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Rákosi Mátyás a mandátomvédökről, gvujfogatókról
és a munkásságot zavaró fepeményekröl
Vas

kézzel

sajtunk

le a

Sulyok-féle

R ö ^ ö l j ü R
ára: 40 fillér

politikai

gyujtogatókra

goztatni, hogy
• feiftiradStálUabb gzeclálfeta p«Ibikát folytatják, ugyanakkor pedig a Kisgazdapártról leszakadó
jobboldali beállítottsága várost
polgárságot w azzal biztatni, hogy
jé helyre kerül, ha a Szociáldemokrata Pártot támogatja.
Ezt B kettős politikai vonalat mutatja a Szociáldemokrata Párt jobboldalának a párisi értekezlettel kapcsolatban elfoglalt éííáspontja
iá.
Ezekre az ellentmondásokra a munkásegység érdekében fel kell hívni
a figyelmet.

líéSoa-n Mátyás miniszlerelnökhe- jelentette, hogy mé: a szüret előtt ul Angliában vagy Franciaországban
ívettes vasárnap délben Berettyóújfa- feltétlcniü meg Kell tartani a vá- nem nézik jószcmmcl a kommunistapárlal való együttműködést és a Szovlun (öld) inint 10.000 ember jelenlété- laszíá sokat.
jetunióval fenntartott jóviszonyt. Ezek
ben beszédet mondott.
a jobboldali elemek rendkívül nehéz
Ellentmondások a
A belpolitikai helyzetről szólva kifejtette, liogy a Kisgazdapárt demo- szociáldemokrata politikában helyzetben vannak, mert nem lehet
egyszerre u munkásság felé nzt hankratikus vezetőségének ma ismét nehéz helyzete van, mert még
A berettyóújfalui gyűlés szószékfcofcSrn vannak a párban olyanok, ről üdvözletét és jókívánságát küldte
a betegen fekvő Szafcasiís Árpad miakfkiel Nafty Ferenc és az összeniszterefnökhelyettesnek. Elismeréssel
esküvők hoztak be oda.
szólott a Szociáldemokrata Párt dea viharkárosultak
megsegítéséről
B. Szabó István, a Nagy Ferenc ál- mokratikus vezetőiről, de megemlílat régebben államtitkárnak megtett tette, hogy a Szociáldemokrata Párt
A délmagyarországi julius 9-i vihar sokmilliós kárbecslése most
Hompola Mihály — mondotta — és nem olyan egységes, mint a Magyar
folyik. Addig is a GF a vihar áldozatainak soronbivül kétmillió foaz országgyűléssel való kapcsolata Kommunista Párt. .Egyes oda beszirintos hitelkeretet állapított meg, azonkívül vetőmag, kedvezményes
miatt nemrégen lemondott Kővágó Jó- várgott rétegele ellene vannak a munüzemanyag és építőanyag juttatása érdekében intézkedett. A pénzügy
zsef vezetésével égy úgynevezett
kásegységnek.. Befolyással vannak a
minisztérium' jelentős adóelengc dóst eszközölt. A hitelkeret részlo
Szociáldemokrata Pártra nzok a külalkotmány védő csoport szervezleiről a GF a szerdai ütésen hoz döntést.
"
'
i. f
földi testvérpártok is, amelyek példáked% a párton belül és megktsérH visszaállítani a régi rendel.
Sok kisgazdapárti képviselő nttót
Itt már nem fesz munkanéldpi'MOSZKVA:
Béig, sőt az Fesz a problcron.
léi, hogy az uj választáson már nem
begy honnan teremtjük ctő u
kap mandátumot és B. Szabóék épKrilkaéRes munkaerőt. Ezért szejien B mandálnmot ígérik nekik. Ézt,
relnénk, ha munkásaink nem
az BÍkotmányvédő bizottságot, ameszerzőénének Inlniesszire orszályet inkább mandátumvédő bizottsággunktól és nem hosszú Mőre.
nak lehet nevezni, a háttérből a KisA 3 éves tervhez S9k pénz i$ kell
gazda péethót kizárt
A Manchester Guardian a pá- Azt kérdik egyesek, honnan teremtA moszkvai rádió a párizsi érjük ezt elő. Meg keit mondani: onnan
PfíSfíer Zoltán és Sulyok Dezső
tekézlettel foglalkozva megállapít- rizsi értekezlettel foglalkozva ki- vesszük a pénzt, ahol van. A 3 éves
fstfknrfaferegü
szabadságpártja
ja: a konferenciát már nem lehet emelte a tárgyalás gyors ütemét. terv kezdete kell hogy legyen pármozgatja és nszilja.
»europai« értekezletnek nevezni, Rámutatott azonban, hogy mekko- tunk ama jelszava megvalósításának,
állam' ra nehézségekkel kel számolni fő- hogy a szegények in.lr fizettek ele
A Sulyokpárt legutóbb leleplezte ön- hiszen egész sor európai
magát, amikor péntokesti budapesti nem vesz részt rajta. MeghiúsulI i ként, ha Németország gazdasági pet, fizessenek most már a gazdagok
gy ülesükön uszító beszédeket mon- az a kisérlel, hogy egész Európát J lag hozzájárul az európai ujjáépi- JS. Meg kel! adóztatni a háború É »
dottak, a hallgatóság soraiból bekia- beszervezzék és et a k ö r ü l m é n y 1 féshez. A német kérdésben nagy az infláció alatt szerzett vagyonokat.
bálták: «íCsak gyújtogassanak tovább!
Vissza a multai! és éhez hasonlókat. nypmot hagyott a résztvevők han- nézeteltérések vannak. Néhány ország atlól tart, hogy Németország
gulatán is.
Moszkva rámutat arra a körül- bevonása veszélyes módon növelné
N s m Igazoltatják
Szervezeti gyujfog itás
ményre, hogy az értekezlet részt- a német ipart. A Ruhr-vidék kéra hadifogoly vasutasokat
'közölt
— A Sulyokpárt, mint fasiszta párt, vevőinek csupán fele harcolt alh.it- désében a nagyhatalmak!
A Magyar Államvasutak kötelékénincs még egyetértés.
semmi" körülmények között nem fog- leri fasizmus ellen.
ből orosz fogságba esett vasutasok
ja elérni tíéljűt, "a régi rend Visszalegnagyobb része már hazatért, vagy
állítását — mondolta Bákosi miniszmost van hazatérőizen. Egyes reakATeiT.6kh'elycUes. —
ciós Rémhírterjesztők suttogópropvgandába kezdtek, hogy a hazaterő
Ahol megsértik a
demokrácia
vasutas hadifoglyokat nem veszik
törvényeit, olt vaskézzel Fog rábelefér a Jelenlegi
á r a k b a vissza állásukba. Csattanós válasz érfuh lesújtani a magyar demokezeti g szegedi - vasutasok szakszerkrácia.
vezetétől. A budapesti központból érGető elvtársunk
beszéde
Orosházán kezett
leiratból kitűnik — amint azt
Bákosi Mátyás ezuián arról béCsamangó Henrik, a szakkáéit, hogy a" Sulyok-féle politikai
(Orosháza, julius 14.) Többezer az ulon, további 3 vagy 5 éves ierv nekünk
gyujtogatással párhuzamosan
egy dolgozó sereglett egybe vasárnap segitségével a jólét, a magasfoku kup szervezet egyik vezetője újságolta —,
szervezett csoport azzal indult támamegteremtése felé visszük előre hogy a Szovjetunióból hazatérő vasdélelőtt Orosháza főterén, hogy atura
dásra az újjáépítés ellen, hogy
magyar népet. Ennek a hatalmas utas hadifoglyokat az igazolóeljáráe
meghallgassa Gerő Ernő közleke- tervnek megvalósításához két dolog lefolytatása nélkül azonnal Bzolfládésügyi miniszter beszámolóját az szükséges: sok pénz és sok munkaerő. iatba kelt állítani.
az ország legioirtoidőszerű "bel- és külpolitikai kérxaltá mezőgazdaság' .gépgyárát,
<cii!án az egyik legforgalmasabb
désekről.
innhpesli villamosszint és véBeszédében megemlékezett azoküzenete:
t^űjl a Ganz-hajógyárai.
ról a károkról, ameycket a vihar Tito marsall
Ének a lüzeb a Bazilika kupolájá- okozott a mezőgazdasági lakossúgnak égésével kezdődtek, amelyről még nak és megígérte az MKP lcgmeszA magyar-jugoszláv
barátság
azt hittük — mondotta —. hogy vélet- szebbmenő támogatását.
len következménye. Később elterjeszHangoztatta ezután az árak lea
Dunamedence
békéjének
tették azt a hazug hirt, hogy a kom- törésének szükségességét. A mi vémunisták gyújtották fel a Bazilikát. leményünk az — mondotta a tobiztositéka
Ez nagyon hasonlít arra az esetre,
amikor 1933-ban Berlinben Hitler fa- vábbiakban —, hogy 10 -15-20
sisztái felgyújtották a parlamentet, százalékos béremelés belefér a jeKárolyi Mihály, a második ma- nép egységes abban a törefcvéséhogy azután a kommunistákra fogják lenlegi árakba. A nagytőkések ép- gyar köztársaság elnöke, az el- j ben, hogy békében kiván
tovább
a gyujlogatást.
pen elég hasznot zsebeltek be mos-, mult jiét során, a belgrádi egyelem fejlődni. Mindkét nemzet igazi, nétanáig és nem mennek tönkre at- vendégeként Jugoszláviában járt. | p i demokráciát akar létrehozni. Mi
A további tüzek bebizonyították,
tól, ha most 15 százalékos bér- Ez alkalommal Tito marsall meg- ; jugoszlávok boldogan látjuk, hogy
hogy Itt szervezett gyujtogatásemelést adnak az árak emelése nél- hívta Károlyi Mihályt Brodban a m a g y a r újjáépítés jelentős eredrói van szó.
kül és ha egyik-másik tönkremegy, revő nyaralojába t Julius 11-én, több m 6 n
mu,al M
és
m a g
Azt mulatja ez, hogy a régi rend attól sem fog tönkremenni a világ.
hivei, a magyar reakció, miután a
kormányból ollávolilották áz össze- Megszűnik
den idegen beavatkozástól szahaesküvőkel, ilyen kétségbeesett eszköa munkanélküliség küldte a magyar népnek a Magyar|
lt ádió utján:
"
dón élhessen. A magyar-jugoszláv
zökkel próbálják a magyar demokráAugusztus l^én el kelt kezdeni n
har(ÚSÁ
cia felemelkedését megakadályozni.
»Véleményem
szerint
a
magyar$ a Dunameiftnce békéjé3 éves terv végrehajtását. Mit jolent
n<vk i s
jügoszláv
viszony
ma
már
olyan
biztositéka. Köszöntöm a
A gyufloguiótkra különös eréllyel ;ez a terv? Azt jelenti, liogy a dolí gozók életszínvonalát a jelenlegihez fejlődési fokot ért el, hogy "ko- magyar népei és kívánóin, hogy;
Mell lesújtania a törvénynek.
í képest mintegy 80 százalékkal fog moly alapot jeleni egy mélyebb az újjáépítésért folytatott munfcá*
Búk*ri miniszterelnökbe! vettes ki- ! juk emelni ós tovább haladra ezen kapcsolat megteremtéséhez. A két ját siker koronázza.-:

V a s s Zoltán nyilatkozata

fl párizsi értekezletet
már nem leket „európai"
k o n f e r e n c i á n a k nevezni

béremelés
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Jogi

szemfényvesztés

egy árdrágitásí ügy körül
Az itéiőlábla nem ismeri el az Anyag- és Árhivatait ármegállapító hatóságnak
Szabadon bocsátják a nyersvászont drágító Jekelíalussyt?

