
proletárjai egyesültetek]! 

Letartóztatták az eisö szeged' rámhirterjesztőt 

Mérséklik az aszálvkárosuitak 
beszalgáliatásáf 

Mit szólnak a Pleitleristák 
szökéséhez 
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Ujabb szovjet javaslat Palesztina ügyében 

Az Egyesült Nemzetek szer-
vezete folytatja tanácskozá-
sait. A politikai bizottság előtt 
az uj tagok felvételéről folyt 
a vita. Ezután a spanyol kér-
dés vetődött fel. A tanácsta-
gok nem voltak elkészülve a 
vitára s ezért a tárgyat le-
vett® a napirendről. A Pa-J 

leszljna albizottság is folytat-
ta íjuikődését. A szovjet kikül-
dött uj javaslatot terjesztett 
elő, mely szerint a brit man-
dátumot 1918 május 1-én szün-
tessék meg, a katonaságot von-
ják ki. Amig Palesztinát zsi-
dó és arab részre osztják. Pa-
lesztinát a kisországokbót ki-

Bevezetik © pontrendszert 
i e x f i l e l l á í á o b a n 

A, t extilelosztás körül véget-
nem érő panaszok hangzottak 
éljugy a nagyközönség, mint a 
kereskedők "részéről. Buda-
pesti lap jelentés szerint a Gaz-
dasági Főtanács ugy határo-
zott, hogy a kérdést véglege-
sen és az érdekeltek megelé-
gedésére oldja meg. 

Az érdekvédelmi szerveze-
tek és a szaktanács több meg-
oldási módot terjesztett élő. 
A Gazdasági Főtanács foglal-

kozott az előterjesztésekkel és 
értesülésünk szerint arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy 
csak pontrendszer bevezeté-
sével. lehet megoldani meg-
nyugtatóan a textilellátás kér-
déséi:. 

A pontrendszer alapján tör-
ténő textilellátás kérdése a 
szerdái Gazdasági Főtanács 
elé kerül és előreláthatóan 
már a'közeljövőben életbelép-
tetik. 

!@?áfifei 30J9Ö forintos visszaéltet 
Mailek fe! a konváifkerfflefnél 

Az Orley Zoltán állal »sze.r-
'vezeth szegedi honvédkerület 
»demokratiki's« személyzetéről 
nap-nap után ujabb botrányok' 
és visszaélések derülnék ki. 

Ángyai Béla, aki a lion vőd-
kendet gazdasági osztályán dol-
gozott, az ujszegedi lőtér vas-
berendezését adla el. A lőtér 
vasberendezése számszerint tiz 
darabból állt, amelyet Angyal 
Béla darabon kint háromezer fo-
rintért adod el. Ezzel szemben 

a pénztárkönyvben mint: eladott 
ócskavasat tüntette feí és jelen-
téktelen összeget bevételezett, 
mint az ócskavas árát. 

A honvédkerület Jíörüi kipat-
tant visszaélésekkel kapcsolat-
ban a közvéleményt az érdekli, 
hogy a súlyosan terhelő hiva-
talos nyilatkozat ulán Orley Zol 
tán. aki különben is büntető 
paragrafuson alapján ment nyug-
díjba, meddig kap még nemzeti 
ajándékot nyugdíj Tonnájában? 

Még e héten kisorsolják 
a szegedi mmnkásbirákat 

A munkásbiFóságok meg-
szervezése folyamaiban van. 
Mint jelentettük, az igazság-
úgy miniszter kijelölte á mim-
kásbsróságok szakbíróit. A 
Szakszervezeti Tanács niost 
nagy ütemben dolgozza fel az 
egyes üzemekből beérkezett 
ran n kásbi ró jelel tek névsorát. 
'Az"érvényes jegyzekekot felül-
vizsgálás után felterjesztik az 
ígstóságüg ymIni sztér) umöi s az 
első t árgyal ásol; inunkásbi-
ráit a legrövidebb időn belül 
kisorsolják. 

Szedetlen a Magyar Kender 

Len- és Jutaipar, valamint 
a Szegedi Kcnderíonőgyár 
üzemi bizottságai is ősszc-
állitották a ifiunkásb'róje-
lölíck névsorát. Az ujsze-
gedi gyárból 15, a szegedi 
gyárból 9 név szerepel a 
listán. 
A szegedi szakszervezeti tit-

kárság' még a mai nap folya-
mán felterjeszti a "jelölteket 
a Szakszervezeti Tanácshoz, 
úgyhogy remény van arra, 
hogy a szegedi mimkásbárák 
kiisorsoláSa is a hét végéig 
megtörténik. 

1 a-Uglönitélő bíróság ma folytatja 
Hekus Qöuci tárgyalását 

Kedden reggel az érdek-
lődők százai jeleutek meg! Mé-
száros István borbélysegéd, az 
alvilágban »Hekus Dönci« né-
ven ismert rablógyilkos tárt 
gyutasán Hcküs Döncit a fog-
házból hat fogházőr kísérte, 
kézéin, lábain súlyos bilin-
csek voltak és két fogházőr 
támogatta. Az elnök kérdésére 
részben beismerte bűnössé-

géi. Beismerte a Párisi Nagy-
áruházban elkövetett gyilkos-
ságot, de tagadta a rendőr-
gyilkosságot. ' Vallomása so-
rán ellentmondásokba keve-
redett. ezért a. rögtönitclőbi-
róság helyszíni tárgyalást ren-
delt él, amit szerdán fogana-
tosítanak. Igy ítéletre is csak 
S szerdán, á késő déli órákban 
! kérül sor. 

jelölt tanács igazgassa. 
A javaslathoz az Egyesűit 

Államok iis hozzájárultak. 
Angol hsresh'cdelmi 

küldöttség Moszkvában 
A külügy miniszterhelyette-

sek bizonyos megegyezésre ju-
tottak a november" 25-i érte-
kezlet tárgysorozatában. Elő-
ször az osztrák, majd a né-
met kérdéssel foglalkoznak. A 
német békeszerződés részle-
tedre vonatkozólag most a 
szovjet javaslatot" tárgyalják. 
A többi" n agyhalalom áll üs-
pontja később kerül sorra. 
Londoni értesülések szerint 
angol kereskedelmi küldött-
ség utazik Moszkvába. Nagy-
britannia nem bizik a Mar-
shalTtervben és minden erő-
vel kelet felé fordul. Bejelen-
tették, hogy Romániába fagaz-
dasági küldöttség utazik. 
Az USA hadjárata 

a kommunisták ellen 
Az 'Egyesült Államok bel-

politikájában; a" [kommunista 
kérdés áll előtérben. Moszk-
vai jelentés szerint az igaz-
ságügymirdsztériumi tömeges 
kommunist a le tar lózt a tá sok at 
készít elö, hogy megfelelő lég-
kört 'teremtsen a "Marshnll 
terv kongresszusi tárgyalásá-
höz. Az amerikai kommunista 
párt már előre tiltakozik az 
alkotmányellenes és' terrorisz-
tikus lépések ellen. Egyébkén! 
a párt levelet in.y'zetl. a tör-
vényhoziis tagjaihoz és lüjc-
Ientette, Iny.v a 'Marshall-terv 
reakciós, militarista. Helye-
sebb volna inkább tízmilliárd 
dollárt az UNO szervezeté-
nek átadni, hogy az támogas-
sa Európát. 

Lemondott a francia 
bányák igazgatója 

A francia állami kezelésbe 
veit széübányák kommunista 
vezérigazgató j a lemopdott, 
mert "nem akarja fedezni a 
francia, gazdasági és politikai 
függetlenségnek elkótyavciyé-
lését Ramadier álla1. 

A francia kommunista párt 
kútnak a köztársasági, védő-
vezetcsével egymásután ala-
bizottságok városokban, fái-
vakban, ü dinekben, kerüle-
tekben. A koramuaLsiákon ki-
vül szocialisták, katolikusok 
es egyéb pártokhoz tartózó 
dolgozók is részt vesznek avé-
dőhizottságökban. Az a cél-
juk. liogy" megvédjék az or-
szág függetlenségét áz ame-
rikaiak gyarmatosilp politiká-
jával szemben. 

