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Trumon jjörögországi politikáin
háborús veszélyt idéz eló

X centenáris évben tervezett lyen formában volt urai még
nagyarányú ünnepségek és or- elképzelni sem tudták.
M á r ny.Han s e g i í k a n g o l s z á s z részről a g ö r ö g ö k e t — K e r e s A centenáris ünnepségek köszágos, sőt nemzetközi jelenkedők tiltakoznak a francia pénzügyminiszter
tőségű megmozdulások terén zölt, melyeket Szeged rendez,
•Szeged lelső helyen kívánja ki- cLső és talán legfontosabb hea d >politika»a ellen
venni részét.
lyet foglalja el az a délkelek
Amikor az ország hatalmas európai vásár, melyet a 15 Görögországban a szabad- mint 1941 nyarán Rooseveltéi dig, amikor az üzletek újból
tengeri kinyitottak, kénytelenek voltöbbsége ugy döntött, hogy a esztendőn keresztül nagy si- ságharcosok továbbra is el-vollak. Máris nagy
szabadságharc 100 éves cvfor- kerrel megrendezeti ipari vá- lenőrzésük alatt tartják a Sza- haderőt vont össze a Földközi tak sorl>ail ini. A párisi keres(ánlóját Kossuth, Petőfi és sár helyett kívánunk az idén; loniki felé vezető utakat és tengeren és most partraszálló kedők 75 százalékig a vidéfTáncsics szellemében kívánja megrendezni és amelynek jel- néhány fontosabb gócot meg- erőit küldi e vidékre. Tru- kieknek pedig 85 százaléka tilman akkor, amikor a Mar- takozó sztrájkot
jnegúnnepíelni, akkor nemcsak lege a szegedi, sőt az orszá- szálltak.
tartott a
shall-tervet,
mint
valami
béaerek, hanem eszmék mellett gos határokon is túlnőve, épMayer-féle
terv
"uj
adózási
Egyébként Dendraiús wa'gs állást foglalt a magyar nép. pen a dünamenti — közelebb- shingtoni görög követ tegnap kegalambot repíti fel,
(rendelkezései ellen. KörülbetEaai állásfoglalásból minket ről elélkeletourópai — állakereskedő
tárgyalásokat kezdett ameriolyan incidens megtörténté- lül 30.000 párisi
közelebbről az érint, hogy a mok gazdasági együttműködénagygyűlést tartott az egyik
kai
csapatok
görögországi
alre
vár,
amely
háborút
voncentenáris ünnepségek a du- sének eszméjét kívánja szolsporttelepen és a következő
kalmazására. A nagykövet
hat maga után.
• a völgyi
népek
szorosabb gálni.
egyelőrű
nem
kívánta,
hogy
együttműködésének is kezdeFranciaországban bonyoló- határozati javaslatot fogadta
Annak, hogy a vásár eme az amerjkai csapatok részt veel: megbélyegzik azokat a partet kell, hogy jelentse.
célkitűzéseinek
megfelelhes- gyenek a harcokban, hanem dik a helyzet Mayer adópo- lamenti képviselőket,
akik
litikája
folytán.
A
boltokból,
Aliért lényeges különösen sen, legfontosabb előfeltétele gépesiLet! m(egfágyelőkként«
megszavazták a súlyos adókat
étkezdékből
és
kávéházakból
Szegednek a dunavölgyi né- az, hogy a kereskedelemügyi az albán-jugoszláv-bolgár hapek szorosabb együltmükö- kormányzat a vásár nemzet- tárok mellett helyezkedjenek kedden délután 2 órakor ki- és postán is elküldik címükre,
felhívásokat.
tessékelték a vevőket és a ke- az adófizetési
dése?
közi jellegét biztosítsa, mert cl s ezzjel görög
egységeket
' Szegeti 1919 óta határváros ha ez megvan, ugy lehetővé szabadítanának fel harcokra. reskedők lehúzták a redőnyt. Azok a kereskedők, akik tudvs az a sok méltánytalanság, vilik a vásárnak oly keretek Két hadosztályról lenne szó A párisiak igy a délután fo- nának adót fizetni, szolidari«íülyet Sregecl népének a Hor- között való megrendezése, ami az amerikai kormány azonban lyamán nem tudták pénzükei tást vállalnak azokkal, akik
thy-rezsjmtől el kellett visel- már egymagában is alkalmas- még nem foglalt állási a kér- elkölteni. Este ti órakor pe- nehéz helyzetbe kerültek.
tiji mind annak az örve alatt sá tesz] Szegedet arra, hogy désben.
törtónt, hogy Szeged, mint ha- határmentji elszigeteltségéből
lárváros, pusztulásra van kiemelkedve éppen mint haSzofulisz miniszterelnök és
Ítélve.
tirváros, központjává váljék Griswold, a görögországi ameJól tudjuk, hogy a Horthy- a szomszédos államokkal ki- rikai misszió főnöke tegnap
megegyezlek abban, hogy
féle revizionista
politikának alakuló .áruforgalomnak.
tárgyi bizonyítékául szolgált
Amerika elősegíti a görög J ó munka a z o l a s z szocialista é s kommunista
•\".<>.y gazvlaságtörténclmi jeSzeged esete. Azzal kivimák
hadsereg létszámúnak. ÍMAhtgyarország gazdasági élet- lentősége lenne tehát annak,
Hétfőn zárult Milánóban a tikus fejlődés utján haladva
emelését. Ugyanakkor félképtelenségét
bi zonvi 1 an i, hogy az a vásár, melyen a
szocialista
párt lombardiai tar- meg akarja valósítani a földreSiogy minden városunk határ- népi demokrácia elérésének
millió dollár pálsegélyt is tományi gyűlése,
amelyen tízez- fonnot, az államositást, a banmentére került és minden ví- különböző fokain álló délke- , folyósítanak.
res többséggé' kimondták, hogy kok ellenőrzését. A kongresszuvásunk emiatt kell, hogy el- leteurópai államok, sőt eseta választásokon a kommunisták- son kitűnt, hogy sok helyen műsorvadjon, akiár csak Szeged. leg a Szovjetunió is iparának Ez a megegyezés nyílt ame- kal közös listán akarnak indul- ködnek is a népi szervek, ezekfejlettségét
mutatja
be
óppeu
rikai beavatkozást jelent a gö- ni. Kedden érkezett meg a kom- nek a feladatoknak a megvalóSzeged gazdasági \isszafejmunista párt kongresszusára az sítására. Szicíliában és Bolognálődése tehát határváros jelle- Szegedén rendeztessék meg, rög kérdésbe.
hir, hogy a inantovái tarto- ban nagy számban vannak földAz Egyesült Államok egyéb- amányban
gének jegyében történt ugyan- hogy az említett államok ipari
öt polgármestert fel- bizottságok, amelyek a földreés
kereskedelmi
tényezői
meg
akkor, amidőn m á s határként beleegyezlek, hogy Ang- szólított a belügyminiszter, hogy formot készítik elő. Az északismerhessék
magit
Szegedet
menlj városok, mint pl. Soplia a görög területen lévő fe- mondjanak le. A kongresszus olaszországi ipari központokban
ron, éppen ennek köszönhette és itt a helyszínen önmaguk lesleges angol hadianyagot ál utasította a nép demokratikusan pedig ipari bizottságok működis megállapíthassák azt, hogy adja Szofuliszéknak.
megválasztott képviselőit, hogy nek. amelyeket a kormány nem
hatalmas fejlődését.
ne engedjenek a kormány önké- ismer ugyan el, de ha valameJól tudjuk azonban azt is, Magyarországgal leendő áruA
görög
helyzetben
érdekes
nvének és maradjanak a helyü- lyik tőkés nem fizeti a béreket,
hngjy azokkal az államokkal, forgalmi kapcsolataik köz- hir, hogy Markosz tábornok kön.
vagy nem akar termelni, akkor
melyek határai Szeged alall pontjává ugy szerencsés föld- — mint az Embro görög lap
ezek az üzemi bizottságok, veszik
rajzi
fekvése,
mint
az
itt
elA
kormányt
különösen
agérintkeznek a magyar határát a gyár vezetését.
jelenti
—
a
Grammos
hegyén
gasztják
az
utolsó
24
óra
esefolyó
Tisza
utján
kínálkozó
ral, az elképzelhető legroszményei.
Rómában,
Milánóban,
Az olasz kommunista pírt miBZabb viszonyt tartotta fenn olcsó vízi összeköttetés és az lévő Likorrahia> faluban ren- Bolognában és tídinében nagy lánói
kongresszusán felolvasták
ill
keresztülvonuló
vasutvonadezkedett be.
nz »uri« Magyarország és a
kalonai tüntetések zajlottak le, tegnap az" Egyesült Államok
A Cichago Tribüné szerint (mert a belügyminiszter a 925-ös kommunista pártjának üzenetét.
kölcsönös elzárkózás tényleg lak révén Szeged elsősorban
lehetetlenné is lette élénk ha- alkalmas.
Trnman > nyilvánvalóan a hadosztály szolgálati idejét i'él- Az amerikai Külügyminisztérium
tárforgjalom kifejlődését.
Kívánatos volna, hogy a deháborúi készHl elő « Föld- esztendővel meghosszabbította. non adott útlevelet azoknak a*
A katonák zárt alakulatban ki- amerikai kommunistáknak, akik!
Most azonban Magyarország mokratikus magyar kormányközi lengtTen.
vonullak a városok főterére és részt akarlak venni a milánói
urh jellegét sikerült a fel- zat átérezze ennek a Szegetüntettek. Milánóban a, tün- kongresszuson. Az üzenet elitéli
szabadulás után megváltoztat- den megrendezendő vásárnak A lap az amerikai tengeré ott
tetők a kommunista párt kon- és reakciósnak nevezi a Marni és mivel szomszédaink re- hatalmas jelentőségét és haszéknek a Földközi tengerre gresszusára vonullak, ünnepel- shall-tervre vonalkozó javas-laakciós körei szintén eltűntek' ;ez megtörténik és kormányza- történt utbaindit ísát kommen- ték a pártot és kérték, járjon tot, meri annak megvalósítása
a történelem
színpadáról,' tunk a szükséges támogatást tálva vezércikkben megálla- el a kormánynál érdekükben. rabszolgasorsba döntené a résztminden remény és lehetőség Szegednek biztosítja, ugy az pítja, hogy az elnök »katonai Romagnában a tüntetést tankok- vevő áltamokal.
megvan arra, hogy Jugoszlá-! a hatalmas gazdasági fellen- erejét a háborúra összponlo kal és esendőralakulalokkal verThorez, a francia kommunista
párt főtitkára mondott beszédet;
via, Románia és Magyarország dülés, amelyre a hároméves sjtia . előkészületei rendkívül ték szét.
Az olasz reakció megelége- A francia kormány eladta manépei megtalálják az egymás tere során Szeged méltán szá- előrehaladott állapólban vanérettebbek, déssel fogadta az Olaszországba gát az amerikai imperializmusKai való békés, termékeny és mithat. kezdeti időpontját et- nak és sokkal
érkező amerikai katonaságot. A nak. Franciaország minden bakomoly együttműködés lehe- től a délkeletieurópai vásártól
k ü 1 ü gyminisz t er
k ije len le tte,jának az amerikai imperializtőségei t olyan formában, ami- fogja számiihatni
hogy amúgy se tudnák megaka- mus az oka. A francia impeTemesmegye prefektusá- dályozni, ha az amerikaiak rialisták arra törekszenek, hogy
partra akarnának szállni. Erre megfosszák a népei az oly drának távirata
válaszul az Unita azt írja: Ha gán ' megfizetett győzelem gyüMegírtuk, hogy a román nép- a hadügyminisztérium nem len- mölcsétől. Az amerikai kapitane képes rá. maid összeadnánk listák nemcsak Japánra és Olaszköztársaság megalakulása alkal- néhány garibaldisla
partizán- országra tették rá kezüket, hamából Gyáni főispán ós Dénes egységet. amely már nem egy- nem Franciaországra és AngA lörmi kommunista párt vég- letein érnek el sikerekel. Csangpolgármester üdvözlő táviratot szer tettekkei bizonyította be, liára is.
rehajtó bizottsága ülést tartott, kaisek csapatai, a KoumitangThorez. hangoztatta a francia
intézett Titns loncscuhoz, Te- hogy meg tudta védeni hazánk
függetlenségét.
amelyen Maotze Kung ehiök alakulaíok eddig tífu.000 halotés az olasz kommunista párt
mes és Toronlái vármegye premegállapította, hogy a kinai nép tat, 1,050.000 foglyot veszítetA pártkongresszuson a vita a cél jának azonosságát. Leon Bluni
fektusához. akinél baráti láto- tömegharc
uj tonnáinak kérdé- francia szocialista vezetőt az
forradalmi lendületű harca nagy tek és az 1,690.000 főből álló
gatáson jártak a nyár folyamán. sérői szóit. A párltilxársgg egyik amerikaiak kalmárjának monfordulathoz érkezett.
hadsereget teljesen szétverték. A prefektus most táviratban kü- tagja, Scoccimnrro ezt mondta: dotta és ki jelentette, hogy a harA .népfelszabadító erők támaA kínai kommunista Pártnak szőnte meg a jókívánságokat és A munkásosztálynak kell Olasz- madik erő csupán a reakciós
országban is átvennie a vezető- erők támpontja, amely csak fadásban vannak és most már most már 2 millió 700.000 lagja hasonlóképpen minden jót kíszerepel. szövetkezve a többi siszta szervezkedésre nyújthat
'ásatwjkaisek kormányának terü- van.
vánt.
•
"
»
dolgozókkal. A népi demokra- alkalmat.

