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Balkán nem lesz többé Európa puskaporos hordója
Rendezték
Teguapi számunkban beszámol lünk
a romániai Maniu-féle összeesküvés
leleplezéséről. A bukaresti rádió foglalkozva a letartóztatott nemzeti parasztpárti képviselőkkel megállapítja,
ti agy a román nép, a demokratikus
Románia tisztában van azzal, milyen
végzetes cselszövényt akarlak előkészíteni a román demokrácia megdöntésére. Céljukat külföldi segítséggel
akarták megvalósítani és a külföldi
urak utasítására cselekedtek. Bűnös
voltukat súlyosbítja az a tény, hogy
éppen most folytatlak aknamunkát,
amikor az egész román «nép megfeszített erővel dolgozik a háborusujtotta
•ország újjáépítésén. De a válasz nem
késelt és a bűnös kísérletet csirájában elfojtották. Az uj, demokratikus
Románia elsöpri a demokrácia ellenségeit.
Az összeesküvés
leleplezésének
liire Groza miniszterelnököt Szófiában érte, aki a kormányküldöttség
tagjaival együtt bolgár-román kereskedelmi és politikai
tárgyalásokat
folytatott.
A tárgyalásokról szóló hivatalos
közlemények beszámolnak arról, hogy
Szófiálxm megvizsgálták a két ország
közötti összes
. . .területi
. .
. . . . . .és
c kérdéseket
azokat rendeztek is SzaMlyozták a
Dunáii torLénő szállítások kérdését és
megtárevalták
ország KOZOIU
megi. rgyaiiJK a
a két
Kti ország
baráti és kölcsönös segitésnyujtási
egyezmény módozatait. Megállapítják,
hogy a két kormány közös akaratából a Dunán verendő hid jelképe áz
örök barátságnak. A Balkán nem lesz
többé Európa puskaporos hordója.

a román-bolgár

sut veszi a brit államszövetségnek azt
a kijelentését, Iiogy a japán béketárgyalások kezdetere javasolt időpont, augusztus 19-e nem alkalmas
és ezért hajlandó Washington a tárgyalást szeptemberre elhalasztani.

Ujabb kísérlet a nyugati tömb
megalakítására
A moszkvai rádió j>árizsi jelentése
szerint az európai különszervezet
szakbizottságában észrevehetően ki-

területi

kérdéseket

tűnt az angolok és franciák vezető
szerepe. Az angol és francia irányítás arra való, hogy az Egyesült Államok szájaizének megfelelő határozatokat készítsen elő. Miközben a kis
államok küldöttségei amerikai segítségről beszélnek, a zárt ajtók mögött
tulajdonképpen Nyugateurópa gazdasági és politikai átépítésének vagyis a
nyugati tömbnek á tervét dolgozzák
Iki és előkészítik a talajt az Egyesült
Államok európai gazdasági és politikai
terjeszkedéséhez.

A minisztertanács
elfog adta
avagyondézsma
rendelettervezetét
D í j a z á s t Kapnak a v á l a s z t á s i funkciói v é g z ő
(Budapest, julius 17.) A kormány
tagjai csütörtökön délelőtt Dinnyés
Lajos miniszterelnök elnöklésével
minisztertanácsol tartottak.
A belügyminiszter előterjesztésére a minisztertanács hozzájárult a
választásokkal kapcsolatosan funkciót végzó személyek napidijainak
megállapításához.
A minisztertanács a pénzügyminiszter előterjesztésében ismételten
tárgyalta a vagyondézsmai és a va^ ^ s z a p o r u l a t i dézsma rendelet?- _ . v.
, . , . „ „ . . ,„ . , „ •
tervezetét,
amelyet
módosi
,
,
i f r t íkisebb
T 0 ,i n ,t Az egyes
tásokkal elvben 0elfogadott.
részletkérdéseket az érdekelt tárcákkal tisztázzák.

személyek

tesitésérc vonatkozó rendelettervezetet, amely lényegében az iparosoktatás elavult részeinek átszervezésére és felfrissítésére szolgál.
A kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter előterjesztésére elfogadta a minisztertanács az angol-magyar lízetési megállapodást,
amelynek megkötésére ez év végén Londonba utazó kereskedelmi delegáció kapott
felhatalmazást.
Ugyancsak elfogadta a minisztertanács azt a rendelettervezetet,
amely egyes vámtételek módosítására vonatkozik és vámmenlességet
biztosit szárított tésztanemüekreés
boraxra. Az előbbi különösen az
üzemi dolgozók ellátásának biztosítását célozza, az uíóbbi pedig ipari feldolgozásra, igy zománc gyártására vonatkozik. Bizonyos gyógyszerekben belföldön ez időszerint
is mutatkozó hiány enyhítésére ez
év végéig egves gyógyszeralapanyagok külföldről való
behozatalát
ugyancsak vámmentesitik. .

Á pénzügyminiszter előterjesztése alapján a szeszesital forgalmi
illetékéből eredő bevételek megoszSzeptemberben kezdik el lása tekintetében akként rendelkezett, hogy 1947 julius 1-től 60 száa j a p á n béketárgyalásokat zalékot engednek ál azoknak á közAz Egjesült Államok augusztus hó- ségeknek, amelyeknek területén az
napban a Japánnal való békeszerző- adófizetők telephelyei vannak.
dés megkötését tervezték. Az USA
A cipőellátás sürgős szükségleteikülügyminisztériuma már értesítette is
az érdekelt államokat, köztük Anglia, nek kielégítésére kivételesen hozSzovjetunió, Franciaország, Kína, Ka- zájárult a minisztertanács ahhoz,
nada, India, Ausztrália, Hollandia hogy az ez év augusztus 15-ig beképviselőit. A békeszerződést letár- hozandó 400.000 pár íexlil felsőgyaló értekezlet összehívását augusz- résszel készült cipő vámmentesen
'tus 19-ére javasolták.
kezeltessék.
Az angolok az amerikai javaslat
A kenyér melleit egyik legfontosabb
Áz iparügyi miniszter előterjesz- közszükségleti cikkünk a burgonya.
.időpontját alkalmatlannak minősítette,
tz Egyesűit Államok külügyminisz- tésére elvben elfogadta a minisz- Mégis a szegedi piacokon éppen ennek
;ériuma válaszában közölte, tudomá- tertanács műszaki középiskola lé- a fontos élelmiszernek mutatkozott
aránylag igen magas ára. Az árak
letörését viszont csak minél nagyobb
A népjóléti
minisztérium
a h
adifoglyokért behozatallal lehet elérni, mint ahogyan
a Községi Élelmiszerüzem legutóbbi
akciója megmutatta.