ESiíéHék M z n i u 1 
A bukaresti katonai tör-

vényszék "kedden este hirde-
tett Ítéletet a romániai össze-
esküvés .perben. A katonai 
törvényszék Maniu Gyulát 
életfogytiglani kényszermun-
kára "ítélte, tekintettel azon-
ban a Vádlott 75 éves korára, 
a kényszermunkát életfogytig-
lani súlyos börtönre változ-
tatta. 

Szeged, 1947 uov. 
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A L'Jnbansigeauí párizsi lap moszkvai tudósítója kedden 
azt irja, hogy a Szovjetunió június 15-én délelőtt 10 órakor 
dobta ' - - - . -le az első atombombáját Szibéria egy elkülönített rí 

szakértökj akik tanúi voltak a robbanásnak, junius végén tér-
tek vissza Moszkvába és azóta dolgoznak a jelentéseken. 

A képviselőház elfogadta 
a fel Hatalmazás! förvér/javasfaföf 

Az országgyűlés keddi ülé-
sén Rónai Sándor kereskede-
lem- és szövetkezetügyi niínisz-
tfer benyújtotta a magyar köz-
társaság" és a Szocialista Szov-
jet Köztársaságok Szövetsége 
közölt aláirt kereskedelmi es 
tengerhajózási szerződés becik-
kelyezéséről szóló törvén vjavas-
laíot. 

Orlufay Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter benyúj-
totta a bevett és elismeri val-
lásfelekezetek között az elismert 
vallásfelekezetek hátrányára 
fennálló különbségek megszün-

tetéséről szóló törvényjavasla-
tot, valamint a >magyar köz-
társasági sporlérdcm . " alapítá-
sáról szóló törvényjavaslatot. 

Ezután folytatta a Ház a fel-
hatalmazási törvényjavaslat tár-
gyalását. Dulin Jenő válaszolt 
az elhangzott felszólalásokra, 
majd az országgyűlés a törvény-
javaslatot általánosságban és 
részleteiben is elfogadta. 

A pfeifferista Pászthory Ist-
vánt az országgyűlés elnökének, 
Implom Ferencnek durva meg-
sértéséért 30 napra kizárták a 
képviselőház üléseirőí. 

A magyzsrok és délszlávok baráti 
együttműködése a béke érdekében 
Irta. Nedücza Isi ván a M. D szí. D» Sz. orsz. közp. ve/., tagja 

A magyarországi délszlávok 
őszinte örömmel üdvözlik Ma-
gyarország és Jugoszlávia kö-
zött eddig mpgkődtölt gazda-
sági. és kulturális ggyezményl. 
A magyarországi, délszlávok 
nevűében szívélyesen üdvöz® 
löm ezt annál is inkább, mert 
ugy érezzük, hogy m i délszlá-
vok is, — ha egy szemnyit 
is — hozzájárultunk o barát-
ság közeledéséhez. Cikkeim-
ben több lizben igyekeztem ki-
fejezni a barátságot és az 
együttműködésre való. hajla-
mot, amely minket magyar-
országi délszlávokat a magyar 
demokrácia iránt eltölt. Sza-
bad legyen itt idéznem né-
hány sort cikkemből, emelyek 
a fenti cél érdekében íródtak. 

1045. augusztus 11-é.n az < U j 
Magyarország cimü lapban 
ezeket irtam 

«Ugy érzem, illl az ideje, 
hogy eloszlassuk az eddigi 
félreértéseket. Biztosan lu 
doni, liogy a magyarsággal 
harmonikusan lehel együtt-
működni és együilélni, kü-
lönösen a inai* demokrati-
kus világban. Bízom abban, 
liogy a magyarság cs a 
szlávsűg megtalálja az uial, 
amely az igazi béke eléré-
séhez vez.et,» 
1946. október 13. a "Makói 

.Népújság 229. számában eze-
ket irtam: 

A magyar demokratikus 
erőknek, ahhoz a nemes 
munkához, hogy a két nép 
közeledéséi és őszinte 
együttműködéséi niínél 
előbb létrehozhassák, in", 
magyar ország: délszlávok, 
szívesen sietünk segítségé-
re, annál fe inkább, meri ml 
szerelnénk lenni az a biz-
tos h:d a két nép között, 
amelv valóban az 'gazi 

osztóié baráti együttműkö-
déshez vezet, s amely ba-
rálság legközelebb:' jövőben 
mindkét népre csakis áldá-
sos lehet.® 
Amikor ezen szavaimat idé-

zem, ugy érzem, hogy a két 
nép közeledéséhez délszlávjja-
linlt nevében csekélységem is 
— ha mindjárt egy keveset 
is —, de hozzájárult. Mi ma-
gyarországi. délszlávok ismé-
telten melegen üdvözöljük a 
két nép őszinte baráti együtt-
működéséi és biztosítjuk a 
demokrácia híveit arról, hogv 
számithalnak az antifasiszta 
szlávok demokratikus szerve-
ire. Állandóan készek vá-
gyunk a legszolidarisabb 

'együttműködésre az igazi de-
mokrácia kiépítésében, továb-
bá az újjáépítésben és a béke 
biztosításában: .őszinte "béke-
jobbot nyújtunk, őszinte test-
véri és egységes együttműkö-
dési kivánunk a magyar de-
mokratikus evőkkel az egész-
séges és magasabb íipusu de-
mokrácia Kiépítése érdeké-
ben. 

Ez az egyik feladata az an-
tifasiszta szlávok demokra-
tikus szervezeteinek. 

A magyarországi délszlávok 
demokratikust szövetségének 
második nagy célja a fasiz-
mus maradványainak és a re-
akciónak a végleges felszá-
molása. Tudatában vagyunk 
annak, hogy mindenekelőtt és 
elsősorban a közénk befura-
kodött fasisztákkal és békc-
bőptóiinkk al kötet essógün k 
végieg" elbáimi. S mi ezt ki 
raélet nélkül meg is tesszük 
Itt is kérjük a -magyar nép; 
demokratikus erőket, legve-
nck segítségünkre. 

I Ez a szervezel az egyen-
jogúság ós testvériség elvért 
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alapszik. A demokratikus ma-, kiván a kebelébe tartozó szt á-
gyarokkál kívánunk elsősor-ívok számára. Végeredmény-
ban együttműködni, akik ' ben ugyanazt kívánjuk a ma-
őszintén kívánják az egészsé- gyai* kormánytól, amennyi 
ges népí demokráciát. Minden szabadságjoggal rendelkezik a 
erőnkkel harcolunk a fasiszta j magyarság Tito Jilgoszláviá-
ídeológia ellen, amely egymás: jában. S mi keményen hisz-
ellen tüzeli a népeket. A ;szük ázt, hogy a magyarság 
szláv népek-iránti szeretelünk ; szívesen viszonozza Tito mar-
összhangban áll a velünk élő jsaI1 baráti gesztusát, mert a 
más népek iránti barati t*-j nemzeti érzés cs az ember-
zelmeúnkkel. Erre a legjobb j s£ g e s demokratikus magatar-
példát a Szovjetumo cs Tito |as nincsenek ellenlmondás-
.fufloszláyiája szolgáltatta. b a i l . Bizton reméljük, hogy a 

magyar kormányunk ki fogja 
elégíteni délszláVjalnk igé-
nyeit a közös haza és boldo-
gulás 'érdekében. 

Éljen a magyar-jugoszláv 
barátság és az összes szabad-
ság- és békeszerető népek. 

iz antifasiszta szlávok szer-
vezete progresszív jellegű éri 
munkája senki ellen nem irá-
nyul. Együtt, kívánunk mű-
ködni a többi szabadságsze-
rető népekkel a fasizmus el-
len, amely aniiyi áldozatot kö-
vetelt és önrendelkezési jogot 

Szeged sem maradhat ki 
r é m h i r i e r f ő s ^ i é s b ő l 

Budapesten kezdődött, de 
ma már országszerte közis-
mert az a féktelen háborús 
propaganda, amely a legkép-
telenebb hírekkel izgatja a 
könnyen hiszékenyeket. Veres 
Péter honvédelmi miniszter a 
legtöbb kósza hirnek á cél-
táblája. Igy Szegeden, egy hc-
tipiacos napon nagy hallgató-
ság előtt bizonygatta a Valé-
ria-téri paprikapiacon Deák 
Péter paprikakikészitő, hogy 
Veres Péter 

vántak. A hallgatóság ellen 
véleményt jelentett be, de volt 
jóltájékozott, aki szerint Ve-
res nem várta be, bogy agyon-
lőj j ék, inkább kimenekült az 
országból. Deák, bogy á hang-
adó szerepét megtarthassa, 
hömloksérülését Is a háborús 
propaganda szolgálatába ál tá-
tott a, inondván. a felvonuló 
orosz csapatok autóval elütöt-
ték és ott sérült meg. A rend 

Színház ® p:lm « Művészet 

honvédelmi mi-j őrség államvédelmi osztálya 
uszítót őrizeíbe-

vétte s az eljárás lefolytatása 
után internálja. 

nlsztert az oroszok agyonlőt-ja háború 
lék', mert nem adott annyi fel- j 
szerelt katonát, amennyit ki-

AZ UJSÁGIROOTTHON ÍJIREI 
November 1-3-án, csütörtökön 

délután 4 órakor választmányi 
ülés. Az otthon elnöksége kéri 
valamennyi vezetőségi tag meg-
jelenését. 

