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ció, a nehézipar állami keze1 Icormányurogramlésbe
vétele és a hároméves
mellé sorolja a nagybanfafésáooÉ válik terv
kok államosítását.

A

Magyar
Kommunista
Párt a választások elölt
programot adott, amelyet a
koalíciós kormány is magáévá tett. A kormányprogram
megvalósításának természetesen az volt az
el iMtételc,
iiwgv a politikai akadályokat
eltakarítjuk az útból. Nemcsak az országgvillési többség
megszerzéséről volt itt szó,
mert hiszen a tapasztalat azt
bizonyítja, hogy a magyararszági reakció a demokrácia
több intézkedését
a parlamentben elfogadta abban a
reményben, hogv a végrehajtásnál ügyesen elszabotálja.
•Számolni kellett tehát a páriamenten kívüli
ellenállás
eal is.

A

z utolsó hetek eseményei, a pesti pokolgépes merénvletkisérletek és a
•Pfeaffer-párl szegődi rémhirlerjjesziö központjának leleplezése megmutatták, hogy az
krszág előrehaladásának legnagyobb akadálya, a gazdasági nehézségek egyik veszedelmes kútforrása a
Pfeifferpárt államellenes,
hazaáruló
tevékenysége. A kormány erélyesen belenyúlt ebbe a darázsfészek E:," feloszlatta ezt a
fasisztapártol és az ország
gyűlés megsemmisítette mandátumaikat. A magyar demokrácia nem lehetett
olyan
iírült, hogy a fasiszta szervezetek megtörésével aláírja
saját halálos Ítéletéi.
Pfeifier-párt niegsem-

Amisitésével elhárultkor-a
legnagyobb akadály a

mányprogram
végrehajtása
elől "Nem véletlen tehát, hogy
éppen most szavazta meg az
országgyűlés az első kúriába
tartozó bankok, tehát a legnagyobb bankok államosítását. Ennek a törvénynek a
nagy politikai és gazdasági jelentőségéről már irtunk, de
nem á r i mégegyszer feleleveníteni, mert most nagy lépéssel közelebb jutottunk nép i demokratikus
elképzeléseinkhez. A Szabad Nép, pártunk központi lapja fiatal demokráciánk nagy
gazdasági
vívmányai, a földreform, az
üzemi bizottságok, a szén bírnák íállamosjilása, a stabilizá-

A nagybankok kezében volt
a felszabadulás előtt az ország iparának
legfontosabb
része, kb. 10 ipari és kereskedelmi vállalat, amelyek között. van a budapest-sfilgótarj.áni nagy gépgyár és vasöntő,
a Hungária gőzmalom, a Láng
gépgyár, M a g y a r Acélárugyár,
M a g y a r Pamutipar,
Alföldi
Cukorgyár,
szeged-csanádi
vasul és sok más nagyüzem.
Ezenkivül ezek a nagybankok látták el az ország hitelszükségjetét. A
nagybankok
akarata nélkül nem történhetett Magyarországon lényeges változás a magyar gazdasági életben. Azt mondhatjuk tehát, hogy a nagybankok államosításával meghódítottuk a hl agyar gazdasági élet
parancsnoki hídját, megszereztük a döntő
pozíciókat,
amelyek nélkül a hároméves
tervet is csak nagy üggyelbajjal lehetett volna megvalósítani.
Ha csak Szeged gazdasági
életét vizsgáljuk, laikus szemmel is megállapítható, hogy
a legnagyobb nehézségek a
hitel hiányából adódtak. Még
a legprimitívebb
szükségleteink beszerzése sokszor azon
illető gaz
akadozott, hogy
dasági szervnek nem volt meg
az a tőkéje ós nem
kapott
annyi hitelt, hogv a néhány
hetes időkülönbséget, amely
a megvásárlás és az eladás
között szükségszerűen fennáll, áthidalja. Nem is beszélünk itt a szegedi üzemek,
kisiparosok és gazdák hitelellátásáról. Mindezeket a problémákat természetesen nem
oldja meg teljesen a nagybankok államosítása, de mindenesetre a döntő lépés affelé,
hogy gazdasági
életünkben
meginduljon az
egészséges
vérkeringés.
A banktőke csendes szabotázsa veszedelmesebb méreg
volt gazdasági
életünkben,
mint 'a Pfeiffer-párt háborús
rémhírterjesztése. Most mind
a kettővel vógjzünk. A kormány programja
pontrólpontra megvalósul és a magyar dolgozók táguló tüdővel szívják a friss szelek éltető ózonát.

P f e i f f e r Zoltán magyar állani polgár, a magyar országgyűlés képviselője, tudomást
szerezvén arról, hogy a magyal- demokrácia ellen folytatott ténykedése az illetékes
hatóságok tudomására jutott
és ennek folytán ellene a
szükséges törvényes lépéseket
kívánja megtenni, a felelősségrevonás elől megszökött. A
newyorlci rádió, az amerikai
sajtóorgánum híradásai
és
P f e i f f e r Zoltán Newyorkban,
illetve Washingtonban telt kijelentése alapján értesült a
magyar
külügyminisztérium
arról, hogy a nevezett, aki
semmiféle uti
okmánnyal,
útlevéllel, vízummal nem rendelkezett, az ausztriai és németországi amerikai
megszálló hatóságok támogatásával jutott az Egyesült Államok területére. Tudomására
szolgált a magyar külügyminisztériumnak
további
az,
hogy
P f e i f f e r Zoltán, aki amerikai vizunima! ne \ mutt-h.
kezelt, az Egyesült Államok
kii! ügyinlniszl ériumla, (Departenienl Of State) külön
intervenciója alapján nyerte el a tartózkodási engedélyt,
valamint közismert az is,hogy
több ízben folytatott, megbeszélésekéi a Departement Of
State
(külügyminisztérium)
tisztviselőivel, illetve a sajtóközlemények szerint
a Denarlement Of State-nék
(, ü' ü ü v m "iiisztéri u mn ab) a
magyarországi politikai hely
zelről jelentést teli.
A magyar külügyminisztérium
nem hallgathatja el á lényt,
hogy
az ilyen magatartást kénytelen a magyar nép és a magyar kormány iránti barátságtalan gesztusnak
megítélni.
A magyar külügy minisztérium ugy véli, joggal hivja fel

Megbukott Hluiu
kormányai
Franciaországban a
kormányválság körüli események
filmszerűen
peregnek. Hírt
adtunk, hogy Leon Blum. a
jobboldali szocialista frakció
vezéralakja kapott megbízást.
A megbízás után azonban a
francia vezető körök
eleve
kétségbevonták,
liogv7 Blum
megszerezheti-e az altokmány
értelmében a
nemzetgyűlés
házaimat. Legfeljebb De Gaulle-támogatás erősítheti meg
Blumot — írták a francia baloldali lapok.
A nemzetgyűlés
pénteken
délután tartotta ülését, amelynek főpontja a hizalmi kérdés volt. Bíurn mellett a népi
köztársasági mozgalom, az ali e r i a i függetlenségi párt kép-

viselői szólaltak fel. A
len köztársasági párt Blum
ellen foglalt állást.
Az ülésen első szavazásra
Blum 362 szavazatot kapott
a szükséges 369 helyett. 277
képviselő szavazott ellene.
A szavazatok
másodszori
összeszámlálása ulán 309-ra
helyeshitették a Blumra eső
szavazatokat.
Ez az eredmény világosan
mutatja, hogy a De Gaulle—
Blum-frorittal szemben
milyen erős még a parlamentben is a baloldali front.
A nemzetgyűlési határozat
után teljes a bizonytalanság
űlz u j miniszterelnök személye körül. Paul Reynaud — a
müncheni hős — és Róbert
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H mag-far külügyminisztérium
í
ozé fegyzéket intézett az USA-hoz
A magy a r külügyminisztériun november 20-án a következő szóbeli jegyzékét intézte az Egyesült Államok budapesti követségéhez:

Schumann nevei vetődtek fel.
A munkásság politikai és
gazdasági felvonulása a parlamenti eseményekkel párhuzamosan tart.
A sztrájkmozgalom óráról
órára terjed.

az Egyesült Államok buda-j erőknek, azon erőknek, amepesti követségének figyelmét j lyek ellen a közelmúlt világáéra, hogy ezek a jelenségek • háborúban az Egyesült Allabátorilást nyújtanak bizonyos | anokis könyörtelen harcot hirrtiépeUenes, demokráciád lenes eleteti, a fasizmus erőinek.

JegyzékváUás

egy c s a l ó
ügyében

tisztviselő

Az Amerikai Egyesült Álla- vétségnek Déri Imre magyar
mok budapesti követsége és a állampolgárságú abf-almaao ttjámagyar külügyminisztérium kö- nak letartóztatásával kapcsolazött Déri Imre őrizetbevétele tos levelére, tisztelettel közügyében jegyzékváitás történt. löm NagvméUóságoddal az alábAz amerikai követség jegyzéké- biakat :
ben tiltakozik Déri Imre" nevü
A magyar kormány állásalkalmazottja
őrizetbevétele pontja szerint, amely' a nemmiatt.
zetközi jogi szakértők véleméA misszió Déri Imrének a kö- nye-, az európai államokban bevetség előzetes
megkérdezése vett gyakorlat is alátámaszt, im nélkiU való letartóztaiását olyan mnnitást a diplomáciai képvijelnek veszi — írják a többi seleteknek csak az olyan alkalközött —, a magyar kormány mazottai élveznek, amelyek «
részérői olyan magatartás tanú- a megbízott ország állampolsításának minősíti, amelyet az gárai. Idegen képviseletnél való
Egyesült Államok kormányával alkalmazás puszta ténye nem
szemben legalábbis mint barát- biztosit immunitást. Ennélfogva
ságtalant lehet megjelölni. Bá- valamely idegen külképviselett orkod o m
N agy mél t ó s á godn a knél való alkalmazás nem akahangsúlyozni, liogy egyel len mód dályozhatja az eltogad'ott
ora többi "magyarszarmazásn liszt- szág hatóságait abban, hogy a
viselőm abbeli aggályának el- fennálló törvények értelmében
oszlatására, hogy bármikor le- eljárást indítson valamely idetartóztatásnak, vagy bebörtön- gén külképviseletnél alkalmazésnek lehetnek kitéve, csupán zott snját állampolgáraik ellen.
az lenne, ha az Egyesült ÁllaDón Imréi
lizetésesikö/iel
mok kormányától aikalmaztavaló visszaélés gyanúja miatt
előzetes lelartóríutásha
hehaladék• vo-ert p a r '
lyezlek és ellene a nv'eiRjrtis
jum szabddomK.rsátanak és
ujabb szolgálatba való állítását
továbbra ts folyj^iaiüan vau.
lehetővé ' tenné*.
Azt a feltevést, hogy Déri Imre
A jegyzéket Selden Chapin őrizetbevétele az amerikai követségnél alkalmazóit magyar
irla alá.
megfélemlítését
Az amerikai jegyzékre a ma- állampolgárok
gyar külügyminisztérium
no- célozta volna, a magyar korvember 22-én a következő vá- mány a leghatározottabban visaszautasitani kénytelen. Ezt a
laszt adta:
Követ Ur!
Hivatkozással feltevést Déri Imrével szemben
Nagyméltóságod november 17-i lel merült terhelő adatok min118Ó-as számú, az amerikai kö- dennemű alaptól megfosztják.

Végrehajtják a kormány
takarékossági intézkedéseit
Sorozatos takarékossági intézkedéseket hajt végre a
kormány, felesleges hivatalokat szüntetnek meg és fölös
munkaerők uj beosztást kapnak. A felmerülő kérdésekkel
kapcsolatban Vas Zoltán miniszter, a Gazdasági
Főtanács főtitkára a sajtó képviselőinek nyilatkozott.
— A Gazdasági Főtanács a
kormány határozata alapján
bizottságot jelöl ki, mely elosztja a fölösleges munkaerőiket s oda irányítja, ahol nincs
elég. A munka racionalizálásán kivül sor kerül a különböző
tárcák
személyzeti
létszámának mintegy tízszázalékos
csökkentésére. Ezt
ugy hajtják végre, hogv- a
nyugdíjazottak, elhalálozottak
és állásukról lemondottak helyett nem neveznek ki uj állami tisztviselőket. Egyes híva latokat azonban jeleulékenyen leépítenek. Igy az Elhagyóit .Tavak Kormány biztosságát, a tájékoztatási "és közellátási minisztériumot.

