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Haboznak
alhotmányvédők

Másodszor kapjuk a hirt, hogy
18. Szabó ialko'mány\édő? csoportba ki akar lépni a Kisgazdapártból és külön pártot alapit* másodszor értesülünk, hogy B. Szabó
meggondolta magát. A habozás oka
egyszerűen abban rejlik* hogy az
;»alkotmányvédők« nem tudják* vájj o n a kisgazdapárti tömeg haljandó-e követni őket. A »Független
Magyarország? irja: A képviselői
mandátum vonzereje mindennél
erősebbnek bizonyult* a gárda a
változatosság kedvéért újra megadta magát és B. Szabó a békési
ünnepségen megcáfolta — pontosabban letagadta —* hogy a Kisgazdapártból való kilépés gondolatával foglalkozik.
Az alkotmány véd ők ingadozásának nagy jelentősége van Szegeiden is, ahol a Kisgazdapárt hanga d ó elemeinek jórésze az alkotmányvédőkkel rokonszenvez s ahol
az alkotmányvédőkhöz
közelálló
Pfeiffer Zoliárt készül zászlót bontani. A szegedi Kisgazdapárt belső
helyzetének tisztázatlanságára mutat az is* hogy a szegedi nagy választási gyűlésük időpontját még
'mindig pem hozták nyilvánosságra,
amelyen pedig tudvalevőleg Pinytnyés miniszterelnök készül felszólalni.
Két szögesen ellentétes politikai
irány összecsapásáról van itt szó
a Kisgazdapártban.
A demokratikus irányzat küzd az összeesküvés szellemével. Dinnyés Lajos miniszterelnök szombati beszéde a
Kisgazdapárt központjában
nvilt
kiállás volt a demokrácia mellett
és az összeesküvők ellen, örömm e l hallottuk a Kisgazdapárt leghivatottabb szószólójától az önbírálat őszinte hangját. »Sajnos* sorainkban sokan voltak — mondotta Dinnyés miniszterelnök —.
akik résztvettek az összeesküvésben. Egyrészük az igazságszolgáltatás kezébe került, a másik része
gyáván külföldre szökött és most
onnan szidja és gyalázza ázt a
demokráciát* amely nekik* ha érdemtelenül is* de hosszú időn keresztül diszes pozíciót biztosított.
És amig a parasztság* munkásság
és értelmiség yállvetve dolgozott-,
ezek a politikai kalandorok^ szabotálok, gyujtogatók, a
reakció
gyászvitézei arra
szövetkeztek,
hogy hátbatámadják a magyar demokráciát* veszélyeztessék az újjáépítést, a stabilizációt és az egcsz
ipari és mezőgazdasági termelésünket.?
Ugyanebben a beszédében a Kisgazdapárt vezetője leszögezte* hogy
ebben az országban senki sem veszélyezteti a kisemberek magántulajdonát* sem a nemzeti függetlenséget. A Kisgazdapárt demokratikus vezetősége olyan
egységes
pártot akar* melyet a nép ellenségei többé nem használhatnak fel
saját céljaikra.
Ez világos beszéd. Aki ezt vallja,
nem állhat közös dobogón Balogh
páterrel, vagy Pfeiffer Zoltánnal.
Balogh és Pfeiffer sohasem nyilatkozott elítélően az összeesküvőkről. Beszédeikben kézzelfoghatóan
sejttetik* hogy az ország független, ségét ama nagyhatalom ellen akar-
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- Programunk a 3éves terv:

Dorozsmán

jólét, rend, függetlenség v
B. Szabótól

nem

félünk;

az a kutya, amely

ugat, nem

harap

Dobiban és a Dobfkban,. DlnyA dorozsmai zászlódiszbe öltö- szantartó taps), amit ha kell foggal
zött piactéren nagy a sürgés-for- és körömmel*, ha kell fegyverrel
nyésben és a Dinnyésekben bigás. Az árusok felpakolják kosarai- és ököllel is megvédünk.
zunk, nem lesz baj Jcözlük és
kat a teret szegélyező kocsikra és
kőztünk.
Ml nem támadjuik tehát, habeállnak az egyre növekvő tömegnem védjük a kisemberek ma- A Kisgazdapártról szólva azonban
be, .mindenki meg akarja
hallgántulajdonát,
munkásét,, kis- nemcsak Dobik, hanem B. Szabók
gatni Révai József elvtárs nemiparosét*
kiskereskedőét,
dol- is akadnak* akik nincsenek megzetgyűlési képviselő beszámolóját.
elégedve azzal* hogy a Kisgazdagozó
értelmiségét
és
nem
utolA szentmise után megtelik teljesen
párt vezetősége többé nem Nagy
só
sorban
az
ujgazdákéí.
a tér és mire Révai elvtárs megFerenc rossz szellemében vezeti a
hallgatta a munkanélküli kubikoA Magyar Kommunista Párt pro- pártját és arra készülnek .hogy bev
sok küldöttségét* hatalmas tömeg gramját világította meg ezután Régyúlt egybe a kánikulai hőségben. vai elvlárs* ami elsősorban a há- jussanak újra* hogy ott mindent
nem
A Himnusz hangjai után B o d o r roméves terv megvalósításából áll. újra lehessen kezdeni. Mi
akarjuk
újra
kezdeni
a
civakodást
Károly* a dorozsmai pártszervezet
A hároméves terv röviden há- és pártviszályt a Kisgazdapárton
litkára és az MKP országgyűlési jerom szó csupán, .a Jólét, a rend belül megbúvó reakcióval.
löltje üdvözölte a megjelenteket,
Mi ugyan ezektől nem nagyon
madj.Révai József állt a mikrofon
és függetlenség.
félünk és ne vegyék zokon, ha
elé.
A hároméves terv hivatott
arra,
alkalmazom rájuk azt a monBevezetőül rámutatott a feloszla- hogy ezt az országot a nyomorúság
dást sAz a kutya, amelyik ugat.
tott nemzetgyűlés hibáira. Abban országábófl. a bőség Qrszágává válnem harap?.
a nemzetgyűlésben nem lehet nyu- toztassa* amit ma már mindenki Két esztendő alatt hadakoztunk elegodt* békés alkotó munkát végezni, helyesel* de ne feledjék a szavazók get és m í lett az eredménye? A
amely állandó harcok színhelye a szavazóurnáknál* hogy még. né- kutya ugatott és a karaván haladt
volt. Az uj. választásokból olyan hány hónappal ezelőtt nem min- Nem olyan legények ezek* akikországgyűlés fog születni* amely denki helyeselte a ma már kor- től meg jehet ijedni és ngm olyan
nyugalmat és békességet hoz a so- mányprogrammá vált hároméves kemény gerincüek* hogy adott esetkat szenvedett magyar népnek. tervet.
ben ne puhulnának meg. Az utóbbi
Maid beszélt a Nemzeti Függetlenkét esztendőben ezek az elégedet—
Aláhúzom
és
hangsúlyozom
ségi Front szükségességéről cs a
lenkedő jobboldali kisgazdák léválasztási szövetségről* ami azt je- folytatta Révai elvtárs —* együtt nyegében nem értek el semmit.
lenti, hogy ha közösen vállaltuk akarunk működni a velünk szö- Ha összeránditottuk szemöldökünvetséges pártokkal* együtt akarjuk
a felelősséget a munkáért* akkor
ket* beadták derekukat. A magyar
a választási agitáclóban is fel viselni a kormányzásért való fe- demokrácia helytáll erősen* sziíárlelősséget.
A
Kommunista
Párt
nem
kell hívni a választék figyel-;
dan, még akkor Is._ ha ezek az
méí arra* ami a munkában, fe- j gondol arra* mint hizonyos más ebek tovább csaholnak.
lelősségben* feladatokban
és; pártok, hogy megszerzi, a többtennivalókban közös magyar séget és egyedül fogja átvenni a
— A Magyar Kommunista Párt
kormányzást a magyar demokrá- az egyetlen politikai párt* amelyfeladat lesz.
Csupán ezt jelenti ez a szövetség, ciában. Nagyon jól tudjuk* ha gya- egységes* mint a kőszikla.
Mi
semmi egyebet. A négy kormány- rapodó* erősödő párt vagyunk is, egyek vagyunk* egyet akarunk. H a
zati párt között szabadon lehet vá- nem kaphatjuk meg £zen a vá- tehát azt akarjuk* hogy a magyar
logatni*. mert minden párt* igv a lasztáson az abszolút többséget*
nép a munkás*, paraszt* haladó érMagyar Kommunista Párt is küdö azt szeretnénk "és akarjuk telmiség és kisemberek hamarább
lön, önálló listával I n d u l és áfl
és biztosan tudjuk, jnegnövc- érjenek célt* ha azt akarjuk* hogy
oda ítéletért a nép elé.
kedeit erővel, tekintéllyel, suly- a hároméves terv megvalósuljon,
lyal és számban jutunk be az ha azt akarjuk, hogy megszűnjön
— Arra a pártra szavazzanak —
a munkanélküliség, az 1947—48-as
u j országgyűlésbe
folytatta Révai elvtárs —* amelyévben emelkedjék népünk életszínről meggyőződlek*, hogy a legtöb- (nagy taps), ahol együtt akarunk vonala, ha haladni akarnak* nem
bet tette és tesz a magyar nép fel- menetelni és dolgozni a Szociál- hátra, hanem előre* a jólét* a n y m
emelkedéséért. A mi meggyőződé- demokrata Párttal és nem lazítani galom és békesség Jelé* akkor "ausünk szerint ez a párt a Magyar akarjuk a munkásegységet* amely gusztus 3l-én erősítsék szavazatukKommunista Pár* amelyről szere- a magyar demokrácia vívmányai- kal a legdolgosabb, a leghüebb, a
tik azt híresztelni* hogy nem is- nak közös védelme és fejlesztése legharcosabb magyarok pártját* a
meri el .a magántulajdont. Tény- jegyében megdönthetetlen és meg- Magyar Kommunista Pártot — feleg* nem minden magántulajdon- bonthatatlan.
jezte be Révai elvtárs szűnni nem
nak vagyunk a hivei és védelmeA Dobi István, Dinnyés Lajos és akaró tapsok közt beszédét.
zői. A nagy harácsolók* az ezer- Ortutay Gyula vezetése alatt álló
holdasok, a nagybankok magán- Kisgazdapártot mi uj, más*, egésztulajdonát nem akariuk tisztelet- ségesebb szellemű pártnak tartjuk, Egy marék
buza
ben tartani. A kisemberek Inagán- mint volt az összeesküvő Nagy Fea
hadifoglyokért
tulajdona érdekében egy kicsit hoz- renc cs Kovács Béla vezetése alatt.
zányúltunk ezeknek a nagy hará- Mi Dobiban* Mihályffy Ernőben és
Az
csoíóknak a más Vérén és verejté- a többiben megbízunk, talpig beOrszágos Földművelésügyi Takén szerzett magántulajdonához. csületes magyaroknak és demokra- nács felhivla a föld dolgozó parasztHa ez bűn, elismerem, hogy mi táknak tartjuk és ismerjük őket. ságát, hogy a '•Siess! Adj! Segit's!?kommunisták bűnösök vagyunk, de Mi bizunk a más pártokhoz tar- mozgalom most indított akciójának sitagadom, hogy bűn. Akkor, ami- tozó demokratákban is. Mi nem kerét ti;gye magáévá, hallgassa meg
kérő -szavakat és önkéntes támokor elvettük 3000 magyar nagyhír akarunk egyedül kormányozni, de a
gatással járuljon hozzá a hazatért
tokostól a földet* megsértettük 3000 ha együtt akarunk haladni, nem hadifoglyok felsegiléséhez. A gyűjtés
ember magántulajdonát, de 600.000 lehet bizalom nélkül. De bizalom lebonyolítását a 48-as Ifjúsági Moznincstelen ujgazda számára terem- csák annak jár, akit megillet és galom helyi szervei végzik. Mindnyájunk ügyéről van szó, adjunk jó siivtettünk ui magántulajdont (hosz- megérdemli a bizalmat.
vcí.
ják megvédeni, amely legtöbbet tett
függetlenségünk
helyreállításáért.
Belpolitikájuk főcélja pedig, hogy
a reakciós elemeket* az összeesküvők eddig fel nem fedett hiveit.
visszahelyezzék a magyar állam
kulcspozícióiba.

