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hazája; JugoSZláVfS A minisztertanács fiafároza'ai
hf él évvel ezelőtt a régi jével — Eduárd Kardely —
í. Nem terheli a
közalkalmazottakat
jugoJugoszláviából — mely 'a kővetkezőket: »Mi
r balkáni reakció- fontos köz- szlávok nem szerelnénk, ha
a
közmunkaváltság
pontja és az imperialista po- a magyar nép — amely anylitika balkáni
támaszpontja uyit szenvedett Horthy ncp2. Államosítják
az alumínium
ipart
©olt — szülelett alkotni ány- elnyomő politikájától —olyan

A szabadság

ezeriten is az uj Jugoszlávia.
Ez a nemzetközi méretekben
aránylag kis ország ma óriási
nemzetközi tekintéllyel, sulyk a i rendelkezik. Ezt a tekintélyt Jugoszlávia részben azzal érdemelte kii, hogy a szövetségesek győzelméhez mérhetetlenül sok véráldozattal —
1,706.000 hősi halottal — jáíiult hozzá. Ezenkívül az ország felszabadulásával
egyidejűleg és párhuzamosan kialakult és tökéletesedett a népi állam is, uj, szociális és
gazdasági összetételében,
a
mely nemzetközi tekintélyét
á legmagasabbra fokozta Az
uj Jugoszlávia
legnagyobb
erejét az képezi, hogy "minden nemzetiségére támaszkodik, minden nemzetiséget szabaddá, egyen jogúvá, barátjává tette. "
'

A tói számunkra — magyarok Számára — Jugoszlávia
a e m zeti ségi
probl ém ájának
megoldása, a nemzeti egyen™
ijfoguság megvalósítása
nemcsak azért jelentős, ruert ez0öl Jugoszlávia magyarsága is
teljesen szabaddá lett, mert
f. magyarok földet kaptak,
mert résztvesznek a helyi és
áz országos kormányzásban,
mert. minden kulturális sza :
teadságuk, lehetőségük megvan — lapjaik, iskoláik, kulturális egyesületeik —, mert
kulturális fejlődésük gyorsabb, mint á múltban volt,
akár jugoszláv, akár magyar
éra aíalt. Jelentős a mi számunkra cz azért is, mert ezzel a Szovjetunió után egy
másik állam is bebizonyította,
-hogy á nemzetiségi kérdést a
szabadságellenes erők szétverésével lehet megoldani.
Jugoszlávia mély belső változásai
természetesen
alapjaiban Változtatta
meg
külpolitikáját és megteremtődött a bel- és külpolitika teljes egysége. Az uj Jugoszlávia külpolitikáját Tito még
1946 áprilisában a következőkben körvonalazta: Minden
erőt latba vetni a béke megerilárditására. Kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése a világ szabadságszerető népeivel. Ez a
külpolitika mondatta el a jugoszláv békedelegáció vezető-

politikai vonalra lépne, mint
a múltban. A nemzeti katasztrófából Magyarországnak is
Van kivezető utja: ez a kivezető ut a régi támadó ésórev'izionista politika felszámolása. Ha ez megtörtént, szívélyes baráti viszony alakul
kii a dunamenti népek között.«
Kardely szavai valóban
az
egyedüli megoldásra
mutatnak rá. Különben a történelem tanulságai is azt bizonyítják, hogy Magyarország
már töbhizben a megsemmisülés veszélyébe került, mikor népellenes kormányai a
szomszéd népek ellen igazságtalan háborúba vezették. •
Magyarország előtt ma világosabban — mint bármikor
a történ elem folyamán — két
ut áll. Az egyik, amelyre a
reakció vitte" és az imperialista érdekek
rabszolgájává
tette és a másik, amely a
szomszédokkal való!
őszinte
együttműködéssel a tartós béke, nemzeti felemelkedés és
szabadság felé vezet!
A

magyar nép a legmé
lyebb rokonszenvvel íekint Jugoszlávia országépitő
és világbékét védő munkájára. A jugoszláv nép, amikor a
maga békéjéért küzd, egyúttal
a magyar békéért is harcol.
Nem volt a
történelemben
olyan jelentős háború, amely
a Dráva partján megállt volna. Ezért a jugoszláv béke
ügye, a magyar "béke ügye Is.
És amikor a jugoszláv nép a
maga szabadságáért küzd, ezzel a magyar szabadságtörekvéseket is segíti. Jugoszlávia
népe felszabadító
harcában
azok ellen a fasiszta megszállók ellen küzdött, amelyek a
magyar népet is rabságban
tartották és azokat az imperialista erőket küszöbölte ki
Jugoszláviából, amelyek Magyarországot is annyi bajba
sodorták. Ezek veszélyeztetik,
fenyegetik a magvar szabadságot, a magyar függetlenséget még ma is. Ezért fordulunk m i magyarok, a magyar béke, a magyar boldogulás és magyar szabadság lű
vei — az uj Jugoszlávia megalakulásának évfordulóján —
a legmélyebb rokonszenvünkkel déli szomszédunk, Tito
tábornagy Jugoszláviája felé!

Megkötötték a jugoszláv-bolgár
burátsági
szerződési
Míg Londonban
a né®' tárgyalások is fényes eredeiagyliatalom tojástáncba kez- ménnyel zárultak le és Várdett a német béke körül, Ke- nában barátsági, valamint kölleteurópában élénk politikai csönös segély'nvuj tási egyezélet folyik és a fiatal népi de- ményt kötöttek Az aláírások
mokráciák hatalmas iramban után beszédek hangzottak el,
számolják fel az egymás kö- amelyekben utalás történt arzött lévő vitás kérdéseket és ra, hogy mindkét kormány
e-gyakarattal alakítják ki a kis elsősorban a gazdasági hatá- népek egységfrontj át,
hogy rokat szerelne eltüntetni, de
Kcleteurópü politikai súlya a ezen tul a két ország födevilágban végre
megfelelően ratív alapon, a politikai hadomborodjék ki.
tárok megszüntetésével igyekA magyar-román tárgyalá- szik a két népet még közesok után a jugoszláv-bolgár lebb hozni egymáshoz.

A kormány tagjai pénteken 1818/49-i forradalomra és szadélelőtt Dinnyés Lajos mi- badságharcra vonatkozó emniszterelnök elnöklósével ren- léktárgyak művészi színvonades lieti minisztertanácsot tar- lát biztosítsa külön kibocsájtottak.
tandó rendszabályokkal.
A minisztertanács elfogadA közszolgálati alkalmazotta a Gazdasági Főtanács főtakat terhelő közmunkaváltitkárának azt az előterjeszsúg levonásának megszűntését, amely a kettős jegyte lésére vonatkozó javaslarendszer bevezetésével
kaptot elofgadták.
csolatban módosítást tartalA cukor forgalmát és felhaszmaz.
nálásúi a földmüvelésügyi, a
A javaslat szerint a kisipa- kereskedelem- és szövetkezetrosokat is felveszik az I. ügyi miniszterek
egyelértéskategóriába.
i ben szabályozzák. Elfogadták
Elfogadta a minisztertanács a a közellátásügyi miniszteri áldolgozók 1947. évi karácsonyi lás megszüntetésére és a közsegélyét szabályozó javaslatot. ellátási hivatal szervezésére
Hozzájárult a minisztertanács vonat kozó törvényj a vasiatok
a hároméves terv büntetőjogi Módosította a minisztertanács
védelméről szóló rendelet ki- a gyapjú forgalmát szabályoadásához. Hozzájárult a mi- zó "rendeletet. Hozzájárullak
nisztertanács ahhoz, hogy a vegyesbizottságnak Lengyelcentenáris év alkalmával az országba való kiküldéséhez.