Tkorez: II íranc;a kormány ebadta magát
az imperializmusnak

Csangkaisek
másfélmilliós
szétverték a forradalmi

seregét
csapatok
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Uj tipusárut vezetnek be
Uj tipuscikkcket vezetnek l>e.
Igy jominőségü cserépedénykésztelet hoznak forgalomba,
amely 10—15 százalékkal lesz
olcsóbb a jelenleginél. A népszerviz lmtszomélyes lesz, do
az egyes darabokat külön-külön
ás meg lehet vásárolni. Bevezelik a típus alumániumedényt
is. Az egységes méreteket most
dolgozzák ki. Az edényekbe belevésik az árat, úgyhogy árdrágításra nem lesz lehetőség. A
harmadik újfajta típusúm a

tipusbutor* A típusbútorok minőség szempontjából kifogástalanok lesznek. Egyelőre háromfajta hálószobabu tort, kétféle
konyha- és lakószobabútort hoznak forgalomba. A hálószobabútor 2Í00-I61 4200 forinlba. a
konyhabútor 750-től 1150 forinlba, a lakószobabútor pedig
3800-0000 forintba kerül majd.
A típusbútorokat állami kölcsönnel átütjük elő és többhónapos
részlett'ize lési
kedvezménnyel
adják a dolgozóknak.

