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Nagy események élőit
Mozgalmas hetek következnek, amelyek elé mindnyájan nagy várakozással tekintünk. Az araias megkezdődött, peng a kasza. A forró napon
verejtékező parasztság összegyűjti az
életet, Rmely egy évre. biztosítja mindnyájunk kenyerét. Pontos lermésjelentések még nem lehelnek, de már
tudjuk, hogy jobb lesz, mint amit
vártunk. A közepes termésre való
kilátás lehetővé tette, hogy a szegényparaszts'ágol mentesítsük a beszolgáltatás alól. A megnövekedett
Ipari termelés következményéképpen
az infláció veszélye nélkül felemelhettük a buza árát, csökkenthettük
az őrlési dijat. Parasztságunk szabadabban lélegzik és a többi dolgozórétegek is örvendenek
Rákosi
elvtársunk bejelentésén, hogy augusztusban mindenképpen 23 dekára emelik a kenyér fejadagját vagy egészen
lehetővé válik a kenyérjegy megszüntetése.
Aa aratás még be sem fejeződik,
nem egészen négy hét választ el
bennünket augusztus elsejétől, amikor megkezdődik a 3 éves terv. A
"3 éves tervet a nemzetgyűlés törvényerőre emelte. A Magyar Kommunista
Párt javaslatából az egész nemzet
állal jóváhagyott
tervgazdálkodási
program született. A 3 eves terv az
ország Újjáépítésének a programja,
sőt ennél még több, a népi demokrácia alapeszméiből kiindulva, a szociális igazságosság elve szerint megváltoztatja a nemzeti jövedelem megoszlását: elvesz a gazdagoktól, a háborús konjunktúra és az infláció nyerészkedőitől és odaadja azoknak, akik
az utolsó két évet mélyen leszállított
1 terekkel és fizetésekkel
vergődtek
át. Nyomorúságunk vámszedőitől a
-vagyondézsma formájában behajtjuk
azt az összeget, amivel elindíthatjuk
a 3 éves tervet és 3 év folyamán
megkettőzzük a dolgozó nép' reáljövedelmét, duplájára emeljük életszinvonalat. Arányosan fog növekedni
a paraszt, a kisiparos és a kiskereskedő életszínvonala is.

ap—ltaa—*bqba—'»il

PÁRT'

3 éves jerv következetes végrehajtására. Ennek; a parlamentnek a többségét azok válogatták össze, akik minden furfanggal arra törekedtek, hogy
a 3 éves terv előkészületeit megakadályozzák. Mig sokan közülük á nyilvánosság előtt, a parlamentben, a
sajtóban, a szószéken csak a 3 éves
terv előkészületeit igyekeztek elgáncsolni, addig ülokban összeesküdve
az átkos Horthy-rendszer hiveiVel és
szövetkezve az ország függetlenségét
veszélyeztelő külföldi reakcióval a
demokrácia megdöntését készttették
elő. A népnek szavaznia kelt majd
afölött, vajjon meg akarja-e ralosilani
dolgozók felemelkedését szolgáló 3
éves tervet, vagy pedig olyan anarchiába, polgárháborúba akar-e sülylyedni, mint amit több európai országban 'látunk, ahol a dollárimpe-
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Magyarországon. Tudjuk azt is, hogy
elsősorban pártunk megerősödése á
leghatásosabb biztosítéka a 3 éves
terv megvalósításának, de mint mindig alárendeljük pártérdekeinket az
ország érdekének és ezért választási
szövetségei javasoltunk a demokratikus pártoknak, hogy a négy demokratikus párt, biztosítva a 3 éves terv
előkészületeinek zavartalanságát, minden erejét együttesen koncentrálja
a 3 éves terv, "a magyar demokrácia
ellenségei ellen. [Sikerült ebben a kérdésben -r- ha nem Is minden nehézség nélkül — megegyezésre jutni «
többi demokratikus pártokkal s bátran remélhetjük ,hogy az előttünk!
Mi magyar kommunisták tudatában álló sorsdöntő hetek a magyar demovagyunk "annak, hogy a 3 éves terv- krácia fejlődésének uj, kevesebb nélnek" csak mi lehelünk a motorja, külözéssel és több közvetlenül érezmint ahogy hajtóereje voltunk minden hető eredménnyel teli szakaszát infonlosabb kezdeményezésnek az üjdítják el.

rialislákkal 'szövetkezett belföldi reakció uralomra került. Természetesen, ha a dolgozók
mindezt ilyen tisztán látnák, ha szavunk eljutott volna mindenkihez, nem
is kellene beszélni róla. A reakció
azonban nemzeti és demokratikus frázisokba hurkolja demokráciaellenes
szándékait. Az összeesküvés leleplezésével sokaknak felnvill a szeme,
de még többen vannak, akik még most
sem döbbentek rá, jnilyen végzetes
útra akarta .vezetni az országot Nagy
Feronc, Sulyok és Pfeiffer, akik ügynökeivé váltak a 3 éves tervtől rettegő nagytőkéseknek.

Olcsóbb lesz a vasút!

Gerő Ernő jelentős

utazási

kedvezményt biztosit

és szállítási
Ujabb 10 százaiákos kedvezmény az utazásnál — Csökkentik a gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, burgonya szállítási diját — O csóbban szállíthatnak a szövetkezetek
Budapesti tudósítónk telefonje lenlésében közölte Gerő Ernő elvtárs, közlekedésügyi miniszter nyilatkozatát a drágaság letörésével
kapcsolatban. A közlekedésügyi minisztérium már hetek óta foglalkozik a szállítási kedvezmények kérdésével. Ennek eredményeképpen augusztus 1-től 10 százalékkal leszállítják; a MÁV személyi díjszabását, yágyis ezentúl mindenki 10'százalékkal olcsóbban utazhat. A
mult év végén már 20 százalékos csökkentést végrehajtottak, igy
1947 auguszlns elsejétől kezdve végeredményben 30 százalékkal lesz
olcsóbb a vasút, mint tavaly augusztusban volt.

Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter kijelentette, hogy az áruszállítások terén is jelentős kedvezményekel adnak, mégpedig elsősorban azoknak az áruknak a
szállítására, amelyek a legszélesebb
néprétegek számára szükséJól tudjuk, hogy a leggazdagabbak,
« bánktőke. a nehézipar bárói nem gesek.
— Elhntározlük — mondotta —,
egyeznek bele lervünk-be minden ellenállás nélkül. A legkevesebb, amit hogy
megkísérelhetnek a gazdásági szaboa Burgonya, gyümölcs, zöld .égtázs, meri a gazdaság területén még
és főzelékfélék julius 15-től
mindig erősek. De ezen a téren is
szeptember 15-ig .10 százalékos
megtettük a döntő lépéseket. Államokedvezménnyel szállíthatók.
sítottuk a bányákat és a nehézipar
Ezzel az a célunk, hogy olcsóbbá
legnagyobb üzemeit.
A MÁSz és a NIK rendbehozzák tegyük a dolgozók számárú a-rendelhanyagolt üzemeiket és . rentálii- kívül fontos tömegfogyasztási ciklissá teszik bennük a termelést. A keket. A burgonyadijszabás csökkormány elhatározta, hogy a legna- kentése után a közvetitőhaszon
gyobb bankok magyar kézben lévő
részvényeit állami tulajdonija veszi csökkentésének kell következnie.
a nem kétséges, liogy a nemzetgyűlés Ha a vasút ilyen hatalmas áldoezt a törvényjavaslatot is rövidesen zatot hoz, akkor a magánosokat
megszavazza. Megteremtettük a terv- is rá kell szőri tani, hogy kevesebb
gazdálkodás országos csúcsszerveit és nyereséggel^ elégedjenek meg.
folyamatban van a megyei és városi
Legközelebb élethetépleifök a
szervek kiépítése is. A szakszervezekenyérgabona vasúti díjszabásátek is felkészüllek súlyos feladataik
nak 20 százalékos csökkentését
•elvégzésérc.
is. Ismeretes a gabonaárak felMindezeket az előkészületeket öszemeléséről szóló határozat.
szegeznünk kelleti azért, hogy a dolgozó nép lássa, hogy minden nehéz- Mi a maigimk részéről a kenyérgaség, főleg az emelkedő drágaság ej- bona vasúti tarifáját viszont csöklenére előrehaladunk.
kenteni akarjuk.
A drágulás elsősorban a spekuláció
müve. Az ellenséges nagytőke mi- •— Mindezen kívül nem feledkczelőbb igyekszik a drágasággal a de- türtk meg a dolgozók kedvezmémokrácia tllen hangolni a népet, nyeiről sem — folytatta Gerő elvmielőtt a 3 éves terv éreztetni fogja társ. —
áldásos hatását. Ugy érzi, most kell
Augusztus 1 és szeptember tő
minden erejét megfeszítenie, meri ha
kőzött 80 százalékos kedveza nép megízleli a gazdasági felemelkedés gyönyörét, amit a népi demoményt adunk egyszeri oda- és
krácia hoz "számára, nem lesz többé
visszautazásra minden
falusi
ut visszafelé, nem lesz többé módja
lakosnak a hozzá legközelebb
annak, hogy politikai léren fúrják
eső városba
meg a demokráciát.
és
minden
kisvárosi lakosnak a
Mert politikai téren is dönlő esemény előtt vagyunk. Aratás után uj hozzá legközelebb eső nagyváros •
választások lesznek. A népet hívjuk ba. Ennek a rendszabálynak az a
segítségül terveink megvalósitásához. célja, hogy megkönnyítse a bevá\ mai nemzetgyűlés nem alkalmas a sárlásokat és hozzásegítse a kisipa-

niszter a következőket mondotta:
— Ezek a szövetkezetek október
15-ig 20 százalékos kedvezményt
kapnak, hasonlót kedvezménybea
részesülnek a kisiparosok ás kiskereskedők szövetkezet
jellegű
egyesülései is az ipari és kereskedelmi célokat szolgáló szállításoknál.
— A magam vonatán elkezdem a
rosokat és kiskereskedőket a vá- drágaság letörését — fejezte be
sárláshoz ősszel, amikor egy kis nyilatkozatát Gerő Ernő elvtárs,
pénzhez jutnak hozzá. 1947. év vé- közlekedésügyi miniszter —„ de ingéig 50 százalékos
kedvezményt tézkedésemnek folytatása kell hogy
adunk a tenyészállatok szállítási legyen más területekén is. Egyébdijára is és különösen az ujgaz- ként pártom: a Magyar Kommudak megsegítésére az igás állatok, nista Párt politikai bizottsága részszarvasmarha és sertés szállításá- letes tervet dolgozott ki a drára. Az aratási munkára utazóknak gaság pllen* az életszínvonal eme
a szerszámuk és bérgabona szállí- lésére. Az életszínvonal emelése
tására, valamint a saját
jegyük azonban nemcsak azon omlik, hogy
megváltására 50—G0
százalékos a dolgozók jobb körülmények kökedvezményt biztosítunk ez év zött éljenek, hanem azon is, hogy
szeptember 15-ig. Mindén 15 hol- a murikások, parasztok, értelmisédon aluli u i gazdának mezőgazda- giek, dolgozó kisemberek a küszösági gépek, vetőmag és műtrágya bön álló augusztus elsején szívvelszállítására ez év november l-ig lélekkel járuljanak hozzá a "háromadunk oda- és visszautazásra 00 éves terv megvalósitásához. Szükszázalékos díjkedvezményt, ha tá- séges, liogy a nép az életszínvonal
volabb fekvő saját, vagy bérföld- emelkedésén keresztül napról-na;
jének megművelésére utazik.
ra érezze, nem a nagytőkéseknek,
A termelési és fogyasztási szö- hanem sajál magának építi az orvetkezetekre vonatkozóan a mi- szágot.

Hogyan tervezte Marsiai! az európai álamok
„önálló kezdeményezését"?
A párizsi értekezlet befejezése dozott az Egyesült Államok /jósáután az angol és francia kormány gáról®, mert gazdagságában részelazonnal meghívókat küldött szét teti a háborudulta európai államo22 államnak és meghívta őkelj a ju- kát. A meghívókban a brit és franlius 12-cn Párizsban tartandó ujabb cia kormány leszögezi, liogy »a
tárgyalásra. A Szovjetunió nincs megalakítandó testület nem fog
a meghívott 22 állam közölt. A beleavatkozni az egyes
államok
meghívók szövegéi, tartalmazó jegy- belügyeibe®.
zéket átnyújtották a párizsi szovIdeje -hogv szembeállítsuk ezjet nagykövetnek és kifejezte a
francia kormány azon reményét. zel a tényeket. A Marshall-terv
llffyan k i m
>/
kormánv
™ d K hogy a kezdemé
"hogv
V K - t *a !szoviet
-uvJei
k
o i u i a ny visszavissza <'nyezésnek
n , ^ , . ^ , , . ® ! . - <Európából
L-;;„a„i
kell kiindulutasítása nem végleges
ni, azonban junius 5-én, ugyanazoa
Bevin péntek este, az amerikai napon, mikor Marshall a Hawardfüggetlenségi nap alkalmával ren- egyetemen tartott beszédében rldezett londoni díszvacsorán beszé- mondolta tervét, William Claytoa
det mondott. Elragadtatottan ára- külügyi államtitkárt európai kör-
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•útra indították. A »The Daily Telegraph* a külügyminisztérium köreire hivatkozva azt irta, hogy »bár
Clayton nem visz magával kifejezetten tervet, valószínűleg javaslatokat terjeszt majd elő, fellárva
hogy milyen gazdasági elrendezések kidolgozását várja el az USA
Anglia és a töblxi országok részéről*. Magyarán: hogy az egyes államok mit
»kezdcményczzenek«.
Ami pedig az Egyesült Államok
»jóságát* illeti: közludomásu,hogy
az USA túltermelésben van, mert
a háború alatt ipari termelése megnőtt. Most tehát piacot kell teremtenie. Ezért ad kölcsönöket, ezért
készit segélyterveket.
Bevin péntek esti beszédében van
m(
5g Cgy pont, amit nem lehet szó
nélkül hagyni. Bevin a dollárdiplomáciát teljesen alaptalannak és
kitaláltnak minősítette. Akkor már
Walter Lippmannt, az amerikai
nagvtőke közismert ideológusát és
publicistáját is inkább becsüljük,
mert ő nyíltan bevallotta, hogy
igenis terjeszkedési tendencia van
az amerikai külpolitikában és nincs
szükség, bogy ezt a kommunizmus
elleni harcról szóló prédikációval
burkolják.
P. G.
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Iría: dr. Hajas József.
Az ipari növények termelése és
azok közül is az olajlen egyike
a 3 éves terv legfontosabb feladatának. A terv megvalósítása során nagy gondot kell fordítani ezen
növények termelésére annál is inkább, mert a magyar gazdatársadalomban ezekkel szemben bizonyos tartózkodás nyilvánul meg.
Ezen tartózkodás azzal magyarázható, hogy a magyar kisgazda
társaddalom az ipari növények termelésének gyakorlatában még bizonyos mértékig járatlan, másrészt
azzal, hogy ilyen kockázatos termelésbe a magyar gazda csak akkor bocsátkozik, ha a munkájának
megeflclő ellenértékét biztosítottnak látja. A 3 éves terv végrehajtása során tehát gondoskodni kell
arról, hogy az ipari növények termelését a magyar gazdatársadalom
legszélesebb rétege is megismerje.
másrészt arról, hogy a megfelelő
árpolitikával olyan bevállási árat
biztosítson az ipari növényeknél,
amely! a gazda fáradságát megfelelően jutalmazza.

