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Dr. Zöld Sándor
nemzetgyiilési
képviselő
indította el a Magyar
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elvtárs dohánygyári
nagy
beszédével
Párt szegedi választási
harcát

Beszéll ezután a Nemzeti FüggetZsúfolt villamosok ontják a dohányA választási szövetség kérdéséről
gyár udvarán gyülekező sokezres tö- lenségi Front szükségességéről, majd előadta* hogy az MKP javasolta,
mését a Magyar Kommunista Párt kitért a Független Magyar Demokrata hogy a választás alkalmával ne
slso szegedi választási taggyűlésére. Pártra, Balogh páter szánalmas alsó- egymás ellen harcoljunk*, hanem
A gvár nagy raktárhelyiségét nem- központi zászlóbontására is.
* közős és főellenség* a magyar
eetiszinü "és "vörös zászlódiszbe'vonták
—
Ex
a
zászlóbontás
oíyaa
tereakció
ellen.
az ünneplő munkáskezek, hogy méltó
metési
hangulatban
történt,
— A választási szövetség nem azt
(keretek közt hallgassák meg dr. Z ö I d
mintha az ott összegyűlt hall- jelenti — folytatta beszédét Zöld
Sándor elvtárs, nemzetgyűlési képvigatók valami nagy halottat gyáselő beszámolóját. A rekkenő hőségelvtárs —* hogy közös listával meszoltak volna.
ben figyelmesen hallgatta végig a
gyünk* hanem azt jelenti,, hogy
*
többezres tömeg az állandó tapsviharmind a négy párt külön listával inA Sulyok-pár! b u k á s á h o z
rai félbeszakított beszámolót. A gyár
dul és a külön listákra leadott szahatalmas udvarán kinnrekedt tömeg
mi is hozzájárultunk
vazatok arányában részesül a manegy része a kultúrteremben összezsú—
Hónapokkal
ezelőtt egy uj párt dátumokból. Ebből sokan azt köfolva, állva figyelte a hangszóróval
kezdett szervezkedni itt Szegeden. Az vetkeztették. hogy most már neközvetített beszédet.
Az Internacionálé eléneklése után uj párt, Sulyok pártja magával ra- künk mindent közösen kell csinálT o m b á c z Imre elvtárs, nemzetgyű- gadta a Kisgazdapárt jobboldali tö- nunk a szociáldemokratákkal. Szó
lési képviselő a nagyszegedi végre- megeit.
sincs erről. Mi tartjuk magunkat
hajtóbizottság nevében üdvözölte a
Azonban ml ezt a pártot fa- a választási szövetség, feltéleleihez,
szegedi kommunistákat. Méltatta ausiszta pártnak nyilvánítottak és de azon az uton megyünk* amelyet
gusztus l-nek jelentőségét. A forint
mint ilyen elten felléptünk és a magyar nép számunkra kijelölt.
születésének említésekor szűnni nem
hónapokig tarló szívós munkával
A demokrácia és az egyház viakaró lapsvihar közepette percekig
Itt Szegeden is elértük, hogy a
ütemesen éltették Rákosi Mátyás miSulyok-párt sokkal
hamarabb szonyáról szólva örömmel állapiniszterelnökhelyettest. A mikrofon elé
bukott "el, mint országosan és,, totta meg Zöld elvtárs különösen
tépő dr. Zöld Sándor elvtárs percekig j
hogv o.s&ágosan Is elbukott, ah- a legutóbbi időkben érezhető könem tud szóhoz jutni az ütemes él-'
hoz. szegedi elvtársaink munkája zeledést. Az egyház hivatalos lapja,
»elés miatt.
is nagymértékben hozzájárult.
az U j p m b e r a inult belek során
— Azért hívtuk össze az elvtársaolyan cikkeket
jelentetett meg,
a
rstfiyok-part
Szegeden
megszűnt
és
kat — kezdte beszédét Zöld elvtárs —
hogy beszámoljunk azokról a politi- a Sulyokkal rokonszenvezök nagy ag- amelyek világviszonylatban is felkai és gazdasági körülményekről, godalommal tekintenek a választások tűnést kellettek. Ezek a cikkek elisamelyek között választási küzdelmünk elé és nagy zavarban Vannak, mert merőleg nyilatkoztak a Kommumegindult. Ugy országos, mint szegedi nem tudják, hogy hova csatlakozza- nista Pártról.
vonatkozásban ismertetjük az elvtár- nak. A hirek szerűit Szegeden is megsakkal eddig elért eredményeinket és alakul a Pfeiffcr Zoltán nevezetű,
A Munkásszövetkeze!
rámutatunk azokra a tennivalókra, jólkereső ügyvéd által alapított párt
letöri a burgonyaárakat
amelyeket a választás sikere érdeké- és reményKcdik, hogy a jobboldali
elemek hozzá jögnai csatlakozni.
ben el kell végezni.
Az 1947-es gazdasági
eszlendő
Beszéde további során kitért azokEgyedül a tni pártunk (halal- kokkal jobban zárult* mint az előra a gazdasági és poülikai*nehézséihas taps) az, amely szilárdan, ző. Élelmiszer* gabona, iparcikk a
gekre, amelyekkel az 1945-ös nemzettöretlenül harcol a nép ügyé- kövelkező hónapban és különösen
gyűlési választások óta meg kellett
éri és-szilárdan áll a központi most* augusztus 1-én. hogy a háküzdeni és amelyekkel sikercsen meg
vezetőség és Rákosi elvtárs roméves terv megkezdődött, megis küzdöttünk.
mellett. (Olemes, hosszantartó felelő mennyiség fog jutni a doléljenzés.)
gozók számára.
A z MKP g y ő z e l m e elveszi

a z árdrágítók

Jókedvét

— A Kommunista *Párt volt azt
egyetlen, amely nemcsak tiltakozó
szavát emelte fel a. fokozódó drágaság
ellen, hanem hatalmas tömegtünlelésckel szervezett és követelte az árdrágítók halálbüntetését. A dolgozó
tömegek minden erélyes követelése és
« kiszabott halálbüntetések ellenére
a feketézők jelenleg is kitűnő egészségnek örvendenek és ha a, választásitól az MKP nem kerül ki döntő fölénnyel, akkor ezek a feketézők a
.ízemébe nevelnek azoknak, akik halálbüntetésüket követelték.

Letörtük a burgonya árát ís m
hogy tna Szegeden a burgonya
árát le tudtuk szorítani, ki kell
emelni a Munkásszövelkezct
munkásságát* amely kommunista vezetés alatt áll
x
és hetek óta dolgoznak azon, hogy
állandőhn ujabb és olcsóbb burgonyamennyiséget dobjanak piacra.
Nem utolsó eredmény az sem, hogy
ma jobb a kenyér* mint néhány
nappal ezelőtt volt.
Megemlékezett Zöld elvtárs acéltudatos kommunista városvezetőségről is éz arról* hogy
a kommunista frakció egyedül
az
összes lÖbbi
pártoknál
együttvéve
több
indítványt
nyújtott be a dolgozók érdekében.
— Elvtársak* nem kell szégyelnünk rámutatni az üzemi bizottságok által elért eredményekre. A
kommunista üzemi bizottsági tagok
és bizalmiak lulszerényen viselkedtek. Nem hangoztatták eléggé, hogv
mit tettek a dolgozókért és hagyták kisajátítani az általuk elért
eredményeket.
— Kommunisták! Elvtársak! A választási harc megindult. Csatasorl«
kell állni minden kommunistának. Legyenek tudatában, hogy egyetlen- pártnak sincs olyan fegyelmezett, iskolázott, harcos, szervezett gárdája, mini
nekünk. Mindannyiunknak össze kell
fogni és ugy kell dolgozni, hojnr a
választások pártr.nk teljes győzelmével végződjenek. Bizunk abban, hogy
a szegedi kommunisták megértik •
harcos felhívást és teljes szívvel 'és
lélekkel bekapcsolódnak abba a munkába, amelynek eredménye ei fogja
dönteni, hogy Magyarország szilárdan és visszavonhatatlanul a népi
demokrácia 'utján előrehalad, megerősödik Magyarországon a demokrácia, megizmosodik a Magvar Kommunista Part. A ip agyar dolgozóknak:
a jóléte olyan mértékben fog emelkedni, amilyen mértékben az 1947-es
választásokon a magyar nép a Komdig az egyes szakbizottságok beszél- munista Pártra fog szavazni — fejezto
lék meg tennivalóikat. Délután több be Zöld elvtárs szűnni nem akaró
szeeedi
ovárba látogattak
Iá leírattak eí
szegedi gyárba
el és
és mimmun lapsok közt beszédét.
kásjóléti, valamint munkásegészségTombácz Imre nemzetgyűlési képügyi szempontból tanulmányozták a viselő zárószavai után az Internamunkát. Este ünnepi díszvacsorát cionálé eléneklésóvel ért véget a jólsikerült taggyűlés.
rendeztek.

Megkezdődött
a felszabadulás
első Vöröskereszt-kongresszus

utáni
Szegeden

Szombaton reggel 'kezdődött meg
Szegeden a Magyar Vöröskereszt felkonszabadulás utáni első orszácos
országos kon
gresszusa. A kereskedelmi és iparkamara nagytermében gyűlt össze a
kongresszus nagyszámú résztvevőbe.
Dr. P u r j e s z itéla egyetemi tanár
üdvözölte közvetlen szavakkal a megjelenteket, a kormány, a város, a különbző szervezetek, üzemek kiküldötteit és az ország legkülönbözőbb részéről idesereglett vöröskeresztes ve©
Alkotmányvédők
zetőket. Az elnöki tisztet S z i l á g y i
C l 9
a Kisgazdapártban Ferenc OTI-igazgató, a miskolci szervezet vezetője töltötte be.
A reakció mesterkedéseiröl és a
V á 11 a y Gyula országos ügyvezető"Kisgazdapártban beállolt demokra- igazgató
tartott ezután előadást a MaVasárnap délelőít Szegedre érkezik Révai József elvlárs, Szeged
likus változásokról szólva Zöld elv- gyar Vöröskereszt
béke-célkitűzéseiről.
város nemzetgyűlési képviselője, aki legutóbbi szegedi ul ja alkalmátárs megállapította: Szegeden a Kis- ! n c m z e t i
val a jégkár nagyságái tekintette ineg és gondoskodott a jégkároBazdiúári
korifeusai ma
maTsTrók
akik arAar
valamint orcazaapart Konieusai
is azox, anuc
,„ és
. kapcsolatairól,
i,„t*.
!„„,-, vöröskeresztes
számos
helyi; jellegű
sultak megsegítéséről. Révai József elvtárs közbenjárása a legteljeNagy Ferenc idején voltak. Semmi- problémákról.
féle" különösebb változás nem történt
sebb mértékben eredményes volt. Közbenjárására pénteken Vas ZolA
nagy
lapsokkal
fogadott
előadást
és hogy ez így van, legjobban .bizo- több hozzászólás követte, majd dr.
tán miniszter elvlárs, a GF l ő t i t k á r a Is megszakította belgrádi útnyítja az. hogy amikor a Kisgazda- P á I y i Márton miniszteri tanácsos, ját, hogy a helyszínen intézkedjen a jégkárosullak megsegítése ügyépártban a B. Szabó István volt MEP- ügyvezető elnök a gyár vöröskereszt- ben.
fcortes vezetésével
alkotmányvédő problémáját ismertette és megvilágíl)Iokk megalakult, a szegedi Kisgazda- totta,
Ma délelőtt Szegedről Kiskundorozsmára megy Révai József
hogy miként kapcsolódhatnak be
párt maradéktalanul csatlakozott az *"""-'
~~ •elvlárs, ahol a piactéren a falu és környéke lakóinak mond délelőtt
olkotmányvédőkhöz és a képviselője- «
g S ^ o i t ? Vöröskereszt
11 órakor beszédet. Szeged környékének parasztjai nagyszámban jeleltjeik, ákiivnek nevei szőnyegen ío-1 mmkájíba. Rámutatott arra, hogy
a
Vöröskereszt pártpolitikától lennek ineg a gyűlésen megköszönni. Révai József elvtársnak* hogy
rognak, olyanokból kerülnek ki, akik
a Magyar Kommunista Párt a nehéz időkben a dolgozó parasztság
mentes intézmény és szociális
Dobi Islvánrój, a Kisgazdapárt demomellé
áü. Olt lesz a gyűlésen Kiskundorozsma népe, hogy tüntessen
támogatást
nynj!"
minden
rászokratikus vezéralakjáról mint »csoze«rulónak.
Révai József elvtárs és a Magyar Kommunista Párí csongrádmegyei
ról emlékeznek meg és azt híresztelik,"1
választási listáján szereplő Bodor Károly elvlárs mellett*aki a KomA megbeszélések után közebéden
thogy Dobi és a Kisgazdapárt »Ieievettek részt a megjelentek, utána pesmmísta Párl dorozsmai szervezetének titkára.
J
küdt • kommunistáknak?.

Révai József eSvtárs beszél
Kiskundorozsmán

Vasárnap, 1917 augusz(u9 S.
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Esnek az árak

a szegedi

piacon

fi k o m á n * helyesen számitolí: A Jízetések e r a e i é s o n s m o k o z o l ! á r e m e l k e d é s t
jíz infláció alatt
megszoktuk,
hogy a férfiak éppen ugy megtárgyalták a piaci árakat* mint a nők
tették, ha többen
összekerüllek.
Valamikor kigúnyolták azt az aszszonyt* akinek legfőbb problémája
a toiás áralakulása volt. Az infláció megtanított minden dolgozót
arra* hogy éberen őrködjék a forint értékállandóságán s ma már
mindenütt* gyárakban, üzemekben,
hivatalokban közös
megbeszélés
tárgya a piaci áralakulás.
Julius végén izgatottan tárgyalták a hároméves lerv megindulásával kapcsolatban* vájjon a bejelentett fizetésemelés milyen mértékben befolyásolja a piaci áralakulást. Piaci őrjáratunk során állandó, de helytelen gyakorlatként észleltük* hogy általában az elseje
utáni piacok némi áremelkedéssel
Jártak.
A szombati jw'acon örömmel
tapasztaltuk, hogy se a liároni'
éves terv kezdetével .bejelentelt
munkabér javilás-fizetésemelés, „se a »pfnzb8« elseje
semmi változást nem ho/oit a
piaci áralakulásban, sőt némi
kis áresés is mutatkozott.
Piaci jelentéseink mindig p Marxtéri termelői piacra értendők,, ahol
hétről-hélrc mind nagyobb és nagvobbméretü piac bonlakozik ki.
Szombaton már a kora reggeli
órákban végeláthatatlan kocsikaravánok ontják a friss gyümölcs- és
főzelékféléket a Marx-térre. A legnagyobb felhozatalt
paradicsomban láttuk.