November 16-án, vasárnap 
délután pontosan féi 6 órakor 
a Bálint -Ramor—Markó—Peré-
nyi-vonósnögyes kamarazenedél-
utánja. Műsoron: Beethoven G-
dur és Dvorak néger kvartett. 
Bevezető előadást tart Várady 
László karnagy. 

x Tíz ebéd 20 forint. 2 tál 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer tészta. 
Minden szakszervezeti 
igenvbeveheti. — Dolgozói 
konyhája. Vár. 

DOLGOZÓK t- BÉRLETE & 
Nov. 14-én, pénteken 7 órakor: 

-ÜT HELLO 

C S Ü T Ö R T Ö K T Ő L : 

Ifirük 
v i s s z a t é r é s j 

S Z É C I I E N VT-MOZI 

— A Szegedi Munkás Test-
edző Egyesület ma választ-
mányi ülést tart az egyesület 
klubhelyiségében 18 óra! kez-
dettel. Kérjük a vezetőségi és 
választmányi tagok pontos 
megjelenését. Az SzMTE veze-
tősége, v 
rtmin h.m'i.1.! i 1 •! ini '.i.'i'iii. i un 

Zaihureczky hegeditssfje 
Nagy érdeklődés cfőzte meg 

és zsúfolt liáz fogadta hétfőn 
esle Z a t h u r c c z l c y Edét, a 
legkiválóbb magyar hegedűmű-
vészt, aki városunknak régi is-
merőse. A művész megejtően 
szép, Mrsonvos fényű hangjával 
és .egészen rendkívüli technikái 
virtuozitásával világviszonylat-
ban is az elsők között áll." Ki-
fejezési Skálája a legszélesebb: 
egyforma mestere az acélos rit-
muson feszülő nagy fonnák fel-
építésének;, valamint a kecses 
dallam ivek puha megmintázá-
sának. A férfiassá érett, nagyvo-
nalúan lendületes előadás az 
igazi eleme. Elmélyült muzsiká-
lásában csak egyet kifogásolunk: 
a kissé modoros ruhátokat s 
helyenkint az egyéni felfogás-
nak a megszabott" stílussal szem-
ben történő érvényesítését. 

Gyönyörű műsorának első szá-
ma Beethoven Krentzcr szoná-
tája volt. Nagyszerűen árnyalt 
részieteken felül elsősorban a 
nobilis Beelhoven-i hangot kap-
tuk Zathurcczky Ede játékában. 
Kár, hogy partnere, II a j d u 
István ezúttal indiszponáltan ját-
szott, de mentségérc szolgálj 
hogy eszményi kamarazenei 
egyenrangúságról alig lehet szó 
akkor, midőn a hegcrfüszólam-
nafc domináló elsősegét éreztük 
Bach szóló hegedűre irt g-moll 
Adagio és fugája, valamint Bar-
tók csodálatos szépségekben bő-
velkedő T. rapszódíája tökéletes 
interpretációban niéiy hatással 
volt a hallgatóságra, amely nem 
is fukarkodott az elismerő tap-
sokkal. Szerencsés ötlet volt, 
hogy a Bartók-mű. előadását 
megelőzően a művész közvetlen 
formában beszélt a nagy szer-
zővei kapcsolatos személyes él-
ményeiről és tömör szavakkal 
ismertette a kéttételes remekmű 
tartalmát. 

Szünet után Cósúr Franc* A-
dur szonátáját hallottuk komoly 
hangszeres kultúrára valló, ha-
tásos előadásban, amelyből csak 
a helyenkint bántóan" zavarös 
zongorajáték zökkentett ki. A 
művész finom átiratában csen-
dültek fei Bartók megkapó gyer-
mekdalai, majd Zsolt bravúros 
Szitakötője és ráadások zárták 
be a forró hangulatit hangver-
senyt, amely az évad egyik ki-
magasló eseménye voí.t. 

sz. g. 

Kedvezmény a szinház bér-
lőinek. A november 13-án, csü-
törtökön színre kerülő sLcány-
nózők? és Lakodalom előadá-
sát a bérlők a bérleti jegv fel-
mutatása mellett a pénztárnál 

50 százalékos ked-

« r e 

zet, 

CSÖKKENŐ SZÉL 
Mérséklődő nyugati, északnyugati szél, 
kisebli futóesővel. A hőmérséklet attfa 

változó felhő-
változik. 

megváltandó 
vezményes 
meg. 

jeggyel nézhetik 

DOLGOZÓK I. 
November 
kön este 7 órakor 

BÉRLETE 4. 
20-án, csütörtö-

E l v á l t asszony 
operett 

DOLGOZÓK 11. BÉRLETE 3. 
November 2l-én, pénteken este 
7 órakor 

Jegyek előjegyezhetők 
hatók 

kiadóhivatalában, naponta reg-
gel 8 órától, délután 3 óráig. 

Vírány-Rácz duó muzsikál 
liaüdlNitalesesséseíí! Pcla&rl árak! 
2'40 l-es egytálas vacsorák 

111 9.50 Ft 
M e r n y ó Miklós 
hentes és mészáros 
Újszeged., Népkert sor I. 
(Tóth" vendéglő mellett.) 

Az Alföld legnagyobb libla-
üvegh es üvegarunagykereske-

dés, üvegezés;! vállalata 

K ö r ö s i G é z a 
Mérey-utca 9. Telefon: 5—95. 

frfgép, számalőgép 
vétel, ataűáü, Jstltás 

SZEMESI 
irodagép vállalat, Srác kényt-
tér 7. - Telefon: 5—41, 

MODERN íRtWABUTOB. 

Bálakra külön lülöll nagyierem ! 
Társas összejövetelekre 

külön terem! 

Kis Hungáriában 

4 DÉJLMAGYARORSZAG 
hadifogoly szolgálata 

Ujabbaúérkezett hadifoglyok: 
Hegyközi Antal Szőreg, Tóth 
Lajos Szeged, Kon ez Béía Sze-
ged, Égető Sándor Szentes, Dó-
in oki Sándor Vásárhely, Papp 
Púi Dorozsma, Sípos Lajos Vá-
sárhely. 

Szegedre érkeztek: Meszes 
Szilveszter Pusztamérges, Czizi 
Sándor Makó. Cs. Varga István 
Makó. 

Ezúton mond hálás köszöne-
tet a pályaudvari hadifogoly-
szolgálat Makk József és AÍt-
nrann Sándorné sz. Fekete Te-
réz ujsomogyiteíepi lakosoknak, 
liogy 131 jugoszláviai illetőségű 
hadifogoly részére ebédet készí-
tettek, cigarettát adományoztak 
és a felszolgálásban személye-
sen résztveitek. 

Ugyancsak köszönetet mond 
a pályaudvari hadifogoly,szolgá-
lat a fűtőház igazgatóságának, 
hógy szintén a jugoszláv" hadi-
foglyoknak ismételten húst. ado-
mányozott. 

l)r. Papp István Eelsőfisza-
part 6. szám alá üzeni S/o-
chumhóí, Krim legszebb fürdő-
helyéről, bogy jól érzi In a gát. 

N A P I R E N D 
Szerda, november 12. 

Nemzett Szinház este-7-kor: 
Egerek és emberek. Bérletszü-
net. 

Széchenyi Filmszínház: fél 4, 
fél 6, fél S: Mindenki szerel-
mes. * 

Belvárosi Mozi: fé l 4, rét 6, 
fél 8: Imádlak, de. e Ivótok. 

