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A gázgyár
sáros ve zetésünk egyik legfájóbb prob l é m á j a A nagyközönség pénztárcá 1
ján érni, hogy a gyárai bérlő részvénytársaság mennyire csak a vállalat nyerészkedését tartja szem előtt.
A Magyar Kommunista Párt országos
akciót indított a .villany és gáz árá
nak .leszállítása érdekébon. Budapesten jelentős sikerrel 'járt m á r pártunk kezdeményezése. A legolcsóbb
villanyt Budapest lakói kapják. Ezzel szemben a vidéki gyárak árait
még mindig nem sikerült annyira letörni, amennyire ezt a nagyközönség
•érdeke megkívánná. Természetesen az
M K P a harcot mindaddig folytalja,
tiniig a város polgárainak érdekét tökéletesen meg nem védte.
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Szegted, 1947 szcpt. 13. Szombat

45 millió forint hitelt kap a kisipar

(Budapest, szeptember 12.). A
megindulásához. A kisipar to- tást adjanak. A GF hozzájárult ahGazdasági Főtanács pénteki ülésén
vábbi másfél mlQliiál készpénzt hoz, hogv a természetben történő
elsősorban a szeptemberi pénzliikap még szeptember hó fo- visszafizetési kötelezettség gabotc[gazdálkodás és különböző közlyamán.
nán kívül takarmányban is teljeellátási kérdések vitték a szeropel.
síthető.
A
GF
felhatalmazta
a
tárcaközi
A GF által megállapított bankhitel
hitelvéleményező bizottságot arra,
Több külföldi államtól érkezett
keretek között
hogy azoknak a gazdáknak, akik ajánlat gabonabehozatalra. A GF
a mult héten már megszava- megfelelően igazolni tudják, hogy elhatározta, hogy a kormány ezezott 14 millió forint őszi velőmag- teljes mértékben aszálykárosultak ket az ajánlatokat fontolóra veszi
kampánnyal kapcsolatos szán- és ennélfogva a hitel kifizetésére és a legrövidebb időn belül letártási hitelen kivül 25 millió fo- képtelenek, egy esztendei halasz- gyalja.
rinlot fordítanak egyéb mezőgazdasági hitelre,
A fogyaszlóközönség érdekeiért ví- ínséges vetőmagra,
magfelvásárA potaármesfer
vott harcunkban jelentős felfedezést
lásra,
rozs,
len,
kender
és paraditelt pártunk. A város és a gyárai
a kormány támogatását kérte
b é r l ő vállalat között kötött bérleti csom felvásárlására.

szerződés értelmében a városnak részesedés j á r a gyár 1 levételeiből. Mégpedig a iiagyközönségnek szolgáltatott
á r a m után szedett bruttó bevételből
6 százalék, mig az ipari áramszolgáltatás után szedett bruttó bevételből
2 százalék. Tekintélyes és jelentős
összeget tesz ki a részesedés. Ennek
-ellenére azt látjuk, hogy a Gázgyár
1943 november elseje óla item számolt ei a varossal és nem fizette
b e a városi pénztárba a részcscclést.
A város súlyos nehézségekkel 'küzjködi'k. Egészen jelentéktelen kisiparos• és kislcoreskedőszámlákat nem tud kifizetni, mert a havi hiány meghal a d j a a 100.000 forintot. A kisadózók
eleget tesznek a legválságosabb időí>en is fizetésbeli kötelezettségeiknek.

Az ipar mintegy 40 millió forintos kerettel szerepel az előirányzottak közölt.
Beruházásokra á hároméves terv
keretén belül_ a magánhitelekből
mintegy 30 millió forint jut az állami 'költségvetésbe felvett tétclaken kivül.
45 millió forint hitelt káp a
kisipar.

Mint ismeretes, a GF hozzájárult
ahhoz, hogy a bútoripar Anglia
felé "jelentős állami támogatással
exportot vállaljon, amely uira életrekéltheti a pangó asztalosipart.
Fzért a GB

a munkanélküliség megszüntetéséhez

Dénes Leó polgármester pént eken délelölt táviratban kért segítséget a miniszterelnöktől, a Gazdásági Főtanácstól és az építésügyi
minisztertől a szegedi munkanélküliség megoldása érdekében.

KossuilMlijjai kell iu almazni az alkotómunka
legkiválóbb szellemi és fiz ka! teljesitmenyeit!
A hároméves Lerv megindításával országunk újjáépítése uj, döntő síakaszhoz érkezett.
Ahhoz,
hogy a kitűzött célokat elérjük, a
tervbcvelt alkotásokat
létrehoz-

dómánynak, művészetnek — és a
mindennapi termelő
munkának
egyaránt uj lendületet kell vennie
és az eddigit messze meghaladó
fokra kell emelnie az ország szel-