2.50 forintra tartották, így a múltbeli átlagos 3.20-as szőlőárban is
komoly áresés mutatkozik. Szőlőben is nagy felhozatal volt* csakúgy mint dinnyében. Kocsiszámra özönlött a görögdinnye a piacra
s a multheti 00 filléres ár 35—40
fillérre esett. Körte,, őszibarack,
szilva kin áltatta magát s a háziasszonyok nem győzlek válogatni a
szebbnél-szebb gyümölcsökben.
A káposzta is keresett cikk volt
szombaton. Akik savanyítani akartak télire, már nagy tételekben vásárolták 30-40 fillérért kilóját. A
gyönyörű,, nagy húsos zöldpaprika 10—12 fillérbe került* de 0 fillérért is árusították. Az ugorka 00
—80 fillérért kelt kilónkint* de általában itt nem láttunk nagy felhozatalt. A hagyma ára változatlanul 35—40 fillér.

burgonyából,, hogy a dolgozókat
ezzel a legfontosabb népélclinezési
cikkel ellássa. A viszonteladók részére a szombati napon 74 fillérért* a déli órákban már 70 fii'ári rí
árusi!o!la, igy a kereskedőknél,üzletekben 80-90 fillérbe kerüli 'kiión kint s a Marx-téri piacra felhozott burgonya nehezen cseréli
gazdát. Előfordult itt is, hogy 1.20
forintot kértek kilójáért* de már
tudják a háziasszonyok* hogy a
Községi Élelmiszerüzem ellátja a
kereskedőket olcsó burgonyával s
ha a közeli füszerkereskedőjétől
is megkaphatja piaci* vagy annál
olcsóbb áron* nem cipeli a messze
Marx-téri piacról hazáig. A bur-

Ugyanez a helyzet a csirkepiaeoi:
a ránlanivaló még jnindigt
10—12 forint.
Ami általában megszűnt a piacon* az az »árfclhajtás«. Ha szombatra nem is oslek az árak, de
emelkedés sehol sem mutatkozott,
ami már nagy eredménynek számit* mert az elseje körüli piac mindig némi emelkedéssel járt. A vásárlóközönség megtanult vigyázni
nemcsak a forintra, de a fillérr©
is s a legutóbbi piaci áralakulásból további árlemorzsolódás várható.

Moga'akult
a Pfeliier párt Ssegefta

A fofeis

Értesülésünk szerint a közeli napokban Roró-Króh Imro megkezdi
Pfeiffer Zoltán Magyar Függetlenségi
Pártjának szervezését Szegeden. KoróKróh, a (Demokratikus Fehérkeresztesek jelentéktelen asztaltársaságának
a vezetője Szegeden és eddig majdnem minden pártnak felajánlotta szolgálatait.

A hároméves lerv sikeréért dolgozó Újjáépítési Szövetkezet ruházati akciója.

ára is változattanul 45—50 fillér.
Akadt ugyan olyan termelő is* aki
00 fillért kért darabjáért* de az
ilyen álmodozót nevetve hagyták
oit a vásárlók. Azután rájött* hogv
néhány héttel azelőtti árat kért
s hogy áruját vissza ne vigye* 45ért eladta egész készletét. Ezzel
kapcsolatban az az észrevételünk,
hogy az üzletekből lünt el a tojás.
Egyik napról a másikra eltűnt a
füszerüzleíek előtti nagy ládákban
közszemlére kilelt 50^-58 filléres
tojás.
Aliogy a piacon lement 45 fillérre. ugy tűnt el az üzletekből
a tojás —< a pult a!ű, várva a
vissza nem térői 56—58 filléres
árakat.

A gyönyörű éreti, befőzni való
paradicsom kilója nagyobb tételben és viszonteladók számára már 58 fillérre esett.
Burgonya
Üzletekben C.0 fiiléiért lehetett kapA Munkásszővetkezet augusztus
n i kilóját. De láttunk 45 fillérért is
elsején, a hároméves terv megkezgazdát cserélni.
désének napján, egészen olcsó áron.
08 fillérért hozott a piacra nagyGyümölcsben
mennyiségű burgonyát. A kiskereáltalában 10—20 százalékós áresést setű dolgozóknak nem kell már a
észleltünk. Minőségi alma* a gyö- piacon a drága burgonyát vásáolcsóbban
nyörü válogatott fontos alma kilója rolni, 28—30 fillérrel
60—80 fillér volt. A kisebb és nem megkapják a Munkásszövetkezetválogatott almát 40—00 fillérért ben.
A Községi Élelmiszerüzem
ál,árusították.
Szép* érett csemegeszőlőt 2.20— landóan hozatja és sose fogy ki a
AU9USZtUS

k e d d szerda csütörtök
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SZÉCHENYI
FILMSZÍNHÁZ

1B e l v á r o s i - m o z i
TeMqg 6—25.

SZEGED

Egész éviién farsang

Ma nlofjára!
Uj nmcrLcai Mopcx-film:

Gyilkos vagyok

izgalmas búnügyi történet.
FőszercpIoK:
BARBARA STANWYCK,
Fit El) Me. MÜRRAY.
Azonkívül: IIIRADÖK.

B

STÜÜ

6

TELEFON 490

Hétfőtől—szerdáig:
Csak 3 napig!
A [egujabb vadnyugati cowboy film.

Ezüst sarkanytyu

Idegfeszilően izgalmas cow-boy
film. :—: Főszereplők:
CRASII C'.OUIUGAN, DUSTY KING
MAX ALIBY.
Azonkivül: (IIRADÓIv!
EltoéAook: lel A, lel ? é» let a.

gonyaár azonban erősen tartja!
magát és nem akar csökkenni, holott kitűnő
burgonyatermésünk
volt. Ugylátszik a termelők nincsenek a kialakult-árral megelégedve és nem szedik fel.

Ma, vasárnap utoljára

FRED
ASTAIRE
főszereplésévei "és

Orbán

cigányzene kísérettel magyar
nótákat énekei.
Előadások: tél 5, léi 7 és fél 0.
Pénztár d. e. 11—12 és félórával
az előadás megkezdése előtt.
Hétfőtől szerdáig
A legszebb magyar filmek sorozatából

A szakszervezetek újjáépítési szövetkezete ismét egy hatalmas akcióba kezdett a dolgozók érdekében* szem előtt (artvd a 3 éves lerv
elsői legfontosabb fá/Jsát: Ruhát »
dolgozóknak!

A szövelkezet T>udapesli Irodája
megállapodást létesített egyik hatalmas futószalagrendszerrel dolgozó budapesti
ruhaárugyárral,,
hogy a szövetkezettel munkaközösségben gyártmányait: Felnőtt- és
Hasa mázsa pé'lsőt
gyermekruhákat,
munkaruhákat
osztanak ki
rendkívül olcsó árban* előnyös fi zetési feltételekkel — az üzemi bia jéskárosnl'aknak
zottságokon keresztül — hozza forA szegedi jégkárosult gazdák régalomba.
szére néhány napon beiül inegkezdődik busz mázsa pétisó ieszallilása.
Ezt a termelési bizottságok osztják
Újságírók vidám nyári éjszakámajd szót, elsősorban a bolgárker- ja. A szegedi újságírók augusztus
tészek között. A további mennyiségek 14-én, csütörtökön vidám nyári éjsürgős leszállítása is szükséges már, szakát rendeznek a Hungária termert ez a busz mázsa igen kevésnek raszán és nagytermében. Sok tréfa,
bizonyul, iloldankint ugyanis legalább ötlet, móka vár az est közönségére,
60—80 kilóra van szükség, hogy megfelelő trágyázást lehessen vele elérni. a meglepetés pedig egy népszerűi
fővárosi művésznő fellépése lesz.
A szántási hitelt igénylő gazdák
névsorának összeállítása egyébként az
eddigi jelentkezések alapján már né- A hét kimagasló eseménye
hány napon belül megtörténik. A gazdasági felügyelőség végzi az ezzel
kapcsolatos munkát és előreláthatóan
a jövő hót elejére megkezdődik a hitet kiosztása, amelyet Révai József
személyesen a Belvárosiban.
elvtárs kórelmére utalt ki Vas Zoltán
elvtárs, miniszter utján a Gazdasági
Főtanács.
— Árverési hirdetmény. Szeged
A jövő héten igy azután megindulhat város Zálogkölcsön
Intézete és
a szántás, tarlófclbuktatás Szeged kör- Nemzeti
Hitelintézet
zálogháza
nyékén.
1947. év augusztus h ó 18-án (d. u.
4 órakor) Nádor utca 2. szám alatti
Telefon
hivatalos helyiségben kényszer ár6
2
4
K O R Z O - M O Z I
verést tartanak. 'Árverésre kerülMa, vasárnap utoljára játszuk
nek: 1947. "junius h ó 30-ig Jejárt
SIMON SIMONÉ
és az árverés napjáig nem rendeamerikai filmkülönlegességét
zett zálogtárgyak.

B O R R A
a zsektolvafek királya

a sátán hét éve

Műsort bevezeti:
Amerikai Mopex Világhiradó.
Hétfőtől kezdve:

Sándor

Baromi

G i n p i Rooers t Fred Bslaire
a szenzációs táncospár
liáns vígjátéka.

bril-

Egymásnak
születtünk

Pesti M a g y a r
Kereskedelmi
Bank
alapíttatott 1841. évben.
S z e g e d i
f l ó k jfti
Szeged, Vörösmarty-utca 7. sz.
Telefon: 363, 805.

I Előadások fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Telefon: 6—83.)

Hungária edényház (Tisza Lajos-körut 53.
Gimzeit
ismeretben | a 3 é v e s t e r v s z o l g á l a t á b a n
magyar filmvígjáték
|Gózon,

Agai,

Ráday

Fősz.:
Imrei

Zománcedény — Háztartási cikkek — Evőeszközök
választékban.

Pelróleumfőzők nagy
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Hogyan

dolgoznak
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a kommunisták

Bemutatjuk a

az üzemekben

gytúagyári

M. K. P.

?

szervezetet

Nagyobb gyárakban és üzemekben mindenütt megalakultak az
MKP üzenni szervezetei. Ezek a pártszervezetek fontos szerepel tültenek be az üzemek éledébe. A szegedi üzemi pártszervezetek közül
bemutatunk egyet. Lássak: hogyan dolgozik a munkások érdekében
a gyufagyár kommunista pártszervezete.

és ideológiájával. Hatan két hetes
pártiskoláu veitek! részt ,éys íkétJ dolgozó
pedig a szegedi «egy hónapos szakszervezeti tanfolyam előádását hallgatta.

A hosszú gyárkéményből
vidám
füstfelhő kerekedik az ég felé. A szegedi gyufagyár a felszabadulás után
azonnal megkezdte a termelő munkát. A dolgozók lelkes munkakészségéhez sokban hozzájárultak a kommunisták, akik rámutaltak a munka
megindításának fontosságára.
Az üzemben 185-en dolgoznak és
ebből 90 munkás- a Kommunista Párt
tagja. Az üzemi pártszervezet titkára,
Ábrahám Antal elvtárs, a szervezet
munkáját a dolgozók szociális- követelésének támogatásában látja.

gusztus 15-én szándékoznak átadni a
dolgozók .gyermekeinek. Az
üzemi
pártszervezet felhívta a gyár vezetőségét, hogy már most bizloxitsák a
téli tüzelőt a munkások részére.
A kommunisták voltak azok, akit?
felhívták a figyelmet árra, hogy a leljesitménybérrendszerben . dolgozók részére alacsonyra állapitolták meg a
normát. Most a norma rendezésével
jóval többet kereshetnek a gyufagyári dolgozók.

A jó munka eredménye

A gyufagyári kommunista pártszervezet nem hanyagolja el a dolgozók
kulturális nevelését sem. Többszáz
kötetből álló könyvtára van a szervezetnek. amelyből a pártonMvüliek
nek is kölcsönöznek ki olvasnivalókat.
A gyufagyárr kommunisták közel egy
munkás 3 hónapos pártiskolán ismerkedett meg a párt célkitűzéseivel

Az MKP üzemi pártszervezetéljek
követelésére a dolgozók! a téli hónapokban bakancshoz jutottak, kötényt
és impregnált köpenyeket kaptak. Áz
üzemi pártszervezet jó munkájának
eredménye a modern, jói felszerelt
gyári csecsemőotthon is, amelyet au-

Nevei és oktat a Párt

Mit m o n d a párttag
Farkas György segédmunkás a famegmunkáloban. A felszabadulás óta
tagja a Kommunista* Pártnak.
— A kommunista üzemi pártszervezet ieladalál abban látom — mondja,
liogy következetesen képviseli a munkások érdekeit. Egyetlenegy kérdés
felelt sem siklik el, minden esetben
kiharcolja a dolgozók jogos követelését. Rendkívül fontos, hogy kommunista munkahelyén példamutató mó-

Dr Zöld Sándor Csengelén

Tombácz Imre Tápén
Vasárnap délután 3 órakor a tápéi
rét ujgazdáinak felkérésére Tombácz
Imre elvtárs, nemzetgyűlési képviselő
látogatást tesz a majorban. A látogatást gyűléssel kapcsolják össze,
amelyén Tombácz Imre elvtárs tájé-

Két véglet: Gyála és Szenimihálytelek
Ahol működik

az UFOSz, a FEKOSz;

Az elmúlt héten rekkenő hőségben jártunk Gyála-réten. Dél volt
éppen mikor a faluhoz értünk. Vörös Bálinttól és Módra János mezőőrtől kérdeztük meg* mi újság
van ezen a vidéken.
— Ugarolni kellene már, de a
nagy szárazság, miatt olyan kemény
a föld* hogy kifordul az eke I>előle — mondja Vörös bácsi, akinek szép nagy bajszáról a liagy
melegben csaknem csöpög a veríték.
Néhányszáz méterre a falutól
Újtelepen épülőfélben lévő házat
pillantunk meg. A felhúzott falakra már a tetőszerkezetet épitik a
szorgos munkáskezek. Egyszerű vályogból készült ház, üe — mini
megtudjuk — gazdájának sok öröme telik benne.
Barna Lajos újonnan földhőziuttatott béres volt azelőtt a közeli
Fehér-majorban. •A felszabadulás
után 5 és fél hold földet kapott.
Ebből halodmagával kell megélnie.
A két év alatt mégis tudtak annyit
félrerakni* hogy nekifoghassanak
a ház épiiésének.
Hej, pedig — a jégeső alaposan
tönkrelett bennünket — panaszkodik az ujgazda, miajd igy folytatja.
— Hiába megyünk a jegyzőhöz,
hogy vegyék! fel a jégkárt, nem
veszik fel.