Korzó Mozi: féi 4, fél 0, fél 
8 órakor: A kirehfeldi pap. 

Muzeum: képtár és ősrégé-
szeti osztály nyitva 9—1 óráig. 

Egyetemi könyvtár nyitva 8— 
7 óráig. 

Somogyi könyvtár nyitva 9— 7 
óráig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József: Szent György-

tér G; Temesváry József: Klau-
zál-tér 9; S-urjányi-József: Kos-
suth Lajos-sugárut 31; Selineczi 
Béla: Somogyilelcp IX. u. 189. 

— Nagyobb teremben tart-
ják a Szakszervezeti Szabad-
egyetem előadásait. Tekintet-
tel a Szakszervezeti Szabad-
egyetem első előadása iráftt 
megnyilvánult nagy érdeklő-
désre es a kintrekedtek szá-
mára, a "szákszervezet okta-
tási titkársága a szombati elő-
adásra nagyobb teremről gon-
doskodott s igy lehetőség nyí-
lik az előadásokat kényelme-
sen végighallgatni. 

— Hálókocsik: Budapest-
Szeged közölt. Az éjjel köz-
lekedő távolságú vonatoknál 
közérdekű szükségként nyil-
vánult meg a hálókocsik köz-
lekedtetése. A kamara meg-
keresésére a Nemzetközi Há-
lókocsi Társaság kilátásba he-
iyézle, hogy előreláthatólag ez 
év decemberében "Budapest-
Szeged között a hálókocsiszol-
gálatot beállítja. 

- A Magyar Nők Demo-
kratikus Szövetsége november 
13-án, csütörtökön délután 4 
órakor általános Taggyűlést 
tart. Tárgy: a Szabadműve-
lődési Felügyelőséggel, kap-
csolatija u a Magyar Nők De-
mokratikus Szövetségének ke-
etem belül rendezett helyes-

Írási tanfolyam megbeszélése, 
illetve az erre váló jelentke-
zés. Kérünk minden kedves 
•tagok a s'zNe.s megjelenésre. 

— Sertéstenyésztő és hizlaló 
g,a.zdák figyelmébe. Azok a 
gazdák, akiknek 35 kilón fe-
lüli mangalica iis' 45 kilón fe-
lüli keresztezett sertésük van! 
eladó, jelentkezzenek a Sze- 1 

gedi Állattenyésztő Egyesülét-
nél (városi bérház, I. 14.). Az 
árak 35—45 kilóig 6.50, 4a—55 
kilóig 6.70; 55-65 kilóig 6.90, 
65 kilón fül kilónkéul; 7 forint. 
Úgyszintén azok a gazdák is 
jelentkezzenek, akiknek a kö-
zeljövőben, vagy később 130 
kilón felüli Mzottsertésük lesz 
eladó. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság vasutas cso-
portja november 13-án, csü-
törtökön délután 6 órai kez-
dettel a MAV üzletvezetőség 
kist an ácst ermében el őadásjsaí 
egybekötött műsoros estet 
rendez. Műsoron a modern: 
szocialista íróktól szavalatok, 
magyar nóták és opérdrészle-
lek lógnak szerepelni. Minden' 
érdeklődőt szívesen Lft a ve-
zetőség. 

x Dr. Máriás! Károly fog-
orvos rendelését! megkezdte. 
Somogyi-utca Í2. Rendel dél-
előtt T)—l-ig, délntáíi 3—3-ig, 

x Aranyérnél Ferenc Jó-
zsef kcserüvizet. 

— Száz, szegénysoron jjjr«r 
jnek kapott Ismét uzsonnát » 
Caprt-bariangbaii. Tegnap 
délután ismét megtelt a Cap-
ri-barlang a munkanélküliek, 
a móravárosi napközi otthon, 
a Szép Anna és a Kálmány 
kollégiumok vidám gyerme-
keivel. Maicjsz Pál, a bar-
lang tulajdonosa "jó kávéval, 
süteménnyel és gyümölccsel 
kedveskedett apró vendégei-
nek. Zene szólott é$ á pöttöm-
nyi emberkék egymásután já-
rultak a mikrofon elé, bogy 
elénekeljék kis dalukat. Mész-
•sze kKünnek az apróságok kő-
zött a népi kollégiumok fiai 
és icányai. ők már "bátran 
éne kelnek, láncolnak, szaval-
nak. Tatán nem is tudják,, 
ahogyan ők már a gyermek* 
társadalomban vezető .szere-
pet játszanak, igy ha felnő-
nek,'képességeik és a kollek-
tív életben szerzett nagy ta-
pasztalataik folytán a felnőt-
tek között is kivívjuk ezt a 
szép pozíciót. Ezért a szép 
délutánért Matejsz Pál 
mellett köszönet illeti a Nem-
zeti Segély, MNDSz és a szak -
szervezet asszonyait, ílava-
lecz elvtársnőt, Danimét, Tóth* 
Nagy Mihálynál, Kiss Pálnéí 
és Timina Margit óvónőt, ak»k 
segitjpttek a megszervezésben, 
valamint a jelenlévő kollégiu-
mok vezetőit is. 

s ^ r r r i e s ü i s z a t 
— A Szegedi Állami 

konzervatórium Collegiiim 
Musieum hangversenysorosa'-
tának havi részletfiz elásre 
bérletjegyek válthatók min-
den nap délelőtt 10—1, dél-
után 4—7 óráiig a Zenekortzer-
vatórium titkári hivatalában6. 
Tisza Lajos körút 77. A bérlet 
4.—forinttól. Prospektus. Az 
első havi részlet fizetés no-
vember 15-ig. A hangverseny-
sorozat első estje november 
hó 16 án esle féi 8 órakor a 
Zenekonzervatóriura hangver-
senytermében, Ilöchtl Margjti 
zongoraművésznő hangverse-
nyt?. 

Szeged Csongrádi Takarékpénztár Kereskedelmi és 
Iparbank Igazgatósága, Felügyelő bizottsága ós Tisztikara 
mély megilletődéssel jelenti, hogy 

B E R E Z N A I A M T M U R 
főltrzlvfselő 

29 éves példaadó és lelkiismeretes munkássága után, no-
vember 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Emlékét volt munkatársai kegyeletlei őrzik. Temeté-
se november 12-én délután féi í órakor, a Be.ívárosí-
temelő halottasházából. 

flTtf Elki !Muos3?i és Hereslieilfth S z a k s z e r v e z e t e 
ihiiiiibii ihiiiiiwiiiiiiiwi hlll wii1hiii1iiihiiiiiiiii iiimii mimii | mi| i || lll|ll»l iiipiiih i 

november hó 16-án, vasárnap délelőtt fél 10 órakor 

a Kereskedelmi és I p a r k a m a r a nagytermében 

<bzo magygymeesi imí 
a kis ipa? csokra és kiskereskedőkre vonatkozó k e t t ő s á r r e n d s x e r 
s é r e lmes rende le te e l len. 



Szerda, 1917 november 

cA kommunistákat, idegeneket^ zsi-
dókat okolják a vezér szökéséért 

D í : L M A G I ' A U Ü H S Z A G 

z p x p e h e t ' i f ' j e j e ^ h i v e i 

Siratják a becsomagolt milliókat, az Ellenzék pénzét 

lésérc elfogták, de Pfeiffer -
még nagyobb me«könnyebbü-
lésre — végérvénveseii elsze-
lelt. 
' Szeged, .a negyvenezer Pfe-
iffer-voks hazája, vegyes ér-
zehnekkeL fogadta a szenzá-
ciókat. Az emberek inkább 
Hekus Donéiért kapkodták a 
lapokat. A választások után 
nagy mell bőséggel feszítő He-
tes Petik eltűntek s csak után-
járással lehetett fölha jtani há-
rom olyan Pfcifferastát, aki 
a Miirer dicstelen távozásá-
ról véleményt, adott. 

[ Sulyok-gárdista j volt hóna-
pokkal ezelőtt az egyik. A 
Pfeiffer-féle emlékezetes zász-
lóbontáson azonban már a Ti-
sza Lajos-szobor tövében nagy 
hűséggel őrizte a lobogóháju 
fiskálist. 

