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A magyar demokrácia türelmének is van határai
A kormány megvédi a klerikális terrortól a lelekezetl Iskolák
pedagógusait — A bakonykuil plébános komoly munkakört k a p
a kultuszminisztériumban — A kőtelező bitoktatás rendszere
változatlanul megmarad

Mégis harc
lesz a magyai* demokrácia
és a Mindszenthy éltal reprezentált katolikus reakciós
csoport között — erre enged
következtetni a prímás tegnapi
pűszlorlevele — A sorozatos
provokációk után, '.amelyek
közöi a l>akonyku ti plébános
esete csak az utolsó bekoronázása volt fi körök demokráciaellenes levékenVkedésónek. a kormány joggal mondhatnánk kötelességszerűen — programjába vette
az egyháza iskolák kérdéséinek megoldását
A csütörtöki pártiözl értekezlet határozata alapján
miniszteriális bizottság alakult az egyházi iskolák problémájának megoldására é j
olyan intézkedések életbeléptetésére. amelyek egvszersmindenkorra ' lehetetlenné
teszik, liogy bárkit ebben
az országban demokratikus
magatartása miatt terrorizáljanak vagy üldözzenek Megengedhetetlen
gyengeség
volna országunk legnagyobb
pártjától és a dolgozók "nagy
többségét reprezentáló kormánytói. ha továbbra is tűrné
a provokációkat

Ortutay Gyula bejelentette
a felekezeti iskolák
államosítását
Budapest, május 15. Ortutay Gyula kultuszminiszter szombaton délben fogadta a sajtó
képviselőit,
akik előtt a kővetkező nyilatkozatot olvasta fel:
A pénteki minisztertanács
bizottságot küldött ki, melynek vezetésével engem bízott meg, hogy az egyházakkal megegyezésre jusson
az egyház és az állam kérdéseiben s köztük oly fontos kérdésben, mint amilyen
a magyar iskolaügy demokratikus egységesítése, államosítása. Szükségesnek tartom már a tárgyalások kezdeti időszakában bizonyos
tények ismertetését, minthogy
gátat kívánok vetni annak
a felelőtlen rémhírterjesztésnek,
megfélemlítést
hadjáratnak, valóságos lelkit terrornak, amely már
az Iskolaügy elvi felvetését is félremagyarázza

házak, a vallásszabadság ellen.
Megemlítette « miniszter
a
bakonykuÜ
plébános,
Szittyái Dénes esetét, aldt
ídemokratikusi magatartása
miatt kiközösítéssel bélyegeztek meg. A magyar közvéleményből ez az eset a
legélesebb ellenhatást Váltotta kt. Közölte, hogy

nyegetés fegyveréhez azokkal a felekezeti Iskolákban
t a nitő pedagógusokkal szemben, akik még annyira sem
politizálnak, mint Siáttyai
Dénes, akik afl első bátortalan lépéseket teszik eLpmi
érdekeik megvédésére s ezért
részt vesznek a pedagógus
szakszervezet szakmai gyűlésein, Meg kell mondanom,
hogy
a köztársaság kormányának, a magyar demokrácia türelmének is van határa.

az üldözött Szittyái Dénest felkérte, jelentkezzék
nála, mert komoly munkakört kíván számára biztosítani a vezetése alatt
álló minisztériumban.
Ma már ott tartunk, hogy
Ugyanez az álláspontom — a felekezeti Iskolák pedamondotta a miniszter — a gógusainak ezreit fenyegeSzent Imre tanoncotthonból tik azzal, hogy megbélyegeltávolított Igazgató eseté- zik. kiközösítik őket, sőt álben is. Ha valaki azt remél- lásuktól is megfosztják. Mate volna, hogy a Szittyái gam és kormányom nevében
Dénest ért megbélyegzés el- megnyugtathatok mindenkit,
s rigóiéit "Aet mafad és a hogy
a magyar állam megvédi
nemzet egységes felháboromindazokat, akiket bárdása más belátásra birja a
honnan induló terror telkatolikus egyház egyes veki nyugialmuktól, kenyezetőit, sajnos
csalódott
rüktől való megfosztással
Ujabban tömegesen
nyúlfenyeget.
nak kiközösítéssel való fe-

Mindszenlliy bíborosnak és
reakciós tanácsadóinak nem
és azt a benyomást akarja
volt elég a kormány vezető
tagjainak jóakaratú figyel- kelteni, mintha az állam
meztetése. Türelmes, tartóz- hadjáratra készülne az egykodó magatartásukat a 'gyen»»1 •;
geség jelének vélték. LegA
fenyegeíődzö
egyházi
körök
túlbecsülik
alábbis erre vall a prímás
legújabb kórlevele, amelyhatalmukat
ben leplezetlenül telki terrorral fenyegetödzik arra az
tának tekinti a magyar isAzok aZ egyházi körök,
szabad emberek nevelhetCselre, ha* az egyházi iskokolaügy egységes, demoamelyek a függő viszonyban
nek.
lákat ájlamositjaik.
kratikus rendezését.
lévő pedagógusokat a lelki- Nekem mint kultuszminiszAz egyházi iskolák államoMég
az iskolaügy egységes
ismereti
szabadság
lábbal
sításul "pedig az egész ország
ternek még külön kötelessékívánja. Ortutay Gyula val- tiprásával, kiközösítéssel és gem felfigyelni az összes pe- rendezésével, az államosífenyegetik, dagógusok, tehát a feleke- tás mérvével kapcsolatban
lás- és közoktatásügyi mi- állásvesztéssel
niszter, a kiküldött minisz- hatalmukat túlértékelik. A zeti tanitók ós tanárok se- sem részemről, sem a miteriális bizottság elnöke az függőség nem jelent kiszolnisztérium részéről illetéfegész magyar dolgozó nép, gáltatottságot is, amig sza- gélykérésére is, akik ugy kö- kes nyilatkozat nem1 hanga demokratikus pártok es bad demokratikus állam sza- vetelik és ugy várják a fele- zott el, mégis a rémhírterkezeti iskolák államosítását,
a szakszervezetek nevében U
beszélt, amikor kijelentett©, bad polgárairól van szó. Ve- mint a megváltást és szaba- jesztés és megtévesztés hulhogy a magyar közoktatás- gye tudomásul minden fele- dulást Intézményes megol- lámai öntik el közvéleméünket. Éppen ezért ffitükügy" minőségének emelés© az kezeti tanító és tanár, aki dást kell keresnünk, mintáltamositástól függ. A vallás kétségektől gyötörve, szükőe hogy a pedagógus társadá$esnek tartom, hogy néoktatását nz álinmf iskolák- kenyerének elvesztésétől félhány elvi megjegyzést teban a kormány nem szán- ve, gondolkozik azon, részt lom Jelentékeny részének gyek. A magyar közoktatásdékozik megtiltani vagy kor- vehet-e akármiféle demo» legsúlyosabb sérelmeiről és ügy egységesítését állami vea magyar iskolaügy elmaralátozni. A vnHös szabadsászóra dottságának megszüntetésé- zetés alatt a közművelődés
gát a magyar demokrácia biz- kratikus gyűlésen,
nyithatja-e száját saját ér* ről van szó.
minőségének emelése, a matosítja. de nem tűrheti, liogy
gyar demokrácia érdeke kőa vallás és az egyház védő- dpkeinek védelmében — ha
fala mögött felvonuljanak a
bármiféle kára származnék
A bftltaszfcoraiány felada- telezően előírja.
demokrácia cs haladás ellen- demokratikus magatartása
ségei) Nem leheti ezt akkor miatt, akkor —•
sem. sőt annál inkább nem
Kivétet nélkül
átveszik
, teheti lia ezek olyan patrófelelősségem
tudatában
; Húsokra hivatkoznak, mint
kőtelezően
kijelenteni, a felekezeti
iskolák
pedagógusait
az amerikai imperializmus.
hogy minden tekintetben
Ita Mjtulszenlliy és barátai
Aa államosítással egy idő- lyozottan megismétlem:
számíthat segítségünkre.
Ugy gondolják, "hogy legyen
ben kijelenthetem: az öszkivétel nélkül á t v e t t ü k
harc, hát összecsapunk. De
— Meg fogjuk védeni és szes felekezeti iskolai peáHaml státuszba a fekSce1
tudniok keli, hogy ebben a
haladéktalanul állami alka - dagógust kivétel nélkül álzeti
iskolák pedagógusait,
harcban nemcsak" a magyar
mazásba vesszük, olyan aldolgozók és a többi egyhá- kalmazásba, amelynek er- lami státuszba vesszük á t Az iskolaügy egységes renAkik azzal áskálódnak, hogy dezésével egyidőben általázak, de a katolikus magyarok jelentős többsége is a kölcsi és anyagi feltételei lé- a felekezeti iskolák tanitóí nos pedagógus státuszrendenyegesen jobbak előző hely- ó l tanári karának kisebb- zést fogunk végrehajtani A
demokrácia színeiben Lép a
Csatatérre.
| |zeténél, Meggyőződésem sze- nagyobb részét eltávolítják státuszrendezós alatt a fizerint
az iskolákból,
valamilyen tésemelés mértéke megbünf, l ,
szabad emberekét
csak jogcímen, azoknak hangsu- teti majd azt a hátrányos

S

helyzetet, amelyben nevelőtársadalmunk a maga nagy
munkáját végzi. A magyail
falvak újjáépítésének a legméltóbb feladattal, az iskolák újjáépítésével kell kezdődnie. Meg kívánom szüntetni a tankönyvnélküli tanítás felekezeti iskoláinkai
sajtó elmaradott állapotot.
Gondoskodunk
arról,
hogy az uj magyar lönköny*
vek egyrésze ingyen jussod
a rászorulók kezébe. Azon
felé ,a jóhiszeműek felé, akitf
attól tartanak, hogy az álla«j
mosilás egyben a lúlokiaMU||
megszüntetését is jelentenáp
nyomatékosan közlöm, hogy'
ez az állítás a demokráciái
ellenségeinek kitalálása.
)
Az
iskolaügy
egységei
rendezése s az iskolák államosítása idán is a kötelező hitoktatás rendszer
re változatlanul
mcgm»r
rad
A pünkösdi ünnepek utáqk
az egyházakkal
meginduld
tárgyalásokra a békés meg-*
egyezés reményében készülök. Ez a reménység nny«,
nyival is indokoltabb, mivel,
a protestáns egyházak hivatalos határozatai erre a leg-'
teljesebb alapot
nyujtjákJ
Okom van hinni, hogy a ró-1
mai katolikus hivők demokratikus zöme
ugyancsak;
megértéssel és reménykedéssel várja, hogy a kérdési
a kölcsönös megértés és cn-'
gedékenység
szellemében!
megoldjuk. A legnagyobb!
megértést fogjuk tanusitauR
aítörténelmi tradícióval ren-7
delkező szerzetesi iskolát*
kollégiumok felekezeti jellé*
gének 'megőrzésére vonatkert1
zóan. Megteszünk mindcnU
hogy a megegyezés a b é k *
és a megértés" szellemébe!*
kölcsönös
engedékenység
alapján jöjjön létre.
11a ellenállásba ütközünk!
ha 3 ciki terrorral és télre*
vezető Izgatással próbát?
ják megtéveszteni népiln*
ket, (ha harcot kezdenek 0
magyar demokrácia és a!>
Ifjúság alapvető érdekeU
jogai ellen, akkor termői
i szelesen azt Is tapaszlaS
ni fogják, hogy a dcniM
krácianak nemcsak lüreH
me, hanem eltökéltsége Ijj]
van./
Én azonban meg vagyoi
győződve róla, hogy — 1
csak a demokráciától füg
— akkor ezt a kérdést
békésen, sokat
szenvedetf
magyar népünk felemelkag
désére és felvirágoztatásán
fogjuk megoldani.
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Budapestről jelentik: a leientik: a junius 11—21. napjain megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásár rendezőségének sikerült a viué*i látogatók részére mindama £-. dvezménveket megszerezni és biztosítani, amelyeket a háború
előtti vásári átogatók élveztek. Féláru utazás vasúinkon és
hajókon, kedvezményes jegyek a MaFIRT és a Sarló mozikban, — 40 nagy moziban — valamint a
színházakban,
félaru hajóklrándulásn lehetőség a ielső Dunára és keuvezményes jegy budapesti sétahajózásra. E rengeteg kedvezmény Igénybevételére Vásáifeaiolvánv jogosit. A VásárIgazolványok már országszerte kaphatók: ezer városban és
községben a vásár tb. képviseletéinél, valamint az IBUSz.
menetjegyiroda vidéki fiókjainál és kirendeltségeinél. Bárki szerezhet magának ilyen vásárigazolványt, amellyel féldron Budapestre junius ll-től 21-lg onnan vissza pedig
Junius ll-től 27-ig lehet utazni.