Színház * Film • Művészet

Csütörtök, 1018 január 8

H i r e k

Rígoletto uj szereplökkel

AZ ENYIIESÉG FOKOZÓDIK
Vasárnap este uj szereplőkkel
Megélénkülő déli, délnyugati szél, növekvő
felhőzett
felfrissített igen sikerüli Rigoletto-előadúst hallottunk. Ezút- többfelé, főleg! nyugaton és északon eső. Az enyheség fotal mutatkozott be Ladányi Ilo- kozódik.
'
i
na GUda szerepében, akinek kiváló képességeit a budapesti
Operából és az emlékezetes
— Ismét betörlek egy kiraNAPIREND
Goldmark-termi
előadásokról
katot a Belvárosban. Bittorá
Csütörtök,
január
8.
jói ismerjük. Szegedi bemutatAn lal ásványolaj kereskedő tett;
kozása a határozott siker jegyéNemzeti Színház este 7 óra- feljelentést ismeretlen tettes
ben folyt le Szépen kiegyenlí- kor: Mosolyországa. (D. I. 8.)
ellen, aki szerdára
virradó
tett, hajlékony hangjával, bizSzéchenyi Filmszínház fél 4,
tos muzikalitásával és ízléses féi C, fét 8: Ezt látják a csilla- hajnalban betörte kirakatát a
Kölcsey-utcában és onnan egy
játékával nyerte meg tetszésün- gok.
ket. de meggyőződésünk az, hogy
eladás céljából átadott négySzéchenyi Iliradó Mozi fél 10 szem é I ves < lob ány zókészletet
hangja, karakteréné'- fogva nem
Szakszervezeti
élet
annyira a koloralura, mint in- órától fél 2 óráig folytatólagos elvitt. A kár 300 forint.
kább a lírai szoprán szerepekre előadások.
— Elloptak a gőzfürdőben
alkalmas. Megvesi.Pát mantuai
Belvárosi Mozi fél 4, Tél 6
Megindult a hatodik egyhónapos szakszervezeti tanfolyam
tiszt
hereege sikerült produkció volt. féi 8: Tumac, a azsungel fia. Király László vasúti
Doxa-óráját
és
100
forint
kész-»
Á szegődj
szakszervezeti! központi iskolájának előadó- Kár, hogy cz a szép hanganyagKorzó Mozi féi 4, fél 6 és fél
, mozgalomban az uj évben az' ja vezet]. Az előadások mint gal rendelkező énekes különö- 8: A torockói menyasszony. — pénzét.
sen
a
'magasabb
regiszterben
in— Csavargásból élt s legelmúlt évhez hasonló lendít- a múltban, reggel 8 órától 2
dokolatlanul erőszakolja a hang
utóbb
ellopta Rácz
Sándor
Múzeum: képtár és ősrégélettel folytatják az oktatási óráig tartanak s a különböző erősségét.
napszámos többszáz
forint
szeti
osztály
nyitva
9—1
óráig.
munkáikat. Az oktatási titkár- sza khxákból,
szakcsoportok
Kivételesen szép hangjával és
értékű
ruhaneműit
Slengec
Egyetemi
könyvtár:
nyitva
ság megszervezte a hatodik ból, üzemekből kikerülő h a l l k arak téri sztiku san
in e gformá 11 8 - 7 óráig
Elei háztartásbeli,
akit
a
egyhónapos Szakszervezett Is- gatóknak alkalmuk
Litlasy Somogyi könyvtár:nyitva 9—7 rendőrség őrizetbe vett.
lesz a Sparaf ucile - jével
kolát. amely — a karácsonyi
ideológiai György biztos erőssége volt az óráig.
— Lopott a vendég! Balogh
oktatási szünet elteltével — m u n kásm ozgalom
előadásnak. Külön meg kell dikérdéseiben,
a
munkásés
Mária
őszeszéki gazdálkodócsérnünk
a
helyes
ökononriával
január 7-é,u megkezelte műnál. Volt alkalmazottjuk, SánSzolgálatos fyégvnertáratri
szakszervezeti élet
minden felépített tudatos énekleclinikáködését.
ját.
Borbély József örök. b. Ugry dor Piros náluk töltötte aá
Az iskolán 00 hallgató vesz problémájában elmerülni
A régi szereptők köziil Erdy I.: Tisza L.-körut 20; Leskó Vil- újévet s minden kezeügyébe
részt és Horváth István elv-; magát megfelelő tudással felPál Rígoletto-ja ugy hangban, mos: Újszeged, Vedres-utca 1; kerülő ingóságot összecsomatárs, a SzakszerVezleli Tanács vértezni.
mint alakításban kimagasló volt. Nagy örök. k. dr Hangay: Bol- golt és meglépett. Eljárás inMoulerone gróf szerepében Ná- dogasszony-suffláruI 31; " Zakar dult ellene.
das Tibor ismét kiválót nyúj- S örök. K. Máthé Mihály: VaItt a paprikacsomagoló munkások uj fizetése
— Feltörték a fáskamrájál
tott.
léria-tér 1.
Truffler Julianna KáHay-faá
A
hibátlanul
gördülő
előadást
Január 5-én délután a Fű- kás pedig 380 forintot kap hasori háztartásbelinek és ona kitűnő Várady László lendüszerpaprika Nagykereskedők vonta.
letesen, sok finomsággal, alkal- — A Somogyílelep MalHSz- nan ruhanem üeket és halfát
szervezele még december 21-én loptak.
Szövetkezetének és a keresA kollektív szerződés ezen- mazkodóan vezényelte.
a somogyitelepi iskolában kávékedelmi alkalmazottak szege- kívül munkaköpenyt és a tul
blx Felhív ás. M.ayer .Tózgefnfl
délutánt'rendezett, melynek kedi szakszervezeti
csoportjá- nyomórészt álló munkát végszül. Herczog Anna lakatos
retében
00
szegénysorsu
gyernak közbejöttével
paritásos ző alkalmazottaknál
Ezt látják a csillagok
pedig
meket vendégellek meg. Törzsi neje, volt miskolci lakos robizottsági értekezlet volt a évente fegy pár magasszáru cidr.
Cronin legnagyobb sikerű re- Zsuzsanna MaDISz leányszerve- konai közöljék címüket
paprika csomagolásánál alkal- pőt biztosit. A fenti fizetések gényének filmváltozatát a mű- ző, aki a kávédélutánt kezde- Kovács Elemér
ügyvéddel
mazott munkások bérének az október 1-IŐ1 érvényesek és a vészi teljesítményeket, kedvelő ményezte. üdvözölte s megje- Miskolc, Széchenyi-uica 56.
lenteket, mire az iskola igazügyében, A paritásos bizottság különbözetet meg kell téríteni. közönség'már rég várja.
gatója mondott meleg köszönő
Az
»Ezt
látják
a
csillagok«
a kollektív szerződés értelméEzek a bérek komoly életben rendezte az egyes kategó- szinvon alemelkjed'ést bi zlosi regény formájában is a legna- beszédet.
Fekete paprikát zsarolt
tetszést váltotta ki.
riákat s a következő béreket tanak, mert az előbbi szerző- gyobb
" * A regény egyike a legtökéle- — A Szegedi Izr. Nőegylet
az áirendör
íállapitotta meg: G hónapi gya- dés szerint az átlagfizetések tesebb Cronin-alkotásoknak. A örömmel értesíti tagjait, hogy
A Valéria-téri piacon észrekorlattal rendelkező munkás 260 forint, most pedig 330 fo- film pesti bemutalója pedig he- heti összejövleteleit január 82»»—380, 6 hónaptól 1 évi rint körül mozognak. Az egész teken keresőül lelt házakkal fu- án, csütörtökön délután 5 órai vette Gora Lajosné, Gyertyános*
kezdettel újból megkezdi. Mi- utca 4. szám alatti* háztartásgyakorlattal rendelkező 310— paprikacsomagoló szakmában, tott.
hogy rendőrök ellenőrzíle
Természetesen
komoly
irodalvel sok fontos dolgot kell beli,
380, t évtől 3 évi gyakorlattal még ha a minimális órabére
a minősítetten paprikát. FeltünV,
mi
és
művészeti
viták
alakulszeretettel neki az is, hogy az egyik kapu
rendelkező 330—380, 3—6 évig kel is vesszük
tekintetbe, tak ki arról, hogy végeredmény- megbeszélnünk,
350—380 és a 6 évnél
