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Az ország nekilendült a hároméves lerv megyalót-i.á ánák. A munkás, a paraszt kész áldozatot hozni. hogy minél hamarabb bekövetkezzen a jólét* ami a Tervcélja.
Nem alkudtunk azonban ugy, hogy
a terheket csak a dolgozó viselje,
ellenkezőleg törvényben fektettük
le, hogy az áldozat jórészét, sőt
nagyobbrészét a tehetőseknek kell
válíalniok: pártunk jelszava:'fizessenek a gazdagok. Ez nem üres
jelszó* ez közvetlenül megvalósítandó program* amelynek azonnali
megvalósításáért az egész magyar
nép teljes súlyával kiáll.
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kiskereskedő
is

emelkedik

Antos Isfván pénzügyi államtitkár és Kamnenov Pál, a KI S O S * országos elnöke beEzután
Komncnov
Pál, a
széllek a za MKP
szegődi
kisiparos
é s az
kiskereskedő
nagygyűlésén
szese
legyen ennek
é'eiszinÁru- 'és anyagellátást
szegedi

kisiparnak és kiskereskedelemnek!
vonaiemeiésnek a kisiparos és KISOSz országos elnöke tartotta
meg beszámolóját a kisiparosok és
Követeljük: a gyárak szolgáliák ki
kiskereskedő, mint uiás rékiskereskedők sérelmeiről. Beszélt
gyári áron a kiskereskedőt —hirteg.
az álszövelkezelek ellen és rámutadelik a transzparensek á zeneiskola feldiszitett termében, hogy a A cipésziparos löbb bőrt fog kap- tott annak jelentőségére* hogy a
Magyar Kommunista Párt kisipa- ni. a füszerkereskedő több élel- kiskereskedelem és a kisiparosság
ros- és kiskereskedőgyülést tart. met, stb. De nemcsak arról gon- is helyet kap ,a következő országA gyűlés megkezdése előtt A n - doskodunk, hogy több nyersanyag gyűlésben. Azok fogják képviselni
t o s István elvtárs, pénzügyi állam- és élelmicikk legyen, hanem hogy a kisiparosok és kiskereskedők érdekeit* akik hasonló sorsban éltitkár panasznapot tartott, amelyen a vevő vásárlóereje fokozódjék.
nek.
i
résztvett O r s z á g Sándor
min.
—' A vagyondézsma kivetésénél
osztályfőnök js és a szegedi pénzMi olyan országol akarunk lepanasznapon figyelembe vélték, hogy az átlaA program megvalósításának el- ügyi hatóságok. A
gos
kiskereskedő
és
kisiparos
remteni,
ahol érdemes élni. érső lépése az augusztusi fizetéseme- megjelent füszerkereskedők kérelmekkora
tökével
rendelkezik.
Kismét
a
palackbor
kiszerelésével
demes
magyarnak
és érdemes
lés változatlan árak mellett, de ez
sem elég, neki kell fognunk a meg- kapcsolatban adóközösség alakjá- iparosnak és kiskereskedőnek ninkisiparosnak
és
kiskereskedőokolatlanul magas árak letörésé- ban fogja megoldani a pénzügyi csen 75 ezer forint tőkéje, tehát
nek lenni
hez. Közismert dolog, a Gyáripa- hatóság. Ugyancsak ilyen megoldás ez az adónem nem érinti a kisembereket.
— fejezte be nagy érdeklődéssel
rosok Szövetsége szivesen belement fog jörlénni az üvegházi kertészek
volna a bérek és fizetések feleme- fényűzési adója ügyében. EzenkíAz életszínvonal emelésével kap- kisért beszédét Komnenov elvtárs.
lésé-be, ha ugyanekkor felemelhet- vül egyéni, jogos panaszok elinté- csolatos béremelés nem iehet alapA jól sikerült nagygyűlés T o m ték volna az árakat, más szóval, zését részben a helyszínen, rövid ja az árdrágításnak és ha bármi- b á c z Imre elvtárs zárószavaival
fia a béremelést átháríthatták vol- uton intézte el az államtitkár elv- lyen árucikkben augusztusban enna magasabb" árak formájában a társ, részben pedig utasítást adott gedély nélkül áremelést észlelnek, ért véget. A gyűlés után folytatták
dolgozók vállaira. A szakszerveze- a jelenlévő pénzügyi hatóságok ve- az árdrágításnak minősül. A há- a panasznapot, melynek során a
tek és a GyOSz nem tudtak meg- zetőinek, hogy méltányosan intéz- roméves terv reális alapokra épült kisiparosok és kiskereskedők adóegyezni, a kormány volt kénytelen kedjenek.
méltáés azt meg is valósítjuk,
mint hátralékának rendezéséről
hatalmi szóval elrendelni a 15—
A zsúfolásig meglelt hangverseny ahogy megvalósítottunk mindent, nyos részletfizetést helyezett kilá20 százalékos fizetésemelést,
a teremben nagy taps fogadta Antos amit eddig ígértünk. De ennek ponagytőke azonban nem adja fel István államtitkárt, aki bevezetőül litikai feltétele is van. Nem lehet tásba Antos István elvtárs, pénzegykönnyen a harcol, várható volt. a hároméves terv előfeltételeit is- egy kézzel építeni, másik kézzel ügyi államtitkár — egyéni elbírálás
hogy megkísérli az árakat a korösszeesküvőket felszámolni. Válasz- alapján.
mertette.
m á n y beleegyezése nélkül, vagy a
tások
után meg kell teremteni azt
— Ki kellelt dolgoznunk a hákormány éberségének kijátszásáa szilárd kormányzati bázist, melyroméves
tervet,
mert
tudtuk,
hogy
val felemelni.
a munkás, paraszt, kisiparos, kis- ben egységes akarattal a térv vég- Szept. 3-án kezdődik a tanítás
Ilyen kisérletet látunk mi a tei kereskedő, értelmiség gsak akkor rehajtását garantáljuk.
A vallás- és közoktatásügyi
miárának felemelésében,
amelyet tekinti a demokráciát sajátjának,
Mi hízunk benne, hogy az or- niszter rendelete értelmében a népugyan a földművelésügyi miniszté- ha bebizonyítja, - hogy lényegesen
általános iskolában, polgári
rium rendelt el, de nyilvánvalóan jobb életszinvonalat tud teremteni.
szág népe felismeri, kik építik iskolában,
iskolában, gimnáziumban, továbbá a
A
termelési
terv
évről-évre
mutatnem fejezi ki az egész kormány
az országot, ezért bizalommal líceumban, tanitó (nö) képzőintézetakaratát és semmiképpen sem igé- ja. hogy lesz több élelem, iparben és óvónőképző intézetben
az
tekintek a választások eié.
nyelheti a dolgozó nép jóváhagyá- cikk, melyik évben mennyi "árut
1947—48. iskolai évi alakuló értekezsát. A megrökönyödés lett úrrá. az akarunk termelni és mennyivel lesz Augusztus 31-én a magyar
nép letet, javító-, felvételi-, különbözetiegész országban, amikor a várt ol- löbb a hároméves terv végén. Az megadja azt a lehelőseget, hogy magán- és oszlályozóvizsgákat és becsóbbodás helyett magasabb ára- életszínvonal kérdése, a 'kereske- a hároméves terv megvalósítása ép- hatásokat az 1947. évi augusztus 28,
29, 30 és szeptember 1. napjain keli
kat szabtak ki olyan közszükségleti dők, kisiparosok megélhetése nem- pen olyan valóság legyen, mint a megtartani.
Az iskolai évet szeptemcsak
attól
függ,
mennyit
árulnak
cikkre, amelyhez eddig is hiányostabilizáció volt — fejezte be szűn- ber 2. napján keli ünnepélyesen
sán jutott a kisbérit dolgozó s
A hároméves tervnek az az in- ni nem akaró tapsok közt Antos megnyitni és a rendes tanítást szepamelynek hiánya
gyermekeinek
tember 3. napján keli megkezdeni.
tenciója* hogy éppen ugy ré- elvtárs.
egészséget fenyegeti.
Szegeden ma teljes káosz uralkodik a tejellátás terén s ennek az
áldatlan állapotnak minden viszszásságát mét.iobb tn felszínre hozza ez a közellátásügyi rendelet. Ha
rövidesen nem történik erélyes inA Gazdasági Főtanács szerdai dön- alszik és nem akarja tudomásul venni, szegedi üzem jövő terveiről. Elzárkótézkedés, oda jutunk, hogy októ- tése után 20 százalékkal olcsóbban hogy ma mar a 3 eves tervért dolgoz- zott a nyilatkozatadás elől. Az igazValószínűbb, gató ur hajlandó felvenni minden biberben leél forintért vásárolhatjuk kapja Budapestkörnyék munkásnépe nak" a munkáskezek.
a villamosenergiát. Augusztus t-élől hogy nem is akarja a változást tu- zonnyal szép fizetését, de nem haja tei literjét.
vonalain az átszállójegy domásul venni. A Magyar Kommu- landó a dolgozókat tájékoztatni arSzeged 19.000 litert kitevő "átla- a70,BSzKRT
a szakaszjegy 50 fillérbe kerül nista Párt kezdeményezésére Barna ról, hogy a szegedi gázgyár mit kiván
gos tejfogyasztása mellett elenyé- a fővárosiaknak. A vidéki városok dol- és Homola elvtársak — mint lapunk lenni a villanyarak leszállítása ügyésző 10Ö0 iiter kerül a fogyasztó- gozói összeszorított fogakkal olvassák más helyén beszámolunk! erről — köz- ben.
hoz pasztőrözött állapotban a két ezeket a híreket. Igy Szegeden is. benjárlak, hogy az ONCsA-lelep dolÉlénken emlékezünk még azokra az
szegedi tejcsarnok révén. Ennvit Vidéken mit sem változott a helyzet. gozói végre 6 havi résziéífizetésre be- | időkre, amikor a gázgyár vezetői a
a villanyt lakásaikba. Az
tesz ki annak a lejnek mennyisége, Egyedül a Szegedi Közúti Vaspálya vezettessék
ONCsA-telep azonban nem az egye- dolgozóknak járó kollektív szerződést
amit 00, az ui rendelet értelmében Rt. vezetősége látta be a helyzet tart- düli hely Szegeden, ahoí nincs "vil- sem akarták megkötni. Azt sem felejtettük ef, hogy a gázszolgáltatás
80 fillérért juttatnak a termelők hatatlanságát és
lanyvilágítás.
megindításakor indokolatlanul nagy
Szegedre. A többi kis közvetítők,
hétfőtől, 11-élő! az átszállójegyet
összegeket húzlak ki a gázszolgáltatást
Szegeden
az
összlakosságnak
70, a vonaljegyet 70, a szakasztejeskofák utján kerül forgalommegindító dolgozólömegek zsebéből.
mindössze
12.85
százaléka
veszi
jegyet 50, a "gyermekjegyet 40
ba. Soknak ezek közül iparengeA Központi Gáz és Villamossági Rt.
igénybe a villanyszolgáitatást.
fillérre, a Mhubjegyet 6.50 forintra
Szegeden népellencs üzemmé nőtte
délye sincsen. A tejet eddig 80—90
Mindezt
azért,
hogy
a
Magyar
Álés a meuettérlljegyel 80 fillérre
fillérért vásárolták fel a gazdáknál
talános Kőszénbánya magánkézben ki magát. Ne csodálkozzanak a tárés 1.40—1.60 forintért hozták for- szállította le. Ez a tény örvendetes, levő vállalatai Szegeden és Miskolcon saság urai, ha a dolgozók türelme
galomba. A hivatalosan megállapí- de egyben azt ,is bizonyítja, liogy a Központi Gáz és Villamossági Rt., egyszer elfogy.
részvénytársaság halogatta az ár- Veszprém-, Fejér-, Heves- és DélpestÁrleszállítást követelünk a íogrö,
tott 1.10 forintos lejár Szegeden a
leszállítást. Rendes üzemvezetés mel- megvékben a fillérekből előállított vldebb időn belül. Követeljük, hogy
csak papiroson volt meg, olyan- lett Szegeden is augusztus 1-én kellett
rendezzék törvényes-uton a villamosnyira, hogy kutatni kell Szegeden volna olcsóbbá -tenni a villamost a
hassák tovább! Szegeden még mindig vállalalok üzletvitelét és kötelezzék
azt az enibert, aki ezt nyilvántar- dolgozók számára.
2.40 forint 1 kilowatt villany ára.
őket arra, hogy nyereségük egy részéi
totta. A gazdasági rendőrség
cgyA Központi Gáz és Villamossági Rt.
Felkerestük Diósszegi Dezsőt, a gaz- fordítsák a községek villamoshálóza(Foiylatás a 2. oldalon.).
azonban, szokás szerint* még mindig gyár igazgatóját, liogy nyilatkozzon a tának kiépítésére.
^
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Benődnek
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PBLMAGYAROHSZIG
(Folytatás az 1. oldalról.)
néhány szakemberen kivül
alig
akad ilyen ember..
Szegeden a közellátásügyi minisztérium árdrágító rendeletének
tehát nincs közvetlen hatása, mert
itt a tejet a hivatalos áron jóval
felül árusították, de annál súlyosabb kihatása lesz közvetve a tei
feketepiacára. Az árusítók máris
nyíltan hangoztatják, hogy minimálisan 1.50-ért íogják árusítani a
tejet s ezt az árat az físzi és téli
hónapokban felemelik.
Ennyit a tejár alakulásáról Szegeden, beszélni kell azonban a tej
minőségéről is* amely az ellenőrzés
hiányában a lehető legrosszabb és
komoly veszélyt jelent a szoptatós
anyákra és csecsemőkre. Ha nem
akarjuk, hogy a felnövekvő szegedi ifjúság a lüdővész áldozata legyen, ezen a helyzeten sürgősen
változtatni kell. Szegednek helyre
kell állítania a központi tejkezelést és a vidéki tejgyüitőállomásokat, amelyeket az OMTK Í912-ben
leszereltetett, fenéikül nem lehet
komolyan végrehajtani sem az ár,
sem a minőség ellenőrzését.
A Magyar Kommunista Párt az
egész országban felvette a harcot
a tei árdrágítása ellen. Más helyen
közöljük lapunkban az MKP politikai
bizottságának
határozatát,
amellyel magáévá lette a dolgozók
tiltakozását a tejárak felemelése elten és amellyel megbízta a párt
képviselőit a Gazdasági Főtanácsban, liogy javasolják a tej régi
fogyasztói árának meghagyását a
felemelt termelői árak mellett. Ez
az ország Jegnagyobb részében azt
jolonli, hogy csökkenteni kell az
OMTK és a
tejnagykereskedők
hasznát, Szegeden pedig annyit,
hogy alapjában rendezni kell a teiellálás kérdését.
A Magyar Kommunista Párt ezzel a határozatával ismét élén jár
a drágaság elleni harcnak, amelyet
nem most, a választásokra való
tekinteltel kezdett el, s amelyet a
választásokban megerősödve még
erélyesebben akar folytatni. Pécsett a szakszervezetekben tömörült dolgozók nem is vártak az országos küzdclemf
megindulására,
és kikényszeritették, hogy viszsznállitsák a tei régi fogyasztói
árát.
A szegedi dolgozók is örömmel
üdvözlik nz M K P politikai bizottságának határozatát és ríem kétséges, hogy itt is kivívják a régi teiárnk meghagyását, a fekete tejpiac
letö'-éséi. A szegedi kommunisták,
mint minden hasonló esetben, vállalják a Tinre nehezebb részét s
méff p választási küzdelem sem fog
eltéríteni bennünket attól, hogy ezt
az égető kérdést Szeged dolgozói
segítségével megoldjuk.
F. L.
A kisemberek tulajdona szent.
A GAZDAGOK FIZESSENEK!
Magyar Kommunista Párt.
öZÉCHDM

