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Az egyik a híres sől majdilem,
hogy hírhedt Marshall-terv Amerika külügyminiszterének elgondolása. A másikLa nii tervünk — Ma
jgyarország 3 éves terve. A Marshall
lerv tulajdonképen csak egy elgondolás, hogy ne mondjuk ötlet.
E u r ó a p népei segítsenek önmagukon oly módon, hogy kidolgoznak
egy közös tervet alsókat!'szenvedett
harcoktól elpusztított óvilág felépítésére. Ha a terv tetszik Amerikának, Amerika hajlandó, segiteni.
Mi magyarok, nem vártuk meg
az amerikai külügyminiszter biztatását és Ígéreteit. Már az 1945. évi
választásokon javasolta a Magyar
Kommunista Párt az országot ujjjáépitő, 3 éves terv kidolgozását.
Az infláció azonban minden tervezést lehetetlenné tett. Előbb meg
kellett teremlenünk a jó pénzt, a
forintot, hogy egyáltalán számolni
tudjunk. Ezenfelül meg kellett teremtenünk a terv többi gazdasági
és politikai előfeltételeit. A gazdasági előfeltétel a jó pénZ mellett
a gazdasági élet irányilásához szükséges kulcspozíciók átszervezése és
központi irányítás alá való helyezése, azaz államosítása. Az egész
magyar ipar, közlekedés és részben a mezőgazdaság is a széntől
•és a nehézipartól függ. És minden
gazdasági tevékenység éltetője és
irányitója a hitel, a tőké. Tehát
már csak. a bankok államosítása
volt hátra ahhoz, hogy munkához
lássunk.
Itt kapcsolódtak össze a gazdasági tényezők politikai előfeltételekkel. Nyilvánvaló volt, hogy a
3 éves terv a magyar demokrácia
gazdasági megerősödéséi, tehát végleges
megszilárdulását
jelenti.
Azért kellett sietniök az összeesküvőknek, azért akarták megakadályozni a bankok államosítását
és azért kell most gyújtogatni, hogy
lehelellenné tegyék! a terv megvalósítását és ezzel aláássák a magyar
demokrácia létét. Tehát
mieiőtt
munkához láttunk
volna, tiszta
helyzetei kellelt teremleni. Mi nem
fél kézzel akarunk dolgozni. Nem
lehet ugy dolgozni, hogy az ember
egyik kezében a szerszámot tartsa,
a másik kezében á revolvert, hogy
védekezzék a váratlan orvlámadások ellen.
Nos, a gazdasági alapokat megteremtettük, a
politikai légkört
megtisztítottuk, a tervet kidolgoztuk s a ITerv, am dytooddig a pártok
terveiből állott ma már az egész
ország Terve.
Három év alatt a békebeli szin-'
vonal fölé fogjuk emelni nemzeti
érték termelésünket. Három* 'év
alatt 14.3 milLiárd forintról 21.8
milliárd forintra visszük fel az ország évi nemzeti jövedelmét azaz
értéktennelését.
Évente
1.5—2.6
milliárdot fogunk beniházni, liogy
mezőgazdaságunk és iparunk 60
százalékkal több értéket termelhessen, mint ma és 101'százalékkal többet mint békében. Lépésről-lépésre emeljük a dolgozók életszínvonalát miég a hatalmas beruházások mellett is. Sőt éppenf a beruházások teszik lehetővé, hogy az életszínvonal évről-évre, negyedévrőlnegyedévre emelkedjen, hogy na-
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Megkezdődött a második párizsi konferencia
(Párizs, .julius 12.) A második
párizsi értekezlet szombaton délelőtt nyilt meg. Az eredetileg meghívott 22 ország helyett csupán 14
ország vesz részt a konferencián,
a két meghivó hatalom, Anglia és
Franciaország mellett. Az értekezlet programja a Marshall-tervvel
kapcsolatos konkrét javaslatok kidolgozása.

egyezményeket köt majd az egves egyetértésben döntsön az amerikai
európai államokkal.
segély feltételeiről.

Aláírták a z amerikai-török
egyezményt

Megoldódott
a távoikeieli kérdés

Szombaton délelőtt Ankarában
aláirták Amerika és .Törökország
között a Törökországnak nyújtandó amerikai segély tárgyában létrejött egyezményt. A megállapodás értelmében Amerika megadja
azt a segélyt, amelyet Törökország
kért. A megállapodás kimondja,
hogy a Törökországban működő
amerikai bizottság vezetőjének feladata, hogy a török kormánnyal

A távolkeleti bizottság,
amely
másfél éve tanácskozott, megegyezésre jutott. A bizottság döntése
értelmében távolkéleten az általános ellenőrzést továbbra is
az
Egyesült Államok gyakorolja, de
Amerika intézkedései ellen a Szovjetunió, Anglia és Kina vétójoggal
élhetnek. A japáni jóvátétel nagyobb részét Kina kapja meg, a
Szovjetunió aránylag csekély jóvátételben részesül.

Bidault külügyminiszter a párizsi értekezlet megnyitásán igyekezett a hallgatósággal elhitetni, hogy
a Marshall-terv nem szándékozik
(Budapesti tudósítónk telefonjeegyetlen egy ország belügyeibe se
lentése.)
Pénteken és szombaton
avatkozni.
tárgyaltak Budapesten a.GvOSz és
Amerika számit a párizsi érte- a Szakszervezeti Tanács vezetői.
kézlet kudarcával és Iiarrimann
Az első két napon a kollektív keLondonban tartózkodói
amerikai
retszerződés
általános intézkedésekereskedelemügyi .miniszter'a saitó képviselőinek kijelentette, hogy it ás a munkaidőre való rendelaz amerikai kormány a Marshall- kezéseket vitatták meg. Szombaterv keretein belül kétoldalú hitel- ton került sor a teljesitménybér-

re vonatkóző javaslatok megvitatására. A GyOSz eredeti álláspontja az volt, hogy a háború előtti
darabbérrendszert- kell visszaállítani. Most azonban rövid vita után
a GyOSz megbízottai is elfogadták
a szaktanács elnökségének álláspontját a progresszív teljesítménybér további fenntartása és kiterjesztése mellett.

A Finn körmány visszautasította a konferencián való részvételét
azzal az indokolássalj hogy a Marshall-terv a nagyhatalmak között
súlyos
nézeteltéréseket
keltett.
Finnország .pedig kivül akar maradni a nemzetközi viszályokon.

GfOSz elfogadta a progresszív teljesítménybér!

gyobb falat kenyér, jobb ruha, emberségesebb lakás, nagyobb szociális biztonság, több kultura jusson
minden dolgozónak.
Ha nem többet, csak annyit tudunk termelni,, mint a legutolsó
békeévben, tehát 22 milliárd forintot, mai demokratikus jövedelemelosztás mellett 3 év múlva', akkor
is nagyobb falat jutna minden dolgozónak, mint a háború előtt, De
mi nem elégszünk meg azzal, ami
a háború előtt volt, hanem többet
akarunk. Ezért emeljük fel elmaradt és elesett mezőgazdaságiinkat.
A három év alatt kereken 2 milliárd
forintot fordítunk a mezőgazdaság a magyar falu fejlesztésére.
Nem kevesebb, mint 1.7 milliárd
forint befektetésével
fejlesztjük
közlekedésünket, hogy a falu és a j
Varos közötti forgalom jobb, gyorsabb és olcsóbb legyen. Ipari termelésünk színvonalának emelésére
l.T milliárd forintot, forditunk.
mert kell a több gé/p, a több ruha
a falunak és a.töbKelelcm a városnak. És végül iskolák, kórházak,
lakások építésére is tudónk tartalékolni több mind 1 milliárd forintot.
Az ipar és közlekedés segítségével korszerűvé tesszük az elmaradt magyar mezőgazdaságot. Az
inart, bányászatot,.közlekedést, mezőgazdaságot egyaránt magás fokra feilesztjük. Magyarországot
egészséges,
kiegyensúlyozod,
biztos gazdasági alapokon álló országgá tesszük. Ez a mi
tervijnk...!
És mi az a bizonyos Marshallterv?
Vajmi keveset tudónk róla. Csak
se'jtjük, hogy a «Truman-elvtől» a
<;Marshall-tervig> nem nagy az uh
A •Truman-elvet márciusban hirdette meg az USA elnöke, a világ
legnagyobb kapitalista országának
irányitója. Hatalmának tudatában
és érdekeinek védelmével jelentet-

te ki akkor, hogy a »civilizáció«
nevében és védelmében hajlandó
segíteni Görögországot és Törökországot, sőt ezen felül minden
más országol, amely hajlandó az
amerikai nagytőke
irányításának
alávetni magái és hajlandó beállni a szovjetellenes frontba. Az a
felzudulás, amely Európa népeinél ezt az úgynevezett elvet .'lövette, óvatosságra intette az államférfiakat az óceánon tul.
Ha igy nem sikerült, máskép
kellett tálalni a javaslatot, mert
valamilyen módon biztosítani kellett a piacokat a liuhnérelczcU amerikai piac számára. H a iaziamerikai
portéka eladhatatlanná válik az ui
világban és nem talál vevőre az
ó világban sem, ennek nyomorusága miatt megtörténik, hogy néhány hónapon belül itt az uj túltermelési válság, munkanélküliség,
a csőd, a társadalmi zavarok és
mert félő, hogy,_a 11 millió szervezett amerikai munkás az eddiginél energikusabban fogja érvényesíteni jogait a biztonságra és emberibb életre, amint ezt az Atlanti
Carta megígérte volt neki.
. Össze kellett tehát kölni a kellemest a hasznossal. Kölcsönt nyújtani az egyesült, vagy egyesitett
Európának, hogy az újjáépülhessen 6s megvásárolhassa az amerikai árukat. És, ha már kölcsönt
kap, akkor ennek-fejében hajlandó legyen védelmezni az amerikai
kapitalizmust, vagy egész egyszerűen; a nagytőket olt és ugy, ahol
és ahogy van, akár Amerikában,
akár Európában.
Tehát végeredményben a Marsliall-terv azt tartalmazza, mint
a Truman-elv. hogyan mentse meg
az európai fogyasztó az apierikai
termelőt a fenyegető válságtól.
Nem véletlen az sem, hogy a terv
eredetileg .azt kívánja Európa népeitől, liogy egységesen rendezzék
dolgaikat, amint ezt az angol sThe
Observerc cikkéből megtudjuk. Az

európai országoknak fel kell adniok gazdasági szuverenitásuk egy
részét. El k'ejl törölniök «a ház
belső falait,, hogy csak a külsők
maradjanak mcg.c Pénzügyi
és
vámuniót kell teremteniük. <r Keletés Nyugalcurópa egészitsék ki egymást.)) A Nyugat legyen, illetve
maradjon az ipari termelő terület, Kelet- és Délkelet-Európa maradjon meg elmaradt mezőgazdaságával ott, ahol van. Mintha csak
Hitlert, vagy az ő gazdasági miniszterét Punkot hallanók 1912ben! ök Is igy fejezték'ki azt, hogy
Kelet és Délkeléteurópából gyarmatot akarnak csinálni, amely olcsó élelmiszerrel látja el a Icivilizált* Nyugatot. És, hogy teljes
legyen a kép az ujfaerv is kijelenti,
hogy a vezető szerepi alnémet nagy
és nehéziparnak julna... Annak a
német nehéziparnak, amelynek fasiszta vezérei egyre szorosabb szövetséget hoznak létre az amerikai
nagytőkével, amelypek
egymás
után adják át üzemeiket ésílvállalataikat.
És, lia Délkelet
és Keleteurópa nem akarna megmaradni
gyarmati sorban? Akkor majd kifejlesztik a Közeikelet és Afrikai
mezőgazdaságát, amely majd letöri az európai agrárországokat és
fölényesen ellátja az amerikai vezetés alalt álló nyugatot.
Ezt akarták velünk megtárgyalni Párizsban? Ez az ő tervük?
Azért harcoltunk évszázadokon át,
hogy most a németek helyett a
»nyugato gyarmatává váljunk?
t. Vagy elindulunk a magunk utlán és kiegyensúlyozott egészséges
gazdasági alapokén felépülő országot teremtünk hazánkból. És mindezt a magunk erejéből, a magunk
akaratából, függetlenségünk teljes
megóvása mellett.
Az elkövetkezendő váüasz'ásokos
ebben a kérdésben is választhatunk.
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A vasút visszaveszi a bélistázottak egy részét
A Vasutas Szakszervezet kommunista fő.itkára, Gyócsi Jenő kezdeményezésére, Gerő Ernő támogatásával sokezer a 3-ik pont alapján B. listázott vasutasnak biztosi! kenyeret. — A főtitkár nyilatkozata "a 2/a és 2/b pont alapján
igazságtalanul B. listázott vasutasok megsegítéséről. — A vasutas
Szakszervezet a politikai
szempontból kifogás alá nem eső bélistás vasutasok érdekében felveszi
a harcot.
Köztudomásu a vasutas szakszervezet nehéz szerepe abban az
egyenlőtlen küzdelemben, amelyet
Nagy Ferenc
miniszterelnöksége
idején, a reakció szakszervezeteilenes tevékenységének virágzásakor töltött be. J ó l emlékezhetik
minden vasutas arra, a javaslatra.

A B-listázás óta eltelt idő, s fűként az akkori bizottságok által
hozolt határozatok a politikailag
iskolázodlak előtt is eflfedték sok
shatározat® burkolt értelmét. Nagv
Ferenc a nyugati körök vezérkópviselője vigéceivel együtt itthagyta
kalózkodásának lelki- és testi sebesültjeit: a politikai szemopntból
teljesen megbízható, demokratikus
vagy könnyen azzá nevelhető vasutasokat, akiket pontosan^ a reakció messzenéző érdekei alapján távolítottak cl évtizedes . szolgálati
Nagy Fercncék,' mint nyilt- és
viszony után.
titkos ellenfél, gáncsot vetettek a
A szakszervezet vezetősége igaszakszervezet tisztességre és emberségre igy igazságra törekvő B- zolva látta jóslatát, de keserű, száilista memorandumának azzal az izzel tapasztalta, hogy felterjeszérveléssel, hogy ® egyforma mér- téseit, kérését, panaszát, követelétékkel* kell merni és a vasutasok sét, bár mindannyiszor súlyosan
terhelő bizonyítékokkal is alátáse legyenek kivételek.
masztotta. — a többségi párt akarata megsemmisi tette.
Nem volt mit tenni, csak lelkileg és alkalmi munkákkal erősíteni
a kétségbeesett kartársakat. Ez
azonban egyik félre sem lehetett
hetjük, hogy a Délmagyarország teljesen kielégítő megoldás. A Bszombaton táviratot kapott Eszes lislázás utáni nyomor, a reményteFerenc táborparancsnoklól a kö- len jövő barázdákat szántott vasutasaink arcán. A család mély fáivetkező szöveggel:
dalommal szemlélte a családfőt
»Táborunkban éá környékén jár- erején felüli küzdelmében, de keványnak nyoma sincs. Á gyerme- vés kivétellől eltekintve, nem tudkek legjobb egészségben küldik üd- ták őt a létfenntartás gondjaiban
vözleteiket szüleiknek.®
segíteni.

amelyet a szakszervezet "vezetősége
juttatott el a kormány elé a B-lislásokkal kapcsolatban. Ebben a javaslatban biztosítékot kívánt a vezetőség arravonalkozóan is, hogy
a vasutasokat ne lehessen a jobboldali erők labdájává lenni!,jsvfevc
figyelmeztetett arra, hogy á reakció
által megmutatott ellenszenv nyilvánvalóan éreztelni fogja hatását
a B-lisla bizottságokba
mentett
ügynökeik »kiválogató® tevékenységénél.

