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impsriai sfa játék
Az angolszász diplomácia az
iUNO közgyűlése óta mozgékonynak mutatkozott. Céljaínak központjában a német
béke, illetve a külön német
állam állóit. A z amerikai és
angol megszállás alatt lévő zónákhói főleg katonai vezetés
alatt katonai-politikai és nem
Utolsósorban gazdasági támpontot, a világsajtó szóhasználata szerint „bástyái;; szereitek volna maguk számára
kíépiteni.
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A görög
Az amerikai sajtó már vészharangok kongat — Világyiszonytalban is fontos a britszovjet kereskedelmi egyezmény — Palesztina rövidesen az anarchia
prédájává válik

Cőrögországban a harcok
dió hírmagyarázója. — Eh-1 együttmükörcfés világviszonya Szentföldön rövidesen felváltozatlanul tartanak és Marben nem akadályozza raejj latból is igen fontos jelenség.
borul a rend és az országi
kosz tábornok csapatai síkea monareho-fasiszta
korPalesztinában tovább sulyoaz anarehia prédájává váreket érnek el. Konyica körtuány elnyomása és az Ide- sodik a helyzet. Az arab banlik.
nyékén tüzérséget használnak
gen fegyver smn.
dák egyre támadnak. Az anKairói jelentés szerint az
a szabadcsapatok, aminek el
gol Observer szerint »ha igy egyiptomi hadsereg hadmozAz
amerikai
sajtó
most
vészlensulyozósára a Jkormány léfolytatódnak az események, dulatokat hajt végre a Sinuiharapgot kongat — mondja
A külön német állam felál- gierőt vetett be.
akkor
sivatagban.
továbbá a hírmagyarázat. —
lítását először a szűk körök
Konyieát legtnap már tel- Egyes amerikai újságok, igv
tárgyalták meg, majd szaka N e w York Times, a Trujesen iBörülzártuk.
értők közigazgatási-és pénzmar,-elvre való hivatkozással
ügyi szempontból is előkészíRuméHában a Knllio f o l y ó
amerikai beavatkozást sürget.
tették. A részletesen kidolgo- völgyében és Kastalio városáEzek szemérmetlen feiliivfeízott tervnek első n a ® aka- nál éleződött ki a küzdelem.
sok és erre az U N ( 7 alapokElrettentő ítélet a rpetnkíabirósúgosi
dálya azonban a londoni kon- A szabadcsapatok Gorgopolamánya senkinek sem ad joferencia volt, amelyen az ösz- mosz mellett áz Athén és LaA munkásbivó ságok műkő-; zése után eltitkolták az 51 mágot. '
szos nagyhatalmaknak — igy mia közti
telefonösszeköttedése máris érezteti hatását a zsa buzakereset'üket s azl feNyugxvton
a
szombaton
este
az USA-nak és Angliának is tést már megszakították.
kereske- gazdasági életben. Csökken a ketén értékesítenék. BrodszkV
a háború folyamán vállalt
A Szofnlisz-CaWarisz kor- aláirt brit-szovjet
feketézők száma, akik retteg- 36.40 mázsa búzáját. 130—14(1
As később Potsdamban újból mány Athénben egy 1920-ből delmi szerződés áll az eseméve gondolnak a munkásbiró- forintos vételáron adta tovább
megerősített
kötelezettsége származó
rendelet
alapján nyek előterében. A Szovjet 500 ságj Ítéletek szigorára. A hét- magánosoknak, ebből 12 mászállít I
szerint a német kérdést egy- törvényen kivül helyezte a ezer tonna gabonát
f ő i ' tárgyalás tetteseit a buda- zsát pedig Rosenthal Márton
ségesen, átfogóan és végérvé- kommunista pártot és ujabb Angliának és cserébe gépekéi]
pesti gazdasági rendőrség ér- orosházi péknek, aki fehérnyesen rendezniük
kellett intézkedéseket foganatosított a kap. A brit kormány kevés]
te tetten & azóta letartóztatás- kenyeret sütött belőle íekeLáp
kivétellel
volna.
demokratikus elemek ellen.
és í forintért árusította.
ban várták az ítéletet
Az Egyesit!I Nemzetek szerlemond a Szovjetunióval
A sa ját propagandájától egyA bércséplők
beismerték
Brodszky
István
cscplőgépszemben « második világháre jnkább lendületűt kapott vezetének balkáni bizottsága
R»tiüajdonos Sin Miklós hentes- bűnösségüket, ellenben
UH-gOgy
(főcsoportot
küldött
ború
ideiéből
fennálló
köangolszász politika a londoni
seiythal azzal védekezett,ho®
sel
ti
vauit
Oi-osh4zAn
Ixírveteléseiről.
konferenciát
megleliefősen az északgörögországi harctér™
cséplésre, ahol
gépkeresmé- a 12 mázsa búzát csak táromerészen akarta meghiusita-s re. A csoport repülőtéren utWilson brit kereskedelem - nyük 51 mázsa buza
volt. lásra vette át Brodszkytól, aki
ban
van
Konyica
felé.
ni. A merészség nemcsak azjj
ügyi miniszter
kijelentette, Cséplési vám cim én a megen- viszont kitartott eredeti valelgondolásban, hanem az in-jj A gürög nép elszánta má- hogy a szerződés csak •kez- gedett 5.5 mázsa helylett 7 má- lomása mellett, vagyis, hogy
dokolásban. a kivitelben is® vá t. hogy visszaszerzi szu- dete a szovjet-brit kereske- zsát szedtek s igy 14 mázsa 140 forintért eladta Rosenthalpiegmntatkozott, mert a szem-! hadsúgját és függetlenségéi delmi és gazdasági kapcsola- illet éktelen
gabonan vereség- nak a hazát A munliásbiró 'á *
hcnáJló felekot, a
Szovjet-) — mondja a moszkvai rá- tok kimélyitésének. Ez
az hez jutottak. Á cséplés befeje- hosszas tanácskozás ütlu elrettentő ilététet hozott. Rouniót és a körülötte. Csoporsenthal Mártont és Brodszky
tosuló erőket kívánta vóhia}
Istvánt árdrágító
visszaélés
Ugy beállitani. hogy í raeg-f
bűntettében, valamint a köz
egyezéseket. gátolják.
ellátás érdekét veszélyeztető
Olyan politikai helyzetet álbüutcttheu, mig Sin Miklóst
Az
Országos
Tervgazdasági
Tajasahb.
miül
az
előző
Sutaajanuárban
túlnyomórészt
szüneIjtoUak volna elő, amelyben
nács hétfőn tartott ütésén elfopofcftan én meg&őzeiüt* a s® teinek. Ezért az építési és szo- közellátás érdokét ' veszélyest™
a partnerek merevsége egye- gadta az Országos Tervhivatal
laUt'nó tor tatai.
ciális beruházások összege eb- • tető bűntettben mondotta k i
nesen indokolttá lelte volna, által kidolgozott beruházási ter- A r.tózőgazdasáa beruházásai több ben a hónapban csupán 9 millió
: bűnösnek és ezért
hogy az angolszászok —• mi- veket 1948 januárjára. A Gazda- mint 30 millió forintot tesznek forint lesz. A beruházásokból 40
Rosenthali hétévi fegvhúz
vel" a nyojevanmílliós német sági Főtanács jóváhagyása után fci januárban. A bányászati éti millió forintot különböző költra, 5 évi hivatalvesztésre, f
nép végeredményben nem él- a beruházások'janaár 1-től kezd- ipari beruházások összege 20 ségvetési tételek tetőiére eszkömiliió, u közlekedési beruhá- zölnek. 40 millió forint pedig
évi kiiliásra. az itéfet hirlahet évtizedekig állami t e r e - ve le bonyolítható vá válnak.
Az állami oerakázásek ftsz- zások pedig 22 millióval szere- bankhitei utján kerül lebonyo5 közzétételére iaarengielek nélkül —'
történelmileg
szeje ezottal fényezésen »s>a- pelnek. Az építési munkálatok lításra. Külön létei ezen felül
élyelvonásra és a Iienvérkényszerüllek volna a hatóa közületi beruházások csoportstttéstől 5 évi
eltiltásra.
sugarukba eső; németségnek
ja, valamint a főváros, az OTI,
Brodszkyt háromévi
felkülön államot adni. eZzel pea MABÍ beruházásai. Ezek őszházra,
3*
évi
hivatalvesztésszege
meghaladja
a
23
millió
dig minden későidé felelőssére, 263 forint pűttKusíi ! í v
forintot. A magánvállalatok saget a megmerevedett ellenfeját
erejéből
végrehajtandó
bere,
forint vagyoni elégl e k r e hárítani.
ruházásokra mintegy 4 millió
tétel megfizetésére. 1 évi kiEz a helyzet azonban a
tiltásra, az ítélet hírlapi közTildy Zoltán köztársasági el- becsülésem és köszönetem ki- forint engedélyezését javasolja
megfelelő előrelátással és tár- nök karácsonykor az alábbi le- fejezését. A munka végeztével a Tervgazdasági Tanács.
zétételére, cséplési Irinrengyalási rutinnal
rendelkező vele L intézte Gerő közlekedésgecfelyének mc®onására és
liaód
t'eleSfeaa
ki
MtnUiter
szovjet politika folytán nem ügyi miniszterhez:
a esépléídői 5 évre elti"fásUrnák a n e » z e ! kőszeneiéi és
állt elő. A londoni konferen - ' „Miniszter Ur! 1947. év utolsó
ra, Sin Miklóst egyévi börelismerését munkájáért
hidavatása
után,
kitérve
arra
a
1
cia í g y , a :dinamikus angoltönre, 3 évi jogvesztésre.
a kedvezményes ailézás
céltudatos
és
nagyszerű
eredés
kérem
Miniszter
Urat,
bogy
szász politika első kudarcát
forint pénzbünlelésre,
ményeket felmutató munkára, mindazoknak, akik a közlekedésEzúton is felhívjuk az. adózók
ís a varsói konferencia óla amellyel Miniszter Ur és mun- ügy
forint vagy oni elégléíel megterületén ebben az évben figyelmét arra, hogy amennyiellentámadásba lendült hala- katársai ebben az esztendőben vezetése alatt olyan nagy ered- ben december 31-ig rendesen
fizetésre Orosházáról hatdó erők első politikai sikerét is olyan hatalmas
lépésekkel ményeket érlek "el: hídépítők- befizetik adójukat és adóhátrahavi üttltasra, az ítélet hírhozta.
vittek előre az egész magyar nek."gyári munkásoknak, közle- lékukat, akkor két százalék kalapi közzétételére iíéJlte.
közlekedési rendszer helyreál- kedési szervezet munkásainak, mattérítésben részesülnek. MinRoscnttialnál sídyosbitó köA
londoni
konferencián lításának
és
kifejlesztésének építési tervezőknek és vezető denkinek érdeke, tehát, hogy
nemcsak a külön német állam ügyét, egyes nagyobn munka'be- mérnököknek cs mindazoknak, még az év vége előtt teljesítse rülménynek számított, hogy a
árdrágj I ásért
terve .lepleződött le, hanem fej-eztévéi kifejezett elismerése- akik ezt a munkát elősegítet- adófizetési kötelességét, * mert | közelmúltban
kiderültek a nyugati politi- mén tui jólesik közölnöm Mi- ték, tolmácsolja u nekik szóló csak akkor részesülhet kedvez- j n£tn jogerősen 2 és félévi börí tonbüntetésre ítélték.
ményben.
ka részleteinek "összefüggései niszter Ui'rat őszinle nagyra- elismerést és köszönetet.*
is e kérdéssel. Az, hogy az
olasz események, a francia
szovjet diplomácia és
nem
csak egyszerű felülvizsgálati ken tlietik, stb.
informálni.
sztrájk, közelebbről
Forster
Ezek és szúmos más, ki- utolsósorban Mololov zseniakérelemmel élhetnek — ha
Bebizonyosodott
e
mellett
Dulles szereplése, az angolamerikaiak akarnak. Ruhrvidékről, a né- sebb kérdések Londonban be- litása folytán, eltűnt a mesterszász elgondolásba szervesen az is, hogy az
világ séges köd és azok a maguk
szovjeteltenes
harc
jelszavá- met acél fellegvárából Borin bizonyították. ho©' a
ieé{iilöllek. Az egész németrealitásában, nyers valóságáországi angolszász
megszál- val saját szövetségeseik, Ang- és társai kiszorulnak. A fran- nyugati részében egy számot- ban látszanak.
tevő
akarat
—
az
amerikai
ciák
feladják
mozgási
szabadlia,
Franciaország
rovására
lási politikáról, a rejtett jóéálételről. a német vas-, acél-, törnek előre. Bizonia, majd ságukat az eddigi külön öve- tőke és ennek függvényeként
A világ állhat és - - csodáligényeiket jelentkező amerikai politika kozhat. Ez a londoni konfeveglyiipár felvásárlásáról, a Trizonia katonai panmesnok-j zetben. Jóvátételi
gazdasági elsorvasztásról is si- ságát az amerikai Clark lá-] az amerikai gazdasági poli- dominálhat csak. A világpo- rencia na©- eredménve.
került a világ közvéleményét bornok veszi át. Az angolok! tika folytán teljesen, lecsök- litika döntő kérdéseiről a
* N. L*

