasits
Árpád
ealéknál is jelentősen összébb csukó- — mondotta
dik.
Szakasils Árpád, a Szociáldemokrata sik tanulság az, nogy ebben az orGazdatársadalmunk számára az üj Párt főtitkára külföldi útjáról foly- szágban minden valóban demokratikus
gabonaárak- megnyílói Iák annak az út- tatott beszélgetése során többek kő- erőt össze kell fogni a demokrácia védelméért és az ország épitéséért. Párját, hogv végre jövedelmezővé lehesse zött ezeket mondotta:
— Külfölui utam egyik nagyon fon- tunknak az a feladata, nogy a magyar
gazdálkodását. A százszázalékos áremelés lehetővé teszi, hogy most már tos tanulsága, hogy amikor roppant külpolitika irányításában a legnagyobb
bevételt is tucjjon kimutatni, amiből erők mérkőznek egymással, a kis meg- sulival vegyen részt és a világ minden
telik gazdasági felszerelésre, rúnára lépett Magyarországnak anélkül, hogy szocialista pártjával a legszorosabb
s minden bizonnyal könyvre, újságra a nyugati, * valóban demokratikus né- baráti kapcsolatokat tartsa fenn. Szo— egy kis kuliurára is. Földműves pekkel a Icgcseiíélyeob mértékben rosan együtt kell dolgozni a Kommunépünk a jó gabonaárakkal, a kiadós meglazítaná kapcsolatait, még szoro- nista Párttal, de természetesen a leg•juniusi esőzések után, a megjavult sabban kell felzárkóznia a Szovjet- teljesebb egyenjogúság alapján. A Szoterméskilátások mellett most márnyu-j unió mellé és keresni kell a szomszéd ciáldemokrata Pártra most történelmi
godtan néz az aratás, az uj termés! népek barátságát. Ez egvszcrsmind feladatok várnak, amelyeket csak mint
hékepolitikánas is a legjobb. A má- erős és egyetemes párt tud elvégezni.
s a hároméves terv elé.

tiltakoznak

egybeolvadását. Ezt bizonyára meg
fogja engedni,...

A szovjet nyilatkozat visszhangja a virá fauöfóbtn
A világsajtó egyhangúan
nagy
örömmel fogadta a szovjet jegyzéket, mely bejelentette,
hogy
a
Szovjetunió résztvesz a Marshallterv megvitatására összehivott háromhatalmi értekezleten. A brit és
francia nemzetgyűlés fel ál va, élénk
tapssal fogadta a bejelentést. A 1'
Humanité kedden azt irta:
«A
Szovjetunió-részvétele a konferencián biztosítja .hogy Európa egvenjogu'_ tárgyalófélként
léphet fel
Amerikával szemben.«
A konferencia helyét cs idejét
illetőleg e'fogadták Mololov javaslatát, mint ezt Pelerson moszkvai
brit ügyvivő és a francia ügyvivő
is közölték Molotovval. A konferencia tehát pénteken kezdődik meg
Parisban. Londoni jelenlcs
szerint Bevint főbb szakértő kiséri el.
Bevin szándéka, hogy olyan formulát találjanak* m e y az érdekelt
országok összességét magába foglalja. Az a hir járja, hogy a brit
kormány indítványozni fogja; von
ják be a tanácskozásba mindazokat* pielyeket a kérdés érinl.tf
P. G.

£ munkáspártok javaslatára 150 ezer forintot fordítana:',

a szegedi mezőgazdaság fejlesztésére
telepen ós « József-telepen nyári napközi otthont létesítenek.
A tanácsülés után a város jogügyi
és pénzügyi Bizottsága tartott filest.
Ezen ugyancsak Róna Béla tanácsnok
terjesztette elő a munkáspártok javaslatát a költségvetéssel kapcsolatban.
Általánosságuan elfogadta a bizottság
az előterjesztést, majd a javaslat és
a költségvetés részletes megtárgyalására került sor. Ennek során' "több
hozzászólás hangzott el. A munkáspártok javaslata már a bizottsági ülésen
eredményre vezetett, mert a mezőgazdaság megsegítésére irányuló 150
ezer forintot sikerül bevenni az uj
költségvetésbe. A megró szét ések után
egyébként az előző napi párlközi tanácskozások szellemében hozta meg
döntését a bizottság. Az. uj költségvetés végleges megtárgyalására a pénteki közgyűlésen kerül sor.

Még szorosabban Arafási szünet a néncrerében
(Budapest, junius 23) Dr. Hajdú
kell felzárkózni a Szovjetunió mellé István áttelepítési kormánybiztos Pozsonyból visszaérkezett Budapestre *
kétnapos lárgyalasairől. amelyeket a
lakosságcsere kérdésében
illetékek
csehszlovák körökkel folytatott. A
tárgyalások során kölcsönösen megállapították az e'ddig áttelepittettek
számát é€ kicserélték tapasztalataikat,
hogy azokat a lakosságcsere további
folyamán hasznosíthassák. A tárgyalásokon újra felvetették az aratási
szünet kérdését. Ebben a kérdésben
a két kormány a legközelebbi tárgyalások során fog dönteni. A pozsonyi
tanácskozások
szívélyes légköriieoi
folytak.

Szerda, 1947 junius 25.