Két napja nem törlént ujabb
paralízis-meqbetegedés a városban
A városban napok óta rémült
szülők járnak-kelnek abban a biztos tudatban, hogy a gyermekparalizis elemi erővel tört ki Szegeden. Illetékes helyen eljártunk
s azt a megnyugtató választ kaptuk, hogy a gyermekparalizis méreteiről terjesztett
mendemonda
sem egyéb rémhírterjesztésnél. A
városban és környékén eddig öszszesen 14 megbetegedés fordult elő.
de egy sem súlyos. Azéovinlézkcdések megtörténtek, nincs ok a félelemre, a védőoltásokért nem árt
jelentkezni, de izgalomra nincs különösebb ok.
A MNDSz mint minden esetben,
a gyermekparalizis néven ismert
Heine Medin kór fellépésével egyidejűleg a kétségbeesett anyák százainak áll.l rendelkezésére. Eljárlak a tisztifőorvosi hivatalban, hol
közölték, liogy G hónapos kortól
12—14 éves korig ajánlatos a gyermekeket védőoltásban részesíteni.
Az orvos állapítja meg, hogy a
gyermek anyavér, vagy Seroplacent nevű szérumot kapjon. Közölték a MNDSz-szel azt is, h a a
szülő valamely belcgscgélyző pénztárnak a tagja, vigye gyermekét
az illető pénztári orvoshoz. Aki
szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezik, az illetékes hatósági orvoshoz mehet gyermekével, ahol
díjtalanul megkapja a szükséges
védőoltást.
A torlódás elkerülése végett a
szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezők gyermekeit az illetékes
Zöldkereszles tanácsadóban is beoltják.
Megnyugtató hirt is közölt a tisztifőorvosi hivatal: két napja nem
tőrtént ujabb megbetegedés a városban. Ezt a jó hirt örömmel adja tovább a MNDSz aggódó aszszonylársainafe.

A DELMAGYA RORSZÁG
HADIFOGOLYSZOLGALATA

ÓRÁT,
ÉKSZERT
legmagasabb áron váaáról
DltUCKER, Széchenyi-tér 9.

Szürkebarát
Badacsonyi
mnsltolá.y
„1HEGA"

Péter Rókus üzenik, hogy a 62/20.
száipu táborban vannak, egészségesek és remélik, hogy hamarosan
indulnak hazafelé.

A következő szegedi lakosok járultak hozzá adományokkal a haSzombaton az alábbi hadifog- ahonnan hamarosan indulnak ha zatérő hadifoglyok vendégüllátásályok érkeztek meg Szegedre: Gyu- zafelé. A Szovjetunióból üzeni Ku- ! hoz: özv. Szilágyi Mihályné, Kőris Ferenc'Szeged, Teréz-u. 7., Tő- rucz István Szeged, Zrinyi-u. 10. i v a c s G - Y O r ^> ördogh András, Körök Mihály Tápé, Vass GyörgyfiTá- és Terla István, hogy jól van és s z ó Mihályné, Cserba Sándorné,
•
pé, Torai András Tápé, JójáriNán-'nemsokára indul hazafelé. Barát j Patzauer Lajos,
Szőcs | Istvánné,
dor Balástya, Katona Bálint Sze- István Szőreg, Tóth Imre Szőreg, Sándor Leander, Szenlirmai Lajos.
ged, Csuka-utca 17., Kovács Lajos Ökrös Mihály Szőreg, Förgeteg Csányi Istvánné, Hanák Lajosné.
Makó, Bodó István Szeged. Mol- Szilveszter Szeged, Répás-u. 20.. Percgi-malom, Vass Istvánné, Kőznár Lajos Szabadka, Szűcs János Szabó B. János, Vig János, Kabóki ponti Hűscsarnok, Varga István
Nagyszéksós, Sebők Antal Pusztamérges, Kocsis Mihály Ószentiván, Kiss Sándor Hódmezővásárhely, Berta József Újszeged, Hatház. Hámori György Szeged, Csanádi-u. 12., Csányi Géza Felsőközpont, Engi Benjámin Pusztamérges,, Szabó István Szeged. Szilágyi- S z ö v e t s é g b e n indulnak a v á l a s z t á s r a a koalíciós p á r t o k
utca 1., Oláh András Szeged, Háló-'
Utca 1
I Szombaton délután a koalíciós pár- véglegesen elfogadták. A törvényjaA hazatérő hadifoglyok üzene- í° k ,v.ez,e.töi Balatonlellén Tiidy Zo,- vaslatot véglegesen elfogadták. A törm
teket is hoztak. Pusztaszeri Ferenc ^ " J ^ í ' f ^ l 1 0 ^ 1
X vényjavaslatot a belfigyniiniszter a jövő heten a nemzetgyűlés elé terjeszd.
Petőfi Sáncior-sugárut 87. hozzá^ f ^ Z ^ T ^ A koalíciós pártok vezetői véglegetartozói keressek fel Olah Andrást délelőtti párlközi konferencián ínég sen megállapodtak a magyar nemzeti
Hálo-Ulca 1. szám alatt. Solti fő- nyitvamaradt kérdésekben a párlve- függetlenségi front választási szöhadnagy, Solder Vilmos, Altila-u. zérek teljes megegyezésre jutottak ós vetségében is a pártok külön 1 is tót
17.. dr. Szávai Ferenc, Dicsővári így a választójogi törvényjavaslatot alapján.
százados, Hanos György
üzenik
hozzátartozóiknak, hogy egészségesen Máramarosszigetre
érkeztek,

A pártok

megállapodtak

Közmunkaügyi

értekezlet

a választójogi törvényben

SZÉCHENYI

Távirat a s z e g e d i c s e r k é s z e k
táborából
Megírtuk, hogy julius elején a
Baross Gábor gimnázium, a belvárosi általános iskola és a szőregi
Kálraány Lajos cserkészcsapat 110
cserkésze utazott Nagymarosra 2
hetes táborozásra. A Szegeden kitört gyermekparalizis járvány miatt a fink szülei nyugtalankodnak.
A szülők megnyugtatására közöl-

Valóságos
küldöltségjárásokká
változott a nincstelenek, az igazságtalanul pontozottak feljövetele
a szakszervezetbe, ahol
minden
titkárságon keresztül eljutottak panaszaikkal Király Géza elnök és
Gyócsi Jenő főtitkár elvtársakhoz
is.
A belpolitikai állandó feszültség
miatt a két vezető egyénenkinli
eljárása semmivé lett abban a pillanatban, amikor a kérés, javaslat
azokhoz kerül végső fokon, akik
ma m á r gyáva n.yul módjára kifutottak az országból.
A magyar vasulasságnak az a
része, amelyet igazságtalanul és
könnyen bizonyítható módon jogtalanul sorozlak 2/a vagy 2/b pont
alá, valamint a reményteljes várakozásban élő 3 pont
alattiak,
mintha megérezték volna a feszültség enyhülést, egymásután keresték fel Gyócsi Jenő főtitkár elvtársat és segítségét kérte.
Gyócsi elvtárs fontos nyilatkozatott tett ebben a kérdésben a
nála eljáró kartársak előtt.
— Megnyugtathatom a kartársakat — mondotta — , hogy a sorainkból kikerült vasutasainkat mindig ugy kezeltem, mint szakszervezetünk tagjait. Ennek megvan a
maga egyszerű magyarázata. Tisztában vagyunk azzal, hogy sok
igazságtalanság történt. A hátrány
nélkül sújtottak m á r az első perctől kezdve számításba jöttek és a
hároméves terv keretében feltétlenül meg kell találni annak a lehetőségét, hogy ezeket a kartársakat visszavegyük és véglegesen
foglalkoztassuk őket.

FILMSZÍNHÁZ
szeged
TELEFON 490
Ma utoljára az utóbbi évek
legszebb filmalkotása:

E vesztett boldogság
Hétfőtől szerdáig

Hegyek kese
Egy nép hősi küzdelme hazá j
jáért, szerelméért, szabadsá
jóiért, jobb életéért
Azonkívül:
Híradók

és t r ü k k f i l m !

Előadások: (él 5, (él 7 és lé! 9.

a

városházán

A város leiratot kapott az újjáépí- munkanélküliek téli foglalkoztatásátési és közinunkaügyi minisztérium- nak megbeszélésére is rövidesen sor?
tól és ebben közölték, hogy augusz- kerül. A jövőben mindenesetre a köztus elsejétől kezdve a munkanélkü- munkákat uj alapokra fektetik. Róna
liség megoldására kölcsönökkel tá- Róla tanácsnok bejelentette, hogy az
tervezeti)©
mogatnák a szegedi üzemeket és aelőadott terveket közös
várost. Ennek megbeszélésére Dénes foglalják össze és igyekeznek anyagi'
Leó polgármester értekezletre hívta fedezetet biztosítani az illetékes haössze szombaton délben a szakszer- tóságoknál, cjsősorban az újjáépítési
vezeteket, a mérnöki hivatal, iparka- ininisz tóriumban.
mara, és a különböző társhatóságok
megbízottait. Az értekezleten részleDUGÁSZ
tesen megbeszélték a közmunkaalkalÜzlot: Károlyi u. 3.
makat. Az előadott tervek alapján
Üzem Tápéi utca 7.
megállapítható, hogy augusztus elsejével teljes egészében megoldódik a
szegedi munkanélküliség kérdése. A

fest, tisztit

Cukorkák
Dinden minőségben legolcsóbban

KOVÁCS

IMRE

cukorka kereskedő
Tisza Lajos kőrút 48.
Telefon 2—45

A g ö r ö g reakció m e g a k a d á lyozta a m e g e g y e z é s t
A görög reakció nyomására Gö-

rögországban ismét tömeges letartóztatások voltak. Ezzel a
reakció meghiúsította a

gorog
haladó

; szellemű pártokkal való megegyezést.

Vásárnap, 1947. julins 13.

DÉLMAGYARORSZÁG

flz MKP segítsége a helyettes tanítóknak vn i2o
D r . Z ö l d Sándor,
kommunista
nemzetgyűlési
és Dénes
Leó polgármester
intézkedésére
2 0 0 - 2 0 0 forintot
kaptak
a kisegítő,
helyettes
A pedagógusok megélhetése sohasem tartozott a rózsás életlehetőségek közé. Ezek közölt is azonban igen nehéz helyzetben közLödnek már régóla az úgynevezett
kisegitő helyettes tanilók. Szegeden tizenkét'hclyeltes tanítónő van.
akiket a jelenlegi helyzetben az
a veszely fenyegetett,, hogy nyárra
nem kapnak egy fillér fizetésesem,
mert őket csak a tanítási idejük
alatt illeti meg csekély jövedelmük. A Magyar Kommunista Párt
azonban eredményes közbenjárásával és sikeres akciójával segített
rajtuk.
A szegedi városi helyettes tanítónők ugyanis dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési képviselőhöz, az MKP
nagyszegedi pártbizottsága titkárához fordultak segítségért. Zöld elvtárs Simon József elvtárssal, a pedagógus szakszervezet megyei titkárával együtt már dr. Alexils
György clvlárs, kultuszállamlitkár
legutóbbi szegedi látogatásakor felhasználta az alkalmat, hogy közbenjárjon a kisegítő tanítónők érdekében. Vázolta a tanítónők nehéz anyagi helyzetét és rámutatott
arra, nem lenne méltányos, hogy
éppen ők ne kapjanak a szünidő alatt semmiféle fizetést, amikor éppen olyan munkát végeztek,
mint a többiek. Alexits államtitkár megértéssel fogadta Zöld elvtárs előterjesztését és ennek eredményeképpen megígérte, hogy augusztus hónapra 200 forintot utal
ki számukra fejenkent. Ugyanakkor Dénes Leó elvtárs, polgármester hozzájárult ahhoz, hogy juliusra pedig ugyancsak 200 forintot a város fizessen ki nekik.
A tanítónők valamennyien nagy
hálával fogadiák az MKP segítségét és közülük többen önként vállalkoztak arra, hogy viszonzásképpen a gyermekstrandon vállalnak
felügyeletet az ottani gyermekekre. Ezt teljesen önzetlenül meg is
tették egészen a strand mostani
szüneteltetéséig

Mit mondanak a tanítónők?
A Délmagyarország munkatársa
elbeszélgetett néhánnyal a tanítónők közül. Kilyén Irén, az ujszegedi iskola kisegitő tanítónőjét lakásán éppen szorgos házimunka.
Vasalás közben találtuk, örömmel
mesélte el, hogy Alexits államtitkár milyen szívesen fogadta kérésüket.
— örömmel láttuk — mondotta
Kilyén Irén, aki egyébként a Szociáldemokrata Párt tagja —, hogy
a Magvar Kommunista Párt mindannyiunk kérését mennyire magáévá telte pártkülönbség nélkül. Igazán hálával tartozunk a közbenjárásért, de egyben jóleső érzés is
azt lálnynk, hogy törődnek végre
a pedagógusokkal, hogy előbbre vihessük az országot. Most már re-

közbenjárására
és
augusztusra
Szegeden

Vasutas Stadionban minden
eddiginél nagyobb izgalmasabb sport esemény !
A legismertebb és leghíresebb
magyar és nemzetközi

férfi és nol

ménykedve nézünk előre és szív- polgármesternek. A múltban kevel-lélekkel dolgozunk majd olt, veset törődtek a pedagógusokkal,
ahova a munkánk állított.
igy segítség sem érkezett a réElmondja még ezután, hogy a szünkre. Most már látjuk, hogy
kisegitő tanítónőknek mennyi ne- az MKP felkarolja a pedagógusohézséggel kellelt évek hosszú so- kat. Nemcsak ígéretek, hanem cserán át megküzdeniök. Legtöbbjük- lekedetek is történtek a kommunek nyáron munkába kellett állni, nisták közbenjárására, hogy a
3 óra hosszát tartó
kinek az adóhivatalban,
kinek helyzetünk megjavuljon. Számtamásutt, hogy sokan gyermekeik- lanszor fordultunk segítségért dr.
nek megkeressék a legszükségeseb- Zöld Sándorhoz és a kéri segítsébeket. Uemélik azonban, hogy ha- gei mindig megkaptuk.
marosan talán megjön a kinevezéAz egyszerűen, de ízléssel öltöA b e v é t e l e k a londonij
sük is és akkor mégis könnyebb zött fiatal taniiónő elmondja ezOLIMPIÁD magyar birkózó
lesz valamivel a helyzetük.
csoportjának költség elöte-1
uLán, liogy kevés fizetéséből bizony
remtését szolgálják.
A
szociáldémokralapárti Ki- alig tud ruhát, cipőt venni és a
továbbképzésre
szükséges
dolgokat
lyén Irma után egy pártonkívüli
Jegyek d. e. 8-tól d. u. 4-ig j
kisegítő tanítónőt: Csókássy Au- sem igen tudja beszerezni. Az MKP
egyfolytában az IBUSz-nál,|
gusztát kerestük fel. Hasonló nagy mostani megnyilatkozása azonban
Tisza-szálló épület.
hálával és örömmel nyilatkozott biztatás számára, hogy ezentúl jobb
életkörülmények közé kerülhetnek.
ő is.
Végül még egy kisegitő tanító- i r é g é p e t ,
• — A Józseftelepen tanítottam —
számológépet
kezdte. — Bizony sok nehézséggel nőhöz: Jójárt Piroskához mentünk
kellett megküzdénünk.
Tudom, el. Csak szerényen szól néhány l e g m a g a s a b b $ £ £ r o i o *
liogy a Magyar Kommunista Párt- szót és elmondja, hogy éppen a
nak köszönhetjük, hogy most nyá- legjobbkor érkezeit ez a scgilséfl,
ron is kaphatunk fizetést. Ezért amelyet ugy érez ugyan, hogy megnem lehetünk elég hálásak dr. Ale- illeti őket, de mégis a Magyar
xils államtitkárnak, dr. Zöld Sán- Kommunista Pártnak köszönhetik, Irodagép Vállalat, Szíri lenyí-tér 7
dor képviselőnek és Dénes Leó liogy megkapták.
Telefon 6—41.