Kedd, 1947 julius 15.

sz. rendelet 1. szakasza kimondja: a Az ipari anyaggazdálkodással
és az áralakulás irányításával kapcsolatos feladatok ellátására az
iparügyi miniszter felügyelete alatt
álló Anyag- és Árhivatal állíttatik
fel.® A 4. szakasz d) pontja pedig
előírja: »Az iparügyi miniszter által átruházott hatáskörben megteszi az áralakulás irányításával
kapcsolatos intézkedéseket, beleértve az egyéni (cégenkinli) árak
(dijak) megállapítását is.® Tehát a
fenti rendelet ármegállapitó halóságként hivta létre, aa Anyag- és
Árhivatait.
Végül amit nem értünk, ha az
Ítélőtábla szerint Jekelfalussy nem
követett el árdrágítást, miért nem
vállalta az Ítélet ódiumát és miért
nem hozott felmentő ítéletet? Miért

akarja a törvényszék uzsorataná
csának álláspontját megváltoztatni? A törvényszék annakidején bűnösnek találta, elitélte. A táblának
módjában állolt az ítéletet megváltoztatni, de nem ezt tette, hanem Jekelfalussy további fqgvatartása mellett a törvényszékkel akar
felmentő ítéletet hozatni. H a nem
bűnös Jekelfalussy, miért nem helyezte a tábla azonnal szabadlábra?
Közeledik az augusztus 1. és ezgel a hároméves terv megindulása, amikor fokozott éberséggel kell
a foriutrontókkal szemben eljárni
s az Anyag- és Árhivatal utasításait betartani. De ha az ország
egyik legnagyobb bírósága^ a« ítélőtábla nem tekinti hatóságnak az
Anyag- és Árhivatait s rendelkezéseinek be nem tartását sem minősiti bűncselekménynek, akkor m i
szükség j z Anyag- és Árhivatal további működésére? Hisz rendelkezései semmivé válnak, mindenki
nyugodtan árdrágithat, a tőrvényszék majd elitéli s a lábla majd
megsemmisíti az itéletgf.
A hároméves terv keresztülviteléhez a bíróságoknak is fokozott
mértékben hozzá kell járulniok^
amit elsősorban az árdrágítókkal
szemben alkalmazott drákói szigorral látunk mogvalósitandónak:
s nem a jól megfizetett védelem
trükkjeinek akceplállásával.

Mint ismeretes, a tél folyamán tehát Jekelfalussy
a törvényszék 5 évi fegyházra, és
a drágábban vásárolt molinó
súlyos mellékbüntetésre Ítélte a
árához a megengedett haszonmolinóval (nyers vászonnal) üzérkulcsot számítolta
kedő Jekelfalussy Sándort, mert és igy forrna szerint bűncseleka budapesti Szarvas-szövőgyár kft. mény hiányában felmentendő.
által
gyártott
nagymenflyiségü
A tábla nem ismeri el az Anyagnyersvászonért magasabb árat fi- és Árhivatait ármegállapitó hatózetett ki, mint amennyit aa Anyag- ságnak, holott a magyar köztárésArhivatal rendeletei alapján a saság kormánya 5740/1946. M. E.
gyár felszámithatott. De1
elítélte
azért is, mert a hiagasabl/ áron vásárolt molinóhoz hozzászámította
a rendeletben biztosított nagykereskedői hasznot és igy a nagyobb
ár után magasabb lett a nagykereskedői haszon is. A törvényszék
az Anyag- és Árhivatal részéről
Az igazságügyi alcsoport küldöttséget vezetett a Komjóváhagyott árat hatósági árnak temunista Párthoz a közalkalmazottak érdekében
kintette.
Az ítélőtábla ezzel szemben arA felszabadulás után
munkás, küldöttség a legmegértőbb fogadra az álláspontra
helyezkedett, paraszt, értelmiség vállvetve küz- tatásban részesült és két órán kedött az újjáépítésért. Rongyos ru- resztül elbeszélgettek a közalkalkogy
Minden
az Anyag- és Árhivatal állal hában, üres gyomorral ugyanolyan mazottak problémáiról.
felülvizsgált és Jóváhagyott ár óriási munkát végeztek a közalkal- egyes réteg bajait meghallgatták,
nem tekinthető hatósági árnak, mazottak is, mint az ipari dolgo- panaszaikat megvizsgálták. A külmert a nyersvászon (molinó) árát zók és parasztok. Az újjáépítésnek döttség kihangsúlyozta, hogy egyepénzén
miipszteri rendelettel nem állapí- számos hősi halottjáról tudunk. De dül a Kommunista Párttól remélik Népbirái
nemcsak
a
bidmunkások
alltak
hőhelyzetük
megjavítását
és
a
gyors
tották meg. A két vélemény köszökött
meg
•zőtt jogi szempontból nagy különb- si halottakat, találunk a közalkal- segítséget, mert a dolgozók pártmazottak
közt
is,
akik
tüdővészt,
ja, az MKP az, amely szivén viség mutatkozik. Ugyanis az árdrásúlyos fogyásokat szereztek a fü- seli a kisemberek, a dolgozók életgító visszaélés büntetéséről szóló
A szegedi, népbiróság tagjai a mult
le'len irodahelyiségekben,, akik csarendelet a vevőt csak abban az ládjukkal a legnagyobb nélkülö- színvonalának emeléséi. Hangsú- héten Budapesten tárgyaltak. A Dulyozta a küjdöttség, hasonló támo- naparlon egy idegenlégióból érkezett
esetben rendeli büntetni, ha aa ha- zések közepette, de helytálllak.
gatást és harcos kiállást kér" a köz- fiatalember kért útbaigazítást és tátósági áron felül vásárol. Minthogy
alkalmazottak státuszrendezésénck mogatást. A népbirák agilis hölgyA
közalkalmazottak
tisztában
a tábla szerint az Anyag- és Arügyében is, amint a birói képesígyűjtést rendezett s amig a
hivatalhoz beterjesztett és jóvá vannak azzal, liogy demagógiával, tési pótiék, a pedagógusok és mű- tagja
hátulállóktól szedte a forintokat, a
hagyott ár nem tekinthető ható- i felelőtlen Ígérgetésekkel, ami egye- szakiak érdekében tették.
fiatalember bemondta a nevét és szesági árnak, tehát a vevőt, aki ezt sek részéről megnyilvánult, nem
mélyi adatait, majd megköszönto a
lehet
célt
érni.
Tudják
azt,
hogy
Dr. Zöld Sándor és Tombácz spontán támogatást és eltűnt a forgaaz árat nem tartja be, jelen esetben Jekelfalussyt, nem lehet bün- mikor foglalkozni kellene a köz- Imre nemzetgyűlési képviselők a tagban.
alkalmazottak nehéz probémájá- Magyar Kommunista Párt részéről
Hétfőn a szegedi népbiróság tártetni.
val, a felelőtlen Ígérgetők jiem ér- is megígérték legmesszebbmenő 14- gyalta volna Hajagos Gábor SS-katona
Már pedig nem vitás, hogy n nek rá azzal foglalkozni. Éppen
háborús bűnügyét,!aki a Csillagbörlön
fogyasztó érdekét súlyosan sérti, ezért utasították el a sztrájkra való m o r a ' ó u k a t és Ígéretet leltek arra- jelentése szerint a mult héten megha egyes kereskedők tevékenysé- uszilást is, amit egyesek szeretlek nézve is, hogy m<M a'hét folyamán szökött s előállítani nem tudták. A
ge folytán az áru jóval magasabb volna kiprovokálni, mert a közal- Pestre utaznak és illetékes helyen név és személyleírás egyezett a pesti
ár,on kerül a fogyasztóhoz, mint kalmazottak sokkal felelősségtelje- minden erejüket latbavetik a köz- idegenlégionáráussal, akit ugyan köke- röznek azóta, de egyelőre a népa rendelet megengedné. A lábla sebb érzülettel viseltetnek a demo- alkalmazotti státuszrendezés
birák pénzén egérutat" nyert.
álláspontja szerint tehát minden kráciával szemben, mint egyné- resztülvitele érdekében.
árukapcsolás megengedett lenne, mely párt felelőtlen agitátora.
mert a drága árhoz hozzászámíA közalkalmazottak eddig összetanák a haszonkulcsot és mentesülnek az árdrágítás következményei szorított fogakkal dolgoztak az ujpanasz
alól. Ennek a felfogásnak van még jáéiptésért, hangtalanul,
egy fontos jogi
következménye, nélkül, méltatlan anyagi helyzetük- Su yok Dezső nem lehet tagja a nemzetgyűlésnek
mégpedig, hogy az árdrágító visz- ben, de most, a hároméves terv
(Budapest, julius 14) Szombat este Győző nem [ehet nxar tagja az uj
szaéléseket
szabályozó rendelet küszöbén memorandummal fordulszerint olyan árucikk eladásánál, nak a kormánytényezőkhöz és Tildy Zoltán köztársasági elnök ba- parlamentnek. Ugyancsak elfogadta
latonlellei villájában a pártok vezetői a pártközi értekezlet az ajánlási
melynek árál a hatóság nem szab- helyzetük sürgős javítását kérik.
végső egyeztem tanácskozást tartot- rendszert.
ta meg, lehetővé válik, hogy a keA közalkalmazottak szakszerve- tak, amelyen a választóügyi javaslat
A nemzetgyűlés szerdán üf össze;
reskedő a hasznot a beszerzési ár zete küldöttséget vezetett a Magyar általános intézkedéseiben megállapod- és formális napirend megállapító ülést
után számítsa s amennyiben a 11 Kommunista Párt n^gyszegedi vég- tak.
tart. A választójogi javaslatot, érte
százalékos nagykereskedői haszon- rehajlóbizottságához, illetve
A megegyezés érteímólxm a Vá- sülösünk szerint, 17-én, csütörtökön
dr.
kulcsot nem lépi tul, ugy ártullé- Zöld Sándor és Tompácz
Imre lasztójogi korhatárt változatlanul husz nyújtja he Rajk László belügymipést nem követ el. A jelen esetben nemzetgyűlési képviselőkhöz. A évben szabják mtjg. Elhatározták, niszter. A törvény letárgyalása után
hogy képviselőnek nem választható a Házat azonnal felosztatják. Ezután
az, aki a nemzeti egység pártjának !a választásokat meg kelt tartami a Ház
(NEP) vagy a magyar élet pártjának feloszlatásától számított 30 napon tuf
(MfiP) képviselője, vagy képviselő- és 60 napon belül. Egészen bizonyos,
jelöltje volt. Ezzel végleg bizonyossá hogy szeptember közepére megtesz
váll az, hogy Sulyok Dezső és Drózdy az uj nemzetgyűlés.