Megkezdte a nemzetgyűlés
a békeszerződés becikkelyezéséről
törvényjavaslat
vitáját
A nemzetgyűlés) keddi ülését Kéthly nép végre olyan politikát folytathat,
.Anna alelnök 10 óra 30 perckor amely erdekeinek megfelelő Ezután
csak olyan vezetőségei akarunk, akik
nyitotta meg.
Faragó László, az összeférnetetLen- nem elnyomói a náborusujlolta népségi bizottság előadója beterjesztette nek. Olyan népet akarunk, amely
a bizottság jelentésót a különböző megérti vezetőit és követi őket. A
békeszerződés is kikötötte, hogy bizmcntelnű ügyekről.
Sári Ignác, a pénzügyi bizottság tositani kell minden "ember szamára
előadója előterjesztette a 'pénzügyi és egyformán az elidegeníthetetlen emigazságügyi nizollság jelentését a szov- beri jogokai és a felelemnélküli élejet katonák emlékmüveinek és a "hősi tet. A törvényjavaslatot pártja nevéhalottak sírjának kegyeletes gondozá- ben elfogadja.
sáról szóló törvényjavaslatról.
Kéthly Anna, a Szociáldemokrata
A nemzetgyűlés ezután megkezdte Párt vezérszónoka hangsúlyozta, hogy
n békeszerződés becikkelyezés érői a békeszerződés vizsgálatánál mindenekelőtt figyelembe kell venni anszóló törvényjavaslat vitáját.
Posta László, a Kisgazdapárt ve- nak előnyeit és vizsgálni kell azt,
zérszónoka Hangsúlyozta, hogy a béke- hogy mi okozta a háborút. Ez a.hászerződés elbírálásánál 1a józanság és ború elsősorban a kapitalista rendtárgyilagosság alapjaira kell helyez- szer háborúja volt, a kapitalizmus
kedni. Az elmúlt rendszer klikk-érde- önmagában hordja a háború csiráját.
keket kövelelt, végzetes politikája A Szociáldemokrata Párt e két világokozta a mai súlyos helyzetet és oz- háború közötti időnen elszántan hareel a politikával a Független Kis-, colt ez ellen a rendszer ellen. A
gazdapárt mindig erősen szemben- magyar dolgozók túlnyomó többsége
állt. Most szabadultunk fel véglege- szembeszállt ezzel a politikával, de
sen az. elnyomás alól és a magyar |szervezetlenségük következtében nem

szóló

HÍREK
n a p i r e n d

Szerda, junius 25.
Nemzeti Szinház: Fél 8 órakörs
tudlak kellő mértékben
kifejlődni.
Amikor ezt a békeszerződést 'beciik- Rigolelto Slirbey-vel.
kelyezzük, akikor nemcsak a megsérSzéchenyi Filmszínház: fél 54 fél 73
tett országokat fizetjük ki, de kifi- fél 9: Szerelmi házasság.
zetjük saját uralkodó osztályunkat is.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
Nincs egymással többé számadásunk Katja.
és igy kivonulhatnak az ország éleKorzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
téből.
Tokiói küldetés.
Ezzel a békeszerződéssel uj éleMuzeum: Zárva.
tet kezdünk. A magyar nép kiSomogyi könyvtár: Nyitva 9— 7-tg.
nyújtja kezét szomszédai feé és
bizalma! kér- bizalomért, meri a Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—7-lg,
majyar köztársaság nem jelent
fenyegetést számukra.
S?.ol«ólaios gyógyszertárak:
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárut!
A nagynatalmaktól pedig azt kérjük,
hogy segítsék meg az országot demo- 59. sz., Nyilassy A. örök. K. Bakratikus újjáépítő munkájában. A tör- komé: Római-körut 22. sz., »Szen£
vényjavaslatot pártja nevében elfo- István* gyógyszertár K. Tichy Béla:
Mátyás-tér 4. sz., Frankó Andor: Dugadja
gonics-tér 1. szám.
Farkas Ferenc, a Parasztpárt kijelölt szónoka nem volt jelen, az elnök
törölte.
— I d őjárás jelentés. Várható időSulyok Dezső® (Szabadságpárt) lcije- járás szerda estig: Mérsékelt észalerlelte, hogy pártja a törvényjavas- ki, északkeleti szél, felhő átvonulások, többfelé záporeső, zivatar,
latot elfogadja.
a hőmérséklet alig változik.