Ez a bizottság a magyar-lengyel árucsereforgalom és fizetési megállapodás kérdéséi
fogja szabályozni az 1947/48-i
szerződéses évre. Elvben elfogadták az országos gyermek
és ifjúságvédelmi tanács felállítására vonatkozó rendeleitervezetet, amelyet a még: érdekelt tárcák egymás között
megtárgyalnak.
Az iparügyi miniszter javaslatára a bauxit, alumíniumipar államosítására vonatkozó törvényjavaslatot
elfogadták.
Ugyancsak állami tulajdonba
kerülnek az alumínium feldolgozásával foglalkozó azon
vállalatok is, amelyek a törvény alapján az állami tulajdonba kerülő valamely vállalattal teljes gazdasági egységet alkotnak.
^

Molotov üt poottrtn szögezte Se
a Szovjetunió álláspontját a n t a e t kérdésben
Marshaíí

elfogadta a

szovjet javaslatok

nagyobb

részét

Molotov ezután
javaslatot
terjesztett elő, melyben kérte:
1. Ismerjék el, hogy a német demokratikus "kormány
összhangban van a potsdami
határozattal. 2. Adjanak alkalmat, hogy a békeértekezleten egy német kormány kifejthesse nézeteit a békeszerződésről. 3. Ismerjék el, hogy
a békeszerződést Néra©torsáfc;?
köteles aláírni s azt a német
parlamentnek kell jóváhagy
nia. 4. A békeértekezletnek
Anglia, a Szovjet, USA, Franciaország, Kiha. a Németországgal szomszédos szövetséges államok és a Németország
elleni háborúban fegyveresen
résztvett szövetséges államok
képviselőiből kell állania. 5.
Járuljanak hozzá, hogy a néKedden délután fél 5 órakor a városháza közgyűlési met béke alapjául kizárólag
termében nagyszabású ünnepség keretében üdvözli Sze- a jaltai és podsdami határoged dolgozó népe a jugoszláv népköztársaság megalakulá- zatok szolgálhatnak.
sának évfordulóján a délszláv népeket. Az ünnepség szóMolotov
javaslatai
után
noka Horváth Zoltán hirlapiró, a Magyar-Jugoszláv Társa- Marshall szólalt fel és kijeság központi vezetőségének tagja.
lentette,
hogy
lényegében
Az ünnepi műsort a rendőrzenekar nyitja meg a jugo- egyet ért Molotov javaslataiszláv és maigyar himnusszal, maid dr. Antalffy Gvörgy, a val.
Magyar-jugoszláv Társaság el ö lc megnyí ó e zédetmoud.
A tegnapi
eseményekkel
Dániel Győr®- hírlapíró a titkári jelentést terjeszti elő.
Moory Lucy, a szegedi Nemzeti Szinház tagja magyar- kapcsolatban megjegyzendő,
ra fordított jugoszláv verseket ad elő, majd a Főiskolai hogy Ridault és Bevin felszóKamarakórus népdalokat énekel. A MJT központi kikül- lalásai a határkérdések hirtedői te, Horváth Zoltán mondja el ezután ünnepi beszédét, len felvetésével részletei anutána Deák Sándor, a szegedi Nemzeti Szinház tagja ma- nak a másodikvonalu politigyar nyelven jugoszláv verseket ad elő. A záróbeszédet kának, amely a londoni értekezletet zsákutcába szeretné
Tombácz Imre,' a társaság vezetőségi tagja mondja el.
vinni. Marsh ab külügyminiszA Magyar™ Jugoszláv T á r s a s á g ünnepsége ter, aki egyenesen a keleti német határokat szeretné kijebb
Budapesten
tolni s errevonatkozólag tegA Magyar-Jugoszláv Társa- bornagynak.
Az
uj
ju- nap célzást tett. szintén e máság a jugoszláv szövetséges goszláv alkotmány a Szovjet- sodik politikát szolgálta, mert:
népköztársaság kikiáltásának unió alkotmánya mellett a leg- jól tudja, hogy a Szovjetünk')
évfordulója alkalmából pénte- teljesebb és Legdemokratiku- és a keleti népek semmiesetken ünnepi estei rendezett a sabb alkotmány — mondotta re sem mehetnek bele a je—, amely az emberi szabad- lenlegi állapot megváltoztatáZeneakadémián.
ságjogok, az egyenjogúság, a sába, hiszen az Oderától keRajk László, a társaság társ- nemzeti*kultúra kiterjesztését letre fekvő területre a lengyel
elnöke a magyar kormány üd- és Jugoszlávia minden polgá- kormány az elmúlt években
vözletét
küldte Jugoszlávia ra számára a békét és a jólét hárommillió lengyelt telepitett.
£
na®
férfiénak,
Tito tá- megteremtését jelenti.

A londoni részlet jelentésekből most már világosabban
Látszik, hogy az első két napon a szovjet álláspont győzött. A Szovjetunió ugyanis
a német kérdésen szeretne tul
lenni s ezért ellenezte az elmúlt hónapban tartott külügy miniszterhelyettesi konferencián, hogy az osztrák kérdést jelöljék meg a londoni
értekezlet első pontjául. Az
a döntés, hogy az osztrák békét elsőnek ugyan, de a kül-

ügyniiniszterhelyettesek t árgyalják, végeredményben a
szovjet álláspont elfogadását
jelentettes s a német kérdés a
maga teljességében a
négy
nagy asztalára került.
Tegnap Bidault felszólalásával kezdődött a tanácskozás. Ridault kérte, hogy a német határkérdést tárgyalják
le, illetve azt utalják szakbizottság elé.
Bevin szintén határkérdésekről szólott.

fCedde?? ünnepli S z e g e d
a Jugoszláv k ö z t á r s a s á g
évfordulóiát
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Szegedi deportáltak sirfát tetieztéfc fe!