téli iskolák felállításával az laúómüvészet szolgálatában •
íi.
analfabétizmust megszüntetjük. népnevelésnek egyn fontos estSseged erdőterületének nagy- Időbeli tervet dolgozunk iu U- köze lesz. Zenészeknek, fesJfcsrél kiirtották. Tervszerű er- kolatennek, épületei és taní- tőknek, szobrászoknak, színéMőgazdá I kottással Veti ezt a M- tói lakások építésére. A lehe- sze knet egyáránI ennek a célInyt pótolni, ©gyiéwzt a szük- tőség szerint biztosi tani kell nak az éraekében keit közreaóges famennyiség Mztositásá- a szegénysorsuak számára az működniük. A Nemzeti Szinfea. másrészt az éghajlatiIngyenes
vitanszerellátást az ház művészeinek szoros kap•oonvok szempontjából Is van ösztöndíjrendszer kiépítésével csolatot kell klépitenlök a nép
Innék je'entősége.
keli lehetőséget adni a tehet- széles rétegeivel, ezért előadáNagyszered egyes területein séges gyermekek továbbtanu- sok rendezését tartjuk szükHagy számban vannak olya- lására. A népi kollégiumok- ségesnek az üzemekben, falRow. akik n fótdreforin során nak mindén támogatást tovább vaiban és tanyai heiveken ls.
pem részesülhettek főldjutla- is bizto<dtanunk kell, de a dol- A különböző "népi, ázeml és
lásban. de. ugyanakkor vannak gozók Iskolája hálózatának ki- szakszervezeti kulturcsoporloMrtokok. amelyek egyes nagy bővítésével lehetővé tesszük a kat a Dolgozók Kulturális Szöbérlük kezén vannak. Ezeket középiskolai és fölszólal kép- vetségének keretein belül egyé s
™,érkt
arámba kell venni s ezeken a zettség megszerzését azok szá- séges Irányítás alá helyezzük í M u f a ' u r a
helyeken
klshaszonbérl ókból mára. akik ezt munkaidő után és azokat műsorral és a mű- minden mennyiségben vásárol
és földmunkásokból bérlőszö- óhajtják megszerezni
vészi munka megfelelő irányívelkozeleket kell alakitani.
Nagyszegeoen, amelynek la- tásával kell támogatni.
A mezőgazdasági termeté- kossága nagyi észt földműveA tömegsport kifejlesztése Apponyi Albert-utea 29. szám
tünk e kérdésével foglalkozó sekből áll, elsőrendű feladat
lervek részletes kidolgozása a mezőgazdasági szakoktatás terén Nagyszegeden már eddig
Is szép eredményeket értünk Vágott b a r o m f i ,
tecn nagyjelentőségű lesz, a megszervezése.
P A P R i K A K V TELE
el A további eredmények elSzeged és környéki mezőgaz- A PFDAGAGUSOK
Szeged, Te!ebi-u. 1.
érése szempontjából tervet dol- l i b a h á j ,
daság átalakítása szempontjáTeiefan: 7-28.
ból: ami természetesen nem szakszerű és demokratikus to- gozunk k t amelybe beletartoaprólék legjobb, legképzelhető el a földmüvesszö- vábbképzését Szegeden, ahol zik ui sportpályák, tornaterolcsóbban
telkezctek fokozottabb támo- tankerületi főigazigalóság van, mek építése és rendbehozása
K é r f e n
atásn és a termelésbe való biztosítanunk keli. A termé- Is.
sállilása nélkül. Szükséges- szettudományos oktatás beve- DESZKEN CS SZORLGLN
pek tartjuk egy-két minta föld- zetésének az' Iskolákban segédKárász-u. 8. Rosmann-Iiáz
ftiüvessziövetkezetnek a lélesj-kezet tud nyújtani a szegedi idegen nemzetiségek is élnek,
Vasárnap egész nap nyit.-a.
lését területünkön, hogy gya- egyetem ls. Fontosnak tartjuk, ezek számára az anyanyelvükoriali példáját lássa paraszt- hogy az oktatás kérdéseibe, kön való oktatást biztosi tanunk
kézmosószappani
ságunk a szövetkezeti gazdál- az ő közvetlen beleszólása nél- keli. <jé azonkívül lehelövé
kodás előnyeinek. EzenUvül kül. a szülők és társadalmi kell tenni, hogy a határon tul
Darabja l ^ O Ft
JeszáJJiloll olcsó árban
ínég egy fontos feladat áll egyesületek belefolyhassanak élő testvéreinkkel a kulíurérintkezéa
éa
csere
mind
naelőliünk, mégpedig a terüle- a nevelés Irányításába és ellengrobb mértékben lehetővé válMINDEN ÉLEI. Ml SZERÉT,
tünkön lévő szikes talajoknak őrzésébe.
* feljavítása, ezzel lehetővé
vágoll baromíil, (legkisebb
órás, ékszerésznél,
A tudományos kutatást őszválik a vetésterület és a lege- sze keli hangolnunk as elmérészekben is), jegyes áruit
A nagy szegedi pártszervezet
Szédienyi-iér ». szám.
lők növelése.
pünkösdre
leti munxa biztosítása mellett c fenmízioft azempontok alapOra-, ékszerjavitás!
a gyakorlati kérdések megol- ján hozzáfogott programjának
Aranybeváltás!
A SZOCIÁLPOLITIKÁI
ü
n g á r
elkészítéséhez és végrehajtádásával. A szegedifelírnaés
életmiszercsarnokban
legsához.
de
természetesen
ehhez
feladatok megoldása terén Szé- talajviszonyok fJgvelemí*'vétejobbal, legolcsóbban. Szilpei! nem maradt le az ország lével tervet kell kidolgozni, pártunk minden tagjának, pártvalekvár 7.20.
többi részétől, bizonyos szern- melyek azok a növények, ame- szervezeteink vezetőségeinek,
ponlltái előrehaladt," azonban lyek legnagyobb eredménnyel a népnek támogatása szükséb
u
f
o
r
r
a
k
t
á
r
hiég e lércn Is rengeteg tenni- termeszthetők vidékünkön. A ges Ennek a programnak a
valónk van. A feladatok első szegedi egyelem tanárainak megvalósítása nagymértékben Kelemen-ntca 11. szám alotl
sorába lartozUr. hogy az OTI közreműködése ezen a téren megkönnyifS
munkásságunk, (Posta mellett), ahol minden
helyt intézményét olyan szerv- jelentős eredményeket boffiat, parasztságunk éa értelmiségünk! kényt fciclé^Ilő és legolcsóbb s z á m o l ó g é p e !
vé fejlesszük, amelyben minhelyzetét uj életfeltételeket •árban bútorok nagy válaszden egyes biztosítottal a A MŰVÉSZI MUNKA
teremt meg. Éppen ezért most tékban kaphatók.
legmagasabb áron vásárolok
leg ondosahban
foglalkoz- terén legelsősorban a Nemzeti az egyesítő konferencia után
irodagép vállalat,
nak. mindenfajta közömbösség- Színháznak van igen nagy sze- mlndnvájan a régi lelkesedésnek
a dolgozókkal szem- repe. A szinház vezetődnek köz- sel. megnővefcedett öntudattal
ben ei kell túnnl, s az Mőt remüködésével Jó műsortervet | vállaljufc a nagyszered! pártmdautaios,
fabló bürokratizmusnak min- keli kidolgozni, amely a ha- program végrehajtását.
Széchenyi-Lér 7., T.: 6 11.
den maradványát W kell Irtani.
Butor-üzcm Kossuth L'. s. 5.
A hatékonyabb gyógykezelés
biztosítása céljából szükségesFigyelem!
nek tartjuk az orvosok és a
személyzet létszámának emeMindenféle lakatosmunkát,
léséi. Ugyanakkor
azonban
AUtógénheggeszlést, vá-gást,
cukor*át, csokoládét legelőgondoskodni kívánunk arról f«
rendelésre szakszerűen kényösebben
a szakszervezetek és üzemi Mselt és javít. Kész tűzheeoltsáaok ulján, hogy n biztolyeket raktáron tart.
a
Belvárost
Moziban
sítottaknak a kör érdeked I
Agócsi Forenc
sérlő visszaélését meps-únlesSzegen. Tisza L -körül <8.
»űk. Az intézmény felett az
lakatosmester. Dobó-u. 62b.
ellenőrzést hatékonnyá kíván- Megnyílt
juk tenni, az önkormányzat és
OLCSON VÁSÁROLJON
FINOMSZESZ, RUM, LIKöR,
• szakszervezet utján.
levélpapírt, Írószert, diPÁLINKA kicsinyben és
vatlapot
Fagylalt
50lill.-tSI.»ii<emémy90
HII.-IŐI.MpreSSB
kiesi
1*20
Szükségesnek tartjuk az ornagyban
vosi rende'ők hálózatának to- Klauzál-tér 1 .
vábbi k éplíését a nagyüzemeklff. T ó i h
Andráft
Széchenyi-tér 6.
ben és ezzel az OTI belső szolszesznagykereskedő, SzeÉleinek,
hivatalok
dolgozóirészére
a
Nehézipari
Közhálalának
tehermentesítését.
ged,
Vlara-utca
8.
(Törekednünk kell az anya- és pont olrsó kerékpárokat azálllt heti 22 Frf részletre.
Felvilágosítást nyújt a NIK fömeghiiottja:
Csecsemővédelmi Intézmények
további fejlesztésére, a nap
D T J G i S Z
SZEGF.nVIDÉKI MCSZAKI SZÖVETKEZET
kőzi otthonok hálózatát, külö
VILLAMOSSÁGA
Szeged,
Kárász-utca
5.
»z.
Telefon:
2—68.
bősen a nvári napközi otthono
két falun !>ővltcnünk keli. Sze Megrendelést felvesznek a fenti szövetkezetbe tömörült flrict:Károívlu.3 f C S f p f I S í t Ü
rádiók, csillárok nagy vágeden és k árnyékén a krónikti összes szpgedi és körrnyékbeli 'kerékpármüszerészek é*
lasztékban. Szerelés, javísan jelentkező tüdőbaj, lováb
tás
N i k o t i n !
kereskedők.

Csonka

Bamter
do?gozó
László

Fodoffiénál

HihPE

Bérmaajándékok

D R U C K E R

Verseny

Sróqépef,

K A K U S Z I

S Z E N E S l

Rendőrzenekar hangversenye

pünkösd másnapján

Legfőbb

d. e. léi tí-hor

KovácsnáS

a Virág-cukrászda

espressója

BUGYI k ö n y v e s b o l t o d

OEifiscH m

b á Jie ni i betegségek elleni küz

dele mre konkrét tervet készítünk el. A tüdőbaj elleni küzdelem szempontjából a lakásviszonyok megjavításának is
dón tó jelentősége van
A II1DK.O.M OZIM i .\u
munkaiiahelve. esére
teljes
mértékben érvényesíteni kell
a fennálló rendelkezéseket, dc
azonfelül Is különböző foglal hozlaló műhelyek felállításáról
kelj gondoskodni, különösen
« hadirokkantak kenverének
Nzlosilása céljából.
A tanítás és nevelés terén
ttámlalan feladatot kell megoldani. Különösen a tanyai iskolákban fclszaporodolt'kimaradásoknt kelj megszüntetnünk.
Az iskolakötelezettség végrehajlását biztosítjuk é® esli és

K á l l s z a p p a n !
P i í n b K c r ! v a c á r n a n l a fe'sfivarosl k u l t u s z b a n
m n K O s n v a s d r o a s n a Magfar D0l|0z6k páriIa
k u l t u r g á r d á j á n a k közreműködésével este8 ó r a k o r
előadja M á g n á S
zenés operettet.
Btlffé!

HÜSitft lialek!

V i l s l t a e. 3 felvonásos
Utána i é k n e reggelig I
B e l é p ő d í j Z'30 irt

Mindennapi munkáját megkönnyíti

a jó gáz- és

villanyszolgáltatón

A 3 éves terv sikeréért dolgozik

a Gázgyár és a Villanytelep

REZGALIC! PETISO és Ki
összes nővéni-védelml szerek

Haraszfby Géza
Bajcsy-Zsilinszky-utca 22.

MSBÚTOR

m

Iciéses csillárod
legiijabb tánc 'mezek, villamossági szerelési iinyn„,ok,
szerelési munkálatok I"gjutányosabban

Fonyónáií,

Kőlcsey-u. 4. Telefon: 469.

LfiXBEREHDEZiSl

finom Idrilelben

K O C S I S S ANDOR

®

müasztalosmesternéi
Kárpitozott Bútorok finom Kivitelben
K O C S I S I M R E , kárpitosmestcrnél.
Szcjeá. Juhász Gyula (Fodurl-utca 23. szám.
Mintaraldár: Roosewelt (RuaolfHér 0., a hid
tonéi, (Kocsis Ferenc fia:.)
• • • • n i i f i i i « • iiiiBiillMiliirT 'nni iirTto í r r

Egészségesek
vagyunk,
rövidesen otthon teszünk!
Máramarosszigefröl üzennek a szegedi hadifoglyok
A Magyar Kommunista
Párt központi
hadifogoly
irodája utján
Máramarosszigelről üzen Kiss Péter
(1920. anyja Tanács Erzsébet, Móra László-u. 164),
Csonka Imre (1908. Móralialom 505), Juharos
Elemér
(1912. Valéria-tér 14). Magyar József (1908), Németh
Gyula (1912. Katona Józsefutca 4), Bácsi Sándor (1915.
Yörösmarty-utca), Rózsahegyi István (1903. Rigó-utca
16), Csöki István (1915. Csengele 178), Forod János (1919.
Somogvi-telep 1009), Makra
Szilveszter (1920. Zákány-u.
20),
Jakus András Illés
(1912. Atokháza 711), Fesléri
János (1915.). Simon Pál
(1908), Nagy Béla (1913. Felsőközpont" Posla), Székó Lajos (1905. Csongrád-ulca 41),
Rovó
András
(Boldogasszony-sugárut 17), Bakosi
Ferenc (1921.), Simon József
(1927), Szőrcg Viktor (1914.
Atlila-u. 7), Szirovicza András (1909. Jakab-u. 21 sz.),
Márton Ferenc (1900. Vásár-

Iielyi-u. 9), Tóth
József
(1905. Tanya 768), Bodó János, Hegyő Jenő (1915.
Gvertyámos-u. 13), Hajdú
Péter (1911. Zákány-u. 45),
Csurgó József (1917. Csengele-tanya 19), Malva József
(1907. Zákány 110), Juhász
István (1907. Csórva 341),
Szűcsi József (1909. Vaskapuulca 24), Vass Frigyes (1905),
Girlkász János (1897), Katona István (1912.
Atokháza
543), Kovács Ignác (1918.
anyja Burai Katalin), Ábrahám István (1909. Felsőtanya 188), Szabó Ernő (1908
Londoni-körut 15).
Hajdú
József (1918. Petőfi Sándorsugárul 45), Kecskés Béla
C1922. Mikszáth-u. 13), Gregus Ferenc (1918. Röszke).
Jávor János (1915. Kistelek),
Komlós! Lajos (1926. Ilódmezővásárhelyítanya 1010),
Komócsin Antal (1913. Atokháza 30), Krizsán
János
(1921. Kistelek tanya 485),
Kocsis József (1909. Tápéírét 430), Kovács István (1921
Sövényháza
Mária-telep).