Sürgősen iavitam kell
a közalkalmazottak

helyzetén

egy háborús bűnös

Elkészül! a választójogi reformjavaslat

Szervezet! banda kivette el
a pesti fjyulSogafásoka!

l o

e z e r f o r i n t j u f a l m a t f ű z t e k Ki a p e s t i e v u j t o g a i ó h f e j é r e
5 személyt

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Karády Gyula elvtárs, a
Nehézipari Központ főtitkárhelyettese szombaton délelőtt megtekintette a Ganz-hajógyár leégett tetejét. Közölte a munkásokkal, hogy
• mentés munkájában legnagyobb
áldozatkészséget tanúsítóit munkásokat jutalomban részesítik. Ezenkívül Karády elvtárs javaslalára
a N I K igazgatósága 10 ezer forint jutalmat tűzött ki ajinak, aki
a gyujlogatók nyomára vezet.
Vasárnap a rendőrség döntő bizonyítékok birtokába jutott a Danubius-b^ jógyár üszkös romjai között. A transzformátorházban, hol •
a tűzvész kitört, vizesvödör és for(Tasztólámpa maradványait találták,
de ráakadtak ama deszkák megszenesedett részeire is, amelyekkel a gyujtogatók előkészítették a
fcüzet.
öt olyan személy van őrizetben,

letartóztattak
akiknek kulcsuk volt a zárva tartott transzformátorházhoz. A. letartóztatottak közül az egyik nyilas
párttag volt. A talált forraszlólámpa és vödör az ex-nyilasszerelőé
volt.
A
szakértők
megállapították,
hogy öngyulladás és véletlen baleset nem történhetett, mert az
áram hálózatban nem volt feszültség a lüz kitörésének pillanatában.
Az államvédelmi osztály most az
összefüggést keresi az újpesti hajógyár és a kispesti villamosremizs leégése között. A rendőrség
újra megindította a nyomozást a
ki pesti tűz ügyében is . ahol ugyancsak ujabb nyomokra bukkantak.
Megállapították, hogy a gyujtogatók "a kispesti rcmizs padlóját is
vegyszerekkel, ola jfestékkel és benzinnel preparálták, hogy a lüz
gyorsabban terjedjen.

Budapesten is internálták
a sniysklsta verekedőket
(Budapest, julius 14) Néhány nappai ezelőtt hirt adtunk arról, hogy
a Somogyi Béla-ut ós a Dohány-utca
sarkán levő épület ötödik emeletén, a
Pallace-penzióban a Sídyok-párl pártnapol rendezeti és a résztvevő párttagok demokráciaellenes kijelentéseikkel botrányt oaoztak, majd a tiltakozó járókelőkkel verekedést provokállak ki. Az államvédelmi osztály
népügyészségi kirendeltsége az ügy
kivizsgálása után internálta a botrányokozókat és vercKedést provokálókat.
Ezek a következők: Magi Demeter 49
éves henlesmester, akiről megállapittalolt, hogv volt nyilas párttag. Vógyi
László 33 "éves BSzKRT-elIenőr, volt
nyilas párttag. Puti György 37 éves
magántisztviselő, volt nyugatos. Benedek Brunóné 27 éves lisztviselő,
tegy internált nyilas felesége. Buda Jánosné 36 éves tisztviselő, akit a BIistázások során jobboldali magatartása miatt állásvesztésre
ítéltek.
Smidt János magánzó, volt nyilaspárti,
Balázs Ferenc 26 éves ügynök, Sárdi
János 26 éves, volt magánzó^ Slela

István ,30 éves elektrotechnikus, volt
nyugatos, Girlich Béla 30 éves fodrász, a HEV-nél a szabadságpárt szervezője volt, Garai József 36 éves
hentes, akit jobboldali magatartása
miatt annakidején nem igazoltak és
Pap Géza 30 éves joghallgató, aki
a rendőrség felügyelete alatt áJlott-

Biztos

Halál

n
p o l o t k A k a a k
FRANKL- „ ,

féle Poloska-halál!

Nemcsak a poloskát, hanem
petéit Is biztosan elpusztítja.
1 d e c i 41 f o r i n t
F R A N K L - gyógyszertár
Szent Oyorgy-tér

Kesöne!nyílváiw:ás
mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, kik felejthetíen Juliskánk temetésén
részlveltek, koszorú és virágadományaikkal
fájdalmunkat
enyhítették.
Gyászoló Sánta család.

Kedd, 1947 julius '15.
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A 3 éves terv szegedi kulcspontja:
a Duna-Tisza csatorna és a szegedi duzzasztómű
A Mérnökszakszervezet — központilag és helyileg egyaránt — tagjai érdekvédelmén kívül hivatásának és sajátos feladatának tartja azt, hogy
irányt mulasson az ország műszaki
fejlődésének, ébren tartsa a közvéleményben az érdeklődést a fejlődéshez szükséges részletproblémák iránt
és elősegítse megoldásukat.
Más alkalommal már kifejteltük,
hogy a Duna—Tisza-csatorna megépítése és a Tisza-csatornázása Szeged
fejlődésének a kulcspontja. A földmivelésügyi minisztérium megfelelő osztályain behatóan és odaadóan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A mull héten szakszervezetünknek és a város
hatóságának a meghívására a minisztérium legkiválóbb mérnökei Látogatlak le Szegedre Takács Ferenc államtitkár vezetésével'".. Teherautónyi
rajzot és táblázatot hoztak magukkal,
amelyek elborították a városháza közgyűlési termének a falait. A nagyjelentőségű előadások meghallgatására
u termét teljesen méglöltölték a város
műszaki közönsége és a törvényhatóságok képviselői.

A csatorna

fellendíti

hogy a Tisza hajózható legyen és igy
minden mellette fefvő varos belekapcsolódhat a nemzelközi riziforgalomba. Az évtizedes huza-vona után
n 3 éves terv megindulásakor, augusztus 1-én megKezdődik a csatorna első 30 km-es szakaszának az építése.
Olcsóbb

áramot

kap

Szeged

A szegedi duzzasztómüvei kapcsolatos enegiatelep elgondolását Mosoni
Emii dlr. műszaki tanácsos adta elő.
A duzzasztómű a Tisza vízszintjét
állandóan az alsó rakpart magasságában fogja tartani, a keletkezett vízlépcsőknél lurbinatetep épül, ahonnan
óvatos becslés szerint éri £5 millió
kilówatt óra elektromos áram jesz
nyerhető 8—10 filléres egységáron.

Rajit

az
építkezést

László

nincs

Ezzei a kérdéssel különben már többször foglalkoztunk a Délmagyarország
nyilvánossága előtt, ezért most nem
fejtegetjük, hogy mit jelent a város
iparának es mezőgazdaságának. Mindenkinek égyel kell értenie abban,
hogy az ország vizierőinek 'a "kihasználása parancsoló szükségesség. Olajforrásaink hozama egyre csökken, a
szén fogy és egyre mélyebbről kell
felhozni s szállítása megterheli a vasutat. Az ország egész területét egységes energia-hálózattal kell összefogni, amelyben az összes vizi és kalérikustelepek összedolgozzanak.

az öntözési hivatal vezetője ismertette. Mindig hangoztattuk, milyen fontos lenne a Tisza völgyét lehetőleg
függetleníteni az időjárás szeszélyeitől. Aszályos és befvizés esztendők
váltakozva teszik tönkre az emberi
kéz verejtékes munkáját. Az ujgazdáknak nincs olyan lehetőségük, mint
volt a latifundiumok urainak, akik
állati sorban tartott cselédeikből rossz
termés esetén is kipréselték az uri
életükhöz szükséges eszlközöíket. Az
öntözött földeken minőségi árukat és
ipari növényeket lehet es kell termelni és — szükség szerint — át
lehel térni egyik termelési ágról a
Megoldja
az öntözés
kérdését másikra. Régebben az öntöző viz beszervezése ugy történt, hogy a folyó
A Tisza völgyének öntözési prob- közelében nagy tároló tavakat épílémáit Marko Iván műszaki tanácsos tettek, ezzei azonban tízezer holdakat
vonnak el a termeléstől.

Karcagon;