G t u & á r a J".g
tí »• t h ü : 1a t
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-•őiiwk he- tél./
és t e c h n i k a i k . / h i r á y * .
uajtja a fogyasztókon követeléseit 1
hárommillió forintos liitelkere- talmas fejlesztésére van szükség,
Mig a városnak a járandóságot nem
A Magyar Kommunista Párt Pole! állapított meg az export A magyar szellemi életnek — tufizeti kii. Olvasóink fantáziájára bizlitikai Bizottsága elhatározta, hogy
zuk, liogy megállapítsák összegszerüjminden rendelkezésére álló eszközleg mennyivel tartozik a Gázgyár a
sárosnak. A város pénzét forgatja á
zel elő fogja mozdítani a szellemi
gyár kamatmentesen. Nem elegendő,
és technikai kültura teljes kibonliogy a legkedvezőbb fellélelek mellett vették bérbe a gyárat,- még intakozását 'és ezért azt javasolja:
gvenkölcsönt is élveznek. A Gázgyár
a Kisgazdapált nagyválasztmányának ülésén jutalomdijjal kéli kitüntetni az ora város pénzén nyersanyagot vásárol
Dobi lemondott — Intézőbizottság viszi az ügyeket szág legkiválóbb tudósait, alkotó-i
• és jelentós hasznot vág zsebre. Az
inflációból is átmentette forgótőkéCsütörtökön a déli órákban kezdő- csütörtökön hosszasan tárgyalt Tildy művészeit, ezenkívül azokat a mérjét mert nyersanyagba fektette pén- dött, majd pénteken folytatódott a Zoltán köztársasági elnökkel.
pedagógusoPén- nököket, orvosokat,
zét.
Kisgazdapárt
nagyválasztmányának tekre két jelölőlista is forgalomba kat, ipari munkásokai és földműElérkezett az ideje, hogy a kor- ülése, amelyet izgalmas tanácskozá- került. Az egyiken Dinnyés, Ortutay,
m á n y is a város segítségére legyen sok és kinos incidensek előztek meg. Mihályffy és általában a baloldali veseket, akik az ország pjjáépité• i Gázgyár ügyében. Egyetlen válla- A jobtxddali praktikák és előcsatá- kisgazdák, Doby kivételével, kimarad- sének sikeréhez kiváló egyéni teljel a t .sem károsítja ennyire a város rozások mind arra mulatnak, hogy lak A másik listán Doby elnöknek
idózó polgárait, m i n t a Gázgyár. Vál- a Kisgazdapártban a jobboldal igyek- szerepel, helyettese Erőss, mig a fő- sítményeikkel különösképpen hozlalat, amely városi üzemet bérel, még szik a hatalmat magához kaparintani. titkár Pártay, kimaradlak azonban ki- zájárullak.
i yáros pénzén dolgozik ós nyerész- A jobboldali puccskísérletben erősen vétel nélkül a demoxratikus paraszti
kedik.
érdekelve voltak a vidéki kisgazda- képviselők.
A Politikai Bizottság javaslata
Értesülésünk szerint
Dénes Leó képviselők, akik a leghangosabb koaliDoby István a mozi előtt várakozó szerint évente 25 darab húszezer
sajtó képviselőinek kijelentette, hogy
polgármester utasította a város ille- cióellenes magatartást tanúsították.
A pfeifferisla csoport
támadásai amennyiben a második listán szerep- forintos és 50 darab tízezer fotékes ügyosztályait, hogy kezdjenek
téirgyalásokal a Gázgyár igazgatósági- csütörtökön a baloldali képviselők és lőket választják meg, akkor lemond rintos jütalomdijnak keil áfeétoszminiszterek ellen indultak. Az ülé- elnöki tisztéről.
val és érvényesítsél; a város követe
tásra kerülnie. A jutalomdijak Kossen megjelent — a jobboldal támoléseit.
Miután a szavazásnál a •második lisgatására
—
Budapest
volt
polgármestát választották meg, Doby lemondott, suth nevét viseljék. Az első KosNekünk, az egész üggyel kapcsolatban csak annyi megjegyzésünk van, tere, Kővágó József is, aki az össze- ezenkívül nem fogadta el megválasz- suth-díjak szétosztása 1948 mároiu9
esküvésben tisztázatlan szerejie miatt tását Erőss és Pártay. A lemondások
hogy a város ugyanolyan szigoruságháltérbe szorult egy ideig. A választ- következLében a párt ügyeinek vi- 15-én történjék, hogy .ezzel is mélgal hajtsa be követeléseit a Gázgyármányi 'ülésen hangadó szerepet vitt
tóképpen járuljunk hozzá a 48-as
tól, mint azt a vállalat teszi a fo- Zsarnay K á l m á n és Szalay István, telére négytagú intézőbizottságot választottak.
centennáríum megünnepléséhez.
.gyasztókkal
szemben.
Követeljük, egykori nyilas középiskolai
tanár.
hogy a Gázgyár tartozását valorizálva Szalay küldöttséget szervezett és veiés a törvényes kamatok mellett a leg- zetett amely a baloldal eltávolítását
sürgősebben fizesse be a 'városi pénz- és a jobboldal előtérbehelyezésél kötárba.
A város fogyasztóközönsége vetel lé. Pártay Tivadar
utasítására
nem h a j l a n d ó kamatmentes kölcsönt c s ü t ö r t ö k i réggéf a -^Kisgazdapárt
adni annak a vállalatnak, amely a
legkíméletlenebbül használja ki hely- rendezőgárdáját leváltottál; és uj, fezeti előnyét. A konnányzat feladata hérterrorislákból álló, »megbiziintó«
volna revízió a l á vonni az olyan bér- »R«-gárda őrizte a bejáratot, akik a
Wallace, volt USA elnök, beszé- bi Választáson a Szovjetunió esleti szerződéseket, amelyeket
még baloldali képviselőket nem engedték det mondott a »Haladó Szellemű küdt ellenségei kerültek felül.
be.
Horthy csatlósai kötöttek a nemzet
Amerikai Polgárok« nevű szerve»Az amerikai külpolitika
a
A tanácskozások alatt a
Fórum
tórára.
A demokrácia nem a nagyzet
gyüléáé.n.
Élesen
birálta
az
ui
szabadság
jievében
reakciósotőkéseket, hanem a nemzetet veszi mozi melletti espressóban tartózkodó
kat támogat!
tájékoztat- külpolitikai vonalvezetést és hanvédelmébe.
A Gázgyár-kérdéskom- pfeifferistákal állandóan
plekszum felszámolása a nemzet er- ták és utasításokat kaptak a választ- goztatta, hogy semmiféle előreha- — mondőlta Wallace és hozzátette:
mány jobboldali tagjai. Követelték 3 ladás nem történt a Szovjetunióval ->Hogy politikai vonalunkon váldeke.
megvalósítására. toztatni lehessen, szükséges, hogy
A nemzetet
pusztulásba
'kor- pfeifferisták, hogy nemcsak a kis- való egyetértés
mányzói m u l t rendszertől nyert elő- gazdapárti minisztereket távolítsák el. »Akár Nagybiilanniát, akár Görög-, helyesebben Ítéljük meg ji komjog senki számára sem biztosithatja liánom a demokratikus paraszti kéji- vagy Törökországot
nézzük — munizmust, mert a reakciósok ezt
demokráciánkban a kizsákmányolást. viselőket is. Sokszorosított határozati mondotta Roosevelt szellemi ha-! a szót alkalmazzák minden szabadterjesztettek.
amelynek
A XX. század vívmányai a dolgozók javaslatot
gy a tékának nagy folytatója, Wal- elvű eszmére. A Szovjetunió elleni
szebb és jobb életét kell hogy bizto- több jvontjából kitűnik, liogv nem a
lace —, csődpolitikát folytatunk!
háború a reakciós kapitalisták proKisgazdapárt,
hanem
politikai
méregsítsák, nem pedig a szabadalmazott
ílarcolni kell a Szovjetunió el- paganda fegyvere! — fejezte be benagyold) és több hasznot: ezt a Gáz- keverők céljait szolgálja.
leni háború pszichózisa ellen.« szédél Wallace. a haladószellemüí
Pénteken került sor a vezetőség
gyár igazgatóságának is meg kell tamegválasztására. A jelölőbizottság még Wallace kifejtette, hogy a legutöb- amerikaiak vezére.
j
nulni*.
A

Píe iíeristák
demohráciaellenes
puccskísérlete

Wa nc

" " „flz fgyesült RllamoK
minden téren csődpolitikát folytat!"
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Október 4-én lesz
az első hangverseny

NAPIREND
Szombat, szeptember 13.
Nemzeti Szinház: Nyári szünet.
Széchenyi Filmszínház: fél 5, fél 7.
fél 9: Még ót perc az élet.
Belvárosi Mozi: fél 5, fél 7, fél 9:
Az idegen nő.
Korzó Mozi: fél 5, fél 7, fél 9-kor:
Gázláng.