Héf évi íegytsézat kapott a feketéz®
pékmester
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Tildy Zolién
köszönőlevele
Gerő elvtárshoz és a hidépiíőhhöz

Es év végén lejár

DÉLMAGYARORSZÁG

A munkásosztály érdeke
egy és oszthatatlan
A debreceni

szociádemokrata
baloldal
a jobboldal
ellen

I M K P

Bebéros

december

I.

harcot

szervesete!

rendez,

gfgg. 1

hó 31.-én este 8 órai kezdettel

nagy szüveszferestet

oá

melyre mindenkit

•Ftlm

•Művészet

Aszegedi rendőrzenekar
hangversenye
hirdet

A Magyar Kommunista Párt
Egybehangzóan megállapítják,
és a Szoci/Udemokra la Párt deb- liogv a munkásosztály érdekei
receni szervezete közös aktiva- I egyek és osztatlanok. A liatároátóst tartott. Sas Sándor elvtárs, I zati javaslat igy fejeződik be:
ni villanygyár szociáldemokrata j — Küzdünk a munkásegységu, b .-elnöke hangoztatta: Nincs ' ért, a népi demokráciáért, a
jelentősége annak, hogy ki me- ]függetlenségért és a békéért!
lyik munkáspártban van, mert
ügyosztályhoz tartoznak. Ménes
János elvtárs, polgármesterheErnám
fűzett
lyeltes rámutatott arra, hogy az
imperialisták és zsoldosaik igyekeznek kettészakítani a munkás- egy m u n k á s ! a áasá!é
osztályt. A magyar munkásmozA zákányi Kiss Ferenc-féle
galom legfőbb ellensége, Peyer
darálómalomban
szörnyűi traKároly megszökött ugyan, dc itt
gédia történt Bodor István 23
maradtak áruló barátai.
Szilágyi Kálmán elvtárs, a éves malommunkással. A daSzociáldemokrata Párt
egyik ráló .gépezetét akarta olajozni,
debreceni" vezetője Kijelentene: mikor ruháját elkapta á gép»A munkásosztály és a munkás- jszij s a szerencsétlen munkást
egység érdekében harcot indi- teljes erővel a darálóba lentunk a jobboldali szocialisták dítette. Borzalmas kiáltozásáellen.«
ra felfigyeltek s leállították a
A közös aktivá öl és határozati gépet, de addigra a kötelesséjavaslatot fogadott el, amely a gét teljesítő munkást a szó
többi között ezeket mondja:
— A két munkáspárt aktívája szoros értelmében összeaprífelszólítja a jobboldali gondol- totta a hatalmas daráló. Mikodású, a munkásosztály érde- után a zákányi darálómalom
kéitől messze álló elemeket, ban ebben az évben másodhagyják el a munkásmozgalmat, szor történt hasonló szeren
hogy helyükbe harcos baloldali esetlenség, a rendőrség helymunkásvezetők állhassanak, akik színi vizsgálatot tart az iparminden erejükkel a munkásegység, a szakszervezet egységének felügyelővel a tragédia tisztámegszilárdításáért fognak' küz- zása és a felelősség megállapítása érdekében.
deni.

|

Színház

Karácsony másodnapján a Belvárosi Mozi teljesen lelt haza
előtt rendezte meg újból a szegedi rendőr zenekar matinéját.
Amióta ezt a zenekart nem hallottuk, igazán figyelemreméltó
haladást ért ei, különösen az intonátás tisztaságúban ós a hangszínek finomabb beállításában.
Ha az egyes hangszercsoportok
kiegyenlítésére több gondot fordítanak és a zenekar tagjai hangszertechnikai és elméleti tintásukat tovább fejlesztik, rövidesen kifogástalan fnvószonekara
lesz Szegednek. A vezető karmesternek, V a r g a
Lehelnek
alapos munkája valóban elismerésre méltó. Ügvesén ősszeáltótott műsorukon Suppé, Lehár,
Auber, Kaesóh, Waldieufel miiveibői
jáLszottalc
indulókat,
opera- és operettrészteleket. A
két orosz szerző indulója és
Figedy kurucdatai is jól hangzottak.