Három

A reakció széimalowbarca
A nemzetgyűlés előtt van a választójogi törvényjavaslat, ame,v
megszüld ti a lehetőségét annak,
hogy reakciós képviselők jussanak az ui parlamentbe. Többek
között Su'yok Dezső sem jelölhető, mert"a NEP-et képviselte a
Horthy-képviselőházban. A törvénytervezet ezenkívül az arányosnál több mandátumot biztosit
a koalíciós pártoknak, ha elérik
a szavazatok hatvan százalékát.
Mindamellett választási törvényünk
így ís sokkal demokratikusabb,
mint sok más, úgynevezett nyugati
demokráciáé.
A reakció azonban kutyaszorítóba kerüli. Megtett mindent, hogy
a választásodat ellialassza, mert
érezte, hogy a helyzete nem kedvező. Az ország a demokrácia két
éve alatt hatalmas fejlődésen ment
keresztül és érzi, hogy a demokrácia motorjai nem merültek kí,
ellenkezőleg: egyre erősebb tempóban hajtanak az általános jólét
felé.
Az uj választási törvény meggyorsítja a demokrácia kerekeinek
forgását, mert kiküszöböli a felesleges súrlódást előidéző reakciós
féket. E törvény megszavazása elmélyíti és megerősíti a demokratikus pártok választási szövetségét is, amelytől a reakció leginkább tart.
A bekövetkező vereség tudata
lázas mozgásra ösztönzi a különböző reakciós csoportosulásokat,
Sulyokokat éppúgy, mint Pfeiffert,
l'arragit vagy Balogh csoportját.
Ez készleli meggondolatlan cselekedetekre B. Szabót és az őt csak
habozva követő jobboldali kisgazda
képviselőket ,is. Hiu kísérleteket
tesznek, hogy a választójogi törvény megszavazását megakadályozzák, de törekvéseik megtörnek
a munkás- és parasztkópvLselők
józan belátáson alapuló szilárd
egyetértésén.
A reakció izgatottsága biztató
jel. Nein szabad azonban elhi*:nunk magunkat. A választási szövetség megbontására irányuló törekvéseket ezután is erétyeseu
vissza kell verni, fia ez sikerül,
a magyar demokrácia győzelme
biztos. "

vagon burgonyát
szerzett
Dénes polgármester
Szegednek
Örömmel közölhetjük ezért, hogy
Dénes Leó polgármesternek csütörtöki
budapesti ulja alkalmával a Gazdasági Főtanácsnál Vas Zoltán főtitkár
révén sikerült a szegedi dolgozók részére három vagon burgonyát szereznie. Ez a mennyiség rövidesen meg is
érkezik Szegedre.

Molnár Erik elvtárs
hétmilliós hitelkeret biztosítását kéri Németország szovjet zónájába is
Molnár Erik elvtárs eniellelt fel(Budapesti tudósítónk telcfonjetelepítenek svábokat

lcntésc.) A népjóléti minisztérium
rendelkezésére eddig egymillió forint hitel állolt, hogy. abból a hazatérő hadifoglyok részére egyszeri
segélyt és ingyenes utazást, étkeztetést biztosítsanak. Molnár Erik
elvtárs, népjóléti miniszter most
tervezetet dolgozott ki arra, hogy
a zsebpénz 20 forintra való felemelése ulán az eddigi 10—100 forintig terjedő egyszeri segély öszszegét megkétszerezzék és 20—200
forintig terjedő segélyt biztosítsanak a rászoruló hadifoglyoknak.
Erre a célra a már meglévő egymillió forintos hitelkeret mellett
óvábbi négymillió forint szükséges

tétlenül szükségesnek tartja, hogy
a hazatérő hadifoglyoknak a mezőgazdasági, ipari termelő munkába, vagy a kereskedelembe való bekapcsolódásának megkönnyítésére
önállósitási kölcsönt folyósítsanak
az arra rászoruló igénylőknek. A
tervek szerint 1000—2000 forintos
összegeket akarnak kiadni erre a
célra a hadifoglyoknak. Ennek bevezetésével azonban ujabb hárommillió hilelre lenne szükség. A népjóléti minisztérium hétmillió forintos hitelkérelmét máris eljuttatta a
Gazdasági Főtanácshoz és minden
remény megvan rá, hogy a hitelt
engedélyezni fogják.

Rákosi

elvtárs

megígérte

a telepeseknek
telepítésének

a svábok kimeggyorsítását

A fejérmegyei Taksony községben svábok és magyar telepesek laknak,
népes delegáció kereste fel Rákosi hasonló panaszokat hallott. Közölte,
Mátyást és az uj termésből sütött hogy e kérdést hamarosan megoldjál;.
— Reményünk van arra — monkenyeret vitt neki.
dotta —, hogy addig is, amig a* ameA telepes magyarok elmondották, rikaiak lehetővé teszik, hogy a potshogy csak egyetlen gondjuk van, az dami szerződésnek megfelelően Néott Tevő svábokkal való viszony. A metország amerikai zónájába szállitsvábok folyton fenyegetőznek, hogy sux a kitelepítendő svábokat, a Szovfordul a világ s akkor ők lesznek az jetunió segítségünkre jön olymódon,
urak. A helyzet olyan feszült, hogy hogy bizonyos számú svábot Németmár halál is tőrtént, megöltek egy ország szovjet zónájába fogad. Ea lomagyar telepest.
hetővo fogja lenni, hogy elsősorba*
Rákosi Mátyás kijelentette, hogy onnan telepítsék ki a svábokat, ehal
,
majdnem minden községből, ahol magyar telepesek vannak.
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„Kegyelmes" Héletet kértek ás kaptak

a harkai nyilaspribékek

A k é l föbünöst életfogytiglani
A nép ügyész

700 ember Iefie ttt halálát étóég,
fagyás, embertelen kínzások, halálravcrés, kiütéses tífusz és kívégjzés következte ben.
A több napig tartó tárgyaláson husz
búin vallott. Vallották, hogy iíj. Pántig
István laiiitóképzőintézeü növendék,
d .Temetős Pista*, Fodor János újpesti aaataloslegény, a -lii|jdsi nagymestere (értékek elkobzása) és Lovűsrj Sándor vegyipari iskolai tanuló
aa egyéb kínzásoktól eltekintve lörvénytelejnil kivégzett három társukat.
Etite 7 és 8 éra között kikísértik őket a temető szélére, sortftw? adlak rájuk s a .szerenwvéstenek betebullfak az általuk
UM^ásott jeltelen sírba.
A nyomozás során mind a három
vádlott beismerte, hogy igy történt
a kivégzés. A főtárgyaláson már a

Löw Immánuel emlékülés
A Káhnány Lajos-Kör vusárnap délelőtt fél 11 órakor a városháza közgyűlési termében dr. Lőw Immánuel,
a három óvvei ezelőtt tragikus körülmények közölt elhunyt tudós főrabbii halálának évfordulójára emlékülést rendez. Kbből az alkalomból
Szegedre érkezik Lőw Immánuel
munkásságának kiváló ismerője: dr.
Schoiber Sándor professzor és előadást tart az omlékülésen, amelynek
műsorán több előadás ós énekszám
is szerepel. Belépődíj nincs. Mindenkit Mívesen látnak.

Öröinek a szegedi malmok
Csütörtökön Szegeden járt Jánki
Gyula közellátási miniszteri osztályfőnök és meghallgatta a szegedi malmosok, valamint a kereskedelmi és
iparkamara, továbbá az iparügyi miniszteri biztosság kérését, hogy a jövő
évi szegedi gabonaszükségletet teljes
egészében a szegedi malmok őröljék
meg. Ha ez sikerülne, ez is csupán
30 százalékos kapacitását biztosítaná
a szegedi malmoknak, de mégis igen
jelentős lenne a szegedi malomipari
munkások szempontjából.

s z í n h á z

kényszermunkára

megfellebbezte

Csütörtökön mondott ítéletet a néphiróság Kiss Dezső-tanácsa a Szegedén elfogott hírhedt harkai nyilas'láb<jr pribékjei felett. A táborbaji 19.44
novemberétől 1945 márciusáig 2-3
ezer, főként Budapestről deportált
lérti ós nő dolgozott a téli fagyban
ruhátlanul, mezítláb, kiéhezetten, legyengülve. Hajtották a munkára a
voikaúundistáfc, dc ezeken is lultettek a fiatal, emberi mivoltuklxíl kivetkőzött nyilaslegények.