A nép
ellenségeinek
és
elíenlorradalmároknaih
helye a
nemzetgyűlésben

Dénes Leó polgármester üdvözlő
A rendőrség kemény kézzel letöri a spekulációt
szavai után Hoci Károly miniszteri
tanácsos beszélt a Duna—Tisza csaamdy
(Karcag, julius 14) Rajk László bcT választójogi törvényjavaslat,
torna gazdasági jelentőségéről.
ügyminiszter az MKP karcagi nagy- lényegében módositása a régi válaszgyűlésén ismertelte a Kommunista tási törvénynek. A régi törvényt megKhnntatta, ho&y a viVszállilás
Párt álláspontját az ország bei- és tartottuk alaptörvényként és uj ré6 arany pengővel, tehát 30 fokülpolitikájával
kapcsolatosan.
Az szekkel egészítettük ki.
rinttal fog kevesebbe
kerülni,
MKP a dolgozó nép érdekében az
mini a vasúton való szállítás.
Az uj javaslat lényegé az, hogy
Arak letörését tartja legfontosabbnak.
a fasisztáknak nem ad választóAugusztus
1-ére
nemcsak
az
árakat
t
Ismertette a szakemberek számításait,
jogot és nem nyújt lehetőséget
melyek szerint a csatorna évi forgal- kell Jetörni, de komoly árubőséget
arra, hogy fasisztákat ineg teis
kell
teremleni.
Megfelelő
mennyima az első időkben két millió tonna
hessen váraszlani. A fasisztákkörül lesz. de néhány év alatt 3 mil- ségű textilt, cipőt és más árut kelt
nak nem jár jog.
lió tonnára fog emelkedni. Ilyen for- a dolgozók által elérhető árakon foralom mellett a csatorna 350 milliós galomba hozni. A termelésnek a nép, Itt ebben az országban jog fcsak annak jár, atci a népet szolgálja. A nép
pilési költsége 10 év alatt amortizá- a nemzet ügyét kell szolgálnia.
lódik, ami állami befektetésnél szoA belügyi kormányzat és a rend- ellenségeinek csak a kemény igazságkatlanul kezvező eset. Rendkívül érőrség a' nagyipari központokban szolgáltatás jár. Tegnap délután a
dekesen fejtegette a csatorna hatását
rövid időn líelül kemény kézzel belügyi kormányzat törvényjavaslatát
a vasútra, ugyanis aggályok merüllek
nyul az üzérkedésbe és letöri az a demokratikus pártok elfogadták és
fei ,arra nézve, hogy á viziszállitás
árurejtegetési, a spekulációt, le- igy az néhány nap múlva a nemzetelvonja a vasút forgalmát. Köztudogyűlés elé kerül, hogy letárgyalják
sújt a lánckereskedelemre.
mású, hogy a vasút tarifapolitikája
és gkkor sor kerülhet a választáNekünk annyi sorsdöntő kérdésün- sokra.
szerint ^gyes árunemeket olyan olcsón kénytelen szállitani, hogy azok- ket kell elintéznünk, hogy nem feBefejezésül hangoztatta a miniszra ráfizet (építési, kő, betonkavics, csérelhetjük erőinket a belső ellen- ter, hogy az MKP három döntő poség
elleni
harcra.
Mi
alkotni
szereltégla, stb.), s a ráfizetést az értékelitikai kérdést ismer: 1. a fizetések
sebb árun hozza be. Ha tehát a vi- nénk, rendet akarunk és nyugalmat rendezése
és az árak letörése, 2. az
ziszállitás tehermentesíti a vasutat a az országban. Ezért akarjuk, hogy összeesküvők
zavarkeltésének letöráfizetéses áruktól olcsóbbak lehet- öntsünk végre tiszta vizet a pohárba.
nek. A Tisza alsó szakaszának a völ- A mai nemzetgyűlés nem maradhat rése és fellétlen rend és nyugalom
együtt, mert a nép ellenségeinek és megteremtése a nép boldogulásának
yébe különben is eddig igen kevés az eíleníörradalmároknak nincs he- és az újjáépítésnek biztosítására, 3.
pitési anyag került, mert a falusi s lyük a nemzetgyűlésben. Álláspon- fü ggellenségünk biztosítása.
tanyai házak vályogból és vertfalból tunk az, hogy a nemzetgyűlést rövid
Hangoztatta
a
belügyminiszter,
épültek. A vasútnak tehát itt szinte heteken belül fel kelt oszlatni "és hogy
e három kérdésnek megoldása
elhanyagolható forgalom- csökkenése döntsön a magyar nép arról, liogy néni
egy párt, de az egész nemzet
fog mutatkozni.
kit akar beküldeni a nemzetgyűlésbe. ügye, ezért az MKP nagy nemzeti
A belügyminisztériumban elkészült a programmal indul a választásokon.
Annál nagyobb lesz azonban az
az előny, hogy az oesó viziszállitás ki fogja szorítani az egészségtelen vafyogépjt'kezé.s'lk s a falu dolgozói' kőhői és ísetonból
épült házakban fognak lakni.

t

f

Szeged város pert iodlt a gázgyár ellen

Hol lesz a

64 vagon fával,46vagon szénnel tartozik a gázgyár

csatorna

A Puna— Tisza csatorna földrajzi
helyzetéi .lolánkai miniszteri oszlástanácsos ismertette. A csatorna Dunaharasztinál kezdődik és Kecskemét
mellett, Ujkécskénél éri el a Tiszát.
Hossza kb. 100 km., szélessége akkora, hogy két ezertonnás hajé egymás mellett elhaladhat benne. A csatornába öl hajózó zsilip épül a két
folyó közötti magasságkülönbség legyőzésére Hét vasúti és harminc közüli hid épül a csatorna felett, o[van
magasságban, hogy alattuk tengerjáró
hajók is közlekedhetnek.. A csatorna
nyomvonalának meghatározása a műszaki és gazdasági érdekék összehangoláséból adódik. Rendkívüli veszélyt
Jelentene a tiszamenü városok versengése a Delorkofási helyért .Az 1900as években megakarták építeni a csatornát, és srnna*. ofienere. nogy minacn eiOTeltétei megvolt, kel' vaTos
versengése miatt a munka mindmáig
nem indult meg. A versengő városok túlbecsülik a csatorna-torkolat jelentőségét, mert csak az a fontos,
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A város jogügyi és pénzügyi bizottsága hétfőn délelőtt ülést tartott Róna Béla pénzügyi tanácsnok
j elnöklésével. Döntött a bizottság
| a gázgyár ügyében, a pötszerződés:
ben előirt pengőösszeg valorizálására vonatkozóan. A gázgyár a
háború által megrongált utcai világitótestek felállítását csak a város költségére kivánja teljesíteni,
ezzel szemben a bizottságnak az
a véleménye, hogy a gázgyárral'kötött szerződés alapján ezt a gázgyár a saját költségén
tartozik
helyreállítani.
Foglalkozott a bizottság a gázgyárnak egy másik ügyben tanúsított érthetetlen magatartásával is.
1944 őszétől a következő év nyaráig ugyanis a város 64 vagon fát
és 46 vagon szenet adott kölcsön
a gázgyárnak, hogy üzemét fenntarthassa. A város természetesen
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szalonegyüttese! Kitűnő
konyha! Porter sör csapon 1

Espressoí

Szolid árak!

most már követeli vissza ezt a jelentős tüzelőmennyiséget, a gyár
viszont elutasította a város jogos
követelését. A bizottság ezért ugy
határozott, hogy amennyiben továbbra sem tesz eleget a gázgyár
kötelezettségének és nem adja meg
tartozását, akkor peres ,uton érvényesitik vele szemben követelésüket.

|

B e l v á r o s l ^ m o z i
Telefon: 6—25.
Ma kedden utoljára

iindszenti István
magyar nótákat énekel
cigányzene kisérettel, — És a

KEREK FERKÓ
J á v o r Fái, Csorlos Gyula
legjobb m a g y a r filmje
Előadások: fél 5, fél 7 és fél 9.

A Tisza duzzasztása esetén főidveszteség1 nélkül mintegy 20.000
katasztrális hold válik" Szeged
közvetlen környékén öntözhető
vé.

Mikor indul el az épités
A valóban értékes előadás-csoport
Takács államtitkár szavaival ért véget. Nagy örömmel keh hallgatnunk,
amint elmondotta, hogy neki és munkatársainak az a céljuk, hogy minden
eszközzel rávegyék a kormányzatot
e tervek megvalósítására és első eredményként be is jelentette, hogy
már a Hszalök! duzzasztó építése alatt megkezdik a szegeti!
duzzasztó clőiniunká'alait a 3 éves
terv kereteiben.
A magunk részéről mi, a mérnökszakszervezetbe tömörült szegedi műszaki értelmiség állandóan felszínen
kívánjuk Jartani ezt a kérdést ós
megvalósítását szorgalmazni az érdekelt lárstörvényhatóságoknál.
Azf
akarjuk elérni, hogy minden szegedi,
sőt minden tiszavölgyi lakó meggyőződésévé váljék:
épifsttk meg a duzzasztóművel,
hogy a fehér szénnel termelt
iparcikkek olcsó viziulon juíhasuak a nagy felvevő piacokra.
Berényi Árpad1
a mérnökszakszervezet elnök*.
A legizgalmasabb Szegeden soha
nem látott sportesemény

Ferii i női pankrációs
viadalok

Vasutas Stadion
Jegyek IBUSz-nál

Háziipari szövetkezet
alakúit Szegeden

Vasárnap délelőtt a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében tartotta alakuló ülését a szegedi háziipari munkások termelő és
értékesítő szövetkezete. A szövetkezet elnökéül Mátyás Gézánél választották meg. Az elnöknő felszólalásában
hangsúlyozta, a szövetkezet
célja, hogy tagjai otthon néhány fillérből, kender-, papir-, rongyhuiladékokj gyékényfélék felhasználásával
hasznos apróságokat állítsanak elő és
közösen értékesítsék.
Az újonnan megalakult szövetkezet
Mátyás Gézáné lakásán hétfőn máris
kiállítást rendezelt az eddig készített
anyagokból. A kiállítást megtekintette
Töt[léssy Imre, Csongrád vármegye,
Balogh "Jenő, Csanád vármegye, Pethő
Dezső, Békés vármegye és dr. Szendrey Károly, Bács-Bodrog vármegye
szövetkezeli felügyelője. Mindanynyian őszinte elismeréssel nyilatkoztak a kiállított tárgyakról, az ízléses
kenderszőnyegekről, csuhéj táskákról,
különböző kender alátétekről, kenderből készült gyermekjátékokról, cipőkről. Támogatásukat Ígérték meg
a szövetkezet munkájához, de egyben annak a kívánságuknak adtak kifejezést, hogy a jövőben még nagyobb
mértékben jilkalmazzák a népművészeti mintákat is. Az Ízléses kiállítást
a közeljövőben Makón mutatják be.

Szerdától a legjobb és Ieguj'abb
COWBOY film
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keresek kissé forgalmas helyen legalább egy kirakattal. »Mlndení fizetek?
jelige

préri

törvénye
NEM

REPRÍZ!