A hangversenyen
közreműködött S z e g c d i Klán énekesnő, aki kedves elfogódottsággal
ónekelle Lehár Vilja dalát és
a János viiézbői részleteket.
A közönség melegen ünnepelte
Varga karmestert, a zenekart* és
a közreműködő Szegedi Klárit.
Műsor előtt a zenekar megalapítója és lelkes patrónusa,
D r é g e í v József rendőrezredes köszöntötte ,u közönséget,
egyben bejelentette a zenekar
másnapi éíső rádiószereplését.
Méghaiigattiik a rádiószcrep'ést
is, kitűnően hangzott, gratulálunk I
,
fr|.

S . P a p Júlia hangversenye
az Ujságiráosthonban
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N Y U G A T R Ó L L E H Ű L É S Jí)N
Elénk délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, sok helyen eső, a hegyeken havascső, havazás. Az cnyheség
még tovább lart, holnap nyugatról lebiilés jön.
A Tisza ma Szegednél — 62 (15). Vizének hőmérséklete
0—2 fok között.

NAPIREND
Kedd, december 30.
Nemzeti Szinház este 7 órakor: Az arany meg az asszon v,
Sylvia. (D. 1. 7 }
Az év asszonya.
Széchenyi Filmszínház fél 4.
féi 6, fél 8: Valahol Európában.
•Széchenyi Hiradó Mozi fél 10
órától fél 2 óráig folytatólagos
előadások.
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6, fél
8-kor: Az uj világ asszonya.
Korzó Mozi fér 4, féi fl, fél 8:
Stan és Paii, a regiment gyöngyei.
Muzeum: képtár és ősrégészeti osztály nyitva 9—1 óráig.
Egyetemi könyvtár:
nyitva
8 - 7 óráig.
Soraofgyl könyvtár:nyitva 9—7
óráig.
Hzolgáíntes gyógyszertárak*.
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3;
Just Frigyes: Petőfi S.-sugárüt
59; Török Márton: Csongrádisugárut 14; Selmeczi Béla: Somogyitelep IX. utca 489.
— Betörték a Kárász-utcában Bonyhádi Józsefné kalapszalontulajdonos
kirakatát,
ahonnan égy női - ruhát, szoknyát és efay pár fekete női
cipőt loptak.

újévre

DRUC&ER-nál
Olcsó

Szakszeme

árak!

téti

meghlyó
• A /Szegedi Sütőiparosok Beszerző, Termelő és Értékesítő
Szövetkezete* 1948 január 5-én
délután 4 órakor Szegeden az
ipartestület székházában tartja
(1947 december 27-én határozatképtelenné vált)

Hírek

első rendes évi közgyűlését.
A tárgysorozat az 1947 deá Bőripari Munkások Szak- cember 20-ifci napilapokban közszervezete december 30-án, ked- zétettel megegyezik.
den ctólulán 5 órakor vezetőségi
Az igazgatósági és felügyelőülést tart a szakszervezett szék- bizottsági jelentések, valamint a
házban.
módosítod alapszabályok megAz ££itőnmnkások Szakszer- tekinthetők az ipartestület székvezete értesiti munkanélküli-tag- házában a közgyűlés napjáig.
jait, hogy a textilutalványok
A . közgyűlés csak áz élőre
megérkeztek, keddtől kezdve ke- beadott és az elnöki megnyitórülnek kiosztásra.
ban előterjesztett indítvánvökat
A Magánalkalmazottak Szak- tárgyalhatja és járulhat hozzá
szervezete január 3-ián, délután határozatával.
A közgyűlés a tagok létszá3 órakor taggyűlést tart a szakmára tekintet nélkül határozatszervezeti székházban.
Az IVSz szokásos klubnapját képes.
A közgyűlésen mindén tagnak
kedden, december. 30-án tartja
meg a szakszervezett székház- •csak egy szavazata van. Meghaban. Zene, büffé, tánc. Kérjük talmazott csak szövetkezeti tag
lehel, egy tag csak egy tagot
a tagok megjelenését.
Minden 20 munkást foglaikoz-' képviselhet.
Az igazgatóság felhívja a szötatő ü. b.-hez! A karácsonyi
textilutalványnál fennmaradó Í0 vetkezet tagjait, hogy a közgyűSittért, amely a Szakszervezeti lésen pontosan megjelenni szíTanácsot illeti, haladéktalanul veskedjenek.
Szeged, .1917 december 27-én.
adják le a megyei titkárságnál,
Kalvária-utca 10.
igazgatóság.

NAGY SZILVESZTERI

a

EST

(

Bejárót

a szállodai

AsztalrcndeSéseh 503 száma telefonon.

Szalon és jazz zenekart Zsiga Ernő vezéri, II, a KIS
ban Vsrány a'zongoránál.

HUNGÁRIA-

Hfc. vendégeimnek és ismeréseimnek b o l d o g ú j é v e t kívánoki
l LITER KIRÁLYHALMI BOR
1 DL- 50 FOKOS TEARUM
1 DL. PÁLINKA

6.20 FORINT
3.50 FORINT
3.50 FORINT

Kereshedehüi iika^itazsHaff SziJvgfkszeíe
Tisza Lajos-körut 51. (Vott Hegedűs bott.)
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nagyban és kicsinben való elhangversenyén, amikor szjnpad- héten a Marx-téri piacon.
adása .ttterenklnt is). Áraim 5 Ft*
ra lépett S. Papp ,l\ilia, hogy el20 fiit&nfll. Viszonteladóim:vk
énekelje Weber Öceán-áridját. ŰliKORKASDOBOZÖKAT veszek árkedvezmény. KÓNYA BÉLA,
A deniiedl kezekben megzörren- L O N G A
eukarttaSzsm Deák F.-u. 4., régi Wolf - psncé
tek a műsorlapok, nevét akkor Szeged, Gutenberg (Margit)-u. 19.
t anulfaik meg. Éneke alalt megfeledkeztünk a hidegről s a« emx Nagyszabású Szilveszter*
lékezetes hangverseny óta már
esi tesz Tóihnái,
UjsifM
több alkalommal me'egitetio meg
Asztalrendelés! Telefon 4-e)S
a szegedi közönség szivét S.
Papp Jutta gyönyörű csengésű Olcsón készen vásárolhat és ké- posta.
— Az év1 végéig JgényeffeHB
hangjával. Az elmúlt idő alatt szíttethet felelősség mellett. örömmel észleltük tehetségének
tcxtiljegy.
Az Anyag- és ÁrDiófa politúrozott
ösztönös és tudatos lei boni akozáhivalal
az
olcsó textiljeinek
2800 Fi
sát, melynek jelentős állomása Kombinál tszobát
2800 El. igénylésének határidejét roegvott a niai önálló ária- és dal- Hálószobafautort
hosszabbitoíta és e széria! deestje. Eddig az operaszánpadról Konyhát
1000 Fi
cember 31-ig még igényelhet*
gyönyörködíink egy-egy remete "estett hálószobái
2000 Ft
nek textiljegyet azok az ü z e áriájában, vasárnap esle mint
daíónekesnő mutatkozott be. Igé- ff a ff ü S Z J tnliaszfalas mek, akik eddig ezt elmulasznyes műsorán Beethoven, Schutották volna.
Kossuth Lfllos-susárut 5
bert, Schumann, Liset szebbnélszebb dalai szerepellek, melyek
tolmácsolásával egyaránt élveztük S. Papp Jutta elmélyült,
őszintén átélt művészetét, üvegharang tisztaságii meleg hangi
o é i m s g y i r o r s z í i
ját, amely töretlenül
fénylik c M e g j e l e n i
minden regiszterben. Tehetsege,
rátermettsége, sokoldalú ének1 9 4 8.
C E N T E N Á R I U M I
tudása' arra predesztinálja S.
Papp Juttát, nogy mihamarabb
az élvonalban lássuk és halln
a
p
t
Á .
r
a .
juk. Az otthon Közönsége zajos
A naptárt a magyar Irotítlom tegiíTáiőbbJalnsk ünásala
ovációkkal köszönte meg a mii-,
vésznő hangversenyét s Várady
elbeszélései, versei teszik színessé.
László karnagy szakavatott műFoglalkozik az ipar, a mezőgazdaság, a parasztság
vészi zongorateisérelét.
kéitléselvei, hasznos tudnivalókkal és statisztikai adatokkai kiegészítve.
(Z. H.)
Közti g hivatalos és részletes vásári Jegyzéket
filőFzelSTib a 160 oléalas Baptérnnkat a MborééUa
BOLDOG ÚJÉVE LESZ,
3,— forintért, a pélitényeatelnt vásáriéi az ujságpavlllaBckhfeai
ha élelmiszert nálam vesz.
4«— íorhitérí kapják raeg*
Szilveszterre friss
vfrstii,
Ylszanteladék a btaáóhívatallian JeleB&meark
felvágottak.
U N G Á R
ételmiszercsarriokban, —
MitesSáth Kálmán-utca 1.
Kedd, dec. 30.,* este 7 órakor;