bevezetései

Pénteken dr. Tölcséry László és
dr. Simon József tanácsnokok Budapesten tárgyallak a város faszükségletének beszerzésére. Ez alkalommal
részlvettek a megbeszéléseken aa
Anyag- és Arhivatalban az alföld.! vármegyék és városok képviselői is. Bejelentette az Anyag- és Arliivntal,
hogv jelenleg 20 ezer vagon fa van
kitermelés alatt és ennek a mennviségnek egy részét már kí is termelték.
Ebből a 20 ezer vagonbői ezerhétszáz
vagont kap Szeged is azzal, hogy folyamatosan szállítsák le. A városnak
azonban még további 5 ezer vagon
fára van szüksége. A további tárgya-

Revolverrel

Oz olajlentermelés és a 3 éves terv

vagon t ü z i f a k i u f a l á s l
kapott
Szeged

Tiizifautalváni/ok

hivta

tervezik

Európa általában olajlenmag behozatalra szorul. Egyedül hazánknak sikerült egy-két évig, bizonyos
mértékig magát a behozataltól függetlenítenie.
A világ feleslegeinek legnagyobb
fogyasztója Európa, de ezenfelül
komoly behozatalra szorul az Amerikai Égyesült Államok, Ausztrália
és Japán is. Az Európába szállított
olajlenmag egyrészét az importáló
államok feldolgozzák és olajként
exportálják tovább (Hollandia, Belgium, Franciaország/ A lenolajforgalom a világon 100—125.000
tonnára lehető.
Dacára annak, hogy
pgrárállam vagyunk, hazánkat mégis a
lenmagimporlaló európai országok
közé kell sorolnunk. Termelésünk
az 1931—1910, évi átlagban' következő volt: vetésterület 15930 kat.
hold, szántóterületünk 0.2 o/o-a, átlaglermelés kat. holdanként 3.9 q.
a termés 57.745 q.
A második világháború alatt az
önellátásra szoruló országok mindent elkövettek lenmagimportjuk
csökkentésére. A belső termelésnövelésével egyes államoknak sikerült is magukat a világpia.í helyzettől függetleníteni. Ezen felül a
technika fejlődésével a lenolaj pótlására egyéb anyagok felhasználása is elterjedt. Az egyes termeléseknek átállítását és a pótanyagok
elterjedését számszerűen felmérni
még jiem Jehel, ennélfogva ezeknek a következményeit sem tekinthetjük át. Egyenlőre csak egy lényt
állapithalunk meg: azt, hogy a háború után az európai piacon lenmaghiány volt és részben még műidig van, amelynek "kihasználását
az 1944. évi termelésünk kiszállításával meg is kíséreltük.

lások során ezért hozzájárult a liivalni ahhoz, hogy ujabb 1700 vagonos
kiutalást bocsássanak Szeged rendelkezésére a külföldi exportfáhól.
Szegednek azonban mindezen felül még anyagi támogatásra is lenne
szüksége a lovábbi famennyiségek beszerzéséhez. Ezt a kérdést is rövidesen felülvizsgálják az Árhivatalban.
Bejelentették egyben, hogy a közellátási minisztérium fautalványok kibocsátását tervezi. Előreláthatóan már
A háború évei alatt lenmagtera jövő héten elkészítik az utalványo- melésünk örvendetes fejlődésnek
kat és ezeket az egyes városokban a indult olyannyira, hogy belföldi
tüzdfakészíct megérkezésekor osztják szükségletünket fedezni tudtuk.
ki a lakosság között.
Termelésünk 1916-ban sajnálatosan visszaesett, ami egyrészt a mezőgazdaság súlyos háborús káraival magyarázható,
(igaerőhiány,
növényi tápanyaghiány, stb.) másrészt az arányosan kedvezőtlen belföldi értékesítéssel. 1946-ban összetalált, majd ismét lőnni akart, ek- sen 4.873 kat. holdon termeltünk
kor a fegyver csütörtököt mondott. A olajlent 2.1 q-s kat. holdanként!
rögtöuitélő bíróság rendes bíróság elé termésátlaggal és 10.150 q összterutalta az elkeseredett férj ügyét. A meléssel.
törvényszék Szalay tanácsa szombaTermelésünk ilyen mérvű visszaton szándékos emberölés bűntettének
kísérlete miatt nem jogerősen 3 évi esése mellett belföldi szükségletünfegyházra ós öt évi hivatalvesztésre ket, amely 1938. előtt lenolajban
itéite Szakács Jánost.
mintegy 150—200 vágón voit, nem
tudjuk hazai termelésünkből fedézni és kénytelenek leszünk a
múlthoz hasonlóan szükségletünk
egy részét importálni. (1938. előtt
50 %.) Tekintettel arra, bogy a
lenolai elsősorban a lakkok, kennács támogatásával országos kiál- cék, stb. alapanyaga, az újjáépítés
lítást rendez. A kiállítás célja,* hogy Sorárt szükséglelünk nagymérvű
bemutassa azokat a terveket, ame- megnövekedésével kell
számollyek az egészséges falusi lakóhá- nunk, ami tehát — h a a rendszeres
zak és települések kialakítására importot el akarjuk kerülni — terszolgálnak. Az országban rövide- melésünk nagymérvű fokozását tesen két minlatelepülést akarnak lé- szi szükségessé.
tesíteni. Az egyik a dunántuli MóA 3 éves tervvel kapcsolatban
ricz Zsigmond-falva lesz, a má- tehát mindént el kell követnünk
sik pedig Ruzsajárás mellett léte- aziránt, hogv az újjáépítéshez nnysül Móra Ferenc-falva néven. A nyira nélkülözhetetlen nyersanyakiállítás rendezője, Rácz Károly got feltétlenül biztosítsuk.
ügyvezető ma, vasárnap Ruzsajárás népének mutatja be a "terveAmatőrmunkák gondos kidolgozását
ket. Keddtől kezdve a ,'löbb.lí (ervekkel együtt megtekintheti Szeged kö- vállalja
zönsége is az érdekesnek ígérkező
Mikszáth Kálmán ufea 11.
kiálLitás anyagát, amelyet azután
az ország több városában bemu- Telefon 8-65. — Fotóanyag-, film-,
fényképezőgép árusilás
latnak.

vissza

a feleségét,

h á r o m ével
Még tavasszal történt, hogy Szakács János püspöklelle.i henlesmesler
a Vöglönilélőbiróság elé került. Feleségétől különváilan élt s többször
hivta haza, de az asszony nem akart
visszatérni, ravasszal felvette a veío
közösen lakó Virág János rendőr revolverét, felkereste feleségét, aki ismét elutasította. Erre rálőtt, de nem

Vasárnap, 10-17. j u l i a a 6. >

kapóit

Tanyafejlesztési kiállítás nyílik
Szegeden
A szegedi ipartestületben 8-tól
16-ig a nemrég megalakult nagy-*
szegedi tanyaié jleszlő és épitő szövetkezet a magyar müvészeli ta-

SZÉCHENYI
FILMSZÍNHÁZ
SZEGED
TELEFON 490
Ma utoljára
Rila llajworlh és Fred Astalre
ragyogó filmje

Ismeretlen imádó
A műsor keretében
fellép

KAZAL

személyesen

LÁSZLÓ

m^v^KmuamMHBiraaamanMaB
Hétfőtől szerdáig

SCOZÓ - FotÓ

szórakozzunk

T o m b á c z - é t t e r e m

Fiúk az intézetben u d v a r i
Életkép egy francia fiúinternátusról, sok izgalmas fejezetben
Főszereplők :

Erich v. Stroheim
Michel Simon
Azonkivül: Híradók.
| Előadások fél 5, fél 7 és fél 9-kor.

szalonegyütfese!

t e r a s s z á n !
Kitűnő

k o n y h a ! Porter sör c s a p o n !

Espresso!

gJJ^JJ

szoüd árak

Fizess elő a Délntagyarországra!

Szegeden

ui gondolat s z ü l e t i k . . .

— Megjeleni az első könyv a
demokratikus
Magyarország
megszületéséről
—
Vaskos kötet fekszik előttünk. Külső kiállításban is kifogástalan, Majdnem négyszáz oldalon hatvanöt riport következik sorra a könyvben,
amelynek «A debreceni fe ham adás > a
cimc. Paál Jób és Itabó Antal szerkesztették ezt a könyvet ós a hatvanöt riport közül ölvenet Paál Jób, a
Szegeden is ismert nemzetközi riporter irt.
Paál Jób ós Radó Antal kétségkívül
hézagot pólló munkát végeztek, amikor mindvégig élvezetes módon ismertetik meo az olvasóval a magyar
történelemnek alig ismert, de jelentőségében egyik legfontosabb korszakái, azi'az időpontot, amely a Tiszántúlnak ezerkilencszáznegyvennégy késő őszén történt felszabadulástól a
Debrecenben megalakult Ideiglenes
Nemzeti Kormány Budapestre költözéséig eltelt. Hat hónapig tartott ea
aa időszak és e hat hónapból pontosan száz napig volt Debrecen am ország fővárosa.
Bennünket szegedieket e hatalmas
könyv már csak azért is közelről
érdekel, mert a Szerkesztők egy teljes ivet szentellek Szegednek. Beható
részletességgel köziik mindazt, ami
ezerkilencszáznegyvennégy október tizenegyedikétől az esztendő utolsó
napjáig Szegeden történt és e tekintetben az aktiv szereplők — Vas Zoltán, dr. Pálfy György főispán, dk. Valentiny Ágoston és mások — nyilatkozatain kivii,! a I)étniagyarország akkor
megjelent számai szolgáltatták a
mindvégig érdekes riporlokhoa az
adatokat. Megállapítja a könyv, hogy
a Délmagyarország megjelenése «fordulópontot jelent a magyar sorsban»,
A DélniagyarorsjLŰg megjelenése jelentette politikai téren első ízben aa
összefogást és leszögezi a riport, hogy
a Délmiagyarország «a magyar újság—
írás
bravúros
csúcsteljesítménye
volta A Déhnagyarország ezerkilencszáznegyvennégy végén megjelent három tucatnyi száma történelmet reprezentál. A Délni agyarországbon jelent meg Vörös János szózata, e lap
jelentette — állapítja meg a könyv —
• a magyar históriában azt a történelmi fordulatot, amelyet szegedi kézfogásnak nevezünk.» E lap hasábjain
született meg tulajdonképen a. Magyar Nemzeti Függetlenségi Front,
amely alapja volt a politikai pártok
együttműködésének, a nemzetgyűlés
és a kormány megalakulásának és a.
demokratikus Magyarország megszületésének.
Kétségkívül ez az oka annak, hogy
«A debreceni feltámadás ) részletesen:
beszámol a Déhnagyarország megszületésének históriájáról, közli Vas
Zoltán érdekes nyilatkozatát arról,
hogy miként érkezett ő, majd utána
miként jöttek Révaf József, Farkas
Mihály, Gerő Ernő és Na«y Imre
Szegedre, amelyet működésűk bázisául épilettek ki. A Délmagyarország
hasábjain nyomlalták le először ezt
a szót, hogy «NenizeH Kormány«, e
városban alakult meg először a Nemzeti Rrzoilsáft és Szeged a december
tizenkettedikén Moszkvából Debrecenire érkezett politikusok tanácskozásába már a következő napon bekapcsolódik, szegedi emberek vesznek részi:
a kormányalakításban és szólalnak!
az Ideiglenes Nemzetgyűlés történelmi első tanácskozásán.
< Szegeden u j gondolat születik—
— ez a cime annak a fejezetnek,
amelv — elismerjük: tiszteletreméltó
tárgyilagossággal a szegedi eseményekot ismerteti. E fejezeten tui azután
hatvannégy riportban pereg le előttünk filmszerűen mindaz, ami elsősorban Moszkvában, azután Debrecenben, a felszabadult Tiszántúlon és.
végül a szörnyű ostrom után szabaddá vált Budapesten a történelmi időkben megesett.
Meg kell állapilanunk, hogy vannak a könyvben olyan részletek —
ezek közé "tartoznak elsősorban
a
moszkvai tárgyalások, Mololov külügyminiszter dolgozószobájában lefolyt jelenetek — amelyekteljesenismeretlenek voltak eddig még az eseményeket nagyjából ismerők előtt is
«.l debreceni íeltámadási) vaskos
és érdekes kötelét mindenkinek el
kell olvasni, mert a magyarság történetének ama katasztrófájának is magasztos korszakát ismerteti, amikor
a sár széléről az étet országútjára
lendül e nemzet sorsának kereke.
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Háziasszonyok között a piano
Még J)ónap közepe sincs s a háziasszonyok nagyrésze már üres
kosarakat lóbál a piacon. A szegények. a dolgozók kosarába elvétve látni zöldbabot, vagy tököt,
esetleg hulló almát. Tömegesen járják a piacot, talán sikerül igy az
árakat lenyomni, de bizony engedmény nincs.
A szombati piac jellegzetessége,
drágább minden, mint
szerdán,
amely közvetlenül elseje után volt.
Megszólítottunk néhány vásárlót
mihen látja a drágaság okát s mit
tenne, ha ö intézhetné az áralakulást?
Puskás Józsefné, cipészsegéd felesége meg nem döntött, krumplit
főzzön ki vizben petrezselyemmel,
vagy zöldbabot habarjon.
— Nem j ó ez igy, hogy csak a
gazdagok tudnak vásárolni. Tavaly
augusztusban 10 forintért alig győztük hazavinni az árut, most egyik
kezem is üres marad 10 forint elköltése után. Még £ 3 éves terv
előtt le kell szorítani az árakat,
hogy a dolgozók is élni tudjanak.

A „ g y ű j t ö k " felverik a
krumpli árát
Gerebes Ferencné MFTR nyugdíjas neje havi 194 forintból él
férjével. Egyik nap zöldbab, másik
nap paprikáskrumpli volt az é r d jük.
— Ma már krumplit se tudunk
enni. Ki tud 2.60-as árat fizetni
érte? Az apró, mogyorónyi krumplit adják 2.20-ért, az pedig zsírban jó, de honnan Veszünk! zsírt? A
• gyűjtők* verik fel az árakat.
Ahogy egy szekér megáll a piacon,
megrohanják a gyűjtők s a vásárlók elől elviszik az összes árut,
ami marad, a gyümölcs alja, azt
árulják nekünk — ugyancsak megfizethetetlen árakért.
Jancsó Ferenc utcaseprő felesége két gyermekével heli 52 forintból igyekszik megélni. Rántottlevest, vagy krumplilevest esznek s
azt is ugy főzi. hogy vacsorára
maradjon.

