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„Mert ott vagyunk mi immár
Uj a világ nálunk is már,

mindenütt
hozsánna."
Ady.

É L J E N

M Á J U S 1.,

a dolgozók

seregszemléje!

Kossuth, Petőfi, Táncsics szel*
lemében előre a népi demokrácia utján!
Szeged, 1948 máj. 1. Szombal

Kedden vagy szerdán érkeznek meg
az eiső szegedi hadifoglyok
Újonnan

berendezett
otthon, tiszta ágy, meleg étel
gondoskodás
várja a
hazatérőket

és szerető

Még több mint ezer sze- hadifogolyszállást. Vele szo- sen érkeznek, a jugoszláv
Száz esztendőnek kellett ,veszi a harcot azokkal szem- gedi hadifogoly van lávol rosan együttműködik a Volt hadifogolyotthonban bőven
eltelnie ahhoz, hogy a ma- ben, akik a magyar nép ha- otthonától és igy érthető iz- Hadifoglyok Bajtársi Szö- van ínég hely. A rászorullak!
gyar nép hazájából végre tározott békevágya ellenére gnhuul kelteit a városban az vetsége és az MNDSz, mely- ruhaneműt is kapnak, ezenvalóban a dolgozó nép ha- is ujabb profitszerző, mil- a hír, hogy eddig 4:5110 hadihadifogoly
nek asszonyai jövő
héttől kívül minden
zája legyen. A centenáris liókat nyomorbadöntő hábo- fogoly már megérkezett Mászükséglete szerint 20-tót 200
kezdve
állandó
inspekciót
esztendő május 1-i ünnepe rút akarnak. Ehhez megvan ramarosszJgoire. A Szovjettartanak
az
állomáson. forintig lerjedő egyszeyi seéppen ezért nemcsak a mun- minden erőnk, mert nem álunió nagylelkűi ége lehe'.ové Ugyanitt az érkezőket ké- gélyt kap a szociális felkásosztály ünnepe, nemcsak lunk egyedül. Mellettünk van
ügyelőség utján. Természehatalmas' demonrstrációja a a hatalmas és legyőzhetetlen lelte, hogy a régóta nélkülö- pesített ápolónő várja, az tesen ingyen orvosi, fogorzött
apák.
férjek,
fiak,
testalagsorban
pétiig
már
bekettészakított
munkásosz- Szovjetunió, de mellettünk
vosi kezelésben és jogi tatály egyesülésének, megnö- vannak a népi demokráciák vérek ismét együtt lehesse- rendezlek a konyhát és aznácsadásban is részesülnek'.
nek
hozzátartozóikkal.
ebédlőt,
biztosítottak
minvekedőit erejének,
hanem országai és az egész világ
Szegeden minden előké- den szükséges élelmiszert.
A szegedi
hadigondozó
csakugyan az egész dolgo- békét kívánó, dolgozó milszületet meglettek az érke- Mosdó, tusoló áll a hazaté- nyilvántartó közlése szerint
zó magyar nép ünnepe. A liói.
ző hadifoglyok fogadására. rők rendelkezésére, frissen az első szegedi hadifoglyok
ma,i napion az egész ország
Mindezt természetesen ugy A szociális felügyelőség az huzoll ágyak várják őkel, megérkezése a jövő hét
nópo a munkásegység, a
munkás-paraszt szövetség, a érhetjük el, hogy mielőbb állomás elsőemeiell váróter- hogy fáradalmaikat azonnal keddjén, vagy szerdáján vár.
nemzeti összefogás
jegyé- megteremtjük az egész ma- mében rendezle he az u j kipihenhessék. H a tömege- ható.
ben ünnepli a száz eszten- gyar nép egységéi, amely a
dővel ezelőtti forradalom és rnnlt forradalmi hagyomászabadságharc eszméinek va- nyaira, a jelen tettfakasztó,
reménységekkel
lóraválásit. Ünneplik a dol- a legjobb
gozó tömegek azt a letagad- biztató lényeire épiti prohatatlan tényt, hogy ez azgramját. Biztató jel, hogy
ország, amelyből gyáva meg- a koalíciós pártok is résztalkuvók száz évvel és hu- vesznek a mai ünnepségen,
szonöt évvel ezelőtt rablán- mert igy még jogosabban
cot kovácsoltak szabadság számithatunk arra, hogy az Révai József elvtárs, a munkáspárfok nagyszegedi egységés függetlenségi törekvései- ünnepi hangulat után u j lenbizottsága, a város, az üzemek dolgozói üdvözlik
nek elfojtására földet és jo- dületet kap a termelés, amegokat adó, kiváltságokat le- lyet ma már a nép szükségaz egységes munkáspárt lapját
romboló, gondolatszabadsá- letei szabnak meg. Ez annál
biztosabbnak
látszik,
A kSÍ munkáspárti napi- j távirataiból ineieg szeretet vetség helyi csoportja a de got és nemzetiségi békét ter- is
jesztő, társadalmi válaszfa- mert már maguk a dolgozó lap, a Szegedi Népszava és . és megbecsülés sugárzik az mokratikus erők összefogáiakat ledöntő, az ipart fel- emberek érzik, hogy a ki- Délmagyarország május el- j egységes munkáspárt egysé- sának pillérét látja az u j
or- sejei egyesülése
: Kíszabadító, a munkát és a adott jelszó: Tiéd az
osztatlan ges lapja, az újjászülető Dél- Délmagyarországban.
1
vánjuk, hogy a lap továbbra
munkást elsősorban megbe- szág, magadnak építed !« va- örömet váltott ki Szegeden. magvarország felé.
lósággá vált. A mindennapi
csülő haza lett.
Szerkesztőségünkbe óránRévai József elvtárs, a is harcos szócsöve legyen a
gondok csökkennek, az élet- ként érkeznek az üdvözlő Szabad Nép főszerkesztője, kisemberek érdekeinek* —<
Ezen az u j tavaszi sere© szinvonal emelkedik, a mun- táviratok és levelek. A város városunk országgyűlési kép- Rürgönyzi az Ipartestület.
szemlén felvonul az egész kás már a létminimumot vezetői, pártok, üzemek, tö- viselője elsőnek üdvözölte Ehhez csatlakozik Tarján
magyar, köztük a szegedi meghaladó szükségletei ki- megszervezetek, egyesülelek lapunkat:
Tibor főtanácsos a kézniünáp is, munkás, paraszt, ér- elégüéséről is gondoskodhat
iparosság nevében. ->A kisSzivböl köszöntöm a Délmagyarországot abból a z kereskedők harcos orgánutelmiségi, kisiparos, kiske- és Játja, hogy minden, ajni
reskedő, liogy ezzel is bizo- itt történik, azokért van, alkalomból, hogy immár nemcsak a Magyar Kommu- mát* köszönti lapunkban a
nyítsa ország-világ előtt: a akik nem mások, hanem a nista Párt szegedi lapjaként jelenik inegl, hanem a szo- kiskereskedők érdekképvisereakció;, ,az ellenforradalom saját munkájukból élnek és ciáldemokrata testvérpárt lapjával, a Szegedi Népszavá- lő.
!
talajt veszített és ebben az tartják fenn társadalmunkat. val egyesülve május elsején elsöizben jelenik meg a szeA Magyar Nők Demokraországban valóban a hazát Látják, hogy a haza bilin- gedi dolgozók, a szegedi munkásság, az u j egyesült tikus Szövetsége, a Szegwllátják azok, akik csak ki- cseit Petőfi értelmében le- párt, a Magyar Dolgozók Pártja hivatalos szegedi újság- Csongrúdi Takarékpénztár,
taszifottaki lenézettek, jogL ráztuk, látják, hogy vissza- jaként.
az orvosi szakszervezel, a
Kívánom és remélem, hogy a Délmagyarország to- magánalka'mazotl ak szegedi
foszlottak, kizsákmányoltak tér Lünk a forradalmi tradívábbra
is
betölti
hivatását:
harcos
lapja
lesz
a/
egyséés elnyomottak voltak. Hir- ciókhoz, igazi történelmi hikerületi titkársága helyi csodetni fogja a mai sere© vatásunkhoz, amely többé ges munkásosztálynak, szervezője és nevelője Szeged portja, az egyelem központi
szemle ,hogy ez a május a nem a feudalizmus és a ka- dolgozó népének, hirdetője a népi demokrácia, a szo- iizemi bizottsága, a pénzügycializmus győzelmes eszméinek.
mi májusunk és hogy az pitalizmus védelme, hanem
igazgatóság dolgozói, a Munosztályéi nyom ás, amely Ma- a haladás, a szocializritus
kaszolgálatosok
Országos
zöljük
a
D
élmagyarorszáA
két
munkáspárt
nagygyarországon 1945-ig fenn- építése az egész magyar nép
Antifasiszta
Szövetségének
got*
—
irja
id.
Komócsin
szegedi egységbizottsága távállott, nem a nép bűne volt. érdekében.
helyi csoportja, az Újságíró^
iratában a D élm agyar orszá- Mihály elvtárs, megyei szakDe hirdetni és tényekkel
otthon vezetősége, Both Bégét,
mint
a
munkásmozgaszervezeti
titkár.
—
•Hufogja alátámasztani azt is,
Élihez a seregszemléhez
la, a Nemzeti Szinház vehogy minden aljasság, uszí- csatlakozik az ui Délma- lom élharcosát szívből kö- szonhatezer szervezett sze- zetőjének távirata mellett ott
szönti
és
sok
sikert
kiván
gedi
d'olgozó
nevében
szetás ós maga a háború is, gyarország is, amelynek prosorakozik a Gyufagyár, Márrétettel üdvözöljük a maamelyet a mi népünkkel és gramja nem lehet más, inint további munkájához.
kus fatelep, Pick szalámi»A magam és pártom, á gyar dolgozók pártjának u j
a körülöttünk élő népekkel a dolgozó - nép szolgálata.
tár dolgozóinak távirata is.
szemben elkövettek, egy ago- Ezen tulmenőleg ez az új- Nemzeti Parasztpárt nevé- lapját« — hangzik a Szaknizáló önkényuralom kétség- ság' szervezője és nevelője ben demokratikus sajtónk maközi Bizottság távirata.
aptársunk, a Szegedi Friss
beesett, esztelen erőlködést: szeretne lenni Szeged összes uj, erős lapját, az egyesülő
A Szabadságharcos Szö- Ujságl is elsők között küldte
volt düledező kiváltságainak dolgozóinak, .hogy
együtt munkáspártok sajtóorgánubaráti üdvözletét.
fentarlására. A magyar népi oldhassuk még az előttünk mát .az uj Délmagyarorszádemokrácia azonban éppen álló feladatokat, hogy együt- got őszinte örömmel üdvöza hároméves terv ipunkála- tesen teremtsünk ebben a löm* — irja ugyancsak az
tainak sikéres előrehaladá- városban is szélesebb kul- elsők között Gyáni Imre fősával, immár a parasztságot iurát, ipart és felekezeti bé- ispán.
is megmozdító; munkavter- két, megbecsült müvészetet»Szeged város nejében köElfelejtett nagy fiát ünnepli után bíróság elé állították. Vésennyel, a jobboldali szociál- és tudományt. A fejlődés, a szöntöm az egységes mun- szervién
Szeged. A Dóm-téri (gülis a fasiszta terror több mád
demokraták feletti
győze- haladás, a beke, a munka és káspárt szegedi harcos lap- emlékcsarnokban ezen a na- naiactó szellemű
irótársávaj
lemmel, a
munkásosztály a tudomány munkásai aka- ját* — táviratozta Dénes pon leplezik le Radnóti Mik- együtt tarkólövéssel vetett véegységének megteremtésével runk lenni. Mert csak igy Leó polgármester elvtárs.
lósnak, a volt Szegedi Fiatalok get életének.
iróegyéniségének
egyszer és mindenkorra le- tudjuk lehetővé tenni annak
»E lap az u j történelmi kiemelkedő
A modern irodalmi szemlélet
hetetlenné tette, hogy a régi a "jövőnek bekövetkezését, korszak kezdetén irányitója szobrát. Radnóti Miklós költői egyik kialakítójának: Radnóti
és
irodaimi
tevékenysége
szorend urai ráerőszakolják a amelyet Petőfi Sándor me© és vezetője lett a helyes néösszefügg Szeged életé- Miklósnak szobrát' régji barátai
jognélküli népre és a gon- énekelt, munkás- és jobbá© 1 * pi politikának* — irjaDlcz- rosan
vel. Verseiben az Alföld han- és IkoHéitól készíttették el Budolatrost polgárságra a má- mártírok százezrei vérükkel falussy Ferenc rendőrvezér- gulatának pompás visszatükrö- oapestén. Szerdán délelőtt fél
sok bőrén szerzett előjogaik pecsételtek meg és amely- őrnagy a demokratikus rendi- zéseit adta. Baloldali, haiadó- 12 órakér Ortutay Gyula mond
fentartását. Az ország' hatá- nek kialakításában hasznos őrség nevében.
. szellemű magatartása
miatt ünnepi beszédet a szobor íerain kiviil és belül pedig fe 1- láncszem "akarunk lenni.
•Meleg szeretettel üdvö- egyÍK verseskötetének kiadása lep.ezésénéi.

Szívből köszöntjük a megujult

Délmagyarországot

E

Orfutay kultuszminiszter leplezi le
Radnóti Miklós szobrát
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DÉLMAUYAKOKSZAG

Emberek fehérben

Bőripari S z í t alakult
Szegeden

A munka adja m e g a z élet tartalmát — mondja
Jáki Gyula sebószprotesszor

Szombat, 194S május 1.

bevásárlási akciója

LelWcs hangulatban tartolta meg a szegedi bőripari
Orvosok. Fehérköpenyes Megkérdeztük, sok munkája szakszervezet SzIT-csoporte
rabszolgáknak is szokták mellett hogyan ér rá a párt- "a alakuló gyűlését. A gyü- Az itt felsorolt kiskereskedőknél és kisiparosoknál
őket nevezni, de m a már tal is foglalkozni _ és mivel ésen részt veitek Szeged bőr a Délmagyarország előfizetési nyugtájának felmutanem valami kapitalista ha- magyarázza, hogy épperi az és cipőgyárainak ifjúsága.
tásával a feltüntetett kedvezménnyel lehet vásárolni:
talom rabszolgái ők, hanem orvosok közül fordultak az
Az alakuló gyűlést Kocsis
a másik emberért, az ember utóbbi időben olyan sokan József elvtárs, Póló cipőgyá- Markovlcs
Kósa bőröndház
egészségéért
való
állan- a népi demokrácia felé.
ri iib. tag nyitotta meg, majd
műszaki vállalat
dói
készenlétét
a
munKárász-u. 6.
Varjú Vince elvtárs, a megTisza Lajos körút 44.
— Az orvos'ok
ismerik alakult csoport titkára iska e mherei. Közéjük tarKerékpárok és alkatrészek,
Divatos áruik
«0J
tozik
és fokoz;ott mun- legjobban az emberek szoci- mertette a esoport szervezeti gumik Varrógépek és alkateljesítményével még kü- ális körülményeit, — feleli. felépülését. Hangsúlyozta azt, katrészek, autó ii otorkeKlauzálrtér 2. Női férfi- i 1
l ö n l a is válik dr. Ják\ Az orvosi munka csak hogy a bőripari SzlT a ta- rékpár alkatrészek Pet
ruhák kabátok, szövetek £
Gyulai elvtárs, a szegedi senulás , többtermelés és szó- róleunifőző és alkatrészei.
ugy
lehet
tökéletes,
ha
bészeti klinika vezető prorakozás jelszavával indul és Műszaki anyagok és olaBartos Károlyné 4 i
azt betetőzi a szociális ba- akar az élen járó szegedi jok Üzemanyagok.
fesszora.
női és gyesmekvarroda 1
jok orvoslása, megoldása SzIT-ck közé emelkedni.
»Mütő« >Előkészitő«, —
Boldogasszony sug 15 II 9. | '
A titkári felszólalás után Hungária edényház
lezeket az egészséges ember
is. Ezért fordultunk az
számára zord feliratokat viTisza Lajos körút 55.
MKP, illetve most már a Ladányi Benedek elvtárs, a
Rovó
István
seli az az ajtó, ahova bekonagyszegcdi SzlT
központ Zománcedény és horgany
Magyar
Dolgozók
Parija
pogtatunk, hogy megkerestitkára szólt az ifjúsághoz. zott áruk kivetelévei minvillanyszerelő
felé.
sük a professzort. A viláA vezetőség tagjai a követ- denféle háztartási cikkből
Osztrovszky-u. 17a. '
gos nagy teremben zöldke— Szükségesnek tartjuk, kezők lettek: Nagy Géza,
resztes nővérek sürögnekVarjú Vince, ördögh Piros- O p t i k ó Kigyó-u. 1.
Simeriing Klára 4 A o /
forognak jellegzetes klini- — mondja még bucsuzóul ka, Kocsis József, Tasnádi
női divatszalont B l L
Engedmény
Jáki
Gyula
—,
hogy
a
széles
k a i szag csap meg minket.
Margit,
Magyarics
Róbert
és
K auzál ter 8. B I T jO
a cikkeiből
A professzor
tanársegédje néprétegeknek egészségügyi Fodor Júliai
téren
is
minél
nagyobb
feldr. Mérai Zoltán elvtársi siet
Pintér
Péter
A csoport célul tűzte ki
világosítással
szolgáljunk.
Spifzer Sándor
szobafestő Újszeged, |
felénk
a
szákmai
továbbképzőkör,
Ezért fejtünk ki a szakszerFilich Kálmán-u. 1-3. (
bútorasztalos
— Bizony sok itt a mun- vezeten keresztül is nagy a másodpercpiozlgalom kiRészletfizetési
kedvezmény. '
Margit-u. 12.
ka. — mondja, amint kissé egészségügyi
propagandát, szélesítését, a sakk- és tárkörülnézünk. — A tanár uí' hogy a dolgozók
sasjátékcsoportok
mielőbbi
Szenesi István
bizalomknár reggel 7 órakor itt van, mal forduljanak az orvo- megvalósítását, hogy ' ezek- Kurucz Testvérek
Irodagép, papíráru
egy óra mulvJi következik a sokhoz és biztos segilőjük- kel" is szolgálja az ifjúság fűszer és élelmiszerüzlet
és
Írószer
referátum, közben vizit, 8 nek érezzék őket.
felemelkedését.
(— s)
- Kárász-u. 9.
—9-ig az egyetemi hallgaSzéchenyi-tér 7.
tóknak tart "órát és aligTelefon
: G-41.
Székely
hogy befejezi, már siet is a
Töltőtollnál
taiülőbe. Mindenütt ott van.
divatüzlet
taiinden beteget ismer és
Kárász-u. 8.
Tábor-ulca 8. j a i
amikor 3 óra tájban bekapIja az ebédjét, rögtön a klitaikai szobákban vari ismét
lés ez igy tart szünet nélkül
Kárász-utca G.
A szegedi népbiróság külön- lyen jói odamondott a páter
estig.
tanicsa péntekén tárgyalta P. a kommunistáknak*. kötött, szövött, rövidáru ™ II
Dr. Serényi György nép— Még jő, ha este befe- Somogy vári Béla Hetény szerSandbcrg Henrik
dezheti a munkáját,
mert zetes bűnügyét A hallgatóság ügyész rámutatott a vádlott
Stein Miksa
sokszor olyankor j ö n a feliéi4ceresztes része tüntetőleg bűnösségére és arra, hogy a cég Széchenyi-j^r 17
demókrácia
mindent
^-megtesz
rövidáruház,
mentőautó "és hozza a sür- nvilvánitotta együttérzését a az egyházzal való közteledé sári,
minden cikkéből
Tisza L.-klörut 34.1
gős. ujabb betegeket, —- te- vádlottal és a tárgyalásvezető de tagjai közül egyesek, mint
szi hozzá Méra tanársegéd — Kiss Dezső tanácselnök égy- P. Somogyvári is, "minden alkénytelen volt a termet
'és nagy elismeréssel emliti ízben
kiüríttetni
a közbeszólások kalmat megragadnak az, eltaieg, hogy mindezek ellené- miatt.
lenlétek szitására.
re is tud a professzor emA 'különtanács izgatás bünizgatás büntette miatt keber maradni és gondosan rült a kecskéstelepi áldozópap tette miatt 'kétévi börtönbüntörődni a betegekkel, mun- népbiróság elé. 1947 december tetésre és ötévi jogvesztésre
katársaival egyaránt.
31-én hálaadás közben a de- Ítélte P. Somogyvári Hétényt

t

27.
11.
51

57.
51

Kétévi börtönre Ítélték a demokrácia
ellen Izgató P. Somogyvár] Béla Hetény
szerzetest
Linóleumipar

51.