több több mint 20 százalék emclke ben melyik sikerült jobban: "a kérjük tagjainkat és minden alá behúzódott Foaor Istvánnéi
érdeklődő
hittestvérünkét, feketeszéli
paprikakikészitő.
gyakorlattal rendelkező mun- dés van.
film-e vagv a könyv?
Saját véleményünket most hogy minél számosabban és Utánament, a zsebébői iratokat
nem mondjuk el, hanem a mű- pontosan jelenjenek meg. Dá- vett elő s arra hivatkozással,
Kivizsgálják
értő szegedi közönségre hízzuk, nos Lajosné. Katona Lajosné, hogy gazdasági rendőr, lefoglal?:
A v a s u t a s liafalok
eldöntse, melyik tökélete- Déry Ernőné háziasszonyok. 20 kiló minősítetten paprikát ér
a borfogyasztási adó- centen áriam! ünnepélye hogy
elszaladt vele. Pödörné robanS
sebb: a Cronm-könyv, vagy a
— A Pedagógusok Napközi utána és az egyik kocsmában*
hátralékosok figyét
A Vasutas »SzIT« 6-án meg- Cronin-fttm.
Otthonának vezetősége felhívja utolérte s még látta, amint aa
Népes gazdaküldötlség jeleni tartott vezetőségi ülésén méltóa karlársak figyelmét, hogy az ákietektiv a paprikát a söntés
képpen
emlékezett
meg
a
48-as
meg szerdán délelőtt Dénes Leó
Lapzártaikor érlesittliink, liogy iskolákban körözött iveken való mögötti putt alá rejtette. A két
év kezdetéről. a Nemzeti Színház február 1-éii jelentkezésen kivül külön be asszony hangos veszekedésére
elvtárs, polgármesternél. A bor- centenáriumi
fogyasztási adó behajtásával kap- Szendrei Kálmán elvtárs, a vas- megrendezi a mull évben nagy kell iratni gyermekeiket. Pút- előkerüllek a pénzügyőrök, aküs
csolatban lettek panaszt. Isme- utasok és hajósok helyi cso- sikert aratott operabálját a Hun- beiratás január 9-én, pénteken
paprikát lefoglalretes ugyanis, hqgy egy bűn- portjának titkára méltatta az gária összes termeiben. Rész- délelőtt 9 12 óráig és délután atákminősdtetten
és eljárást indítottak Foszövetkezet a város nevében év jelentőségét és a 48-as ifjú- letes tudósítást
legközelebbi 4—0 óráig.
donié el'en minősitetlen paprika
pénzt vett fel a gazdáktól és ság példájára hivatkozva to- számunkban adunk.
forgalomba hozatala miatt, Gor
megígérte, etinlézi hátraléku- vábbi lelkes munkára buzdította
x Társadalombiztosítási jog- ránét jredig átadták a rendőrv
Gyurkovics
Mária
áriacs
kat. A bűnszövetkezetet azon- a szakszervezetbe tömörült vasszabályok és utmutaió. Az edban leleplezték, de a gazdák utas fiatalokat.
dalestje gyönyörű
műsorral dig megjelent és a társada- ségnek. ahoi zsarolás miatt indul eljárás ellene.
pénze odaveszett. Dénes polgárA centenáriumi év méttó meg-1 ma Tisza, fél 8. (Koncert.)
lom bi ztpsi t ást
átrefor m áló
mester ltóna Béta elvtárs, pénzx Tlz ebéd 20 forint 2 «áfi
fontos törvénymódosításokat,
ügyi tanácsnokkal együtt meg- emlékezése után Bellányi Béla,
rendeleteket is tartalmazva, bőséges élei. Hetenként h á
ígéri e, hogy mindenki ügyét kü- a vasutasok ifjúsági titkára a
. meghatározzák
lön -külön kivizsgáltatta és igyek- vezetőség elé terjesztette a háIX. .átdolgozott és bővített ki- romszor hus, kétszer (észlat
szik kedvezően elintézni a kér- romliónapos munkaterv pont- az ÜB tagjainak fizetését adásban jelenik meg dr. Mát- Minden
szakszervezeti
UH
dést. Természetesen azt viszont jait.
A Szabad Nép cikkei nyomán hé István OTI osztályvézető Igény bev eheti. — Dolgozói
senki se várja, hogy hátralékát
Pillanatok konyhája. Vár.
az 'iparügyi minisztérium szerda szerkesztésében.
teljesen elengedik.
N i n c s s z ő a g y ó g y s z e r - délutánra értekezletet hívott ösz- alatt tájékoztat az ipari és
(OTI,
sze, hogy megtárgyalják és ki- magánalkalmazottak
Gyurkovics Már a
tárak ól'amositásáról
dolgozzák a munka alól men- MABI) biztosítása kérdései— Megkezdte működéséi az
i ária- és dalest
tesítet!
üzemi
bizottsági
tagok
ben.
Magában
foglalja
kellő
ország hat épitésilgyi főigazA népjóléti
minisztérium- fizetését.
a
i
M
A
, T i s z a fél S
magyarázattal a
munkások
a !ósága. Darvas József épí- ban elkészült a törvényjavas< Koncert)
családi pótlékára
vonatkozó
tés- és közmunkaügyi minisz- lat a gyógyszertárjogosiitvá
rendelkezéseket is. Különös
ter elrendel le, hogy az or- nyok rendezéséről.
Ezentúl
súlyt helyez a munkaadókat
szág hat különböző nagy vá- községek, városok, betegbizérdeklő minden gyakorlati és Magyar
rosában épitésilgyi főigazga- tosító pénztárak is kaphatnak
vitás kérdésre; részükre néltóságokat állítsanak fel, me- nyittforglalmu gyógyszertárat,
1948 januar 8— januar 14-ig külözhetetlen. (Kb. 500 old.)
lyeknek feladata: az
egyes Igy nem fordul majd
elő,
Előjegyzési iára: fűzve 50 foversenytárgyalások kiírása, az ami eddig sokszor
UJ MŰSOR:
megtörépítkezések lebonyolítása,
a tént, hogy egyes
ritkább
1- KLü (JJSAG. Uj magyar rint (60 forint helyeit), kötve k g - k i n l
2 0 - - F t
megfelelő ellenőrzés műszaki gyógyszerekhez csak a tehekisfilm. Fősz.: Bársony Ró- 60 forint (70 forint helyett).
szerzőnél
zsi, Déri Sári, Dénes Osz- Megrendelhető a
és anyagi szempontból. Az el- tősebb betegek
juthattak.
kár, Salamon Béla, Misoga
(Budapest, VIT., Nefclejls-u. S z e r e d a i n á l
ső főigazgatóság decemberel- Nincs szó a gyógyszertárak
László.
48. Csekkszámlaszám: 45.081.).
sején kezdte meg működését államosításáról, csak a megCserz? NfhálT-n. 3.
Kárász-o, « .
2- SOHRI HEGYSÉG KINBudapesten. A győri, pécsi, üresedett, vagy uj
gyógyCSE (kutturfilm).
szegedi, debreceni és miskol- szertári jogokról. A közületek
3. 48-as FRANCIA IIIRADO
ci főigazgatóság pedig az u j Olyan helyiségben is nyithatfl Szegedi Al ami Nemzeti Színház heti műsora:
4- NEMZETKÖZI SPORT ÜL
év első napjaiban kezdte meg nak gyógyszertárat, ahol ma5- IIAROM BABSZEM (színes
Mosolyomága. D. I. 8.
Jan. 8-án, csül. este 7-kor:
a tevékenységet. A főigazga- gánszemélyek
kisfilm).
részére nem
Jnn. 9-én, • pénteken este 7-kor: Mosoly országa. M. I.
tóságok felállítása ismét jelen- volt kjfizetö és igy a mezőElőadások minden nap délJan. 10-én, szombat este 7-kor: Leár király- Premierbérlel,
előtt fél 10- délután fél 2-ig.
tős lépés affelé a cél felé, gazdasági dolgozóknak
nem
Jan. 11-én, vasárnap este 7-kör Váratlan vendég. BérletszJüftel
Folytatólagos
előadás!
hogy minden egyes fillér a kell kilométereket gyalogolni;
Szünet.
Jan. 12-én hétfő este 7-kor:
Belépés
I«—
forint.
megfelelő helyre jusson.
az első gyógyszertárig.
I
Jan. 13-án, kedden este 7-kor: Leár király. A-bérlet.
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Nagy érdeklődés a 48-as énekversenyen