— Kecskeméti tanács tárgya) Szegeden. Kedden kezdődött L á n g
György volt szegedi lakos ügyének
tárgyalása a szegedi törvényszéken.
Simáiról Józsefet a szegedi Nem
Mint emlékezetes, Láng elfogultzeti Színház ismprt operaénckését
sági kifogást adott be s az igazságkedden délután 5 lóra tájban/ feleséÜgyminiszter kecskeméti tanácsot
Igével motorkerékpár baleset érlc.
Hétfőn este a gyorsvonattal Nádi János Temerin, Kiss Ferenc Tápai
jelölt ki az ügy tárgyalására, ami
A Vásárhelyi-sugáruton ,a Gedőnál Dezső Szeged, Korona utca 1. rét 133.
előreláthatólag több napot
vesz
beleszaladlak egy arra haladó ío- Makovics István Szeged, SomogyiAz MNDSz és a szegedi hadifovaskocsiba. Simándi fején és lábán telep 34 utca, ördög István Királv- golyszolgálat kezdeményezésére a igénybe.
. '
szenvedett sérüléseket.
Felesége halom és Fehér Ferenc Kisktindo- következők juttatlak adományokat
— A kereskedelmi Ieányiskoláa hátsó ülésről zuhant az úttestre rozsmai lakosok érkeztek meg ha a
hazatérő
hadifoglyainknak:
ós olyan szerencsétlenül esett, hogy difogságból Szegedre. Kedden egész MNDSz élelmet,. Palzauér cég 20 sók a Balatonról üdvözölték a po eltört a jobb lába. Mind a kellőjü- napon át érkeztek Debrecenből ha- ezer almavizet, 20 ezer ásványvíz gármesterl. Megírtuk, hogy a váket a sebészeti klinikára szállítot- difoglyok. Valamennyien egészsé- Sándor Béla vendéglős bort, Tóth rosi kereskedelmi leányiskola most
ták a mentők. Simándi azóta a la- gesek voltak és még a keddi napon Mihály élelmet ,Dénes Leóné ciga- érettségizett növendékei részére Dékásán fekszik, Simándinét azonban hazaérkeztek otthonukba. Névso- rettát, Frischman Sándor élelmet. nes Leó polgármester autót borendelkezésre,
hogy az
a délután folyamán megkel etl ope- ruk a következő: Börcsök István Szentirmai Lajosné élelmet. Sze- csátott
érettségi
után
balalonkörüli
nyararálni.
Szentmihálytelek, Biró
Sándor gedi Vöröskereszt cigarettát.
láson, vehessenek részt. A hálás kisA szerencsétlenség okának kide- Szirbik Antal Makó: Szatmári Milányok most Keszthelyről és Hévizrítésére a rendőrség nyomozást in- hály Szeged, öthalom utca 1/b.
Kétezer hadifogoly
fürdőről küldtek üdvözletet a polditott.
Dési István Csongrád, Németh Miünnepélyes búcsúztatása gármesternek és ismételten köszöhály Szeged, Bihari utca 24., Kálnetüket fejezik ki, liogy lehetővé
Máramarosszigeten
mán Vilmos Szeged, Tápai utca 50.
tette
számukra a kellemes nyaraMegalakult
Duskin József Szeged, Holló utca
A népjóléti minisztérium állandó
Früstök hizottsága megérkezett Máramaros lást. Egyben üdvözletet küldtek dr.
a Bolyait
matematikus 3.,. Imre János Makó.
György Szeged, Kossuth Lajos su- szigetre és megkezdte működését. Mihályfy László polgármesteri tittársulat
Szegeden
gárut 50, Gyuris Ferenc Atokhá- A szovjet tábor parancsnoka a) leg- kárnak is, aki szintén segítségükre
Az Ady-téri egyetem Bolyai-in- za ,Vass Dezső Szeged, Kisfaludi nagyobb előzékenységgjel segít a bi- volt az utazás előkészítésénél.
tézetében szombaton délután Sze- utca 6., Pap Anial Szeged. Csóka zottságnak, hogy hadifoglyaink mi6 R A T, É K S Z E R T
ged matematikusai ülést tartottak, utca 2., Terhes István Tápéi Szendnél
előbb
hazatérhessenek.
Junius
legmagasabb érőn vásáról
amelyen megjeleni a Szegeden tar- rei József Szegett, Somogvilelep 2!
DRIJCKER, Széchenyi-lér 9.
tózkodó dr. Alexhs György kul- utca. Genge András Apátfalva, Lind 22-én a leningrádi körzetből 1900
hadifogoly érkezett a máramaros
•tuszállamtitkár is. Az ülésen e'nökszigeti
táborba. Ugyanaznap este
— Munka után jólesik
szórakolő dr. Szökefalvy Gyula egyetemi
elindult Debrecenbe 2000 hadifo zás. Az ósomogyilelepi MaDISz metanár elmondotta ,hogy régi kí— Kcrekpárszcrenrséttcnséj. Ked- goly, köztük 60 liszt és 100 munkazítlábas
labdarugói
szerepelvánságnak akarnak eleget
tenni
den délelőtt 10 óra tájban Kovács Ist- szolgálatos. Délután 4-kor a hadi- tek
a mezitLábas
mérkőzéseamikor Szegeden matematikus társulatot hívnak éleire. Dr. Kalmár ván, Juhász Gyula-utca 14: szám alatti fogoly tábor területéit a szovjet tá- ken a legeredményesebben. Somoindult
László egyetemi tanár a társulat lakos kerékpárral elütötte Csóka bor parancsnokság ünnepélyesen gyitelcp három csapattal
hazatérő a bajnokságban. Ezenkívül a telepiföladatait és céljait
ismertette, Györgyné, Felsőtiszapart 10. szám búcsúztatta a hazájába
egyben rámulatott arra, hogy ép- alatti ^lakost. Csókánét comblöréssel a 2000 hadifoglyot. A hadifoglyok lel- ek a rohammunkák terén is kiválót
pen azért van ennek
Szegeden sebészeti klinikára szállították. Az
kesen ünnepelték Szlálin generá nyújtottak a közelmúltban. Igy legigen nagy jelentősége, mert itt van ügyl>en nyomozás indult.
lisszimuszt, Rákósi Mátyás minisz- utóbb a templom elölt parkírozták
az ország legnagyobb matematikus
terelnökhelyettest és a Demokra- á parkot és a MaDISz lányok locsolják a beültetett 780 palántát.
szakkönyviára. Hangsúlyozta, hogv
— Az izr. általános iskola évzáró tikus Nöszövetséget.
A jó munka után szórakoznak1 is a
a tudományos szempontokon tul a ünnepe junius 26-án, csütörtökön
MaDISz-isták. Szombaton este bátársulat célja 1csz a matematika és d. e. 9 órakor a régi templomban.
lát rendeztek az l-es utcában a
a vele kapcsolatos tudományágak Iskolánk szülőközönségét és baráDobó-fétc vendéglőben. A bálon a
népszerűsítése is. Ezután dr. Gál tait szívesen látjuk.
határrendőrség zenekara játszott.
István egyetemi gyakornok
az
alapszabályokat ismertette,
majd
x Nyári gyoinorronlásnál Ferenc
H A f i G i i i a l f viszonteladóknak
egyhangú lelkesedéssel a nagyszáMély fájdalommal tudatjuk,
József
keserüvizet.
retffCUÍOiC l e g o l c s ó b b a n
m ú jelenlévő megalakította a Bohogy forrón szeretett felesélyay matematikai társulatot és meg— Villámsujtolt ember a klinigein,
választotta a tisztikart.
kán. Az elmúlt éjszaka SándorSÁNDOR FERENCNÉ
• r n y tiihály u 8— Teleion 1-61 falva fölött vihar vonult keresztül
Elnök: dr. Rédejr László egyesz. Sándor Teréz
s a sürü villámcsapások elta'álták
temi tanár, főtitkár dr.
Kalmár
Balogh Mihály sándorfalvi lakost,
junius 2í-én rövid szenvedés
László egyetemi tanár lett. A diszután elhalt.
akinek teste egyharmad részét II.
clnöki tisztet dr. Szőkcfalvv Nagy
Temetése 26-án délután 5
és III. fokú égési sebek borítják.
Gyula egyetemi tanár válla'ta el.
órakor lesz a gyevi temető raAzonnal beszálLLtollák a bőrgyófelkérik továbbá dr. Fejér Lipót
vatalozójából.
gyászati klinikára. Itt a fájdalmakés Riesz Frigyes budapesti egyeGyászmise 26-án reggel 8
tól elvesztette eszméletét. A súlyoórakor az ujszegedi templomtemi tanárokat, valamint dr. Egersan sérült Balogh Mihály á'lap'ota
ban.
váry Jenő műegyetemi tanárt. Aléletveszélyes.
Férje, Sándor Ferenc kertész
elnökök: dr. Alexi ts György kulÚjszeged
és
lestvérei.
a
tuszállamtitkár és dr. Szökefalvy
Amatőrmunkak gondos kidolgozását vállalja
Nagy Béla főiskolai tanár lelt.
11
koxó-fotó