21.
101.

GombdknállO

51

Vadász G száné 0 o|

ViaszosvászoB, függöny, szőnyeg,
hallon^abófoü, gumiáruk legolcsóbban

Közben feltűnik az ajtóban Jáki professzor erőlelIjes alakja, könyökig felgyűrt fehér köpenyében keKét szappanozza. Műtéthez
készülődik. Néhány percet
szakít számunkra is.
i — A munka adja meg az
élei tartalmát.
— válaszolja, amikor hozKáfordulunk. Minden ember
annyit ér, amennyit dolgozik.
Jáki professzor az MKP
pártbizottságnak is tagja.

Linoleumiparnál

mókráciaelieneS • ,
ké- és előzetes letartóztatását a
Kárász utca 6. A Délmagyarorszag akciójában 2°o kedvezmény
szedében töbneK kőzött azt NOT ítéletéig meghosszabbímondta- »Mit remélhetünk et- totta. Dr. Kiss Dezső tanácselnök
az
ítélet
indokolása
sotől a7. Istentői elrugaszkodott
viliágban, amikor országunk és rán hangsúlyozta, hogy ezért a
bűncselekményért 2 10 évi
magyarságunk a szemétdombra büntetés
jár, de éppen
került.*
| | 0 | g 0 z 6 k a t
a demokrácia és az egyház k ö s z ö n t j ü k a
P Somagyvári nem érezte
közeledésére való tekintetmagát bűnösnek, a terhelő tatel a legesekéivel!ti bünteSzállítunk heti vagy félhavi részletre is
nuk azonban elmondták, mitést
lyen
k e r é k p á r t ? Csepel m o t o r k e r é k p á r t , k e r é k p á r g u m i t ,
a szerzetessel
felháborodás! vallott ki a de- alkalmazták
alkatrészt PetrÓleumfŐZÖt üzemanyagot a főzőhöz biztosítunk
mokratikus hallgatóságból ez szemben.
a szokatlan hálaadás,
de azt is igazolták, hogy a
x Kötszereket, vállát a réTisza Lajos -körút 44.
nagyrészt pfeifl'erlsta
hívek gi olcső árakon árusltja a
(megelégedéssel tárgyalták, > mi- 47 éves Sandbcrg-eég, Szé»

chenyi-lér 17.
x; Ezüst evőszer 12 szentélyre, 4 klgram súlyban,
modern fazon. Megbízásból
csak a Magyar
Országos
Szövetkezeti
Központ igen olcsón eladó. Eisclier
Szeged, Klauzálés az általa megbízott
Földműves
Szövethekezet ékszerész'
tér 3.
vásárolhatnak
x Fogorvosok, fegtechniSzegedi Földműves Szövetkezet. Területe; Szeged, Tápé.
kusok! Az összes fogászati
Rúzsajárási és Várostanyai Földműves Szövetkezet. Területe:
cikkek
legjobb beszerzési
Alsóközpont, Ruz'sajárás, Várostanya.
forrása Krelscli Denlal depzleigei(l-rietis«k|ö7q>o,nt-Bahfety-ai Földműves Szövetkezet. Terüpót Szeged, Széchenyi-tér 17.
leté: Felsőközpont, BalAstya, Oszeszék.
(Sandberg-cégnél.)
Kisteleki Földműves Szövetkezet. Területe: .Kistelek, Sö— Az orvosi szakszervevényháza.
zet érlesiti tagjait, hogy az
Sándör falvi Földműves Szövetkezel. Területe: Sándorfalva.
orvosi szakszervezet hivalaCsengelei Földműves Szövetkezet. Területe- Csengele.
los közleményeit mindenkor
Pusztaszeri Földműves Szövetkezet. Területe: Pusztaszer.
a Détmagyarország'ban leszi
Algyői Földműves Szövetkezet. Területe- Atgyő,
közzé. Vezetőség.
Kiskundorozsmai Földműves Szövetkezet. Területe: Kiskunx Felhívás a kisiparosokdorozsma, Kislemplomtanya, Arpáolközpont.
hoz! Felhívjuk a kisiparoHódmezővásárhelyi Földműves Szövetkezet. Területe. Hód- sok figyelmét, hogy minden
mezővásárhely egész területe.
a kisiparosokra
vonatkozó
Szentes Városi Földműves Szövetkezet. Területe: Szentes, h i r l és közérdekű közleSzegvár, Mártély, Fábiánsebestyén, Magyartés, Kiskiményt a jövőben a Délmaráiyság, Nagyutágocs, Derekegyháza.
gyarország politikai napiCsongrádi Földműves Szövetkezet. Területe: Csongrád egész
lapban teszünk közzé. Iparterülete.
testület.

GYAPJÚT

Munka

ünnepén

M A R K O V I C S műszaki üzlet

SZEMESI

Kósa boröndes

irodagép és töltőtoll vállalat,
resztvesz a D é 1 m a j v a r o r s zúg
kedvezményes
ciójában.

százalékak-

Kárász-utca 6.,
Részt vesz a Délmagyarország akciójában, 2 o/o engedménnyel.

D l v a t c s a r n o HL
Klauzál-tér 2.
Női és férfiruhák, kabá- A Délmagyarország akciójábah
résztveszűnt 2 o/o engedtok, szövetek. 2 o/o engedményt adunk előfizetőinek
mény ^a Dóim agyar ország
előfizétőinek.
K u r u c z Testvérek
fűszer és élelmiszer keresHuriqaria e d e n v h a x
kedő. Kárász-utca 9.
Tisza Lajos-körut 55.
Telefon- 6—83. — Zománcedény, háztartási cik- MOST VÁSÁROLJON!
Dolgozóknak 5 o/0 árengedkek.
mény cikkeinkből. NapszemA Délmagíyarorszáig
üvegek, egészségügyi ciksz á z a léik akciójában
rész t
veszek. 2 o/o engedményt
kek nagy választékban
nvujloic.

Székely

Optikó

divatáru, Kárász-utca 8.

Kigyó-utca 1.

Gyógyászati segédeszközök
orvosi m ű s z e r e k beszerzése

ORVOSI MÜSZERÍiZE^ Oroszián-uica 6.

"Villanyszerelő, vasesztergályos

a. r i sugároz
v a l da agázgyári
f é n ykulturgárda
ben

Művelődik

és műveltséget

Apró kis színpadon, seb- darabokon keresztül lehet szerepébe. Néha% eszébe jut.
tében készült kulisszák kö- legkönnyebben nevelni a hogy ma még n<jm járt ottzött késő délutánokon mun- színpadra
hozott
problé- hon, de tudja, hogy felesékások sürögnek-forognak. A mákkal. Mig fürge ujjai ge nem haragszik erte. Rágázgyár üzemi kulturgárdá- délelőttönként az írógépet diőszó mellett űj ruhát' varr
|a tartja próbáit. Frissen, szántják, bele-belepislog sze- az asszony, hogy színjátszó
jókedvűen tanulnak, fürgén repébe, hogy több ideje ma- urát abban nézze meg a legmozognak, mintha egész éle- radjon a délutáni kulturve- közelebbi előadáson. Hogy
tük ebből állűa. Pedig ,nyo!c zetőképző tanfolyam kiér- keveset van otthon az ura?
Nem olyan nagy baj, hisz a
öra munkát hagytak maguk tékelésére.
kulturgárda az első. És ott
mögött. Legtöbbje
reggel
Jurka József, a társulat sokat tanul és nagyon j ó
óta emeletet má*szolt, vilmindenese
villanyszerelő- ember. Szépen beszél ottlanyórát olvasott, elromlott
ként kezdte a gyárban. A hon, nagyon udvarias, akárgázvezetéket szerelt,
vagy
felszabadulás után /íróasz- .csak a darabokban.
furt-faragolt a műhelyben.
talt kapott?, mint mondja s
Még kültagja is;van a gázSzíndarabra
készülnek,
alig várja a félnégyet, hogy
gyár országoshirü szinjátverset tanulnak, dalárdáktanuljon, próbáljon s asfcin- ban
énekelnek, hogy a
szócsoportjáuak.
játszőesoport sikerét előbb- könyvek lapjain, kéziratokMisán Györgyné nem dolre vigye.
ban, kottákban felgyülemgozik a gyárban.^ Férje la zeBovacsek Magda, a kul- lett értékeket továbbítsák
nekarban játszik, kevés volt
a női szereplő, igy'csöppent turvezető komolyan jár-kel kis üzemi színpadukról. Az
ja gárdába. Árva leány volt a kis dobogón, itt arra gon- odavitt problémákkal előMisán Györgyné és sokat dol, mi lesz este az egyete- ször átitadódik saját énjük
bántották a felnőttek. Most men, ahol római jogot ta- s azt tovább sugározzák,
,la darabokon keresztül akar- nul, este pedig azon töp- akárcsak az antenna, a kulj a megmutatni, h a a rossz reng, hogy fogadja a hall- turterem időnként zsúfolászembekerül a jóval, m i agatóság az u j Hans Sachs sig telt termébe, hogy nedarabot.
veljék, nemesítsék munkásmegoldás.
társaikat.
Gál
Albert
villanyszerelő
Belovai Antal, a 21 éves
1—i.
vasesztergályos verset tanul. is egészen beletemetkezik
Gyerekkora*óta Adyn nevelődik.
A költészet iránti
MEINL kávé
rajongása egészen átformála hídfőnél
ta. Tanulni akar, minél többet, hogy azt a sok szépséget, amihez hozzájut, to- „ A m a g y a r jobbágyság ki, de ezt a (fejlődést tovább
kell folytatni munkával és
vábbadja a
kulturterem
töriéne'e"
küzdelemmel.
Nem elég
hallgatóságának.
megszüntetni a s zociális el(Acsádv könyvének u j
U j színdarabra készülnek.
fajulást, hanem ki kell székiadása.)
Uj
problémákat
oldanak
minden
hűséges
meg, mert a jó kultúrpoliti- 'A
századfordulón nagy lesíteni,
osztályrészévé
kával nevelt közönség már feltűnési keltett egy addig dolgozónak
(nagyon igényes. Tinglitang- inkább csak hírlapi cikkei- kell tenni az elért eredmél i operettekkel nem lehet ből ismert, kutatókedvü fér- nyeket s biztosítani kell
kielégíteni. Komoly mon- finak, Acsádv Ignácnak szo- megfelelő szellemi és politidanivalókkal
kell
elébük katlan hangú tudományos kai hatalommal, hogy az
'állni, mert a kulturgárda munkája, ameív »A magyar olyan társadalmi alakulat,
közönsége megtanult kriti- jobbágyság története? cim- amely eltűri,, sőt létrehozza
zálni. Nemcsak a szerepiő- mel látott napvilágot. Leg- és intézményessé teszi á dolIcet, hanem a mondanivaló- többen akkor még az ezer- gozók kizsákmányolását, sokat is.
éves Magyarország rózsaszí- ha vissza n e térhessen.?
Balga Erzsébet, a társu- nű fátyolán át szemlélték
lat komikája nagyon is át- az eseményeket, az ünnepérzi, liógy munkástársait a ségek. sorozatai még alig- I B e l v á r o s t M o s *
hogy véget értek, amikor ez
ía könyv merészen vállalkoz- Ma szombaton, csak 1 napi"!
Döbbenetes erejű művészi
n i mert arra, hogy megmuorosz film!
.'["
tassa ennek az országnak 'és
főként a benne élő dolgozó A 217-es
deportált
népnek az igazi arcát. Az
Egy nő a millió üldözött
közül, aki sohasem felejt
ezeréves dicsőség helyett az
Ezenkívül két színpadi
ezeréves szenvedés képe tászám •
rult fel az olvasó'előtt, a tuSzeged
Telefon: 4 9 Q dományosan
rendszerező HORVÁTH hasbeszélő
kacagtató műsorával és
Ma május 1-én, szomba- iró jótollu, egyáltalán nem
L I T T L E KARMANOV
száraz
tanulmányizü
munton- utoljára:
a hajlékonyság csodája.
kájából. Acsády müve volt
Egységes 1 forintos
az első, amely b ő forrásSzépség íHsdala
helyár akkal!
megjelöléssel,
jegyzetanyag- Előadások csati szombaton
színes sportrevü Ezt meggal valódi átfogó képét adta tél 5, fél 7 és léi 9 órakor.
előzi:
a magyar jobbágyság, a dolVasárnap utoljára!
M O S Z K V 4
gozó parasztság küzdelmeiA világ legmodernebb fő- nek, fejlődésének.
Tavaszi fe'hőh az ágén
varosáról készült eredeti
Nagy hivatást teljesített a
Schubert és egv magyar
felvételek.
/Szikra? könyvkiadó, amileány szerelmi története.
Mindkét film magyarul
Főszereplők:
kor a centenáriumi évben
beszél.
,új kiadásban, a teljes (erede- HAJMÁST ILONA,
Az előadások ma kivéte- ti anyaggal
megjelentette U/AN GUMIZ.
lesen
Ezenkívül
két színpadi
ezt
a
ma
is
értékes
müvet.
fél 5. fél 7 és fél fl-knr.
szám:
Az u j kiadáshoz Tildv Zol- Horváth
a
hasbeszélő
Vasárnaptól keddig, uj an- tán irt előszót, ezzel is kikacagtató műsorával és
gol világfilm 1
domborítva Acsády munká- Lillle
Karmanov
jának m á is időszerű vola hajlékonyság csodája és
tát. Tildv Zoltán előszaváa legújabb
titokzatos kalandor-dráma ból vett kis részlettel járu- M AGY AR Ti III Al)0
Hélfőn, kedden és szerdán
Az express elrobogott, az lunk mi is legjobban hozzá
ajtó kinyílt, s az aiagut ennek a nagy munkának CHARLES BOYER és
IRENE DI NNÉ
magába zárta a titkot. — méltatásához:
együttes filmje 1
Élénken pergő, izgaimas,
»Sok történt már szerte a
titokzatos, idegfeszítő cse- világon és itt Magyarorszá
lekmény.
gon is, — irja a köztársaVIDOR KAROLY, a kiváló
A főszerepben:
sági elnök — hogy annak a
magyar rendező
remek GRETA GYN'T,
társadalmi struktúrának a
müve I
Ezenkívül •
a gyönyörű u j filmsztár. helyén, amelyben a job-A kiegészítő miisor.
bágysors az élet természeElőadások: A 6—8-kor.
Előadások: 4—6—8-kor.
tes "tünete volt, u j emberi
Pénztár délelőtt 11—12 és
Pénztár: délelőtt 11-12és együttélés, szabad emberek
az előadás előtt félórával
az előadás előtt félórával együttműködése
alakuljon

1 Kalánifa

fi
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Síéchenyi
Filmszínház

Szerelem vádol

Végre

együtt

A rendőrség nyomában van
a megszokott íd. Bruckner Edének
A szegedi gazdasági rendőrség őrizetne akarta venni id.
Bruckner Edét, a németbarát
múltjáról jólismert 78éves szegedi vaskereskedőt, aki üzletében majdnem minden árucikknél 30-tól 90 százalékig
terjedő árdrágításokat követett
e|. Mint ismeretes azl árdrá-

gító vaskereskedő az őrizetbevétel elől a belgyógyászati klinikára ivonult be«, ahonnan
csütörtökön este megszökött. A
szegeai rendőrség országos körözést aaott íki Bruckner étlen
és mér nyomában vannak az
őrizetbevétel elől megszökött
fasiszta va siker e skodönek.

A szegedi
bekapcsolódik a

rendőrség
mankaversenybe

Az országszerte már javában folyó és hatalmas eredményekét
elért
nmnkaversenybe május elsejétől a szegedi rendőrség is bekapcsolódák. I)!c/falussy Ferenc rendőrvezérőrna'giy, a szegedi rendőrkapitányság vezetője felhívást intézel! Szeged valamenynyi bel- és külterületi rendőrőrséhez, amelyben munkaver-

sen yre szólítja fel őket. Az
egyes rendőrőrsök között folyó
niunkavérseny hathetes időtartamú lesz és annak eredményét bizottság fogja elbírálni.
A legjobb rendőrőrsöt a kitüntetésen kívül egyéb jutalomban is részesitik. A rendőrségi munkaverseny a rendőrségi szolgálat minden ágára
kiterjed.

Háxhelyígényiők
fioyefmébe

I! D f i m s g v a r o r s z á g
ajándéka a május 1-1
gyerekeknek
A megyei földhivatal felhívja azon szegedi házhely- .Jelentettük1, hogy a Délmaigénylőket, akik adataik ki- gyarország értékes ajándékot
egészítéséhez szükséges nyi- ad annak a családnak, amelatkozatot még nem állítot- lyiknek május elsején születik
ták ki, liogy a nyilatkozai gyermeke. Az ezen a "napon
kiállítása végett 1948 májuf születendő kisfiú vagy kíishó 2—10. napja között je- Jeány kilenc darabból álló telbabakelengyét kap a Déllenjenek meg az alább fel- "jes
magyarországtól,
ezenkívül
sorolt helyeken:
még kelten kapják lapunkon
I. Tisza Lajos-körut és kérésziül a Magyar VöröskeTisza folvó által határolt te- reszt ajándékát is, 17—17 darület 1 akői: UFOSz köz- rabból álló teljes csecsemőikeponti helyiségében, Széche- lengyét. A Délmagyarország
május elsején 24 kisgyermenyi-tér 4., földsz. 2.
két is megajándékoz xékprei
"II. Tisza folyó, Tisza La- és fő'kötővel.
jos körút, Szt. István-tér.
Menjünk
Csongrádi-sugárut és körtöltés által határolt terület a Somogyi
Pincébe
lakosai: Vásárhelvi-suiárnt
•pZ
oofi-t<3ouio<;
22, (volt Szoc. Dem. párlhelviség.)
x Az ujszegedi,, nagymaIII. Csongrádi
sugárut, roslői és alsótiszaparli gazSzt. István-tér, Tisza Lajos- daság május 2-án délután 4
körut, Kossuth Lajos sugár- órakor a Szilár-féle vendég*
ut és körtöltés által (határolt lőben rendkívüli gazdasági
terület lakói: Kossuth La- ülést lart. Kérjük a gazdák
jos sugárut 23. Kisgazda- megj"'enését hln ökség
párt helyiségében, vagy a
x Had/gondozottak május
volt rókusi kat. kulturház havi járadékkifizetése a Marx
helyiségében.
téri jav. jhivatálban a követIV. Kossuth Laios sugár- kező sorrendben lesz: 3-án
ut, Tisza Lajos körut, Pe- első háborús hadiözvegyek
tőfi Sándor sugárut és kör- és hg. családtagok, árvák,
töltés által határolt terület 4-én második háborús hadi*
lakói: Móra-utca 1. sz. • afatt, özvegyek, 5-én első hábo*
a Magyar Dolgozók Pártja rus hadirokkantak, 7-én má»
helyiségében.
sodik háborús hadirokkanV. Petőfi Sándor sugárut. tak és 8—10-én az elmaraTisza Lajos körut, Tisza fo- dottak. HONSz-csoport ve*
lyó és körtöltés állal hatá- zet osége.
rolt terület lakói: Szabadság-tér, Daróczi-féle veno m ó - M o z I
déglő, a Magyar Dolgozók t i
Telefon. 624.
Pártjának helyisége.
VI. Ö Somogyitelep lakói:
Ma szombaton utoljára
I I I . sz. utcában, a volt lcat.
adjuk
népházban.
1 lorinlos egységes helyárakkal!
VII. Ujsomogyitelep, Baktó, Aigner- és Gyulaipüspök A n n a May MJÜong
telep lakói: az ííjsomogyiteexolikus filmjét
lepi Kéri-féle vendéglőben,
a baktói UFOSz helyiségben.
L
VIII. Kecskés- és Klebelsberg-telep lakói: KecskésAzonkívül: Orosz színe stelep, Ujvidék-u. 4. sz. alsófiim, meglepetés!
városi ÜFOSz helyiség.
május
í.
IX
Újszegeden
lakók: Moszkvai
Bérkert-sör 46. sz. alatt, az
Előadások: fél 5, fél 7 és
ujszegedi UFOSz helyiségéfél 9 érakor.
t
bén,
Vasárnap indul az ameA nyilatkozat be nem adárikai zenés
vadnyugati
sa ese'tén az igénylés .visszaíilmujdonsá.g!
vontnak tekintendő.
A földhivatal ügyvezetője.