Múzeum: Zárva.
Somogyi-könyvtár: Nyitva 9-től 7-lg
Egyetemi könyvtár: Nyitva 8—l-ig
HbnIgálatM gyógyszertáraik:

Apró Jenő: Kossuth Lajos-sugárul
50; Nyilassy A. örök. K Bokorné
Römai-kórul 20; Saigó Éva dr. K
Tichy B.: Mátyás-tér 4; Frankó Andor: Dugeiri«s-tér 1.
— Idő járásjelentés. Gyenge szél,
kevés felhő, száraz idő. Néhány
helyen reggeli köd1. A meleg jdő tovább tart.
— Az amerikai magyar segély-*
bizottság meghízottja
Szegeden,
llontó John, az amerikai magyar
segélybizoltság Jrad'dpesti képviselője pénteken látogatást telt Szegeden Varga Ferenc népjóléti mi<niszleri tanácsos kíséretében. Rontó
John meglátogatta hivatalában a
polgármestert és elismerését fejezte ki a magyar újjáépítés feleli,
amely véleménye szerint egyedülálló Európában.
— Üzemi bizottsági választások a
Ncmzcll Színháznál. Miulán a
Nemzeti Színház személyzete évről
évre változik, a Szakszervezeti Tanács ugy határozott, hogy évente
lartják az üzemi bizottsági választásokat a színháznál. A tanács képviseletében Szegedre érkezett Bán
'Ernő, aki a szombati választásokat
vezeti.
— Iratait lopták el. Juhász Bertalan makói egyetemi hallgató feljelentést tett a rendőrségen, hogy
Makóról Szegedre utazása közben
ellopták érettségi bizonyítványát,
egyetemi leckekönyvét, tanrendjét
lés egyéb iratait. A rendőrség keresi
a tettest.
— Az MKP Belv. II. pártszervezete Kárász-utca 6.,. szeptember
13-án este fél 9 órai kezdettel táncestélyt rendez. Mindenkit szeretettel vár a Vezetőség.
x A szegedll állami zenckonzervatórium, tekintettel a rendkívüli szám ú jelentkezőre, a felvételi vizsg á k idejét meghosszabbította, úgyhogy szeptember 13., 15., 16. és
17-éii tartanak délelőtt 9—12-ig és
délután 4—6-ig.
x Paplanok legsztíbbek készülnek Soósné paplanüzemébcn, Deák
Ferenc-utca 2.

A Koncert mesterbérletének első
szereplője: Sándor György, az Amerikába szakadt magyar zongora-;
művész már uton van Európa felé,
ahol Londonban és Bécsben hangversenyezik. Aubréy Pankey, a világhírű néger baritonista szintén
még októberben jön Szegedre. T:itjana Menolti, a milanói Scala világhjrü kdloratur énekesnője pedig
novemberben.
Még ^oha ilyen nagyarányú érdeklődés nem mutatkozott a bérletek iránt, mint ezidén, éppen
ezért a Koncert kéri a tavalyi bérlőket, hogy legkésőbben szeptember 15-ig nyilatkozzanak, hogy tavalyi helyeikre refléklálnak-e, mert
ez időpont után helyeiket ui, jelentkezőknek fogják átadni. Bérletek a
hét hangversenvre már 28 forinttól válthatók Koncert-nél, tel. 7-49.

D i s z b e m u t a í ó

a Gazdag

Cirkuszban

Tegnap .este tartotta megnyitó
előadását a Gazdag Cirkusz a Valéria-téren. A cirkusz h ü maradt
nevéhez, mert valóban
»gazd'ag«
műsorával j ó szórakozást nyújtott
a szépszámú közönségnek. A változatos műsorból kiemelkedtek .az
ördöngös ügyességű arab villámugrók. a két Pusztay excentrikusok, Brussini testvérek olasz lábzsonglőrök, a két és fél Martini
egyensulyozók, Dörmögő Dömötör
csodamedve, a gyermekek kedvence, Miss Pillár 12 máltai selyempincsi kutyájával. Gazdag igazgató
arab csodám énjével, Géza cilindcrhumoristá u i , bravurszámokkal.
Nagy sikert aratolt Jozei'in, a klaszszikus szépségű bal lerína Jvécses
táncával és Bocskai, az akrobatikus stepláilcos. A humorról Kellér, „Dénes és Moszká bohócok gondöskődtak.

NŐI ŐSZI KABÁTOK. KOSZTÜMÖK,
RUHÁK

óriási

választékban!

Hitelképes egyéneknek részletfizetési

x Kecsketenyésztő gazdák figyelmébe. Állami akció Keretén belül
saenenvölgyi anyakecskéket vásárolunk. Eladni szándékozók jelentkezzenek szeptember 28-ig a Szegedi Állattenyésztő Egyesületnél,
városi bérház. I. 14.
x Ma délben 12 órakor kezdődik
az Állam sorsjáték búzása. Mégkapható sorsjegy Pető-nél.
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A Magyar Hadifogoly Híradó
szerint az alábbi hadifoglyok útban vannak
Máramarosszigetről
Debrecen felé: Ábrahám János Szeged. Attila-utca 18, Baráti János
Szeged, Hétvezér-u. 43b,
Arany
Tóth Pál Hódmezővásárhely, Gál
János Csongrád'. Karakás József
Kistelek, Molnár Ferenc Kiskirályság 330.
Az alábbi hadifoglyok
üzenik,
hogy egészségesek és remélhetőleg
hamarosan ők is hazatérnek: Gcra
László Csongrád', Tanlos Sándor
Csongrád). Szilágyi László Szegei!
7212. Hegedűs Béla Szőreg .7307/8.
Kenderesi András Szőreg 7307/8.
<fr. Földes Gergely Kelebia, Csákv
István szds
Hódmezővásárhely,
Nagy István Gál Jánosnak FclsőköZpont, Tóth Márton Szőreg Bónai-u. 264, Simon Sándór Kiskúndórózsma, Oláh Jenő Szeged, Molnár
László
Hódmezővásárhely.
Barna Kálmán Kiskundorozsmn,
Kálmáp Mihály
Szcgpd
330/1.

Szegdán Dezső Szeged, Fülöház„
mozdony fel vigyázó iroda, Bijácsi
József 401/10, Bijácsi Józsefnó Szeged. Paprika-utca 20.
Foksániból útban vannak Debrecen felé: Kotrozó József Kevermes, Nagypáli László Dorozsma.,
Zsikai István Csanádápáca, Hevesi
János Szeged.. Farkas István Szeged1. Jenei Sándor Battonya, Vass
István Dorozsma, Sárközi Károly
Dorozsma, I.aczi István
Őszentiván.
HELYREIGAZÍTÁS.
Ama nyilatkozatunkat, bogy a Széchenyi és Korzó mozik a korábbi
kezdésre vonatkozó megállapodásunkat nem tartották be, helyreigazítjuk. Bennünket a Korzó mozi igazgatósága értesített, hogy
korábban
kezdünk s miután eddig minden megállapodás hármasban lóriént, a Korzó
információja alapján olybá vettük a
dolgot, hogy ez inost is közös ügy.
jMiulán a Széchenyi mozi ezt el nem
ismeri, mintahogy'ténylegesen -velünk
erről nem beszélt, tehát megállapodás be nem tartása a Széchenyi mozi.
részérői nem történt.

Belváros: mozi

Figyelmes kiszolgálás.

(gumi, alkatrész, gramofonok, lemezek

Rosman Szörwiegváí
közp. raktár
Kárász nlea 8.

GENA PRUSS énekel!
ZÁRÓRA REGGEL 4-KOR.
RAFFAY ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ.

a zongoránál.

írógépet, számológépet
vásárét — elad

Szőrmét?

Vasárnap 5 órai TEA

AHungária íerraszán
m i n d e n
e s t e
ViránV László
Asztalrende lés 5—93 alatt.

Szombat, 1947 szeptemfter 13.

Polgári árak.

irógépvállalat. Kelemen
. g (Royat-szálló épülete.)'

u
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JAZZ!