A termelök a textiiárakra
hivatkoznak
— I l a egy kiló zsírt vennék esetleg 16 forintos árban és hozzá két
kiló kenyeret 6 forintért, máj? a fél
heti fizetésünk elment s'akkor,még
nem is főztem. Ha; a,közönség öszszefogna és senki nem adná meg
a 2.60-at a krumpliért, biztosan lemenne az ára. A termelőkf a textilárakra hivatkoznak. Hát ha a textiláraktól függ a piaci áralakulás,
intézkedjen a kormány, hogy minél több textiláru kerüljön a piacra, hogy annak ellenében mi1 is jól
tudjunk lakni. Ugy szerelnék már
hust enni, de miből vegyek? Mi a

A

férjemmel tudunk tűrni, de mikor
a két gyermek enni kér, nehéz
megmagyarázni, hogy nincs mit.
Az uram nem iszik, nem dohányzik, jnost választották meg éppen
a MKP-ban üzemi titkárrá, mert
nagyon megbízható. Három polgárit végzett és sepri asfcutcát, hogy
a családját el tudja tartani.

mert csak a munkáspártok állnak
ki értünk és küzdenek a drágaság
ellen. Mi munkások a hároméves
tervtől várjuk sorsunk jobrafordulásat, több lesz a fizetésünk, de
letörjük az árakat is. Ehhez azonban minden dolgozó összefogására és a kormány erélyes beavatkozására van szükség.

Piacrazziánkon elhangzott kívánHullott almát esznek
ságok összegezése:. a kisfizetésű
a halász gyermekei

Amiről

nem

beszélnek

A közelmúltban lezajlott szabadságpárti zavargások alkalmával a rendőrség letartóztatta ennek a pártnak néhány szegedi
vezetőjét, akikről kiderült, hogy
SS-katonák voltak és közvetlen
kapcsot képeznek a megsemmisített Szálasivilággal. A munkáspártok szegedi lapjai leközölték
és felhasználLák a rendőrség által nyújtóit információkat, a harmadik
szegedi
lap azonban nem találta szükségesnek
leleplezni ezeket az emberekét,
akik legalább annyira ellenségei
a becsületes kisgazdáknak, mint
a magyar demokráciának. Nem
tudjuk mire vélni ezt a szemérmes tartózkodást a Kisgazdapárt
szegedi lapjánál, amikor a Kisgazdapárt országos
vezetősége
erélyesen elilélte a Magyarország
külföldi rágalmazását
szolgáló
Sulyok-párti zavargást Szegeden.
Vagy talán vannak befolyásos
emberek a szegedi kisgazdapárti
szervezel ben, akik nem tartják
szükségesnek felvenni a küzdelmet a szabadságpárti u j fasizmussal? Szegeti
demokratikus
közvéleménye választ vár erre
a kérdésre.

dolgozók a korrpány erélyes 'közbeBereczki Lászlóné kishalász fe- lépését várják a drágaság letörésélesége most várja a hetedik gyer- re. Ezen a téren főleg az olcsó
meket. Hulló alma és szilva lölti texliláru piacradobásától remélik
meg kosarát.
az árak lemorzsolódását. Erélyes
— Tessék nézni, ez a reggelink, fellépést a »gyűjtők* ellen, akik a
vacsoránk, .ebédre 5 liter ételt ka- nagykereskedőknek és konzervgyápuiig a népkonyhán hét személy- raknak vásárolnak. Amig a magáre. A Bakai-gyárban dolgoztam a nosok szükséglete nincs kielégítve,
felszabadulásig, a könyvem még nagykereskedő ne vásárolhasson,
ma is bent van, de csak hiteget- mert azok úgyis egymásra ígérnek
nek és nem vesznek vissza, mint s a felvert árakat a dolgozók nem
ahogy az uramat sem alkalmaz- tudják megfizetni. Végül, mind szezák sehol, mert hat gyermekünk retné tolni az idő szekerét, jöjvan. Puliszka a melegélel nálunk, jön az augusztus 1., a hároméves
másra nem telik, pedig dolgoznék terv, amely minden
dolgozónak
én is szívesen, hisz örökké köny- megfelelő megélhetést biztosit.
nyes a szemem otthon, mikora hat
L. I.
gyermeknek nem tudom beosztani
a mindannyiunknak járó napi öszszes 1 kiló 5 deka kenyeret. A
hulló almáért adtam 1 forintot s
ezen rágódunk, de ezt is; alig akarták ideadni annyiért, mert drága a
A busából
IS millió
60 exer mássá
termés
várható
textil. Tessék a kormány tudomá(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Az elnuilt két héti záporsára hozni, szorítsa le a lexül árát,
hogy végre jóllakhassunk. Utoljára esői országosan kedvező hatással voltak a gabonafélékre, valamint
1943-ban laktam jól, azóta mindig á kapás- és kertinövények fejlődésére. A búzából 13 millió 60 ezer
inázsa várható, a rozsból 4 millió 910 ezer mázsa. Kenyérgabonából
éhezem a családommal. A gyermekeimtől pedig nem tudok meg- fél mázsával nagyobb termésre van kilátás holdanként, mint várválni. Azt tanácsolták, adjam men- Iák. A kukorica is jól fejlődik. J ó közepes termés várhaló kukoricából, cukorrépából, takarmányrépából egyaránf. A görög- és sárgahelyre, de nem azért hoztam a
világra, hogy szétszóródjunk. Mi- dinnyéből, babból, vöröshagymából, zöldpaprikából, napraforgóból
kor este együtt vagyunk, boldo- és dohányból közepes termés vár haló. A lóhere, lucerna második
kaszálása befejeződött, további fejlődéséhez csőre van szükség. Vagan nézem végig a legidősebb 9
lamennyi szántóföldön a szálaslak armánynövény minőségi becslése
évestől a legfiatalabb 9 hónaposig. közepes. Az eső kövelkezlében a legelók helyzete javult. A szőlő
Majszolják a hulló gyümölcsöt, dé a kedvező időjárás kövelkezlében fejlődésében a normálisnál 14 napmégis együtt vagyunk.
pal előbbre van.
Hochstádter Lajosné munkanélküli férjét helyettesíti, ő a családfenntartó. Heti 52 forintot keres,
mint szakmunkás a Zw,ickl-kötüdében, jelenleg betegállományban a
heti 30 forinlos OTI-segélyből élnek. Négy kiló krumplit és 4 csoAz üzemek kultúrtermében padok kai.
mó hagymát vásárolt. Ezt osztja
A tanárok nemcsak vegyiipari isbe jövő hétre s ebből szerelnének előtt félkörben ülnek a tanárok. A
olajcsruháju fiatal és öreg- meretekre vonatkozó feladatokat adjóllakni férjével és hétéves kisleá- tanulók
munkások. A gázgyár nyolc segéd- nak fej a hallgatóknak. Kérdezik a
nyával.
munkása most vizsgázik, hogy szak- technikai ismeretek különböző terüA 3 éves tervtöi várják munkás .lehessen. Az átképzőtanfo- leteit is magábanfoglaló kérdéseket.
fyamol a vegyiipari munkások szak- A vizsga végén azzal az érzéssel táa javulást
szervezete rendezi.
voztunk, hogy a gázgyári segédmun— Kislányom tiszta egyes bizoEgymás után teszik fel a kérdése- kások vizsgája is Mzonyitéka a 'dolnyítványt hozott haza, fagylaltot ket:
gozók lanulniakarásanak.
— Milyen anyagokat tartalmaz a v:ikért s képtelen voltam neki 50
honnan
fillérért fagylaltot vásárolni. Mi a lágitőgáz? . . . Az égéséhez
kisemberek, munkások, dolgozók vesszük az oxigént?...
A válaszok határozottak.
Erezni,
Bíztos
H M M
képtelenek vagyunk vásárolni, a hogy
a vizsgázók jól felkészültek.
a poloskAkaak
tőke mindent elvesz tőlünk. Ez elA szünetben beszélgetünk a taFRANKI.- _ .
len pedig csak ugy tudunk véde- nulókkal. Szemerédi János középterféle Poloska-halál
kezni, ha minden dolgozó mun- metű 48 éves férfi, 14 év óta segédNemcsak a poloakát, hanem
petéit is biztosan elpusztítja.
káspártba lép és azt támogatja, munkás a gázgyárban, most végre
1 d e c i -4 forint
szakmunkás íeliet.
FRANKL - gyógyszertat
— örömmel tanulok — mondja —,
Szent Oyorgy-tér
mert tudom, hogy a demokráciának
szakképzett munkásokra van szükséB e l v á r o s i - m o z i
ge. Igaz, hogy öreg fejjel már kissé
nehezebben megy a tanulás, de lelTelefon: 6—25.
kes igyekezettel sajátítom el a vevasárnap
és hétfőn utoljára
gyiipari szakmunkás
munkájához
szükséges ismereteket.
a szezon legnagyszerűbb drámai
Szekszárdi János fiatal ember.
alkotása :
levele átvehető Arany János-utca 2.
— Annakidején — válaszol kérszám alatt.
désünkre — szüleim anyagi helyMegérkeztek még: Kéri József Sze- zete miatt nem tanulhattam mesterged, Sziécsi Károly Királyhalom, Ba- séget. Korán munkába kellett állnom,
szakképzetlen
segédmunkás.
k é t ii r esi
logn v. Mihály Makó, Dobó Ferenc mint
Királyhalom, Jójárl Lajos
Szeged, Most a demokrácia megadta a leheelvégzése 11QIIN CRDWFORD és C0HRÍ10 VEIBT
Szabadsajló-ulca. Krispin István Mó- tőséget, hogy tanfolyam
rahalom 006, Tóth Károly Röszke. Ács után szakmunkás lehessek örömmel
fél 5, fél 7 és fél 9.
Sándor Sövényháza, Árokszállási Má- használtam fel ezt a lehetőséget és
tyás Átokháza, Kéri István Átokháza. igyekszem szorgalmas munkával ki- A jövő héten
Nagy István Vajlovica (Jugoszlávia), érdemelni ezt a bizalmat.
A többi tanulók Rozgonyi Sándor,
Veres Sándor Szeged, Hétvezér-u. 60.,
isndszentfiy István
Kotormán Ferenc Szeged, Párizsi-kör- Szatmári Pál, Farkas Antal, Révész
énekel
űt 23., Mucsi István Szeged, Korona- János, Birkás István, ifj. Bikovi Pál
utca 15., Zöldi István Szeged, Ber- szintén elmondják, hogy örömmel ta- J
Á
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Diószilini-körűt.. Szögi Sándor Domaszék, nulnak. A lanlblyamvezető
Dobó István Horgos, Biró Mihály lágyi Dezső főmérnök dicséri a muna Belvárosiban :
Szeged, Bibor-utca 6., Czene András kások szorgalmát és világos vá]aszoKiskundorozsma.

Kedvező hatassa! voltak a záporesők

Nyolc gázgyári

munkás

az

iskolapadban

DELM AGYARORSZÁG

HADIFOGOLYSZOLGALATA
A Magyar Kommunisla Párt szegedi
hadifogolyszolgálata a következő táviratot kapta Debrecenből: •Hadifogságból egészségesen Debrecenbe érkeztem: Tölgyessi Sándor, Hegyes
András, Csillag 'István, Papp Ferenc,
Bozsó István. Megyeri András, Vőneki György, Újvári I.ajos, Penacs
György, Kokajga József, Aradi Illés,
Lippai Ferenc*.
Szabóbakancs József szüleinek irt

Utóik iali muzsikáló óra
(nagyon szép) megbízásból olcsón eladó

Sveici karórak

érkeztek

Arany karika jegygyűrűk,sportyürük. Ora, ékszer j a v í t á s ,
— Felhívás! A hadifogoly kirenizüst evőszerek nagy válaszdeltség felhívással fordul Alsóvátékban
ros lakosaihoz, hogy bárminemű
adományaikat (főzelékfélék, élelmiszerek, stb. a nagyállomáson, aihadifogoly kirendeltségnél szíveskedjenek átadni.
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FISCHER

A

Szeged legszebb
kerthelyiségében a

mzereté

Próféta-Kert

ma vasár na p Mindszenti

István

sörözőben

? ádVé-énctea

magyar nótákat énekel. Kíséri Zsiga Ernő és zenekara. Záróra reggel 4-kor.

Porter sör csapolva.

Polgári á r a k !
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Vasárnap, '1947. julius 6.

özvéleménykíitatás Móravároson
Szeged szép város. Az ide tévedő
idegennek ez az első benyomása. Így
tálja a vendég* de a\ mélyére nézve
a ddlgoknak, megállapíthatjuk ezúttal, liogy a látszat csal. A város
szépségét és előkelőségét csak a
város közepén találjuk meg. A
Horthy-rendszernek az volt a fontos, hogy kifelé a szépség látszatát
keltse. A demokratikus Magyarország továbbnéz. Azl tartja fontosnak, .hogy a lálszatok mögölL valóság is legyen. A belváros szépségét
modern kényelmét a külvárosokban is meg kell teremteni. Ez egyben annyit is jelent, hogy a belvárosban lakó, aránylag
jómódú
polgárság mellé
odaállhassanak
egyenjogú társként a külvárosok
proletár tömegei is. A
Magyar
Kommunista Párt harcot indított
a dolgozók életszínvonalának emeléséért. Nem elegendő azonban hogy
egyes városrészek lakóinak kereseti lehetőségei megjavulnak, hanem az életszínvonal emelkedéséhez arra is szükség van, hogy a
megrongálódott épületeket megjavítsák, gondoskodjanak iskolák-^
T"öl, óvódákról
és bölcsödékről. Általában pótolják ezen a téren is mutalközó hiányokat. Igyekszünk a Délmagyarországon kérésziül rámutatni, egyes városrészek
problémáira,
hogy
ezzel
is hozzájáruljunk kiküszöbölésükhöz.