CSUHKING
ASSZONYA

DaSoS a vadnyugat

Kohi Richárd
'

vésnök és bélyegzőkészítő
Szeged, Oroszlán-utca 5.

Főszerepekben

TEX RITTER

SLIM ANKEVVS cowboyzenékara.
Előadások- 4—6—8-kor,

4
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Ahol a következő láncszemet
kovácsolják
találkoznak?

hogy

mit fogyaszt 100 darab 100 wattos égő 2 éven át,

avagy, mit jelent, ha Szatmári elvtársék süriin
„Nem tudom, hogy ki a komunista,ki a szociáldemokrata../'
Nagyjából
fiatalemberekből áll a gázgyári munkaVerseny vezérkara, a versenybizottság. Schwatz elvtárs, rt. b. elnök rövidre^
nyírt hajával, örökké kormosnak látszó arcával nem
illik a lányosképii Szatmári
mérnök, meg Dunai-Kovács
technikus, Bihari Pali ifjúmunkás, lelkes Szit-vezér
közé.

EÍB a versenybizottság alig
egy hónapi mult után már
összehangolódott. Nemcsoda, naponta
össze ülnek,
mert meg kell beszélni a
versenyek mozzanatát, tapasztalatait.
Ha nem tárgyalnak meg
mindent, hogy
adhatnak
utasjtást a hclenie összeülő
• nagytanácsnak*. Annak a
negyvenkét embernek, aki
az üzem minden részében,
a gázgyártásnál, a villany telepnél, odakint a városban
a hálózatnál foglalkoztatott
munkacsoportokat képviselik?
Ha nem Ismerik központilag az üzem minden ügyét
* és baját, hogyan magyarázhatják meg a versenyek apró részleteit egv-egy
•tanácstagnak*, hogy az kinl a
csoportban azokat tovább
ndja és a munkások észrevételeit, javaslatait visszaadja?
Ha ők nem 'értenek egyet,
hogy értsen egyet'a negyedfélszáz főnvi munkásság az
üzemben? De ők hála Istennek egyet értenek, egymással is, a munkássággal
is és a munkaversenvek
rendületlenül folynak. Egyre nagyobb visszhangja van
a hetente kifüggesztett' tel jesitmény-táblázatnak. Egyre
többen várják, hogy nevük
mellett piros pont szerepeljen, ami azt jelenti, hogy
átlagnál nagyobb
teljesitményt mutatott fel. A közepes teljesítményt
jelző
kék pontok száma kisebbedik és avfehér pont, ami átlagon aluli munkát jelent,
csak elvétve található.
Az államosított Központi
Gáz és Villamossági R. T.
munkássága a
debreceni
villany teleppel versenyez elsősorban. De versenyeznek
az üzemben, egymásJkőzt is.
ök nem több darabot produkálnak valamiből, hanem
a
munkaversenyek v egyik
legjelentősebb szempontját
— a takarékosságot valósítják meg.
Az első liónap versenyeredménye számok sorozata. A laikus csak botladozik a kilowattórák, termelési érték-kimutatás, hálózati veszteség fogalmak és
milliós számok kőzött. De
ha egy* kicsit rászánja magát. könnyen érthetővé,'hétköznapi nyelvet beszélőkké
válnak a fogalmak és számok, az egyesek és kövér
nullák hada.
A termelési érték egy hónap alatt huszonkilenc százalékkal növekedett a gáz-

gyárban. Azelőtt egy munkás egy órai alatt 33.04 forint értékűt termelt. Az első
hónap után 37.47 forintok
hároméves terv vonatkozó
Ez az előrehaladás minden ágában mutatkozik. A
hároméves terv vonatkozó
hónapját a verseny, ugyanazon hónapjában mindenütt
túlteljesítették.
A megtakarítás terén különösen »nagy« a gázgyári
munkásság. A villanyhálózat bekapcsolásával, üzembetartásával rengeteg veszteség — szaknyelven »hálózati veszteség* lép fel.
Nos, egy évvel ezelőtt ez a
veszteség havonta a termelt
áram 15 százalékát tette ki.
A hároméves terv során,
1948 március
hónapjában
13 százalékra szerették volna csökkenteni. És a munkaverseny első hónapjában,
március hónapban ez pontosan 11.38 százalék volt.
összesen tizenhatezer kilowatt
órát
takarítottak

Színfoltok az első k ö z ö s m u n k á s p á r t i
pártiskoláról

»A pártiskola hivatása,
meg. Annyi energiát, amelynek előállításához 18 tonna hogy öntudatos vezetőt ké.szén kellene. Annyi villany- pezzen a Magyar Dolgozók
áramot, amelyet
Szeged Pártjának élére. A mi hivaegyik legnagyobb fogyasztó- tásunk, hogy megértsük és
ja,' a tudományos munkát komolyan vegyük azt, amire
végző, több klinikával fel- kiválasztottak...* — olvasszerelt. éjjel-nappal világító suk az egyesült munkáspáregyetem fogyaszt el — egy tok Fodor-telepen működő
hónap alatt. Ez a tizenhat- felső szegedi közős párliskoezer kilowattóra száz darab lájának szines faliújságján.
A pártiskolát végző elvszáz wattos lámpa (ki az
ördög éget akkorát lakásá- társak munkájukat a faliújidézett
sorai szeban. Jó ha 40 watt futja) egy ság
rint
igazítják.
Tervszerűen,
évi éS tiz hónapi fogyasztása.. ha a (lámpák (szüntelenül elmélyülten, komolyan készélnek feladataikra.
égnek!
'
(
•
Ilyesm'érl akkor érdemes
A szélesretárt
ablakon
naponta összejönni, egy kis
többletmunkát vállalni a ömlik a koratavaszi fénvzuverseny szervezéssel ugy-e hatag az előadó terembe.
Schwartz, Szatmári, Dunai- De az elvtársak, férfiak, n ők
Kovács és Bihari elvtársak? i vegyesen, most nem törőda kinti fényekkel.
Ilyen eredményekért érde- nek
mes takarékoskodni gázgyá- Most az iskolában vannak,
ri fnunkástársak? Azt hisz- minden figyelmük összponszük, igy csak felépül az tosul. Tanulnak.
ország!
Délután négy óra körül
(". 1.) jár az idő, most szeminári-

A tanító a tanyai országépifés élén
L á t o g a t á s

az

a l s ó h ö z p o n t i

Bizony nem nagy értéke volt Miután gazdaságtant is tanula tudománynak és az iskolának nak és ii gyakorlati és elméa mUltban — mondja Hanlos leti gazdálkodással is megisMihály alsóközponti laniló — merkednek a tanulók, szükséilt a tanyavilágban. Kevés volt ges egy gyakorlati kert is. Az
a föld, kevés a jövedelem, ne- iskolának erre nincs földje, dfe
héz a inegélheiés. Mikor az volt egy kis kort, de nem volt
őszi és tavaszi munkálatok pénz hozzá. Félegyházi Emil
megindulták, csak az! egészen a magá kis pénzéből közel ezer
apró gyerekek jártak iskolába. forint ára facsemetét vásárolt.
De lessék megnézni m a , . . ' A gyerekek a gyakorlati gazValóban lele vannak a tan- daságtani órán elültették a fátermek a nebulóikkal. Pedig a kat, maguk metszik, "permetetavaszi munka folyik, a jég zik és gondozzák...
károkat okozott, a szél is kiElvisznek, megmutatják a
fujt sók véteményt, elölről kell legmodernebb és legjobb rendkezdeni a munkát. A földek szerrel ültelett és kezelt gyülele is vannak munkásokkal, mölcsösbe. Az államnak nem
de a gyerek, az iskolába jár. volt pénze, hogy facsemetéket
Megkérdezzük Hantos Mihályt, küldjön, a demokrácia érdeke
hogy érte el ezt az eredményt. azonban ugy kívánja, liogv le— Nem egyedül aZ én érde- gyen, a tani tó kis fizetéséből
mem — szabadkozik —, kollé- elcsiple a szükséges összeget
gáimmal hetente kétszer fel- és építi, erősiti a demokráciát.
keressük tanítványainkat ott- De megszólal Félegyházi Emit
honukban. A szülők látogatá- is:
sával elértük, hogy a gyere— Azt szeretném, ha Alsókek rendszeresen járnak isko- központon is .áttérnének a .bellába
terjes gazdálkodásra, mert akA beszélgetésbe. 1 tele szól egy kor gyorsanhan emelkedik a
alsóközponli gazdálkodó is:
nemzet életszínvonala ós a mi
— Nemesak a 1 gyerekeknek helyzetünk is javul.
jó. hogy a tanítóik meglátogatVefeményeskert
nák ltennlinket, de nekünk is.
Megszerettük őket és ha taés szertár
"nácsra van szükség, ugy mi is
Megmulatja
a szakelőadó a
felkeressük az iskolát. Kapunk
veteményeskertet,
ahol
is bőségesen jobbnál-jobb út- kis
minden növendéknek kis parbaigazítást.
cellája van, maga műveli meg
Faiskola a fanitói és gondozza.
— Bizony sokszor vitatkozfizetésből
nak a növendékek — mondja
Érdeklődünk a tanitók szo- Félegyházi Emil —, amit áz
iskolában tanulnak, azt odaciális helyzete iránt.
— Tessék a község határá- haza elmesélik, a szülők rendban körülnézni, három helyen szerint ellenvetéseket tesznek,
is folyik utépités, ilyet a múlt- amit a gyerek a legközelebbi
ban husz éven keresztül sem órán elmond. Ennek eredméláttunk. Ha pillanatnyilag ne- nye a legtöbb esetben, hogy a
héz is a megélhetés, de látjuk szülő is felkeres. A felnőttekfolytatott
beszélgetések
a fejlődést, látjuk
munkánk kel
nyomán a javulást. Hogy Alsó- eredményeként büszkén mondközponton mennyire szívügye hatom, hogy' Alsöközponton
az erős demokrácia a tanító- még sohasem ültettek annyi
ságnak, annak legjobb bizonyí- gyümölcsfát és szőlőt, mint az
téka Félegyházi Emil kollé- idén.
gám, aki gazdasági szakember.
Amikor azonban az iskola

i s k o l á b a n
további felszerelése iránt érdeklődünk, szabódva jegyzik
meg a tanitók, pénzt bizony
semmire sem kaptak, de már
megteremtették az. alapjait az
iskolai szertárnak — pénz nélkül is. Igv lombikok1 készülnek
kiégett villanykörtékből. Szemétredöbott rézcsövek, tönkrement villanymotorok, mind az
iskola
szertárába,
kerülnek.
Megszemléljük a gyűjteményi
és meglepő kép tárul elénk: a
legszükségesebb szertári folszerelésj az ásványgyüjtemény,
már megvan állami hozzájárulás nélkül is . . .
Épül az ország, nemcsak a
fizikai munkás-, dic a tanyai értelmiség is rádöbbent már,
hogy magának építi az országot.
A vasulálionvás felé vezető
uton találkozunk Tóth Ferenccel, az MKP titkárával, akinek
meghatottan meséljük a látottakat.
— Ja, kommunisták azok
mind, azért dolgoznák ugy. De
nemcsak a taiütók kommunisták. Alsóközponton minden értelmiségi beiépett már a Magyar Dolgozók Pártjába. Lehet
irnl róluk, nemcsak a tanítókról, valamennyien a demokráciát erősitik, maguknak épitik az országot.

D. Gy.

kcnderkés'ziitő, kötélgyár
és első mechanikai kötőgyár.
Zsák-, zsineg-, ponyvakender-, len- és jutagyártmányok.

S z e g e d , Aradi-utca 4. sz.
Telefon: 461.

uin ideje van. Az^egyik hallgató a szakszervezeteket ismerteti. Mi az, hogyan fejlődött, mi a feladata és mi
az uj jelenlegi életében,
gazdasági és politikai fejlődésünk uj szakában...
*
Az ériékes előadások után
hozzászólások sorozata következik. A vendégként meghúzódó ú jságíró egy-két embert a mozgalmi életből személyesen ismer. Feltűnő*
hogy a múltban, saját pártjukban
háttérbe
szorult
szociáldemokrata
elvtársak
mennyire
élénkek.
Bírálnak, kiegészítik a hallottakat. Első pillantásra
látszik: az iskola ^legjobb
hallgatói...
— Az elvtársnak rá kellett volna mutatni, hogy
Nyugaton, de nálunk (is a
két világháború között a
szakszervezetekben
sokszor jobboldali szociáldemokrata vezetés érvényesült
— mondja az egyik biráló.
- — Jelszó született a szo-s
ciáldemokraták között: a
szakszervezet a háziúr, a
párt csak ágyrajár — hangoztatja a másik, ugyancsak szociáldemokrata. Nem
vitás a szakszervezet jelentősege, de a pártot nem lehet másodrangú szervezetként felfogni!
— Látszik, hogy nem volt
marxista-leninista szemléletük — egészilik ki kettőn is.
Itt volt az elvi törés köztünk . . .
Minden tárgynál, minden
kérdésnél ilyen „élénk arészvétel — magyarázza Perjés elvtárs, az (iskola vezetője. Az előadás bizony néha
hosszú, fárasztó, de ahogy
vitát indilunk, azonnal bekapcsolódnak. Érdekli, nagyon érdekli őket a probléy
mák szövevénye.
j
Hogy
kommunisták-e.
vagy
szociáldemokraták-e
nagyobbára a felszólalók,
nem tudom. Majdnem három hete vagyok velük
együtt, én kérdezek,'ők kérdeznek, de ez még nem vetődött fel.
— Higyjeel elvtárs, most
már nem fontos. Egységes
a magyar munkásosztály,
egységes a párt. A MagyarDolgozók Pártja!
•

Odakünt már tűnőben a
nap. Hosszú, lilás árnyék
vetődik a Vásárhelyi sugárutra. A pártiskolából (vidám,,
pattogó munkásindulók szűrődnek ki. A járókelők
nyújtogatják a
nyakukat
mindenfelé. Mik ezek, kik
ezek. Újoncok, katonák?
Igen, körülbelül azok. Katonák, a marxizmus-leninizmus jól kiképzést nyerő
katonái. Akik majd igy, felkészülten, jól összezárkózva, az élcsapat, a párt soraiban indulnak harcba.
A milliók Jobb, jszebb, emberibb életéért...
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Élmunkás a jobb életi kovácsa
A mai napon Budapesten és az ország többi részében kétezer szcmé'ynek kitüntetést nyújtanak át. Pifiunatnyi'ug la án a legnagyobb magyar kitüntetés, az
É ni n' á i J t l v ' n y diszlt majd kétezer mellett, a munkka bőseinek mellét
>Az u j larsada'oni u j paranesnoki karánakc, a do'gozók élcsapatnak tagjait a
munka ünf lá'dozó te'je-fléséert. a termelés növeléséért, észszerüsiléséért, la'áluiéuyokért és újítások''rt tüntették ki.
Az élmunkás a jobb él t k o r á s a — szü'etctl meg nemrégiben
a
jelszó Magyarországon. És tényleg, népünk, az egész demokrácia boldogabb,
gazdagabb,
színesebb, emberibb életéért dolgoznak ők üzemek sötét ölén, műhelyek poros
sarkaiban.
Szegeden Is több munkást tüntettek ki az >élmuukás ( büszke címével. Szeged
do go/öi elolt nem ismeretlenek az alábbi nevek. Az újszeged! gyárban már régóta bu «zl-ék Süsz'er Varg'tra. a dohánygyárban Gazdag Dezsőre, a szegedi Kendergyarban Hódi elvtársra. M nden szegedi üzem do'gozója elismeréssel adózik
"/.'..'"f. , m " n k á 8 Ü n a k - D e idtemeréssel adózik a kisüzemek, hivatalok, irodák, szántofo'd k népe Is.
Tisztelegjünk az élmunkások előtt, a hétköznapok h ő s c i e l ő t t ! . . ,
Lebák Lajos
az ujszegedi gőzfürész és iá* munkása. Tizenhat
dagvár
éve;, kora óta dolgozik a fűrésztelepen, most 41 éves.
Nős, feleségével Szőrcgen lakik. Szőke, crőscsontu északi szláv típus. Valamelyik
őse talán a Kárpálok bejárhatatlan erdeiből került ide
és ezért is szereli annyira a
fát. Kerelfürésznél dolgozik Nehéz és állandó figyelmet követelő munkát végez.
Munkakörében a norma oly
pontosan van megállapítva,
nogy azt tulszárnvalni szinte lehetetlen. Lebák Lajos
étlagleliesitniénve mégis eléri a 109 százalékot
Ezt
azonban még fokozni szedetné.
Ónozó Jánosné
27 éve a dohánygyár dolgozója. Munkáscsalád
gyermeke. Jelenlegi
beosztásában ,a 20-as és 100-as csomagolásnál. a
munkaversenv megindulása óta szinte
napról-napra fokozla teljcBitményét és ma m á r 90 százalékkal Icliositi tul a megállapított normát. A
keze
alól kikerülő csomagok minősége is a legtökéletesebb.
'A gvár egyik lcgtegvclmezetíelxb munkása. Képzett szofcialisia, aki tevékenyen vesz
részt a munkásmozgalomr
éban.
'

csapalszállitások biztosítása
ó-dekében a kevés mozdony
sérült kazánjait éjt-nappalt
eggyeféve javitolta. Egy gőz
ben álló mozdonv kazánjának törött folyóstüzesövét
14 atmoszféra nyomás alatt,
élete kockáztatásával javította meg. Súlyos betegen
is 24 órát egyfolytában dolgozott, egy
báromhónapi
munkát igénylő javítást 21
óra nlalt végzett el embereivel. Az orosz városparancsnokság is kitüntetésre terjesztette fel. Ma a fűtőház
főbizalmija, 41 éves, hat éve
van a vasútnál. Szoba-konyhás lakásban él Kossuth Lajos-suffárut 81. alatt feleségével és 13, illetve 10 éves
kisleányával.
^

és lclkesitelte már-már csüggedő munkatársait. Maga fedezett fel és javított ki egy
vágánycsnszatnlást. Ma 50
éves, 18 éves kora óta dolgozik a vasútnál. Nős, 24
éves fia és 18 éves leánya
van, Dobó-utca 23. alatti
ősszebombázott családi hízót szintén maga
építette
ujjá.
Bálui Mihálynó
szül. Szántó Anna
aZ Angol-Magvar Julafonó
27 éves munkásnője. Mosolygós szemű fiatalasszony.
Nem beszél szívesen, de "a
keze annál gyorsabban mozog. A gyár fonóosztályán,
cgv finom Tonógép mellett
dolgozik. Teljesítménye kiemelkedik a többi köziül. „A
megállapított normát állag
117 százalékban
teljesiti,
azonban szeretne még ennél
többet is elérni. Remélhetőleg a jövőben ez a vágya is
leijesül.