Rólh hailitoft fabutorgyár
Vasassientpéter-utca 3. (volt Bugyi gépgyár)

Melegen ünnepelte élmunkásá!
az Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyár
Munkaverseny a három fürészüzem kőzött
Szombaton délben bensőséges nuinkásünnep volt az
Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyárban. Az üzem munkássága meleg ünneplésben
részesítette Lebák
Lajos
elvtársat, a kitüntetett élmnnkást. Vincze vállalatvezető köszöntésére Lebák Lajos meghatott szavakban köszönte meg a feléje áramló
szeretetetíés megigérle, h o ©
a jövőben még különb munkát fog teljesíteni. A kulturgárda énekszámokkal, szavalatokkal emelte az ünnepséget.
A munkás összejövetel keretében (hirdették ki a Ládagyár, Lippai fürész és a

| Kaiánfca

Márkus fatelep kőzött folyó
munkaversenv ezldőszerinti
állásál.

Kiss Lajos (1919. Röszke),
Makra József (Zákány 110),
Marion Ferenc (1900. Várhely-u. 9), Pintér
Győr©
(1921, Kiszombor Szeged-u.
82), Simon József (1927 Halnal-u. '44), Bődő János (1912.
Zákány-u. 208), Csanádi István (1911. Tápéi-rét), Gyapjas (János (1909. Mindszent),
Kovács Mihály (1913. Alrö), Kovács Ignác (1918.
alom-u. 11), Simon Pál
(1908. Feketeszél 543), Balogh József (1905. Mindszent
Zrínyl-u. 72), Kis Péter
(1920. Móra L'.-u. 164.)

rend lesz!

Őrizetbe vették a plébános svábmentő
és feketéző feljelentőit

!

1 uz
A vörös rózsák hajnalán idéztek
'Prometheus-csente fönséges elem, -r
mely áldást hoztál az emberiségre
s kinyíltál Dft, egy messzi reggelen, *
Tüzes
K tűz
oorrá
* egy

lángnyelvek hulltak — é§ azóta
hirdette mindig az Igét,
emésztett mindent, ami korhadt
uj világ magvát hintette szét.

Marx vette fel a fáklyát és magasfan
csóválta: lássák minden nemeetek,
találjon uj utat a töke rabja,
tf proletárok egyesüljetek!
E tűz gyúlt Lenin vörös lobogóján, "
• ma az egész világon vet lobot:
lángján melegszik minden dolgozó már
s a népek szive összhangban dobog.
Magasra szökj, túzt Lángjaid ragadják
fel eszménket, vigyék mindenkinek
a erősítsék az osztály élcsapatját,
mely a mennyet földön teremt! meg.
KöVESIM LASZLO.

Az újonnan épifetf
a házadó alól

mentesek^

Megjeleni az u j lakáskódex
A M a © a r Közlöny május hogy méltánylást érdemlő
154 száma közli a népjóléti esetben megfelelő lakás felminiszter rendéletét, amely ajánlása mellett bérlőjének
az összes lakásügyi szabá- felmondhat.
lyokat e©séges szervezetbe
Nem érinti a kódex léfoglalja össze.
nyegében ax albérletet, sem
Az építési kédv fokozása az üzlet- és Iparhelyiséggel
érdekében biztosítja a tu-kapcsolatos kérdéseket. A
lajdon szabad rendelkezési leglényegesebb rendelkezéjogát azoknál a lakásoknál se az Igénybevételi eljárás
(és épületeknél, amelyeket a részletes szabályozása, antulajdonos újjáépíttet, v a © nak megállapítása, h o © kinek érdekében történhetnek
újonnan épit fel.
Biztosítja a kódex a tu- csak az igénybevételek és
lajdonosnak azt a jogát is, melyek az Igénybevehető la-

kások. Az 1915 niájus 1-®
után épített lakások a hásadó alól mentesek. Ahol •
társbérlő c © i k lakását fenntartani nem tudják, megaA
ja a kodex a társbérlet bl«
rói uton való megszüntetésének jogát.
Kimondja, hogv az e d d i á
bárom helyeit két személyi
illethet meg e©r lakószoba.
Szabályozza végül a házfelügyelők és segédházfel-]
ü©elők szolgálali
viszoí
nyát is.
|

A magyar demokrácia eredményeire
mulatott rá Sfocliüofmlian Révai elvtárs

lét évi MriSnre ítélt**
FSvényessy őrnagyot

Vezet a Ládagyár 121 százalékkal a mennyiségi, 66
százalékkal az anyag és
Stockholm, május 15. Pén23 százalékkal a hulla- teken Stockholmba érkezett
dékanyag
felhasználásá- Révai József és Friss István,
nak versenyében.
h o © a svéd kommunista
Utána Líppaiék következ- párt kpngresszusán a MaPártot
nek 106, 60, illetve 21 szá- © a r Ko mmunista
zalékkal, Márkusék 67, .58, képviselje. A Ny Dag ebből
illetve 20 százalékával szem- az alkalomból "közli Révai
József nyilatkozatát a maben.!
Ez természetesen ma még gyar gazdasági és belpolicsak részeredmény és a ver- tikai helyzetről. Révai nyiseny továbbra is teljes erő- latkozatában rámutat
vel'folyik a három fürészaz ipari és mezőgazdasági
üzem között.
termelés állandó emelkedésére és a
hároméves
tervnek
a
lelkesen
folyó
6

E s p r e s s o ^ M *

Bahonyhuton

3
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Szombat. 1918 május 1.

K

o r z ó « M o z l
Teleion: 624.

Ma vasárnap utoljára játszuür a szépséges és gyújtó
erotikája fílmremekett —
Fojtó szenvedélyek!
Kelet lltok/atos varázsa!

Székesfehérvár, május 15.
hivatalban is feljelentette.
A székesfehérvári államvé- Bukovszki rendszeresen el- Danielle Darrleux
delmi osztály a közigazgatá- feketézte a bányászok réés Jaan Mura*
si rend védelméről ~ szóló szére kiutalt gyufát és petművészi alakításával
rendeletbe ütköző cselekmé- róleumot. Állandó
harcot
nyek miatt őrizetbe vette és folytatott a plébános ellen
Budapestre kisérle Ilorto- és amikor Szittyáit felfügványi nyugalmazott pénz- gesztették, azzal kérkedett,
ügyi titkárt és Bukovszki h o © azt neki köszönheti a
Gyula bakonykuti
lakoso- plébános.
kat. A nyomozás megállapíHétfőtöt kezűvel Milliós
totta, hogv Horloványi BaAZ ÁLLAMOSÍTOTT
vllágfilm! A velencei filmkonykuton a
kitelepített
verseny győztesei
svábok élére állt és ellenséAlldaValli ésAmadeo Nazzart
geskedést szított a svábok
felejthetetlen
főszerepléés a helyükre
betelepített
sével
gépcserép és téglagyár
ujgazdák közölt.
Férfiasság! Szerelemi KaA hároméves terv szolgáMivel Szittyái Dénes plélandok!
latában ©árt:
mindenbános az ujgazdák pártfajta FALAZÖTEGLAT és Az angyalvár bürtSae
jára á lt. Ilortoványi gyűCSEREPEKEI, « - » Tégla
léseken usz'toll ellene és
minden mennyiségben kiElőadások: 4—0—8 órakor
a székesfehérvári püspöki
utalás nélkül kapható!

Szenvedély
rabjai

munkaverseny
eredményeiképpen 2 "és félév? alatt
történő végrehajtására.
A belpolitikai kérdésekről
szólva kijelentette, h o © az
uj egységes
munkáspárt
döntően befolyásolja a fejleményeket és súrlódásmentesen c©üttmüködik a koalíciós kormány parasztpártjaival. Magyarország két
rta© protestáns egyháza a
demokratikus fejlődés mellett foglalt állást, sőt a katolikus egyházon belül is
kezd kikristályosodni a demokratikus irányzat. Nyilatkozatát azzal fejezte be,
ho©
Magyarország kétségtelenül azok közé az országok közé tartozik, amelyek saját erejükből, külföldi támogatás
nélkül
emelkedtek fel
és teremtették meg e©re javuló életkörülményeiket.

Csuhé?
Vessző

Szombaton került a népbiróság ötös tanácsa elé F ő i
vényessy Endre a Szegeded
mulatozásairól és reakciót
gondolkodásáról
jólismerí
nyugalmazott őrnagy izgas
tásiü©e. Az őrnagy »ur« cd
év januárjában egy
kissíl
farsangoló hangulatban térti
be a Capri-nevü mulatóba,!
ahol ©alázni kezdte a d&d
mokraciát, valamint uszP
tott a demokrácia vezetői)
ellen. A kijelentéseket tőb-t
ben hallották és Fővényes^
syt feljelentették. Az ölösta*
nács a volt őrna©ot két év$]
börtönbüntetésre és tiz évb
jo©esztésre ítélte, valamint)
elrendelte Fővénycssv azon^j
nali letartóztatását.

G s 6 ( l á h

a

Mosf vegyen
olcsón Akron tollat
ÁRA: 36 FORINT.

Munkásszövetkezot,
könyv üzlete.

fiiié

háziipari

Szombaton délben nyitották meg] az Ipartestület elsőemeleti kiállítási csarnokában a város és a közmunkaügyi igazgatóság
által
megrendezett háziipari kiállítást. A megnyitáson megjelent Gyáni Imre főispán,
dr. Zöld Sándor országgyűlési képviselő és Zsidaí Imre építésügyi igazgató. A kiállításon a női munkanélküliség enyhítésére rendezett

r e

kérl

kiállításod)

háziipari tanfolyamon k&
szült ©ékény, csuhéj é f
vesszőkészilménycket
áll|L
tolták ki. Néhány forinté^
a legszebb festett csuhéj*
szatyrokat, ©ékény
falvéi
dőket és cipőket, valamint
vcsszőkosarakat és c©éb'
háziipari tár©akat lehet vásárolni az érdekes k iái liláé,
son, amely kedden este zárul be

r i n • (. v » n o si s z a

g

Vasárnap, 1948 május 18.

vasárnap sportjáról. 20 30: A 23 00: Hírek és krónika néMDP SzenlMromxáa-utca
*Virágkosár< folytatása 21.00 metül. 23.15: Esti szórakoztató
inai nngyszám alatti székházán
__
A Rádió hangja. 21.05: To- zene.
i
lennében (volt SzDP-székhéz ).
téhirck.
21.10:
.Bolond
Istókt.
BUDAPEST
II. 9.00: ünMegjelenés fegyelmi terhe melBUDAPESTI. 5.30-H
22.30: Rádléankét. 22.50: Jart- nepi muzsika. 11.35: A Rálett kötelező minden tagnak. 9.30: Falurádió. 6.46:
• o a f t i . 23.30: Haydn: D-dur diózenekar játszik. 17.00: ÖtR. G.
torna 7.00- Müaorlaraertei
óraitea.18.00: Operarészlcteg.
« M Áttelepítési VönnánybtxBUDAPEST II. 9.00: Ma- 18.30: Két zongora, két szertonaa közleményei. 10.00
r nóták. 10.00: Faltéré *é- ző. 19.00: Mészáros György,
Szakszervezeti
Hirek Htrek 1 2 00: Hnrangnd, M "
Zene po támlában. 11.00—13 hegedül. 19.30: Nyílnak a róS/afozcrveaetl aapek menet- rek 14 00: Hírek. 1515- Rá-Zenés délelőtt. 17.00: Otérol zsák. 20.30: Könyv és kullurdtéiakola: 16.55: Müsortar-er- tea. 18.00: Oroazi hanglemeszetnle. 21.15: Mi történik •
rendje:
tetéa. 17 00: Hírek. 29.00: Hí- zek. 19.00: Vásárhelyi Miklós világgazdaságban? 21.30: MaKEDD, má)m 18:
rek. sporthírek 20 20: Hírek előadása. 19.15: A szomszéd- gyar nóták. 22.15: HanglemeMOSzK Hütflháx dólnfán íéffB: és krónika oroszul. 22 00: Hí- ság nevében: >Mese«. 20.30: zek
rek Mit hallunk bolnan? 0.10Könyvszemle. 21.15: Tánczene.
Biró Mihály.
Kedd, májas 18.
Ujszegedi ládagyár délután Tél Hírek éa krónika franciául 22,13: Dvorxsák: V. szimfónia.
4 óra- FényszároslKárolyné. 0.20: Hírek és krónika angolul.
BUDAPEST F. 7.20: RegHétfő, május 17.
Tűzoltók délelőtt 8 óra: RoVasárnap, május 19
geli zene. 8.00: A paraszt
zsos Antal.
BUDAPEST I. 700: Reg- alakja a mai szovjet irodalomBUDAPEST I. 7 00: R
Poio cipőgyár délután Ml 5
zene. 7.30: Kapí-Král: gelt zene. 7.30: Gregor Klára ban. 8.15: Ileli zenés kalenéra: Oroógh Piroska.
ené orgonái a Vas-utcai tem- orgonái a Vas-utcai templom- dárium. 9.00: A PoslászcneHalndás-nvomdn délután Ifl '4 plomból 8.00: Hírek, műsor- ból. 8.00: Hírek, műsorismer- kar játszik. 12.15: «Asztaii muéra: Bíró Mihátv.
ismertetés. 8.20: Száv küldi tetés. 8.20: Szív küldi szívnek zsika*. 13.00: Szemüveg. —
Varga kőtelei délután 5 éra: szívnek raivesca. 9.00: Kato- szívesen. 9.00: Katolikus vallá- 13.15: Népek zenéje. 14.10:
Minik József.
likus vallásos félóra. 9.30:sos félóra 9.30: Református Mi van egv mondat mögött.
Szeredal paprikakereskedő d. Gőrégkeleti Istentisztelet az Al- vallásos félóra. 10.00: Görög- 14.20: Tudós a forradalomu. fét 5 éra: Okrős Dezső. másrv-térl magyar görögkeleti katolikus egyházi ének es ban.. 14.30: Ifjúsági ÉnekkaDeák késáru gyár délután fén templomból. To.oor Ev
szentbeszéd a Rózsák-téren lé- rok. 16.00: Őskori népek Eu5 éra: Száraz Ferenc.
vő templombél. 11.00: Erdei rópa történetében. — 16.20:
lflras Istentisztelet a Deák-I
Patzauer konzervgyár délután templomból. 11.00: Cha xm- híradó. 11.15: Kamarazene. — Liszt: Mazeppa. 16.10: Petőfi
h éra: Budai Ferenc.
tier: Olaszországi tépek. 1Í.25: 12.15: A Kispesti Szent Mar- kora 17,15: Sziv küldi szívnek
Városi-nyomda délután 3 óra: A Mátyás templom kórusa éne- git klérus énekel. 12.40: Ha- szívesen. 18.15: Mit üzen a RáKárász László.
kel. Í2.15: Anyák ét perce. rangoznak piros pünkösd nap- dió. 18.45: Viidghiradó. 19.00:
Gőzfűrdé délután fél 7 éra: 12.20: 'Negyedóra az Arany jára. 13.10: Délkeleteurópai Jazzmuzsika. 19.40: Közvetítés
Varjú Vince.
Ünnepi a Madách Színházból: »KisAngyalban., 12.35: K.odiály: táncmuzsika. 14.10:
15.00: Botev, a unokám*. 20.45: Hirek magyaMa, vasárnap délelőtt 10 POnkósdöIŐ. 12.45: Képek, raj- hanglemezek.
bolgár fcölté. 15.20: Lan- rul. 23.15: Hanglemezek.
érakor a Földmunkások Szak- zok, szobrok. 13.00: Pünkösdi nagy
tos "Olivér énekel. 16.00: AlBUDAPEST II. 17.00: ötórai
szervezete vezetőségi gyűlést lángok. 13.20: Forró melódiák. konyattél
napkeltéig. 17.10: tea. 18.00: Ccates- Második
14.10: Ünnepi hanglemezek.
tart. Megjelenés kőtelező.
Magyar nóták. 18.00: Szív külA famunfcásszaksrervezet ve- 13.00: Nagy elbeszélők. 15.20: di szívnek szívesen. 18.45: A London szvil. 18.15: A Zeneművészek
Szakszervezetének
Ráca
Aladár
dmbatnrorilc'.
—
zetősége értesíti a faipar ősxRádió népszínháza: "Szabadok
Szórakoztató
szcs Mzalmi és ft. h. tagjait, 15.45: Losonezy Géza vasár- •karunk lenni...« 19.45: Hi- műsora. 19.15:
valamint ar államosított fa- napi krónikája. 16.00: Magyar rek. 20.00: Helyszint közve- hanglemezek. 19.40- Hangos
ipari üzemek vezetőit, hogy nóták. 17.10: Magyar muönr: títés Prágáitól. 21.00: Hirek és Hiradó. 20.00: A házi-együtkedden, május 18+n délután Köttök hangja századókon át. krónika oroszul. 22.10: Hirek, tes játszik. 20.30: A Rádió sza5 érakor együttes szakszerve- 17.40: Ünnepi levelek 18.00: sporthírek. 22.25: Veress Sán- badegyeteme. 21.15: Kíváncsi
zeti napot tartanak. Megjelenés A Falu Hangja. 19 00: íVl- dor: Hegedű-zongora szonáta. mikrofon. 21.30: Tánczene. —
22.15: Hanglemez.
rápmsár*. 19.40: Hangképek a
kőtelező.