megszűnnek

a bajok,

Pedig £ Jehérpalaki dűlőben nagy
kárt okozott a jég. Barnáék paprikát* zöldséget* répát* dinnyét,, káposztaféléket vetettek. Nem maradt jóformán semmi sem belőle.
«01vasluk*hogy Révai József elv-,
társ felkereste a környéki gazdákat. Szerettük volna, ha mi is elmondhattuk volna a panaszunkat.»
szólit meg bennünket az érkezésünk hirére a szomszédból odaérkező Nacsa János ujgazda. Neki
már készen van a háza. Harmadmagával lakik benne.
— A legnagyobb baj az, —
mondja tovább Nacsa János —
hogy hiába kértük Szegedhez
valói csatolásunkat.
Közigazgatásilag Csanád megyéhez
tartozunk. Minden apró-cseprő hivatalos ügyben Makóra kell utazni, ami 20—22 forintba kerül. Pedig 'itt vagyunk Szeged határában.
Mindjárt elmondanak egy példái
is.
Barna •Lajosnak adó fejében 8
mázsa és 3 kiló búzát kell leadni.
Ugyanakkor a jég és aszálykár következtében a termése összesen 14
mázsa buza volt. Ha ebből a családiának szükséges élelmiszerfeiadagot és a vetőmagot leszámítja
— még J;evés is a termés. Addig
viszont nem adnak őrlési engedélyt
jnig az adóba nem fizetett. Joggal
teszi tehát föl a kérdést, hogy mi-

<Szakszervezeti
Rendszeres fizetést

követelnek a hűtőház

A felszabadulás után a HangvaHütőházat az üzem dolgozói építették
ujjá. Abban az időben nem volt még
Budapesttel összeköttetés. Ezért a
Munkásszövetkezet irányítása mellett
dolgoztak. A teljes felszabadulás után
ismét a Hangya vette kezelésbe a2
üzemet. Régen'250—300 munkás dolgozott a gyártelepen. A Hangya kezelésében ez a szám 70—80-ra csökkent. Az üzem dolgozói ennek ellenére folytatták az újjáépítő munkát
és ennek köszönnelő, hogy ma már
14 vagon árut befogadó hűtőháza van
a szegedi telepnek. A dolgozók állandóan küzdelmet folytattat a budapesti
Hangya-központtal, hogy ne terüljenek az utcára. A fizetésüket az üzemi
bizottság támogatásával hétről hétre
csak nehéz harcok árán tudták megszerezni. Jgy történt ez az elmúlt
héten is. Pénteken déltől este 9 óráig
kellett várni a munkásoknak, amíg
sikerült kölcsönt szerezni a hetibérek kifizetésére. Budapesten az igazgatók és főtisztviselők mindig ponto-

dolgozói

san megkapják fizetésüket, sőt az elmúlt heten egyheti fizetést gyorssegélvként vettek fel még a fizetésük
mellé.
Augusztus 1-tőí a Hangya Szövetkezet is a Magyar Országos Szövetkezeti Központhoz tarlozik. A szegedi
volt Hangya-üzem dolgozói tudják,
hogy a szövetkezet régi vezetői igyekeztek az .uj Szövetkezeti Központ
eredményes munkája elé nehézségeket gördíteni. Az üzem dolgozói arra
kérik a Magyar Országos Szövetkezeti Központot, vizsgálják meg a szegedi üzem helyzetét és biztosítsák
a termelés folytafását. A "munkások
dolgozni akarnak a hároméves terv
sikeréért, remélik azonban, hogy a
hároméves terv során már rendesen
kapják meg fizetésüket is.
Szombaton szerény ebéd keretében
ünnepelték meg a munkások és munkásnők a hároméves terv indulását.
Az ünnepségen a két munkáspárt szónoka és ökrös elvtárs, üb. elnök mondott köszöntő beszédet.

növekszik

a

jólét

don dolgozzék és minden cselekedetével "inimkáslársainak érdekét tartsa
szem előtt.

És a pártonkívüli
Albert Antalné pártonkívüli. Megkérdezzük tőle milyennek latjai a gyufagyári kommunista
pártszervezet
munkáját. Néhány pillanatnyi gondolkozás után jgy felel:
A kommunisták' jól "dolgoznak.
Azt látom, liogy mindenre kiterjed
a figyelmük. 'Azt mondhatom, jól dolgoznak a gyufagyári kommunisták.
Rendes Jánosné 2 4 éve dolgozik a
gyufagyárban, ő is pártonkívüli. Amikor megkérdezzük véleményei, lelkesen válaszol:
— Nincs semmi liiba a kommunisták munkájában. Csa* azt nem értem,
miért hiszik el még ma is sokan
a kommunistákról terjesztett rágalmakat. Azokról a kommunistákról,
akikkei itt a gép mellett dolgozom, a
íegnagvobb elismeréssel nyilalkozliatom.
(át.)

beszél vasárnap
koztatja a rét parasztdolgozóit a politikai helyzetről.
Dr. Zöld Sándor elvtárs, nemzetgyűlési képviselő Csengelére látogat
el a Szegedi Kendergyár falujáróival
együtt. A Szegedi Kenderfónógyár
munkáskulturgárdá iának közreműködésével népünnepély is lesz Csengelén. A népünnepély keretében délután fél 5 órakor nagygyűlést tartanak. amelyen dr. Zöld Sándor elvtárs
mond beszédet.
Tombácz Imrét és dr. Zöld Sándort,
a Magyar Kommunista Párt nemzetgyűlési kénviselőit nagv szeretettel
várja a falu népe. Tudják, hogy az
ő irányításuk mellett végezte e'í az
MKP hagyszegedi szervezete azt a
hatalmas munkát, amelynek minden
megnyilvánulása a dolgozók megsegítését célozta.

bői éljen, meg. A Magyar Kommunista Pártnak régi követelése, hogy
az aszálykárral és elemi kárral sújtott gazdák részére adjanak adókedvezményt. Rendelet is biztosítja már ézt a 'kommunista követelést.
Felhívjuk tehát Csanádmegye
főispánjának figyelmét, hogy
vizsgálja meg a gyálai kisparasztok ügyét. Az őrlési engeMOSZKVA.- A moszkvai rádió jedélyt pedig adják kJ az iiyen
lentése szerint a Newyork Herald'
gazdáknak.
Tribüné spanyolországi * munkatársa
Ezen kívül sürgősen felül kell féléves
ott-tartózkodás után hazatért
vizsgálni a Feliér major lebontá- Amerikába. Kijelentette: a Francasának ügyét is. Legutóbb kint járt rendszer megszűnnék, ha az Egyeegy bizottság felbecsülni a bontási sült Államik és Anglia gazdaságilag
anyag értékét. Azonban az árakat, nem .támogatni).
—- melyért az ujgazdá-k a bontásból
WASHINGTON. Az Egyesült Állaszármazó anyagot igénybe vehetik mok lyvatalosan közölték, hogy elfo— olyan magasra szabták, hogv gadják a brit meghívást azf októberben
ember legyen a talpán* aki aki ki- Londonban tartandó külügyniíniszterhely'ettesi értekezletre, amelynek felfizeti.
a novemberi külügyminiszteri
A gyálaréti ujgazdák a Kommu- adata
értekezlet . előkészítése.
nista Párt segítségét várják ezekWASHINGTON. A földmüvelésügyi'
ben a kérdésekben.
minisztérium pénteken kibocsátott felEgészen más a helyzet Szentmi- hívása szerint legalább még 2 évig
hályteleken. Ilt a szegényparaszt- tart a világ gabonaszüke, azért felság ugyancsak fel van zúdul vb', szólítják az amerikai farmereket,
Sokőkszázra tehető a mezőgazda- hogy 30 millió hektár földet vessenek
sági munkanélküliek száma. A leg- he kenyérgabonával az 1948-as gazreakciósabb időkben som volt ta- dasági évre. Ez a földterület minden
felüímuf, még az 1947-ben
lán dologidőben annyi munkanél eddigit
bevetett .területet is.
küli mint most. Nézzük csak meg
miért? Az egyik ujgazda mondja
LAKÉ SUCVCES. Csütörtökön este
az indonéz kérdést ellenvetés nélkül
el.
kitűzték a biztonsági tanács tárgy— Nincs a faluban F É K O S z
sorozatára.
szervezel, az IJFOSz-i sem naLONDON. Csütörtökön hivatalosan
gyon erősítik az ujgazdák.
közölték, hogy Erzsébet hercegnőnek,
Igy a 15—20 holdas parasztoknak a brit trón várományosának esküvője
módjában van a Jugoszláviából me Philip Mounlbalten hadnaggyal nonekült fasisztákat alkalmazni, akik vember 20-án lesz a westminsterf
lakásért é,s élelemért minden mun- apátság templomában.
kát elvégeznek.
WASHINGTON. A Fehér Ház szóvivője megcáfolta azt a hirt, liogy TruValósággal ellepték a falut ezek
man elnök jelen lesz Erzsébet angol
a menekültek. Le Is nyomták
trónörökösnő esküvőjén.
a munkabérek árát.
Háromnapos munkáért egy napi
RÓMA. A Kormány döntő rohamot
napszSmbérl fizetlek az aratásnál. inditott az olasz fővárosban burjánzó
Ideje volna, hogy a rendőrség utá f eke tekereskedelem m'e gszii n t e t e sé re.
A szinte elképesztő méretű üzérkedés
na nézzen Szentmihályleleken a ju relleni
első komoly intézkedés eredgoszláviai menekültek ügyének.
ményeképp a hatóságok bezárattak!
Az egyik idősebb családos mun- 40 éttermet pz élelnriszeradagolási
kanélküli arra panaszkodik, jiogy rendszabályok megsértése miatt.
LONDON. A Iondoni rádió jelenti
a város Bodómi gazdaságban is
jugoszláv menekültek és fiatal le- Bécshői: A bécsi szövetséges ellengényemberek dolgoznak a családo- őrző tanács hozzájárult az Ausztria
és Románia közötti diplomáciai kapsok helyett.
csolatok helyreállításához és a legGyálarét és Szenimihálytelek kél rövidebb időn belül várhaló mindkét
község egymás mellett. Két külön- ország' részéről a követek kinevezése.
böző világ. Egyik helyen biznak a
BUDAPEST. A háborús viszonyok
kommunistákban — a gondok kö- az ország Ióállományát erősen összezepette is — házat építenek az uj- keverték és emiatt országos viszonygazdák. A másik helyen nincs falban részletes kancakalaszler felUFOSz és FÉKOSz. ehez mérten vétele szükséges. A földmüvelésügyi
nagy a munkanélküliség. Két vég- miniszter elrendelte a kancákra vonatkozó adatok összeírását.
, , i
let, amely magáért beszél.

Ország — VILÁG
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Hogyan gondoskodunk visszatért hadifoglyainkról
1 7 3 0 holdat

Mankót
Hadifoglyaink', akik az emlékezetes Sztálin-Rákosi táviratváltás óta
sokezer tömegekben jönnek haza
megelégedéssel tapasztalják, h o ®
az ország nem fclcdkczelt meg róluk, várja őket és gondoskodik róluk. Ez a gondoskodás már a határon kezdődik, ahol a M K P h a d i fogolyirodája és a hivatalos szervek törődnek az érkezőkkel és innen kezdve hazáig Jdséri hadifoglyainkat a szeretet és gondoskodás, J i o ® késedelem nélkül jussanak cl családjukhoz, hozzátartozóinkhoz.
Első helyen járnak a szerefő
gondoskodásban az MNDSz nszszonyni, akik a szociális fclü®cIőséggel karöltve szolgálatot tartanak az állomásokon. Segítenek
a főzésnél, kiszolgálják a hazatérőket s gyűjtenek részükre, hogy ellátásuk valóban ünnepi
le®en.

tartalékolt

Szeged

kap a hadifogságból

a
hazajött

gítése cselén részesítette földjuttatásban. Az igények kielégilése n a ®
körültekintést igényel. Nem tudni
előre a hazaiérő igényjogosultak
számát s ha nagyon osztogatnák
főidet, megtörténhet, hogy a később hazatérők föld nélkül maradnak.

Munkái
kapnak
a
hazaérkezők

hadifoglyoknak
m a n h á s és

tisztviselő

r

fordult,- ho® nem akarták visszavenni őket és a »nehéz helvzetre*
hivatkoztak, de közbelépésünkre
ezeket is visszavették.
Általában
azt lapasztalluk.
hogy minden tekintetben előnyben részesitik azokat a hadifoglyokat, akik munkahelyükre
visszatérlek.

a közalkalmazottak, akik annakidején
nem kerültek B.-listára,
visszatérésük esetén leteszik az esa köztársaság -alkotmányára és
azonnal elfoglalhatják
munkahelyüket.
A hazatérő gazdálkodónak^ kisiparosnak és kiskereskedőnek a
mezőgazdasági, ipari lermelő munkába, vagy a kereskedelembe való beilleszkedéshez nincs megfelelő
tőkéje. Molnár Erik népjóléti miniszter javaslatára a Gazdasági Főlanács 3 millió forint hitelt szavazott meg arra a célra, h o ® 1—
2000 forint önállósítás! kölcsön! folyósítsanak az erre rászoruló igénylőknek.
A Gazdasági Főlanács hozzájárult ahhoz is, hogy a hazatérő
hadifoglyok az eddigi 30 - .10 forint
segély helyeit átlag 120 forintot
kapjanak. A .csökkent \jnunkaképességü hadifoglyok segélye az ui
rendelkezés szerint 200 forint is
lehet.
Mindezeken felül a 3 -éves terv
során annyi munkalehetőség adódik. hogy kevés lesz a munkáskéz
s szemben az eddigi munkanélküliséggel, minden munkás, dolgos
demokrala segitő Kezére szükség
lesz. Érzik is a hadifoglyok, hogy
most igazán «hazatértek», de nem
abba a Magyarországba amely annakidején vágóhidra küldte őket,
liánom egy uj, fejlődő,, boldogabb
hazába.
L. J.