A helyzet világos. A kérdés fel! mokráciahoz és az országgyűlési
van téve; a szegedi Kisgazdapárt-[ mandálumhoz még) nincsen véglenak is döntenie kell: Dinnyés vagy! gcsen elzárva és ezért habozik.
Pfeiffer. Dinnyés vagy B. Szabó. |Tiszta vizet a pohárba! Szeged né•Pfeiffer és B. Szabó között nincs; pe a választások előtt joggal megsok különbség, legfeljebb az,, hogy j követelheti,.. hogy világos választ
B. Szabónak az útja vissza a de-' kapjon.
j

DÉLMAGY ARORSZÁG

Észrevételek
a Magyar
Vöröskereszt
szegedi
kongresszusáról
Irta: KELLER GYÖRGY, a Magyar Vfirüsksreszt országsa főtitkára
A háború pusztító szélvihara után
8 Magyar Vöröskereszt is hozzákezdhetett szerte az országban szervcze
leinek újjáépítéséhez. Az uj szervezetekhez uj emberek kelletlek, akik
nem a hálíoru, hanem a béke hívei,
mert a Vöröskeresztnek feladatai közé
tartozik a béke gondolatának elmélyi
lése és propagáíasa a társadalom'legszélesebb rétegei közötti
Az önkormányzat visszaállítása és
BZ e keretek között való működés
sikere csak ugy biztositható, ha á
Magyar Vöröskereszt országos szervezeteit a nép tömegeire építi fel. A
felszabadulás utáni idők megteremtették az előfeltételeit, hogy a régi kiváltságos egyénekre és csoportokra
épített Vöröskereszt hcjyett széles
alapokra fektessük e nemes intézményt, mert a dolgozó rétegek a
múltban is idegenkedve fordultak el
a kiváltságos jogokkai ós a jótékonykodás megtévesztő álhuinanizmusávai
takaródzó régi rend híveitől. A Magyar Vöröskereszt .-vidéki szervezetei
nagyrészben komoly átszervezésre várnak, inert meg kell mondanunk őszintén, hogy ezekben a szervekben vészesen kísért a mult szelleme.
Amikor méltatjuk ezt á kongreszszust, amely célul tűzte ki a Vöröskereszt szervezetének kiépítését nz
üzemekben és az ipari dolgozók egészségügyénél? megjavítását, nem titkoljuk aggodalmainkat sem. A hároméves
terv küszöbén, amikor rálépünk a
tervgazdálkodás útjára, a Vöröskeresztnek mint társadalmi szervezetnek a szociálpolitika terén komoly
loladalai vannak. Az iparegészségügy
csak egyike e feladatoknak. A problémák "sikeres megoldásának az előfeltétele, hogy az állain illetékes
szervei és a társadalmi szervezetek
tökéletes koordinációja érvényesüljön. Az iparegészségügy kérdése országos kérdés, amellyel a népjóléti
minisztérium, az iparügyi minisztérium és pz OTI foglalkozik. Ebben
a kérdésben még nem alakult ki egységes terv, nem Lörtént meg a munkaterületek szétválasztása es felosz-

tása és a kongresszus minden jóindufáta és lelkesedése sikertelenségre
van Ítélve, ha egymagában, elszigetelten jiviil az „összes ipari dolgozókat
érintő kérdésekhez. Az állami költségvetés kerelei korlátozottak és
éppen itt kell beicapcsolédniok a társadalmi szervezeteknek — igy a Vöröskeresztnek is —, hogy a maximális
segitséget nyújtsák ott, ahoí a legnagyobb szükségé van az álLyni tervgazdálkodás keretében és végrehajtsák azokat a szociálpolitikai és egészségügyi feladatokat, amelyek túlnőnek
az állami költségvetés keretein.
A terv sikeres végrehajtásának*
azonban vannak még égyéb előfeltételei is. A Magyar Vöröskeresztnek
meg keli nyernie az ipari dolgozók
osztatlan bizalmát. A gyárak és üzemek kapuiban ie kell vetni a múltból ittfelejtett világnézetet, mert a
gyárak és üzemek dolgozói őrtállnak
a demokratikus vívmányok megtartásáért és a munkásság egysége mellett.
A Vöröskereszt csak ugy vonulhat
be a gyárakba ó^ üzemekbe, ha a
munkásság egészére támaszkodik. A
Magyar Vöröskereszt, amely a demokratikus pártok koalícióján épül
fel, nem szervezkedhet a gyárakban
az ipari munkásság nagy, harcos, a
Magyar Kommunista Párt hivatott
képviselőinek megkerülésével.
. A kongresszus megállapításainak,
határozatainak gyakorlati keresztül
vitele csak ügy tehet sikeres, ha eze
ket a fontos szempontokat sem elölt
tartja. A dolgozó rétegek nagy törne
gei hivatott képviselőinek megkerít
lése, kijátszása nem hozhat gyümöl
csőt. A Vöröskeresztnek mint nagvje
Ientőségü társadalmi szervezetnek a
progresszivitás irányában kell mennie
Példát k'jj'I vennünk délkelclcurópai
lestvérszervczeteink demokratikus be
rendezkcdéséről és követnünk kell a
fejlődésnek azt. a vonalát, amelyen
ők haladnak. Akkor és csakis akkor
a Magyar Vöröskereszt ugy bent az
országban mint külföldön osztatlan
bizalmat fog kelteni a demokratikus
közv élem ény ben.

Terhelő szakértől vélemény
a zsirhivatali bűnügyben
Második hete tárgyalja a törvényszék uzsoratanácsa Linzer Károly tanácselnök vezetésével a zsirhivatali sikkasztok bűnügyét. A
hétfői tárgyaláson Lichlcnslein Rezső hites könyvszakértő terjesztette elő szakértői véleményét. Rávilágított arra* hogy a stabilizáció
beálltával igen nagy forinthiány
mutatkozott és tudvalevő dolog,
hogy a Gazdasági Főtanács és a
Hitelügyi Tanács az ország .gazdasági vérkeringésének megfelelően bocsátotta ki a forintot a gazdasági élet rendelkezésére. Igy te-
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hát végső következtetésképpen az
a pEnz, amely ne:n szo'gálla a Husés Zsirhivalalnál az ország érdekét* hanem éppen
ellenkezőleg,
egyéni érdekeket szolgált* az ország gazdasági rendjét súlyosan
sértette.
Ezekután dr. Lázár Ferenc és dr.
Domokos Sándor
szavazóbirák.
majd az államügyész és a védők
tettek fel kérdéseket, a válaszok
mind súlyosan terhelőek voltak a
három vezető lisztviselőre.
Kedden az iratok ismertelésére
kerül sor.

éves terv sikeréért
készen

legolcsóbban vávagy rendelhet
politúrozott d i ó f a háló
fényezett háló
fényezeit kombinált szoba
konyha bútor
müasztalos
Kossuth ,L. s.-ut 5. sz.
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A MAGYAR

NEPHEZ!