DÉLMAGY ARORSZAG

Kedd, 1947 Julius 15.

urat és a többi Vecsernyés urakat
távolítsák el a földhivatalokból. Azt
hisszük, nem is kell mondanunk
hogy furcsa határozatát azonnal
A MKP a d e m o k r á c i a megdönthetetlen vára — állapították m e g a fafu do gozói semmisítse meg az Országos Földhivatal.
A szeszélyes természet egészen fur- hogy véleménye szerint a vasúti ta- Felsoroljak ugyan a nehézségeket.
csa képet mulat, mikor átkelünk a rifa leszállítása megkönnyíti a gaz- Elégedettlenek "a pillanatnyi gazdasági 5. Néhány szó a IclckkönyvezésTiszán. A hatalmas vihar és a jég- dálkodók lehetőségeit terményeik ér- helyzetlel, de látjáK, hogy helyes uton ről és a házhelyoszlásról
eső nyomát sem találjuk. Amennyire tékesítésénél. Kielégítőnek tartja a haáadiuik. Észrevesznek minden akSok szép nyilatkozat hangzott el
fájó á tiszáninneni részeken a pusz- község a 80 forintos buza árat. Az dfejfamelya felemelkedés eflé vezet.
títás. annyira örömmel tölti el a fnari produktumok azonban még min- Mind a három faluban megállapítot- Szegeden az ujgazdák földjének teszemlélőt a tiszántúli részek cso- dég drágák, örömmel várják augusz- tak, hogy a Magyar Kommunista Párt lekkönyvezéséről és a házhelyek
tus elsejét, mikor tervszerű munka megalkuvás nélkül folytalja a küz- kiosztásáról is, dé még £gyeílen
dálatos szép és gazdag képe.
kezdődik országos viszonylatban. Uj- delmét az ország talpraállása érdeké- ujgazda sem kapott telekkönyvi kiszenlivánon a választások érdeklik na- ben. Ez az a párt, amely a program- vonalot, holott az ország többi réSzőreg
gyon a gazdákat. Kérdésünkre, hogy ját meg is valósította. Soha még ilyen
szében már folyik a telekkönyvi
az első falu, ahol kocsink áthalad, kire adja a falu a szavazatát, nem szükség nem voll a Kommunista Part- kivonatok kiosztása. 1945 óla a
ra.
mint
napjainkban,
állapítja
meg
egészen
konkrét
választ
kapunk.
Egymegállunk a falu közepén és megvolna
szólítjuk vasárnapi pihenőjüket élve- ben azonban megegyeznek a gazdák Szőregen bucsuzásunk alkalmával Mi- földhivatalnak bőven lett
kivétel nélkül: A függetlenségi front iéiül Nikola. A Kommunista Párt a ideje a műszaki munkálatok elző parasztokat.
vára. végzésére, de csak e hó végére
pártjait támogatják.(Ezek a pártok ed- demokrácia megdönthetetlen
A kenyérgabonával nincs baj
digi tevékenységűkkel bizonyították, Személyszerint egy üzenete van a készültek el vele. Ugylálszik a teSzőrrjcn a * iáén gabonafélékben
hogy a nemzet érdekeit szolgáljak. kommunisták részére. Milelin Nikolá- lekkönyvi hivatal sem akar küul) százalékkal tübb termeli, mint
Az ut, melyen vezetik az országot a nak A mult választások alkalmával lömb munkát végezni. Ahogyan az
tavaly.
a szláv nemzetiségek nem
kaptak
jólét felé vezet.
nemzetgyűlési
képviselőt,
Sze- ujgazdák hiába várnak a telekMiután kevés volt n vetőmag, a gazAzok a politikusok, akik kiváltak
könyvi kivonatra, ugy a házhelyrelné,
na
a
kommunisták
volnának
dák azokat a földeket vetették be főa pártból, vasfy ak'kel ellávoUigénylők is csak Ígéreteket kapazok,
akik
ezt
a
hiányosságot
pótolleg, ahol biztos volt a jó termés. Az átInliak, személy szerint politikai
nák.
nak.
lagos "hozam 8 mázsa holdanként.
kalandokba bocsátkoztak. A falu
A falu elégedett a demokráciával,
Vecsernyés Lajos ügyvezető u r
Nem maradt föld müveiellen a falugazdálkodói pedig féltik az orszábizik a nemzet taípraállásában és nyilván ráér, nem fontos neki a
ban, ennek ellenére mégis sok helyen
gol az ilyen emberektől.
felismerte az MKP országépitő és kisemberek földje.
üres a föld. Hiába vetettek, nagy volt
öröm hallgatni a gazdálkodókat. nemzelvédő szerepét.
a szárazság, nem kelt ki a mag.
Szomorú, hogy akádt szegedi uiság, amely még alátámasztotta VeA szőregi állatállomány is kielégítően fejlődik. A gazdák vélemécsernyés u r csendes szabotázsát.
nye szerint dlsznéilian nemcsak
Ez az újság
eltanácsolta az
elérték a liáhoruclőtli számot,
UFOSz-t ósomogyitolepi szervezehan?in az! messze (ul s haladták.
tének megalakításától, mert az ala^ kukorica azonban nem sok Jóval
pilók azt a célt tűzték ki magukbiztat és félő, hogy nem lesz lakarnak, hogy harcolni fognak a házmány mellyel felhizlalják az ái lat- Hogyan próbálják még mindig kijátszani az 1946. évi V. törvénycikket? helyigénylők érdekeiért. «\ szeállományt.
gény embereknek nincs
pénzük
Érdeklődünk a feketepiac
ber tudja, sőt a (törvényitis kimond- megvásárolni a telket» irta szegedi
után. 1. A lényűllás
Van-e kereslet búzában es nua feja. Vecsernyés ur ezzel a csavaA tényállás a következő: Kőz- ros törvénymagyarázásával túltett laptársunk. Az ósomogyilelepi házkete ára. Örömmel újságolják informátoraink, amilyen nagy volt tava>y ni ovszky Dezső népclleues szegedi jónéhány — hozzá hasonló, a föld- helyigénylők valószínűleg jobban
tudjdák, hogy mire van pénzük.
búzával a feketezés, annyira jelenték- földbirtokos nyugatra
menekült.
telen ma Mendebába Öbrúa öröm- Még most is ott van. Földjét kiosz- birtokosok érdekében ügyeskedő Ezek a dolgozók lakbérfizetés hemel újságolja, hogy a Magyar Kom- tották. Felesége hiába mozgatott karlársán is. Éppen ezért ebből az lyett szivesebben törlesztenék a kikövetkezik, hogy Vecsernyés ur- osztott házhely bérét. A Szegedr temunista Párt akciójának a beszolgáltatás eltörlésére milyen messzire ki- meg minden követ: nem kaphatja nák nincs semmi helye a szegedi rületén kiosztott több ezer holdható kedvező hatása van. Megvannak vissza a földet, mert az 1916. évi Földhivatalban. A leghatározottabelégedve és örülnek a 80 forintos bú- V. tc. szigorúan megtilt minden ban köveleljük, hogy Vecsernyés ból kell, hogy jusson néhányPnégyszögöl a munkásoknak is.
zaárnak. Most. már csak az iparcik- földvisszavélelt. Mit tud ilyen esetkek árainak letörését várják türelmet- ben egy földhivatali ügyvezető csilenül.
nálni, aki szivén viseli a volt uri E z e r f a l u l
l á f o g a t o t i
r e n d s z e r e s e n
birtokos sorsát? Azt hinnénk, semDeszhen
mit. Amint látni fogjuk, mégis tud
fill meg a kocsink legközelebb. A ter- valamit.
méskilátások ill is ugyan olyan bizta- 2. így is lehel magyarázni a lőrtóak, mint Szőregen.' A gazdasági
Vidéki kommunista falujárók értekezlete
helyzet megvitatásánál megcmiilik a vényi — mondja az ügyvezető
(Budapesti tudósilónk telefonje- eddigiek során 10 ezer falujáró
gazdák a párisi értekezletet. Majdnem
A szegedi Földhivatal ügyvezeegyhangúan állapítják meg, hogy a tője 10.213/1917. szám alatti határo- lenlése.) A vidéki kommunista fa- ezer faluba járt el rendszeresen.
kormányzat bölcs állásfoglalásával zatával a kiosztott birtok minden lujárók szombaton értekezletet tar- Iskolák templomok százait hozmeg vannak elégedve, hogy nem' küld- élő és holt felszerelését-visszaadni tottak Budapesten. Losonczi Géza ták helyre, ekéket, gazdasági szertük el képviselőinket Parisba. Szeelvtárs tartott politikai beszámolót számokat javítottak meg. Elmonnesi Sándor gazdálkodó megállapítja, rendelte a még nyugaton lévő föld- és i ámuiaiolt a falujárók munkájá- dotta a továbbiakban, hogy egyhogy külföldi ösztönzés nélkül ké- birtokos feleségének.
Indokolás: a földet ugyan nem nak fontosságára a parasztság ér- re több a falujárók közötflaz értelszítettük cl 8 éves tervünket.
misegi is és a földmunkás,
lehet visszaadni, mert erre törvény dekében.
Ila
kapunk
külföldi
kölcsönt
Az országos falujáró bizollságneA két nagy tetszéssel fogadolt
van.
de
a
törvényben
nincs
benne,
ürömmel üdvözölné, de függetszámos hozzászólás kövében
Szikra
Sándor
elvtárs
szóelőadást
hogy a fölszerelést nem lehet viszIcnségünkel seinilyen
kölcsön
ssaadni. így a szegedi Földhivatal lalt fel. Beszámolt róla., hogy az vetlc. •
kedvéért sem adjuk lel.
Szepesi szavai nyomán állüzesednek ügyvezetőié, Vecsernyés Lajos ur
a szavak. Megélénkül a beszélgetés. 3. Miről van szó?
Egyetlen ember sem akad, aki nem
Arról, hogy 19 ujbirtokos életleragaszkodna függetlenségünkhöz. Kivétel nélkül mulatnak rá az eddig hetőségét akarja elvágni ezzel az
elért eredményekre. Az egyik magát intézkedéssel a földhivatali ügyvemeg nem nevezni akaró gazda véle- zető ur. Mert felszerelés nélkül
ményét valamennyien elfogadták:
nem lehet gazdálkodni. A népel«Sokkal korábban oldjuk meg valénes földbirtokos feleségének ninlamennyi gazdasági problémáncsen földje, legyen legalább fel;
Vasárnap esíe ujabb hadifogo ^ s z e r e l v é n y futott be
kat, ha szabadok és fUggclIenek
szerelése, az ujbirtokosoknak van
Debrecenbe
maradunk.»
földje, minek még felszerelés is
Vásárnap
este
8
őrakör
megérAz alábbi hadifoglyok a szov— vélekedik Vecsernyés ügyvezeUjszentiván
kezem; a Szovjetunióból a 26-ik ha-> jetuniói fogolytáborokból azt üzető ur.
difogolyszerelvény, amellyel 1709
a legközelebbi állomás. A késő dél- 4. Mi kövelkczik ebből?
személy érkezett a máramarosszi- nik hozzátartozóiknak, hogy vautáni órákban érkeztünk meg. A .legKell-e bizonyítanunk, hogy Ve- geli gyújtőtáborból. A csoportban lószínűleg rövidesen liazainditják
több gazda' már odahaza van. "Etetni
keit az állatállományt. Ujszentiván csernyés ügyvezető urnák nincs 163 tiszthelyettes, 108 tiszt, 936 le- őket.
a Maros-Tisza háromszögben a hábo- igaza, hogy a felszerelés a földdel génységi állományú és 32 n ő érke7118/25. fogolytábor: Draskovics
rú folyamán sixeresen védte meg ér- együtt jár? EzL mindden józan ern- zett. A vasárnap esti csoporttal Lajos Szeged, Nyil-u. 6. 7145/1:
dekeinket. Az állatállománya leggazérkezett 195 polgári személy is. Rácz István
Hódmezővásárhely,
dagabb az eddig látogatott községek
Eddig 36.198 személy érkezeit visz- Csurí Pál Szeged, Paprika-utca 45.
közül, örömmel (közlik a gazdák, hogy
sza Magyarországra junius 3-tól 318/3: Polgár Bálint KiskirályságUjszenlivánon már van .tervgazdakezdődően.
lanya. A moszkvai 15 lágerből:
ság!. Kérdésünkre eíinondják, hogy
nagyon sokan kötöttek termelési szerAz MKP utján üzenikí a'követke- Koszka József Pitvaros. Az 504.
ződéseket gyárakkal. Ujszentiván földzők, hogy egészségesen megérkez- táborból üzennek: Várnai József
je kiválóan alkalmas kertinövények
tek Magyarországra.
Hamarosan családjának Sándorfalva, Nagy MiR
termelésére. így a konzervgyárak elitthon iesznek: Kalmár
Antal, hály családjának Sándorfalva, Kosőrendű terményekéi kapnak a közSzabó Balancs József, Kupecz Já- csis András családjának Deszk-taségből. így a termelés nem ötletszerű,
nos, Szirovicza Dezső, Szjcm Já- nya 99., Koczka Ferenc családjáhanem értékes láncszem az országos
termelésben. Joé Ferenc elmondja, irodagép Vállalat, Szíchenyl-té*» nos, Kek Ilona, Hegedűs Mihály, nak Szőreg-Ujvilág 539., Lábán JóTelefon 6—41.
ördögh Sándor, Buip Klára, Kéri , zsef Börcsök Jánosnénak Szeged.
József, Bálint István, Ruip Ferenc, ' Szilágyi-utca. Különböző táborokKondán József, Németh
József. éból üzennek: Tóth Isiván (144/6009)
Nógrádi János, Deák Péter.
; .feleségének Kiskunfélegyháza, Martus István (144/9) feleségének KisAz
MKP
Belváros
II.
szervezete
étterem és k á v é h á z kerthelyiségében
a R A F F A Y
telek, .Gimesi Jenő (7148/5) hozzáa Kárász-utca 6. szám alatt értesíti
Aiföüdy Rózsa és Hajdú Margó énekel C i t y j a Z 3 Solti Mihály hozzátartozóit, hogy tartozóinak Szeged, Pintér István
(148/16) feleségének Kiskunfélegyhamarosan megérkezik Márama- háza.
Z á r ó r a 4 órakor
rosszigetről.