© művészit

Szegedi ktpzdmiWészek
a csongrádi müvésihíten
Julius 20-án Csongrádon müvészhét kezdődik. Ebbe Bekapcsolódik a
szegedi képzőművészek egy jelentős
csoportja is Somogyi Árpad festőművész vezetésével. Vasárnap szabadtéri játékokkal kezdődnek az ünnepségek. A képzőművészeti kiállításon
a szegedi képzőművészek közül Diny-

nyés Ferenc, Erdélyi Mihály, Országh
György, Somogyi Árpád, Siki Emil,
Szőke Győző, Tápai Lajos, Vlasits
Károjy és winkler László vesznek
részt-

az

Itéifék

Ítéletei

kitanilás hatása aíalt mást vallottak
a gyilkosok
Ny ikos József viüiyédá parasztfogény a puska tust alkalmazta sürüu,
inig Szekfíi Sándor 22 éves szegedi
pékinas időnkint szóbaállt az üldöaöltekkcl.
Vallották a tanuk, hogy mind az
ölen árpádsávos karszalaggal, nyilas
formaruhában járlak. Napokon át jöttek az éíetbegmaradottak, hogy vallomásukkal megpecsételjék) a hírhedt
tábor pribékjeinek sorsat.
Csütörtökön déli 1 ói*akor hirdetett
ítéletet Kiss Dezső tanácsvezető. Az
összeláncolt vádlottak sápadtan vonullak be a zsúfolt terembe s az
utolsó szó jogán kegyelmes Ítéletet
kértek.
Ifj. Pánlis Istvánt és Fodor Jánost
emberek törvénytelen kivégzése és
megkínzása miatt életfogytiglani kényszermunkára, a nehéztestimunkára alkalmatlan Lovászi Sándort ugyanezért életfogytiglani fegyházbüntetésre, Nyikos Józsefet 2 évi fegyházra,
míg Szekíü Sodort egyévi börtönbüntetésre ítéltek. A vádlottal: megkönnyebbülten sóhajtottak fel, hárman közel jártak a bitófához; még
el is sírlak magukat a kegyelmes
ítélet hallatára.
Dr. Márai Pál hépügyósz súlyosbításért fellebbezett. Az "utolsó szót - a
NOT mondja ki.

Csütörtökön délután 1500 főnyi hadifogolycsoport érkezett Debrecenbe,
köztük 419 liszt, 200 tiszthelyettes,
845 legénységi és 30 polgári személy.
A hazatért hadifoglyok előreláthatóan
szombaton yalamennyien hazaérkeznek családjukhoz.
Csütörtökön a következő hadifoglyok érkeztek egészségesen Szegedre:
Borbas József Atokhúza, Szélpál József Szeged, Csókás János Petróc,
Losoncai Jenő Hargitta, Juhász István Szeged, Szent Miklós-utca, Lajtos József Dcszk, Császár Géza Feketeszél, Bodó Imre Hódmezővásárhely,
Csicsai Antal Királyhalom, Petri Mihály Szőreg, Varga Mihály Bácsbokod, Hiller Péter őbecse, Lengyel
György Szeged, Horlhy-telep, Bálint
János Nagyvárad, Weszelovszky Péter, Weszelovszky Sándor, Bezdán
Márton Püspöklele.
Pincés Ferenc hadnagy részére
üzenetet hozott Csiszár Géza Feketeszél 120.
Az MKP nagyszegedi szervezete utján üzenik az alábbi hadifoglyok,
hogy egéseségesen Debrecenbe erkeztek: Szélpál József Borbás-utca 25.,
rarcgari István és Lengyel György
Iforlhv-telep 6/a., Császár Géza. Csókás János és Viaa Béla Szeged, Petőfi Sándor-sugárut, Papp József Puskás János és Kovács Gyula.
Hadifoglyokat Tátott vendégü'. Márk
András tápéi temetkezési vaíla,kozó,
Márk Mária és Gedeon Jenőné 20
hadifoglyot látott vendégül vacsorára.
A hadifoglyok ezúton mondanak köszönetet vendéglátóiknak a kitűnő ellátásért.
Hadifoglyokért. Szilágyi Miháfyné,
Cserba Sá'ndornó és Vass Istvánné

B e f Ö Z Ö kellékek
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Mikszáth Kálmán u. 11. Telefon: 8-65.
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MKP Belv. II. pártszervezete összes termeiben
szombaton

fél

9

K U L T U M

A julius 94 pusztító, vibajr rengeteg kárt tett
ablaküvegekben.
Tombácz Imre nemzetgyűlési képviselő azonnal intézkedett Budapesten, hogy megfelelői mennyiségit
ablaküveget utaljanak ki Szeged részére a hiányok pótlására. Mint
értesültünk* az Anyaghivatal a közbenjárásra soronkivül kiutalt a
károsultak javára 3000 négyzetméter üveget Körösi Géza nagykereskedőhöz.

A szegedi MaDISz-szervczetck
között verseny indult meg. A verseny keretében a
somogyilelepi
MaDISz 18 tagu rohammunkás brigádot alakított. A rohambrigád 14
tagja hétfőn délután öt njsomogyitelepi hadiözvegy és hadigondozott
házának tetejét és kerítését javította meg. A kerítés megjavításhoz
nem volt a fiataloknak kellő felszerélésük. Ezért saját pénzüket
adták össze, hogy a hadiözvegyek
házainak kerítéseit meg tudják jaádtani.

Továbbképző

tanfolyam

a liözséBi és tanyai tanítók számára
A szaklanlolyamol végzett tanítók egy fizetési fokozatta!
előlépnek — A szegedi tanfolyam résztvevőinek s z á m a 2 5 0
A kultuszminiszter az általános iskolák szaktantárgyainak biztosítása
érdekében oz év nyarától kezdődően
több évre kiterjedő programot készített és az általános iskolák tanítóinak
lagositó továbbképzését rendelte el.
Mindenki adottsága szerint négy szakcsoport közül választhat, A képzés két
szemeszter végighallgatása alapján
történik. Ez év julius 21-től augusztus
30-ig tart az első Szemeszter hathetes
tanfolyama. Ezután a hallgatók viszszatérnek 'működési helyükre és a
hallottak alapjáu magánúton készül-