Választópolgárok!
Uj törvényhozást választ az ország. A szavazópolgárokon muhi, milyen lesz az uj népképviselet? A sok szenvedés után népünk végre békérö
nyugalomra, jobb életre vágyik. Élvezhesse mindenki munkája gyümölcsét. Ne zavarja senki a magyart uj demokratikus otthonának építésében. Elég volt a válságokból, az összeesküvésekből! A dolgozókon élősködők, a régi rend emberei, ellenséges idegenek zsoldosai ne gyújthassák
az .épitő munkában szorgoskodó magyar népre a tetőt! A reakció belső
bitangjainak és külföldi gazdáiknak a választáson szegezzük szembe: no
bántsd a magyart! Független hazában, jólétben, félelem nélkül akarimii
élni! Ezt kejj biztosítania az országgyűlésnek.
>
A magyar békát, a magyar munka, a jnagyar felemelkedés pártja et
Magyar Kommunista Párt.
Mi, kommunisták, mindig 'vállaltuk a munka dandárját. Nélkülünk ®
magyar paraszt sohasem kapta volna meg ősi jussát: a földet. A porbahullt jn agyar államiság feltámasztásánál, a rombadőlt magyar gazdaság:
talpraállitásánál nem. hátul kullogtunk, hanem olt voltunk az első sorban)
Elismeri barát és ellenség, hogy népünk megmentésében a pénzromlás
oslorcsapásailól derekasan kivettük a részünket. A nemzet életerejét kifejező, jobb jövőjét épitő hároméves terv kezdeményezése Pártunk nevéhez fűződik. Neiii eredmény nélkül emeltünk szót hadifoglyaink hazatéréséért, hogy felszárítsuk anyák, feleségek, gyermekek könnyeit. Mindenki szemeláttára dolgoztunk és küzdöttünk, sohasem magunkért, mindig a népérti Cselekedeteink fényénél ország-világ Ítélhet rólunk. Ime r .
nem azok vagyunk, akiknek népünk ellenségei híreszteltek és rágalmaztak, hanem, aidknék az életben bizonyultunk: dolgos, jó magyarok, népünk!
hü fiai, jóban-rosszban egyek a nemzetlel.
Tennivaló van ebben az országban éppen elég! A demokrácia ínég
igen sokkal adósa a dolgozóknak!
Nincs rendjén, hogy mig a munkásoknak, parasztoknak, tisztviselőkrjek legfeljebb a mindennapos szűkös kenyérre telik, addig régi és uj milliomosok dúslakodnak az élet javaiban. A demokrácia jogokat adott, de
társadalmi igazságot még nem telt.
Nincs rendjén, hogy a dolgozók élete csigalassúsággal javul, meri
a demokrácia gyenge a
gazdasági kártevők, a nagy árdrágítók üldözésében
Nincs rendjén, hogy a demokrácia még mindig szemelhuny a közéletben elburjánzó korrunció felett, eltűri a politikai befolyásukat egyénit
meggazdagodásra felhasználó gazok büntetlen terpeszkedését. A köztársaságnak még nemi a tiszta erkölcs a tafpköve.
Nincs" rendjén, hogy a demokrácia kezlyüs kézzeí bánik saját ellenségeivel, az összeesküvőkkel, a dologtalan Jiarácsolókkal.
Nincs rendjén, hogy igazságszolgáltatásunk szeme még mindig be var.j
kötve, amikor a törvény teljes szigorát kellene alkalmaznia a demokrácia minden rendű és rangú ellenségei ellen.
IGAZSÁGOS, FEDDHETETLEN ERÖS DEMOKRÁCIÁT AKARUNK
ERÖS KOMMUNISTA PÁRT: ERŐS DEMOKRÁCIA!
ERŐS DEMOKRÁCIA: JÓLÉT, REND, FÜGGETLENSÉG!
A KOMMUNISTA PART A .MAGYAR NÉP JÓLÉTÉÉRT KÜZD.
Követeli:
A hároméves lerv megvalósítása során mindenekelőtt azoknak s
munkáknak a végrehajtását, amelyek a tömegfogyasztási javak termeléséi
fokozzák és lehetővé teszik félesztendő alatt a munkanélküliség
teljest
megszüntetését.
A nagybankök államosításának sürgős végrehajtását a kistermelők védelmére, a hároméves terv sikeres megvalósítására, a demokrácia gazdasági megszilárdítására.
A nemzeti jövedelem igazságos eiosztása érdekében a háromévesterv efső évében a munkabérek és fizetések 35 százalékos emelését, a2t
árak emelésének megakadályozását, a drágaság letörését, a nagyjövedelmek és vagyonok fokozott megadóztatását. Fizessenek a gazdagok!
A földreform, a telekkönyvezés ljefejezését ez év október l-re, a
földműves hadifoglyok földhöz'juttatását; a sváb kitelepítés erélyes folyta
sát s a felszabaduló földön további 50.000 magyar parasztcsalád telepilését; a hároméves terv keretében elsősorban azoknak a mezőgazdasági)
beruházásoknak a végrehajlását, amelyek az uj gazdák és kibirtokosok
gazdaságát megszilárdítják. Jómódú, müveit parasztságot — virágzó mezőgazdaságot!
A KOMMUNISTA PÁRT A DEMOKRÁCI RENDJÉÉRT KÜZD.
Követeli:
i
A törvény szigorú alkalmazását a gazdasági kártevők, az ország békéjét megbontó reakciósok ellen.
A köztársaság törvényeinek hajthatatlan és pártatlan érvényesítését.
Kemény megtorlást a vesztegetők és megvesztegetettek cJIen. Vizsgálják!
meg a közéleti szereplők vagyonának eredetét a felszabadulás óta. Az állani és gazdaság vezetésében "a megfelelő embert a megfelelő helyre!
Félre a sógorság-koinaság a kéz-kezet m os rendszerével az állások betöltésénél! Döntsön a szakértelem és a liüség a néphez. Az állam ne legyen „a pártok hilbizománya, Közérdek a pártérdek előtti
Á KOMMUNISTA PART A MAGYAR FÜGGETLENSÉGÉRT KÜZD!
Követeli:
A külföldi imperialistákkal titkon összejátszó népárulók ártalmatlanná
lételét. Véget kell vetni a judások üzeímeinek, akik áruba bocsátják Rákóczi, Kossuth, Petőfi örökét, a magyar függetlenséget. Az ezeréves, független Magyarország nem „eladót Bej ügyeinket magunk intézzük, senki
más!
A Magyar Kommunista Párt vallja,
hogy a kisemberek tulajdona szent és érintethetetien, a magánkezdeményezés és magánvállalkozás a közérdek határai belüí szabad;
hogy a magyar mezőgazdaság felvirágzásának utja a paraszti 'tulajdon és magángazdaság megerősítése, á földműves-szövetkezeti mozgalom
erőteljes fejlesztése;
hogy tiszteletben tartja a magvar nép vallásos hitét, elismeri az
egyházak ebből eredő feladatkörét. Szükségesnek tartja a demokratikus ál;
íam és az egyházak barátságos együttműködését, a függő kérdések mielőbbi
rendezését az' illetékes egyházi hatóságokkai;
hogy meg keli nvitni a kapukat a nép fiai számára az államigazgatásba, a gazdasági élet vezető szerveibe, a magasabb iskolákbal Munkásokat és parasztosat a közigazgatásbal Munkásokat az államosított üzemek
igazgatásába! Az üzemi bizottságok jogkörének kiterjesztését, üzemi alkotmányt!
A Magyar Kommunista Párt híveinek milliós táborával, egységes akarattal. kemény céltudatossággal áll helyt ezért a programért. Ellenségeink sokszor vesztünket
jósolták. És itt állunk erőben,, tekintélyben
meggyarapodva! Munkások és parasztok, értelmiségiek és dolgozó "polgárok, a fiatalság és az asszonyok mind nagyobb tömögei bíznak a
Kommunista Pártban, mert mindjobban fáznak önmagukban.
A tétovázók és ingadozók ébredjenek' rá, hol a helyük! Álljanak e
Magyar Kommunista Párt mellé!
ERŐS KOMMUNISTA PÁRT: SZILÁRD MUNKÁSEGYSÉG!
ERŐS KOMMUNISTA PÁRT: MEGBONTHATATLAN MUNKÁS ÉS
PARASZTSZÖVETSÉG!
ERŐS KOMMUNISTA PÁRT: — BOLDOG NÉP, ERÖS NEMZET!
JÓLÉTÉRT, RENDÉRT, FÜGGETLENSÉGÉRT:
Szavazzatok a Magyar Kommunista
í
<
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Hatalmas tűzvész
Sárospatakon
Leégeti egy hengermalom
— Félmillió :orini kár
Szombatról vasárnapra virradó éjjel kigyulladt a sárospataki Princzés Weinstock-féle hengermalom egyik
faépítménye, majd az emeletek borullak lángba.
Egy vagon gabona', három vagon
liszt," husz mázsa olaj, háfom vagon
napraforgómag és három vagon korpa
égett el félmillió forint értékben. Az
óriási tüzet vasárnapra se sikerült
lokalizálni.
A sátoraljaújhelyi rendőrség államvédelmi osztálya szállt ki a helyszínre, ahol a legerélyesebb nyomozás folyik. A tüzet minden vajószinüség szerint gyújtogatás okozta.

DELMáGXABORHZÁG

1 s z e p d i M g a z t k megünnepelték
a l e m ! é v f o r d u l é f á t és a 3 éves tervet
Ünnepségek

a dohány-

és

Szegsdkirsiyáfti
CSENGELEN

dr. Z ö l d

Híradó
Sándor

képviselő tartolt vákonzervgyárban nemzetgyűlési
lasztási beszédet. Az egybegyűltek

gyár 3 éves tervének megvaló- mély figyelemmel hallgatták a "Kommunista Párt programjáról szóló érsításához.
tékes beszámolót, amely számos uj
Tanításunkat cselekedeteinkkel kell párthívet szerzett a cscngelei tanyáillusztrálnunk — idézte Lenin szavait kon.
Kocsis elvtárs. — Legközelebbi cé.l az
ALSÓKÖZPONT. Bóvó. Szilveszter,
uj, egészséges, korszerű napközi ott- a Kisgazdapárt várostanyai elnöke az
hon. Ennek építésére szabadidejében összeiróbizlosok mellé — törvényellea munkásság vállalkozik.
nesen — ellenőröket rendelt. SzerenA hatásos, ügyes
kulturmüsort csére idejében figyelmeztették: medC s ó k a elvtárs állította össze és dig terjed a hatásköre.
szervezte meg. K o m ó c s i n Zoltán
DESZK. A Polgári Demokrata Párt
elvtárs az MKP nagyszegedi végre- helyi funkcionáriusai olyan volt csendhaj lóbizottsága nevében üdvözölte a őröket akartak az összeiróbizottsáDohánygyár dolgozóit.
gokba juttatni, akik még az igazoláson
A Konzervgyár Forint-ünnepét B a- sem estek át. Sikertelenül.
í o g h István elvtárs, ü. J>.-tag szerA TISZÁNTÚLI KÖZSÉGEK válaszvezte meg.
Elöljáróban Komócsin Zoltán elv- tói közül azok, akik a MÉP vagy a
társ üdvözölte a Konzervgyár dolgo- nyilaspártok tagjai voltak, az összeE l i n d u l t
a
m o z g ó
zóit, majd a munkásegység döntő je- irólap utolsó (választhatóság) rovatát nem töltötték ki. Márpedig «aki
Ünnepélyes
keretek között vette át Szeged a népjó- lentőségéről beszélt. A töretlen, szi- lényeges adatot elhallgat... azt a
lárd
munkásegység
a
3
éves
terv
siléti minisztérium,
vándorautóiát
kerének fellétéle. A reakció eddig választójogosullságból ki keh zárni®.
VÁROSTANYA. A Kisgazdapárt szóis
kísérletet telt arra, hogy
olyan sfirü lesz, hogy nem fog a számtalan
A vasárnap délelőtti korzó, kö- i
két munkáspártot egymás ellen noka) a városianyai gyűlésen minősítbelőle
kicsúszni
semmi
olyan
zönséga újonnan festett, felvirágouszítsa. A munkásegység az a szilárd hetetlen demagógiával es a választási
egészségvédelmi követelmény, építmény, amelynek lángbaboritására szövetség szellemével éllentétben újra
zott nagy autót állt körül: a népamely a nép egészségügyéi és összeomlására hiába spekulálnak »megvédlék« a magántulajdon ériatjóléti minisztérium által a zöldaz üzemek felgyujtói és a politikai helellenségét.
szolgálja.
keresztes egészségvédelmi" szolgágyujtogatók.
lat részére adott vándorautót. A
FELSÖKÖZPONTON
kisgazda-agiA sok fontos feladatra kiterjedő
falu népének egészségügyi gondo- értékes előadás után dr. Imre MiVégezetőf a budapesti konzervgyár tátorok járjá,k a tanyákat és a magánzására szolgáló
vándorautónak hály tisztiorvos a hároméves terv ü. b.-kiküldöttei beszéltek a 3 éves tulajdon hálás témáját használják fol
ugyanis vasárnap délelőtt volt az tüdőbeteg vonatkozásairól, dr. Kiss tervről és a készülő kollektív szer- a munkáspártok elleni támadásra.
ünnepélyes átvétele a Tisza-szobor Emil tisztiorvos az életszínvonal |ződésről.
BALAZSFA. A dohánygyáriak faluA szegedi gyári munkásság méltó járásának
előtti korzórészen. A bensőséges emelése és az egészségvédelem kapnagy sikeréről számolhaátvételi ünnepséget a rendőrzene- csolatáról, dr. Batizfalvy „János keretek között ünnepelte meg a stabil tunk be. A balázsfaiak — több»k
forint egyéves jubileumát. Az öntuda- közt — kulturgárda alakítását hatákar nyitotta meg a Himnusszal, egyetemi tanár a falusi és tanyai tos ipari munkásság magatartásából
majd a,város közönsége nevében szülészettel kapcsolatos egészség- Ítélve kétségtelennek látszik, hogy a rozták el.
Dénes Leó polgármester köszönte ügyi feladatokról, dr. Líicezky An- forint-csoda után három év múlva
meg a Molnár Erik népjóléti mi-' dor OTI-orvos pedig a tehetségku- a 3 éves terv csodájáról beszélheniszter képviseletében
megjelent tató és pályaválasztási intézet fel- tünk.
Hippitek az m i P - é n
Sinvonovits István elvtárs, minisz- állításáról beszélt. Több hozzászóteri osztályfőnöknek a vándorau- lás után dr. Simonovits István mi- Ünneprontó gyártulajdonos
A Magyar Kommunista Párt a vátót és közvetlen szavakkal emlé- niszteri osztályfőnök válaszolt és
lasztásokhoz szükséges hatalmas pénaSzombaton
a
Pick-szalámigyárban
kezett meg ennek nagy jelentősé- kijelentette,, hogy
is megünnepelték a hároméves terv összeget párttagságának áldozatvállagéről Simonovits elvlárs válaszolt
elindítását. Az ünnepségen Berár De- lása révén teremti elő. Szegeden is
az
egészségügyi
kormányzata köszöntésre és a népjóléti mimeter elvtárs vázolta: mit nyújt a
ban megvan a jószándék, de hároméves . terv a dolgozók részére. kéréssel fordult a nagyszegedi pártniszter üdvözletét tolmácsólta.
munkája sikere nagyrészt a váFurcsának találjuk a gyár •tulaj- bizottság a párttagsághoz, hogy vát
— A most átadott egészséglasztásoktól függ. Ha ugyanis donosának, Piglc Jenőnek a viselke- lasztási bélyegek vásárlása és egyéb
ügyi autó egyik fonlos része a
a demokratikus pártok győz- dését. Pick .Jenő szándékosan távol- felajánlások révén hozzanak anyagi
demokratikus magyar
egésznek, csak akkor tudják a há- tartolta magát az ünnepségtől és nem áldozatot. A kérés megértésre talált.
ségügyi politikának, amellyel
roméves lervet végrehajlani és iárult hozza áz ünnepség keretén be- Egyre-másra érkeznek bejelentések á
módot nyújtanak arra, hogy
ezen keresztül a helyes ma- lül rendezett szerény ebéd költsé- pártközpontba. Legutóbb a .szegedi
Pick Jenő egyébként érthei,
felkeressék a legeiliagyaloilabb
gyar egészségvédelmet megte-. geihez.
tetlen módon kifogásolja a munkás- közúti hídnál dolgozó munkások jevidékékel Is.
remtenl.
pártok plakátjainak az üzemben yaló lentették be, hogy minden héten egy
A nagy tetszéssel fogadott elő- kiragasztását és minden cselekedeté- munkaórájuk diját adják át fejenkint
Dr. Viola György elvlárs. tisztifőorvos vette át ezután az autót adóülést dr. Viola tisztifőorvos zár- vel a dolgozók jogos követelése elten a Magyar Kommunista Pártnak.
hadakozik.
ta be.
rövid beszéd keretében.
— Ez a gépkocsi szakorvosokat
visz magával, a legszegényebbjegéldugottabb munkáscsaládokhoz. .