Tudunk olyan vállalatról is, ahol
fizeléses szabadságot adtak a most
De nemcsak ezen a téren érzik hazaiért hadifogolymunkásnaK.
az uj Magyarország, segítségét. A
A tisztviselő
hadilo"Szakszervezeti Tanács
utasítást
adolt ki, hogy az érkező és munkagoly i s
megtalálja
közvetítésre jelentkező hadifoglyohelyét
kat soron kivül elsőnek kell munkához juttatni. Az utasítás érteiA Magánalkalmazottak
Szabad
mében az iparj szakszervezetei; el- Szakszervezete utasította az üzedig minden munkaKÖzvelilesi e je- mi bizottságokat, bizalmiakat és
lentkezett hadifoglyot m á n i á b a ál- felhivla a munkáltatók figyelmét,
lítottak.
hogy a visszatérő hadifogolyalkalSzegeden az Idegklinikán be— Szegeden is mindent elkövet mazoltakat tartoznak Visszavenni.
rendezel! ó i m e n c l o'.thonba ve— Magánalkalmazolti munkakörlünk a hadifoglyok Srdek'oen —
zetik őket.
mondja Gyólai István el/tá-s. a ben visszavétel megtagadása nem
szakmaközi bizo'.Lág titkára. Azok fordult elő — közli Kárász László
ahol ruhájukat, fehérneműjüket kia
Magánalkalmazottak
munkások, akik bennünket felke- elvtárs,
javítják, gondoskodnak szórakozárestek. mind visszakerülted régi Szakszervezetének titkára.
sukról, moziba kisérik az átmeneti
A közhivatalokban pedig azok
munkahelyükre. Szórványosn előotthon lakóit és könyvekkel látják
el őket, s ami a legfonlosabb, a
környéken lakókat — hisz az utolsó párszáz méter
leghosszabb
ut — az MKP autójával hazaviszik.
De nemcsak ünnepélyes fogadtatást kapnak, olyan gondoskodás
| Egy volt hadifogoly feljegyzései
történt hadifoglyainkról, amellyel
kenyerüket és jövőjüket biztosítani
örömmel közöljük Feren- margarin, zsir,. olaj), és 4* dk. cuk- Mondhatom azt, hogy nagyon sotudjuk.
czy Sándor írását, aki né- rot és 15 drb. cigarettát, vagy en- kat köszönhetünk papjainknak, kik
Földei
kapnak
kaptunk a munkahelyen velünk együtt dolhány bele, l i o ®
többéves nek megfelelő dohányt
kézhez. Megjegyzem, ami nálunk goztak, amelyett hivatásuknak élhadifogsága
után
hazajött.
a paraszt
hadifoglyok
Feljegyzéseit a tárgyilagos- a hadseregnél volt az, hogy visz- tek olt kint, sokszor vigasztalták,
ság
jellemzi és mondataiból szamenőleg cigarettát és más élel- buzdilo'.lak s ha kel'elt korholtak is
A szegényparaszt
hadifoglyok
kirajzolódik: milyen voll a met nem adlak ki, Oroszországban, bennünket.
számára felbecsülhetetlen jelentőhadifogoly élet a Szovjet- ha előfordult az, hogy a nagy táséggel bir, hogy a földreform so
volság jnialt az élelem nem érke- Művelődés
és
szórakozás
.
Unióban.
rán gondollak rájuk és GO.OOO hold
zeit meg, ugy akkor mikor megföldet tartalékoltak a hadifogság- Erdőirtá
és
munkaverseny
érkezett
visszamenőleg
kiadtak
A kulturális életünkről oldalakat
ból hazatérő igényjogosultak száaz orosz
munkásokkal minden élelmet és dohánynemüt. lehelne irni. Saját zenekarunk,
mára. Erre q célra Szeged város
Heggel., délben és esle 750—1000 énekkar, dalénekeseink, iróink, szíközigazgatási területén 1730 hold
Hatalmas erdőben
dolgoztunk. gr. levest és délben 500 gr. főzelé- nészeink, akrobatáink. Jak mindent
a tartalék föld a házhelytarlalékkal 1915 augusztusában érkeztünk meg ket kaptunk. A kiadott élelmiszert elkövettek, hogy fogoly életüegyütt. Ez a földlartalék nem ál) a Gorkii-körzelbe. A 165. számú tá- a m i szakácsaink készítették el. ket szórakoztatásaikkal enyhítsék.
minden hazatért
rendelkezésére bor lelt otthonunk több heti szaka- Előfordult az is, hogy a kiadott
Az énekkarnak legnagyobb sidatlan utazás után. Kél napi pihe- élelmiszer kevésnek bizonyult, akFöldet esak az a hazatérő panő után. megalakítottuk a mun- kor, h o ® a kalória meglegyen pót- kere a Rákóczi-induló volt, melyét
rasztszármazásu
hadifogoly
kás brigádokat. A munka erdőki- szerezlék hússal, kenyérrel,, zsira- zenekarral adtak elő. íróink, verigényelhet, aki élethivatásszetermelés volt. A munkafelügyelő j dékkal. és liszttel az élelmet. A sekkel novellákkal, színdarabokkal
rűen fö'dmlvclésscl foglalkozik.
minden nap kijelölte az elvégzendő konyhában a legnagyobb rend és kedveskedtek. Színészeink a legTehát a hadifogság
önmagában munkát, amit meglehetett csinál- tisztaság uralkodott, minden nap jobb tudásuk szerint mókáikkal,
nerta jogcím a föld juttatásra. Más ni, változatos és szép munka volt. váratlan időpontban történt az el- bohózatukkal, szórakoztatlak. Nem
rászorullak házhelyet igényelhet Napi nyolc óra voll a munkaidő. lenőrzés, akkor nemcsak a tisz- egyszer fordult elő, liogy a polgári
nek,. amit a földhivatal csak hadi- Az elvégzeit munkát
honorálták taságot és rendet, hanem az elké- lakóság, részére előadásokat tartotfoglyoktól fogad már el,, mert az élelemmel. Ez állt 20—60 dk. ke- szített élei izletességél, mennyisé- tak. Saját magunk között szemináitthoni lakosságnak két eszlendő nyérből, 750 gr. levesből és 500 gr. igét és kiosztását |is ellenőrizte a na- riumokat rendeztünk, ahol tanáállt rendelkezésére erre a célra.
főzelékből, a napi adagon felül. posliszt, vagy az orosz orvos. Na- raink nyelvtanfolyamokat, (orosz,
— A hazaérkező hadifogoly kér- Az oroszok nagyon szerették a ma- gyobb ünnepek alkalmával feljaví- angol, német, olasz, francia, román,
török és spanyol) tartoltak, ahol
vényt nyújt be hozzánk — vilá gyar munkást és megbecsüllék. Igen tott élelmet adtak ki.
igen sokan megtanulták az idegen .
gositanak fel a földhivatalban — nagy gondot fordítottak az egésznyelveket. Szaktanáraink, mezőgazés igazolja földműves hivatását a ségügyi ellátásra. Minden harmaSzentmise
dasági, állattenyésztés, gyümölcsélakhelyén illetékes UFOSz-al s : dik héten orvosi felülvizsgálat volt,
szet, borászat, méhészet baromfia
h
a
d
i
f
o
g
o
l
y
táborban
ahol
az
összes
dolgozókat
tüzeGazdasági év megkezdésekor!„min
tenycsztés,_ szövetkezeli, könyvelési
den igényjogosult megkapja a föl tesen megvizsgálták és osztályozták
A vallás ®akorlását az oroszok tanfolyamokat tartottak, melyekre
det. Kivételi a falusi kisiparosok őket. Három dolgozó kaíegória
képeznek, akiknek életlehetősége volt. 1, 2,. 3. Annak megfelelően engedélyezték, .gőt elő is segitelték igen nagy szeretettel jártunk és
miseruhának
való hallgattuk végig, mert ezek az ittnem olyan jó. Á törvény ezekről is oszloltak be munkára bennünket. azzal, hogy
honi életben mind hasznossá válanyagot,
mise
bort,
ostyát
és
helyA
betegeket
a
leggondosabb
orvosi
gondoskodott és módot ad 2—3
hold juttatására. A. tartalékföld kezelésben részesítették, majd üdü- séget rendelkezésünkre bocsájtot- nak. Könyvtár is rendelkezésünkre
nem maradhatott parlagon, hasz- l ő szanatóriumban szállították, hol tak. Nem egyszer fordult elő, hogy állt. Újságokat is kaptunk, sőt minnosítani kellelt s a haszonbérleli ugyanolyan bánásmódba részesül- orosz is részt veit a szent misén s den barakba be volt vezetve a rászerződés cgv évre szól. I ® a föld- tek. mint az orosz munkások. Meg- büszkén mutatta, a nyakában hor- dió, melyen, n (külföldi híreket halligénylők óklóber 15-én kapják meg jegyzem, hogy munka szempontjá- dott keresztet. Minden kedden és gathattuk. Magyarországgal kapjuttatásukat, a gazdasági év végén. ból ugyanazt végeztük, mint az péntekén kora reggel szent mise, csolatos híreket, mind pontosan közölték velünk, közölték MagyarorA juttatóit föld mennyisége min- orosz munkások. Velük együtt is vasárnap ünnepélyes keretek kö- szág teljes békeszerődését. Tábori
zött
nagymise
volt,
ilyenkor
szédig g minőségtől függ. I ® például dolgoztunk, s nem egyszer munujságunk is volt, melyben iróink és
Hőszkén, ahol kitűnő paprikafö'.det kaversenyt- rendeztünk, amit sok- pen feldiszitelt oltár és helység költőink szerkesztetlek. Mondanom
várta
a
hívőket.
Nagy
ünnepek
alszor
a
m
a
®
a
r
o
k
nyertek
meg.
tartalékoltak, egy v a ® másfél holsem kell, Jiogy a hadifogságban irt
dat kapnak. Átokházán, Csengelén
A kalmával zene és kórus is közre- versek, jiovellák, színdarabok,, daműködött.
Későbbi
idők
folyamán,
25—30 holdat is juttatnak az igény- Több és jobb élelmet
kaptunk,
olyan táborban kerültünk, ahol lok azokat az itthoni közönség is
jogosultaknak, tehát az osztás,
mint az ottani
lakosság már rendes miseruha, kehely és meg fogia hallani, s irodalmunk
mindig g Jielyi viszonyoknak megui költőkkel és Írókkal szaporodik.
A napi élelem kalória szerint megfelelő kellékek álltak rendelfelelően történik.
Szeged város közigazgatási terü- volt megállapítva és ez mindennap kezésünkre. Ostyával és miseborral
Fecenczy Sándor.
letén eddig mindössze 7 igényjogo- ki volt függesztve az étlappal együtt. a városban lévő katolikus pap látott
el
bennünket.
Igen
meghatók
sult hadifogoly jelentkezett. Ennek Nem túlzás, ha azt állítom, liogy
az a magyaráznia, h o ® demokra- azon a vidéken több és jobb élel- voltak az istentiszteletek, s azon
tikus kormányzatunk a hadifog- met kaptunk, mint az olt élő la- nagyon sokan vettek részt, még
ságban lévők nagy részéi felelőssé- kosság. Mindennap 60 deka kenye- más vallásúak is. A fogságban vegük jelentkezése esetén részesítette ret, melyből 40 deka fehér ke- lünk lévő papok hivatásuknak megfeladatukat.
a Délmagyarorszáora
főldjultatásbaD. Az igények kielé- nyér volt,. 4 dkg. zsiradékot (vaj. felelően végezték a
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V A S Á R N A
Hevei és szórakoztat

Beszélgetés

fl

a szegedi

> A gazdasági éléét helyreállítása csupán egyik megoldandó
(eladatunk. Az üzemek és gyárak gépeinek munkábaállilásán
kívül, gondot kell fordítanunk a
demokratikus szellem megiereintésére. Az iskolákon és a különböző tanfolyamokon kiviil fontos
szerepet tölt be az iskolánkivüli
népmüvelődés. A dolgozók kulturigényeinek
felébresztésében
élen jár a Munkás Kullur Szövetvelség.
A színpadon épen játszanak* amikor benyitunk a terembe. A szegedi Munkás Kultur Szövetség színjátszó csoportja tartja próbáját. A
hallgatók és a szereplők valamenyuyien munkások. Néhány perccel
ezelőtt még ott dolgoztak a munkapad mellett és most tanulnak és
próbálják szerepeiket.
?
A munkás kulturszövetség szegedi csoportjának főtitkára Galotti
Ferenc elvtárs.
— A szövetségnek 400 tagja van
Szegeden — mondja. Jelenleg a
központi színjátszó csoport megszervezésével foglalkozunk. Célunk
ezenkívül az irodalmi, zenei, képzőművészeti* tudományos és fotoszakosztály megalakítása. A munkás kulturszövetség szegedi csoportja feladatának a dolgozók kulturális nevelését érzi.
Walter Mihály 1918 óta tagja a
munkás színpadnak, amely a felszabadulás után beolvadt a munkás kulturszövetségbe. ö a színjátszók vezetője.
Eddig az üzemek kulturgárdá-

m u n k á s
Munkás

Kulíur

S Z í t t j á t S Z O
Szövetség

jára támaszkodtunk — tájékoztat
bennünket, — most azonban kiépítjük a szövetség központi sziiv
játszó csoportiát. Az a törekvésünk. hogy a ma még divatos műkedvelő gárdák tagjait átneveljük
céltudatos munkás színjátszókká.
Sprozatos előadásokat
kívánunk
rendezni, a két munkáspárt színjátszóival* amelyen hivatásos színészek tartanák majd előadásokai
a színjátszás technikai és elméleti
előfeltételeiről.
Középtermetű* szőke leány Kálmán* Piroska a Szövetkezeti' Cipőgyárban dolgozik.
'
/
Sugőnő vagyok — mutatkozik be.
amikor megszólítjuk. —
...
— Miért lett tagja a Munkás
Kultur Szövetségnek?