nagytiavenazoai

Beléptsdij nincs.

x Értesítem vevőimet, 'hojfts
társamtól különváltam. Megnyitottam
a u tóm iíhcl ycimtt
Polgár-u. 28. alatt. Marbovica
garage. Szíves pártfogást kér
továbbra is Dcrzsy Józseí.
— A felsővárosi M K P sMrvezetc Szilveszterkor Rómaiköruti párthelyiségében reggelig tartó műsoros családi
estélyi rendez, amelyre mindenkit szeretettel vár a kertliéti vezetőség. Büffé!
x A DIKSz íitszerszahasztályíi zártkörű szilveszteri mulatfiágjot rendez a Leehner-lér
0. szám alatti
székházban.
Kérjük tagijaink minél
nagyobb számban való megjelenéséi. Asztalfoglalás: Panfcotai Jenő és Beck László fászerkereskedőknél, lelefon 772
vagy 452.
x* Férfiszabó, női szabó és
fehérneműk és ziíő kiskonfekdósok részére az I P O K , aa
Anyag- és Arhivatal utasítása
alapján texlilvásárlási könyvet
küldött. A könyvek 1947'december 30-(ól 5 pengő éltesé*
ben átvehetők az ipartestületi
hivatalban. A könyvek átvétele kötelező. Bővebb fel- ttáglositást a hivatal nyújt. 1 arján Tibor mu, főtanácsos,
lós ági biztos.

szeretetlel vár a
Két évvel ezelőtt egy hideg
— öiszáz forintot loplak
Rendezőség sbw®®*®* februári napon fázósan ütt a
Tóth Ferencné
Nyíl-utcai SAJÁTTERMÉSÜ

A Szakszervezeti Tanács Iskoláját \'égzcUck Szövetsége
(IVSz) szerdán esle 7 órai kezdettel nagyszabású műsoros
Szilveszteri estet rendez a szakszervezett székházban.
Olcsó
vacsora, büffé. Tánc reggelig. Az IVSz-tagok megjelenését elvárjuk, vendégeket szívesen látunk.

30.

••- i-...-i..--,mirnteixssems

Kftöflő italok! Oisznélcres vacsora! BilffféI Elsőrendű zene! közönség megújuló zenei éle- paprikakikészítőtől az elmúlt
tünk
második
filharmonikus

Órá$v é» sae, t

1947 december

alánciékoff,

Szerda, dec. 31., este 8 órakor:

játékáruk

Csütörtök, január 1., este 7-kor:

nagy választék ban az

Péntek, január 2., este 7 órákor:
^zombat, január 3., este 7-kör:

Árpád Nyomda

Szövetkezetnél
Kelemen-e. 5.

Vasárnap, január 4., délután 3:
Vasárnap, január 4., este 7-kor:

Az arany meg az asszenf. —
opera. — Sylvia balett —
Bérlet D. I. sorozat 7.
A mosoly országa, operett
Bérietszünet.
í
A mosoly országú, operett
Bértetszünet.
Príestely: Váratlan venééáBértet D. II. sorozat 6,
iz arany meg az asszony. —
opera. — Sylvia balett —
Bórte.tszü'uet.
.4 mosoly országa, operett.
Bérietszünet.
Rijfoteílo. opera.
Bérte.t.sk

Ivffldd, 1«17 docember 30.
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Fontos mezőgazdasági kérdésekben határozott Üzemek és szervezetek karácsonya
Bensőséges karácson yfaünno- tékes karácsonyi ajándékban réa mintagazdák első kongresszusa
pélyt tartolt decejnbei- 21-én
szesült. Az ünnepség Dékánv

az MKP felsővárosi, szervezete
Vasárnap reggel kezdődött gazdálkodásról,
bolgárkertétérnek a esip ősségmentes a felsővárosi szegénysorsu csameg Szegeden, a városháza szetröl, Kamenszky Bélagazpaprika termelésére.
ládok megsegítésén/ Hatalmas
kSzHyülósi termében a minta- dakópző iskolai igazgató a Ennek érdekében központi Ve- karácsonyfa alól több mint 50
család részére került ajándékgazdák első kongresszusa. A szántóföldi
zöldséglemieléstőmagellátást kérnek a kisér- csomag s kicsinyek, nagyok egySongresszus elnöke: Somogyi ről, dr. Somorjay Ferenc az
lelügyi intézményektől. A sze- aránt feszült érdeklődéssé!bonImre tanácsnok nyitotta meg aprómagtermelésről, Köpc De
gedi paprika j ó birnevének togatták az MKP ajándékát. A
az értekezletet
ertekezletet cs
felügyelő
és közölte,
közölte az
~ zső állami kertészeti
'
M
"
kérik, megkapó ünnepséget Bitó Zolá cél, hogy a gazdák a saját pedig a gyümölcstermesztés- megőrzése érdekében
tán elvtárs nyitotta meg hangoztapaszfalatöikat és a szakelő- ről ís gyümölcsvédelemről hogy
tatva, liogy a kommunisták nem
adások anyagát
összevetve, tartott előadást,
Alsóvároson még az 1948-as feledkeznek meg a nincstelenekminél jobb eredményeket ér-1 A z e ® o s kérdésekben hatáévben etgvj paprikaszái itól ről se és Kötelességüknek tarthesscnefc eJ a háromeVes terv r o z a t i jílV aslatokat
fogadtak
álliüsanak fel, ezenkivül több ják megsegítésüket. A felsővásorán Statisztikai adatokkal
amelyek megvalósítása léáríézikulat fúrjanak a pap- rosi pártszervezet külön ajándékkal segítette a felsővárosi
ismertet ő a varos gazdasaga nyegesen iclősegiti mezőgazdarikalermő területeken.
MNDSz-t, a fodortelepi, valahelyzetéi
majd Szili-Torok s í # n k fejlődését. Ezek kőA kongresszus ma, kedden mint a Belváros I. pártszervezeimre lüiskolai tanár hangsu- zött különösen cmlilésremclló még egész napon át 'folytaló- tet is. Munkájukban a sóházi
lyozta
megnyitóbeszédében, í l z a döntésük, amely szerint dik és azon Valószínűen ujabb dolgozók is segítettek, dö Csorhogv a mintagazdáknak apos„ papríkaíermclés terén áí-í határozatokat hoznak.
'
dás Sándor bőrgyáros is értékes ajándékokkal járult a karátoloknak kell lcnniok es gazcsony/ akció sikeréhez.
datársíiikat is meg kell tani-l
A szegedi doháayáruraktár
taniok az ott hallottakra.
Íf>*
a
•
*
* •
t
i*
dolgozói december 22-én a kaVa&ámap a növénytermesz- . U t a h O t Z M m t
O t a t l t t f t R O f l f @ f e f l C i a f l rácson yfaünnepségge i égy beköttési kérdéseket beszélték meg,'
mimkásétkező és öftözőavnJelentős
iskolareform
készül a Jővő fanévre ve
miután megválasztották
a
lást is tartottak. A 20 főből átló
dolgozógárda esaládtagostól vett
mintagazdaság
társelnökeit:
Budapesti lapjelenlés sze- vezetésével egyidejűleg meg- részt az első ünnepségen, ahol
Gek-z Sándor, Masa Miklós, rint a kultuszminisztérium hím változtatják'
a pótvizsgák
Papdi József és Sándor Fe- érdekes iskolai reform kidol- rendjét is. Eddig csali az an hivatalvezetők is családostól
je len tek meg. Az üzemi bizalrenc személyében. EzutánJá- gozása
van folyamaiban, tanuló mehetett javilóvizsgá- miak jóvoltából 11 gyermek érrai Gyula gazdaságii felügyelő amelynek értelmében a jövő
ra, akinek egy tantárgyból
a szárazság és a gyomok elle- tanévtől kezdve
gyökeresen volt elégtelen' osztályzata. A
ni küzdelemről, valamiül a megváltoztatják
áz iskolák jövőben azonban még pótvizskukorica-, cukor- és takar- osztályzási rendjét. Az eddigi
mányrépa termelésről, dr. So- négy osztályzat helyébe hét- gát lehet az is, akinek három
morjay Ferenc
kisérletügyi számjegyű osztályzást kivan- tantárgyból lesz kettese, vagy
egy tantárgyból elégtelen oszigiazgnló a trágyakezelésről, nak bevezetni.
a
h a n t h
tályzala. A z iskolai
önkortalajerőfönntartásról, homoki
mányzat
terén
is
jelentős
léA
legrosszabb
osztályzat,
takarni ánytermelésről, MuraA város törvényhatósági biközi Gyula Msérletügyi ad- vagyis az elégtelen az l-es pést tesznek előre, amennyi- zottsága hétfői ülésén foglalkojunktus pedig a burgonya ter- lesz. A 2-es a gyenge tanulók ben az osztályozó konferen- zott a közlekedésügyi miniszmesztésről tartott
előadást osztályzata lesz, mig az átla- cián a diákság egy képviselő- térium leiratával, amely a hároméves terv keretébén leheHétfőn Ohermayer Ernő ki- gos eredményt elérő diákok je is résztvesz.
séri etügyi .főigazgatónak
a részére három különböző oszpaprika termel ésr ől szóló elő- tályzatot: a 3, 1 és 5-öst veze*
adásával kezdődött a kon- lik* be. A rendkívüli képességresszus, amely ezen a napon gű diákokat a 6 és 7-es osza belterjes gazdálkodás kér- tályzattal fogják bizony i Irádéseit tárgyalta. Szili-Török nyukban jelölni.
A Szegedi Nemzotf Bizottság művelődés! Tanáccsal fenrölive
I m r e professzor az öntözéses
Az u j osztályzási rend be- az 1948-as centenáriumi év be-; jg.jg január l-én délután fét
köszöntése és Petőfi Sándor szü-'
tetősének 125. évfordulója a(- 4 ó m i M e l l e i a városháza
ka linábói a Szegcdi 18-as Ifjú- közgyűlési termében ünnepi díszsági Bizottsággal és a Szabad-! ülést tart.