gozik mint műszerész.
A
inunkaverscny
megindul®
sakor az ország összes hasonló fordul a tszáraii gépeit
in un ka versenyre hivta
ki.
A Triumpli elméleti teljesi(őkéepssége óránként
73
ezer szivarka. A
verseny
megindulása előtt csak 52
ezer darab volt a gép teljesítménye. Gazdag
elvtárs
ma már 08 ezer cigarettát
termel óránként és ezzel 50
százalékkal haladta tul
a
megállapított normát. A gép
sclejtveszleségét «tiz százalékról egy szézvlékra csükkcnletlc.
Talpai Antal
a közúti bid kovácsmüheiyénelc mestere. Tizenkét
éves korában először a kovács. majd a kazánkovácsságot tanulta ki. 34 éves.
nős, m á r 8 éves kisleánva
van. A híd dolgozói k<"z"it
mindenki csodálattal adózik
munkájának.. Talpai 50 százalékos hadirokkant. A kőfaragó szcr<zírnok edzésére
és reszelésérc átlag tíz perces normát állnpitottak meg
részére. De Talpai ma már
elérte azt, hogy rz% a munkát nem egészen
három
perc alatt végzi el. A daruemelő s z c r k ' z ú felszerelésére kéthetes határidőt ka
pott és mindenki csodálatára öt nap alatt elvégezte a
munkát.
Hódi Imre

lyon a hibás lemezek javi-J
tásánál a normát 190 sz.'zi-j
lék ban teljesitettc. Képzett!
munkás, tisztában van a«-j
zal, hogy es övé az országi
és amit dolgozdz sajáü
magának dolgo-1
15 a esek Józsefi
a deportálásból visszatérve,
került a DÉMÁ-boz. Apja is
cipész volt. ól testvére is
mind iparos. A felsőrész kéri
szitésnél 60—70 százalékkal!
telicsiti tul a normát, szemben a hasonló munkakörben dolgozók legfeljebb 30
százalékos tul teleülésével.'
Hacsek József többtermclése nem megy o minőség ro-|
várára. A munkai egy elemi
szemp n jíből
példaképük
állítható munkatársai
elé.1
Náczi Jánosi
a Hangya mélyhűtő báron fi-,
vácójn kisporto't élcterölőn
du z dó fiatalember, nkineW
a keze ala't ég a munka.!
Pillanatok a'n" a legszakszerűbben vég z a s/árnvasok
sokkal. A Mélyhűtőt*' n csak?
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dolgozik, de munkájára m i n d e n ü t t f lfigvellek A Munkatudományi
M i i n k n t i ' d o m á n v i in-!
in*
tok

lé'el állal megállapított nor-j
mát 35—50 százalékkal ba->
larlln tnl és az ő munkáját
bo z'''n ull ahhoz, hogv «
b a r o m fifeldo'oo7<5

iparbnif

országos vi: z mylalnan al
legjobb árut ál'ilollák elő és]
az uiszegedi kendergyár elezért a telepet oklevéllel
a Szegedi Kondorfonógyár tüntették ki
ső élmunkásnőjq. 27 éves,
41 éves anyaghordő munkátörékeny, szőke munkáslány
sa. Tizennégy éves kora óla
A gyárban 1939 óta dolgozik
Bzrta b tv'uné
dolgozik a gyárban. Nős és
s több gyártási résznél forsz. Motnámár
három
nagy
gyermeke
dult meg. A munkában minTÓIK E r n ő
van. Hatalmas
zsákokban huszonhat éve do
»
a
dig a legjobbak között járt.
A gyár vizes fonójában ne- a Pollák-féle kenderkikőszá- kis kétkerekű kocsin hordja Winter kefegyárban. ÍTiihéz és nagy
gyorsaságot tő üzem rohammunkása. 43 a kendert. Egy-egy zsák 120 szonbat cszlendó őrá ntín*
ará:
igénylő munkát végez. A éves, nős. 6 gyermek atyja. —140 kiló. Egy napra meg- den reggel elfoglalia
belemarkol
normát munkatársnői közül Tizenkilenc éves fia a Kos- állapított normája 80 mázsa. csonv székéi,
is sokan túlhaladják, de ő sut h-akadémia tanulója. Az Ilódi Imre azonban 130 má- cgv csomó szőrbe, fürge uj*
ezek közül is kiemelkedik üzemben, mint gerebenező zsát is elgörget naponta kis jaival rendezgeti. !"<• "'"elí,
125 Százalékos átlagteljesít- dolgozik. A kendérkikészi- kétkerekű kocsiján. Nagy egy 12 fogú vasié ü c" a M í j
ményével. A szótlan Süsszler tésnek cz a legnehezebb ré- erőt igénylő munkát végez. gerebenezi, mig percek at itl
legselyitteMargitnak esnk egy kíván- sze. Hatalmas erőt, állan- Állítása szerint rövidesen el- a legfinomabb.
sága van. hogy becsületes d ó figyelmet és mindennél jut a napi 180 mázsás telje- sebb bo"o'vapamacs kerül h
J *
,
Albert Antal
munkával él ele végéig meg jobb tüdőt követel. Tóth Er- sítményig. A gyárban min- melléhelyezett dobozba. A
>25 éve vas- és fémeszlcrgá- tudja keresni mindénnapi- n ő szereti ezt a nehéz mun- denki elismeri, liogv < z 1 gyár büszkesége a mindig
kát, amely m á r kisgyermek a munkájával igazán kiérde- moso'vgó, pirospozsgás :irfüves a eyufagvárban. A gvár ját.
cu Berta Istvánné, aki a
kora óta ad neki kenyeret. melte ezt ai kitüntetést.
«pecíáb\s pyufagyártó gépei
szőr feldolgozása terén állag
K
ifipótcr
János
Megállapított
normáját
azweneráljavltásra szorullak. A
30—10 százalékkal
termel
iSánta Jánosné
iljaviláshoz szükséges alkat- előmunkÁs,a rendezőpálya- előtt 200 százalékban teljeesz. Balogh Viktória többet, mini amennyi nz
részeket külföldről
kellett udvaron. A felszabaduláskor sítette .AZ o j normánál Tóth
Wolna behozni, Albert elv- törölt lábbal jelent meg a E r n ő eléri a 125—130 száza- a szege'di lem i z j y a ^ javító üzem többi munkásainak átlagteljesitménye.
* f
társ azonban pontos és lel- munkahelyén (sin cselt a lá- lékos teljesítményt is. Egy osztályán
dolgoz k . mint
kiismeretes munkával snját- bára) és embereivel eltün- nagv vágya van, jobb 'la- munkúsnő. A Kommunista
kezüleg állítja elő az eddig tette az égnek görbülő sin- káshoz jutni, mert a kis szo- Párt üzemi Í z írvezetének
Sörös Fercifl
külföldről behozott nlkatrc- roncsokat, helyreállította a ba-konyhában alig fér el he titkára volt, mosta: Magyar
a
*
Lippai
fatelep
első galtfl
jlszeket és ezzel többezer fo- sérült vágányokat, igy tette tedmagával.
Dolgozók Pártjának í z mi rosji sapkájától szandáljáij
'-rintot takarít meg az állam- lehetővé a felszabadító csa- I
oktatási vezetője. 27 éves és csupa fürészpor. A leggvoi
nak és a vállalatnak. Ha az patok utánpótlási
szállítáGazdag Dezső már 14 éves kora óla maga sabb kezű gallérosnak lerí
tüzem valamelyik kompliká,t sait. Fizetés nélkül, éhezve
24 éve 'dohánygyári rnun- keresi meg a kenyerét. Fér- ják. Mig a többiek az átlag
gépével baj van, hihetetlen
dolgoztak a hidegben. Kis- kás. Jelenleg a »TrinmpIi 3< jét hadifogságból várja haza normát 85— 90 százalékba
vors munkával hozza rend- péler járt mindenütt az élen szivarkakészitő gépnél dol- mindennap. A javító oszlá- teljesilik, addig Sörös 109e a hibát és ezzel a terme110 százalékot is csinál,
jlés zavarlalnnságát
biztoismerten Szeged egyik lf
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sitja.
iolxb első gallérosa. HuszonJ
öt
éve dolgozik a Lippai te
€€
Ménesi Júlia
Iepcn, 18 éve első "atleros
hat éve dolgozik a gyufa- (Kossuth Lajos-sugárul 4.)
Menürendszer.
Kitűnő konyha,
a kávéházban
polgári árakkáI A gattert is rekordidő alat
gyár címkéző- és összetoló- Minden esle Cily-jazzt
Tánel
Záróra reggel 4 órakor állítja be. Van, akinél m í
gépén. Megéri ve a munkafél órát is igénybe vesz,
lverseny jelentőségét, az,igen
Sörös
Ferenc 35 perc alr
.szigorú normát 20 százalékbeállítja
fürészestől. pedi
lkai lulteljesili. Többi dolgomindén darabbál külön ke"
zó társával is megértette a
bajlódnia, mert elhanyagol
eredményeképpen az ed'dig
igazgatósága értesíti a n. é, közönségét, hogy
tak, elhasználtak az nlka"
verseny jelentőségét, ennek
részek. De amit az idő
május
í-én, szombaton
az
előadásokat
kilenc géppel végzett munrontott,
azt Sörös Ferenc li
k á t ma hét géppel végzik, i
leményessége kárpótolja^
!Seleitcsökkcntés terén
is
1 forintos e g y s é g e s moziheSyárakSca! tartják!
igen szép eredményt ért el
GYERMEKKOCSIT
'^gépcsoportjával;
Süsszler

Margit
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fl Belvárosi-, Korzó- és Széchenyi mozik

,

Veszelovszty

Anlal

MAV-fütőház kazánková-

íesa. 1944 őszén a

szovjet

E l ő a d á s o k kezdete fél 5, tél 7 és fél 9 órakor

Kállaynái

A többi napokon az előadások változatlanul 4,0 és 8 órakor kezdődnek

KALVARIA-UTCA
i %a

a

C s a k

I

Szombat, 1948 május I .
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TOVÁBB TART A MELEG
Élénk iléü .délnyugati w.él, változó folíiözef, lobbié. főleg a Punáiiliilon átvonuló eső, esetleg zivatar,
meleg idő tovább tart.
M á j u s

1 - é n

n i n c s

z á r ó r a !

Ma korlát! n ideig nyitva farthat
m i n d e n vendéglő, kocsma, mulató
A Hjvaialos Lap pénteki száma közli a belügymibiszler rendeletét, amely megengedi, hogy május 1-ről
2 re virradóra mindennemű nyilvános étkező- és szóra*
kozóhelyiség, zárórára tekintet nélkül tarthasson nyitva Ez a rendelkezés vonal kőzik a szini, mozgófénykép, hangverseny és egyéb előadások, továbbá táncmulatságok és össztáncok rendezésére is.
iVAI'l U I. \
. U
Szombat, május 1.
Nemzeti Színház esle lét 8
tarakor: Idegen gyermek. Vasárnap esteiét 8 érakor: Tanner John házassága Hétfőn:
Szünet.
, Széchenyi Filmszínház fél 5,
[fél 7, fél 9: A szépség diadala.
[Vasárnap és hétfőn 4. C. 8:
l'A szerelem vádol,
Széchenyi Hiradó Mozi: Ma
jntnes előadás, vasárnap és
[hétfőn délelőtt 10 órától délpilán 3 órúis íolvtatólacos elő(adások
Belvárosi Mozi fél 5. fél 7,
ót 9- A 217-es deportált. Vaárnap 4, <>. 8- Tavaszi rclhök
UiK é 'vix Hétfőn 4 (! 8- Végre
fcgyütt
Korzó Mozi fél 5, fél 7, fél 8fCsungkiag asszonva. Vasárnap
Ms hétfőn 4, 6. 8:'t)alol a vadfnyugat.
Musctii'-,: ma zárva. VasárIna p 9-1..i 1.2-úi. hétfőn 9-től
\2-ig' nyílva
Egyetemi könyvtár: ma és
Vasárnap /árva. hétfőn nyitva
B-löi 7 óráig.
Somogyi könyvtár: ma és
Vasárnap zárva, hétfőn nyitva

Í

fihoi-matos gyógyszertárak:
Gerle-Takács• Klauzál-tér 3;
Must Frigyes: Petőfi Sámlornugárut 59; körök Márton-.
(Csongrádi-sugárul 14; Selinci Béla: Somogyitelep IX.

Gca

4S9.
— A szegedi rendörzene}kar, amely az utóbbi időben
Budapesten és a rádióban
fs nagv sikerrel szerepelt,
kuájus 17-én, pünkösd másodnapján rendezi meg negyedik hangversenyét a BclIvárosi Moziban. A hangverf€enyt, amely kiemelkedőzc,nci eseménye
Szegednek,
már most nagy érdeklődés
felőzi inog.
— önként lépett az SS-be
Onhaus Pál kunbajai földműves. aki a Volksbundnak
is tevékeny tagja volt. A
uénbiróság
Kovács-tanácsa
Ucm jogerősen ogvévi börtön búnIelésre it é11e.

Magvar

4

— A rendőrséget gyalázta.
Akasztófav irágokn ak nevezte a Sulyok-gyűlésre kivonult rendőrséget Juhász József szegedi kc^eskedősCgéd.
A gyűlésen megjelent munkások felé pedig azt kiabálta: íCsak ordítsatok, ugy se
tart ez a rendszer sokáig.«
A népbiróság különtanácsa
Kiss Dezső elnökletével 3
évi börtönre és ötévi jogvesztésre ítélte.
— Falbontás közben maga alá temette az omladék
Juhász László
vásárhelyi
gazdálkodót, aki a közkórházban sérüléseibe belehalt.
— A Honvéd Szabadégyelem előadássorozatának kerelébon május 3-án (hétfőn)
délután G órakor dr. Felkav Dénes alezredes, a honvéd ncvelőliszli tanfolyam
parancsnoka • Világgazdaság
a második világháborúulán«
cirmnel tart előadást
az
egyelem Ady-téri
előadótermében.
— A Szegedi Közüli Vaspálya Itt. igazgatósága értesíti a t. utazóközönséget,
hogv az l-es vonalon május
t-löl kezdődően az első ko»
esik Hókusról Szeged pu.
felé 5.18-kor, 5.24-kor ésG.OCkor indulnak. <5.06 után a
kocsik G percenként közlekednek. A 3-as (belvárosi temető) vonalon az utolsó kocsi a Somogyi-utcától a Bel*
városi temető felé 19.30, ilvárosi temető felé 19.30, illetve 19 45-kor, a Belvárosi
temetőtől a
Somogyi-utca
felé 19.45, illetve 20.00 órakor indul.
x Áldozást és bérmálás!
kének legszebben,
legolcsóbban iladúk Mária műtermében készülnek, Klauzál-tér 7.
x Rézüálic, Arzola, Mcritol. Dnrsiit. Agritox. Kertiről. permc'czíís'or kapható,
Nikotin eíő'cgycrtie'ő Mezöeazdákuál. Valéria-tér 4.

ami Szénbányák

Rt, szegedilerakala

Kokszbrikett, k á l y h a f ű t ő s z é n , kovácsszén
Délvidéki S z é n k e r e s k e d e l m l Részvénytársaság
Boldogasszony-sugárut 17.

Telefon : 3-35.

A TOtODJ bérmalom ~~~
május 1. alkalmából üdvözli a demokratikus
magyar dolgozókat és igéri, hogy erőteljesen küzd a 3 éves terv gyors megvalósításáért

Igya a Köbanyai

Polgári

ö í l D T C R f !

„ r u n l c n

Serfőző

barnasörkülönlegességét!
Udit, gyógyít, táplál!

r ö v i d e n Elő

A Szovjetunió felvette a
diplomáciai
kapcsolatot
Ausztráliával.
A minisztertanács rendezte az ipari munkások szakszervezeti iskoláztatását.
A szakszervezeti világszövetség! májusi kiáltványában
a béke melletti harcra hivta
fel a világ dolgozóit.
Az OTI közli, hogy a 18
százalékos társadalombiztosítási járulékot 17 százalékra szállította le a népjóléti
miniszter.
Kossá Islván
pénteken
délulán a Sportcsarnokban
átadta a kitüntetett élmunkásoknak a jelvényeket.
A református zsinat elismerte a magyar köztársaságot alkotmányával, törvényeível és intézkedéseivel.
Alcxtts és Bóka államtitkárok és Lukács György
egyetemi tanár
képviseli
Magyarországot a német egység szocialista párt berlini
kulturális kongresszusán.
A magyar-jugoszláv sakkmérkőzést a
jugoszlávok
nyerték meg 10 és fél—8 és
fél arányban.

sakloá'ék

U'szegeden

[Hallja Kucsera u r . . . mii szói
ehhez a felesége. í
^

Mindenkinek meg kell tekintenie ma délután fét 2 órai
kezdette: a SzAK-pályán lejátszódó élő sak,c mesejátékot, amely eddig még sehol
és soha nem látott eredeti ötlettel kidolgozva fogja felejthetetlenné tenni a centenáriumi év május elsejéjét Szeged dolgozót előtt. Az élő sakk
figuráit a kereskedelmi leányés Jiuiskola növendékei afakitják a Nemzeti Színház ragyogó rokokó koszlüineiben. A
szinrekerülő I.asker ésThomas
mesterjátszmát a következőkben ismertetjük- 1. d l — eG,
2. Hf3 — 15, 3. Hc3—Hf6,
4. Fg5 — Fc7, 5. F f 6 —
F:f6, 6. e4 — f:e4, 7. He4; —
b6, 8. He5 - 0-0, 9. Ed3 —
Fb7, 10. Vh5 — Ve7, 11. V:h7
+ — K:h7, 12. Hf6:tf - Kh6,
13. Heg4+ - Kg5, 14. h4f — Mondinár, veszek két ]«•
Kf4, 15. g3+ - Kf3, 16. Fe2
+ - Kg2, 17. Bh2f - Kgl, fyet a Széchenyibe, neki U
ijut az élvezetből.
18. 0-0-0- és matt.

ü Város' Gőzfürdő
Fszanosztálya
májas hó 3-án
megnyílik
Színház-Fiim-Mövészet
I ( l < v z a a t
ó s á g

x Sofőriskola
előkészít
személy- és teherautó, matorkerékpár vizsgára felelősség mellett. Müller Béla, Vár
utca 4. Főposta mellett. Telefon: G48.

Pieskó

Károly

Gollc&inm Mnftfcum. X.bér
kárpitosmester,
leti hangverseny szerdán, máDózsa György-utca '4.1
jus 5-én este 8 órakor a ZeMuzcummat szemben.
nekonzervatórium
hangvercukorxát, csokoládét legelősenytermében. Várnagy Lnios
uyösebber
hegedűestje. Közreműködik NeK.ÍRPITOZTASSON
/iiips Anna (ének) és Halász:
Kálmán (zongora). Ez a hangverseny érdekes művészi eseSzegen, Tisza L.-körút 48
ményt hoz. Ősbemutatója lesz Telrinise meg kirakatomat.
Szatmári Géza Balázs Béla verAradi-utca ül
seire irt hat dalának. A dalokat zongorán a szerző kíséri. S é r m a a í á n d é k o k
Külön jelentősége az éginek
leszállító!! olcsó árban
az is, hógy Balázs Béla; a kölGyőrffv
István
tő is megjelenik a hangversenyen. Jegyek 2 forinttól a
(BJoch
utóda)
Konzervatóriumban.
SELYMEK,
SZOVErEK,.
óra© - é k s z e r é s z n é l
Széchenyi- lér
9.
tzóm
DIVATKOLONLEGESSÉGEK >
x Rclikiüök legszebb kiNAGY VÁLASZTÉKBAN! >
Ora-^kszeriavllás!
Hrnnvbeváltási
vitelben készülnek, alakiláKLAUZAL-TÉR 8.
sokat és újrafestést vállakellékeket és illatlok. Cziner. Tisza Lajos- Kozmetikai szereket
körut 44
Magyar
drogériában
— A riíkusi általános iskoSzéchenyi-tér 17.
la "Anyák napján* délután
tavaszi! újdonságai. Nagy
5 órakor dr. Varga Mik- CUKORKA,
választékt Olcsó űr!
—
lósné tanárnő és
Nagy
Korzó Mozival szemben.
csokoláuéárut kicsinyben,
Endréná központi kiküldött
legolcsóbban:
tartja az ünnepi beszédet.
Mindenkit szeretettel vászálloda
Dózsa Györgv-utca 18. sz. R o y a l
runk,
Telefon- 4—35.
— risájiró jub'lcum. A Magyar Távirati Iroda szegedi
kirendeltségének vezetője Biró V a s v á r i
F o * o !
László elvtársunk és kollégánk
Ragyogó gycrmekfclvétcma ünnepli ujságirói működélek Gondos ninatőrmunka,
sének 25 éves jubileumát. EbÁllamosított
Napvéaőszemüvcgek nagy
bői az arkalomból a Magyar
választékban. Vasvári fotó,
Távirati Iroda, miután fcőteKígyó-utca 2.
lékél>cn több újságíró is elérte
a 25 éves fordulót. BudapesG Y U L A
ten ünnepséget rendez és ezen VILLANYSZERELÉS.
csillár, hangulatlámpa legünneplik majd a többi kolléolcsóbban
gával együtt Biró Lászlót. Magunk részéről kitűnő kollégánSzalámi
fkat színién szeretettel köszöntjük. Biró elvtárs a 25 évből
villamossági
szaküzletéés
nyolcat Szegeden töltött.
ben, Széchenyi-tér 2.
x Tavaszi és nyári clnííuidonsátok
megérkeztek. Rátkai S á n d o r
Hesifesárugyár1
szegedi papueskütönlogesFelfrissített és kibővített áru
ségek készítője.
készletem legolcsóbb áron
MAKULATURA
Kölesei-utca 3.
állnak a tisztelt vevőközönés hulladékpaplrt minden
ség rendelkezésére. Angels
cinőszalon. Széchenyi-tér 6.
mennyséigben- vásárol
x Santuntíok, lenvásznak,
C S O N K A
férfi és női szövetek, sima
papirfcldolgozó, Appor.yfés tarka empriiné selymek
bőrkereskedés,
és mosóáru újdonságok látutca 29. szám.
Mé*ey-utca 2.
hatók Joő és Hegedűs cég
Telefon- 7—25.
kirakataiban, Tisza LajosLEGJOBB ÉLELMISZÉK,
körut, Mikszáth Kálmiu-u.
csemegeáru, cukorka, vá«
sarok. Kirakatok este kivigottbaromfi és kenyér leglágítva.
olcsóbban
x Szemüveg* eeoplc k OTI,
OTBA, MABI, DÖBl tagok,
feslék
részére díjtalanul, legrövi-'
debb idő alatt elkészíti a 4?
Kárász-u. 8. Rosmann liáa.
Valéria-tér
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Szombat, 1948 utójus f .
Béke.starhos? Hallolta-e hírét
na laki) Még a csabaiak se igen
lutliák. mi az a 'larhos, pedig
psak félnap járásra van tőlük.
Egy-ketten emlékezne*, hogy
alighanem a Wenckheim •grófok) kiskirálysága terült cl
arrafelé, de hogy most mi van
ott- a kérdés válasz nélkül
marad. Mt" sem tudtuk. A muzsikának két szegedi szerei-*
tucse. dr. Szegfcy Endre professzor és kollár Pál igazgató
Csigázták fel az újságíró képteletót az ott látottakkal. Vonalra kaplunk — ameddig vasjiton menni lehet — és kilátogattunk Tarhosra.