NAGY VIADALA

Szenes!

A város egyévi zsirszükségletét
sikkasztották el Michalekók

U

ezer forintot

költött

1946 augusztus l én munkás, pa-raszt, értelmiség nehéz munkájával
havi 150—300 forintot kereselt és
szerény keretek közt, de megélt beíő-le. 1946 augusztus l^én a Husés Zsiradékhivatal Vezetője, Michalek Károly és beosztottja Kovács Antal, fizetése a cukorakcaó során nyert
mellékjuttatásokkat 'együtt óvatos számitások mellett is havi 2000 forintot
telt ki. Ez a havi 2000 forint ugvlátszik oly >csekély< összeg volt, nogy
ebbői nem tudtak megélni.
A Hus- és Zsirhivatal állat és állati
termékek, növényi zsiradékoki forgaíoinbahozatala, a Vörös Hadsereg
hússal való ellátása és a jóvátételi
sertéshizlalás levezetésére hivatott állami vállalkozás. A hiva'tai h forint
bovezclésétől folyamatosan kapott
pénzellálmányt a budapesti központtól. Ezeket az összegeket nem adta
át a pénztárosnak, hanem csalt bcvélelcztette, nyugtát adott róla azzal, liogy a pénzre szüksége van hivatali kiadásai fedezésére és ezeket
az összegeket következetesen elsikkasztotta. Az ilyen sikkasztások 10
ezer forintra rúgnak. A pénztárból
Kerekes József pénztáros kifizetésére
9 ezer forintot vett fel s elszámolni
nem tudott róla. A hivatali teendőket
elhanyagolta, a pénztárellenörzéstelmulasztotta, a kifizetési és bevételi
pénztári belégeket nem láttamozta és
a hivatal a legnagyobb fejellenségben vezetés nélkül működött.
Szüksége is volt Michaleknek az

az esküvői

ebédre

ilyen mellékesekre. Rosner vendéglős vallomása szerint ugyanis Michaíek »szerény szórakozás
közepette
napi 80-100 forintnál nem költött
többet foha«. A házasságával kapcsolatos dologi kiadásokra 9 ezer forintot, asztalos és bútorszállításra
4500 forintot és esküvői ebédjére
3434 forintot sikkasztott.
Kovács Antal a Ilus- és Zsiradékhivatal elődjénél, a MESz-nél teljesített előzőleg szolgalatot, ahoi főnökként kezdte, majd szabálytalanságok miatt leváltottak és később Michalek Károly vezcLése alatt működött. Kovács mindenkit terrorizált.
ő irányította Szegeden az összes
bevásárlásokat, az ő kezében összpontosult a hivatali hatalom és ügyintézés. A pénztárból óriási összegéket
vett fel előlegül. A sertésvágási ellátmányból 80 ezer forintot, ebből
44.900-at nem tudott visszafizetni, a
marhavágási előlegből 40 ezer forintot nem ludolt visszatéríteni. Tele
volt privát üzletekkel, Olaj- és lenmagvakai vásárolt hatalmas lételekben szállítási és vásárlási engedély
nélkül. A hivatali ügyeket mind»megfeii«: a jóvátételi serléssz&llitmányból sertéseket vesz le, ezeket feldolgozza, a marhavágásnál marhavágási
termékeket vesz eí a termelésből.
Marhákat vesz át Ribizsár Gyula
hentessel és szaláminak dolgoztatják
fel közösen. A marhavágási termékekbői kitermelt faggvuval kereskedik.

Természetesen mindezekben
•
privát tifcvckhen a hivatal pénze
fekszik, de a haszon az ő zsebére megy. Nem csoda, ha ilven
»ttzletmenet« mellell 99.521 forinlol sikkasztod cl a hivatali
pénzekhői, melyekbe' a város
dolgozóinak kii/ellátását keheit
volna fedezni. Ez az összeg led
elnöki lisztet a bizottság egyelőre
volna hivatva a mull évben a
neinl töltötte be. A bizottság tagjai
város lins, zsír és olajszükséglea Magyar Kommunista Párt részétét
fedezni.
ről Tombácz Imre nemzetgyűlési
Kovács napi autószámlája 4—500
képviselő és Róna Béla pénzügyi forintot telt ki, mégis minden autótanácsnok. A
Szociáldemokrata vezetőnek tartozók. Esküvői ebédje
Párt Bernát Andrást és dr. Berkes 13.000 forintot tett ki és ahol megPált, a szakszervezetek Dani Já- jelent, szórta a pénzt a izsirkiráty
nost és Müller Dezsőt, a Nemzeti — ahogy magát nevezte.
Kerekes József alig pár hónapos
Parasztpárt pedig Somogyi Imréi
és Császár Balázst küldte a terv- hivatalnoki múlttal került a pénzLátva
hivatalbizottságba. A Független Kisgaz- iatárnoki
,r,noJÍ\ beosztásba.
, .„
... a
. 5T
, .. ,
dapárt a' jövő héten küldi be W ^ %
jaiL A szombati alakuló ülés cl- j t e t t e ] á b a aíbl a talajt, enged a M» - hogy a
~ pártok
' " ' a Ieg- sértésnek és nem őre az állam pénhatározta,
közelebbi szombaton tcrjeszlik elö zének, hanem Michalekék
cinkosa.
javaslataikat.
Jellemző Kerekes beállítottságára,

Megalakult
a szegedi fervbizotfsag
Szombaton délelőtt ült össze a
városháza közgyűlési termében a
tervbizottság, amelynek
feladata
Szeged1 város hároméves tervének
pontos kidolgozása és kereszlülvilele. Az alakuló ülésen mcgjelenlek! a Magyar Kommunista Párt, a
Szociáldemokrata Párt és a Szabad Szakszervezetek kiküldöttei. A
Független Kisgazdapárt akadályoztatása miatt nem (udolt az ülésen
megjelenni. Az alakuló ülésen a
lervbizoltság elnökéül Bernát Andrást (SzDP) választották meg. Titkár: Dáni János (MKP), jegyző:
Császár Balázs (NPP) lelt. Az al-

képviselő
juliusra
tanítók

a

sikkasztó

hogy 1946 decemberében, mikor a
vizsgálatot megtartó központi közegek a hiányokra rájöttek,
ujabb
bűnbe esett. Michalek nászuljárói feíesége nélkül érkezett haza autón,
meri annyi pénze nem maradt, hogy
holelszámlájat kifizesse. Michalek kérésére 3000 forintot sikkaszt
ugj»,
hogy nagymennyiségű olajat ajánl a
Kardos cégnek megvételre és azérle
járó összeget a hivatal 'részére felteszi és ezt adja át Michaleknek, hogy
az őt Budapestről Szegedre .szállító
taxisnak a fuvardíját kifizesse ós faleségét a Majcstic-szállóból kiváltsa.
Az elsikkasztod összeg
nagysága meghaladja a 100 ezer tartatot, amit Mirha tekék
négy
hónap alatt könnyű é» bönynyebnU életre költöttek.
Jellemző az összeg nagyságára, hogy
ez alatt a négy hónap alatt aa egésa
hivatal összforgalma 220.000 iorint
körül mozgott.
Tekintetlel • bünügy óriási (erjedelmére, a tanácselnök és a vüdők
áz iratokat nem tudták kellőképpen
áttanulmányozni és ezért a tárgyalás
előreláthatólag aa eredeti
juliu*
21-i időpont helyett 28-án kezdődik
a törvényszék esküdtszRki termében.

B e l v á r o s Í « m o £ í 9
Telefon : 6—25.

|

Ma vasárnap és hétfőn is!
Cigányzenés magyar nólaesték!
Minden előadásban személyesen
lép fel és a legszebb magyar nótákat énekli

Mindszenti István
a kiváló Rádió énekes.
Károlyi Árpád és cigányzenekara
kíséretével.
Ezt megelőzi:

J á v o r Pál, Csorlos, Egry,
Berky Li.i és Mihályi Ernő
legjobb magyar filmje a

KEREK FERKÚ
Móricz Zsigmond közismert regényének filmváltozata.

fél 5, lét 7 és lé* 9.
Pénztár d. e. 11—12 és félórával
az előadás megkezdéae előtt.

DÉLMAG\ARORSZAG

raiéiyárakrái és a i§eszolgá3!atásréi
Trltf: Szóbeli Anírás közellátási államtitkár.

Vasárnap, 1947. julius 13.
Lehetnek egyesek, akik a megállapított gabonaárakkal 'talán nincsenek
megelégedve. De tisztában keli'lenni
mindenkinek azzal, hogy meg lehetne
állapítani a gabonaárakat sokkal Tnagasabban is, de nyilvánvaló, hogy
ez visszahat a munkabérekre és az
ipari árakra. Olyan gabonaárat kellelt
tehát megállapítani, hogy az a tervezett munkabérekkel arányban álljon s az Ipari árakban emelkedést
ne idézzen elő. Csak így biztositható
a forint értékállandósága s a Ntabiíizáció végleges sikere.