Ausztriában

Szabó András zongoraestje

HAVASESö
Az állami
ZenekonzervatöÉlénkebb
délkeleti,
déli
szél, felhőátvonulások, teMŐs,
riumban csütörtök este S z a b ó
András mutatkozott be jelentős felhős idő, többfelé havaseső, eső, a magasabb helyefeÍK
művészi sikerrel.
Műsoráért, havazás. A hőmérséklet emelkedik.
amely a XX. század zenéjének
érdekes keresztmetszetet adta,
NAPIREND
t— A móravárosi páFlszérkülönös elismerés illeti. Úttörő
vezel december 6-án este 7
munkát végzett B a r t ó k zonSzombat, november 29.
1
goraműveinek népszerűsítésével,
Nemzeti Színház: este 7 óra- órakor disznótoros vacsorát
d e S t r a v i n s z k i j , D e b u s s y kor: Az elvált asszony. Béri. rendez, ötforintos vacsorajecs P r o k o 1' i e f i ezultaf elő- 1). II. sor. 4.
gyek kedden estig igényelheadott opuszai is nagyrészt ujtők a pártszervezetnél, MóréSzéchenyi
Filmszínház:
tói
4.
tfonságszámba mennek Szegetlen.
utca 3. (Hurka, kolbász, sült,1
S z a b ó András a magyar al- féi 6, fél 8: Piceadilly.
föld szülöttje, HódmezővásárheBelvárosi Mozi: fél 4, fél 6,burgonya, kenyér.)
lyen működött saját zeneiskolá- fél 8: Gyükos szemek. Repülő , x Paplanok legszebben kéjában. Mint zongorista jócsen- fejsze.
szülnek Soősné paplanüzemógésü nevet szerzett magának.
Korzó Mozi: a film hosszu- tan, Deák Ferenc-utca 2.
A M a g y a r Hivaiásos Zenészek
Elsősorban a modern zené iránt sága miatt 3, fél 6, S órakor:
szabad szakszervezetének szegedi csoportja érdeklődik. Állama ösztöndíjjal A mennyország kulcsa.
x Elsőrendű roíorlafaszém
november 29-én, szombaton este !0 órától most készül külföldi tanulmányfüst és szagmentes, minden
Muzeum: képtár és ősrégé- mennyiségben kapható Szenereggel 4 óráig a szegény gyermekek kará útra.
A művész jellegzetes értelmi szeti osztály uvitva 9—1 óráig sínél, (.Vitéz) Parlizán-u. 28.
csonyi feisegélyezésére a
Egyetemi könyvtár nyitva 8típus, inkául) muzsikus, mint
x Valahol
Európában...
hangszer-specialista. Logikus for- 7 óráig.
Befejeződlek
a
M
A F I R T Red Somogyi
könyvtár
nyitva
9—7
maépitkezes, erőteljes ritmusványi-produkció műtermi félérzék és valami nyugtalan ku- óráig,
vételei. A M A F I R T a filmben
tatóhajlam játékának szembeszereplő 25 gyermeket az utolszökő tulajdonságai. Plasztikus
szeljpíist** syégytjtftláras:
helyiségében
rendez.
kifejezésre törekvő zongorázásáLeinzinger örökösök: Horváth só napon bőséges ás finom
A DÉLMAGYAHOSZÁG
ban' a finomabb hungá anyaiatoM.-u.
9; Pósa Baiázs: Kálvária- uzsonnával búcsúztatta. T u kat kissé elhanyagolja, de hadomásunk van arról is, hogy
tározott érdeme, liogy előadásá- utca 17; dr. Kotsis J. F.nd'réné: Budapest székesfőváros aján17; Selmeczi
ban érezzük a feszültséget és Földműves-utca
Béla: Somogyitelep IX. u. -189. dékaként a gyermekek j ó meUjabban érkeztek: Vájsz Ist- resztúr, Zóka Ferenc Szilvás- a teremtő akarat szuggesztivitáleg nadrágot, cipőt, kabátot
ván Sári, Bene József Mind- szentmar Ion, Sós I.ajos Pjlsfci, sát. Igazi pianisztikus kultura
— A miniszterelnök és az kapnak a közeli napokban. A
szent, Csaba József Abony, Dá- Kállai József Győr, Károly Imre helyett nála a Bartók-i muzsika
vid József 'Zalaszántó, Guti Já- Békés, Karcag Mihály Győr, őserejének robusztus eszközök- M K P táviratban üdvözölte a magyar közönség igen nagy
nos Bátya, Gulyás Ferenc Mező- Kertész György Sárbogárd, "Ke- kei való érzékeltetését kapjuk. kitiinteieít SvírMov alíábor- várakozással tekint a Valahol
hegyes, "Dromiiies Vabán Kapu- lemen Ignác
és Puskin követet. Európában... c. film bemuJászarbkszátiás, Szinte a zeneaar hangzástöme- mt®/oí
vár,' Dobrán .Mihály
Mágócs, Kéki Sándor Dévavúnya, K. geivel kéi versenyre.
Sviridov
altábornagyot és tatása elé, amelyik a legnívóÜálui Sándor Hajduszovát, Deáki Szabó Sándor Törökszentmiklós,
B a r t ó k övrjébői nem ép- Puskint, a Szovjetunió ma- sabb karácsonyi műsora lesz,
Imre
Egerlövő, Deli Sándor Kincses Imre Okány, Kiss Ber- pen a leghálásabb müveket vágyarországi követét — mint
Kai KI, Gyapjas Ferenc Mind- talan Diósgyőr.
lasztolta. A nagy szonáta egyike
ismeretes
— a Lenin-renddel
szent, Dér István Abavár, Dér
a
magyar
mester
problematikus
Szállói László (121/4 láger)
Legszebb ojdnöék kozetídk
József Abavár, Dernei József Szeged, Hétvezér-utca -12. szám alkotásainak.
A döbbenetes tüntették Isi. Ebből az alkaés iüntszereh
ózd, Dobos János Kenézlő, Hé- alá és Tőrök Sándor százados mélységű lélekanalizisset le- lomból Dinnyés I.ajos miniszdtelhauer József
Nyiresaholy, (62/13 láger) Szeged. Szent nyűgöző Sostenuto tétel előadása terelnök és az M K P központi
Legolcsóbban
Daszkái Kálmán Nyiracsád, 2a- György-utca 4. száma alá szülei- külön említést érdemei. A „Ro- vezetősége táviratot intézett a
pádi Lajos Pécs, Zöllner Ferenc nek üzeni, hogy jói van és nem- mán néptáncok* pompás soroza- kitüntetettekhez.
Legnagyobb uálasztékbsn
Báránd, Zsiros István Rákoske- sokára hazajön.
tában megkapott a tolmácsolás
— Kcpzőfli%ébzel:. Káil'tás. A
átlátszó tiszta vonalvezetése és Szociáldemokrata Párt szegedi
üuöds-nál 5zdch?nyl-f Z .
friss lendülete. Az Improvizá- szervezete
képzőművészeinek
ciókban
a
művész
a
színek
sejx
Az
MKP
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l
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pártMa akasztják
csoportja a Szocialista KűMiir— A borfogyasztási aóőcsaíÓte
szervezetben szombaton este telmes szépségével gyönyörköd- ünnepéllyel kapcsolatban képző- az ügyészségen. A közel negyed••
H e k u s D ö n c i t 8 órai kezdettel tánc.
tetett.
művészeti kiállítást rendez a milliós borfogyasztási adócsalás
Szünet u tán S t r a v i n s z k i j párt Belváros I. szervezetének tetteseit, Nagy Mihályt, Ifkorits
Pénteken megérkezett az érx Tíz ebéd 2# forint. 2 tál
Pefrnska-szvifje következett kis- helyiségeiben. (Aradi Vérlanuk- Sándort és Bürcsök Andrást /íén>tesítés az igazságügyminiszté- bőséges étel. Hetenként há- sé
túlméretezett dinamikájú és teré 3., volt Klebeisberg-tér) A
riumba a köztársasági elnök író- romszor hus, kétszer tészta. elmosódott előadásban. Üditő el- kiállítás ünnepélyes megnyitása teken átkísérték az ügyészségre,
ahoi közokirathannsitiis és csadiájából, amely szerint Mészáros Minden szakszervezeti ta§ lentétként haLott a három D e- december 29-én, szombaton déli lás miatt indul ellenük eljárás.
Istvánt, aLlas Hckus Döncit nem igénybevehet!. — Dolgoséi b u s s y-számban S z a b ó And- 12 órakor történik. Megnyitó Az ügy nyomozása még tovább
rás finom pa s z tel l-fe s t. ése. (A beszédet mond Papdi György folyik, meri olyan sokrendbeíl
találta kegye lemre méltónak. Konyhája. Vár.
lenhaju lány.) Prókofieff gvujtö országgyűlési képviselő.
csalást követtek el, hogy heteAz iratokat még pénteken meg— Móravárosi
elvtársak! indulója és' fin torokkal teli Gaket is igénybevehet á borfovotte-ja
zárta
lm
az
élvezetes
küldték a staláriáiis tanácsnak, Vasárnap reggel 8 órára mingyasztási "adófizetésre kötelezett
hangversenyt.
A
közönség
meleg
hogy kihirdesse a kérelem el- den elvtárs kivétel nélkül je- tapsait a kitűnő művész ráadágazdák kihallgatása. Nagy Mihály
beismerő vat tamásában
utasítását. *Ma délben felakaszt- lenjen meg a pártházban (Mó- sokkai köszönte nueg s ezek stízongoraest
előadta,
hogy 33 éven át volt
ra-utca).
A
tagsági
könyvét
lusosan illeszkedtek ragyogó, érják a veszedelmes gyilkost.
hozza magával. A z Ifi-gárda tékes műsorához.
esüíítríok s'ás. 4. Tisza fél 8. a városi fogyasztási adóhivatal
tisztviselője s a környék minmegjelenése is kötelező.
(Konceri)
Szatmári Géra
den bortermelő gazdáját jói isa Belváros
— Népi Est. A szegedi Böl- merte, ezért sikerült az eddigi
nyomozás adatai szerint 329
csész K ö r vasárnap este nagy- gazcla adójával manipulálni.
legforgalmasobb helyén
vflfanjszánMlógépek, szakszabású népi estet rendez a
szerű javítása és karban ninden mennyiségben
— Zetk Zoltán előadása. SzeTisza-szálló nagy lenn ében eskirakaS k i a d ó
tartása. Kellékek raktára
legolcsóöban te 7 órakor. Ezen fellép a ged város szabadművelődési ta™
ír an ci aországi
j am bór een nácsa ma, szombaton délután
lró„ épüzemnél
Citn a k i a d ó b a n
nagy sikerrel szerepelt Batsá- 6 órai kezdettel » U j magyar
irodalomszemlélet* cimü előtaiioriftkereskedó,
Kossuth L.-sugárul 8., T.: 497
nyi János népi csoport (Rá- adássorozatának ötödik előadáFissá Lajos-Stőru! 48
bai-együttes) népi táncokkal, sát rendezi a Központi EgyeFelefou 2—45.
dalokkal, balladákkal.
yegarkezsD a
lem (Dugonics-tér) aulájában.
^
szténel iró
Zclk Zoltán költő „Irodalom és
—
Megnyitó
az
ÁVI-ban.
A
- 1üuöí0 \
nagy áldozatokkal rendbeho- szocializmus cimmel tart e l ő
Dr. ErsSHiii
Egyedülálló!
Megrendeli tollak átvehetők
zott szegedi Állami Védőnő- adást. Az előadást hozzászólás
Praktikus
Minden téztiezf
K E X L B R
képző Intézet ma dclben tara- és vita követi. Az irodalmi vitáÚjdonság! Mindenszinben" trodaeépra uiat, kelemem-b. s.
ban bárki résztvehet.
ja ünnepélyes
megnyitóját,
A Magyar-Szovjet Művelő- amelyen előreláthatóan nagy LIBAHÚS) HÁJ, APRÓLÉK éa
Szeged
dési Társaság uj erővel fris- számban megjelenik
élelmiszerszüKségletét aiár má
orvostársadalma
is,
élén
az szerezze be U N G Á R éielmisítette fel vezetőségét. A Szovjetunióból nemrég
hazatért üt tartózkodó dr. W e i l Emil szeresarnokban, Mikszáth Kálelvtárssal, az orvosszakszer- mán utca 1. Vasárnap hust árudr.
Erdődi
József
tanársegéDOLGOZÓK II. BÉRLETE 4.
vezet
országos elnökével.
sítani tilos.
det választották meg ügyveNovember 29-én, szombat
zető
elnökké.
Erdődi
ismerSzáz
virág
illata
és
gyógyhatású
este 7 órakor .
Kapható minden jobb drogériá- tette 3 havi tervezetét, amely
ingyenes kamara-, kullur-, zeban és gyógyszertárban.
nei-, stb. előadásokból
áll.
gumi, alkatrész, gramofon, lemezek. — Javítások JótáüisaaH
Ezeket az előadásokat nemHagy Mikulási füiíöiolivásár! csak a Magyar-Szovjet MűveDOLGOZÓK II. BÉRLETE' 5.
lődési Társaság székházában,
December 1-én,
hétfőn Príma dugattyus töltőtoll
lianem az üzemekben is megeste 7 órakor.
Ft 24.- tartják ingyenesen.
Prima kuli
Ft 28.-December 4-én, csütörtökön
Töltőlolí-csavariron tokban
este
6 órakor a Magyar-SzovBérleteket kérjük novemFt 38.— jel Művelődési Társaság székber 29-ig elvinni.
Olasz Zemax USA tollai
Ft 50.- házában, a Kiss Dávid-palotáJegyek előjegyezhetők
és
Stíma sweizi női toll Ft 80.— ban dr. Férencz László, a
vólth
lthatók a
Stima sweizi méslertoU Ft 90.— Délmagyarország felelős szer14. kar. arany luxustól! Ft 96.— kesztője-tart igen érdekes elől l Világmárkás töltőtollak
nagy adást . Magyarok és szlávok
kiadóhivatalában
naponta
raktára
a Dimamedericébeiix cimmel.
8 órától délután 3 óráig.
S Z E N E S ! irodagépvállalat Az előadást művészi műsor
A Színház fűtve! Széchenyi-tér 7., telefon: 6-11. kiséri .Belépődíj nincs.
Szegeti, Kelemen-iilca 5. sz.
A Magyarok Világszövetségei Porgez Margaretta, Kornis Jóhivatalos értesítést
kapott,; zsefné, Varga Erzsébet, VajMarcell,
hogy az alsóausztriai Schuiz- da Ernőné, Grosz
bacli község mellett magyar Grosz Sári, Vajda Éva, Vajda
zridók sírjára bukkantak. F ő - j György, N e y E r n ő és N e y
ieg szegedi származású ma-j Ernőné, állítólag! szegedi sz,árgyár deportáltak tartózkodtak; mazásuak kilétét. A Magyarok
schulzbachi
a schulzbachi táborban. A tó-! Világszövetsége
megsirban névleg is meg l e - ] tömegsír áldozatairól fénykéhelelt állapítani
Liebmann ] peket i s kapott. Ezek megteSzenka, Liebmann Flóra, Bo- kinthetők a Magyarok Világros Pál, Boros Lili, Boros P é - ' szövetsége irodájában Budaler, Varga Lolti, Varga Vera, pest, V., József-tér 2—3.
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1 kisiparosok nem fizetnek a kenyérjegyért
V a s á r n a p oszffák a tfdnyér|egy@ket
ismeretes, hogy a kettős árrendszerrel kapcsolatban nj kenyérjegyeket bocsátanak ki. A
régi jegyek hétfőtőt kezdve érvénytelenek. Az uj jegyeket vasárnap, hétfőn és kedden osztják az egyes közellátási körzetekben. Mindazos, akik a második, vagyis a magasabb kategóriába .tartoznak, a Zsótér-Mzban levő közellátási hivatalban
vehetik át kenyérjegyüket. Akik
az egyes körzetekben nem tatái Iák meg nevuKct az első csoportba tartozók között, azok
szintén a Zsótér-Iiázba menjenek, mert a második csoportba
sorolták őket.
Az igazolólapok feldolgozása
ínég most is nagy ütemben fo-
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DELMAGYÍRORSZÁG

lyik. Vannak még vitás kérdé- inlézkedései sérelmesek á dolsek, igy például azoknak a gaz- gozó kisiparos- és kiskereskedődáknak
a kérdése, akiknek rétegekre. Ezek ellen az intézegyes csatádtagjai ellátatlanok, kedések ellen a Kommunista
valamint a hatósági
orvosok Párt sikra is szállt.
Kovács
osztályba sorolása. Ezeket az Béla elvtárs, a KlOSz elnöke
ügyekel Budapesten a tárcaközi november 12-én interpellált az
eleimiszerjegyvizsgáló bizottság országgyűlésben ebben a kérelé terjesztik és" lia az első désben. A Magyar Kommunista
csoportba tartoznának, akkor a Párt vezetősége azóta ismételjegyekért fizetett összeget visz- ten foglalkozott a kiskereskedők
szaadják. Eddig a 9ü ezer ellá-1 ós kisiparosok sérelmével és
taiian közül 10 ezren tartoznak megbízta Vas Zoltán elvtársat,
1 indítványozza
a magasabb kategóriába.
a minisztertanáA Magyar Kommunista Párt j csőn, hogy az első öt adóoszpolitikái bizottsága november tályba sorolt szabadfoglalkozá27-i ülésén foglalkozott a ket-; suak a régi áron kapják kenyértős kenyérárra vonatkozóan ki-[ jegyüket. A pénteki miniszterfaadott rendelettel. Megállapította,1 nács Vas Zoltán elvtárs javashogy ennek a rendeletnek egyes latát elfogadta.