nek a 10 hónap múlva megteendő
vizsgájukra.
Sikeres vizsga után beiraUrnáin l
nak a második szemeszterre. ameíy •
1948 nyarán kezdődik és ujabb 10
hónapi készülés után résztvosxuek a
tanfolyam záróvizsgáján.
A tanfolyam sikeres ©fvéjjrifce
után a tanítók. s/akfaníKÜ fcépoAlést nyernek, amely egy fteetAő
fokozattat többel feVeosíl
inukra.
A tanfolyamra a községi ős Wnyai
tanítók jelentkezhetnek tökintel nélkül arra, hogy állami, felekezeti vagy
községi iskolában tanitanak-e. A IniTtuszmuiisztériiim Debrecenben, Saeg e d e n és Keszthelyen 250, B oda pesten 350 létszámú tanfolyamot rendez
A tanfolyam ingyenes és a tanítók)
utazási és ellátási költséget a minisztérium viseli. A tanfolyam ünnepé
alsóvárosi elvtársaink nagyban hoz- fycs megnyitása mind a négy helyen
zájárulnak a hadifogolyszofgálnt ét- julius'21-én, hétfőn lesz.
keztetési akciójának
feljavításához.
Az átutazó hadifoglyok a Délinagyarorsziígon keresztül küldik hálás köKiránduló vonalot indít
szönetüket.
(Debrecen, julius 17.) Csütörtö- a Magyar-jugoszláv Társaság
kön este Máramarossziget felől 15C0
a jugoszláv tengerpartra
volt oroszországi hadifoglyot hozö
szerelvény érkezett Debrecenbe. A
A Magyar-Jugoszláv Társaságnak
szerelvénnyel 419 tiszt, 200 altiszt. sikerült megállapodást kölnio az
815 legénységi állományú és 36 pol- IBUSz-szal, amely szerint kizárógári személy érkezett.
lag a Magyar-Jugoszláv Társaság
(Moszkva, julius 17.) A moszkvai tagjai részérc augusztus 18-án kirádió utján köszönti hozzátartozóit ránduló vonatot indítanak a jugoMolnár Mátyás hódmezővásárhelyi szláv tengerpartra. Jelentkezni lahadifogoly és választ vár azí alábbi punk kiadóliivatalában lehet a hicimre: Moszkva* Krasznij, Kreszt vatalos órák alatt. Részletes felvilágosítást kiadóhivatalunk ad.
Pocstovii Jascsik 330/1.

HADIFOGOLYSZOLGALATA

Welszf eiler Testvéreknél

& o z ó - Fotó

Dolgoxik
Tombácz eiviárs Közbenjáráa somogyitelepi MaDISz sára üveg érhezelt a városba
rofcambrigádja

DELM A G Y A R O R S Z Á G

legolcsóbban

Igazolványképet sürgősen 10 perc
alatt. Fotokópia (okmáDymásotás)
Diapositivek készítése mozihirdetők
részére

Péntek, 1947 julius 18.

ÜÉLMAUIARORSZAG

órai

kezdettel

E S T E T

rendez a Munkás Kultur Szövetség énekes csoportja közreműködésével
Műsorra kerülnek klasszikus operett- és opera-őriák, utána 2 óráig T A N C
Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség
HIDEG BÜFFÉ |

cSzakszervezeti
él

Még ma is
Még néhány évvel ézelőtt a tanon
cok jogai alig tettek ki néhány szerény sort az iparügyi törvény paragrafusai között. A felszabadulás óta
a szakszervezeti ifjúsági mozgalom uj
tanonctörvénytervezetet készített. Addig is, amig az uj tanonctőrvényt
nem léptetik életbe, számos szociális
jogot biztosítottak a tanoncoknak. Igy
például t^ltörölték a testi fenyítést
megengedő törvényszakaszt és szigorúan ellenőrzik a tanonctartó mestereket.
Mindezt Bénák József cipészmester
nem tudja, vagy legalább is nem
akar erről tudomást szerezni. Tanoncait megdöbbentő, embertelen "neveléssel* akarja bevezetni a cipőkészités tudományába.
Simon Mihály szentmiliálylefeki fin,
aki egy éve tanoncoskodik "Bénák József cipészmesternóf, kisirt szemmel
kereste fel a szakszervezeti ifjúsági
titkárságot és elmondotta, hogy mestere néhány nerccel ezelőtt verte el.
Simon Mihály megmutatta karját,
ameíven hurkavastagságu véres csikók látszottak.
Kérdésünkre a sírva panaszkodó
fia elmondotta, hogy egy óvo dolgozik a cipészmestcrnéf, aki rajta
lcivül még egy tanoncot foglalkoztat.
A cipészmester állandóan verf őket
és ő most már megsokalla az örökös
fenyítést és kéri a szakszervezet segítségét.
Az ifjúsági titkárság egyik vezetője
azonnal orvosi látleletet" készíttetett
dr. Viola tiszti főorvossal és megtette gs intézkedést a j embertelen

lehet?

cipészmester íanonctartó jogának iűeg
vouására.
II ÍREK
A Kereskedelmi
Alkalmazottak
Szakszervezete felséri m üljed ve kJ fag
jait és azokat a tagokat, ákSk rész'
akarnak venni a kulturgarda munkájában, hogy julius 18-án, pénteken
délután 5 órakor jelentkezzenek ai
szakcsoportnál.
Az Építőmunkások Szakszervezete
felhívja azokat a tagjait, akik a jugoszláviai útra feliratkoztak, julius
19-én, szombaton délután 4 órakor
megbeszélés végett jelenjének: meg a
szakcsoport irodájában.
A
Kereskedelmi
Alkalmazottak,
Szakszervezete felhívja ugy az alkalmazott, valamint az iparigazolványnyai rendelkező utazók
rígyeimót,
hogy julius 20-án, vasárnap délelőtt:
10 órákor részükre utazó-migygyúlésf
tart a szakszervezeti székházban. Budapesti előadó Mátrai Károly kartárs.
Érdeklődőket szívesen látunk.
A textil mesterek juli us 20-án, vasárnap délelőtt fél 10 órakor t^jgy illést tartanak a szakszervezeti székházban.
A Földmunkások Szakszervezetének
kubikos szakosztálya julius 20-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja aía
kuló közgyűlését a
szakszervezeti
székházban.
A Zenészek Szakszervezete felMvja
tagjait, hogy julius 21-én, hétfőn.
23-án, szerdán, 25-én pénteken dél
után 4 órakor szakszervezeti foivilá
gositó előadást rendez a szakszerve
zeti székházban. Megjelenés hötófcző

DCLMAGY ARORSZAí.
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üzemi orvos

m
p o c q o z o i c
E O E S Z S E O É M E I C
A gépek melleit gyakran történt kisebb baleset. Néha a jelentéktelen karcolásból rosszinchilatu gyulladás lett,
,amely
hosszabb időre munkaképtelenn é tette a dolgozót. Sokan* ha
betegnek érezték magukat* fájt
a fejük, szédültek* vagy csupán
gyengeséget éreztek* nem keresték fel az orvost, akinek távol
áz üzemtől volt a rendelője. Ma
már minden nagyobb
szegedi
üzemben üzemi «orvos működik.

zött férfiak és nők várakoznak.
Barna* középtermetű
munkást
vizsgál a doktornő. Kéthcte köhög, reggel izzadva ébred fel. Az
orvosnő hallgatja a tüdő működését, majd .gyógyszert ir fel.

A konzervgyárban tnég három
üzem: a Közüli Rt.,, a Hangya
mélyhűtő és a Winter-lcefegyár dolgozói látogatják az orvosi rendelőt. Dr. Reich Olga a közös üzemi
orvos.