Nedvesek

a lahósoh

Azért, mert a gyár vezetőit feketézés miatt lecsukták, nem lenne
szabad megengedni, hogy a dolgozók igyák meg ennek is a levét.
A Szegedi Kenderfonógyár is többre a célra a Széli utca 3 szám . építkezéséhez már hozzá is fogtak száz munkást ludna foglalkoztatni
alatti épület lenne, amelyet kis | a Petőfi Sándor sugárul és Faragó a mai létszámon kivül, haDéllérue a
költséggel be lehetne rendezni er- ; utca sarkán.
pamutfeldolgozásra. Remélik azonj Érdekes ötletet mond el Bozóki ban Móraváros proletárjai, liogy a
re a célra.
Az egyik Katona utcai lakost eze- ! István, Kohonczi ulca Í3/b szám 3 éves terv révén munkaalkalmak! alatti lakos. Ezeket mondta:
ból nem fogynak ki. Erre van is
ket mondotta:
— A 3 éves tervvel kapcsolatban remény, meri többek között a ter— Szomorú látványt mulatnak
az apró csenevész gyermekek az nagyon alkalmas volna, h a a vá- mésbetakaritás lilán a malmok ,is
foglalkoztatnak
utcákon. Ezek a gyerekek, csak az ros felvenné a programjába a Hu- több munkást
majd.
A
paprikákikészités
is naszárlaktanya
mögötti
rész
beépíutca porában és sárban játszhatnak, mert níncsp játszótér. Pedig tését egész a körtöltésig. Ezl agyobb lendületet vesz, ha az érléa Kolozsvári-téren nagyszerű ját- ! részt fel kellene parcellázni. A | kesités problémáját sikerül megolszóteret lehelne létesíteni. További ! belvároshoz közel van és minden- | dani.
Móraváros dolgozói jól látják,
panasz, hogy a kereszljárdák iár- felől könnyen megközelíthető. Fel
hallan állapotban vannak. Ezek ! kell hívni a város figyelmét arra, i liogy a Magyar Kommunista Párt
rendbehozatalára szintén gyors in- ; hogv a téglagyáraktól vonja be a harcol a legkövetkezetesebben a
lézkedésre volna szükség, de a gyártási engedélyt és a gyárakat j dolgozókéri s ígérik, hogy elválaszKöztisztasági-telep több
gondot helyezzék a körtöltésen kivül. Ez tásoknál sem feledkeznek meg erfordíthatna a városrész tisztántar- döntő jelentőségű lenne ennek a ről.
Az
egyik gyufagyári dolgozó
tására, meri eső esetén például a városrésznek a fejlődése szemponla munkáslakásokról szólva elKatona és Veresács utcákban jár- | Iából.
mondja, hogy a szegedi üzemek
hatatlan sár van az eltakarittatlan
példái
vehetnének a Szikra-gyufaMunkanélküliség
portömegek miatt.
gyárról, amelynek a Külső KálElbeszélgettünk egy gyári mun- vária uton bérháza van, ahol csak
Munháslakásokat
kással is. Most munka nélkül van. az üzem dolgozói lakhatnak csaKercsüen panaszolja el, liogy nem ládtagjaikkal.
A Délmagyarország már a mult- tud munkához jului. Igaza van peEz ienne tehát Móraváros proá n foglalkozott mÖraváros prob- dig a kommunistáknak, amikor a blémáinak egyszerű keresztmetszelémáival és a panaszokat a Kom- gyárak termelésének fokozását kö- te, nielv mögött azonban sok nyomunista Párt közbenjárására a vá- velelik a tulajdonosoktól. Móravá- morúság, betegség és baj lakozik.
rosrészben igyekezett' teljes jesiteni. roson is kevesebb lenne a munka- Amit az uri Magyarország elmuIlyen követelés volt többek között, nélküli, ha például a Délmagyar- lasztott azt nekünk kell pótolni.
liogy munkáslakások
épüljenek országi Textilmüvek Rl. nem' ál- ÁÍoraváros dolgozóinak
helyzete
Móravároson. Az első bérpalota lította volna le teljesen aíiermelést. segítség és támogatás után kiált.

Mit

vár

a szervesett

munkásság

A napokban Móravároson rendeztünk egy kis közvéleménykutatást. Számtalanszor megszólítottunk ebben a városrészben utcán
munkájukba siető embereket és paNem egész egy hónap választ szinvonalat vár. Ma már mindenki 1 egységes erejével szállunk szemnaszaik után érdeklődtünk. Szinte
el bennünket augusztus elsejétől. tudja, hogv a munkásság hozta a ben minden gátolni igyekező tövalamennyien arról panaszkodtak
hogy nedvesek a lakások. Móravá- Számos nagyjelentőségű esemény- legnagyobb áldozatot az újjáépí- rekvéssel. Tudjuk* hogy a jövőben
ros külső negyedeiben
valóban hez fűződik ez az időpont. Ekkor tés, a stabilizáció érdekében. Most még keményebb küzdelem v á r
szinte csurog a viz sok ház falai- kezdjük el a 3 éves tervet, amely is készen áll SZÍVÓS munkával biz- ránk. Bizalommal tekintünk a 3
ról. A nedvesség következtében tervszerű gazdaságpolitikával a ter- tosítani, a 3 éves terv sikerét. Jog- éves terv felé, amely lehetővé leszámtalan házról hullik le a va- melés és az életszínvonal fokozatos gal elvárja azonban, hogy már a szi életszínvonalunk emeléséi és a
kolat. Ennek a magyarázata ab- emelését leszi lehetővé. Augusztus terv elindítása pillanatában bizto- munkanélküliség fokozatos
niegban keresendő, hogy Móraváros elsejével lép érvénybe az uj kollek sítsák számára a létminimumot.
szünte'ését. Én a legblizlorabb'alapLiv
szerződés
is.
Lapunk
munkarendkívül alacsony fekvésű. NemGyólai István a szakmaközi bi- nak a két munkáspárt és a szervecsak a magánházak, de a középü- társa kérdést intézett a szakszerve- zottság titkára:
zett munkásság .egységét látom.
zetek
vezetőihez:
mit
vár
a
szerveletek is hasonló állapotban vanMagyar Mátyás a textilmunkások
nak. A móravárosi iskolát méltán zett munkásság augusztus elsejé— Augusztus elsejét a szervezett
lehelne elreltentő mintául odaállí- től.
munkásság ugyanolyan
bizalom- titkára:
tani azoknak, akik kíváncsiak rá.
mal várja, mint egy esztendővel
— Augusztus elsejétől a hiunkásBeraáth András a szakmaközi ezelőtt. Tudjuk, a reakció mindent
hogy milyen az egészségtelen isság
reálbérének emelkedését várja.
kola Ebben az iskolában mái Ű.913- bizottság elnöke:
elkövet, liogy megakadályozza a Reméli, hogy végre könyörtelenül
ban letört egy keresztgerenda, meri
— A szervezett
munkásság magyar nép felemelkedését. Ezút- lecsapnak az árdrágítókra. Mert
el volt rothadva. Akkor ezk a sérü- augusztus elsejétől magasabb elet- tal is a munkásság szervezett és mit ér, ha több fizetést kap a dollést kijavították, de még mindig
gozó, ha felemelt fizetésével még
fenn áll a veszély. Nemriudja,senannyit sem tud vásárolni, mint azki, hogy melyik pillanatban törelőtt.
ténik valami szerencsétlenség. F.zl
Dani János a famunkások titaz épületet sürgősen rendbe kell
kára:
hozni. Nem lehetünk közömbösek
ebben a kérdésben, már azértt'sem,
A második világháború után az van a staféta. A baráti kézfogán a
— A famunkások augusztus elmert
az iskolásgyermekeknek egész világon elhatározták á demo- legkiválóbb magyar ifjak is megjelen- seje elé nagy reménységgel tekinegészségét óvni elsőrendű felada- kratikus gondolkozású, haladó szelle- nek és a magyar fiatalok elvállalták, tenek. Az uj, kolleldiv szerződés
tunk. Az iskola mellett a napközi mű fiatalok, hogy világszövetségbe 'tö- hogy egyrészt "a Romániából, másrészt lehetőséget nyújt számukra az életmörülnek. A világszövetség legfonto- az Albániából induló stafétát egy nap
otthon is hasonló állapotban van. sabb
célja az, hogy a világ minden egy éjjel elviszik a jugoszláv és ro- színvonal emeléséhez. A famunkánépének
ifjúságát közelebb nozzaegy- mán határtól a csehszlovák határig. sok szerelnék, ha a jelenlegi kolSok ember, akit megszólítunk máshoz, mely
révén elkerülhető lesz
lektív szerződés hibáit figyelembe
reumalikus betegségről panaszko a jövőben a háború. A barátkozás
A szegedi demokratikus ifjak már vennék és az uj kollektivtszerződés
dik. A betegség oka, valamennyi szellemében egyes népek fiataljai mái- készülődnek is, hogy 18-án egyrészt előtt árakat rögzítenék, mert csak
ük szerint, a nedves lakás.
fel .jj vették a kapcsolatokat egy- Horgosnál belépő stafétabotot, más- igv érhetjük el az életszínvonal
mással. Kulturális és
sportvonalon részt pedig a Nagycsanádnál Romániérkező stafétabotot átvegyék és emelkedését.
Nincs bölcsödé é s játszófér épitgetik a barátságot. Az elmúlt hé- ából
ten Szegeden is hasontó kézfo-ása Kiskunfélegyházáig vigyék. A MaDISz
Halász György a kereskedelmi
. Különös fontos probléma a böl- volt a romau és mqgyar ifjúságnak. szervezetek sportolói készülődnek leg- alkalmazottak titkára:
jobban
a
stafétára.
A
MaDISz
kezdecsőde hiányának kérdése. Erről a Julius 20-án pedig Csehszlovákia fő— Várjuk az árak rögzítését, azt
ményezésére vette fel a szegedi ifjúhatárrendőrség .egyik tagja be- városában Prágában az egész világ ság
a kapcsolatokat a román ifjúság- áruelosztás átállítását oly módon,
ifjúsága
találkozik
egy
ilyen
baráti
szélt nekünk. Szerinte közponli kézfogásra. A megnyitóra
Európa gal. A MaDISz-nak köszönhető az is, hogy a Vidék jobban részesíül jönt'az
fekvése miatt legmegfelelőbb er- minden részéből Testivál-staféták in- hbgy junius 18-án a magyar-román ipari termékékből. A kisiparban és
dulnak, melyek egyszerre érkeznek és jugoszláv ifjúság egy-egy kiküldöt- 'kereskedelemben dolgozók részemeg Prágába. Ezer és ezer kilóméte- te találkozik Szegeden ünnepé,jyes re a fölmondási idő rendezését,
rckríh veszik a stafétát lelkes haladó- külsőségek között. Eredetileg ugyanszellemű fiatalok, hogy időben megér- is az volt a terv, hogy a staféta boto- a munkanélküliség fokozatos felkezhessenek Prágába. Sztalingrádbóil kat Szegedrőt repülőgépen viszik Bu- számolását.
és az északi államokból már uton is dapestre.
ördögh István a földmunkások

a u g u S 2 & É M S
e l s e j é t ő l
Körkérdés a szakszervezetek vezetőihez

Julius 18-án a magyar-román és Jugoszláv ifjúság
egy-egy küldötte találkozik Szegeden

írógépel, számológépei
legmagasabb íSSSroiou

Szenesi

8 Szegedi Állami Nemzeti Szinház Sieti műsora:

I r o d a g ó p Vállaiat, Széchenyi-tér T
Telefon 6—41.
Vasárnap esle fél 8 órakor:
Hétfőn este fél 8 órakor:

Belvárosi
egyszoba-konyhás

titkára:
A csongrádmegyei
nincstelen
földmunkások és kubikosok gazdasági helyzetük javulását és olyan
Fekete Péter. Operettbérlet B. 8.
politikai légkört vürnak, amely leS/jökíelés a szcrályból. Munkáselőa- hetővé teszi a békés és épitő mundás 8.
kát.
Fekcle Péler. Szelvénybérlet.
Évadzáró előadás Székely Mihály a
budapesti Áll. Operaház tagjának vendégfelléptével. Szftklelés
a szerályból.

Kedd esle fél 8 órakor:
Szerda este féi S érakor:

összkomfortos lakásomat elcserélném,
belvárosi hasonló kétszobás komfortos
lakásra. — Cimet a kiadóba kérek Csütörtök:

Nyári szünet kezdődik.

Fizess eiő
a Délmagyarországra
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«Arass rózsám, arass,
Megadom a garast,
Ha én meg nem adom,
Megadja galambom...®
— csendülnek föl mindenfelé a halárban, szerte az országban ilyentájt az
arató nóták. Itt-ott már előbb is, de
ősi szokás szerint legtöbb helyen Péter-Pál napján indultak meg 'az aratók: legények, leányok, hogy kora
hajnaltól, esti harangszóig mindennapi kemény munkával learassák, amit
a föld termelt.
«Csengjen, pengjen a sarló,
léptünkön jár a tarló,
itt jártasd a szemedet,
meg ne vágd a kezedet!»
— dalplják a legények aratásbamenet,
de kinn á földeken azután szótlan
keménységgel fogják a kasza nyelét
és vágják a rendet. Legfeljebb a lányok nótáznak marokszedés közben
és huncutkodó vidámsággal tréfáikodnak egymással, no meg a legényekkel.
Az aratás megkezdésekor két gabonaszálat kötnek a derekukra derékfájás
ellen. Ez aztán ott is marad mindaddig, amig le nem esik. Sok helyen az
arra tévedő idegent, de különösen a
gazdái »lebilincselő« szívességgel fogadják. Amikor ugyanis a gazda aratáskor először megy ki földjére, a lányok nyomban körülveszik és a legügyesebbje buzakötéllel átköti a lábat. Nem is engedik szabadon előbb
,
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EGY SOR KUKORICA