Film

készül

munkájáról

francia deklarációját 1789 augusztus
4-én több mint másfél évszázaddal
ezelőtt terjesztettéi a nemzetgyűlés
— Egy pillanatig gondolkozik, elé, ahol azt ötnapi lárgyatás után
elfogadják. A deklaráció filozofikus
majd igy felel:
— Már az iskolában is szerettem részei, a törvény, a szabadság definíciója, a népszuverenitás hangoztatása
súgni — mosolyodik el, majd el- Rousscaulól erednek. Elvitathatatlan,
komolyodva folytatja: —
Azért, hogy Rousseau 'volt a
deklarációt
mert felismertem a Munkás Kul- megszerkesztő alkotmányozó gyűlés
lur Szövetség jendkivül fontos sze- orákuluma. A szónokok nagy' Vésze
repét. Egyrészt szeretnék tanulni, Rousseau axiómáit szavalta és amielfomásrészt tovább adni mindazt*ami- kor az alkotmányozó gyűlés
gadta az emberi és polgári jogok devel megismerkedtem.
klarációját, nem tett egyebet, mint
Kovács József villanyszerelő ko- kinyilvánította mind azt, amit Rousmolyan átérzi a munkásszinjálszók seau már előbb kihirdetett.
feladatát. Sári János hídépítő munAz 1789-es francia emberi jogok
kás énekelni tanul. Az éneket Ker- már 1794-ben e+jutotlak Magyarortész Mária zeneiskolai tanárnő ta- szágra, de alkalmazásuk első itteni
kísérletére
csak
nítja. A munkás kulturszövetség nagyobbszabásu
valamennyi tagja kétkezi dolgozó, 1848-ban került sor.
Azóta több kísérlet történt az emakik nem sajnálják a fáradságot,
hogy szépet cs nemeset nyújtsanak beri jogok deklarálására. Eddig csak
dolgozó társaiknak.
-ó -n. a Szovjetunió oldotta meg. Az emberi jogukat nein deklarállak, hanem
azokat a • sztálini alkotmányban* biztosították. Ez az alkotmány arról tanúskodik, hogy az amiről a lobbi
országokban a becsületes cinberek
milliói álmodoztak és ina is álmodozjátszanak, ,mint amilyenben a sztá- nak, a Szovjetunióban már megvalólingrádi csata harcosai voltak. A csata sult . . .
egyes jelenetei a helyszínen készülTalán még sohasem vágyott az emlek. A fibn bősei a szovjet hadsereg beriség a valódi szabadságra ugy, mint
tábornagyai, tábornokai, tisztjei, al- most, ámikor már tudja:- hu volt a
tisztjei és xatonái. Bemutatjuk a fii. rabság" Még frissen élnek emlékezemeu a szövetséges államok vezetőit tünkben azok a .napok, amikor Basés az ellenséges tábor egyes személyi- tilleáktói feketetett Európa és Baslilségeit is. Mintegy 150 személy, sze- Ieáktól sötétlelt Magyarország. Az
repei valódi; történelmi néven.
európai Bastilleákat IcroinboflLák a szökatonái. A Szovjetunió után
— A csatajelenelekben lefényké- vetségesek
is alkotmányosan biztosipezzük az összes fegyvernemek csa- Jugoszlávia
tolta az emberi szabadságjogokat. A mapatait. amelyek a sztálingrádi csatá- gyar
Böstilleák nincsenek többé. Most
ban részlvellek. A tömegjelenetekben már hozzáláthatnánk
emberi jogok
résztvevők száma több tízezer les/. uj jnegíogalmazásáhozaz és
az emberi
A felvételeknél á szovjet hadsereg
vezérltari főnökségének egy bizo'1- méltóság "korszerű biztosításához.
sága ad katonai és történi tanácsokat.
Historikus.

a sztálingrádi

Moszfilm filmgyár nagy művészi
film »A sztálingrádi csata?? felvételeire készül. Vladimír Pelrov, a
film rendezője, aki a »Nagy Péter?
és a »Kiituzov tábornagy? című filmekéi js rendezte, a következőket
mondta:
— A készülő film a nagy honvédő
háború legjelentősebb csatáját örökili meg. Ebben a filmben nem lesz
semmiféle kigondolt történet. Mindaz, amit mulatunk, a teljes valóság.
Óriási mennyiségű hiteles adat áll
rendelkezésünkre. Tanulmányoztuk a
szovjet hadsereg vezérkarának okmányait, találkoztunk löbl) ajkalommai
a sztálingrádi események vezető személyiségeivel és résztvevőivel. A film
szereplói ugyanolyan környezetben

Az emberi
és polgári jogok

csatáról

veje a hadseregben szolgál. Az unoBármerre utaszgatsz mostanában,
kák a macskával játszottak. Menyemindenfelé a háború rettenetes nyofügével és dióval vendégelt meg. Kemaival találkozol Albániában is. Honleti szokás szerint a földön ültünk,
nan mégis ennyi vidámság ebben az
országban? A háború nemcsak gyil- Részlet Ilja Ehrenburg: »Európa utjarn cimü müvéből, amely legközelebb a tűzön a hagyományos korsói a kávénak való vízzel. Es' Chamide kávéja
jelenik meg a Szikra könykiadó kiadásában.
kolt: a harcok Közben uj állam is
nagyon illatos volt. Megnéztem a hászülelott. Albánia olasz gyarmat volt,
Jártam egy tiranai ház udvarán. Ez mint más balkáni államokban — itt zat:" falakon rézKancsókkal és tálakbégek és helytartók földje — most
az udvar ma bucsujáróbeiv: három is a választásos; bojkottját szorgal- kal megrakott polcoK, odébb az antik
szabadult fel először.
tisztaságát őrző agyagkorsók..
Gyönyörű táj! Hegyek, csöndes, ál- bős — Vojkusi a diák, Sztaleci a vil- mazták. De ebben az országban ke- formák
Közepes módii parasztcsalád volt ez:
modozó tavak, virágzó völgyek, szöllő- lanyszerelő és Martini, a munkás — vés hívük aicad. .
Régebben az albán -népet vallási 10 lélek,-75 olajfa, 4 fügefa, 2 kecske
dombok, oíajfáK, fügefák; az Adria liz óra hosszat álltak itt ellen 2000
2 juh. Megismertem a régi szolankás partja. Népek és kultúrák ke- fasiszta támadásának. A fasiszták tan- viszályok osztották meg: a városi la- és
kást: na az asszonynak nincs gyerreszteződnek itt: a régi Róma marad- kokat küldtek a hősök leverésére. kosság Kétharmada muzulmán, egy- meke,
jogában áll elválni
ványai, Bizánc kupolái, az iszlám tar- Láttam ott Lórát, a fiatal leányt, ki harmada keresztény: pravoszláv és tőle — adeférjnek
nővérei átadhatják a gyerénekszóval lelkesítette társait. Es a katolikus. Albánia muzulmánjai közt
kasága.
saját gyermekeiket, hogy,
Régi városok: Skadra (Szkutari), El- kis partizáncsoport kitört az ellensé- ritka a fanalikusan vallásos. A pante- mektelennek
meghiúsítsák. Chamide mebaszáni, telve a kelet bájával, a bazá- ges gyűrűből. Sok vitézzel beszélget- ista tanokat hirdető begtasák — befo- atffcílást
nyének három gyermeke van, a nerokban tánca szőnyegeket árulnak, se- tem. Nem akarom saliangokkal díszí- lyásos muzulmán szekta — szerepe gyediket
gyermektelen
nővérének
teni
az
•
ő
csodálatraméltó
teltekről
lyemsálakat,• apró ezüsttárgyakat, zsiigen jelentős volt. A begtasák feje a adta. A gyermekek iskolásak, éppen
ros »piroski«-t, illatos füstölnivalót; szóló szerény vallomásaikat. A hősök •baba?, aki haladószellemü férfiú, a feladataikat
csináltáif. Megkérdeztem
a sárban bölcs lassúsággal lépdelnek, mögött ott állt a nép:
. a partizánharc demokrácia hive.
az öreg Chamidét, miben látja a küa kék üveggyönygyökkei diszitelt sza-; fölkeléssé duzzadt. Tiranában egész
A törökök és Később az olaszok szá- lönbséget az uj rendszer, es Zogu
marak és a gramofonok túlharsogják városnegyedeket fölégettek a fasisz- mára Albánia gyarmat volt; mégpedig rendszere közt? így felelt:
»Kéra müezzin kiáltását; kávéházak fehér- í ták. Az albánoknak senki sem hozta elhanyagolt gyarmat. A nép nyomor -'dezze meg unokámat, ő .nyolc éves.
fezes, szüntelenül szundikáló vendé- a szabadságot:. maguk szabadítottak gott, a háború magában is tönkretette Majd válaszol magának; én túlságogelckel; ősrégi mecsetek rigmusokkal, 1 föl magukat. Innen a jóérzés, mely a szegényparaszlságot, a hódítók rá- san öreg vagyok ahhoz, hogy ilyen
bölcs mondásokkal falaikon. Es az az odaérkező utast is áthalja. A busz- adásul elhajtották juhait és kecskéit, balga kérdésekre feleljek?.
öreg, hasonlóképpen sokarcú és mese- j keség, mely sajátos szépséget ad a kivágták
A német dulást beszerű Tirana.
hegyeknek, városoknak és emberek- tetőzte a olajfáit.
A köztársaság ereje éppen abban
nagy szárazság. Az első népi
• Mindennek szomszédságában pedig' nek
kormány feladata nehéz volt, de el rejlik, hogy nem elvont fogalmat jeA
partizánok
feje
Enver
Hodzsa
— az uj város: nagy' há/tömbök,
tul
kell ismerni, hogy rövid idő alatt nagy lent a népneK, nem hivatásos poliméretezett utak, tultágasv terek, tul- vezérezredes — volt lailltó. Mikor a munkát végzett. Az összes felrobban- tikusok ügyeskedését jelenti, lianem
harcol
megKezdte,
két
hatalmas
imgazdagon diszitett oszlopok. A fasiszta
tott hidakat helyreállították, a-gyárak- a szó valódi értelmében vett uj éleOlaszország izlése, rögeszméje: a périum állt vele szemben. Valamennyi ban
megindult a munka. A lióditók tet. Iskolákat, kórházakat, utakat —
nagyzolás. Egyébuént ezeknek az szomszédos országon a fasiszta hálálom nagymennyiségű
bankjegyet loptak el; és ami a legfőbb: egymás iránti biépületeknek most hasznukat veszik: igája nehezedett és sokan ugy vélték, ez segített a Kormánynak
az albán zalmat és tiszteletet.
bennük helyezték el a minisztériumo- hogy Albánia népe megadásra terLáttam iskolá-cat a faluban, nemrég
kat, a parlamentet., a könyvtárakat, az mett. Mindeddig csak a rabságot is- frank megerősítésében. Az országban nyilt
meg. Különböző osztályos nömerték, a bégek portyázásait, a nyo- maradt bankjegyeket nyilvántartásba
Iskolákat.
vették. Az albán frank ma a legszilár-. vendékek egy szobában, együtt tamort,
a
történelmen
les
történeimet.
Az olaszokat hűségesen kiszolgáldabb pénznem a Balkánon: egy dol-i nulnak. Ez természetesen nem a legták a tudatlan, elszánt és kapzsi bé- Enver tlodzsa hitt népében és nem lár értéke mindössze 25 frank. Az üz-j szerencsésebb megoldás, de a kisgek. Egyikük — Seiked — Közép- csupán a csatatéren győzött, hanem letekben sok az áru; a bazárokban' leányok és kisfiuK örömüket lelik a
Albánia egyharmadát birta. Megtil- elvezette Albániát a köztársasághoz. bőségben a baromfi;, a bor és az oliva-; tanulásban s ez a legfontosabb. .Az
totta Elbaszániban az építkezést: azt Harmincét esztendős, nagyon müveit olaj.
A parasztok háziszőttesből var- ő tudásszomjuk ós tanítójuk buzgalma
akarta, hogy palotáját kunyhók ve- és nagyon szerény férfiú; egyetemi rott ruhát
nincs elég gyapjú kárpótol minden tárgyi hiányért. Egy
tanulmányaitMontpeiiierben
végezte
gyék körül- ö engedte be az olasz és a háború művészetét harcközben és hiány viselnek:
van
bőrben
is. Bajok és1 másik faluban dobszóval hívták egybe
hóditókat Albániába, ma zavartala- sajátította el. Ismerik és szeretik. Még nehézségek itt is vannak,
de a töb- az ifjúságot, gyűlésre. Látom vidám
nul sétálgat Róma utcáin
a
legelhagyalolottabb
hegyi
faluban
biekhez
viszonyítva
Albánia
népe és határozott vonásaikat* fiuk és leAlbánia néne hősiesen harcolt az is így beszélnek róla: »Enver Hodzsa nem él rosszul.
ányok tettek esküt, ho£y megvédik
erős német hadsereg ellen. Tirana elkergette a hóditókat; ő majd segit
a szabadságot. Hát nem csodalatos
Pelrel faluban belértem egy pa- ez: a háború, mely a »felsőbbrendü
emelkedik Dgjti hegye; ezen a he- élni is?.
rasztházba. A gazdaasszony — az faj? birodalmát rombadöntölte, Eugyen zúztak össze az albán partizá*
nok egy német hadosztályt, mely. a
Először választotta az ország sza- creg Chamide — a tüz mellé hivolt. rópa mezsgyéjén uj államot szült.
helyőrség felmentésére sietett.
badon képviselőit. A reakciósok — Férfi nem volt a házban: Chamide

cHlGánia
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Olaszország rat.fikáSta a
békea^erződési
Az olasz alkotmányozó nemzetgyűlés Csütörtökön ratifikálta a 'szövetségesekkel kötött békeszerződést. A
békeszerződés megerősítése 194 főnyi szavazattöbbséggel történt egyheti elkeseredett vitatkozás után. "80
kommunista és balpárti
szocialista
(A Nenni veze é ,c alatt álló csoport)
tartózkodott a szavazástól. A megerősítés mellett 262-en szavazlak, ellene
pedig C8-an.

A piacon
kialakult termelői árak
A piacon a felhozatal élénk, vásárlás a vidék részéről erős, helyi viszonylatban vontatott.
Fokhagyma kg. 3 Ft, hagyma kg.
00, zöldség cs. 20—30, sárgarépa cs.
20-30, kelkáposzta kg. 40—50, feicskáposzta kg. 10—50 fillér, karfiol
leveles kg. 1.20-1.40 Ft, kalarábé kg.
40 fillér, zöldbab kg. 1.40-1.60 Ft,
sóska, spenót kg. 70-80, uborka kg.
50—70. burgonya kg. 76—90, tök kg.
20, zöldpaprika drb. 2—12, csövcs.kukorica drb. 10—14, paradicsom kg.
40—45 fillér, őszibarack Kg. 3—5 Ft,
körte kg —.60—1.20, alma kg. —.30—
1.10, szőlő kg. 2—2.40 Ft, szilva kg.
30—40, sárgadinnye kg. 60, sárgadinnye logo xg. 70—80, görögdinnye
kg. 24— 3b fillér, csirke rántani való
kg. 8, kacsa sovány kg 4—5, tyúk
kg. 5-6 Ft, tojás drb. 45-50 fillér,
liba sovány kg. 4—5 Ft.
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DÉLMAGYARORSZÁG

VAIASZTASI
Felvetődött a számlálólapok kitöltésével kapcsolatban az a kérdés, hogy
a számlálóin; kérdőrovatai közül a
harmadik, hatodik és hetedik miként"
töltendő ki A \gyakorIatban ugyanis
számosan vízszintes, vagy megdőlt vouást tettek az illető rovatba, holott
leghelyesebb lett volna, ha mindenki
igennel vagy pedig nemmel válaszol.
A központi bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérdéses
rovatoknak dőlt vagy egyenes vonással való kitöltését nemleges válasznak tekinti. Az összeíró bizottság abból indult ki, hogy a puszta kihúzás
általános szokás, ami különösen az
udóösszeirásii iveknél, vagy más hasonló iveknél szokásos.
Az egyik szegedi napilapban az a
téves törvénymagyarázat jelent meg,
hogy az összeíró biztosnak nincs joga
i számlálólapon a saját megjegyzéseit
feltüntetni. Fz á sajtóközlemény a
törvénnyel ellenkezik, mert a számlálólapon a számlálóbiztos megjegyzései részére külön rovat van, amit
az illető jogosított Kitölteni, sót köteles is kitölteni, ha valamilyen fontos
körülmény jut a tudomására. Az öszízeiró biztos észrevételeit Ls felülbírálja az összeíró bizottság.
Az üsszcirolTzotlságok megváltoztatása
A belügyminisztérium választási
csoportjához érkezeti jelentések alapján megállapítottuk, liogy az összeIróbizottságoKban 1947 julius 27. után
Is történnek változtatások. A bizottságokat átalakítják, a kiküldött tagokat átcserélik, az összeiróhizoltságok
mai áltapoluKban véglegeseknek lekinlendők és változtatást eszközölni

éves terv sikeréért

írógépei, számológépei
legmagasabb í £ S r o i o *

Szenes!

I r o d a g é p V á l l a l a t , Szícbenyi-tfr
Telefon 6—41.

2.600 forint
1.600 forint
2.600 forint
800 forint

dolgotnah
készen legolcsóbban vásárolhat, vagy rendelhet
politúrozott d i ó f a háló
fényezett háló
fényezett kombinált szoba
konyha bútor

l l o k l i o i ü "íüaszl;iIo.s
H<1ttUS£ • Kossuth L. s.-ut 5. sz.
JAVÍTÁSOK OLCSőNl

Résziveszünk a hároméves tervben!
VÁMORLÉS
GABONAVÉTEL
KERESKEDELMI
ŐRLÉS
DARÁLÁS
PAPRIKAÖRLÉS
Mindenféle őrlést, darálást és paprikaőrlést legkiválóbb mii •
•
nősógben végeznek « szegedi malmok.
A L F Ö L D I
F A L U D I
T I S Z A M A L O M
B Ú T O R T
Készen legolcsóbban vásárolhat vagy rendelhet felelősség mellett.

M A L O M

HÍREK

csak abban az esetben lehet, ha a bizottsági tag valaszlójogosultság tekintetében kizáró rendelkezések hatálya
aTatt áll. Ugyancsak megállapítottuk
azt is, hogy a szavazókörök határainak 'és területi beosztásának megállapítására vonatkozó határozatokat az
Illetékes közigazgatási hatóságok a
megadott időn tuí, vagyis 1917 julius 24. után ,is megváltoztatták. Felhívunk minden közigazgatási és más
érdekelt szervei is, nogy a szavazőkörök 'megállapításán változtatni nem
(ehet, kivéve az 510.003/1947. B. M.
sz. rendelet 2. §-ának 2. bekezdésébeu meghatározott esetben.
A választási segédszemélyzet
díjazása
A belügyminiszter rendeletileg szabályozta az összeíró és szavazatszedő
bizottságoknál alkalmazottak díjazását. Az összeíró és szavazatszedó bizottság által alkalmazott
segédszeméíyek díjazására átalányt állapított
meg. Minden egyes bizottságnál két
személy 16 munkanapon át napi 12
forint mellett való alkalmazását alapút véve. e célra 318 forint áll öszszesen a bizottság elnökének rendelkezésére. A központi összeiróbizotLságok .segédszemélyzetének díjazására
szintén átalányösszeget irányozlak elő.
Ez az összeg 4 scgódszemélynek 12
munkanapon át napi 12 forint mellett történő dijazasát alapul véve,
összesen 576 forint.
A belügyminisztérium
választást
irodája felhívja az összeiróbizottSágokat, hogy amennyiben segédszemélyzetre szükség íennö, ugy alkalmazzanak lehetőleg a most hazatért megbízható volt hadifoglyokat, akik támogatásra szorulnak és arra érdemesek is. Felhívjuk az összeiróhizottság figyelmét arra, hogy augusztus
2-án az összeiróhizoltságok szedjék
össze "ha kitöltötték a számlálólapokat, nézzék át és ellenőrizzék. Vezessék rá az állandó lakhelyre és kizáró okokra vonatkozó megjegyzésüket. Végül irják alá a számláilóiapokal. Augusztus 3-án délelőtt 10-ig az
összeíróhiztosok visszaszolgáltatják
kitöltött és általuk átvizsgált számlálólapokat az összeiróbtzoltságnak. Az
összeiróhizottság üljön össze haladéktalanul és kezdje meg az ideiglenes
választói névjegyzék összeállítását. Ezt
augusztus 10-rc he kelt fejezni.
Pesten görl ént: A belügyminisztérium választási irodája tudomására
jutott, hogy rózsaszínű összeirólapokat hozlak forgalomba név, utca* szám
házbizalmi, tönibmegbizott, párt, helyettes házbizalmi, házmegbizott, párt
csak 20 éven felüliek veendők Iajsstromba „a szoc. dem. tagnál utolsó
havi fizetés feltüntetendő rovatokkal,
továbbá emelet, ajtó, név, asszonyoknál leánynév is, foglalkozás, pártállás,
van-e Jcizáró ok és az. Ez a rózsaszínű lap semmiféle összefüggésben
nincs a válaszlók hivatalos összeírásával.

város?

A szöregi csata e m l é k é r e —
1849 augusztus 5
Az 1300-as években hallatták krónikások szavuk a Maros-Tisza szögéről Szögedről. Nem szunnyadt
a város, mégis idegen krónikásoktó], jdegen íróktól maradhatott
ránk — soha nem jt dolgozó népet,
hanem az elnyomókat dicsőítő —
hivatalos feljegyzések. Lapozgatva
az idegen és magyar
irodalom
dzsungelében
megállapíthatjuk,
hogy nem szunnyadt a sivár futóhomok és zsombékos nádas népe.
Hallatta szavát, de a puszta elnyelte a szót, § ha a városok falait
döngette puszta ököllel a feleletet
csak a bitófa alatt kapta:® Fellázadt hazája s alkotmánya ellen,
ezért halállal büntetik.*
Szeged falai közt lelt naggyá Mólra Ferenc, Tömörkény István, Juhász Gyula, József Attila, mint a
nyomorgó nép irói és még sokan
mások,, névtelenek, kik mártiriai
letlek nem csak ennek a városnak
hanem a magyar munkásmozgalomnak is.
Nem alszik a nép, de nem ajszanak a külföldi reakció hírügynökségei sem. Az angolszász képes
hetilapok sokat foglalkoznak a várqsunk nevével és népével. Foglalkoznak mert megmutatta Kossuth
egykori büszke népe, hogy a magyar népi demokrácia déli bástyája lett. Nem hangos propagandával. jiancm teltei bizonyítja, hogy
Szeged munkása, parasztja,, értelmisége a haladás uljára lépett. Keményfejü alföldi parasztok
vagyunk, de ha szabadságunkról volt
szó egy emberként álltunk azok
mellé, kik azt megvédeni afearták.
Egyként álltunk 98 éve a szabadság
vérvörös zászlója alá, s nagyapóink
névtelenül adták vérük és életük
Szőregnél a szabadságért. Száz évvel ezelőtti idők szelei fújnak ismét fejünk felett. A száz év tanulsága figyelmeztet: «A farkas ma
is a kert alatt üvölt.®
Vigyázzunk s gondolkodjunk!
Hűek leszünk nagyapáinkhoz, vagy
vér nélkül odaadjuk szabaságunk
azoknak, akik függ etlenségünkro
törnek. «Rabok leszünk, vagy szabadok! Ez a kérdés válasszatok!®
Választani fogunk. d c
hogy
hűek maradunk szabadsághagyományainkhoz és leckét adunk a
külföldi cs belföldi reakciónak,
mint közel egy évszázaddal ezelőtt
Szőregnél.

A DELMAGYARORSZÁG
Kristály fehér
HADIFOGOLYSZOLGALATA
BEFŐTTES- és UGORKÁSÜVEG
ÉRKEZETT AZ

EDENYCfARNOK

fest, tisztit

vasperkúp

MARKOViCS benzinkút

a

M A L O M

A "Magyar hadirokkant hadifogoly hiradó« közli, hogy az alant
felsorolt hadifoglyok Debrecenbe
, A D L E R
érkeztek:
Farkas Kálmán Szeged, Lehel-,
utca 3 , Ungvári István Szeged. Uisomogyi telep.
OLCSÓ ARAKI
DUGASZ.
A »Magvar hadirokkant hadifoO r I M : Károlyt n. 3.
goly
hiradó «közli, hogy az alant
Özem Tápál utcá 7.
felsoroltak a kővetkező lágerekből
B I Z T O S H A L É I üzenik, hogy iól vannak, egészséLegjobb minőségű
a poluakúknak
gesek és rövidesen hazatérnek.
FRANKL. „ ,
,
7292. számú lágerből: Majoros
féie Poloska-halál
László Kiszombor, őscsanády JaNemcsak a pólóikat, hanen
petéit in biztosan elpusztít].
1 deci -4 forint kab Kiszombor. Annabring SánSzegcd-Királyhalom, MarkoF R A N K L - ^yógyszerut dor
Sxent Oyoruy-tér
vics Árpád Szeged, Kossuth-u. 31.
s z á z a 5-— forint
Szabados Pál Szegéd-Felsőközpont.
7217. számú lágerből: Bárány Istix
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Weiszfeiler Testvéreknél
ván Szentes, Nagy János Kistelek.
és
ü
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e
g
á
r
u
nagykereskedés
K ö l c s e y u*ca 2.
Hódi István Szeged, Lendvai-u 20.
1034. számú lágerből: Pukazd JáTelefon
1—94 üvegezés!
vállalat
K . a k u 5 7 i
müas/ dósnál.
Kos&u'b Lajos s.-uf 5
Megró, gált bútorokat a legolcsóbban javitok.

Meghalt

Körösi Géza

Mérey u. 9.
Telefon; 5-67
nyitva reggel 6 órától éjjel 11 óráig.
Olaj, alkatrész, díjtalan motoros lég- Befőzéshez Üvegeket olcsón vásárolhat
szivattyú. Tisza Lajos-körut ós KigyóCSÁKA GYULÁNÁL,
utca sarok.
Károlyi-utca 3.

Muzsikáló

nos Szeged.
7270. számú lágerből:
Kocsárdi
László Szeged, Király Márton Szeged, Lág Gyula Szeged.
A szegedi hadifogolykirendeltscg
figyelmezteti a piaci árusokat és
a termelőket, hogy csak a MJaj
gyar Nők Demokratikus Szövetségének karszalaggal és lepecsételt
igazolvánnyal ellátott tagjai és hadifoglyok gyűjthetnek a hadifoglyok megsegítésére. Mindazok, akik
ilyen igazolvánnyal nem rendelkeznek, illetéktelenül végzik a gyűjtést és ezért őket a legközelebbi
rendőrnek kell átadni.
Forgó Henrik Csanytelek 97. sz..
most hazatért hadifogoly Nagy Lajos ipüszerészsegédtől, aki a 7126.
lágerben van, üzenetet hozott szüleinek Somogyitelepre, hogy
iól
van, hamarosan jön haza.

nyári est

Móravárosban

Szerdán, augusztus fi-án este 8 órakor a Kolozsvári téren
«M.VGYARNÓTA EST® lesz. A Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi Végrehajló Bizottsága szeretettel vár mindenkit.
Belépődíj nincs.
• J
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20 százalékkal emelik a vasutasok fizetését
Lelkesen