julius második felére és augusztusra kellett tennünk. A gazdák a gabonát
már az uj termésből kell okvetlenül csak gyüjlőkereskedőknek vagy olyan
biztositanunk. Épen ezért a kiadásra személynek adhatják eí, akinek "vákerülő rendelet ugy intézkedik, hogy sárlási engedélye van.
a gazda a julius hónapra szóló 20
A beszolgállatási kötelesség teljekg-os tejadagnál többet csak akkor sítésére beadott buza árát 60 forintőrölhet meg, ha már buzafökladót ban, a rozs árát 54 forintban, az
is fizetett. Az a gazda, aki az 1947. árpa árát pedig 50 forintban állaévi buzaföldadójának legalább a fe- pította meg a kormányzat. Az ezen
Egy bizonyos f A kormány Tervszerű
lél kiegyenlítette, az egész évre szóló felül, illetőleg a földadó tejesítése
és
átgondolt intézkedéseit a 'népi defejadagjának
felét
őrölheti
meg,
aki
A kormányzat szándéka kezdetután beadott buza ára 80 forintban,
azonban buzaföldadóját egészen kifi- a rozs ára 72 forintban, az árpa ára mokrácia megszilárdítása és a 3 éves
iül tojva az volt, hogy az njjazette, az egész évi fejadagot ineg- pedig 67 forintban nyert megállapí- terv sikere érdekében teszi és a leheépilés na«y Jerfcét viselő paraszttőségek határain belül mindent elkő.őrölheli. Az* évi fejadag minden ős- tást. Ezek szerint tehát
ság hőszolgáltatási terhét a folyó
vet, hogy a dolgozók életszínvonalát
termelő személye után az őrlési vámgazdasági évben olyan mértékben
emelje. Ezeket az intézkedésekel lea 45 boltion aluli gazdák a földmai együtt 240 kg. A földadót mincsökkentse, amilyen mértékben
hát el kell fogadni és be kelt tartani.
adó
kiegyenlítése
utón
ciadoH
denféleképen
meg
keli
fizetni,
de
az,
azt az ors/ág egyetemes érdeke
Szigorúan fogunk őrködni afölött,
minden jahoiiáért már árlöbbleaki gyorsan jid be gabonát, az orés a stabilizáció további szilárdíhogy az elrendelt áruforgalmi korlá(et kapnak.
szág újjáépítésének, gazdasági megtásához fűződő követelmények letozásokat és a megállapított árszínerősödeséneK is nagy szolgálatot lesz
hetővé (eszik.
azzal, liogy ellátatlan népességünk ke- Ezzel a prémiumszerü drtöbblettel a vonalat mindenki betartsa. Ezt kíkormányzat elsősorban a legjobban vánja a 3 é.ves terv sikere és a stabiIlogv ennek az alapelvnek szem- nyerét biztosítja.
rászoruló
kisvagyomi gazdálkodókon lizáció véglegesítése. A 3 éves terv
elöttartásával a beszolgáltatás! terkíván
segíteni,
de megkapja czl az kétségtelenül a termelés emelkedését
Bár
beszolgáltatás!
kötelességünk
hek csökkentése milyen mértékű lemaga után s leszi még nagyobb
gyen, ahhoz természetesen be kellett csak a 15 kat. holdnál nagyobb gaz- árlöbblelet az a 15 holdon felüli gaz- vonja
lehetővé az agrárolló szűvárni azt az időpontot, amikor az dáknak van a buza; rozs, kétszeres da is. aki többlet-beszolgáltatást tel- mértékben
kítését.
egész ország gabonatermését
már és az árpa forgalmat teljesen zárttá jesdt.
megbízhatóan meg lehetett becsülni.
Most, hogy a becsléseket elvégeztük,
engedjük a dobba. A rossz etetést
tudtunk csak tiszta képet alkotni a
már messziről lehet hallani, mert
gabonatermés várhaté eredményeiről.
Így született meg a kormányzatnak aa
a gép nem egyenletesen zug, haIrta:
dr.
Soós
Gábor.
a rendkívül nagyjelentőségű döntése,
nem nagyokat böffen.
hogy azokat a gazdákat, akik 15 holdTermészetesen a gazda feladata
Az érett gabonatermésben sok- szaladhat, azért itt is ügyelni kell
nál'kisebb szántóterületen gazdálkoda
cséplés alatt az, hogy figyelje
szor
tetemes
kárt
jelent
a
szema
jó
beállításra.
nak, beszolgáltatás! kötelesség alél
veszteség. Az aratásnál és csépA szelelő, ha nagyon erős, sok a kijövő szalmát, nincs-e benne
mentesiti.
lésnél arra törekedjünk, hogy ezt szemet a pelyvába vagy a törekbe kiveretlen kalász. A polyva- és töA 15 kai. holdnál kisebb «iúnminél kevesebbre csökkentsük. Az fuj, ha pedig gyenge szelet ad, reklyukba tartsunk lapátot, hogy
lóterUlellel rendelkező gazdálkoaratás idejének helyes megválasz- akkor szemeles lesz a gabona, bár nem kerül-e a polyvába, vagy a
dók lebál a búzában kiveted
tásával és végrehajtásával, vala- ez utóbbi még kisebb hiba, mert törekbe szem, a kijövő magot is
földadó természetbeni kifizetése
mint a cséplőgép jó beállításával további tisztítás során
eltávolít- vizsgálja időközönként meg, hogv
után semmiféle terménvbeszola
legkisebbre
csökkenthetjük
a
nem megy-e sok egészséges mag
ható.
gállalásl a folyó gazdasági évben
szemveszteséget.
Törek és polyvaroslánál legfon- az ocsuba, vagy a dob szükreállinem (ailozuak teljesíteni.
Az aratásnál a köveikezőkre tosabb az, hogy megfelelő lyuk- tása miatt nincs-et sok törött szem,
A 15 kat. holdon, illetőleg annál ügyeljünk:
bőségii rosták legyenek betéve, ne- illetve nem szemetes-e nagyon a
nagyobb területen gazdálkodók részéAz aratást mindig; a visszérésben hogy a mag kihulljon a törekbe mag.
re pedig a kormányzat a beszolgálla- kezdjük meg, amikor a szem már és a polyvába.
A gabona szállítása alatt is sok
lási kötelességet ugy állapította inog, nem teljes. Ilyenkor a kalászorsómag hull el a rossz zsákok miatt.
A
szoltér
helyes
beállításával
elhogy ha az ilyen gazdánál a szántó- hoz tapadnak a szemek és a kaérhetjük azt, hogy egészséges mag Ezért a cséplés előli gondosaiiímeg
területe 40 holdat nem haladja meg,
szálással
adott
ütésre
nem
peregnem
kerül az ocsuba, és piszokba, kell javilani a zsákokai, mert egya terménybeszolgáltatási kötelesség
15 kat. holdnál holdanként 130 bú- nek ki a kalászból. Ha* teljes- vagy viszont a szemét nem kerül a jó egy zsák kirepedésével nagyon sok
mag elszóródhat. Sokszor az utazák ilogram mai kezdődik és kat hol- tulérésben vágjuk a gabonát a ka- mag közé.
L
danként 3 buzakilogrammal fokozato- lászokból sok szem kipereg és sok
Nagyon kell figyelni a cséplésnél kon gabonacsikok jelzik, hogy mersan emelkedik, úgyhogy 40 kat. hold- kalász eltörik, ami sokszor 5—10 az ölelésre is, mert hiába van a re szállították.
nál és ezen felüt a beszolgáltatása o/o szemveszteséget okoz.
csépi ődobkosár jól beállítva, a
Gyakran nagyon kis dolgokon
kötelesség kat. holdanként 205 buzaA jó uralás is fontos)'A gabona a rossz etetés sokszor sok tekintélyes múlik, és a gazdát nagy>kár érheti.
kilogramni. Ennek a kötelességnek a
mindenre,
nehogy
felél búzában, rozsban és kétszeres- renden ne legyen összekuszálva, szemveszteséget okoz. Az elciés Ügyelni kell
ben kell beszolgáltatni, a másik fe- hogy könnyen és teljesen kévébe mindig egyenletes és folyamaios le- munkánk jól megérdemelt eredlének teljesítésére árpát, zaliot és kö- lehessen felszedni, különben sok gyen. A kévét a dobkosáron szét ményét éppen az utolsó pillanallest lehel beszolgáltatni. Természete- lesz a'kaparék, ami nagy vesztesé- kell teríteni és rövid veretés után ! ban veszítsük el.
sen n
get okozhat. A tarlón maradt kalászokat jól össze kell gereblyézni,
45 holdon felöli gazdák állal
(kaparék.)
a ierniészelbent fiiíüadóra beA behordásnál lehetőleg keveset
szállítod termények a henzoliáldobáljuk, forgassuk a kévéket,
ta'.ási kötelesség teljesítésébe bemert ezzel is sok mag kihull. Ha
száuittaliiak.
van elég igaerőnk legjobb ha egyeA másik nagy horderejű döntése nesen gépbe hordjuk a gabonát.
A közelmúltban számoltunk be színűleg teljesitik és igy ujabb lea kormányzatnak az, hogy megszün- Sajnos az igahiány miatt ez most arról, hogy az újonnan földhöz- helőség kínálkozik a szegedi doltette az őrlési dézsmát, 20 .szazalók
volt a dézsnia, amelyet előzetesen nehezen oldható meg, azonban, ha juttatollak telekkönyvi kivonatai gozóknak, hogy házhelyekhez juskisegíti folyamatosan készülnek cl a sze- sanak.
gyüjlőkereskedőknek kellett beadni több gazda kölcsönösen
gedi telekkönyvi hivatalban. Ujabb
vételi jegyre, azután pedig az őrlési egymást most is elvégezhető.
A jelek szerint a munkálatok a
szerint
Balástya,
engedélyéi t keltett járná s csak akkor
A cséplést a gabona lábiához leg- értesülésünk
vihette a gazda a malomba az őrölni- közelebbeső helyen végezzük, mert Csengele, Jrtuzsajárás, Mórahalom, tanyaközpontokban haladnak majd
valót, hogy ha mindezeket már telje- ha messzire kell behordani a ga- Királyhalom, Alokháza és Csórva a legsikeresebben, mert ezeken a
sitellc. Az uj rend szerint a 'gazda bonát sok kalászt lehullatunk, ami telekkönyvezésél kezdik el. A sze- helyeken elegendő terület áll rennem ad le őrlési dézsmát, hanem kigedi földhivatal a munkálatok 90 delkezésre.
váltja az őrlési engcddllyft s a gabonát teljesen kárba vész (útszéli iák le- százalékát végezte el ilyenformán.
Fogasabb kérdés lesz a házmáris viheti a malomba őrölni, mert sodorják).
A eséplésnél legfontosabb a csép- Vecsernyés Lajost, a földhivatal
ezután itt kell leadni az őrlési vámot,
hclyosztás Szegetlen, abol
a
ami az őrlésre kerülő gabona 12 lőgép helyes beállitása. A dobko- vezetőjét legutóbb arra kértük fel,
jelek szerint csak a házhelyszázalékéban van megállapítva. 100 sár, szelelő szalmarázó, törek- és hogy lapunkon keresztül tájékozigénylök 50 négyszögöltől 120
ikg. gabona őrlése után tehát nem kell polyvarosta, valamint a szoltér tassa a házhelyigénylőket, hogy a
négyszögölig kapnak házhelyei
leadni 20 kg. dézsmát, hanem
helytelen
beállitása
kisebb-na- földek után mikor kerül sorf a háza megfelelő mennyiségű földhelyek
telekkönyvezésére.
Tőle
a
gyobb szemveszteséget okoziiat.
terület hiányában.
c&alk 12 kg. őrlést vámot keli természetben fizet öt s pénzben fize- i A dobkosár tág beállításánál a következőket tudtuk meg:
A tényleges műszaki munkálatok
tendő őrlési díj nines.
— Pillanatnyilag
az újonnan
szem a szalmába megy, mert a
dob nem veri kii a kalászból. Szüle földhözjuttatottak földjeinek lelck- megindulására az eddigiek szerint
Gabonakészleteink már teljesen kicsak októberben lehet számítani.
fogytak. A külföldről hozott gabona beállításnál pedig sok lesií a (törött, könyvezése van előtérben. Ezeknél a műszaki munkálatokat még
csuk pillanatnyilag segített át a bajo- : összedarált szem.
A szalmarázón is sok szem ki- ebben a hónapban befejezzük és
kon. Az ellátatlan dolgozók kenyerét
ezzel egyidőben megkezdtük a liázBiztos Haléi
helykérelmezők jgény jogosul tságáa poloikAkaak
nak elbírálását. Már ezek az előFRANKLmunkálatok is nagy tehert jelenféle Poloska-halál
tenek a földhivatal részére.
Nemcsak a poloakát, hanem

Az 1947/18. évi beszolgáltatást kötelesség és n gabonaforgalom szabályozása 11 an alapvető kérdésében
a
kormányzat meghozta végleges döntéseit. Ezeknek a döntéseknek a végleges megszületése ós a szükséges
rendeletek kiadása kétségtelenül kissé megnésctt. a késedelem okát azonban mindnyájan - tudjuk.

Hogyan csölikenSfietjük a szemveszlesége

Mikor kezdik meg
a Jutfafoit házhelyek feiekköeiyvezéséf
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raktárából Budapest,
IV., Gerlóczy u. 11.

. Az igénylők száma 41.509 \ olt
Szegeden és környékén. Ezek
közül a műszaki költség előlegeként 20 forintot kellett volna befizetni. Ezt az összeget
azonban csak 3298 igénylő fizette bc.

petéit ia biztosan elpusztítja.

1 deci <4 forint

F R A N K L - STyógysiertái
Szent Oyorgy-tér

Az A l f ö l d l e g n a g y o b b í á b l a ü v e g
és ü v e g á r u nagykereskedés,

yá naia! Körösi Géza

Ezért a földhivatal az elmúlt hé- aT B
ten kérte az Országos Földhivataltól, hogy hosszabbítsák meg q be- Mérey u . 9.
fizetés határidejét. A kérést való-

Telefon: 5-93
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laj pusziliijsa Szegeden