Vízkereszt délutánján az alsóvárosi kultúrházban került sor
a 18-as kulturverseny keretében
az énekesek bemutatkozására.
Vita a kukoricapelyhet kenyér körül — H o s s z a b b í t s á k m e g a ta pbőr A versenyzőket igen nagyszámú
utalványok beváltási idejét
közönség hallgatta végig és szép
,
, ,
,
. , , ,
számmal jelentkeztek az énekát kiosztják, a löbbil pe- lyen dohos, keserű kukorica- k e s e k i s J c s l i p : ; n a z l a e m é r t .
Szerdán a város közellátási
dig kenyérbe sülik fel.
bizottságának értekezlete
is
lisztet adnak a kereskedők, jük, bogy miért éppen az ifjúság
foglalkozott a pelyhesitett ku- A búzából 414 mázsa finomElhatározta az értekezlet, n e m kapcsolódott bele nagyobb
koricával sütött kenyér kér- lisztet őrölnek ki, úgyhogy
hogy a klinikák diétás hete- számban a kulturverseuybe. A
désével. A pékek elismerték,
januárban 30 deka finom- yeinek
öleinek evefiinl
leányiskola
növénezentúl hiziosilio
biztosítja
a„ dkereskedelmi
többen,
de
(5kci k ö z & 1
hogy a kukoricapehellyel soktisztet és 10 deka más tisz- zsemlyesütést.
reméljük,
hogy
egv
esetleges
kal jobb kenyeret tudnak süttel kapunk fejenként. EzenA tüzelőszállitások terén kü- pótversenyre a többi iskolák ifni, de azt kifogásolták, bogy
kívül ezentúl a finomliszt- lönösebb zökkenők nem mu- jusaga is benevez, hiszen épez mázsánként közel tjz foaz ifjúság számára induljegyre kiikoricadarát is osz- tatkoztak az elmúlt
héten, pen
rint ráfizetést jelient
nekik
lak országszerte ezek a verselanak.
amennyiben 315 vagon belföl- j nyék.
P á r t o s Endre ezért felveA bírál óhizoUság véleménye
tette azt a javaslatot, bogy Ennél a kérdésnél Bedő elv- di, 101 vagon külföldi tűzifa
Szegedén 'készítsék el a ku- társ tette szóvá, hogy az őr- érkezeit, ezenkívül 11 vagon alapján az első helyezett .Madakoricapelyhet és igy olcsób lésnél jobban vigyázzanak a lignit, 35 vagon szén és más- rász Mihály, a második ileisz'g
Józsei'né, a harmadik pedig Szeban kaphatják meg. Az érte- kukoricalisztre, mert sok he- fél vagon koksz.
les Rózsa Jelt. Ok vesznek részt
kezlet megbízási adott neki
a megyei kuHurverscnven. Diaz ebhez szükséges gép bércsérő oklevelet kapott Takó Tibevételére, esetleg megvásárvadar, aki igen szép Bartók és
Kodály dalt énekelt, ezenkívül
lására.
Szerdán Dénes Leó elvtárs, régi helyén a gyalogpontonhi- oklevelet kapott Kovács András.
Felvetődött az értekezleten
A verseny előtt a szegedi
az utóbbi hetekben Szegeden polgármester tudomására jutott, dat és ezzel biztositsák az Éjhogy a voU pontonhíd erősen szegeden lakó dolgozók, de a 48-as bizottság nevében Czírok
•tapasztalható mari a'uishiány. megrongálódott. A mérnöki hi- kendergyár
nagyszainu munkás- András mondóit bevezetőt és kiE z a kérdés a dolgozók szem- vatal ^érdeklődésére
közölte, ságának'is a veszélytelen, gyors tűnően vázolta azt a célt, amepontjából különösen
fontos, hogy a hirtelen jégzajláskor a átkelést.
lyet ezekkel a versenyekkel ei
meri legtöbben nem tudják a hidat az ujszege'di parlszélre
jóval drágább disznóhúst meg- vontatlak, de közben a fagy,
vásárolni. ti e d o Kálmán elv- áradás, majd apadás következtárs ezzel kapcsolatban rámu- tében egyes részei széthullottak.
A polgármester vizsgálatot intatott arra, a hiány oka ott is dít
annak kiderítésére, hogy
kereshető, bogy a hentesek vájjon kit terhel a felelősség
nagyrésze a hipst feldolgozza a várost ért kárért. A kérdés
Szabadságpárti szimpatizán kiáltották az államférfiakra,
és igv nem kerül nyersen for- azért is jelentős, mert a jégzajlás óta eltelt idő alatt már visz- sok., feltűnően sok h ő gyiill hogy vesszenek.
galomba.
sza lehetett volna állítani a hi- egybe a különtanács szíerdai
A vádlott annyit elismert,
Bedő elvtárs a dolgozók ér- dat
és ezzel meg lehetett volna
dekében ennek kapcsán a akadályozni a tumultuózus je- tárgyalására, hogy együttérzé- hogy az emlékezetes gyűlésen
legélesebben tiltakozott az leneteket, amelyek nap, mint séről biztosítsa a vádlottat, jelen volt, dío tagiadta, hogy
ellen a felvetődött gondolat nap a kompnál lejátszódnak. A Titeli Tiltl János egyetemi pfiii<jlt. vagy a szabadságellen, hogy a marhahús árát pontonhidat eredetileg azért nem hallgatót, a Szabadságpárt B párti tömeget erre buzdította
állították vissza, mert u jabb jég- gárdájának vezetőjét az em- volna. A kihallglatott tanuk a
felemeljék.
zajlás esetén veszélyben lenne,
December hónapban egyéb- de ez esetben való szétbontása lékezetes gyűlés mialti bűn- leghatározottabban állították,
ként a közellátás céljaira 218 még mindig kisebb munkát oko- ügyben. A vádlott volt ugyan- hogy a vádlott többször ki ál
marhát vágtak le, ezenkívül zott vo'na, mint mostani helyre- is annak a kórusnak a diri- totta az izgató szavakat. Dr.
55 borjut. 708 disznót, 135 ju- hozatala. Sürgős intézkedésre gense, amiely Rákosit, Sztá- I.ippay László népügyész kevan tehát szükség és fontosnak lint, Tildyt és Szakasitsot üte- mény váflbcszédben mutatott
hot és 42 lovat.
K i s s Mihály elvtárs a tartanánk, hogy n mostani eny- mesen pfujolta és ugyancsak r í a vádlott bűnösségére és
betntéséfle« kórusban szigioru büntetést kért. A vád
szappanellátás nehézségeit let- he időben ismét állítsák vissza Titeli
lőtt az utolsó szó jogán •inte szóvá. Felszólalására dr.
telligens* mivoltára hivatkoS i m o n József
közellátási
M o s t
v á s A r o l f o n
zott és arra, bogy mint volt
előadó közölte, bogy a Szelud'ovikás tiszt és tanár, meggednek kiutalt szappanmenygondolatlanságokat nem tett
nyiség napokon belül megérIgy azért lépelt be Szálnsiék
9
kezik. Kiss elvtárs javaslatáalatt is a Hunyadi páncélgrára elhatározták, hogy a talpé s
nátosokhoz, hogy ne kelljen
bőrutalványok beváltási haharctérre mennie.
Hasznos
táridejének meghosszabbítását
tagúw
akar
lenni
a
demokráfeliratban kérik.
ciának. felmentő ítéletet kért.
Szeged január hónapra 6000
a
A különtanács izgatás bün
mázsa kenyérgabonát
kap.
teltében mondta ki bűnösnek
Ennek 46 százaléka buza és
T'leli Jánosi és ezért niem jogrozs, 10 százaléka árpa, a töberősen háromévi hörfönbün
bi pedig kukorica.
telésre és 5 évi jogvesztésre
T e l e f o n :
4 - 6 3
A kukoricaliszt 56 százaiéÍtélte Az indokolásban Kiss
Dezső tanácsVezető hangsúlyozta. bogy az elhangzott kiA
D É L M A G Y A R O S Z Á G
jelentések a szabadságpártiak
M f l f l R T
közt nagyon js
alkalmasak
voltak az izgatásra és ezért
A máramarosszigeli gyüjtőtá- Szeged, Petőfi Sóndör-sugárut. a Vádlott bűnösségét megkelborokban jelenleg négyezer ha- Schari Károly Tóth Kovács Já- tett állapítani. Súlyosbító közaszállításra váró hadifogoly van. nosnénak és * feleségének, Hód- rülmény,. bogy Titeli m á r 10
Hazaszállításuk január második mezővásárhely, Fekete Balázs hónapra el y.oll ítélve. A nép
felében indul meg. Foksániból (7839) családjának, Szentes. If"j.
ezerötszáz hadifogollyal szerel- Nagy Lajos (7805) Nagy Lajos- ügyész índitviányára elrendelCsütörtöktől
vény indult Debrecen felé. Ér- nénak, Csongrád, Alsóváros 32. ték Titeli előzetes letartóztatáCRONIN regényének
kezését a hét végére várják.
Sziámin János (7144/12) felc- sát is.
Január folyamán mintegy 10 ségének, Szentes, Futó Z.-u. 23.
szerelvény érkezését várják a
A fenti levelek átvehetők vagy
debreceni hadifogolyálvevő ál- levélbeni jelentkezés utján meg- MEZŐGAZDASÁGI
GÉPKElomáson. Fogadásukra felké- kaphatok a Magyar Kommunista
CSÉPszültek.
Párt Jmdifogolyirodájáiial, Bu- ZELŐI (TRAKTOR.
LŐGÉP ÉS
MAGTISZTÍTÓ)
Levelek hadifoglyoktól: Tol- dapest, VI., Ö-utca 12.
TANFOLYAM
nai Mihály (7299/19) Tolnai PiA népjóléti minisztérium közLi,
roskának, Szeged, Felsőtiszapart hogy a téM időre való tekintet\ Duna—Tisza'közi Földmű7. Tóth Ferenc (145/2) feleségé- tel ezidőszerint nem folyik rend- velésügyi Tanács a Földmüvelümváltozata. — A >Réztábla
nek
Kistelek,
Nagy
Sándor-utca
szeres
hadífogolyszállitás
és
a kapu alatt* és a •Menny- 1. Tóth Sándor (110/9) Szatóky nincs is értesülés arról, hogy lésügyi Miniszter rendelete folylán Szegeden, a Magyar Állami
ország kulcsa* szerzőjének
Júliának Szeged, Teréz-utca 12. nagyobb szállítmányok érkez- Feisőipariskolában, Kálvária-tér
Czékmán Ferenc (7062) felesé- nek Magyarországra. A hadiiö- 5b., folyó évi január 26-tól,
ujabb csodálatos alkotása. A
legszebb könyv és a leg- gének, Hódmezővásárhely, Ku- golyszállilmányok nagyobb ará- február * 21-ig 28 uapos cséplőtas-tanya, üégi Árpád (7062/2) nyú megindilasa csak a hideg gép, vetőmagtásztitógép és trakszebb film!
feleségének, Makó, Szemere-u. idő megszűntével várható.
lorkezelői tanfolyamot indít meg
Gálzó József feleségének, SánTandíj 10 foriut, lakásról, élelFőszereplő:
dorfalva, Szt. István-u. 49. Mol- OLVASD es TERJESZD
mezésről, természetbeni és készMARGARET LOCKWOOD
nár János (7830) Pócs Illésnek,
A DCLMAGYARORSZAGOT fizetés ellenében — a lehetőséghez képest — az intézet gondosAzonkívül: HÍRADÓ
kodik. Kedvezményes "féláruA Szakszervezeti Tanács Iskoláját Végzettek Szövetsé- jegy váltására jogosító igazolgének Munkásegység Klubjában* január 8-án, csütörtökön vványról
. .,.,„ a vasúti állomás ponElőadások: fél 4, fél « és fél
délután 5 órai kezdettel Horváth István, a Szakszervezeti to^'VeTtünVetése^és^T'f^nUM8 órakor. — Pénzlárnyitás
ITanács budapesti főiskolájának előadója »ÁlIani és demo-l úliitási illeték beküdése ineldélelőtt 11-12 óráig. 'Délutfm az előadás kezdete előtt
krűeia« cinnnel tart előadást. Előadás után a tagok restére lett a Tanács, illetve az iskola
féi órával.
kluhnap, büffé. zene, lánc, társasjátékok és könyvtár áll a gondoskoaik.
tagok rendelkezésére.
"
J Jelentkezni lehel január 17-ig.