£

mclésének
fokozására
a
megszűnt szerv helyett földművelésügyi jegyzőket állítanak,
Központosítják a földművelésügyi minisztérium másodrendű szerveit.
Ugyanakkor
felállítják az építésügyi minisztérium keretében a vidéki építésügyi
igazgatóságot
lélszámszapori tás nélkül.

— A takarékossági intézkedések során elsősorban az iállami érdekeltségű
üzemek
p é n zgazdál k o dásá t racionalizálják. A N I K havi deficitje,
amikor még
magánkézben
voltak az üzemek, havi 40—
E pillanatban kb. hétszáz50 millió forinttal terhelte a
ötvenezer a sztrájkban ál!ó
Nemzeti Bankot, illetve az álTervbe vették a külkeres- lamkincstárt.
francia dolgozók száma, dc j
beolbizonyos, hogy hétfőre jó- ; kedelmi igazgatóság
kereskedelmi
Lényegesen növekedett terval meghaladja a milliót.
! vasztását a
minisztériumija, az építésmelés melleit a havi hiány
Amint Duclof; elvtárs leg-; ügyi és munkaügyi minisz25—36 millióra csökkent énap a nemzetgyűlésijén meg-| térium racionalizálását.
mondta, a
dolgozó
tömeg
a deficit májusig teljesen
folytatja a ham col azért a Itt a központi igazgatóságot
cl fog tűnni.
kormányéit, amely megmenti négyszázötvenről kétszázhúsz
főre
csökkentik.
A MASz és a többi köaórdrFranciaországot a katasztró— Megszűnik a gazdaelöl- keltségü vállalat racionalizáfától és megteremti a francia
járói intézmény. A falu ter- lása ís teljes erővel folyik.
újjászületés feltételeit.
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Szegeden tárgyalt Both Béla,

Irodalom

a budapesti Nemzeti Szinház főrendezője

a szabadiéri
Munkatársunk

beszélgetése

Jálékokról

a tőrendezSvet

Az éíó irodalom,
élö tudomány kérdése
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Szőrméi ?

A »Tiszatáj» legújabb számával kapcsolatban örömmel kei!
megjegyeznünk, hogy
jobban
megfelel eredeti
célkitűzéseinek, mint eiőzö száma. Ez alkaRosmttn
Szőrmegyár
lommal több olyan cikket is
találtunk, amely valóban hozközp. raktár
zájárva a folyóirat
tiszatájis
Kárasz-utca 8.
jellegéhez. Ezek közölt
kell
dr. Banner
hanem azt, hogy nem a szem- megemlékeznünk
kápráztatásra, a gazdag diszle- János, dr. Juhász Kálmán, dr.
tezésre keli törekednünk. Igy Zoltai István és dr. Zalotay'
például a tribün felállítása nél- Elemér Írásairól, valamint dr.
kül oldjuk meg az előadásokat, Péter Lászlónak kultúrtörténeti
értémert erre most nem áll meg- szempontból .különösen
t
e
kes közleményéről,
amelyben
felelő összeg rendelkezésre.
A miisortervről a következő- Kálmány Lajos még nyomtatásban meg nem jelent hagyatékáÉJSZAKAI LEIIÜLÉS
ket mondotta Both Béla:
— Végleges müsortery még ból közöl. Ide sorolhatjuk Nyíri
Kissé megélénkülő délnyu gáti* nyugati szél. Változó feí •
nem alakult ki. ;>Az ember Ixa Sándor érdekes közleményét a hőzet, többfelé köd, esetleg helyenként ködszitálás, esö. A
:gédiáját« most is elő akarjuk 18. századi szentesi gyermek- nappali hőmérséklet, különösen keleten, még! emelkedik.
adni/de ezenkivül zenekari es- világról. Az irodalmi részben
tet és magyar operaelőadást is Berezeli A. Károly regényrész- Az éjszakai lehűlés egy-két fokkal erősbödik.
letét és Sz. SzJgethy Vilmos
tervezünk.
ízes novelláját olvashatjuk, vaNAPIREND
x A villanyáram felhasznáAmennyiben a délkeieteuró- lamint Rónay György,
Vidor
pai államokat be [elicíue kap- Miklós, Borsy D." József, DonáVasárpap, november 23.
lásának korlátozása. Az Iparcsolni, abban sz esetben orosz, szy Kálmán, Soőky
András,
Nemzeti Szinház déiután 3 ügyi Miniszter a villanyáram
román, jugoszláv' és bolgár Badányi B. József verseit. Gaz- órakor: Leánynézők. Mérsékelt felhasználását
a "Magyar
hangversenyt is rendezünk.
dag könyvrovat és Szász Ferenc heiyárakkal. Este 7 órakor: Az Közlöny ) 262. számában meg*
színházi'írása egészíti ki a szá- elvaU asszony. Bórietszünet.
A szegedi Nemzeti Színházra mot.
jelent 35350/1947. Ip. M. sz,
Széchenyi Filmszínház: féi 4,
B o t h Béla az előkészületek- Vaszy igazgató vezetésével nagy
korlátozza. A
fél 6, f é i 8 órakor: Stan és rendeletével
ről a következőiket mondotta a feladat vár a szabadtéri játékok
Mindezek ellenére meg kell Pan rendet csinál. Texasi serif. korlátozás elsőizben az 1947'
D ó 1 m a g y a r o r s z á g munka- terén, de ezenkivül több ven- mondanunk, hogy a Tiszatáj»
november 25-ike után leolvadégszerepiőt, köztük
külföl- jai mégis valami baj van. Ezt Hétfőn: Három fantom.
társán ák:
Belvárosi Mozi: f é l 4. fél 6, sott fogyasztásokra vonatko— Kitűnő alkalomnak talá- dieket is bekapcsolnak a mű- leginkább Zsámbéki László «A
lom, hogy 1948-ban, a szabad- sorba. Both főrendező szomba- tiszatáji ifjúság megoldatlan kér- féi 8: Utolsó emberig. Hétfőn: zik és tart folytatólagosan
1948 április 5-ig! történő leságharc centenáriumának évé- ton este az „Annuska: bemuta- dései) cimü tanulmányából ve- ugyanaz.
korzó Mozi: féi 4, fői 6, fél olvasásokig. A háztartási viben élessze fel a város a sza- tóját tekintette meg a színház- hetjük észre, amelynek fejtebadtéri játékokat. A polgármes- ban és ma utazik vissza Buda- getései mintha nem * is ma szú- 8 érakor: Erdei banditák. A lágítási fogyasztóknak
tilos
ter véleményével egyezően én pestre.
lettek volna és a demokrácia törvény nevében. Hétfőtől: Pa- havonta 40 kilowattóra árampucshős.
Szerelmi
vihar.
jelenlegi nagy erőfeszi léseitői
nál többet fogyasztani. Az entávol állva, valósággal a levenél
több fogyasztást kétszeMuzeum:
valamennyi
osztály
gőben lógnak. Írója pedig épres
áron kell
elszámolni.
nyitva
9-től
13
óráig.
pen a gyakorlati éiet kialakítóiAkiknek foglalkozásuk miatt
ra hivatkozik és cikkében is a Somogyi könyvtár: zárva.
Egyetemi könyvtár: zárva.
vonatkozó
nem elegendő a havi 40 kir á d i ó é n e Kesnö mindennapi életre
megfigyeléseket közöl. Ezek a
lowattóra
áram, többletfovendégszereplése
lényegében hasznos megfigyelégyasztást kérhetnek írásban a
sek azonban egyáltalán nem táSzslgálifss gy igy«rerUralt
villany teleptől. " A megosztott
maszkodnak a inai élet megnyil— Telepes lüzifakiercskedők vánulásaira, már elért eredméx Felhívás. A Volt HadiBorbély József örök. b. Ugry lakásoknál a 40 kilowattóra
foglyok Bajtársi Szövetségé- eladási árai. A z Anyag-, és nyeire. Igy például a bejáró I.: Tisza L.-teSrut 20'; Leskó Vil- egy családra vonatkozik még
nek' szegedi csoportja felkéri Árhivatal a szegedi kereske tanulók nehéz helyzetéről ír, mos: Újszeged, Vedres-utca 1; akkor ás, ha egy .árammérőn
Szeged város ©-ári, ipari, ke- delmi és iparkamarához inté- de egyáltalán nein vesz tudo- Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol- fogyasztanak. Ezeknek a lakollégiumokról, dogasszony-sugárul 31; Zakar kásmegosztást igazolni
reskedelmi, intézetek stb. üze- zett 'eh 8 4' an engedélyt adott mást a népi
keli.
amelyek
ezt
a
nagy
problémát S. örök. ív. Mát hé Mihály: Vami bizottságait és vezetőit, arra, hog}ü a pályaudvari teléria-tér 1; Seimeczí Béta: So- Az ipari üzemek, műhelyek*
ís
igyekeznek
felszámolni.
A
hogy a hadifogságból hazatért leppel nem rendelkező tele- továbbiakban is csalt valamiféle mogyitelep IX. u. 489.
malmok, darálók, vend&jlők,
munkanélküli bajtársaink ér- pes tüzifakereskedők a vá- internálások felállítását
kávéházak, színházak, mozik]
javadekében a Szövetség által ki rosi telepükön lévő eladás al- solja. Ugyanez a helyzet a ta- NÉPBIRóSAGÍ NAPIREND szórakozóhelyek, szövetségek,
küldött bizottságot munkájá- kalmával az 5 mázsán aluli noncifjuság problémájának felHétfő: ötöstanács fél 9: Godó klubok, társaskörök, lakássa]
ban és célkitűzésében a leg- tételekre nézve a pincéskeres vetésénéi is. Meg sem említi a Ferenc; 10: Tóth György, 11: nem egybefüggő irodák a fomegállapított demokrácia másik nagy ered- Kovács Lapéía József, 12: Szi- tyóév szeptember
messzebbmenőlég
támogatni kedők részére
havába©
ményét, a TIOSz (Tahoncifjuszíveskedjék.
A helyszinen árakat számithatják fel. A sági Otthonokat Ép.itő Szövet- lágyi Józsefné.
elfogy asztalt
áramnál nem
Kedd,
csütörtök,
péntek
9:
megjelenő Mzottísálg
mindén részletes rendelkezés a ka ség) megalakulását, de valószífogyaszthatnak többet. A-renIgazolási fellebbezés.
problémát, munkalehetőséget mara szeptember 15-i hivata- nűen hírét sem hallotta a «MiPéntek: Félegyházi-tanács 9: delet ellenére történt többstb. részletesen kívánja meg- los lapjában jelent meg.
enk az Ország Mozgalom«-nak, Kiss Zoltán, 10: Volka András, letfogyasztást ötszörös
áron
tárgyalni, hogy a közelgő tél
x Kereskedők
figyelmébe! amely a szegény sorsú fiatalok 11: Pálfi Imre.
kell elszámolni. A túlfogyasznyaraitatását
tűzte
ki
céljául.
folyamán
hazatért
baj tár- Ha olcsón prima
Szombat:
Félegyházi-tanács: tás megismétlődésénél az .üstecukorkát
9: Győri Gyula.
sainknak
munkalehetőséget ak a r árusítani, ugy szükségmi fogyasztót ki kell kapcsolCsak kiragadott, de igen jelbiztositson. Ezen támogatás letét Berkes cukorkaüzemben
ni. Fontos közérdekekre való
lemző
példák
ezek,
különösen
erkplcsi és társadalmi köteles- Somogyi-utca 14., szerezze be!
— Elvtársak! Munkások! tekintettel áz. Iparügyi Miakkor,
mikor
a
mindennapi:
sége mindenkinek
Éreznie
26-án niszter a Tervhivatal
raeor
tanul- Polgárok! November
x Állami Fa ipari Közmű- élet kérdéseit felvető
kell a volt hadifoglyoknak,
hely indult meg Szegeden az mányról van szó. Mit várhatunk este 6 órakor a Postásotthon- hallgatása ulán ipari üzeme®
hogy a fogságban, oly sokszor
egy "elvontabb, tudományos ér- ban - - Vásárhelyi'-sugárul —
hangoztatott itthoni, munka- állami felsőipariskolában Kál- tekezéstői, ha az effajta cikfe nagygyűlést tartunk, ahol a számára ugy az igény bevételVária-tér
5b.,
telefon:
666.
A
lehetőséget tényleg valóra is
is igy elszakad az élettől, tu- mai nehéz gazdasági és politi- nél, mint a fogyasztásnál a
tudja vált a ni ós ezáltal a tá- közmühely gépeit annak szer- dománya halottá, használhatat- kai helyzetről fogíjuk tájé- korlátozások alól felmentési
vollétében oly -sokat szenve- vezeti szabályzata értelmében lanná válik a enom politizá- koztatni Felsőváros' dolgozóit. adhat. Ilyenirányú kérelmei
dőit családját becsületes és minden kisiparos használhat- lunk* nagyon is politikus izü Minden dolgozót
szeretettel az Iparügyi Miniszterhez kell
jelszava miatt. Számtalanszor
szorgalmas munkájával jobb ja.
várunk.
Felsővárosi
Magyar intézni és a helyi Villany lehangoztattuk már, hogy a napi
telepen kell beadni. Aa enéletviszonyok közé tudja heKommunista
Párt
Vezetősége.
politikán tul is vannak társagedély azonban visszamenőlyezni.
dalmi és mindennapi kérdések,
—• Az ujsrig!rőoUIi»ít hirei:
amelyeknek megvilágítása el- Ma, vasárnap este 8 órai kez- leges hatályú nem lehel. T i — A Magyar Mérnökök és
los este 10 órától másnap délTechnikusok Szabad
Szak- Olcsón készen vásárolhat és ké- sősorban a haladó szellemű tu- dette! a Szegedi Egyetemi Ének- után 4 óráig1 áramot használni
domány feladata. Reméljük a kar hangversenye. Vezényel és
szíttethet
felelősség
mellett.
—
szervezetének 23-ra, vasárnap•Tiszatáj- ezt az utat akarja előadást lart Kertész Lajos egy. kirakatok világítása és rekDiófa politúrozott
ra hirdetett előadása közbefcővelni és nem szobatudósok, lektor. A belépés díjtalan.
lám céljaira. Azok aa ipari
Kombináltszobát
2800
Ft.
jött akadályok miatt
elma2800 Ft. sznobok «küi"önbejáratu folyó— A rókusi pártszervezet- fogyasztók, s általában akikradt. Jövő vasárnap a sorozat Hálószobabutort
irata®
akar
lenni.'
Konyhát
1000 Ft.
nél kedden este 6 órai kezdet- re a korlátozás vonatkorik,
következő előadását: » M a - Festett hálószobát
2000 Ft.
vil 1 aiiyf ogyaaaHka
lel szeminárium. A szeminá- akiknek
gyarország helyzete a világriumra beosztottak megjele- meghaladja havonkint a M gazdaságban* megtartjuk. I f Színház • Film ® Művészet nése kötelező.
romezer kilowattórát, kötete
júsági csoport.
Kossuth Lajos-sugárut 5.
sek minden h ó második f e —
A
szegedi
zsidó
hitközFfactrer Amr« zongoraestje
lében a kővetkező hónapra
minden bizonnyal az ezévi leg- ség kulturhizotlsága első elő- hetekre beosztott energiafelAz újjáépült Hotel
nagyobb zenei esemény lesz adóestjét november 24-én, hétSzegeden. Az érdeklődésre jel- főn este 6 órakor tartja a használási előirányzatot .kélemző, hogy vidékről ís számta- hitközségi székház dísztermé- szíteni és a tényleges felhaszS»t?elan jegyrendelés érkezett. A ben. Előadó Salamon Mihály, nálásokat hetenkint
hangverseny december 4-én, a Magyar Cionista Szövetség gyezni. A rendelet k i l á t ó é i ,
csütörtökön fél 8-kor a Tiszáhitközség megszegői a pénzbüntetésen
ban lesz. (Koncert Mesterbérlet kitűnő elnöke. A
b
u
ö
a
p
b
s
t
tagjait meghívja az, Elnökség. kivül 6 hónapi elzárással bünIV-)
tetendők.
Ú j o n n a n felszerelt 1 5 0 szobája m i n Belépés díjtalan.
x Eljegyzés. Veres Klárika
d e n m o d e r n k o m f o r t t a l teljes ü z e m b e n .
színnel íré
éa Sugár István ma tartják
Kiváló konyhája közismert. Mérsékelt
árak.
eljegyzésüket.
Jelentettük, hogy a város a
centenáriumi évben nagyszabású délkeieteurópai vásárt akar
rendezni Szegeden, amelyet a
szegedi ünnepi hetek keretében
megfelelő kulturális eseménysorozattal is kapcsolna egybe. Ez
alkalommal akarja feléleszteni
a város vezetősége a hires szegedi szabadtérti játékokat. A
kérdés részletes megbeszélésére
és az előzetes
tárgyalásokra
szombaton Szegedre " érkezett
B o t h Béla, a budapesti Nemzeti Színház főrendezője, az Országos Művészeti Tanács tagja,
akit még szegedi rendező korából igen jól ismer a város közönsége: Délelőtt D é 11 e s Leó
elvtárs, polgármesternél D o n á sz y Kálmán 'kulim-tanácsnokkal, V a s z y Viktorral, a szegedi
Nemzeti Szinház igazgatójával,
C s á n y i Ferenc műszaki tanácsossal és több szakemberrel
folytatott megbeszélést, majd
együttesen a Dóm-térre mentek,
hogy a helyszínen
beszéljék
meg a szabadtéri játékok tennivalóit.