tik kicsiny vagyoniicáját. Sokszor elő- JUHÁSZ GYULA:
fordul, hogy ha ajánjuk neki a kór- j
házi felvételt, nem fogadja el, inkább '
Dr. Magyar! István, Szeged város tüdőbeteggondozó vezető orvosa
választja a halálai való cimborasá- j
got és fertőzi tovább a családját. A ! A
Szegeden kereken ezer ember szen- zissal, egy-egy egyén az élete fo- bclegsegélyzők
mindössze egy évig
végeken, hol a magány zeng
ved nyilt tűdővészben és terjeszti a lyamán többször is. Ezeknél a be- viselik tagoknális kórházi
költségeket, Vihar hárfáján^ éneket,
bait tovább. Minthogy régebben a tegség lefolyása könnyebb természetű, családtagoknál pedig mindössze
Kárpálokon zokogva átment,
tüdőbaj majdnem kizárólagosan a sze- meri annyi ellenálló képességgel ren- rom hónapig. Kérdem én, melyik tü- Magyarország,
gény emberek betegsége volt, leg- delkeznek, hogy a lielegség nem tesz dőbaj
gyógyul meg három hónap alatt, A költőd voltain én neked!
nagyobb számban a külvárosok lakói bennük nagyobb kárt.
vagy
akár
egy év alatt?
között, a szegény negyedekben találÉs nyugodtan pusztíthatott eddig,
Nagy baj az is, hogy nincs kü- Virrasztottam és elborongtam
tuk őket. Ezeknek a "városrészeknek mert nem állnak rendelkezésünkre
u fertőzési arányszáma ma is még a azok az eszközök, amelyekkel gátat lön szűrőállomásunk gyermekek ré- És daloltam száz árva dalt,
lakosság 10—11' ezrelékét teszi ki. vethetnénk terjedésének." ^Naponkint szére, a házasság előtti vizsgálatokra Itemélve csöndes elbukottan
Feltűnő, hogy a telepeken, bár sze- látunk családi exislcnciákat ösz- és az élelmiszeriparban fogíalalosko- Magyarország,
Ezek Neked egy végső diadalt.
gény emberek laknak, de mivel hi- szeonilani, mert kidől a család teje. dök ellenőrző vizsgálataira.
gienikusabb lakásviszonyok között él- Naponkint látunk súlyosan fertőzött órákat kénytelenek közös várószobánek, a fertőzők arányszáma mindösz- gyermekeket, akiket szeretnénk in- ban tartózkodni súlyos- fertőzőkkel, Voltam remetéd és szegényed
sze 3 ezrelék. Ugyanez a helyzet a tézel he elhelyezni. Sem elkülönítésre, egy olyan várószobában, ahol a leg- És jszámüzötled, messze én,
tanyákon és falvakban is. A tüdővész sem intézeti kezelésre nem gondolha- gondosabb .takaritás és fertőtlenítés Te voltál nekem álom, élet.
terjedése az utóbbi időben jellemző, tunk, mert nincs a tüdőbetegek ré- 'mellett is hemzsegnek a kórokozók. Magyarország,
hogy lassankint bekúszott a város szére Intézeti ágyunk. Szegetlen 2»ö Márpedig tudjuk, hogy a csecsemők- Ha haldokolt minden reményi
palotasorai közé is és azok, akik ed- egyén halt meg l,ttdőhajban évente. nél az első hat hónapban a tjuberkolódig a tüdőbajt csak hirből ismerték, Ezzel szemben a Tüdőbetegotthon zissat való fertőzés majdnem egyenlő Most, én anyám, hogy élsz nyomorban,
akik eddig az élet napsütéses olda- mindössze 44 ággyal rendelkezik, a a halállal.
Egészen koldus fél halolt,
lán járhattak, most kezdenek vele klinikák és a kórházak pedig csak
Mindennek nem kellene igy fenni. Soha még igy tiéd nem voltam,
megismerkedni. Másik szomoru do- kivételes esetben vehetnek fel tüdő- Ugyanis senki sem szüretik tuber- Jövő napjától piros orcád. ,
log, hogy a tanyák és falvak lakosai betegeket, mert ott is kicsi az enge- kolózissal fertőzötten. Ha
születés Szabad ország,
közölt igen sok sulyos esetet látunk. délyezett ágyak száma és azokat zsú- után mindjárt el tudnánk látni védő- Én a te költőd maradok!
Ennek megvan a maga járványtani folásig megtöltik más betegek. Szeged- oltással az újszülötteket, védve volnáoka. A íaaosokat ugyanis felosztjuk tői Budapestig a Tisza-Duna közé- nak három évig a fertőzéstől, éppen
primitivus és szociális egyedekre. A hen, ezen az óriási területen nincs abban a kritikus korban, amikor a
primilivusok a falvak és tanyák la- egy nagy befogadóképességű lüdőbe- fertőzés oly nagy veszélyt jelent szá- A s s z o n y o ^ n a k
kosai, akik még nem vészelték át, ge- tegkórház.
múiéra.
nerációkon keresztül nem igen találFerkó bátyám lelkendezve érkeDe baj van az ápolási költségek
Késik óvódák napközi otthonná vakoztak a tüdővész bacilusaival, nem előteremtésével is. A tüdőbaj a kis ló átalakítása. Az iskolák fekvőcsarno- zeit haza Segesvárról, ahol el volt
volt alkalmuk fertőződni. Ha ilyen emberek betegsége. Van egy kis há- kait még mindig nem tudtuk meg- apánkkal »hely« nézni. Vettek ki
egyedek kapják meg a tüdőbajt, ezek- zikója és néhány hold földje. Jaj nyitni.
lakást anyánk rendeletére s volnél a lefolyása sokkal súlyosabb. A neki, ha ő maga, vagy valamelyik
Az itt elmondottak parancsolólag
szociális egyedek,, vagyis
a
városok
á t a k a s z á s z gimná;riumbana fiuk
..
— .
családtagja megkapja a tüdőbajt. Sze- mutatnak rá azoknak a hiányoknak a
lahósai hosszú generációkon keresz- génvségi bizonyítványt nem kap s a pótlására, amelyek tovább halasztást kérésére. A liázigazdat Eikolesős
tüi gyakran fertőződhetlek tuberkuló- • kórházi kezelési költségek felemész- nem tűrnek
I Frigyesnek luvták, a főigazgatót
^ N y u g o d t Tamásnak. Erkölcsös ur
"tudomásunkra hozta, hogy minEgyszer megfogott egy kisfiú, medent lehet az udvarban játszani,
séljem el neki töviről-hegyire, hoA Z
A S Z T A L O S
M E S E J E dé délután 2—4-ig szilencium, akgyan készül az asztal.
Sok tűnődés után igy kezdtem:
kor a galambok hajkurászása tiIrta: NAGY ISTVÁN
— Az asztalhoz való fa erdőn talállos. Az udvar a velencei Márkusható. Az erdőőr fütyörészve kerülgeti
tér mintájára épült, fa egy szem
a rengeteget. Fizetést kap, jön-megy, lés, hogy valakik asztalt szeretnének szó, mint száz, á fürésziaalom tisztvi- sem volt rajta s a csupa kő kövásárolni.
Ekkor
aztán
az
erdész
felselői
Írogatnak,
a
gáleresek
meg
szélfárad kopik a csizmája, szakad a ruhája, az erdésznek évről-évre hűsége- fogadja az éhes favágókat, akik fize- fürészelik a Tönköket. A deszkák' leke- zött az ifjú Fritz énekelte a Santa
Luciát. A főigazgató mosolygós básen jelenti: az erdőben nincs seinini tésért kivágják a fákat. Az erdész fel- rülnek a deszkaraktároshoz...
hiba, a iák szépen vastagodnak. Az ügyel rájux, ha nem ügyelne fel, a
— Miért nem az asztaloshoz, bács? csi volt,, hosszúszárú pipával. Enyerdész levelet ir az erdőbirtokosnak, fákat akiior is kivágnák, hiszen szük- Miért nyújtja akkorára ezt a mesét?... nyit jegyzett meg belőle Ferkó,
közli a kerülő észrevételeit. Ezért ségük van a keresetre. Megkapnák ők
— Igaz, igaz, de mit tehetek, ha a no meg még kettőt. Hogy ő ezenő is fizetést kap, nyilván megérdemli, ugyan a pénzt a gáterestől az erdész deszkák előbb mégis a dcszkakereske- túl hivatalosan »Franzl«, meg, hogy
hiszen levélirássat töri a fejét, fárad nélkül is, hiszen az erdész is attól dőhöz vándorolnak? Arról sem tehe- fehér nyári egyenruha szükséges
olykor még ő is bejárja az erdőt. kapja a pénzt, amiből a fadöntőkne'k tek, hofgy a deszkakereskedő a deszka
Megtekinti, hány faóriást csavart ki fizet. Igen ám, csakhogy a favágók vételárahoz hozzácsap még egy ösz- kék-piros zsinórral a matrózgalbizonyára maguknak tartanák meg az
léron s hosszú legyen a nadrág.
a vihar, és — és jelent.
egész összeget. Ugy pedig miből fizet- szeget, annyit, hogy ő is megélhessen A szászok földén ugyanis augusz— Azt lessék mondani — vágott nék az erdészt, az erdőőri, miből élne belőle, hogy színházba
járhasson,
közbe a kisfiú —, hogy az asztalos az erdőbirtokos, és miből fizetnék a hogy megfizethesse a gépirókisasz- tus 1-én kezdődik a tanév, de demit csinál?
többieket, akik ellátják a gazember szonyt, a cselédet, a tájképfestő mű- cember 15-től február l-ig nincs
— Ne türelmetlenkedj — szóltam falolvájok baját?
vészt, akitől csendélelet akaszt az előadás. Anyánk tudomásul vette a
nyugodtan —, mert az asztalos eddig
ebédlő
falára. A gépirókisasszony ko- válloztathatatlant és két kézre fog— Na, csak ne vágj újra közbe, kisfiú. pog, gépol,
semmit sem csinálhat, amig az erdőkörmöl, a deszkakereske- ta a szomorúságot: Honnan vegyek
ről nem jut hozzá a bútornak való Nem firlatom tovább ezt a dolgot. dősegéd lesz-vesz, hol ide rakja a fehér vásznat az egyenruhához?
Elég
az
hozzá,
hogy
a
becsületes
uton
jó fa. Amint láttad, az erdőkerülő és
deszkákat, hol amoda, a festő is i'est, Az újonnan született Franzt seaz. erdész lövés-menéséből még egyál- kidöntött fák lekerülnek a fürészína- a színész meg komédiázik, a cseléd gítségére sietett: »Az anlikváriumtomba...
talán sehol sem látható a jövendőbeli
mos, suroí, de az a megátalkodott ból«.
asztal. De tegyük fel, hogy lön a tiz
— És ott szélfürészelik és odaadVolt ugyanis anyánknak egy ronalattomos fatolvaj. Ezek kivágnák tiz ják az asztalosnak — próbálta siettet- kleszka a szentnek sem változik asztalszál derék fenyőt, azzal a sunyi szán- ni a dolgot a türelmetlen kisfiú, de lá, amig nem jön az asztalos. A desz- gyos zsákja, mely még jiasználkaraklárossegéd
megszakadhat,
rakdékkal, liogy azt' lecsúsztatják, s el- én kérőieden voltam leinteni.
hatja a deszkát innen <ria és vissz^
^
v i s e i t e s darabokkal volt tele.
adják a güterosnak, hogy az deszkát
— Nem megy az csak ugy, fiam.
d T z k r Ö ° s P h d t z Í E l ő k e r ü l t azonnal az antikvárium
fűrészeljen belőle, az asztalos meg Mert ott van ám a fürészmalom tulaj- ttS?V
nekikezdhessen az aszlai készítésé- donos, s az is élni akar. Van egy-ket ka marad. Sőt, ha az asztalosok meg-ls találtatott benne 2 darab házinek. Ki is döntik a tiz szál fenyőt, s tisztviselője is. Azok felírják, hány kutyálják magukat és "hem jönnek g vászon lepedő, melynek a közepe
és lugyan nagyon vásott volt, de a
ebből már nyilván látni, hogy" a fa darabol és milyen vastagot vesznek utána, a deszka megrostosodik
útban van az asztallá változás fejé.
át. JelenLik a tulajdonosnak, mert ők szélszárad hasznavehetetlen vacakká. Iszelei ugy 35 cm. szélességben tel— Hála Istennek, — sóhajtott meg- is fizetési akarnak kapni ám. A gále- A deszkakereskedő meg lőheti főbe gjesen épek. Lett nagy öröm Ferkó
könnyebbülten a kisfiú.
rekhez Iecsuzlatott fák ezalatt csak magát, a gépirókisasszony mehet ha- * s z i v ében. Hozta is mindjárt aszer— Na, na, ne siess ugy, mert jön hevernek, várnak. Semmisem válto- m e S f a S é s ' z
rediT
fszámokat és Béla ruhájának a minám az erdőkerülő elfogja a toivaj zott rajta azóta, amióta a fadöntők m
Z
favágókat. Dutyiba küldi őket. Jelenti lecsúsztatták a fenyvesekről. Felír- - Hagyfa azt a s z S ; bácsi - I t á j á t mert ugye kérem őpnár csak
a dolgot az erdésznek, az meg ismét hatják számukat a hivatalnokok akár állt közel a síráshoz a kisfiú - mert i n ó h e t s az újonnan készült ruhát
levelet ir a birtokosnak, közben a ezerszer is, mégsem változnak egy én láttam, hogy az asztalosok fnegve- íjmindig nagyobbra készítik az elópjrelátó édesanyák. Az egyik lepecsendőrök jegyzőkönyvbe veszik a tol- jottányit sem, amiből arra lehet kö- szik a deszkát és...
— Igen, igen — kapaszkodtam belé ijdőből kikerült a nadrág, meg a
vajok vallomását, azután bekísérik vetkeztetni, hogy asztal lesz bejőlük
valaki, a kisfiú utolsó szavaiba — persze, abluz két uiia, a (másikbólia matrózőket az ügyészségre. Ott a vizsgáló- valaha. De ha' megkérdezi
bíró is jegyzőkönyvet készít róluk. A hogy mennyi ezeknek a rönköknek az hogy az asztalosok rendszerint meg- | B l u z é s a matrözgallér. Csupán a
tolvajok, nevét a fogházigazgatóság be- ára, ugyancsak elcsodálkozhatik. most
írja a foglyok névsorába. A tolvajokat már jóval drágább, mint ámennyit S S a m S f ' í l S d S t a l ^ H é r zsinór zása került pár fiibutorgyárosok vásárolják, az asztalo- glérbe. Mielőtt azonban
kiszabta
őrzik, az őrök éjszakáznak, fáradnak, értük fizetett az erdésznek.
sok meg elkészítik az asztalt, a bu- gvolna anyánk a ruhát, a kiszemelt
fárad a vizsgálóbíró is, az' ügyész is,
— Bácsi én ezt nem hallgatom to- lorkereskedő meg kiteszi a kirakatba | részeket jól kimosta, azután háa védőügyvédek is, a törvényszék is;
— kotyogott közbe ismét a kis- és beírja ide, beirja odá, a kereskedő-8rom vizben kiöblítette. Az első
a fatoivajokrél irnak az újságok és vább
mindenki kapia a fizetést, aki csak fiú. — -Mindig másról tetszik beszélni. segéddel megtörölteti róla a port, gvizbe kevés ecetet öntött, majd
— Másról? —• nézett rá csodálkozva. idébb Jiuzatja, odébb taszíttatja, de z é p sötétkék kékitős vizet készitörődik a tolvajokkal, mert ugyebár,
— No, várj csak, hisz én jobban értek most már az asztallá változott erdei stett
hasznos dolgot végeznek...
és uram bocsásd meg bűnöehhez, én vagyok az asztalos, nem le. fenyő egyáltalán nem változik többé.
-- Ne tessék viccelődni, bácsi — Hidd el nekem, hogy a fürészmalom- Attól, hogy a kereskedősegéd naponta met, ebben a kék vizben kifőzte,
szakit félbe a kisfiú kedvetlenül. — ban semmilsem változnak addig a íetörli a portól, nem nő sem egy szappan nélkül. Utána félig megAzt tessék már mondani, hogy mi rönkök, amig nem jönnék a gáteresék. ötödik Iába. sem egy ujabb fiók a szárította és mángorlás után a nalesz a kivágott fákkal...
El is korhadnának nélkülök. A gá- platja alá. Öe azért sokkal drágább pon teljesen kiszárította. A ruha
— Ja, persze — kaptam észbe —, tertulajdonos pénze is beleveszne. De már, mint amennyi az asztalos mű- az ui ainyag hatását keltette, vahogy mi lesz a kivágott fákkal? Hát a rönköket számbavevő hivatalnokok helyben volt. Sőt, ezután az asztal kitó fehér lett.
bizony elkorhadnak idővel, s nem nélkül, a fürészmalom tulajdonosnév- mind öregszik, mind avul, inig csak
A rákövetkező vasárnap már az
valók azok már tűzre sem, nemhogy kül is deszkává hasitódnának a gátér - antik bulor nem lesz belőle és akuj ruhában feszitett az istentiszasztalnak. Nem is lesz addig az erdő- munkások keze alatt... Ejnye, el ne kor
ből asztal, amig nem jön egy sereg fuss kisfiú. Most már egy-kettőre elEkkor a kisfia szó nélkül faképnél I1leleten »Franzl«, szuletett
éhes favágó, amig nem jön. a" rende- mesélem, ami ezután következik. Egy hagyott.
Fcreuc,
.
*
, , ..