ünnepelte

Pénteken és szombaton vasutas
nagygyűlés volt Szegeden. Mindkét. gyűlésen lelkesen éllellék Gerő
Ernői., a vasul- és hídépítő minisztert és a Magyar Kommunista Pártot.
Péntekén délelőtt a Széchenyi
moziban a vasulasnők és vasutasasszonyok részére tartottak gyűlést. V i n c z e Sándorné budapesti
kiküldölt mondott beszédet. Bejelentene* hogy
a vasutas háztartások ebben
az évben 15 mázsa szenet és
10 mázsa fát kapnak.
A fa nagyrészét és 3 mázsa szenet
augusztusban osztják ki.
Karácsonyra is tüzelőanyagot kapnak a
vasutasok ajándékba. Minden vasutas, akinek illetményruha
jár
19t7-ben* megkapja. A többiek egyegy inget, nadrágot 5.70 forintért,
alsónadrágot 98 fillérért, bakancsot
14.50 fillérért vásárolhatnak.
Gerő E r n ő elvtárs a szakszervezettel egyetértésben ez év
őszétől kezdve fedezi a vasutas szülők gyermekeinek ta<
nulási költségeit.
Nem kell ősztől kezdve Tankönyvekre* tanszerekre és tandíjra pénzt
költeni a vasulas családoknak. Gyócsi Jenő elvtárs közbenjárására ebben az évben 2500 vasutas .gy ermek
jut cl kétheti üdülésre a Balaton
mellé. Ezenkivül az ősz folvamán
minden vasutas gyermek feszére
18 forintos áron lehet' cipőt vásárolni.
A közlekedésügyi minisztérium
a jövőben minden jelcsen érettségiző vasutas gyermek részére 109 forint jutalmat ad.
Az egész országban legjobban tanuló 20 vasutas ifjú pedig .bekerül
a Vásárhelyi Pál technikuskollégiumba. Ezeket a fiatalokat Gerő
Ernő közlekedésügyi miniszter elvtárs taníttatja és látja el ruházattal.
A vasutas szülőknek egyetlen fillérjébe sem kerül a fiatalok taníttatása az érettségitől a mérnöki
oklevélig.
Szombaton délben a Vasutas stadion szépen feldíszített tribünjén
és a tribünelőtti padsorokban többezer vasutas foglalt helyet. K a r-

a vasutas

nagygyűlés

c z a g h Imre elvtárs* Gerő elvtárs
egyik munkatársa volt az ünnepi
szónok. Olejnyik József elvtárs, a
Szociáldemokrata Párt
szegedi
szervezetének egyik vezetőségi tagja nyitotta me'g a nagygyűlést.
Ezután Ivarczagh Jmre elvtárs
mulatott rá arra* hogy a Magyar
Kommunista Párt és Gerő Ernő
elvtárs eredményes munkája révén
mit kapnak a magyar vasutasok
m á d a 3 elves lerv első hónapjában.
Bejelenlelte* liogy Szegeden szombatig j)22 ruhát. .287 segédtiszti ruhát, 572 altiszti ruhát, 155 pár bakancsot és 4922 sapkát osztottak
ki. Bejelentette, hogy inlézkedésére
ujabb 623 segédtiszti. 688 altiszti
ruhát, 721 pár bakancsot* 27 darab
tisztviselői sapkát és 2229 egyéb ruhafélét osztanak ki a szegedi vasutasok között. Rámutatott
Karcagh elvtárs arra. hogy az intézkedések ellenére sem jutott 270
szegedi vasutasnak ilyen természetű juttatás.
Ezért még a gyűlés megkezdése előtt utasítást adott Budapestre, hogy a 279 vasutas
részére is szállítsanak Szegedre ruhafélét és bakancsot.
A nagygyűlés hallgatói nagy lelkesedéssel hallgatták a bejelentéseket. Sokan közülük már büszkén
mutogatták vasutas társaiknak a
megkapott juttatásokat.
Az őszi gondok csökkentésére 20
ezer pár jóminőségü gyermekcipőt árusítanak ki a családos vasutasoknak — folytatta bejelentéseit
Karczagh elvtárs. — A nágycsaládos vasutas negyedik gyermeke ingyen kap cipőt. A második és harmadik gyermek is különjulalomban részesül.
Az ezután következő bejelentést
hatalmas tapssal fogadták. Sokáig
zúgott ütemesen az »éljen Gero«
kiállás.
Augusztus 2-án, szombaton jelent meg ugyanis a rendelet* hogy
az összes vasutas fizetési osztályra és rangra való tekintet
nélkül 9 forintot kap .és minden vasutasnak 29 százalékkal
emelik a fizetését.
Rámutatott Karczagh elvtárs ar-

3 éves terv sikeréért
dolgozik!
A világhírű
paprika

beváltását

és hüUöldi
való
végzi

szegedi
exportra

előkészítéséi
a

Szegedi Paprikabeváltó
Szövetkezet
S Z E G E D
«

Szövetkezeti út (Tisza pályaudvar)

Gerő

minisztert

kát — igy 7090 takarót fa — sikerült biztosítania. Kétmillió forintot
tartalékollak vasutas
kislakások
é*.ité„ére.
További beszédében rámutatott
Karpzagh elvtárs a munkásegység
szilárdságára. Lelkes éljen Rákosii
Éljen Rajk! Éljen Gerő! Éljen Karczagh! kiállások között fejezte be
beszédét.

rn is, hogy látogatást tett a szegedi
fűtőházban* ahol
megállapította,
hogy a mosdó építése megakadt.
Azonnal intézkedett* liogy a mosdó elkészítéséhez és a fűtőház tetőzetének rendbehozatalához szükVégül Oejnyik József elvtárs a_
séges pénz rendelkezésre álljon. Az! Szociáldemokrata Párt "üdvözletéi
ország vasutas laktanyáinak rend-;, , .
,.
*,
T.
behozatala is megkezdődött.
A! tolmácsolta a Magyar Rommumsközlekedésügyi minisztériumnak a , t a Pártnak* majd 6 is a munkásberendezéshez szükséges anyago-1 egységet éltette.
"TTtluri-ir••-?--rrnnr X a f

Kiviteli engedélyt kapott
a Szegedi
Értékesítő

Paprtkaíermelőh
Szövetkezete

Jelenfős m u n k á h o z fogott a szegedi paprikaterm e l ö parasztság egyetlen igazi érdekvédelmi szervo
Régi sérelme a szegedi paprikatermelő parasztságnak, hogv fáradságos munkájukért álig részesednek valami kis haszonban, mégis
háromszorosára emelkedik a fűszerpaprika ára*, mire a fogyasztóhoz eljut. Ennek az oka pedig
abban keresendő, hogy a forgalomba kerülő paprika a termelőtől először a beváltón, majd ennek mellékszervén, a paprikanagykereskedők szövetkezetén megy keresztül* mig azután a kiskereskedőhöz és igy a fogyasztóhoz jut.
Ehhez még a különböző adóterheket is hozzászámítva az volt az
eredmény* hogy
'

a parasztság alig részesedett a
munkáját megillető haszonban,
a fogyasztóközőntóg mégis drágán jutott a paprikához.

Ennek a lehetetlen állapotnak a
megszüntetésére a röszkei paprikátermelők, Császár Balázzsal az
élükön, akciót kezdeményeztek a
közelmúltban* hogy
kapjanak a termelők Is olyan
szervet, amelyen keresztül lermclvényciliot közvetlenül a fogyasztókhoz. közbeeső szervek
nélkül juttathatják el. Ennek a
célnak elérésére alakult meg
gondos előkészületek után a
szegedi papríka'ermclők értékesítő szövetkezete.
A szövetkezet megalakulását természetesen nem kisérték helyesléssel azokról az oldalakról, amelyeknek a termelőkkel szembenálló érdekeit az ui szóvetkezet tevékenysége súlyosan sértette. A szövetke-

zeti szervezőket már a megaJakuláskor támadások érték, főként a
paprikabeválló és a nagykereskedők szövetkezete részéről. A szervezők S Z Í V Ó S munkájának eredményeképpen azonban a robbantási
kísérletek ellenére is sikerült a termelők szövetkezetének megalakulnia. Az ellentábor pedig jjem volt
válogatós eszközeibén és az alakuló gyűlésen még a paprikakikészitőknek egy félrevezetett kis táborát is felhasználta saját érdekében, de sikertelenül.
Nehéz munka után a 'termelőszövetkezet megszerezte a szükséges engedélyeket és az elmúlt napokban sikerült a paprikaexportba is bekapcsolódnia, pmelv a paprikátermelő parasztság szempontjából. de Szeged gazdasági életo
szempontjából is igen nagyjelentőségű. C s á s z á r Balázsnak, 9 termelőszövetkezet elnökének és V e r e s Péternek, p szegedi paprikatermelők szövetsége ügyvezető igazgatójának közbenjárására ugyanis
T o m b á c z Imre elvtárs, nemzetgyűlési képviselő — amint azt
szombati számunkban már emiitettük — eljárt Budapesten illetékes
helyeken és ennek eredményeképpen
a papríkatermelők
szövetkezete rövidesen nagyobbmennyiségü paprikát tud kiszállítani.
Ezzel a szövetkezetet sikerül átsegíteni a kezdeti nehézségeken és
reméljük* hogy ezáltal a szegedi
paprikatermelő parasztság és velu
a szegedi paprika sorsa is jó irányban indulhat el

HÍREK
N A P I R E N D
Vasárnap, augnsztus S.
Nemzeti Színház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7.
fél 9: Gyilkos vagyok. Hétfőn: Ezüst
sarkantyú.
Belvárosi Mozi: léi 5, fél 7. fé! 9
Eoész évben farsang. Azonkívül Orbán
Sándor énekei. Hétfőn: Címzett.ismeretlen.
Korzó Mozi: féí 5, féf 7, fél 9
A sátán hét éve. Hétfőn: Egymásnak
születtünk.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárut
50; Nvilassy A. örök. K üokorné:
Római-'körut 22; Salgó Éva dr. K.
Tichy B.: Mátyás-lér 4; Frankó Andor: Dugonics-lér 1.
— Időjárásjelentés. Várható időjárás vasárnap estig:
Mérsékelt
északnyugati* északi szél, változó
felhőzet, egy-két helyen délutáni
záporeső, esetleg zivatar lehetséges* a meleg idő tovább tart.
— A Szegedi Újságírók és Művészek Otthonának választmánya augusztus 5-én, kedden délután fél
4 órakor ülést tar.

— A Magyar-jugoszláv Társaság
közli, hogy az abbáziai kirándulásra a jelentkezési időt augusztus
8-ig meghosszabbították.
-•»
— A rókusi MNDSz megint szép
munkát végzett. Különösen ki kell
emelni Trebilschnét, aki a hadifoglyoknak Tápén sok szép élelmei
gyűjtött. Felkérjük tagjainkat,hogy
hétfőn este 6 [órakor a rókusi iskolában minél nagyobb számban jelenjenek meg fontos megbeszélésre. Vezetőség.
x Éleslövészet az ujszegedi honvédségi lövöldén. A szegedi V.
rendőrtanoszlály
augusztus 4-től
kezdődően minden hétfőn éleslőszerrel lőgyakorlatot tart. E napokon a lőtér közelében való tartózkodás veszélyes. Tanosztályparancsnokság.
x Aranyérnél Ferenc József kcserüvizet.
— Női szabóipari gyakorlati és
modellirozó, továbbá szakrajz tanfolyamok kezdődnek az iparostdnonciskolában. Hajdú József budapesti női szabómester, szakoktató vezeiésével. Jelentkezés és
megbeszélés augusztus 4-én, hétfőn délután 5 órakor az iskolában.
Eötvös-utca 2. Igazgatóság.
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8
Bérleti

Vasárnap, "1947 augusztus 8.