Szilveszter ü. b.-balnu rpegnyftójávűl kezdődött, majd1 Téglás
János
ü. b.-!>izabnilieiyett«s
mondott ünnepi beszédet. Aá
ünnepi beszéd elhangzása utfo
Szabó Sándomó a D. J. Sz szakszervezete nevében üdvözöltetaa
e-gybegyü- I te ke t. Majd Dékánys
Szilveszter kiosztotta a szeretetcsomagokat. Ezután a gyermekeket . téjeskAvéval vendégelték meg, mig a. felnőttek szerény uzsonna és családias borozgatás mellett a késő
ésti
ó rá ki g e gyű Itm ar ad t a k.
Az Angól-Magyar Juta fonógyárban megható karácsonyi ünnepség keretében osztották szét 120
dolgozó gyermeke között a karácsonyi csomagokat. Az ünnepséget Papp István ű. b.-eInéki
nyitotta meg, majd Gazsmi főtisztelendő szólt az egybegyűltekhez. Az MKP nagyszegedi végre lia j tóbizo ttsága nevében Kö\S
Béla elvtárs szólalt fel. A Szociáldemokrata Párt szónoka után
Magyar Mátyás, atexti iui un kíJsok szakszervezetének
titkárai
beszélt az ünneplőkhöz. A gyermekek szavalata és karéheké fejezte be a felemelő karácsonyi
ünnepséget.

Rövidesen négy és léi
kilométerrel hosszabhitféfs m@s|
á z i

u t a t

tővé teszi a már megkezdett
hanlliázi ut két kilométerrel
való meghosszabbítását. D é n e s
Leó elvtárs, polgármester és
Pi ó 11 a Béla elvtárs, pénzügyi
tanácsnok már tárgyalt is a minisztérium kiküldöttjével, aki kijelentette, hogy
ezen a ké! kslontélwesi fclítt
még további ké! és fétlríoinéU'r k'zto.vthafó icsz, üa aa!
i t m e l t gazdák b i z m j m
ícBféseAcI elfogadnak.
E szerint a gazdáknak a szükséges földet rendelkezésre kell
bocsálnniok, lovábbú kézi napszámot kelt Válfainiok térítés
ellenében és előnyős feitétetelÉ
mellett a kőszállítási is váltatni ok kell. A kisgyűlés hozzájárult, hogy amennyiben ezeket
az elgondolásokat sikei-ül vájtrehajbini, akkor amint lehelőség nyílik, folytatják aa útépíZáróra reggel & órakor
tést.
A tárgysorozaton szereplő kisebb jelentőségű ügyek mellett
AZ
U
ISAGIRÖOTTUON
HÍREI
4
elfogadlak a gőzfürdő kiszolgáDÉLMAGYARORSZAG
Szilveszter-est az t'jságiróott- lási dijainak mérsékelt emeléh a d i t o g o l y s z o l g á l a t a hónban december 31-én. Asztal- sét is, amely a kollektív szerfoglalás a főpincéniél. Telefon: ződésben megállapított fizetések
Debrecenbe érkezeit hadifog- 476.
miail vált szükségessé.
lyok: Polyok Mihály Csongrád,
Marobi Tamás Deszk, Szemeli vei Ferenc Orosháza, Krizsán
Sándor Hódmezővásárhely, SzeA szegedi Dohánygyár dolgozói
nierédt Sándor Csongrád!, Ötvös
Sxs v o s K ' e r i b a j a i r e n d e s n e k
András Csongrád', Kiss Béla
Csongrád.
esle 7 órai hezdettet, melyre vendégekel
szereteltet
várunk,
A Magyar Kommunista Párt Meghívóit a dohánygoári munkásoknál és a dohánygyári portűi*
Rendez&sdg
Központi Hadifogoly Irodája je- kaphatók.
lenti:
Értesítjük a kővetkező sze- H i r o i t s 23*676 f g r m l o s
Páríhireh
gedi illetőségű hadifoglyok hozT0T0 siyersmén?
zátartozóit, nogy a hadifoglyok
JKJJIIIIH
Máramarosszigetrc érkeztek* és
A Magyar Kommunista Párt
Az emliersport-fogadás (Topár nap múlva Debrecenen ke- T o ) 11-ik fordulójára összesen délkerületi központja közli, hogy
resztül Szegedre utaznak: Gémes
ezen a héten sem az üzemejSAndrás (1908) Szeged, Kormá- 142.058 szelvény érkezeit be. ben, sem pedig a kerületi pártAz
egyes
csoportokban
a
könyos-utca 26. Nagy Péter (1911)
szervezetekben nem tartanak
Szeged. Kovács Bicskei István. vetkezők nyertek: Az első cso- pártnapot.
Kérjük, hogy a hadifoglyok portban 10 találattal fejenként
értesítsenek: 23.676 forintot nyert 3 pályi- SZILVESZTERRE
hazaérkezéséről
bennunket: MKP Központi Ha- z ó a m . ' 1 S 0 ( i i k csoportban 9