Motoros balesei
érte Sintándi lózsef opera
énekest és feleségét
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MATEOSZ fuvarfelvétel Rajcsi-Zsilinszky-utca 13. — Telefon: 828.
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x Bélyeggyűjtő Egyesület tagjai
vasárnapi összejövetelükön okvetlenül jelenjenek meg. Elnökség.

Szerda, 1947 junius 25.

&SLMAGYAHORSZAG

főn utaznak Pécsre
Látogatás a Lippai fürésztelepen, ahol azH é tárvaház
növendékei
a dolgozók felismerték: meiyik
pártban

van

Megírtuk! hogy Dénes Leó polgármester és Dobay Pál népjóléti
tanácsnok kérésére Pécs városa ötven szegedi árvaházi gyermeket lát
Vendégül három heti nyaralásra.
Az előkészületeket már megtették
a kisgyermekek utazásához és hétemelkednek, mig a kereset alacso- főn útnak is indilják őket Pécsre.
nyan marad. A dolgozók szigorúsá- Dobay tanácsnoknak sikerült még
got várnak az illetékes hatóságok- elintéznie azt is, hogy pécsi nyatól.
VaLásuk után a főváros vendégeként!
A kazánházban ragyogó tiszta- töltsenek néhány napot budapesságot találunk. Megtekintjük még' ten Ez különösen nagy örömet
a gépműhelyt és a munkások öltö- okoz a gyermekeknek, mert sokan
zőjét. Mosdó és szekrények nin- vannak köztük olyanok ,akik egycsenek. Az üzemi bizottság tervbe általán nem is voltak még Szegevette, még ebben az évben lűdeg den kivül sehol az országban.
melegvizes zuhanyozót létesít.'