felhívás

ni szíveskedjenek,, mert a n a ®gazdák; 5-én: a Felsővárosi fekefeérdeklődésre való tekintetlel he- földek; 6-án: a szentmihályteleki gazA Szegedi Állami Nemzeti Szín- lyeiket hosszabb ideig fenntartani dák; 7-ón: a Rókusi feketeföldek';
ház az 1947/48. sziniévadra 21 elő- nem tudjuk.
8-án: az Alsóvárosi feketeföldek. —
Vasárnapi sportprogram
Külterületiek: augusztus 4-én: Nagyadásra — 10 próza, 8 opera.. 6 opeszéksóson a Népháznál; 5-én: FeketeHunyadi-tér: fél 9 órakor SzM TE- rett — bocsát ki bérlelet.
szélen $ Kotogán-vendéglőben; 6-án:
RMOSZ Szil" barátságos, 10 órakor
A bérletek a következők:
Feketeszélen a Kossuth-kutnál; 7-én:
Köztisztaság—Tápéi MaDISz RákosiH
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1. Bemutaló (premier) bérlet,
Domaszékep
a Balla-vendériőben;
Kupa mérkőzést l>onyolitják le. Dél8-án: Mórahalmon az alsókozponti
után 4 órakor Délkerületi ifi váloga- mely mind az opera, mind pedig
tott—Délkerú let B válogatott, 6 óra- a próza és operett bemutató előFelhívás. Felhívom a jégkárosult közig, hatóságnál; 9-én: a többi alsókor SzAK—Délkerüleli válogatott mér- adására érvényes.
gazdákat, ho® a cséplési eredmény- központi részek az alsókozponti közig,
kőzés lesz.
2. »Af bérlet a mindenkori má- fapokiial, gazdakönyvveí saját érde- hatóságnál; 9-én: Királyhalmán a
Móra városi pálya: fél 9 órakor Ady sodik előadásra érvényes mindhá- kükben az alább megjelölt helyen és közig, hatóságnál; 11-én; Szatymas
Ultörők-Mályás-lér Úttörők, fél 10rom műfajnál.
időben adatfelvétel céljából jelenje- közig kirendeltségénél. Itt veszik fel
órakor Mátyás-téri MILL—GaramiEruő
nek meg: Belterületiek a Termelési a Felsőközpont egyéb részein volt
Bérletek kizárólag 24 előadásra bizottságnál, Szeged, városi Bérház jégkárosultakat is. Termelési Bitolttanoncotthon a Rákosi-Kupáért.
Ujszegedi versenyuszoda: 4 órakor válthatók és műfajok szerint szét földszint 2: augusztus 4-én; a baktól
Csepel—SzMTE NB I. vlzilabtkmér- nem bonthalók.
kőzes.
Bérletek a színház gazdasági hiSzéchenyi-tór: reggel "8 órai kezdet- vatalában délutánonként 3—5 óráig
Déli Labdarugók Alszóvetségc ke• > I n fJL rm « n 4r
tel háztőmbkörüli kerékpárverseny.
res a belvárosban, v a ® mellék- a B a « • » • » * * • • • •
A&tKl.
válthatók.
—
Felkérjük
a
régi
bérVasutas-stadion: délután 5 £rakor
utcáiban 6—8 szobás
készpénzfizetés ellenében
lellulajdonosokat, h o ® bérleteiket
kerékpáros salakpályaverscny.
Ajánlatok DLASz Szeged, Szent Tgnátz utca 6. sz.
SzFIE-pálya: délután léi 5 órakor a legrövidebb időn beiül megujilaSomogyitelepi MaDISz—Fanitói kiskertek. 0 órakor a Somogyitelepi
MaDISz leány csapatának kézilabdabeinutalója, léf 7 órakor Móra törpe—
Sv.őregi MaDISz mezítlábas csoportLajnoká mérkőzések.
390 kg-os használt mázsa eladó. Szi- NAGYKÖRÚTI kétszobás komfortos
Ma Aftntök a délkerüleli Icidszvárvány-utca 43
lakásom elcserélném e®szobásért.
F O G L A L K O Z Á S
bajnokságbau. Szombaton reggel 8
730-es BMW-molorkerékpár oldalko- Jelige »Sürgős«.
érakor kezdődtek meg az 1947. évi
csivaí, 100 százalékos gumikkai kifo- INTELLIGENS nő különbejáratu, fékerületi egyéni teniszbajnokságok. Ma BŐRKABÁTOK készítése mérték után, gástalan állapotban eladó. Margit-utca regmentes üres szobát keres fürdőbőrkabátok
javítása,
alakítása
puhidélelőtt kerül sor az elődöntőkre,
22/a., 'földszint 3.
szobahasználattal. Jelige >Pontos fidélután pedig a döntőket játsszák le. tással és vízhatlan festéssel szaksze- TANG6IIARMONIKA, kótváltós, 80 zető*.
rűen
készül
Csordás
bőrruhakészitőFerencváros—Gaadaljarit 2:2 (1:1).
mesternél, Szent Miklós-utca 7., fel- basszusos és zenekari jazzdob felsze- BELVÁROSI 3 szobás ejsőemeleti lareléssel együtt olcsón eladó. Somogyi- kásomat elcserélném belvárosi 4 szoba
Sporthírek — egy mondatban. A sővárosi templom mögött.
vagy 4 szoba, hallos földszinti va®
flunvadi-téren egységes 2 forintos be- MOSÁST, vasalást, takarítást vállalok. utca 7., házmesternél.
KERTES ház, közműves, 2x2 szobás, elsőemeleti lakásért. Jelige »Fónyes««.
lépődíjjal rendezik incg az érdekes- Hattyas-sor 7.
életjáradékért eladó. Klapka (Uj)-tér
' nek Ígérkező délkerüleli válogatott
3. szám.
mérkőzéseket. — Szombatin este a
K Ü L Ö N F É L É K
A D Á S-V É T E L
Kispest—Csépet mérkőzéssel kezdetét
vette az esti villanyfényes Béke-Kupa.
L A K Á S
KERÉKPÁROSOK! Itt B kánikulai
tömegbé— összehivják az MLSz országos el- BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT,
Nversgumiragasztó féláron kaphat^.
uökt tanácsát az EMTK—SalBTC-ügy- lyeget veszez. Árjegyzék a kirakatban.
I>en. — A SzAK leigazolta Zsótért a Falus bélyegúzleí, Iskola-utca 29. fo- SZÉP' négyszoba hallos magánház Vidra utcai kerékpárosnál. Kis üveged
Szentesi MaDISz-bóI és Gyurikot az gadalmi templomnál.
nagy vteményeskerttel a Nagykörúton tessék hozni.
SzMTE-bőI. — KoIIáthot nem akarja SZOBA-konyhás liáz 400 n-öllel el-bejül bérbeadó. Cim a kiadóban.
MINDEN élelmiszerét a legjobbal
elengedni a Szolnok
játékosnak adó. Aigner-lelep, Hosszu-utca 34.
EGY komoly társat keresek kész fórfi- legolcsóbban az Ungár ElelmiszerPécsre
ZÜNDAPP 600 kbc. oldalkocsis kar- ruhakereskedéshez és parasztszabé- •saraokban (Mikszáth Kálmán-u. ÍJ
swerazhati be. Kenyere még jobb les*,
dánlengelyes, jó gumikkal kifogásta- sághoz. Cim a kiadóban.
SZOBA-konyhás, spelzos vagy két- mint eddig volt.
lan
állapotban
eladó.
Megtekinthető
P A R T H 1 R E K
szobás lakásért vidékre költöztetem. CSONGRÁDI-SUGÁRUTNÁL, Gyevi-aor
Kelemen-utca 11., I. 4.
|
15. számú magánház gazdasági épí15 HP 2800-as Forddal elektromotor Cim a kiadóban.
1
Augusztus 3-án, vasárnap dél- eladó. Cim a kiadóban.
NÉGYSZOBÁS lakásomat elcserélném lettel, lakás átadásával eladó.
után 3 órakor a Magyar Kommu- ELADÓ 40 kereszt zabszalma. Bajcsy- esetleg egy nagy szobás és nagy kony- EGY nagyobb vagy két Idsebb szobát
(keresünk irodának a Belvárosban. —
nista Párt nagygyűlést tart a TúpéJ Zsilinszky-utca 22., I. 6.
hás lakásért. Jelige »01csóberü«.
réten. Előadó Tombácz Imre a ÉGY ötmóteres ház Kedvezményes, ol- SZORA-konyhát vagy. társbérleti üres I Ajánlatot »Sürgős* jeligére a kiadóNagyszegedi Pártbizottság elnöke. csó áron, szép gyümölcsössel eladó. szobái keres tisztviselőnő. Közvetítőt hivatalba kérünk.
üzlethelyiség megA faniunkússinkstcrvezet kommu- Ujsomogyitelep 56. utca 1303.
dijaz. Somogyvári, Tisza L.-körut 29. |BELVÁROSBAN
osztható vagy átadó, esetleg társulás
nista tagjai vasárnap reggel 8 órakor SZÉP fehér mély gyermekkocsi eladó. EGYSZOBÁS lakásom
elcserélném is lehetséges. Jelige »Textil*.
össaaktiva ülést tartanak a Kálvin- Tavasz-utca 13. szám alatt.
ugyanolyanért. Felsőváros, Holló-u. 3. TFEJÖSTEHENET vállalok legelőre.
tér 6. szám alatt.
H.4L6S20BABUT0R0KAT, kombináltKedden délután 5 órakor a pro- szekrényt készen legolcsóbban vehet KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba Deák Szilveszter, Mórahalom 391.
augusztus 1-től kiadó. Kossuth Lajos- LACZKó órás és ékszerész, Kárászpagandavezetők értekezletet tartanak Földmives-utca 2., asztalosnál.
utca 14. Keresek kar- és zsebórákat
az Arany János-utca 2. szám alatt. ÍRÓASZTALT, iratállványt, könyvszek- sugárut 11- sz. alatt.
KÜLÖNBEJÁRA!TU (bútorozott szoba (veckerórát is), ezüstöt, brilliánsékszeA fnegjelcnós kötelező.
rényt vennék. Címeket »Lehetőleg mo- fürdőszobahasználaltal azonnal kiadó. reket magas áron. Ora- ós ékszerjavidern* jeligére a kiadóba.
Cim a kiadóhivatalban.
tást vállalok.
S z a k s z e r u e z e t i h í r e k ELADÓK: hálószobabulor, fürdőkád, NÉGYSZOBÁS belvárosi lakásomat el- VÁNDORDRÓTOSOK! Augusztus 9-án
jégszekrény, kétajtós festett szekrény cserélném kétszobás, esetleg e ® nagy
a »Subapincé*-ben 6 órakor jelenjeés
2x2 méteres strandkabln. Ady szoba és nagy konyhás lakásért.
A Malomipari Munkások Szakszernek meg saját érdekükben.
Endre-tér
6.
Jelige
íOIcsóbérü*.
vezete augusztus 3-án, vasárnap délGYERMEKÁLLöKETRECET keresek
ELCSERÉLNÉM
olcsóbérü
kétszobás
előtt 9 óraxor taggyűlést tart a szak- JóKARRAN levő kétpárevezős csónak
használtan vagy kölcsön. — Jelige
szervezeti székházban. Megjelenés kő- alkalmi áron eladó. Érdeklődni Cse- lakásomat a Belváros közelében levő • Ketrec*.
hasonló
lakásért.
Halász
anyakönyvtelező.
konics-utca 6. Pollák Testvérek.
A Szállítómunkások Szakszervezete 190x100 cm-es nerzsaszőnyeg, drapp vezetőhelyettes, anyakönyvi hivatal. MENYASSZONYI ruhát kölcsönrenaugusztus 3-án, vasárnap délelőtt 9 női kosztüm, fekete női télikabát ol- ELCSERÉLNÉM móravárosi kétszobás nék magas alakra. Jelige »170«.
földszintes lakásomat jószágtartással GYORSÍRÁSRÓL, gépírásból kezdő és
órakor taggyűlést tart a szakszervekétszobásért! Érd. Hajnal-utca 16.,em. .haladó tanfolyamok, pótvizsgára előzeti székházban. Megjelenés kötelező. csón eladó. Vitéz-utca 22.
készítés Mayer Lujza iskolájában.
Az Egészségügyi Alk. Szakszerve- TERÉZ-UTCA 15. számú ház sürgősen
zete értesiti a szakszervezethez tar- eladó. Érdeklődni lehet özv. Fried- ÉGY nagy házmesleri szoba elcserél- : Ipartestület, Horváth M.-utca 3.
hető. Lengyel-utca J6., (Jövedelmes.) ELCSERÉLNÉM Romániában, Temestozó intézeteket (kórházak, klinikái;), manné, Zrinyi-ulca 10.
liogy alkalmazottakat csakis az Egész- ALIG használt szövőgép alkalmi áron SZOBA-konyhás emeleti lakásomat inegyében levő házamat Magyarorsaáségügyi Alk. Szakszervezetén kérész- eladó. Maros-utca 13.
(bére 19 Ft) elcserélném hasonlóért. I gon Jiárhol- Zerge-utca 15.
iül lehet munkába állítani. Hivatal- ELADÓ keveset használt futószőnyeg. Veresács-utca 45.
RÖFÖS, szatócs, terményáru iparenidő: minden délután 3—6-ig a szem- Cim: Csongrádi-sugárut 5.
gedéllyel rendelkezem. Pénzes társak
ELCSERÉLNÉM
nagy
szobás,
konyklinika barakópülctőben. Egyben felkeresek 5—6 ezerrel, aki maga kezelhívjuk a munkanélkülieket, hogy ha- EGY jó állapotban levő igáskocsi és hás lakásom kisebb szoba és konyhá- heti pénzét. Üzlethelyiség" piac köze14
hónapos
üszőborju
eladó.
Malomért.
Petres-utca
36.,
ajtó
3.
ladéktalanul jelentkezzenek délután
LAKÁST keresek, 1—2 vagy 3 szobá- lében. Választ » Fedezet* jeligére a
3—6-ig a szemklinika baraképületé- utca 16.
kiadóba.
ben.
ELADÓ stráfkocsi, e ® szekér. Do- sat költségmegtéritéssel. Jelige »LaKERESEK mély va® sporl®ermekkás*.
A MfiMOSz Dalárda felkéri a mű- rozsma, Ballhyány-utca 53.
ködő és énekelni akaró elvtársakat, SOMOGYTTELEPI ház eladó; gazdál- ELCSERÉLNÉM körúti utcai szoba- kocsit kölcsön. Ilavi 12 Ft-ot adok.
Tud. Lomniai-utca 133. szám.
liogy augusztus 4-én, hétfőn délután kodónak is alkalmas. 19. u. 884.
konyhás lakásom 2 vagy 3 szobás
ü órakor jelenjenek meg a szakszer- IIÁZ tanyás földért, üresért, pénzért belvárosi komfortos lakásért. Jelige TóTlí Jánosné kéri azokat a bajtársakat, akik a IX. gyalogezred V.
vezeti székházban.
• Költséget téritek*.
eladó. Somogyitelep 8. u. 476.
Ideg. aknavetős századnál szolgáltak
A Zenészek Szakszervezete felszó- KIFOGÁSTALAN
BÚTOROZOTT
szoba
két
fiatalemberállapotban
levő
és 1944. VII. 31-én Dorozsmáróí a
lítja a vendéglátóiparosokat, ho® a használt automatikus centrifugál-szi- nek kiadó. Felsötiszapart 28.
bucsun csak a szakszervezet mun- •atíyut vízvezetékhez megvételre ke- BÚTOROZOTT társbérleti lakást, üz- frontra indultak, férjemről, Tóth János aknavetős tizedes (Z. 694.) holkaközvetítője utján igényelt zenészek resek. Délibáb-utca 4.
lethelyiséget keres és ajánl. Lakáscse- létéről tudnak értesítsék aggódó fiaműködhetnek. Abban az esetben is
rék nagy választékban. Lakásügynöik- : feségét, Tóth Jánosnót, Szeged, PetLe kell jelenteni, ha már megálla- ANGóRAGYAPJUT és gubancot au- ség, Köfcsey-ulca 10.
gusztus
15-ig
minden
nap
veszek.
—
jres-ulca 3. szám.
podtak. Igénylés hétfőn délelőtt 10—
BÚTOROZOTT szoba, féregmentes,
Széli-utca 49.
112-ig a szakszervezeti székházban.
A Bőripari Munkások Szakszerve- BÉKEBELI minőségű mázsamérleg el- tiszta, egy személy részére azonnal
Felelős szerkesztő:
rele augusztus 4-én. hétfőn délután adó. Kölcsey-utca 10., Gulyás bőr- kiadó. Szentháromság-utca 35., földszint 7.
DR. FERENCZ LASZLO.
fél 5 órakor taggyűlést tart a szak- üzlet.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ.
szervezeti székházban.
EGY világos komplett keményfa háló- KÜLÖNBEJÁRATU modern bútorozott
A Vasmunkások Szakszervezete au- szoba ós egyéb használt bútorok el- szoba fürdőszobahasználattal azonnal
Kiadja:
gusztus 4-én, hétfőn Uélulán 5 óra- adók. Polgár-utca 20., I. 1.
kiadó. Szenlliáromság-utca 4/a., II. 3.
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
kor vezetőségi ülést tart a szakszer- KEMÉNYFA hálószobabulor, jókar- ELCSERÉLNÉM modern, központi fűSzerkesztőség: Jókai-utca 4.
vezeti székházban.
téses, egyszobás garzonlakásomat irtoHétfőn, 4-én délután főt 4 órakor ban levő, jutányosán eladó. Dáni- dern kétszobás vagy egyszoba és cse- Telefon: 193 és 103, nyomdai s»W
Vesztőség este 8 órától: 678.
Vasvári István országos főtitkár nagy- utca 5., II. emelet.
lédszobás lakásért. Jelige »Belváros«.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
gyűlést tart a szakszervezeti székház- EGY tilő, egy tábori tüz, kót satu EGYSZOBÁS garzonlakás elcserélhető
ban. Zenészek és családtagok minél paddal, lakatosmunkához szükséges
TELEFON: 325.
nagyobb számban való megjelenését, szerszámok azonnal eladók. Juhasz szoba-konyhás lakásért. Szivárvány- A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOMAI*
utca
l/a.
Mihály, Korona-utca 13., udvar jobb.
kérjük.
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