1 szsgedl üemzefi Bfioifság d szüléssel
ny fia meg az 1948-as centenáriumát

Flitf, s i a M s á g , Ion, a i ország a népé

Olt Károly és Nógrádi Sándor
elvtársak
nyilatkoztak
a Magyar
Rádióban
Olt Károly elvtárs, népjó-j Megindult az ipar egészségi é i miniszter vasárnap este ügyének fejlesztése s lényenyilatkozott a Magyar Rádió- í gében megjavult a falu közban a vezetése alalt álló mi- j egészségügyi helyzetié is. Sifcenisztérium munkájának az rült a mezőgazdasági biztosi1917-ben elért eredményeiről, i tást is bevezetni, ö t uj nemi
A miniszter előadásiban a és 22 uj tüdőbetegjgondozó intöbbi között a következőket tézet nyilt m ^ A
korházi
mondotta. ágyak száma 38.000-ről 42.000— Az elmúlt évben a fertő- : ve emelkedett, ami már megző betegségek elleni küzde- közelíti a békebeli 48ÖÖ0-tes
lem eredményeképpen
i számot. Százezer hazaiért ha_
,
,'
.
! difogoly egészségügyi vizsgafelere, sok esetben a h a r - ; l a t b a n részesült. A rászoruluaailara csökkent a megbe- ! a k gyógyszert, ruhát ás pénztögedések száma.
segélyt kapnak.
N ó g r á d i Sándor elvtárt,
| Be-varos M a s » | ] ( miniszterelnökségi államtitkár
vasárnap délután
előadási
Ma kedden utoljára
; tartolt a Magyar Rádióban
Az amerikai filmdrámák | ] 3Az 1948-as év küszöbén* cím! mel.
legnagyszerübbike
Előadásában
h angozta tt a,
i hogy elmultak az átalakulás
j első nehézségei és vissz áságai, a föld a népé, a szabadság és a jog a népcyaz ország
a népé. Megerősödött a munkásság és parasztság szöveta főszerepekben
ség®. Ezzel létrejött egy olyan
BARBARA STANWIUK,
nyugalmi állapot, amely lelicJOEL MAC CREA
tové- teszi, a kormány proHIRADÖ.
grami ínak végrehajtását.
ElSaddsok fél 4. fél 6 és fél 8
— Külpolitikai téren felszáérakor kezdődtek
moltuk azt a kétkulacsos povigyázat!
litikát, amely Nagy Ferenc és
Szilveszterkor és újévkor! I cinkostársainak külpolitikáját
Nagy nevetőesték!
jellemezte. Második Görögországot csináltak volna Magyarországból. Mai külpolitikánk lényege barátság a szláv
urak 1947-ben
készült
és nem szláv szomszédokkal.
óriási biu'leszkvigjáléka:
— Abban a kérdésben, háború legyen, vagy béke, nem
aK
o x f o r d i d afcofc
lehet senkinek sem semlegesSzilveszterkor:
nek lennie. Ebben a kérdés'
4, 6 és 8 órakor.
ben mindenkinek állást kell
Újév napján:
foglalnia és a béke frontját
féi 3, léi g, fél 7 és fél 9kell kiépíteni.

flz Uivilag
asszonya

Stan és Pan

lágy Szilveszteri esi a

Meghívó.

Budapest> V I s
utca^°12 °
találattal fejenként 1821 forinh
o
1 1
Levéi'érkezeit Ordögh József' ^ t nyert 39 pályázó, mid a
(1921) hadifogolytól
szüleinek
és harmadik csoportban 8 talászentkuti ó - R I Z L I N G
ismerőseinek a 'szerKesztőségbe. lattal fejenként 191 forint 50
Uj címe: Sz. Sz. Sz. Láger. 7866, fillért nyert 371 személy.
Siterenkénf 6 " 5 0 F l

Dolgozók

Színházának

Dec, 30-án, kedden este 7-kor:

műsora:

AntalffynáJ, Ságvári Ecteutca 8. iGyerlyámosi-u.)

Balul

Kenessey Jenő: A® arany meg
%> asMony, (opera) és Syl- J o n a í h á n é s
vlB, (balett). D. 1. 7.
f£ü> f a l m á k
Jaq. 2-án, pénteken este 7-kor: Priestley; VársUfcsa vendég.
nagy választékban, SRWIíb
D. II. 6.
príma, legolesóbbon
Kérjük a jegyeket dec. 30-ig
MüHer d i o t ö r ö d e
átvenni.
ISII, 6-án, kedden este 7-kor: Kenessey Jenő; Az arany meg
Bocskai-utca 8.
az asszony, (opera) és Sylvía, (balett), D. II. 7.
Csütörtök, jan. 8., este 7 érakor: Mosoly országa- D. 1 8
Jegyek kaphatók, bérletek válthatók a Détfuagyarorsság kiadóhivatalában.

Fizessen elő
a Délmagyarországra
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S p o r t
\ SzffgeS AK váfasrtmánya
MlnrH- év" rendes trsztuifé IclfagjüléséaeSí Időpontját. A Szeged
MÍOSÍ megtartott
választmányi
ülése íflbb fontos kérdés között
letárgyalta a soron következő
(Svi rendes tisztújító közgyűlés
eJökjészitését is. A "közgyűlési jaiutár 8-én dé lután 5 érni kezdettel, határozatképtelenség esetén
jpedig január 18-án délelőtt 10
ér/ti kezdettel tartják meg az
K&yesfilet
Klubhelyiségében,
Kiauzat-tér 3. szám alatt. A feledő bizottságot is kiküldte a
Választmány, mégpedig olyan
©sgzeáUitáshan, amely a tisztiKar összeállításánál gondolni fog
iidva, hogv a most bevonandó
fcojnoiy tényezők kívánságát is
ífíyén yesüljenek, természetesen
Hríödenkóppen ugy, hogy az a
$«5gefl javát szolgálja. '
A szegjed! rőplabdázők
ISudapaslea
A szegedi röpíabdázök az; ünnepekben Buoapcsten szenepelítif. Erelcmcnyek: Magyar vá tóga tott—Szeged válogatott 2:0,
Budapest válogatott—Szeged válogatott 2:0. A mérkőzéseket a
szegedi MaDISz szerkezte és
Wöndezte meg. A szegedi válogatott csapat meghívást kapott a
Vasastól és a Csepel tőt, mélyi3>k a közeljövőben eleget ís
let®.
A SzAK Sz'lveszier-eslje. A
Szagod AK szerdán este klubliel yiségében
Szil vedzter-estet
rendez, melyre ezúton hivja
meg tagjait és spol-tbarálalt.
Férftkesárlab'öímiérkőzéií
Szegedi Postás—KaSE 19 : 17
(10:8). A két fiatal csapat találkozója nagy harcot 6s kemény
küzdelmet hozott. A szegődi PosAfcs megérdemelten győzött, inert
sokkai küzdőképesebb volt. A
szegediekből Remény és Bodó
volt a legjobb, de* megfelelt
Hoiszig és Szamosi is.
Goldhcrger—• Szegedi
Postás

m:t7 (9:9).

Női hosúHaMa
KaSE—Szegedi Postái 32:11
(17:5).
Szegedi
Postás—Gotdberger
2B:t0 («:S).
Magyar ^ z e ( e m « r « n t
semzflkvzi ten'ejSversrtayen
Asbóth, Szigéü—Mitjes, Pátaáa
2:6, 6:4 6:4, 2:6, 6:1. Birkás,
ÍCiirmöczv—DosLai. Straúlieova
7:5. Asbóth-Ádám 7:5. 10:8,
6:1.
i
«
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Madóhfvatalában
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PRAKTIKUS U f 6 v I Rgfekok és disz<iobozok n r j y vátesztékfrsn legolcsóbban Opftkfiaái
Ktgyó-atca 1.
MEGÉRKEZTEK a legújabb élesé telepGS Ptó«tí» népritftói
Ara 2V5.— Ft. Deutsch Albert
rádíő és villamossági válM&i,
Kárász-utca 7.
ÚJÉVRE szépirodalmi, inbs«-6c
ifjúsági könyvek, mrgy vjKiihetékban. Szikira, Kárifee-titoa S.
LEGSZEBB ufévi ujéBíIék p i páitól, Aradi-ntca 7 y rádió, esil
tár, vasaló és asztali lámpák.
ÚJÉVI iikőrkülönlegessőgek. csokoládék, cukorkák és élefmiszerek legolcsóbb bovésáríásá forrása Kuruc Testvérek, Kárászutca B.
U J f; V K E hangniatiámpst
áiióiámpát, villan yreisót, legolcsóbban B a ráth wiaraewnmiEl
vállalatnál vegyen. V fiira-u. 7.
ÚJÉVRE csokoládé,
cukortól,
diszdobozok legnagyobb válawlékban Szcat 1 stván osakotMéüztoL Kárász-utoa 1.
MARKiS órát, arany-,
eeüsléksBCrt Tóbiásnál, ttároíyi-o. 1.
Mesekönyv,
képeskönyv,