Ahol dalolva építik a jövőt
láloqatás

a

ságol larlid Nagy Ilonka parasztleánykával. Minden eddig
mesterségesen
kitenyésztett
társadalmi korlátot ledöntöltek1
és a tarhosi miniatűr orszáK é k c s i a i - h o s a/ u j m a g y a r é m - gocskában szabad polgárok kéI r r ! é p í t i , f o r m á l j a , n e v e l i , a h o - szítik elő az ország további
gyan Fkolamóbtocrrel,
n e m - építésére a szabad kisdiákoe s s k M ^ . y a r o r s / á g o n , d e s c - kat. A szabadság mámorító atl i o i ni á s ii II E u r ó p á b a n .
moszférájában él mindenki.
Az iskolának neve kissé hosz- Boldogok,megelégedettek, hogy
BTu
tagjai lehetnek ennek a köd l r m e w állami enck és ze- zösségnek.
nei siaVránvu líceum és taMi lesz bciőlük? Elsősorban
nítóképző "11 lézel, vele kapcso- miivel! emberek. Atiagon felatos ének és zenei svakorló lüli szellemi nívót kapnak. Minfelialános iskola.«
dig arra gondoljunk, hogy az.
Alig 20 hónappal ezelőtt az összes tantárgyakat lann-iniok
(őt diplomával rendelkező je- keli, de ezenfelül megkapják
lenlegi igazgató, Gulyás Gyöngy a/ általános zenei műveltségét,
— maga is pnrasztszülőlc gyer- aminek czideig teljes hiányát
meke — addig kilincselt, amig éreztük az országban. A kivétasak meg vclhellc iskolájának teles képességűek, mert ilyen
»lapjait. A földosztásra került is bőven akad közöltük, tanári,
főúri nagybirtokból az intézet sőt művészi pályára lépnek.
megkapta a 00 lioldas park- A kö/elnrallbau letolj latolt leerdőt az összes épületekkel, li elségyizsgálat 'ftt'o sok paC7 hold küiső szántót, 9 hold
Ryümölcsöst, fl hold velcuié- ra*zlgvereknél állapitolla meg
fiyest, amelyből 5 holdat szó- a hajlamot és a képességei
Cóönlözéssel, 4 holdat bolgár miivésd pályára. ,
móddal müveinek. Ez utóbbit
tanír teljesen az iskola állította be.
Füttyös iskola
De menjünk sorjában ésnézA 117 növendék ott lakik
'*ük meg, hogyan él és munkálkodik a világnak ebben az a liceum ínternátusaiban. Ezek
Elhagyatott részében 11 tanár, az inlernatusok azonban nem
mások, mint volt gazdaság
117 növendék.
épületek és sajnos korántsem
felelnek meg a követelrnínyekSzabad f a n á r o k
nek. Maguk a gyerekek lak— szabad diák oh hatóvá lellek szűk otthonukat,
Ebben az Iskolában többet a férőhely azonban a kevésnél
ifamilnak, mint a többi líceum- is kevesebb, némelyik szobáiban és iskolákban. Az általá- ban az ágyacskVkal csak ogvnos, közismereti tantárgyakon más mellett lehetett elhelyezni.
feivfii igen nagy súlyt helyez- Ez az internátus a legnagyobb
nek a zenei oktatásra, éppen gondja és baja az intézetnek.
ízért a tarhosi — mondjuk
Jenei gimnáziumba — ,csak a
Á l l v a ettek,
leggondosabb szelektálás után
szatmán
aludtak
Merülhet he a növendék. A
Ha uniók hetenkint 36 órát járKezdetben, jlletve a kezdet
ta ak az iskolába. Ezenfelül még ke'Zficléű semfni sem volt. MegEzerféle más elfoglaltságuk is kaplak a földieket, épületeket,
an. Amikor megnyitásának tessék, induljatok el, gazdálire" a tanfeIügye 1 őségeken ké- kodjatok magatok aZzal. ami
présztől bejárta az országot, van. De nem volt semmi. Hőserek sereg özönlött Tarhosra. költeménybe illő küzdelem infeltételei szigorúságára mi dult meg a létért. Telelőben
jellemző oh,
minthogy nyilt meg az iskola. Az összes
400 jelentkező közül csak épületekben napi 10 inélermáHl 7 feleli mef a kövclelmé- zsn I üzeJőanyagra lett volna
iuirknek. Nyolcnapos felvételi szükség. Ehelyett azegész készfrtas'ga alá vetették valameny- let összlescn hat és Pélmázsa
ayit. Ma is ennyi a létszám. volt. Igy kinlódták át a hideg
Boldog az a szülő, akinek gyer- évszakot. A gyerekek szalmán
nekél Tarhoson nevelik, mert aludtaik, liosszu, kecske lábas
3 a mar tudják, hogv ember asztalok melleit állva ettek és
?st belőlük
lanullak1,1 inert szék egyáitalAbaii
nem volt. Az ískoia felA líceumnak ntóg csak két
iosztálya van, a növendéklét- szerelés nélkül állt. Valamenyp á m 48. Az általános isko- nyl tanteremre 3 tábla cselt,
pába 69-en járnak, ez 6 osz- padoknak híre' hamva, nagyHélvos. Nem is vehettek fel sokára valahonnan szereztek
I tesalt Jeles és Jöképességü nö- néhányi ócska, rozoga padot.
1
] W< üdéiket, mert az a munka,Nenr csüggedtek, sőt iiteged femit hat évestől felfelé a ta- i íidtek a Sok nélkülözésben.
»iilóknak el kelt végezni, az Most már van pad a tanterki tagosnál nagyobb
szellemi mekben, tábla is kerül min• ző'pességet igényel. És most den osztályba, a székek száma
Jön a java. Ennek a növendék- is gyarapodik. És jókedvűek,
lé i-rómnak 80 százaléka pa- tele vannak életkedvvel, virevrt- és
uiuiikasgyermek. dámsággal, aranyszívű édes
Végei hát annak az osztályelv- gyereksereg. Az egészségi álla1
ek, hogy a paraszt az pa- potuk kifogástalan. Hiznak . A
sszt és maradjon az eke- rekord egy esztendő alatt 9
tek árvánál. Igenis, hogy tele kilói Átlagosan az iskolaév
i vonnak vitalitással, tenetség- kezdetétől 3 kiló sulyjgyarapo
tjgel, minden szépre, jóra haj- dás állapi Iható meg. Persze jó
íTammW, csak kl ken emelni étvágyban nincs hiány és a
ct és megnyitni előttük az délcltód — zöldségleves, bortaddlg elzárt lehetőségeket. Nem jupörkölt krumplival, lekváros
teljes sikert aratott.
iSeiiet megbalottság nélkül irni tészta
Bírói, hogy milyen egymást Naponta négyszer kapnak a
Wzi'rető, testvéri egyetértésben növendékek étkezést és a havi
A M a kis társadalom egymás- teljes ellátásáért (lakás, fűtés,
I «s I. A demokrácia ideális meg- világítás, mosás, négyszeri ét(ósiüísa az egész iskola, kezés) senki sem fizet töb-melyben tanár, növendék, kí- bet hatvan forintnál. Aki még
*e jilő személvzet csodálatos ennyit sem bír el, az 50 fo©^zhangban él, tanil, tanul, rintot, a kevésbbé tehetős 30
dolgozik. Az egyetemi profesz- forintot fizet. Sokan teljesen
wor kisleánya a legjobb barát- ingyenes ellátásban rcs/esél-
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békéslarhosl

zenélő

iskolában

ját, ha toy bánnak vei© és
neifj kaszárnya-stílusban, mini
a régi fasiszta Iskolákban. A

gyerek a tarhosi Iskolába*
önálló, IttRgelleit, mégis ál van
már Hatva köiösséfff érz^vtef

és szeretettel imndrn ember*
vagyunk. A leUzmbaéaU társa irául.

„Uj korszak hajnalán
Akármennyire Is Jól érdR
magyarabb győrinek emberkori érve megteremti
diákoR
m boldogabb Magyarotzágol ét ebben az éaefcaeh magukat tanárok és
Tarhoson, sok minden hiány*'
Is lesz része".
Kodály zik. Így elsősorban telefon",)
ueü és vannak ösztöndijasok diákok képviselői 1» beat Ai- Furcsa, hogy a civilizált vfi.7
lágban Tarnoslg még nem jito*
is, akik a tanulók tehetség- nrik majd.
— A szövetkezetben minden- tolt telefonhuzal. Nincs postöű
alapjából fcaoiák ezt a juttaki tehetsége szerint érvénye- nincs vasút, nincs orvos. Szótást. .
sül — mondja az igazgatóhe- val aíéle kieső terület, amí*f
lyettes. A növendékékbe oltjuk lyen sajnos még elég bővert
Szakszerűség
azt, hogy a tőlünk kikerülő akad Magyarországon. IlisszükW
és
önellátás ember érezze, hogy őrá szük- hogy a demokrácia a rnullnalf
ezen a bűnein hamarosan se/
Mégis hogyan
lehetséges, sége vau a társadalomnak. A git. Es még valami kellene w
mi
gyerekcink
tudják
azt,
hogy
hogy az iskola ilyen virágzoan
tarhosláknak, előbb, mint min-/
prosperál? Azért, mert önellátó, annyira összetartoznak a terü- den
más:
egy
lobéra a ttU
lettel,
mint
kés
a
nyelével.
do ezenkívül miudeukit valami
amellyel
még
messze
vidékek*
hallatlan munkaláz és az egy- Tudják, hogy nem bérlői a re is et tudnának jutni dalaik!/
más iránti szeretet fűt át. A földnek, hanem a föld az kai, táncaikkal, népi balladáik/
havi 7000 forint államsegély övéké, »£ ő tulajdonuk és ha kai és gazdaságuKDan
podif
édeskevés lenne 150 ember elfagy valami együtt sírnak, felmérhetetlen előnyökkel jár*
ha
kedvező
a
lermés.
együtt
napi ellátására, ha nem teremMost hitvány kis lovac.sk*
tették volna meg maguknak az örvendenek)
húzza a terhet, nem Igen meu*l
életfeltételeket Amit a szánEzzel kapcsolatban megtud- nok vele semmire scin.
f
tón termelnek, kiadja részükre juk, hogy a dták önkormányzat
a kenyeret, lisztet, tésztát. Az kitűnően működ ik az tetézrt
1200 fából álló gyümölcsös ben, tagjai az országos diákMindennap:
hozamát, a szükségleten felül szövetségnek és minden őket
hangverseny
piacon értékesítik, éppenugy a érdeklő kérdésben határozotveteményeséért tcrmelvényeit tan, igazságosan állást foglalAz egyik lanteremből tiszluf
Is. A hus beszerzése körülmé- nak és véleményt nyilváníta- gyermekhangok ölik meg
*
nyes és igen nehéz, de az nak.
fület. Az ablak alá seftenke-í
élelmezési bizottság (3 diákdünk. Az V. ált. iskola énektagja van) eddig mindig bizórája. A gyerekek mimikél köKis
Juliska
ágya
tosítani tudta a szükségletet. A
zükkel gesztikulálva tanuIjáR
gondok így is nagyok, de ahol
Egyébként Kapás igazgató- az ének alapjait, amit ugy liiv*
mindenki jót és "egyet akar, helyettes a szorgalmas Cice- nak: szolmlzalás. ElképzelheiőJ
minden akadályt sikerül le- ronénk és ő vezet el fiennün- liogy milyen jó eszűek ezek
gyűrni. Le is küzdenek, pedig ket a tavaszi díszében pompázó parasztgyerekek, hogy ezt
ugyancsak be vannak fogva. 60 holdas parkba, amely szin- még tanultabb ember számár™^
Azonfelül, liogy az iskolai tan- te' álomszerűén szép. Ezer és sem könnyű ludománvos éneiéj
tárgyakat gondosan tanulják, ezer orgonabokör onlja illatát. lési módszert tanulják.
mindig énekelnek és muzsi- Egy részén a természet szaVégűi a látogatás
legnakálnak. (A népiargot cl is ne- badtéri ozfnpadol termált, ahol gyobb
következett, i
vezte a környéken >üanolós« a tarhosi diákok ballada- és taidiosi élménye
iskola röi>iön/.ölt hangmcg| ifBtlyifs* iskolának.) el nótaesljcikct rendezik. Körös- versennyel
1«?,
kel! nekik végezni az összes körül a perspektíva elbűvölő, liogv méltán bizonyította
az országon
külső munkákat. Ott vpnnak még bogár nesze sent zavarja kiitturverscnykerült
döntőjébe. A Iá
a konyhán, az ebédlőben, a meg az áhítatos csendet
gas
nagy
terembe
szólítja Guvasalásnál, szabják, varrják a
lyás
igazgató
az
ifjúságot.
LeMajd
sorra
kerül
a
vetené.pv iseleti ruhákat, szorgosvagy bel vénen. Félkört
kodnak a kertészetben és min- ményes, a konyhakert. 50 féle heltek
és amikor már énekden idénymunkálatban részt- magot ültettek' az idén. Sze- formállak
lési rendben álltak,
Oulvás
vesznek a szántóföldeken ls. retnék, ha a szekfü sikerülne, elvtársunk
>her
"Mindezt a legnagyobb szaksze- mert a szekfümaglermelés igen lyeltcsének«,a atársaságot
esztendős
rűséggel végzik, minllia nem kifizető. Egy kiló szekfümag- Mező Lacikának 8 adta
is apró e.mlierkék dolgozná- ért 7000 forintot lehet kapni. helyre kis csizm íj. legényát.sebH
nak, hanem mint a munkával Tizfélc gabonát és kapást ül- lében előkapott egy
hivatásszerűen foglalkozó szak- tettek a száptókba. A hánkuti felugrott rá és elkezdettszékelj
diliemberek. Közügyességre, szak- nemesített buzavelés már jó- gái ni. A 8 éves pöttömnyi gyekora',
harminc
centi
magas.
értelemre, gondosságra vall
az rek vezényelte mégpedig k'lttJ
inirtdetn". Még az intézet főépü- Palániák tizoz'roi várják
neon a tekintélyes létszámú
letétől a i orwrájiuUg vezélö bc- csőt és az állandó meleget. kórust.
Elragadó kedves látkötőnlal is maguk a ikákok Nemsokára meg lcsZ a minta vány volt,
amint csöpp kart
építették és tartják karban. Ez barom fi lelep és a közeljövő- jaivai hámmátraméltó
ügyes
is szakszerű pontos
munka! ben beállítják a tehenészetet.
1
dirigált. Megkérdőz.liií
Ne felejtsük c), nem felnőtt Újdonság á süjőház . Közbon ségget
diákokról van szó, hanem' na- felhivják a figyelmünket a vi- tőle-:
— Ml szercinéi,l lenni kta-1
gyobb részükben inkább ki- zesfási Kis család négv itt-taKilencen fiam?
csinyekről, akik tényleg min- nutö gyermekére.
Gondolkodás nélk
Iküi telelt- W
dig dalolva és fütyörészve lát- vannak" otthon, szegény zsel— Karmester!
ta
nak ct minden munkát. Ezen- lérparasztok gyCnnékef, négy
A7. ls tesz belőle". Nagy 6
kívül, ami szintén igen figye- eljött Tarhosra. Mindegyiknek
lemreméltó: a növendékek lét- nem jutott fekvőhely. Kis Ju- hetsé.g ez az aranyos kis Jojszámának több mint kéthar- liskán segített az anyai szív. gény.
Azután Gulyás Igazgató ál
mada leány és mégsem riad- Olt a liélvSzínen kezdetleges
nak vissza semmiféle nehezebb árvácskát lákell össze gyere- eléjük és megkezdődölt e^
testi munkától, sőt jókedvvel kének, aki azért éppen olyan olyan konceri, ami az edze
amint kritikust is lázba hozta. Ou
végeaiek el mindent. Kapás jóízűt alszik benne,
Gézia, a szintén fiatal és azok akiknek kis fehér vas- feledten. szivük .és lelkük te
ugyancsak! paraszAszármazásu ágy jutott. A vizest,ísz Kis Ju- jcs feltárásával azért énekei
igazgatóhelyettes lelkesen ma- liska máris a kiválasztottak nek igy, mert a muzsika sz
-igazgató és énekelnek azért, mert u
gyarázfcza az iskola
nevelési között van. Kollár
módszerét. Legfontosabb
a elvtárs mondta kl rá. a szen- érzik, hogy aa éleiben a le,
szebb, a r.cne. Az önfegyelme'
közösségi érzés
k'alakítása. tenciát: nagy i«ngori«la
maguknak diktálják és nem' I
F.nnelc érdedében mái' a leg- séftu
karnagv dresszurájára. Valaközelebbi hetekben megalakul
mennyinek. abs/olut
liall"
a tarhosi i'sbnla lerineíő s/.öés lökéleles, üdén ese
velke/ele, amely a gazdasági
Újjáépítés
a
lelkekben
hangja van. Az
ceyszólam'
célokon kivűi, uj lársadatni?
kórusokból tűnt ki legjobb:
fonná! alakit k) az Iskola
nöPérszo
minden
egyszerre
vendéket közölt. Enne1!: a szö- nem megy. Feldűli és elha- hogy mennyire tisztábban v:
nak aa énekléssel, az énekl
vetkezeinek a 6 éves kis ele- nyagolt állapotban vettek
mistától (kezdve a kocsison, a mindent. Lassan, szakszerűen, bennük tudatosítva van. Sor
szakácson, a konyhalányon ke- tervszerűen folyik a a újjáépí- csendült fel Bartók Bolyoi
resztül az igazgatóig, a tarhosi tés a gy ermeki lelkekben éa a gása, Tavasza, aZután Kod;
iskolához tartozók valameny- földeken egyaránt. A gyere- FelsZáhott a páva, 150. genl
nyien tagjai lesznek. A rész- kekre senki sem parancsol rá, Zsoltár, Gergely járás, Kcrén
Marcnz
jegyet nem pénzben fizetik be, ellenben igy kérdezik őket: na Szita-szita péntek,
oo annál sokkai
értékesebb gyerekek niit szólnátok ahhoz, Alkony, egész csokorra vájj
a munka. A közösségi érzésre lia ezt Kies kellene csinálni? egyszólamú népdal.
valuta
fejezi
ki " értékét: Va«y pedig: szerelnélek-c egy
így megy ez mindennap 'i
való törekvést jelenti, a szö- kis * tavat
Itt a
parkban? igy "élnek ebben a közösséf
vetkezel Hazíatéságábnn
a Hogyne adná oda a gyerek a l>en, a kollektivizmus mindéi
szivét, lelkét, két keze munká- átfogó erejével. Uf ember
bet nevei Rébéslariios, az i
Ma.*varorstag felszabadult, m
vefl demokratáit, akfk tovaT
épit'k naggyá és boltfegj^
l e g s z o l i d a b b
á r o n bűnös mull állal szétzúzott oj
szágot.
P a n k o í a l l ó l Oroszlán-utca 5. sz
Gábor Arnold *