— A kommunisták bírósága 
elől menekült a vezér — 
mondja zordonan. — Nem 
kell őt félteni, mert nyugaton 
továbbra is a magyar nép 
ügyéért harcol majd. 

fin a magam részéről 
nem féltem őt, meri tudom, 
hogy van egy kis <>kitartása . 
Több mint "félmillió csak az 
Ellenzék pénzéből. Erre hal-
vány célzást teszek és a nagy 
intervju alanya — aki melles-
leg egyetemi hallgató — el-
borult arcai beszél tovább. — 
Szörnyű vétgk vplt „p'énz nél-
kül hagyni a lapot. "Ki ter-
jeszti tovább az »eszmét«?... 

Én minden részvét nélkül 
otthagyom kétségeiben. Pedig 
megértőnek kellene lennem. 
Egy ilyen »esznie« most hi-
vatalos lap nélkül marad Ma; 
gyarországon. Szegény ma-
gyarok, ki fog majd buzdíta-
ni és — uszítani benneteket... 

Ismeretlen Ío%laíkozásu a 
rmadik. Kopott alak, a sar-

kon beszélget a zsidókról, 
dem le s kérem magas poli-j — Pfeiffert is biztosan ők 
Litikai véleményét az esenié-' üldözték ki az országból ---
nyékről. j kapom el a szót. Felfigyelek 

— Egy külföldi hatalom ;J'á, jó volna neki magyaráz-

Az elmúlt hét amolyan »szö- szerű nyugalmat élvező őr-; akiket például segélyezni le-
kőhéri volt. Pfeiffer és He-1 nagy bajtárs nekem s a kö-; helne e nehéz napokban... 
kus Dönci 'angolos távozása|rülötlünk állóknak nregma-í 
váltott ki izgalmakat és öles j gyalázta, hogy ebből a Pfeif-j -
hetüket a pesti riportlapok; ferből rövidesen nggy ember 
élén. Hpkus Dőncit azóta az lesz-. Most a villamosról sze-; kon neszelget 
ország nagv7 megkönnyebbü-

" ' \ L' rlo Pf/\iffpr -— iti maSB vcifiiiciívct ut, iSciS í- í 
el a 

: rá, jó volna neki 
emberei "figyelték Pfeiffert -Ifchlm, de messziről látszik, 
mondja finoman és utána azt'hogy olyan típus, aki a szom-
úllitja, hogy Pfeiffer vezér- Szed, vagy a barát eszével gon 
egyénisége leli volna a mos-. dolkochk és aki — hála a ke! 
tani ország!gyülésnek, ha en- évtizedes politikai nevelesnek 
gedik. — Nélküle megváltozik]- minden bajéri. a zsidókat 
a parlament képe — bizony-: okolja. 
gátja. j Szegény, félrevezetett kis 

Ezt aláíroms mennék a kő-;ember, akit az életben még} 
vetkező villamosra. De még: jó párszor becsapnak és még 
pótlólag szóbahozom a p'isz-,'akkor sem jön rá, hogy meny-j 

íööfe postást, f@!ef8!3SZ8t-
gáiatot Hérnefc a r s s z&r ih 

Röszkei gazdák küldöttségét 
vezette Dénes Leó elvtárs, pol-
gármesterhez kedden Rózsa B. 
Sándor elvtárs, az MKP röszkei 
szervezetének titkára. Elpana-
szolták, hogy a postát sokszor 
kétnapos késéssel kapják meg, 
mert a posta-kézbesítőnek igen 
nagy területen keli kihordania 
a leveleket. A telefonszolgálat 
éjtszakára való bevezetését is 
körték, mert tüz esetén ennek 
hiánya nagy károkat okozhat. 
Dénes polgármester érintkezés-
be lépeti ' Visinszfci porta i gazga-
tóval, hogy teljesítse a röszkei 
gazdák kérésé!. 

kos anyagiakat. ] nyíre eszköz mások kezében.} 
— -A" pénz? — Nem hiszi: Ennek azután hiába mesél- j 

az őrnagy ur, hogy Pfeiffer] ném. liogy Pfeiffer felesége| 
elvitte volna. Ez rágalom. Egy és édesanyja js zsidó - - tehát] 
talpig úriemberről ilyesmit logikátlan az állítása. Még ki-j 
állítani. De ha mégis igaz —i sütné, hogy az Ellenzék pén-j 
üdvösebb leit volna itthagy- zét is a zsidóknak vitte ki 
ni. Vannak még emberek,' Pfeiffer felesége. 

bSzmunkáka! 
C§ongrádme«iy éhen vémk 

A Tervhivatal, mint októ-
berben, novemberben is 5 és 
félmillió forintot fordiiott a 
hároméves tervvel összefüg-
gő munkákltok elvégzésére. Itt 
kizárólag olyan munkálatok-
ról van szó, amelyeknél az 
összegnek több mint a fele 
munkqbérre megy. A legna-
gyobb jelentőségű munka 

Lson^-ádraegyében folyik, a 
hol 600 ezer forint értékű 
munkát végeznek, főleg viz-
rehdezési munkálatokat. Eh-
hez kapcsolódik Hódmezővá-
sárhely én Szeged. A. két vá-
rosban együttvéve 780 ezer to-
rint értékű munkálatokat haj-
tanak végre. ' 

láYivafhso Kér nuR*»néE-
Kiiti s e g é l j a a ¥ t o m 
Nagyszáma, ,munkanélküli 

küldöttség kereste íel a vá-
rosházán Dénes Leó elvtárs, 
polgármestert. A küldöttségei 
Gyólai István elvtárs, szak-
szervezeti titkár és Bozóki La-
jos elvtára a közmunkahíva-
Ud vezetője vezette fel. Pár 
naszfiíc elmondáslpál jelen 
volt Vasril jevics Sömjén 
György, az újjáépítési minis*-
jérium kiküldötte is. Dénes 
polgármester kérésére ő ís 
megfelelő lépeseket tpsz to-
vábbi, segély kiutalására a mi-
nisztériumban Ezenkívül a 
polgármester is távirati utón 
kért segélyt a miniszlérium-
tóL ,a Gazdasági Fqjánácstól 
és a mfniszterelnökségtőJ. 

M é r s é k l i k s í a s ^ á ' y k á r o s u l S a k 

Mérsékelik mindazoknak a 
gazdáknak a terniénybeszolgál.-
látási kötelezettségét, akik elemi 
kár címén földadói eszáltilásb:m 
részesülteli. Ha a földndóleszál-
íiUis mértéke 50 százalék1, a be-
szolgáltatási kötelezettség 70 
százalékkal, ha 70 százalék a 
f ö 1 d. a dó les zái 1 i l á s, a beszolgál-
ta lási kötelezettség 90 százalék-
kal, 90 százalök föMádÓíeszál-

lítás esetén a beszolgáltatást 
100 százalékkal mérséklik. Kér-
hetik a beszolgáltatás mérsék-
lését azok a gazdák is, akiknek 
szántóterülete laza homok, szi-
kes, vagy köves terület. De két-
féle mérséklésnek nincs helye, 
vagyis aki földadó címén kapott 
mérséklést, a tarló minősége 
miatt nem kérhet. 

F i l m e t készítenek S z e g e d életéről 
A szegedi tanyavilágban az 

cjimílt napokban elterjedt az 
a hír, bogy összeírják a serté-
seket. A .-nagyokosok® ebből 
azután messzemenő következte-
téseket vontak te és rosszindu-

. la lu rémhír terjesztők, feketézők 
iis igyekezték hasznot kovácsolni 
1 ebből maguknak. A város ta-
nácsa keddi ülésén foglalkozott 

másik. A ezzei a kérdéssel és elhatározta, 
UltiénI- bogy nem írják össze a serté-

seket, de a feketevágásokat a 
megbüntetik. 

. bel tehát disznó-
kén az torokat csapni, csupán eíőzete-

be keli jelenteni á vágást 

j B-Halna őrnagy j a 
Klauzál-téren együtt 
a zászlóbontás után s néztük, jertszLorubfeaií 
mikéül húzódik a tömeg Pfcif- Nvuvodtan lel 
fer után s miiként kéri az torc^ 
egyik alsóvárosi néüike, hogy sen 
- - (ígérjenek már válamit kép- a város közellátási ügyosztá-
viselq ur. — Akkor a kény- L^n, ahoi azután megadják a 

— „ f i n i szükséges engedélyt. 