A
gazdatársadalom
megelégedett
a

Uj „törvényt"
alhoí
a szegedi földhivatal ügyvezetője

10

ezer kommunista falujáró

A DELM AGYARORSZÁG
HADIFOGOLYSZOLGALATA

írógépel, számológépe!
legmagasabb ££2roio*
I

Kellemes nyári esték

Kedd, 1947 julius 15.
Az

MKP

• •••> r
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segítségével
r

sonlcs-ufcai általános iskola

aa

Unaepu
Fél évvel ezelőlt belört ablakok
tátongtak, kopott, piszkos falak
gondozatlan folyosók fogadták a
látogatót a Dugonics-utcai volt leánypolgári, ma pedig általános iskola épületébén. A tanulók nem
is jártak ebbe az iskolába, hanem
szűkös keretek között az ítélőtábla épületében tartották meg számukra áz órákat. Ezzel szemben
ma szépen kifestett, tiszta egészséges padokkal berendezett tantermek, szépen kitakarított folyosók,
beüvegezett, lemosott ablakok mutatják, hogy újjáépítésünk ezen a
szakaszon is eredményes volt. Nagy
része van ebben annak, hogy a
Délmagyarország már hónapokkal
ezelőtt felemelte szavát az iskola
rendbehozása érdekében, legutóbb
pedig a Magyar Kommunista Párt
k őzben j á rására
kul tus zm inisz térium által kiutalt összegen tulmég
ötezer forint segítséget kapott.

tásába. Különösen nagy buzgalommal és önzetlen munkával dolgozott Molnár Mihály a bőrgyár kocsisa.

A tiszta tantermekben
szorgalmas munka folyik

folyt összeg, részben pedig az 'iskola megsegítésére fordítják. A legutóbbi
budapesti tanügyi kiállításon szép munkájukért egy rokkát nyertek és dicséretben részekültek. Még pyáron is dolgoznak
a kislányok nagy szorgalommal,
mert a Diákkaptár Központ rendelt zsákokat tőlük.
Újjáépítés, munka,, rend, tisztaság képe látszik mindenfelé az iskolán. Reméljük, hogy
mindez
ujabb eredmények eléréséhez vezet. Ez az iskola egyébként Felsőváros egyetlen általános állami iskolája, igy megérdemelné, hogy az
uj tanévben alsó tagozatát is egyenlő elosztással jobban benépesítsék
a felettes hatóságok. Amikor elbucsuzunk az igazgatónőtől még utánunk szól:
— Megírhatja, hogy az enésű tantestületet örömmel töltötte el dk az
ujabb segítség és erőteljes lökést
adott további munkánkhoz.
Hisszük, hogy igy lesz és mii is
őrömmel láttuk, hogy az M K P akciója nem érdemtelen helyre jutott.

hozhatnak. Ahol a teljes érésben levő
csövek mellett levélzet egyáltalán nem
maradt, ott a száraknak csövestől
történő mielőbbi levágása, feltépése
vagy felszecskázása és íelctetése vagy
venneléso célszerű.
A korai fajtájú napraforgó magtermése a jégverés időpontjában már
közel állt az éréshez. Ezek jégösszeverte tányérjait legjobb a csövön beérni vagy száradni hagyni, még akkor is, ha a jég a napraforgó egészí
levélzctét elpusztította.
A hullott és a fáján jégverte gyümölcsöt legcélszerűbb konzervgyárban értékesíteni, aszalni, vagy cefrézití.
Gyümiitesfáfí
ágja uralt sérüléseit
gondosan figyeljük és azok jégverés
utáni kezelésére ősszel a kertészeti
felügyelőségtől kérjünk szaktanácsot.
A károsult szőtök további kezelésére pedig a helybeli szőlészeti és
borászati felügyelőség adhat hasznos
útbaigazítást.