— Naponta husz-harminc beteg
A világos* szélesablaku
orvosi keres fel bennünket — mondja dr.
rendelőben munkazubonvba öltő- Reich Olga. — Főként kisebb sérüléseket kötözünk, egészségügyi
tanácsokat adunk. Az üzemi orvosoknak receptirási joguk is van.

Ország-VILÁG

BUDAPEST. Dinnyés Lajos miniszterelnök és honvédelmi miniszter csütörtökön délben átadta Sviridov altábornagynak, a szövetséges ellenőrző bizottság.elnökhelyettesének a Gellért-hegyi Szabadságszobor kicsinyített mását azzal a
kéréssel, hogy azt juttassa ei Vorosilov marsallhoz, mint a magyar
kormány és a magyar nemzet ajándékát
RÓMA. A Messaggero genovai jelentése szerint Savone közelében
egy kirándulóhajó még a németek
által lerakott aknára futott. 12 iskolásgycrmek és három tani tő a
tengerben lelte halálát.
PÁRIZS. A nemzetgyűlés 600szavazattal egyhangúan elfogadta
a
közalkalmazottak külön jutalékáról szóló törvényjavaslatot. A kommunisták is a
kormányjavaslat
mellett szavaztak.
' L O N D O N . A Lordok Háza szerdán elfogadta az India független
ségét kimondó törvényjavaslatot.
"BRÜSSZEL. A béke szolgálatában álló jog második nemzetközi
értekezlete szerdán kezdődött mer
Brüsszelben.

fl mezőgazdasági munKabéreK
emei?sé! Követeli a FéKOSz
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése} Augusztus elsején a dolgozók
reúlbóro minden vonalon emelkedik.
Nem engedhető meg, hogy ugyanakkor többszázezer mezőgazdasági munkás hátrányos helyzetbe
jusson.
Emelni kelt" tehát a mezőgazdasági
munkavállalók készpénzbéret, annal
is .inkább, meri a gabonaárak emelkedése számukra, a földnélküliek számára megélhetési költségeik drágulását jelenti. A földmunkások és kís-

birtokosbk szövetsége (FÉKOSZ) ter- (

kiszélesítése

A szegedi lemezgyárban
dr. Kanyó Béla professzor ad
hetenként kétszer
tanácsadást.
Minden hónapban pedig ismeretterjesztő előadást tart, amelynek
célja, hogy kellőképpen felvilágosítsa., a munkásokat a különböző
betegségekről és az ellenük való
védekezésről.
Az angol-magyar

julafonóban

dr. Kovács István vigyáz a dolgozók egészségére. Az üzem munkásai egyébként olcsó fogászati
kezelésben is részesülhetnek.
A
gyárban, mint már töbhizben irtuk, vas(ag egészségtelen por rontja a munkások tüdejét. Most újfajta porszívóval próbálják elviselhetőbbé tenni a napi nyolcórai munkát.

— Most végeztük el a paralizis
elleni védőoltásokat. Mintegy száz
gyermeket oltottunk be. Az üzemi
bizottság a legteljesebb mértékben
támogatja munkánkat. A védőoltásokra például ötszáz forintot kap- Az ujszegedi kendergyárban
tunk) a gyárakból. A legújabb rendr. Száva Lajos őrzi az ezerkétdelkezések értelmében ősszel az \száz munkás testi épségét. A munOTI keretébe kerülnek az üzemi j katermek portalanítása itt is még
orvosok. Ez annyit jelent, hogy megoldandó feladat. Ebben a munaz üzemi orvos még jobban'iud se- kában kiveszi részét az MKP üzegíteni a gyárban dolgozókon* az mi szervezete is, amely m á r hóüzemi rendelők felszereléseit ki- napok óta következetesen harcol
egészítik. A fejlődés tehát az üze- á portalanított munkatermekért.

Az árak sfirgös leszállítását
Árdrágiiék szigoin büntetését

a szegedi

faipari

A faipari munkások országos sza>
bad szakszervezetének szegedi csoportjába tömörült munkások küldöttségileg keresik fel ma* pénte
ken délelőtt dr. Pálfy György főispán, közellátási kormánybiztost és
Írásban nyújtják át követelésüket
az árdrágítók és a spekulánsok elleni legsürgősebb intézkedésekre
vonatkozóan.
Követelik, hogy a szegedi piacokon az árakat a kormánybiztos azonnal szállítsa le legalább a budapesti
árszinvo
nalra,
mert lehetetlennek ' tartják* hogy
például a burgonya Szegeden 1.60
—1.80 forint, ugyanakkor Budapesten csak 72—80 fillér. A gyümölcsfélék és a tűzifa ára terén ugyanez
a helyzet.
Követelik ezenkívül* hogy
az árdrágítókat és spekulánsokat a leggyorsabban cs a legsúlyosabban büntessék meg.

vezetet dolgozott ki a mezőgazdasági 1
munkabérek emelésére.
Ezt Szegeden plakátok utján, a taA tervezd szerbit a csak késznyavilágban dobolás utján hozzák
pénzért ftolgezók, napszámosak,
á lakossá** tudomására. Követeléiwafbéresek munkabérét 15 szásüket azzal támasztják alá, hogy
zaiókkal kell felemelni,
ezekre
az intézkedésekre azért vall
azokét pedig, akik fizetésük nagyobb
részét természetben kapják, ugyan- a leggyorsabban szükség, mert macsak méltányosan a készpénznérek holnap a népnek ezek az ellenségei
emelkedésének megfelelően keli ren- újra inflációt idéznek elő, amely
pedig kiszámíthatatlan következdelni.

II budapesti rendőrség elfojtja a kosztüzletet
A gazdasági rendőrség megállapította, hogy gazdasági
életünk
rákfenéje az úgynevezett kosztüzlet. "Hosszas nyomozás után sikerült a gazdasági rendőrségnek 30
nagy cégnél megállapítani*
hogy
"kosztüzlettel foglalkozik s a legnagyobb kosztüzlettel
foglalkozó
vállalat a Budapesti Letéti Bank.
Megállapította a rendőrség, hogy a
bank tulajdonosa és vezetője,Márkus Sándor* főként magánszemé-

mi egészségvédelem
felé vezet.

lyektől, de intézetektől is hatalmas
összeget vett át. Megállapították*
hogy 30 nagy cég jjdott át Márkusnak pénzt másfél. ,2—3 százalék
heti kosztkamatra, amit Márkus 2
százalékkal többért helyezett ki. Az
illető intézetek a kosztpénzt nem
könyvelték el. A gazdasági rendőrség eljárást indított az emiitett cégek ellen, hogy nevüket a cégjegyzékből töröljék, azonkivül 16 bankár ellen megindították az eljárást.

követelik
munkások

kertben

A véletlennek
köszönhetem,
hogy .Szeged eddig előttem ismeretlen szép
nevezetességét
megismertem. Az ujszegedi kender^yár mellett lakik 'egy régi
elvtársam* őt látogattam meg g
minap. Amikor a baráti találkozás után hazafelé mentem* embercsoportokat láttam j ö n n i a
hepe-hupás földúton.
Kíváncsi
voltam, honnan jönnek ily tömegben a mezőről. Érdeklődésemre elmondották* hogy a z
Egyetemi Füvészkertből jönnek
és megnézték' a virágzó indiai lótúszokat. Magam is vdrágkedvelő
vagyok és érdeklődve indultam
el a göröngyös földúton keresz- tül a füvészkertbe. Az otl látottak
megleptek. Ilyen szép virágokai
még jpem láttam. A kertet üdülésre is alkalmasnak találnám*
csupán azt kifogásolom* hogv a
füvészkertbe vezető üt elriasztja
a látogatókat.
Javasolom tehát* hogy köz, munka keretében, ha erre lehetőség yan, salakkal javitsák meg
az utat, az ut szegélyeit pedig
be kellene fásitani, hogy árnyékos ut vezessen a füvészkertbe.
Szerintem ezeket a tennivalókai
megérdemli a szegedi
füvészkert.
Szabadság!