ESTÉRE meleg libamáj, tepertő,! A közeledő tét előtt azt Mt-
sültkoIMsz. hidegfeivágottak ; t u kv csak a szeg. ny do -

•, . Igozénafc vannak tehfcabatgond-
U N Ü A R elelmiszercsarnokban, • jaj. \ tanácsülésen azonban ki-

MüiSzálh' Kálmán utca 1. sz. derült, hogy a váx'os is bundla-
N'aponta friss libaháj, húsok. gondokkal bajlódLc. A kollektív 
aprólékok. szerződés értelmében ugyanis a 

K A R L Í N I a nagy varázsló 

d 0 í / 0 0 5 & ó i c e u ö a i 5 á s a 
keretéten mutatja be fantasztikus bűvészeiét most csütörtökön 
és pénteken délután 5 órakor a TISZA-SZÁLLÓ nagytermében 
Munkáspártok és szakszervezetek tagjai 3 —, 2 , és 1 forintos 
jegyeket válthatnak a DELMAGYARORSZAG kiadóhivatalában. 

I S © r 5 K < ö ' 
Telefon: 624. 

' M o s i T 

MA 
HAAS 

UTOLJÁRA JATSZUK j 

K I H G H F E L D I 
PAP 

VÍLAGFILMJÉT 
a bécsi Sángerknaben j 
énekkara közreműködésé-
vel. 

Előadások kezdete: fél 4, f é l ! 
6 és fél 8 órakor. 

j Vasárnap tíélelőlt 11 érakor 

Fii m d i vat be m utaló 
az őszi ős téli divatról j 
200 legszebb modellel. 

Szakembereknek és hölgyek-
íidi feltéfleuüt meg kell nézni! j 

A legújabb divatú 
ruhák, kalapok, női táskák \ 

és cipők bemutatása 

városi személygépkocsik veze-' 
tőinek egy-egy bunda jár. Köz-j 
igazgatási adminisztrációnk na-} 
gyobh dicsőségéi-e viszont az J 
egyik rendszeresített alkalma-; 
zúsban tevő sofförnek nem járna 
bunda, noha a státusz szerinti 
Őzeiére alacsonyabb, mint a 
kollektív bér. A tanács végűi 
is ugy döntölt, hogy mindany-
nyiukat egyenlően látja el. Hosz-
szas tanácskozás után az irha-
bunda mellett döntöttek. Meg 
is jegyezte a tanácsnoki kar is-
mert, kedélyes tagja: Hát ad-
junk nekik aranyat, tömjént és 
— irhát! < 

A tanácsülés inkább csak ki-
sebb jelentőségű folyó ügyek-
kel foglalkozott, amelyek ' kö-
zül a takarékossági intézkedés 
végrehajtása tarthat nagyobb ér-
deklődésre számot. Áz egyes 
ügyosztályvezetők azonban nem 
tudtak ja'ég egyelőre határozott 
eredményről beszámolni. Remél-
jük, legközelebb már konkrét 
adatokat hallhatunk a városi 
háztartás körüli takarékosság-
ról. 

.V hosszura nyúlt tanácskozást 
Szerdára keltett elhalasztani, dé 
végűi még Dénes Leó elvtárs, 
polgármester közölte, hogy a 
Városok Szövetségének leg-
utóbbi ülésén elhatározták, hogy 
filmet készítenek a magyar vá-
rosokról. Ebben a városok tör-
ténetével és jelenlegi életével 
foglalkoznának. Fgy-egv film 
300 méter hosszú tesz" és kö-
rülbelül 35 ezer forintba kerül. 
A szegedi'Hímhez szükséges mo-
nográfia megírására Sz. Szigethy 
Vilmos főiévéltárost kérik fel. 
A film költségeinek előterem-
tésére Szegeden is ' a nagyobb 
gyárakat, üzemeket kérik feí, 
amelyek szintén szerepelnének 
a f ilmben és amelyeknek egyéb-
ként is elsőrendű érdeke Sze-
ged idegenforgalmának fellendü-
lése. 

Végül elhatározta a tanács, 
hogy a budapesti * Teleki Bianka® 
óvónőképző népi kollégiumban 
egy .alapítványi helyet vállal-
nak Szered szántára. 

b e l v á r o s i m o s e i 
t e l e f on : 

SZERDÁN "PREMIERBEN és a következő napokon 
Bemutatja L l BITSOÍ EHNÖ, a legismertebb vígjátéki 
filmrendező ragyogó alkotását: 

egy házasság komikus története, sok vidámsággal, remek 
fordulatokkát, pompás ötle lekkel és helyzetkomikummal. 

a hódító szépségű 

MERLE OBERON 
és a férfias 

brilliáns alakításával. 

H í R A D Ő 

Előadások fél 4, fél 6 és fél 8. Pénztár de.etőű 11 12 
és az előaadás előtt íélórávai 
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JUBILEUMI SZAM 

pori 
Szeged! labdarugók Szabadkán 

November 19-én, szerdán a 
szegedi MaDISz rendezésében 
Szabadkén Szeged—Szabadka vá-
rosközi válogatott labdarugó 
mérkőzéseket bonyolítanak le. 

A kettős összecsapáson a két 
város első vonalbeli jálókösai 'és 
a MaDISz. ifjúsági játékosai sze-
repelnek. 

Több mint huszonháromezer nyertes szelvény 
akad! a héten ToTo-ban 

Miután a vári meglepetések 
elmaradtak és egészen sima for-
duló voil vasárnap, a To-To-n 
több mint '23 ezer a nyertesek 
száma. 

Tizenkét találatos szelvény 
i378 futott be, igy? egyenkint 214 
forintot nyertek. Tizenegy talá-
lat 4593 van, akik személyen -
kint 17.50 forintot nverlek. Tiz 
találata 18.142 pályázónak van, 
akik személyen.dnt 4 50 forin-
tot nyertek. 

Miután túlságosan sok a si-
ma mérkőzés az. NB l-ben és az 
NB II-ben is, a To-To rmíéző-
lózottságn a hétfő esti ülésén 
a 6. fordulóra nehezebb szel-
vényt állilott össze. Étre a szel-
vényre főleg olyan mérkőzések 
kerültek, amelyek bizonytalan 
Istoenclelünék látszanak. * Most 
azután tippelő legyen a iaipán. 

Az UJtéi-uteJt játevzák' 
az MTK—Szegét! mérkőzési 
Hétfőn este az MTK vezető-

sége ugy határozott, hogy a 
Szeged ellent bajnoki' mérkőzést 
vasárnap az üJJöintí FTC-pályán 
rendezi. 

Szcgeiíl tálékes 
a >Mt lcgjal»3ijaí« kiizüll 

Az eheti bajnoki mérkőzése-
ken sok poszton gyenge telje-
Sltményt nyújtottak, a játékosok, 
de akadtak posztok, ahol rend-
kívüli teljesítményt adtak. An-
nak ellenére, hogy a baíhátvéd 
pószlján egészen ' kiváló ieije-
íátménjl nyújtottak a játékosok, 
mégis az első helyet a szegedi 
Szalvó vitte el. 

Csütörtökön 
szak- postás edzőmérkőzés 

Az MTK ellen készülődő Sze-
ged AK tegnap délután kiadós 
erőnléti edzést tartolt. Holnap 
délután fét 3 órai kezdettel a 
Postás ellen játszanak a piros-
feketék edzőmérkőzést a SzAK-
pélyán. A csapat az MTK el-
leni mérkőzésre vasárnap reg-
gel a gyorssal utazik. 

A szegedi súlyemelők 
Újpesten szerepelnek 

A Tisza és a Postás súly-
emelői vasárnap Újpesten ÍI. 
Osztályú sulycmelőversen.yen 
vesznek részt. 

R h K m l a íiMfézéSíBveiség 
ttszlnjité Közgyűlése 

A hiikózószövelség. vasárnap-
ra tervezeti tisztújító közgyű-
lése a vidéki egyesületek lia-

Cukorkák 
minden mennyiségben 

legolcsóbban 

KOVÁCS IMRE 
cukorttate reskedő, 
Tisza Lajos-körut 48. 
Telefon; 2—45. 

