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ARA Só FILLÉR

lett a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára
Megválasztották

a főtitkárhelyetteseket,
valamint
a titkárság és a szervező bizottság

a politikai
tagjait

bizottság,

Kedden reggel összeüli az MDP liélfön megválasztott uj központi Imre. Póttagok: Horváth Márton, Kovács István, Vas Zoltán.
vezetősége és ezalkalonuual megválasztották a párt vezető funkcionáriA titkárság tagjai: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Kádár János, Marousait. Rákosi Mátyás lett a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára, a párt sán György, Rajk László, R évai József, Szakasits Árpád.
elnöke pedig Szakasits Árpád. Főtitkárhelyettesek: Farkas Mihály, KáA szervező bizottság tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Kovács Ist
dár János és Marosán György.
ván, Kőből József, Marosán György, Orbán László, Rákosi Mátyás, RéA politikai bizottság tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő vész Ferenc, Szakasits Árpád, Szőnyl Tibor. Póttagok: Erdei Mihály,
Szirmai István, Szurdí István.
Harustyák József, Kádár Jí nos, Kossá István, Marosán György, N
Az MDP központi lapjának főszerkesztője: Révai József.
mre, Rajk László, Révai József, Rónai Sándor, Szakasits Árpao, Vajda

A felekezeíi iskolák:
államosítása a Ház előtt
Kimondotta a sürgősséget és ma már tárgyalfa a törvényt
az országgyűlés

Összeférhetetlenségi
párti
Kedden délelőtt zsúfolásig1 megtellek a parlament
padsorai. Teljes
számban
megjelentek az ülésen a kormány tagjai is. A karzatokat az érdeklődők tömegesen töltötték meg. A nagy
{érdeklődés két eseménynek
szólt: Az egyik, ezen az ülésen jelentik be a Magyar
•Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesülését és a Magyar Dolgozók
Párt'ának megalakulását. Az
esemény a parlament ülésrendjében is kifejezésre jut.
miután

bejelentés hat
képviselő
ellen

Barankovics-

Marxista-leninista
párt
A munkásosztály
élcsapata
A Függetlenségi
Front
irányítóba
Mozgósítás
a szakszerva zetehben
Harc a korrupció
ellen

R Magyar Dolgozók Pártja

elfogadta a szervezett szabályzatot
Az MDP egyesülési kongresszusának második napján Farkas Mihály elvtárs
ismertetése alapján megvitatták a párt szervezeti szabályzatát.
Farkas Mihály ismertetésében leszögezte, hogy
az MDP marxista-leninista forradalmi párt és mint
Ilyen, a munkásosztály élcsapata. A párt elsősorban a
munkásosztály
pártja, de egyesíti soraiban a dolgozó parasztság
és az értelmiség legjobbjait. A párt és a szakszervezetek között nem szabad clmosódnlok a határoknak. Minden
tömegszervezelneb a párt ellenőrzése alatt keu dolgoznia, mert a párt a munkásosztály és a dolgozó
nép legmagasabb vezető
formája.

nyitója a frontba tömörülő
többmilliós tömegnek.
Hangoztatta ezután Farkas Mihály, hogy csak'azok
lehetnek jó tagjai a pártnak,
akik az élen járnak az országépltésbcn, őrködnek
•
demokratikus rend felett.
A párt lagjaiuak kell m
legjobb, a legíegyelmczettebb munkásoknak, parasztoknak,
mérnököknek, orvosoknak, tanítóknak, tisztviselőknek lennlök és a munkában mulatott szorgalmukban ispéb"
dót kell mutatniuk.
Az MDP a jövőben komolyan szabályozni fogja a tagfelvételt. felesen elilélt az
erőszakos tagtoborzást. A';
pártba való felvételre je-'
Ientkezőket nem tagnak, hanem tagjelölteknek
veszik,
fel és a párt tagjai csak tagjelöltek közül kerülhetnek;
ki, akik legalább hat hónapon át végzett munkájukkali
méltóknak bizonyultak nrr&e
hogy a párt tagjai legyenek.*
Farkas Mihály Ismertet és«f
után megindult vitában Lai
katos Éva budapesti kerülő*
ti titkár, Ball Zoltán Győr,
megye főispánja,
Szirmai]
József gyári dolgozó, majd
Kádár János, a nagybuda-1
pesti pártbizottság titkára?!
vett részt.