ERZSI S

cégnél,
SZÉCIIENYI-TÉR 17. SZkedvezményt adok.
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Mégis lesz N I L I . m é r k ő z é s
vasárnap

Hosszas tárgyalások után a pirosfekele vezetőknek sikerült a MOGÜBT
vezetőségével megállapodni, hogy az
aulósofe vasárnap leutazzanak Szegedre.
Az újszeged i SzAK-pályán fél 5,
órai kezdettel igv SzAK-MOGÜRT
NB I. mérkőzés lesz. Előtte valószinüleg I. osztályú atn a tört ki ji toki mér
kőzés fesz. A SzAK csapatában a
x A Jani k-vendí glőIn1 n (a víz- magvar ifjúsági válogatott Bakó hetoronynál) minden pénteken este lyeit Ludas véd, a csapat egyébként
kitűnő, bográcsban főzött balpap- változatlan.

x A Magyar-Szovjet Művelődés!
Társ.iság prosz nyelvű tanfolyamai
kedden, 16-án indulnak meg a tiszaparii fiu kereskedelmi középiskolában. Délután 6 órakor a haIjadók, 7 órakor a kezdők pontosan
megjelenjenek. Esetleges jelentkezőket még felveszünk.

rikás, sült bal különlegességek és
töpörtyűs turóscsusza. Szombatonként a világhírű marosvásárhelyi
módra készüli flekkén pecsenye és
vargabéles. Szept. 13-án, szombaton és 14-én, vasárnap Boldizsár
Kálmán 101. magyar nólát muzsikál; Telefon 4-68.

E r ö s i t a Szikra

MaDISz

A Szikra MaDISz jóképosségü csapata az u j bajnoki év végén szeretne
nz I. osztályba bekerülni. A vezetőségnek sikerült is négy u j játékossal megerősíteni az együttest Ménesi, a Rendőr SE középcsatára, G m f
az SzTK balösszekötője, J a c m ö , a
SzFIE kullancsa és Szalóki balsaélsr
beiratkozás Rudapestről jelent erősítést.

x Tánctanilós és
Somogyi telepen, a katolikus házMAI SPORTPROGRAM:
i ó ,
v a r r ó p é p , ban ma este 7-től. Pillich G. oki. Vasutas-stadion: Rendőr 11— Ba
— J A V Í T Á S O K JöTALLÁSSAL! tánctanár.
rátság II. osztályú bajnoki mérkőzés
Hiinvadi-lcr: SzTK öregfiuftÉ- Ki*
x Áramszünet Újszegeden szepC
R t . UTCA
kunfélegyházi TK öregfiúk! lwátságrtember 14-én reggel 6 órától dél- mérkőzése.
után 3 óráig a vezetéken történő
Megkezdődik a gép- és gyorsírás
javítási munkálatok miatt.
LEGÚJABB
tanfolyam a Dózsa Gyiirgv-nlra 2.
(Kultúrpalotánál) Dr." Rosenbergx Megnyílt Major Akós gyorsiróné féle gép- és gyorsíró iskoláés -gépirószak iskolájának 1917—48.
ban. Gép és gyorsírás, kenyeret ad.
iskolai éve. A nagyszámú érdeklőmeg érkeztek
désre való lekipteltel szeptember
15-én megnyitja az iskola második
tanfolyamát Szeged, Bocskai-u. 4.
sz. alatt gyorsírásból, 10-ujjas vakirásos gépírásból, magyar helyesDugonics-tér 11.
írásból, levelezésből. Délelőtti és
délutáni tanfolyamok. Október 7-én CSAVAZAST
megnyitja az iskola az ország első
titkárnőképző tanfolyamát. Kérjen és MAGTISZTITAST
i r o d a g é p V á l l a l a t , Szécbenyi-f#r» tájékoztatót. Iratkozzék be. Főig.:
vállalunk, csávázó port ciacMnU
Ttlcfoa f—«l.
997/1946—47.
RÓZSAMALOM, Kálvária-ut

E d
Parija

szeptember h ó 13-án, szombaton este
,8-kor Margit utca 24 sz. alatt tartja
szokott «Aneg-Sabbatját». Tárgy: !• Gondolatok az ünnepek előtt®. —
Előadó: «Slomo ben Jóna® Mindenkit
szeretettel és okvetlenül elvárunk. -A
.Vezetőség.

NAGY CSILLA művésznő. Szeged kédvcnce vendégfelléplével
szombaton és vasárnap este 21
órai kezdettel

D A L E S T
őzv. Szánlay Jánosné vendéglőjében, Tisza Lajos-kőrut 59. sz.

kalapmodelljeim

Írógépét, sfinntóögeptf
legmagasabb 5£2roio«.

Berkes Margit

Szenest

/

A magyar nemzet és tudomány

érdekében

sürgős segítségre van szüksége
A háború pusztításáról a felrobbantott vasúti Ilid környéke tanúskodik a legszembetűnőbbe]1..
Itt
pusztult el a gyermekklinika és azóta a legkeservesebb cigány életre
kárhoztatva folytatta
munkáját,
mig yégül egészen abba
kellelt
hagynia. A klinika orvoskára és
személyzete az egyetem különböző
osztályain dolgozik, vagy tanulmányi szabadságon várja a jószerencsét, hogy végre épülethez jusson.
— Nincs hely — panaszkodnak
az orvosok — , túlzsúfoltak a klinikái osztályok. Eddig legkecsegtetőbb ajánlatunk a női klinika szuterénhelyisége volt. Három és fél
milliót utalt ki az építésügyi minisztérium a helyreállítási munkákra, de csak 50.000 áll rendelkezésre az előkészületi munkálatokra. Talán tavaszra elkészül a
kisebbik épület.
— De mi lesz tavaszig? — kérdezem.
A doktor ur azonban nagyon bizakodó, sok reményt fűz a most
kinevezett, Amerikát járt profeszszor, dr. Wallner Károly munkájához. Közben léikcsen magyarázza a várható javulásokat. Szemem
szobája szürke, vakólatlan falára
téved. Észreveszi és elmosolyodik.
Erre is sor kerül talán egyszer —
mondja, dc mi szkeptikusok vagyunk és inkább
megkérdezzük
pontosan a gazdásági hivatalt, hová lett az újjáépítésre szánt öszszeg £s várható-e ujabb segítség.
Az egyetem mindössze 150 ezer
forintot kapott a kultusz- és építésügyi minisztériumtól, ez bizony
édeskevés volt. A vihar egyedül
103 ezer forintos kárt okozott. Erre a célra is csak 50 ezrei kaptak.
Kénytelenek saját javadalmaikból
pótolni a hiányokat, pedig yolna
annak is jócskán helye. Élelmezés,
ruha, kötszer, gyógyszer, vegyszer
beszerzése volna ennek az összegnek a rendeltetése. A hároméves
tervben és az őszi költségvetésben
van minden reményük.
— Mi a helyzet pillanatnyilag az
idegklinikán?
— Talán megmaradhatunk végre
a diagnosztika épületében — válaszolja a
sok burcolkodástól
elfásult Geréb Tibor adjunktus. —
Nagyon súlyos károkat szenvedtünk a sok költözködés miatt. Fölszerelésünk nagyrésze elkallódott.
— Persze — kérdezem naivan —
igy aztán nehéz tudományos munkát folytatni?
Egymásra mosolyognak.
— Tudományos,
kulalómunka
egyelőre még álomnak is tul szép.
Anyagi fedezet, vegyszerek, fölszerelés, nyugodt, biztos körülmények kellenének hozzá. De most
már ezt az épületet nem adjuk ki
a kezünkből, körömszakadtig ragaszkodunk hozzá.
— Mint a paraszt a földjéhez? —
kérdezem.
— Valahogy ugy, sőt még gyarapodni is szeretnénk, illetve egy nagyon súlyos nehézséget szerelnénk
megoldani. Az elmeosztály
még
mindig £ Pulc-utcában van, pedig
az orvostudománynak ez a két ága
szervesen összefügg. Nagyon meg-
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nehezíti a munkát ez a kétlaldság.
Másik nagy panasz: 90 beteg mellé
mindössze 7 ápoló áll rendelkezésre. Régen vár már orvoslásra
ez a probléma is. Aránytalanul
vannak elosztva az ápolónővérek.
A belklinikán pl. 27 nővér dolgozik. Ez a furcsa eloszlás a zűrzavaros időkben alakult ki igy, most
pedig m á r leállították a fölvételt.
— A legszárnyalóbb fantáziát is
meghaladja azonban a Pulc-utcai
elmeklinika. Korszerűtlen,
elhanyagolt é.pület, középkori járványkórházban érezzük magunkat,gongozatlan folyosók és kórtermek.
— Miért nem renoválják ezt az
épületet?
— Nincs értelme — felelik rezignáltán —, hiszen innen is mennünk
kell. A közkórház külön nernibetegoszlályt állit "föl itt. Hogy hol
lesz a következő állomásunk, azt
senki sem tud ja. Legideálisabb volna az idegklinikával közösen elhelyezkedni egy nagyobb épületben,
de ez utópisztikusnak
látszik . . .