A stabilizáció egyéves évfordulóján
a szegedi ipari dolgozók .Forint-ünnep® cim Matt lelkes demonstrációkban juttatták kifejezésre bizalmukat a
jó pénz iránt és harci elszántságukat
a jó pénz megvédésére. Mosl, a 3
éves terv megvalósításának előestéjén
a kultúrműsorral összekötött ünnepségeken a munkásság hitet tett a 3
éves terv mellett.
A Dohánygyárban a forint jelentőségét K o c s i s elvtárs méltatta,
majd bejelentette, hogy
a gyár doigozöi már egy hélíel
ezelőtt hozzákezdtek a Dohány-

Tombácz elvtárs a tápéi ujgazdák között

A gépkocsinak röntgen, nőgyógyászati,
gyermékgYógvászaÜ
és fogászati felszerelése vetekA 3 é v e s t e r v f o l y a m á n megépítik a P ü s p ö k f e l i e — T á p é b e k ö t ő utat
szik legjobb kórházaink felszerelésével. Mindezt köszönhetakarnak a politikához. Nem akarVasárnap a Tápéi-rét tanyavilá-j
övé.
jük Molnár Erik népjóléti mi- gának népét látogatta meg Tom- j Még nincsenek kiielölve a földle- ják. Jiogy njégegyszer összeesküniszter urnák.
bácz Imre elvtárs, nemzetgyűlési rületek. A szentesi földhivatal inos- vők kerüljenek a parlamentbe.
tohagyermekként kezeli a Tápéi— Azt akarjuk — mondta TomA Magyar Nők
Demokratikus képviselő.
A Szilveszter-majorba hirdették rét »jgazdáit. A méréseket megsür- bácz Imre elvtárs beszédében —,
Szövetsége nevében Erdős Jánosmeg a gyűlést. A majorban ujgaz- j getjük, hogy a munkában fennaka- liogy egy pár csizmát egy mázsa
né mondott hálás köszönetet.
A nagy lelkesedéssel fogadolt be- dák laknak most. Azelőtt béresek j dás ne legyen — hangzik Tombácz búzáért lehessen kapni. Bejelentette ezután, hogy Gerő Ernő elvszédek után dr. Halász Pál kano- voltak, most pedig jgaját földiükön elvtárs válasza.
A gyűlésen színültig mqgtelik a társ ,a vasút és közlekedés újjáépínok és D u r k ó Gábor református gazdálkodnak. Akad közöttük nem
lelkész felszentelte, illetve felavat- egy, aki a múltban Tombácz elv- volt urasági kastélyban lévő isko- tési munkálatai során beiktatta a
ta ünnepi szavak kíséretében a társsal együtt tolta a kubikostalics- laterem. Az iskolát a Kommunista hároméves tervbe a Püspöklelle—
vándorautót, majd a Szózat hang- kát. Most örömmel üdvözölték kö- Párt helyi szervezetének munkája Tápé közötti bekölőut megépítését.
révén indították el. Azelőtt nem A beszéd közben sokszor felzúg
rükben Tombácz elvtársat,
jaival ért véget az ünnepség.
A gyűlés előtt asszonyok veszik volt iskola a réten. Igy nem rit- az éljen. Befejezőül Kiss Tóth FeAz autó átvételét egészségügyi értekezlet követte a városháza köz- körül Tombácz Imrét. Panaszkod- kaság, hogy 12 éves gyermek még renc elvtárs, a tápéiréti pártszergyűlési termében. Dr. Viola György nak neki. A környékbeli tanyákról csak a második osztályba jár és vezet elnöke, köszöni meg Tombácz elvtársnak, h'ogy eljött a
tisztifőorvos megnyitója után, An- is eljöttek sokan korábban, liogy 10 éves pedig az elsőbe.
Nagy
figyelemmel
hallgatják rétre.
gyal Mária egészségügyi védőnő a nemzetgyűlési képviselő segítséTávozóul még utánunk kiáltja
tartott előadást a védőnőkre há- gét kérjék. Az asszonyokhoz a fér- Tombácz elvtárs beszámolóját. Feltűnő, hogy az asszonyok milyen egy asszony: Ne féljenek, auguszruló munkáról a hároméves terv fiak is csatlakoznak.
nagy számban vannak a hallgatók tus 31-én tudjuk, kire kell szavazkeretében.
— A legnagyobb baj — mond- között. Itt az asszonyok is érteni nunk.
— A 'demokratikus egészségügyi
ja a többlek nevében az egyik
berendezkedés védőnőkkel igyekeujgazda —, hogy a lelekköuyzett behálózni az országot
hogy
vezés még nehogy sem áll. A
mindenütt megfelelő
gondozást
Tápéi-réten még ji
mérnöki
nyújthassanak a falusiaknak.
munkát sem végezték el. Már
Budapesten a késő festi órákban' Ferencváros és néhány nap múlva
ugarolni kellene a földet. Nem futótűzként terjedt el a hir, hogy a
A hároméves terv során ezt az
l é r t v o i n a haza. A szerencsétlenségről
mernek azonban a munkához
!
egészségvédelmi hálót sokkal
nem érkezett hivatahozzáfogni, mert senki sem
sűrűbbé kell lenni. Biztosra vetudja, hogy melyik föld lesz az ismeretes, két héttel ezelőtt indult . h s jelentés, de a hírek szermt ot
hetjük, a terv végén ez a háló
el sikeres délamerikai portyájára a vagy hét halottja van a csapatnak.

Lezuhant a Ferencváros repülőgépe?

AU8USZll,S

M I M I

k e d d szerda csütörtök

B L 4 N S C H

RAFFAY

C S 3 k

ELfJS*

étterem! kávshiz

3

8 1 3 p Í p

Í t 3 S

Keribelyiségében

H u n g á r i a

e d é n y h e z

a 3 éves terv

Telefon: 6—83.)
(Tisza Lajos-körűt 55.

szolgálatában

Zománcedény'— Háztartási cikkek — Evőeszközök — Petróleumfőzőknagy
választékban.
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H I R E K Szerencséskimenetela
Vas Zoltán
be olyan

autóbaleset
minisztert

Kedd, 1947 augusztus 5.