üszeri ® csemegét 9 italárut
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Emeld meg a. kalapod.
ha parasztemberrel

találkozol

Szivattyú, kocsi, ló öt hold iuitafott földből. — A jó
gazdát m é q a faoy s e m ejti kétségbe
öt hold földet kapott a' — Mi lesz ezekkel? —
földoszlás során Simon Já- kérdezzük önkéntelenül.
— A fele termést adják,
nos ujgazda. Nem valami jó
föld — mondogatja néha,— — feleli.
Üe azért, lia az ember nagyon akarja, tud rajta terErre számítani kell
melni. ö t hold földből a j ó
—
mondja,
miközben halagazda nemcsak a családját
dunk
ismét
háza felé.
tudja eltartani, hanem még
Nemcsak a főiddel küzgyarapodni is tud.
"Az öltözékén és a gyereke denek, hanem az idővel is
arcán meglátszik, hogy nem dacolni kell nekik. Nem
megy rosszul n> sorsa. Amint mond egy zokszót sem. Még
elmondta, négy éve még az Istent se szidja, csak
csak egyszerű bérlő volt, mi- látszik rajta, hogy bántja
kor megkapta a földjét csak nagyon. Igaza van. Az anyát
Egynélnínv szerszámja volt. is bán ti a, h a meghal cseEzek a szerszámok, amint csemő fia.
Jóval elmúlt dél, mikor
kérdésünkre elmondia;nem
állottak másból, csak ásó- beérünk újra a lakásra.
ból, kapából, gereblyéből Kérdezősködünk vájjon mi
és talicskából. Kivezet ben- lesz a földdel? Vetetlenül
nünket a kertbe, örömmel marad? Felvilágosit, vagy
mutatja n szép palántákat. inkább rendro utasit benKonyíiakcrtészellel
foglal- nünket.
kozik. Nem képzelt kertész. magától jött rá, hogy
a belterjes gazdálkodás kifizetöbb. Korai zöldségféléket termet, ez a kifizető.
— Szépek a
kilátások,
A szegedi gazdasági felazt hiszem kifizeti magát,
mondja mosolygó arccal . ügyelőséghez megérkezett az
mezőgazdasági
A fészerben "levő szivaty- országos
tyu motorhoz vezet, öröm- versenyiroda részteles tájémel újságolja, hogy azt a koztatója a mezőgazdasági
feltételeiről. A
Tóid
használatából
vetle. versenyek
Tovább megyünk az istálló versenyek alapvető célkitűfelé Az istállóban egy l ó zése aföldmüvesszővctkezetek fejlesztése, továbbá a
eszik.
— Ez is a föld haszna a mennyiségi és minőségi terkocsival együtt — mulatja s melés fokozása, a belterjesvezet tovább ki a földbe. ség növelése és a munka
Mintaszerűen
megmunkált megkönnyítése. Az idén a
verseny csak a lavaszi munföldön állunk meg.
— Ez az én földem — kálatokra vonatkozik a bepuutat körül s közben kisza- takarításig, dc ezentúl októkít egy felfedett gazt a föld- ber elsejétől a következő
1 öl Alig bujt még k i a őszig rendeznek majd ilyen
földből a gaz] dc máris el- versenyeket.
|i tisztítja.
A mezőgazdasági termelési verseny elbírálása pontoKét nappai később zás alapján történik. A közújból
felkeressük
Simon ségek versenyében szerepel
versenypontonként »z őszi
Jánost Újszegeden. Az éjszaka fagyok voltak. Amint mélyszántás területe, továbkifelé megyünk az utmel- bá az a körülmény, hogy a
Iclli fákon az erősödő niíp- gazdák hány százaléka vesz
siitésbon a lefagyott leve- részt az egyéni versenyben,
lek egymásután hervadnak ezenkívül a termésátlag, az
le. Félünk Simon Jánossal állalállomány helyzete, asitalálkozni. A'ig nyitunk be lózás, a trágyázott területek
kis háza ajtaján, m á r jön is száma, a müveit területek
száma s azt is, hogy miként
felénk
fizetik a köztartozásokat,
— Na nézzék meg, mit adókat, hogyan teljesitik belett az átkozott fagy az éjt- szolgá'tatűsi kötelezettségügzaka.
ket, milyen mértékben veszA palántás ágyakhoz érve nek részt a határjárásokmegdöbbenünk. A palánták ban. Az egyéni, szabad verélen'ős részo elfagyott Ta- seny keretében Iosz szántóálunk azonban két-három földi
verseny,
amelyben
ágyban haragos zöld fagy- részt lehet venni búzával,
mentes palántákat is.
rozzsal, árpával,
zabbal,
— Ezek is a föld haszna kukoricával, borsóval, len— mutat a palántákra. Ha csével, babbal,
repcével,
nem vettem volna üveget és n aura forgóval,
kenderrel,
ékénvt. fizek is megfagy- lennel, burgonyával, dok volna.
hánnyal, cukorrépával, luKivezet uiból a földbe s cernával, lóherével, bükmegmutatja a két nappal könnyel. sárga- ós görögelőbb még az életerő'ől duz- dinnyével. A zöhbégf lék
zadó burgonvákat. Megfeke- versenyéhe számi! a papritedve a földön fekszenek a ka*. paradicsom, uborka, vöbimgcnva szárai
rös- é s fokhagyma, sárgarépa, petrezselyem, mák. káposzta. saláta termelése. A
háztartási cikkek legolcsóbb gyömül-versenybe almával,
^©szerzési forrása
szilvával, körtével, sárga-és
kajszibarackkal lehet benevezni, ezenkívül külön renAradi-utca 7. Villanyszere- deznek szőlő- és borverlés és rádiójavitás.

Seombat, 1948 május I .

— Biz az nem marad vetetlenül. mert az csak az
én szégyenem lenne!
Elmondja,
hogy
újból
Deveti, s igyekszik
minél
több üveget és gyékénytakarót venni.
—- Jövőre majd kevesebb
kárt csinál a fagy — mondja s örömmel csókolja meg
az iskolából hazajött fiát.
Elbucsuzunk és kijövünk
csendesen a kiskapun. Bandukolunk bc a városba.
Emberek s asszonvok mellett haladunk el. Nem szólnak egy szót se a fagyról.
Másr<V beszélgetnek. Egyik
ámulatból a másikba esünk
3 végű! rájövünk a közmondás igazára: Emeld meg a
kalapod h a parasztemberrel találkozol.
Förg teg Szilveszter

II fanyavüágban mérsékelt a iaiylcár
A hétfő éjjeli fagy a szersrresznye 30 százaickbaM
gedi gyümölcsösökben áltaelfagyott.
lában komoly károkat okoA tanyavilág többi részéfi
zott. Egyes helyeken majd- egyes helyeken a fagykár
nem 100 százalékos, más he- hasonló a marostőihez é»
lyeken viszont alig van alsótiszapnrlihoz, más hefagykár.
lyeken viszont hasonló fi
Újszegeden a Marostőben szatymazihoz.
és Álsótiszaparlon a kajsziA kerti terményeknél 4
barack. cseresznye, dió ésfagykár nagyon
ingadozom
őszibaracknál 10Ö százalé- Sok helyen a bab, a tök, ni
kos. alma és körténél 80— uborka teljesen elfagyott)
90 százalékos, meggynél 80 más helyeken viszont teljes
százalékos, szilvánál 40—50 épségben megmaradt.
százalékos, köszméténél 80
A Fc'ügyel őség felhívja »
—90 százalékos a fagykár.
gyümölcstermelőket,
hogyil
Ezzel szemben a tanya- ahol fagvkár volt a várha-i
világban már jóval kisebb tó termés elmaradása ellc-'
a fagykár, p\ Szalyma- nére a fáikat továbbra is(
zon alma, kört*, szttva, gondozzák, mert ezzel a jö*
mrggy
es köszniét'né* vő évi termésüket biztosit*
egyá'lfdán nincsen fagy- ják, ahol pedig a kerti ter*
kár, dc a kajsz-'bara'k menyek elfagytak, ujvetd*
109 százalékban, az őszi- sekkel legsü:gőscbbcu prójf
barack 80 száza'ékban. a lo'ják.

Sürgősen v'rsgálta e'iil a kn!'usrminiszter az tllliildi Tudnmánps intézel
működését
Itf a mezőgazdasági termelési
A szegcdi egyelem Alföldi eredményeként feliratot iit|
verseny pontos szabályzata Tudományos
Intézőiének téztek Ortulay Gyula kuli

I

g

Rádió,

csillár,

Talpainál

senyt. Az á'lallenycszlés te- igen fontos szerepe lenne luszminisztorhoz és ebbej|
rén a ló, szarvasmarha, ser- nemcsak az egyetemen, dc megállapítják, liogy
tudotés. juh. lyuk. kacsa, liba, általában az Alföld
az, a'fiildí Tiutamányoí
selyemhernyó és a méh jön mányos életének kiméiyiléIntézel nem lö'lö'lc h »
se,
a
néprajzi,
szociográSzámításba.
b ' v t á f á t és v 7C őjc ní««
fiai. de egyéb területű kukép n s m'irlazo'at a let*
lWnden községben, ahol tatások megindítása szemadalo' at i n g o M a n ' , amorf
bármilyen kisszámú jelent- pontjából is. Ezzel szemben
lyekct a magyar dcino*
kező Is van. meg kc'I alakí- ez az intézet a felszabadukrá "ia liiftoniánvpo'TrúJ
tani a községi versenybizott- lás óta semmi komoly munja. ni ni táji kutató köz*
ágot, amelynek az UFOSz, kát nem végez és többnyire
ponttól elvár.
'EKOSz, a FFöldmüvesszöö
mereven elzárkózott minden
vetkezet, az MNDSz. a ter- segítőszándék elől is.
Kérik a minisztert, h o g j
melési bizottság egy-egy kiNéhány fiatal szegedi tu- vizsgálja fc'ül az intézel
küldöttje a tagja, valamint dós ezért a Kálmány La- működését és fiatal tudo«
a gazdajegyző, néhány de- jos K ö r tagjaival és a mányos személyzet bekapi
mokratikus gazda és a köz- MEFESz szegedi csoportjá- csokisával az alföldi tudo*
ségi jegyző. E felett áll anak (az eddigi SzEISz)meg- mányos éleinek a társada>
megyei
versenybíróság, bízottjával
megtárgyalta lom széles rétegeit megmoz*
amelybe az előbbieken kí- azokat
I ogyej
a
lehetőségeket, gató központjává
vül belelarlozik a gazdasági amelyek ennek a hn'odö Erre vonatkozóan c g v t l a l
felügyelőség vezetője és aintézetnek a felélesztésére részietes tervet is csatollaji
polgármester. A legfelsőbb adódnak. A
megbeszélés a felterjesztéshez.
versenyhatóság az országos
mezőgazda«ági
termelési
iroda a íö'dwüvelésügyi minisztériumban.
A községek és szövetkezetek kőzött pontozás szerint
folyó versenyben az ót legMárcius 16-án a paraszt- ságában.
jobb megye kap dijat. Az
ifjúság
országos kongreszAz EPOSz csoportok lej}
első megyei dij 130 ezer fonagyobb feladata a mezö J
rint, a második 115 ezer, a szusán egyesi tették az edharmadik pedig 100 ezer fo- digi parasztifjusági szerve- gazdasági műnk averscnyelJ
rint. Ezeket az összegeket zeteket és megalakították az megszervezése ifjúsági vo*
természetesen
szétosztják, Egységes Paraszlifjuság Or- nalon. Ez a munka is nagy*
Szövetséget.
az jában már folyik. A fiatatólí
mégpedig a megye négy leg- szágos
már előre kiliivták egymás!
jobt> szövetkezete, illetve a EPOSz-t.
Ez az uj, országos szer- az ásatási, betakarítási egyél
n-gy legjobb község tiz legvezel hivatva van a paraszt- ni versenyekre, a lánvolfl
kiválóbb gazdája kőzött.
kalács*
if'uság kulturá'is és sport- pedig pünkösdkor
A szegcdi versenybizott- igényeinek kie'égilésérc. fej- sü'éri versenyt rendezrtckj
ság
legutóbbi
ülésén lesztésére és politikai látó- melynek első" öt hclyozetM
egyébként elhatározta, hogy körük bővilésérc. A meg- je jutalomban részesül. Ai
a mezőgazdasági verseny ke- alaku'ás óta az EPOSz versenyen kiállított k.-dáJ
retében szeptember elején nagyszegedi titkársága j ó csokat" majd a falu Tegsze*
tenyészállalvásárt és mező- munkát végzett. Szeged kör- génvebb g ermekei
kö-őtl
gazdasági kiáttitást rendez nyékén, több mint 30 helyen osztják
szét. Az EPO^zI
Ezen résztvesznek az egyéni működnek már az ifjúsági szervezetek tehát szép ésf
versenvzők. valamint Cson- szervezetek, majdnem min- szoriá'is munkát végeneki
grád, Csanád és Bácsmegye den helyi csoportnak me- s nngvhan
hozzáiáru'naÜ
legjobb gazdái.
zítlábas csapata van. Ezek maid a hároméves terv m e j
A gazdasági felügyelőség jrnuis 6-án résztvesznek az zőgazdasági
programjának!
terve szerint a tenyészállat- EPOSz mezítlábas bajnok- gyorsabb megvalósításához!
vásárt és mezőgazdasági kiállítást az iparivásárral egyidőben tartanák meg SzegeSzIT. rólkuf! s ervezefo
den a volt huszárlaktanya
a
Kultúrházban
az egyetemi
kattargórda
épületében.

Az EPOSz-han tömörül a falusi
és tanyai ifiuság

közreműködésével

DUGASZ

vasárnap

műsoros délutánt

d. m. 6 órakor

tart

Utána rodióónchca lelléplével

I á a el
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Jól fudja ön, hogy

Pirthirek
Ma iyar-juposzlAv labdarugó mérkőzés
a szegedi dolgozók sportünnepén
A jugoszláv-magyar sportba(rátsác eredményeként vasirpao érdekes nemzetközi sportIfesemény színhelye lesz a Vasutas-stadion. Az érdekes mérkőzésre a két csapat a követJhező összetételben áll ki:
i Melalac- Knezevics — Filipovics, Popovics — Csirics,
Eslvkovics,
Veldcskovics
—
Stan'iovics, Rererski, Sandies,
^futavdzsics, Beiogrlics
Szeged: Bakó — Szabó,Gyu-

ris — Zsótér, Kakuszii, Galgóezt — Halász, Ladányi, Petrik, Szokoii, Nagy. •
A bevezető műsor keretében
4 órai kezdettel játsszák le a
SzAK—Móra I. osztályú és 2
óra 15 perces kezdettel a SzAK
—Móra ifibajnoki mérkőzéseket. A Szeged vezetősége ezuton is felhívja a rendezők
figyelmét, hogy 1 órai kezdetfel jelenjenek meg a stadionban.

Rangadó az Ady-lércn:
Teljes forduló lesz a kerü®eti
labdarugóbajnokságokért
(vasárnap Szegeden. A SzAK—
iMóra-találkozón kívül még két
il. osztályú bajnoki kerül lejátszásra, mindkettő délután.
Az Adv-lércn rangadó jellegű
» Honvéd—Rákóczi találkozó,
de jelentős a Szabadság-téri
SzATF-KAG bajnoki is. Teljes fordulót játszanak a II.
osztályban és az ifibajnokságiban is. 'Sporttelepeink részletes
Imisora a következő:
Szabadság-tér- 3.30: SzATE
i—SzMTE
ifibajnoki,
5.30SzATE-KAC 1. osztályú bajRoki.
Ady-tér- 5: Honvéd—Rákóczi
fi, osztályú bajnoki.
Cserepessor- 8.30: IIusos—
(Barátság. 10.30- Móra—Szikra
fii. oszlálvu bajrfoki.
Újszeged • 9.30 MKUMTE—
foslás II oszláiyu bajnoki.
Pá Ifi-pálya: l('): SzFIE-Rálóczi ifibajnoki.
Stadion: «.): Barátság—MK
UMTE ifibajnoki.
Hódmezővásárhelyen játszák
Jö a HTVE—Postás I. és a
JHTVE—Tisza ifibajnoldt, Maitón az MMTE-SzEAC I. és
»z MMTE— MVSE ifibajnakit,
IBattonván a BTK—MKUMTE
fi. osztályú bajnokit. Alsóközponton a Tisza, Városianyán a
fiionvéd, Dorozsmán a SzATE,
Bszentivánon a SzFIE, Szőrcjtoen a József Altila játszik a
i l . osztályú bajnokságért. Do-

rozsmán játszik le még ezenkívül a DKMTE—HMTE ifibajnokit.
. Kosárlabda
A szegedi Postás női NB
Il-es csapata vasárnap déli 12
órakor játsza le soron következő bajnoxi mérkőzését a budapesti KASE együttesévei. A
találkozó favoritja a szegedi
együttes.
A SzEAC allé likai versenye
Az idei első komoly atlétikai megmozdulás
színhelye
lesz vasai-nap délelőtt 10 órakor az Ady Endre-téri sporttelep. Itt rendezi mpg a SzEAC
idénynyitó atlétikai versenyét,
amelyen rajthoz állnak a szegedieken kivüi a gyulai, makói, békéscsabai, békési felnőit és ifjúsági atléták.
Vivás
i
Ugyancsak vasárnap rendezi meg a SzEAC vivószakosztálya férfi tőr csapat és
egyéni versenyét a rókusi tornacsarnokban. A küzdelemben
— mint azt n beérkezett nevezések mutatják — Délkerület
valamennyi egyesülete indul.
SPORTKSKDVÜ. Ifj. Vctrédi
János, a Móraváros tehetséges
tabdarugójálékosa
vasárnap
déli féi 1 órakor tartja esküvőjét Horváth Katalinnal a
fogadalmi székesegyházban.
Haladás—MATEOSii IsO (0:0)

Tudománvos ! < K í * v Y e k e f , l ( e n y v f á r a h a f v á s á r o l
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k ö v e s b ő l ! , K c f t c s e v - t i f c a 1.

rádiót 6—9 havi részletre
villaycsillárt,
viilanyberendezést,
villanykészüléket
üzemmotorokat, szerelési
anyagot és izzólámpát a
legolcsóbb árban

Móravárosi lalujárók május
2-án reggel féi 8 órakor gyülekező a mórautcat pártház
előtt. Lengyedíápomára megyünk.
A Magyar Dolgozók Pártja
Belváros II. összes pártbizalmijai 3-án, hétfőn délután fél szerezheti be. Kárász-u. 13
eTIefon 4—59.
7 órakor Aradi vértanuk-tere
3. szám (volt Gizella-tér) alatt
fegyelmi terhe mellett fontos IPAROSELOADAS
ügyben jelenjenek meg.
1948. május 4-én (kedd"

Rosnernél

Sznhszeroezefi

Hireh

Pilfaiwék'sasszoiiv

Kedvezményes jegyek kiA Bőripari Munkások Szakzárólag az Ipartestületben
szervezete május 3-án, hétfőn
kaphatók.
délután fél 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti szék- FAGYLALTOZZUNK a
házban.
Felhívjuk az összes kisipart,
kisüzemi, kereskedelmi és mafiá n alkalmazotti
dolgozókat,
hogy a május 1-i felvonulásra
készítményei a régi köza szakszervezeti székház előtt
ismert minőségben.
(Kálvária-utca 10) fél 9 órára
jelenjenek meg.
Szakmaközi
Bizottság.
Paplanokat

PAPP
cukrászdában

Hivaialo*

Közlemények

Pdilfltfoik-

tgrmelbk
figyelem!