Lévai Jenői

Szegeden soha nem látott sportesemény!

Nemzetközi szatsadstilosn

b

I

r

k

ó

női és iérlí

ményekkel járhat. Végül annak a
reményüknek
adtak
kifejezést,
hogy a közellátási kormánybiztos
követeléseikre nem átirattal és ígéretekkel,. hanem tettekkel fog felelni.

z

á

$

vegyes

p a t i i f e r ^ c l ó
Népszerű, heíyárak 3—8 forintig t
Izgalmakban minden
sporteseményt veri
Jegyei övét szombatig az IBUSz-nól.

Ünnepeinek az amerikai imperialisták
Két

éves

az

atombomba

Pontosan két esztendővel azután, hogy az első atombombát kísérletképpen felrobbantották Ui-Méxikóban, az amerikai atomerő-bizottság bejelentette, hogy az ui-mexikói Los Alamosban lévő atombombagyárat állandó jellegűvé teszik. A bizottság nem volt hallandó nyilatkozni a tudósok és a közéleti férfiak ama egybehangzó
kijelentéseiről, hogy az Egyesült Államok az eddig felrobbantott ő l
atombombánál hihetetlenül nagyobbhatásu atombonbát fejleszt illetve fejlesztenek.

250 főnyi magyar csoport vesz részt
a prágai ifjúsági
világtalálkozón
Ünnepélyesen fogadják a Jugoszláviából ós Romániából
érkező Fesfival-stafótát Szegeden
drágában julius 20-án, vasárnap
kezdődik a négy hétre tervezett
ifjúsági világtalálkozó, amelyet az
UNESCO támogatásával a demokra ikus .ifjúsági világszövetség yen
dez és öt világrész ifjps^gA egységesen dokumentál a Hasizmus ellen.
38 nemzet többezer ifjúsági képviselője jön erre a találkozóra, amelyen minden nemzeti csoport legnagyobb sport- és
népművészei
vesznek részt. Újjá fogják építeni
Lidicét, amelyet a németek annakidején Heydrich hitlerista helytartó meggyilkolásáért porig romboltak. Lidice újjáépítésében magyar ifjak is résztvesznek. Julius
20-án mintegy 250 főnyi magyar
'csoportot várnak Prágába. A világtalálkozó megnyitásán
többezer
külföldi résztvevő nemzeti zászlók
alatt felvonul a csehszlovák főváros főbb utvonalain.

A julius 20-án megnyitó világifjusági táborozásra Euróoa mindén
szombaton U y S j » i E » 7 c g részéből Festival-staféták indulnak.
és vasárnap BlfEÍI LlZdS Albániából Jugoszlávián kereszti!
A 99
és Bulgáriából Románián Kereszmagyar
nótákat
é n e f i e l tül pénteken a déli ó r á k b i n érkea kiváló rádíóénehesnő
Szórakozzon a Próféta kertben! Porter sör csapon Polgári árak. Zsiga Jazz zik a magyar határra a Két sta
féta.
Kiszomboj—Deszk—ozőrei*-

Próféta

Olvasóink imafí

utvönalon a MaDISzi fiataliai..Horgos—Szeged-utvonalon
pedia, a
SzIM fiataljai hozzák Szegedt-e g
stafétát. A városháza előtt 3
lesz az ünnepi fogadás a.h*>» a
kormány, a yáros és a*48-as bizottság képviselői fogadják a stafétát
hozó fiatalokat. Rövid ünnepség
után, melyen a rendőrzenekar Is
közreműködik, 3 órakor indul tovább a Festival-staféta. A MaDISz
tagjai viszik kerékpárokon Felsőközpont—Kistelek-útvonalon egész
Kiskunfélegyházáig.
A nyári szezón legnagyobb
filmbemutatója!

Charles Boyer
Irene Dunne

és

együttes főszereplésével

Végre együtt
fíorzé Moziban

szombaton
Jegyek elővételben mától kezdve!
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HÍREK
N A P I R E N D
Péntek, julius 18.
Néinzeli Színház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7,
fél 9: Kél férfi asszonya.
Belvárosi Mozi: fél 5, íél 7, fél 9:
A préri törvénye.
Korzó Mozi: fél fi, fél 7* fél 8:
Mindent érted!
Muzeum: Zárva.
Somogyi könyvtár: Nyitva 9—7-lg
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8-7-ig
1

Szolgálat** gyógyszertárak:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3., Just
Frigyes: Petőfi Sándor-sugárut 59.,
Török Márton: Csongrfidi-sugárut 14,
Selmeczi Béla: Somogyitelep IX.. utca
489. szám.
— Időjárás jelentés. Várható időjárás péntek estig: Mérsékelt északi, északkeleti szél, felhőátvonulások, főleg Jcclelcn több helyen
eső. a hőmérséklet kissé emelkedik
— Szóbeli András közellátási államtitkár csütörtökön
délután
.Szentesre érkezett és ott gabonaértekézletet tartolt. Az értekezletre átutaztak a szegedi közellátás
vezetői is. "
— Julius 25-én, pénteken összeül
a város gazdasági albizottsága délelőtt 10 órakor a városházán és.
főként ingatlanvételek jóváhagyása
ügyében tárgyal.
— Repülőgépjárat Budapest, Po«sony és Prága iközöll. Juliusf 15-től
hetenként négyszer
közlekedik
htas- és postaszállító repülőgép Budapest, Pozsony és Prága között.
A repülőgép Prágából szerdán^ és
szombaton indul 13 órakor ésr.viszszafelé Budapestről szerdán
és
szombaton 16 órakor. Valamennyi
repülőgép 'levél- és csomagpostát
is szálLit.
— Az állami ápoló éstVédőnőképmi intézet augusztus 1-én megnyílik
Szegedén. Pályázhatnak és felvételt nyerhetnek a 18—30 éves korú
nők, akik érettségi, tanítónői, óvónői oklevéllel rendelkeznek. Indokolt esetben az előképzettség alól
a népjóléti minisztérium felmentést adhat. A tanfolyam tartania 3
év. Intézeti bentlakás kötelező. Pályázati határidő augusztus l-ig. Bővebb felvilágosítás a tisztifőorvosi
hivatalban nyerhető.
x Me* kell hogy védje a szemét!
Vegye a 45 éves Sandberg cégnél
napszemüvegéi.
x A Polgári Demokrata Párl érlesiti tagjait, hogy a szokásos értekezletét 21-én, hétfőn 6 tórakor tartj a meg.
— Ellenőrzik a 'adkonyhákal. A
yazdasági rendőrség á re I lenőrző körútján felülvizsgálta a piacokon működő Jaeikonyhákat. Megállapították,
Logy ártábla egyik sátorban se volt
klilevc s több helyen drágábban mérték a hentesárut a megengedettnél.
Néhány árus ellen eljárás indult. A
gazdasági rendőrség ellenőrző utján
végiglátogatta a tiszaparti halászcsárdákat is A Körösi-halászcsárdában is
hiányozlak az árjelző táblák s ugy
e/.é rí, mint záróráiul lépése miatt eljárás indul ellene.
— Ismét íi isorali íróság, előtt az
iaiéiikeőő lakásügynek. Kertész Oszkár Kölcsey-ulca 10. szíini alatti Iafcásügynököt nemrég helyezték szabadlabra az ellene folyó lakásuzsora
ügyben s a hét elején ismét tettenérte a rendőrség, amint Balassi Jófcsefné {túró Jósika-ulca 31. számú
lakását 1600 forint lclépésért adta el.
Gyorsított eljárás során csütörtökön
tárgyalták az ügyel. A tárgyalást biRonyitáskiegészités miatt elnapolták.
Kertész Oszkár további letartóztatásban marad, míg Balassi Józsefnél
szabadlábra helyezték.