Rádió

Párthitek
Párlnapofc a kerületi
ve/etekíicn:
KFDD, májas 18:
Szinház délután 5 ért: dr.Gaái
Tivadar.
SZERDA, májai 19:
Belváros I. délután 7 dm: Dénes Loö.
Belváros 11. délután 7 éra:
Róna Béla.
Rókus délután 7 éra: Kövi
Béla.
Móraváros délulán 7 éra: dr.
Toldi Ferenc.
Felsőváros délután 7 éra: dr.
Rákos Géza.
AMváros délután 7 éra: Erdős János.
Fodortelep délulán 7 éra: Perjés Géza
Józsefié lep délután Kl 8 óra:
Hauk I ászló.
Újszeged d u. fél 8 óra: Gergely András.
Osnmogyllelep <1. a. Tél 8 éra:
Szilágyi András.
Ujsomogyitclep d u. léi 8 éra:
Simon Béla.
8ZOMll.il', mája* 22:
Keeskéslclep délután 7 éra:
Finlér Géza.
S/.©n>iiiárU:mI előadók részére kedden 8 érakor értekezletei larltmk a Kálvln-térl
székliázhan Oktatási osztály.
A* MIM' a kertied és üzemi
szervezőiek lilkárat részére
18-án, kedden délután 6 éra
kor értekezletet tart a Kálvlntérl székházban.
It. Ci. figyelmi! Maius 20-én,
Csütörtökén délután fél 6 órakor rendkívüli taggyűlés a z

r

Farkas-*a«íC\

1 Olcsón

vásárolhat
Farkas
v a s ü z l e l b e n
V n t é r t n - l é r 13.

ORION börnyár
n*»szi| BfárfRtóBYrö
mindén méretben
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Mindenféle

reumatikus
megbetegedéseket

3

éves terv érdekében riefoozik
• •

KUNSÁGI S Z Ö V Ő G Y Á R

államosíott üzeme, K i s k u n d o r o z s m a
Alföldi F a - és Szénkereskedők Termelő,
Beszerző és Elosztó Szövetkezete

Szeged, Polgár-ulca 4 b. — Telefon : 7 - 45.

legeredményesebben

P r í A o J t a m > Hotelt kerípározé kfeénségct, hogv kerékpárE n e s i i e m t, HtroolorJavitó asOhelyeniet „ O y o r i l a
v l l é " niven Apponyt Albert-atca 15. u. alatt megnyitottam. Javításokat okszerűen, pontosan ét szolid árakért kéazitek. Ttszteiettei
K o v á C S LátSZló, műszerész mester.

gyógyítja

SziT. rókusi s.ervezeie

a

• Kalturházhan

Városi GSzfiirdft

Patzauer

Dezső

bornagykereskedés

iszaposztálya
Mák részére i HiftS,

ssarda,

5 éréig

mindkét

pünkösd

műsoros estet
K«tdeie
léi 7

r i a z z o n

t ö b b e l

v i l l a m o s o n !

Szeoedi Kázp'i Vaspálya r. t. dolgozói
Telefon: A~7%.
Valódi MALNA-* NAKAM.V éa CITROMSZOHPttK,
kilünö l'USZTAMCBGESI és BADACSONYI FAJBOROK elsőrendű RUMOK, L I K O R O K éa klsúwtt
PÁLINKÁK legelőnyösebb árban kaphatók:

bérmaSom

a 3 óves terv
t l k o r ó ó r f dolgozik

Állandóan Özemben van

KUCSKA MIHÁLY

CEGNEL Szeged, Kossuth L.-su^nit 91. Tel.: 639.
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S Z A N T H O CSPO
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Utána
tánc

írószer

Szent István Társulat
Kárész-uícn

14.

9 . s z . TOKOD Y G y ó g y á s z a t i s e g é d e s z k ö a t ö k

meggyorsítjuk éa kényelmesebbé tesszük a forgalmat

lói a l á t á m a s z t o t t ,

rendez

a móravárosi kaliargárda át az Alt. Nemzeti Színház tagjainak közreműködésével, <
valamint & rékasf SztT. kalturgórdáiának
bemutatkozó előadásával.

ktlnyvhereakedésében,

Szeged,Kölcsey-utca

napján

K ö n y v , PAPÍR,

péntek.
Féritek részéi st Kedd, csütörtök. rrombaf, rsiérMp,
Megget T—délután

0M

Gyermekkocsik,
sportkocsik

Káltaynát
Kálvária a. 44.

tsmm 197.

orvoít mUszerelc beszerzése

ORVOSI MUSZERUZEM Oroszián-ulca 8.
A Magyar

Dolgozók

Pártja

Belváros

I.

szervezete

rendes vasárnap
este 8 órakor a Vártetőn és ösz«
•zes Helyiségeiben. 2 forintos jegyek a Belváros I.«
ben (Kálvin-tér) k a p h a t ó k .
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Vasárnap. 1948 május 16.
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Hnnyaóí-fér 6 éra:
Vásárhelyen a I1TVE-RákóSzMTE—Tisza
i
csi I. és ifibainokit, Makón a j
MMTE-HMTÉ I és ifibajnoA pünkösdi sport jemények kit.
Klszomfaorban a KÁC—
egyik legérdekesebb esemé- Postás
I. osztályú bajnokit,
nye lesz ez a bajnoki talál- Dorozsmún
a DKMTE—BSE
kozó Na© küzdelmet tgér a ifi-, a DKMTE—MKUMTE
II.
4 órakor lejátszásra kerülő osztályú bajnokit, mig ószciitkerületi I. osztályú SzAK— Iv'non az OSE—József Attila
MKUMTE mérkőzés is, amely II. osztályú mérkőzéseket játegyrészt a bajnoki cim meg- szák
le.
szerzéséért, másrészt az I. osztályban
maradásért
megy.
SzécTienyi-Iér 8 óra:
Ugyanilven érdeklődésre szá- liáztynitliöriili kerékpárverseny
mit a 2 órakor kezdődő SzMTE
Az ország legjobb kerékpá—Tisza ifi bajnoki.
Aj NB II. mai Wbbí mér- rosai vesznek részt az egész
kőzése: Gyula—Csongrád. Elő- délelőttöt kitöltő háztömbköre—Orosháza, Drasehe—MVSE, rúli kerékpárversenyen. A viahat futamból áll, amelyet
x Hungária
Edénvház KAC—Textil. Szolnok—B. Elő- dal
kiegészít az országos hölgy re.
Tisza Lajos-körut 55.
verseny.
— A Magyar Sikelnémá'?
Délelölt fátszál. le
Délulán 2 éra:
Otthona 20-án, csütörtökön
a Ifonvéd—Móra bajnokit
salabpályaavató a stadionban
délelőtt 11 órai
kezdettel
A keiület minden osztályáA Tisza motoros szaKosztáfennállásának 40 éves évfor- ban teljes bajnoki fordulót
lya salakpályaavató motorverdulóján, otthonuk újjáépí- játszanak le ma Ezek közül senyén
saját versenyzői meltésére »mfivész
matinét* a legérdekesebbnek ígérkezik lett a legjobb vidéki és fővárendez la Belvárosi Moziban. az Ady-téren délelőtt lejátszás- rost versenyzőket indítja el.
Az Otthon mngánjótékonv- ra kerülő Honvéd—Móra I. osz- A verseny öt számból áll és
ságra van utalva és ezért tályai bajnoki A kerületi és délulán 2-től 5 práig lart.
a 'mezítlábas bajnoki mérkőkérik a társadalmat, h o © zések
részletes műsora ez:
Ufsieícd tél 4:
e nemes cél érdekében táAdy-tér 8 óra: HTK-Do- SzMTE—UTE NB I. vrziíabtlamogassák
a
siketnémák hány H. osztályú, 10 óra:
faajnolii
megbízottjait.
Honvéd—Móra I osztályú bajA vidéki válogatottban szex Zománcrdény Hungá- noki.
repelt játékosaink sokat tanulS/ahadsáá-lér: 10.30: Taní- tat: a fővárosi torna folyamán,
ria Edényház.
tói kiskertek—SzATE mezítlá— Visszakívánta a >kor- bas, 14: Sz.VrE-MVSE ifi, tudásukat reméljük kellően
a vasárnapi találmányzó ural.* Harkai Pé- 15.15: SzATE—IIusos II. osz- hasznosítják
kozón. Az UTE csapatában öt
ter
volt
rendőrőrmester tályú, 17.30: Sz \ TE—SzEAC I.magyar válogatott játszik és
Battonván e © n a © o b b tár- osztályú bajnoki.
nagy küzdelem várható.
Stadion: 8: Tisza—Móra If.
saságban
a©ondicsérte
A rókusi tornacsarnokban
és istcniíetle Horthyt, majd osztályú bajnoki, a külső pákosárlabdamüsor kerül
kijelentette, h o © visszakí- lván Iparostanonc (Kossuth)— kettős
mezillábas 9.30 kor. lebonyolításra 11 és 12 órai
vánja a »kormányző urat * Mátyás-tér
Cserepessor 8: Postás—BSE kezdettel. A Postás férfi és
A népbirőság ötöstanácsa a II. osztályú, 10: Kisvasút— női csapatai játszanak a MAVAG
Horthyt imádó
»pogányt* Szikra II. osztályú, 13: IIusos együtteseive' az NB I., illetőkét évi bórtönre 'és tíz évi —Móra mezítlábas bajnoki.
leg az NB II-ben. — A PosJogvesztésre Ítélte.
Pálfi-pálva: 9: SzFIE—Móra tás férficsaoata ma Budapes11: SzFIE—Rákóczi II. ten a BSE-vel játszik bajno— Felakasztotta
magát. Ifi.
kit.
oaZtálvu bajnoki
Szombaton délelőtt a VaAz Elektromos kikapott KaiSjÁK-páiya: 8: SzAK-Ujsasszentpéter-utca 9a.
sz. seeged mezítlábas. 8.30 óra: róban.
alatti
lakásának
kam- S*AK—MKUMTE ifibájnokl.
A nemzetközi as/laUleiFszrájában anyagi gondjai miMKUMTE-pálva: 8: KAOSz versenyen a magyar Sidó 22:20,
att felakasztotta magát Ki- —Iparostanonc (Zrínyi), UJso- 11:21, 21:10, 20 22, 2t;15
rály István 60 éves nyugal- megyilelcpeii 14.30: Ujsomo- arányban lcgyőzle a világbajnok "csehszlovák Vanal.
mazott vasúti lámpatiszto- gyi—Rókus mezítlábas.
galő. Király azalatt követte
el az öngyilkosságot, amig x Paprikakikészilők figyelx Sofíőriskola előkészít
felesége a piacon Járt
és mébe! Tisztelettel értesítjük személy- és teherautó, momire a szomszédok rátalál- tagjainkat, hogy
pünkösd torkerékpár vizsgára felelőstak, már halott volt.
másnapján délelőtt 11 óra- ség mellett. Miillcr Béla, Vár
— A SZIT üzemi, kerü- kor 'dr. Elekes e©esülctünk utca 4. Főposta mellett. Teleti és azakmal titkárok ér- helyiségében (Rákóczi-u. 11) lefon: 648.
tekezletét az ünnepre való »Ho©an védekezzünk a pax Rézgálic. Arzoia, Móritekintettel beden este Bóra- lánta kártevői elten* címen tól. Dnrsin, Agrllox, Kerlielőadást tart, melyre t. tag- nol, permcezős/er kapható,
kor tartják meg.
kérjük. N'ko'ín elöiegyczftc'ö Mezőx Vígadó forraszán lánc. jaink megjelenését
Elnökség.
gazdáknál. Valéria-tér 4.
X Nőt fürdőruha készítés.
x Most vásároljon! DolgoStefándelné, Bocskai-u. 6.
x Hirdehnénv. A Zákányi
X Kurbos tánciskolában Kisgazdák Vadásztársasága a zóknak 5 százalék árenged-pünkösd vasárnap és hét- 18-as területre uj tagokat mény cikkeinkből.Na; szem*
vesz fel. Jelentkezni lehet üvegek, rgészségü©i cikkek
főn össztánc.
n a © választékban
OpSikó
x Házasság. Márkus Júlia május 25-ig Farkas Ferenc
K I © ó-utca 1.
ée Kerepes István
május saeszfőzxiésnél, Zákány 41.
16-án délután 6 órakor tartják esküvőjüket az ujszegedi templomban.
x Esküvő. Kürthy Klára és
Horváth Dezső ma déli 12 csak a Magyar
Országos
Szövetkezeti
Központ
órakor tartják esküvőjüket és ax általa
megbízott
Földműves
Szövethekezeí
e jezsuita-templomban.
vásárolhatnak
x Kőrőssy halászcsárdáSzegedi
Földműves
Szövetkezet.
Terülele; Szeged, Tápé.
ban Suki Dezső muzsikál.
Ruxsajárást és Várostanyai Földműves Szövetkezet. Területe: f
Telefon: 770.
Alsóközpont, Ruzsajárás, Várostanya.
x Gyors- és gépírás! tan- Baeged-Feksököizpont-Balástyaii Földműves Szövetkezet. Terű- j
folyam (6 éa 10 hónapos)
lete: Felsőközpont, Balástya, Oszeszék.
kezdődik főigazgatósági enKisteleki
Földműves Szövetkezet. Terülele: Ktslelck, Sö-Í
gedéllyel a dolgozók részévény
háza.
re, rendkívül kedvezményes
áron Előadó dr. Rosenberg- Sándorfajvt Földműves Szövetkezet Terülele: Sándorfalva.;
né Grünwald Klára. Heten- Csengéiéi Földműves Szövetkezet. Területe: Csengele.
loint 3 óra ©orsirás, 4 és! fél Pusztaszeri Földműves Szövetkezel. Területe: Pusztaszer.
óra gépírás, havi tandija küAlgyői Földműves Szövetkezet. Terülele: AI©ő.
lön-külön 20-20 forint. A
Kiskundorozsmai Földműves Szövetkezet. Területe: Kiskun*,
e©íittesen
dorozsma, Kistemplomtanya, Arpádtőzponl.
olesó kerékpár akeió indult meg két tantár©ra
beiratkozók tandija havi 28 Hódmezővásárhelyi Földműves Szövetkezet Területe. ílódv
hat h i d részletre
forint. Jelentkezni lehet a
mezővásárnely egész területe.
Débnagyarország kiadóhiva- 6tentcs Városi Földműves Szövetkezet. Terülele: Szentes,'
Nehézipari központ szegedi megbízottja talában.
Szegvár, Mártéiy, Fábiánsebestyén. Magyarlés, Kiskirály ság, Nagvinágocs, Derekegyháza.
x Arany Doxa
karóra
megbízásból nagyon olcsón Ccongrádi Földműves Szövetkezet. Területe: Csongrád cg. s*
Telefon 13-22
eladó. Fischer ékszerész.
területe.