Május hó 6-áu 11 ómkor
Röszkén a Kultúrházban
a paprikatermelők nagygyűlést
tartanak, mely
gyűlésen J6c< k Lajos ke
resk. é.s szóvetkezetügy;
államtitkár ur is résztvesz, ezért kívánatos volna, hogy az ügy fontosságára való tekintettel az
összes szegedi és szegedvidéki
paprikatermelők
feltétlenül megjelenjenek.
Szíves intézkedését kérjük és vagyunk
A gyűlés utáni közebódre
jelentkezni lehet a röszkei
kulturház iccésénél május
4-én déli 12 óráig.
Tisztelettel

Szegedi paprikatermeifik
* s Kikészítik
Beváltó Sztivetkezet

legszebb kivitelben készdiek peheliyei, gyapjúval F i g y e . c i n :
Mindenféle
és vattával töltve.

Nemes

Mihály

Vásári hirdetmény. Szeged
thj. városban 1948 május 8-án
paplanos, Oroszlán- és
és 9-én országos vásár lesz.
Ke lemen-utca sarok.
(8-án sertés-, juh-, kecske-,
9-én állat- és kirakodó vásár.)
Vészmcnlcs helyről szabályszerű marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Minden
sertésről, juhról és kecskéről
külön-külön marhalevelet kelt
kiállítani. Iparosok és kereskedők Iparigazolványaikat hozzák magukkal, mert a vásár
alkalmával a hatósági közeg
GŐZHENGER ES
kívánságára azt felmutatni kötelesek. Közlőm az érdekelt
PAPRIKAMALMA
állattartókkal, hogy a vásárra
csakis a vérvételen kedvező Szeged, Qéilbáb-u ca 67.
eredménnyel átesett és követTELEFON: 442.
kezményesen szabad marhaievélkezelés alá eső egypatás Árpavámőrlést is vállal.
állatok (ló, szamár, öszvér)
hajthatók fel. Dr. Toldi sk.,
t. tanácsnok.
SZEGEDI ES SZEGEDVÍDEKI
Hirdetmény. A 163.127/1948. KISKERESKEDŐK MEGF. M. sz. remielet alapján kö- BÍZHATÓ BESZERZÉS"!
telezem az egész város terü- FORRÁSA
I
letén minden 3 hónapos kort PETERNELLY JÓZSEF utófia
elért cb tulajdonosát, hogy
ebét (ebeit) veszettség ellen a
Hirdetményeken
feltüntetett
időpontokban és helyeken oltassák be. Ugyanis aki veszett- BAJCSY-ZSILINSZKY U. |
ség ellen be nem oltott ebet
tart, kihágást követ el, elzá- HUSZONNÉGY SZÁM.
rással, illetőleg pénzbirsággal
büntettetik, be nem oltott ebe A 100 ÉVES
/ebei) pedig ki fognak Irtatni.
Dr. Anlalffy György h. polgármester.
J á n o s céq
Hirdetmény. Közlöm az érMagyarország legjobb hírdekeltekkel, hogy a városi köznevű órásüzeme. Szeged,
legelőkre az állatok kiváltását
Horváth Miháíy-utca 9.
a fogyasztási adóhivatal május
3-án, 4-én, 5-én és 6-án fogja
a belterületen, a rókusi, algyői és a Rudolf-téri vámházaknál. a külterületen pedig
vegytisztitő.
a közigazgatást hatóságoknál
Bajcsy-Zsilinszky-U. 20.
meaeiteni

FflLUDI
Testvérek

CSORlfi GYULA

lakatosmunkát, >
autógénheggesztést,
vágást,
rendelésre szakszerűen készít és javil. Kész tűzhelyeket raktáron tart.

Agécsi Ferenc

lakatosmester. Dobó-U. 62b.>
SZEMÜVEG

Optsfónál

OTI-OTBA szállító.
"V
Szeged, Kárász-utca 16,

Baréth

Vidra-utca 7.
Villanvvasalól most vegyen
63.90-ért részletre is.
Épületüvegezést
lést vállatok

Qhappon
Szent

és gitt

Géza
istván-téi* '4.

TAVASZI DRAPP ANTILOP
CIPÓK

Angélánál!

Széchenyi-tér.

BEVÁLT, becserél, órát, ékszert legelőnyösebben. Javil
sok felelősséggel

Miithoflernét

Széchenyi-tér 9.
NAPVÉDÖÜVEGET,
'
szemüveget, fotó amatőrr/
munkát

Wéhortfit

közlemények cát másnál tárolja. Nem kell
bejelenteni a gazdálkodó saSzechenyt-tér 6
Kckorirakészlelek zár alá vé- játtermésü, vagy háztartási,
gazdasági
szükségletére
vásálele és bejelentése. A háztarrolt kukoricáját. Ha azonban
tási szükségleteket meghaladó nála
FUTBALLABDAT
i
niás tulajdonát képező
kukoricamennyiségek hn tósági kukorica
van, azt köteles bejeBár alá vannak heiyezvc. A lenteni. Gyiijtőkereskedő a beBár alá vétel nem vonatkozik a jelentési
VÁSÁROLJON
' »
kötelezettségükkel
gazdálkodó sajátlerinésü kuko- kapcsolatban azonnal vegyék
KÍGYÓ-UTCA 4.
ricájára és a MOSzK áltm meg- fel az érintkezést a MOSzK
vásárolt kukoricára. A zár alá kirendeltséggel. A bejelentést
fcsft kukoricával tulajdonosa elmulasztó személyek ellen a
Bem rendelkezhet s ezen küko- legszigorúbb büntetési eljárást
Hcát a MOSzK kirendel tségeí- kell folyamatba tenni.
EGY jókarban levő
feliér
Bek május 8-i.g akár szabad,
A Termény és Áruértékesítő gyermek sportkocsi és egy jeakár vételi jegy ellenében kötöd forgalomban el lehet adni. Szövetkezet és Kiss Géza sze- ges eladó. Vidra-utca 3, bádogyüi tőkere Skedők ter- gosmühely.
Minden természetes és jogi gedi
BÚTORGYÁR,
Személy, valamint gyüjtőkeres- ménygyüilői megbízatása meg- ELCSERÉLNÉM 2 szobás, olcsóbérü lakásomat belvárosi
fcedő, akinek
tulajdonában szűnt. Polgármester.
KARÁSZ-UTCA 11., ©n.
hasonlóért, esetleg egyszobás
Vagy birtokában május 9-bnapkomfortosért. Cim a kiadóán zár alá eső kukoricája van, Ü z l e t e d e t á t h e l y e z t e m
i ban.
y
őtcíes ezen mennyiséget má.HAZASULANDOK figyelmébe!
Szeged, Felsőllszapart 38,1
jus 12-ig az Országos Közellátropikál, kovelkó, vászon,
tási Hivatalhoz (V/l. ü. o. Bp.,
sz. alá
Uj. Tóth András I Férjhezimennének tisztviselőbéléseik:
nagy
választékban
Telefon- 3—85.
nők, gazdálkodók leányai, özV., Széchenyi-rakpart 6) aján- szesznagykereskedő. 96 százaekos
LÉVAI UTÓDA
vegyasszonyok
ingatlannal.
IsÁLDOZAS1 KÉPEK;
lott levélben bejelenteni, melyFINOM SZESZ kicsinyben,
mcncedést létrehoz
Fortuna,
Bek tartalmaznia kell a bejenagyban kanha'ó
RuDkai fotönél
P
á
l
f
i
G
á
b
o
r
Kölcsey-utca
10.
lentést tevő nevét, lakását, ku1
KARASZ-UTCA I3.<
MelegkutnáL
RöRKABATOK, motorosmellékoricamennyiségét és tárolási
nvclk,
börnadrágok
mérték
után
beiyét, ha nem az ő tulajdona,
készülnek Csordás bőrruhaké• tulajdonos nevét és lakcimét.
szilőmestcrnél, Szt. Miklós-u.
A kukorica feldolgozásával fog7. (Felsővárosi templom mövasüzleto várja ONT jól
vásárolja
lalkozó iparos (üzem) külön
Zsák-, zsineg; gazdasági
gött.)
felszerelt RAKTARAVAL.
köteles feltüntetni az enge- Káilay Odőn (Hid)-utca 6. sz. RÖRKABATOK alakítása, javíkötélára szükségletüket leg
Mikszáth Kálmán-utca 1.
dély keltének és számának
tása, pubilása, vízhatlan fesTelefon: 541.
eiünvösebben szerezhetik be
körlése mettett a feldolgozásra
tékkel készül Csordás bőrrutsgedéiyezett kukoricamennyi« 60 éve fennálló
hakésritőmestemél, Szt. Mikséget. Bérhizlaló a beállított híres, kényelmes, értékes
lós-utca 7. (Felsővárosi temp- Értesítem vevőimet, hogy baKáilay
Ödön
(Hid)-n.
1.
romfihús-szükségletét
vasársertések számat, súlyát és a
lom mögött.)
nap reggel kiszolgálom.
szükséges
kukoricamennyisé- Fagylalt-, süleménykülöulcgcsFtSZEUÜZLFTBERENDEZÉS
get A bejelentésre kötelezett ségék
cégnél TakaréktAr n. tja.
eladó lakással, köves uton,
szemelj bejelentését akkor is
DeimlAI
1500
forintért.
Szent
Istvánköteles megtenni, na a kukoriMikszáth Kálmán-utca 1.
Széchenyi Mód mellett. tér 10., kocsma.
ftözetlátáai

Brausweffer

RetthüH, börrndqf,

Szecsody Imre
Kertész
Sándor

I

Vidra "Utca 3.

Kalap iáit
Szarvasnál

Fia

Lippai Imre
és Fiai á
Gtizfiirész Rt;

Közérdekű szövet

!

Orleí Györgv

Dóczi fB efágy

Ungár

Fo'Sák Sámuel

EXKS^

34
Verseny
bu tor raktár

W

Der
1

rmnrusxc, itrtö taap.

OftLMAÜV AlíOKSífltO

10

kerékpár

Kclcmen-utca 11. szám alatt
(Posta mellett), ahol minden
igényt kielégítő és legolcsóbb
árban bútorok nagy választékban kaphatók.

KAKUSZI

évé a közönség szolgálatában

Seges&áry

drogéria

Csipey
Árpád

Kárász-utca 6. T.r 6-87.

Friss

60 éve legszebb, legjobb,
' legotcsóbbi — K/t-n. 8. mUaszlalos.
Javítások jótállássajt
Bútor-üzem KossuUí D. 8. B.

-r

KRER RUDOLF

erabómester. Késrit hon-)

Urtezabó. KJgyó-tL 1.

utas

Vajda Bokor

mész

Alapitési é v Í881.

óltönyö!
vállatok.

UFÓT A
kenőcsét
a
Mezőgazdáknál Féavvédösícplft
'drogériában szerezze bc.
D*rma*ában
Valéria-lér
4. ez.
Kárász-utcav12.
vás;íro'jon. Károtvi-tt. 211.

a 3 éves terv sikeréért dolgozunk
0römmeí

üdvözöljük

szegedi

napilapját

az egységes

munkáspárt

i _ r i. u . *

Délmagyarországot
A M A G Y A R K E N D E R - , L E N - és 1UTAIPAR DOLGOZÓI

APOLO cipőgyár

dolgozói

f • fZ
ü d v ö z l i k
M

1

••

az egységes munkáspárt
szegődi

napilapját

0 szegedi papíikakikészitők, kereskedők és Beváltó
Örömmel

üdvözlik

a dolgozók közö$ napilapját
a

Délmagyarországot
t
és

0

a szegedi

t

* ° * f

n

paprika

k

a

3

é v e s

j ó hírnevének

l e r v

s i k e r é é r i

emelésére.

DfiL M A G Y A R 0 R S Z A G

Szombat, 1948 május f .

Tabár

Péter

tropical, b d i é s á r u nagy választékban
Közérdekű 'érliszöret 14o széles 57'SO

KAIUSZ-UTCA 3.
Szövet-.
selyemkftlönle. gességek.
'

r

Béla

Szövet, selyem, mosóáru
raktára
TISZA LAJOS-KORUT 51.

LYIDi K l DOLGOZÓK
kedvenc bevásárlási heImg a 3 éves terv szolgálatában

Délvidéki

Áruház

•

v Tex tükerc skedők.
.Tisza Lajos-körut és Mikszáth Kálmán-utca sarok.

ÖLLflNDO

gumigyár

BÚTOR

KíALLITAS

VASAR

UNGARIA TERASZA

ASZTALOSMESTEREK

M E G N Y Í L T

U U b U N I b b - l t H 11.

flAKRITOZOTT
forduljon

a d o l g o z ó k n a g y ü n n e p é t Szeged dolgozóival. A 3éves terv sikeréért d o l g o z n a k

Vass Jenő és Társai

baby és gyermekkötöttáru üzeme
P u l c - u t c a

Ruru- és l i k ő r g v á r , borpincészet. S z e n e d , Á r p á d t é r 4 - 5 . T e l e f o n : 8-90. — A m á r k ö z i s m e r t t é v á l t
p r í m a l i k ő r ö k , v a l ó d i kisüsti és különlegességi pálinkák, elsőrendű fajborok állandó nagy raktára.

3.

agyar
Általános
Gyufa ipar

Szegedi
Kenderfonógyár Rt.

Haraszihy Géza

'KERESKEDÉSE
Bajcsy-Zsilinszky-u. 22.
Telefon- 7 - 4 3

Textiláruk

Alapítva:
1883.
körút 3.
Telefon: 346, 646.

Londoni

SZŰCS
SÁNDOR

bizalommal

kárpilosmcsierhez, Kállay ödüit-uica 2.
FESTEKHK,
IHSZTOGATASI ANYAGOK,
NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK,
fcüSZAKl
CIKKEK

KADAR
Harisnyat

papíráru

szeoedí gyártelepe

Szeged, Aradi-utca 8. sz.
Telefon: 5 - ' 8 .

I

BÉLA
hötö
üzeme
Szent Miklós-utca 14.
tenisz-zokni,

hol&afix.

Csór Bélánál

Baqi

János

Szegedi
papucsok
ajándékba

Karácsonyitól

Í

SZEMBEN.

HALKüLGNI FGESSÉGEK, F L E C H E N I
Május t-én ebéd 5 loriatéri I
D R E H E R S ö R C S A P O N ! «—» E b é d rendelés.
LAKATOS BÉLA ÉS Z E N E K A R A MUZSIKAI.'
0*vet en jöjjön
Uj könyveim
nézze ét.
erkeztek a
Rendkívül olcsó áron!

Bönaészdébe

antiquárium

Dózsa GySrgy-u. 2. ( Kultúrpalotánál>
Könyveket legmagasabb áron veszek

A Délmagyarországi Cipőgyár dolgozói

Kerékpárok, motorkerékpárok szakszem javitasa

ü d v ö z l i k
a doigozék
szegedi p o l i t i k a i n a p i l a p j á t a

T u r u l műszaki vállalat, gróf Klebe'sberg-tér 3

Dél ma

és gyermek kész felsőruhák szaküzlete
Nagy Jcnfl-ulca 4.

Mérték

utáni

d i v a t s z a b ó ság

Wagner F . D . és Fia

F

e

s

l

áiíamosiioli

üzlet

p

a

r

v

á

l

l

a

i

a

t

Dolgozók Újjáépítési

Szövetkezet

nvilí árusítási Üzlete Valéria-tér 6.

J ó

Üzemek dolgozóinak részletfizetési kedvezmény.

áruval, figyelmes
kiszolgolássai
m i i s részt veszünk a kereskedők m n n k a versenyén. M i n d e n t egy h e l y e n v á s á r o l h a t

FIIIöp

F l o l

H a a s
é s
gyári áruház
S z e g e d , S z é c h e n y i - t é r 15.
T e l . 2-G7.
d o l g o z ó i t
Tekintse meg kirak taiokaL
.

d o l g o z ó i

S z e g e d

l

Május 3-án nyílik meg a

^ Z Z Z ^ T ^ .

Stühmer

ő

sikeréért!

Cégt. Csányi Mihály
B a j c s i Z s i l i n s z k y - u . 22.
Készít elsőrendű kivitelben szobafestést, cimfestest, mázolást, butorfényezést

Telefon : 6 81.

Az

gyarországot

Együtt d o l g o z u n k a h á r o m é v e s terv

Nagy Jenő
'Csekonics)utca 5 szám.

Csunyi
A m á l
villám szerelési
vállalata
és rádió szaküzlete,
Szeged. Bajesv-Zs. (Fe
kelesas)-utca 22.
Telefon 8—58.

Molnár halászcsárda

ÚJSZEGEDEN A LÁDAGYARRAL
A FÜZESEKBEN.

G r ü n w a I d-f é I e

Harisnya, női fehérnemű
különleqessógek nagy v á lasztékban. K i g y ó - u . 3. sz.

I

MEGNYÍLT!

üzeme

Somogyinál Női és leányka felöltők, férfi, fiu
Aradl-ufca 7.
háztartási, bazirés rövidárunagvkereskedés,
Vatérln-lér 2.

1-2*.

Dreher

a Délmagyarországot

BÚTORÉRT

Süveph
Dezső

SZEGED.TELEFON

A dolgozók üoneoén
Újszegeden fs togyassza a
sörgyár sörkülönlegességeit l

\

TOotíern b ö l c s ö m ,
ftnvvtár
es Veps/aion K>jo-u. 1.
Nagy
válasz lék
márkás
festményeiden, előnyős fizetési feltélelekkel.

BUTORCSüRNOKR

nurnuirc Tto u SZEIIDRE,,YI GEZfl Es wrsbi

Ebéd, vacsora. Polgári árak. Zene Viráay-Rácxdao
Kis Hungaria-Espresso egész nap nyílva. I00"/o babkávé

zománrozás, gumi és alkatrész
ffREBITSCIl
LAJOS műszerész
Klauzál-tér 5, udvarban.

r

dolgozunk!

Kovács Gyula

Joó
és Hegedűs

vállalat

Sporthorgász
cikkek.
Autófelszcrelési
cikkek.
Különféle
olajok
és zsírok.

tt Szegedi L e n i ü ^ u í e s ra»par dolgozói
üdvözlik az egységes munkáspárt lapjátegyfift ünneplik 1 1 1 ó . J 1 1 S l ^ é í ,

-íiyaház

javéi is,

műszaki

Elemét

dOlQOZÓÍ

i.ajos-kórul
KÖTÖTTÁRU 42 sz.
Zirci István
Takaréktár-utca 2.

vartóép

Bruckner

szolgálatában

erővel

titívözö

kedves üzletfelein * ei

39.