FILMSZÍNHÁZ
SZEGED
TELEFON 490
Ma utoljára I
Egy aranyos kisleány felejthetetlen filmje.

u m t m mizsKfijn

A módosabb

Szombaton a szegedi fakérdésben
kialakult ujabb helyzetről tett jelentést Dénes Leó polgármesternek dr.
l'ölcséry László tanácsnok, a közellátási ügyosztály vezetője, Horváth Bertalan szövetkezeti főfelügyelő és Sebők László, az Alföldi i'akereskedők
Szövetkezeiének vezetője. A szegedi
fakereskedők ugyanis eddig majdnem
mindannyian, számszerint 58-an az
Alföldi Tüzifakereskedők Szövetkezelében tömörültek. Ez a szövetkezet
lett volna jogosult arra, hogy a Szegednek kiutaFl téli tüzifaineiinyiséget
leszállítsa ós tagjain keresztül forgalombahozza. Ezzel szemben az a megdöbbentő eset "történt, hogy
a szövetkezetből 11 nagyfakereskedő kilépett, a KOKSz kötelékébe ment ál és olt niunkaközösséget alakított.
Ennek védelme alatt azután Budapesten illetékes helyen azzal a követeléssel álltak elő, hogy
a Szegednek kiutalandó famenynyiség 70 százalékát megveszik
saját tökével és ezáltal a többi
47 kereskedőnek csak 30 százalék maradna.
A kiskereskedők természetesen tilta-

A Magyar Kommunista Párt végrehajtébizottsága egymásután rendezi
meg a külvárosok népének is a Muzsikáló nyári esteket. Pénteken este
Fodortelep dolgozói gyűltek össze a
Tátra-téren. A nagyszámú hallgatóság lelkes tapsokkal jutalmazta a nívós és gazdag műsorszámokat. Nagy
sikert aratott a r e n d ő r z e n e k a r ,
amelyet Kerekes Pál ezreddobos vezényelt. Az eg^re jobban fejlődő
M a D I S z - ó n e k k a r is sok tapsot
kapott. Hálás tapsokkal jutalmazta a
közönség a M u n k á s K u l t u r Szö-

A könny és mosoly filmje.
Egy bátor kisfiú hősies küzdelmei a háború forgatagában.
Azonkívül: HIRADÖ.
L!ő»<lá.«k: lét 5, tél 7 é» léi ».

koztak ez eflen az eljárás elten és
a DIKSz kebelében alakítottak munkaközösséget, hogy azon keresztül érvényesítsék jogos követelésüket a
iobbmódu nagyfakereskedőkkel szemben.
Dénes Leó polgármester egyelőre
az idevonatkozó rendelet megjelenése
előtt nem intézkedhetett a kerdésben,
de kijelentette, hogy mindenben a
kisfakereskedők érdekeit tarUa nyijd
szem előtt és ennek megfelelően hoz
döntést az ügyben.

A magyar köztársaság Jsormánya a Magyar Kommunista Párt
javaslatára a 8660/1947. számú rendeletével a kötelező belegségi biztositást az 5 kat. holdnál nem nagyobb mezőgazdasági birtokon, illetőleg az 1 kat. holdnál nem nagyobb területű gyümölcsösben, szőlőben és kertben önállóan gazdálkodó gazdasági munkavállalókra is
kiterjesztette. Nem volt méltányos
ugyanis, hogy a kisparasztok, akik
nem ludva megélni kis birtokukból, munkát vállaltak a nagygazdáknál, vagy egyéb munkahelyeken, nem részesültek ingyenes orvosi kezelésben.
Az Országos Társadalombiztosító
Intézet mosl felhívja a rendelcllcl
érintett gazdasági írunfeavál a'ákaJ.
hogy munkásblzlosi ásíj igazolványuk és bélyeglapjuk kiváltása végeit az OTI helyi megbízottjánál
haladéktalanul Jelentkezzenek, mert
julius 25-től kezdődően csak biztosilási igazolvány és bélyeglap birtokában állhatnak munkába. Születési bizonyítványát, házasságlevelét és a 16 éven aluli eltartott gyermekek születési értesítőjét mindenki vigye magával.
A munkáltató gazdák biztosítási
Igazolvány ós bélyeglap nélkül ese-

és

APOLLÓ

Szombaton Szegedre érkezett Juhász Andor főtanácsos, az állami színházak országos gazdasági főnöke. Szegedi utja szorosan összefügg a»Sze
gedi Nemzeti Szinház átalakítási és
modernizálási munkálataival. Az idei
színházi évadtól kezdve ugyanis
az
X
„ szegedi
ő
hatáskörébe tartoznak a
szinház gazdasági kérdései is ós ezért
rendszeresen lejár majd Szegedre.
Juhász főtanácsos elmondotta a
Délmagyarország munkatársának, hogy

v e t s é g tagjait. Bitó Zoltánnó, Vörösné Kakuk Rózsa, Szuhayné Ilonka,
Sinmkó Terike, Kardos Marika, Temesváry Margit, Simon Etelka, Simonná Karácsonyi Vera, Kovács Imre,
Sárvári György, Gyovai Lajos, Kovács
Bandi, Csányi Jenő, Csányi Ernő, Vörös János, Kovács János és Bálint
Ferenc léptek fel élvezetes műsorszámokkal. A hallgatóság lelkesen éltette K o m ó c s i n Zoltán elvtársat,
a Magyar Kommunista Párt képviselőjelöltjét.

létlet és munkást a saját érdekükben ne alkalmazzanak. Augusztus
l-lől ijz OTI a lerovásokai a legszigorúbban ellenőrizteti. A lerovást elmulasztó gazdát az
OTI
nemcsak kihágásért ielenli fel,hanem az elmulasztott biztosítási dij a t súlyos végrehaitási költséggel
megterhelve behajtja és ezenfelül
a beteg munkás gyógykezelési költségeit is megfizetteti.

Molnár Erik népjóléti miniszter
előterjesztésére a pénteki minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy Károlyi Mihály párizsi követ a magyar
kormány nevében megállapodást köthessen az Egyesült Nemzetek keretében működő nemzelközi gyermeksegélyalappal. A párizsi megbeszélések tárgya a magyar gyermekek, valamint a terhes és szoptatós anyáig
megsegítése. Az első 6 hónapra tervezett segélyezés 110.000 gyermekeit
G hónapon át napi 300 kalóriát megközelítő élelmiszerjuttálásban részesítene.

kicserélik ai eddlrfl fűtési rendszeri és ősztől kezdve olajfiitéti
vezetnek be a színházban.
Végro
J T ^ ínem
í í ^kell
u ^ tehát
V u ^a közönségnek?
^ra^ifo
£ a l a p b a n ' k a ^ a lt U,
™ n £L d JF
^nézeterén
i r
.
^
l
i
í
l
l
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is üldögélhet kiskabátban.
Magán a színházépületen emeletelvágasokal hajtanak végre. Az ezzeí:
járó kőművesmunkák szombaton már
meg is kezdődtek. Ezáltal külön szobához jutnak a rendezők, kari öltözfl
épül, fodrászterem jjs több öltözőszoba lesz. A világosítóknak és a di—
szitőmunkásoknak is jut helyiség,
részben diszletniühely, részben pedig:
tartózkodószoba. A Zenekari hangoló!
hangszigeteléssel látják el, hogy no
(zavarja a színpadi próbákat és esetleg
előadás alatt is lehessen a hangolóban próbát tartani. A színpadon ia
modernizálásokra is készülnek. A viIágitószabályzó-fülkét lebontják, magasabbra helyezik és ezáltal a színpadon is nagyobb liejyet kapnak. Mindezek a kőművesmunkák természetesen asztalos-, ács- és festőmunkákkal
is kapcsolatban vannak. Az uj szintévadra, előreláthatóan október elejére
azonban ezekkel elkészülnek majd.
A szerződésekre vonatkozóan közelebbit nem tudtunk meg, csupán:
annyit, hogy azok befejeződtek ét
Abonyi főrendező Szegedre érkezésekor hozzák nyilvánosságra. Külön értesülésünk szerint állítólag Szegedre
szerződölt Márki Géza, a debrecenit
szinház művésze, aki a budapesti Művész Színházban többször fellépett.
A budapesti Nemzeti Szinház régi
súgója, Négyesi Ferenc is otthagyja
a fővárost és valószínűen a szegedit
színházhoz költözik le. Előreláthatóan!
az operai tagozatban is ujabb erősítések várhatók. Több magánénekest'
szerződtetnek ősztől kezdve.

A D E L I A G Y A R0RSZÁG
HADI FOGOLYSZOLGALATA

Szombaton ismét nagy számban érkeztek hadifoglyok Szegedre. Az érkezettek névsora a következő: Posa
János Szeged, Deák József Szeged,
Bíró Jpzsef Szeged, Púpos András
Szeged, Fodor István i Püspökiele,
Otolt Kovács András Szegeti, Varga
Antal Röszke, Benedek Sándor Martonos, Szélpál Lajos Domaszék, Varga
József Szeged, Braun János Szeged,
Kéri Pál Királyhalom, Hódi István
Zákány, Horváth Sándor Kiskunmajsa,
Tombácz Sándor Röszke, Csikós Mátyás Röszke, Kodrász Illés Csanádpalota, Csányi József Szeged, Bajor
László Csaniídpalota, Nagy András
Deszk. Horváth Mihály Szeged, Kőris
Szeged, Braun Ferenc Szeged,
B I Z T O S H A L Ó I József
Kéri János Zákány, Szécsi János Taa p o l o t k A i u w k nítói kiskertek, Nagy József Szeged,
FRANKL
Juhász András Szeded, Tóth István
téi® Poloska-halál Királyhalom, Csukso Mihály PusztaNemcsak a poiaakát, hanen
mérges, Baráth József Szeged, Itick
petéit Is biztosan elpusztltia
Andor Szeged, Boros József Csáktor1 deci 4 forint
FRANKL jfyógyszerta i nya, BIau Jenő Kistelek, Tóth Imre
Szent QyorzT-tér
Nagyszéksós, Kabiisdi Imre Algyő,
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó alca

Káli István Lele, Kardos János Móra
halom, Kispál Mihály Szeged, Tóth
Imre Röszke, Takó Imre Röszke J/feffert Andor Röszke. Pogány Lajosi
übecse, Kiss István Pusztamérges.
Kotányi Vince Domaszék, Erdélyi
Imre ^Tohol, Csányi Vince Feketeszél, Berta Ferenc Szeged, Seres Ferenc Csanádpalola.
A következő hadifoglyok Debrecenbe érkeztek: Farkas István Kiskundorozsnia, Mokai Zoltán Kiskunfélegyháza, Iíolozsi Gyula Kecskemét,
dr. Kiss János Hódmezővásárhely, Orbán Lajos Szeged, Jakus Illés Szeged, Jáger János Kevcrmes, Szentirmai Lajos Szeged, dr. Pásztor János:
Kecskemét, Forrai László Szeged,E
Elek Sándor Szeged, Gaáí Imre Hódmezővásárhely, Gancz Antal Szeged.

Olvasd
és ferfeszd

Telelőn: 6—83.)
(Tisza Lajos-karul 55.

a

Háztartási cikkek — Evőeszközök — Petróleumfözők nagj
választékban.

Szerezz

Hungária

edényhaz

a 3 éves terv
Zománcedény

Megsegíti a terhes és szoptatós
anyákat és gyermekeket a nemzetközi gyermek-segélyalap

Nagyszabású áfalakifások indultak meg
szombaton a szegedi Nemzeti Sz nfiázbait

Önállóan gazdálkodó munkavállalókra Is
hsferjeszfe tok a fcöieieze b zfoslfást

Ilét rőt Öl szerdáig.
Csodálatosan fényképezett, remekül rendezett film.

fia

akarják

Munkás dalkultura a fodortelepi
„Muzsikáló nyári est"-en

Mosoly, derű, könny és kacagás.
Főszereplő:
MAItGARET O'BUIEN.

Í z ezred

tüzifakereskedők
kisajátítani

s z o l g á l a t á b a n Dél üiagyarország ot
uj

előfizetőt

Vasárnap, 1947. augusztus 10.
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a kereskedelmi
alkalmazottakért:
Ott állnak a pult előtt. Mosolygó,
udvarias arcot kell ölteniök egész
nap. 'Árut csomagolnak, számolnak:
és kiszolgálnak a kereskedelmi alkalmazottai..
Szegeden jól dolgozik a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete.
Titkáruk a népszerű Halász György
elvtárs, aki számos akciót vezetett
le sikerrel. Halász elvtárssal a szakszervezet helyiségében találkozunk.
— Szegeden van a legtöbb munkanélküli kereskedelmi alkalmazott —
mondja. Számuk megközelíti a kettőszázat. A szakszervezet rendezésében
a közelmúltba munkanélküli ankétot
rendeztünk és számos javaslatot terjesztettünk az országos központhoz.
A ml Javaslatunkra rendelték cl,
üogy a paprikát csak egy kilós
csomagolásban lehet forgalomba
hozni. Ezzel sikerült hatvan munkanélkülit keresethez juttatni.
Szegedről indult el az alkalma-

8rűntessék
Helyet

meg a

munkanélküliséget

az áru el osztó

szer vekbe

Őrizetbe vették
Szüassy László feleségé!

A rendőrség őrizetbe vette Szilassy
lést László volt nyilas filmszínész feleségét, Dénes Mancit. Azzal gyanúsítják,
Egyenlő
munkáért
egyenlő
bért hogy résztvett a köztársaságellenes
összeesküvésben és több személyt rejy
zottak létszámához
arányított kommunisták által kidolgozott pro- tegetett.
árueloszlás követelése Is.
gramban a szakmai 'továbbképzés is.
.«

Olcsó,

vagy

i n gye n ü cl ii

— A szakszervezet, a kommunista
A Kommunista Párt listáján heelvtársakkal az élén, számos szociális
lyelfoglalnak a kereskedelmi alkövetelést állított fel. Igy követeljük,
kalmazottak képviselői.
Ligeti
hbgy azokon a munkahelyeken, ahol
László, a kereskedelmi alkalmapiszkos munkát végeznek az alkalzottak országos vezetőségének
mazottak, gondoskodjanak munkarutagja a párt egyik képviselőjeháról. Kérjük a munkanélküliek inlöltje. Szegeden a kereskedelmi
gyenes gyógykezelését. Azokat a kealkalmazottakat Komócsin Zoltán
reskedőket, akit több alkalmazottat
kereskedősegéd képviseli azSIKP
foglalkoztatnak, jutalmazzák meg árursoiigrád-esanádi választókerület
prémiummal. Követeljük még a bilistáján.
zalmiak hatáskörének kiszélesítését,
miután a mi szakmánkban csak kevés
A kereskedelmi alkalmazottak tudhelyen van üzemi bizottság. A pap- ják, hogy érdekeiket a Kommunita
rikacsomaeolóknál vezessék be az at- Párt képviseli a legkövetkezetesebben.
fagon felüli teljesítők részére a szor- Biztosak vagyunk abban, hogy szavagalmi prémiumot.
zataikkal erősítik á magyar demokrácia élenjáró pártját: a Magyar Kom— A jövő munkatervünkhöz tarto- munista Pártot.
zik, hogy ősszel kirakatrendező- és
könyvelési tanfolyamot kívánunk indítani.