Attól a naptól fogva, hogy munkából jövet a labor irodájába szólítotHasonló hangulat csendül ki eb- ták, Szőcze Mihály jóforntón azt se
ből a tolnamegyci népdallból is:
tudta: él-e, hal-e? Nem hitte, seho(Learattuk, learattuk a földesúr ba- gyan se hitte, hogy a fogságnak ntójzaját, rói-liolnapra vége szakad s csak akÁrván hagytuk, árván hagytuk tiszta kor kezdte csipkedni a karját, mijbuza tarlóját. kor a vonat kigördült vele a debreceMajd leveri hideg ősszel a harmat.
ni állomásról.
Elmehet már, választhat már jobb
—• Hát mégse álmodok? — törölte
(aratót magának.®
meg a szeme sarkát, mert ugy lehel,
A' magyar nép, a magyar paraszt- kormot vágott pillája alá a gőzös.
ság tisztóban volt a munkája fontosA táborban hallóit róla egyet s
ságával. Ezért dalolta olyan magabizón mást,
hogy az urasági földeket fela szegény részesarató:
oszlottak, de az ilyen beszédre, csoMikor Islen világot leremlelte.
da-e, ha annyi metfcsaíadtatás után
Legelőször, a szegényt teremtette.
alig adott valamit.
Ha a szegény szolgalegény nem
— Propaganda, — legyintett, akár
(volna,
a
többi hüelien s csak altkor vágta
A nagygazda imádkozni se tudna.®
mellbe valami ismeretlen, torkol szoA magyarság élharcosai, nagy köl- rongató érzés, mikor a lalu végéu, a
tőink megér tették a nép szavál. Ezért hajdani urasági allén befordult.
kiáltotta Ady is már a század elején:
Sárgán kaszára készen áillak a ro«Hé nagyurak, jó lesz tán szóbaállni zsok, szinte harsogott a kukorica esoKaszás népemmel, mert a nyár heves I > utáni zöldje. Már-már a hbausztatoSok heves nyár, keserű verejték h«z ért s eppen a port kezdte bakanmult el azóta, de a megfeszíteti mun- csáról veregetni, mikor a iüziák aiot
ka mégis eredményre vezeteti. A ma- kiállás csattant leiéje:
gyar parasztság megkapta, saját tu— Mihály, Mihály, Lel Csak nem
lajdonába vehette azt a földet, amely
igazság szerint úgyis az övé volt, hi- jölLéi meg, édes gyerekem?!
Menyhárt volt, a vénséges
vén
szen ö szenvedett, fáradt, dolgozott
rajta. Ma már majdnem mindenüti disznópásztor, aki annakidején iűzsaját földjén dolgozhat parasztságunk, lasip taragásra tanította.
ha pillanatnyilag még eselleg töbü
A messziről jött ember mindig ritnehézséggel is, de azzal a bizlos tu- ka madár, pláne, ha hadifogságból
"daital, hogy a magáét aratja, saját
magánali. Hisszük, hogy ez a nagy hozza haza a szerencséje.
.
' I I I
/
1 magának, uiíraíujv, uugi v-t, a
— Menyus bácsi, — nyögte ki végre Mihály, mikor már a parolazáson
nül gazdag alkotó művészeiében. A meg az üdvözléseken is iul voltak, —
azi mondja meg igaz leikére: szóiSzovjetunióban
élő művészeiében.
rokonnépeinknél
gazdag
alkotó
A mén t-e a bajor herceg toldje?
zom rajta, magam is néha megutálom |nül
már van
is erre
példa. Burját-mongol
a yilágot.
testvérnépünk fiai például igy éne— Szél-e? — ütközött meg a lisjzlesAhogy a beszédröpitő fuvalon el- [kelnek ilyentájt:
fejü vénség. — Hogyne uieut volna
ült, elábrándoztak a nyers, metsző,
szét, ha egyszer a gyerek meg az
Égő napban vágtunk a nyáron,
romantikamenles gondolataikkal. Nem
asszony ulan neked is adtak kilenc
űzhették a lányokat a korzó kövén,
Sárgás búzakalász!.
mert az egésznápos gyöirő munka efKét kéz dolga szántás-vetése,
holdat? I
fásitolla inaikat. Fizikailag is lehetetUré bő aratás.
Adlak-e? Aztán merre?
lenné tette őket. Csak amint egészen
— llát oda alá, a lapouyagosban.
Moslmár gépel látunk helyében.
belepihentek az eslébe, hajlott föl a
Hé, Miska, hél — orditolta el magát
Zugió réteken át.
hangulatuk. Á kőparlról lelógó koa disznók generálisa, mert a told
Bugón szól a gépnek zenéje,
pottnadrűgos lábaikat izgalollabban
hallatára ugy megirainodoll Szticze
Zugén onlja dalát.
himbálták.
Mihály, mintiia puskából hitték volna
— Nem lesz itt változás, megette
Értünk ömlik gépből az élet,
ki.
a fene... A párt se bir az urakkal.
Ér Lünk dolgoz i k ő.
Legjobb lenne, ha nem ámítanátok a
Meg
sem
állt,
mig
leun
a laponyaNépünk ébred, égő szivében,
népet. Egv jő fröccs többet ér máma
gosban, a hajdani hercegi birtok legHálát
énekel
ő.
mindennél.... Na gyere
megiszunk
kövérebb löldjéu hajladozni nem látegyet a sarki vendéglőben! — És leta asszonyát. Kiáltani akart, de akárVár ránk buza sürü kalásza,
gyintett Jani erőteljesen.
Szóljon ünnepi szó.
hogy erőlködött is, nem jött ki hang
— Na kontóm! Vak vagy, nézz
Gépész gépe nótánk kisérje,
a torkán. Állt, csak állt az árokparti
körül. Megvakítja még a proletárt is
Légy hát vig arató!
szederfálioz támaszkodva, íöljebblolla
ez a reakciós Szeged. Nem látod,
sipkája megviselt ellenzőjét s hosszú
hogy minden város egy kör, melyet
A mag var nyárban is megindtiltak
az üzemek és a dolgozók zárnak be. (hát az aratók "szabad földön, szabad percek után, mikor már minden vére
Minden város közepe szorongató hu- aratásért. Kívánjuk, hogy áldás, jó a szivébe folyt, elcsukló hangon rikoltotta:
rokban fojtódik. Ilyen apró hurkokból eredmény kísérje munkájukat.
állítódott össze Európa. Még a tér— Rozii Rozika, te!
Dr. Lőkös Zoltán.
képen is körökkel jelzik őket, a külső
Az asszony, mintha villám csapott
kör vastagabb vonallal Van húzva..
volna le mellelte, a szivéhez kapott.
Feri további fejtegetéseit nem hallSarkon perdült s lobogó szoknyával
hattam, mert a fröccs ize elhúzta
szinte eszét vesztve rohant, rohant,
mindkettőt. Árnyékaikat, sápadt, fiatal
rég elveszettnek hitt parja felé.
arcuk vonásait azonban láttam elúszni
a "Tiszán a Fekete-tenger irányában.
Mikor kél szenvedő sziv végre valaIrta: József Atilla
Talán valamelyik kikötőbe sodrodnak,
hára
ősszedobbau, még a vadgaahől bérharcos kikötőmunkás törődik
íambok is elfordítják a fejüket, hát
Zudui a szél a rétekre
ugyanezen gondokkai... Szegedtől —
még a mezőn sürgölődő hadiasszoSzalonikiig!... Lehetséges!... Mert nem
nyok?!
Sóhajunkkai keveredve,
örülhetünk addig a tenger kékségéDohog a föld, zug a buza,
Lassan-lassan azonban az örömnek, fűnek, fának, virágnak, a művékönnyek is kiapadnak' s eljön, a hazazeng a buza.
szek formál öntött álmainak, a forró
térés ideje, mert hát Uramisten, a
v
és nyugvó csendességnek, élettürelkicsi fiu még nem is ludja, hogy
meknek, amig a körök pontos határoVerejtékünk egy-egy csepje
megjött az édesapja.
lővönalai meg nem olvadnak. A proSzáraz földdel gyúrva egybe,
letár szeme, melyet a gép csiszolt ki
Mihály megigazította a sapkáját,
Buzaszem a buzaszálou,
uj formalátónak, észreveszi ezeket a
derékon
fogta az asszonyt, s márzug
a
buza.
valóságba húzott elmázolható vonalamár lépésre mozdult a Iába, mikor
kat. A sok apró részlet nem érdekli
hirtelen a púposra töltött kukoricára
Nő a buza, nő az inséig,
őket. A n#gy egész életmű húrjain
esett a tekintete. Elengedte az aszakarva játszani. A szépségek 1 kába
Acsarkodik az ellenség,
szonyt, szép óvatosan lecsatolta válvonalai, mellyekel a jóllakottak , heNem menekül á fasizmus,
láról a zsákot, vadonatúj katonakanyék alakítottak maguknak, nem kes zug a buza.
bálját is a szederfa tövébe eresztelte
rül a szemükbe, hanem a kenyér, a
s mintha soha-soha, egy pillanatra
ragyogó termelés.
Ahol növök, láborom van,
se lett volna távot az annyira áhilott
Nem haragudhatok meg Janira, Feföldtől, hamiskás mosollyal nyu]( a
Hadirend a táboromban,
rire amint utálattól borzongva talkapa nyele után:
Golyó, sortűz kalászomba,
palnak el a belvárosi korzó' cifra álzug a buza.
— Ha már a többivel végeztél, kár
dozatai mellett. Van annyi gyűlölet
volna ezért az egy sor kukoricáért,
bennük, hogy megvessék ezt az emIde, aki földet szántott,
Rozi.
bert önmagából kiforgató, hazug világot és van erejük, van módszerük
Ide, aki traktort gyártott
S friss, ttjra megtalált mozdulathozzá újra, másra építeni.
tal a földbe vágta a kapát.
Segítsetek proletárok!
Nagy Sándor.
zug a buza.
...i_i
Urbán Erní,
csak, ha egy kis ajándékot, vagy
pénzt ad nekik.
Igazán nagy ünnepélyességgel azonban a »végző j, az aratás befejezése
zajlik le. A búzaföld végén égy marék kalászi hagynak, hogy a következő évben is jó termés legyen. Az
uj termésből aratókoszorut kötnek,
hozza virágokat is fűznek, legtöbb
helyen hosszú idő óla kialakult hagyományos formában. Ezt aztán díszes menetben viszik végig a falun
keresztül. A koszoruvivőket a kapukból, ablakokból, innen is-onnan is
vízzel locsolják le, «— ősi esőidézés
jelképeként, — de azért bőrig ázva
is vígan haladnak be az aratógazda
házához. Ott aztán bőséges eszemiszom, tánc fogadja őket és hangos
kurjongalásokkai ünneplik reggelig a
jó' termést.
Vígsággal, mulatozással járt mindig a termés betakarítása, merjt a dolgozó magyar parasztság boldog örömmel látta nőni a vetési, érni sárgulni
a búzaszemeket. Mégis valami folylolt keserűség nyomta ei bennük a
vidámságot, hiszen a legtöbbször más
földjén, más gabonáját kellett araimtok. Ezért szólt azután az aratás végén
olyan bizonytalan — keserűn a népdal:
«Mcgunlam én ezt az urat szolgálni,
Uri földön Lizedibe kaszálni.
Fel törte a kaszanyél a kezemet,
Az uraság nem ad többet kenyeret.)

leqenyek vitatkoznak teteat nsürssikes:
r

J
J viA gyári
legények a KJ
Tiszaszélen
tatkoztak. Nem találtak jobb heiyet
maguknak, meri mind a keltőn rajta
volt a lánycsömör. Koraérett, 23 éves
arcaikon az undor ülepedett ineg,
amely már fiatalon befesti a városi
szegényemberek arcát, ök a szerelemből is a rövidebbet húzzák. Pricscseikhcz, poloskás szobáikhoz nem
tudják odakötni asszonyaikat, leányaikat, ha szépek. Egy egy viharzásban
talán megölelik a szerelmet, de aztán a lassu sovány fillérek szüntelen
kopogása természetszerűleg megosztja a proletár szerelmiközösségeket.
Egymásmarás, naponta való szitkozódás, beleg. olcsó lebujmulalozások,
elválások, eltűrt csalások burjánzanak, amikor a lélek ténfereg és a test
a legundokabb áru. A nagy elszabadult gépezet szabdalja, mégis pontosan termeli a prostituáltakat, a kószákat, a prolinyelvü, szemfüles, csavargóin zadókat. 20 éves nyomorok,
káromkodó szobrait. He viszont megmarad a politika!

Kikényszerült a politika, a titkok
alapjainak kutatása. Rátapadnak
a
proletárok a valóságra és füsttől véres gombszemükkel meztelenítik. Vitatkoznak 1
Azt mondja Jani, az elmaradottabb
Ferinek.
— Ennyi bitang nőt, mint máma.
Egy nylon-harisnyáért a becsületüket
is eladják. Belerohadnak a sok cafrangba. Bolond vagy te komám, ha
házasodni akarsz.
Feri, a tudósabb optimista felnevet, de egyáltalán nem a boldog ember fölényével.
— Nem is arról van itl szó! Lálod komám én már azon is túljutottam! — Keserügyőzelmeseii
nevet,
igazabb gyönyörökre való arcával. —
Miért nem olvasod el Engelsnek a
családra vonatkozó írásait. Világosan
meg van benne irva, hogy a kapitalista gazdasági rend szükségszerűen
megbontja az<ember megszentelt életformáit. A családot cirkusszá teszi...
Ja komám. Azt hiszed nem ismerem
én Jucit eléggé!... mint a többi lány,
de én nagyon bizok benne, hogy felvilágosíthatom. Bevonom
a nyári
pártmunkába. Ugy kell bánni komám
a lányainkkal, mint az ösztönök beteg gyermekeivel.... Nincs igazad....
Nem egy proleláiiány dolgozik a szervezetben és külömb munkát teljesít
mint a férfiak... Ady is azt mondotta:
proíetárlányok őszírózsák fesztek ti
ínég csodavirágok... Fáradtolaj a te
beszéded komám, de nem csodálko-
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HÍREK

Apánk

n a p i r e n d
Kézműipari kollektív
Szombat, julius 5.
Nemzeti Szinház: Fél 8 órakor:
Az augusztus 1-ével megkötenFckcle I'éler. Operettbérlet B. 8. Hét- dő uj kézmüiiparíii keretszerződés
főn: Szöktetés a szerályból. Munkás- tervezete elkészült. A szerződés terelőadás.
vezete nagyjából azonos a jelenSzéehenyí Filmszínház: fél 5, fél 7, leg érvényben lévő szerződéssel, a
fél 9: Ismeretien imádó. Ilélfőn: Fiuk
következő lényegesebb kivételekaz intézetben.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, tél 9. kel:
A szerető kél arca. Hétfőn is.
A tanonc javadalmazása szabad
Korzó Mozi: fél 5. fél 7, fél 9 egyezkedés tárgyát képezi, de ha a
Szellemeknek áll a világ. Hétfőn is. tanonc az első év után sikeres időMuzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn: közi vizsgál tesz, a szakmunkás
minimális bérének 25—30 százaléZárva.
Soraogyl könyvtár: Zárva. Hétfőn: kát kapja a második esztendőben.
Nvítva 9-161 este 7-lg.
Ugyanígy sikéres időközi vizsga
"Egyetemi könyvtár: Zárva. Hétfőn. eredményétől függ a harmadéves
Nyitva 8-tól este 7-ig.

szerződés-tervezet
tanonc javadalmazásának összege is.
Az akkordrendszer továbbra is
fennmarad és a szerződéstervezet
pontosan körüligja, hogy ki teltinthető szakmunkásnak,
bctanilolt
munkásnak, vagy segédmunkásnak.
Törvényhatósági jogú városokban
a 100 százalékos munkabér fizetendő.
A keretszerződés 'alapján niegkötendő szakmai szerződések viszszamenőleges hatályú megállapodásokat nem tartalmazhatnak. A
szerződés egyévi érvénnyel költetik.