5 órai tea
VOROS
ANCI

is ugy látom, hogy
egyelőre szerény keretek kii
ziíit kelt megrendezni ezt a
művészi produkciót. Ez természetesen nem azt jelentené,
hogy minőségileg rosszabbat
adjunk,
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Szegediek

kedvelt szállodája.

KIFOGÁSTALAN p Singere-varrógép és ottomán előnyös árban
eladö. Pofgár-u. 10., *i. 4.

Egyedülálló!
Megrendelt toltak átvehetők
Praktikus
Misiden félhez jj
K E I T E K
Újdonság! Mindenszlnhes" irotiagtpváiaiat, kelemen-b. t.

Vasárnap, 1947 november 23.

d e l m a g y a r o r s z i g

Kétszáznegyvenezer forinttal károsította Dénes polgármester nyilatkozott
a Valéria-téri vásárcsarnok ügyébeti
meg a várost egy bűnszövetkezet
Négy városra és 14 szegedkörnyéki községre kiterjedő nagyszabású
visszaélést lepleztek le Szegeden

A város pénzügyeinek veze- akadályozta további működésű- dákhoz is, mig sikerűit a két
tői nagyszabású Hivatali vissza- ket a faluban. A város pénzügyi csaló tisztviselőt leleplezni és
élésnek jöttek nyomára. A soro- vezetőinek rendkívül nagy fa- ellenük a feljelentést megtenni.
zatos visszaéléseket N a g y Mi- radságába került a bonyolult A szegedi rendőrség bünügyi
hály, 1944-ben fegyelmi ügy visszaélési ügy kibogozása és osztálya
szombaton
délelőtt
minit nyugalmazott," volt fo- felgöngyölítése. Több izben ki- nyomban őrizetbe is vette a
gyasztási adóhivatali lisztviselő, szálllak a szegedkömyéki gaz- hüllen tisztviselőket.
akit mint régi futbaltbtáót ismernék Szegeden és 1 f k ov i t s Sándor ideiglenes városi
alkalmazott, fogyasztási adóhivatali tisztviselő egymással öszszejátszva követte el. Ifkovits
viselkedése már egy hónap óta
A Pápát bombáztató
Vándor képviselőt is
igen gyanúsnak tani fel és már
akkor vizsgálatot indított ügyéSzegedre hozzák
ben R ó n a Béla elvtárs, pénzügyi tanácsnok.
Szombati számunkban rész pén tényleg Pestre érkezett,
arról, de ott nyomuk veszett.
Szeptemberben a város ár- lelesen beszámoltunk
oszMiután Bárkányi is a rém
verést hirdetett azokra a gaz- hogy az államvédelmi
hirtcrjesztő központ agilis
dákra, akik borfogyasztási adó- tály őrizetbe vette dr. Falciojukat nem fizették" még ki. If- ne Kálmán és Fodor István
vezetője volt, az államvékovits vállalkozott arra, hogy i volt pfeifferista képviselőket,
delmi osztály országos köelintézi ügyeiket és nem keit j akiket a leleplezett összeeskürözést adott "ki ellene.
a kivetett összeget kifizetni. Ter- vés ügyében még mandátuAnnyi bizonyos, hogy még az
mészetesen
Nagy
Mihállyal
együtt néhányszáz forintot kér- muk megsemmisítése előtt a országban bujkál, igy elfoganépüjgyészség kikért a men- tása már rövid idő kérdése.
tek ezért a »szívességért®.
telmi bizottságtól. A volt képA köztársaság elleni összeA szigorú ellenőrzésre való viselők kihallgatása mos foesküvésből
bőven kivette rétekintettel csalásaikat csak lyik az államvédelmi osztáugy tudták végrehajtani, hogy lyon. A népügyészségre a jö- szét Vándor Ferenc volt buMakó, Hódmezővásárhely, Bé- vő bét elején kisérik át őket. dapesti képviselő is. ö volt
késcsaba, Orosháza, valamint
az, aki kilalálla és a köztudatmég igen sok szegedkörnyék'
Ellenben
meglszökött
az ba bevitte Pápa bombázását.
község fogyasztási ügyekkel igazságszolgáltatás
elől
dr. Mindenütt arról beszélt és bemeghízott tisztviselőitől úgy- Bárkányi Ferenc Volt pfeif- szélgetett, bog}' a Dunántúnevezett borbehozatali Igazolferista képviselő a feleségé- lon állandóan szirénáznak és
ványt szereztek be.
vel. Dr. Bárkányi még a hét bombavetőktől fekete az ég
Ezeken az eladó és vevő ne- elején Szegeden tartózkodott, Vándor ügyét is
Szegeden
vét, valamint a behozott meny- d e ' utcára már alig járt ki.
nyiségeket is igazolták. FeltünValamennyi Pfeiffer-összetették azt "is ezeken az igazolvá- Felszámolta háztartását s ál61nyokon, hogv az illető városok- landóan csomagolt, mint aki csküvő a demokratikus
ban, községekben a borfogyasz- nagy útra készül. Itthoni is- lamrend és köztársaság megtási adót befizették. Olyan "visz- merőseivel azt közölte, hogy döntésére irányuló szervezkeszaélések nyomára is akadt a Budapestre utazik, de szom- dés miatt kerül az ötöstanács
vizsgáló bizottság, ahol a kiállí- batra visszatér. A hét köze- elé.
tott behozatali igazolványban a
bor mennyiségére vonatkozó és
a
egyéb számszerű adatokat is G R A F O L Ó G U S f e
muitiói
meghamisították.
mdenfc.nek
Tanacsol ad a f

Országosan körözik Bárkányi!,
a volt pfeifferista képviselőt

A két csaló tisztviselő szeptember elején kezdte visszaéléseit és

a vizsgálat eddigit adata" szerint 300 esetbe;', követtek el
csalást, vagyis 309 gazdának
iríák le jogtalanul borfogyasztási adóját ke'iő fizetség ellenében. A becslések szerint
ez körülbelül kétezer hektoliter bort jelent és 240 ezer
forint kárt okozott a városnak.
Csalásukkal kapcsolatos mesterkedéseiket az emiitelt városokon kivül 14 községben követték el, amelyek között majdnem
minden község szerepel a Tisza—Maros szögében. Érdekes,
hogy csalásuk sehol sem tűnt
fel, egyedül Kiszombor község
fiatal Jegyzőjének, aki meg is

Mif[RÍ
Széchenyi
Fiímsz nház
Ma utoljára!

TEXASI SERIF
STAÜ és PAN
Hétfőn, kedden, szerdán:
Három kisértet vidám
zűrzavarja egy nő körül

Főszereplő:
ODETTE JOYEUX.
Azonkívül: HÍRADÓI

Előadások:
Pénztár d.
délután az
előtt

tél 4, fél 6, fél8.
e. 11—12 óráig,
előadás kezdete
féi órával.