ferégépet, számológépet
legmagasabb $ £ & , 0 i o u

Csak szövetkezeten keresztül
lehat házépítési kölcsönt
igényelni
Szerdán zárult a pagyszegedi lanyafejlesztő és épitőszövetkezct állát Szegeden nagy sikerrel rendezett
falu-lakasépilő kiállítás az épités- és
közmunkaügvi, valamint közoktatásügyi minisztérium támogatásával.
A kiállítás megmutatta, hogy a segiteniakárás ma már a gyakorlati lehetőségek terén mozog. Szegeden/is
megalakult az Országos Lakásépítő
Szövetkezet keretében a nagyszegedi
I anyafejlesztő és épitoszövetkezet.
Ez "a szövetkezet elsősorban céljául
tűzte ki a kisemberek és főként a
házhelyhez jultalottak megsegítését.
A szövetkezet központi irodája Szegeden a Batthyány-utca 4. szám alatt
működik. Máris nagy számban jelentkeznek olt az igénylők, akik a szövetkezet keretén beiül akarnak lakásépítésük számára államkölcsönt szerezni.
A k ül esőn l a ni InLsatéríum a szövetkezeten keresztül hal százalékos évi előrekaniatozás mellett 10, 15, 20. sőt 30 évi hosszúlejáratra adja a telekkönyvezel!
házhelyre. Az épités- és kőzni unkaügyi minisztérium egyéni kérelmet, illetve egy-egy íiáziielvjultatoll kölcsönkérelmét nem veszi figyelembe.
A szövetkezet üzletrésze csak 20
forint és p beiratkozáskor is csak
kél forintot kell fizetni.
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik
akár mini házhelyhez juttatóttak,
akár egyébként házat akarnak épiteni, hogy keressék fel a szövetkezetet, mert a> szövetkezel a munkálatok elvégzésében, lelekkönyvezésbcn
nagy segítségükre lesz. Segít ezenkívül nekik a mindennapos gondjaikban is, lúszen nemcsak építéssel, hanem beszerzési és értékesítési ügyekkel is foglalkozik.
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Ma, pénteken este 6 órai kezdettel
az üzemi titkárok értekezletet tartanak Arany János-utca 2. s2áin alatt.
Vasárnap reggel 7 órai kezdettel
a Kálvin-tér 6. szám alatti székházban
a fainunkásszakszervezcl
kommunista tagjai értekezletet tartanak. Az
elvtársak megjelenését kérjük. •
Ezen a héten az MKP kerületi szervezeteiben nűndenült taggyűléseket
tartanak központi előadók részvételével. A taggyűlések fontos tárgysorozatára való tekintettel ezúton is felhívjuk az MKP tagjainak figyelmét,
hogy mindenki tartsa kötelességének
a taggyűléseken való megjelenést.
Móravárosi elvtársitok!
Pénteken
esté 7 órakor a móravárosi pártszervezet helyiségében (Móra-utca 3) nőgyülést tartanak. Minden elvtársnő
megjelenése kötelező. A Szegedi Kenderfonógyárban, a Szikra Gyufagyárban és a Délmagyarországi Cipőgyárban dolgozó elvtársnők megjelenése
kívánatos az igen fontos tárgyra való
tekintettel.
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FAVÁGÁST vállalok. Sonkolyos Emitné motoros lüzifavágó,' Brüsszeli-krt.
11. szám.
ASZFALT-, kő-, téglajárdáját szakszerűen, olcsón kijavítja Landesberg,
Bocskav-utca 10.
TAKARÍTÓNŐT -keresek délelőttre.
Tisza Lajos-körut 91., földszint 1.
Jelentkezni 8 óra után.
BEJÁRÓNŐT 2—3 órai munkára felveszek. Kossuth-ulca 15/b. Rostos. Jelentkezés 10 órától.
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GYERMEKSPORTKOCSI,
jókarban
levő, Dlcsón eladó. Mikszáth Kálmánutca 19., emelet.
ELADÓK: 3 uj nagy hordó, ltózl fecskendő permetezéshez, káposztás kád
. o t l a g é p V á l l a l a t , Széchenyi-tér * és különféle festmények. Tisza Lajoskőrul 33., I. 3.
Telefon 6—41,
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A u g u s z t u s l-ig p i h e n
a piros-fekete csapat
Jelentettük, hogy a SzAK vezetősége lázasan dolgozik a labdarúgócsapat megerősítésén. A Délmagyarország értesülése szerint ősszel a Ferencváros csapatától is kap egy évre
kölcsönjátékosl a piros-fekete csapat.
Kertes Mihály, az egyesület intézője
— mini értesülünk — pénteken jálékosszerző körútra indul. Visszatérése
Után (nagyvonalakban kibontakozik,
a Szeged őszi csapata. A vezetőség
már az őszi Iabdarugóidényre való
felkészülést is letárgyalta. Ezek szerint a gárda csak augusztus elsejéig
pihen, augusztus harmadikától "augusztus buszig barátságos mérkőzéseket játszik. Augusztus huszadikán [Midig sor kerül az ujszegedi labdarugópálya felavatására. Ez alkalommai" a
kitűnő képességű temesvári CANT játszik Szegeden a piros-feketék ellen.
Bízunk benne, hogy a piros-fekete
vezetőség dkul a tavaszi rossz szereplésen. Bízunk abban is, hogy a vezetőség szervezési munkáját Szeged város sporttársadalma kellőképpen támogatni fogja.
Körmöci: győzött Franciaországtoaii.
A franciaországi nemzetközi teniszbajnokság fordulójában szerdán délután n magyar Petérdi kikapott
Brouglitól (USA) 6:1, 4:6, 6:4 arányban. Körmöczi pedig megverte "a
csehszlovák Straubevat 6.1, 4:6, 6:3
arányban.
Hírek. Létszámcsökkentést javasolt
az NB I. és NB It-bcn az Országos
Szabályalkotó Bizottság. — A FIFA
újból "elnapolia a döntést a Nyersügyben. — Négy atlétánk elutazott
az angol bajnokságra. — A Vasas
labdarúgócsapata a jövő Iictcn több
mérkőzésből álló portyára megy Romániába.
Vasárnap: SzMTE—Csepel vbdlalsdamérkőzéi. A vasasok vizilabd^csapala víán vasárnap ismét budapesti
vendége lesz a szegedi viziipólózóknak.
Az Ujszegedi uszodában délután fél
5 órai kezdettel játszák le az SzM TE—
Csepel'NB I. vizilabdamérkőzést.