a helyük

Zuhogó eső kerekedik, amikor teljesítmény bérrendszerben dolgoz
kiórülnk a Lippai fürésztelep elé. A nak a munkások, azonban a nor
Tiszaparttól hosszan vontató húzó- mát magasan állapították meg
dik a kerítéssel körülvett telek szé- Ugyanis a hazai fenyőkkel jóval
léig. A sáros udvaron keresztül- lassabban megy a termelés és igy
megyünk a telek közepén álló épü- az elmúlt hét folyamán a szakszerlet felé, ahol é'es, sivitó hangon vezeltel együtt újból megál'apitot
dolgoznak a gőzfiirészek.
tuk a normát. Számitásunk szerint
Lelkik József elvtárs, az üzemi ez 20 forinttal emeli a munkások
bizottság elnöke vezet végig ben- hetikeresetét.
ttünken a telepen.
Bulik István gépmunkás* közép
— Most mind az öt; gőzfiirészünk termetű, izmos férfi.
dolgozik — mondja. — Sikerült az
Beszélgettünk még Tarabán La— A dolgozók joggal kifogásolják
karátos arany karira Jegyidőben nyolcvan főre emelni a — mondja cigarettasodrás közben josnó elvtárssal* az üzemi pártszergyűrűk, sportgyörűk. i—a
dolgozók létszámát. A gőzgépeknél — hogy az árak egyre
vezet
titkárával.
inkább
Ezüst evöszerek 6 és 12
— A Lippai fürésztelep dolgozóiszemélyre való díszes toknak 90 százaléka kommunista —
ban, raktárról
azonnal
á l l a m o s i í á s
e r e d m é n y e : mondja büszkén. Nálunk a munkászántható, feltűnő olcsó
sok felismerték, hogy melyik párt
árban. Ora-, ékszerjavitás
képviseli legkövetkezetesebben
a
dolgozók érdekét. A
munkások
A* államosított szénbányák bányá- Ez azt jelenti, hogy aa ország teljes nemcsak fizető tagjai a pártnak
szai junius első 10 napján megnalad- szénszükségleiének fedezéséhez mind- hanem lelkesen résztvesznek a párt
táfc Í938 iuniusának első 10 munka- össze 9 millió métermázsa szén be- különböző megmozdulásain, gyűlé- teás, ékszeréi*, Szeged, Klaszil-tér B.
napián elért teljesítményt. Akkor hozatalára van szükség. Ugyanakkor sein. A fiatalok most kulturgárdát
®5.447 vagon, most 26.745 vagon sze- nagy gondot fordít az államositott létesítenek és módot keresnek arra
net termeltek a oánvászok. Az idei szénbányák vezetősége a bányamun- hogy megszerettessék mindenkivel Értekezletet tartanak
termelés 80 millió métermázsa szénre kásság életszínvonalának emelésére
lehető, ami á mult évivel szemben Tatabányán julius Lén 100 bánvász- a szellemi és testi művelődést.
a szegedi forgalmiadó
25.9 százalékos emelkedést jelent. A lakás építését kezdik meg. A lakáUtunk végén az üzemi bizottság
közösségek vezetői
bányák önfelhasználására szükséges sokat központi fűtéssel, villanyvilá- helyiségében beszéltünk a gyár terszénmennyiség levonása után 64 millió gítással, villanytüznellyel, fürdőszoba
A
kereskedelmi
és iparkamara
melési problémáiról. Azeőtt felvimétermázsa szén kerül .fogyasztásra. val és parkettel látják eí.
felkéri
a
szegedi
forgalmiadóközösdékről kaplak nagymennyiségű fát.
amelyet a Tiszán úsztattak le Sze- ségek vezetőit, hogy junius hó 25én, szerdán délután. 5 lórakört a kaA v a t á s i ünnepsége! renáesfek J o b b o l d a l i moasarchista t e r r o r gedig, most Pécs környékéről és mara közgyűlési termében tartanSzentgotthárdról kap az üzem ha
dühöng Görögországban
a szegeái cserkészleányok
zai fenyőt. A magasra szabott szál- dó értekezleten" megjelenni szíveslítási
költségek
megnehezítik a kedjenek. Az értekezlet tárgya a
(Belgrád, junius 24.) A Tanjug
A szegedi Cserkészleány Körzet
utasításának
deszkák, lécek és oszlopok készí- pénzügyminiszter
vasárnap este nagyszámú érdek- athéni tudósítása szerint a görög
megbeszélése lesz. Az utasilás szetését.
A
gyár
főleg
Szeged
és
körhatóságok terrorja
lődő közönség glőtt műsorral egy- monarchista
rint az adóközösségi megállapodábekötött avatási ünnepélyt rende- napról-napra nő, a rögtönitélő bí- nyékére szállít épületfákat.
sok csak ugy köthetők meg* ha
zett az alsóvárosi
kultúrházban róságok megfeszített munkával műKözel két órai ott tartózkodás az
adóközösségek
tagjaik for
KovácsJcs Józsefnó országos ellen- ködnek .Maximosz miniszterelnök után elbucsuztunk az elvtársaktól, galmáról minden hónacp 15-ig). jeőrző és Czakó Ilona körzetvezető egy sajtónyilatkozatban kijelenteta hétköznapok
kemény lentést tesznek és amennyiben a
több* mint félszáz cserkészleányt t a hogy a volt ELASz-tagokkal akik
forgalom emelkedése a 20 százaavatott föl — köztükja kis < tündér- együtt 700 személyt Ítéltek h a l á r a munkájában megtanulják* hogyan lékot meghaladja, akkor a különkéket* — meleghangulatu ünnep- mint az állam efenségeit* mert kell dolgoznia egy
kommunista bözetet az adóközösségnek pótlóség keretében. Az avatás után az 1944-ben résztvettek a monarchis- üzemi pártszervezetnek.
K. I.1 lag bo kell fizetniök.
iparostanonciskola, a Margit-utcai .lák elleni harcokban.
polgári, a belvárosi álta'ános iskola, az állami leánygimnázium és a
kereskedelmi leányiskola cserkészEPénznyomda
csapata változatos, vidám műsor- e g y v e n d é g l ő p i n c é i é b e n
ral szórakoztatta a megjelenteket.
A nyírbátori renttőrség letartóztatta
Különösen örömmel
emlékezünk
meg a Margit-utcai polgári leány- Csorba Gergely 36 éves ácsmestert,
(Moszkva, junius 24) A moszkvai be a nemzetközi egyezményeket. A
aki egy vendéglő pincéjében 100 focserkészeiről, akik Molnár Zsuzsa rintosokat
namisitott. A rendőrségen rádió munkatársa párhuzamot vont szovjet rádió ezzel' kapcsolatban emcserkésztiszt ügyes betanításában beismerte, hogy eredeti neve Demeter Petkov bolgár ellenzéki vezér és Nagy lékeztetett a krimi deklarációra, amely
Vencel, de már töob más néven is Ferenc vol t miniszterelnök kőzött. Rá- leszögezi, hogy a felszabadított népek
népi jelenetekkel, népbal'adákkal. szct
arra, hogy mindketten a re- nemzeti és gazdasági életét ugy kell
népi táncokkal váltottak ki nagv
TP elt - Romániából szökött Magyar- mutatott
akciót képviselték és nogy a nemzet- átalakítani, hogy a nácizmus és faországra,
ott
ugyancsak
pénzhamisi
Sikert. Sok tapsot kaptak a többi tásért körözlek. Lakásán 11 darab fé- közi reakció mindkeltőjüknek védclsizmus utolsó maradványait is mégszereplők iis a jólsikerült cserkész- ligkész 100 forintost találtak. Hamitréfákért. Szécsi Gabriella talpra- sítványai meglehetősen sikerülteknek S c s o f a f i r r S i d ^ a í f ' S í semmisíthessék és hogy a népek saját
esett konferálását is hálásan fo- mondhatók. Demetert átadták a deb- vádolta meg Keleteurópa demokrati- akaratuknak megfelelő demokratikus
kus kormányait, hogy nem tartják inlézménveket teremthessenek.
receni törvényszéknek.
gadta a közönség.
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FISCHER

A nemzetközi reakció dolgozott
Nagy Ferenc politikája mögött

M
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Kiemelik a Tiszából
az első nagy hídroncsot

Több, mint egy hete megfeszített, nehéz munka folyik a felrobbantott közúti hid egyik 40—50 méter hosszú, nagy ivszerkezeli részének a Tiszából való kiemelésén.

Belvárosi - mozi
Telefon: 6—25.
Ma, szerdán utoljára

DAN4ELLE DARRíEUX
gyönyörű filmje:

K ATJ A
Holnaptól

NINCS IDŐM
SZERELEMRE l

I

CLAUDETTE

COLBERT

ragyogó vígjátéka.

Előadások: fél 5, fél 7 és fél 9.