Szeged város közönsége nagy helyet a felépítendő vásárcsar-

hivalali érdeklődéssel kiséri azokat a nokban — szót ez a figyelme/

tárgyalásokat, és előkészülete- tetésem a Tisza Lajos-köruti
ket, amelyek a Valéria-téren éleimiszerárusoknak elsősorban.
felépítendő vásárcsarnokkal kap- mert közegészségügyi és közcsolatosan folyamatban vannak. tisztasági szempontból az élelMunkatársunk kérdést intézett miszerek utcán, nyilt helyen
Dénes Leó polgármesterhez, aki való árusítását a csarnok felebben az ügyben a következő építése után a város hatósága
felvilágosítást adta:
nem engedheti meg.
— A második világháború be— A kereskedő társ a dalom érfejezése óta Szeged városa lesz deklődése eddig is Jelentős,
az első, amely nagyméretű köz- azonban kívánatos volna, hogy
épitkezést inait ei a hároméves az érdeklődlés fokozódjon. Aki
terv és az újjáépítés jegyében. nem jelentkezik időben árusító— A Valéria-téren .megépí- helyért, az könnyen e nélkül
tendő vásárcsarnok jelentősege fog maradni.
a város közönsége szempontjá— Bizom benne, hogy az építból igen nagy. Elsőso'.-han arra kezést a legrövidebb időn betűt
törekszünk, hogy a kereskedel- megkezdhetjük, úgyhogy a jövő
mi forgalmat modern, közegész- év nyarán az uj vásárcsarnok
ségügyi szempontoknak is min- mái- üzemben lesz.
denbén megfelelő épületben he— A vásárcsarnok jelentősélyezzük el.
gére figyelemmel a vállalkozó
— Az építkezés másféi-két- szövetkezet tárgyalásait a jemillió forintba kerül, a munkál lentkező bérlőkkel ezentúl a vácsak szegedi munkások és sze- rosházán fogja lefolytatni az álgedi iparosok fogják végezni, talain kijelölt dr. Bakos Géza
tehát az építkezéssel felmerülő tb. tanácsnok Koznenjöltévei,
költség, illetve az ezzel jelent- amint ezt a napilapokban külön
kező pénz a városban marad. felhívásban is tudomására hozKomoly munkaalkalmat ad az tam az érdekeiteknek. A megiparosoknak és jelentős mérték- kötendő szerződések alapján fiben csökkenteni fogja a mun- | zetendő összegeket a város által
kanélküliséget is.
í gyakorlandó ellenőrzés érdeké— Nyomatékosan hívom fel [ bén a városi főpénztárba keli
a város kereskedőtársadalmát befizetni — fejezte be nyilalkoarra, hogy biztosítson magának I zalát Dénes Leó polgármester.

I

íMHi^antlfÉÜlfef! nyomorára spekulál
a közalkalmazottak temetlceiési
egyesületinek vezetősége

Rendkívüli közgyűlés összehívását kéri a t a g s á g

Több alkalommal foglalkoztagdíjra azért ls szükség van,
tunk a szegedi köz- és magánmeri nagyobb háborús veszalkalmazottak temetkezési egyeteségre is fe! kell készülnünk,
sülete
vezetőségének
ravasz
egyenesen háborús rémhírtermesterkedéseivei, amelyekkel a
jesztés.
kispénzű tagságot akarták kiA vezetőség lelketlen mester használni. Az elmúlt napokban kedéseire mutat rá áz a Lény
küldöttség kereste fel a veze- is, hogy
tőséget és többszáz tag aláíráa munkanélküliekkel lemonHoroszkóp
sával rendkívüli közgyűlés
dási nyilatkozatot írattak alá
níSen"
a távollevőkről
összehívását kérték, mert véés törölték őket, mert ezáltal
eQmOflQ
Keresse tel ö n is bizalommal
leményük szerint csak ,a saa rendkívüli alapot sikerült
Szeged, Kötcsev-nfca 10 szám.
ját hasznuk növelésével tönövelni, amely az ő hasznuF o g a d naponta 9-től í-ig, délután 3-tól 6-ig
rődnek a vezetőség tagjai,
kat szolgálja.
A tízezernyi tagság közül akad Itt hívjuk fel a figyelmet arra,
még kétszer annyi szakember hogy a lemondási nyomtatvány
is, akik sokkal jobban betöltik alapszabéiyellenes, ezért senki
majd ezt a munkakört. Akkor ilyet ne tájon atá, mert törlése
legalább nem lesz szükség a előtt az elmaradt dijakat bárki
tagdij 1 forint "40 fillérről 2 megfizetheti később is, ha keforintra való emelésére, mert resethez "jut. A vezetőség egyébTegnap délután a Magyar landó ünneplése közbeh tö
Kommunista Párt nagyszegedi Imint 150 elvtárs vonult az el- a kisebb tagdíjból is éppenugy ként még a miniszter áilai megv ég r eha j lóbi zo 11 ságán ak meghí- nöki asztalhoz s vette át a ke- ki lehet fizetni a 900 forintig engedett 10 százalék tőkésítési
temetkezési
segélyt, visszatérítésben sem részesítette
vására zsúfolásig telt meg a Kál- mény választási harcokban ki- terjedő
mint a két forintból.
a kitépett, elszegényedett munvin-téri széknáz nagyterme. A érdemel! elismeréseket.
kanélkülieket.
A kiosztás után a Móricz Zsigválasztási munkálatokban kitűnt
A nagyobb tagdíj csak arra
elvtársak .találkoztak ez atka- mond népi kollégium ifjúsága
Felhívjuk a temetkezési egyelenne jő, hogy 14 ezer folommal együttesen, hogy átve- népi dalokat, népi táncokat és
sület tagjait, bogy figyeljék a
rinttal
több
maradjon
az
egyegyék a párt kitüntető elismeré- verseket adott élő. Az elvtársak
sület adminisztrálására, tehát lapunkban megjelenő közgyűlési
szűnni nem akaró tapssal jutalsét a végzett jó munkáért.
a
tiszteletdíjak fizetésére fis. meghívót és az abban feltünteA gyűlésen Tombácz Imre mazták azt a komoly és lelkes
Mindezt
az eddigi statisztikák tett második időpont napján miprodukciót, amellyel ezek a
elvtárs szólatt fel.
is bizonyítják. A legtöbb temet- nél nagyobb számban jelenjefialaiok
segítettek
emelni
és
— Bensőséges
ünnepélyre
kezési segélyt 192 elhalt után nek meg, bogy végre rendet
gyűltünk ma össze, a mi külön bensőségesebbé tenni a szegedi 1946-ban adták ki, amikor mi- lehessen teremteni és jó helyre
kommunisták
nagy
családi
ününnepélyünkre, bogy megbecsüniszteri rendelet jelent meg a kerüljenek a kisemberek nehelésünk
szerény
szimbólumát nepét.
deportálás, bombázás és egyéb zen megkeresett fillérei.
•taimj—BMaBB——a—f&sss hálborús események következtényújtsuk át a kitűnt elvtársaknák.
A legnagyszerűbb élmény!
ben elpusztultak bolttá nyilvánításáról. Az 1.40-es tagdij" eseA legnagyobb siker!
— A választási harcban győTelefon: 624.
zött a "Magyar Kommunista Párt
Mindenkit magávalragadó és tén az összes bevételek 80 százaléka teljesen fedezi az ilyen
és a választás győzelmet hozott
mindenkit kielégítő
rendkívüli nagy tömeg, a 192
Ma, vasárnap utoljára
az egész magyár demokráciáMOPEX óriásfilm I
elhalt utáni temetkezési segély
játszuk a 2 izagaiinas
nak is. Miért értük el e győkifizetését, az 50 éves felvetett
amerikai vadnyugati filzelmet? Mert a párt vezérkara
korhatárt és a 20 évi tagságot
met I — 100 bravúrt —
felülmúlja az összes többi párszámításba véve. Ez esetben a
1000 veszély! -- Végig
tokat. Mert a párt egységes
rendkívüli tartalékból még egy
szervezetében, egységes ideolócsupa izgalom!
fillért sem kellelt felhasználni.
giájában.
1.
A vezetőségnek pedig az az
— Ugy győztünk, elvtársak,
érvelése,
hogy
a
két
forint
hogy a "jó politikai vonatat öszszekötöttük a jó gyakorlati mun2.
OLfVIA del> A VILLAND és
kával. Győztünk 'ugy, hogy a
ERRItOL
FLYNN
jó határozatokat jól hajtottuk
4
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végre.
ragyogó főszereplésével.
Ezután Tombácz elvtárs megHétfőtői kezdve a legVasárnap és hétfőn
hadiíogo
ly szolgálata
említette az egyéni agitáció és
mulatságosabb magyar
f Beivárosi Mozi $
falujárás kitűnő munkáját, mely
Ujabban érkezeit hadifoglyok:
film
országos viszonylatban is jó
Katona József Szeged, Kiss SánK a b o s — Erdélyi Miesj
Telefon 6 - 2 5 .
eredményeket hozott.
dor Szeged, Bodri István Szeés Bilicsíi főszereplésével;
Fél 4, féi 6 és fél 8-korged, Fehér István Szeged', Szi— Most, amikor átadóm a
vánvi Béla százados Csongrád;
központi vezetőség és a nagyLengyei László hadnagy Szeszegedi végrehajlóbizoüság emÜgyeljen legközelebbi
ged. "
léklapjait az elvtársaknak —
műsorunkra:
Azonkívül:
A 7263-as és a 7406-os táborfolytatta —, legyen ez serkentő
CHARLES
BOYER
ból
hadifogoly-szerelvény
érketovábbra is. A jó kommunista
legszebb francia filmje
| zelt Máramarosszigelre. Onnan
munkára ezentúl is szükség van.
• néhány nap múlva továbninduiés a
Optimizmust keli önteni a manak Jlebrecen felé. A Szabad
gyar népbe, bizalmukban erőRepü'ő fejsze Nép és a Hadifogoly Hiradó Előadásom: fél 4, fél 6, fél 8.
síteni a gyengéket.
közli a teljes névsort.
Ezután az összegyűltek ál-

ovőre

lisiiigrésikapiah a választási munkában
kitűnt elvtársak

üfoisé

emberig!

II törvén? nevében!

Erdei bandifák

Papucshős

GYLKOS SZEMEK

Siere'm vihar
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Az MKP a

Nagytakarítás

tanítókért

L u k á c s Sándor a z igazgatók é s tanitók
pótléka ü g y é b e n interpellált
Mit szólnak a szegedi tanitók a kérdéshez

a mezőgazdaságban

Általában
15 százalékban mélyebb rétegbe kerülnek és
szokták megállapítani azt aott elpusztulnak, illetőleg a
kárt, amelyet a termesztett belőlük kikelt, kifejlődött álnövényeink
a
kártevőktől latoknak nincs erejük, hogy
évenként szenvednek. Némely a rájuk nehezedő földrétegen
esztendőben azonban a vesz- üt a felszínre törjenek. Viteség meghaladja a 20 száza- szont a föld mélyébe telelőlékot is. Ennek a rendkívüli ket az eke a földfelszíni* veti
jelentős kárnak a kiküszöbö- s itt a téli fagy elpusztítja
lése érdekében minden esz- őket, vagy a szántást járó maközt meg keli ragadni és a daraknak esnek áldozatul.
növényvédelmünkben mind a
megelőző, mind a gyógyitó
Takarítás a gyüintézkedéseket feltétlenül "meg
mölcsösben
kell tenni. A megelőző intézkedések legfontosabb része a
Ha u j gyümölcsös (vagv
természet nyugovóra térése- szőlő) alá forgatunk, a felkor a kártevők áttelelésének, színre vetődött pajort, drótmegmaradásának minden le- férget gondosan gyűjtsük öszhetőségét megszüntetni. Ezt sze. Aki az idei őszön forszolgálja az őszi-téli nagy- gat — tehát a cserebogár rajtakarítás, melynek tennivalói- zásának évében — az a pajoról a következőkben számo- rok összegyűjtésével több évlunk be.
re mentesili l'íatal ültetvényét.

Lukács
Sándor
kommu- koztunk külterületi — tanyai kodni kiván arról, hogy a tanista
lanitó,
országgyűlési — tanítóval. Lukács interpel- nítás a tanyán és pusztán ne
képviselő sorozatos interpel- lációjának ismertetése után a menjen büntetésszámba, hanem az ott működő látótoklációkban viszi az országgyű- következőket mondotta:
lés elé a pedagógusok sérel— Valamennyi
pedagógus nak legyen részük áldozatos
meit. Lapunk munkatársának között a tanyai és puszlai ta- munkájukért megfelelő anyaalkalma volt az eddig! elhang- nító hozza á magyar nép kul- gi megbecsülésben.
Mindezekhez nekünk csak
zott interpellációkat megsze- túrájáért a legnagyobb áldorezni és ezalkalommal rész- zatot. Távol az emberi közös- annyi hozzáfűznivalónk van,
ieleket közlünk:
ség minden előnyétől, elzár- lmgy j ó l tudjuk a felsorolt
— A magyar pedagógusok va a társadalmi élettől, szó- követeléseken kivül a magyar
évtizedes —sajnos ke vés ered- rakozási és müvelődéái lehe- pedagógusoknak még számos
legnehe- sérelme és kívánsága van.
ménnyel járó — küzdelmeit tőségtől végzik a
általában a jobb
státuszért zebb nevelői munkát, öröm- Mindezeket ugy az M K P , m i n t
vívott harc jellemezte. Végül mel viszem a hirt — folylai.- a Délmagyarország nemcsak
a 1080/1917., majd a 9810/1917. ja nyilatkozatát — tanyai kol- számontartja, hanem azoknak
számú kormányrendelet vál- légáimnak, hogy a Magyar a megoldása érdekében hargondos- col is.
toztatott ezen a helyzeten. A Kommunista Párt
legelfogullabb bírálónak is el
kell ismerni, bogy a több korrekcióra szoruló részlet da- HOLLÓS KORVIN LAJOS:
A lombhullás befejeztével a
Őszi mélyszántás fák aljáról gereblyézzük össze
cára igen nagyjelentőségű el
vi döntés az önálló pedagóősszel mindaddig, amíg az az avart és égessük el, mert
gus státusz megterem lése. Ezt
időjárás engedi, szántsuk f ö l számas gombabelegségnek a
a dön lést a Magyar Kommua földet. Igyekezzünk minden szaporító alakjai a lehullott
nista Párt politikai bizottsábéke, béke! Békét nékünk, Javákat őrlő pokol malma!
talpalatnyi földet fölszántani: lomban telelnek és innen ingának junius 12-i határozata békétlenségbe hajszoltaknak,
Temetők iszonyú forgalma!
Az őszi szántással nemcsak dítják meg tavasszal a fertősiettette, amelyben azt köve- megsebzett, űzött szarvasoknak, Városok hamvadó romhalma!
zést.
telte, hogy e z év augusztus élőknek ós meggyilkoltaknak, •Fegyverek szomorú szorgalma!.., porhanyiljuk a talajt s ezzel
a
léli
csapadék
felvételére
és
A fák koronájának ritkítáf
elsejétől a
legalacsonyabb
megtartására alkalmassá tesz- sa, elszáradt és bgteg ágak
óvónői fizetés 280—300 forint, halódóknak és magzatoknak,
a tanítói törzsfizetés 300—320 békél, ó békét adjatok csak! Kiáltsd a békét emnerid most, szük, hanem táplálóanyagait tőben levágása, a téli hernyóis a növények számára fel- fészkek leszedése s elégetése,
lármázd fei uszítók zsivaját,
forint, tanároké 330—360 fovehető iállapotba hozzuk. D e a kéreg kaparása és sebbevoHörgő
tüdőknek
friss
ftivalmat,
hogy
békehangod
messzi
hallják!
rint legyen.
irtjuk a gyomot is. Ezenki- nóval való be kenése, a fattyufojtó
izgalmakra
nyugalmat,
Gyilkolja
önmagát
a
gyilkos,
Lukács Sándor interpellávül a föld felső rétegében te- liajtások és vizhajtások eltációja további részében azt tikkadL nyelvekre enyhe csöppet, honáruló más honba fusson,
lelő rovarbábok ós csak a ta- volítása mind a fák téli nyucsöndcs
órásból
egyre
többet,
annak
is
csak
széléig
jusson,
kérdezte a vallás- és közokvasszal bábozódó lárvák a galmi szakában végzendő' el.
tüzet sziló saját tüzében —
tatásügyi minisztertől,
hogy biztonságos mosolyt, derűset,
van-e tudomása arról, hogy a szivet, számonkérni erőset,
máglyarakó máglyáján égjen,
kormányrendelet végrehajtá- kart izmosat, kelni birokra,
zsarnok maga-magát zsarolja,
Jároegietenésü
sa körül súlyos bajok van- s virágot a feldúlt sírokra.
rabló pemző-apj&t rabolja,
elöfizetésgyüjtésre jutalékra és fixre felvesz
nak, hogy a 2, 3, 4, 5 és 6
vérengző önnön vérét ontsa,
paragrafusainak második be- Ot év! — Év?.., Mivel mérhe- világrontó enházát rontsa,
a
D é l n j a q y a t o r s f á g
Madéhivatafa
kezdését még egyáltalán nem
tted föl? hóhér hurkolja gyermekét fel,
hajtótták végre. A z igazgatói Ot ejorzott év életedből,
engesztelést majd odaát lel.
pótlékot sem folyósították és az enyémből és mindünkéből,
a tanyai tanitók sem kapják őt év a békés öregségből,
meg pótlékukat.
ö, béke! Békét! Békét nékünk,
őt év a "boldog ifjúságból,
Lukács Sándor beszédét isbékéseknek! Békét a jóknak,
dusfüvü földből, kéklő égből,
mertettük Löbb nevelővel Szeártatlanoknak, dolgozóknak,
pihés,
.szendergő
éjszakákból.
geden és megkérdeztük, mi
kárhozottaknak, kik ma élünk.
A MÁV szegedi Közellátási hogy a burgonya drágább volt
a véleményük az interpellá- Jaj, riadalmak öt vad éve!
Békél az anyáknak s fiaknak,
Beszerzési Csoportnál érdekes , és igy hozzák' be a küiönhöcióról és az M K P harcáról a
visszaélésnek jöttek a nyomára. j zelel. Azok a vasutasok, akik
minden álmábó 1 -feIriadtnak,
nevelők érdekeinek védelmé- Ol év riadós sok-sok éje!
Még augusztusban a szegcdi 'nem kapták meg a befizetett
oly földön, hol az emberélet
Bombáknak
robbanó
borzalma!
ben?
vasutasok
Szénási Ferenc fő- ; mennyiséget, türelmesen vármár mindenkép az emberé lett.
— A maigyar nevelők mun- Ellenségnek álnok oltalma!
kalauz kezeihez, aki a beszer- lak mostanáig. Azonban türelkáját a nndtban alábecsülték
zési csoport egyik vezetője, 45 mük elfogyott és kiderült, hogy
forintos alapáron burgonyabe- sem burgonyát nem kapnak, aé
— kezdte nyilatkozatát egyik
szerzés címén 1—10 mázsáig ter- a pénzük sincs meg. Informábelvárosi lanitó. — A Magyar
jedő mennyiségért befizették a ciónk szerint a vasutasok paKommunista Párt azonban a
teljes összeget. Szénási Ferenc nasszal fordultak az üzletvezerendkívüli gazdasági nehézsétársaival háromszor is megjárta tőséghez, ahol a vizsgálat már
gek ellenére i s harcol azért,
A közelmúltban megírtuk, tárgyalta meg a szegedi hely- a Nyírséget, jól éllé* ez alka- i'oivik.
liogy lépésről-lépésre
növe- hogy T ö r ö k Ferenc, a Füg-lzetet. Ugy határozlak, hogy lommal és hoztak is burgonyát.
kedjék a demokráciában a getlen Kisgazdapárt szegedi ! egyelőre nem választanak el- De ...
Fájdalom lói megtört sziv-1
nevelő munka anyagi megbe- elnöke lemondott
tisztségé- nököt, mert előbb pontosan
Megérkezett Szegedre öt vacsülése. Ezt a törekvést fe- ről. Ezzel egyidejűen a párt ellenőrizni akarják a válasz gon burgonya. A beszerzési cso- Ivei tudatjuk, hogy szeretett]
jezi ki az ismertetett Lukács vezetésében változások álltak tök párttagságát. A pfeifíeris- port azonban hávom vagonnal j jó férjem, édesapánk,
PÁLFY BÉLA
Sándor beszéd is. Lukácsot be, amelyek nagyrészt a viá- ta és egyéb átállások ugyanis eladott idegeneknek — nem vasn y városi vámellenőr
indokolták.
különben ismerjük Szegeden laszlások utáni megcsökkent nagy bizalmatlanságot okoz- ulasokn'ak. Azzal
09 éves . korában
hosszas |
is. A pedagógus szakszerve- taglétszámmal függnek ösztak ezen a téren. ElőreláthaI szenvedés után november
zet titkára," aki egyik beszé- sze. A felvetődött ügyek és
j 22-én elhunyt.
Temetése I
tóan igy a párton belüli titdében rámutatott, hogy az a pártvezetés kérdésének elj hétfőn délután 3 órakor lesz
kos választásokra csak deM K P célja, hogy a pedagógu- intézésére Szegedre jött dr.
villanyszámológépck, szak- I a belvárosi temetőben. Hétsok a legjobban fizetett köz- Balogh György, a Kisgazda- cember végén, január elején
szerű javítása és karban- j főn reggel 7 órakor lesz az
kerül
sor.
Addig
is
azonban
alkalmazottak közé
kerülje- párt központi politikai bizotttartása. Kellékek raktára
engesztelő gyászmise a jekilenctagú direktórium vette
nek.
] zsuitá* templomában.
ságinak tagja és néhány na- át a vezetést dr. Tóth László
személyesen professzor, országgyűlési kép- t " cl r k St S iró épüzemnél
A gyászoló család.
A tanfelügyelőségen talál- pon keresztül
viselő vezetésével. A direk Kossuth L.-sugárut 8., T.: 497.
tórium löbbi tagjai a követIváidor József ugy ma
mint gyermekei nevében
kezők: Csamangó István, dr.
fájdalomtói megtört szívvel jelenti, hogy jrajongásig
Grüner
István,
dr.
K u p vasárnap
délután
5 órai kezdd tel jótékony
célra
szeretett felesége, a legdrágább édesanya
"
László, Madarász János, Szateadélutánt
rendez.
Kitűnő
szórakozásról
a
bó László, Török Ferenc, Vas
rendezőség
(/ondoskodik.
Béla és Virágh István.
visszaadta jóságos leikét teremtőjének. Temetése vasárnap délután 3 órakor a zsidótemető cinterméből.
A »Szegedi Hírlap« továbbKülön villamos fél 3 órakor a Dugonics-térről.
ra is a Kisgazdapárt irányígumi, alkatrész, gramofon, lemezek. — Javítások Jótállással J
tása alatt maradt, — ellentétben a városban elterjedt hírekkel. Csupán az történt,
hogy a Kisgazdapárt országos központja anyagi téren
nem kívánja közvetlenül e l lenőrizni vidéki lapjait, mert
t ö k é l e t e s e n
p o t ó l j a
nem akarja az ezzel kapcsolatos felelősséget magára vállalni. Igy a vidéki lapok felecukorkakereskedőnél
lős kiadóit bízta meg legtöbb
Telefon: 2 45
helyen a lap anyagi ügyeinek Tisza Lajos fcörnt 48.
teljes kezelésével.
Eladás nagyban és kicsinyben!
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Mikulásra vásároljon

KOVáCS Imre
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Rovatvezető: MÁK ERNÖ.
A magyai- válogatott sakkcsapat a balkáni olyinpiász során
újra fényes tanújelét adta jó
képességének. Biztosan,
fölényesen szerezte meg az els'ő helyet A csapat tagjai: Barcza
Szabó, Beiiaő, Flórián, Gereben, dr. Szily, Füslér, Bakonyi,
dr. Vajda és Macskássy.
A Szegedi Egyelem meghívásos versenyo — ahol az üzemek
él játékosai' is képviselve vannak — a 4. fordulóban teljesen nyilt képet mutat. Kiegyensúlyozott játékok vannak.
Szeged város bajnoksága 7
külön osztályban 2Ö-as csoportokban indul. (Nevezéseket Mák
Ernő Dohánygyár címre kérjük.)
Szegeti csapatbajnoksága' is
rövidesen megina'iil. A csapatbajnokságokra a kisüzemek1 is
benevezhetnek a 3. osztályba,
ahoi a kötelező létszám 5 személy.
A Szegedi Dohánygyár sakkcsajpata ma, vasárnap" este társasvacsora keretében
ünnepli
meg az 1947. évi üzemi sakkcsapatbajnokság megnyerését.
A diáksakkverseny '.befejezés
előtt áll, bővebbet a következő
rovatunkban közlünk.
December 9, 12, 16-án este
5 órai kezdettel teljesen kezdők részére 3 előadásból álló
ingyenes sakk tanfolyam kezdődik. A tanfolyam látogatására
előzetes bejelentést kérünk a
férőhelyek biztosítása végett, a
bejelentések sorrendjében ülőhelyek tartatnak fenn.
(Cim:
Mák Ernő főtitkár,
Dohánygyár.) Szinliely: a szakszervezeti székház kultúrterme. Tanfolyam előtt az üzemi kulturcsöpörtök ingvenes műsort adnak. A rövid három előadásból
álló tanfolyam látogatására ezúton kérjük fel az üzemek dolgozóit, ázok hozzátartozóit, valamint a város Nagyközönségét.
Az oktatás férfiak, nők és gyermekiek részére egyaránt
tesz
megtartva. Külön " felhívjuk a
szülők figyelmét gyermekeik érdekében ragadják meg a kedvező alkalmat.
A tanfolyam elvégzésével a
résztvevők "csoportokba osztva
próba versenyen vesznek részt.
Továbbfejlesztésük külön előadások keretében történik. A
sakkozás gyors, tökéletes és állandó szórakoztatást
nyújtva
való elsajátítása legjobban csoportos tanulás által érhető el.
asBsríf^íffiísssmíJ^^EWSíaraBasoEss® 1 ®®.

áz Altüld legnagyobb tábla
Uveg- Es övegártKiagyberesliedéSí üvegezés! vállalata

ICőrosi

Géza

MErey-ulea B. Telefon s 5—87.

Száll az „ének" szájról-szájra
ben a zűrzavaros világban holmi apró-cseprő bűnökért, nagyon sok embert érdemtelenül
háttérbe szorítanak.
•
Még borotválják az
előbbi
vendéget, de már kialakult a
főnök és a szerkesztő ur közölt a szívélyes kapcsolat. Mire
a mester személyesen, széles
mozdulattal a nyakába kanyarítja a szalvétát, már tul vannak a szokásos kérdéseken.
Már — mint mindenütt, az országban — politizálnak. A szerkesztő ur nagyon tájékozott és
a mester álmélkodva
hajtja,
hogy micsoda nagy események
történnek — amiről ez a 'demokratikus);) sa j/.ó egy szót sem
ir. Bajok vannak az országban,
a munkásság lázong. Tegnapelőtt is tízezer ózdi
munkás
tüntetett. A parasztok összeverekedtek
a kommunistákkal.
Veres Péter megszökött. Mi lesz
még itt, hajajaj —- s a szerkesztő ur kéjesen
csettinget
nyelvével.
" Szóinkat délután van, az üzlet
dugig telt már vendégekkel. A
hátsó padokban ki az újság mögül, .ki diszkréten félrenézve,
ki pedig egészen nyíltan, hallgatják őszerkesztőségét.
Á . Pfeiffer-párt első .számú
szegedi rémhír terjesztő
állomása teljes gőzzel működik.

Az államvédelmi osztály
megállapította, hogy
á
szegedi háborús rémhírek a Pfeiffer-párt szegedi központjából indulnak ki. A rémhirterjesztő társaság anyagát a központból kapta s szervezetten továbbadta.
Dr. Nagy Géza hírlapírót. Gaál Róbert lakatossegédet, pótképviselőt és
néhány társát letartóztatták.
(Újsághír.)
Alászolgája faaj bókol a horbéiyinas, mikor áz uj kuncsaft
belép. A zsinoros lengyeibutidat
fürgén lesegíti s máris nyomja
a lapokat az ur kezébe," mért
egy kicsit várni keit. A kuncsaft
letelepszik, unottan átlapozza az
újságokat s mikor a főnök, a
derék borbélyiparos odapillant,
beszélgetni kezd vele.

A főnök a borbélyudvariasságon tuí nagy respektussal vau
a beszélgetővel szemben. Hogyne, nemcsak hogy régen odajár,
törzsvendég, hanem1 úriember.
Csak ugy arad belőle a tekintély. És milyen
barátságos.
Mindég olyan "szívélyesen elbeszélget az emberrel. Közvetlenebb, mint a többi vendég. Már
többször megtárgyalták a világ
ügyes-bajos dolgait s a vendég mindehhez olyan okosan
Tésztái nem parancsol, kérszót hozzá. Nem1 is csoda, va- dezi a kis étkezde tulajdonosa,
lamilyen főszerkesztő.
Igaz, mig a fiatalember a fogpiszfcáíó
mostanában nincs lapja. De eb- után nyul. A vendég köszöni,
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nenr kér belőle, mert
úgyis
déli maradék. Ellenben beszélgető kedvében van s kedélyes
purpaléba kezd a főnőkkci,'aki
most ráér. A törzsvendégek már
tul vannak a vacsorán és a szétszórt apró szutykos asztaloknál
újságot olvasnak.
Hallotta Skrapűk ur — a név
egészen mellékes —, egy egész
szakasz magyar katona "szökött
át Ausztriába.
Oroszországba
akarták őket átképzésre vinni.
És a derék legények kijelentetlék, hogy ől< oaa nem mennek.
Most majd PfeifferreJ együtt
visszajönnek átvenni a hatalmat ...
A Skrapák ur nem hallattá
még az esetet. De mivel a lekozmásodott babfőzelék kavargatásn közben politizálni is szokott (Kiment megnézni a márciusi diáktüntetőket, a Tiszaszálló előtt mindenkor ott volt.
Érdekelte Sulyok, Nagyiván és
Pfeiffer.), szörnyülködik a nagy
eseményeken.
Leteszik még a mult hetekbőt maradt Ellenzéket és a
Szegedi Naplót az asztalok olvasgató! és épülnek, innen is,
onnan is', odaszólnak, értesüléseket cserélnek. A vezérszónok
mindenben a fogpiszkálós fiatalember.
Ez a Gaál pótképviselő ur
»müködési<! területe. Konkurrái
a szőregi asszonnyal — annyi
»lelki® arzént szór az estéli
vacsorába, hogy tőle fclfordiilhat az egész város.

t

Se pénz, se posztó
Néhányszor már rámutat-1 város mérkőzést Budapesten
tunk, hogy milyen aggasztój rendezik meg, akkor nagyobb
jelenségek merültek fel lab- lesz a bevétel. Igaz, hogy a
darugó sportunkban. Az üz- budapesti színhely a Ferencleti szellem kezdi ugy elön- városnak kedvez s a szolnoki
teni a legnépszerűbb magyar esgpatra hátrányos, a várható
sportágat, mint a legsötétebb nagy bevéten azonban elhomúltban. Az Újpest már meg- mályosította a sporlazempontanulta, hogy a »nagyszerüen<( tokat. Ezzel szemben a várt
eladott Zsengellér
mégsem nagy
közönség
elmaradt,
lesz kiváló üzlet, mert az újmindössze
annyian
voltak,
pesti csapat lecsúszása végül
amennyi minden szolnoki Feis ráfizetéses
kereskedelmi
ügyletté változtatja az egész rencváros-mérkőzésen is szoigen rosszindulatú Zsengellér- kott lenni. Mellékesen pedig
ügyet. Megemlékeztünk már a Szolnok ki is kapott egy
szoros
mérkőzésen,
arról, liogy a bajnoki határ- olyan
napok össze-vissza dobáliisa amelyet Szolnokon, a saját
a portyák kedvéért, milyen pályáján meg is hyerlietett
n agym ér t ékben csökkentettje volna. Szolnok most elmondmár az érdeklődést a Nem- hatja, hogy se pénz, se poszzeti Bajnokság iránt. Itt van tó. De az M L S Z jelenlegi vemost végül a Szolnok esete. zetése mellett jobbára az
A Szolnoki MAV vezetősége egész
magyar
labdarugó
ugy vélte, hogy ha Szolnok- sportban elmondható ez a
ra kitűzött Szolnok—Ferenc- jelszó.

x Boripari m u n k á s o k ! A
már alakulóban lévő termelőszövetkezet ügyében tagtoborz ó gyűlést tartunk a szakszerClympiai
felvonulás
vezeti székházban
vasárnap
délelőtt 10 órakor. Érdeklődő
A gazdag hollandok nem
szaktársak szíves megjelené- küldik el jégkorong csapatusét kérjük.
kat St. Moritzba, mi azonban
x A CoIIegium Musicuin II. 50 főnyi csoporttal akarunk
hangversenye november hó résztvermi a téli olimpián. A
27-ón este fél 8 órakor, Szabó szegény, lerombolt MagyarAndrás zongoraestje mai szer- ország megint erején tul akar
zők műveiből. Jegyek a Ze- költekezni akkor, amikor a
nekonzervatóriumban váltha- téli olimpián igen szerények
hatók.
a helyezési esélyeink. Jégko•u im^—iiuiiiiikiii m in in i minim in rongozóinknak nincs helyezési
esélyűk.
Ugyancsak
© u e A s a s
Ö z e m : T í p é l utca 7. f Ö g f
f Í C 7 | Í Í esélytelenek a sífutók és síugÖ t l ö U Károlyt n. 3.
» G > t l J
rók." Egyediül a lesiklóknak
é® műkorcsolyázóknak van
— A Magyar Nők Demo szerencsés esetben helyezési
krat&kus Szövetsége nőnapja esélyük. Ez azonbon sokkal
18-án nivós keretek
között kisebb létszámú csapatot jezajlott le. Előadók
voltak: lent, mint amilyent az olimdr. Dorogi Imre festőművész, piai bizottság túlzóan összepiarista gimnáziumi tanár, aki állított.
a festőművészet fejlődését isVasárnapi sportprogram:
mertette, mult századtól napjainkig. B a rsi I m r e orvostanVasutas-stadion: 1 óra: Szehallgató
sajátszerzeményü ged—Vasas NB I. mérkőzés, neműveiből adott elő. Agyagácsi
Károly alsóközponti
tanító gyed 12-kor: SzMTE—B. Előre,
pedig Bartók—Kodály népda- NB. II. mérkőzés. Fél 10 órakor
lokról tartott igen
értékes Rendőr—Móraváros, 8 órakor:
SzAK II.—Battonya.
előadást.

kón az MMTE ellen játszanak.
A DFC ifi—Móra itt Dorozsmán
a HTVE ifi—MVSE ifi Vásárhelyen játszik.
Budapesten kerülnek sorra a
Postás—KAOE férfi NB 1, Postás TF női NB. II., Tisza—
BEAC férfi NB II. kosarlabdamérkőzések. — A Tisza—KVSE
férfi kerületi bajnoki Fétogyházán kerül sorra.
Az alsóváros? Szabadság-téri
pálya vasárnapi sportműsora :
déli 12 órakor SzATE—Tisza
ifjúsági, délután 2 órakor Postás—SzATE I. o. bajnoki mérkőzés.

városi
g ő z - és
gyógyfürdő
fórét, női gőz, kád, hideggyógv osztályai november hó
23-tól minden nap üzemben
vannak.
IGAZGATÓ.

fittnek keli közellátási

Ady-tér: féi 9-kor: Honvéd
igazolólapot beadniok?
II—Kinizsi, fél 11-kor: Honvéd
Szombat?, számunkban már
-HMTE.
a közellátási igaSzabadság-fér: 12-kor SzATE foglalkoztunk
ifi-Tisza ifi, 2 órakor: SzATE zolólapok benyújtásával. A tévedések elkerülése .végett most
—Postás.
pontosan felsoroljuk, kik melyik
HnnyatfMér 8 órakor: SzAK ellátási csoportba
tartoznak.
ifi—Barátság ifi, fél
11-kor: Ellátási osztályba csak a keSzMTE ifi-MKUMTE ifi.
nyérjeggyel eilatotíakat és azo1
Pálfí-páiya. 10 órakor: SzFIE kat kelt besorolni, akik. 144 kiló
évt kenyérgabona fejadagjukat
ifi—HMTE ifi.
megvásárolták és erre őrlési enRókus! tornacsarnok: este 7 gedélyt kaptak. Ezen betűi két
órakor: SzEAC-NIVO kerületi osztályba sorolják őket. Az első
bajnoki kosárlabdamérkőzés.
osztályba soroltak a régi áron,
A VAOSz és Barátság pályá- a második osztályba soroltak
kon 100 tarolásos tekebajnok- iegyenkint 10 forinttal drágábban kapják élelmiszerjegyeiket.
ság küzdelmei egész nap.
A vámőiTésro jogosult gazdálA Tisza a KAC ellen Kecs- kodókat, mezőgazdasági munkákeméten. Az MKUMTE a KAC sokat, malmi munkásokat, stb.
ellen Kiszoniborban. A SzEAC nem kell osztályba sorolni. Nea HTVE ellen Vásárhelyen. A kik nem is keli igazolólapot
Rákóczi I. és ifi csapatai Ma- kiállítani ós beadni.
Az első osztályba tartoznak
— tehát a rendes, régi áron
kapják jegyeiket — az ipari, kereskedelmi,
közhivatali,
stb.
véíefa
p*«íu
munkások, munkavállalók,
a
kisiparosok és kiskereskedők, ha
az I. és II. adóosztályba tartroű&^sp vafijum, 9BÉcheetf& toznak, továbbá a nyugdíjasok
és a szakszervezeti munkaközfér 7 - Telefon: 15—éh
vetitő Altat igazolt munkanélkühoöké8n o i u d u d i m
liek. Ezeknek aa első ellátási

frégÉp, számológép
$ Z E N E S I

Orosz hadifogságból
hazaféri kiskereskedők
és kisiparosok a n y a g ellátása
Az Anyag- és Arhivatal közötte az iparkamarával, hogy
az 1916 augusztus 1. utam
orosz hadifogságból hazatárt
kisiparosokat és kiskereskedőket külön anyagkiüt a 14sban
kívánja részesíteni.
A ka marii ezúton is felhívja
az érdekeltek figyelmét, bodri
azok, alóli hadifogságuk előtt
is önállóak voltak és ónálló
minőségben tevékenységükét
ismét megkezdték, vagy megkezdeni óhajtják, abban az
esetben, ha üzíjetük, vagy üzemük fogságuk idején zárYa
volt cs olyan anyagokra szorulnak, amelyek kisiparosok,
illetőliégl kiskereskedők között
jegy- vagy utalványrendszer
keretében kerülnek szétosztásra (vagy egyébként zárolt
árak), ezen körülményt a kamaránál irásb a n, Vagy személyesen (II. emelet 3. sz. szoba)
jelentsék be.
•^jsmsmmxmix&asmimmimm&tgsmimm
NÁTHA ELLEN í

longa
n o v é n y h a r m a t
Száz virág illata és gyógyhatású
Kapható minden jobb drogériában és gyógyszertárban.
Szeged város belterületi I.foku
közigazgatási hatósága,
ad. 8.104—1947. kig. sz.
Tárgy: Vérvizsgálat Szegeden.
hirdetmény
Közlöm
az
érdekeltekkel,
hogy Szeged város területén 'a
lovak, öszvérek.
vérvizsgálata
november * ! , 25. 26, 27.. 28
és 29. napjain történik'.
Fenti tárgyra vonatkozó részletes határozat megtekinthető a
belterületen Bérház kapu alatt,
külterületen pétiig a közigaziátc
tási hirdetőtáblákon. í»r. Túlit
sk. tanácsnok.
Osztályba soroltaknak kelt igazolólapot beadniok. Az első eilátáií csoportba nem tartozóltot
•hivatalból a második csoportba
sorolják, igy nekik nem ts kell
igazolólapot beadniok.

DOLGOZOK I. BÉRLETE &
November 26-án, szerdáM
este 7 orafcor

ANNUSKA

A bérieteket kérjük hétté®
délig átvenni.

DOLGOZÓK II. BÉRLETE 4.
November 29-én, szóm tat
esle 7 órakor

Elvált asszony
Bérleteket kérjük csütörtök
délig- átvenni.
DOLGOZOK IV. BÉRLETE' S,
December 4-én, csü tör lükön est* 7 óra 1**1'

ANNUSKA

Bérletese f kérjük deefeutber 2-ig elvinni.
Jegyek e lő jegye zfoe lök
*
válthatók a

oélmigvmrorszIg
kiadóhivatalában
namnrta
8 órától délután 3 óráig.

x Tíz ebéd 29 forinL 2 tát
bőséges étel. Hetenként h á romszor hus, kétszer íészí*.
Minden szakszerrezejti
tag
Igénybevehett. DeJgezéf
konyhája. Tár.

bfilmagy
Hivatalos

Párthireh
Novesnfaer 24-én, bélfőn délalán 6 órakor Arany János-utca
i2. szám alatt a központi kulturMzottságnak értekezlete lesz.
Pontos ineejejíiléjist
kérünk.
Központi kulturvezelő.
Hétfőn délután 5 órai kezrtettri kerületi és üzemi tHkárok
érteSkezIetet laríauafc.
Hétfőn délután 5 órakor az
agitációs és propagandavezetők
értekezlete Arany János-utca 2.
jízám alatti székházban.
Vasárnap reggel 8 órára a
raóra.yárcxsi partszervezethez
tartozó elvtársak, a választmányi tagok ist
jelenjenek
m e g a Móra-utca 8. sz. alatti
pártházban. Megjelenés kötelező.

Szakszervezeti

Hirek

Orvosok figyelmébe! Az Orvosok Szabad "Szakszervezete gyakorlóorvosok részére 8 hetes
fogorvosi lanfotynmol
rendez.
AkLk ezen részt óhajtanak Vénái, jelentkezzenek á szakszervezetben.
A Mérnökök
Szakszervezete
felkéri állásnélküli tagjait, hogy
saját érdekükben jelentkezzenek
november 25-én, kedden délután 4 és G ór-a közt.
A Vegyipari Munkások Szakszervezete 'november 23-án. vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést tárt. Előadók: Harust.yák József köaöp. elnök
és
Szipka Józse-f fcőzp. főtitkár.
Az Egészségügyi
Munkások
Szakszervezete november 24-én,
Ilétfőn délután 5 órakor taggyűlést fart a szakszervezeti székházban
Felhívjuk
az
egészségügyi
szakszervezet munkanélküli tagjaSl, hogy vasárnap délelőtt 10
•órakor okvetlenül jelentkezzenek a belgyógyászati klinikán
Schádt József pénztárosnál .öszszeirás végett.
A munkanélküli épitőmunkásofc a karácsonyi segély összeírása v é g e t t jelentkezzenek az
építőmunkások
sz akszerveze té ben vasárnap fél 0 11. hétköznap délután fé! 4-től Jelentkezni lehel november 31-ág.
•Tankönyvét mindenki hozza magával.

Közlemények

Hirdetmény. Tárgy:
Orszá
gos Karácsonyi Segítő Akció. A
magyar köztársaság korműn vának .,13.210/1947. Korm. "sz,
rendelete, illetve annak végrehajtása
tárgyában
kiadott
332.400-1947. B. M. sz. rendelet érteimében a szinlutzak,
hangversenyek,
sportegyesületek, mozgóképszínházak,, egyéb
szórakozóhelyek,
továbbá ét,termek, kávéházak, e^oressóly
mulatók, kocsmák, söntések tulajdonosai, illetve 'felelős vezetői tartoznak az Országos Karácsonyi Sfgitő Akció levezetéséhez' szükséges bélyegek átvétele cél iából november 2'3-án,
vasarnap délelőtt 8—10-ig, illetve 24-én, hétfőn délelőtt 8
órától 12-ig bezárólag a városi
Bérház II. em. 18. sz. hivatalos
helyiségében megjelenni. Miheztartás végett közlöm.
hogy
mindazok, a lók a bélyeged átvétele fóliából nem ietennek*
meg. illetve a bélyeget terjesztés céljából nem veszik át, 15
napig terjedhető elzárással büntetendők." Dr- Toldi sk. t. tanácsnok.

abohszag

Rádió
állandó

műsorszámokl

BUDAPEST I. 6.30: Falnrá
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00
Hirek. Műsorismertetés. 7120: Az
Áttelepítési
kormánybiztosság
közleményei. 10.00: Hirek. 12.00
Harangszó, fairek. 14.00: Hirek
20.00: Hírek, sportfairek. 21.50
Hirek és krónika orosz nyelven,
22.00: Hírek, mit hallunk hol
nap? 0.10: Hirek és krónika
angolul. 0.20: Hirek és krónika
franciául.
BUDAPEST II. 18.00: Hírek
21.00: Hirek.
Vasárnap, november 23.
BUDAPEST 1. 7.00: Reggeli
zene. 8.00: Hirek, műsorismertetés. 8.20: Wéber: Óboron. —
8.30: Peskó Zoltán orgonál. 9
órakor:
Református vallásos
félóra. 9.30: Unitárius vallásos
félóra. 10.00:
Görögkatoükus
istentisztelet a Rózsák teréről.
11.00: Multszázadi francia mesterek. 11.15: Schubert: Hetedik szimfónia. 12.15: Anyák öt

M f» r

perce. 12.20: Vegyestiar. 12.50:
A Központi Bányász Kulturbizottság műsora. 1-3.20: Forró
melódiák. 11.10: Ünnepi hanglemezek. 15.00: Nagy elbeszélők. 15.15: Pavlánszky Edina
énekei Puccini müveihői. 15.45:
Bóka László vasárnapi krónikája. 16.00: Magyar nóták. 17.10
Magyar Parnasszus. 18.00: A fogalmak változásáról. 18.20: Falurádió.
19.20:
Böszörményi
Nagy Béla és Falusi Márta zongorázik. 20.15: Hangképek- a
vasárnap
sportjárói.
20.30:
Részleleic zenés filmekből. 21.00
A Rádió hangja. 21.10: Sporthírek. 21.20. Verdi: A lognanói csata. 21.30: Rádióankét.
22.30: Vasárnap este Pesten.
23.10: Rachmaninov: Második
szimfónia.

tartási tanácsadó. 8.15: Zenés
Kalendárium. 9.00: Szaionsflfan*.
9.45: Olasz datox, 12.15; Beethoven müvek. 13.00: Magyar
nóták. 13.15: Tanuljunk magyarul. 13.50. KoloratundaJok.
11.10: Muzsikáló szakszervezet.
11.30: Jazz. 16.00: PurcelL
16.40: Petőfi kora. 17.10; Hadifogoly Hira-dó. 17.15: A Vöröskereszt közleményei. .18,00.
A házi-együttes játszik. 19.00:
A szovjet irodalom 30
éve.
19.30: Falurádió. 19.45: Az ujgazdák műsora. 20.20: Magyar
muzsika. 21.20: Hangos Híradó.
22.25: Dolgozók Rádiósziaháza.
22.55: Hadifogoly Híradó. 23
óra: Kevész szó — sok lemez.
23.30: Karády Katalin énekel.

BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea. 18.05: Tánc ős kő. 18.30:
Operai-észtetek. 19.00: Tiz év
Karinthy mellett. 19.15:
Kani arazene." 19.45: Előadás. -2f
óra: Az Aí In (orvosok
Sróbad
S za kszerveze t én ek mü sora. 2t
óra 15: Keringőz. 20.30: A Rádió szabadegyeteme. 21.15: Mi
Hétfű, november 24.
történik a világgazdaságban? 21
BUDAPEST I. 7.00: Hirek, óra 30: Cigányzene. 22.30: An7.25: Reggeli zene. 8.00: Ház- gol f emezek.

BUDAPEST H- 10.00:—13.00:
Vasárnapi muzsika. 17.00: Ötórai tea. 18.05: Hanglemezparádé. 19.05: Zenenari müvek.
20.30: Könyvszemle. 21..15: Jazz
muzsika. 22.15: Müvészlemezek.

<* tis r «i e t é m e

lltréelniénv. Tárgy:
Mintacsomagok bemutatása. Közlöm
az érdekejt dohánytermelőkkel,
hogy az 1947. évi dohánytermés csomózást munkálatainak
bemutatása, november 29-én 9 PRIMA kötőn ők felvétetnek. —
órakor történik a szegedi Do- Megbeszélés délután 3—5-ig. —
hánygyárban.
Kárólví-utca 2b., III. 1.
MEGBÍZHATÓ mindenest keresek azonnalra. Hajnóczy-utca 4.
Piac! áralakulások
November 22-én
kialakult ajtó t.
FIATAL leány jobb házhoz eltermelői árak:
menne mindenesnek. Cim a kiBurgonya ©Ha 1.60-1.80, bur- adóban.
gonya rózsa kg 1.80—2, sárgarépa kg. —.80—1, zöldség kg.
w~
itkt'tittl
sí
1.80—2, kelkáposzta kg. 1.20—
1.40 Ft. fejeskáposzta kg. 7 0 - SZÖLSGAZDÁK I Szőlőoltványok,
80 fillér, vöröscékla kg. —.80— Teleki B. 8, lugaszőlők, hazai
1. karfioi leveles kg.' 1.80—2, gyökeres vesszők csemege- és
kalarábé kg. —.80—1. spenót kg. bőrfajokban; magas törzsű pösz2.40—2.00, fokhagyma kg. 9— méto őszi és tavaszi ültetésre
10. vöröshagyma kg. 2.20—2.40, megrendelhetők. Petőfi Sándorszárazhab kg. 2.G0—2.S0, torma sugárut
(Szivárvány-kitérőnél;.
'k'g. 4. körte k<j. 3—4, alma kg. Ka szá s-ö otíán vtőzsde.
2—4.60, birsalma kg. 2—3.20, I- RENDŰ fekete férfitélikabát
szölö kg. '3.50—5. naspolya kg. eladó középalakra. Kóvács Al3.40--3.60, csirke kg. 6—7, tyúk
kg. 5.50—6, kacsa, liba sovány bert, Debreceni-utca, 31.
kg. 5—5.50. uulyka kg. 5.50— BÉLYEGG Y ÜJTEMÉ VT. tömeg6.20, liizotl kacsa kg. 7.50-8, bélyeget a legmagasabb áron
hizott liba kg. 8—8.50, tojás veszek. Falus bályegkereskedés,
drb 1.30-1.40, mák kg. 24-26, Iskola-utca 29., Fogadalmi templommal szemben.
Ft.
BŐRKABÁTOK, finom bőrökből,
mérték után, bőrkabátok javíMűsoros délután Rókuson. A Magyar
Kommunista tása, alakítása puhitássaí és vizhaiian festéssel szakszerűen kéFián rókusi szerve/ele Kossuth Lajos-sugárul 215. száui
szül. Csordás
bőrriihakészitőalatt 23-án, vasárnap délután 5 órai kezdettel tánccal etgjr- mesternél, Szent Miklós-utea ,7,
Iwiötött niusoroi teadéhiláitt rendez. Közreműködik a Iia- felsővárosi templom mögött.
láró'rség zenekara. Előtte 3 órai
kezdettel gyermekdél- 8IRKAGYAPJUT,
angóraszőrt
után. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.
és an goragubancol vásárolunk.
Bérfonást vállalunk. Fonógyár,
Szeged, Cserepessor 9.
VILÁGOS- szép háló és konyhabútor sürgős elköltözés miatt
eladó. Somogyitelep VIII. 428.
ELADÓ 6 darab kirakatrács, 1
kétaknás salgótarjáni káivha. —
Báró Jósika-utca '27.
FÉLTONNÁS teherautó üzemképes állapotban prima gumikkai eladó. Eroektődni csak vasárnap, Mikszáth Kálmán-utca
14.. II. 2., 9-^2-ig.
SvtgtA, aKetfarere-eieu 4. — KSicsey-atca 7>

Tankönyv

Vasárnap, 1947 november R3.

mzininnniiM

és íüzeí

írószer és papíráru

Árpád nyomda Szövetkezetnél
Szegen város polgármestere értesiti azokat a kereskedőket, akik az Országos Épitőszövefkezet állal a Valéria-téren lelépi lendő vásárcsarnokban

üzlethelyiséget
vagy árusító fülkét
kívánnak bérelni, ámen jiyiben a szövetkezet korábbi
fürdetéseire még nem je lenüceztak, számbavételük és a
bérleti tárgyalások megkezdése céljából jelentkezzenek
a városi láz a elnöki osztályán dr. Bakos Géza Ui. tanácsnoknál. aki ebben az ügy ben minden hétfőn és pénteken
1—2 óra között fogadja az érdekelt jelentkezőket.

OLAJFESTMÉNY kerettel,
fe- SZOBA, -ik on yha, előszoba-kamra s
hér samotoskáiyha eiadó. Új- lakás teljes berendezéssel (hátószeged, Temesvári-körül, a park és konyhabútor) átadó. Cim a
kiadóban.
stiricíiii
MOTORCSÓNAK, üzemképes, al- OLCSőBÉRL belvárosi összkomkalmi áron sürgősen eladó. La- fortos 3 szobás lakásom elcsepos sliúfkocsi jókarban 1000 fo- rélném 1 szobás belvárosi összrintért. Cim: Tisza Lajos-körut komfortosért. «December l.s jeligére.
46., III. 15.
KOZÉP-FÉRFIALAKRA szép fe- EGY szoba irodának vagy renkete télikabát, perzsa galérrai delőnek kiadó. Cjm u kiadóban.
olcsón eladó. Polgár-utca 25. BÚTOROZOTT szoba kiadó.
EPERFAGOMBÁT veszek. Tá- Partizán-utca 8., földszint 4.
ELCSERÉLNÉM szegedi kettőpéi-utca 55.
HASZNÁLT jóállapoíban
lévő szoba-hallos, összkomfortos movilágos puhafaháló eladó. Ja- dern lakásomat hasonló budai
lakásért. «Csere 1947» jeligére.
kab Lajos-utca 9.
EGY jóforgalmu fodrászüzletel- BELVÁROSI bútorozott sz/oba
adó. Fráter, Mikszáth K.-u. 5. különbé járattal december l-re
SZERDÁN délelőtt 10 órakor kiadó. Ágynemű szükséges. —
lovakat adunk el a tűzoltólak- Oroszlán-utca 3.. 1. em.
BELVÁROSI összkomfortos
2
tanyában.
szobás lakásomat elcserélném
HÁZTELEK eladó Felsővároson. egy nagyobb szoba-konyhásért,
Érdeklődni: Gvik-utca 7a. alatt. ugyancsak a Belvárosban.
—
FÉRFIÖLTÖNY kitűnő eladó. - Ugyanott 2 helyiségből álló 25
fíungáiáa-szálió, I. 48.
fői befogadó műhelynek vagy
ELADó férfi strapakerékpár jó raktárnak megfelelőt
elcserégumikkal 250 forintért. Föld- lem. Cim a kiadóban.
mű ves-utca 12.
JÓKARBAN lévő samottos vaskályha, kisebb rádió és esti tár
etaöó. Szent
Mixlós-utca 10.,
RÖRKABÁTFESTÉST,
javítást
Kövi.
ELADó 2 darab prima télika- vállalok, Gábor imréné, Othabát közép alakra, az egyik szőr- lom-utca lb.
uiebéléses. Kossuth Lajos-sugár- AUTÓ- motor és kerékpárgaoií
javítás garanciával. Solti-garage.
ut 27.. szabóüzlet.
HÁROMNEGYEDES
szilibunda Káivária-uíca 9 Telefon: 447
alaszkai rókaboa eladó. Bajcsy CSIZMÁT, bílgerlt és eipdt csak
Zsiliuszky-utca 9., 1. 7., volt Fe- V AR GA N A L, D ugonics-tér.
BÚTOROZOTT szobák állandóIlotesíi s -utca
ÍIINTÁLOVAK kaphatók olcsó an kaphatók. Lakáscserék, üz
árban. Délvidéki Áruház, Túsza lelek, kocsmák, vendéglők adásvétele, Lakásügynökség, KölLajos-körut 48. szám
EGY hasaslehéu sürgősen ei- esev-u tea 10.
gazdálkodók,
adó. Megtekinthető
Újszeged, NŐSÜLNÉNEK
kereskedők, iparosok.
állam?
Népkertsor lb., vasárnap,
DíóFARÖNK eladó vagy tűzi- tisztviselők, vasutasok, ismerkefára elcserélhető. Madách-ulca dést létrehoz Fortuna, Köicsevutca 10.
17.. I. em. 4. ajtó.
750 febc- DKVv" motorkerékpár ÓCSKA kalapjait ne dobja et,
ujszerü, olcsón eladó. Farkas Mencz kalapos ujjáféstl és formalom, Petőfi Sándor-sug. 76. mázza. Dugonics-tér 2.
2 öl buzaszalma eladó. Tápé, EGY vadász bőr hátizsák jutáFELESÉGET keres 45 éves ua|iKossuth-utea 26., Bodő Imre.
nyosán eladó. Szentliáromság- számos. Száraz Pál, Petőfi S 8ZÉP
hen tesüzletbe rendezést utca 2. IL emelet.
veszek. Árajánlatot Dudás Fe- KÉT pár teljesen jóáUapotbau sugárut 50. *
renc Hódmezővásárhely, Róka- lévő 42—43-as cugoscipők el- REDÓNYIÍÉSZITÉS, redőnyjavitás Redőnyipartól. Református
utca 4. szám kérek.
adók. Margit-utca Ü.
. t
PÁLINKAFŐZÉS 1-én megindul KÖZÉPTERMETRL finom
se- palota. Melegforrásnál,
cefrét, törkölyt, seprűt Borfő- lyemblúz, fekete alj eladó. — KERESEM férjem Vecsernyés
Eésre becserélésre vagy meg- Vár-utca 5.. földszint jobbra.
Jánost, ki 1944 októberben Apa
vételre már most átvesz" Kovács KERESEK megvételre 2 darab finban volt a 39. gy. e. 1. zij
szeszfőzde. Festő-utca 3.
gyönyörű ecrü csipkesztort. — 3. századnál. Aki tud róla, érEGY fehér mély gyermekkocsi Cim "a kiadóban.
tesítse feleségét Vecsernyés Jáés egy zománcozott fürdőkád EGY kézimunka ecrü asztalte- nosnét, Ujszentiván, Térvár.
eladó. Csongrádi-sugárul 32.
rítő, dupla tüU ágyterítő, befii- KÉT jó ökröt elcserélnék egy
KERESZTHURÖS rövid zongora zéses, női irhabunda elauó. Ai- jó kancalóért, vagy megegyeolcsón eladó. Címeket kérem tila-ulca 3., 1. emelet jobb.
zés szerint teleltetésre kiadnám«Zongora» jeligére a kiadóhi- ÚJSZEGED közelében földet ke- C.Zirok János kertész, Algvő.
resünk. Megbízottunk: Borsi invatalba leadni.
Valéria-tér 7.
VESZEK magas áron szépirodal- gatlaniroda.
Felelős szerkesztő:
PÖSZMÉTE (egres) ritazkesarmi.
tudományos,
sorozatos jat,
gyökeres dugványokat, bokDR.
FERENCZ LASZLO.
könyveket, könyvtárakat, Grüu- rokal veszíüik. Iroda, SzivárFelelős kiadó: KONCZ LASZLO,
wald könyvkereskedés,
Dózsa vány-utca 4a.
Kiadja:
György-ulca 2.. Kultúrpalotánál.
JoFORGALMU vendéglő, 2 ivó,
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
4 szoba, fedeti tekepálya sürSzerkesztőség: Jókal-atea 4.
tat?1
gősen eladó. Hódmezővásárhely,
Felelős szerkesztői telefon: 493,
BÚTOROZOTT szobát keresek
Róka-utca 4- szám.
Szerkesztőségi telefon: 103.
^Bútorozott Nyomdai szerkesztőségi telefons
HASZNÁLT mély ikerkocsi el- azonnalra. Jelige:
adó. Széchenyi-tér 5., 1. em.
szoba«•
J
este 8-tói: 673.
EGY kis kokszoskáivha eladó. RÓKUSI egyszobás lakásom elKisiíéltivalal:
Kárá*/-utca &
Érd.: Lcj^yel-utca 23., Kocsi- cserélném Alsóvároson a temTelefon: 325.
sóknál. dél után 1 órától, ud- ] plom környékén egyszobásért.
A Hiriapiíadó Kit. nyomáöb
vari épület.
.Olcsóbérü jeligére.
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