NÁTHA ELLEN: 

Klonga 
növényharctiaí 
Seáz virág Illata és gyógyhatása 

aki 12 találatot elér. Viszont 
biztos az, hogy a 6. forduló-
ban tnár nagy nyeremények 
lesznek. A hatodik számú szel-
vényre sportmunkatársunk - jós-
lata a következő: 
Szolnok—Ferencváros 2 
MOGURT—MATEOSz 2 
Csepel—Ujpesl 2 
Vasas—Iía'iadás 1 
MTK—Szeged 1 
Kispest-V. ETO 1 
SalBTC—SzAC Barátság x 
EMTK—DVSC x 
Pécsi VSK—Dinamó 1 
ózdr'VTK—Kislex 1 
Szegedi MTE -KeAC 1 
Orosházi MTK—Gyulai TE 1 

Pá í mérkőzések: 

Kaposvári MTE-Tatabánval SC í 
Fér, SE-ErSo MaDISz 2 
Gy. MDAC—Pécsi BTC 1 
M. Textil- BSzK El. x 

Szakszervezeti Hirek 
S z a h s i e r v o s e i l napok 

a * üzemekben 
Előadók az MKP részérőI 
Közös pár:napok november 

11-17 Jg: 
Szerdán, november 12-én: 

Egyetem G: dr. Soriéi Sándor. 
Poslásoi; 3: Halász Gvörgy. 
Szegcdi Kender 2: Berár De-

mefSr. 
Poló Cipőgyár léi G: Itadek 

József. 
Orion bőrgyár 3: Mison Gusz-

táv. z 

Ujszegedi ládagyár fél 4: Far-
kas István. 

Csütörtökön, november 13-án: 
Dohánygyár 3: Kövi Béla. 
Gázgyár 3: Erdős János. 
Fűtőház 3: Varga Pál. 
Lippai fürésztelep 3: Nyéki 

Ferenc. 
Ujszegedi Kendőé 2: Molnár 

Ferenc. 
Kotró le lep 3: Mosonyi György. 
Gyufagyár 3: Perjési László. 
Konzervgyár fél b: Simovils 

Mihály. 
Hangya mélyhűtő 3: Forbáth 

György. 
Pénteken, november 14-én: 

Köztisztaság 3: dr. Kiss Dezső. 
Bőripari Szövetkezet fél 4: 

Toldi Ferenc. 
Vizmülelep 2: dr. Gát Tiva-

dar. 
Rosmann szőrmegyár 3: Mol-

nár Ferenc. 
Pick szalámigyár 3: Mosonyi 

György. 
Szombaton november 15-én: 
Ü. V. 1: Simovils Mihály. 
Hétfőn; november 17-én: 

Winter kefegyár féi 5: Csöke 
József. 

OTI 3: Kiss János. 

Az Építőmunkások Szakszer-
vezete november 13-án, csütör-
tökön délután 4 órakor taggyű-
lést tart a szakszervezeti szék-
házban. 

A Magánalkalmazottak Szak-
szerveze Lének ifjúsági csoportja 
november 14-én, pénteken déí-
utáii 5 órakor taggyűlést tart a 
szakszervez© t i székházban. 

Felhívj UK azokat a szakszer-
vezeti funkoioiiáriusokat, üb-ta-
gokat és az IVSz-tagokat, akik 
még nem vitték el szabadegye-
temi látogatási jegyeiket, jelent-
kezzenek a szakmaközi titkár-
ságon a látogatási jegyekért. 

A Szakmaközi Bizottság fel-
hívja a 20 munkáson felül fog-
lalkoztató üzemeket, hogy bér-
kimutatási jegyzékükét sürgősen 
juttassák e j a szakmaközi tit-
kársághoz az októberi hónap-
ról. (L. Magyar Közlöny 222. 
sz. 501/1947. OMB sz. rendele-
tét.) 

A Szakszervezeti Tanács meg-
indítja közigazgatási tanfolya-
mát. A tanfolyam hal hónapon 
át heti 2—2 órás foglalkozással, 
vagy pedig két hónapon át min-
dennapos foglalkozással jár. A 
tanfolyam hallgatói a kurzus vé-
géti alkalmassági vizsgát lehet-
ne*, amely a közigazgatásban 
érettségihez kötött állás betöl-
tésére jogosít. Jelentkezés a szak-
maközi' titkárságon. (Kálvyria-u. 
10. szára.) 

Az Építőmunkások Szakszer-
vezete íeilúvia munkanélküli 
tagjait (segédnuHikásiókat is), 
hogy november 14-jg nyilván-
tartás végett, jelent kezzenek dél-
után 2—G-ig a csoportnál. To-
vábbá "felhívja azon tagjait, akik-
nek gyermekcipőre van szüksé-
gük, november 14-ig jelentkez-
zenek fi csoportnál. 

Rádió 

nyugsága és távolmaradása miatt 
elmarad!. Ez okból. Gaáj Sándor 
ügyvezető elnök és Farkas Ist-
ván kerületi előadó a központ-
lat közölték tisztségükről való 
lemondásukat. 

Vasárnap i\B H-e* mérkőzések 
lesznek Szegeden 

Vasárnap a szegedi NB 11-es 
csapatok itthon küzdenek. A Ti-
sza ellenfele a Drasche. Az 
SzMTE a KAG-cal mérkőzik. 

Rárthirek 

Maqyar Kommunista Pár! 
v idéki Nagygyűlése i 

Szombaton, november 15-é»: 
Kiskundorozsma 6: Tombácz 

Imre. 
Tápé G: Komócsin Zoltán. 
Algyő G: dr. Zöld Sándor. 
Deszk 6: Berár Demeter. 
Gyála 0: Dénes Leó. 

Vasárnap, november 16-án: 
Büszke 12: dr. Zöld Sándor. 
SzentmiMiylelek délután: dr. 

Zöld Sándor. 
Alsóközpont I I : Komócsin 

Zoltán.-' (Kisgyűlés.) 
Várostanya 11: Tombácz 

Imre. (Kisgyűlés.) 
Ottömös 11: Zolavári József. 
Ruzsajárás 3: Toldi Ferenc. 
Fclsőközpont 11: Dénes Leó. 
Baláslya 3: Dénes Leó. (Fa-

lujárás: Dohánygyár.) 
Szatymaz 3: Berár' Demeter. 
Arpátíközpont 11: Farkas Ist-

ván. 
Wolf-inaíor 3: Fai-kas István. 

(Falujárás: Város 1.) 
Pusztamérges 11: íd Komó-

csüi Mihály. 
Szőreg 11: Bartha János. 
Ujszentiván 3: Budapesti elő-

adó. (Falujárás: Belv. I.) 
Őszen tivág 11: 
Kübekháza 3; Bartha János. 
Sándorfalva 10: Dániel 

György. 
Csengele 11: Berár Demeter. 

Híidelimény. 
A nagy szegedi UFOSz-vezelő-

ség felkéri mindazokat, akik 
Szeged-Alsóvároson földjuttatás-
ban részesültek, hogy telek-
könyvi végzésük átvétele végett 
november 16-án déielőtl 10 órá-
ra a Yőneki-féle vendéglőben 
(Szeged, Földmüves-ulca) jelen-
jenek meg. 

vezetésé*. 

Tankönyv és füzei 
írószer és pcspfrárá 

Árpád nyomda Szövstkezetné! 
Szegeű, KeleaiCE-atca 5. — Rfilesey-ntca 7. 
iipmwihiwiiiiui i ni. iiiimmn i t i i ' i m i i i — h i h í i i i w 

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: 
BUDAPEST I. 6.30: Falurá-

dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00: 
Iiirek. Műsorismertetés. 7.20: Az 
Áttelepítési kormánybiztosság 
közleményei. 10.00: Iiirek. 12.00 
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek. 
20.00: Hírek, sporthírek. 21.50: 
Hírek és krónika orosz nyelven, 
22.00: Hirek, mii hallunk hol-
nap? 0.10: Hírek és krónika 
augolm. 0.20: Hirek és krónika 
franciául. 

BUDAPEST II. 18.00: Hirek. 
21.00: Ilire*. 

Szerda, november 12. 

BUDAPES1 I.: 7.25: Reggeli 
zene, 8: Előadás. 8.15: Szov-
jet ni ándékh nn g lemezek. 12.15: 
Hangi. 12.45: .Több későn, min! 
soha. 13: Cigányzene. 14.10: Az 
Alföld hajdan és most. 14.30: 
Ifjúsági énekkarok. 16: Előadás. 
10.15: Szalonegyüttes. 17.10: A 
Hadifogoly Híradó rádióközi. — 
17.1}: A Vöröskereszt közi. 18: 
Elindultam szép hazámbuj. — 

• 18.30: A Rádiózenekar. 19.30: 
Falurádió. 20.20: Heti szemle. 
20.45: A házi-együttes. 21.25: 
Időszerű kérdések. 21.40: Hang-
lemezek. 22.25: Chopin-müvek. 
23: Tánczene. 0.30: Hirek esz-
perantó nyelven. 

BUDAPEST II.: Ötórai tea. 
18.05: Hangos Híradó. 18.20: 
Bánóczy Dezső dr. hangképsora. 
19: A Nép Barátja. 19.30: Mun-
kás Kórus. 20: ÍvíüvészIemezek. 
20.30: A Rádió szabadegyeteme. 
21.15: Cigányzene. 22.15: Szó-
rakoztató zene. 

Nyilttér* 
Ŝ-fiKJ/mmiJI JKIJtt.1 •••! !!!•• IH1ILIIII IIIIM 

Feleségemlői, szüL Kupcsó 
Erzsébettől különváitan elek, 
érte semmiféle felelősséget nem 
vállalok. 

Szűri Ferenc 
Csantavér-u. :8 

(* E rovatban közöltekért sem 
n szerkesztőség, sem a kiadóhi-
vatal felelősséget nem vállal. 

p r i r e © « e 
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IPARI üzem azonnali belépésre 
keres női irodai munkaerőt. — 
Brüsszeli-kórul 31. 
üNALLó kalapossegódel és kézi-
lányt azonnal felveszek. Berkes 
kalapszalon. Dugonics-tér 11. 
GYORS- és gépírónő elhelyez-
kedne, vagy bármilyen irodai 
munkál vállalna. Címet a kiadó-
ba kér. 
MOSÁST vállalok. Üstökös u. 
8b. Pántyáné. 
KÖZHASZNÁLATÚ jogosltvány-
nyal nagy Dicset kocsira veze-
tőt felveszünk. MATEOSZ iro-
da. 

ké&a-y ét ej 

SZÉP kombináltszokrény, ba-
rokk könyvszekrény eladó. Ba-
kay Nándor-utca 44, " 
MODERN, vagy kissé régebbi 
tipusu rádióroncsot veszek. — 
Hétvezér-utca 33. em. 
BfiLYEGGYÜJTEMÉYT, íömeg-
bélyeget a legmagasabb áron 
veszek. Falus bélyegkereskedés, 
Iskola-utca 29., Fogadalmi tem-
plommal szemben 
BŐRKABÁTOK, finom bőrökből, 
mérték után, bőrkabátok javí-
tása, alakítása pulii lássa! és víz-
hatlan festéssel szakszerűen ké-
szül- Csordás bőrruhakészítő-
mesternéi, Szent Miklós-utca 7, 
felsővárosi templom mögött. 
BIRKAGY APJUT, angóraszőrl 
és angoi-agubancot vásárolunk. 
Bérfonást vállalunk. Fonógyár, 
Szeged, Cserepessor 9. 
CSIZMÁT, bilgeril és cipőt csak 
VARGÁNÁL. Dugonics-tér. 
6CSKA kalapjait ne dobja el, 
Mencz kalapos ujjáfesli és for-
mázza. Dugonics-tér 2 
EGY négyhónapos herélt malac 
eladó. Horváth. Róka-utca 18. 
MAGÁNHÁZAT bérbe vagy meg-
vételre keresünk. Közvetítőt dí-
jazunk, (Pince-kerti: jeligérc. 

ANGóRAGY APJUT és gubancot 
magas áron veszek. Levelezőlap-
hívásra házhoz megyek. Széil-
utca 49. 
GENERALJAVTTOTT féltonnás 
kis teherautó. 12 mázsa teher-
bírás alá való parasztkocsi, fa-
munka, eladó. Barta József, 
Sornogvitelep IX. utca 504. 
PAPUCS fatalpai 2.40 forinttól, 
fürdőpapnes 2.50 forinttól, szo-
baseprő 3.00 forinttól, spárga-
papucs 5.98 forinttól. lábtörlő 
2.00 forinttól, ruhaseprő 150 fo-
rinttól kapható a Délvidéki Áru-
házban. f'isza Lajos krt. 48. 
EGY' rövid, jóhangu zongora 
bérbeadó. Szentháromságra. 2. 
II. em. 11 ajtó. 
FIGYELEM! Egy gyönyőrüszép 
kivitelű ebédlő olcsón eladó, ér-
deklődni: Klauzál-tér 8 sz. Ró-
zsa Terinél. 
GYÖNYÖRŰ választási malacok: 
eladók. Délibáb-u. 40b. Engi. 
Ntil télikabát és ruhák eladók. 
Dugonics-faár 11. II. em. 10. 
ELAI íó : fiókos üzleti díványok, 
loxíil vagy fűszerez leihez. Meg-
tekinthető Horváth Miháíy-utca 
9. Házfelügyelő. 
KARTOLÓGÉP, eredeti eladó. 
Szeged. Űstökös-u. 10., emelet. 
KOMBINÁLTSZEKRÉNYT véli -
nek. (Kifogástalan' jelige. 
HASZNALT tégla jó és egy 
üvegajtó béléssel eJadó. Hétve-
zér "utca 43. 
IRODAI írógép olcsón eladó. 
Takarék tár-u. 8.. trafikban. 
FODOR-u. 10 számú ház eladó. 
HASZNÁLT bútort magas áron 
veszek, Singer Gyuláné, Török-
u. 6.. kapuval szemben. 
EGY fekete női télikabát vékony 
alakra eladó.- Füredi-u. 2. sz. 
Háromal csengetni. 
ELADÖ egv karikahaiós varró-
gép, két ágy, betéttel együtt. 
Keresek megvételre egy férf i 
nagy téli kabátot. Borbás-u- 25. 
ELVDó cim táblák, ágybetétek, 
tűzbe Iv. ebédlő bútor. 'Attila-u. 
20. 

Érdeklődni Hungária Edényház 
Tisza Lajos krt. 55. 

KÖZPONT1FÜTÉSES bútorozott 
kis szoba azonnal, kiadó, díák-
feány, vagy kisebb diákiiu ré-
szére. Cim a kiadóban. 
BÚTOROZOTT szoba, kétágyas 
kiadó. Tlajnal-u. 4 sz. 
BELVÁROSI szoba-konyhás la-
kást speizot, némi bútorral sür-
gősen " átadok. De]yrecen» jeí-
igéro. 
SZÉP féregrnentes, 30 Fi havi-
kéra kétszobás lakásomat., ahol 
állattartás is van .elcserélném 
kettő vagy háromszobás össz-
komfo idősért. Jelige < Nagy kór-
ul on belülivel.-

^ i T O T l T í T r 
LIBAIIAJAT most vásároljon, 
olcsóbb, mint a sertésháj! Liba-
aprélékot, htist naponta frissen, 
Ecel, só. Ungár-csarnok, Mik-
száth Kálmán-utca 1. 
AUTÓ- motor és kerékpárgumt 
javítás garanciával. SoKi-garage, 
Kálvária-utca 9. Telefon: 447. 
ÉLETHÍJ műfogat, íogtömés, 
foghúzás, felelősséggel olcsó ár-
ban. Rácz Géza fogász, Mik-
száth Kálmán utca. 
UJ gyorsíró- és gépiró tanfolya-
mok kezdődnek dr. Rosenbergné 
Grünvaíd Klára, gyorsíró- és 
gépirószaldskolában, Dózsn Gy. 
utca 2. Kultúrpalotánál. 

Felelős szerkesztő: 
DR. FERENCZ LÁSZLÓ 

Felelős kiadó: KONCZ LÁSZL* 
Kiadja: 

a HÍRLAPKIADÓ KFT 
Szerkesztőség: Jókai-utca ,4 

Felelős szerkesztői lelefon: 493. 
Szerkesztőségi telefon: 103. 

Nyomdai szerkesztőségi telefon: 
este 8-tól: 673. 

Kiadóhivatal: Kárász-utca 6. 
Telefon: 325. 

A Hírlapkiadó Kft. nyomása? 