klinikáinknak
A megoldásra váró feladatok közül egyik legfontosabb a gyakorló
orvosok fizetése. Nem beszélve arról, hogy a díjas gyakornokok is
egy elavult bürokratikus módszerrel minden évben újra és külön
vétetnek fel a költségvetésbe. Ezáltal löbbhónapos késéssel kapják
kézhez a fizetésüket, itt van a díjtalan gyakornokok kérdése, akik
végeredményben gyógyító és tudományos munkál végeznek és akik
ezért semmiféle honoráriumot nem
kapnak. A demokrácia minden jól
elvégzett munkát jutalmaz. Ennek
szellemében kérünk1
intézkedést.
Azonkivül sürgősen ki kell bővíteni az ápolószemélyzetet legalább
2—2 fővel.
Most tehát egyszer a klinikáknak kell sürgős orvoslást nyújtani. Semmiképpen sem nyugodhatunk belé abba,, hogy a tudományos munka és a gyógyítás ilyen
károkat szenvedjen jóakarattal és
utánajárással elintézhető nehézségek miatt.
F. Zs.

Villamos elé dobta magát
egy ismeretlen térfi
Felismerhetetlenül

összeroncsolt
a

Péntek délelőtt negyed tízkor velőtrázó sikoltásra rohantak össze
a járókelők a Tisza-szálloda előtt.
Csikorog a villamosfék. Szinte
szempillantásra megáll a 73-as kocsi, de hiába minden erőfeszítés,
maga alá gyűrte összeroncsolt áldozatát.
Gyürölt-rongyojC báránybéléses
mikádó télikabátban, újszerű kalapban, feketecsikos
öltönyben,
magábamélyedvc haladt egy 180
centi magasságú szélesvállu, nninkáskinézésü férfi a Tisza-szálló
előtt. Egy feketefoltos fehér kutya
ugrándözta körül. Messziről villamos csenget, a férfi lehajol,, megsimogatja kutyáját, talán egyetlen
hozzátartozóját. A kutya szűköl,
mintha megérezte volna gazdája sötét szándékát. A villamos a közelbe
ér, a férfi hirtelen ledobja kabátját. kalapját a Tisza-szálló rácsaira, berohan a sínek közé, szemeit
eltakarja s hasravágődik az egy
méterre csengető villamos előtt.
— Láttuk, mikor ledobta kabátját — meséli Pintér József ellenőr,
aki éppen a kocsivezető mellett, a
perronon tartózkodott — , dé pillanatok alatt történt a tragédia,
hiába fékezett Szabó János Pál kocsivezető. Az öngyilkos meg ge
mükkant, borzasztó érzés volt fentről látni. Azt se tudtam, fiu vagyok-e vagy léány a borzasztó érzéstől. Hisz meg §zerettük volna
menteni, de nem tehettünk semmit.
Szegény kocsivezető olyan idegmegrázkódtatáson ment keresztül,
hogy le kellett váltani mára.
Közben megérkeztek a mentők,
akik dolgavégezetlenül
távoztak,
Ide már hullakocsi kellett. Jöttek
a tűzoltók, felemelték! a kocsit s kihúzták a felmérhetetlenül össze-
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roncsolt áldOzatot. Fejét szabályszerűen leskalpolta a motorház. A
kutya ott szűköl mellette, hiába
zavarják, nem tágít.
Az utca megélénkül, mindenki
magyaráz: »én láttam, mikor ugrott?, »láttam előre, hogy öngyilkos akar lenni«, mindenki "látott,
vagy hallott valamit. Csak egyet
nem tudnak megállapítani. Miért
dobta el magától fiatal életét az
ismeretlen öngyilkos? Egy rendőr mintha felismerné, csütörtök
délután beszámíthatatlanul ittasnak
látta, biztos búcsúzott az élettől,
igy készült a halálba.
Búcsúlevelet senkinek nem irt,
ismertetőjele csupán két arany
szemfog, metszőfogai porcellánból
készültek, kalapja Rakity Mátyás
bácsalmási kalaposmester készítménye, zsebkendőjében T. A. monogram. Zsebében két kulcsot talállak, vértől ázott pullovere feliér
volt.
Megjött a kocsi, a holttestet óvatosan beemelték, a tömeg lassankint szétszéledt. Nem volt, aki megsirassa az ismeretlen tragédiáját.
Délben már közömbösen beszélték
az arrajáróknak, mitől piros az
aszfalt.
Csupán egy feketefoltos fehér
kutya szűkölt keservesen a sínek
mentén...

Újjáépítik

PELLENGÉR
A

reakció' egy pillanatra
sem
nyugszik és a maga résziéről
mindent elkövet, hogy a békés dolgozókat
állandó
nyugtalanságban
tartsa. Igy a száraztésztagyárak üzembehelyezéséért indított akció irányában í s bizalmatlanságot igyekszik kelteni. Városszerte azt a hírt terjesztik, hogy a fogyasztók nem kapnak
lisztet, hanem makarónit. Feleslegesnek tartjuk megjegyezni — tegnapi
híradásunk után
, mennyire csak
Zavarlkeltés ez a híradás.

B

alogh
páter szegedi
szócsöve,
melyről az olvasók megtévesztése
érdekében lekerült a páter
neve,
mint nchi j ó cégér, tudatosan igyekszik kereskedőinkben a demokrácia
irányában ellenérzést kelteni. A Szegcdi Ilirlap is leközölte a burgonyáéi látás zavartalansága érdekében hozott rendelkezést. A híradás c í m é ü l
azonban ;>A kereskedelmet kizárták
a burgonyaszállibásból« rímet adta.
A szövegben azután szóról szóra meghazudtolja a rímet. Egyet azonban
elért, hogy a kereskedőkben oktalanul felébresztette a gyanút. Ezt ugfl
hívják: rémhírterjesztés, ami üldözendő cselekmény. Csak kibújik, lia
nem ís a szög, de a páter in trikója
a demokrácia ellen.