Befejeződött Szegeden a patkányirtás

Szolgálatos gyógyszertárak:
Franki József: Szent Gvörgy-tér 6
A polgármester állal elrendelt ál- takariiás előtt rendelte el az általános
Temesvárv József: Klauzál-tér 9. Sur
lányi József: Kossuth Lajos-sugárut lalános és kőtelező patkányirtás a és kötelező irtási, megóvni akarván
a lakósság am,ugy is szűkös kenyér31. Sclmeczi Béla: Somogyllelep IX. mai nappal befejezést nyert.
Az irtószer összeszedésének' ellen- gabona és élelmiszerkészletét c kárUtca 489.
őrzése során befutott jelentések sze- tékony rágcsálók pusztításától.
rint szerte a városban nagyszámú
NÉPIUR6SÁGI NAPIREND
Az irtás sikeréhez nagyban hozzáHétfőn: Kiss-tanács fél 9: Nagy elhullóit patkányt találtak. A'legjel- járult a tiszti főorvosi hivatal gondos
lemzőbb
esetei
Huba
Fcrenc
patkánySándor.
\
és pontos szervezése, továbbá a lakosSzerda. Félegyházi-tanács 9: ifj. irtómesler jelentelte, aki a nagyvál- ság megértése és támogatása. Azon
lalatok zöménei irtását végezte. Az kevesek kivételével, akik megszegték
Czcne Peter, 10: Magyar László.
Csütörtök, Kiss-tanács fél "9: dr. egyik malomban a patkányhullák ösz- a polgármester rendeletét és akik
szeszedésekor talált egy patkányfész- ellen ezért a kihágási eljárást meginMihalovics Sándor.
Péntek, Kiss-tanács fél 9: dr. Sük- ket, ahol a kél öreggel együtt négy dítják a jelentések teljes feldolgozása
rcy József. Félegyházi-tanács 9: Csu- kicsi palkány volt egymus mellett után.
íena János és társai, fél 10: Hoch kimúlva.
A nyers eredmények alapján az irSajnálattal értesültünk arról, hogy
Lajos, 10: Mucsi Sándor.
Szombat, Kiss-tanács fél 9: dr. Sük- a szigorú és részletes ulasitás elle- tás sikere, a patkányirtás szempontnére néhány helyen egy-egy apróbb jából kissé kedvezőtlenül előrehalarey József folytatólagos tárgyalás.
Törvénykezési szünet. A törvény- háziállal is elpusztult. Ez azonban dott idő ellenére is 75—80 százaiészéken julius 13-án megkezdődik a csak a tulajdonos gondallanságál és a kosra lehető, amiben döntő tényetörvénykezési szünet s ellentétben az patkányirtás iránt tanúsított komoly- zőként szerepei a több kötelező irtásnál már jól bevált, megbízható
elmúlt esztendővel, a népbiróság ta- talanságát igazolja.
Ki kell emelnünk a -polgármester és hatásos kötelező irtószer, a jRAnácsai is megkezdték szabadságukat.
előrelátását, hogy most a lermésbc- TEX«-paszta.
— ÉRTESÍTÉS. A szeged! napilapok és a Hétfői Újság értesítik
Szeged város valamennyi hatóságéi, közintézményei!,
testületeit,
hogy julius 7-től kezdődöleg semminemű közleményt nem áll módjukban díjmentesen közölni. A lapok ( Kiállítása hatalmas összegekel
emészt fel és a papirhiány mlall
sziikreszabolt terjedelemben a díjmentes közlemények
lekiniélycs
helyet foglallak el. Természetesen
a halóságokkal, közintézményekkel
és testületekkel szemben a legmesszebbmenőén alkalmazzuk ked vezményes díjszabásunkat. Erről a
kiadóhivatalok adnak részletes felvilágosítást.
Délmagyarország
Szegedi Ilirtap
Szegedi Népszava
— Időjárásjelenlés. Várhaló időjárás vasárnap estig: Élénk délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, sok helyen záporeső., zivatar. A meleg főleg nyugaton emelkedik.
— Ma, vasárnap este fél 9 órakor
a szokásos rádióankét keretében
Budapest I. hullámhosszán a választásokról és a választási szövetségről beszél Révai József elvtárs. a Szabád Nép főszerkesztője.
Hozzászólnak: Kéthly Anna, Bares
Sándor és Erdei Ferenc.
ÓRÁT, É K S Z E R T
csak DRUC.KERNAL javíttasson
Széchenyi-tér 9.
— A M N D S z szeged-rókusi csoportja julius 7-én, hétfőn délután
ü órakor a rókusi iskolában taggyűlési lart. Kérjük a lagok és az
érdeklődők szives
megjelenését.
Vezetőség.

Újszeged!
Viqadóban

rw* *
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x Esküvő. Wittig Erzsébet ésf< Vanyó Sándor ma tartják esküvőjükét. (Minden külön értesítés helyett.)
x Dézsi Ferencné, Dézsi Vilma
voll nbiklinikai főmadáme városi
gyakorlatát megkezdte. Érdeklődni
lehet telefonszáma alatt a nőiklinikán. Telefonszám: 372.

x A Tóth-Szanalórium szanatóriumi osztálya megnyílt.
Ápolási
dija: az állami és városi intézetek
közös osztályáéval azonos. Szabad
orvosválasztás.
ÓRÁT,
ÉKSZERT
csak DRUGKEHNIL vásároljon
Széchenyi-tér 9.

x Házasság. Dévai Hedvig (Budapest) és Márkus Endre (Szeged)
julius 3-án Budapesten házasságot
kötöttek. (Minden külön érlesilés
helyett.)

— A két soinogyitelepi napközi
otthonos óvóda vezetősége julius
G-án délelőtt 10 órától kezdődően
együttes kirándulást rendez a somogyitelepi MNDSz asszonyok és
MaDISz leányok "közreműködéséÓRÁT, f l í l T E H T
vel a szegedi kendergyári strand
legmagasabb ftron ráaáról
(sárga) mellé. A gyermekek játékDRUGKER, Széchenyi-tér 9.
bemutatója délután 5 órakor lesz,
amelyre az érdeklődőket szeretelx Vasárnap este fél 9 órakor a tei várják a kicsinyek és ezúton
Hitközség székházában dr. Schecr hivja meg £ rendezőség.
Tibor palesztinai kiküldött lart előadást a Borochow Kör műsorral
egybekötött zászlóavatása kereté- Cukorkák
ben. Belépés díjtalan. Mindenkit
minden minőségben legolcsóbban
szeretettel vár a Borochow Kör.
x J ó egészséghez Ferenc József
keserűvíz.

— Temetés. A tragikus körülmények közt elhunyt Szász Erika
holttestét péntek délután megtalálták. Temetése vasárnap délután
6 órakor lesz a Dugonics-temelőben.

3 drb 3 tonnás

generál Javi tolt

MERCEDES-DIESEL
teherautó

eladó

Köztisztasági üzem P a c s l r t a ••
d. e. 7-2 óráig, hélkflznaponként

KOVÁCS
*

IMRE

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

BÚTORT
Készen legolcsóbban vásárolhat vagy rendelhet felelősség mellett.

K a k u s z i
müaszlalosnál.
Kossuth Lajos s.-ut 5.

Fizess elő
a Délmagvarországra

x A IIONSz szegedi csoport felhívja hadigondozott tagjait, hogy VASÁRNAP ESTE FELLÉP
julius 7., 8. és 9-én jelentkezzenek
Dugonics-ulca 12. szám alatt délelölt fél 9 órától 12 óráig tagsági
igazolványukkal lüzifaigénylés —
budapesti jazz énekes a HAFFAY ÉTTEREM és KÁVÉHÁZ kerthely'ségBben
és akinek villanyvilágítása van,
Közreműködnek énekszámokkal még
egy villanyszámlával kedvezmény
ALFÖLDI ROZSA és HAJDÚ MARGÓ énekesnők.
előírás végett. Vezetőség.
ZÁRÓRA : 4 ÓRAKOR.

K a ^ a l

L á $ 2 l ó

vasutas volt s nagyon jó ember.
De a jóságát humorba lakarta
s gyakran élt vele. Azonfelül1 volt
egv nagy szenvedélye: Mindent
szeretelt,, amiért anyánk haragudott! Anyánk még jobb eipbcr
volt, de, hogv ugymondjam sem
öröm, sem bánat nem látszott az
arcán. Ha j ó kedve volt, csak a
szép meleg, barna szeme csillogott, ha rossz kedve voll, csak
a szeme villogott. — De amit
apánk szeretett: szép asszonyt
látni, j ó bort inni és az ördög
bibliáját forgatni, azt végleg nem
szerette. Sokai villogott emiatt
a szeme, de apánk finom figyelemmel mindig megbékítette.
Történi, hogy valahogy a havi
rendelésből kimaradt a cukor,
s tnert a figyelmes
Konzum,
tudván, hogy befőzések
idcie
van, rendélésen kivül küldött
ugyan löbblel cukrot, de erről
apám nem tudott. — Egyszer
lörténik, pmi történik, az ó r a
mcgálll, a cigány keservesen húzta, az idő múlott, a hajnalcsillag
sápadni, apám eszmélni kezdett.
— Reggel barackot kell szedni dudnszba valót, fél érettet.
— Hűséges vazallusa Balogli Pista azonban megérezte, hogy bai
van itt, nagy baj. Fizetek, cihelődtek s vaglában haza, mielőtt
az asszonykáplár megkezdi műsoron kivüli szemvilloglatását.
Reggel 5-kór nyitotta ki anyám
a konyhaajtót. Két nagy kosár
gyönyörű, kézzel szedett rózsabarack mosolygott rá piros orcával. S a férfiak mintha mi sem
lörlént volna, késznek nyilatkoztak segilcni. Kézmosás után kaplak egy-egy konyharuhát maguk
elé, s óvaíosan kettéválasztották
a vizben áztalolt barackod s'csnk
a teljesen kifogástalant lelték a
kádba. A többiből anyánk operába ki műértő kezekkel a hibás
részeket. Azután kihozla a kamrábój a tegnap este jól kimosott
és csillogóra kitörött
befőttes
üvegekét s rakni kezdte a barackot ugy, hogy a barack héjjá
felül maradjon, viszont a fél barackok gyönyörűen simuljanak
egymásra. Mikor a barack elfog y d , meni be a kamrába cukorért. Apámnak eszébe jutott
a cukor. Atyám az égben, most
ión a villámlás1 s tiiég jó lesz, ha
elmarad1 a dörgés. De anyánk az
igazán jó asszonyok mosolyával
jött ki a speizbőí. Tudott ő már
régen mindént, meg pzt is, hogyha a barackot ugy
édesítjük,
hogy minden liternyi űrtartalomra 2 evőkanál cukrot számítunk
s azt kettős papírral kötjük le,
ízesítőt (vanília, citrom) nem
adunk hozzá, forrástól számítva
20 percig dtinsztoljuk, ugy a barack megtartja eredeti illatát, s
évelt múlva is azt az illúziót kelti, mlintha most szedtük volna
la a fáról. — A' két kenyerespajtás fellélegzett. Nincs itt m á r
semmi hiba. A baj nem igy néz
ki. Ha az asszony szeme mosolyog, nevet az egész világ.
Apám ijedten pillantott az öréjra. A jó öreg vekker állt s nngy
lélcknyugalommal
összekacsintott hamiskásan az egymásra mosolygó
i
emberekkel.

Órát, ékszer! legelőnyösebben
bevált, bccierél, Javít
jőtáláaaal, jutányos árban

Müihoffer V.