Mérsékelt északi, északkeleti szél, változó felhőzet,
tobhf elé záporeső, z'valar. A meleg egy-két fokkal mér•éuNMflk. Távolabbi kilátások: pünkösdhétfőjén ne Idögtrás a'akutósálwn lényeges változás nem várható.
>•1
N A I': K l N lí
— Az újszeged! kendergyár kultúrtermében
pünVasárnap, május 16.
kösd vasárnapján este 7 órai
Nemzeti Színház vasárnap és kezdettel ku'túrestet rendez
Ikétfön féi 8 Arakor: János a © á r vezetősége. A kenMtéz Kedden: Giannl Schicchi. dergváriak meghívására a
Belvárosi Mozi vasárnap, VAOSz kulturcsoportja fog
ytfőn és kedden 4, 6, 8 óra- ja bemutatni tudását a © á r
ir: Beszterce ostroma.
dolgozóinak e ©
tavaszi
Széchenyi Filmszínház va- kulfurest keretében.
sárnap, hétfőn és kedden 4, 6,
x Tűzhelyek
Hungária
E Arakor: Forgószél.
Edényház.
— Az önálló zsidó állam
Korzó Mozi vasárnap 4 6,
E Arakor: Szenvedély rabjai. kikiáltásának és kormánváHétfőn és kedden 4. 6, 8 Ara- nak megalakulása
napján,
kor: Az angyalvár börtöne.
május 16-án, vasárnap délMuzeum: szépművészeti ís után 6 órakor a hitközség
ősrégészeti osztály nyitva 9-2 az u j zsinagógában hálaadó
Istentiszteletet
tart,
Óráig
a
hitközség vaEgyetemi könyvtár nyitva: melyre,
lamennyi tagját
megnivja.
t—7 óráig.
or.
Somogyi könyvtár nyttn Emlékbeszédét mond
Berg
József
főrabbi,
az
Ore-7 óráig.
szágos Rabbie©esület
elSiol&ólatos gyógyszertárak: nökhelyettese.
Leínzinger órök.: Horváth
x Háztartási cikkek HunM -utca; Pósa Balázs: Kálvá- gária Edényház Tisza LaHa-utca; dr. Kocsis I. End- jos-kőrut 55.
Zéné- Földmöves-utca; Selme— Pünkösd ünnepe a reEzy Réla: Somo©itelep IX. u. formátusoknál. Ma, vasár«
nap délelőtt 8 és 11 órai
— Térzene n Széchenyl- kezdettel n Honvéd-téri, 9
fércu. A harmadik honvéd és 10 órai kezdettel a Káltemkerület zenekara ma dél- vin-téri református
előtt fél 12 és fél 1 kőzött a plomban lesz ünnepi Istenvárosháza clőlt térzenét ad. tisztelet. A 10 órás Istentisztelet keretében Urvacsorát
— Juniiis 1-én megnyílik osztanak. — Ugyancsak Uraz ujszegedi strandfürdő. A vacsoraosztássnl
c©beköparifürdő munkálatai gyor- tőtt Istentisztelet lesz a Kálsan haladnak. A strandfür- vin-téri templomban déldő május 27-érc elkészül és után 6 Órakor. — Holnap,
Junlus 1-én meg is nyitják. Pünkösd másodnapján dél— A M. Sz. M. T. Gorkii előtt 10 órakor a Kálvin-téri
matinéja ma délelőtt fél 10 templomban Urvacsoraoszés fél 12 órakor lesz a Bel- tással e©bekőtött Istentiszvárosi Moziban. Emlckbe- telet, m a j d délntán 6 órakor
azédet mond dr Erdődi Jó- hálaadás. - délelőtt 11 órazsef főisk tanár. Szaval Ver- kor pedig a Honvéd-téri
sényi Tda és Gorkij regény templomban lesz istentiszterészletet olvas fel Mailáth let.
Mária, ezt követi »Az Artax Alumínium edény Hunmonovok ügye* cimü mű- gária Edényház.
vészfilm. Jegyek a
mozi
— Védekezés az ahnamely
pénztárnál 00 filléres áron
ellen. Szeged város Hegymég kaphatók
községe értesiti a gyümölcs— Korszerű berendezés a termelő gazdákat, h o © az
szegedi népi
kollégiumok- almamoly rajzása meginnak. A hároméves terv ke- dult. A termelési klény foretében az összes
szegedi lyamán 10—12 naponkent a
permetanyagoknépi kollégiumot korszerű kővetkező
perberendezéssel szerelik fel. kal kel! ködszerűen
metezni: 0.5 százalékos bor— VIgyő villanyt kap. A dói] é vagy (lls7tharmat ferkapitalista rendszer tőkései tőzöttség esetéhen) nyári hlAlgvő villamosítását eddig
ltásu mészkénlé minden
azzal
ckadályozlák
meg,
00 literjéhez 50—75 deka
h o © személyenként (még a
arzéntartalmu szert kevercsecsem őket "is bel eértve) 50
ve. A lehullott férg-a ©üforint hozzájárulást kötötmőlcsöt pedig naponként
tek ki. A tervhivatal minszedjék össze és semmisítdennemű hozzájárulástól elsék meg, h o © ezáltal
a
tekintett és a község vilkártevő továtrtu pusztítását
lanyvilági tási
munkálatait
megakadályozzuk.
augusztus 1-én megkezdik.
x Evőeszközök Hungária
— Házasság.
Kővesdy Edényház.
László, a Délma©arország
x Állandó zene éa tánc
belső munkatársa és Gön- Tóthnál Újszeged, >L!getczi Júlia szombaton délelőtt vendéglő«.
házasságot kötöttek. A háx Csepel 100 motorkeréksasságkotésnél
az
anya- párt, kerékpárt, kerékpárlönyvezetői tisztet dr. An- gumit résr'etre azállit Martalffy Győr© mint h. pol- it ©'les műszaki üzlet, Tisza
gármester látta el.
Lajos-körut 44.

Ki

— Kcscrüvégü
cukoriopás. Ez év március Idusán
Vigh D. G y ő r © , Vigh D.
Henrik, Vincze József
és
Vincze Mihály csongrádi legények e © amerikai gangszter film megnézése után
elhatározták, h o © betörés
utján szereznek pénzt a szórakozáshoz. Aznap éjjel be
is törtek Tóth István csemegekereskedésébe és két
zsák cukrot, valamint e ©
zsák rizst vittek magukkal!.
A rendőrség a napokban elfogta a betörőket és átadta
őket a szegedi
ü©észségnek, ahol n vizsgálóbíró elrendelte előzetes letartóztatásukat.

f

Üzemeti és vállalatok

részére

férfi ktrékpár 59$ firtat, s5l kerékpár 634 forint
Dér? Ede Rt.

Telefon 7-41
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NA;
Az egység

utján

Irta: TURI J Ó Z S E F

• Szőregen is hatalmas fordulat törlént a két munkáspárt egyesülésével. Különösen megmutatkozott ez május elsején, amikor liivó szavunkra megmozdult a község apraja-nagyja és a sző»
regi munkásság együtt ünnepelt a község paraszti dolgozóival, de bekapcsolódtak
ebbe az ünnepségbe, különösen nZ iskolán keresztül,
az értelmiségi dolgozók is.
Éreztük, liogy ezen a napon
még jobban megerősödött az
összetartás a koalíciós pártok között, de még szorosabbra szeretnénk fűzni ezt
a jóviszonyt.
összekötőbizottság megalakítását
tervezzük ezért a Nemzeti Par r ,szlpárttal és a Független
Kisgazdapárttal is. Pártunk
három szőregi
szervezete
biztosítékot nyújt ehhez a
munkához, annál is inkább,
meri kitűnő
segítőtársaim
vannak, mint például Faragó I.ajos és Bagaméri Lajos elvtársak.
A kialakult demokratikus
6zelIom a községházán is
mutatkozik. Reméljük, hogy
községünk rezetői egyre jonban szivükön viselik a dolgozó nép sorsát. Büszkék
Vagyunk, hogy Szőrcg volt
árásunkban az első, amely
lekapcsolódott a közigazgatási munkaversenybe. Kiszombori h ívtuk ki versenyre és bízunk benne, hogy
nem maradunk szégyenben
a nálunk nagyobb községgel
szemben.
Ifjúságiink is az egyséig
uljára lépett és az áprilisban megalakult EPOSz máris összefogja a szőregi fiatalság java erejét. A demokratikus nőszövetség ugyancsak lelkes munkájával erősiti a demokráciát. Mindezek tudatában biztosak vagyunk benne, hogy Szőreg
község törhetellcnül halad
azon az uion, amely számára is a népi demokrácia boldog jövőjét jelenti.

t

.

Egyházi élei
Szalma József római katolikus plébános ezt mondja:
— Semmiféle
súrlódás
nincs községünkben a demokratikus pártok és az
egyház között. A
Magyar
Dolgozók Pártjával is a legnagyobb
békességben vagyunk meg. semmi ellentét
nincs közöltünk.
A demokrácia javulási hozott az erkölcsiek terén is.
meri az emberek nagyrészük h m kigyógyultak abból
az őrületből, amelv az elmúlt rendszerben fogta el
őket.

1

Nikolasevies Zsivan, a görögkeleti lelkész igy nyilatkozott:
'
~
— Az a megtiszteltetésért,
hogy szólhattam
néhány
szót május elsején az egybegyűlt ünneplőkhöz.
Azt
Vallom, nekünk mindenütt
olt kell lennünk, ahol az
emberek együtt
vannak,
ahol híveink is összegyülekeznek. Május elseje a' dolgozó nép ünnepe és ezért
Különösen szivesen mcnlem
el. mert látom, hogy

a demokrácia sokat lesz a
nép érdekében és megbecsült nemzetiségünket ts.
Bármikor örömmel megyek
el ilyen helyre^ mert csak
örülni tudok annak, hogy
ilyen szép mederben folynak a dolgok és a demokratikus Magyarország békés, baráti viszonyt alakított
ki Jugoszláviával is.

ifjúság

és

kuliura

Az EPOSz szőregi csoportja széleskörű sporttervet dolgozott ki. Az ifjúság
munkájában különösen ifj.
Soltész István elnök, Gerebecz Pál titkár és Gyuris
Károly tevékenykedik. A közeljövőben ökölvívó
szakosztály létesül, amelyhez 2
pár boxkesztyü már meg is
van. A ping-pona szakosztály máris
eredményesen
működik. Az ifjúsági sportélet és kulturmunka továbbfejlesztéséhez pénzre lenne

szükség. Ezért pünkösd vasárnapján este 8 órakor
n a gy bálát rendez az EPOSz
a Kádó-vend'églőben erre a
célra.
Az ifjúsági
kulturális
munka terén a szőregi Kálmány Lajos cserkészcsapat
Almási Mihály és dr. Péter
László vezetésével fejt k i
szép működést. A csapat népi tánccsoportja a 48-as kuk
turversenyek országos döntőjébe is bekerült és h a
nem is nyerte el az első
helyet Gyulán, de az elsők
között szerepelt.
Sopsics István kántortanító 80 tagu énekkart szervezett Szőregen. A május elsejei sikeres bemutatkozás
után most a »Hároméres
terv indulót*
gyakorolják.
Nagy népszerűségnek
őrvend a gyermekek között az
általános iskola uj rádiója,
amelyet Papp József igazgató vezetésével
ugyancsak
május elsején avattak fel.