Biztos ur engedjen el,
megfizetek érte
Kovács Antal csengelei lakos a járdán kerékpározott. Észrevette
egy
rendőr és a figyelmeztetés után igazoltatta. Személyi adatait nem tudta
kellőképpen igazolni, elő kellett állítani a rendőrségre. Kovács az uton
könyörgésre fogta a dolgot: >Biztos
ur, engedjen ei, megfizetek érte. —
mondotta.
Ezekután
természetesen
nemcsak a kerékpározásért, hanem
a vesztegetés kísérletéért is eljárás
indul ellene.

Alkalmi

vfifebő*

Ezüst tálcák,
eszközök

szármázd

cukordoboz,

evő-

meglepő ofcsó árban
14 karátos arany karika-jegygyűrűk minden súlyban.

FISCHER
ékszerész, Szeged, Klauzál-tér 3.

VIGAIJó TERMEIDEN TÁNC!
Békebeli vacsorák. Társas és családi összejövetelek. — Hangulati
1
reggel 4-ig.

Uj
nyílik

tánciskola

szepi. 14-én 8 órai

kezdettel

ö s s z t á n c
keretében Kálvária u. 41. sz. alatt.
Minden csütörtökön és vasárnap zeneest. Tanfolyam kezdete szept. 30-án.
B. Rózsa Lili oki. tánctanító.

a

A Lánchíd újjáépítése érdekében
országos akció indult, amelynek sikere érdekében Dénes Ijpó polgármester a következő felhívást bocsátotta ki a város polgáraihoz.
1949 november 20-án lesz 100 éve,
liogy a budapesti Lánchidat, Széchenyi reformtörekvéseinek
e
legnagyobb technikai alkotását átadták a
forgalomnaK. A hid annakidején nemcsak Pest és Buda tényleges egyesítését jelentette, hanem mindvégig
megmaradt, az egész világ szakértőinek véleménye szerint, a világ egyik
legszebb hídjának.

varos és az öt nagy vidéki város
társadalmának segítségével gondol fedezni. Budapest, Debrecen, Miskolc
és Szombathely szeptemlier 15-én és
16-án, Szeged és Pécs 20-án és 21-én
rendezi meg a gyűjtési akciót

MEGHÍVÓ
Délvidéki Bőripari Beszerző.
Termelő és Éri ékesítő SzövetV á s á r © l J o n
a
kezet folyó évi
szeptember
21-én,. vasárnap délelőtt 9 órakor az ipartestületben
tartja
alakuló közgyűléséi,
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszmelyre a részjegyzőket tiszteCipőüzlet: Gallasz Lajos, Kakas Dávid, Sl.ein Klára, Szánlhó-cipő. ter. tudatában a »Nemzet hidja« törlettel meghívják.
Alapilók.
Bőröndös: Kósa "bőröndház, Szekszárdy bőröndös. Cukorka, csokoládé: ténelmi és érzelmi jelentőségének, a
Slühmer, Szent István. Bijouteri: Székely Imre. Drogéria: Segesváry,
Vajda Imre és Társa- Divatáru: Fischer ós Pártos, Haas Fülöp és Fia,
Káldor J., és Társa. Élelmiszer, fűszer ós csemege: Kurzweil Testvérek, Meinl Gyula Rt., Pankotai Jenő, Vinkelics Irén. Ékszerész és
•rás: Csury Ferenc, Laczkó Józsefné, Tóth József. Női kalap: Erzsébet kalap, Harsányiné kalap és ruha. Szőrme: Rosman Testvérek.
Fényképész: Rutkai foto. Könyv- és papír: Bartos Lipót,
«Szikra»,
Szent István Társulat. Thália. Függöny, szőnyeg: Varga szőnyegház!.
Linóleum: Haas Fülöp és fia. Linóleum Ipar. Fűző, kötszer: Pauhisz Jenő. Optika: Oplifo, Okulárium. Illatszer: Dr: Horváth Tibor,
Szövet, bélésáru, vászon: Szántó és Megyeri, Tabár Péter. Villamosság
rádió: Doutsch Albert, Rosner József "

VÁRJA ÖNT DUS RAKTÁRRAL!
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100 éves forduló napjára, tehát 1949
november 20-ára tűzte ki az újjá- Száraz
J^. £ | Z
£ 1
I
építendő hid Újból való forgalombahelyezését. A Láncliid helyreállítása
la. jugoszláviai
nemcsak a főváros, hanem az egész
ország újjáépítésének szimbólumát jehasáb-tüzifa
lentené, Az átépítés hajszálra á felrobbantás előtti, tehát az eredeti alismét kaphaló
kotás minden hagyományos és művészi szépségét megőrző
alakjában
o
o
o
n
történik.
A költségek kereken 30
fatelepeken: Moszkvai (BerBni)m i l l i ó forintra becsülhetők, amely
kórut 33 és vasasszentpéler-»tca
összeget a kormányzat részben a Jő4. - Teteüon: »20.
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Szalud párfcuptf:
S.vmihatint, 13-án:
Do.rozsmn d ó l u t i u T óra-: Ladányi
Benedek.
Seőreg délután 7 óra: Komócsin
Zoltán.
HVÉ délután 1 óra: dr. Gál Tivadar.
Ujszegedi ládagvár délután 3 óra:
Simovils Mihály.
Kecskóstelep délután 7 óra: dr.
Judiik Ferenc.
Józseftelep délután 7 óra: Mosonyi
György.
RösTke délután 7 óra:
Szilágy
András.
Hétfőn, 15-én:
Postások dóluláu 5 óra: Kóvi Béla.
Wtnler-kefcgyár délután fél S ó r a :
íd. Komócsin Miliály.

l elbivás a falu,járókhoz. Az MKP
Del város I , Alsóváros ós a konzervgyári falu járókat felkérem, lio^y vasárnap ijeggeí 7 órára a Belváros
í-ivél ponti' m gyülekezzenek a szőr«vgi falujárásra. Hálásé Béla falujárófojeltta.
Hétfőn. szeptember 15-én délután
6 érakor pártnapi előadók értekezlete
Arany János-utca 2 szám alatt. Megjelenés kötelező.