érte

P A U T H I J R E K

Szabad p á r t n a p o k
Kedden, 5-én:
nak sem történi bajuk.
Közúti hid fél 6 óra: Kövi Béla.
Hétfőn délben Szánthó Zoltán
Vasút (forgalom) féí 6 óra: Dr.
Ránkíaivi Gyula.
belgrádi magyar követ ebédet adott
OTI 2 óra: Gergely András.
Vas Zoltán és Bán Antal tiszteletéSzőregi Pelróleumgyár 12 óra: Perre. Hétfőn este a jugoszláv iparjési László.
ügyi miniszter adolt vacsorát a Szertián, 6-án:
magyar delegáció tiszteletére. Vas
Belváros I. 7 óra: Farkas István.
Belváros 11. 7 óra: Nyéki Ferenc.
Zoltán és Bán Aijlal kíséretével
Rókus 7 óra: Simovits Mihály.
együtt szerdán reggel indul viszMóraváros 7 óra: Havalecz Istvánné.
sza Budapestre.
Felsőváros 7 óra: Korek József.
Ösomogyilelep 7 óra: Kövi Béla.
Alsóváros 7 óra: Perjési László.
Ujsomogyitelep 8 óra: Márki András.
Újszeged 7 óra: Erdős János.
Egyelem 3 óra: Gergely András.
Angol-Magyar Julafonó 1:2 óra:
Nagy Geza.
Vasárnap folytatódott Szegeden az h'étezer ak^r háborút. Az igazi célnak
Nyugdijasok 4 óra: Kiss Andor.
országos vöröskeresztes kongresszus a békés fejlődés útját kell tekintenie
Szegedi Kendergyár 2 óra: Halász
az jparkamara nagytermében. Dr. minden becsületes embernek. A toGyörgy.
S c h n e l l e r Károly egyetemi tanár vábbiakban a szovjet egészségügyi viVillamosvasút 9 óra: Bedő Kálmán.
előadását »Gyermekstatisztika a Vö- szonyokról szólt, ahol egészen tejlelt
Falujárófelelősek figyelem! Vasárröskereszt munkájában? ciminel dr. (16—17 százalékos) a népszaporulat napi
'falujárásról a jelentéseket ma
P u r j c s z Béla egyetemi tanár olA városparancsnok szavaira V á I délután 6 óráig minden csoport jutvasta fej. Dr. B e d ö Imre OTI-orvos
tassa el az Arany János-utca 2. szám
az üzemi egészségvédelemről és ezzel I a y Gyula mondott köszönetet, majd alá
a propagandaosztályra.
kapcsolatban a speciális Ipari beteg- a kiküldött albizottságok tették meg
Kedden
délután 5 órakor a projavaslataikat
és
elhatározták
az
üzeségekről beszélt. Ezután Szeged orosz
városparancsnoka köszöntötte a kon- mi dolgozók minél szélesebbként be- pagandavezetők értekezletet tartanak
gresszust. Sok szerencsét kívánt a kapcsolását. A felvetődött problémá- az Arany János-utca 2. szám alatt.
munkához és kijelentette, hogy "en- kat több hozzászólás után dr. P á í y i A .megjelenés kötelező.
nek elsőrendű feladatául a béke mi- Márton gfíniszteri tanácsos összePártunkhoz tartozó cipész- és sünél erőteljesebb szolgálatát kell ki- gezte. A kongresszus javaslatait meg- tőiparosok ma, 5-én este .6 órakor
Választási segéderők
tűznie. Békében több mint húsz- küldik nz összes gyártelepeknek és fontos ügyben a Belváros TI. pártdíjazása
milliárd ember él és csak alig hat- üzemi bizottságoknak.
szervezetben, Kárász-utca 6. szám
alatt értekezletet tartanak. MegjeleVasárnapi számunkban a segédnés kötelező.
személyzet díjazásáról szóló hírFigyelem! Párlunkhpz tartozó szabó
adásunk tévedésre adott okot. A
kisiparosok 6-án -délután 6 órakor
minisztérium
rendelete
szerint
fontos ügyben a Belváros II. pártugyanis minden egyes bizottságszervezetben, Kárász-utca 6. szám
nál két személy 1G munkanapon át TIÉó lemond a bolgár f ó v á tételről alatt értekezletet tartanak. A megjenapi 12 forint mellett való alkallenés kötelező
Blcdben ünnepélyesen aláirlák a könnyítik az utlevélkiadást. Fokozmazását alapul véve, e célra 318
Ma, kedden délután 5 órakor a
zák
a
két
ország,
közötti
vasúti
forforint áll összesen a hizoltság ren- bolgár és jugoszláv kormánykülpropagandistáknak értekezlete van aa
galmat.
A
két
kormány
egyetért
döttség
értekezletének
határozatádelkezésére. Ez azonban nem jeArany János-utca 2. szám alatt. A
abban, hogy a Duna ügyében csu- megjelenés kötelező.
lenti azt, lygy további személyzet ról szóló jegyzőkönyvet.
pán a dunamenti államok hivatotEszerint a két kormány szükalkalmazása eselén is ugyanezt az
tak dönteni.
összeget kell elosztani. A bizottségesnek tartja a baráti együttJugoszlávia lemond a békeságnak jogában áll további szeméműködési és kölcsönös segéiyszerződésben javára megállapílyeket is alkalmaznia, ha másképnyujtási egyezmény aláírását.
tott és Bulgáriától járó 25 milA Könyvkötőmunkások Szakszervepen a határidőre nem tudják a
Megállapítják valutájuk árfozete közli, hogy az augusztus 5-óre
liárdos jóvátételi összegről.
munkát elvégezni. Ebben az esetlyamát és clkészilik a vámunió
A jegyzőkönyv ünnepélyes alá- kitűzött vezelős'égi, valamint a 6-ára
ben minden egyes segéderőnek namegvalósítását.
írása
után Tito tábornagy nagy' kitűzött taggyűlése a közbejött akapi 12 forint illetmény jár.
Megszüntetik a vizumot és megmiatt augusztus 12-en, 13-án
díszvacsorát adott a bolgár kül- dályok
lesz megtartva.
döttség tiszteletére. Az itt mondott
pohárkőszönlőjében kiemelte, hogy
a bolgár jugoszláv együttműködés
Beavatott helyről kapóit értesülés pókban és Magyarországot, valamint csapást jelent a balkáni és külföldi
szerint Nagy Vince volt nemzetgyü- a z u1j m a g v a r demokráciát és egyes reakcióra* a nemzetközi imperiallési képviselő, a
izmusra, amely
azon dolgozik,
A Szegedi Munkás Sakk-Kör aua feloszlott Sulyokpárt egyik fővezére megszökött "Ma- vezető politikusokat rágalmazott. Szö- hogy a Balkánból puskaporos hor- gusztus l-től '13-ig tartandó vegyesmesterversenye technikai akadályok
gyarországról. Nyugaton az amerikai kését azzal indokolta meg a külföldi dót csináljon.
miatt csak augusztus 18. után kezdődövezetben a többi disszidens politi- laptudósitók előtt, hogy letartóztatása
Ezután
Dimitrov
bolgár
miniszhet, ugyanis a magyar lnestergárda
kushoz hasonlóan nyilatkozott a la- elöl menekült Magyarországról.
terelnök emelkedett
szólásra s mindezideig nem fejezte be a, mamegemlítette* hogy a külföld ten- gyar bajnokságnak elődöntő küzdeldenciózus híreket terjeszt a bol- meit, igy a meghívottaknak nem áll
gár jugoszláv értekezlettel kapcso- módjukban Szegeden megjelenni. Aa
héttel való elhalasztás sem lehetlatban. Éppen azok vádolnak ben- egy
séges, mert a szegedi gárda 15—18-ig
nünket* — mondotta — akik nyu- Budapesten játszi* a magyar vidék
A Magyar Kommunista Párt nagy- a rendkívül nagyszámú közönségnek.
szegedi végrehajtóliizoltsága a nép- Sugár Jenő, Szanált József, Erdélyi gati tömböt alakítanak a Szovjet- bajnokságáért, Ágy a mesterverseny
szerű Széchenyi-lóri »Muzsikáló Nyári Kató, Krály Sándor, Gáli Pál, Zaka- unió és a többi demokratikus ál- csakis a hazaérkezés után kezdődhet.
Est«-eken kivül á külvárosokban is riás Gábor, Itőberl György mindén ; Iáin ellen. A Balkán békében akar Á Szegedi Munxás Sakk-Kört fájdalrendez hasonló'
hangversenyeket, egyes műsorszámát hosszantartó tap- élni, Hidat akar épileni Délkelet masan érinti az elhalasztás, mert a
mesterverseny igen jó alkalom lett
hogy a külvárosok dolgozóit ottho- sokkal fogadták a megjelentek.
I és a nyugati demokrácia között.
volna a szegedi együttes formábanukhoz közel szóraxoztassa. Az alsóhozására a budapesti ut előtt! Benkő
városi szabadtéri hangverseny sikemester, .a szegediek éljátékosa is külréről már beszámoltunk a Délmaföldre utazott, ugyanis a Prágában
gyarországban, inost pedig {i somogyimost folyó 2* -éves korhatárig tartott
telepi Muzsixáló Nyári "Est sikeres
Élénk érdeklődést kelt a z MKP ízléses riiagyar sátra
megrendezéséről adhatunk hirt.
nemzetközi iehelségek versenyén a
A zárda előtti nemzetiszínű és vörös
Minden évben nagy tömegek zarán- magyar sátrát, amelynek tetején tük magyar színeket 0 képviseli. A Szezászlóerdőbe öltözött téren többezres dokolnak el Havas-Boldogasszony nap- rös mézeskalácssziv képe díszlik, ol- gediek bizlos sikert várnak szereptömeg hallgatta végiig a késő éjjeli ján Szeged-Alsóvárosra, hogy részt- dalán pedig a mézeskalácsos rózsa- lésétől. Benkő mester ujabb sikereórákba nyúló nagysikerű hangver- vegyenek a havibucsun. A háborús füzért ábrázoló díszítés húzódik vé- ként emiitjük meg, hogy a gyorssenyt. Közreműködött ezen az állam- évekbeli a gazdasági nehézségek miatt gig. A muskátlis, tornácszerü sátor feitési' versenyen Magyarország legrendőrség zenekara Kerekes Pál ez- visszaesés mutatkozott, de tavaly, a körül szívesen vásárolgatták a foga- jobb vidéki eredményét érte el, miértis
reddobos vezénylésével. Nagy sikert forint születése utáni napokban újra dalmi templomról készült levelező- Mados e célra kitűzött különdíját
aratta* amiinkásxulturszövetség tagjai hatalmas mértékben megélénkült az lapokat, amelyet az MKP árusit a nyerle el.
is, Kovám Imre, Itlllé Zoltánná Mar- alsóvárosi templom környéke a bú- templom tornyának megjavítására. A
A Szegedi Munkás Sakk-Kör veze-'
git, Viirös János, Simon Etelka, Csá- csúra igyekvő ilivektől és az utcákon sátoron "több helyen felírást olvas- tősége ezúton kér szives elnézést és
nyl Jenő, Kovám Mária, Simkó Te- szórakozó néptől egyaránt. Az idén: hattunk: j Háromeves terv nélkül türelmet Szeged vároS közönségétől,
rike, Sznhayné Ilonka, Kovács And- •a hároméves terv indulásának első nincs magyar jóléti?, »Hit nélkül nem akik adományukkal tették lehetővé
rás, Kardos Marika, Kenrieresf-Szabó napjaiban ismét még nagyobb szám- valósul meg a hároméves terv!?, •Ad- a szegedi »mesterverseny« megrenMihály, Vörös Imre né Kakuk Rozso, ban gyűltek össze az emberek. A junk hitet és nagyobb darab kenyeret dezését.
Sárvári György és C/irok András.
dultyanok, p mutatványosok bódéi, minden magyarnak I?
Késő estig népes volt a SzentháEzenkívül szombaton este ismét vásári árusok tájékán is bizakodó
ea
x A városi jürdő gőzosztálya
megrendezte az MKP Széehenyi-térí néptömeg hullámzott már a liavi- romság-utca környéke hétfőn, Á
bucsu
előestéién
is.
Igen
sokan
megbúcsúsok legnagyobb része meg a megnyílt! Gőzszolgáltatás minden
szabadtéri nagy hangversenyét Is. Ez
alkalommal a Szegedi Nemzeti Szín- csodálták a Magyar Kommunista Párt mai napra várható. A bucsu előeslje nap reggeli 7 'árától délután 1 óráig.
ház művészei adta* kitűnő műsort ízléses, népi motívumokkal díszített fáklyás körmenettel ért véget.
Igazgatóság.
Panaszok
érkeztek
irányban, hogy az összeiró bizottságok a számlálóbiztosok megjegyzései felelt minden bizonyítás nélkül szavaznak a kizáró ok tekintetében.
Ez törvénytelen. Ila a bízottság
bizonyítás nélkül el ludja dönteni
azt* akár tudomás*, akár más címen. liogy a kérdéses egyénnek
kétségtelenül nincsen válaszlójogosultsága, akkor bizonyítás nélkül
eldönlhcli a kérdést, i l a azonban
kétség merül fei abban az irányban* hogy vaii-e válaszlójogosullsága. vagy pedig nincs a kérdéses egyénnek* akkor bizonyítási eljárást kell lefolytatni ebben a kérdésben, akár az illetőnek a kihallgatásával* szükségesség cselén pedig tanú kihallgatásával. A lehetőség szerint azonban ragaszkoUni kell okirali igazoláshoz.
A számlálóbiztosok megjegyzései
felelt napirendre térni, vagy a
megjegyzéseit kihúzni a számlálólapról nem szabad. Általában a
számlálóbiztosra semmiféle irányban nem szabad nyomást gyakorolni. vagy megjegyzéscin változtatni.

Vas Zoltán, a GF főtitkárát vasárnap délután a Belgrád—Arangyclovác közötti országúton szerencsés kimenetelű gépkocsibaleset
érte. Az egyik fordulónál egy jugoszláv személyautóval ütközött öszsze Vas Zoilán gépkocsija. Vas
kocsijának sárhányőja és az egyik
ajtaja leszakadt, a másik kocsi pedig az árokba csúszott, szerencsére azonban egyik gépkocsi utasai-

G fegezőóöSi Szegedlen az O r z á g o s
Vöröskeresztes kongresszus

lugoszláv-bolgár vámunió készül

Szakszerű ezeti hírek

Nagy Vince is megszökött

Egyre népszerűbbek
az MKh Muzsikáló nyári estjei

Nagy tömegek jönnek a szegedi búcsúra

Mu&sikáló

nyári est Móravárosban

Szerdán, .augusztus 6-án cslc 8 órakór a Kolozsvári téren
«MAGYARNÓTA EST» lesz. A Magyar Kommunista Párt Nagyszegcdi Végreha|ló Bizottsága szeretettel vár mindenkit.
Belépődíj nincs.