Hatalmas munkát végeztek az iskola helyreállításáért, de meg is
volt az eredmény. Ma már fertőtlenített, háromszor is feslett tantermek állnak a tanulók rendelkezésére ésl a szeriári holmiWiis használható állapotban vannak. Megtekintettük az iskola saját szövőmühelyét is, amelyben a diákkaptár
mozgalom utján maguk a kislányok dolgoznak. Éppen egy liz éves
Az i f i ? k ö z b e n j á r á s á r a
kislány: Renkó Matild1 ült a szövőszék mellett az iskola legfiatalabb
I n g y e n
o l i j á k
b e
kis »munkása«. A két szövőszékes
a szegedi g y e r m e k e k e i
műhelyt egyébként Benkóczy Rózsa tanárnő vezeti és jelenleg lenJelenteltük, hogy a paralizismegből készítenek szalmazsákokat, abbelegedé* egyre kevesebb lesz a városban. Af MKP nagyszegedi szerHálásak az Iskola tanárai lakra való vászont, konyharuhát,
vezete ennek ellenére szükségesnek'
piaci táskákat és egyéb hasznos
tartotta, hogy a tisztifőorvosi hivaa z MKP-nak
apróságot. Ezeket azulán eladják
talban közbenjárjon azoknak a szüés részben a tanulóké lesz a belőknek éraekében, akik a gyermeküMészáros Júliával az iskola tevéket be akarják oltatni a paralizis elkeny igazgatónőjével
látogatjuk
len, de az futásra pénzük nincsensorra a tantermeket. Boldog örömFelhívás Szeged gazdatársadalmához
Az MKP közbenjárására a tisztifőormel magyarázza, milyen nagyjevosi hivatal a közeljövőben elkezdi
1
lentőségű az iskola és ai gyermekek
Folyó hó 9-én, szerdán este Sze- duljon és erőteljesen fejlődhessen.
az ingyenes oltásokat.
szempontjából egyaránt, hogy is- ged város halárában évtizedek óta
Az indájától és levé/getótől megmét régi helyén, arra alkalmas nem tapasztalt óriási erejű, jégesővel fosztott bnrganya további növekedépárosult orkán lombolt és a mezőgaz- sére számítani már nem lehet, az
épületben folyhat a tanítás.
— Igazán hálás köszönetemet fe- dasági épületeken kivül a gazdasági ilyen burgonyatáblán csak a gumók
növényekben tettemes károkat oko- felszedése jöhet számba, mielőtt azok
jezem ki — fordult felénk — dr. zott.
a munkás— paraszt—
a forró talajban megfőnének vagy
Zöldi Sándor képviselő urnák és
A vihar és jég Fehértó, Felsőköz- megsülnének.
értelmiségi összefogás
rajta keresztül a Magyar Kommu- pont, Szaíymaz, Baktó, SzentmihályA jégverte paprikánál gondosan
nista Pártnak nemcsak a magam, telek, Röszke, Szeged város belterü- megfontolandó,
jegyében
hogy abból, hosszú
de az egész tanári testület nevé- lete és Alsókőzpont határában mint- őszt feltételezve, lehet-e még legAz Ady-téri egyetem nagytermében, hogy segítségünkre siettek. egy -'40.000 kat. hold területen 10— alább részbeni termésre számítani.
ben,—
ahol máskor, tudósjprofesalOOdg
terjedő,
átlagosan
60
százaléNagyon megható, hogy ilyen fiAhol a levélzet egy része ós a földgyelemmel vannak az iskola iránt kos Jkárt okozott. A szegedi állami feletti rügyek részben épek marad- szorok tartanak előadást irodagazdasági felügyelőség,
növényterlomról, művészetről, — ott pénteés a párt érdeklődése valóban ko- mesztési kísérleti intézet és a "köz- tak, olt a jégesővel lehullott csaken este csizmás
fiatalemberek,
padék
hatásara
gyors
sarjadzásra
és
moly országépitő munkát jelent.
ellátási felügyelőség vezetőinek hely- még egynegyed termés beérésére egyszerű ízléssel öltözött lányok
színi tapasztalatai szerint a jég küA tanulók és a szülök is lönösen a még lábon álló zabban, ku- hosszú ősz esetén számítani lehet. mutatták meg a gyakorlatban, hogy
Az ilyen paprikának sürgős kapá- mit jelent az igazi művészet:,.a nép
koricában napraforgóban, burgonyá- lása szükséges a nedvesség megőrsegítettek
ban, répában, paprikában, maglucer- zése és a gyökérzet fevegőzése szem- művészete, a magyar nép dallamElmondja még ezután Mészáros nában, lenben, kenderben, szőlőben pontjából. Ahol a paprikának csak és drámaalkotó ereje. A Munkás
igazgatónő, hogy annakidején a be- és gyümölcsösökben okozott óriási ká- puszla szárcsonkjai maradtak meg és Kultur Szövetség és( a szegedi szaa földfeletti rfigyeket is szétzúzta badművelődési felügyelőség renderendezés 60 százalékát sikerült át- rokat.
színjátszó
A szakértők megállapítása szerint vagy agyonverte a jég, ott sarjadzás zésében az egyetemi
vinni a tábla épületébe ési igy most
gyöa régi helyen megfelelő felszere- igen sok táblában a kultúrnövény tel- már csak a földalattitól indulhatna munkaközösség jiépi estje
nyörködtette
két
órán
keresztül
a
jesen
tönkrement,
úgyhogy
csak
a
meg
és
ez
esetben
a
késői
időpontra
léssel indulhatott ismét a tanítás.
Egymást
való tekintettel értékesíthető ter- nagyszámú közönséget.
Nagy szeretettel meséli, hogy ma- csonkok merednek az égnek.
A borsónegyságtóllyuktojásnagysá- mésre már nem lehet számítani. Az váltották a szebbnél-szebb népdaguk a kislányok is önkéntesen begig
váltakozó és sűrű tömegben hulló ilyen paprikának kiszántása és utó' lok, a magyar nép örömét-bánatát
kapcsolódlak a visszahurcolkodás jégeső
lyek 3zám
3zámára előkészítése in- elénk táró balladák, a legkitűnőbb
Szeged már eddig is, az aszály- vetemények
munkájába, sőt még a táblaépület tól igen nagy kárt szenvedett újon- dokolt.
baletthez hasonlítható népi táncok,
kitakarítására ís vállalkoztak.
nan földbözjuttatottjai, parasztjai és
A fenkarícátíban a szakértői bizott- a gazdag ötlet/i mesejátékok. A
kisgazdái
termését
lette
tönkre.
ság a kártétel különböző fokozatait
— Becsülettel kell elhagyni azt
Az orkán nem csupán a lábonálló észlelte. A fiatalabb korú, fejletle- megjelentek valamennyien önfeleda helyet, amely annyi ideig hajléhanem még az asztagba nebb kukoricák a jégtől aránylag ke- ten tapsoltak minden egyes műkot adott, — mondották —i_a kislá- vetésekben,
nem rakott és keresztekben álló ter- vesebbet szenvedtek és n a g y o b b ujra- sorszámnak és éreztük, hogy a gyönyok is nekigyürkőzve takarították ményekben is óriási károkat lett, fejlődőképességük maradt. Ezek gon- nyörködtetésen tul többet is jeaz épületet.
mert azokat széjjeldobálva saószoro- dos és sürgős" kapálásával még tűr- lentett ez a népi est. A munkásság,
hető termés érhető el. A már csö- parasztság, értelmiség találkozása
Az iskola rendbehozásánál a szü- san kicsépelte.
A porig sujtott gazdatársadalom vet fejlesztett, fejlettebb kukoricák, volt ez, mert értelmiségi fiatalok
lők is segítségre voltak. Adományokból 500 forint futott be. ezen- megsegítése érdekében a helyi ha- ha azok levéízetet a jég csak fel- adtak parasztkultúrát, a munkástóságok mindent elkövetnek. Szeged hasogatta, de nem tördelte le tőből, ság rendezésében és a minden tárkívül 25 szülő önkéntes munkával város
főispánjának, polgármesterének, a megmaradt levélnyelek és levélvállalkozott a takarításra.
gazdasági ügyosztályának, pénzügy- lapok áthasonitó működése folytán sadalmi rétegből kikerülő közön— Köszönetet kell mondanom a igazgatóságának és közellátási fel- még szorult, de beérett csőtermést ség egyöntetű tetszése mellett.
város vezetőségének is, — teszi ügyelőségének segilő támogatása köházzá Mészáros igazgatónő—, hogy vetkeztében minden intézkedés megtétetelt és remény van ahhoz, hogy
a szemetet idejében eltakariltalta. az azonnali közbenjárásra a földműIgen hálásak vagyunk Bitó Zol- velésügyi kormányzat köles-, mohartánnak és a Magyar Kommunista és kukoricavetőmag kiosztásban réPárt
felsővárosi
csoportjának, szesiti az arra rászorult kisembereakiknek segítsége és közbenjárása ket.
révén az Orion bőrgyár is bekapA jég- és viharkárt szenvedett gazcsolódott a több kocsira való tör- dasági növények felhasználása érdemelék és szeméthulladék eltávolí- kében a kisérletügyi intézet vezetősége és a gazdasági felügyelőség az
alábbiakra hívja fel a gazdatársadaB e f ő t t e s és uborkásüveg lom figyelmét.
Kívánatos, hogy a gazdatársadalom
A N I K vállalatoknál visszamaradt legkülönfélébb
megérkezett
a tarlókat mielőbb szántsa fel ós
gyártási haszon-vasanyagok, lemezek, lemezhula köles-, mohar- és kukoricavetéshez a talajt készítse elő. Ez nem
l a d é k o k , r u d a n y a g o k , stb. csavarok, szegecsek,
csupán azért kivánatos, hogy a tarlógolyóscsapágyak, k ü l ö n f é l e szelepek és szerelTisza La*os körút 4 5 sz. hántás előnyeit biztosítsuk, hanem
azért is célszerű, hogy a remélhevények, v i l l a m o s s á g i anyagok,
mezőgazdasági
tőleg mielőbb rendelkezésre álló veés m i n d e n n e m ű gépalkatrészek, s z e r á r u k , szertőmag földbe kerülve gyors fejlődésnek indulhasson.
s z á m o k , szerszámgépek n a g y v á l a s z t é k b a n .
Az alacsony Inoernatartóka! a lehullott nedvesség megőrzése és az
legolcsóbban
uj sarjadzás könnyebb megindulása
érdekében szintén mielőbb ajánlatos
alaposan megfogasolni.
A leveleitől megfosztott fakarmányTelefon i
200-264.
S Z E G E D
é» cukorrépatábhík lehetőleg lókapával szintén mielőbb felporhanyitanKölcsey u'ca 2, dók, hogy a nedvesség megőrzése révén a levélzet uj sarjadzasa megin-
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Nemzeti Szinház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7,
Bél 9: Hegyek hősei.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, tél 9
Kerek Ferkó. Azonkívül Mindszenti
István énekei.
Korzé Mozi: fél 5, fél 7V fél 9;
A* utca törvénye.
Múzeum: Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—/-Ifi
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-74g

Just
59.,
14.,
utca

— Időjárásjelcitlés. Várható időjárás kedd estig: Mérsékelt északnyugati, északi szél, délután felhőképződés, egy-két helyen kisebb záporeső. A hőmérséklet emelkedik.
— Emlékistentlsztelet. Lőw Immánuel, a szegedi zsidóság világh í r ű főrabbija 1944 júliusában gyülekezetétől elragadva Budapesten
befejezte életét. Megmaradt liiveinek gyülekezete a gyászos évfordulón, kedden este 8 órakor az ui
zsinagógában kegyelettel
hódol
emlékének.
— ítéletek a népbiréságon. Pfeifíer György kendergyári mlntázómeslert nem jogerősen, Nógrádi
Imre 23 éves tanyai fiatalembert,
mert az SS-kőtelékbe önként belépett, jogerősen hathavi börtönbüntetésre ítélte a népbiróság Kiss-tan'ácsa.
— Szülei sírjánál lett öngyilkos
«gy 73 éves ember. Makra János
73 éves ny. főpályamester szombaton a kora hajnali órákban leiment a pókusi temetőbe és szülei
sirjára dőlve felvágta ereit. A mentők délután találtak rá azeidős emberre, aki a sulyo vérvesztesség
ellenére is éetbenmaradt s most
a közkórházban ápolják.

x Mcfi kell hogy védte a szemét!
Vegye a 45 éves SanálMirg cégnél
napszem il vegét.

— A Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége julius 15-én délután 5
órakor székházában nőnapot renttez. Vendégeket szivesen látunk.
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M e g k e z d ő d ö t t a vasutas E B
Budapesten
Vasárnap kilenc nemzet részvételével megkezdődött a vasutas Európa bajnokság. Délután 4 órakor
az ünnepi díszbe öltözött üllőiuti
sporttelepen diszfelvonulás
volt,
mely után Kossá István, a Szakszervezeti Tanács főtitkára mondott megnyitóbeszédet. Ezután a
mérkőzések következtek:

Vasas—S/MTE 8:3 (4:1).

iTCeddl, julius 15.

Siotgátaios gyógyszertárak:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3.,
Frigves: Petőfi Sándor-sugárut
Török Márton: Csongrádl-sugárut
Selmeczi Béla: Somogyitelep IX.
1489. szám.
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Ujabb nagy siker
a z MKP muzsikáló nyári estjén
Szombaton este a kissé hűvösebb
idő ellenére is hatalmas tömeg verődött össze a Széchenyi-téren, hogy
meghallgassa a Magyar Kommunista
Párt ezidén harmadik, nagysikerű
Muzsikáló Nyári Estjét. Perjési László
iüdvőzölto a közönséget a Magyar
Kommunista Párt nagyszegedi vógretiailóbizoltsága nevében, majd egymás után léptek fel a feUIiszitelt szobor talapzatára a legkiválóbb nótaénekesek Konstantin Pista és cigányzenekarénak kitűnő kíséretében. A
Nemzeti
mmmmSzinház tagjai közül Petrovics Erzsél>et és Gyólay Viktória szerepeltek. A többi szereplőt is: Nagy
Maria rádióénekesnői és Mindszentny
István rádiöénekest, továbbá Szokolai
Oszkárt, a békéscsabai »Kisrozsdás«
létterem énekesót, Lakatos Mihályt, a
liaffay-óltereménekes-primását, Keszthelyi Károlyt, a Hágl-ólterem énekesét, Gábor Jenőnél, a kis Simkó
Terikét, Kakuk Rózsit Lőrinc Pálné
Kovács Esztert, Törköly Rózsát nagy
tapssal fogadta a közönség. A jólsikerült műsort ezúttal is Fodor Imre
rendezte.

Szafcszeruezetí hírek
A Szakszervezeti Tanács iskoláját
véezellek szövetsége ma, kedden délután 5 órakor vezetőségi ülést tart
a szakszervezeti székliázban. A szakszervezet kéri a szövetség veeatőtagjainak megjelenését.

Kedd, 1917 julius IS.