Szaftazeruezeti

híre*-

Felhívjuk a Szakszervezeti Iskolát
Végzetlek Szövetségének tagjait, hogy
tagsági könyvükért, valamint az esedékes tagdijak befizetéséért jelenjenek niég a szakszervezeti titkárságon. Egyben felszólítjuk a tagokat,
Eogy akik az egyhónapos iskola füzetnnyagát, valamint nz I., II., III. iskolát
végzettek csoportképeit megrendelni
óhajtják, jelentkezzenek szintén a titkári irodán.
Felhívjuk Szeged sportkedvelő társadalmát, hogy szeptember 15-én, hétlőn délután 4 órai kezdettel a Hunyadi-téri sporttelepen az édesipari
munkások ós a vendéglálóipari munkások nagy futballmérkőzése
lesz.
Belépőjegyek, amelyek egyben sorsjegyek is, 1.50 Ft-os árban kaphatók
ti Jégkunyhó és Bartlia cukrászdában. Kisorsolásra kerül három torta
Ós 3 üveg konyak a közönség között.
Mindenki! szeretettel vár a rendeződég.
A Malomipari Munkások Szakszervezete szeptember 14-én, vasárnap
délelőtt 9 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
A Földmunkások
Szakszervezete
szeptemlier 14-én, vasárnap délelőtt
'11 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A Szállítómunkások Szakszervezete
szeptember 14-én, vasárnap délelőtt
9 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban budapesti élőadóval.
A Ruházati Munkások . Szakszerve«ete szeptember 15-én, hétfőn délután 5 órakor vezetőségi ülést tart
n szakszervezeti székházban.
A "Vasmunkások
Szakszervezete
szeptember 15-én. hétfőn délután fél
6 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházbon.
Szeged thj. város polgármestere.
VI ü. o. Városháza I. em. 4.
Telefon: Város 79.
24.200/1947. VI. sz.
Hirdetmény.
A 41.000/1944. K. K. M. sz. rendelet 6. § rónak 1. bekezdése alapj án
leözhirré teszem, hogy Berényi Sándor Szeged, Zrínyi-utca 2. szám alatti
lakos é s z é r e 24.200/1947. sz. a. telephelyről űzött géperejű bérkocsivállalatra 1952. évi október l-ig terjedő hatállyal engedélyokiratot adtam
Szeged, 1947. évi szeptemlier 4.
A polgármester megbízásából:
Dr) Baráti t. tanácsnok.
Angol nyelvtanfolyamok kezdődnek „15-én délután 4—5-ig kezdőknek; 5—6-ig haladóknak — a

Klauzál

gimnáziumban.
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Szappank'oszlás. A város belterületén lakóik szeptember kenvórjegyének 1. sz.. az ellátatlanok kenyérjegyének (', jelű jegyére 25 dkg.
a Vaiéría.fé en ina, szombaton este
szappan vásárolható. Kereskedők (ki8 órai Kezdettel nagv d í s z e l ő a d á s
zárólag a város belterületén lakók)
szeptember 20-ig előre beszedett és
Idomított medvék, kirfyák és lovak stb 5 világrészt bejárt leül- és
24-ig elszámolt jegyekre kapnak k*ibelföldi, arab és néger árlisták! Világvárosi miisor! Vasátnao és
ünnepnapokon két előadás: d. u. 4. és 8-kor, he'tközaap este 8 órakor kezdődik. utalásl. A szappan ára kg.-kint 7.20
forint.

CIRKUSZ

M E G H Í V Á S . .A Szeged és Vidéke 10. Esetleges indítványok. — 1947.
Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szö- évi január 1-én a. tagok száma: 759,
vetkezet 1947 szeptember 21-én dél- üzletrészeinek
száma
pedig: 4432
előtt 11 órakor a Tisza Lajos-körutvolt: az utolsó zárszámadás készítése,
34. szám alatti
irodahelyiségében azaz: 1943 december 31. óta 1946
évi rendes közgyűlést tart. amelyre december 31-ig eltelt idej^zak folyaa tagokat az alapszabály 24. §-a ér- mán jiqlépetl 12 tag 440 üzletrészteim ében meghívj a.
N a p i r e n d : szel, kilépett 8 tag 71 üzletrész1. Az igazgatóság jelentése az 1943 ,'szel, a visszafizetett üzletrészek száma
december 31-tői 1946 december 31-ig pedig — volt. — A felügyelőbizottság
eltelt időszakról 'és a megnyitó fo- által megvizsgált megnyitó forinlniérrintmórlegröl. 2. A felügyelőbizottság Ieget a 'bolthelyiségben kifüggesztetjelentése. 3. A Hangya Központ szak- tük és mindenki által megtekinthető.
értői jelentésének ismertetése a fo-Kelt Szeged, 1947 szeptember 12-én.
rintmérlegről. 4. A forintmérleg megAz Igazgatóság.
állapítása és a felmentvény megadása.
5. Határozathozatal a tisztavagyon feloszlásáról. 6. Az üzletrész forint névértékének, a tagok felelősségének, az
JUTÓT®
üzlelrészlőke forintösszegénei; és ebből az egyes tagokat megillető részesedésnek megállapítása. 7. Határozathozatal a szövetkezeti tag kiválása esetén az üzletrészek visszafizetésének elhalasztásáról az 1790/1947.
autóM. E. rendelet 45. §-a értelmében.
8. Határozathozatal a hányad-üzletrészaR skoia
szeknek teljes névértékű üzletrésszé
való kiegészítése tárgyában.
9. Az
vizsgáztat felelősség mellett
alapszabályok .12. §-ának megváltoztranély,
teher
és motorkerékpárra
tatása az üzletrészek u j foriht névSZEGED, TÁBOR UTCA 2.
értékének megállapítása
tárgyában.
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RÁKÓCZI TÉR.

Liszt- és Ituzadarakiosztás. A «*cplemberi éleimiszerjegy Liszt 1., 2.
szelvényére 30—30' djkg4
Iisztváltószelvényeire szelvényenkint 3 dkg., az
összes egyhavi lisztszelvényekre 1.20
kg. finomliszt vásárolható. A csecsemők részére kiosztott
szeptemberi
lisztpótjegy Liszt I. 4. IV. jelű szelvényérc szelvényenkint 30 dkg öszszesen 1.20 kg. búzadara vásárolható.
Kereskedők szeptember 20-ig előre
beszedett és szeptember 24-ig elszámolt jegyekre kapnak kiutalást. Kiskereskedők utalványaikat szeptember
27-ig kötelesek bármelyik' liszt nagykereskedőnél megrendelés végett leadni. A finomliszt és Imzadára ára
kg.-kint 1.40 Ft.

Talpalás! utalványok kiosztása. NŐí,
férfi- és gyermekcipőtalpalási utalványok a közellátási ügyosztály jegykezelő körzeteinél igényelhetők.

i z Alffild legnagyobb táblaüveg
és ü v e g á r u nagykereskedés,
üvegezést
vállalat

Körösi Géza

Mérev n . I .