Haláltól

még

cigány

sem

tud topni

Csömör Etelka szegedi cágányasz- j lopni a cigánynő, aki balszerencséjét
1
A roncsról az iszapot már sikerült szonynak a piacon feltűnt egy asz- a károsult nevének tudja be. Gyorsiteljesen letisztitahi búvármunkával szony, aki kosarában tartotta pénz- t o t t e]j/;r,;s gorán szerdán mar biróés robbantásokkal, úgyhogy most- tárcájál és követte. Megfigyelte, hogy i ^ e l ó ámtják a póruljárt cigánym á r három hajóról és parti jár- nagyobiTcimletü pénzzel fizetett min-1! a s s z o n yt.
mokról maga a kiemelés folyik. denütt s most már melléje szegődött,
Kedden a vasúti hid felöli gya- amikor egy Tisza bajos-köruLi textilT,efon
üzletbe tért vásárolni. Mialatt az asz- X O R Z O - M O Z I
624
logjáró részt m á r sikerült a viz
szony az árut nézegette, a cigánynő
színéig fölemelni. Előreláthatóan a
Csütörtöktől
melléje állt, kétszer meglökte, igy
mai nap folyamán az egész nagy
az asszony a kosarát leejtette, amit
roncsot teljesen a viz szine fölé rögtön felvett s csak a kereskedő
emelik. Utána nyomban megkezdő- figyelmeztetésére tünt fel, hogy pénzA Magyar Rádió országoshiru
dik szétvágása „szétszedése és a tárcája, amelyben 1000 forint készcsalogánya
alkatrészeket szerkezeli acél készí- pénz volt, niányzik. Rögtön rendőrt
tése céljából vasöntődébe szál itják hivtak, a cigányasszony közben a t z e m é í y e s f e l l é p é s e
a leggyönyörűbb magyar daloA most kiemelt hídroncs szétsze- földre dóbta a pénztárcát, amelyben
kat énekli Károlyi Árpád cidése után körülbelül ju'ius köze- az 1000 forintot niánytalanul megtagányzenekara kísérete mellett.
pén megkezdődik az u j hid pillé- lálnák. Az igazoltatásnál derült ki,
Azonkivül a legsikerültebb mareinek építése, is.
gyar filmvígjáték
hogy Halál Juliannát akarta meg-

Karácsonyi Margit

V I K I

Csütörtöktől

a Széchenyi

Fi'msiinháfban

Jávor, Kabos, Bársony Rózsival.
Jegyek elővételben mától kezdve!
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OBLMAGYARORSZÁG

Traktort kap a város
Az amerikai magyar segélyakció
magyarországi vezetője
levélben
fordult a város vezetőségéhez és
a nyári munkákhoz traktort ajánlolt'föl. Kedden Dénes Leó polgármester és Dobay Pál lanácsnokr válaszlevélben köszönte meg a segítséget és egyben bejelentették, hogy
Sörömmel vennék igénybe a fölajánlott traktort, mert erre az igaerő
lűány következtében a város közellátása szempontjából tenne nagy
szükség.

Olcsóbb lett a sertésoltó anyag
(Budapest, junius 24) A bel ügy minisztérium sajtószolgálata jelenti: Az
illetékes hatóságok jelentősen leszállították az állati oltóanyag árát. A
serlésoltóanvag árút 20 százalékkal
szállították li-.

Drágábban árulták
a lopott burgonyát
Vajda Sándor ós Junász János szegedi cigányok a legkönnyebb pénzszerzési módot választották sorsuk
iobbraforditására. Az Aignerlelepen
felástak egv kertel és nagymennyiségű krumjdit loptak. Boldogan vitlék
Sisakműnvukal a keddi piacra, ahol
kipakolták az árut és két forintért
kínálgatták. Érdeklődő szép számmal
lakadl a kél tolvaj körül, de csak más-"
fél forintot ígértek a burgonyáért,
ttniit a cigányok kevesellek. A gyanúsan viselkedő árusokhoz végül
rendőr lépett, aki igazoltatta őkel s
unnak során derült ki, hogy a lopott
krumpli árából nem akartak engedni.
A rendőrség elkobozla a krumplit s
a tolvajokat álkisértc az ügyészségre.

írógépet, számológépet
áron
legmagasabb vásárolok
Irodagép Vállalat, Széchenyi-tér 7
Telefon 6—41.
— Építőipari kollekliv szerződést
tcsokszorosilva építő-, ács és festő
Iparosaink díjmentesen megkaphatják a hivatalos órák alatt az
Ipartestület hivatalában. Tarján Tibor halósági biztos.
OK AT, É K S Z E R T
csak DRUCKFRNÁL javíttasson
Szécbcnvi-tér 9.

x Pályázati íclhivás! A Szegedi
Ipartestület kontárellenőri állásra
pályázatot hirdet. Az állásra tejesen megbízható és feddhetetlen előéletű olyan egyének pályázhatnak,
akik általános ipari ismerettel, iparos ügyekben tájékozottsággal bírnak. A sajátkezüleg irt és 0 forintos okmány bélyeggel elütött kérelmek az ipartestület hivatalában a
hivatalos órák alatt (8-2- óráig"!
1917. évi junius hó 31-én d. e. 12
óráig nyujlandók be. Iskolai képzettség és eddigi működés feltüntetendő. Tarján Tibor s. k. az ipartestület vezetésével megbizott hatósági biztos.
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Az Alföld legnagyobb táblaüveg
T,
tömegbéék ü v e g á r u nagykereskedés, BÉLYEGGYŰJTEMÉNY
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban.

Körösi

Mérey u. 8.

Géza

Telefon: 5-07
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Rövid-, fűszer-, _ vegyiárukban
Ós cukorkákban 'gazdagon felszereli raktárral állunk viszonteladó kereskedőink: rendelkeaésére.
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3 Szegedi Állami Nemzet! Színház heti műsora:

I

* * !