Eltemették
a belgrád—prágai

gyorsvonat

áldor'ait
A csehszlovákiai Kuty község közelében kisixIoU belgrád—prágai gyorsvonal 22 halálos áldozatának gyászszertartása pénteken délután ment
végbe, majd hazaszállították lakóhelyükre. A gyász jeléül a vonatok
egész Csehszlovákia területén két percig vesztegeltek.
A letartóztatott
mozdonyvezető
egyébként bevallotta, hogy 110 kilométeres sebességgel haladt a me :ngedett 30 kilométeres helyett az es
kanyarban.

kapnak a hadifoglyok

A Magyar Kommunista Párt teljes erővel támogatja a kereskedelmi
alkalmazottak követeléseit. A szakszervezetben dolgozó kommunisták részfetesen kidolgozták a kereskedelmi alkalmazottak szociális, gazdasági
A legutóbbi minisztertanács el- Sitási kölcsönt nyújt azoknak,, akik
ós kulturális követelését.
fogadta Molnár Erik népjóléti mi' a mezőgazdaságban., iparban, keA munkaviszony meginvitált tűzte képviselői is foglaljanak helyet az niszter előterjesztését a hadifog- reskedelemben önálló megélhetést
tt célul a kommunisták, programja., áruelosztószervekben, a különböző lyok segélyeinek felemeléséről és keresnek. Az egyszeri segélyek foSzempont: egyenlő munkáért egyenlő gazdasági intézményekben, elsősorban az önállósitási alap megteremtésé- lyósítása iránti kérelmeket vidéken
bért. Szüntessék meg a tnunkanélkü- az Anyag- és Arhivatalban. Olcsó és ről. Az u j rendelet szerint mina községekben és városokban a
liséget, — hangzik a kereskedelmi al- ingyenes üdültetést kérnek a keres"kekalmazottak követelése. — A dolgozók delini alkalmazottai. Szerepel még a den hazaérkezett hadifogoly az ed- szociálpolitikai bizottságokhoz*, tőrdigi 5 forint helyeit 20 forint gvors- vényhatósági városokban pedig a
segélyt kap. A hadifoglyok részére városi szociálpolitikai
tanácshoz
eddig folyósitott, 10—100 forintos I kell benyújtani. A vidéki hadifogsegélyek összegét 20—200 forinlra 1 lyok önállósitási kölcsönkérelme-?
eemelték. A népjóléti miniszter ikkel forduljanak a községi és vá1000—2000 forintig terjedő önálló- rosi szociálbizottságokhoz.

Az i K P Politikai
Bizottságának határozatai

kertben - v a s á r n a p , t O » é n
A Magyar Kommunista Párt munkáspárt
együttműködésének
Politikai Bizottsága augusztus 7-én megszilárdulását,
K
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n d í
A n d r á s
ülést tartott. Köszönetét fejezte ki j A Politikai Bizottság szükségcsr
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kes énekel
a párt szervezeteinek és tagjai- ! nek tartja, hogy a választásokig a
5 Tr
nak, akiknek, lelkes, odaadó mun-! pártvezetők hetenként egyszer la'v. •
-i
kája révén az MKP politikailag és nácskozzanak a választások kapszervezedieg felkészülve, a siker csán felmerülő kérdések rendezébiztos tudatával indul a választási séről a választási szövetség szellemében.
küzdelembe.
A Politikai Bizottság fgyclérl
a
A Politikai Bizottság jijrn nyo- azokkal a dolgozó tömegekkel, r e n d e l t e
matékosan hangsúlyozta, hogy az melyek a lej- és tejtermékek áráA kultuszminisztériumban elkészült tandijat és ezzel megkárosították szeM K P teljes súlyával őrködik a vá- nak felemelése ellen tiltakoznak az uj progresszív tandijrendszer, gény diáktársaikat is, minthogy a belasztások szabadsága és tisztasága és szükségesnek tartja a felemelt mely az előbbinél sokkal nagyobb folyt tandijak egy része diákszociális
- 1X1 —
' '
fölött. Felhívja a választási bizott- termelői ár meghagyása mellett a kedvezményezet
ságok kommunista tagjait, hogy régi fogyasztói árak sürgős visz- és szegény
a névjegyzékek összeállításánál ra- szaálütását, Megbízza a párt kép- elmúlt isk<
gaszkodjanak a választójogi tör- viselőit a GF-ban, hogy a GF leg- vallások körül az egyetemeken nagy- j lelően igazolva saját, vagy szüleik
arányú visszaélések történtek. Nagy- jövedelmét, a tandijtfiégállapitó bivény rendelkezéseihez. A névjegy- közelebbi ülésén ebben az érlelem^ jövodelmü szülők gyermekei jóval ala- zottsághoz nyújt be. A bizottságban
zékekből csak olyanok kihagyá- ben legyenek javaslatot.
csonyabb bevallási alap után fizettek üí az egyelem egy tanára, a kultuszsáért szálljanak síkra, akikre nézve
•re...,. l . , , i .ii
Imi i., n—h—ii a m i 1 " ' " •' - -te"" kiküldöttje, az illetékes
törvényes kizáró ok forog fenn.
diákszervezet és a tudománykarnak
megfelelő szakszervezet képviselője.
A Politikai Bizottság figyelmezA bizottság a benyújtott kéraőiv alap?
teti a párt tagjait és a demokráján a hallgatókat jövedelmük és tacia minden hivét,. hogy a reakció
nulmányi jegyük szerint
tandijeso. . . Még kissé bizonytalanul és csodálkozva szívom magamba a
nem mondott le a szabad és tiszta
portba és ezeken belül tandijoszszabad élet friss levegőiét — amint 3 éves hadifogság után, egy uj
választások megzavarására irátályba sorolja.
életforma küszöbén állok, az élet zajlásában,
— de már határozott
nyuló tervéről. Éberen ügyelni
e
A bizottság
szülők, eltartók
irányt követve.
;
kell arra, hogy ne váljunk provovagyoni helyzete, a gyermekek
A nehéz hároinév tapasztalata közelebb hozott az eszméhez: a szokációk áldozatává. A Kommunista
száma és a legutóbbi egyetemi félcializmushoz. Talán az életemet köszönhetem a fogolytáborok kolPárt tagjai és hivei más pártok
év tanulmányi eredményei alapján
lektív,
minaenkinek
egyformán
juttató
rendszerének.
Mi
is
lett
volna
gyűléseit, melyeknek indulását a
diinl. A tervezet szeriéi 250 foa gyengébbel, az. elesett, a beteg bajtársakkal, ha a kommunista
választásokon az Országos Nemrint IiavI jövedelemig a jeles és
elosztás helyébe a darvini szabad verseny« kerül, az »aki bírja —
zeti Bizottság engedélyezte, semljó hallgatók semmi tandijat nem
marja elv?. Bizony, csak néhányszáz erősöklü banditát hoznának hafizetnek, 400 forintig a jeles és
Iyen körülmények közölt nem zaza a fogolyszereivények, akik "az ököljog címén máso*
élelmét,
jó clőmenelelück 10, maximum 35
varhatják meg.
ruháját es gyógyszerét is maguknak kaparintották volna meg.
forintot fkelnek. Az elégséges taA
válaszláso*
előestéjén,
elgondolkozom
azokon
a
naiv,
meggondoA Politikai Bizottság elégtételnulók a jeles előmenetelitek tanlatlan, de sokszor rosszindulatú, kritikus megjegyzéseken, amelyeket
lel állapítja meg, hogy a koalíciós
díjának négyszeresét, az elégteleitt-ott hallok s amelyek a Pártra, de még inkább: az Eszmére vonatnek pedig a lehelő legmagasabb
pártok eddig /íllalában a Magyar
koznak.
dijat fizetik.
Nemzeti Függetlenségi Front váHogy x vagy y elvtárs 3 szobás lakásban lakik, mint »munkásvelasztási szövetségének szellemében
A tandijrerorm célja az, hogy a
zér«, vagy — könyörtelenül kifizettelték velem, betegségem alatt, a
folytalják a választási
agilációl.
meg nem felelő egyetemi hallgatók
szakszervezeti
dijat,
vagy
Z
munkavezető,
bár
»elv
társ?:
goromba
voít
Különös örömmel üdvözli a két
fizessenek, vagy pedig váljanak meg
oh, mindezeket az apró, sokszor vélt sérelmeket igyekeznek az eszaz egyetemtől. A jól tanulók viszont
me, a rendsze rovására irni.
a legnagyobb kedvezményt kapják.
Elvtársam:
hidd
el,
hogy
nem
az
eszmében
és
általában
—
sohaV á l a s z t á s i jelszavunk
i
A nagyobb jövedelműek is csak
sem az eszmében szokott a hiba lenni. Hanem az emberekben. Ép10,
maximum 90 forint tandíjat fipen azért, mert emberek. De bárhová is mennél — ilyen szépzetnek. Hangsulyozlá* a minisztéséghibákat találnál mindenütt, még sókkal nagyobb számban, mint
riumban, hogy a bevallásokat a binálunk, kommunistáknál. Mert azt sem szabad elíelejtened, hogy épzottság a legszigorúbban bírálja el
pen ennek az eszmének a harcosai tették kockára, nehezebb időkés 3 csalókat a legkíméletlenebbül
ben, nemcsak saját életüket és egészségüket, de családjuk nyugalmegbünteti.
*
, i
mát és boldogulását és éppen közülük kerültek ki a XX. század önfeláldozó mártírjai, akik Hitler és a hitlerek börtönienek mélyén,
concentrációs táborokban álmodoztak a Virradatról és a Szabadság,
Í z Alföld legnagyobb táblaüveg
Egyenlőség és Testvériség örök eszményéről! Bennük és sok-sok
Írógép, Mómológép, sokszorosítógép.
ezer harcos elvtársban él az eszme Szolgálata ma Is, töretlenül.
ü v e g á r u nagykereskedés,
Nem ők tehetnek róla, hogy a Tömegek még elmaradottak,
kishiJavítás, vétel, eladás.
tűek és — nem egyszer — bizalmatlanok, akik saját
érdekeiket
sem képese* felismerni.
F A R K A S irógépüzertt
Nem az eszme, nem a rendszer?a rossz — az ember a gyarlói
tférey u. 9.
Telefon: 5-92
Dr. Daniik István.
Kossuth Lajos-sug. 8. Tolefon: 4—97.
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Az egyetemi tandíjak csökkentését
eS
kultuszminisztérium

EMBEREK

ES

ESZMEK

Jóiéi,
rend,
függetlenség!
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Mit vár a választásiktól Szeged népe
Nyilatkozik az egyetemi tanár, a munkás, a munkanélküli,
a kisiparos, a diák és a koldus, egy szóval a kisemberek
Szeged utcáit róva a nagy kánikulában, megkérdeztünk különböző
társadalmi réteghez tartozó embereket, mit várnak a választásoktól. Nem
válogattunk a megkérdezettek között és nem hallgatjuk el válaszaikat.
A válaszokból kiLünik, hogy az egyszerű választó, a kisemberek bizakodással "iigznek a választások elé és sorsuk, az egész ország ügyének
jobbrafordulását váriák tőle. Érzik, hogy ezeknek a választásoknak a kisember győzelmével kell végződniük, vagyis elsősorban azok a pártok
fognak megerősödni, amelyek az ő érdekeiket képviselik: főleg a munkáspártok, a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt. Az
egyszerű válaszok megmutatják azt is, hogy a kisember ma már tudatában van a politika és a gazdasági helyzet, valamint az egyén jólétének
összefüggéseivel is. A kisember arra fog szavazni, aki biztosítja rieki a
jólétet, a rendet és a szabadságot, hogy akadálytalanul építhessük a
3 éves terv nagyszerű elgondolásai szerint az országot. Sokan a választók közül már tudják, hogy ezt a célt leginkább a MagyarKö mmunista
Párt támogatásával tudják felérni, másoknál viszont megvan a helyes
politikai gondolkodás alapja és főleg választási agitációnklól függ, hogy
levonják a helyes következtetést.
Nyugodt

légkört

egyetemi

tanár

vár

az

Az „egyetem kapujában találkozunk
dr. SÍráub Ferenc Brúnó orvosvegytan professzorral. Augusztusban szerelne végre szabadságra menrti, mert
mostanáig dolgozott a fullasztórneleg
intézetben. A "választások őt is igen
érdeklik. #
— Remélem, — mondja, miközben
cigarettára gyújt — hogy a mostani
választásokon a baloldali pártok, különösen a Magj'ar Kommunista Párt
előretörésével sikerül
megteremteni
azt a nyugodt és biztos légkört,
amelyben "valóban érvényesül a tisztességes munka. Meggyőződésem, hogy
Magyarország jövőjének csak ez lehet az egyetlen igazi alapja.
Kezet szorítunk és már siet is tovább, hogy igazi kommunista értelmiségihez méltóan ne Vesztegessen el
semmit munkaidejéből.
A népi kollégista
győzelemben

baloldali

hisz

Zentai Fgrenc, az Apáthy István
medikus népi kollégium diákja,
a
Szociáldemokrata Pártban van. Sokat
gondolkodott már a választási esélyeken és igy eléggé kialakult képét tár
elénk.
— Véleményem szerint— mondja —
az ug3'iieve^ett Baloldali Blokk átütő
sikerrel jierüí ki a választásokból.
Ezen belül természetesen kicsit problematikusabb az egyes pártok l^özöl ti eloszlás, de a két munkáspártnak i'ellétienül nagyobb arányú győzelemre lehet számítani. A választások ilyen eredménye lehetővé teszi a teljes gazdasági talpraállást is.
Különösen nagyjelentőségű lesz ez a
3 éves terv keresztülvitele szempontjából. Ezért tarlom
mindenképpen
fontos feltételnek a választások eredményét.
—' Mindezéken tul — teszi hozzá
mosolyogva — egyéni szempontból íc
sokat várok az ilyenirányú győzelemtől. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a
népi kollégiumok életét és fejlődését is kedvezően befolyásolja majd,
mert kevesebb nehézséggel kell megküzdenünK megértő támogatás mellett.
,