Telefon: 5-17

APRÓHIRDETÉSEK.
JÓKARBAN levő férfiszabó-varrőgép, BITTOROZOTT utcai szoba szeptemvalamint kis aszlalsparherdl jutányo- ber 15-re kiadó. Makai-ulca 1/b.
sán eladó. Szűcs Sándor zsinegkeres- EGYSZOBÁS belvárosi összkomfortos
kedés, Bajcsy-Zsilinszky-utca 22.
iaká som elcserélném kél- vagy háPOLOSKAIRTÁST cyángázzaí garanBORTERMELŐK figyelem! Huszonöt romszobásra. Cim a kiadóban.
ciával végez a Cyán Vállalat, Kálváalig használt, vörösfenyőből készült UTCAI háromszobás komfortos Jakária-utca 30.
3—8 hektoliteres kád eladó. ÉrdekBÖRKABÁTFESTÉST, javítást válla- lődni 2 és 4 óra között: Margit-utca som elcserélném kétszobásért. Vitézutca 15., földszint 1.
lok. Gábor Iraréné, öthatom u. l b .
9; magasföldszint.
FÉRFIFEHÉRNEMŰT és női felsőruEGY jó állapoLban levő cserépkályha
hákat legolcsóbban vállalok. HázakK Ü L Ö N F É L É K
jutányosán eladó. Teleki-utca 18.
hoz is megyek, özv. Farkas Józsefnó,
J ó rugózásu dívány, kredenc, ,nagy
Tavasz-ulca 5.
szabólükör és három matrac jutányo- LIBAHÚS, aprólék, zsír, felvágottak.
AUT6, motor és kerékpárgumi iavi- sán eladó. Petőfi Sándor-sugárul 37/a., Községi-kenyér, élelmiszer
legjobb,
tás garanciával. Solti garage. Kálvá- az udvarban jobbra.
legolcsóbb az Ungár Eléírni szer csarria u. 9. (Telefon: 447.
KITŰNŐ hegedűk: háromnegyedesek nokban, Mikszáth Kálmán-utca 1.
CSIZMÁT, bürgerit és cipőt csak Var- és négynegyedesek, Madonna-kép el- ÁLLAMI, városi tisztviselők, tanárok,
adók. Farkas, Pulc-utca 2.
gánál, Dugonics-tér.
tanítók, ügyvédek, mérnökök, orvo50 kétméteres léc, 4 négyméteres he- sok, postások, vasutasok, gazdálkoÉLETIIÜ müfogak, fogtömés, foghúdók, vendéglősök, önálló kereskedők,
zás felelősséggel, olcsó árban. Rácz veder eladó, ös^-utca 21/b.
Géza fogász, Mikszáth Iíálmán-utca. K E R E S E K : barokk íróasztalt, szek- iparosok nősülnének. Bővebben inforrényt, asztalt, fotőlyöket, j ó állapot- mál I'app Szeged, Zerge-utca 13., váMINDENES fözőnő 9—2-ig azonnalra ban stylbutort, nem ujat. Eladó: egy Iaszbólyegért.
felvételik. Boeskay-utca 10.
kis vaskályha és egy férfitélikabát. FÜSZERÜZLET j ó helyen, házzal
E L H E L Y E Z K E D N E fiatal h ő gyakor- Érd. Slühmernél.
együtt eladó. Tátra-tér 3., Eodortelep.
lattal női szabászatban (házivarrónó- GYERMEKSZÉKET, kinyilhalót jó'kar- MENYASSZONYI
ruhám
kölcsönnek is) vagy bármilyen munkát vál- ban vennék. Ilirschl Testvérek, Tisza adom. Tisza Lgjos-körut 44., I . 3.
latok. Jelige > Megbizható«.
HEGEDŰK nagy választékban Steiner
Lajos-körut 73.
RENDES fiatal n ő ajánlkozik dél- ORVOSI uj Hanna ai gyógy-kvarclámpa hangszerüzemben, Kelemen-utca 7.
BÉLISTÁZOTT tisztviselők,
katonautánra gyermek mellé vagy háztar- eladó. Bocskay-utea l/a., fldsz. 4.
tásba. Jelige Rendes*.
1200 u j vályog eladó. Rókusi fekole- tisztek. 50 éven felüliek, lei vágyik
nyugodt otthonra kereskcdöcsaládba
23 EVÉS géplakalossegéd állást ke- földek '235. Puskás-utca végén.
való benősülés által? Az irjon "Leheres a szakmában. Cím: Szeged, Zri- EGY 8 hónapos malac eladó. Korona- tőleg magasabb barna« jeligére a kiutca .20., házmesternél.
nyi-utca 3., házfelügyelőnél.
adóhivatalba.
LUCZA kelmefestő és vegytiszlitó vál- MEGBÍZÓIM részére keresek szincs KISEBB és nagyobb boroshonlókat
lalat: Rákóczi-tér, Klebelsberg-lér és és fehér ágynemüdamasztokat, u j ab- bériuradnék borért. Engi Imre, Déliroszgarniturákat, ágynemüeket. Vő- báb-utca 40/b.
Kazinczv-utca.
ÓCSKA kalapját ne dobja el. Mencz félybolt, Klauzál-tér 9.
HA sok malacot akar, erős yorkkalapos ujjá festi és formázza. Du- MÁRKÁS aquarcll nagy
vadászkép shirei jjcannaí bugatlasson. Enginél,
gojiics-lér 2(»Hajnali szarvasbőgés«)
jutányosán Délibííb-utca 40/b.
eladó. Ballhyány-ulca 4., trafik.
ROTRART önborotvapenge 1.30, GiGYÖNYÖRŰ szép két antik márkás lelto 1.60, Bajnok —.20, Allegro penD AS-V É T E L
japánszines váza jutányosán eladó. gefenő —.89. Fráter műköszörűs, MikÚjszeged, Fürj-utca 20.
száth Kálmán-utca 5.
SZILLÉRI sug. 56. számú magánház
eladó. Azonnal "beköltözhető. Érd. Üs- TŰZHELYEK és kannák e l a d ® . - GYORSÍRÁST, gépírást a Major szakZászló-utca 8/a.
tökös u. 4.
iskolában tanuljon. Bocskay-utca 4.
HASZNÁLT férfi barna és szürke ELADÓ: dívány, nagy tükör asztallal, Beírás a szeptemlier 17-i tanfoöltöny olcsón eladó. Szabó A., Kál vaságy sodronnyal, éjjeliszekrény, há- lyamra egész nap. Prospektus.
és belsőgumik
rom matrac, párna. Petőfi Sándor- KERÉKPÁRKŰLSÖvária-utca 9., I . em.
érkeztek leszállított árban. Uj kerékBÉLYEGGYÜJTEMÉNYT,
tömegbé- sugárut 37/a.
lyeget veszek. Árjegyzék a kirakatban. MAGÁNHÁZAT a belváros közelélien párok és ragasztó eladása. Vidra-utcai
kerékpárosnál.
Falus bélyegüzlet, Iskola-utca 29, Fo- keresek. Jelige >Itp.<
gadalmi-templomnál.
FÉRITKERÉKPÁR eladó. Somogyi-u.
BORBARÁTOK készítése mérték otán, 24., fényképész.
Felelős szerkesztő:
bőrkabátok javítása, alakitása pulii SZÜRÖKÁI), 17 hektoliteres, tiszta,
DR. FERENCZ LÁSZLÓ,
tással és vízhatlan festéssel szaksze- 2 collos löigyfadongákkal otadó MaFelelős kiadó: KONCZ LÁSZL&
rűen készül Csordás bőrruhakészitő- kón, Eötvös-utca 18.
mesternél, Szent Miklós-utca 7., fel- ELADÓ sürgősen egy 200 kbc. DKWKiadja:
L
sővárosi templom mögött.
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
motorkerékpár olcsó áron.
LovanRÁDIÓCSÖVEKET (külföldit is), ráSzerkesztőség: Jókai-utca '4.
vendéglő, Károlyi-utca 4.
diókat átveszek. Rádiók részletre 12C
Telefon: 493 és 103, nyomdal um>Ft-tól. Alkatrészek amatőröknek filkesztőség este 8 órától: 673
lérekért. Amatőrbolt, Dáni-utca.
L AK A S
Kiadóhivatal: Kárász-utca fi.
HASZNÁLT, j ó állapotban levő fürdőikádat és fürdőkályhát vennék. — BÚTOROZOTT szoba kiadó esetleg
TELEFON: 325.
A pá th y-ko I lég i u m, Róka-u 3.
* koszttal. Dugonics-tér 11., I . 1.
A HÍRLAPKIADÓ KFT NYOSAMCi
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