miiórás, ékszerész

Széchenyi tér 9

Fiiszer-,
rövid- és cukorkaáruk
legolcsóbban

Weiszfeíler Testvéreknél
K ö l c s e y utca 2 a

DÉLMAGYARORSZÁG

8DCLMAGYARORSZÁGVasárnap, 10-17.juliaa6.>

Felvételi hirdelmény

Közellátási közleményeit
Gabona for-alma.
Az ökölvívás nagy napja Szegeden
Az 1917. julius hó 1. napjától az
1948. évi junius hó 30 napjáig búA nagy ökölvivómüsor esle 8 óraEzen az éven a legnagyobb sportzát, rozsot, kétszerest és árpát csak eseménynek ígérkezik a ma estiököl- kor kezdődik a Vasutas-stadionban
gyüjlőkereskedők, továbbá azok vá- vivémérkőzés Szegeden. A kitűnő ka- szünetekben a Vasutas-jazz szórakozsárolhatnak, akik az illetékes hatósá- posvári gárda a vidéki öklözök leg- tatja a közönséget. A mérkőzés után
gokléi vásárlási engedélyt kaptak.
<
jobbjait mondhatja
magáénak. A túnc.
Búzát, rozsot, kétszerest és árpát törpesulyban Iíocza I., a könnyüsulyajándék, csere vagy munkadíj (tisz- ban Himmer. a váltósulyban Kapocsi,
teletdíj) dinén csak az vehet át, aki- a nehézsúlyban Haucli az olimpiai Vasárnapi sporfprogramm:
nek vásárlási engedélye van. A mező- keret tagjai. Az ellenük kiálló TiVasutas-stadion: fél 4-kor délkerügazdasági munkasok ' természetbeni sza— MKUMTE kombinált
összeállí- leti felnőtt atlétikai bajnokság. Este
munkabére vásárlási engedély nélkül tása: lég: Halász, törpe: Dobó. pd- 8 órai kezdettel: Orosháza—SzEAC
kiadható. Ugyancsak vásárlási enge- hely: Katona, könnyű: Szilágyi (Hor- és Kaposvár—Tisza-MKUMTE óköldély nélkül kiadható a természetbeni váth), váltó: Kelemen ! közép Me- vivómérkőzések.
v
földhaszonbér is. A gyüilőkereskedő gyesi I., félnehéz: Molnár,
A SzAK Budapesten játszik
az
nehéz:
búzát, rozsot és árpát csak vételi jegy Varga.
ErSo ellen NB I. mérkőzést. A fiatal
ellenében .vásárolhat. Vásárlási enNagy küzdelemre van kilátás az szegedi súlyemelők országos II. osz
gedélyt kaphatnak: 1. A vámőrlésre Orosháza—SzEAC
vesznek
visszavágómérkőzé- táiyu sulyemelőversenyen
nem jogosult ellátatlanok buza, rozs sen is. Az orosháziak
nem nagynevű, részt Budapesten. Az SzMTE úszói
és árpa vásárlására háztartásuk ke- de azért keményöklü fiuk.
Az ellenük és vízilabdázói Szentesen az uszó
nyér és lisztszüksógletének biztosítása szorítóba lépő SzEAC lég:
Klein, kongresszuson szerepelnek. A Tisza
céljából. Evi 144 kg., illetve havi törpe: Székely, pehely: Pálinkás,
(a labdarúgócsapata Mezőkövesden ját
12 kg.-ra. Továbbá árpa vásárlására legszebben dolgozó ökölvívó) könnyű:
szik barátságos mérkőzést. A Tjsza
takarmányozás oéljábüfl. 2. Az 5 hofldon II. Kovács, váltó Heinrich, közép: fiatai kerékpárosai Budapest—Kecsalóli gazdálkodók buza, rozs és árpa
II, félnehéz: Nyári, nehéz: kemét közötti országúti versenyen invásárlására háztaríási és gazdasági I1 Kelemen
dulnak.
szükségletük biztosítása céljából, ha Halász.
elegendő gabonájuk nein termelt, évi
A liszt szállilásáhoa szállítási igaolvasható módon bejegyezni az őrlés
180 kg., illetve havi 15 kg.-ra.
A földadó befizetése után a gaz- időpontját, továbbá a vámőrlésre áta- zolvány kiadására jogosult a lakóhely
dálkodó búzát, rozsot és árpát csak dott termény megnevezését és teljes szerint illelékes elöljáróság az őrlési
gyüjlőkereskedőnek vagy annak ad- (az őrlési vám levonása nélküli) sú- engedély alapján őrölt lisztnek az önhat el, illetőleg — a természetbeni lyát. A gabona vámőrléséért (vámcse- ellátó lakhelyére szállításáhozA buza, rozs és árpa a vámőrlésre
földhaszonbért és a mezőgazdasági réért) 12 o/o természetbeni vámot kell
munkások természetbeni munkabérét "fizetni. Porlás cimén két százalék szá- jogosult lakásáréi, vagy gazdaságából
mitható
fel.
A
malom
búzából
lega vámörlő malomba vámőrlési vagy
kivéve — bármilyen címen csak annak adhat át, aki vásárlási engcdély- alább 75 o/o-, rozsból és kétszeresből vámdarálási engedéllyel a liszt a malegalább 70 o/o liszlasuly lisztet kö- lomból a Vámőrlésre jogosult lakáfyel rendelkezik.
Cséplőgéptulajdonos a saját háztar- teles kiőrölni. "Minden 100 kg. búzá- sára a vámőrlósi engedély és a matási szükségletre személyenkint 240 ból 25 kg. finomlisztet (búzadarát) lom által kiadott szalLitó bárca egykg-ot, de legfeljebb 12 mázsa búzát, és legalább 50 kg. egységes buzake- idejű felmutatása mellett. Az önellávagy rozsot és 7.50 mázsa árpát tart- nyérlisztet, rozsból legalább -70 kg. tói vásárlási engedéllyel vásárolt buhat meg, a többi gépkeresetet heten- rozslisztet és búzából 23 kg. rozsból za, rozs, kétszeres és árpa az önellátó
lakóhelyére. Kézipoggyászként 5 kg.
kint köteles beszolgáltatni, ezért csép- 28 kg. korpát kell kiszolgáltatni.
A vámőrlésre nem jogosult
az liszt.
Polgármester.
lőgéplulajdonostói, vagy bércsőplőlől
magánosok gabonafélét nem vásárol- 1947. évi aug. 1 és[ a 1918. évi julius
hó 31. napja közötti időben a háztarhatnak.
Piaci áralakulás
Az önellátói vásárlási engedélyeket tásához tartozó minden ellátatlan szejulius 15-eiUtán lehet igényelni. Ezek- mély után a hatósági ellátásról való
Julius hő 5-f hetipiac gyenge kökg.
r e aziegész ország területen 30 napon lemondás ulán havonkint 12.
volt; kialakult termelői árak:
belül lehet jgazdátói gabonát vásárol- egész évre 144 kg. (buza, rozs) őrié- zepes
Borsó
hüvelyes kg. 1.80, fokhagyma
re
kaphat
engedélyt.
Ez
a
mennyiség
ni.
az őrlési vámot is magában foglalja. uj csomó 0.50—0.60, hagyma uj csomó 0.20—0.30, kelkáposzta kg. 0.60,
A gabona őrlése és darálása.
Darálás.
édeskáposzta kg. 0.50, karfiol leves
Gabonát őrölni és őröltetni csak
Árpát, zabot és köíest darálásra kg. 2.40—2.60, karalábé cs. 0.20—
malomban, őrlési engedéllyel szabad.
Búzát, rozsot és kétszerest darálni ós átadni, illetőleg álvonni csak dará- 0.30, retek cs. 0.20—0.30, sárgarépa
daráltatni vagy hántolni és hántoltat- lási engedély mellett szabad. Dará- cs. 0.20—0.40, Zöldség cs. 0.20—0.40,
ni tilos. Árpiit. zal>ol és kölest darálni lási engedélyt az elöljáróság a kérel- sóska kg. 1.00, spenót kg. 1.00, zöldés daráltatni árpát és kölest hantoini mező indokolt gazdasági szükségleté- bab kg. 1.60, uborka salátának" kg.
és
daráltatni
továbbá
árpát nek megfelelő mennyiségre állithat 1.00, uborka eltenni v. kg. 1.20, tök
és
kölest
hántolni
és
lián- ki. Ennek megállapításánál figyelem- kg. 0.20, paradicsom kg. 5.00, torma
toltatni csak darálási vagy hán- be kell venni a kérelmező állatállo- ftg. 5.00, burgonya kg. 2.00—2.20,
tolási engedéllyel szabad. Vámőrlés- mányt és annak takarmányozására zöldpaprika drb. 0.10—0.30, csöves
fe jogosulták amezőgazdák (földtulaj- szükséges mennyiségen felüli darájási kukorica drb. 0.50, gomba (cseperke)
donosok, haszonélvezők és haszon- vámot. A darálási dij 8 o/0.
literje 2.00, Barack aprószemü kg.
Ibérlők). A haszonbérbeadott mező1.00—1.20, Ixirack nagyszemü 1.60
Gabona és liszt szállítása.
gazdasági tnüvelésü föld tulajdonosai
—2.00, barack export kg. 2.40—2.80,
és haszonélvezői; a mezőgazdasági alBúzát, rozsot, kétszerest és ezek- körte I. r. 1.80, körte II. r. 1.20 alma
kalmazottak és fezek családtagjai; a bői származó b'sztet az ország terü- 1. r. kg. 1.60—1.80, alma II. r. 0.80—
mezőgazdasági (arató ós piás részes, letén egyik községből a másikba csak 1.20, ribizli kg. 2.80—3.00, málna kg.
sommás ós napszámos) munkások, szállítási igazolvánnyal szabad szál- 4.00—5.00, meggy I. r. kg. 2.40—
ideértve a pásztorokat és a cséplőgé- lítani. Buza, rozs, kétszeres és árpa 2.80, meggy II. r. kg. 1.20—1.40, ringpeknét alkalmazott munkásokat is; a szállításához szállítási igazolvány ki- ló kg. 00—1.20, Egres literje 1.00,
malom üzembetartók (tulajdonos, ha- adására jogosult a lakóhely szerint csirke rántani való párja 9.00—12.00,
szonélvező vagy bérlő) és munkásai. illetékes községi (elöljáróság a mun'ka- tyúk párja 18.00—24.00, kacsa sovány
A vámőrlési jogosultságot az «ÖnelIá- i bér vagy más természetbeni járandó- párja 14.00—18.00, liba sovány kg.
lói igazolvány az 1917—48 évre» cimü ' ság cimén szerzett búzának, rozs- 4.00—4.50, Liba sarnyu 14.00—16.00,
nyomtatvány J. táblázatán igiazotja., Azt nak, kétszeresnek és árpának a lakó- liba hízott kg. 8.00, tojás drb. 0.50—
•önellátói igazolványt másra átruházni heívre szállításához.
0.54.
nem szabad. Elveszett önellátói igazolvány helyett uj igazolvány kiállítására a vámőrlésre jogosultnak igénye nincs. A vámőrlésre jogosult az
1947. évi julius hó 1 és az 1948 évi
junius hó 31 napja közötti időben a
háztartáshoz tartozó minden személy
után legfeljebb 240 kg. buza vagy
rozs őrlésére kaphat engedélyt. Ez
a mennyiség az őrlésért fizetendő vámot is magába foglalja. A vámőrlési
EMELETI
engedély a meghatározott teljes fej'adagra csak annak a vámőrlésre jogosulnak állítható ki, aki az 1947. évre
búzában kivetetliföldadóját teljes egészében jdegyenlilette. A fejadag felének megfelelő mennyiségű gabona
U.
(Kölcsey u. sarok)
őrlésre kaphat engedélyt az a vámőrlésre jogosult, aki földadójának legalább a felét kifizette. A földadó kiOLCSÓ MEGNYITÓ ARAK
egyenlítését adóívvel vagy a városi
adóhivatal által kiállított igazolással
keit igazolni. Az a gazdálkodó, aki
földadójának legalább a felét ki nem
fizette, vámőrlési engedélyt csak minden személy után 20 kg. búzára vagy
rozsra kaphat.
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Szeged, Kárász
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Azt a vámőrlésre jogosultat, aki
háztartásához tartozó minden személy
után legalább 180 kg. búzát, vagy
rozsot megőröltetett, ellátottnak keli
tekinteni 1947. julius hó 31 napjáig.
Gabonát aj. 1947. julius hó 1 napjától kezdve vámőrlésre (vámcserére)
átadni, illetőleg átvenni csak uj vámőrlési engedély mellett és csak olyan
mennyiségben szabad, amennyi
a
vámőrlési engedély szerint megőrölhető. A malom köteles tintává] jól

AMERIKÁBÓL

könnyen kaphat

í r j o n

r o k o n á n a k , j ó a k a r ó j á n a k Észak és Délamerik á b a , hggy k ü l d j ö n Ö n n e k u t a l v á n y t a
T r a n s a l l a n t i c Gift Parcels Inc. 25
Beaver Street New-York 4 u t j á n

pénz nélkül
megkapja a

ii

raktárából Budapest,
IV., Gerlóczy u. 11.

A Népi Kollégiumok Országos Szövetsége budapesti szak- (mérnök, orvos, mezőgazdász, művészeti gyógypedagógiai és színész) ós vegyes főiskolás, vidéki (Debrecen,
Szegedi,
Pécs, Sopron) főiskolás, budapesti és
vidéki középiskolás kollégiumaiba felvételt hirdet.
Felvételt nyerhetnek1 jő előmenetelő, erkölcsileg megbízható, 'tehetséges,
főleg paraszt-, munkás- és szegénysorsú értelmiségi származású középés főiskolai hallgatók. A kérvéinyheat
csatolni kell:
1. Tartalmas életrajzot.
2. Iskolai, vagy érettségi bizonyítványt, (lehet másolatban is.)
3. Vagyoni vagy szegénységi bizonyítványt.
4. Anyakönyvi kivonatot.
A kérvények beküldésének tjatárideje julius 25. NéKOSz csak teljen
felszerelt kérvényeket vesz figyelembe.
Kollégiumi felvételi dij 10 forint.
Havi kollégiumi dij 5—30 forint.
A budapesti szakkollégiumokba, a
vidéki főiskolás kollégiumokba és a
budapesti és vidéki középiskolás kollégiumokba közvetlenül keli a kérvényeket 1 Kiküldeni, a budapesLi vegyes
főiskolás kollégiumokba címzett kérvényeket a NéKOSz Központba kell
küldeni.
Bővebb tájékoztatást a NéKOSa
Központ (Budapest, IV. Király Pál
u. 12. III. e. tel.: 180-262.) a helyi
népi kollégiumok vezetősége és aa
iskolák igazgatóságai adnak.
Cadeau Cukorka és Csokoládé-vár,
Szeged, Kárász u. 10. sz. alatti
fióküzletébe kauciós fiókkezelőnő

azonnal felvétetik.

Érdeklődni az üzletben.

Pályázati ffelhivás!
A Szegedi Újságírók és Művészek
Otthonának választmánya az Otthon tulajdonát képező vendéglői
üzemét (ilalmérési joggal) 1947. évi
szeptember 1-től pályázat utján
bérbeadja. Az üzemet bérbevenni
szándékozók ajánlataikat 1947 julius 20-ig tgrtoznak benyújtani az
Otthon választmányához. A pályázati feltételekről az Otthon titkársága (Balthyány-u. 4., telefon 476.1
ad felvilágosítást.
MEGHÍVÓ
Az alakulóban lévő »Háziipari
Szövetkezet* Szeged, Szegeden 1947
julius 13-án délelőtt 10 órakor a
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében tartja
alakuló közgyűlését.
Az alapítók felhívják az üzletrésziegyzőket, hogy az alakuló közgyűlésen pontosan megjelenni szíveskedjenek.
Alapitők: Máfyás Gézáné, dr. Udvarhelyi Károlyné, Bagáry Klára.

P A R T H 1 R E K
Figyelem! 7-én, hétfőn este 7órakor az összes R. G. tagok a Kálvintéren megjelenni tartoznak. Megjelenésért az R. G. vezetők felelősek. R. G. parancsnok.
Hétfőn délután 7 órakor propagandaértekezlet lesz. Megjelenés kötelező.
Rókusi pártszervezet julius 7-én
délután fél 7 érakor és minden hétfőn a fentjelzett időben általános panasznapot tart Kossuth Lajos-sugárut
26. szám alatti helyiségében.
Móravárosiak! Vasárnap
délelőtt
10—12-ig a móravárosi pártházban
(Móra-utca 3.) panasznap. Bármilyen
panasza van, pártkülöngség
nélkül
forduljon a lenti időpontban a pártszervezetekhez.
Móraváros területén lévő utcabizalmiak hétfőn este 6 órakor jelen
jenek meg a körzet vezetőiénél, Móra-utca 3, megjelenés kötelező.
Móravárosiak! A szerdán este 7
órai pártnapon Kocsis Lajos, a
Szovjetunióból most hazatért hadafogoly tart beszámolót hadifogsági
élményeiről. Azonkívül a központ
által kiküldött előadó tart előadást.
A gyűlésen közreműködik a kulturgárda. Minden móravárosit szeretettel meghir a vezetőség.

8

Szafcszeruezeti hirek
A Munikás Kulturszóvelség vasárnap
délelőtt 5) érakor vezetőségi
ülést
tart a szakszervezeti székházban.
A malomipari munkások szakszervezete vasárnap délelőtt 9 órakor
taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A szál Lilém u nkások szakszervezete
vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést
ilart a szakszervezeti székliózban.
A ház fel ügyelők szakszervezete vasárnap délután 4 érakor taggyűlést
Az építőmunkások
szakszervezete
felhívja munkanélküli tagjait, hogy
Jugoszláviába való kiutazásra jelentkezéseket elfogad julius 12-ig liezárélag.
A
Hírlapterjesztő
Munkások
Szakszervezete julius 7-én, hétfőn
délután 2 iőrakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
A Mérnökök és Technikusok
Szakszervezete julius 8-án, kedden
d é l u t á n fél 5 é r a k o r taggyűlési tart
a városháza közgyűlési termében.
A földművelésügyi
minisztérium
központi szakelőadói tartanak előadást (a Duna-Tisza-csatorna, a
Tisza csalornázása cs önlözésc a
Tisz.i völgyében kérdéseiről).
Az Építőmunkások Szakszervezete julius 10-én, csütörtökön délután
4 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A festősegédek julius 10-én, csütörtökön d é l u t á n 5 órakor értekezletet tartanak a szakszervezeti székházban.

DCLMAGYARORSZÁG

Az Alföld legnagyobb táblaüveg
és ü v e g á r u nagykereskedés,

Kprpbnárnk
Hbi un|iai u n f

" X K Körösi Géza
Mérey u. 9.

Vasárnap, 10-17. juliaa 6. >

Déry

varrógépek, rádiók,
gramofonok részletre is.