DELMAGYAR0VSZ5B

S

N A P I R E N D
Vasárnap, julius 13.
Nemzeti Színház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 9, fél 7,
fél 9: Elveszett boldogság. Hétfőn
Hegyek hőse.
Belvárosi Mozi: fél 5. fél 7, fél 9:
Kerek Ferkó. Azonkívül Mindszenti
István éneke]. Hétfőn is.
Korzó Mozi: Tél 5, fél 7, fél 9:
Az utca törvénye. Hétfőn is.
Muzeum: Nyitva 9-től l-ig.-Hétfőn:
Zárva.
SanBOMrt fcöttyvtár.: Zárva. Hétfőn:
Nyitva SKŐl *sto 7-ig.
EgyehRTjJ kÖnyvtáp: Zárva. Hétfőn:
Nyitva 8-fól este 7-4g.
SiotjiílatM gyógyszertára*:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3., Just
Frigyes: Petőt! Sándor-sugárut 59.,
Török Márton: Csongrádi-sugárut 14.,
Selmeczi Béla: Somogyltelep IX. utca
.489. szám.
NÉPRIROSAGI NAPIREND
Hétfőn'Kiss tanács: fél '9: Ilajagos
Gábor, 9: Pfeiffer György-.
Szerda és csütörtök: fél 9: Lovászi
Sándor és négy társa. (Harkai ügy.)
— Időjárásjelentés. Várható időjárás vasárnap estig:
Mérsékelt
nyugati, északnyugati szél, felhőátvonulások. több helyen, főleg az
ország északi felén eső, esetleg zivatar, a hőmérséklet alig változik.
, — Móra városon is megalakult
az MNDSz helyi csoportja. A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége móravárosi csoportja vasárnap,
13-án délután 6 órakor (Petőfi S.sugárut és Bécsi J körut sarok) a
MaDISz székházban tartja alakuló
ülését. Vendégeket és érdeklődőket
szívesen lát a vezetőség. Az alakuló ülés műsorral van egybekötve.
— Kisiparosok és kiskereskedők
kőtelező biztosításának kérdése. A
népjóléti miniszter véleményadás
végett megküldölte a kamarának
a kisiparosok és kiskereskedők kőtelező társadalombiztosításáról szóló rendelettervezetet. A kamara a
rondelettcrvezelet julius 17-én, csütörlökön délután G órakor a kamara közgyűlési termében tartandó értekezleten tárgyalja. A kamara ezúton hivja fel az értekezletre
az érdeklődők figyelmét.
— A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége julius 15-én délután 5
órakor székházában nőnapot rendez. Vendégeket szívesen látunk.
ORAT,
ÉKSZERT
csak DRUCKERNAL javíttasson
Széchenyi-tér 9.
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Az idei szlniévadban a Szegedi
Nemzeti Szinház kiragasztotta utolsó plakátját: Nyári szünet.
A j ó gazda évvégén összegező
számadást készít. A szinház krónikása is szükségesnek tartja, hogy
összegezze annak az intézménynek
munkáját, melyet hivatásszerűen
ellenőrzött és melynek munkájáról alkalomról-alkalomra
beszámolt.
A szegcdi állami Nemzeti Szinház, az ország harmadik ilyen intézménye.
összetételénél
fogva
azonban egyedülálló kulturális intézet. A szegedi színháznak három
tagozata van. Ismerjük és a nagyközönség isismeri az összes Lechnikai nehézségeket, melyeket
a
színháznak le kellelt győzni. Ar három tagozatból csak az opera elégített ki és adott »nemzetiszinházi«
nivót. Ugy a dráma, mint az operett gyenge volt. Mig az1 opera előadásról-előadásra felfelé ivelő fejlődést mutatott, addig a másik két
tagozat gyenge előadásokat és
gyenge kifogásokat adott a nemzetnek pénzéért.
,
Tudjuk, hogy elvesztettük a háborút és tudjuk, hogy a kultura
igen súlyos gazdasági áldozatokat
jelent a nemzet számára, ak|kor
amikor a dolgozók millióinak nincs
kenyere, ruhája, lakása. Az ember
pedig mindezek előtt ezeket azigényeit elégíti ki. Miután nálunk»Magyarországon a demokrácia jórészt
nevelés kérdése, a kulturára elköltölt pénzünk nem lukszus, hanem életszükséglet. A tények helyes ismerete késztelte a kormányzatot, hogy Szegeden is Nemzeti
Színházat állítson fel. Vizsgáljuk
meg mennyiben felelt meg a szinház ezeknek a követelményeknek.
Az operai tagozat vezetői még a
szezón elején rámutatlak a nehézségekre, majd munkához foglak.
El kell ismernünk, hogy előadásról-előadásra óriási fejlődésről lett
tanulságot ez a tagozat. Nemcsak
nívós és nehéz produkciókat adott
a nézőközönségnek, hanem örömmel állapithaljuk meg az év végére sikerült már stílust is hozni.
Azonban az operai
tagozatnak
nincs annyi lehetősége a demokratikus szeliemiség építésére, mint a
drámának.
Az idei szezónban, elsőnek a
Bánk-bán-t láttuk a drámai tagozattól. Biztató kezdet volt, utána
a «Mi kis városunk* került sorra
és ezzel a Revizor kivételével ki
is merült azoknak a színdaraboknak sora, melyeknek helye volna a Nemzeti Szinház színpadán.
A budapesti Nemzeti
Szinház
vendégszerepelt Szegeden két napig és mutatla meg, milyen produkciót kell nyújtani a nemzet
pénzéért. A budapesli vendégjáték igazolt bennünket. Majdnem
minden alkalommal rámutattunk,
hogy a szegedi Nemzeti Szinház
drámai együttese gyenge, nem al-

— Az együttes kereseti- és jövedelemadó kulcsának leszállítása. A
vaskereskedőik,
bútorkereskedők,
továbbá szappanfőző iparosok fordullak legújabban a kamarához azzal a kéréssel, hogy a pjénzügyminisztertől kérje ezen szakmai csoportokra az együttes kereseti- és
jövedelemadó G százalékos kulcsáiiak leszállítását. Valamennyi szakma arra mulat rá, hogy a nyersbevélel után fizetendő G százaiékos
kulcs elviselhetetlenül magas. A
kamara a kérelmet pártfogolva terjesztette a pénzügyminiszter elé.
x Árverést hirdetmény. Szeged
város zálogkölcsön intézete és a
Nemzeti Hitelintézet zálogháza 1947
julius 17-én kényszer-árverést tarta- P A R T H 1 R B E
nak (Nádor-utca 2. sz. alatti hivatalos helyiségben). Árverésre kerülFti:11pronaianáistá k! Figyelem! Hétnek: 191G november hóban elzálo- főn délután a fél 5 órás ejőadáson
gosított és 1947 május hóban le- a Széchenyi moziban jelenjenek meg.
járt — az árverés napjáig nem
Minden Rg.-vezető 14-én, hétfőn
rendezeti — zálogtárgyak.
este 7 órakor a Kálvin-téren megjetartozik. Formaruhákról Jelenx Békebeli gumlnadrágok érkez- lenni
tést kérek. Megjelenés kötelező!
tek a 45 éves Sandberg-cégnek. Széchenyi-tér 17.
— A Képzőművészek Szabad
Szakszervezete fontos ügyben megbeszélést tart julius 15-én, kedd keresek kissé forgalmas helyen legeslq G órakor az Újságírók és Mű- alább egy kirakattal. »Mlnd«Bt ffectcfc«
vészek Otthonában.
jelige

kalmas azoknak a feladótoknak
megoldására melyekre vállalkozóit.
Az operettről j ó l nem igen
mondhatunk.
Értesülésünk szerint a szinház
szubvencióját erősen csökkentették
és ennek megfelelően a szinház
szerződtetett tagjainak számát is
erősen csökkentik. Végleges képet még nem kaptunk a szinház u\
szeziónjáról. Információnk szerint
azonban elsősorban a drámai tagozat tagjainak számát csökkentik
erősen. Ezen túlmenőén olyan információnk is van, hogy a két
gyengébb tagozat egészen gyenge
színészei ismét kaplak szerződést
csökkenjen fizetéssel. Felhívjuk a
szinház igazgatóságának figyelmét,
hogy a drámai együttes feladata
a demokratikus nevelés. Ezen a
téren a jövő szezónban nincs-* helye megalkuvásnak és kifogások
szervirozásának. Az elkövetkezendő szezón dönti cl a szinház további sorsát. Kizárólag dalszínház
kulturára Szegedén a nemzetnek
nincs pénze. A drámai együttes
müsorpolitikáját kell erős reform
alá vonni és nagyobb művészi kvalitásokat kell szerződtetni.
Vége a komédiának... a nemzet
súlyos gazdasági áldozatokat hoz
és ezért igényei is vannak, demokráciát alakító művészi produkcióra van szükség.
ti. gy.
Az elvesztett b o l d o g s á g
IlegedUs Tibor nyilatkozata
a Széchenyi Mozi uj francia filmjéről
Előre ki kell jelentenem, hogy eddig három filmre hívtam fel a szegedi közönség figyelmét: A Kő virágra, Capra
dokumentumfilmjeire.
René Clair rendezésére és most erre
az ujabb francia remekműre . . . fentiekkel is bizonyítani akarom, hogy
sohasem vezetett a mindenáron dicsérő hírverés szándéka — csak annak megállapítása, hogy a film is
művészet — a maga eszközeivel —
és' kell, hogy a közönség figyelmét
a .hangosaim sikerű kommersz filmeken tut — felhívjam ezekre ,a
művészi alkotásokra.
A filmnél első a rendező: ez esetben Jean Deiannoy, aki egyike a
kiváló francia filmrendezőknek. Második az író: André Gide, akinek
nevét a kulturált olvasó magyarra
ls lefordított müveiből ismeri és csak
harmadsorban beszélhetünk a színészekről — ha közben az operatőrt is
dicsérjük — Michel Morganról és
Pierre Blancharrói és a löbhiekrő,.
Az első rész apróbb hibái után
(amit csak szakértő vesz észre) a
második rész teljesen kárpótol. Itt
már hibátlan a renaező
kifejező
szándéka, a színészek nagyszerű játéka — még az epizódislaké is — a
film ritmusa, ezer apró nüansz, egyegy felvillanó tekintet, remek világítás, ferde síkban fotograf.ált találkozás, melyben semmi szándékosság
nincs, ahogy a megoperált
szemű
leány felismer és összetéveszt emberekel, abban rengeteg finom megfigyelés és nagyon mély művészet
van.

Iíat napi kemény küzdelem után
befejeződött a déli kerület 1947. évi
bajnoksága Hódmezővásárhelyen. A
játékosok fej- fej mellett küzdöllék
végig a fordulókat és a helyezések!
kérdése az utolsó fordulón dőlt el.
l.-II. holtversenyben 6-0 ponttal Pákozdy Ferenc és dr. Piti Pál lett.
Pákoizdy pontjai értékesebbek, igy 5
az 1947. évre a bajnoki cim védője.
Mindvégig méltó ellenfele volt dr.
Piti (Szentes). III.-IV.
holtversenyben 5 és fél-'—5 és fél ponttal Ancsín
Mihálv (Békés) és Mosonyi Kálmán.
V. Sulik Márton 5 ponttal. VI. 4 és
félponllal Konrád Alajos
(Szeged),
VII. Gallasz Jifto (Szentes) 4 porittói,
VIII. dr. Bakos József (Szeged) 3 és
félponttal. IX.—X. Szarka
Károly
(Gyula), Ábrahám István (Szeged) 2
és fél—2 és félpontlal.
Hírek. Ma délelőtt Szeged város
válogatott csapata barátságos visszavágómérkőzésl játszik Debrecen csapatával. Vendéglátó az utóbbi.
Az üzemi és egyesületi sakkcsapatbajnokságok julius 6-iki fordulójának
eredménye a következő
SzAK-Honvédség (IV. ford.) Q-2
SzAK-Rendőrség (V. ford.) 7-1
Egyetem—Somogyilelcp (V. ford.)
G-2.
Honvédség—Kisiparos (V. ford.) 6—2
Kunsági szövőgyár—Kendergyár (VII
ford.) 4 és fél—3 és fél.
Konzervg'yá r—G,ázgyár ^(elmaradt).
Dohánygyár—Gyufagyár (elmaradt).
Közúti" vaspálya szabadnapos volt.
E fordulóval a luiajdonképiicni elődöntők lezajlóitok volna, azonban az
üzeineknól különböző okok miatt több
csapat még nem játszhatta le mérkőzéseit, ezért végleges eredmény eddig
csak az egyesületeknél alakult ki:
I. Egyetem 28 ponttal, '
II. Kisiparosok 24 ponttal,
III. Honvédség 23 ponttal,
ÍV. SzAK 22 és félponttal,
V. Rendőrség 13 ponttal,
VI. Somogyitelep 9 és félponttal.
Az egyesületi elődöntőt biztos fölénnyel és megérdemellen a tavalyi
üzemi bajnokcsapat, az Egyetem
nyerte meg, minden ellenfelet legyőzve. A tavalyi második helyezett
SzAK azért maradt le, mert nem
vette kellő komolysággal a mérkőzéseket. Már hiába volt a sok nagyarányú győzelem, hátrányát nem tudta
behozni. Minden dicséret a Honvédség újonnan megalakult
csapatáé,
amely lelkes játékával megelőzte a
kétségtelenül jobb versenyzőkből álló
SzAK
csapatát és a döntőbe küzdötte magát. A Rendőrség és Somogyilclep is becsülettel harcolt. A kisiparosok is beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket s végig jól ós
egyenletesen játszottak.
Az üzemeknél egyelőre csak a valószínű végső helyezési sorrend közölhető a győzelmi arányok feltüntetése nélkül:
L, TI., III. helyezett a Dohánygyár, Kendergyár és Kunsági szövőgyár csapatai közül fog kikerülni, a
további sorrend: IV. Gázgyár, V. Konzervgyár, VI. Gyufagyár, VII. Közüli
vaspálya lesz.
Dr. Kristóf Árpád versenyvezelő
közli a Csapatokkal, hogy 13-án, vasárnap sakk ford u [6, a közbejött Szeged—Debrecen válogatott sakkcsapatmérkőzés miatt, nem lesz. Felkéri
azonban az üzemi vezetőket, hassanak
oda, hogy az elmaradt vagy függőben
maradi riiérkőzések mielőbb
lejátszásra kerüljenek, .mert enélküt a
végső helyezési sorrend nem lesz
megállapítható, s a döntő küzdqp
mek sem kezdődhetnek meg.
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x Dculsch Albert villamossági
szaküzlete értesíti kedves vevőit,
mcLvari terasszá.xxl
hogy megérkezett az uj Philips-borotva és Orion-venlillátor.
x Közérzetét javítja a Ferenc József keserűvíz.
— Értekezlet a kamarában a1 kamarai
választások ügyében. Julius
6 R AT, É K S Z E R T
10-én,
csütörtökön
délelőtt 10 óracsak DRUCKERNAL vásároljon
kor1. a kamarában, a kamarakerület
Síéehenyi-tár 0.
ipartestületei és kereskedőtestületei értekezletre ültek össze. Az értekezleten csak a kamarakerület
vidéki testületeinek kiküldöttei vetBÚTORT
tek részt, mert az értekezlet célja
Készen legolcsóbban vásá- a választási szabályzat ismertetérolhat vagy rendelhet fele- se volt azokkal, akik a szavazatlősség mellett.
szedő küldöttségek jegyzői tisztségét fogják betölteni. Az értekezKakuszl
leten a kamarakerület ipartestületeinek és kereskedőtestületeinek a
müasztalosnál.
jegyzői és titkárai teljes számban
Kossuth Lajos s.-ut 5.
részlvetlek.
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Szeged felett
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Szerdán a felkelő «>iap sugarai Szegedet ismét ugy látták, mintha az éj
folyamán légitámadás érte volna a
várost. Mikor a Széchenyi térre érkeztek a korzó mindennapi vendégei, az öreg nyugdijasok, a tornádó
pusztításainak felsorolása* után viszszaemlékezlek, mi volt négy évtizeddel ezelőtt...
1908 augusztus 8.
A déli órákban nyugat felől sbtét
felhők közeledlek Szeged felé. Perzselő hőség volt a varosban. A legtöbb emberben örömet keltettek a sötét felhők! Esni fog az eső.. Akkor
még nem gondolták, hogy hamarosan
a pusztítás lesz úrrá a .városon és
sok családot borit gyászba a közeledő
vihár. Meglepetésszerűen forgószél
érte a várost. A cserepek ugy hullottak, mint az esőcseppek. A vihar
derékba törte kelté a fákat. A telefónpóznákat utcahosszat boritolta fel.
Az újszeged! raktárházak bádogtetejét
a szegedi oldalra dobta át a széi. Az
ujszegedi kendergyár régi 48 méter
magas kéményél és a Háló utcai
Fodor-malom kéményét bontotta fel
a pusztító vihar, a «Lorenz* féle
uszodát pedig eísodoria.
Jóformán
nem maradt sérletlen ház. A színház uj bádogfedelét is leszedte. Az irtózatos erejű vihar nem tartott tovább 20 percnél,, a pusztítás azonban
amit okozott évekig éreztelte hálását.
Az ujszegedi kendergyárban már
1908-ban nyolcszáz munkás dolgozott.
A vihar a gyár régi kéményét a kazánházakra dobta. Negyven munkás
menekült a kazánház pincéjébe a vihar elől, a lezuhanó kémény betörte
az egyik kazán falát, áttörte a pincegádort és eltemette. a munkásokat. A
kazánból kiömlő gőz és forróviz, a
halálrarémült és súlyosan sebesült
emberek segitségkiáltásai féjeimes
képet nyújtottak. Estig sikerült a
munkásokat kiásni. Három meghalt
nyolcan súlyosan sébesültek és a kór
házba szállították őket. A gyárnak
félmillió korona- kára volt, nat hétig csökkentett üzemmel
dolgozott,
hatszáz munkás maradt kenyérkereset
nélkül.
A katasztróiális vihar után á haladó szellemű »Szeged és Vidéke*
citnü napilapban Juhász Gyula irt
vezércikket: »Három uj sir fölött*.
A három névtelen munkást parrentálta el a nagy költő. Azok számára,
akik nem ismerik a forradalmi Juhász Gyulát, hasznos olvasmány a
vezércikk. Többek közölt ezeket irja:
»És minden részvét, minden bánat
és Mnbánat három porladozó tetem
köré gyülekezik, mialatt hatszáz éjő
dolgozni ós enni akaró "embertársunk, felebarátunk, testvérünk,
az
öröm és hatalom kitagadottjai és kihasználtjai ölbe tett kézzel kénytelenek a vihar után bámulni, amely életük, májuk és holnapjuk és jövőjük
vetését oly borzasztóan, oly kegyetlenül és váratlanul letarolta.* A három életét vesztett munkás nem volt
ugyan tagja a szakszervezetnek, sem
a munkáspártnak, mégis koporsójukra
elküldte a ioszoruját: vörös szalagos
felírással: »A tőke áldozatainak*«. A
temetésen a munkáspárt nevében Batítz Gyufa búcsúzott a halottaktól.
Már 1908-ban irtak az öröm és hatalom kitagadottjairól és a munkanélküliségről. 1908-ban is
hangsúlyozták, hogy a tőke áldozatait temetik. A hatatom bitorlói azonban elhallgatták és elnyomtak minden kezdeményezést a kizsákmányoltak érdekében.
1908-ban ugyanolyan mérhetetlen
károkat okozott a vihar, mint juLius
9-én este. Hivatalos
megállapítást
nyert, hogy 140 milliméter eső esett
1908-ban, a kormány azonban^ nem
sietett a károsultak segítségére, hiszen a halottak »csak«
munkások
voltak. Hatszáz ember maradt kenyér nélkül és »csak«« egy költő
irt vezércikket a munkanélküliek érdekében, segíteni azonban senki sem
segített. Statisztika és jelentés készült a katasztrófáról, amely méreteiben sokkai nagyobb volt a mostaninál, halálos áldozatai is voltak, de
segíteni senkin sem segítettek
a
»régi szép világban*, az uri Magyarországon.
SzÓrnvü katasztrófáról
számoltak
be az elsárgult ujságlapok, de sokkal
hatalmasabb vádat emeltek a régi
világ, a dolgozók idzsákmányolói 'ellen . . .
Harminckilenc év után érte Szegedet hasonló katasztrófa, méreteiben és következményeiben sokkal ki-