M u z s i k á l ó nyári est

Rókuson

Csütörtökön, augusztus 7-én este 8 órakor Rókuson az UJ-téren
»MAGYAR NóTA-ESTV lesz. A Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi Végrehajtó Bizottsága szeretettel vár mindenkit. Belépődíj nineo.
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A SZEGEDI KERESKEDELMI
ES IPARBANK
N A P I R E N D
T í z e z r e s közönség — r e m e k versenyek
részvényeseit felkérjük,, hogy az
Kedd, augusztus 5.
A Tisza kerékpáros szakosztálya kör hátránnyal: 5. Valics (Törekvés), 1917. évi augusztus hé 14. napján
a
szegedi
háztömbxórüli verseny mert- 6. Hári (Philips SE), 3 kör hátránnyal:
délelőtt 11 órakor
Nemzeti Színház: Nyári szünet.
rendezésével nagy feladatot vállalt 7. Jankovics ("Szegedi Postás SE), 8
aa
intézet
helyiségében (KlauzálSzéchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7, magára-. "Ezt a feladatot remekül meg Horváth (CsMTK), 9. Somogyvári
tér 2.) tartandó
is oldotta. A küzdelmekettízezrestö-(FTC).
léi 9: Ezüst sarkantyú.
meg izgulta végig. Szomorú, ho® a
Vaskerekes felnőttek. 30 km.: 1.
Belvárosi Mozi: fél 5, íél 7, tél 9: nagyszámú érdeklődő nem méltáTóbiás (KKK) 11 p 50:36 mp, 2. KaiCímzett ismeretlen.
nyolta eléggé a Tisza áldozatvállalá(CsMTK) 10 p, 3. Píeifer (TestKorzó Mozi: fél 5, fél 7h féi 9 sai a verseny megrendezéséért. Ez ser
vériség)
9 p, 4. Deák (Szegedi TVSE)
megjelenni szíveskedjenek.
Egymásnak születtünk.
nagy erkölcsi siker mellett ráfizetést 4 p, 5. Lóháti (MVSC) 2 p, 6. Bátori
közgyűlés megtartá_
(
eredményezett. Több megértést érde- (DVSC) 2 p, 1 kör hátránnyal: 7. sátA arendkívüli
magyar pénzügyminiszter ur
Múzeum: Zárva.
mellek volna az 1 forintokat gyűjtő Pinczés (CsMTK).
176.214/1947. IV. a. szám alatt enSomogyi-könyvtár: Nyitva 9-től 7-ig. jegyárusok, annyi bizonyos.
gedélyezte.
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—l-ig
Vaskerekes ifjúságiak. 21 km.: 1.
Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc
és Szeged porfelhőlovagjai indullak Szüts (Szegedi Tisza VSE) 15 p 37:41
N a p i r e n d .
mp,- 2. Zentai (Törekvés) 7 p, 3.
d versenyen.
Szolgálata* gyógyszertárak:
Sipos
(Philips
SE
6
p,
4.
Kiss-Dala
A főversenyben meglepetésként hat
1. Je®z6könyvvezető, valamin! kői
Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugáruf Nyilassy (PSE) győzelme, aki már (Philips SE) 1 p, 5. Mátrai (CsMTK), hitelesítő kijelölése.
50; Nyilassy A. erők. K fiokorné: régen nem versenyzett. Az eredmé- 1 kör hátránnyal: 6. Nagy (Szegedi
2. Az igazgatóság javaslata és hatányek egyes versenyszámokban a kö- PSE), 7. Bárkányi (Szegedi TVSE), 8. rozathozatal arra nézve, hogy a
Római-körut 22; Salgó Eva dr. K.
Bitz (Győri DAC), 9. Tanai (CsMTK), 60.000 drb. egyenként 25.— forint
Tichy B.: Mátyás-tér 4; Frankó An- vetkezők voltak:
dor: Dugoni«s-tór 1.
névértékű, névre sfóló részvénnyel,
Fővcrseny. I. nsitály. 50 km.: 1. 10. Krenyoczy (.Philips SE).
Tehetségkutatóverseny. 5 km.: 1. vagyis 1.500,000.—'forint alaptőkévé]
Nyilassy (PSE) 23 p 1:24:21 mp, 2.
(Előre SE) 13 p, 3. Farkas Wurfier 9:03, 2. Gross, 3. Csányi, rendelkező Szegedi Kereskedelmi és
— Hivalalsziinct a városházán. Kiss
Iparbank szegedi bejegyzett cég ai
(MTE) 9 rajta, 4. Kertész (Előre SE) 4. Bazslk..
Ma. kedden Havasboldogasszony rajta.
Ilölgvverseny. 3500 m.: 1. Fülöp Szeged-Csongrádi Takarékpénztár szeszegedi ünnepe alkalmából Délies
gedi liejegyzelt céggel „ egyesül olyII. osztály. 50 km.: 1. Huszár (Tö- Ica, 2." Tóth Erzsébet, 3. Kulcsár módon, hogy a Szegedi'Kereskedelmi
Leó polgármester egésznápos hi- rekvés) 1:25:20, 1. kör hátránnyal; Ilona.
és Iparbank beolvad a Szeged-Csonvatalszünetet rendelt el a városi 2. Kovács (FTC) 5 p.
A délutáni
salakpályaversenyen, grádi Takarékpénztárba és ezzel kaphivatalokban.
III. osztály. 50fcm.:1. Baráth amelyet a Vasutas-stadionban rendez- csolatban a Szeged-Csongrádi Taka— Üdülnek a tisztviselők. A Vá- (Szegedi TVSE) 1 p 1:25:45,-1 kör tek meg, 84 induló vett részt. A re- rékpénztár a Szegedi Kereskedelmi
rosi és Vármegyei 'Alkalmazottak hátránnval: 2. Csető (CsMTK), 3. Jehl mek küzdelmei nagyobb számú kö- és Iparbank részvényeseinek minden
kettő darab 25— forint névértékű,
Országos Szövetsége (VAOSz) köz- (CsMTK), 4. Szigetvári (CsMTK), 2 zönséget érdemellek volna.
1947. január 1-től osztalékszelvénybenjárására az OTI tíznapos ingyenyet ellátott Szegedi Kereskedelmi és
nes nyaralást biztosit az arra ráIparbank jészvény ellenében csere{
S z e r d á n SiMTE MTK
Kél győzelmet aratlak
szoruló tisztviselőknek,, alkalmaképpen egy darab 50.— forint névvizilabdamérközés
Szegeden
a
Postás
kosarasai
zottaknak Hajdúszoboszlón. A jeértékű, nevreszóló, 1947 január 1-től
,
SiMTE—Csepel 7:0 (4:0).
Budapesten
lentkezések most folynak.
osztalékjogosultsággaí biró
SzegedKétezer ember volt kíváncsi a mun- Csongrádi Takarékpénztári részvény!
— U j MATEOSZ-autó. Fehér MáA szegedi Postás-kosarasok részttyás Szent István-téri garázsában vesznek Budapesten az »Esti Kosár- kások Csepel elleni vizilabdamérkő- szolgaitat ki költség és ilfetékmente-*
•üu hatalmas öttonnás autót a d t a k labda-Kupa* küzdelmeiben. Szomba- zésére. Az SzMTE együttese könnye- sen. — továbbá határozathozatal arra
nézve, hogy a Szegedi Kereskedelmi
Uát ünnepélyes ke: e:ek között vasár- ton ^ ózdi VTK ellen ®öztek 27:12 dén szerezte meg a győzelmet. A gó- és
Iparbank a Szeged-Csongrádi Talokat
S^aniszló
(5),
Maróti
és
Tomnan A rend
őrsé 2 nevében dr. Woll-j
nap.
rendőrség
Woll ^ a f o M ffid f e k t ü ^ t ^ l l ) bácz dobták.
karékpénztárral való egyesülés folyner László rendőrszázados szem- arányú győzelemmel kétvállra. A hölJulius l-re volt eredetileg kisor- tán /eloszlik, végül határozathozatal
lélte meg a kocsit és felismeréssel gyek kisebb ^ikerrel szerepeltek solva az £zMTE—MTK vizifabdamér- az igazagtóság és a fcIü®eIőbizottság
nyilatkozott róla. A garázs mun- szombaton. Az Előre hölgycsapatától kőzés. Akkor az MTK olaszországi részére a felmentvénv megadása —
kásait a cég ezután egytálételes 12:11 (6:7) arányú minimális veresé- portyája miatt nem tudták lejátszani és az egyesülés végrehajtásával kapebéden látta vendégül. Az ui. autó- get szenvedtek.
a mérkőzést. Közös megegyezés alap- csolatban az igazgatóság részéra
Sporthíreik — e ® mondatban. A ján most szerdán utazik te az MTK adandó felhatalmazás tárgyában.
val a hároméves terv munkájába
köztársasági elnök fogadta és kitün- a mérkőzést lejátszani. Az MTK szom3. Előterjesztés és határozathozaakarnak kapcsolódni.
tette Asbótnot, Garayt, Németh Imrét baton a bajnok Vasas együttesétől tal a lársaság által fentartott Elismeri
— B-llstások átképzése. Újbóli és
Zsitvayt. — öt nemzet indult Svájc minimális 7:5 aránvu vereséget szen- Vállalati Nyugdíjpénztár
különálló
f e l h í v á s T ö b b e k kívánságára uió- nemzetközi kajakbajnokságán és azvedett. Igy nagy feladat előtt állanak jogi személyisege fentartása tár®álag /elhívom az elbocsájtott köz- első napon minden számban a ma®a- a szegedi vízilabdázók. Remek mér- nan.
szolgálati és magánalkalmazotta- rok győztex) s vasárnap is nagy diadalt kőzésre van lcijátás szerdán délután
Szeged, 1947. évi augusztus hó 4.
kat. h o ® azok._akik önként kíván- arattak. — Kilenc argentin játékos 6 órakor az ujszegedi uszodában. ReSZEGEDI KERESKEDELMI
j á k valamely maguk által válasz- szerepelt Mexikóban a Ferencváros méljük, az SzMTE ezúttal is meg1 0
és IPARBANK
állja
helyét.
tott más páíyára való in®enes át-!? ! ", ~ Kőrmöczy Zsuzsi a döntőbe
Igazgatósága.
h é p e z t e t é s W augusztus 4-től 9-ig «
^gCTUTma^Koílá^
jelentkezzenek az Állami K o z m u n - , c s a k § d z ő k é n t
ködik
majd
SzMTE
törpe—ÉMOSz
SzIT
7:3
(3:2).
ma
Az alapszabályok 25. §-a értelmékaugyi Hivatalnál (Szeged, Széche- PVSK-nál.
Barátságos.
ben az a részvényes, aki a közgyűlényi-tér 9., I. em. 2.) naponta 9—
sen részvényesi jogait gyakorolni kiAdy Úttörőik—Mátyás-téri Úttörők vánja, részvényeit nyolc nappal
lí-ig. Tájékoztatásképpen: tanfoRákosi-Kupa
1:1 (1:1). Barátságos.
lyam megindítása csak az esetben
közgyűlés előtt a bank pénztáránál
A mfezallábas csapatok között is
lehetséges^ ha e ® szakra legalább
A JTagyar Kender Ujszegedi Mun- Szegeden, vagy a Magyar Altalános
teljes ütemben folyik a Rákosi-KuHitelbanknál, avagy a Magyar leszá25 jelentkező van.
páért a vetélkedés. Ebben a csoport- kás Testedző Egyesület feltuvja osz— A Szegedi Újságírók és Művé- ban /kiesési rendszerben folynak a szes fotballjátékosait, hogy csütörtö- mítoló és Pénzváltóbanknat Budapestóritvény ellenében letenni tarszek Otthonának választmánya au- mérkőzések. Ezért egy-egy mérkőzé- kön este 6 órára valamennyien je- ten,
tozik.
gusztus 5-én, kedden délután fél sen nagy harcok vannak. Legutóbb lenjenek meg a pályán, ahol megbeaz SzMTE ifi—SzMTE törpe mérkő- szélés lesz. Ugyanakkor jelentkezze4 órakor ülést tar.
zés kétszeri hosszabbítás mellett is nek azok is, akik még nem tagjai az
x Ma este Kurbos tánciskolában
— Kerékpárról "kabátot loptak. i 2:2 arányban eldönletlenül végződött. egyesületnek, de annak . kötelékébe
össztánc 12-ig.
N a ® István dorozsmai lakos a Az ifik csak a sikeres óvással mentek kívánnak belepniKossuth Lajos-sugárut 56. számú tovább. Vasárnap délelőtt a Hunyadix Orvos.! hlr. Dr. Görgényinédr.
I. eszi. bajnoki vMIabdamérkőzés
házhoz támasztotta kerékpárját és, téren a Tápéi MaDISz na® küzdeVass
Erzsébet fogorvos,. MAV fograitaha®ta kabátját. A tolvai csu- lem után 4:1 (3:1) aránybaih győzte lesz szerdán délután 6 órai kezdettel
pán a kabátot vitte el* amit a rend- le a Köztisztasági telep balszeren- az MTK és az SzMTE csapatai között. szakorvos szabadságáról hazaérkecsével küzdő csapatát. A CserepesŐrség keres.
J zett és újból rendel. Ki®ó-utca 1.
sóron szinte végkimerülésig játszott Izgalmas küzdelemre van kilátás.
— öngyilkosság. Tóth József sze- a Garami Ernő tanoncotthon és a
gedi lakos Újszegeden vasárnap es- Mátyás-téri MIL. A végig élvezetes
te 11 órakor ön®ilkossági szán- mérkőzésen a másodszori meghosz2:1 (0:9, 0:0) arányban
dékkal a Tiszába ugrott. Holtteste szabbitásban
a Garami győzött.
még nem került elő.
Szombaton az üzemek mérkőzésein
— »Csak« kerékpárt loptak. A
rendőrség hosszú idő óta "körötte a következő két eredmény született
Kálmán Béla, Geszti Mihály és meg: Posta műszak—Vágóhíd 10:3
(4:3), Dobó gumi—V.izmü 12:1 (7:0).
N a ® Zollán csavargókat, akik kerék pár Lopásra specializálták maguRostamérkőzések
kat. Kálmán Bélát éppen a határa Hunyadi-téren
nál fogták el,, amint több kerékpárt akart átcsempészni, két társa
SzAK—DLASz vál. 6:0 (2:0).
pedig e ® motorkerékpár szétszeFelnőtt
és gyermekruhák
nagy
DLASz B—DLASz II? 2:2 (1:1). •
désén fáradozott. Eddig számos keA rostamérkőzéseken jó játék alarékpárlopást ismertek be.
választékban,
kedvező
iizetési
kult ki. A SzAK ebben az összetételben játszott: Ludas — Kakuszi, Gyuris
feltételek
mellett
az
üzemi
Gyurik, Zsótér, Próbajátékos — Próbajátékos, Ladányi, Vörös, Harangozó,
bizottságokon
keresztül
Nagy. Ludas és Vörös máris jó formáról tett tanúságot. Zsótér és Gyurik bevált Kakuszi idegenül tnozgolt
Üzemek kérjenek ajánlatot a
• uj posztján. A DLASz válogatotton
meglátszott az edzéshiány. A nagy' arányú vereség oka volt az is, hogy
néhány meghívott játékos nem jelent
meg a postán.
A DLASz B és az ifjúsági válogatott
is tartalékosan állott fel. Megyeri Pá1
B oic'ccf$F7cry surárut 17. szövetségi kapitány még nem állította össze a válogatott csapatokat.

rendkívüli közgyűlésen

Ruhát
a dolgozóknak!

$2éraz botfa

pékeknek

Délvidék! (Vertes)
Szénkereskedelml Rt.

Szakszervezeti Ujáápités! Szövetkezettől
S z e g e d , Dózsa György utca 16/a.
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Kedd, 1947 augusztus 5.

részvényes magát csak szavazatképes
Anyakönyvi hirek
részvényes által képviseltetheti. Testületek, intézetek, kereskedelmi cégek,
Az elmúlt héten született 21*£iu
A SZEGED-CSONGRÁDI
kiskorúak, gondnokság alatt állók törÁrverési hirdetmény. Közhírré teszi és 17 leány.
TAKARÉKPÉNZTÁR
vényes meghatalmazottjaik által képrészvényeseit nz intézet szókházábaH viseltethetik magukat a közgyűlésen, a városi adóhivatal, hogy a Stefániái
Házasságot kötöttek: dr. Tóth Iván
Szegeden
még ha áz utóbbiak nem is lennének Vár helyiségében augusztus 7-én dél- és Rozgonyi Erzsébet, Freimann Zoh
előtt
9
órakor
és
10
órakor
Táborrészvényesek.
1947. év» anguszlns hó 14-én
ulca 3. szám alatti zálograktárában Ián és Hajdú Zsuzsanna, Tóth József
és Horváth Józsa, Tetézi András és
a
következő ingóságok nyilvános ár- Pankolai
*
délelült 12 órakor
Megnyitó mérleg 1947 január
Erzsébet, Tápai János és
verésen a legtöbbet ígérőnek kész- Juhász Terézia,
az 1790/1947. M. E. számú rendelet
C<^kós József és Horh
ó
1-én.
pénzben
elárvereztetnek:
kocsmai
betérteimében tartandó
váth Ilona. Ábrahám Jenő és Szíjártó
rendezések,
rádiók,
xerékpárok,
füV a g y o n : Beruházott vagyon: InJulianna, Berta János és Varga Pigatlanok 2.168,007.— Ft. Berendezé- szerkereskedői berendezések, seprő- roska, Lengyel Tibor és Simon Klára,
sek és felszerelések 236.000.— Ft. Ér- kötőgépek, szekrények, asztalok, Író- Virág Károly és Molnár Erzsébet,
dekeltségek 1.324,715,16 Ft. összesen gép, lizedesmérlegek. Az árverés si- Terhes Boldizsár és Horváth Irén,
3.728.722,16 Ft. Forgóvagyon: Tégla- kertelensége eselén a feísorolt ingósá- Liliom István és Hibácska Ilona, dr.
tiszte lettel meghívjuk.
gyári áru- és anyagkészlet 8.317,78 gok augusztus 19-én délelőtt 9 órakor Gróf György és Konff Andrea. — ElA közgyűlés naptrendje:
Ft. Értékpapírok 36.774,30 Ft. Váltók a fenljelzett helyexen a legtöbbet hallak" özv. Viasits Mártonné 8, öw.
1. Jegyzőkönyvvezető, valamint há- 704.437.— Ft. Adósok 106.250,89 Ft. ígérőnek eladatnak. Városi adóhivatal. Deák Illésné 69. Gáspár József 81,
Pénzintézeteknél fcnálló követelések
Czakó Józsefué 36, özv. Dekánszky
rom hitelesítő kijelölése.
Viimosné 69 éves korában.
2. Az 1790/1947. M. E. sz. rendelet 136.125,15 Ft. Készpénz 24.949,65 Ft.
Hirdetmény.
A
honvédség
tagjaiérteimében készített megnyitó forint- Átmeneti vagyon 4.212,07 Ft. összesen nak igazolásáról szóló 24300/eln. ig,
uiórleg előterjesztése, az igazgatóság- 1.021.066,84 Ft. összesen 4.749.789.— biz. 1945. sz. H. M. rendelet értelménak 1943. december 31-től 1946 de- Ft. Mérlegen kivüii lételek: Övadók; ben közhírré teszem, hogy az alant
irSTleményeiE
oember 31-ig terjedő időre szóló be- 212.901.- Ft.
megnevezett személyek kérik igazolá- K 5 z e ' l | H s l
számolóját is magában foglaló jelenT e h e r : Tiszta vagyon: Alaptőke sukat: Török János bt. őrmester, Szelésével, a lelügyclőbizotlság és a 1.050,000— Ft. Tartalék 420.000.— ged-Felsőközpont, Gajgonya 88, Dani
A termelőicnék 1—5 napra kölcsönPénzintézeti Központ hites könyvvizs- Ft. összesen 1.470.000.— Ft. Céltarta- Anlaí lit. főtörzsőrmester
Szeged, zött Babonazsákok a 165.150/1946.
gálójának jelentésével.
Kossuth Lajos-sugárut 46., Pusztai Ár- Ip. M. sz. rendeletben szabályozott
pád h'- szazados Újszeged, Középfa- köJcsöndijaktóI e ltérően a ugusztus
3. Határozathozatal az előterjesztett
inenvitó forint-mérleg megállapítása
sor 307., Tamásy Ferenc ht. hadnagy 15-ig darabonkint 16 fillér.
és elfogadása, további ennek kapcsán tait segélyalapja 12.000.— Ft. Össze- Szeged, Felsővárosi-feketeföldek 42.,
Pjplrólcuni ára augusztus l-től le
Hz alaptőkének 1.050,000.— forintban sen 1.731,910 — Ft. Tartozások: Vissz- Veres Sándor ht. törzsőrmeseter Sze8 tartalékalapnak 420.000.— forint- leszámitolt váltók 442.400.- Ft. Ta- ged, Hétvezér-u. 60., Kikindai (Kropf) van .szállítva.
ban való megállapítása és végül az karékbetétek 518.292,23 Ft. Folyó- Zoltán ht főhadnagy Szeged, MóraA só fogyasztói ára: Finom aszogyes részvények névértékének 50.— számlái/e tétek 140.776,98 Ft. Egyéb utca 18., Katona Bálint ht. alhadnagy tali só 2.80 forint (kg), egyéb étsó
forint ősszegl>en való megállapítása, hitelezők 419.572,41 Ft. Átmeneti te- Szeged, Csonka-utca 17., Török László kg. 1.70 forint
valamint az igazgatóság és felügyelő- her 26.837,38 Ft. összesen 1.547,879 ht. hadnagy Szeged, Petőfi Sándo'rSzövőit pamuláruk fogyasztói áru:
bizottság részére felmentvény meg- Ft. összesen 4.749,789.— Ft. Mérlegen sugárut 11., Ajlay Árpád ht. hadadása tárgyában.
kivüii tételek: Kezességek 212.901.— nagy Szeged, Partizán-utca 1., Hidja- Karton 8.40, kötényanyag 8.—, papusztay Andor ht. hadnagy Szeged, mutvászon 8.50, kanavász 8.80, zefír
4. Az igazgatóság javaslata és ha- forint.
Igazgatóság.
Szent Ferenc-utca 4., Bodó István 11.—, freskó 8.10, iniet 8.20, 80 cm.
tározathozatal a 60.000 darab egyenként 25.— forint névértékű, névre
ht. törzsőrmester Szeged, Honvéd-tér és ennél szélesebb, lepedő 142 cm-től
Megvizsgálta és helyesnek találta: 8.,
16.20, molinó 70 cm-tőí 5.40. ?eug
szóló részvénnyel, vagyis 1.500,000 —
Bózsa István ht. főhadnagy Sze- 68
.15.—, áealine 80 cm-től
Felügyelőbizottság.
lorint alaptőkével rendelkező Szegedi
oed-KIebelsberglelep, Vaskapu-u. 28. 8.—,cm-től
dealine fejkendő 5.60, chlott
Kereskedelmi és Iparbank szegedi bej.
Felülvizsgálta és záradékolta: Felszólítok mindenkit, aki fent ne- 136 cm-től 18.—, ruhaflanell 80 cmcég beolvasztása, ebből h célból inA hites könyvvizsgáló. vezettek oly cselekedeteiről lud, vagy től 11.10, babi flanell 80 cm-lői 11.10,
tézetünk jelenlegi 21.000 darab egyenhallott, melyek a magyar nép érde- tenisz-flanell 80 cm-től 8.90, körperként 50— lorint névértékű, névre
keit sértik vajty sértették, hogy azt bachend 80 cm-lől 11.10, pelenka 6.30
szóló részvényből álló
1.050.000.vagy Írásban azonnal az ig. biz. elnö- (drb. 75x72) munkás zsebkendő 3 —
Bérleti
fe!h:vás
lorintot kilevő alaptőkéiének 30.000
kének, Tisy.a Lajos-körut 97., föld- (drb.) forint. Ezen árak semmi cídarab egyenként 50— forint névérA Szegedi Állami Nemzeti Szin- szint -44. ajtó, avagy a tárgyaláskor men nem növelhetők és látható hetékű, névre szóló, 1917 január 1. nap- ház az 1947/48. sziniévadra 24 elő- személyesen szóban adják elő. Figyeljától osztalékjogosultsággal biró uj adásra — 10 próza, 8 opera* 6 ope- meztetem a bejelentőket, hogy Írás- lyen kifüggesztendő.
Vendéglátó ipari üzemekben a serrészvény kibocsátása által 2.550.000 rett — bocsát ki bérletet
beli bejelentéseiket csak ugy vehe- téshús kiszolgáltatása korlátozás alá
forintra való felemelése — és ezen
tem
figyelembe,