Anyakönyvi hírek
Az elnmlt héten született 21 fiu,
20 leány.
Házasságot kötöttek: Vonyó Sándor
Wittig Erzsébettel, dr. Lippai Ferenc
Pelziiian Ilonával, Kovács Zsigmond
Mihály Ilonával. Nagy Imre "Perlaki
Máriával, dr. Bakos Géza Horváth
Juliannával; Engi János Koszó Ibolyával, Bánfy Károly Hidász Rozáliával, Lacz&ó Ferenc Fődi Ilonával és
Prágai András Gully Matilddal.
Elhaltak: Liholtky László 70, Bálé
Istvánné 60, Sánta Julianna 16, Bagics Sándor 78. Jenei János 61, Kónya István 86. Papp Jánosné 54,
özv. Bálint Istvánné 80. Stachó Magdolna 13, Véber Béláné 43. Ilunyi
József 66, Málé Mária 22, Páiíi Jenő
63, Puskás Julianna 20, Gyigel Veronika 17, Haskai Fercncné'51 és Kovács Szilveszter 47 éves korában.

Se 8 városi
egyszoba-konyhás Fizess

összkomfortos lakásomat elcserélném,
belvárosi hasouló kétszobás komfortos
lakásra. — Elmet a kiadóba bérek.

Péntek, 1947 julius 18.

elő

a Délmagvarországra

HIRDETMÉNY.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparban* szegedi baj. cég 1947. julius
hó 12-én tartott közgyűlésén a következő határozatot hozta:
Az nitézct jelenlegi 20.000 darab,
egyenkint 25 forint névértékű, néne
szóló részvényből álló 500.000 forintot kitevő alaptőkéjét 40.000 darab
egyenként 25 forint névértékű, névre
szóló, uj részvény
kibocsátásával
1.500.000 forintra emeli fel.
A régi részvényeseket az alaptőke
emelése során kibocsátásra kerülő uj
részvények tekintetében elővételi jog
illeti meg akitónt, hogy minden 1
(Egy) darab részvény alapján 2
(Kellő- darab uj kibocsátású részvényt vehetnek át darabonként 35 forintos kibocsátási áron. Az elővételi
jog a vonatkozó hirdetmény közzétételétől számítolt 15 napon belül gyakorolható.
Felhatalmazza a közgyűlés az igazgatóságot, hogy a régi részvényesek
állal az elővételi jog alapján eset|Cg
át nem veti uj részvénveket —figyelemmel az 1790/1947. M. E. sz. rendelet 20 g-ábau foglalt rendelkezésre — hilcles személy közben jöttével
nyilvános árverés utján, de darabonként legalább 35 forintos áron értéke sitse.
Az uj részvényekért befolyó ellenértéknek a névértéket' meghaladó része az uj részvények kibocsátásával
kapcsolatban felmerülő illetékek és
költségek levonása után a rendes tartalékalap gyarapítására fordítandó.
Az uj részvények 1947. évi január
hó 1. napjától kezdődőleg részesülnek osztalékban.»
_
Ezen határozat alapján az 1790/
1917. M. E. sz. rendelet 20. §-óban
az elővételi jog gyakorlására előirt
határidől
1947. julius hó 18. napjától —
1947. augusztus hó 2. napjáig
terjedő időre tűzzük ki,, azzal, hogy
az elővételi jog gyakorlása, a regi
részvények bemutatása és lebélyegzése mellett intézetünk pénztáránál
Szegeden jelentendő be és ugyanakkor 35 forint fizetendő be minden uj
részvény után elismervény ellenéhen,
mely elismervény a részvény átvételére. jogosít.
Szeged, 1947. julius hó 18. napján.
Szegedi Kereskedelmi és Ipurtewifc
Igazgatósága.

Közellátási közlemények
Kenyérmorzsa ára kg-kint 2.20 FI.
Viszonteladóknak az előállítók 10 •/»
engedményt tartóznak ndni.
Feltört és kiszelelt marónátron ára
újból inegállapilást nyert. Kiskereskedők az önköltségi úrhoz 20 0/9 haszonkulcsot alkalmazhatnak.
A miljéggyárak a gyártelepen eladott és átvett müjégérl legalább egy
tábla vásárlás esetén kg-kint 1.20 forintot, egy táblánál kisebb vétet esetén 1.36 forintot száinithalnak.
A fogyasztóhoz kiszállított müjég
1.60 forint (kg-kint). A várossal közvetlenül haláros községekbe (városokba; való szállításnál 80 fillér, más.
helységekbe vájó szállításnál 1 forint' távolsági dij számitható 100
kg-kinl. Vasárnap és ünnepnapokon
a fenti árak 10 o/o-kal emelhetők.
Ezek az árak a forgalmi adót magukban foglalják, tehát semmi címen
nem növelhetők. Augusztus 1-évet
minden jégszállitó jármű jobbojckitón
30x40 cm-es ártábla szerelendő a
fenti adatokkal.

FÉRFI irhabunda magas alakra ol- ÉRTESÍTEM a t. vásárlóközönségt,
csón eladó. Cim a kiadóban.
hogy hentes- és mészárosüzletemet
julius 19-én megnyitom. Kérem SÍÍ2 + 1 Orion és 3+1 Acg szuper al- vcs pártfogásukat. Kiss István, Csonkalmi áron eladó. Kálvária-utca 2. grádi-sugárut 44.
"
Amalőrbolt.
pénztárcámat GyönVILAGYEVó nyomógombos, varázssze- ELVESZTETTEM
Mihály névre szóló irateídket
mes rádió, 42-es tiszticipő. vadász- gyösi
Kérem a megtalálót, hogy ka
bakancs eladó. Szent Györgv-utca 4., együtt.
iratokat a Délmagyarország kiadóhiIII. emelet 8.
vatalában adja le, a pénzt megtartSZÉP 4 szoba-hallos magánházat nagy hatja.
veteményes kerttel Nagykörúton belül
elcserélném
belvárosi
földszintes,
vagy eísőemeleti, négy vagy kétszoFelelős szerkesztő:
bás lakásért. Esetleg 'bérbeadó. Cim
DB. FERFNCZ LASZLÖ.
a kiadóban.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLé.
ADÓMENTES 3 szobás, fürdőszobás
Kiadja:
magánház lakás átadásával 24.000 foa
HÍRLAPKIADÓ
KFT.
rintért eladó. Lázár-iroda, Attila-u. 5.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4
Telefon: 493 és 103, nyomdai saerK Ü L Ö N F É L É K
kesztőség este 8 órától: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
JAVÍTÓRA bukott fiukat, leányokat
TELEFON: 325.
sikeresen oktatok. Választ »MegmenA
HÍRLAPKIADÓ
KFT NYOMÁSA*
tem? jeligére a kiadóba.
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