Ml van a gyalogponfonhiddai ?

Háromévi börtönre Ítélték
a szabadságpárti
Titeli Jánost

p r N a tiizifáf lignitet, textilt
fíiszerárucikkeket

Munkásszövetkezetben
hoa i iógoly

Széchenyi
Filmszínház

Ezt látják
a csillagok

szolgálata

akarnak érni. Ennek során elsősorban a népi kultura ápolásának jelentősegére mutatott ró.
Éppen ezért ezekütán furcsa
nak találtuk, hogy egyesek teljesen félreértették a
verseny
célját és giccses álmagyar nétákkai, sláger számokkal kísérletezlek. Nem vonjuk kétségbe némelyiküknek
"jó han&készségét sem, de minden 'igyekezetük
kárbavész, ha jó képességeiket
ilyen helytelen irányban akarjak hasznosítani. Igen ízléstelennek tartottuk, amikor három alkalommal is a régi dzsenLriskedő szellemben cíganyozásnak
fogtak a színpadon 'magyar nóta* címén. Véleményünk; szerint ezek a számok "már1 eleve
uein lehetnek alkalmasak arra1,
hogy a további
versenyben
résztvegyenek. Végre megértük',
hogy ma műr nem kell olyan
körömszakadtáig menő harcol
folytatnunk néjxtalaink érdiekében, mint ezelőtt, amikor ennek politikai okokból hivatalos
helyről is annyi ellenzője volt,
de ugylátszik még mindig nagy
munka vár ezen a téren kultúránk élharcosaira. Bízunk benne, hogy a 48-as ifjúság itt is
jó munkát végez.

E'kebmák

az Uj Enfser naptárát
A miniszterelnökség sajtóosztálya közli, hogy az > Uj Ember*
1918. évi almanachja összes példányainak elkobzására és lefoglalására a belügyminisztert felkérte; minthogy az almanachban foglaltak a nemzeti eszmél
és az 1848-as szabadságharc
igazi jellegét súlyosan sértik.

Verekedéssel végsöáöit
a vadászat

Éppen az udvaron tartózkodott Bán József szatymazl gazdálkodó, amikor az udvarára
befutott egy nyuL Bán fütyüli
kutyájának s az rövid hajsza
után elkapta a nyulat. A kutya
még oda se ért zsákmányával
gazdája elé, amikor belépett kél
vadász. Szabó Józseí és Pál dorozsmai gazdálkodó jjz udvarra
és a nyulat kövelelték, sőt lelövéssel fenyegették a háziakat.
Ezalatt a kutya odaért a nyúllal, ainit Bán kivett a szájából
és átadta a vadászoknak, mire
Szabó József arcul ütötte a házigazdát. A nagy zajra kifutott a
házból Bán felesege és látva,
hogy ütik az urát, közbelépett
és kérte, hagyják abba. Erre
Szafoóék összeverték Bánnét is,
aki nemrég hagyta el a kórházat. De nem elégedtek meg
a verekedéssel, még meg is fenyegették Bánókat, hogy joguk!
lett volna őket agyonlőni, de
most az egyszer megkegyelmeznek. Bánók természetesen feljelentették a szokatlanul viselkedő
vadászokat és igy a bíróságon
fejeződik be a furcsa nyulvadászat.

4

Belváros

Mozi

8

Ma utoljára az uj szezon
nagv megiejjclése:

TUMAC

a dzsungel fia
HIRADO.
Péntektői

Pánik

francia bűnügyi film, a
csodás
VI.VI VNE ROMANCE-val
Ezt megelőzi a nagy világvárosok ragyogó színpadi száma.

MS. CWICX

a 100 arcú átvollozómüvész.
Előadások: fél 4* fél 6, fél8.
Pénztár d e. 11—12 és az
az előadások előtt félórával.
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DELMAGYARORSZÁG

OLVASÓINK

alkalmazzunk
imák m eNe
z ő g a z d a s á g i cselédet
a FÉKOSz

Pnrthtrek

Csütörtök, 1948 január 8.