érte

Szegedet

sebb. A katasztrófa azonban uj világban, a demokráciában ért bennünket. A Magyar Kommunista Párt
nagy szegedi végrehajtó bizottságának
tagjai személyesen győződlek meg a
kár nagyságáról és mindent elkövettek, hogyha talán a kár kisebb is
volt, mint 1908-ban, a kormányzat
nvnjison gyorsan ^segítőkezet azoknak,
akiket kár ért.
A föld művelői, a leghősibb harcot vívják a természet erőivef, szárazság, jég és vihar ellen. Sohasem
ludják, hoz-e munkájuk gyümölcsöt,
de a nemzet érdekeinek védelmében
elvégzik a vállalt feladatot és hősiesen szembeszállnak az emberfeletti
erőkkel. Ha a vihar Szegeden és kör-

Ne fát-Junk
az eresz afati!

A szélvihar és jégeső állal okozott károk felülvizsgálása alkalmáhasonló
haiasztróla val a város mérnöki hivatala megnyékén le is győzte az egyént, a állapította, hogy a tetőcserepek,
nemzet diadalmaskodik, mert a de- rádióantennák, sőt a kémenysepmokrácia segit azokon, akik becsürSjárdák is meglazultak. Sok heletesen teljesítették kötelességüket.
A reakció kárörömmel regisztrálta lyen! a lesodort cserepek az eresza .vihar következményeit. Hogy a 3
éves tervbe nem kalkulálták bele az csatornákban megakadva, könyelemi csapást. Ma már tudjuk, hogy ! nyen leeshetnek és esetleg halálos
a reakciót érte súlyosabb
csapás, j balesete! okozhatnak.
mint a dolgozó, alkotó földműveseA háztulajdonosok kötelessége,
ket. A 3 éves terhe belekalkulálták
az elemi csapásokat, aki dolgozik, hogy az utcán járók testi épségénem fog nélkülözni. A kár ha nagy
is, de nem országos és a nemzet nők megóvása érdekében a vihar
munkával, beosztással púto'ja amit által meglazított cs lehullással feelvesztett. A pusztitóerejü viharból nyegető cserepeket, deszkákat a
a demokrácia diadalmasan és megel,
erősödve került ki.
d. g!y. legsürgősebben távoliitassák
mert felelősséggel tartoznak a balesetekért.

Hetvenezer hold termés pusztult el
a földművelésügyi minisztérium szakértői szerint

Egyben figyelmeztetjük az utcán
járóikat, hogy ne a Tal mellett járjanak, az eresz alatti részen, ahol
a felőröl esetleg lehulló cserepek
rájuk esnek, hanem a gyalogjárdának a kocsiul melletti részén közlekedjenek, amely rész az eresztől messzebb esik és a lehulló cserépdarabok1 nem érik el a járókelőket.

A julius 9-i nagy szélvihar és tot küldött Kunszery Lajosnak.
jégeső nyomán károsult vidékeket Csongrádmegye alispánjának és eba földművelésügyi
minisztérium ben megköszönte, hogy kölcsönszakértői megszemlélték és jelen- képpen 1200 négyzetméter üveget
té ei > ben arról számolnak be v hogy bocsátott a város rendelkezésére.
Hódmezővásárhely határában a
kár 35 ezer katásztrális holdat tesz
ki, mig Szegeden a kár 70 ezer
katasztrális hold. Gyümölcsösben
a kár 40—50 százalék, a kukoricában 100 százalék, burgonyában és
cukorrépában 35 százalék. Remény
Dr. Z ö l d S á n d o r k o m m u n i s t a n e m z e t g y ű l é s i k é p v i s e l ő
van arra, hogy a burgonya és cum e g s z e m l é l t e a z elpusztitott vidéket é s segítséget igért
korrépa, amelynek levélzetét a vihar szétrombolta, a kedvező időDr. Zöld Sándor kommunista nem- ségi esküdt kíséretében bejárta a jég
járás következtében helyrejön. A zetgyűlési képviselő a viharokozta ká- állal .elpusztitott területeket. Nagy
learatott és keresztberakott gabo- rok megállapítása végett körüljárta a károk voIlaK a következő helyeken:
nában okozott kár egyelőre még szegedi falvakat. Dorozsmán megál- Daruhalom, Malyputri, Nagyszék, Sulapította, hogy 3400 hold szötlőt ka- basa, Tót János-domb.
Hosszúhát,
felbecsülhetetlen.
A fölkmüvelésügyi minisztérium lászost, kapást és kukoricát pusztí- Róthkut, Rózsaíapos, Márták, Siatott ei a nagy vihar. A kár számos dülő, öreghegy, Vereshomok, Faragó,
haladéktalanul előterjesztést tesz a dűlőben
90 százalékos, ami körülbeparasztság azonnali megsegítésére. lül megfelel nyolc millió forintnak. Ipar és Szóktódülök.
Az elpusztított területen[
kölest, Különösen nagy károsodás érte az
A nagy jégkár annál súlyosabban:
tarlórépát és egyéb takarmányfé- uigazdákat, de károkat szenvedlek a éráili Dorozsniát, mert az aszály is
lét fognak vetni. A mégsegités, ki- regi gazdák és kis haszonbérlök is, nagy pusztítást okozott a termésben,
terjed az őszi szántási munkála- a k i aligha fognak tudni eleget tenni
Dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési képtokra is. Azt a területet, amelyet kö te leze ttségciknek.
viselő ígéretet tett, hogy minden leKocsis Imre elvtárs, a termelési hetőt meglesz az illetékeseknél a donem lejiet bevetni, a gazdák renbizottság dorozsmai elnöke egy köz- rozsmai jégkárosult gazdák megsegídelkezesére bocsájtott nehéz traktéséért.
torokkal szántják fel. Intézkedtek
aziránt is, hogy a rendelkezésre
álló kölesből 200 mázsát Szegednek, 200 mázsát
HódmezővásárAdományok
helynek haladéktalanul utaljanak
ki.'
a jégkárosuitak javára

pusztítóit

J e l e n t k e z z e n e k a jégkárosullak
Beszámoltunk róla, hogy Dénes
Leó polgármestert már pénteken
a tanyai közigazgatásokból gazdaküldöttségek keresték fel és kérték, hogy küldjön ki összeirókat
a terméskárok
megállapítására.
Szombaton feketeszéíi
gazdaküldöttség kereste fel a polgármestert Németh István vezetésével és
800 gazda nevében kérte, hogy minél hamarabb irják össze a károkat. A polgármester intézkedésére
már hétfőn kórán reggel tisztviselő utazik ki a gazdák kérésének
teleisitésére.
A polgármester rendelkezése értelmében a jégkárt szenvedettek
összeírása Alsóközponton, Feketeszélen, Várostanyán és Domaszéken a helyszinen történik meg. A
városkörüli feketeföldek:
jégkárt
szenvedettei viszont a városi adóhivatalban (földadónyilvántartó 6os számú szoba) jelentkezzenek. A
károsultak ezt az intézkedést saját érdekükben tartsák be, nehogy
esetleg a gazdakörök által tévesen
és hiányosan felvett jegyzőkönyvek miatt az adótörlési kedvezm é n y t ő l elessenek. A jelentkezésnek a legrövidebb időn belül meg
kell történnie, mert az erre vonatkozó rendelet a kár bejelentését 8 napi határidőben szabja meg.
Dénes Leó polgármester egyébként szombaton Szeged város közönsége nevében köszönő távira-

3400
haldal
el Dorozsmán

Tudja maya: mi a Mega?
Mega bor: a borok bora!
Mega délben, Mega este,
Mega izél ne felejtse!

U f
v e z e t é s
B o r o k 4-50.til

a

vihar

Spontán, Külön felszólítás nélkül érkeznek szerkesztőségünkbe
adományok a szegedi najjy vihar
károsultjainak javára:
Kiskereskedők kiviteli és behozatali szövetkezete a móravárosi
és alsóvárosi viharsujtotta lakosságnak 100 forint.

Hazai Gépkereskedelmi R.T.
árusítását

ujhóI

megkezdte.

A N I K vállalatoknál visszamaradt legkülönfélébb
gyártási haszon-vasanyagok, lemezek, lemezhull a d ó k o k , r u d a n y a g o k , stb. csavarok, szegecsek,
golyóscsapágyak, k ü l ö n f é l e szelepek és szerelvények, v i l l a m o s s á g i anyagok,
mezőgazdasági
és m i n d e n n e m ű gépalkatrészek, szeráruk, szers z á m o k , szerszámgépek n a g y v á l a s z t é k b a n .

BUDAPEST,
Telelőn

X I I I . Váci ai
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városunkban a Vasas vízilabda csapalát. Élénken emlékezetünkben él
még az az idő, amikor a Vasas labdarugói a sporton keresztül tüntettek a fasizmus ellen. Lelkes játékukkal, sportszerű magatartásukkal
a fasizmus éveiben a szabadságeszmék harcosai voltak a vasas
labdarugók: Azóla a labdarugók
mellé felnőttek a. többi szakosztályok is. Ma már a szabadság
levegőjében a munkásságnak is jógiiban áll, hogy korlátozás nélkül
sportol hasson. A piros-kék színeket
büszkén viselő vizipológárda a szegedi munkásvizipólózók ellen száll. nak vízbe. Miinkásegyütles munkáscsapat ellen játszik és a tnérkőzé ,en
nem számit melyik cSapal nyer.
Mindkét csapat győzelme a demokratikus sport győzelme lesz.

Vasárnap, 1917. julius 13.
ni i— •« ima
ni—ii ihihiiiibi

Hivatalos közleményed

Hirdetmény. A földbirlokreform
folytán kiosztott földek kataszteri
osztályba sorozása tárgyára vonatHirdetmény. A feltétlenül nyers kozó hirdetmény kifüggesztve a habevétel alapján adózók, 360 forin- lósági hirdetőtáblán, Bérház, kapu
ton felül adózók és ügynöki jutalék alatt.
után adózók bevallásainak bevallására vonatkozó hirdetmény kiFelhívom a piacokon viszonlelfüggesztve a hatósági hirdetőtábadásra vásárló kereskedőket, alkulán, Bérház, kapu alatt.
szokat, piaci árusokat, hogy vásárlásaikat a piaci árellenőrzőkkel igaHirdetmény. A terményvásárlás- zoltassák, mert a haszonkulcs alra jogosult kereskedők névjegyzé- kalmazását az üzleti ellenőrzések
kének k'ozhirré tétele és gyüjtőke- során a legerélyesebben foganatoreskedők névjegyzéke tárgyára vo- v siiom. A vámárfelügyelet meghatalnatkozó hirdetmény, illetve név- mazottjai vételi bárcát adnak a kejegyzék kifüggesztve a hatósági hir- reskedőknek, kik azt megőrizni tardetőtáblán, Bérház, kapu alatt
toznak az áru eladásáig. Minden

viszonteladónak érdeke, hogy üzteti áruiról halósági igazolása legyen, mert ellenkező esetben a'hatóság által jegyzett alakult napi
piaci árakat veszem figyelembe. A
vételi bárcák igazolását az összes
városi piaci biztosok ós az árellenőrzők végzik, kik a piaci árusiló
sorokban és a Marx-téri mázsaháznál tartózkodnak. Ezen rendelkezésem julius 14-én lép hatályba.
Áruosztály vezelő.