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
Kereskedelmi és Iparbank

im^ **

Kercho r,

teljes

Dobó

H

Tisza Lajos-körut

évest t e r v

3

Tisza I Lajos-körut
Z L E T E 48.
}OOL G O Z o K
K E I) V I N C

lis/.
(E1Y1CKI

A munka ünnepén

Lévai utóda Pálfi Gábor

Í B V S Z
gyorsárugyüjtő
csoraagforgalma pontos,
vegye
igénybe
'Fodor Ö d ö n é s T s a .
Baj sy-Zsil.nszfcy u. 17.,
Telefon- 7—55

Kovács

11

köszöntik

D É I• MM G V * « " W N Z 4 (i

t *

Ujszegedi

Gőz-íűresz *t<% Ladagyár

do^ozói üdvözlik a dolgozók egységlapját a

Délmagyarországot

Rádió
ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:

adó. 22.25: Mindenki muzsikája. 22.25: Esti zene.
BUDAPEST II. 10.00—13.00:
Ünnepi muzsika. 17.00: Ötórai
tea 1S.00: Magyar múzsa. —
18.80: ZenekarTmüvek. 2000
Színes szőttes. 21.15: Táncmuzsika. 22.13: OpcncrészldLek és hangszcrnóiófc.

tACinbnl. Ju te
18.20: é.enuirv uait*m*ofc —
19. IQ- * Z « * 6 trn* — a t o m
szó májusban*. 20 30 Kőava*
sxeaile. 21.15 rtncznm .TAHI
líamarsmuatttka

BUDAPEST I. 5.30- Hajnali i.
»1
6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli
Hétt*.
torna 7.00- Műsorismertetés.
9.55- Áttelepítési kormánybizBUÜAPESl I. 7.20: K m *
tosság
közleményei.
10.00:
gfetf sefM 8.00: Háztartási t * .
Vasárnap, májas 8.
Hirek 12.00: Harangszó, hínác*adó. 8.15 Heti zenés ka*
f l r ' u * 1 tM kezdvo a S/ojJrdi Állami Nemzet! Színház
rek. 14 00: Hirek. 15.15: Rá- , BUDAPEST I . 7.00: Reg- lendártnm. 0 00- Délelőtti m«*
minden esti előadása fél 8 érakor kezdődik.
dióiskola: 15.55: Műsorismer- geli zene. 8.00: Hírek, müaor- zsBca 12.15: (Asztali rauxsd*
tetés. 17.00: Hirek. 20.00: Hi- ismertelés. 8.20: Magyar kar- ka*. 13.00 Victor Hugó és 0
A * m « « 4 f A i l a a i ' Wamxatl S t l n f i i v heti m f l s o r a : rek, sporthírek. 20.20: flirek müvek. — 8.30: RereesényiJ szerzőt jog. 13.15 »Népek ze*
és krónika oroszul. 22.00: Hí- László orgonál. 9.00: Katolikus1 néje*. 14.10- Oroszok a ma*
Szombaton. május I. fél 8-kor: At idegen gyermek. L). Sz. rek Mit hallunk holnap? 0.10 vallásos félóra. 9.30: Evangé- gyár szabadságharcról. 14.20!
Hirek és krónika franciául likus vallásos félóra. 10.00: Mindenki muzsikája 16.00-kori
Vasárnap, 2-án este f&i 8-kor: Taeoer Jahn házassága,
0 20: Hírek és krónika angolul Református istentisztelet a Kalandozások a zenetörténet*
RérletsiöneL
ben. 16.40- Petőfi kora. 17.10
Hétfő, május 3., festő fél 8. S#«net.
\
BUDAPEST I I . 18: -Hírek. Kálvin-téri templomból. 11.00 A Hadifogoly Hiradó rádióközKépek,
szobrok,
rajzok.
11.15:
Kedd, május 4., este fél 8: Ptllang'ókfí.assieiiy.
21: Ilirck.
A Magyar Rádió virginátia. — leményci. 17.15: Az elmuil
iparos-előadás.
12.20: »Negyedóra az Arany hónap története. 18.00: U j
Szombat, málna 1.
Szerda, május
este tét 8: láfeten <vermek. K. M. béri.
műfaj nyomában. 18.45: Szi*
BUDAPEST I . 6.30- Zötés Angyalbant. 12.35: Szomszéd- küldi szívnek sziveseu. 19.30]'
Csütörtök, 6-án csto fél 8:
Giano- SrhtecM.május 1-i éöresrtő. 8.00: Ili- néjték kórusai. 13.00: A rea- A Falu Hangja. 20.30- Ma*
D. I. 18.
rck, műsorismertetés. 8.20: A dingi fegyház halladája. 13.20: gyar muzsika*. 21.30 Hannái
Péntek, május 7„ esi© fél 8: «ian»i SetiicchL
Vásárbelyi-kórus
hangleme- Tabányl Mihály jazzogyütte- Hiradó, 21.55: OLLmpini lurM. I.
Szombat, május 8., este fél 8: Idegen gyermek. D. I í . 17. zei. 8.30: Ünnepi magyar or- se. 14.10- Ünnepi liangícme- adó. 22.25: Magyar nóták. —
gpnazene. 9.00: Az I. honvéd zek. 15.00: Nagy elbeszélők. 22.50: A Vöröskereszt közlő*
-tárnap. máj. 0., este fél 8: Glann* Sehrrhi. Lappéira.
kerületi fúvószenekar játszák. 15.20: Orosz Júlia énekel. — ményei. 22.55- A Hndifogoljl
Bérlctszünet.
vasárnapi
10.10: Helyszíni közvetítés a 15.45- illés Béta
Hiradó rádióközlcményci. —*
Hösök-teréről. 12.15: Hangle- krónikája. 16.00: Magyar Nó- 23 00- Prágai szinh'.z. 23.20:
mez. 12.30: Munkás ének- és ták. 17.10: Magyar Pnrnasz- Hanglemeze*. 0.30: Hirek esz*
•zenekar. 13.15: A
Magyar srus. 18.00: Ünnepi tevelek. jierantó nyelven.
zenekar játszik. 14.10: 18.20- Labdarugómérkőaés. —
Május 1., este fél 8-kor:
Idegen g vermek.
(Filléres Swiug
Költök májusa. 14.30: Könnyű 18.55: A Falu Itangja. 20.30:
BUDAPEST I I . 17.00: Ot*
üelyérak.)
zene. 15.30: Nóarády Sándor • Zengő zene — színes szó má- órai tea. 18.00- Hidy Márt*
Május 2., esle féJ. ,S órakor:
Tanner John házassága,
május 1-i krónikája.
15.45: jusban*. 21.00: A Rádió hang- hegedűt, .Szécst Klára mélyi*
Magvar tánczene. 16.00: Egy ja. 21.10: Sporteredmények. hegedűn játszik. 18.35- Könyi
\v '
Vr^a
•*
rádiócsalád élete. 16.15: Gyer- 21,20- Hanglemezek. 21.40: Rá- nyü dallamok. — 19.00: Női'
mekrádió. 16.45: Május 1-i dtóankét. 22.30- .Mozart mü- szemmci — nőt fűlnek. 19.30:
Csütörtök, május 0., esle fél 8: Ci.tnn nt SehiccUi, vigopera.
Csárdajolcnet balett. D.1.18. hangképel. 17.10: .Hídverőik*. vek*. 23.00: Mészáros Gyula Hanglemez. 19.45: Közellátási
18.00- 1848. évben. 18.50: A jazzégyüttese".
Kérjük a bérleteket 3-án
negyedóra. 20.00: A
Falu
Dolgozók Rádiószinháza: >A
délig átvenni.
BÜÖAPEST II. 9.00-13.00: Hangja. 20.15- Szalónzcne. —*.
munka
dicsérete*.
20.30:
Az
Szombat, május
este fóil 8: Idegen gyermek. Vígjáték;.
20.30- A Rádió szabadegye.leiÁllamrendőrség .József Attilat- Vasárnapi muzsika. 10.00-tőt mé. 21.15: Mi történik a vilájJ*:
1). II. 17.
11.00-ig: Fejtörő séta ZcneEnokés
Zcnccgyütteséjjek
Kérjük a bérleteket 5i-én
gazdaságban. 21.30: Tánrzem*t
műsora. 21.00: Május 1-i hír- potámiábnn. 17.00: Ötórai tea. 22.30- Kamaramuzsika.
V [
" délig átvenni.
18.00: Labdarugómérkőzés. —
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VÁSAR01-.I4>N Arkynó Barnko- NYÁRI férfi- (közép) női (tds
télyt l;ap*»
MAGÁNOS
férfi kvártélyt
ka"*'
OKTATÁS
nyi Rózsi cégtői seprőkötő- alakra), leánykaruhák 3—6
tsz-u. littó
hat, koszttal Is. Tavasz
üzem, kefeáru- és Mztartási évesig eladók. Kölcsey-u. 10., KATONA Lásirlóné gyorsíró l. 8.
fl
cikkek nagykereskedésétől. Ap- földszint.
i
és gépiróiskoiájáhan, Ivölcscy- VÁSÁRLÁS előtt tekintse meg
ponvi-utca 25.
EGY nyolchónapos süldő fel-utca 10., május 5-én uj tanfo- olcsó májusi kirakatomat. Itctef
ALIG használt mély gjentíek- adó. Kormányos-utca 15a.
lyamok kezoődneí. Főig. sz. ke illatszertár, Refonnátu.s pa*
kocsi eladó.
Megtekinthető BELVÁROSI temető legszebb 23.38/1944—45.
lota. Metegforrűskutnál.
9-11-ig. Tímár-utca 9b.
helyén családi sírbolt eladó. NÉMET levelcziéat,
vizsgára HLTOKÁLÁKITÁS.
féijvc?ősj
AIÉHTÉKUTAN cipőt szép ki- Üresen azonnal átvehető. Cim előkészitést, tanítás? szaktu- legolcsóbban
Katona
Vinojí
vileiben rendeljen Vas Szil- a kiadóban.
dással vállat perfekt. Jelige: asztalosmesternél, Margit-u. S,f
veszter cipészmeslcmél, Tisza JÓKARBAN lévő keskeny ke- .Német*.
»IIIDFöI borozó és söröző*-*,
I.ajos-körut 46.
réklávu féltonnás
teherautót ANGOL nyelvtanítást
válla- ben friss esapolásu májusi sow
ÚJSZEGED Bclhlcn-ir. 17 sz. vennék. Cim a kiadóban.
lok .Robinson* jeligére, szc- rök! Rorkbnérés! Ilid-u. 4. K
ház, ugyanott egy kajak ; s el- MODERN ebédlő sürgősen felgéuysorsu egyetemi hallgató. U.1VONALU fűzőket. I'ürdőril»j
adó.
adó. Dr. Ventila Sándor, Fel- FRANCIA, német nyelv tanítá- liákat, gyógyh a sk ö tőket ol*.
KOTTÁK, hegedű,
zongora, hő-utca 10b.
sát vállalom. .Főiskolás* jeü- csón és kitűnő kivitelben káf*j
énekre fillérekért eladók kedd- UJ és használt márkás kerék- gérfe a kiadóba.
szit: Steiner, Kölcsey-u. 12.
*
m
ArifK-VÉTlt.
g től. Deák Fcrcnc-U. 25a. Sa- párok 1 üzzománcozások, javí- DR. ERNYEI Jenő ny. gimn. BÚTOROK javítását és átal
roképület, Wesset—Lovas.
II AÉOS/.OBABl TOKOK Icgol- :>FOBD« 2 t. gépkocsi 1 t. tások és hecgcsztések legol- nyelvtanár angoi, Latin, francia kltását olcsón vállalja Gönt
Sáti műszerésznél, és német ny»»lv tanítását vál- asztalos, "Kölcsey-ulca 8.
csóbban a készítőnél Spitzer után futóval eladó Szeged, Ti- csóbban
lalja. Kálmán-utea 7., ítdsz. 1 KÖTÉST hozott foná 11)01 UjjSándor asztalosmesternél kap- sza Lajos-köret 20a. Veres ga- Szent István-tér 6.
vállalok, géphiniíést.
mono*
MEGRI'/ÁSRóL el«1ó, egy üve- délelőtt.
hatók. Margit-utca 12.
rago.
íramlnmZést
legsael>l)en
készáB
gezett
üzleti
fal,
szőrmézödeszJOKAKBAN lévő háló- és
Margit kéjüanunka, Kigvó-u. 8;
L AKÁS"
konyhabútor feladó. Csongrádl- CSÓNAK 1 párcvozős, két pa- kák. sZabóasztat, réhaállviíny, © I
AKKl MÉVroHTOITÉS. auMN
lánkos eladó.
Megtekinthető kisebli és nagyobb ruhaakaszsugárut 5., I. emelet.
IiözománcozáA
tók. Éroijklődnt lehet Müller ELCSERÉLNÉM móravárost 2 génheggeszlés.
OLCSÓSÁG a >Mega*-ban 1 1.Takács csónakházban.
hor 7 forint, 1 poliári sör 1.40. LÁMPÁT, villanyvasat, i-ozs<»t, Erzsi feézimunkaüziet, Károlji- szobás, földszintes, jószágtar- Bóta műszerész. Szent György;
mindenféle vil I anyfcl szeretésa utca 1.
tássat, lakásom. Érd.: Jlajnal- tér sarok.
1 korsó sör 2.30.
cikket Barátit Józscrtől, Vid- NAGYMÉRETŰ
EI.SORF.NOÜ munka, szolii
teljesen uj utca 16., emelet.
TŰZIFA akác, cser, lölgy 'és ra-u. 7.
gyalupad olcsón feladó. Érdek- SZÉP szolxi-kon >h'.i, speízfes árak, pontos kiszolgálás, Kó!
bükk hatános 25.10, tuskó BENZIN KAN NA, 20 literes lődni Sajfct-ulca 12. Megtekint- magasföhlszinti utcai lakásom' sZabóinestcniel Vidra-u. 6.
26.90. Juliász fatelep, Vadász- Marínon vasárnap estig kapha- lictő Gsuka-utca 15. alatt.
elcserélném' 3—4 szobásért. — ÜZLETHELYISÉG kiadó a l * *
aira 7.. telefon: 137.
tó Párisi-körűt 38a.
Kálvária-utca városban, forgalmas jeligé
FIGYELEM! Tolnai Lfexiton 20 Megtekinthető;
VESZEK szépirodalmi, tudo- BÉLYEGEKET Veszek, eladok. kötetben és • Műveltség* 5 kö- 34., hétfőtől.
napszemuve _
i -FOTÓKÓPIA.
mányos, ifjúsági
köuyvckct, Falus bólyogkereskfedo, a foga- tetben, Dante kiadás, olcsón
szmnüvegjA3 M«l»í* niodchn
(akásoníat fényképezőgép,
.szótárakat Gl f ü n w a 1 rf- dalmi temploinmal
szemben, eladó. Alsótiszapart 29.
elcserélném Újszegeden hidfő, vitás. Liemíiann, Kelemcn-j"
tóle köuyvfceresikedés, Dózsa- Iskola-n. 29.
12. az
TELJESEN jó állapotban lévő
György-ulca 2., a Kultúrpalo- EGY uj lntz fél letekkel, szép 43-as vadászibaifcancs jutányo- Tiszapart, Szíéietysor köreyé- ÓCSKA kalapját :ie dobja
K
C
T
I
szobásra.
Gvertyámos-u.
L
tánál.
gyümötcsösscf eladó. Ujsöm'o- sán feladó. Var-utca 5., főId
Menca kalapos ujáfesti e s f o M
6. szám., III. enf. 2.
AIGNERTELEF, Ersekujvári-U. gyi-telep 58. u. 1239.
szint jobb.
'
i I
mázza.
Dugonics-tér 2. T#J
ELEGÁNSAN
ixjrcndeztett
kü4. szánni ház sürgősen eladó. IÍAJLITOTT ha rm as szfe'krény
gj-en pröbarendetést.
.
AUTÓ
másféj.
tonnás
'ős
fegy
lönbcjáratu
Imlorozott
szoba
Érdeklődni ugyanott és a do- dtófáböt. sürgősen olcsón elGUMIBÉLYEGZŐT.
iiyomtáM
hánygyár I portán.adó. Hajós cukrászdia, Boldog-, 110 Vattos 1 lóerős villany- azonnal kiadó. Botdogasszony- ványokat készít a MetropoS*J
motor Igen olcsón eladó. Festő sugárut 15., I. em'. 2.
OLCSÓSÁG a i Megac-bau I L assZony-sugárut.
nyomda. Polgár-u. 24.
^
bor 7 forint, t poltí® söC 1.40, MODERN női ós férfi fodrász- utca -3.
KÜI.ONBEJÁRATU bútorozott
1 korsó sör 2.30.
berendezés — bútorzattal és J Ó K A R B A N lévő gyfertnek szoba, fürdőszobahaszná tattal
DÉLMAGYARORSZAG
sportkocsi feladó. Tömörkény- kiadó. Vadász-utca 8., II. 2.
KIS teherautó, csukott, rend- gépekkei cgvi'Ut — és
egy
... politikai napilap.
kívüli okok miatt 2500 forint ZETKA (Cscli
gyártmányú) utca 2c., II. 8.
SZÉP egyszoba-konyhás laJretetós swei-kiosztő: 'N
jófajta kásért adok liázmestcri lakást.
készpénzért eladó. Petőfi S.- 250-CP, teljesen j ó állnpotbnn SAJÁT ' tenyészetből
DR.
ANTALFFY GYOUGYtj
fejöskecskék,
1—3
évtesig,
elsugúrut 1.
levő, ,-ikár oldalkocsit iscttnró,
.Sürgős 5* jeligére.
Felelős kiadó:
ANTIK szekrényt, viLágoa szi- szép, komoly kivitelű motorke- adók. Újszeged^ Szent Itozál- HÁROMSZOBÁS lakást kere'
DR. ZOLD SÁNDOR V
ntii vennék. Ajánlatot »AnUk* rékpár, más vállalkozás miatt, utca 9.
sek, költséget téritek. .Májusjeligévet a kiadóhivatalba ké- áron fiiul, sürgősen eladó. FÉADó kéltoEuís "teherautó, 1 ra 2* jelige.
>
-w
rek.
lleigedüs
Hódmezővásárhely.
Táncsics tonnás pótkocsival,
belváros 2
a an«».xt
;
. /. v
I HISS libahús és tyúkhús .va- Mifiátv (ezelőtt Bethlen István) üvegház, Kossuth T.ajos-sug. 9. ELCSERÉLNÉM
UJ 8 személyt biró csónak, szoba komfortos lakásom szin- Szerkesztőség: Jókat-uica AZ
sárnap ts kmmátó i 5 foriut utca Í9.
!•
motor alá Is alkalmas, eladó. tén belvárosi komfortos pgy- Felclősszerkcszlől telefon: 4 9 *
kg-ja. Feucrné, Valéria-tér.
bosásért .Egy szoba* jelige,. Szerkesztőségi telefon: 103, '
RENAULT 2 tonnás tehergép- SZÉP sötétkék 8-10 évesnek Boszorkányszigeti "révész.
kocsi, kitűnő ól kapóiban ol- fiuruha eladó. Arva-utcat 2?. GENERÁLJAVITOTT .Tempó*
klj.ÓNFÉITK
Nyomdai szerkesztőségi lelcícsÉ
csón eladó. Solti garagc, IGíi- I j ó állapotl>an Lévő mély gyer- jó gumikkal olcsó árért sürgőeste 8-tól: 673.
\P
'nickkocsi olcsón eladó.- ítor- sen eladó. Megtekinthető Kis- POLOSKAIRTÁST
vária-utca 9,
ciángázzal
teleken Sisak Gyula autósze- és garanciával végez a Gián- Kiadóhivatal: Kárás»-utca &
FXAUóK hencser, konyiiakre- niánvos-utca 11.
vállalat. Apponyi-utca 21.
denc, asztal, tűzhely, ' szek- RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK, villany- relőnél.
Telefon: 325
V
anyagból
divatos BIUKAGYAPJUT, zsírosat is,
rény. gyermebágy, üvegek stb. szerelések legjobban és legol- HOZOTT
csóbban
Szcmmáry
AndprnáJ,
nyári cipőket készítek! Kob- fonásra vállalunk.
Fonógyár, a Hírlapkiadó Kft. nyomai
Margit-utca 3., földszint 3.
KossuUí Laios-sugárut 10,
rizsa cipész, Yác-ulca 1.
E.-vezető: KONC7 LÁSZLÓ
Cserepessac 9., 8—2-ig.
gg
IWIlAI.Kózás
q
GYAKORLATTAL biró, jómegjelenésü kiszolgálónő elhelyezkedne tvánnilyen
szakmába,
csetteg gyermek mellé. Jelige:
^Szorgalmai*.
BEJÁRÓNŐI dóJotőttrc felveszek
Jelen Ikezés
vasárnap
9— 12-tg. Kossuth-utca 15b.
BETEG MELLÉ, vagy magányos háztartását
vállalnám,
•szerény fjzelés jelige.
JóLFÖZO mindenest hosszú
bizonyítvánnyal felveszek Dó- ,a Gvörgv-ü. 7. I. cm, 4. JeI -nIkezés 1—3 között.

w:

