Fllágproletárjai egyesüljetek 1
Kétszeres finomliszt fejadagot
kapunk decemberre
Hogyan ebédet a munkás a
gyárakban
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Szeged, 1047 nov. 27. Csütörtök

R i i y u g a l i n a z o t t katonatisztek szövetsége volt Franciaország tovább forrong
Dc Gaulle-ék kijelentették,
Franciaországban a sztrájkok
tovább gyűrűznek. hogy nem szándékoznák Schum rémhírterjesztés egyik operációs bázisa állhatatosan
Egynéhány jelentéktelen vonal man kormányát támogatni. UgyŐrizetbe véltek négy nyugalmazott magasrangu tisztet

A hazaáruló és szökevény
P f e i f f e r Zoltán
itthonrekedt
cinkosainak őrizetbe vett tábora napról-napra
[gyarapszik. A leleplezett pfeifferista rémhirterjesztő szervezkedéssel kapcsolatban a szegedi államvédelmi osztály őrizetbe vette Magyar Pál ny.
vezérőrnagyot, a N y U K O S z
volt elnökét, Kuba
Vilmos
iiyá. ezredest, T i t o György
Bvá.
ezredest és Dalmádi
(Dalimaim) Ernő nyá. alezredest, akik dr. Falcione Kálmán -volt M F P képviselő utaSitására
dcmokráciaellenes
rémhíreket terjesztetlek.

tek folytatni a tisztikar és a
legénység körében.
Ki nem hitt Kuba Vilmosnak? ö, a régi, kipróbált »demokrat a « csak tudta,
hogy
jönnek rövidesen az amerikaiak felszabadítani az elnyomott földesúri réteget, törzstisztté előléptetni a rangfosztott ezredeseket? T i l z e György
és Dallmann E r n ő is Amerika beavatkozásától remélte a
volt sváb tisztikar feltámasztásiát és a hatalom átvételét.
Ezek az álcázott demokraták honfibúval vélték tudo-

másul, hogy a
demokrácia
nem az ő elképzelésük szerint
halad és nem a levitézlett urirend, hanem a munkások, a
dolgozó parasztok és haladó
értelmiség érdekében fejlődik.
I g y gyűlölték meg a demokráciát s ez a gyűlölet vitte
őket erre a Végzetes útra. A
m a g y a l demokrácia azonban
éberen őrködik építőmunkája
felett. Politikai rendőrségünk
továbbra is teljesíteni fogja
hivatását
és ártalmatlanná
fogja tenni az országban bujkáló ötödik hadoszlopot.

kivételével minden vasúti közlekedés megszűnt. A postások
négy napja levelet nem hordtak" ki. Tegnap Scliuman tanácskozásokat folytatott a szakszervezeti vezetőkkel. A francia
munkásság képviselői általános
bérrendezést és az árak letörését követelték. Schuman ma ismét fogadta a küldöttséget és
kijelentette, hogy a kérdésekben minisztertanács dönt. A
francia sztrájkford illatot lehat
csütörtökre várják.
Baloldali körökben nem tartják lehetetlennek, hogy a kormány engedményekel tesz. Viszont olyan hirek is felröppennek, hogy titokban éles sztrájkellenes intézkedéseket készítenek elő.

látszik ez is túlságosan baloldali számukra. Ez Schuman parlamenti többségét nem érinti
ugyan, de a kormány már jobboldali nyomást is kapott, úgyhogy meglehetősen inog.
könnyen lehetséges, hogy a
munkás tömegektői
elforduló
kormány most — miután az ellenkező pólus is elutasítja —
a gerinctelen politika egyenes
következményeiként a két szék
között a pad alá esik.
Olaszországban — minden
külföldi másirányu híresztelés
ellenére — nem enyhült a feszültség. A magyarországi nagy
napilapok olaszországi munkatársai arról számolnak be, hogy
a zavargások és sztrájkok tovább tartanak.

II Gazdasági Főtanács döntése alapian
a dolgozók gyermekeik után is kapnak karácsonyi segélyt

A jórészt
svábszármazásu
magasrangu tisztek a Nyűgállományit Katonatisztek Országos Szövetségét használták
fel o kapott rémhírek tendeneiózus
terjesztésére é s
a
N y U K O S z tagjain
keresztül
A GF szerdai ülésén letárjuttatták el azokat a közvéle- gyalta az 1947/48. évi állami
mény széles rétegeihez.
költségvetést. Ez a költségvetés részben az elmúlt év
Magyar Pál és társai vala- tapasztalati adatain, részben
mennyien a N y U K O S z vezér- pedig! a f o l y ó költségvetési cv
karához tartóztak. Ezek a első három hónapjának eredhorthysta tisztek jól kiszol- ménytón épül fel. Bár a .kigálták az
ellenforradalmat. adások jelen lékenyen meghaÍlorthy parancsára
tüzzel- ladják a mult év kiadásait,
vassal némították el a rabaz ország1 gazdasági éleiészolgasorba taszított munkánek megerősödése és a pénzsokat és parasztságot. Vérgőügyi adminiszlráció műközös »rendfenntartó* alakuladésének eredménye folytán
taik ..jól kamatozlak.
Maaz adóbevételek oly mértékgyar Pál ellenforradalmi küben növekednek, hogy
a
lönítményes tiszt érdemei juköltségvetési
előirányzat
talmául fiatalon vezérőrnagyszinte egyedülállóan Eurójgiyá lépett elő.
Ezek az ellenforradalmárok,
Horthy leghűségesebb kiszolgálói
emlékezetes október
15-e után visszakozol fújtak.
Ök Horthyra, az ellenforradalmárra tettek esküt s már
'kiöregedtek az ujabb kalandokból és óvatosak is voltak.
I g y el tudták hitetni, hogy
demokraták. Mint céhjelzett
demokraták jártak-keltek
a
városban s szórták a rémhíreket, amit nekik bárkinél
lobban el is hittek. .Tószándéku demola-atákat mérgeztek
háborús propagandájukkal. A
N y U K O S z utján pedig titkos
központi irányítás alatt bomlasztó tevékenységet igyekez-

y&szaér&ezetf a magyar
karináiiyküiitöffsée
A Diiunyés L a j o s miniszterelnök vezetése alatt álló kormányküldöttség! háromnapos
bukaresti tanácskozás
után
szerdán délután visszaérkezett
Budapestre. A kormánydelegációt a Nyugati pályaudvaron ünnepélyesen
fogadták.
(Dinnyés Lajos miniszterelnököt Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter üdvözölte
a
kormány nevében.
Dinnyés L a j o s miniszterelnök üdvözölte a fogadáson
megjelent előkelőségeket
és
ellépett a honvédség és
a
rendőrség egy-egy díszszázada előtt.

pában nemcsak deflcilmcntes, sőt némi bevételi felesleget mutat.
i
A
GF az államháztartás
egyensúlyának megőrzése érdekében egyes, különbén indokolt igények kielégítésének
korlátozását határozta el, ső!
a beruházási program tempóját egyelőre lassítja. A hároméves terv
beruházásait
csak a folyó bevételekből szabad fedezni, mert a
jelen
helyzetben ezenfelül csak az
inflációs eszközök igénybevételére volna lehetőségi
ami
azonbán a terv céljának elérését meghiúsítaná.