A demohraühus
nők
és
kisiparosok
a
gyermekekért
A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szőregi
szervezete a közelmúltban
n a pköza otthont létesített
társadalmi gyűjtés utián. Az
otthonban mintegy 80 kisgyermek töltheti gondtalanul a napját Szeles Gabriella óvónő vezetésével és naponta bőséges élelmezésükről is gondoskodik az

Jutalomra terjesztik elő
a jó beszolgáltatásért
-r
Szenes Lajos gazdát
A
beszolgáltatások szép
eredménnyel
végződtek,
Görbe Imre és Makra András most végzik a gazdalajstromokból a kimutatásokat és hozzásegit munkájukhoz a közellátási hivatal
két tagja: id Szóráth
Ferenc és Kovács István is.
— A kenyérgabona beszolgáltatást 102 százalék-

ez a bizottság három uj éa
három régi gazda bevonásával, akik irányítani
fogják
ezentúl az észszerű termelési. Elsősorban a bellerjea
gazdálkodás felé veszik a«
irányt, mert belátták, hogy
ez a legjövedelmezőbb valamennyiük számára.
Fokozott figyelmet fordítnak
ezentúl a minőségi termelésre, a nemes magok termelésére is.

A krumpli is
kihevetfe a fagyot
— Szőregen nincs egy darab bevetetlen föld sem —
mondja Vladiszaljev Pályó,
a termelési bizottság elnöke.
— Búzával körülbelül 2200
holdat vetettek be, árpával
300 holdat, lucernával, herével 3—400-at, gyümölcsös
is van 40—50 hold, cukorrépából 80 lánc, rozsból 20
hold, de van még sok kukorica is — hogy csak a
fontosabbakat említsük. A
tavaszi terméskilátások általában jók, a krumpli is kiheverte a fagyot. A gabona különösen jó erős, igy
hát nem lesz okunk aggodalomra, ha csőt is kapunk.

Szemerédi István méltán
megérdemli, hogy ezenlul
ne hagyjanak meg ilyen
nagy földet a kezén,
amelyen más dolgos parasztcsalád mindennapi kenyerét kereshetné meg és
gondoskodhatna a
város
dolgozóiról is.
A község termelési versenybizottsága ezentúl arra
MNDSz.
Május
elsején is ügyelni fog, hogy ezen a
ugyancsak a nőszövetség téren is rend legyen. Csümintegy ötszáz gyermekét törtökön este alakult meg
uzisonnáztatott meg virslivel, süteménnyel és cukorkával.
Az MNDSz munkájához a
szőregi kisiparosok
adtak
jelentős segítséget. A május
elsejei uzsopnáztatás hozzáA petrólcumgyárbau 110 kításokat.
valóit is elsősorban ők adják össze. Egyébként az ipa- fizikai és 18 szellemi munKétszáz százalékkal több
rosok a demokrácia kérdé- kás dolgozik. A gyár munminőségi olajat és 159
sei iránt is nagy érdeklő- kásainak 90 százaléka a faszázalékkal több parafint
dést mutatnak. Ezt bizonylt- luban lakik. A gyár élén
tudnak ezáltal
gyártani.
ja az is, hogy a kisiparosok Katona Ferenc munkásválA fűtőanyag meglnkaritászámára tartott előadássoro- lalatvezető áll. Az államosízatra 12-cn járnak be Sze- tás óta a gyár minden ré- sárai is nagy súlyt íeklelnek.
Az államosítás clőlt 182 000
gedre.
szében átalakítások folynak, kalória fűtőanyag
kclletf
hogy elérjék a főcélt, a egy mázsa anyag feldolgozáIngyen
cipőialpalás
nyersolaj teljes felhasználá- sához. Juliusban
azonban
a
kadiloglyok
sát. Égőolaj fűtésről szénfü- már csak 140.000 kalóriára
gyermekeinek
tésre épilik át a kazánokat, lesz szükségük és ezzel 12
takarítanak
Szőregen már november mert az égőolajjal hatalmas vágón szenet
óta eredményesen működik értékek : t parafín, kenőolaj és meg havonta. Áprilisban sia Volt Hadifoglyok Bajtársi különböző minőségű olajok került a veszteséget is négy
Szövetsége, amelynek titká- vesznek kárba. Augusztusig vagónnal csökkenteni, ami
ra: Faragó Lajos elvtárs el- már be Is fejezik az átala- 10.000 forintot jelent.
sősorban a szociális munkára fordítja a legfőbb gondot. Molnár István elvtárs,
a szövetség egyik tagja havonta tizenkét pár cipő talpalását vállalta el teljesen
ingyen a volt hadifoglyok
Készíti az összes
heréhpárgumi-cikhekeí
kisgyermekeinek.
Karámiiszaki
gumiárakat
és
gumicipőket
csonykor 12 hadifogoly hozS
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zátartozójának tudtak se$tséget nyújtani: élelmiszerekét, zsűri, hust, lisztet, ru- Biztosítják a szőregi
Sport
hafélét. A közeljövőben kulA szőregi Rákóczi Sport
építkezéseket
turelőadást akarnak tartani,
Egyesület 14 csapat közül
amelynek bevételét a hadiA Szeged-Csongrádi Ta- hatodik Tielyen áll a szegedi
foglyok hozzátartozóinak a
karékpénztár
ígéretet tett a első osztályban Maga mömegsegítésére fordítják.
szőregi elöljáróságnak, hogy gött liagvta a liódmezőváa légiagyár lebontásával az sárhelvi cs makói csapatoépítkezéseket nem éri hát- kat is". Most a SzATE-vat.
rány, mert hiztosilják a Sző- készülnek mérkőzésre, da
reg és környéki
lakosság nagy izgalom előzi meg a
szegedi Pálffy-pályán vaépítkezéséhez szükséges cse- sárnap meglartandó Rákórépanyagot. A téglagyár le- e z i - S z F l E " mérkőzést is.
ban, tel icsiletlék gazdáink,— bontása azonban elkerülhe- Ugyancsak vasárnap a Bér
gárdája
közli Görbe Imre
gazda- tetlen volt, mert üzembe- kóczi SE ifjusá'.'i
nyilvántartó.
összesen 127 állításához közel másfélmil- Hódmczővásávbe' ^n
méri
ezer G36 kilő kenyérgabo- lió forintra lelt volna szük- össze erejét az ottani ifjúnát, vagyis búzát és rozsot ség. Ez nem fizetődött vol- sági csapattal. Hódmezőváadtak be. Vegyes terménysárhelyen szerepel ezen a
ből, kukoricából, naprafor- na ki. A bontási anyagok- napon a líákó"zi \írógárdágóból, árpából, zabból 63 ból az ujgazdák és épilcni ja is. F.!őrc!á!lin!ón öt teezer 425 kiló gyűlt be. A szándékozók igen kedvezmé- herautó szurkoló i-en- át
községből 20 gazda tett ele- nyes áron kapnak lécet, fa- erre a nagy
vá-á ö rii
get száz százalékosan, ső! anyagokat, cserepet
sporteseményre

Vetögépet vesz a töld mii vessző vetkezet
A két év óta alig működő
szőregi földmüvesszövetkézet a legutóbbi választás óta
Beck Dezső elvtárs, uj ügyvezető elnök
vezetésével
igen szép fejlődésnek indult. A választásig csak 46
tagja volt, de ma már 84
a taglétszám, de továbbra
is jönnek ujabb
jelentkezők. Résztvesznek a szövetkezeti versenyben is, bár
eddig minden
támogatás
nélkül működött a szövetkezet.
Még az Idén kétlovas, IIzenkétsoros velőgépet, valamint egy kukoricavetőgépet szeretnének! venni a
földmű vesszövetkezet részére.
A szövetkezet
eredményes működésének köszönhető, hogy már ezen a héten megérkezik az első vagon tűzifa Szőregre. Megindult a zöldíséigfelvásárlás
is Budapest részére, amely
jelentős hasznot biztosithat
a gazdáknak.

azon tul is a kötelezettségnek.
A legtöbbet
beszolgáltatott Szemes Lajost Jutalomra is terjesztjük fel.
Az ujgazdák között alig van,
aki nem szolgáltatott volna
be
Dicséret illeti a szőregi
gazdákat, de annál nagyobb
szégyen, hogy
némelyik
nagygazda még most sem
akarja belátni kötelességét.
Igy például Szemerédi Istvánnak még ma Is 128 hold
bérelt földje van a 137 hold
saját földje mellett. Eddig
23,493 kiló gabonát
kellelt
volna beszolgáltatnia ésöszszesen csak 75 kilót adott
be.

Behozza a mull mulasztása i
az államaslfotl pefroleumgyár
munkássága

Dobó Sándor

Első Szegedi Gumigyár

Vasárnap, 1948 május 16.
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mérleg