a l e g s z e b b ujévl

ajándék.
Vásároljon az

árpád Ny@üida

Szövetkezeinél
KCIKZCOO-E. 5

TO-TOSOK figyelem! Nagyimi
találatot ér e}, ha a sjyorteinfcörek bevásárlási Kelvén, Bartha
cukrásznál, l i s z t Lajos-kőrat 84,
telefon: 8—11)., SOOm be ujávi
ctŰMtakákat és sütemények©!
tárnia
héték, konyhák, Kukuasi mű.asz
latosnál, Kossuth Lajos-sugárut
5. smüm.
KOCSMÁROSOK.
vendéglőséi
iLa'mérősők részére elsőrendű
minőségű borok áltemfóan kapható Fenyvesi József borkeres
fccflésébon, Margit-utca 26.
LEGSZEBB ajándék a könyv.
SzéptrodMmí, iíjuságfa
művészeli könyvek, szakkönyvek, índományos munkák ós külföldi
kSr. yvei legkedvezőbb beszariési fonása" a Hajós könyvüzíeh
ban, Oroszlán-atea 8.

DáryEdeRJ.
j Kfss-ufoa 8. — A legújabb M
! diók, gramofonok,
lemezek
Igyarraekkeréknámt. — Kedvező
fizetési föltételei.
BüiNDElVFÉLE rcutnfiKkas rneghetegedéseket íegeredntánaKtsebben gyójiyit a varos* ("raífurd'ó
mélyfúrású tiiormái gyógyvize.
Férfi és női osZtíüy mindennap
nyitva.

TtelaJálatos
a győztes T«-To-szehé«y
Ezen a héten a > To-To-ban HASZNOS AJÁNDÉKOK ÚJÉVRE
legfeljebb csak 30 találatot iehelélt elérni, mert az olasz mérkőzéseket elhalasztották január i y ; . . ' A r i ! I
t-re s igy azokat törölni kellolt, a magyar-román röplabda- n
inörkőzós meg elmaradt. A lizTtsz» Lajos-kőral 88.
<H'álatos szelvény így fest:
FTC—Vasas
2
MTE—MAFC
1 PRAKTIKUS te j ó v i iflffmdéUCE-BTC
1 dék pnHover, keztyü, sát, kö
Se. Postás-KaSE
• il töítára Muskátliból, Kárász-u. 4
Bolton—Shcífteld U.
2 U J É V R E akttt'aUfüsok, asziííjddersf.—Mancli C
x taldíszek, cserepesvirágok elsőPorlsmouth—Mannh U.
2 rendű kivííeüiea, Rácz virágStoke—Blackpooi
x üzlet, Feketeaas-u. 13.
AVolverh.—Aston V.
1
Middles.—Charlton
2 ÁW1 u f é v i tgltüfoüTáséf!
Prima dugattyus töltőtoll
Ft 2 4 . Prijna kuli
Ft 28.TéUőtolt-csHvsu-lron tokban
Ft 38.Olasz Zcinax USA tollal
Ft 50.Stíma sweizi női iojl Ft 80 —
SSma sweizi mesterioU Ft 90.—
14. kár. arany luxustoll Ft 96.—
Világmárkés lüitőtollak nagy
legjobb, legolcsóbban

orcement
Cserzy Mihály-utca
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Vásár

SZEMG VEGEKET, fényképezést, fotóanyagokat a 45
éves Sasi
íél, Széchenyi
tér 17., vásároljon.
PAULCSZNAL nagv választékot
tatéi praktaíOB ú j é v i
ajándékekttan. KIteáse-utea 10.
Htb.GVKISl figyelem I Legszebb
rettk&iok és rrifeistárcák Fejszéa
bőröBdSsnfl, VTéra-ntca. U»>anott a fiuk legnagyoijb Speme,
a foottialtóbda.
AIOI1EIJ. cipőház. Tisza Lajos
körút 40., Minden Igényt Stíeié
UJJÉVl űdvőalőíspok,
csavaríivmi, töltőtoll, fényképalbumok,
ajándékok n Centrumbaa, Dogo1
aien-tóraa.
HAAS Fülöp és FfiBÖ féle gyűri
árnháE, Sxéchenyt-tér 15. Nagy
ú j é v i v á s á r , na ím-Jen egyheíyea. Linoieom, szőnyeg, dlvStfru, játék, Illatszer.
MIELŐTT g,yermeké«ek u j ó v i
játékot vese, lekintíje mea iátékraktúramat. Harsányí Máivá,
Kelemen-utca C.
ü J f i T l t f i kekszet, mézescsókot cukorkát Vadas Sdes
raát vásároijem. Margit-u. 12
íefon: 675.

rlka!

Beteg, rongyos
uyatetea
dőft ujjS varázsolom.
KLEtm

Ke lemen-u. 5., I

SSESE, ifjúsági és sxfplí-oítainr:
íüuyvek, levélpapteoi,
kará
osoáyt levolesőtapok, naptárak,
töltőtollak legolcsóbban. Bölcs
IsSzynál, Appoayí-utce 15.
HANGLEMEZ a legszebb etán
déi, legújabb tánc- és müvösslemezei. Scuítéty BvAnái, Saé
Cheíiyt-lér 17

Lixasadi

1947 december 30.

sz.) n hivatalos órák alatt megKözlemények tekinthetik. A helyszínre 1948
január. 8-án délelőtt 11 órára
Felhívás. Felhívom a sáros tárgyalást tűzök ki, amelyen
közönségét, hogy Szeged város azok az érdekeltek, akik a válhirdetési szabályrendelete értel- lalat elicr. bármi oknál fogva
mél>eii a közterületbe kinyúló kifogást akarnak tenni, kifogáhirdetőtátdák és hirdetőlierende- saikat kötelesek szóban vagy
zéselc után engedeimi dijat kell Írásban
előadni,
különben
fizetni. Miután ezeknek a hir- a telep felállítását az iparhatódetési díjszabását n Belügvmi- ság engedélyezi, hacsak közteulszler 183.100/1940. III./10. B. kintetek, városrendészeti szemM. sz. alatt megjelent rende- pontok nem szolgálnak akadáletével forintértékre átszámítva lyui. Práger József sk., t. tanácsmegállapította, igy ezek a hir- nok.
detési engedeJmi dijak 1946. év
második telére és 1947. évre
vonatkozólag megfizétendők. A
Hádté
kereskedők, iparosok, egyesüle4BBM1H •••••ii
in;.
tek, hivatalok, valamint egyéb
ALLANDÓ 3IÜSORSZA3IOK:
intézmények rószéie tájélcoztatásui közlöm, hogy ezek után a
BUDAPESTI. 6.30: Falurádió,
közterületbe kinyúló hirdetőtáb- 6.45: Reggeli torna. 7: Hirekj
lák (úgynevezett kidugó táblák) műsorismertetés. 7.20: Az átután fói négyzetméter nagyságie telepítési
kprntáqybiztossíág
évi 20 forint, féi négyzetméter- közleményei. 10: Iiirek. 12: Hanél nagyobb hirdetőtáblák után rangszó, Kirak. 14: Iiirek, 15.T5:
egy négyzelméterig évi 40 fo- Rádióiskota. 15.55: Müsoriginérrint hirdetési engedetemdlj fi- tetés. 17: Iiirek.
20: I l i i i c ,
zetendő. Mindazok, akiík a köz- sporthirefk. 21.50: Iiirek és króterületbe kinyúló hirdetőtábláik níka orosz nyelven. 22: IIirék«
után járó dijakat ez óv decem- Mit hallunk holnap? 0.10: Iiiber 31-ig bezárólag kifizetik', a rek és krónika angolul. "OjSO:
múltra vonatkozóim a fcihágási Hírek és krónika franciául.
eljárás következménj-oitöl menKedá. dtcemher 3®.
tesülnek. A hirdetői Aidáknak ez
évben történő leszerelése
az
BUDAPEST I. 7.25: Reggeli
1916. és 1947. évre járó enge- zene. 8.09: A szovjet filmműdelcmdiiak megfizetése alól nem vészet. S 15: Délelőtti muzsika.
mentesít. Az 1947 december hó 12.15: Hangszerszólók.
12.25;
31-ig_ járó engedeJeindijak a vá- Lakliató-e a hold? 13.00: A házi
ros jlenlegi liaszonbériőjónél. a együttes játszik. 14.10: Hogyan
Magyar Központi Hiradó Rt. készül az ifjúság a 48-as censzegedi fcu'endeHségénéí, Magyar tenáriumra?
14.25:
Hiúság!
Távirati Iroda, Vár-utca 7. fize- énekkarok. 14.15: Szövetkezeti
tendők be, megfelelően felül- negyedóra. 16.00: Martiny Labélyegzett. bélyegzővel és alá- jos zongorázik. 16.40: A liirközírással ellátott" számla ellené- lés Utja az ipszofónig. 17.10:
ben. Dr. Aatalffy György sk. A Hadifogoly Hiradó rádiófcözpo l gármestorhelye ttes.
leményei. 17.15: A Vöröskereszt
rúdióközteményei. 17.50: Hangos Heti Hiradó. — 18 órakor:
A /Község területén levő gaz- Dvorzsák: Huszita. 18.15: Mit
dasági vasutak tulajdonát ké- űz&ii a Rádió? 18.45: Viiághirpező felszerelési tárgyak
be- adó. 19 90: A Rádiózenekar játszolgáltatása*, a •Szabadfoglal- szik. 20.20: Előadás a Stúdiókozásnak (orvos, ügyvéd, ipa- ban: •>Tündöklő Jeromos«. —
ros, keresicedő, stb) közmunlca- 21.35- Tánclemezek. 22.30: Chováfiság mértékének megállapí- pin-muzsika. 23.00: Sziv küldi
tásáé és a »KórhAzba ápolásra szívnek szívesen.
felvett betegek hatósági élelmiBUDAPEST II- 17.00: Ötórai
szerjc.gye.inck lcadóna« tárgyakra vonatkozó részletes felhívá- tea. 18.05: Mikszáth Szegeden.
sok, illetve hirdetmény meg- 18.20: Hanglemezek. 20.30: A
21.15:
tekinthetők a hatósági "hirdető- Rádió szabadegyeteme.
Raymond Scott zenekara. 22.15
táblán, Bérház II. emelet.
Dafok és hangszer szólók.
Hivatalos