ha
névaláírásukat
olA bérletek a következők:
nem esik.
B0.000 darab uj részvénynek —
vashatóan és (akcimüket is pontosan
minden két darab egyenként 25.—
1. Bemutató (premier) bérlet megadják
Przibiszlawszky
Ferenc
Ft névértékű Szegedi " Kereskedelmi mely mind az opera, mind pedig sk. az ig. biz. elnöke.
és Iparbank részvényért egy darab a próza és operett bemutató előNyftt«ér*)
!50.— forint névértéxü, Szeged-Cson- adására érvényes.
grádi Takarékpénztár részvényt száFeleségemtől,
Százi Menyhértné sz.
Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy
2. »Ac bérlet a mindénkőri máinitva — csereképpen a Szegedi KeKiss Katalin lói különváltan élek, érte
a
49.
szavazÓKÖrbőI
a
régi
honvéd
reskedelmi és Iparbank részvényesei- sodik előadásra érvényes mindhá- íaklanyában tartózkodó mintegy 200 semmiféle felelősséget nem vállalok.
rom műfajnál.
nek való kiszolgáltatása tárgyában.
főből álló határvadász századot kiveSzázi Menyhért
Bérletek kizárólag 24 előadásra szem és 49/b jelzéssel önálló sza6. Igazgatóság javaslala és határóÚjszeged,
Kállay-fasor 12.
válthatók
és
műfajok
szerint
szét
vazókörré ajakilom. A 49. szavazókör
zalhozalal a Szegedi Kereskedelmi és
elnevezését pedig 49/b. jelzésűre válIparbank elismert vállalati nyugdíj- nem bonthatók.
Bérletek a szinház gazdasági hi- toztatom. Dénes Leá polgármester.
Márk Mária ellen tett rágalmazápénztára különálló jogi személyiségésom nem felel meg a valóságnak,
nek fenntartása tárgyában.
vatalában délutánonként 3—5 óráig
ezúton kérek tőle bocsánatot.
0. Az igazgatóság javaslata és ha- válthalók. — Felkérjük a régi bérTárgy: Burgonyabogár elleni védetározathozatal 'az alapszabályok kö- lettulajdonosokat* hogy bérleleiket kezés. Hirdetmény. A fenti tárgyra
Halácsi Gynla
vetkező paragrafusai módosítása tár- a legrövidebb időn belül megújítaPárisi-kőrut 43.
vonatkozó
részletes
hirdetmény
és
gyában: 1. § (uj cégszöveg magyarul ni szíveskedjenek* mert a nagy
os gémeiül); 4. § (alaptőke, rész- érdeklődésre való tekintettel he- szemléltető ábra megtekinthető a ha•)' E rovatban közöltekért sem c
vénynévérték forintban, csoportrész- lyeiket hosszabb ideig fenntartani tósági hirdetőtáblán, Bérház II. em. szerkesztőség, sem a kiadóhivatal fevények); 13. § (közgyűlés összehívása
Dr. Gál sk. aljegyző.
lelősséget nem vállal.
*.
H Magyar Közlönyben közzéteendő nem tudjuk.
hirdetménnyel történik); ÍQ. § (igazgatóság legalább nyolc, legrefjebb tizennyolc tagból áll); 20. § (igazgatósági
Inglétszám nyolc alá csökkenése cselén rendkívüli közgyűlés összehívása); 22. § (igazgatóság üléseit szükAKKUMULATORTOLTO eladó, 48 volt LACZKó órás és ékszerész, Kárászséghez képest tartja. Határozatképesés 15 am.-ig. Érdeklődni Jankovich- utca 14. Keresek kar- és zsebórákat
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ségéhez legalább hat igazgatósági tag
-(veckerórát is), ezüstöt, brilliánsékszeutca 2. Újszeged.
jelenléte szükséges); 28. § (igazgatóreket magas áron. óra- és ékszerjaviELADÓ
ebédlőszőnyeg,
összekötő
perság napibiztosokat nevezhet ki); 29.BŐRKABÁTOK készítése mérték után,
tást vállalok.
§ (felügyelőbizottsági tagság feltételé- bőrkabátok javítása, alakítása puhi- zsa, ezüslróka. Cim a kiadóban.
MAJOR Ákos gyorsíró- és gépiróiskoMÁRKÁS
festményeket
és
képkeretetással
és
vialiatlan
festéssel
szakszenek megváltoztatása); 30. § (felügyelőlájában
tanuljon gyorsírást, gépírást.
ket
állandóan
magas
áron
veszek.
bizottság [egreljebb 10 tagból áti); rftea készül Csordás bőrruhakóseitőSzeged, Bocskay-utca 4.
34 § (választmány legfeljebb har- mestarnéí, Szent Miklós-utca 7., fel- Tisza Lajos-körut 53., képkerelező.
38 ÉVES, független, állami alkalmaminc taghói áll, annak feladata és sővárosi templom mögött.
zásban levő iparos vagyok. Házasság
teendői): 36. § (társaság közleményeit FÉRFIINGET, női felsőruhát olcsón
céljából megismerkednék
hozzámL A K Á S
« Magyar Közlönvben teszi közzé); ős szépen készítek odahaza és házillő
komoly
nővel.
Jelige
/Gyermek
37. § (mérleg a Magyar Közlönyben nál. Farkasné, Tavasz-utca 5.
nem akadály?.
leendő közzé).
IIOSSZII bizonyítvánnyal bejáró min- NÉGYSZOBÁS belvárosi lakásomat el7. igazgatóság kiegészítésére igaz- denes főzőnő azonnalra -felvétetik. — cserélném kétszobás, esetleg egy nagy ERDÖDI Mihály Polgár-utcai kocsmászoba és nagy konyhás lakásért. — ját átvettem. Tisztelettel: TaLár Migatósági tagok választása egy év tar- Bocskay-utca 10.
háiyné.
Jelige »OIcsóbérü?.
tamára.
z
MÉRLEGKÉPES könyvelőnő óraköny- SZOBA-konyhát va^y társbérleti üres 8—10 EZER forint kölcsönt keresek;
fi. Uj felügyelőbizotlságl tagok vá- velést vállal délutánra.
Ajánlatot
biztos kamat, biztqs fedezet. Cim a
lasztása három év tartamára.
• Mérlegképes? jeligére kór a kiadóba. szobát keres tisztviselőnő. Közvetítőt kiadóban.
dijaz. Somogyvári, Tisza L.-körút 29.
Szeged, 1947. évi julius hó 26-án.
BÚTOROZOTT utcai szoba füFdőszo- SOLLINGENI hajnvirógép, jegy- és
Szeged -Cs o n £ rá il i Takarékpénztár
bahas?nálaltal kiadó. Zrinyi-utca 10., acélbicskák, boroLvak, ollók, önborolA
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Igazgatósága.
vapengék eladása, köszörülése. Fráfélemelet, utolsó* ajtó.
ter, Mikszáth Kálmán-utca 5.
Figyelmeztetés:
KÜLÖNBEJÁRATU
bútorozott
szoba
ZÜNDAPP 600 kbc. oldalkocsis karfolyóvízzel
á
Belvárosban
férfinak
kiAzon részvényesek, akik a közgyű- dántengelyes, jó gumikkai kifogástalésen személyesen, vagy meghatal- lan állapotban eladó. Megtekinthető adó. Jelige /Csendes ház?.
Felelős szerkesztő:
rnazoltaik ulján résztvenni kívánnak, Kelemen-utca 11., I. 4.
DR. FERENCZ LÁSZLÓ.
kötelesek részvényeikel a közgyűlést BÉLYEGGYTTJTEMÉNYT,
K Ü L Ö N F É L É K
tömecbéFelelés kiadó: KONCZ LÁSZLTL
megelőzőleg legalább három nappal
Kiadja:
r
az intézet pénztáránál Szegeden el- lveget veeeeik. Árjegyzék X kirakatban.
ismervény ellenében letétbe helyezni. P u w bélregüelet, fiola-utca 29. fo- MINDEN élelmiszerét, a legjobbal
a
HÍRLAPKIADÓ
KFT.
legolcsóbban az Ungár ÉlelmiszerA közgyűlésen minden részvényes gadalmi templomnál.
Szerkesztőség: Jókai-utca '4.
ar. intézel pépztáránát a megszállott ANGöRAGYAPJUT és gubancot au- csarnokban (Mikszáth Káimán-u. 1) Telefon: 493 és 103, nyomdai cVBP
szerezheti
be.
Kenyere
még
jobb
lesz,
gusztus
15-ig
minden
nap
veszek.
—
időbon íqtelt, nevére a közgyűlést
mint eddig volt.
kesztőség este 8 órától: 673.
megelőzően legalább két hónappal át- Széli-utca 49.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
írt minden részvény után egy szava- VARRÓGÉP teljesen jókarban, laka- I)r. Bertalan mérnök cyániroda. Hiva
zatot gyakorolhat.
tosszerszámok es anyagok olcsón el- talos árak. Maros-utca 15., vagy KerTELEFON: 325.
A személyesen meg nem jelent adók. Petőfi Sándor-sugárut 5. szám. tész borbély. Kelemen-utca.
A HÍRLAPKIADÓ KF.T NYOMÁSA

Hivatalos küzlersiásiyeii

közgyűlésre
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