Habozik,
de bizih a
borbélymester
,

Szorgalmasan /habozik* üzletében
egész nap Bakai Béla borbélymester,
hogy eltartsa szűkös keresetéből bárom kisgyermekét. Amikor á választó-,
sokra tereljüa a szót, szintén habozik
egy ideig a válasszal, de aztán egyre
biztatóbban mondja:
— Nem nagyon érek rá politikával foglalkozni, de bizom benne, hogy
csak jobb lesz. ha sikerülnek a vá(asztásoK. Különösen a drágaságot
kellene letörni.
Nem is igen mond többet, csak
rábólint, amikor kijelentjük, hogy
elsősorban a baloldali pártok, főként
a Kommunista Párt révén lehet ezt
elérni.
— Bizony csak a dolgozóknak kell
már, hogy végre jobb sorsa legyen.
Beszél
a kommunista
és
szociáldemokrata
munkás
Liszekann György gépmunkás, a
Délmagyarországi cipőgyárban.
-- Szerintem az MKP megkétszerezi
szavazatainak számát, — mondja öntudatosan. — Az elmúlt két év alatt
a dolgozók nagyrésze felismerte, hogy
pártunk Képviseli legjobban a nép
érdekeit és kezdeményezései az ország felemelKcdését szolgálják. A pártunk jó politikája, a kommunisták

Jósol

a

pártonkívüli

Dudás Mihály műszaki
igazgató
pártonkívüli.
— Kérem, — mondja kézfogás közben — én már az előző választásnál
feltűntem jósoló tehetségemmel. Ismerőseimnek és barátaimnak a választások előtt megmondottam, hogy
milyen eredménnyel kerülnek ki a
pártok a választásokból.
— Most mit jósol?
Elmosolyodik.
— A Kisgazdapárt számos szavazóA kommunista
Párt
szavazatai
emelkednek és elérik a huszonöt százalékot. A Szociáldemokrata Párt érzésem szerint hasonló eredménnyel
^
önfeláldozó munkája tükröződik majd végez.
vissza a választási eredményből.
Alekszin Mihály szintén a DélmaAki nem
politizál
gyarországi cipőgyár dolgozója, ö a
Kovács János bérkocsis nem poSzociáldemokrata Párt tagja.
,— A munkáspártok győzelmét .vá- litizál. Bent ül a konflisban és olvas.
— Engem csait az érdekel, hogy
rom a mostani választásoktól, — válaszol kérdésünkre. — Miután két van-e keresetem, — mondja.
— Magának mindegy melyik párt
párt és egy munkásosztály van, remélem a rnuuKásfegység még szoro- győz — kérdezzük. .
— Hát nem egészen, mert a dolsabb lesz a választások után. A dolgozók érdeke egy, akár szociáldemo- gozók győzelmét én is szerelném.
Több szót nem lehetett belőle kikrata, akár kommunista.
húzni.
Mit mond a
munkanélküli
Koldus
a
választásokról
A munkanélkülivel a szakszervezeti
munkaközvetitő előtt
találkoztunk.
Ott üí a Kálvária-utca és Jósika-utca
Középtermetű, sovány ember. Süme- sarkán. Jobbkeze görcsösen
hajlik
ges Pál, löglaÍKOzása gyári munkás, előre. Ösz szakállal kerelezelt arcmár öl hónapja nem tud munkához cal 'bámulja a járókelőket és várja
jutni.
a lehulló filléreket.
Elgondolkozva válaszol:
— „Sándor bácsi — kérdezzük, —
— A választásokhoz csak egy meg- mit vár a választásoktól?
jegyzésem van. Végét szerelném már
Csodálkozva pillant ránk és óvalátni a nyomorgó életemnek és jobb
életkörülmények
közölt
szeretnék tosan felel:
— Azt mondjáx, h o g y . . . hát én
élni és dolgozni. Mindenkinek megkell fontolnia hová teszi a keresztet. nem tudom, de a választás csak a
Munkát és megélhetést csak a mun- nyomorult és szegény emberek pártjai
káspártok győzelme ulán várhatunk. jöhetnek elsőnek.
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ÜHELVE

Ez év október 31-ig minden földel eleKkünyvezneK és igy mód lesz
arra, hogy a házhelyeket is kiosszák.
A mérnökök egyrésze felszabadult a
földosztás munkálatai alól és hozzákezdhet a házhelyek
felméréséhez.
Szükséges a házhelyek kimérése azért is, mert nagyon sok uj íöldhözjullalotl vályogot vetne,
épülelíaanyagot hordana „és téglát készítene
az építkezéshez, még a kutakat is
megásnák, De nem tudják, hol végezzék ezeket a munkaiatokat, hová
raktározzák el az építkezési anyagot.
Már pedig a mai nehéz világban egy
fuvart is elég kifizetni.
Ruzsajáráson is hiába igérlék a
mintai'aiu felépítését, ha nem mérik
ki a házhelyeket, hogy a tulajdonosaik vályogot ' vethessenek,
téglát
hordhassanak stb. A názlieiyek "kiosztása elkerülhetetlenül
szükséges,
mert most is az ardtás és cséplés
közöLt volt Kél hét és megint fesz
egy kis szabadidő cséplés után a
kukoricalörésig. Ezt az időt szánta
a parasztság arra, hogy vályogot vessen és befuvaroztassa a portájára,
mert későbben az őszi szántásokat
keli végezni, azután pedig a vetések
jönnek, tehát nem lesz idő a fuvarozásra. Az uj föidhözjuUatoltak még
akkor is felépítették volna a házukat, ha ideiglenesen szalmával, vagy
kukoricacsutkával tudták volna befedni.
Alakult már házépítő szövetkezei
is, de vezetőségében az érdekellek közül senki sincs bent. Valószínű, hogy
így nem fejlőd,k ki egészséges szövelkezeti élet. Helyesebb volna, ha a
földmüvesszövelkezelek keretén belül
kapnának házépítési kölcsönt is és
ugy kapcsolódna ba a kisparasztság az
újonnan föídhözjul latollak a házépítéshez. Vagyis a iöldmüvesszövetkezet
keretén beiül alakulna házépítő csoport kimondottan az érdekeitekből.
Nem helyes, liogy annyiféle szövetkezet létesül, mert a parasztságnak
a kisembereknek akár ijplun, vagy
községben, avagy tanyaközpontokban
csak a fökunüVesszövetkezeleken keresztül lehet segítséget nyújtani. A
helyes az, ha a parasztság saját szövetkezetét kezeli és a saját lábán
jár.
A Magyar Kommunista Párt részérői már többszőr rámutattunk arra,

i o m & t é m B

azért is, hogy később ne tudják ellenünk felhozni, hogy mi nem akarjuk a dolgozókat tulajdonukba juttatni. Mi nem néztük azt sem, ma
sem nézzük, hogy az igénylők pártunkhoz tartoznak-e. Mi komunisták
mindig a dolgozók érdekében harcoltunk, ostoroztuk az igazságtalanságokat. Például ma is igazságtalannak
tartjuk, hogy amikor Szeged városa
többezér hold földet kiosztott, az ujés ósomogyilciepi lakosok, akik házat építettek a házhelyükön,
még
mindig nem kapták meg juttatásban
azt.
VégezzünK tiszta munkát a h;'zhefyoszlásokKal kapcsolatosan.
Ne
maradjon ki egyetlen érdekelt személy sem, hogy végre minden gazda
nyugodtan dolgozhasson, abban a tudatban, hogy rendezve van a saját
por táj aj, a saját házaiája.
Ifecíö Kálmán.

Az uj európai

hím

Felnőtteknek, gyermekeknek
egyaránt a Csodái, az ismeretien áiomvitagot jeiemeite a mozi. Az amerikai
uim csaK íoKozia ennek a szemleie luek ronamos íejiódésél, olyan darabjaival. ahol a gombnyomásra járó
lukéleies technikai találmányok között éió prémes, ékszeres,
mindig
szép es fiatal emnerek éleiét vilte ki
laiura, a nyomorban, munkában —
sokszor munkanélküliségűén élő szggeny magyar parasztság közé.
az amerikai tilmekboi rilkáli derült
ki, liögy minői éinek az emberek, nnbol és ljogyan van ilyen szép, gond
és probiemainentes életük, de a szegény magyar néző sóvárogva vágyta
ezt az eierüeteUen áloinvdagot — legalább a mozi vásznán nézni.
Nagyon kicsi volt az az öntudatos
réteg, amelynek inkább a keze szaruit okolbe — és a színpadokon vagy
azok mögött éhbérért dolgozó proletárok verejtékes éleiét is meglatta.
A magyar iiiui a maga sokkai kisebb kereieivei, primitívebb
eszközeivel az amerikai példát próbálta
nyomon követni. l'er mészé Lesen az
eredmény mindig tragikomikus erőfeszítés tett, a gyenge eredetinek még
gyengébb másoiala.
Azonban a filmek elvégezték romboló munkájukat. Elterelték a figyelmet az aktuális kérdésekről, s a .hamis álomképet mutatták egy
pár
órára, mig az emberek megszokták
ezt, narkózist kerestek benne.
A kis proletárieányok vak tükör
előtt esténként lepedőből
csavart
hoiloywoodi
estélyiruha-ulánzatban
próbálták a filmekről ellesett mozdulatokat és saját nyomorult ^életük
megoldását a mesebeli vezérigazgatóktól várták.
Európa Újjászületett!
Az amerikai film és minden kövelője nehéz válságot éí át, hiszen
már nemcsak a felvilágosodás útjára
lépett Európa, hanem saját országának tömegeit is untatja a sok, hazug, hamis. történet.
Mi itt Magyarországon várakozással néztünk az európai haladó országok filmteremtése elé és nem ért
bennünket csalódás.
Azok a dán, francia, orosz filmek,
melyek a háború aíatl és a háború
ulán készültek, most jutnak el hozzánk és mi ezekbőt biztosítottnak látjuk azt, hogy kevés pénzből, háborutviselt, országok is tudnak jó filmet csinálni.
Ezek az ui Európában
készült
filmek már elvégzik azt a feladatot,
amelyet minden „filmnek lejjesitenie
kell: művészetükkel tanítani és Jiefyes útra vinni a félrenevelt izlésü
közönséget. Reméljük, hogy a most
elinduló magyar filmgyártás is ezeknek a filmeknek az " irányát fogja
követni.

hogy a parasztság ügyét nem szabad
a parasztság részvétele nélkül intézni.
Vagyis minden dologba, ami érintkezésben van a parasztsággal, szükséges, hogy beíefoltyon, résztvegyen
benne, mert csak ugy tud felíejlődni
és saját sorsán segíteni. Mi kommunisták mindenben segítségére voltunk,
vagyunk és íeszünK is a parasztságnak. Épp ezért vetjük fel most is a
házhelyek kiosztását, mert meg vagyunk arról győződve, hogy a parasztság saját erejéből, ha lassan, is,
feltudja építeni a kis házát. Segítse
az állam anyaggal, Kölcsönnel, szerszámmal. . stb. a házépítő parasztságot.
Egves helyeken, igy Uj- és ösomogyileíepen a házhelyek még nincsenek telekkönyvezve.
Szükségesnek
tartjuk, hogy az érdeaeltek saját érdekükben lomörüljenek; hogy kiharcolják a gyors lelekkönyvezést. Ha
az uj- és ósomogyileíepiek nem tömörülnek ebből a szempontból, akkor
kimaradnak és a tetéükért bérlelet
lesznek kénytelenek fizetni hosszú évtizedeken át.
Azzai vádolták bennünket, hogy
kortesfogásnak szántuk a telekkönyvvezés felvetését, pedig 4 hónappal
ezelőtt, amikor először felvetettük ezt
a kérdést, akkor még hire sem volt
a választásnak.
Mi a magántulajdon alapján állúiix
és szükségesnek Lartjuk, hogy akinek
ráépitell háza van a telken." a telek
is sajátja legyen. Tudjuk, hogy pillanatnyilag nehéz: a gazdasági helyzet,
de mire a részleteket keJl fizetni,
számológépét
akkorára jobb helyzetben lesz min- í r ó g é p e t ,
denki
könnyű "szerrel kifizeti a
saját lelkét, utána pedig senki idegen nem fog'parancsolni a gazda por- l e g m a g a s a b b
Iáján. Mig igy, a város bármikor akadékoskodhat a telekkel kapcsolatosan
és a bérlel valószínű nem lesz kevesebb, mintha a ház részielét fizetné.
Ha a gazda részlelet fizet, a telek irodagép Vállalat, Szécbenyi-ttr f
10—15 év alatt sajátja lesz, mig igy
Telefon 6—41.
99 éves bérleiben marad. Ma még
ugyanazt a rendelkezési szabályt lehet érvényesíteni ezekre a telkekre,
mint az uj házhelyekre, tehát ugyanazok a fizetési fellélelek is érverivesithetők. Ezenkivül az UFOSz min- nyitva reggel 5 órától é j j e l 11 óráigdenkor vjgyázni fog arra, hogy a Olaj, alkatrész, díjtalan motoros légrészletek lefizetése ne legyen teher. szivattyú. H s z a Lajos-körut és K i gyeutca sarok.
Felvetettük a kérdést
ismételten
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Szegedi VASÁRNAP
Egy emigráns küzdelmes élete - állandó harcban a reakció ellen
A szegedi munkásmozgalom első
világháborúból ismert személyisége,. Csonka János géplakatos F r a n ciaországban emigrált,, olt résztveit
a francia munkásmozgalomban az
ottani baloldali m a g y a r o k munkaiában. N e m r é g érkezett haza "Szegedre és elbeszélgetett é l m é n y e i r ő l v különösen a külföldi munkásYuozgalomban eltöltött é v e i r ő l és
munkájáról.
'
Csonka Jánost a háború i d e i é n
a Szegedi K e n d e r f o n ó g y á r b a n osztották be munkára. Wallisch-sal,
aki később az osztrák Schutzbund
felkelésének igen neves
magyar
származású szervezőie volt, épitette ki a munkásmozgalmat a Szegedi Kendérgyárban.

katonai városparancsnokot leváltották.
— K é n y t e l e n voltam a sztrájk
szervezése miatt elmenekülni Szegedről a f e h é r t e r r o r elől Jugoszláviába. D e mielőtt
átmentem,
resztveltem egy akcióban, amely
arra irányult, h o g y a Szegeden lévő
n a g y o b b ' fegyverkészleteket,
ágyukal átcsempésszük a m a g y a r
tanácsköztársaságba. Ennél az akciónál fogták el Kovács Pétert, az
asztalos szakszervezet e g y i k felelős tényezőjét, aki a f e g y v e r e k bevagonirozását magára vállalta
a
katonák helyeit, mert a katonákra
azonnali halál v á r t volna. A katonáknak nem lett b a j a . Kovácsot
életfogytiglani
kényszermunkára
ítélték a franciák és kivitlék maSztrájk a
szegedi
gukkal. Bodor és Fátyol, kecskeméti
elvtársak is ekkor kerültek
kenderfonógyárban
francia kézre, ő k buzdító röpira— A z első akciónk az volt — tokat csempésztek át a tanácsközemlékezik vissza Csonka — h o g y társaság területéről Szegedre és ők
kértünk 25 százalékos béremelést is életfogytiglani kényszermunkát
s mert nem teljesítették, leálltunk. kaptak a franciáktól. MindhármuE g y század katonaságot rendellek kat kivitték.
ki a sztrájk letörésére, de a katonák m i k o r látták, h o g y egyszerű André
Mariy
megmenti
munkásemberekkel állnak
szema magyar
kommunistákat
ben, akik egy darab
kenyérért
akarnak harcolni, a mi pártunkra
— Menekülésem közben
jugoálltak, mint a Népszava annakide- szláv munkáselvtársaim nagy szojén m e g is irta. Mi megkaptuk jo- lidaritással fogadtak és kisegítetgos követelésünket, de az a k k o r i tek Franciaországba, ahol sikerült

A háború befejezése óta két év
telt el. A kemény háborús megpróbáltatások után, végre millió és millió
szovjet polgár visszatérhet a békés
temetőm unkához. Ma már nem a hadijelentések állanak az ország ügyeimének középpontjában, hanem a megszállást oly Kegyetlenül megsinyíeü
nemzetgazdaság újjáépítése, a kuliura továbbfejlesztése és a nép életszánvonalának emelése.
Milyen hatással vau áz irodalomra
ez a nagy változás, ami a szovjet
nép éleiében történt? Melyek a legjellemzőbb témái és alakjai a háboruutáni irodalomnak?
A szovjet irodalom ereje és meggyőzőképessége az, hogy mindig az
élettel való szoros, eiszaklihatatian
kapcsolatra támaszkodik. A polgárháború első éveitől napjainkig az ország legkedveltebb irói és költői azok
voltak, kiknek müvei a nép életét
tükrözték vissza. A szovjet irodalom
e jellegzetes vonása legjobban a nagy
Honvédő Háború évei alatt mutatkozott meg. Az ekkor megirt legjobb
prózai és költői müvek a szovjet
nép függetlenségéért folytatott önfeláldozó harcáról, a Szovjel Hadsereg
hősiességéről, álhalalosságáról és legendás tetteiről szóllak.
De a háború évei alatt is jelentékeny helyet hagyott a szovjet irodalom a hátországi élet ábrázolásának,
a munkások és parasztok hősies munkájának, amellyel a frontot segítették.
A szovjet irók több jelentékeny
müve, mint pl. Panfjorov nagy regénye, «Harc a békéérb, ábrázolja a
front és a gyárak közti szétszakilhatatlan kapcsolatot, visszatükrözi a gyárak munkár tinak kiapadhatatlan energiáját, mellyel óriási mértékben hozzájárullak a győzelemhez. A fronton
lévők, a Szovjet Hadsereg katonái és
tisztjei, éreztek ezt a szoros kapcsolatot a hátországgal és sokat gondoltak arra, hogy mi lehet otthon, a
gyárban, vagy a távoli faluban. A háború az ellenségtől
rákényszeritelt
nehéz megpróbáltatása volt a szovjet népnek. Ezért a háború legnehezebb éveiben is, a lövészárkokban
lévő szovielemberek gondolatai és érzelmei mindig visszatértek arra, hogy
mi lesz a Iiáboru után és hogyan lehetne a 'háboruutáni életet még a
háború előttinél is szebben és jobban felépíteni.
Jellemző erre a gondolkozásmódra
a fiatal szovjet iró, Ovjecskin elbe-

összeköttetésbe jutnom a francia
kommunista parttal. E g y szervezetbe dolgoztam a francia kommunista párt legendás nevü vezetőjével, A n d r é Martyval, aki ugyan
1926-ig börtönben ült, de aztán sikerült a munkásoknak kiszabadítani, .azáltal., hogy számtalanszor
beválasztották őt a francia
törvényhozásba. A z ilymódon kiszabadult A n d r é Martynak sikerült kimenteni a francia börtönből B o dort és Fátyolt. Kovács P é t e r akkor már meghalt.

Hasonlítsuk össze ezeknek az ein
bereknek a gondolatait és érzéseit
melyeket a háború befejezésének közelsége váltolt ki, a Priestley hires
regényében, »Ifárman uj öltönyben*
szereplő hősök érzelmeivel:
A háború befejeződött és a három
bajtárs, aki a lövészárokban jót, roszszat megosztott, visszatér a
békés
életbe. Most mutatkozik meg azonban,
hogy vége az ideiglenes
háborús
egyenlőségnek. Priestley alakjai viszszakerülnek az osztályellenes társada-

Segítség
az uj

Magyarországnak

• A felszabadulás után, a független
magyar mozgalomban tevékenykedett. Gyűjtést rendeztek ' Franciaországban, segélyakciókat szerveztek, az összegyűjtött pénzeket átutalták, f g y 200.000 árvagyermek
megsegítésére küldtek
természetbeni és pénzbeli támogatást, a
Franciaországon keresztül visszatérő deportáltakat segélyezték, a
dorogi bányásztragédia hozzátartozóinak megsegítésére elég tekintélyes
összeggel
járultak,
az
MNDSz-nek 'több
mint 280.000
Harcban
Hitler
ellen
frank értékű gyógyszert küldtek,
ruhákat
Csonka elvtársunk részt vett az Tilcfyné felhívására ui
emigráció egész ideje alatt a fran- gyűjtöttek a magyarországi elhacia munkásmozgalomban és állan- gyott g y e r m e k e k javára.
dóan segélyakciókat szervezett a
— Julius 14-tém, g francia szabadmagyar proletárforradalom mene- ságharc ünnepén m a g y a r ruhában,
kültjei érdekében. A háború kitö- nemzetiszínű lobogóval vonultunk
résekor önként jelentkezett a fran- fel, tünteLve a demokratikus M a i
cia h a d s e r e g b é , leszerelése
után gyarórszág mellett. E g y e l ő r e
pirésztvett az ellenállási mozgalom- henni jöttein haza. A m o z g a l m a s
ban.
élet megviselte a szivemet. D e visz—' A Magyarországról emigrált szamegyek- tovább folytatni m e g Glass
Imre
mérnök
sajátmaga kezdett munkánkat, amit a d e m o gyártott robbanószereket és az ál- kratikus M a g y a r o r s z á g pépszerütala megszervezett hármas, ötös sitése érdekeben végzünk. H a odacsapatokban kimentünk Páris kör- kint elvégeztem hivatásomat, végnyékére és a fontos átvonulási csa- leg visszatérek, h o g y itthon i s
patokat felrobbantottuk. Glass az részlvegyek a demokrácia építésév
első közé tartozott, aki a német ben.

A Szovjetunió irodaima a háború után
szélése: »Üdvözlet a frontról®, amely
egyaránt felkeltette a kriLikusok és
az olvasók jjigyelmét.
Az elbeszélés eseménye
háború
alatt játszódik le, de témája és szereplőinek beállítottsága már a háború utáni időre irányul. Tartalma
nagyon egyszerű: Szpivák kapitány a
kórházban, majd falujában töltött szabadsága után visszatér a frontra. Frissen szerzett tapasztalatairól elbeszélget földijével, Rudenko hadnaggyal,
Ék'i a liáboru előtt gazdász volt ugyanabban a faluban. A barátok visszaemlékeznek közös munkájukra és terveket szőnek a jövőre. Gondolataikat
levél formájában akarják elküldeni
azoknak a munkatársaiknak, akikkel
együtt dolgozlak a földeken. Ebben a
levélben árról számolnak be, hogy
mit nyitott meg számukra a háború
és a harc a-fronton. A háborús tapasztalat nemcsak a szovjet nép hatalmas, kiaDadhatatían erejét
mutatta meg, hanem azt is, hogy ez a
nép egy uj, magasabb lépcsőfokra
emelkedett. Az emberek megértették,
hogy mire kepesek. A háboruutáni
életnek.teljeseonnek és jobbnak kell
lennie.
Ovjecskin regényére jellemző - hőseinek rendíthetetlen optimizmusa. A
liáboru még nem végződött be. Az elbeszélés hősei még az állásokban kis
lámpa fényénél irják levelüket, de
ez nem ingalja meg őket abban, hogy
biztosan nézzenek a jövőbe, tervekei
szőjjenek és világosan maguk
elé
képzeljék, hogy mi fogja a holnapol
betölteni. Terveikben és gondolkodásmódjukban világosan megmutatkozik
az eienhaladó szovjet ember lélektana, aki a biztonságos jövő gondolatával és a szabad munka légkörében
nőtt fel.

lelövését tűzte ki célul és sikerrel
végre is hajtotta számos esetben,
anélkül, hogy el tudták volna f o g ni.

lomba. Köztük állnak azok a válaszfalak, melyeit a burzsoá társadalomban az embereket egymástól elválasztják. Maguknak kell a háboruutáni problémákat megoldani, mindenkinek a saját lehetősége szerint.
Milyen ellentét van Priestley csalódott, néni magabiztos hősei és a
szovielemberek Között, akiket Ovjecskin ábrázol elbeszélésében!
A szovjeleinberek biztosak a sajátmaguk és a közösség jövőjében,
náluk ez a két fogalom szorosan
egybekapcsolódik. Tudják, hogy erejüktől, értelmüktől és
akaratuktól
függ a jövő. Ebből fakad optimizmusuk és ezért tudják a szovjet elbeszélés hősei jóelőre kiszámítani a jövőbeni tevékenységüket, azzal a biztos tudattal, hogy az ugy is lesz.
Malcev nagy regényének, »Forró
források«-nak 'szinten ez a tárgya.
Egy szibériai mezőgazdasági szövetkezetet ir le a háború napjaiban, az
oltani emberek lelkivilágát és azokat
a nagy változásokat, melyeket a háború bennük előidéz. A falusiak egész
sora vonul el az olvasó előtt: a szövetkezel vezetői, élenhaiadó emberei
és a széles paraszti tömeg. A regény
nagy érdeme, hogy megmulatta, hogyan nő ez a Lömeg a háború napfaiban és hogyan emelkedik a társadalmi öntudat magasabb fokára. —
tlt egy
egyszerű
parasztasszony:
Kasztva. A férje a fronton van. A
félszeg, félénk Nasztya
lassacskán
belevonódik a szövetkezet életébe: ezt
a nem mindennapi asszonyt természetes esze és akarata a falu. neves emberei közé állítja.
A regény megmulatja, hogy a háború kedvezett a hasonló folyamatoknak. Tágította a parasztok Iátkürét
és segített megérteni, hogy az ő érdekeik és az állam érdekei azonosak. A regény helyesen mutatja meg,
hogy miben rejlik a szövetkezet ereje
és miért volt képes a szovjet parasztság hatalmas áldozatokra a szocialista haza megvédése érdekében.
Eddig az első háboruutáni év legjellemzőbb müveiről beszéltünk meszéllünk. melyek a békés életnek és
munkának voltak szentelve, A szovjet irodalomban természetesen még
most is jelentékeny helyet foglal el
a háborús téma. Ez a tárgy még so-

káig fogja magára vonni minden országban az iróic figyelmét. Most már
azonban a háborús tárgynál is észre
lehet venni bizonyos változást. A
téma középpontjába a szovjet ember
került élményeivel és azzal, hogy hogyan viselte el a fizikai és erkölcsi
megpróbáltatásokat, melyek elé
a
háború és annak következményei állították.
A »Fehér
vonat*
cjmü
regény
irója, Panova, egy
sebesültszállitó
vonat életét beszéli el. Az elbeszélés
hősei szovjet orvosok. Egyikük, Bjelov, át ván Imtva az orvosi tudomány magas humanisztikus eszméitől. ö irányítja a munkát és igyekszik a sebesülleknek a lehető legnagyobb segítséget nyújtani. Ezt nem
mindig sikerül tökéletesen megoldani,
a hiányos felszerelés, a személyzet
emberi'hibái és adminisztratív nehézségek miatt. Bjelov azonban lelkiismeretesen pkarja teljesiteni a reábízott magas feladatot és az f j b e szélés bemutatja, hogy a
szociális
közösség, amelyben Bjelov dolgozik,
mennyire segiti "őt az eszmény megvalósításában. (Ez a regény magyarul
is1 megjelent az Uj Magyar Kiadónál.)
Érdekes ezt a szovjet elbeszélést
összehasonlítani a hires angol iró,
Corinin »Réz tábla a kapu alatt* cimü
regényével.
Ennek
középpontjában
egy becsületes fiatal orvos, Andrews
Menson áll. Ö is lelkiismeretesen gondol arra, hogy az emberiséget fogja
szolgálni és az orvostudományt a betegségek gyógyításának szolgálatába
fogja állilani. De kitűnik, hogy a
kapitalista rendszerben p
betegek
ayógvitása éppen olyan üzlet, mint
a többi? Ezekben a társadalmakban
az orvos nem a beteg
állapotával
kénytelen törődni,- hanem a klinika
jövedelmével. A fiatal örvös ábrándjai
ellenlétbe kerülnek á burzsoá társadalommal. Menson kénytelen kompromisszumot kötni és ebben rejlik a
regény hősének tragédiája. Megmutatkozik, hogy a társadalmi körülmények viszik a rendes embert a
rossz, társadalomellenes tettekre.
Csak a legnépszerűbb szovjet prózai müveket ismertettük, azonban igen
sok nemrégiben feltűnt uj név is
képviseli most a szovjet prózát. Remélhető, hogy a közeljövőben sok
uj, jelentékeny mü fog megjelenni,
melyek részletesen és
sokoldalúan
fogják bemutatni a békés szovjet társadalom háboruutáni életét.

Vasárnap, 1947. augusztus 10.
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HelyroáSlitják a gazdasági vasutakat
A háború folyamán elpusztult gazdasági vasutak helyreállítása és üzembehelyezésének előmozdítására Gerő
Ernő közlekedésügyi miniszler »Gazdasági Vasutak Igazgatósága? elnevezéssel külön szervet hívott
életre
(Bp., Dob-u. 75.).. Az uj igazgatóságnak feladata a gazdasági vasutak
számbavétele és annak megállapítása
hogy 1hol van szükség a meglévő gazdaság ' vasutak fentartására, uj .vonalak énitésére, illetőleg a meglévőknek uj vonalakKai való kiegészítésére.
Az. intézkedésre különösen/ a 3 éves
terv ütemes keresztülvitele érdekében
van szükség. Megállapítható, hogy a
Gazdasági Vasutak hiánya felette "káros az ujgazdák szempontjából, különösen most, amiitor igában, szekérben és egyéb szállítási eszközökben a vidéken óriási a hiány. Fontos
a gazdasági vasutak sürgős kézbevétele és fejlesztése azért is, mert már

is észlelhető, hogy a földreform következtében a .település ősi formája
szerint a tanyái rendszer fog erősen
kifejlődni, ahoi kiépített utak is aljg
vannak.
A jl éves tervben mintegy 2500
km. hosszú
gazdasági
vasutaknak
üzemképes állapotba való helyezéséről és 250 Km. uj vonal kiépítéséről történik intézkedés.
Legsürgősebb feladata az igazgatóságnak az őszi répa és burgonyaszállítás zöknenőmentes
lebonyolítása. A tényleges munka máris megindult Fehértó—Kiskőrös 46 km-es,
Somogyszil—Inácspuszt 6 km-es, Atlaia—Gyoma—Inánpuszta 18 km-es,
Dombovár—Aisóperedi
30
km-es,
Pusztaföldvári 6 km-es, Ludak—Vizesfási 12 km-es, Tótkomlós—Békéssámsoni'11 km-es, Szeghalom—Töviskesi
vonaí 20 km-es vonalaknak helyreállítása, illetve újjáépítése. .

legújabb száma ismét bő tartalommal
jelent meg. Nagy érdeklődésre tartnat számot Guy Turbet-Delof írása
a francia Költészet jövőjéről. Dr. Madácsy László Aragon
műfordításait
közli rövid ismertetéssel. Igen jelentős dr. Péter László értekezése, amelyét az első néprajzi tankönyv megjelenése alkalmából közöl.
Váradi
László »Uj ;g>erai horizont? cimü,
Kálmán • László pedig
színháztudományi tanulmányát folytatja. Páti Ferenc" Bartókról és Kodályról emlékezik jneg. A képzőművészet rovatban
Dorogi Imre értéüeli a
legutóbbi
szegedi képzőművészeti kiállítást. A
gazdag könyvismertetéseken
kivül
Borsi D. József és Gombkötő László
novelláját, valamint Tóth Sándor
Soóky András, Nemes Nagy Ágnes,
Kővcsdi László, Takáts István, Rónay György ós Seres József verseit
Olvashatjuk. A szép tartalom ellenére
Is £ppcn ennek a számnak kapcsán
sajnálattal kell azonban megemlítenünk, liogy a »Tiszatáj? egyre jobban eltér attól az iránytól, "amelyet
címében és megindulásakor is meghirdetett. A szükséges irodalmi vonatkozásokon tul ugyanis mind kevesebb tudományos vonatkozású cikk Bens&séges ünnepséget rendezett
a hadifoglyok antifasiszta aktívája
jelenik meg a lapban és hiányzanak
a sajátosan alföldi problémák "feldotJugoszláv állampolgárok antifaIsmeretes, hogy a népjóléti minisztásaí is és a tartalom egyre jobban
siszta aktíváját.
térium szegedi szociális felügyelősészétesővé vájik.
gének hadii'ogolyszolgálata az e l s ő Az aktiva igen szép kulturális munkát
hadifoglyok érkezése óta a Magvar fejt ki és szombaton kis ünnepség
Nők Demokratikus Szövetségének lel- keretében
köszönte meg a segitő tá— A Magyar Nők Demokratikus kes tagjaival együtt a legnagyobb mogatást Dénes Leónénak, valamint
gondossággal fogadják a Szegedre ér- az MNDSz áldozatos asszonyainak. Az
Szövetségének uisomogyitelepi cso- kező hadifoglyokat. Igen nagy gonantifasiszta aktiva vezetője,*Bognár
portja az ujsomogyitelepi iskolá- dot okoztak azonban a jugoszláv ál- István megnyitóbeszédében hangsúlampolgárságú
hadifoglyok,
akik
nem
ban augusztus h ó 11-én, hétfőn estudtuk nyomban továbbutazni, mert lyozta, hogy odakinn a Szovjetunióte 7 órakor nagyszabású nőnapot a jugoszláv halóságok csak csoporto- ban megtanulták a munka szeretetét
és látták, hogy a szovjet munkás
tart. Előadó dr. Viola György tiszti san veszik á t Ő K e t a megfelelő ellen- azért tudja elűrévinni az országot,
őrzés miatt.
mert megbecsülésben van része.
főorvos.
Dénes
Leóné
elvtársnő,
szociális
— Jó iskola volt ez számunkra
— A kamara kéri a nyers Jnhfelfigyelő segítségével azonban si— mondotta —, hogy többet ne
és bárányhőruek a zárolás alél való
kerüli ezt a kérdést is megoldani.
vihessenek ki százezreket és milfelszabadítását.
A kamarakerflle!
A Kálvárta-soron levő volt idegliókat a harctérre, öntudatra ébszücsiparosai panaszolják azt. hogy
klinikai épületet rendezték be átredtünk és máskor nem történa nyers juh- és báránybőr zárolása
meneti otthonnak az iit-larlózhet meg, hogy olyan célokra
következtében az Anyaghivataltól felkodó hadifoglyok számára.
használjanak tel, amely nem a
dolgozásra kiutalást nem kapnak és
közösség érdekeit szolgálja, haigy iparuk teljesen elsorvad. PanaSzombaton tőrtént meg az otthon
nem a grófokét, bárókét, nagyszoljak azt, hogy csak a nagyobb ünnepélyes átvétele. A frissen metőkésekét.
gyári üzemek kapnak kiutalást. Á zá- szeit fehér falakon a Magyar Komrolásnak a bábom alatt fcnállott in- munista Párt hadifogoiypiakátjpit látRámutatott még arra, hogy a hádokai most m'ár nem forognak fenn, hattuk. Másutt kis táblákon feliratok: roméves terv biztosítja a magyar nép
a közlekedési vállalatok forgalmi sze- • Éljen Rákosi Mátyás, aki hazahozott számára a boldogabb jövőt, majd bemélyzetének szükséglete pedig ver- minket 1? »Éljen a szovjet-magyar ba- szédét a magyar-szovjet barátság és
senytárgyalás utján könnyen fedez- rátsági? A folyosón levő faliújságon Rákosi Mátyás éltetésével fejezte be.
hető A kamara az Iparügyi minisz- apróbb élményeikről számolnak be
A hadifoglyok műsorszámai követterhez előterjesztéssel fordult és is- a volt hadifoglyok.
keztek ezután D u d á s László, N a g y
mételten nérte a nyers juh- és báR u z i c s k a Lajos elvtárs, a hadi- István £s H a r a n á s z András egyránvbőröknek a zárolás alól .való fel- fogolyotthon
tevékeny gondnoka el- egy verset szavalt ei nagy sikerrel,
szabadítását.
mondja, hogy
B e n c z e András pedig a t^zovjetJelenleg közei nyolcvanan Iák- uniórói tarlott rövid előadást.
Erdős- Jánosné a Magyar Nők
nak benn. Naponta háromszor
Belvárosi - mozi
Demokratikus
Szövetsége
nevében
kapnak
bőséges
étkezést
és
többTelefon 6—25.
ször kapnak liust, tésztát Is. Ke- szólt a hadifoglyoKhoz es arra kérte
nyérírjadagjok napt 40 deka, de őket, hogy mindenütt mondják el, mit
Vasárnaptól Szerdáig I
cienkivül 20 dekára pótjegyet láttak, hallottak a Szovjetunióban.
Az izgalmak és rejtélyek nagy
Beszéde után D é n e s Leóné és az
kapnak.
műsorai
MNDSz többi kiküldöttje: S z ö g i IstIgyekeznek őket külön Is ellátni, ami- vánná, M a t a i s z Mártonné, D a n i
vel csak lehet. Pénteken éppen 17 uj Jánosné cigarettát osztottak szél Köasztal érkezett. Tisztálkodásukról kü- zöttük, továbbá fehérneinüfélét adtak
1
lönösen gondoskodnak. A villanyvilá- át a napokban rendezett gyűjtés eredgítás mellett a vizet is bevezették az ményeképpen.
Megígérték egyben,
épületbe és igy most négy lussolókar, hogy a gyűjtést továbbfolytatják szávaia -i ni tiszta mosdók állnak rendel- mukra. Az átmeneti hadif'ogolyolthon
Kalandok az őserdőben.
kező uk. e.
valamennyi lakója nagy hálával foA legizgalmasabb Tarzan-fiim!
Az iH-tartózkodé hadifoglyok meg- gadta a "segitséget, majd valamenyFőszereplő:
alükf'olták a magyar anyanyelvű nyien elénekelték a magyar Himnuszt.

KözeI 80 lakóia
van a szegedi
átmeneti
hadiiogolyotihonnah

T a r z a n győz .
H E R M A N N

BRIX

az olimpiai győző.
Ezzel egyidejűleg:

SOHRfi a zsebtolvajod
világhírű királya. A világvárosi
variették megcsodált és bámulatos, megfejthetetlen attrakciója t
Vigyázzunk az óránkra, 'pénztárcánkra, zsebtolvaj van a
színházban. Hihetetlen, megdöbbentő, csupa feszült izgalom, pompás szórakozási
Élményt
Fél », fél 7ráfél 9 írakor!
PéTBtir d ©. U _ ta é* félórává)
mi előadás megkezdése eifttt.

T Á V I R A T

A Szegődi Újságírók Vidám Nyári Estjén augusztus 14-ón este 9 órakor a Hungária terraszán
és összes helyiségében fellépünk:
Bordy Bella, Radnóthy Éva
Jurik Julcsi, Moóry Lucy
A Magyar Kommunista Párt Nagyszegedl Végrehajtó Bizottsága
MUZSIKÁLÓ NYÁRI ESTET rendez .Magyar nótákkal?

& l s ó k ö z p o n t o n

augusztus 10-én, vasárnap este 7 órai kezdettel. Mindenkit szeretettel várunk. Belépődíj nincs.

A kommunisták szerdán, 13-án este 8 órai kezdettel Alsóvároson a Szabadság-téren

M u z s i k á l ó

a Piac-téren

n y á r i

e s t e t

rendeznek »Magyar nótákkal? és zenekarral. — Mindenkit szeretet• tei vár a Magyar Kommunista Párt Nagyszegedí Végrehajtó Bizottsága. — Belépődíj nincs!

ASSZONYOKNAK!
Pankrációs Karvaly Teca, éppen
jókor jött. Anyánkat valami alattomos baj támadta meg a Lábán,
mozdulni se tudott. Sirt-sirt a baromfi, visított a malac az életért.
Teca sem hallgatta tétlen, hanem
felvágott egy szép nagy érett tököt,
óvatosan kibelezte s oidaadlá a disznónak. A tökbéibői kiszedte a magokat és a szivacsrészt összedarálta
s be[e tette a turószacskóba, hogy
kicsepegjen. Közben hazajött apám
s apró halat hozott. Teca karvalyul
ránézett, nem szólt, inkább cselekedett.
Mcgtiszlitatla a halakat, kibelezte
és besózta. Akkor jött be gpám,
hogy Vendég jön. Van-e valami
enni való. Lesz! Mikor? Másfélóra
múlva! — Teca vette a tökbélt
s ugy bánt vele, mintha vagdalt
hust készítene, sok petrezselyemzölddel, tojással, borssal. Azután
nagyobbacska halakat
formált,
majd lisztben, tojásban, ugy ezeket, mint a valódiakat kisütötte s
egy üvegtálon margaréta alakban
ugy helyezte el, hogy alul került
az ál, a hátukra a valódi halak.
Burgonyasalátát tálalt hozzá
piros paprikával.

A szegedi Á l t a l á n o s M u n k á s
Datárda a rádióban
Az Altalános Munkás Dalárdát igen
kellemes meglepetés érte. Az Orosházán nagy sikerrel szereplő munkáskórust a Magyar Rádió a kora
ősz folyamán szereplésre kérte fel
Budapestre, a stúdióba. Az orosházi
dalosüunepélyen jelenlévő rádió munkatársai elragadtatással beszéltek a
Szegedi Altalános ^íunkás Dalárda
szerepléséről és már ott szóval ís
meghívták a kórust rádiószereplésre.
A munkásdafosok őrömmel* fogadták eí a meghívást. A felszabadulás'
óta a szegedi muftKáskórusok közül
az Általános MunkásdaLárda az első,
aki a rádión keresztül mutatja be
az ország hallgatóinak a művészi felkészültségét.
Amint értesüllünk, a kórus máris
igen komolyan készül a rádióban való
fellépésre. Dr. Endrődi karnagy anynyil elárult, hogy már kész inüsor
tervezet van, azonban egyenlőre a
müsorszámoKat nem hajtandó elárulni.
A nagy orosházi siker után á kórus
taglétszáma egyre bővül. Ma már a
kórus DélKerület legjobb és legnagyobb vegyeskara. A nagy program
es a sok tanulni való miatt nyári
szünet nincs. A rekkenő hőség " ellenére is együtt van a kórus.
A munkásdalosok lelkesedése igen
nagy. Az odaadó munkájukat igazolja
a mult hónap végén megrendezett
Anna-bál, amelynek igen nagy erkölcsi sikere volt. Szeged város közönsége nagy érdeklődéssel kiséri a
jóhirü kórus működését és biztk
benne, hogy a rádiószereplése is nagy
sikert hoz nemcsak a kórusnak, hanem Szeged városának is.
L. J-

K O R Z O - M O Z t
Ma, vasárnap utoljára "játszuk

R a y
óriási sikerű
filmje

M l l l a n d
amerikai világ-

Férfíszenvedély
Hétfőtől kezdve 2 slágerfilm 1
műsorban I
A hosszú műsor miatt csak 2

előadás! féiBHéi 9 érakor

1. K E N T
TAVLOR
amerikai repülős bravurfllmje

Repülő k a l ó z o k
U.Csortos, Somlay, Nagy Altce
Pethes, Pataky és Vaszary Piri
pompás magyar vígjátéka

Párbaj

semmiéri

A kommunisták kedden, 12-én este 8 órai kezdettel Aifnerlelepen aa
iskola előtti téren

) l u i s i

4*fei*>

s í y á 8-i

e s t e t

rendeznek »Magyar nótákkal? és zenekarral. — Mindenkit szeretettel vár a Magyar Kommunista Párt Nagyszegedi Végrehajtó Bizottsága. — Belépődíj, nincs!

DÉLMAGYARORSZÁG

Vasárnap, 1947. augusztus 10.
HHUMMaBBaBBBBH

HÍMEK

Bevezetik a villanyt az ONCsB-telepre

Ari á r d r á g í t ó

Eredménnyel járt a kommunista elvtársak

Tomolik Jrászlóné tanyai asszony
20 kiló nulláslisztct árult a piacon
kilónkint 3 forintért. Megállt előtte!
egy xrendőrnyomozóf, kifaggatta a'
liszt ára és mennyisége felől és erélyes hangon követelte, hogy 1.40-érf
adja át mind a 20 kilót, ellenkező
esptben becsukatja. Az asszony megijedt és átadta g lisztkészletet, dei
a »nyomozó« nem tudta az árát kifizetni. Tomolikné nvomonkövelte vásárlóját és a legközelebbi rendőrrel
Ieigazollatla. Olt derült ki, hogy Kolompár Géza cserepessori fodrászsegéd akart ilyen uton liszthez jutni.
Zsarolás és hatósági közeg-szinlelés
miatt eljárás indul ellene, "de árdrágítás miatt romoliknét is előveszik.

közbenjárása

N A P I R E N D
Vasárnap, augusztus 10.
Nemzeti Színház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7
léi 9: Mindenki muzsikája. '
Belvárosi Mozi: féí 5, fél 7, fél 9
Tarzan győz.
Korzó Mozi: féí 5, tél 7, fél 8
Férfiszenvedély.

lep 6 havi törlesztést engedéA város szélért fekszik az ONCsA
lyez azoknak, akLk bevezettetik
telep. A dolgozóknak már régi paa villanyt.
nasza, hogy a lakásokba a villany
nincs bevezetve. Barna Mihály elv- Ilyenformán hosszú idő után a tetárs a szegedi dohánygyár üzemi lep dolgozói egészen jutányos áron
bizottsági tagja már régen i®eke- vezettethetik be a villanyt. .
zett a telepiek ü ® é b e n közbenjárA M a ® a r Kommunista Párt nem
ni. Legutóbb érintkezésbe lépett áll meg a megkezdett uton. KiváHomola elvtárssal, a gázgyár üze- 1 natosnak tartjuk, h o ® necsak az
mi bizottságának kommunista el- ONCsA-telepiek részére adjanak 6
Múzeum: Nyitva 9-től l-ig. Hétfőn: nökével. Tárgyalásaik, melyet az | havi részletet. Minden kisember is
Zárva.
villanyü®ében részesüljön ebben a kedvezménySomogyi könyvtár: Zárva. Hétfőn: ONCsA-telepiek
folytattak,
eredményre
vezetlek. • j ben, ha a lakásába be akarja a
Nyitva 9-től este 7-ig.
Közbenjárásukra a villanyte- I villanyt kapcsoltatni.
Egyetemi könyvtár: Zárva. Hétfőn:
Nyitva 8-tól l-ig.
Szolgálatos gyógyszertárak:

Dolgozók

a Kommunista

Pariért

Barcsay Károly: Tisza Lajos-körut
32; B,ulcsu Barna: Kálvária-tér 7;
dr. Lőbl öröK. B. Lázár Jenő: KleMegírtuk, ho® a szegedi gyufa®ár lották fel a választási alap javára.
belsberg-tér 4; Selmcczi Béla: Somo- dolgozói párlkülönbség nélkül felaján- A szegedi kendergyárbán is megingyitelep IX. utca 489.
lották egyheti fizetésük egy százalékát dult a gyűjtés és a kommunista muna Magyar Kommunista Párt választási kásság egyheti fizetésének egy száNÉPBIRóSAGI NAPIREND
alapja javára. Azóta a szegedi gyárak- zalékai ajánlotta fel, sőt sokan még
Hétfőn 9-kor: Igazolási fellebbezé- ban és üzemekben mindenütt meg- ezenfelül is fizettek. Ezt az 'összeget
indultak a ®üjtések és a munkásság már át is adtáá az MKP na®szegédi
sek.
Szerda fél 9: Kozma-tanács: Raskó nagy tömegei ezen az uton is meg- pártszervezetében A Hírlapkiadó Kft.
mutatják mindenütt az MKP iránti munkássága, köztük a DélmagyarorKároly.
Csütörtök fél 9: Kozma-tanács: ragaszkodásukat, szeretelüket és áldo- szág munkássága is pártküíönbség
Frank Antul; 9: Feuer Jenő; fél 11: zatkészségüket. A felajánlásokat ezen- nélkül felajánlotta a választások egész
időtartamára mind a négyheti fizetétúl folyamatosan közöljük.
Kocsis Ferenc.
A városháza kommunista alkalma- séből heienkint egy-egy munkaórájának diját.
5
— Időjárásjelentés. Várható idő- zottai fizetésük egy százalékát ajánlárás vasárnap estig. Ma: mérsékelt északnyugati, északi szél, később felhőátvonulások, Dunántúl
eső nélkül, a Tiszántúl pár csepp
esővel. A hőmérséklet délután 2ő
fok körül, éjszaka 10—15 fok kö- Villámbeszélgetés
Rezsnyai
Zoltán
elvtárssal,
az
országos
zött. Holnap: mérsékelt
északi,
ötletpályázat
III.
díjnyertesével
északkeleti szél. délután felhőképződés valószínűleg eső nélkül. A
Két hónappal ezelőtt a Gazda- amely rövidesen megjelenik nyomhőmérséklet délben megközelíti á sági Főtanács és az Ipari Terme- tatásban is.
30 fokot, este 20—25 fok között.
lési Tanács
A m unkás-paraszl-értelmiségi
— A Magyar Nők Demokratikus
összefogást
szimbolizálja
a
a hároméves terv népszerűsíSzövetségének rókusi szervezete
rajz és kiemelt a hároméves
tésére ötletpályázatot
hirdeaugusztus hó 11-én hétfőn délután
terv gondolaiát. Az alakok ipötett. A pályázaton közel né®6 órakor nőnapot rendez a rókusi
götl a munkásököl árnyéka látszázan vettek részt,
iskolában. Előadó dr. Dalos Imható, alatta föltrás: >Emeld a
réné. Vendégeket szivesen látunk. közlük a legkitűnőbb plakátlervetermelést, magadnak dolgozol.*
ző
iskolák
hallgatói.
Néhány
nap— A szegedi újságírók Vidám
További terveiről kérdezzük ezNyári Estjén a Hungária terraszán pal ezelőtt-hozta meg a döntést az
augusztus 14-én, csütörtökön este eredményekre vonatkozóan a kul- után.
mérnökök
— Továbbra is dolgozom gra9 órakor fellépnek Bordy íjella, az tuszminisztérium,. a
Állami Operaház primabaTlerinája. szakszervezete,, a képzőművészek fikusmunkákon, de inkább szobRadnóthy Éva, a szegedi Nemzeti és az iparművészek szakszerveze- rász szerelnék lenni — válaszolja.
Színház művésznője, Jurik Julcsi te kiküldötteiből, valamint neves — Három évig éltem hadifogságés Moóry Lucy v a szegedi Nemzeti szakértőkből álló birálóbizoltság ós ban a Szovjetunióban. Ott volt alkalmam látni< h o ®
Színház újonnan szerződtetett műa harmadik díjai egy fiatal szevésznői. Sok móka,
vicctávirat,
a világnézett elgondolást Is be
gedi képzőművésznek: Rozstáncverseny. Számozott asztalok.
lehet vinni a művészetbe anélnyai Zoltán elvtársnak ítélték
Jegyek elővételben a lapok kiadókül, h o ® bántóan propagandaoda.
hivatalában válthatók. Asztalfoglaize lenne. Ott a művészetet is
Rozsnyai
Zoltán
a
budapesti
lás a jegyek bemutatásával a Huna béke és az építőmunka szolgária főpincérénél hétfő déltől képzőművészeti főiskolán tanul, de
gálatába
állították. U ® gonszülei
szegedi
kisemberek,
édeskezdve minden nap déli 12 órától,
dolom, h o ® nekünk is erre az
ania hadirokkant kiskereskedő, ö
biztositsa a helyét.
ulra kell lépnünk
maga most u®ancsak
Szegeden
x (Politikai előadás. A Nemzeti
tartózkodik és résztvesz az MKP és főként ezért a nép életéből akaParasztpárt a városi értelmiség és
választási küzdelmében. Erős nö- rom meríteni munkáim tár®körét
kispolgárság, közalkalmazottak és
vésű, tiszta tekintetű fiatalember. és a nép politikai jelentőségét szepedagógusok részére augusztus hó
— Eddig kisebb plakátokat és retném reflektorfénybe állítani.
10-én (vasárnap) d. e. 10 órai kezSok sikert kívánunk további
könyvillusztrációkat
készitetlem —
dettel a Tisza-száRó na®termében
politikai előadást tart. Bibó Ist- meséli, amikor előző munkásságá- munkájához, de már siet is tován e®etemi tanár népünk-.nem- ról érdeklődünk. — Első igazán ki- vább és szerény mosollyal hárítja
zetünk sorskérdései köréből be- emelkedő sikerem ez a plakátterv. el dicsérő 'jókívánságainkat.
szél. A t á r ® jelentőségére való tehétfőn, 11-én délután 5 órakor az
kintettel minden érdeklődőt szive- p
a
r
t
h
i
r
e
k
MKP rókusi helyiségében aktivaülést
sen hív a Párt.>
tartanak. Megjelenés
kötelező.
Fi®elem! Filmpropagandisták. HétR-gárdisláb í f ®clcmt Hétfőn, auDÜGÁSZ
főn, augusztus 11-én délután a Szé- gusztus 11-én este 7 órakor minden
chenyi Moziban fél 5 órakor ponto- rendezőgárdista jelenjen meg a KálK
y
0 ° r T :;; ::
tesi, tfsztn san jelenjenek megl
vin-téri székházban. A fontos megA kommunista élelmező munkások beszélésen a megjelenés kötelezcf.
— Rájár a rud a
mázoiókra.
Dandé Albert földműves és Hajla- Magyar Kommunista Párt valasz'ási nagygyűlései
mász Pál napszámos, mindketten
auqusztus IO*en:
® u l a v á r i lakosok, augusztus 3-án.
Országos központi előadóvaL
az éjjeli órákban a Kommunista Szatymaz délelőtt 10 órakor.
Előadó: Perjési László.
Párt vezetőit ®alázó, Izgató kije- A l ® ő délelőtt 9 órakor.
».
Komócsin Zoltán.
lenléseket írtak több ház falára Sándorfalva délelőtt 10 órakor.
.»:
Zalaváry I.
és kerítésére. GvulaváH községben Pusztamérges délelőtt 11 órakor.
»:
Mosonyi J.
baloldali gondolkozású, munkás- Buzsajárás délután 4 órakor.
»
Farkas István,
párti a lakosság s a két mázol ót Zákány délután 4 órakor.
i
»
Barta János lelkész-szácsak a rendőri őrizel meniette meg Szőreg délelőtt 11 órakor.
zados.
a lincseléslől, akiket beszállítottak
Országos központi előadóvaL
a szegedi népü®észségre. Dr. Lip- Deszk délután 3 órakor.
Országos központi előadóval.
pay László népü®ész a részeg- Kübekháza délelőtt 11 órakor.
Előadó: Komócsin Zoltán.
séggel védekező Dandét és Hajla- Tápé délután 4 órakor.
mászt előzetes letartóztatásba" helyezte.
— Fémiparosok.' akik a miskolci
btMosilja a 3 éves terv sikerét.
vásárra kívánnak utazni és a diós® ő r i vasgyárat kívánják látni,
ÉRTELMISÉG!
kedd délig jelentkezzenek az iparÉpítsd a ítéppel az uj Ma®arországot!
testületben.
SZAVAZZ A MAGYAR KOMMUNISTA PARTRA!

Szegedi képzőművész
országos kitüntetése

Műveltség,

képzettség,

szakszerű

vezetés

á

az

esete
deteklívvei

— Tolvaj járt az adóhivatalban.
Szabó Péter városi végrehajtó augusztus 7-én észrevette, h o ®
a
szobájából ^ellopták szürkére feslett iralállványát. A rendőrség keresi az adóhivatal tolvaját.
x Közérzetét javitja a Ferenc*
József keserűvíz.
— Háziszarka került hurokra. A
Pollák-féle Bajcsy Zsilinszky-utcai füszerüzlet tulajdonosa feljelentést tett a rendőrségen^ meri
üzletét hónapok óta dézsmálták.
N a ® tételek nem hiányozlak, de
a kézipénztárból 70—80—100 forint
tűnt el időnkint és kis mennyiségben áruhiány is mutatkozott. A
rendőrség rövid nvomozás
után
megállapitolta v h o ® az üzlet udvari redőnyös bejáratán keresztül
jár ki-be a tolvaj. A házmestert
vették ® a n u b a . aki kihallgatásakor be is ismerte, h o ® álkulcsof
készített a redőnyhöz és szinte naponta dézsmálta az üzletet, de mindig kis tételekben, n e h o ® feltűnő
le®en. Az áru e®részét eladta.
e®részét a lakásán megtalálták.
Tari József házmester ellen eljárás
indult. készen legolcsóbban vásárolhat, va® rendelhel
2.600 forint politúrozott d i ó f a hálő
1.690 forint fényezett háló
2.600 forint fényezett kombinált szoba
800 forint konyha bútor
üasztalos
K a k u s z i kKossuth L. s.-ut 5. sZ.
JAVÍTÁSOK OLCSÓN!
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oras es ékszerész, Kárász-u. 14.
Kerese* kar- és
zsebórákat,
(veckerórát is), ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron. Öra- és
ékszerjavitást vállalok.
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Ma a S&échenvl .Moziban
az MKP sporlfilmclőadása
Ma délelőtt 10 órakor a Széchenyi
Moziban a sportkedvelőknek igazi
csemegét: a moszkvai Dinamó—Arsenáí mérkőzést mulatják he. A filmelőadás elölt Hidas l ercnc elvtárs, a
Spprlfőtauács tagja számol he a magyár sporl időszerű kérdéseiről éí
moszkvai élményéiről.
A RÁKOSI-KUPÁÉRT
A szombaton lejátszott mérkőzéseken a következő eredmények születtek: Poslás müszak-Winter 11:1 (3:1),
Dobó gumigyár—Szikra 3:2 (1:1). Á
második félidőben Sándor összeakaszkodón Mucsival. Botrány tört ki és
félbeszakadt a mérkőzés.
A JT okulhatna már az eddigi tapasztalatokból. Eréíyeskezü és jószemü játékvezetőkre van az üzemek
mérkőzésein szükség.
VASÁRNAPI SPORTPROGRAM:
Vasutas-stadion: 6 órakor Tisza—
SzMTE barálságos mérkőzés.
Cserepessor: fél 5 órakor Somogyitelepi MaDISz— Tanítói kiskertek; fól
7 órakor Móravárosi törpe—Szőregi
MaDISz.
A mezitlábasbajnokság csoportbajnokainak dönlömerkőzései.
A SzAK Csongrádon a Cs. Barátság ellen játszik, a Honvéd labdarugói Vásárhelyen vcndégszei'epolnek,
a SzAK ifjúsági csapata Kisteleken
n KiTE-vei játszik. Az SzMTE úszói
és vízilabdázói Pécseit küzdenek Pécs
város vándordijáért. A szegedi kerékpárosok Debrecenben háztömbkörüli
és salnkpálynversenycn vesznek részt.
Az SzMTE-tornászok és a Szegedi
Kendergvár labdarugói Békéscsabán
szerepelnek. A SzEAC férfi- és női
kosarasai Sopronban küzdenek az NB
II-be jutásért. A VAOSz férfi- és női
tekézői Kecskeméten mérkőznek.

A Földmunkások Szakszervezetének
kiskerlész-szakoszlálya
augusztus
10-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
értekezletet tart az ujszegedi vigadóban budapesti előadó részvételével.
Az Egészségügyi Alk. Szakszervezete értesiti az egészségügyi kórházaHal, klinikákat, stb., hogy alkalmazottakat csak az Egészségügyi Alkalmazottak Szakszervezetén keresztül
lehel felvenni. Hivatalos idő 3—6-ig
a szemklinika baraképületében.
Az Édesipari Munkások Szákszervezete augusztus 12-én, kedden délután 7 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A Zenészek Szakszervezete augusztus 11-én, hétfőn délután 5 órakor
választási nagygyűlés! tart a szakszervezeti székházban. Előadó Vasvár' István országos főtitkár. A zenészek és
családtagjaik teljes számú megjelenéséi kért a vezetőség.
Az Építőmunkások Szakszervezete
augusztus 10-én, vasárnap délelőtt
fél 10 órakor nagygyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
A kiskertészek augusztus 10-én délelőtt 10 órakor taggyűlést tartanak
a szakszervezeti székházban (Kálváriautca 10V
A kéményseprőmunkások augusztus
ilfrflfilTTOl
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Vasárnap, 1947. augusztus 10.

13-án, szerdán délután fél 5 órakor
Bérleti felhívás
taggyűlést tartanak a szakszervezeti
székházban.
A Szegedi Állami Nemzeti SzínA Famunkások Szakszervezete fel- ház az 1917/48. sziniévadra 24 előhívja a gépen dolgozó favágókat, hogy
augusztus 10-én, vasárnap" délelőtt 9 adásra — 10 próza, 8 opera,.6 opeórakor jelentaezzenek a famunkás rett — bocsát ki bérletet.
A bérletek a következők:
szakszervezetben (Kálvária-utca 10.,
II. emelet).
1. Bemutató (premier) bérlet*
mely mind az opera, mind pedig
a próza és operett bemutaló előadására érvényes.
H
2. »A« bérlet a mindenkori máTárgy: A szegedi festékkereskedők, sodik előadásra érvényes mindháa szegedi borkereskedők és szegcdi rom műfajnál.
kötött-szövölt, rövid- és divatárukeresBérlelek kizárólag 24 előadásra
(kedők adóközösségi ü®e. Hirdetmény.
A fenti tárgyra vonatkozó részletes válthatók és műfajok szerint széf
hirdetmény megtekinthető városi hir- nem bonthatók.
Bérletek a szinház gazdasági hidetőtáblán, Bérház, kapu alatt.
vatalában délutánonként 3—5 óráig
válthatók. — Felkérjük a régi bérNyi«ttér*J
leltuIajdonosokaK h o ® bérleteiket
a legrövidebb időn belül megújítaKöztudomásra hozom, hogy Kovács ni szíveskedjenek,, mert a n a ®
László magántisztviselő,
Felsőtisza- érdeklődésre való tekintettel hepart 24. szám alatti lakossal, az el- lyeiket hosszabb ideig fenntartani
jegyzésemet felbontottam.
nem tudjuk.
Dobó Rózsi,
Felhő-utca 10.
Üveget, sporcelláni, zománcedényt
és háztartási cikkeket vásároljon
")' E rovatban közöltekért sem c
GYULÁNÁL,
szerkesztőség, sem a kiadóhivatal le C S A K A
lejősséget nem vállal.
Károlyi-utca 3.
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FÜSZERÜZLETBERENDEZÉS dara- ÜRES szobát keresek 3 tagu család
rabonként is, üzleti táblák, kiposzta- részére Alsó- vagy Móravárosba. Cígyalu. dézsák eladók. Szilléri-sugárut met kérem Gyertyámos-utca 6., II.
27. szám
emelel 2. szám alatt leadni.
BŐRKABÁTOK készítés* mérték után,
bőrkabátok javítása, alakítása puhi- EGY modern konyhakredenc alkalmi MODERN berendezésű, különbejáratú
téssal és vixhatlan festéssel szaksee- áron eladó. Fodor-utca 15.
bútorozott szobái kerese/c fürdőszobarüen készül Csordás börruhakószitá- 503-as Fiat személv. tehernek is át- használattal. Cim a kiadóban.
mestoruéí, Szent Miklós-utca 7., fel- alakítható. 8—10 mázsát biró. Jelige: KÜLÖNBEJÁRATÚ utcai bútorozott
»OIcsó«.
sővárosi templom mögött.
szoba külön mosdófülkével kiadó. —
Jő bizonyítványokkal rendelkező bent- IIÁLóSZOBABUTOR használt eladó. MeglekLathelő 11-lőí 4-ig, Dózsa Gy."akó mindenesleányt felveszek. Cim Újszeged, Csanádi utca 8.
ulca 9., II. 6.
a kiadóhivatalban.
EGY jókarban lévő fehér mély gyerFIGYELEM! Különbejáratú modern
borászleányl szakszervezeti mekkocsi eladó. Csillaa-utca 19.
POLYÁK GYUSZA - SPORTMESTER CSINOS
diófa- bútorozott szaba fürdőszobahasznákönyvel felveszek. Faludi vendóglő, NÁSZAJÁNDÉKNAK faragott
ebédlő nagy tükörrel eladó. Maros^ lallal azonnal kiadó. Cím a kiadóban.
Jelentcilük már, ho® véget ért Kossuth Lajos-sugárut 71.
Budapesten a labdarugó mesterképző GYERMEKSZERETö mindenest, aki a ulca 3.
KERESEK 2 szobás összkomfortos latanfolyam, amelyen Nagy Anti, "fl
TRÁGY'A kl). 50 mázsa eladó, va® kást a Nagykörúton belül. Ajánlatofőzéshez
is
ért,
felveszek.
Dr.
Nárai,
SzAK játékosa és Polyák Gyusza volt
szalmáért elcserélheLő. Bocskai-utea kat »Azonnaf« jeligére a kiadóba.
SzAK-jálékos. jelenleg a Honvéd TK Püspök-utca 12, azonnalra.
5., Jéggyár.
BELVÁROSBAN szoba bútorozva kiMOSÁST,
vasalást
vállalok
hosszabb
edzője lelte le síkeresen a vizsgát.
SZÉP, masszív kotnbinállszekrény el- adó fürdőszobahasaiálattal.
Jelige
gyakorlattal,
ösz-utca
38,
emelet.
Örömmel értesüllünk, Jio® a megadó. Érdeklődni: Kárász-utca 8.. Szé- • Tiszta*.
nyerő külsejű, mindig halk és szerény FELVENNÉK hónapos gazdasági min- kely üzlelbeu.
Polyák Gyusza Bukovi Márton és Pol- denesnek erőteljes fiatalembert. —
KÜLÖN tTE-ÍÁRATU bútorozott szoba
2 és fél\3 és léi méleres ebédlősző- kiadó fürdőszobával. Érd. hétfőtől.
gár'Gvulá piciiéit harmadiknak mes- Slancsev, Algyői-ut.
nyeget veszek jó állapotban livőt. Vadász-utca 4/a., II. 6.
teri oklevelet kgpott. A többi hatnyolc segédmesteri oklevéllien része- CSAK házhoz megyek varrni női és Cini a kiadóhivatalban.
fekvő két egysült. Üdvözöljük ebből az alkatom- férfi fehérneműt, gyermek és női fel- ELADÓ egy férfi sötétszürke átmeneti EÜLÖNBéZÖ helyen
lakást cserélnék 2,
ból és kívánunk neki eredményes jó sőruhát, alakítást is vállalok. Tömör- kabát egy" világosszürke öltöny, egy szoba-kooyhás
vagy 3 szobás összkomfortosért. Cim:
kényi-utca 8., házmester.
munkát.
fekete kosztümkabát. Báró
Jósika- Dugonics-u. 20., fsz. 9. Csak délután
háztartáshoz felvétetik. utca 41., I. emelet.
5—8-ig.
1)1 AS. :i|. váf.-Kecskemét vegyes TAKARÍTÓNŐ
MaTF.OSz-iroda. Bajcsy - MAGASFEKVÉSÜ l'évielek. 1 éves sül4:0 (4:0). A Kecskeméten lejátszott Jelentkezés
dők kétkerekű kordé eladó. Felsővámérkőzésen Petrik, Ludas II., Sándor Zsilinszky-utca 13.
K Ü L Ö N F É L É K
bent- ros, Kereszt-utca 27.
és Tóth góljaival biztosan ®őktek FÉRFI takarítószemélyzetet
lakás nélkül alkalmaz internátus. Je- ELEGÁNS hörcsög kulikabát eladó.
h szegcdi fiatalon.
MINDEN élelmiszerét a legjobbat
lentkezés okmányokkal hétköznap dél- Bányai szűcsnél, Oroszlán-utca 2.
ÜRES benzineshordót veszek. Marko- legolcsóbban az Ungár Élelmiszerelőtt
Boldogasszony-sugárut
1.
sz.
a.
— Bibó professzor előadása. Ma.
vics műszaki üzlet. Tisza Lajos-kör- csarnokban (Mikszáth Kálmán-u.
vasárnap délelőtt 10 órakor a Tiszerezheti be. Kenyere még jobb Iesi/
ut 44.
sza-szálló nagytermében dr. Bibó
A D A S-V É T
Í L
mint eddig volt.
MODERN
uj
hálószoba,
mély
®erIstván, a szegedi tudományegyemekkacsi minden elfogadható áron MAJOR Ákos gyorsíró- és gépiróiskütem neves politikaprofcsszora >Lé- BÉLYEGGYUJTEMÉNYT,
tömegbé- eladó. Kálvária-utca 43.
Jtája szeptember 3-án nyitja meg uj;
hetünk-e nin®arok? (Kell-c értel- lyeget veruu. Árjegyzék d kirakatban ZONGORA, pianinó, és egy hálőbütor, tanévél. BocsKai-utca 4." Beiratkozás
miség?)* címmel előadást tart a Falas bélyegüzlet, Iskola-utca 29. In- 30 literes rézüsl eladó. Ady Endre- megKezdődött.
Nemzeti Parasztpárt rendezésében. gád almi templomnál.
tér 6. (Szukováthy-lér). eqielet.
Itt H kánikulai
Minden érdeklődőt szivesen látnak, ELADÓ három nagy gerenda, darabja HALóSZORABUTOROK rendkívül ol- KERÉKPÁROSOK!
N versgumiragasz tó féláron kapható.
14 méter hosszú, 21x28 cm. vastag csó árban Spitzer Sándor asztalos- Vidra-utcai kerékpárosnál. Kis üvegéi
belépődíj nincs.
és egy 14 m. hosszú, 16x16 cm. vas- nál, Margit-utca 12.
tessék hozni.
tag. Tornai Mihály, Szeged, LechnerPÉKMESTER társnak vágy üzletveMÁRVÁNYLAPOS
réztükör,
diszesréz
tér
14.
KBzetl&Ms!
• Iparom
ELADÓ egy szép komplett ebédlő ágy, kerek asztal, tükrös előszohafal, zetőnek elmenne. Jelige:
kitűzéshez alkalmas asztaísparherdt vau*.
4
ezer
forintért.
Kárász-utca
14.
sz.,
A lüstcsUvck és tartozékai ára hatóolcsón sürgősen eladiji. Szl. György IPAROMHOZ, irodai gépek és fotócikságilag szabályoztaloll. Felhívom a I. emelet 1. ajtó.
kekre szói, pénzestársat keresek, pénvásárlóközönséget, liogy vételeik előtt 4— 500 literes használt fakádakatvagy ulca 18., ajtó 1.
80 zét kezeli. Jelige: »Ozvegyasszony«.
n kötelezően kifüggesztett árjegyzéket cgvíenekü boroshordókat veszünk. Te- TANGóHARMONIKA, kétváltós,
basszusos, zenekari jazzdob felszere 3 hold föld feliből kiadó. Iloid-ulca 4,
tekintsék meg. Kereskedők az árakat lefon: 3-95.
kifüggeszteni tartoznak.
ELADÓ 12 darabhói álló faragott cse- léssel együtt olcsón eladó. Somogyi- Alsóváros.
resznyefabutor. Jelige »Értékes styl- utca 7., házmesternél.
Piaci ára^a^ulás
50 kg. könyvkötésnél felhasználható 4—5 IiohV földet feles konyhakcrlébutor*.
kemény
karionlap jutányosán eladó. szetneK lakás- és vízhasználattal kere1947 augusztus 9-én kialakult ter- EGY 5 méteres ház szép gyümölcsösrek. Petersonné, Rókusi feketeföldek
Teleki-utca
20., földszint jobb.
sel 2600 forintért eladó. Üjsomogyimelői árak:
NAGY szabóaszlal, jókarban levő, ju- 10., u. p. IíisKundorozsma.
Fokhngvma kg. 3.20 Ft, sárgarépa telep 56. ulca 1303.
'és zöldség cs. 20—30, hagyma kg. EGY bőtejü hasastehért és lebontás- tányosán eladó. Telciii-ulca 20., föld- KÖNYVELNI rövid idő alatt megtanulhat szakembertől. Jelige jFőköny70, kelkáposzta és fejcskáposzla 50, ból kikerült tógla, cserép és faanyag szint jobb.
JóKARRAN levő gyermeksportkocsi velő*.
kalarábé kg. 50, zöldbab kg. 60, sóska, eladó. Timár-ulca 7.
olcsón eladó. ZÜszIó-ulca 10., emelet.
spenót kg. 80, uborka kg. 70—90,
burgonya kg. 62—76, zöldpaprika drb. EGY férfi Singer varrógép eladó. Tá- FIGYELEM! Szalongarnilura, könyvpói-utca
10.
szám.
Felelős szerkesztő:
* ,L
2—10, csöveskukorica drb. 12—IC,
szekrény, márkás festmények, tükrök,
DR. FERENCZ LASZLÖ.
tök kg. 20—22, paradicsom kg. 36— 1 mázsa famenles makulatúra (zacskó- porcellánok *és férfitélikabát olcsón
40 fillér, őszibarack kg. 3—5, körte nak is alkalmas), jutányosán eladó. eladók. Partizán (Viléz)-ulca 22.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLU
Ikg. —.60-1.20, alma kg. -.30-1.10, Margit-utca 9., magasföldszint.
ELADÓ kifogástalan keményfairóaszKiadja:
borszőlő kg. 1.60-1.80, csemegeszőlő FAÁGYAKAT, székeket megvételre ke- tat főleg irodák részére. Érdeklődni
u
HÍRLAPKIADÓ
KFT.
V
kg. 2—2.20, Szőlőskorlek királynéja resek. Klein, Párizsi-kórul 45, Marx- Czizmár asztalosnál, Püspök-u. 8.
Szerkesztőség: Jókai-utca ,4.
210-2.60 Ft, szilva kg. 30-50 fillér, lér sarok, hétfőtől.
Telefon: 493 és 103, nyomdai s®8E*
rínglószilva kg. -.80-1.20 Ft, görög- KÉT pár 42—43 sz. teljesen uj férfikeszlőség este 8 órától: 673.
dinnye kg. 26-36, sárgadinnye kg. cipő jutányosán eladó. Báró Jósika
L A K Á S
50—60, sárgadinnye tógó kg. 70—80 ulca '37., emelet.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
fillér, csirke rántani való kg. 8, lyuk
TELEFON: 325.
SZOBA-konyhás utcai lakásom liasonEGY
jókarban
levő
mély
gyermek
kg. 5, kacsa, liba sovány kg. 5 Ft, tot lóért elcserélném. Cim: Tündér-u. 4a. k h í r l a p k i a d ó k e t nyomába
kocsi
eladó.
Zöldfa-utca
2/b.
j á s drb. 50 fillér.
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