ANGÉLA efp&tólsshan női barna PnusetpöküIOategességek, raaftta^sdru cápfik és baíianesok
Szöőbeayl Mcsá báaábaa.

nyakhsnifü^l

Kedd,

ráMl:

Arany, ezüst és díszműáru karácsony! kiárusítása

IlfrdétméHV- Az 1884. évi
B A r d o c z k y é&smásiaé! XVII. t. c. "27, §-ában foglalt
Nagy Jenő u, 3. (voltCsekonlcs-u. rendelkezések alapján közh1n-é
teszem, hogy K. Katona András
TEKINTSE meg játékáruktrKs és Pnpp János szegedi lakosok
tómat, ú j é v i vásárlási elStl Apáca-utca 3. házszám alatti teltátogassa meg césemeí. Líno- kén fatelep létesítésére szüklejintipar, Káraaz-mea 6.
séges
iparliatósági telepengeLEGSSSBB ú j é v i
ajáudő- délyéri folyamodtak. Értesítem
kok rádió csillár,
háztető;* az érdekelteket, hogy a telepfitiamoskészüíékek, Ro iöcnáí engedélynek a tervrajzát az iparhatóságnál (Bérház II. em. 17.
Kárász-üteg 13.

! vsassesmzBseesm v •^sassmms-vtaz

N y U t f é r *

— — —wMMMttflHKSft
Feleségemtől, szül. Kókai
nától külőnváltan élek,
semmiféle felelősséget nem
latok.
Mihály" János, Szatymaz

Anérte
vál639.

(* E rovatban közöltekért sem
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal.

A p r ó h i r d e í é
Arfa.-véte-l
BÉittEGGYCJTEMfSR'YT, tömegbélyeget a iegnttigmüibb áron
veszek. Falus űélyegkereskedés,
Iskota-ulca 29., Fogadalmi templommal szemben.
BORKAB1TOK, finom bőrökbíü,
méi-lók utón. bőrkabátok javitixa, alakítása puMtássai és vízhatlan festéssel szakszerűen készül. Csordás bőrruhakészátőiBOsleméi, Szent Miklós-utca 7,
felsővárosi templom mögött.
HASZNALT és uj rádiók, csövek, alkateéseek vétele-eladása
AroatőrhoR, Dán!- és Kálváriautoei sarokMztjan.
BIRKAGY APJUT,
angőraszört
és angóraguhancot vásáiolunk.
Bérfonást váiíaluai. Fonógyár,
Szeged, Csorepessor fi.
ÜZLETHELYISÉG berendezéssel
átadó vagy eladó, öthalom-u. 16
Jó ÁLLAPOTBAN lévő táskairógépel veszek. Vadász-u. 4a, III.
emelet 10.
MFIIHNGER-kályha. fehér zománcozott eladó. Korona-u. 9.
földszint.
BELVÁROSBAN kocsma eladó.
Cim a kiadóban.
MÁRVÁNYLAPOK
sötétszürke
megvételre keresletnek. Káivári a-u. 3.
1 pár halinacsizma, 42-ös, eladó. Attila-utca 3., í. emelel.
750 kbc BMW újszerű motorkerékpár olcsón eladó. Érdeklődni
Petőfi Sándor-sugárut 76.

HASZNÁLT férfiruhát
magas
áron veszek. Maohcim, Bocskaiutca 9., II. 13.
EGY háromajtós
zománcozott
garderob-szekróny eladó.
Pozsonyi Ignnc-ulca 5.. asztalosoknál. '
EGY szép. modern kombináltszekrény, festetlen, eladó. Csaba-utca' 36., asztatosüziet.
EGY 160 kg-os hizott sertés eladó. Alföldi-utca 44.
ELADÓ üzemképes rádió-zencszekrény, kis rádió, alkalmi vétel. Somogyitctep 2. u. 21.
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BÚTOROZOTT szobák állandó,
an kaphatók. Lakáscserék, üzletek, kocsmák, vendéglők edásvétele. - - Lakasűgynökség, Kölcsey-utca 10.
BELVÁROSI bútorozott
szoba
január l-re kiadó. Oroszlán-utca
'3. szám, L.cm.
NAPONTA friss libahúsok, leivágoítak, legjobb kenyér, minden legolcsóbban Ungár étel
miszercsarnokhan. Zsii-beőntfe?
vállalok.
BANFY József kocsmáros Szilveszter estéjén disznótoros vacsorál rendez. Hunyadi-tér 14.
15—18—28—35 forint nöipéns
tárca bőr béléssel. Szegszárdj
bőrőndősnél, Kárász-u. 3.
TE Boldog MiSka. hol szilveszterezel? A »Makkfiikóban«, Sajka- és Iláló-utca sarkán.

FKKJHET/aiENNÉNEK tisztviselőnők, gyári munkásnők, gazdáiködök leánvai. özvegy, eiváltászszonyok ingatlannal. Fortdna,
Kölcsey-utca 10. Vidékre válaszhóiveg.
v t f m f i t . t ilréri? i s i«pái » «
varga.*' .\i: dinontanér
GYURKA: Gyere szilveszterezni
Micikével a MakkfiLkóba** Sajka- és Háló-utca sarok. Jó bor?
Jó zenei Vár Jóska!
MODERN és olcsó brossok, kiips-zftk és nyakékek, nagy választékban Tóth órásnál, Kárászutca 13.
FEHÉRNEMŰ VARRÁST,
ujai,
ja vitást, lérfiingtel váljatok. —
Bokor-utca 13., földszint.
10—15 hold prima földet vennék bérbe kertészet céljára. —
Szeged tő* 10—12 km-re. — Bért
előre fizetem. Érdeklődni: Divatcsarnok, Klauzál-lér 2.
MAGÁNOS nő keres jobb női
lakótársul. Konyha üresen vagy
fekvőhellyel kiadó. Zottnn-u. 17
Felelés szerkesztő :
DR. FERENCZ LASZLO
Felelős kiadó: KONCZ FASZÉ®
Kiadia:
H HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesziöség: Jókai-utca I .
Felelős szerkesztői telefon: 4 ® .
Szerkesztőségi teteíoa: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telet«$*
este 8-161: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-uícr B.
Telefon: 325.
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