Alkatrészek. gramofoulemezek, gumik

Javítások Jótállással

Ede R.-T. Kis-utca

3

szám

Telefon: 5-07 fei

Üzlethelyiséget

|

Texfiikereskedők

figyelmébe!

keresek kissé forgalmas helyen leg- Nem keli textiláruért Budapestre utazni. A legszebb tipus és szabadáruk
alább egy kirakattal. /Mindem Uzelc&«
Szegeden a K Í b 6 S Z ^ ^ B u f Á l ^ m ^ .
£ szcreEholöfc'
jelige

A P R Ó H I R D E T É S E K

JÉGSZEKRÉNY eladó. Megtekinthető
hétfőtől. Polgár-utca 4., II. G.
CIMBALOM Mogyoróssi kifogástalan
FOGTECNIKUSSEGÉDET keresek vi- állapotban olcsón eladó. Petőfi S. s-ul
dékre, aki önállóan dolgozik és meg- 82., emelet.
bízható munkás. Teljes ellátás és fivoltos 2 lángú, sülős villanytűzzetés. Érdeklődni lehet Margit-u. 9.. hely eladó. Tud.: Szűke villanyszeszám alatt dr. Kisnél.
relő üzlet Tisza Lajos krt. 57. sz.
JóLFÖZÖ mindenes szakácsnőt ke- TEXTILÁRUT jól és olcsón vásárolresek liosszu bizonyítvánnyal. Jelent- hat Somogyinál I Aradi u. 7.
kezni Kálvária-utca 3., Fellegi.
PERFEKT gyors- és gépírónő dél- KEVESET használt fehér tűzött gyerutáni munkát vállal. Jelige: /Per- mekkocsi, angóra kárlológép, rokka
eladó. Polgár u. 25.
fekt«.
EGY jócsaIádból származó fiu köt- KÉT darab teljesen uj szekrény, fesszövő tanulónak esetleg teljes ellátás- tetlen állapotban, és egy hegedű elsal felvételik. Cservik kötöttárükészi- adó. Ilomok-ulca 3. szám.
IIEG G ESZTöB ER E ND EZ ÉST megvétő, Vásárhelyi-sugárut 81.
VASSZAKMÁBAN jártas fiatal napszá- telre vagy bérbe keresek. Zalavári,
most azonnal felveszek. Jelentkezni Alsóközpont.
liétfőn reggeltől Marx-tér 1., ócskavas8—10 mázsa teherbírású teherautó
telep.
5 ezer forinlérl eladó. Csurgó gépJóIIÁZRóL való fiu tanoncnak fel- műhely,
Szeged város l>e]területi elsőfokú
vétetik. Beck füszerüzlel, Marx-tér.
GYAKORLATTAL rendelkező
fiatal MAGASFEKVÉSÜ féllelek, 5 hónapos
közigazgatási hatósága.
süldő eladó. Kereszt-utca 27.
kiszolgálónő
bármilyen
üzletbe
elhe11.179—1947. kig. sz.
JóÁLLAPOTRAN lévő női kerékpár
lyezkedne.
Jelige:
/Meglázhaló®.
Tárgy ; Városi üzemek lienzin- és
szakszerűen eladó. Apponyi-utca. 19., földszint, a
olajszükségletének biztosí- P ETB ALEl TMFoZÖKET
iavit
Rubinfalvi,
Margit-utca
31. — délelőtti órában.
tására
versenytárgyalás
Használt főzőt veszek.
MÉLY gyermekkocsi és egy gyermekt s<l
járóka eladó. Somogyitelcp, 18. utca
Von. sz.: 8.129/1947. I.
876 szám.
A
D
A
S-V
fi
T
E
L
Vwraenytárgyalási hirdetmény.
EGY jóállapotban lévő strandkabin,
törne "bé- nyugágy és asztallal és csónakos varA fenti tárgyra vonatkozó részletes BÉLYUGGYÜJTEMÉNYT,
versenytárgyalási hirdetmény megte- lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. rógép" eladó. Mikszáth Kálmán-utca
kinthető a'hatósági hirdetőtáblán Vá- Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29. fo-12., emelet balra.
gadalmi templomnál.
rosi Bérház kapu ata'Wf, t
ELADOK:
szalongaraitura,
könyvEGY ház eladó, amely biztos megél- szekrény, márkás festmények tükrök,
hetést nyújt. Jelige »Alka[mi vétel®. porcellánok és férfi léli kahat. VitézÁllamrendőrség szegedi kapitánysága. Ií0ft-as Fiat G személyes gépkocsi utca 22.
Tárgy: Lőszervásárlás! engedélyek príma állapotban, uj gumikkal el- ALIGIIASZNALT 48 basszusos tangóadó. Polgár-ulca 28.
kiadása.
harmonika alkalmi áron eladó. Hege«Fegyvervásárlási engedéllyel ren- EGY stráfkocsi 15 mázsa terheléssel dűs üvcgliáz, Kossuth Lajos-sugárut 9.
eladó
700
forint.
Debreceni-u.
34.
delkező vadászok lőszer vásárlási en190x100 perzsaszőnyeg, drap női koszgedélyeiket a rendőrkapitányságon át- 2x3 m. nagyságú szép buklészőnyeg tüm és fekete női télikabát eladó. Viés jókarban lévő rövidzongora alvehetik. (I. cm. 7.)
téz-utca 22.
A mezőgazdasági munkálatokra te- kalmi áron eladó. Hétvezér-utca 29. ELADÓK: hálószobabutor, fürdőkád,
emelet.
kintetlel a tanyaiak vadásztársaságonjégszekrény, 2 ajtós festettszekrény
ként egy megbízott utján is meg- NAGY mángorló, márványlapos éjjeli- és 2x2 méteres strandkabin, Ady
szekrény és bútornak való diófarönk
kaphatják engedélyeike l.»
alkalmi áron eladó. Kálmán-utca 2b., Endre-tér 6.
Szeged. 1947. évi julius hó 5.
JÓKARBAN lévő rövidzongora alkalmi
bai '•csengő.
A kapitányság vezetője; F.ííY Schunda hangverseny-cimbalom áron eladó. Timár-utca 9b.
Diczfalussy Ferenc
alkalmi áron eladó. Érdeklődni a BIEDEP.MAYER szalongarnitura és
í
r. vezérőrnagy.
déli órákban Kálmán-ulca 2b.
barokk ebédlőasztal alkalmi áron elJÓKARBAN lévő mély gyermekkocsi adó. Korona-utca 10, I. emelel.
eladó, vagy sportkocsiért
elcserél- 500-as Sunbcam oldalkocsis motorSzeged város ad óh irataiától
hető. Párisi-körut 16, emelet.
kerékpár kifogástalan állapotban elTábor u. 3. Telefon: város 5 és 53. E7.EMKf.PES egytonnás
teherautó adó. Vadas, Margit-utca 12.
5
ezer
forintért"
sürgősen
eladó,
HIRDETMÉNY
Csurgó gépműhely, Kossuth Lajos-su- EGY faeszlergapad eladó. Somogyitelcp IX. ulca 532. Csókás.
Kézhirré teszi a városi adóhivatal, gárut.
hogy aMofl; a károsult birtokosok, akikSTRANDKABIN eladó. Vidra-utca 6.,
nél;'kalászos terménye Csórva, Átok- ELADÓ 2 fél x 3 Buklé szőnyeg, fa- I. 3.
háza, Királyhalom, Mórahalom, Nagy- jencos asztalsj/arhet, szép ebédlő búSTOEWER Tilánia irodai Írógép, telszéksós, Domaszék, Zákány, Fekete- tor. Kálvária u. 40.
szél, Fehértó, Gajgonya, Raláslya, .0- ELADÓ: fél hálószoba, vaságy 3 jes hálószoba, ebédlő, szalonbulor.
Felsőtiszapart
szeszék, Szatymaz és' Csengcle kapi- matraccal, 150 u j gyümölcsös láda. nem modern, eladó.
22., I. 2. Reggel '8-ig, délután 6-tól.
tányságok alább felsorolt düliöiben Kálvária u. 40.
ELADÓ: iejőskecske, 3 hónapos nőséspedig: Ruki, Mérges, Kereseti, Vágó,
ruganyos tény íajkccske, 3 hónapos pulykák,
Külső-Gsorva, Belső-Csorva, Ruzsajá- KEMÉNYFA gyermekágy
asztalalaku
rás, Álokhíza I. Átokháza II. AIsó- ágybetéttel eladó, vagy sezlonért el- hármas ruhaszekrény,
ésolthalom, Kőrósér, Bolsőjárás, Móra- cserélhető. Tisza Lajbs krt. 46. II. 6. ágy, állvány. Újszeged, Szent Rozálliafom, yelez, Bérű, Madarász tó, Kis- NAGY teherbírású, erősen vasalt há- ulca 7., (Járványkórház mellett.)
széksós, Kisivánszél;, Tari, TTaTászfca, romkerekű hordárla[yiga és 13 kg.
ZOKNI körkölőgépel 13—17 vastagrapoK, Zákány, Kancsal,
Ladányi, vékony drót olcsón eladó. Szűcs' u. 10. ságban veszek. Ajánlat Zsirai, BuKűlső-Szatymaz, Szirtos. Gajgonya, em. 4.
dapest, VIII. Dobozi-utca 39.
Rogárzió. Balástya, Koll), őrhalom, ANGóRAGYAPJITT és gubancot veBarát, öszcszék, Makraszék. Alpár, szek fehér és szürke szinbe julius
Neszürj, Belső-Szatymaz,
Feketeha- hó 9tón Szerdán d. e. Szél u. 49.
l a k á s
lom, Felső-Csenge le{ Aisó-Cscngcto, RETORTA- faszén I. rendű külfölMaisai-hármas és Kisteleki pántlika di kapható. Szenesinéi (Vitéz) ParELCSERÉLNÉM 1 szoba-konyltás ladűlőkben, valamint a Felsövárosi-fe- tizán u. 28.
;
kásom 2 szoba-konyhás lakásért a
kcleföldckhez tartozó Külső-aBktó dűlőkben fekszik, 15 napon belül, vagy- SZEMÉLYAUTÓ DKW. csukott, jó- Belvárosban, költséget, költözködést
is 1947. julius hú 7. és 21-ike közötti karban lévő eladó, vagy nagyobbért megtéritek. Fodorlelep, Ungvári-ut 2.
Érdeklődni a Munkásszövetkezet előtti
időben, a városi adóhivatal földadó- cserélhető. Szűcs u. 19
nyiltánlartási osztályában
adatszol- VENNÉK keleti perzsaszőnyeget, 12 ujságpavilkmban.
gáltatás végett megjelenni kölcjesck, személyes damaszlabroszt, fagylajtgé- OLCSÓBÉRU belvárosi kétszobás lamert ellenkező esetben földadó le- pct. Cim a kiadóban.
kásomat elcserélném belvárosi jójöszállítási igényüket elvesztik. Az adat- ELADÓ hatósági áron közvetlen fo- vedelmező házmeslcri állásért. Jelszolgáltatást a földadó fizetésre kö- gyasztók részére cca 210 ürköbméler ige: /Sürgős®.
felvilágosítás KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba
telezett helyett annak
megbízottja, nyár tuskó. Közelebbi
kapható: Széchenyi tér 16. I. emelet. ágynemű nélkül két személynek is
vagy haszonbérlője is megteheti.
Mállcrd szegedi erdőgondnokság.
Azokat, akik helyi nem álló ada- GUMITÖMLŐ jókarban VAszonbetét- kiadó. Lehel-utca 2b.
tokat vallanak be, a pénzügyigazga- tei 1 collos, 28 m. hosszú. Megtekint- EGY vagy kétszobás lakást keresek a
lóság 500 forintig terjedő Iwrsúgban hető Bodola vasüzletben. Klauzál-tér. Belvárosban. /Lelépést fizetek® jelimarasztalja el
JólIANGU Orion rádió eladó. Kálvá- gére.
Szeged, 1947. évi julius hó 5-én. ria-ut, Szikra-lak, I. em. 10, ótolt SZOBA-konyMs lakást keres házasVárosi Adólilvatal. Kovács.
pár. Etelkasor 38.
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VÁROS! liérházhB.i különbeiára'M üres

szoba kiadó. Kálvária-sor 16, 1. kapu.
I. emelet 4. ajtó.
ELCSERÉLNÉM szoba-kon vitás emeleti lakásomat ugyanolyanért, vagy 2
szobásért. Felhő-utca 10a.
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba
kiadó, esetleg kél személynek is. Dugonics-utca 18.
KÜLÖNBEJARATU bútorozott szoba
kiadó azooualra is. Kossuth Lajossugárul 41., földszint 3.
SZÉP 4 szoba-hallos magánházat nagy
veteményes kerttel Nagykörúton belü*
elcserélném
belvárosi
földszintes,
vagy elsőcmeleti, négy vagy kétszobás lakásért. Esetleg bérbeadó. Cim
a kiadóban.
SZENTHÁROMSÁG-UTCÁNÁL 2 sao
L>ás modern lakásomat elcserélném 1
szoMsért. Jelige: /Sürgős 100® a kiadóba.
ELCSERÉLNÉM garzon lakásom 2
szobásért. Cim: Borcsényi-ulca 10.,
földszint 4.
'

K Ü L Ö N F É L É K

1

KERÉKPÁROSOK! Itt a
kánikula!
Nyersgumiragasztó féláron kapható.
Vidra-utcai kerékpárosnál. Kis üTagat
tessék hozni.
KERÉKPÁROSOK! »Luló« gyorsvulk*nizálás bemutatása szombaton és vasárnap a kerékpárpiacon (Marx-téri.
Saiát érdekélien tekintse meg! Kánikulában a folt nem fog többé léválnit
Kapható kerékpárüzlelckl>en és műszerészeknél .
J ó M F G J E L E N É S Ü házias özvegyasszony berendezett lakással ismeretség
hiányában ezúton keresem hozzámillö
nyugdíjas, középkorú, intelligens férfi
ismeretségét házasság céljából. Jelige
Teljesen egyedül®.
FÉR.fíIEZMENNE vidéki
árvaleány
35—45 év közötti józanélelü férfihez,
özvegy is lehel. Választ /Ollhonszerető
jeligére a kiadóba kérek.
JOBB iparos! Keresem hozzámillö 40
— 45 éves elvált, vagy özvegyasszony
ismeretségét házasság céljából. I.CTCJcket
10—45® jeligére a kiadóba.
Csak leljcsc.imü levelekre válaszolok.
G Y ' Ö N Y Ö R Ü üzlethelyiség a Kiskörúton belül, bárminek"alkalmas, azonnal kiadó. Jelige: /Üzlethelyiség®.
»ÉBERSZEM« magánnyomozó mindent
diszkréten kinyomoz és megfigyel.
Takaréktár-ulca 2.
LATINT, németet, franciát, románt,
algebrát olcsón tanítok. Munkácsyu Ica lb, Felső város, templom mellett.
ÉLETKÉPES üzlethez biztosilék mellett tőkéstársat keresek. Érdeklődni
Ady Fndrc-tér G, ügyvédi iroda.
FIGYELEM! ízletes ebéd, vacsora, olcsó árak a /Magyar falu® étkezdében!
Oroszlán-utca 3.
»
Dr. BERTALAN mérnök cyánirOtía.
Hivatalos árak. Maros-utca 15., vagy
Kertész borbély, Kelemen-utca.
BOLDOGASSZONY -SUGÁRUTI 3 SZD
bás iroda, összkomfortos, modern berendezéssel szünetelés miatt átadó.
/Agrárszövetkezet® jeligére a kiadóba.
BELVÁROS forgalmas helyén kis üzlethelyiségei keresek. Vidra-utca 6,
I. 3.
ELVESZETT »Bobi névre hallgató
vörös kutya. Megtaláló élelniiszerjutalmal kap. Béke-utca 4.
Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LÁSZLÓ
Felelős kiadó: RONCZ LASZUB
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT
Srerkesztőség: Jókai-utca i .
relefon: 493 és 103, nyomdai -$aev
fcesstőség osto 8 órától: 87?
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
A HÍRLAPKIADÓ KFT. NYOMÁSA.