Sok szabálytalanság és kemény
játék jellemezte a mérkőzést. Egy
téves játékvezetői ítélet miatt majdnem botrány tört ki. A rendőrök
mentették meg Ravasz játékvezetőt a fürdetéstől. A mérkőzésen! helyenként megmutatkozott a Vasas
játékosok nagy kvalitása. A gólJugoszlávia—Olaszország 4:0 (0:0).
arány ennek ellenére túlzott. A
szegedi csapatból Pintér, Rakila, A kemény és gyors játékban a
Tombácz és Szaniszló nyújtottak több klasszisjátékost felvonultató
jugoszlávok győztek.
jő játékót.
Sporthírek — egy mondáiban. A
Ferencváros Prágából indült mexiSzeged bét i f j ú s á g i b a j n o k i
kói portyájára. — Zsitvay ujj ors z á m o t nyert
szágos csúcsot ugrott
rúdugrásMegérdemelt nngv érdeklődés ban, 411 centimétert. — Budapest
előzte meg az SzMTE rendezésé- atlétái 110:88 arányban győztek
ben lebonyolított középkerületi if- Belgrád ellen. — Á Dohánygyári
júsági úszóbajnokságot^ valamint a SE benevezett a DLASz-nál a keSzeged—Békéscsaba virosokközöt- rületi bajnokságba. — A köztiszti uszómérkőzőst és a vlzipólómér- tasági telep inezillábas csapatának
kőzéseket. A nagyszámú közönség
mindvégig élvezetes sportot látott.
Az ifjúsági uszóbajnokságok során P A R T H 1 R E Ü
a nagyobb felkészültséget mutató
Szabad pártnapok
szentesi úszók nyertek
legtöbb
bajnokságot. A győztesek a követjulius 15—21-ig
kezők voltak: 100 női mell: Ti- Kedden, 15-én:
móthy (Szentes). 100 női gyors:
Közúti hid fél 6 éra: Előadó: Dr.
Timóthv (Szentes). 3x100 m. veZöld Sándor.
gyes váltó: Szentes. 100 m.fnői hát:
Rendőrlanoszlály d. u. 4 óra. ElőJ
adó: Tombácz Imre.
Kovács (Szentes). A férfiszámok
Vasút (forgalom) d. u. fél 6 óra:
ban győztek: 400 m. ifjú gyors: 1.
Előudó: Perjési László.
Frank (SzMTE) 5.44.6, 3x10 m.
gyors váltó: Szentes 3.31.8. 200 Szerdán, 16-án:
Belváros I. d. u. 7 óra. Előadó:
m. mell: Zsoldos (Szentes) 3.11.8,
Farkas István.
3x100 ni. vegyes váltó: 1. SzMTE
Belváros II. d. u. 7 óra. Előadó:
4.12.2. Végeredményben Szentes 6,
Havaleez Isivánné.
Szeged 2, Békéscsaba 1 bajnokRókus d. u. 7 óra. Előadó: Berár
Demeter.
ságot nyert. A Szeged—Békéscsaba
Mórafáros d. u. 7 óra. Előadó:
városokközőttt i úszóversenyt
az
Tombácz Imre.
SzMTE nyerte meg.
Felsőváros d. u. 7 óra. Előadó:
Korek József.
Vízipóló: Szentes—Orosháza 5:1
Alsóváros d. u. 7 óra. Előadó:
(2:1). A kerületi bajnoki vizilabdr. Zöld Sándor.
damérkőzésen megérdemelten győösomogvitelep d. u. 7 óra Előadó:
zött n szentesi együttes.
Kővi Béla.
Uj somogyitelep d. u. 7 óra. Előadó: Perjési László.
B. MÁV—SzMTE II. 3:1 (2:0).
Újszeged d. u. 7 óra. Előadó: Erdős János.
Erősen tartalékos csapattal állt
Egyelem d. u. 7 óra.
Előadó:
ki a szegedi munkáscsapat máKoncz
László.
sodik garnitúrája. Igy a békéscsaNyugdijasok d. u. 4 óra. Előadó:
baiak eblien az arányban megérMárki Andrást
demelték a győzelmet.
Szegedi xendergyár d. u. 2 óra:
Előadó: Berár Demeter1)
Szegedi rendőrök—Vidéki főkaCsütörtökön,
17-én:
pitányság 2:0 (1:0). A rendőrkuVáros
d.
u.
7 óra. Előadó: Bepában szép játékkal megérdemelrár Demeter.
ten győztek a szegedi rendőrök.
Dohánygyár d. u. 4 óra. Előadó:
Kövi Béla.
Románia—Ausztria 4:2 (2:1). Az
Rendőrség d. u. fél 5 órakor szaötletesen és sportszerűen játszó robad pártnap. Előadó: dr. Gál T.
mánok megérdemelt
győzelmet
Kolrólclep d. u. 3 óra. Előadó:
arattak.
Erdős János.
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VARRÓNŐ házakhoz megy, mindenféle ruhavarrást vállal, konfecióst is,
ugyanott mosást vállalnak. Tömörkény-utca 8.
TUCATOS és páros munkát készítek
és megvárható .Izsák Ábrahám cipőfelsőrészkészitőraesler, Szeged, Margit-utca 10.. I. emelet 2.
ELMENNEK liázveze tűnőnek, gazdasszonynak tanyára, vidékre. Baricsáné, Somogyi-utca 9., az advarban
balra.
MOSÁST vállalok olcsón és szépen
lakásomon. Cim: ösz-utca 11., Bur unkainé.
HÁZTARTASI alkalmazottnak elmennék. Ajánlatot »Menekült« jeligére
NEMI üzleti gyakorlattal rendelkező
idszolgálóloáhyt keresek 10 napi kisegítésre. Jelige »Kisegítői.
FAVÁGÁST vállalok. Sonkolyos Emiiné motoros lüzifavágó, Brüsszeli-krt.
11. szám.
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EEREI irhabunda magas alakra olcsón eladó. Cini a kiadóban.
HÓDFARKÚ cserép és dudacserép
minden mennyiségben kapható. Németh építési anyagkereskedés, Petőfi Sándor-sugárul 55.
JÓKAIIBAN levő bád*og fürdőkád alkalmi áron eladó. Vásárhelyi-sugárul
32. szám.
ELADÓ orvosi inülőszék, zeneszekrény üzemképes ráíüóval, tiszta rekamié és rekamiéváz. Somogyilelep
II. utca "21.
ELADÓK: keményfaágy, éjjeliszekrény, horgonyzott üst, fakarnis. Szt.
Miklós-utca 12.
KÉZZEL hajtható automata kártoló
háromszálas előfonóval olcsón eladó.
Polgár-utca 11., paplanüzem.
DARABOS és oltott mész .minden
mennyiségben Párisi-körut 24., építési anyagkereskedésben.
3 f 1-cs prima szuper alkalmi áron.
Gyermekkocsik, kisebb rádiók. Amalőrbolt, Dáni-utca.
FEHÉR garderobszekrény eladó. Singer férfivarrógép szabófelszereléssel
bérbeadó. Szt. Miklós-utca 10. szám.
Kövi.

vendége, a budapesti Fáskőr FG
nem érkezett meg vasárnap Szegedre. — A Budapest—Belgrád városokközötti atlétikai viadalon Német 55.-71 m.-es diszkószvelóst produkált, dobása ui országos csúcs.
— Deák II., a győri ETO csatára,
ősztől a Ferencváros játékos*.

BÚTORT
Készen legolcsóbban vásárolhat vagy rendelhet
lősség mellett.

Kakmzfi
m ü asztalosnál.
Kossuth Lajos s.-ut &.
Megrongált bútorok*! *
olcsóbban jarilok.

Belvárosi
e g y s z o b a - k o n y h á s
összkomfortos lakásomat elcserélném,
belvárosi hasonló kétszobás komfortos
lakásra — Címet a kiadóba kérek.
III. honvédkerület d. u. 7 ára.
Előadó: Dénes Leó.
Pénteken, 18-án:
Gázgyár d. u. 3 óra. Előadó: B»rek

József.

Vizmütelep d. u. fél 2 óra. Előadó:
dr. Zöld Sándor.
Lemezgyár d. u. 2 óra. Előadó:
Szilágyi András.
Józseftelep d. u. 7 óra: Előtold:
Barcza János.
Szombaton, 19-én:
Szőreg d. u. 7 óra. Előadó: Koviia.
Uvé. d. u. 1 óra. Előadó: P«jési László.
Vasárnap, 20-án:
Kecskéslelep d. u. 3 óra. EÜŰKIó:
Cavlik Ferenc.
Kiskundorozsma d. e. 11 óra. M5adó: Tombácz Imre.
Hétfőn, 21-én:
Postások d. u. 5 óra. Előadó: Iferek József.
Ma este fél 6 órakor a kerületi
titkárok értekezletet tartanak Arnny
János-utea 2. szám alatt.
Ezen a héten az MKP kerületi szervezeteiben mindenütt
taggyűléseket
larlanax központi előadók részvételével. A taggyűlések fontos tárgysorozatára vaíió tekintettel ezúton is felhívjuk az MKP tagjainak figyelmét,
hogy mindenki tartsa kötelességének
a taggyűléseken való megjelenést
Pénteken, 18-án este 6 órai kezdettel a szegedi Dohánygyár kultúrtermében az összes falujáró részérő
falujáró-értekezlelet rendeznek. A
megjelenés kötelező.
A felsővárosi pártszervezet lfli-én.
szerdán este megtartásra kerülő taggyűlésén Boros László, a Szovjetunióból legutóbb hazatért hadifogoly
élményeiről tart előadást. Mindenkit
szivesen fát a pártszervezet vgaotősége.
; t ,
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SZÉP 4 szoba-hallos magánházat nagy
veteményes kerttel Nagykörúton belül
elcserélném
belvárosi
földszintes,
vagy elsőemeleti, négy vagy kétszobás lakásért. Esetleg "bérbeadó. Cim
a kiadóban.
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KOMBINÁLTSZEKRENY,
rekamié,
hálószobák, meglepő ofcsón,
amig
ezen készletek tartanak. Spitzer Sándor asztalosnál, Margit-utca 12.
Dr. Bertalan mérnök cyániroda. Hivatalos árak Maros-utca 15., vagy Kertész borbély, Kelemen-utca.
HÁZIAS leány megismerkedne 30
45 óves férfivel házasság céljából.
Jelige »Kölcsönös szeretete.
SCIIAUER kölcsönkönyvtárból olcsón,
jól szórakozhat! Pallávicini-utca, autóbusz megá 11 ónáI.

Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LÁSZLÓ.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLé.
Kiadja:
A D A S-V É T E L
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
RELYEGGYUJTEMENYT,
tömegbéTelefon: 193 és 103, nyomdai soarlyeget veszex. Árjegyzék a kirakatban,
koszlőség este 8 órától: 073.
LAKÁS
l alus bélyegüziet, Iskola-utca 29. folviadóliivalal: Kárász-utoa 6.
gadalmi templomnál.
TELEFON: 325.
ALIG használt szövőgép alkalmi áron IEGYSZOBA, mellékhelyiséges lakás
eladó. Maros-utca 13.
A HÍRLAPKIADÓ KFT NTOMASA.
I bútorral .átadó. Cim a kiadóban.
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