Rádió

Könyv

nélkül

fl »Xulíura«-kiadványok
Csütörtökön délután 5 órai
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
kezdellei
talujárók
érlekczlcle
a
szabadszinjátszás szolAz
ország
egyes
vidékein
BUDAPEST 1. 6.30: Falurádió.
A demokrácia negyedik esza Kálvin-Iéri székházunkban. Az
gálafában
6 45: Reggeli torna. 7: Hírek,
tendejében élünk. Minden rossz- már januárban megkezdik a összes kerületi cs üzemi pártÖrömmel üdvözöljük a ma- műsorismertetés. 7.20: Az átakarat és gúnyolódás elleuére summás vagy mezőgazdasági szervezetek falujírú'nak megjegyar könyvpiacon a Kultúra telepítési
kormánybiztosság
XUíilhnljuk, hogy hatalmas utat cselédek szerződtetését. Ez- lenése kötelező.
könyvkiadó nevében jelentkező közleményei. 10: Hirek. 12: Halettünk meg gazdasági felemel- zel
kapcsolatban
illetékes
kiadványsorozatokat. Áz uj, ma- rangszó, hírek. 14: Hirek. 15.15:
kedés terén. Nagy
emfmény helyről fetlhiyják a munkálgyar demokratikus irodalomnak Rádióiskola. 15.55: Műsorismerfiiár az-is, hogy a legfontosabb
M
i
n
d
e
n
n
e
g
y
e
d
i
k
d
á
n
éz az uj szócsöve több mint tetés 17: Hirek.
20 Hírek,
Közszükségleti "cikkekért
nem tató gazdák figyelmét, hogy
s z a k s z e r v e z e t i tag
hézagpótló munkái végez, ami- sporthírek 21.50: Hírek és krókeli sorbaállni, h:uunn mindent munkaerőigénylésüket és a
egycsupásra nika orosz nyelven. 22: Hirek.
megkaphatunk tolakodás nélkül. szerződtetéseket feltéllenül jeA lipcsei rádió a koppenhá- kor ugylátszik
Mindezekért persze közellátási lentsék be a helyi FÉKOSz gai dán szakszervezet 50 éves megoldja az ország többezer- Mit hallunk holnap? 0.10": Hínvi szabadszinjátszó csoportjá- rek és krónika angolul. 0£0:
Vezetőinket dicsérhetjük
gazdasűgi m u nkaközveli lő iro- fennállásának
megünneplése
Legj-en szabad azonban rá- dában, mert ha ezt nem te- alkalmából közölte, hogy je- nak müsoranyagkérdését. Az ed- Hírek és krónika franciául.
dig látott Ui Magyar Könyvtár
hnrlntnom egy igen kirtivó hi- szik. a 100.800/45* F. M. renBUDAPEST II. 18: Hírek. 21:
Lára közellátási téren. Tiirhe- deletei játszák ki és ez bün- lenleg 600.000 dolgozó tömö- sorozatban főként a városi szín- Hírek.
játszók
számára
alkalmas
darült
a
dán
szakszervezetbe.
letlen állapot ami a jegykioszmelyek
C süliirt ük. január 8Ez azt jelenti, hogy minden rabokat olvastunk,
tftsnál látható. Valóságos "tiimul- tetést von maga után.
mindegyike színvonalas, irodallas van nap, mint nap a jeBUDAPEST
1. 7 30: Katolikus
negyedik
dán
lakos
a
szakAmennyiben
a gazdaság)
mi értékű, haladiószellemü és vallásos félóra. 8.00: Reggeli
gyekért sorbanálló tömeg köszervezet tagja.
könnyen színpadra vihető alko- zene. 8.45: Dr. Vécsey Zoltán
5otl. Én a részemről felvetem munkákőZvWitő lűvatal nem
tás. Különösen tetszeti a soro- előadása. 9.00: Zenekari muja kérdési. Nem lehetne-e min- : hídba munkást
közvetíteni,
zatban az a kötet, amely Arc- zsika. 12.15: Korunk zenéje. —
denkinek a lakására kikézbesif
f
í
é
é
l
képek cimcn jelent meg és Mo- 14.10: Giccs és imperializmus.
Idni a jegyeket? Mindenki öröm- j gondoskodik, hogy más vidék tiérc, Giordano Brimo, Táncsics
mel fizetné meg azt a 10—20 i ről jöjjön oda megfelelő munŰzeinl: 'zotlsígok
figyelem! Mihály, Dcfoc Dániel személyé- 14.25: Jazzegyütles. 16.00: Hamfilléres többletet, ami viszont kás.
Felhívjuk az Összes ftzemh'zoll- nek színpadra vitelével taniLóiel- merschlag János orgonál. 16.30:
fedezné bőven a kiadási, amit
ságokat. liogy legkésönn pénlek tegü és örökbecsű emléket állit Gyermekrádió. 17.10: A Hadifizetésképpen az em; a célra
estig közöljék a szakmaköz: tit- az {gyes :<orok nagy szabadság- fogoly Híradó rádióközleményei.
fiöállitotl munkaerőknek adnákársággal* hogy a jövő héleii harcosainak. De nem kisebb ér- 17.15: A Vöröskereszt közleménak.
Szabadság!
mely álőponlban és milyen na- deklődésre tarthatnak számot a nyei. 18.00: »»Szines ritmusok*.
IIJ. Komáromi István
pon tarthaljuk meg üzemetek- többi kötelek: a négyven nyol- 18.45: A magyar nép szovjetHétvezér-utca 63.
ben a szakszervezeti napokat. cas légkörű »A szabadságért:', a unióbeli rokonai. 19.00: Közvetítés a Magyar Afl. OperaA Famimkúsok Szakszervezete a nagy októberi forradalom, ci- házból.
Erkel: Hunyadi László.
január 8-án, csütörtökön dél- niü gyűjteményes,
valamint 19.50: Hirek, sporthírek. 21.05.
után 5 órakor bizalmi, 6 óra- Tersánszky J. Jenő, Tömörkény Hirek
krónika oroszul. 22.19
S p o r t
kor vezetőségi ülést tart a szak- István színdarab iáit tartalmazó Hirek, és
Mit hallunk holnap? —
szervezeti székházban.
munkák. Ennél is nagyobb je- 2215: Tánczene. 23.00: Szív
— — — — — — W V S
Az összes szervezett és szer- lentőségűnek Ítéljük »A Magyar
Ö l b a j n o k s á g o t nyertek a z u l s z e g e d i ö k ö l v í v ó k
vezetlen munkanélküliek, akik Falu Színpada* cimü a falu küldi szívnek szívesen.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
Kedden nagy érdeklődés mel- 3. Naesa (MKUMTE). Könnyű- textilutalványukat még nem vál- színjátszói és a falu járó szinlett zajlottak Te a Szeged város súly: 1. Major (Kecskemét). 2. tották ki, január 10-ig vehetik át játszócsoportok számára készült tea 18.05: A mezőgazdaság korfik ö I vívóba j nok súgámik
döntő
Nyul (Kecskemét), 3. Dobsa a munkaközvetítő hivatalban.
sorozatot, mely egyrészt a leg- szerűsítése a hároméves tervmérkőzései az ipartestülelhen. (Makó). Váltósúly: 1. Szilágyi
A Fodrászmunkások Szakszer- fémjelzeltebb írókat vonultatja ben. 18.30: Jazzkedvelők iskofzgaunas küzdelmek után az (MKUMTE), 2. Török (SzEAC), vezete január 8-án, csütörtökön fel, másrészt uj irókal is fel- lája. 18 50: Hándel: Balettszntt.
MKUMTF megérdemelten nyert 3. Gyantai (Makó). Középsúly: délután 6 órakor vezetőségi fedez számunkra. Ezzel kettős 19.00- Falurádió. 19.15: Szó<rafit bajnokságot. A verseny szép-1. Czene (Makó), 2. Megvesi ülést tart a szakszervezeti szék- feladatot is teljesít a kiadó, rákoztató muzsika. 20.15: Heti
.s'égliibája Megye sj. 1. érthetetlen (MKUMTE), 3. Bakos (Kecske- házban.
miután nemcsak hézagpótló te- sportszemle. 20.30: A Rádió sza21.15: Tánczene.
•opnntozása és a közönség MK mét). Félnehézsúly: 1. Halápi
A Famunkások Szakszervezete vékenységet fejt ki a Talu szín- badegyeteme.
UMTE-eUenes magatartása.
(Nagykőrös), 2. Vetényi [Nagy- január 11-én, vasárnap délelőtt padjainak müsorcUálása terén, 22.15: Régi muzsika.
Eredmények: Papírsúly: 1. kőrös), 3. Mészáros (MKUMTE). 10 órakor rendes taggyűlést tart hanem érvényesülést biztosit uj
Dóra (MKUMTE), 2. Xiroki (Nagy- Nehézsulv: 1. Hegedűs (Kecske- a szakszervezeti székházban.
magyar parasztdrámairó tehet- 2450/1947. vght. szám.
körös), 3. Csizmadia (Orosháza). mét). 2. Varga (MKUMTE), 3.
Árverési h'.rcfeímény.
ségeknek.
Légsúly: l. Halász (MKUMTE), Piroska (Kecskemét).
Dr.
Dalos Imre. ügyvéd áital
Rendkívüli érdeklődéssel vár8. Kleiin (SzEAC). Tiirpesulv: t.
képviselt. Nagy Mihály javára
juk
egyrészt
a
kiadó
eddigi
soDobó (MKUMTE), 2. Vincze
Pontversenyben 1. MKUMTE
rozatainak ujabb köteteit (Gal- 300 Ft tőke és járulékai ere-t.akó), 3. Buz (Nagykőrös) Pr>- 33, 2. Kecskemét 15, 3. Nagylay Domonkos a neves erdélyi jéig a szegcdi járásbáróság 1947.
Deeemherről
elmaradt
lisztelysuly: lí. Kovács-Hegedűs kőrös 12, 4. Makó 10, 5. SzEAC
jegyek beváltása. A december szerző Bem apóról irt színda- évi P. 3546. sz.' végzésével eljWKUMTE), 2 Olt (Orosháza), 6, G. Orosháza 4 ponttal.
folyamán beszedett és elszá- rabját és Hegedűs Géza ugyan- rendelt kielégítési végrehajtás
molt
ti sztvái tójegyekre 60 dkg. csak 48-as témájú verses-játé- folytán végrehajtást szenvedőSportorvosi előadás. Dr. BorA luxemburgi nemzetközi lab- kukoricadara vagy kukoricaliszt kát). másrészt az uj sorozatokat nél 1947. évi november h ó
sai László egyetemi tanársegéd darugó torna Küzdelmei soréin
(Budapesti Színházak Műsora, 18-án fclülfoglalt 2600 Ft-ra beértékes sportorvosi előadást tar- a bécsi Rapid csapata 1:0 (0:0) vásárolható.
Mindenki Színháza, Szabad Ka- csült ingóságokra a szegedi jáLlsztktesztás
január
hóra.
A
tol l hétfőn eslo a SzAK hiva- arányú győzelmet aratott a Kis- januárt kenyérjegy Liszt 1, 2 baré), melyek rendszeresíteni rásbíróság Pk.: 31.583/1947. sz.
talos helyiségében a labdarugó
szelvényére, valamint ,a 3 és fogják a nagyszínházakban ját- végzésével az árverést elrendelpest csapata letett.
f&ielmód járói.
kerülő tetvén végrehajtást szenvedő la4 jelű Í0-10 drb. váltójcgyszel- szott, vagy előadásra
A SzAK fcitejíyttlése. Ma délvényre 50 dkg. finomliszt é.s 70 legjobb sz'indáráljoií, továbbá a kásán, Szeged, Tisza Lajos-körut
fctáji 5 órakor, hataroznlképlrdkg", kukoricaliszt vagy kukori- leghaladóbb szellemű színpadi 45. szám alatt leendő megtartenség esetén 18-án délelőtt 10
cadara vásárolható. Kereskedők -müvek ós a mindig népszerű ka- tására batáridőül 1948. évi jaérakor tartja a SzAK közgyűléjanuár 15-ig beszedett és január barésziupad kimagasló számai- nuár hó 21. napjának délelőtti
sét a hivatalos helyiségében.
17-ig elszámolt jegyekre, kap- nak nyomtatásban, való megje fél 10 órája tüzelik ki, amikor
Vasárnap megkezd: edzéséi a
a bíróilag lefoglalt bútort és
nak kiutalást. A csecsemők liszí- lenlelésél.
SzAK- Január 11-én, vasárnap
Szívesen állapítjuk meg azt rádiót a legtöbbet ígérőnek, de
póljegyének 4 drb. üsztszelvé
délelőtt tartja meg a Szeged AK a DÉLMAGYARORSZÁG nyére 1.20 kg. búzadara vásá- is, hogy a könyvek igen tetsze- legalább a becsar kétharmadén első idei edzését. Jó idő
rolható. Elszámolási határidő tős kiállításban, könnyen kezel- részéért, készpénzfizetés mellett
esr<>tén nem a tornateremben, k i a d ó h i v a t a l á b a n
hető formában és értékes, vala- el fogom adni.
ugyanaz.
hanem a pályán.
Szeged, 1947 december 31-én.
k a p h a t ó k !
Az uj januári éleimiszerje- mint bőséges tartalmuk elleKuhn Islváji
gyekre cukrot még nem lehet nére igen olcsó, 3 forintos árbir. végrehajtó.
ban kerültek piacra.
vásárolni. Polgármester-

X közellátás vezetőihez!

Fizessen elő
a Délmagyarországrs

J^Szellátási közlemények
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To-To-

szelvények

Dolgozók

Színházának

műsora:

Csütörtök, Jan 8., este 7 érakor: Mosolyortzág* D. I. 8.
Pénteken., Jan. 16-án este 7-kor: Mosoly országa- (D. II. 8.)
Kérjük a jegyeket 12-én délig
átvenni.
Jan. 11-én eslo. 7 órakor:
Lear király. I). 1. 9.
Január 25-én, d. u. .3 órakor: Mosolyországa. — Dolgozók
Színháza előadásában.
Dolgozók
I. Koncertje
műsora:
Január 11-én este fél 8 órakor; llöchli Margit zongoraművész
A Zenékéinzewatórűumban
és Lillasy György operaénekes szereplésével. Jegyek 1 cs 2 torintos árl>an.
Jegyede kaphatók, bérletek válthatók a D álmagyar erszág kiadóhivatalában.

cJfíegjel&nt«

Apróhirdetések
GAZDASÁGI munkához értő fiatalember évesnek leszerződne.
Halász-utca 22. szám.
PRELIZEN dolgozó órássegéd
aki otthon is dolgozik, jelentkezzék Pontos munka jeligén.
PATKÁNYIRTÁST
garanciával
végez a Ciánvállalat Kálváriautca 30.
CÍMIRÁST, zifeskóragasztást, v.
bármilyen otthoni mmikát vállatok »Pontos« jeligére.
HOZOTT gyapjufonalból
szövést olcsón vállalok: Somog'yiulca 15., emelet.
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BELYEGGYCJTEMÉN1T, tömegbélyeget a legmagasabb áron
veszek. FRius bélyegkereskedés,
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Iskola-utca 29., Fógadalmi tem9
plommal szemben.
i A naptárt • magyar Irodalom legklvéióbbjsagBS Söásak,
KÁDIó< kerékpár, villamossági
elbeszélései, versel teszik színessé.
szaküzletem kilrővitése végett
Foglalkozat be Ipar, i mezőgazdaság, • parasztság
keresek vagyonnal rendelkező
kérdéseivel, hasmos tudnivalókká*
statisztikai adajólelkű házias élettársat. Vitokkal kiegészít ve
déki is lehel. 18—24-ig. Magas,
Közül • hivatalos éa részletes vásárt jegyzékei.
hullámosliaju, grk. fiu vagyok.
KUBteeKKdi • Í M o p U l u Naptárunkat a Mhsráékon kereszttU Jelige:
Azonnal választ.*
».— tartatért, • példányankhit vásárlék az ajságpsivIlonokba* EGY uj liálöszobahutor olcsón
8— torfntérl kapják meg.
eladó. 'Margit-ulca 31.. udvar.
Vkzanteladé* a ktadéhtvatalban feteutkexxeMk
32 literes zománcozott zsírosbödön eladó. Attila-utc^ lt. I.
emelet 1. ajtó.

1 9 4 S . C E N T E N Á I U C M I

EGY férficipő eladó. Dózsa Gy.ulca 11. ,földszint.
KÉTAJTÓS pirosszékrény eladó. Vár-u. 4. 11. Vajnaüié.
ELÓSZOBAFAL, lobéi-' zonuuicozolt, jutányosán eladó. Petőfi
Sándor-sugárut 17.
TAFT világoskék álomszép bátiruha. egyszer használt, korcsolyák eladók. Cim a ikiadólxan.
EGY 120 kg-os hizottmalae eladó. Nemestakács-utca' 30. _
ELADÓ cim lábiák .nagy tűzhely,
Íróasztal, karnisok, cbédlőbutor.
női ruhák, cipők. Attiía-u. 20.
EGY fiatal zsumalac ela<ló. íjomogyitelcp XIV. ulca 834.

.lóEORGALMU
üzlethelyiséget
keresek a Belvárosban. »Sürgős« jeligére.
ÉLELMISZER- és buromfiszáUitáshoz közreműködő pénzes társat keresek »Élelmiszer« jel.
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BELVÁROSI összkomfortos 2
szobás lakást, esetleg megosatotlat, keresek. .'Megegyezünk*
jeligére.
KŰI.ÖNBEJÁKATU
bútorozott
szoba férfinak kiadó. Széchenyilér 8.. I. 11.
EGYEDÜLÁLLÓ fiatal katonaliszt a kerületi parancsnoksághoz közel különbéjáratú bútoW^í I — — — H I I • « • • >• ••'"•» mini WIIIN—!•—••'W—II
rozott szobái keres. Ajánlatokat
Nyugatom* jeligérc a kiadóba
CSIZMÁT) hítaerfl i s sipöl * m
kérünk.
V ARfUNAÍ: Öi*8»«e»-«h'
ELVESZETT egy fehér simaszőrü foxikulya. barna-tekete i'ejü
Felelős szerkesztő:
farknélküli Csilvész névre hallDR. EERENCZ LASZLM
gat. Megtaláló magas jutalom- Felelős kiaoó: KONCZ LAWim
ban részesül. Bocskai-utca 1.,
Kiadja:
vendéglő.
B HÍRLAPKIADÓ KRT*
Szerkesztőség: Jókai-utca B
MAJOR gyorsiró-gépiró szakiskola január 12-én uj kezdő-ha- Felelős szerkesztői telelőn:
iadó tanfolyamot nyit. BocskaySzerkesztőségitelefon:LOS.
utca 4.
Nyomdai szerkesztőségi lektaRR
este 8-tól; 673.
MAGÁNOS iparos oly szerény
családnál keres ollliont, ahol Kiadóhivatal: Kérösz-otaa »Telelőn: 825.
több albérlőt nem tartanak. —
A Hírlapkiadó KII. H'.gllHÉlM'
Ponlos fizető*, jeligére.