S I> o

E héten az MKP összes kerületi
C s ü t ö r t ö k ö n Szentesen j á t s z i k •üzemi szervezeteiben taggyűlés lesz.
a Szeged A K
Filinpropagandíslák.
CsütörtöÉrthetően megkönnyebbültek a pi- kön fél 5 órakor jelenjenek meg a
ros-fekete vezetők és játékosok a va- Széchenyi Filmszínházban.
sárnapi sikeres mérkőzés után. Most
Ma délután 5 órakor az üzemi bimár nincs hiány az önbizalomban zottságokból,
valamint a kerületi szersem. Fogadkoznak a játékosok, hogy vezetekből 1—2
elvláfs az Arany Jáaz ErSo ellen is iq vágják a rezej*.
2. szám alatt jelenjen meg a
Ebben az esetben jó középcsapatként nos-utca
rendezendő munvégezne a SzAK a bajnokságban. julius 5-éií és 6-án
rendezésének megbeEgyébként csütörtökön Szentesen az kásímnepélyek
ottani válogatott ellen játszanak a szélésén.
piros-feketék. A mérkőzésen néhány
Csütörtökön délután 5 órakor 1öpnóbajátékos is szónoz jut a csapat- megszervezök értekezlete
lesz
tan. Közben jó alkalom kínálkozik Arany János utca 2. sz.'alatt. Valaa szentesi válogatottban szereplő kö- mennyi tömegszervező pontos megÓKAT,
ÉKSZERT
zépcsalárt is megfigyelni, aki mincsak DRUCKERNAL vásároljon den valószínűség szerint ősszel mái- jelenése kötelező.
Széchenyi-tér 9.
Szegeden játszik. A próbajátékosok
közül az egyik volt újvidéki játékos.
— Közlekedési kiállítás Buda- Vasárnap Jánoshalmán játszit az S z a k s z e r u e z e t j h f r e f e
.j
pesten. A nagysikerű közlekedési együttes.
kiállítás junius 25—30. időközben
Gépjármű tulajdonosok figyelméFelhívás Szeded fiataljaihoz. A sze- be! Hivatkozással a 6.490 1945. M.
Ismét megtekinthető. A kiállításgedi
"MaDISz-szervezctek
fokozottabb
ra a közlekedésügyi minisztérium
E. sz. rendeletre, felhívjuk az öszsportmunkait kívánnak a jövőben ki50 százalékos vasúti jegykedvez- fejteni. Enliez a munkához máris ren- szes érdekelteket, hogy gépkocsi
ményt biztosított. A vasúti kedvez- delkezésre állanak olyan lehetőségeik, vezetőket csak az Országos Gépményre a kiállítás megtekintésé- amelyek az egészséges lestnevelést járművezetők
Szakszervezetének
re jogosító jegyek a Délmagyar- elősegítik. Ilyen adottságok többek Szegedi Csoportján keresztül veország kiadóhivatalában és a MKP között a mezítlábas labdarúgás, kézi- hetnek fel. Ezen rendelkezés megtitkárságánál (Arany János-u. 2) labdázás, röplabdázás, úszás, vízi- kerülése vagy kijátszása a törvépóló, sportrepülés, ökölvívás , és az nyes következményeket vonja ma10 fillérért megvásárolhatók.
asztali tenisz. Minden sportolni vágyó
fiu és leány szivesen látott vendég a ga után ugy a munkáltatóra mint
kerületi MaDISz-szervezelekben.
, , a munkavállalókra.
MEGHIV6
A MÉMOSz Építőipari Termelő SzöKészül az egyetemi ökölvivógáráa.
A Szeged és Vidéki Ruházati Ipari A SzEAC ökölvívógárdája szorgalma- vetkezet 1917 julius 1-én, kedden délBeszerző, Terinciő és Érlékesilő Szö- san készülődik a makói és orosházi előtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést
vetkezet. a szakszervezeti szókházban, ökölvívók elleni visszavágó mérkőzé- tart a szakszervezeti székházban.
Kálvária-utca 8—10. szám alatt julius sekre. Mindkét mérkőzés Szegeden ke- Tárgy: Az újonnan megjelent szövet3-án délután 5 órakor, Határozatkép- rül julius első felében lebonyolításra. keze li törvény módozatainak ismertelenség cselén julius 11-ón délután Az edzéseket kedden és pénteken 7tetése és esetleges indítványok. Igaa5 órakor
órai kezdettel tartják Bodai József ga lóság.
edző irányításával.
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST
A mezítlábas csapatok vezetői esü- 2 szobás, fürdőszobás, parkettás
tart.
türlökün este 6 órakor fontos megbelakásom elcserélném 2x1 szobásért
tárgysorozat:
szélést tartanak a Vörösmarty-uica 5.
Bécsi-kőrul 31. I. 7.
Alapszabálymódosilás.
szánt alatt.
»MeziíIái»as-hál« SomoftjLclepen. A
1. §., 6. §., 8. §. Üzletrész forintértéksomogvilclepi MaDISz mezítlábas lab.... , ._ ,
,
ben.
darugócsapata szombaton este jólsike-, 3YO£©Míí?sSI « í > Z í e i Y I « l l
15. §. Üzletrésznek részletfizetése és rüll Látat rendezett a Somogyitelep I.j
kizárási vétségek.
utcai Dobó-féle vendéglőben. A Ixá- i Cipőlalpalás! utalványok kiosztása.
16. 5., 20. §. Rendkívüli közgyűlés Ion a határrendőrség jazz-zenekara; Férfi-, női és gyermekaipőtalpalásm
költség viselése.
működött nagy sikerrel közre. Az or-j jogosító utalványt az alkalmazotti
21. S., 25. §. A tag meghatalmazott- szág mintegy 1000 mezítlábas csa-! munkaviszonyban álló fizikai ós szelpala közül ez volt az első zmezitiábas- lemi dolgozók, valamint a kiskeresjának jogköre.
kedők és kisiparosok az utalványkész28. §. Felügyelő bizottság 1—2 éb 3bál«.
lct kifogylúig személyes igénylesre a
évre való választása.
DARABOS és OLTOTT
M É S Z közellátási ügyosztály kiutaló osztá31. §., 33. J. Tagok felelőssége.
lyánál, Zsótér-ház II. emelel, azonnal
Párisi-körut 24.
kaphatnak.
Szeged, 1947 junius 19.
épilési anyagkereskedósben.
Ijazgatóság.
Szappankiosztás. Az önellátó 1.1947
április 1.—junius 30. jelű jegyszeívényre 25 a'kg. mosószappan vásárolható. Kereskedők junius 30-ig beadott
és elszámolt jegyszelvényekrc kaphatnak kiutalást. Külterületi ós taRftolettó Stfrbey-veL
Szerdán este fél 8 órakor:
nyai lakosok juniusi kenyérjegyének
Csipetnyi bors.
Csütörtökön este fél 8 órakor:
1 jelű szelvényére is 25 dkg. mosóSzorocsinszki vásár, üsodafurutya.
Péntek esle fél 8 órakor:
szappan vásárolható. Elszámolása a
Dolgozók Színháza XII.
fentiek szerint. Poiaárinester.
Szöktetés a szcrályból.
Szombaton esle fél 8 órakor:

— Rejtélyes lopás. Csiszár Jánosué Galamb ulca 5 .számú lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, hogy bezárt szekrényéből egy
aranygyűrűi, brilliáns kővel és 100
F O G L A L K O Z Á S
forint készpénz eltűnt. Se a lakásban, se á^szekrény zárja körül rendHÁZTARTÁSBA magányos nő elmenne.
ellenességet nem észle't. A rendőrJelige: » Egyedülálló*.
ség nyomoz a tettes után.
ROSSZ i» páncélszekrénye? Vágynom
nem tudja bezárni? Megjavítja Rólh
lakatos, Tisza Lajos-körut 83.
RENDES nő elmenne mmdenesnek
minden minőségben legolcsóbban
egész napra, vagy bejárónőnek. Varrni
ís ludok. Jelige: » Szorgalmas*.
KÖZÉPISKOLÁS leányt a szünidőre
cukorka kereskedő
felveszek. Gáspár illatszertár, SzécheTisza Lajos kőrút 48.
nyi-tér 7.
Telefon 2—45.

KOVÁCS

Szerda, 1947 junius 35.

Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29. fogadalmi templomnál.
EGYTONNÁS tehergépkocsi fő állapotban és 250-es NSU motorkerékpár
eladó Centrál-garázs, Bocskay-utca.
ELADÓK: gyorsfelvonó, téglafelvonó,
belonkcverőgépek, cementcsövek, válaszfaltéglák es egy komplelt ebédlő.
Vadász-utca 4/a., L 4.
FEJÖSKECSKE eladó négy Liter tejhozammal. Kossuth Lajos-sugárut 81.
ELADÓ: egy jókarban levő fotelágy,
négy nagyméretű firmatábla. Petőfi
Sándor-sugárul 23., trafik.

m

POŰKOS kutya eladó. Csányi, Etelkasor 38.
TANGÓHARMONIKA 80 Lasszusos,
kélvállós, eladó. Somogyi-ulca 7. sz.
EGY 120 cm. széles perzsaszövőgép
eladó. Zászló-utca 8/a.
VENNÉK kéz alatt háromlángu gáztűzhelyet és hinátlan keleti perzsaszőnyegei. Cím a kiadóban.
AUTÓ AKKUMULÁTOR, 6 V, 100 ampórás, majdnem uj, potom áron eladó.
Amalőrbolt, Dáni-ulca.
UJ fehér zománcos fürdőkád Laninart
vízmelegítővel eladó. Érdeklődni Nemes paplanos, Klauzál-tér.
2 f l-es modern Telefunken és 3 f l-es
Standard-rádió olcsón sürgősen eladó. Vásárhelyi-sugárut 59.
ELADÓK: 2 fahordó, dézsa, demizson, 3 ablak tokkal és tetőviLágilóablak. Szentháromság-utca 35., ajtó G.
JÓKARBAN levő csónakos szabógép
alkalmi áron sürgősen eladó. Petőfi
Sándor-sugárul 15., ajtó 8.
ELADÓK: fehér
előszobaszekrény,
plüss divainy, két asztal, 6 bőrszék,
l>oLilurozolt runaszekreny olcsó áron.
Pacsirla-ulcá 11. Pál Sandornó.

BÚTOROZOTT szoba fürdőszobahasunálattal kiadó. Cim: Bocskai-utca 6.,
II. emelet 12. pjtó.
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ÉLELMISZEREKBŐL, kenyérből, felvágottakból a legjobbat kapja az Ungár élelmiszercsarnokban,
Miksaátö
Kálmán-utca 1. Ecetem a legelsőrendühb.
NAPONTA Pestre megyek. Bármiféle
megbízatást vállalok. Érdeklődni BatIhyány-ulca 4., házmester.
KERÉKPÁROSOK! Fígyelenil Angv
uyersgumfnígasetö újra kapható, Hmrs-uloaí karók páriánál, üvegei
houaí.
ÉJ.ETHÜ tnüfogak, foglőmés, fojhe
sás felelősséggel, olcsó árban. Rács
Géza fogász, Mikszáth Kfilmán-u. V>
MŰHELYNEK vagy raktárnak több
íielyiség kiadó. Érdeklődni Mikszáth
Kálmán-utca 20., kocsma.

Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LASZLÖ.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLü
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT
l a k á s
Szerkesztőség: Jókai-utca 1.
Telefon: 493 és 103, nyomdai szén*
ELCSERÉLNÉM szép egyszoba, konykesztőség este 8 órától: .678
hás lakásom házfelügyelői lakásért,
Kiadóhivatal: Kárász-utca fi
jövedelmesért, vagy bútorral együtt
A HÍRLAPKIADÓ KKIMJttUfilB??,
átadó. Cim a kiadóban.

r

1