Husz száza ék nő a városiak közüS — 725 a státuszba soroltak száma
A közelmúltban készült el a majd később dr. Pálfy József járást. Nagy bajuszával, paszoszegedi városi alkalmazottak osz- polgármester mellett Akkor 16 inányos ruhájával egyik Jegistályba sorolása, amelyet azután forint volt a havi fizetése, ma merlebb alakja Szegednek.
fei is küldtek a bet ügy mini sz- 245 forintot kap és friss egészA város legfiatalabb alkalmat'ériumba. Ennek alapján dr. MV séggel látja el még most is zottja viszont a 17 éves Kopasz
hályffy László tanácsnok, a sta- munkakörét. Dénes I.eő elvtárs, Mária, aki szerződéses alkalmatisztikai hivatal ^ vezetője igen ( polgármestet előszobájában iga- zottként Felsőközponton teljesít
érdekes statisztikai
— kimutatáso
érke- szolgálatol. Róla majd tálán a
z j t j a u j j ) a a tQ^-QQy
kat készített.
zőket, esténkint'pedig a színház lapok utánunk következő króniJelenleg 725 a státuszba so- tájékozatlanjainak mutatja a fel- kásai irhainak bővebbet.
réit városi alkalmazottak szánta*
Feltűnően sok köztük a nő, a
többi vidéki városhoz viszonyítva. Az összes státuszba' sorolt alkalmazódnak ugyanis 20
százalékát teszik ki. Az adóhiHol
a rendőrállam
? — Felvásárolt
vatali szakban őt, a kezelési
szakban 131, az altisztek köSzép számmal vannak még zőre. Magyarország lakosainak
zött pedig kél nő van.
magyarok, akik rossz hírünket száma 8 millió és összesen 30
A városi alkalmazottak legna- költik a nagyvilágban. Akik nin- ezer rendőrünk van!
gyobb része a XII. fizetési osz- csenek megelégedve az újjáépíTrieszt után
meglátogattuk
tályba tartozik, mégpedig 22.89 tés tempójavai, aitik dói infor- Milanói, Rómáfa Firenzét és Veszázalék. Ha a jövedelemelosz- mállak®, akik tudják, hogy kül- lencét. Szomorú tapasztalatokra
lást összehasonlítjuk az állami földön jobb, mint nálunk.
tettünk szert,
alkalmazottak országos viszonyBuday György után, alkalminden nagyobb gyár, hoszámaival, akkor megállapíthat- munk volt 'beszélni dr. Lajta
tel, a legszebb épületek és
juk, hogy
György szegedi rendőrorvossal,
a nagyobb üzemek már anSzegeden az elérhető legma- aki feleségévet két hetet töltött
gol tulajdonban
vaunak,
gasabb fizetés!
osztályban Olaszországban; felkerestük ós
idegenek szántára megltiízeige® kevesen, m'fa például a megkértük, mondja el uti élméIHhetellenek* Igy a vfláglegalacsonyabb fizetés! osz- nyeit.
isfrü és nagy művészettörtályban aránylag sokkal töb— Mikor Átléptük a jugoszláv
téneti értékű velencei Dáben vasinak, inín! az államiak.
niel! hőidbe, nemi
bogy
Az államnál például az V. fize- határt a legnagyobb előzékenynem tudtunk megszállni, de
tési osztályban 2.27 százalék séggel és udvariassággal találmég megnézni sem engedvan, szemben a szegedi 0.g8 koztunk. Nem szájltunk ki, mert
ték.
százalékkal; a VI. fizetési osz- utunk sürgős volt — kezdi nyiMilyen Olaszország gazdasági
tályban 5.36 százalék, szemben latkozatát dr. Lajta. Azonban
a városi 2.06 százalékkal, vér a vonat ablakaiból is a legláza- helyzete? Árubőség van — lugül a legalacsonyabb, XV. fi- sabb újjáépítést láttuk. A jugo- xuscikkekben. De az árak1 megzetési osztályban" az államiak szlávok udvariassága és előzé- fizethetetlenek. Egy pár cipő
számaránya 3 százalék, szem- kenysége után azután meglehe- ára 500 forint, a kenyér hivataben a városi 8.69 százalékkal. tősen visszásán hatott a solc los ára 3 forint, a feketepiacon
akadékoskocfas,
mikor
olasz azonban 20 forint. Lakást csak
Érdekes képet mutat az élet- földre léptünk. Első állomásunk lelépés ellenében lehet kapni.
korok szerinti megoszlás is.
Trieszt volt. Rokonaink
nagy Két szobás, összkomfortos laA legtöbb alkalmazott, 268 örömmel fogadtak, csak azon kás lelépése 250.000 forint!
százalék, számszer int 196-an csodálkoztak, hogy tudtunk a
Milyen a politika!!
helyzet
30 -441 év közötti,
•rendőrállambél® eljönni?!
Olaszországban? Milánóban "ott24.4 százalókban vannak a 40—
Mielőtt válaszoltunk
roko- tartózkodásunk alkalmával, egy
50 év közötti
alkalmazottak.
Husz éven aluli csak 1.8 szá- naimnak, egy megfigyelésünk- fasiszta rálőtt egy kommunistázalék, számszerint 13 van. Het- kei kapcsolatban tettünk fel kér- ra, akit súlyosan megsebesített.
ven éven felüli alkalmazottja dést. Feleségemmel együtt fel- Mire az utcán tartózkodó tömeg
kettő van a városnak, mégpedig tűnt nekünk, hogy Trieszt utcá- amely főleg más pArtállásuakból
Sz» Szjjefty Vilmos főlevéltáros in csak ugy hemzsegnek a rend- rekratálódott — meglincselte a
fasiszta merénylőt. Másnap a
és Gyurján Lajos a polgármes- őrök. Megkérdeztük"
fasiszták bombát helyeztek ei a
teri hivatalban, akit mindenki i
Triesztben hány rendőr van? kommunista
székház
előtt,
csak Lajos bácsinak ismer.
Könnyen adtak felvilágosí- amely azonban nem tudott koLajos bácsi egyébként a vátási, mert uéhánv
eiííll moly kárt okozni.
Délutánra
ros legrégebbi alkalmazottja*
a lapok megírták! 45.900! minden előzetes szervezés néléppen most van 40 esztenA másik kérdésünk az vall, kül hatalmas tömeg gyűlt öszdeje, hogy megkezdte szolgábány Fakósa van Trieszt- sze és impozáns tüntetést renlatát az akkori kntluröíyosznek? 460.900 v»H a válasz! deztek. A tömeg szónokai, metályon,
Ezután már könnyű volt vála- lyek a demokratikus pártok solaszolni a «rendőrállam» jel- raiból kerüllek ki, hangsúlyoz-

lem bontják Se a siőresl íéglagiáraf
Lapunk az elmúlt hónapi
A szegedi szakszervezetibi~
végén beszámolt arról, hogy i zottság is csatlakozott a difi Szeged-Csongrádi Takarék-j tokozásokhoz, cs a téglagyár
pénztár
tulajdonában levő lebontásával érdekelt kíilősiszőregi tégla- és cserépgyárat, böző szakcsoportok együtteamely pillanatnyilag üzemen sen járlak cl az ügyben. A
kivül van, a tulajdonos válla- tegnapi nap folyamán értesílat le kívánja bontatni.
tés jött Szegedre, hogy KáA gyár lebontása kb. 200 rász László elvtárs, a magánszőregi és környéki munkás- alkalmazotti csoport titkáraicsalád
megélhetését veszé- nak közben jöttére a
budalyeztette. A terv ellen a köz- pesti Hitelbank
miniszteri
igazgatási hatóságok, majd a biztosa, dr. Szász Antal elvkét munkáspárt együttes bi- társi kieszközölte, hogy a szőzottsága éles tiltakozást jelen- regi téglagyár bontási előkétett be.
születeit szüntessék be.

EliüdulfaH Szabadkára
a szened! sportolók
Jelentettük, hogy Szabadka
sportolói baráti iütballinérkőzésre hívták meg a szegedi sportolókat. A szegedi válogatott futballistákból és külön egy ifjúságiakból összeállított csapat
ma. szombaton reggel indui Szabadkára és ©gy napig tartózkodik olt. Ugyancsak" elutazik
egy válogatott asztaliteniszezőcsapat is. A sportolókkai égyült
átlatogat Szabadkára a város
kulturális és politikai életének
több vezetője, köztük Gyáni
Imre főispán, Dénes Leó elvtárs, polgármester, dr. Antalffy
György helyettes polgármester
és Tombácz "Imre, az MKP nagyszegedi végrebaj tóbizottságának
elnöke.

Üdvözlő táviratok
futó t á b o r n a g y n a k
A jugoszláv nemzeti ünnep alkalmából T i l d y Zoltán
köztársasági elnök, Dinnyés
L a j o s miniszterelnök, a Magyar Kommunista Párt köfe
ponti vezetősége táviratba fejezték ki jókívánságaikat Tito,
tábornagynak.

Hitler

uralmát

kívánta vissza

A népbiróság külön ötöstártácsa Kiss Dezső elnökleiével Vásárhelyen tárgyalta Molnár János gazdálkodó bűnügyét. Molnár azt hangoztatta, jobb volna,
ha újból bemzetiszociaiizmua
lenne és Hitler intézné a világ
sorát. Közben egy csendőrt is
rejtegetett három hónapig. Kél
és félévi börtönbüntetésre Ítélték. — Pál Lajos gyári munkás
szerint azért nem jő a demokrácia, mert a zsidóknak minország
,,„
. . . .
... .... „ deni szabad, másoknak semmit,
ták ez az utolso vérnélkuU let- Egyévi börtönbüntetést kapott,
vonulás, mert a fasiszták garfe-|_ D a n | Eszter gyári munkásnö
dálkodásait tovább nmn tünk. 1 előadást tartott a munkások kö~
Milyen háborús rombolásokai z ö l t : ,j v e i l a demokrácia: a veIáioft Olaszországban? Az ipari zetőfc zsidók, akik félrevezet®
vállalatok majdnem teljes egé- a népet; maguknak mindent, a
szében épek. Az angolok felvá- népnek semmit sem juttatnak.*;
sárolták és már el is indították Hathónapi börtönbüntetésre Ítélaz üzemekel. A fasiszták barbár- ték.
ságaival uton-utfélen találkoztunk. Firenzének két jelentősebb hidjából, a hatalmas mű« Se*város« Mozt $
vészettörténeti ériéket jelentő
hidat, melyet Michael Angelo
Szombaton és vasárnap
épített felrobbantották a némeutoljára:
tek, a kisebb értékű Ponté Vechiot megkímélték, de a környékén lévő zsúfolt lakóháza- GYíLHÖi SZEMEK
és ft
kát lerombolták.
Végül feltettük az utolsó kérREPÜLŐ ÉS IEIS2Í
dési hoféine szívesebben Olaszfél"4, M 6fetói9országban vagy idehaza?
Nevetve válaszol dr. Lajta;
azt hiszem az elmondottak után
Hétfőtől szerdáig
válaszolnom sem kellene. NáBudapesttel egyidőben:
lunk az ország újjáépítése megállás nélkül halad a végső cél
felé, Magyarországon a nemzet
és á haza szabad", polgárai függetlenek, ipara nincs
idegen
VIVIEN
ROMÁNCÉ
kézen. Egy városunkban sem
teszi' ki a i akós ság tiz százaa perzselő, vad, szenvelékát a rendőrség. Jobb, szebb
délyes éjfekete erotikus
az élet nálunk és ami a legfonszépség legújabb filmje.
tosabb, demokrácia van!

Olaszországi helyzetképek

T @
szeivénvelfl
a d é l m a g y a r o r s z á g t
kiadóhivatalában
i&
p £* a t ©te.S |
te A l f ö l d legnagyobb fóbiaés üvegárumigykereskedés, üvegezés! vállalata

Körösi Géza
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Trópusiszenvedély

Schuman katonaságot mozgásit
a francia munkások ellen

Franciaországban tegnap bi- ! A dolgozó tömegek a komzalmat szavaztak a Schuman-;raurusta párt és a szakszerkormánynak.
Schuman 322 vezetek vezetéséveltovábbh a szavazatot kapott 166 ellené- ] ladnak a megkezdett uton. A
ben. A kormányt jóformán i sztrájkok már Párizs élelmiminden párt támogatta, csak j szere Hát ásál Is veszélyeztetik,
a kommunisták szavaztok el-1 Az
feszes
szakszervezeteklene. Néhány kisebb párt tar- nek kb. hatmillió tagja szavaz
tózkodott a szavazástól.
A; majd, hogy kíván-e
tovább
M a sszowsbatíél He*<dve S z e g e d e n e l ő n y ö s e n i s m e r ! nemzetgyűlés közép- és jobb- sztrájkolni vagy sem. Az eredül daLi pártjainak
hangulata rnény a francia politikai viB o k o r iLászló
ugylátszik az erélyes rendsza-s szonyok ismerősei előtt néne
f ő v á r o s i n ő i arensMar h a n g v e r s e n y e z
Irályokkal fen veget ődző
mi- kétséges — tovább a megke*Elsőrendű konyhai
Szolid no gírl árnk! niszterelnök felé fordult.
|dett uton.

A P r ó f é t a étteremben.

megérkeztek az 1948 éubeii gyári uj Rádiók
Reöuező részieíre kapható
írógépek, ksrékpárak jutányoson beszerezhetők. írógép karbantartás és
szakszerű javításokat vállalom

K e l e m e n M á r t o n , l í e l e m e n - u t.

A Szakszervezeti Tanács negyedik szegedi
szabadegyeteme november 29-én, szombaton délután 5 órakor
lesz a szakszervezeti székház nagytermében. Zentai Béla
elvtárs,- a mérnökszakszervezet központi főtitkára tort előadást
Teljesítmény vagy órabér* címmel.
Vendégeke'
szí? esen látunk. Belépés díjtalan
Szakmaközi Bizottság
sss3sm

Szombat. 1917 november 29.

DELMAGtAROISIiO

Seflerüiefi kereskedők ís
kapnak petróleumot
Kereskedőküldötlség
kereste
f e í csütörtökön a főispánt. Elpanaszolták, hogy a petróleumkiutalásból a belterületi kereskedők nem kaptak, holott itt
ís sok helyen nincs a lakásokbar. villany. Indokolt tehát kérésük, bogy ők is megfelelő
mennyiségű kiutalást kérnek.
' A főispán a közellátás vezetőivel egye tér tésbefj ugy határozott, hogy a körtöltésen belűH kiskereskedők összesen 10
ezer kiló petróleumra kapnak
kiutalási

Spori
Mai

sportprogram

Rókusi
tornacsarnok:
6-kor
Postás—Goldberger NB I. férfi
kosárlabdamérkőzés.
Dohánygyár kultúrterme: 3
órai kezdettel gyári üzemi asztaliteniszinérkőzések
az MKP
ezüst serlegéért.
Szabadka—Szegen
válogatott
és a két város jí'jusági labdarugói játszanak a mai napon
Szabadkán.
A Szeged AK ma reggel utazóit el Debrecenbe.

Párthireh
Mtísoros-est Újszegeden,
A
Magyar Kommunista Párt ujszegedi szervezete 29 én, szoiuiraton este 7 órai kezdettel a
Népkert-sor 7. szám alatt műsoros estét rendez. Közreműködik az ujszegedi ládagyár kulturgárdája. Vendégedet szívesen
lát a vezetőség.
Vasárnap reggel 8 órákor a
móravárosi
pártszervezet
választmányi ülést tart. A választmányi tagok megjelenése kötelező!

A SzEAC ökölvívó" Makón
A SzEAC ökölvívócsapata vaI f i re*
sárnap az MVSE meghívására SzskazeroszeU
Makón vendégszerepel.
Felhívjuk azon munkanélküA Postás-veyók Budapesten
A I)IKSz felhívja a kereskedőliekéi, akiknek gyermekei vankel, hogv az igényeit petróleum
A Postás vivői vasárnap Bu- nak (12 éves koríg) jelentkezzeárát még a mai, "pénteki napon dapesten az Állatorvost SE vi nek a munkaközvetítőben öszfizessék be Patikolai Jenőnél, vó versen vén vesznek részt.
szeirás végett, mert Mikulásra
i) DIKSz-ben, mert csak abban Két mérkőzés elmarad vasárnap ruha- és clpőadományban részeHZ esetten tudják a
kiutalt
A válogatottak mai szabadkai sülnek gyermekeik.
mennyiséget átvenni a szőregi szereplése miatt a MóravárosFelszólítjuk azokat a munkagyártól fia a szükséges pénz IJonvéd ós az MKUMTE ifi
nélkülieket, akik október l-ig
Befolyik. akkor szombaton már SzAK ifi mérkőzések elmarnd leielentkeztek a munkaközvetiárusíthatják is a petróleumot. nak.
, f
lől>en, akár
tagjai
valamely
szakszervezetnek, akár nem, karácsonyi segély ügyében összegfözeilétá*i
közlemények Jókai, Kazinczy, Liliom. Lon- írás végett jelentkezzenek.
doni-krt.. Margit, Moszkvai-krk
Felhívjuk az összes IVSz-előDecember 2: Klauzál-tér, Köl- ad ókat, hogy vasárnap délelőtt
í.leszlíí óra- Az élesztő cl osztőnagykereskedöl ára kg-kint 13.50 csey, Károlyi, Kárász, Kelemen, 11 órára jelentkezzenek a szakFi, kiskereskedőn aha 17 Ft. Kígyó, Kiss AI. Kiss Ernő, Klc- szervezeti iskolaterembcn.
Ezek az árak 1916 augusztus belsberg-tér, Mikszáth, Nádor.
1-től érvényes árak. í'olgársnies- Nap, Oldal, Oroszlán. Polgár,
Püspök. Révai, Rudolf-tér. Ságvári Endre, Ignác, Széchenyip
»"
tér, Szikra, SzukovAthy-tér.
Deeeanirerl é leim szerjegyek
December 3 : Partizán, Szent- g j
kiosztása.
fanlaifcsaa6
pp|
háromság, Tisza Lajos-'krt., TaA szeptember hó végén ki- karéktár. Tábor, Toldi. Tömörosztott decemberi kenyérés kény, Valéria-tér, Vár, Vörös- PERFEKT angol levelezőt keresek, ki tanítást is vállal. Cim
lisztjegyek érvénytelenek, a pót- marty- Zászló. Zerge, Zrínyi.
a kiadóban.
jegyek " érvényesek. A kenyérFelsőváros Nagykörúton kívégez
jegyekel kicserélés végett
az vüli rész. Fodortelep, Rokkant- A S Z F A L T J A V I T A S O K A T
alábbi helyeken kell beszolgál- telep. Oszlás november 30-án, Landesberg. Bocskái-ulca 10.,
tatni és az" uj jegyekét átvenni: december 1-én, 2-án, 3-án a Telefon: 8S4.
GYÜMÖLCSFA, rózsafa, díszfa
Szilíéri-sugáruli iskolában reg- eladására megbízót tálcát keveÚjszegeden naponta 8-tól,
gel 8-tól d. u. 6 óráig.
délután 2 óráiig.
rek. Jelige »Jó Kereset*.
Egész Somogyitelep. Osztás a
November 30.: Iíornyák AXI. utcai óvodában november
nNiöéglőjéhen, Szőregl-nt 5.
E Z Z H E H H I Z E
Torontáli-tér, Csanádi, Vésd* 30-án. december 1-én, 2-án és
TIZEDES mázsát veszünk. Apáfles, Székelysor, Korondi. Prajdi 3-án.
thy István Collégium, Bem táLiga, Szőregi-ul, Tusnádi. Szt.
A rókusi inilluriiázhajt
flórái, Káljáy-fasor, J obi;-fa sor. nov- 30-tól d e o 4-ig 8—4 órá'g. bornok-utca 3.
Főfasor.
November 30:
Aigner-telep, a f L Y E G G Y Ü J T E M É Y T , tömegDecember 1.: Tnlliusz M l i á l v Böhrn- és Börtönőrlelep, Árva, bélyeget a legmagasabb áron
vendéglőjében. Ba'-fasor 44.
Francia, Cserzy Mihály, Tavasz, veszek. Falas bőHregrereskedés,
Balfasor, Bérkert,
Brassói, Pozsonyi, Bakav N., Bodzafa, Iskola-utca 29., Fogadalmi temCsalogány. Közép fasor, Maros- Roross"J.. Csemegi, Damjanich, plommai szemben.
löi. Töltés, Telepen lakók ré- Feltámadás, Kossuth Lajos-sgt.j BŐRKABÁTOK, finom bőrökből,
mérték után, bőrkabátok javísvére
Csongrádi-sugárut.
December 2.: Rózsa András
December 1:
Gyöngytyúk, tása, alakítása puhitással és vízvendéglőiében, Fürj-utca 34.
Gyulatelep, Jakab L., Kisteleki., hatlan festéssel szakszerűen kébórruhakéstíföj Fclsőtufcőtősor. Fürj,
Táro- Körtöltéssor, Kálvária -u., tér és szül- Csordás
gató, Tuzqk, Bék János. Zsom- sor, Pulc, öthatom. Hunyadi- meaternéi, Szent Miklós-utca 7,
bolyái, Kikindai.
tér.' Fürész, Gergely. Huszár, felsővárosi templom mögött.
angöraszőrt
I December 3.: Biró Imre ven- Teréz, Ilona, Lehel, Menhely. B1RKAGY APJUT,
tié&löjében, Középk%ölősor
December 2: Orgona, Rókusi és angowtgubancol vásárolunk.
Pozsonyi, Dohány, Jaakovich, ff., Vasasszenlpéter, Arvta Zá- Bérfonást vállalunk. Fonógyár,
Középkikötősor, Pécsfcal,
Pil- kány. Zoltán, Marx-tér, Makkos- Szeged, Gserepessor 9.
licti Kálmán, Népkertsor, Rádai, erdősor. Nádas, ösz,
Petres, ANGóRAGYAPJUT és gubancot
magas áron veszek. LevelezőlapBehlen, Kállai, Temesvári-körut Puskás.
December 4.: Készé InarevetJDecember 3: Rigó, Klapka- hivasra házhoz megyek. Széfldá£lőjéKea< Alsőtiszapart" t»ér- tér, Üstökös, Tündér, Szt. Ist- utca 49.
földek.
ván-telep, Gál, Kápolna, Hét- HASZNAI,T buíort magas áron
Bérfőtdekj Halházak, Héthá- vezér, Pacsirta, Sihaköz, Szaty- veszek. .Singer Gyuláné. TörökMázak, Rokkanttelep, Nincstelen maz, Szende B.. Szt. Rókus-tér. utca 0., kapuval szemben.
telep, Löveide-ut
Móraváros és
Keeskéslelepen SZÁLLODA részére vaságyakat
lakék részére a liuszla-féle ven- betéttel veszek. Kossuth LajosFelsővárosi kultorházlftifl
inaponla 8 órától ft. u. 2 óráig. déglőben, Petőfi Sh-súgárut 87. sugárut 71., Faludi.
szám alatt naponta 8—14 óráig:
November 30:
Bercsényi, december l-én. 2tán, 3-án cs SAMOTTOS kályha és csillár
eladó. Szent Miklós-utca 10.,
Bocskai, Brüsszel1-krt., Bárka, 4-én.
Kővi.
Dtigonics
Szentmfhályteleken lakók rc
vaclászfaragáDceember 1: Fodor,
Festő, szére november 30-án az Ábra- ELADÓ olcsón
Felső tiszapart, Füredi, Gál, Hul- hám K. Imre vendéglőjében reg- sokkal márványlapos diófalo-edenc. Kossuth Lajos-sugárut 49.
lám, Háló, Imre.
gel 8 -14 óráig.
SZöRMEBUNDÁk'alkalmi áron
December 2". Kossuth, KálRöszkén lakók részére decem- kaphatók. Farkas István szúcsmán, Kálvin-tér, Lengyel, Lech- ber l-én a B. Nagy Antal venmésternél, Takaréktár-u. 8.
ner-tér.
déglőjében reggel 8—14 óráig.
E L A D Ó üzletterendezéshe« fióDecember 8: Maros, Madách,
Alsóvároson lakók részére deMegtekinthető:
Makai, Munkácsy, Osztrovszky, cember l-én ós 2-áp a Gárgyán- kos állványok.
Kossuth Lajos-sugárut 20., —
Párisi-krt., Pusziaszeri
féle vendéglőben reggel 8 - 1 4
Szikvizüzeranél
December 4 :Római-krL, Szap- óráig.
panos, Sajka, Szilágyi, Szűcs,
EGY
jókarban lévő fehér mély
A város egész területén lakók
Szt István-tér. Szt. Mihály, Szt. 10 forintos, azaz II. csoportba gyermekkocsi eladó. Tavasz-u.
Miklós,Szt.György, Szi. Gyorgy- soroltak kenyérjegyeiket a Zsó- l l b „ emelet.
tér, Timár, Teleki. Vadász. Vid- tér-ház II. "em. 2. szol tájában t I B A H Á J A T
most vásároljon,
ra, Zárda, Z sőtér
vehetik át november 30-én, de- olcsóbb, mint a sertésliáj! LiBelvárosi (J6fca"-u.) Fafabolában cember l-én. 2-án és 3-án dél- baaprólékot, hust naiionta frisnapim ta reggel 8-tól ú. a. 4-ig: előtt 8-tói délután 6 óráig. De- sen. Ecet, só. Ungár-csarnok.
November 30: Apponyi Al- cemberi jegyeket átcserélés vé- Mikszáth Kálmán-utca 1.
iiért, Arany János, Aradi, Attila, gett vissza keli adniok.
I darab másféléves üsző eiadó.
Árpád-tér, Bajza, Bajcsy-ZsilinAkik kenyérgabonafejadagjti- Baktói kiskertek 169.
Hajnal
szky, Batthyány) Baross Gábor. kat vásárlási engedély alapján Mihály.
Bánomkert-sor. "Berzsenyi, Bé- szerezték be, a IV. évnegyedre
csi-krt .. Boldoga ;szony-sugárut, kiadott élelmiszerjegyüket "köte- ZONGORA, Kuesera-gyártmányú
Bokor, Béke, Bódog János, Bus lesek kicserélés végett a fenti eladó. Vadasiné, Csongrádi-sugárut 6.
páter, Br. Jósika, Csekonics.
helyeken beadni és az uj je
K O C S M A jogfolytonossággal e l December 1: Dáni, Deák Fe- gyeket átvenni.
» \ » c , Dóm tér. Dózsa György, ' A tanyai lakosok kenyér je- adó vagy bérbeadó. Vadasiné,
Dugonics-tér, Eötvös, Földvári, gyeiket a lanyai kirendeltségek Csongrádi-sugáint 6.
Hajnóczy, Honvéd-tér, Horváth áitai meghirdetett helyeken ve- EGY barna politúros háló elMjfcAJy,' Móricz Zsigraond-ritp., hetik át. Polgármester.
adó. Ságvári-utca 6., II. e, 6.

Rádió
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK i
BUDAPEST I. 8.30: Falaié
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00
Hírek. Műsorismertetés. 7.20: Az
Áttelepítési
kormánybiztosság
közleményei. 10.00: Hirek. 12,00
Harangszó, hirek. 14.00: Hírek
20.00: Hirek, sporthírek, 21.50
Hirek és krónika orosz nyelven,
22 00: Hirek, mtt haliunk hol
nap? 0.10: Hirek « s krónika
angolul. 0.20. Hirek és fcróník.*
franciául.
BUDAPEST II. 18-00: Hírét
21.00: Htrek.
Szombat, november 20.
BUDAPEST 1. 7.25: Reggeli
zene. 8.00: Teendők a téli ellátás biztosítására. 8.15: Hanglemezek. 9.00: Kolompár László
cigányzenekara. 9.45: Spanyol
dalok". 12.15: A házi-együttes
játszik. 13.00: Indonézia eljött
Európába. 13.15: Hanglemezek.
14.10: Fényképes szenzáció... 14
óra 25: Világhírű rajzfilmek zenéjéből. 15.25: Társbérlet. Egy
rádiócsalád élete. 15.40: Hanglemezek. 16.00: A Magyar Jugoszláv Társaság műsora. 16.30:
Gyermekrádió. 17.10: A Vörös-

Fizessen elő
a Délmagyarországra

kereszt
közleményei.
17.30:
aAhoi a citrom virub. 18.00:
A Falurádió népfőiskolája. 18.15
Hanglemezek. 18.45: A Szovjetunió uj ötéves terve. 19,00:
Könnyű zene. 20.20: Vidám zenés hétvége. 21.00: Hangos Heti
Híradó. 22.25: Előadás a Stúdióban: eSakkfigurai.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tea. 18.05: Elbeszélés. 18.30:
Szórakoztató
muzsika.
19.00:
Könyvek, képek, szobrok... 19
óra 15: Zenekari muzsika. 20.0(1
Magyar nóták. 20.30: A Rádió
szabadegyeteme. 21.15:
Kelé
nyi György jazz-zenekara, 22.15
• Wagner kedvelőknek.;.
IMEGIIIVó.
A Szabad Szakszervezetek Újjáépítés: Beszerző és
Élesztő
Szövetkeze:® december 8™án délelőtt 10 órakor a szakszervezeti
székházban (Kálvária-utca 10.)
tartandó
[RENDKÍVÜLI

KÖZGYŰLÉSRE

Tárgysorozat:
1. Alapszabály-módosítás.
2 Igazgatósági és felűgyeiőbizottság választása és kiegészítése.
3. Indítványok.
A módosított alapszabály a
szövetkezet irodájában,
Dózsa
György-u. 16, a hivatalos órák
alatt megtekinthető.
IGAZGATÓSÁG.

»» i r <i © | © s © far
FIGYELEM! Világos háló- és
konyhabútor 1500-ért sürgősen
eladó. Somogyitelep V I I I . u. 428.
EGY uj télikabát, fekete, alacsony termőire eladó. Deák Ferenc-utca 22.. szabóntühely.
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
Fiathűtő eiadó. Zerge-utca 2.
E L A D ó ház üzlettel. Ujsomogyitelep 1128., trafik.
EGY jókarban levő kombinált
konyhaszekrény eladó. Gim: Pozsonvi Ignáe-utca 12/a.
V I L L A N Y V O N A T prima állapotban eladó. Szetosi fodrász, Kölcsey-utca 4.
3 4 1 -es Sveici modern jóhangu
rádió eiadó. Galamb-u." 12.
SZALONCUKORKA
csomago ló
és staniol kapliató. Loykó papírkereskedés,
Arany ' Jánosutca 5.
PRIMA 250 ikbe. Zündapp motorkerékpár eladó. — Kovács,
Francia-u. 13a., délután 1—3-ig.
HÁZ Somogyi telepen d a d ó 5000
forintért. Vennék Szegeden magánházal kocsma vagy fiiszerüziettet. Cim: Németh András,
kereskedő, Táitá.
FÉMCSISZOLóGÉP
ós sodronyos csőágy eladó. Érdeklődni:
mechaniicusnál, Ipartestület.
PRIMA állapotban févő 2 és fél
tonnás teherautó eladó. Cimol
*Autó;> jeligére a kiadóba kérek.
SAMOTTAL béleli
vaskályha
isővekkei eladó. Vár-utca
5.,
földszint.
GYÖNYÖRŰ választási malacok
eladók. Délibáb-utca 40b.,Engi
S Z A L O N G A R M T U R V gvőnyőrü
Biedermaier olcsón eladó.
—
Korona-u Ica 10.
JóÁLLAPOTBAN lévő gyermek
mélykocsit, használt. áRapotban,
keresünk. Délvidéki Áreliáz, Tisza Lajos-körut 48.
E L A D ó keveset használt
fekete női télikabát, perzsa nvalckot, közép alakra. Délibáb-u. 3.
EGY uj és használt diisznópörkölőgép eladó. Somogyitelep 6.
utca 294.
KÉTSZEMÉLYES fodrászberendezés forgó székekkel és illatszerszekrénnyei olcsón
eladó.
Kossuth Lajos-sugárut 3.

"TTOT

AUTÓ- motor és fcerékpáxgum!
javítás garnneiávai. Solti-garagp,
Kálvária-utca 9- Telefon: 447.
CSIZMÁT, btlgerit és cipő! esm
V ARGÁNAL, Dugonics-tér.
UJ fporsiró- és gépirótanfolyamok kezdődnek dr. Rosentergné
Grűnwald Klára, gyorsíró- és
gépirószakiskolában, Dózsa Gy.
utca 2., Kultúrpalotánál.
LUCZA kelmefestő és ve gy tisztító vállalat: Rákóczi-tér. Kíetelsberg-tér és Kazinczy-utca.
ÉLETHŰ
müfogak, fogíőmés,
foghúzás, felelősséggel olcsó árban. Rácz Géza fogász, Mrk
szálh Kálmán-utca.
ÓCSKA kalapjait ne dobja efe
Mencz kalapos ujjáfestl és formázza Dugonics-tér 2.
HÁZASSÁGOT diszkréten, eredményesen
közvetít. Bővebben
yálaszliólveg ellenében Fortuna,
Kölcsey-úícn 10.
OYERTVÁMOSI-UTCAI
magánházam elcserélném Fetsővároson a Tiszapart környékén. —
Arany János-utca 5., illatszertár.
DECEMBER 3-tól uj gyorsirása
és gépirási tanfolyamok. Esd
órák. Külön gépirási tanfolyam.
Mayer szakiskolában,- Ipartestület.
BABÁJA VITÁST
mindenfélét
vállatok. Kész babák nagv választékban. Szc-nl Miháiv-u. 9,
Szent István-tér sarok.
MENYASSZONYI ruhám
kölcsönadnám Tisza Lajos-körűi 41
I. emelet 3.
UJSZEGEDI templom
mellett
féi vüla —- három szoba bútorokkal, fürdőszoba,
Jconyhsc
speiz. gyúmölcsössél.
azonnal
átvehető! Esetleg bu'tor nélkül
is. Érdeklődni: Bálint, Szeged,
Kossuth Lajos-sugárut 3
KÉPESKÖNYVEK,
meséskönyve!* nagv választékban 4.50. F t
Grűnwald-féle könyv- és papirkereskedés Dózsa György-u 2.,
Kul turpatotáná 1.
GRAFOLÓGUS! Az élet minden
kérdéséről beszél. Keresse fel
On is bizalommal. Szeged, líölcsey-ütca 10.. 1. em.
ÚJSZEGEDEN a Hajdú-féle füszeriiziet Itárteadó, esetleg eladó. Erd. Bethlen-utca 17.

BUTD-ROZOTT szobák állandóan [kaphatók. Lakáscserék, üzFelelős szerkesztő;
letek, kocsmák, vendéglők adásDR. FERENCZ LASZLO.
vétele. — Lakásügynökség, Köi- Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLU
csey-utca 10.
Kiadja:
ELCSERÉLNÉM dohánygyár köa HIRLAPKIADO KET.
ze téten lévő 1 szoba-lronyhás
Szerfeeszlőség: Jékml-utea ti
lakásomat móravárosi vagy al- Felelős szerkesztői telefon: 49S>
sóvárosi hasonlóért. Gim a kiSzerkesztőségi telefon: Í03
adóban.
Nyomdai szerkesztőségi leleföB!
este 8-tól: 673!
KlaőéhNalal:
Kárá«z-aica ti
BÖRKABÁTFESTÉST.
javítást
Telefon: 325.
vállalok, Gábor Imréné, Oth«
A Htriapjfiadó K f t
syiwsttte
lom-utca lb.