I. o. téli s z a i a m i minden
mennyiségben k a p h a t ó

Lévay

csemegeüzlet

APRÓHIRDETÉSEK.
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ELADÓK: uriszoba, ebédlő, sublód, SZOMBATHELYT főbérleti 2 szobás
csillár, orvosi kvarclámpa, Jókai-u. 3.-, összkomfortos lakásomat *a város köI. emelet 3-tól.
zepén szépen berendezett fcfu torral,
P o r l y a t á r g y a l á s o k a t folytat
EGY 4f2 Philips rádió és mély gyer- zongorával eladnám, vagy szegedivei
PERFEKT
gyorsés
gépírónő
több
a Szegcdi A K
éves gyaKorjattal állást keres. Jelige: mekkocsi jutányos árért eladó. Tud.: elcserélném. •Érdeklődni: Szeged, Szt.
Dóm-tér. Közegészségtan, alagsor, Fa- Miklós-utca 12.
Kertes Mihály, a piros-Teketék nép- Szorgalmas? a kiadóba.
t
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba,
szerű intézője újságolta, hogy • a PRIVÁTHOZ megbízható bejáró-főző- zekas.
SzAK vezetői többiranyban folytatnak mindenes (perfekt főzőnő) ajánlkozik. CIMBALOM Mogyorossl, kifogástalan ágynemű nélkül, kél személynek is
tárgyalásokat külföldi portyamérkőzé- Cim a kiadóban.
állapotban olcsón eladó. Petőfi Sán- kiadó. Lehoi-ulca 2b.
sék ügyében. A csapatnak több meg- VARRÓNŐ házakhoz megy, 'minden- dor-sugárut 82.
BELVÁROSBAN
bútorozott
szoba,
hívás érkezeit. Romániába az inflá- féle ruhavarrást vállal, konfecióst is, TEIIERMOTOR eladó vagy elcserél esetleg ellálással kiadó férfinek. Jelció miatt nem fizetődik ki az elutazás, ugyanott mosást vállalnak. Tömör- hető. Bécsi-körut 33.
ige: íKülönbeájrat?
Igy ezt az utat elejtették, helyelte nz kény-utca
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba
8.
FAJENCOS
asztalsaprhcrdt,
ebédlőbufiszi szezon megsezefése étfőll egy jófürdőszoba és konyhahasználattal kitor,
rekamiék,
szőnyegek,
fél
háló
fcépcsségü román csapat látogat el MINDENFÉLE savanyúság és befőttek
adó házaspárnak is. Parlizán-u. 2.,
•Szegedre. Valószínűbb, hogy Szlová- szakszerű elrakását vállalom feleiős- eladó. Kálvária-utca 40.
I. emelet 2.
ELÖFÜTÉSES
dauergép
és
egy
haj"ggel.
Vasasné,
Kossuth
Lajos-sugárkiában sikerül 4—5 mérkőzés ügyészárító bura eladó Kossuth Lajos- SZOBA-konyhás lakásomat elcserélben megegyezni. Többek közölt Po- ut 63.
ném Móraváros környékén vagy Alsugárul 61.
zsonyban és Kassán szerepelnének a
szegedi labdarugók.
SZÉP finom íróasztalt keresek, le-sóvároson és Bókuson'is, hasonló laA D A S-V É T E L
het amerikai rendszerű is. Cim a kásért. Gyevi-sor 14, 4 órától.
SZOBA-konyhas lakást keresek azonkiadóban.
FERENCVÁROS—ZSIDENYICE 2:2
VENNÉK Sachs vagy -König csónaknalra. Költséget megtérítem. ZákányEGY férfikerékpár, 5 f l rádió eladó. utca 9b., emelet.
Brinből jelentik: a Ferencváros motort, csak kifogástalan üzemképes Béke-utca 1G., Volgárd.
labdarugó csapata a brini Zsidenyice állaimlban. Cim a kiadóhivatalban.
BÚTOROZOTT szoba kiadó íürdőellen 2:2 (1:1) arányú eldöntetlen EGY jóállapóiban lévő hat fukkos TEREPJÁRÓ 750 kbc. BMWteher,ol- szobahasznaiatlal. Cim: Bocskai-u. 8.
nyulketrec, 1 bak'k, 2 anya (belga) el- dalkoesivat eladó. Jókai-utca 9., Ste- II. emelet 12. ajtó.
eredményi ért el.
fiddel.
adó. Árviz-utca 59.
Az ujvzegMi uszoda műsora: Dél- FÉRFI írhabunda magas alákra ol- ANGóRANYULAK, ketrecek eladók.
után fél 4 órakor egy műsorban ke- csón eladó. Cim a kiadóban.
K Ü L Ö N F É L É K
Petőfi Sándor-sugiárut 72. szám. Érrül lebonyolításra a középkerületi if- ELADÓ házak. Báró Jósika-utca 23. deklődés 9-ig és 3—5-ig.
Iusági úszóbajnokság és Szeged—Bé- szám, 7 lakással 400 négyszögöles 3 éves száraz uj ablakkeretek, (180 M A J O R AKOS gyorsiróiskoIájában
késcsaba városokközötti
uszöviacjal. gyümölcsössel és Attila-utca 14. sz.— 140) Esslingeni rolókkal, I. rendű nyári tanfolyamok kezdődnek. BeiraAz úszószámok után előbb Orosháza — családi tiáz olcsőn efadók. Erd. dr. bükkfaparkell, villanyszerelési kellé- tás egész nap. Bocskai-utca 4., KérSzentes vizilabdacsapatainak bejnoki Singer iroda, Tisza Lajos-körűt 42a. kek, mosdólálak, WC-ék, konyha- jen tájékoztatót.
mérkőzése, majd az SzMTE második
kagylók, eladók. Érdeklődni: 12—1 NYAKKENDŐIT tiszlittassa Dugás* garnitúrájának a békéscsabai MAV el- BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT,
tömegbéleni bajnoki mérkőzése következik. lyeget ve szex. Árjegyzék a kirakatban. óra közölt. Kigyó-utca 1. szám, I. 2.nái, Károlyi-utca 3.
Ezt követi a Vasas-SzMTE NB I.-es Fa!us bélyegüzlet, Iskola-utca 29. fo- GYERMEKKERÉKPÁR jókarban és KERÉKPÁROSOK! Itt a kánikulát
grenadin dupla ágyterítő
rózsaszín Nyersgumiragaszló féláron kapható.
vizilabdamérkőzés.
gadalmi templomnál.
kioltat eladó. Szentíiá. omság-ulca 43b Vidra-utcai kerékpárosnál. Kis üveget
A SzAK elnökséje hétfőn délután JóKARRAN lévő bádog fürdőkád al- JÓKARBAN lévő Mogyorossy cimba- tessék hozni.
4 órai kezdettel a Próféta-étterem kalmi áron eladó. Vásarhelyi-sugárut lom alkalmi áron eladó. I%rlizán- I)r. Bertalan mérnök cyániroda. Hivakerlhelyiségében a csapatujjászerve- 32. szám.
talos árak Maros-ulca 15., vagy Kerutca 18., földszint 6.
résének érdekében fontos ülést tárt. ÍRÓASZTAL masszív,
nagy,
több HÁZ üz]elhclyiség-borendezésse| el- tész borbély, Kelemen-utca.
Pontos megjelcnsét kér a Vezetőség. fiókkal, bőr karosszékkel jutányosán
adó Deszkengazdálkodónak megfe- ELVESZETT egy birka szerdán. Megeladó. Batthyány-utca 4.. trafik.
lelő. Érdeklődni: Újszeged, Püiich K.- találó, vagy nyomravezető juLapuat
kap. Pusz#aszcri-ulca 19.
PRÍMA 750-es Zündap oldalkocsis ulca 20.
motorkerékpár eladó. Bodó füszerüz- ELADÓ egytonnás »Tempó? teher- GYERMEKSZERETŐ intelligens leány
Piaci áralakulás
let, Apponyi-ulca 25.
autó. Somogyitelep XXIV. utca 939. gyermek mellé elhelyezkedne. Jelige
Julius 12-én a piaca felhozatal kö»Vidékre is??.
Eepes volt. A kialakult termelői árak: 2f 1 -es Orion rádió alkalmi áron el- 8+1 világvevő kifogástalan, majdnem
uj, eladó. Kálvária-utca 2., vasárnap ÖZVEGY nyugdijas . ember hozzáillő
Borsó hüvelyes kg. 1.G0—180, fok- adó. Aradi-utca 5., II. 7.
élettársat keres. Jelige: tMindenem
hagyma es. 4() 50 fül., hagyma cs. TANGóHARMONIKA* 2 váltós, 80 is 8—3-ig
25-30 fill., kelkáposzta kg. 1.00, kar- basszusos és zenekari jazzdob fel- ANYAKOCA 10 5 hetes malaccal, van?.
fiol leveles kg. 2.—,. karalábé cs. szereléssel együtt olcsón eladó. So- süldők és tejőskecs'ke .fiával eladók. FIIATAL függellen hölgyet keresek
napi 2—3 órai elfoglaltságra. Jelige
:40 fill., retek es. 20 fill., sóska kg. mogyi-utca 7., liázmesler.
Cim a ínadéban
»Magányos >.
—.80—1, sponót kg 0.80—1, sárgaALIGHASZNALT
gáztűzhely
eladó,
—
répa és zöldség csomója 20—30 fill., JóKARRAN lévő rövid zongora al- Szeged. Lengyel-utca 26., emelet.
KÖZÉPKORÚ, házzal rendelkező özuborka kg. 0.80—1, zöldbab kg. 1.20, kalmi áron eladó. Tímár-utca 9b. sz.
vegy, közös háztartásra lépne 60 év
r
burgonya kg. 1—1.20, édeskáposzta EGY klub bőrgarnitúra, kis asztal F.LHELY EZNÉM kombinált szobabú- körüli nyugdíjas férfivel.
Jelige:
kg. 50—60 fül., gomba Champion kg. 2 fotellel és egyajtós jégszekrény al- toromat megbízható családnál díja- • Nyugodt otthon?.
könyváll- JóFORGALMU fűszer- vagy szatócs16.00, esteké rántani párja 8—12, kalmi áron eladó. Teleky-utca 1. sz. zásért. Ugyanolt sezlon,
kacsa sovány párja 11.00—16.00, liba földszint bal.
vány, asztal, gyúródeszka, befőttes- üzletet megvételre keresek. Jelige:
sovány párja 20.00-27.00, pulyká
üvegek eladók. Egyetemi Kollégium
Űrb. 14.00-15.00, lyuk párja 18.00 ELADÓK: sötétkék női kosztüm, gyer- Boldogasszony-sugarut 4., földszint 7. »UzIel«.
—22.00, fejtett bab 1.80—2.00, tojás mek sportkocsi és kétajtós jégszek- KETTŐ ölliónapos fekete süldő eladó. HÁZASSÁG céljából ismeretséget keresek jó megjelenésű, 'középkorú ma144—50, barack 60—1 20; körte 0.40 rény. Szent György-utca 4., földszint Gál-utca 10.
gányos, gyermektelen özvegyasszony.
—1.20, alma 0.20—1.20, málna kg. 4. ajtó.
16.00, meggy 1.20—1.60, szilva 0.50 EGY tíz darabból álló, jókarban lévő 500 tbc. oldalkocsis motorkerékpár Ozv. Korticsn, Fcllámadás-utca 14.
kisebbért elcserélhető, vagy eladó.
— 1.00, 'paradicsom kg. 2.00—2.50,
alkalmi áron eladó. Ér- EGA Íróasztal, lakatosszorszámok el- ELVESZETT 5 fejőskecske. Megtazöldpaprika drb. 0.08-0.20, tök kg. ebédlőbutor
láló jutalomba részesül. Róna-u. 12.
lehet Reitzerné kézimunka- adók. Holló-utca 7.
115 fill., csöves kukorica drl). 25—30 deklődni
KOMBINÁLTSZEKRÉN Y,
rekamié,
üzlet,
Aradi-utca
6.
ELADÓ négykerekű kézikocsi, egy hálószobák, meglepő olcsón,
fill., sárgadinnye kg. 1.20—1.70, göarnig
rögdinnye kg. 2.00, sertéshús 10—12 JóKARRAN lévő mély gyermekkocsi sparherdt, varrógép, strózsáktömést ez<?n készletek tartanak. Spilzer Sánforint, szalonna 14 forint.
alkalmi áron eladó. Kossuth Lajos- vállalok, szalma eladó. Kossuth La- dor asztalosnál, Margit-utca 12.
sugárut 10., udvarban.
jos-sugarut 18. Mészáros.
ELVESZETT egy kulcscsomó szombaIIÁROMLANGU gáztűzhely 200 forint- ÜZLETI állványok és pultok eladók. i lou reggel a Szentháromság-, Jókai-,
Bajcsy-Zsilinszky-, Mórey-utca útvoért, és egyajtós jégszekrény 100 fo- Francia-utca 2b.
nalon. Kérjük "a becsületes megtarintért eladó. Felsőüszapart 6., Gerlálót, hogy jutalom ellenében adja
gely'fyL A K Á S
le a Délmagyarország' kiadóhivataláCARMEN, Bohémélet teljes operákban.
His Maslers Voice. Bécsi-körut 31., KÜLÖNBEJÁRATU szoba kiadó, ürelegolcsóbban
I. enyfiet 7.
sen, megtekinthető vasárnap. BoldogFelelős szerkesztő:
KETTŐ tükrös, üvegezett, hordozható asszony-sugárut 60., I. cm. 10. ajtó.
DR. FERENCZ LASZL4J.
kirakat, tükörüvegek, valamint hasz- SZÉP 4 szoba-hallos magánházat nagy
felelős kiadó: KONCÉ LASZSSI
Kölcsey u-ca 2. nált férfi ruhanemüek és cipők el- veteményes kerttel Nagykörúton belül
Kiadja:
adók. Kigyó-utca 7.v emelet.
elcserélném
belvárosi
földszintes,
K HÍRLAPKIADÓ K E I
vagy
efsőemeleli,
négy
vagy
kétszoJóKARBAN lévő gyarmek sportkocsi
Szerkesztőség: Jókai-utca C,
alkalmi áron eladói. Zászlo-u. 10., bás lakásért. Esetleg bérbeadó. Cim
a kiadóban.
Telefon: 493 és 103, nyomdai __
emelet.
ELCSERÉLNÉM 2 nagy szoba-konykést tőség este 8 óratói: .8Ti?
100 széles kézi szövőszék alkalmi hás lakásom a Nagykörúton belül 2,
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
áron
sürgősen
eladó.
Pulc-utca
13.
3 vagy 4 szobás földszinti lakásért.
összkomfortos lakásomat elcserélném,
TELEFON: 325.
belvárosi hasonló kétszobás komfortos MÉLY féhér gyermekkocsi, kifogás- Apponyi Albert-utca 18., 15. ajtó.
A
HÍRLAPKIADÓ
KFT. NYOMASJfc
Szombaton
9—11-ig,
vasárnap
9—ll-ig
lakásra. — Cisncf a kiadóba kérek. talan állapotban eladó. Lehet-u. 11.
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Fűszer-,
rövid- és cukorkaáruk
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Ele 3 városi
egy szoba - konyhás
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