assznnyt-rafclleuc,Erkel* Bánk
bán.-ra hat előadás esett
Okvetlen nézve meg az
Megállapíthatjuk, hogy a
«f Magyar lUinett
srinház operám üsorpoli Ilkája
Irta: Pintér Géza
felelt nw« leginkább annak a
követelménynek, amelyet a Mikszáth örökszép regénye
A Sregeűl Állami Nemaett a kislány, -a háromwwr, Hányi dolgozók állíthatnak fel a színSzinház szint évadja a befe- j »K1« gróf<-ja, kliencseer, Zel- házzal íremben Helyet kap
tezés felé közeledik. Időszerű. J ier >Madarász,-a tizenhárom- a műsorban a klasszikus külba áttekintjük az eddig előadott < azor és Bakonyi—Kacsóh »Já- földi operairodalom termékei
toüveket műfajok szerint, hogy nos vltéz<-e egyszer került mellett a magyar operairodaTOLNAY KLÁRI és
megvizsgáljuk: vájjon mennyi- •rinre
lom két értékes terméke ls. Ha
AJTAY ANDOR főst.
ben tett eleget a színház vezeOperettelőadásokra szűkség a srinház zeneigazigatósága a
tősége a mai követelmények- van
Az előadott operettek lövőben vulyt helyez arra ls.
Ma és a kővetkező naponek, illetve mennyiben köze- azonban olyanok
legyenek, hogy Verdi ás Puccini kissé
kon a
lítette meg azokat.
amelyekben a zenei elemek háttérbe szorításával a szegedi
vannak túlsúlyban. A ma] mo- dolgozók több Mozart, Rossini,
Belvárosi Moziban
dern operettek a táncra he- továbbá Weber. Thomas, Gluck
Prózai
előadás
lyezik a fősúlyt, a zene ezekösszesen 107 volt eddig. Színre ben az operettekben tisztára stb. operát ls hallgassanak és
került Szigligeti »Liliomfl« víg- a tánc célját szolgálja. A ki- ha mejárspják Verditől az
Aidái. Puccinitől • Turandot-t,
játéka tizenháromszor, Stein- mondottantánc©pereitekrekéVillanvcsillárrt,
beck • Egerek és emberek, yésbbé van szükségük a dolgo- akkor teljes egészében megvillanykészüléket,
arinmüve
tizszer,
Gogoly zóknak, ezek Inkább a könnyű teszi kötelességét a magyar
villanyberendezést,
>Iréánvnézők« és Csehov •La- szórakozás eszközei, amelyek- dolgozók hánt.
Üzemmotorokat, szerekodalom* egyfelvonásos v (fa- nek kielégítése nem tartozik
játéka hatszor. Gárdonvl •An- a Nemzeti Szinház feladatai
lési anyagot és izzólámA
balett
nuska* vígjátéka kJleneMer, közé. A szinház akkor követi
pát a legjobb minőségPrlestley »Váratlan vendég. a helves Irányt operett müsor- e« • páratlan nevelőhatásu
ben.
arinmüve tizenkétszer, Shake- politikájában, ha a klasszikus zenei műfa] ebben az idényR
O
S
NERNÉL
•peare »Lear király* tragédiája operettirodalom termékeit ve- ben híranyós technikai és
szerezheti be. Szeged.
tlrsrer. Dumas—Barsl »Három szí elő, ezek mellett természe- egyéb nehézségek miatt Idssé
Kárász-u. 13. Tel.: 4—59
testőr* stínmüve tizenegyszer, tesen helyet kaphatnak azi el- hattérbe worutt. Bizonyos azonMusatescu »Tilan1c keringő* múlt évtizedek modern operett- ban, hogv a balelífronlon az
arinmüve tizenegyszer, Shaw termékeiből az értékállóak. előadott darabok értéke és az
•Tanner John házassága, ko- Ezeknek a szempontoknak fi- előadások színvonala tekintetémédiája hétszer,
Skvnridn gyelembevételével kissé tágí- ben is a '©íddeiéigltőbb a helyközkedvelt kellemes kerthelyisége
m e q n y J I I
•Idegen gyermek* vígjátéka tani is lehetne az operettelő- zet. Csupán a balettelőadások
Polgári serfőzde sörkülönlegességei állandóiul csanyolcszor és a budapesti Nem- adások keretét. Az eddig elő- mennyi vége és nem minősége
pon. x—x Külön ker (helyiség társas összejövetel*
zeti Srinház együttesének ven- adott darabok csak ítészben esik kifoíris alá.
lekre. « - i Meiődy jazz.
Tánc.
Melódy jazz,
dégszereplésével
Szlmonov felelnek meg ezeknek a köve•Orosz kérdés* színmüve négy- telményeknek. Azi »EIvált aszszer.
szony* és a »Kis gróf* nem
Hogy a Szegedi Állami NemMegállapítható, hogy • szín- nevezhetők sem a klasszikus, ZPR Színház vezetősége való- néhány napig énekszámaival fellép GEHA PRUSS
lengyel opfreliprlmaflonite
ház vezetősége valóban meg- sem pedig h modern operett- ban megtKnericedjék a dolgotette az első lépéseket aziránt, irodalom értékálló termékei- zók érvét- és gondolatvilágáa
tánckertben
hogy az uj színházi közönség, nek. Az operett szinrehozatalá- val. tudomást kell szereznie
a dolgozók érzés- és gondolat- nát lényeges követelmény az aritél hogyan reagálnak a dol- City Jazz TervFere kltflnB konyhája Záróra 4-koi
világa felé közeledjék. A ité# is, hogy valóban operettsze- gozók pci előadásokra. Ennek
értékálló klasszikái színmű- rüen kerüljön az a közönség megismeréséhez nem elegendő
x Fogorvosok, fogtechniirodalom termései mellett mű- elé Operettnél az előadás a dolgozók napilapjának srinMeghívó
során szerepeltek az ujabb, operastilusa lerontja a hatást, hárt kritikája, közvetlenebb kusok! Az ósszes fogászati
A
saegedl
MAV. Altisztek
haladószellemü írók nvftvet b . az opera nehézkes sülnsa ki- kapcsolatot, az érintkezés ben- cikkek legjobb
beszerzési
Kifogásolható azonban az, hogy forgatja
operetíszerüségéből. sőségesebb formáját keli meg- forrása Krctsch Dcntai de- Önsegélyző és Tsmetkezéá
a nagy klasszikusok müvei kö- Bizonyos könnyedséget követet találnia a dolgozókkai ankétok, pói Szeged, Széchenyi-tér 17. Egylete május 17-ón, határozatképtelenség cselén májUf
zül mindössze ©gy szerepei k meg az operett a szereplöktől értekezések,
vitaórák rendezé- (Sandberg-cégnél.)
23-án, délulán 4 órakor Szenlműsoron és hogy a régi érték- lés a rendezésben bizonyos eleálló magyar Irodalmi termékek ven tempót, amely ha hiány- sében. amelyeken azok kifejx Féláru utazás Budapest- háromsác-ulca 45. szára alatU
helvetf Szigligeti LiliomHja és zik. sídkor elveszíti az operett tenék álláspontjukat, megten- re a Protestáns Kulturna- székházában rendkívüli közGárdonyi Annii skála kerültek valóban operett-jellegét. Meg- nék kifogásailkat 'és kifejeznék pok alkalmából. Odautazás gyűlést lari. amelyre a Ingok
színre. Jóllehet egyik sem kép- felelő operettrendezőt
kell megelégedésüket a szinház ve- május 15-től 23-ig: visszauta- megjelenéséi kéri nz Elnökség.
viseli az értékálló magyar stín- szerződtetni" a színháznak és zetőségével szemben. Remél- zás'május 20-tól 27-ig. A félmülrodalmat. Az ujabb magyar legalább ©gy kimondottan ope- jük, hogy c Jövőben mindez
Írók meg teljesen hiányoznak retténekest. nevezzük akár boij- megtörténik. Reméljük «rt an- áru utazásra jogositó iganál is Inkább, mert a Szegedi zolványok és menetjegyek
a műsorból, hacsak Barsl Há- vlvánnak,
bőrkercskcdö.
Állami Nemzeti Srinház veze- az IBUSZ MAV HIV. foenetrom testőrét nem vesszük a
Szeged, Kigyó-ulca 5.
tését
olyan
Idválő
színházi
jegvirodán
(Tisza-szálló)
mai Uradalom termékének. A
Opera
anfcamberek tartják b kezük- válthatók.
Telefon: 559.
Három testőr azonban tudvalevően Dumas hasonló cimü mttsorpolitikájában Verdi és ben, nitnt Both Béla, Vaszy
regénye Után készült c nem Puccini müveinek favorizálása VSrfor, Hegedűs Tibor, VáPetróleumfőxök
lehet reprezentánsa « jelen- jellemzi a színház zeneigazga- rady Utaló és dr. Béky Julin.
ES ALKATRÉSZEK
kori magyar Irodalomnak.
tóságát. Színre került Verditől
•Offcello*. •Rlgoletto*, »Trokenderkikészitó.
kötél vlata* összesen huszonháromgyár és mechanikai hélóW y i l H é r *
Operett
VA SK ER ES K E DON EL'.
wor, Puocln.ilöl >Toscar, »Bogyfir; zsák-, zsineg- és
SZEGED. KIGYO-U. 3.
előadást eddig öívennyolHRl tar- hémélet*. •Pillangókisasszony*,
NytftflruaL Ezúton kijelenponyvakereskedés.
tott a színház. Fali iJftő »Elvált As íGlanni Schicchl* összesen tetni
• Szeged -Fel sőkőBa*szony,-a tizenkétszer. Lehár húszszor. A nyolcvankilenc .-vTitl htorv
ARADI-UTCA 4.
Fökfcnüves Szövetkezőt
•Mosoly ország*-a tizenkilenc- operaelőadásból Mussorgsridj elten
Telefon: 461.
a
s
1940
április
29-én
szer. Schubert— Berté »Három •Srorocsinctí vásár* ránt négy, tett téve*, valótlan állításomat
Mozart •Szöktetés a szerály- ©zmhmI visszavonom,
reszelővágó üzemében haszX
bóJ»-rí hét. Rossini »Sevillai
Ifj. ftrlBiJ István.
nőit reszelőt ujravágása leg-<|
borbély*-ára őt. Masca^il »PaDARALOMALMA
ruethecsAJet-*ére öt, Leonjobb, legolcsóbb.
(•
B
wvutban
közöltekért
cavuflo
»BaJnizok*-rer egy,
Petőfi Sándor-sugárul 77.
• szHrkesztőafig. sem a HSzeged, Kossuth L.-sug. 34,j
Wagner rTannhSuser*-re két, sem
adóhtvatai felelősséget nem
Kenessey *Az arany meg az vállai

Beszterce
estroma

Rádiók

részletre

TISZA-SZALLO

Roffay

üémefhl Kálmán

Varga

Mihály

üzv. Csáky Jánosné

Széchenyi
Filmszínház

Saeqed

Tataion i <400

Vasárnaptól szerdáig
A szeron legjobbMOPEX
filmje:

Forgószél
Egy nagy szerelem viharos története. — Főez,:
GARY GRANT,
INGRID BERGM.ANN
Előadások: 4—6—8 órakor
Pénztáj- d.c. 11—12 ós az
előadás előtt félórával.
Csütörtökiül
a leggrandiózusabb színes
film:

V. HENRIK

SZELEI

Temkó János

Kovács

PBksrnumlan hangverseny májas 19-éa este fél 8. Színház
Szólista E n g e l I v á n congora művész.
Vezényel V a S 2 y
V I R Í O r
Müaoron Beethoven, Weber, Ducas, Dvorák
Jegyek Délmagyarortzágnál.

Ujszegedi GőzSürész és

müvek.

Pelfiff Sándor-sugárul 23.

YELEM!
Ládagyár F I Grövidáru
üzletemet

dolgozói üdvözlik a dolgozók egységlapját

. Délmagyarországo
A Szenad! HtatsaM Sztaháx heti mösera:
Vasárnap, 16-án este féi 8-kor:
Hétfőn, 17-éa este féi 8:
Kedden. 18-án este féi 8-kor:

ORSZÁGSZERTE ELSŐRENDŰ MARKA Kapható:

János vitéz. (Bérletsz.)
János vftéz.
GtanTil Scntecbi.
D. II. 18. Opera helyárak.
Filharmóniktis hangverseny.

Szerdán, 19-én esle fél 8-kor:
Csütörtökön, 20-án este fél 8: Sevillai borbély.
Opera helvarakkalr.
Pénteken. 21-én este fél 8 kor: Mélyek a gyéfcerek.
Premier, rendes helyérak.
Szombaton. 22-én esle fél 8: Mélyek a gyökerek.
A-bérlet. rendes beIvárak.

Gyula

baby- és gyermekkőtölt-,
áru üzeme
PULCZ-UTCA 5. SZAM.
Babaréklik. kabátkák, JáW
szóruhák és llpegők egy«'
éves korig.

ízléses ntonitalvánvok

KÉSZÜLNÉK A
ExcelPeiőii n y o m d á b a n
sior barisnyaházöól K
HORVÁTH MIHALY-U.

Gombházba

Nagy Jenő (Csekonics)ulca' 3. alá helyeztem át.
Kérem T. vevőimet, hogy
vásárlásaivá L
felkeresni
szíveskedjenek.
Tiszteletlel:
TENCZER ERNŐ
rövidáru szaküzlet.
Smtoíkiiak enjedméay.

Karácsonyi lsiván

papucsosmester
Nagy Jenő (Volt Caetouics)-utca 5.
Mindennemű papucsok nagy
választékban.

Boldo( ünnepel akar magának?
Okvetlen nézze meg az

• j magyar flimel

Beszterce

ostroma

ma és a következő napokon a

Belvárosi Mozíbai?
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EOGITALKOZAS

PERFEKT főző mindenes felvétetik. Zrínyi-utca 5., Dóczl.
TR AKTOKKAL társat keresek
nyári cséplésre 18 colos dobgolyós cséplömhöz. M. V. A.
Itilinti Gyula Sándorfalva.
SZLOVÁK nyelvtanitót keresek. 'Nyelvtan és társalgás*
eligére."

j

IEGLÉVÖ fcxlllüzlelliez 5-6
fezcrrel társat keresek. 'Ingatlanfedezet van* jeligére.
GUMITECIINIKUS adja lé címét a kiadóba. 'Elhelyezési
lehelőség" jeligére.
ÓCSKA kalapját ne dobja el,
Mencz kalapos pünkösdre ujjá Testi és formázza. Dugonicstér 2. Tegyen próbarendelést!
MXGORAT, orgonát, hnrmónluraol tökéletesen hangol, javít Rakovsrkv, a Nemzeti
Szinliáz és a Zenekonzervatórlum hangolója Br. Jósikautca 81, rölaszlnl 4.
ANGOL nycrsgumlragasztó a
Vidra-utcában kaphatói Üvegei tessék hoznll Vidra-utcai
kerékpárosnál 1
ÓRAKÖNYVELÉST

(OTI,

adó

és egvéb hivatalos ügyek elintézését) vállalom. Jelige: 'Jutányosán*.
POLOSKAIRTÁST garanciával
vállal a Cián vállalat BnicsvZsilinszky-uica 10. (Volt Fekelesas-utca.)
10 20.000 farinttal szórakoztató üzemhez komoly, esetleg
közreműködő társat keresek, —
Fodor: Párisi-köriit 38a.
KUKORICÁK APALAST

válla-

lok. bármilyen mennyiségben
ls. átalányban is, vagy napszámban. Csongrádi sugárut 57,
házmester.
PÉNZEST RSAT I C C ek. c e -

leg. ki üzletvezetéshez is ért,
ó keresete lesz. »Nyilt üzlet*
TŐKÉSTÁRSAT keresek rövidáruüzlelhez. Jóforgalmu* jeligére
TAVASZI öltönyt mérlék után
Csináltasson Feketénél, Kölcsev-utca 4.

Í

GYEK II EII SZER ETO fia l a I a sz-

szony n nappali órákban 3—4
gyermekkel foglalkozna. Jelige: 'Intelligens*.
Itlt. Berlalan József mérnöki
ciániroda, Maros-utca 15. Jutánvosan. garanciával vállal.
FÜRDŐRUHÁKAT
hozott
anyaghói készítek. Itotlenbergné fehérnemüszalon, Polgárulca 12.
M

A L» A S '-VÉ T'E'L~~B1

F'RISS vágoltharomfi olcsón
kapható. Tábor-utca 8., városi
adóhivatallal szemben.
OKOM nézni Liebmann szemüvegen. Fotókópia, fényképnagyi'íisok, Szeinüvegjavitások. —
Liebmann, Kelemen-utca.
HAROMLANGU íehér zománcos gáztűzhely eladó. Zrinyinlcn 5. Dóczl.
HAIIOM katasztrális föld termés nélkül vagy terméssel eladó Jelige: »Ahogy megegyezünk*.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
értékesítheti Falus bélyegkereskedés, a fogadalmi ' templomnál. Iskola-ulco 29.
EGY Arnbeim gyártmányú 170
em magas. 80 em széles," majdnem teljesen uj Wertheim
kassza sürgősen olcsóért eladó. Értekezni lehet Makón,
a Munkás Szövetkezet vezetőjénél. Teleki-utca 7.
LEN ruha és lepedővászon ismét kapható. Szövőtelep Újszeged. Középkikölósor 12. sz;
Jankovich-utca sarok.
PÉKEK részére »holfa« nagyon olcsó áron kapható. Wilheini Testvérek, Marx-tér 2,
Teleron: 751.
ELADó 15 köbméter la. kanadai nvárfa, ipari célokra megfelelő. Kiss Ernő-utca 3., kárpitos.
KÉTSZOBÁS családi ház melléképületekkel szabad kézbőt
elfogadható árért, lakásátadás••( eladó. Bálvány-utca 13. TE
»za-malomnál
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AUTÓSNAK, fiákeresnek, gazdálkodónak hosszú bundakabát olcsón, sürgősen eladó. —
Kápolna-utca 15.
ELADÓ minden
elfogadható
áron fél telelt 2 kőépülettol.
Arviz-utca 59.
ALIG használt sötét hálósroszobabutort vennék. Ajánlatot
Dunai, Szillérf-sugárut 52. sz.
alá kérek.
BILLIÁHDGOEYÓT
veszek,
használtat is. Darázs kocsma.
Relek-utca 43.
IIAU6SZOI1ABUTOR eladó, —
Gyik-ulca 3.

Laczkó

órás és ékszerész,
Kárász-utca 14. Keresek karés zsebórákat (veckerórát is),
ezüstöt, brilllánsékszerekfet magas áron. Ora- és ékszerjavltást vállalok.
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VILÁGOS feslett hálószobabutor eladó. Somogyileiep XIV.
ulca 834., füszerüziet.
AXMÜNSTER szőnyeg 240x340
méretben. Jó állapotban, eladó. Szécheuyl-tér 8., I. em. 6.
HASZNÁLT, de jókarhan lévő
táska-, vagy stahllirógépet keresünk megvételre. Ajánlatokat Gazdák Hitelszövetkezete
Hódmezővásárhely kérjük.
TRICIKLI eladó. Megtekinthető Ilaas Föiőp és Hal-féle
Rt.-nál.
KÉl-háromszobás összkomfortos magánházat lehetőleg a
Nagykörúton belül, közel a
villamoshoz, vételre keresek.
Csonka ügyvéd. Attila-utca 7.
NEMZETI Zászlóban legolcsóbban vehet: 1 kg. füstölt
vagy sózott szalonna 21.80,
1 kg. házizsir 22.80 1 kg. szabadcukor 12.40. Tisza Lajoskörut 52., Bodónál.
NYIL-UTCA 36. s«. hál szabadkézből eladó ós as egész
ház elfoglalható. Tud. Hattyaasor 41.

JóEORGALMU vendéglő elköltözés miatt
berendezéssel
együtt eladó. "Forgalmas hely*
jeligére,
4 kárpitozott szék, egy rekaELADÓ ház, darálómalom fölmié eladó. Bimbó-utca 4.
G AZTÜ 7.IIELY három'kari kás, dért ls elcserélhető, egy pár
eladó. Partizán-utca 5., föld- daráskő-koptató triÖr. Tudakozódni: Alföldi-utca 35.
szint 4.
FÉRFISZABÓ gvorsvarrógép, 3x2 Standard vllágvevő rádió
nagy asztallal, iAbemeltyüvel, eladó (volt Horthytelep). Tarnői várrógép, vilűgvevő "rádió jáni ONCsA-telep 4/a., Ormándy.
~
eladó. Csongrédl-sugárut 65.
EGY fiatal kecske fiával el- MOTORKERÉKPÁR bőd pótadó. Nvilra-ittca 10. Cson- ülés és egy jó kerékpár eladó.
Szncs-ulca 3/a,
grádi vámnál

n 3 éves terv sikeréért dolgozik

VITAMIN

Szegedi Paprika Értékesítő Kit.
Szeged, Dózsa Gyürgy-utca 2. sz.

Telefon 5-64.

Szegedi
Kenderfonógyár Rt.
Alapítva:
Londoni-kör ut 3.
FÜRDŐKÁDAT, bádog vagy
zománcozottat, megvételre keresek Orley
vaskereskedés,
Mikszáth Kálmán-utca 1
JÓKARBAN lévő
kombinált
szekrényt kérésén 'Kombinált
szekrény* jeligére
VADÁSZVIZSLA, 9
hónapos
hím, eladó. Bocskai-utca 0.
II. 11.
MÁZSA, 500-as. keveset használt, eladó. Fodor telep, Tátralér 6. Varga,
STR ANOKABINNAK,
árubódénak alkalmas
cseréptetős
deszkaltódé, mángorló,
nagy
kapu eladó. Szentháromság-utca 32., háztulajdonos.
AMERIKAI leány'karuliái kétévesnek olcsón eladók. Megtekinthető hétköznap
délelőtt
8—12-ig. Tisza Lajos-körut 66,
I. emelet 4.
SCItGÓSEN eladó majdnem uj
3+1 vllágvevő Philips rádió.
Teréz-utca 35., DlmitrovnAl.
JÓKARBAN lévő
gyermek
sportkocsi eladó. Szél-utca 8a.
JÓKARBAN lévő angol férfikerékpár eladó. Festő-utca 4.,
Juhász Dóra.
IIÁZ, azonnal elfoglalható, eladó. Farkas-utca 12.
IliitKAGYAPJUT, zsírosat ís,
fonásra vállalunk. Fonógyár,
Csere_pessor 9., 8—2-Ig.
CIPÓT olcsón jót, nagy választékban Prungel és Beritovilstói vásároljon! Széchenyitér 8.
KARASZ-utcai üzlet berendezéssel együtt átadó.
Jelige:
'Prima*.
FüSZERüZLET !>erendezés és
áru nélkül, lakással azonnax
eladó főúton, esetleg részletre.
Sít, István-tér 10,, kocsma.

Vasárnap, 1948 május HJ.

'

1883.
Telefon: 346, 646.
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BELVÁROSI üzlet berendezéssel. minden szakmára alkalmas. eladó. Kölcsey-utca 8.,
divatáruüzlet.
EGY uj stráfkocsi eladó vagy
fejőstehénért elcserélhető. —
Cim: Molnár. Cserzy Mtháiyutca 30.
ÜZLETHELYISÉG berendezéssel azonnal átadó. Olcsó bér.
Jelige: »Tisza Lajos-körut*.
ELADÓ egy jókarban levő mély
gyermekkocsi. Szeged, Betekutca 41.
INTÉZETI nagy és kisebb háztartási tűzbe lykűlönlegességek
és olcsó nyári tűzhelyek. Kovács tüzlielvraktár, Szt. Ferenc-ulca 13.
ELADÓ kétszárnyas vaskapu,
tüzfecskendő. fürdőkádak, 4
heng. mágnes. 25 vaságy nem
sodronyos. Topolya-sor 11.
p
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KERESEK 2 szobás fürdőszobás szépen berendezett lakrészt 3—4 hónapra 'Belváros*
jeligére a kiadóba.
LAKÁST keresek, szoba-konyhásat kőltsógmegtériléssel. —
Jelige: 'Sürgős*.
3 szobás, összkomfortos, erkélyes nagyon szép lakásomat
1 szobás, összkomfortosra cserélném. »Mlnacnhcz közel* jeFüLSÖVAROSI

templomnál

levő magasföldszintes, utcai,
olcsóbérü kétszobás összkomfortos. tiszta lakásom elcserélném szintén kétszobásra. Jelige: 'Belvárosban 1*.
ELCSERÉLNÉM szegedi belvárost egyszoba-konyhás összkomfortos lakásomat budapesti
lakásra. Cirnel a kiadóban kérem leadni.
ELCSERÉLHETŐ kellőeinelcli
2 szobás, elő- és fürdőszoba,
kettő, vagy egyszobás lakásra.
Érdeklődni Felsőtiszapart 17.
ELCSERÉLNÉM t szoba-konyhás, előszobás lakásom kétszobásért kőltségmegtérjtéssej. —
Vcresacs-utca 43,
2 szobás erkélyes, komfortos
lakásomat elcserélném 3 vagy
.4 szobás lakásért. >01csóbérü>
jeligére.
KIS bútorozott szobát keresek azonnalra, heti negyszeri
ott-larlózkodásra, »Ne legyen
drága* jeligére,
BÚTOROZOTT szoba kiadó. Partizán-utca 8.
ELCSERÉLNÉM
egyszobás
komfortos garzon lakásomat 1
szobás konyhasra. 'Összkomfort* jeligére.
NAGY szoba, konyha, világos lakásomat elcserélném
egv kisebb lakásért. Érd1.: Valéria-tér 10.,
füszerüzletbten,
hétfőtől.
UTCAI szoba-konyhás lakást
elcserélnék. 'Bármilyen budapestire* jeligéne.
ELCSERÉLNÉM szoba-konylia
és speiros lakásomat hasonlóért. vagy kétszobásért, Rákóczi-utca 36.. Farkas.
ELCSERÉLNÉM 2 szobás összkomfortos lakásom egyszoba
komfortosért. Moszkvaf-kőrut

g y ü m ö l c s s z á l l i t a s r a alkalmas könnyű stráfkocsi 2
lóvai, szerszámmal eladó. Meglekinlhető a rókusi Konzervgyárban.
ELADÓ Kübekházán egy csatacri naz roo n OJ telekkel
ugyanott 1200 Q-öi príma föld
is eladó. Érdeklődni
Arany
János-utca 5„ házfelügyelő.
KOMBINÁLT szoba, fehér, eladó. Megtekinthető hétköznap
2—4 óra között
Roosewelt
(Rudolf)-tér 14., I. 2.
HENTES jégszekrény és fogasok olcsón eladók Tábor-u. 8,
élelmiszerüzlet, városi adóhivatallal szemben12-20 lóerős. 3 lázisu 220380 villanymotort vennék, —
Gaskó, Kossuth Lajos-sugarut 26a.
32, földszint bal.
ELCSERÉLNÉM
Kossuth LaCSEMEGE! ZLETNEK
a Ikal- jos-sugárut elején 3 szobás lamas modern jégszekrény és kásomat hasonló kertes laegy márványlap 60—180 cm. kásra. 'Orvosnak, ügyvédnek
méretben el'ado Megtekinthe- alkalmas* jeligére.
T I S Z Á R A néző gyönyörű bútő Bécsl-körut lb
EGY 8 hónapos árlánysüldő torozott szoba kiadó. Mórica
eladó. Somogyitelep XXIV, u. Zsigmond-rakpart 4. szám. I.
emelet 1. ajtó.
904. szám.
ATADNAM központban levő
KIFOGÁSTALAN erős férfi szoba-konyhás társbérleti lastrapakerékpár eladó. Somo- kásomat bútorral együtt. Ent
gyitelep IV. utca 134.
11—6-ig. Széchenyi-tér 17., I.
GÁZTŰZHELY sütővel olcsón emelet. 12, udvari lépcső.
eladó. Báró Jósika-utca 31.
TEHERAUTÓ kéttonnás, egy- s b k t t l t t n f é l é t f
k
tonnás pótkocsival eladó. Hegedűs üvegház, Kossuth I.ajos- FRISS, JEGES csapolt SÖRT
sugarul 9,
akar inni? Jöjjön a Somogyi
MODERN ut ebédlőbutor el- pincébe. Somogyi-utca 24.
10—15 ezer forint kölcsönt
adó. Cim a kiadóban.
haszonrés zesedésaeL
ELADÓ centrifugál szivattyú 3 keresek
colos. Érdeklődni lehet Kis- • Üzlet* jeligére.
martoni-utca 20., huszárlakta- CSINOS 36 éves lány, kisebb
ingatlannal férjhezmenne. Vasnya mögött.
Leveleket
CSÓNAK oldalmotorok eladók. utasok előnvben.
Alt könyvkereskedés,
Dózsa 'Háziast jeligére Hódmecőv*sárhely, Pos» restante.
György-utot 1|,

KÖLCSÖNT, vagy társat ka*
resek magas haszonrészesedés*
sel. »Aru- és Ingatlanfedezeti
jelige.
REDÖNYKÉSZITCS, redőnyjk*
vitás Redőnyipartól, Re fanná"
lus-palota, ,Me legforrá sku InAL
OLCSÓN jó recamiét,
otla*
mánt, minden kárpitozott bu*
tor javitását ls vállalja Szelea
kárpitos, Attila-utca 2.
NAETALIN;
Glohol
pt'»ll«
molyirtók [egolcsóbbban Kflh
vács illatszerlárban szerezz®
be. Kölcsey-utca 7.
BÉRM A L6KNAK. áldozóknak
3 levelezőlap es egy 18x24
cm. nagyítás 30 forint. Brun*
ner fényképésznél a róku®
templom mögött.
BÚTOR ALAKÍTÁS, fényezé%
legolcsóbban Kalona linre as*»
taiosmestcrnél, Margit-u. 3.
FINOM cukorkák, csokoládéd!
Szent Istvoin (Kárász-utca) cukorkaboltljól
FOGASKERÉKGYALl l.AS,
hengercsiszolás, öntözöszivaty*
tvuk raktáron, komb. fagyalu*
gépek, gyalu tengely. Osgyán
mérnök, Békéscsaba.
VENDÉGLŐ, igen jó helyen átadó. Érdeklődni Dréher söfraktár, Kossuth Lajos-sugárul,
MENYASSZONYI és vőlcgé*
ruha kölcsönbe, az utóbbi el>
adó. Cpn: Hóbiáitbasa-ulca 8,
BELVÁROS forgalmas helyé*
fele üzlelhelyiség átadó. Cim
a kiadóban.
H ARMINCNYOLCÉI ES MAVi
esztergályos vagyok, házasság
céljából ' megismerkednék hoz*
zámiljő komoly növel. Jelige:
'Gyermekszeretö
HORGÁSZOK! A Kertész- l.ip*
pai- és városi téglagyári gödh
rök bérletét Pille-ulca 28. s4.
alatt lehet kii állani. IJa/gató*
ság.
MAGAMI VZ. 1 szoba, konyha,

előszoba, sok melléképülettel,
800 n-üles telekkel cladó^
vagy kisebb városi házért cl*
cserélhető. Aignertclep, Baj*
móczi-ulca 17.
EGÉSZSÉGES üzlelhcz 10.00Q
forinttal, 'közreműködéssel láp*
sülnék. Levelet kérem »lígésí*
séges 10.000* jeligére a kl*
adóba.
SAJATTEKMÉSÜ szemelt rizling bor literje 7 Ft Kátaj|
Andrásnál, Attila-ulca 3.
HÁZASULANDÓK Ugyelniérél
Férjhezmennének
tisztviselőnők, gazdálkodók leányai, öí*
vegyasszonyok Ingaltnnnal. Is*
merkedést létrehoz Fortunát
Kölcsey-utca 10.
VOLT hadifoglyok figyelem!
Keresem azt a szegedkörnyéki,
Oroszországból hazatért hadi*
foglyot aki Nagy III. Jen®
rendőrt látta meghalni a fa*
dósai tábor közeli kórházbaiL
1945 norember 26-án. Nagj|
III. Jenő rendőr Veszprém megye Felsőlszkázi (Somlyó alatti
szentgotthárdi felesége és káf
gyermeke van. Értesítést Nagrt
Jenőné, Csengole, posta ciinmi
kérek.
AVERTHEIM-szekréuyt kisebk,
bet kölcsön keresünk rövi®
időre, sürgősen. Ipari Vás®|,
Iroda.
|.
INTELLIGENSEBB.
megb
ható nőnek ^zép kis szol
reggelit, vacsorát aook kevé
házimunkáért. Feketesas-ut
22., III. 25.
''
DELMAGYARORSZAQ
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYOROl,
Felelős kiadó:
DR. ZOLD SÁNDOR
Sö/rkesztőség" Jókal-utCi ©
Felelős szerkesztői telefon: 49®|
Szerkesrtőségl telefon: 101
Nyondat werkeszt

este 8-tól: 67*.
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