Egyes tárcák dologi kiadásai az előző évhez viszonyítva jelentős többletet mutatnak]
Az ország gazdasági megerősödése a tehetősebbek adóerejének fokozottabb kihasználása folytán az egyenes
adok között, főként a kereseti és jövedelmi adók, valamint az iilelménytöbbletadó
bevételének előirányzata volt
emelhető.
Az állami üzemek üzemi kiadásai a termelés és forgalom
fokozása következtében emelkedtek ugyan, de a bevételek nemcsak fedezik a kiadá-

A demokrácia megszilárdulása
érdekében
a két munkáspártnak egyesülnie kell
— állapította meg Farkas elvtárs a propagandisták
Farkas Mihály elvtárs, pártunk főtitkárhelyettese a kommunista propagandisták központi értekezletén
politikai
beszámolót tartott, amelyben
többek között a következőket
mondta:
— Szükségét érzem annak
— kezdte beszédét
Farkas
elvtárs —, hogy részletesebben beszéljek ma a munkásegység és a két munkáspárt
egyesületének kérdéséről. N e m
azért teszem ezt, mintha pártunk központi vezetőségének
az lenne a véleménye, hogy a
fúzió kérdése a magyar munkásmozgalom azonnali feladata, hanem azért, mert célszerűnek tartjuk,
liogy
ezzel
kapcsolatosan tisztázzunk néhány problémát.
Ezután foglalkozott Farkas
elvtárs Szélig elvtársnak, a
Szociáldemokrata Párt N I K értekezletén elmondott beszédével. Majd rámutatott, hogy
ha ma
a
tmmkásegység
kérdése még! mindig sok kívánnivalói hagy, ugy azt a
Szociáldemokrata Póri jobboldalának kommunistaellenes magatartása és cseleke-

detei váltják ki.
— Szélig elvtárs ugv veti
fel a munkásé®-ség kérdését
— folytatta beszédét
Farkas
elvtárs —, mintha a Szociáldemokrata Párt
szívességet
tenne a Magyar Kommunista
Pártnak, lia
együttműködik
vele, mintha az együttműködésre csak
Kommunista
a
Pártnak Volna szüksége.
A
kérdés ilyen felvetése téves.
A munkásosztály, a magyar
demokrácia létérdeke teszi
mindkét
munkáspártnak,
így
a
Szociáldemokrata
Pártnak
Is
parancsolóan
kötelességévé
a
szoros
együttműködési.
Az, aki a munkásegységet őszintén akarja továbbfejleszteni, aki azt
valóban
megingathatatlan alapra akarja fektetni, annak nem feltételekről kell beszélnie, hanem
olyan pozitív
javaslatokkal
kell a munkásosztály elé lépnie, amelyek alkalmasak arra,
hogy végérvényesen megszüntessék a munkásegység válságát és a két munkáspárt szoros harci egységéi valóban a

értekezletén

magyar demokrácia
alappillérévé tegyék.

szilárd

sokat, hanem a mult évi költségvetéssel szemben felesleg
előirányzására is lehetőséget
adnak. A legfőbb szempont az
államháztartás egyensúlyának
fenntartása, ami az
ország
egész társadalma részéről önmérsékletet és bizonyos lemondást kiván. Ennek az ál
dozatnak azonban megvan a
jutalma: a stabilizáció további
biztosítása és a
hároméves
lerv sikere.
Lényeges ujabb intézkedésekel hozott a Gazdasági Főtanács a karácsonyi segélyrendeleltei kapcsolatosan.
A szerdai üKsen ugyanis a
rendelettervezetet azzaí bővítette ki, hogy
mhittan gyermek ulán
ak!
után a dolgozó családi pótlékban részesül, akár kii:/-,
akár magánalka Imazoi t, a karácsonyi segélvt g vermekenfcfnf 10 forint ial egészítene
ki. Karácsonyéi segélyt kapnak
a háztartási
alkalmazottak,
mégpedig fizetésűik 25 százalékát, a hadigondozottak a
hadigondozás" járulék hav<
összegének félét kapják karácsonyi segély címén. Karácsony: segélyt kapnak az OTI.
a ítlÁHI tíregoég1* és fca'eseíjáradékosa* % mintegy 80 forintot, az özvegyek ugyancsak
80 forintot, a gyermekek pedig
forintot. Ugyanezt a
segélyt kapják a mezőgazdasági kízlosTotUk "s.

— Meg kell értenie min
deu szocialistának, liogy az
egységes munkáspárt kialakulása történelmi
szükségesség. A történelmi fejlődés lüzfe napirendre ozi a
problémát.
Természetesen
ez ellen lehet harcolni, a
két munkáspárt egyesülése
A Gazdasági Főtanács szerdai
felé meginduló folyamatot ülésén egész sor racionalizálási
lehet fékezni és akadályoz- intézkedési határozott cl.
ni, de neui lehet elkerülni.
Megszüntette az akcióbélycgek felhasználását. Különösen
— Aki továbbra is előre vidéken sok panaszra adott okot,
akar menni, aki biztosítani hogy a közhivatali beadványokakarja a magyar népi demo- ra "áz előirt törvényes bényegckrácia további megszilárdulá- ken kívül még egyes jótékonysát, aki a dolgozó nép tel- sági akció céljait szolgáló béis ragasztanak
fel.
jes felszabadulásáért
nem- lyegeket
Most elrendelte, hogy a felekcsak szavakkal, de tettekkel nek ilyen módon történő zakis harcolni akar és aki ezt latását meg kell szüntetni".
valóra akarja váltani, az nem
A dolgozók savanyukáposzla
szállhat szembe a két munkáspárt egyesülésének a szük- adagját a káposztának a tavaségességével, ellenkezőleg: an- lyinál magasabb ára ellenén
a tavalya küogramonkinti 1.8(1
nak minden erővel azon kell forintos .áron keli kiadni.
fáradoznia, hogy minél gyorA Gazdasági Főtanács elhr
sabban megvalósuljanak
az
egységes magyar munkáspárt lározta, hogy december 1-töt
megalakulásának előfeltételei kezdve az állami közalkalmazottak közmunkává!tságát az ál— fejezte be beszédét nagy lam magára vállalja hasonlóan,
lapsok között Farkas elvtárs. a kollektív munkáltatókhoz.

ö £ l m a g y a r o k s z a g
Tito!

fi föderáció jugoszláv a és Bulgária
közölt csak formaság kérdése

Ii szociáldemokrata
képzőművészek kláliifása

Csütörtök, 19-47 november 27.

Szőrméi 7

A Szociáldemokrata Párt kuta
Tito tábornagy Szófiában a lítem meg a magyar és román tunjapjaivat kapcsolatban
miniszterelnökségi palota erké- népet — hangsúlyozta ki Tito párt képzőművész tagjai igen nílyéről nagy oeszédet intézett az tábornagy —; mert ezek a né- vós kiállítást rendeztek a párt
ot ünneplő 300.000 főnyi tö- pek uj útra tértek és belső be- Zrirra-ittea ós a Gizella-tér sarmeghez. Bejelentette, hogySzó- rendezéseik
lehetővé
teszik, kán "levő helyiségében.
A kiállítás anyaga
túlnyofinban
véglegesitik a
bledi hogy e nem sziúv népek és
megáilapodásoKat.
A Szovjet- a szláv nemzetek között soha móan kisméretű képekből áll,
Rosman
Szőrmegyár
uniótól semmiféle erő nem vá- széthúzásra ne kerüljön sor. Ju- ami arra vall, hogy sem festéklaszthatja ei Jugoszláviát
és goszlávia és Bulgária között oly ben, sem vászonban nem .bőközp.
rabtár
Bulgáriát. E két népnek külön- szoros a narátság, hogy a föde- velkednek művészeink. A kéKárasz'Utca
8.
ben sok barátja van, köztük ráció csak formaság " kérdése pek egy része már szerepelt
kiállításokon, de ami uj van
a magyar és román. Azért em- volna.
köztük, az igazán valami frappáns előretörésnek az előjele.
Budapest közkedvelt
Nagyon hatásosak, szülte niegrádióésekese
kapóak Mihály Istvánnak a 14.
ós 15™ös sz. képei (Golgota és
r
a Tanya), A finom szürkék iágy
andaliló muzsikája zeng felénk
róluk.
H I D E G E B B R E F O R D U L A Z IDŐ
Majd Tápai Lajosnak csupa
Megélénkülő nyugati, északnyugati szél, fethőátvomilaélet, szin ós dinamikus mozgássok. Sok helyen futóeső, havaseső, havazás. A hőmérsékleli Munkában cimü képe ralet egy-két fokkal süllyed'.
gad el bennünket.
Végül Tóbiás Györgynek, a
nemes, érett patinás színek mesNAPIREND
— Ujabb áradás várható «
terének képei és Szili Török
Rendelet jelent meg a kará- gazdasági munkásoknál .©köz- Dezső két kis képe szerepelnek
, Tiszán. A Tisza apadúsa vaCsütörtök, november 27.
csonyi pamutszövet-akcióról. A ségi e I öl iá rós.-i rt. jbbpi 11,-flfjj]fly-Tvtt
" ta tovább
hatásosan a kiállításon.
Nemzeti Szinház: este 7 ó r a - í ™ P , ó íf lovább tark de
rendelet szerint kedvezményes taknál a hivatalok I egtol GO-Ji
A legérdekesebb azonban az. kor: Az elvált asszony. Munkás- « e n csekély mertékben. Szeráron jutnak pamutszöveihez a vezetői:' á iuutigomlozotlakuál a hogy a kiállítás még meg sem
kollektív szerződésesek, a köz- uépjómT miniszter megbízottja nyiit és a nézők máris tolongtak előadás, féi 6, fél 8: Piccadiiiy. j <*án 2oO volt a vízállás. A
Széchenyi Fümsztnhá*: féi 4. j Felsőtiszáról azonban máris
alkalmazottak a IV. fizetési osz- .köteles bejelenteni. A községi a teremben.
tályig, a mezőgazdasági munká- elöljáróságok, az UFOSz, és
fél "6, féi 8: Három fantom, j ujabb airadast jelentenek, igy
Dinnyés Ferenc.
sok, kubikosok, öt holdnál ke- FÉKOSz együtt ellenőrzi
az
Belvárosi Mozi: fél 4, fél 6, j Például , Vásár osnaméxiy né]
vesebb földdel 'rendelkező gaz- igényjogosultságot
Büntetendő
fél 8: Gyilkos szemek. Repülő
Ójjel. egv méter 96 centi
dán, hadigondozottak, hadifog- cselekményt kövei*e(j aki valótfejsze.
í volt az áradás. Az u j közúti
Színház
*Fílm
•
Művészei
lyok és hozzátartozóik, valamint lan bejelentést tesz, de az is,
Korzó Mozi: fél "4, fél 6, féi j lúd betonozása ezért' egyel őaz igazolt munkanélküliek. A aki nem tesz eleget bejelentési
8 órakor: A mennyország kul- re még mindig nem folytató
jogosultakat, ha vállalatnál dol- kötelezettségének és igy munká- A m e n n y o r s z á g k u l c s a
dik, de a kövek faragása és
csa.
goznak, a vállalatvezető^ mező- sait elüti a juttatástól.
a parti munkálatok a legnaEgy nagyon egyszerit, mondMuzeum: képtár és ősrégé- gyobb
hatnánk átlag IjftplAn a hőse
ütemben
haladnak
színnel iró
C r o 11 i 11 világhírű regényének, szeti osztály nyitva 9—1 óráig. előre.
Egyetemi könyvtár nyitva 8—
a
«Mennyország kulcsa«-nak,
íöüöíü!
— Á társadalom a gyermek amely most filmen is eljutott 7 óráig.
Egyedülálló!
Megrendeli
íoüah
átvehetők
hozzánk és ma,
csütörtökön
Somogyi könyvtár nyüvl 3—7 ért. A Nemzeti Segély felhíPraMikus
Minden kézhez f
K E L L E R
vása a társadalomhoz, amely
mutatja be a Korzó Mozi.
óráig.
U j d o n s s g ! MindenszinhsnH irod^épvi kiat, kelemes-u. s.
Természetesen
megközelítőa nélkülöző
szegénysorsu
leg sem tehet teljes változata
gyermekek érdekében indíttaSzaígMttias f y é f y a j e r l i r a i :
uz óriási kötetnek] de ez csak
tott el, élénk visszhangra taü l Weil Emil, a z orvosszok- Antalffy György, mig a záró- előnyére
Borbély József örök. b. Ugry
válik: az eposzi hömbeszédet Tombácz Imre fog- pőlygésü mü igy egységesebb I.: Tisza L.-kőrút 20; Leskó Vil- lált Szeged lakosai körében,
szervezet országos elnöke
ja mondani.
pánleken eiüaüást tart
lett" és valami hatalmas belső mos: Újszeged, Vedres-utca 1; Jó példával jár elől a SapdA
szegedi
középiskolákbaji
lendületet kapott:
valósággal Nagy örök. k. dr. Hangay: Bol- berg-cég, amely jelentős menySzegeden
november 29-én minden osz- árad belőle a hitt, a jóság és a dogasszony-sugárut 31; Zakar nyiségü- és. értékű felszerelésDr. Weál Emil, a kommu- tályban megemlékeznek az év- humánum ereje. Anglia és Kina S. őrök. K. Máthó Mihály: Va- sel járult hozzá a Nemzeti'
nista orvoscsoport vezetője, az forduló jelentőségéről.
mintegy keresztmetszetben tárul léria-tér 1: Selmeczi Béta: So- Segély bölcsődéjének a moorvosszakszervezet
országos
fe! előttünk, eseményeinél iz- mogyitelep IX. u. 489.
dernizálásához. Jelentős meny
elnöke, pénteken, november
galmasabbat ós magávalsodróbnyiségü pénzösszeggel támo28-án délután 6 órai kezdet- A Ú ÉLNI
AGYARORSZAG bat alig Láthattunk, lélekrajza Selyemkendő
gatták a bölcsödét: Szegedi
pedig
felejthetetlen
élmény
tel a városháza
közgyűlési
Közúti Villamosvasút, Szegedi
h
a
d
i
f
o
g
o
l
y
s
z
o
l
g
á
l
a
t
a
díszeleg
az
előkelő
divatárus
marad.
termében orvospolitikai kérKereskedők Testülete, Alföldi
A szerelmi sérülése- után a üzlet kirakatában. Szép, szídésekről beszámolót tart.
A tegtnapi számunkban jel- reverenda védelme alá rn'ene
Utazók és Kereskedők EgyeA beszámoló elé orvosi kö- zett hadifoglyokból a szege- kütt férfi tiszta és áldozatos nes mint nyári zápor ulán sülete, Wiizner Benőné keresrökben máris nagy érdeklő- diek és környékbeliek név- útját kiséri végig a film egé szivárvány a tintakék felhő- kedő, dr. Grüner István ügykön. Lenge, könnyűi inint a véd és végül a Szőregi Aszfalt
dés nyilvánul meg, mert dr. sora:
szén addig, amig ez a
skót
meleg
lehellel a fűtetlen la- és Kátrányipari Rt.
Weál az orvostársadalom promissziónárius
hite
kezébe
adja
A NemBeris Mihály
Dorozsma,
kás ablakán.
blémáinak nagy ismerője és Bózsó Imre Szeged, Búzás Ist- a Mennyország kulcsát.
zeti Segély ezúton is megköelőadásában valószínűleg fel- ván Vásárhely, Darabos MiA társadalom női fele meg- szöni az adományozók e nevázolja m a j d a fejlődés útjait. hály Vásárhely, Danda Dezső
x Collég!um Musícuni
II. megáll a kirakat előtt és az mes gesztusát és kéri, hogy
Szeged1, Fórján L a j o s Oros- hangversenye ma este fél 8 ámulatnak, vágyakozásnak el- a jövőben is támogassák e nemes célkitűzési.
háza, Hajdú Sándor Oroshá órakor, Szabó András zongo fojtott sóhajait hallatja.
Busiav György e l a d á s a za. Haliak L a j o s Algyő, Kri- raestje, mai szerzők müvei- A társadalom férfi fele is
— Nyitva hagyott gázcsap
zsán Sándor Vásárhely, K e ből. Jegyek a Zenekonzerva el-elrévedezik a csillogó tű™
a szegedi egyetemen
az ügyészségen.
Szeptember
ménesi Mihály Szeged, N a g y tóriumban válthatók.
körablak
előtt.
De
mikor
jobBuday György, a nagynevű
megírtuk;
L a j o s Szeged, ~ösj Sándor Sze
ban körülnéz, eltűnik. Ket- 6-i számunkban
magyar grafikusművész szehogy feljelentették özv. Vogel
ged, Tótli L a j o s Makó, Ambtőzött
sietséggel,
ha
hölgy
van
gedi tartózkodása alkalmával
Tibornál, amiért a konyhában
rus L a j o s Szeged, Bánfi Sán- Kivégezték
az oldalán.
az egyetem meghívására szera
gázcsapot
szándékosan
dor Vásárhely, Czirok Ferenc
Jány
Gusztávot
dán délután előadást tartolt
Az álom-sálon cédula
fi- hagyta
nyitva
társbérlőire.
Algyő, Czufó Dezső Szeged,
az egyelem bölcsészkarán. Dr.
Miután a köztársasági elnök tyeg — ára 160 f o r i n t . . .
Kókai Ilonára és Dórára. Az
Halász Andor Kistelek, MaBirkás Géza dékán üdvözlő
gyar János Szeged, ö r d ö g i m - Jány Gusztáv kegyelmi kér[ üggyel most foglalkozott az
szavai ulán Buday György a
szerdán
re Szeged, Tasnádi László vényét elutasította,"
— Felsővárosi elvtársak fi- ' ügyészséjg s a vád képviseletét
legutóbb elkészült könyvéből,
reggel a budapesti gyűjtőfogSzeged.
semmi
gyelmébe! Pénteken, novem- nem vette át, mert
az angol »Karácsonyi üdvözház udvarán kivégezték.
ber 28-án este 6 órakor kez- adat nem merült fel a szánlőlapok történetéről (
tartott
dődik az uj szeminárium ha- dékosságra.
előadást
ladók részére. Pontos megjeUjabb lefarfózíalás
— A D I K S z értesiti fűszerlenés kőtelező.
kereskedő tagjait, hogy noe b o r f o g y a s z t á s ! adóSzeged me ünnepli
27-én,
csütörtökön
— Móravárosi
elvtársak! vember
csalásért
Vasárnap reggel 8 órára min- este 6 órakor a székházban
a Jugoszláv küzhrsaság DOLGOZÓK IL BÉRLETE 4.
A kőzet negyedmilliós borfoNovember 29-én, szombat gyasztási adócsalás gyanúsított- den elvtárs kivétel nélkül je értekezletet tart: az u j fénymásodik évfordulóját
űzési adót ismerteti a forgalmi
este 7 óraxor
jai, Nagy Mihály és Ifjcovits lenjen meg a pártházban (MőNovember 29-én ünnepli a
adóhivatal.
ra-utca).
A
tagsági
könyvét
Sándor ideiglenes városi tisztbaráti Jugoszlávia a köztárviselők a rendőrségen beismerő hozza magával. Az Ifi-gárda
x Eljegyzés. Hódi Magdolna
saság kikiáltásának második
vallomást tetíek. A rendőrség megjelenése is kötelező."
és
Dunai József
jegyesek.
évfordulóját. Ebből az alkaBérleteket kérjük csütörtök megtalálta összes feljegyzései— Felhívás a népkonyhán étlomból a Magyar-Jugoszláv
két. Valóságos könyvelést vfe- kezőkhöz. A tisztifőorvosi hi- Minden külön értesítési hedélig átvenni.
zetlek arról, melyik gazdától vatal felhívja a népkonyhán ét- lyett.
Társaság éa a két munkáspárt
milyen összeget kaptak a bor- kezőket, hogy edényeiket az élei
Szegeden ünnepséget rendez DOLGOZÓK II. BÉRLETE' 5.
x A Szegedi Izr. Nőegylet
December 1-én,
hétfőn fogyasztási adófizetés alóli men- elhozatnia eíőtt mossák tisztára, november 27-én, csütörtökön
december 2-án a városháza
tesítésért. A felmerült gyanu- mert a ki nem tisztított edé- tartja eheti
este 7 órakor.
közgyűlési termében délután
összejövetelét,,
okok alapján őrizeibe vették nyek az ételek
megromlását délután 5 órai kezdettel Marfél 5 órakor. A z ünnepi beBőr csök
János
biztosítási okozhatják.
szédei Horváth Zoltán hirgit-utca 20. szára alatt. Szereügynököt is, aki Nagv Mihályók
lapiró, a Magyar-Jugoszláv
Bérieteket kérjük novem- fölhajtója vott. O járt házról
— Szabályozták a tarkor,'ca- tette! várja tagjait és minden
Társaság központi választmáber 29-ig elvinni.
házra a gazdákhoz bejelenleni, •Aara árát. A közellátásügyi mi- érdeklődő hittestvérét.
nyának tagja mondja. A műJegyek előjegyezhetők
és hogy aki egy bizonyos összeget niszter rendelete érteim éten a
x Tíz ebéd 2« forint. 2 iái
lefizet, mentesül a borfogyasz- szabad forgalomban felvásárolt bőséges étel. Hetenként fiátsorban a rendőrzenekar, a
válthatók a
tási adó alótt. Természetesen a kukoricából származó kukoricafőiskolai kamavakórus, Moory
lefizetett összegből Börcsök is dara, kukoricaliszt és kukorica- romszor hus, kétszer tészta.
Luci és Deák Sándor, a Nemszakszervezeti
részesült, aki ugyancsak beis- csira árát az eladó és a vevő Minden
zeti Szinház tagjai szerepelDolgoz
állapít- igénybevehet!. —
kiadóhivatalában
naponta merő vallomást tett. Rövidesen szabad megegyezéssel
x k. Megnyitó beszédet
dr.
hatja meg.
konyhája. Vár.
8 órától délután 3 óráig.
az ügyészségre kerülnek.
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Teifesifmóny
vagy érabér?
Hat mázsa ingyenlisztet kér a munkanélkülieknek
az MNDSz - A főispán és
a polgármester
sürgetik a petróleum
leszállítását Szegeden is
végrehajtják a
gabonaelszámoltatást
A város közellátási bizottságának szerdai értekezletét ismét
foglalkoztatta a tejkérdés. G önc z i Pál, az egyetem gazdasági
hivatalának igazgatója panaszolta el, hogy az elégtelen beszolgáltatás miatt

kiizeilátási kormányzat Szegekre ts elrendelni az elszámoltatást.
GyánS Imre főapán az értekezleten hangsúlyozta, hogy
az elszámoltató haléságoknak
ezt a iegtaplniatosabbau kell
végrehajíaiijok a cséplés; lapok alapján.

a klisrkáknak és kórházaknak
nem áü megfelelő mennyiségű tej rendelkezésükre "és Felszólítja azonban a gazdákat,
ez súlyos k3veíkezinénvekkel hogy feleslegeket még most adjárhat.
ják be a körzeti gyűjtőhelyeken,
felesleges zaklatásnak
Alig fut be néhány liter tej, nehogy
tegyék ki magukat. A szegedi
amikor pedig napi 200 literre elszámoltatást
is Csongrád vártenne szükség. A közellátási bi- megye közelláLási felügyelője:
zottság ismételten figyelmezteti H a n k ő c z i Béla végzi.
a gazdákat, hogy a közérdekre
A petróieumeUátás ügyében
való tekintettel szolgáltassák be Budapesten
a főispán. A
tehenenkint a napi egy liter te- szegedi G5 járt
tonna kiutalást a
jel 80 filléres áron, még mielőtt szőregi petróieumgyárnafc kelszigorúbb eszközökhöz nyúlná- lene leszállítania, de eddig csak
nak velük szemben.
98 mázsát szállított.
Amint ismeretes, elsejétől uj
kenyérjegyeket vezetnek
be.
Szerdán a főispán és Dénes
Dr. S i m o n József tanácsnok
polgár mester is telefonon beközölte, liogv vasárnap, hétfőn
szélt a gyárral, hogy nvtnáen
és kedden már meg is kezdik
rendelkezésre álló petróleumaz uj jegyek kiosztását. Ennek
készletéi azonnal szállítsa le.
kapcsán újból felvetődött a kukoricáskenyér kérdése. Az erre A i petróleumutalváuyok egyébvonatkozó
rendelet
szerint ként már nyomdában vannak
ugyanis be kell vezetni a kuko- és elsősorban a villannyal nem
rieásken veret, vagy hetenkint
kétszer "kukoricás napot
keli
.tartani.

ogyan

e

rendelkezők számára adják ki.
A város a petróleimigyámab
autót bocsát
rendelkezésére,
hogy minél előbb
leszállítsa
készletét.
A mult heti
értekezleten
Kiss Mihály elvtárs szólalt fel
a szakszervezet nevében, hogy
a csupán egy disznót vágó gaz"dáknak ne kelljen zsírt beszolgáltatniok. Csatlakozott most
hozzá Király András feketeszéli
gazda is az NPP nevében és
együttesen erélyesen felszólaltak a- kérdés rendezésére.
Az értekezlet megnyugvással
vette tudomásul, hogy az elmúlt
heti tüzifaszáliitás "folyamatos
volt.
Belföldi tűzifa 24 és félvagonaaf, külföldi pedig bét és
íéivagonnal érkezeit. Szénből
53 vagonnal szál Flottak.
Közölték az érdekelt gazdákkai, hogy marhasót mázsánkint
80 forintos áron akadálytalanul
lehet kapni a sóházban és a
tanyai kirendeltségeknél. .Egyegy szarvasmarha után 6, íó
után 4, juh és kecske után
pedig 2 kilót lehet vásárolni.

m

Ez a magyar dolgozókkal
Szemben folytatott bérpolitika
egyik főkerdése. Ez a kérdés
foglalkoztatja a fizikai munkást és a szellemi dolgozókat
is egyaránt.
A Szakszervezeti
Szabadegyetem negyedik előadásán,
szombaton délután Zentai Béla elvlárs, a Mérnök Szakszervezet főtitkára ismerteti a teljesítményt és órabérrendszert
részletesen.
A í eljesjlméiiyrendszeriechnikai részével 'is foglalkozik,
ezért előadása a mérnökök,
műszaki alkalmazottak, bizalmiak, bérelszámolók részére
különösen érdekesnek és tanulságosnak ígérkezik.
Az előadáshoz Sugár Miklós főmérnök szól hozzá.

Párthívek

Hifim"
| Széchenyi

Filmszínház

PREMIER MA!
Csütörtöktől. — Az angol fitpieK 1947.
évi
nagydiját nyert film:

PICQADSLLY!
Társadalmi dráma.
Joga van-e a váratlanul
visszatért, holtnak
hitt
feleségnek, ujbói megházasodott férjéhez?
Főszereplők:
a n n a
n e a g l e ,
m i c i i a e l
WíLDING
Előadások:
Pénztár d.
délután az
előtt

íél 4, léi 6, léi a
e. 11—12 óráig,
előadás kezdete
féi órával.

Az MKP somogyit elepá szervezete november 28-án 6 érakor nagygyűlést tart a VI. utcai) Ulafsfg Pfeifferista szfikés
községi iskolában. Az általános
gazdasági és politikai helyzetei
A feloszlatott Pfeiffer-párl
Kövi Béla elvtárs ismertéti. A
nagygyűlésre minden somogyi- kaposvári Vagyonának felszárendőrség
telepi" lakost szeretettel meghiv molása során a
a rezetőség.
megállapította, hogy a párt
kaposvári csoportjának vezetője: Gábriel János somogyváin lakos megszökött és magával vitte a pártkasszát.

munuas

K i s s M'háíy elvtárs, szakszervezet? MkiiMőtt hangoztatta*
simim'képpen
sem
egyezhetnek beje a kenyér
minőségének rontásába.
Miért lehet jól megoldani az étkeztetést az egyik helyen,
- m i é r i
n e m
l e h e l a
másikon?
Ugyanezt a véleményét fejlette
karácsonyi adományai
ki a Magyal* Kommunista Párt
a : mellett párhuzamosan már az
Lágy keringő hangjai szü- i havezetőnő jóvoltából ez
nevében M i s o u Nándor elvA Magyar Vöröskereszt szetárs ls. Végül a bizottság meg- rődnek ki a frissen' festett negyedik forduló.
1 utolsó simításokat végzik Sze- gedi
fiókjának vezetősége közli,
egyezett abban, hogy nem tesz ajtón, amikor
a
kilincsre
| ged legmodernebb,
tisztán hogy Szeged város szegényei rékükoricáskenyér, a kukoricás tesszük a kezünket. Nagy, tá-s
! gázfűtésre
berendezett
tö- szére érkezett Amerikai Vörös
mély gjBíjjijma
Dünnyögő
napokra vonatkozóan pedig meg- gas terem, két sor vakítóra
' " megkonyhájián.
medknnvli4 ión
kereszt-adományok
karácsony
tölti be a koromtól komor
várják a jövőhónapi kiutalást.
előtt kerülnek kiosztásra. A keKiss Mihály elvtárs a továbbiak sikált asztalon teritékek, po- gázgyár egész telepét.
Az
A gyufagyárban 160, a gáz- retinek lajstromozását, a körsorán meleg hangon mondott harak s minden méterre vi- egyik különálló épület nagy, gyárban 180 és a konzerv'nyezettanulmányokat, az adoköszönetet a parasztságnak és rág.
párkánnyal
ellátott
ablaka gyárban is ugyanennyi dol- mányok odaítélését a Vöröskea földmunkásoknak, akik nehéz
Alig hogy belépünk, a sar- előtt 15—20 overallos munkás gozó örül ennek a lehetőség- reszt a szociálpolitikai bizottmunkájukkal biztosították az
kunkat szinte letapossák
a sorakozik. Az ablak félper- nek. Gyárigazgatótól az utol- sággal karöltve végzi. Ezért a
Ipari munkások kenyerét.
kézmosástól még nedveskezíi cenként nyílik s egymásután só szakmunkásig
mindenki Magyar Vöröskereszt elnökségécímzett néhánysoros kérést,
Egyben kéréssel fordult a munkások. Egymással
ver- nyújtják be az edényeket a » lelkesen helyesli az
üzemi hez
amelyben a rászorultság indoka
közelié táslnw és kérte, kará- sengve húzogatják a széke- ebédért. A tűzpiros szakácsné konyha intézményét,
fel van tüntetve, akár a Macsonyra tüfcb fehéíL'sztei kap- ket és ülnek le, miközben ki- még pirosabb gulyáslevessel
gyar
Vöröskereszt iroclájába,
janak a dolgozók, hogy kalá- rakják az ebédjegyet. Hurrá- meríti tető s a munkások szétakár a Magyar Nők" Demokracsot ís süthessenek.
Ezért érthetetlen, hogy a tikus Szövetségénél, a SzakmaShuon tanácsnok közhite, hegy zás fogadja a fehérköpenyes szélednek. Némelyek a kokpillana- szolóban, a hűtőtorony fájé- többi szegedi üzemek miért közi Szakszervezetnél, vagy a
a Jövő hónapban kétszeres, felszolgálónőket és
Nemzeti Segélynél lehet beadni
tehát 1 kiló 20 deka F»om- tok alatt nekilátnak a mai kán, a tisztviselők az Íróasz- maradtak el e három üzem délelőtt
9 és 12 óra között.
lisztfcjatíagot adnak jegvre, menünek — a káposztáskoc- talnál, a külső munkát végző mögött. Hát olyan j ó a piaci Aki egyszerre
több helyen ad
eseükfvfl] 60 deka F.B-Fsz- kának.
szerelők, napszámosok
meg áruellátás, hogy erre nincs be kérést, az az adományra
, tcf.
Félóra alatt lebonyolódik a egyenesen a tátongó hasura szüksége a munkásnak? Külö- való igényjogosultságát elveszti.
A fjnosniisztet két részletben nagy munkáscsoport étkezése. bontott városi utcákon ebé- nösen kifogásolható a
két A kérvények beadásának utolsó
lehet majd kiváltani. E r d ő s
delnek nagy kőrakásokra te- legnagyobb szegedi üzem az napja december 5.
Az
egyik
utoljára
maradt
aszelvtársnő az MNDSz nevében
ujszegedi Magyar Kender és
talvéghez telepszünk s meg- lepülve.
kérte, hogy
Az az egyén, aki az utolsó
kérdezzük az egyik
jóképű
A gázgyárban a munka ter- a londöniköruti Szegedi Ken- hat hónapban bárhol bármiféle
der vállalatvezetésének álláskarácsonyra a muukanéikü- legénykét, hogy izlik-e, elég-e. mészete folytán nem
lehet
pontja o téren. Hiszen 2500 ruhasegélyt kapott, a mostani
HekntA-: juttassanak összesen Felkacag aZ asztalvég — u g y ebédszünet, de ennek ellenére
vöröskeresztes
adományban
hal mázsa ingyen] iszte!.
—3000 munkást foglalkoztat- nem részesülhet. Mintán az adolálszik jól kiszemeltük, hogy is működik a konyha s az
Erről később dönt a bizottság.
nak és azok semmivel sin- mányban férfiruha nem szere.. kit kell' kérdezni — mert a igazgatóság, az ü. b. jóvoltáA feüzelmulthan a
csenek
különb helyzetben, pel, női ruha is csak igen kegardákat menlesfleüéfe• ar cl i legényke fülig pirosodik, de mindenki megebédelhet. Kiki mint a fenti három
üzem vés van, főképpen csecsemők1,
«*m>Ilatá» alól. Ebből azon-1 ^ s z á Ü a l böki ki, hogy Ízlik a maga munkahelyén, de aki- munkásai.
valamint fiuk és leányok részéh®fi töfefe visszaélés szárma- i ts, meg most már eleg ts. Az nek olyan a beosztása, hogy
re lehet ruhasegélyt kérni 14
És az ujszegedi és sze- éves korig bezárólag.
z«t», ezért kénytelen volt a í ujjával mutatja, hogy a kony- megengedheti magának — a
kultúrtermet veszi igénybe.
gedi kendergyárak
viszont
Már most figyelmeztet a Matőke szempontból nem állnak gyar Vöröskereszt minden kérosszabbul, mint az
üzemi relmezőt, hogy a rászorultaknak
Ismét egy világhírű amerikai Mopex film
bemutaSzeged bárom üzemi konykonyhát működtető
három csak egy része juthat adományi tója má "a
háját látogattuk raeg a nahoz, azok, akik a SzociálpolitiVállalat.
pokban. A gyufagyár, a gázkai Bizottság véleménye szerűik
gyár és a konzervgyár szerCsak akarni kell. Az akarat leginkább ra vannak a segélyre
vezte meg ezeket és naponta pedig a két mélyen tisztelt szorulva. Ezek a kiosztás ideA hatalmas filmalkotáshói árad a hit, a jóság és hu50—60 fillérért meleg ételt ad- igazgatóságban — mint szá- jéről, helyéről és a nekik jutszámáról
mánum ereje!
nak a dolgozóknak. ígaz,hogy mos" más esetben bebizonyo itatott ruhadarabok
postán kapnak értesítést.
egy
tál
ételt,
de
izleteset
és
—
sodott
—
nagyon
hiányzik.
CRONiN:
mint a gyufagyári kis intermezzo mutatja, — bőségeset.
Szerezze be szabadcuHor
A gyufagyárban hetente háromszor, a gázgyárba ti
és
s z ü k s é g e i é t
konzervgyárban hetente egyszer adnak hust. Más napokon főzelék, tészta a menüt.
Mind a három helyen legteljesebb higiéniát tapasztaltuk. A gyufagyárban hatalTörténet egy emberről, aki az életét áldozta a szépmas fehér csempés
tűzheért, a jóért és az igazságért. A felejthetetlen főszelyen,
aluminiumedényekben
repben :
főznek, a konzervgyárnak réE H ő r e n d i l h ó n i o l l M I / Ü S S tcorgi megfelelő helyiségei vannak e célra, a
gázgyárban
látlan m e n n y S s é g b e n
A film rendkívüli hossza miatt az előadások keztnég szoruhiak a főzés közdete mindennap: 3, f é ] 6 és 8 órakor.
iben, de a jelenlegi konyha

A SZEGEDI GYARAK BAN
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a Maikásszttvetkezefbea!
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Egyévi

börtönre

Kedden tárgyalta a törvényszék -Szalay-tanácsa dr. Kasza
Ferenc* ügyvéd hamis vád büntette miatt indult bűnügyét. Kasza egy töi'vényszéki tanácselnököt és jegyzőt azzal vádolt,
bogy a dr. Bogdán-féle lakásliói élelmiszereket és italt vittek el, továbbá, liogy a lakásból eltulajdonított egy varrógép
vételárából is jogtalanul részesedtek. Kasza a főtárgyaláson
Ss kitartott állitá&a méííelt. Ezz.cj szemben a tanuk vallották,
hogy italok és
élelmiszerek
nem is voltak, de nem is leheltek a lakásban, amelyet
hosszú időn keresztül katonaság lakott. Tel iát tudva valótlanul vádolt s emiatt a két bírósági személy ellen eljárás is
Indult.
A kihallgatott tanuk,
köztük Ivasza tanúi is mind ellene
vallottak.
Dr. Tarnav
Győző államügyész egyórás kc'irTénv vádbeszédben kérte a leg-

Szakszervezeti

Hirek

Orvosok Szakszervezete tudományos csoportjának 8.,
líovember 27-iki tudományos
ülése délután fél 6 órakor a
Bőrklinika
előadótermében.
Tárgysorozat: 1. Dr. Kemenes István (Budapest): A vesesérülésekről. 2. dr. Hámori
Arthur (Belklinika): A melanimvriáról. 3. Dr. Ferencz Pál
(Budapest): Adatok a gyermekkori gumókor
kezelésének és kórjóslatának kérdéséhez.
A Szakszervezeti Tanács Iskoláiul Végzettek
Szövetsége
(TVSz) november 27-éu, csütörtökön délután 5 órakor tartja
> Munkásegység« klubavató ünnepélyét a szakszervezeti székházban. Kérjük a tagok minél
nagyobb számban való megjelenését.
A Szakszervezeti Tanács szegedi szabadegyetemén november 29-én, szombaton délután
5 órakor a szakszervezeti székház nagytermében Zcntaj Béla,
:a mérnökszakszervezet országos
főtitkára tart előadást. Belépés
díjtalan, vendégeket szívesen lat
a Szakmaközi Bizottság.
Felhívjuk azon munkanélküliekéi, akiknek gyermekeik vannak (12 éves koriig), jelentkezzenek a munkaközvetitő hivatalban összeírás végett, mert Mikulásra ruha-, cipőadományban
részesü[nek gyermekeik.
A Városi Alkalmazollak Szakszervezete november 28-án, pénteken délután 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
Az egyhónapos szakszervezeti
iskolát végzett hallgatók november 29-én, szombaton este műsoros, tánccal egybekötött ismerkedési estei tartanak a szakszervezeti székházban. Kérjük
;az IVSz-tagok megjelenését. Hideg, meleg vacsora.

Mikulási töHötoltvásár!

Prima dugattyus töltőtoll
FI 24.—
Prima kuli
Ft 28 —
TöUőloIf-csavarirou tokban
Ft 38.—
Olasz Zemax USA tollai
Ft 50-—
Süma swedzS női toll Ft 80.—
StSma swaizi meslertoH Ft 90.—
14 fcar. arany luxustól] Ft 96.-—
Világmárkás töltőtollak
nagy
raktára

S Z E N E s i irodagépvállalat

S«6chenyL-tér 7., telefon: G-41.

ügyvédei

súlyosabb büntetés kiszabását a
jogludó vádlott aljas indokból
elkövetett hamis vádjáért.
Szerdán Kasza ügyvédi képviselet hijjún sajátmaga mondta
el védőbeszédét s közel egyórás
tanácskozás után következett az
Ítélethirdetés.
A
törvényszék
megállapította Kasza bűnösségét két rendbeli hamis vád bűntettében és ezért egyévi börtönbüntetésre és háromévi hivatalvesztésre itélte. A rendkívüli enyhítő szakaszt azért alkalmazta a tanács, mert tekintettel volt Kasza ügyvéd internálótáborban töltött lelkiállapotára (?) s ezért fegyház helyett
csupán börtönbüntetésre itélte.
Az ügyész súlyosbításért, Kasza
enyhítésért fellebbezett.

A To-To hetedta fordulója
sok érdekes meglepetést igér.
Azonban akad «biztos® mérkőzés is. LapunK sportrovatvezetője közvélemény kutatást végzett a tippelők táborában, a hetedik fordulóra a nagy többség a következő eredményeket
jósolja:
MOGORT—Újpest
DVSC—Szeged
Kispest—Ferencváros
SalBTC—MATEOSz
EMTK—Haladás
Sopron—Dorog
Kecsk.MTE—Gotdberger
Ganz—Hatvan
"
Derby—Arscnal
Mancn C.—Liverpol

"'

2
1
x
I
2
2
x
1
2
1

Piaci áralakulások
November
26-án
kialakult
termelői árak:
Burgonya ella kg. 1.60-1.80,
burgonya rózsa kg. 1.80—2, sárgarépa 'kg. —.80—1. kelkáposzta
kg. 1.20-1.40 Ft. fejeskáposzta
kg. 70 fillér, vöröscékla kg.
—.80—1. karfiol leveles kg. 2,
kalarábé kg. —.30—1, spenót kg.
2.40-2.60. fokhagyma kg. 9—
10. vöröshagyma kg. 2.20-2.40,
szárazbab kg. 2.80—3 Ft, dinkalök kg. 40—50 fillér, tonna kg.
3—4, körte kg. 3—4, alma kg.
3—4.80, birsalma kg. 2—3.20,
szőlő kg. 4—5, naspolya kg.
3.40—3.60, csirke kg. 6—7, tyúk
kg. 5.50—6, kacsa, liba sovány
kg. 5-5.50. pulyka kg. 5.506.20, hizott kacsa kg. 7.50—8.
hizott liba Kg. 8-8.50, tojás
drb 1.30-1.40, mák kg. 24-26
zöldség kg. 1.60—1.80 Ft.

Árpád nyomda Szövetkezetnél
5. sz.

Előre—BTK
KAOE—UTE
Pótmérközés rk:
MTK—SzAC Barátság
Aston—Burnley
BVESC—Kisfext lejátszották
Vasas—V. ETO
'

1
i
1

A Totozók figyelmét felhívjuk, hogy a Totó szelvényen
feliüntetet csapatot nem Hurntey, hanem Burnley a helyes
név.
A Délmagyarország kiadóhivntőala engedett a szurkolók
kérésének és a hetedik fordulótól kezdve már lapunk kiadóhivatala engedett a szurkolók
nyéket.

A T i s z a - S z M T E m é r k ő z é s előli

v rítanyszáme!« gép ei. szakszerű javítása és karban
tartása. Kellékek raktára

Farka

ÁLLANDÓ

A Bélmagyarország kiadóhivatala ís
árusítja a TO-TO-szeivéayekef

Írógépek

S íróaépüzemnél
Kossuth L.-sugárul 8., T.: 497.

Rádió

port

Az NB II. helyi rangadójára
nagy buzgalommai készülődik
az SzMTE és a Tisza. Mindkét
Kecskeméten
tanulcsapat erősen fogadkozik, hogv
mányozzák a hegyközségei kiharcolja a győzelmet. Á csapatok összeállításában kisebba szegedi gazdák
nagvobb változtatások lesznek.
Vasárnap Várostanyán
és Az SzMTE fiatalokkal frissíti fel
Alsóközponton járt Somogyi csatársorát. Hődör, Szolnok és
Imre gazdasági tanácsnok Gulácsy Bélával a szőlősgazdák
A tegnapi eredmények:
és gyümölcstermelők
orszáTisza 'f-—Szentes" MÁV íiü
gos szövetkezetének főtitkárával, a volt szegedi városi 7:ft (-L0)- A Tisza ifi könnyen
főkertésszel, liogy elindítsák győzött az országos vasutasba jnoki mérkőzésen.
Góllövők:
a hegyközség megalakítását. Csanádi (3), Ungi (2) és Győri
Részletesen ismertették a gaz- (2).
dák előtt a hegyközség lényegét, amely
alapjában véve
Fe|s«ípar—Klauzál 3:0 (1:0).
nem uj intézmény,
hiszen
már a háború előtt rendeletet Az országos KiSE-Lajnoki méra Felsőipar megérdehoztak erre, dc eddig még kőzésen
melten nyert.
nem került sor megvalósítására. A két tanyaközpont szír
Ma MKUMTE í t : - D K . M.
lősgazdái elhatározták, hogv
mérkőzés
küldöttséget alakítanak, aldk
Ma
déli
féi 1 órákor kerül
a közeli napokban Kecskemétre utaznak az ottani hegy- sorra az UTC-páiyán az MKMTE
i f i - D F C ifi bajnold mérkőzés
község tanulmányozására. Ők Sehreiter vezetésével.
Számolnak be azután a tapasztalatokról és ezek alap- Jálékvozeíőkütdés vasárnapra:
ján alakítják m a j d meg itl is
NB !•: DVSC—Szeged (Markoá hegyközségeket.
vics, partjelző Jodal). NB II.:
Értesülésünk szerint vasár- Tisza-SzMTE 'Rozsnvai). 1. osznap reggel indulnak a gaz- tály: Postás—KAC ("dr. Csóti),
BTK -Rendőr (Barcs-, Móravádák Kecskemétre.
ros-Honvéd (Gombkötő), HMTE
—MMTE (Saíánki), Rákóczi—
HTVE (Achínvi), SzEAC-SzATE
(Kern),
MKUMTE—SzAK
II.

mesekönyv, ifjúsági regények,
képeskönyv, játékáru

Szeáed, Kelemen-utca

S

Ítélték

Kasza Ferenc

Mm

Csütörtök, 1947 november 27.
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LAKATOSMUNKÁBAN
némi
jártassággal biró egyént felveszek. Huszár, Báró Jósaka-u. 34.

m

m

EGY komplett
keménytahAto,
egy kombináltszoba, különálló
szekrény, sezton, cjpészgép, egy
kályha, előszobaíal eladók. Korona-utca 13., udvarban.
SAMOTTOS kályha és csillár
eladó. Szent Mikiós-utca 10.,
Kövi.
ÍRÓGÉP eladó, nagy irodai, —
Bajcsy-Zsilinszky-ulca 21., —
Varga.
1 darab másféléves üsző eladó.
Baktói kiskertek 169. Hajnal
Mihály.
EGY egész uj irbataynda magas fiu, vagy férfi részére eladó. Kárász-utca 14., házfelügyelőnél.
PERZSABUNDÁT kisebb alakra
vennék, férfiruha, cipő eladó.
Somogyitelep IV. utca 152.
FIGYELEM! Veszek férfi, női
és gyermekruhákat, fehérneműt
és ágyneműt napi áron. Iíovácsne, Csongrádi-sugárut 5.
SZŐRME BUNDÁK alkalmi áron
kaphatók. Farkas István szücsmesternél, Takaréktár-u. 8.
LIBAHÚS háj, tepertő,
máj
frissen kapható. Feuerné, Valéria-tér.
LÉGELZÁRÓT,
spárgatalpat.
Tisza'Lajo.s-körut 48.

Barna neve van előtérben. A
Tisza csak Borbély II. esetleges
eltiltása esetén változtat csapatán. Ez esetben Böjtös—Bakos
lesz a jobbszárny és Borbély
II. helyére Pakó 111. megy hátra
fedezetnek. A mérkőzés kimenetele teljesen nyílt.
(Szopori). Ifjúsági: MVSE ifi—
SzATE ifi (Csányi), MKUMTE—
SzAK (Juriia), Tisza ifi—SzMTE
ifi (Vadász), Barátság ifi—DFC
ifi (Bodor), Móra ifi—SzFIE ifi
(Dudás), HMTE ifi—MMTE ifi
(Tárkony), Rákóczi i f i - H T V E ifi
(Grcninger).

T ©~ Y ©•
szelvényeid

aDÉLMAGYARORSZAG j
kiadóhivatalában
k a p h a t ó k !

MŰSORSZÁMOK!

BUDAPEST I. 6.30: Ffiftfrádió. 6.45: Reggeli torna. 7TJG:
Hirek. Műsorismertetés. 7,20: Aí
Áttelepítési
kormánybiztosság
köziemén vei, 10.00: Hírek. 12.00
Harangszó, hirek. 14.00: Hírek.
20.00: Hirek, sporthírek. 21.50;
Hirek és krónika orosz nyelven,
22.00: Hírek, mit hallunk holnap? 0.10: Hirek és kréntkS
angolul. 0.20: Hirek és farőnfk*
franciául.
BUDAPEST II. 18.00: Hlrefc,
21.00: Hirek.
Csütörtök, nevemkor 27.
BUDAPEST 1. 7.30:
Katolikus vallásos félóra. 8.00: Balettrészletek. 8.45: Mi újság a
kémiában? 9.00: Szovjet ajándékhanglomezek. 12.15: A házi-együttes játszik. 13.00-13.15
Október 6 ós Victor Hugó. 14.10
Termesszünk-e hazánkban gyapotot? 14.25: A Bubi vibrafonegyüttes. 16.00: Akoin Lajos orgonál. 16.30: Gyermekrádió. —
17.10: A Hadifogoly Híradó rádióközleményei. 17.15: A Vöröskereszt közleményei. 18.00:
Közvetítés az Operából. Wagner
Trisztán és Izolda. 19.00: A
Szt:'üin-dij. Szekeres József előadása. 20.15: Ilirek,
sporthírek. 22.25: Ernszter Dezső énekel. 22.50: Maron Ferenc csevegése. 23.00: Kevés szó — sok
lemez.
BUDAPEST II. 17.00: ötórai
tea. 18.05: Menyhárd
Alfréd
versei. 18.30: Jazzkedveiők iskolája hanglemezekkel. 18.50:
Arab köztársaságok. 19.00: Falurádió. 19.30: Hanglemezek.
20.15: Heti sportszemle. 20.30
A Rádió szabadegyeteme. 21.15
Pertis Jenő cigányzenekara. —
22.15: A csikágól srimfónikus
zenekar hangversenye.

Fizessen
a

elő

Délmagyarországra
Nyiltt

ér*

Feleségemtől, szül. Kószó Erzsébettői ikütönváltan élek, érte
semmiféle felelősséget nem vállatok.
I f j . Sáuta .lézscf.
Újszeged, Kápay-íasor 60.

n ö v é n y h a r m a t

Száz vtrág illata és gyógyhatfcsa
(* E rovatban közöltekért sem
Kapható minden jobb drogériá- a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget nem váltai.
ban és gyógyszertárban.
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BELYEGGYÜJTEMÉYT, tömegbét yeget a legmagasabb áron
veszek. F-alos béiyegieresiedés,
ískoia-utca 29., Fogadalmi templommal szemben.
BŐRKABÁTOK, finom bőrűikből,
mérték után, bőrkabátok javítása, alakítása puhítássaí és vízhatlan festéssel szakszerűen készül. Csordás
bőrruhakészltőmesternél, Szent Miklős-utca <7,
felsővárost templom mögött.
BIRKAGYAPJUT,
angéraszőrt
és angoragubanoot vásárolunk.
Bérfonást vállalunk. Fonógyár,
Szeged, Csere névsor 9.
ANGORAGYAPJUT és gubancot
magas a ron veszek. Levelezőtaphivasra házhoz megyek. Széliutca 49.
VILLANYVONAT príma eiadó.
Erd.: Szeiesi fodrásznál, Kölcsey-utca 4.
.ló fértikerékpár eladó. Horváth, Róka-utca 18.
SZÁLLODA részére vaságyakat
betéttel veszek. Kossuth Lajossugárut 71., Falud!.
TRENCSKöKABÁT. egy fekete
csikóbunda, egy fekete
szilbunda. angóra fehér toltál eladók. Attila-utca 7., t. bal.
EGY gyönyörű
szépkivitetü
ebédlő olcsón eladó. Érdeklődni
Ivlauzát-tér, Rózsa Terinél.
EGY gyönyörű vörösselyem szalongarnitura cJadó. Szentháromság'-utca 2.. II. em. 11. ajtó.

©

m

©

BELVÁROSI küJünbejáratu bútorozott szobit (ágynemű szükséges egy urnák* kiadó.' —
Oroszlán-utca 3., 1. cm.

TFFÍ
LIBAIIÁJAT
most vásároljon,
olcsóid), mint a scrtésliáj! Libaaprólékot, hust naponta frissen. Ecet. só. Ungár-csarniok.
Mikszáth Kálmán-utca 1.
4 lámpás Telefunken rádiómat
elcserélném "jókarban lévő magyar perzsáért. Kelier, Jósikautca 23.
AUTó- motor és keréipárgünű
javítás garanciával. Solii-garag*.
Kálvária-utca 9. Telefon: .447.
CSIZMÁT, bilgeri t és cipőt Bssk
VARGÁNÁL, Dugonics-tér.
HÁZASTÁRSAT keres két magas, barna férfi, 35 és 28 évesek 50 holdas tanyásbirtokra.
Deszk, tanya 53.
BELVÁROS forgalmas részén
üzlethelyiség
december
1-rc
kiadó. Jeligére: «Társbérlet*.
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Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LÁSZLÓ.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓKiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KET.
Szerkesztőség: Jé&al-alea ti
Felelős szerkesztői telefon: 495
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőséri feiefíKU
Bt
nnnnr
jg
este 8-tói: 673.
KiaüéhNalal: Kárá«i-nlta ti
NAGY szoba, előszooa, konyha
Telefon: 325.
speizos lakás teljes berendezésA Hírlapkiadó Kft. njBDsAűk
sel átadó. Cim a kiadóban.