mör-Abauj választókerület* Lajos ós Csáznuulín Lajos
ben kapott képviselői meg- soronkövetkeaső képviselőket
,
bízatásukról lemondottak. A hívták be.
megüresedett helyekre LaVégül Nagy Imre elnök
katos József, Földes János, a kővetkező bejelentést tetMakói Kádár János és Rácz te : A Magyar
Dolgozók
Jenőné pótki-pviselőkct hív- Pártjának főtitkársága olyan
ták be. Ezienkivül Taksonyi értelmű
bejelentést tett,
János a
Baranya-Tolna, amely szerint
Pongrácz Aladár (FKP) a
Pest-Pilis-Solt, Baráth Enda 13-én és 14-én megtarre a Jász-Nagy-Kun-Szoltott országos kongjresszu
noki és öri István (FKP) a
son hozott határozat 6r<
Hajdú-Bihar, Szolnoki lst*
leimében az országgyűléván (FKP) pedig az orszásen, mint a Magyar Dolgogos lajstromon kapott képzóik Pártja fog működni.
viselői mandátumról monAz elnök bejelentését az
dottak le. Helyettük Beneországgyűlés
viharosan
az
eddig ikét párthoz dek József, Vass Sálidór,
megtapsolta és éljen réssel
tartozó képvl-elők, akik Gálfi Sándor, Bihari Nagy
fogadta.
eddig kü'ön-ktilttn padsorokban flMek. m««t
mint
egyetlen hatalmas
párt
A felekezeti pedagógusok állami
kénvise'őt löl'lk meg a
alkalmazottaknak minősülnek
parlament széksorait.
zottaknafe minősülnek
Ezután Ortutay Gyula kulA másik esemé"^. amely felTermészetes, hogy apártkorábbi szolgalatuk be- nak a Függetlenségi Front
fokozott érdeklődést keltett, tuszminiszter benyújtotta az
számít
az
állam!
szolgálathogy ezen az ülésen nvuit- országgyűlésnek a nem álújjáalakítása esetén sem
ba. Az átvett iskolák, óvó- szabad háttérbe szorulnia. A
ják be a manv-ar nép köve- lami iskolák fentartásának,
dák,
otthonok
épületei,
br*
telésére az egyházi iskolák az állam által való átvétele,
Függetlenségi Front, mint
rendezései,
felszerelései, a magyar dolgozó nép leenállamosításáról szóló tör- az azokkal összefüggő vavalamin! az Iskolák fen- dő leghatalmasabb tömejgvényjavaslatot.
gyontárgyak állami
tulajtartását szolgáló
egyéb szervezete, nem helyettesítN n gv Iinre elnök közölte, donbavételéről és személyu
vagyon,
(tanítói!
föld,
la-heti feladatát, ha abban a
zetének
állami
szolgálatba
hogv az orszáygviilés leg
kás stb.J. mint közműve- Magyar Dolgozók Pártja veutóbbi filésszaka alaH hozol t való átvétele tárgyában kélődési cóvragyon az állam zetőszerepre tesz szert és a
törvén.yek"Lkih'rdctíé,r az szített törvényjavaslatot.
tulajdonába megy á t A többi demokratikus párttal
országos törvénytárban. Reminisztertanács ezen ren- szövetségben politikai IráA javaslat fcinioiuHa, hogy
lelcnteltc Uonv
9-a^ados
delkezés aló" Is kivétem
a meglévő, nem ál'amft isPál, Keresztes Sándor. Pörképez.
kolák és a vcliik összemeezi József, Panni "Bétó
Kádár Jánosa nép politikaiáfnevelésérőf
fő rt<<'> lanulóolthnnoknt,
Berkes János és Usrin JóVégül a javaslat kimondtovábbá
a
kisdedóvók
zsef demöl'-ota
pó-nrvírll.
ja, hogy kisdedóvót, vagy
Kádár elvtárs a többi kö- a tervmegbizottak, a ver*
fent,irtását a kizárólag
(Rara^kovics-nárt) kénviseiskolát csak miniszterta- zött ezt mondotta:
senvbizottságok, a gyárve*
envlrázl
célokat
szolgáló
lők oFcn
összeférhetetlennácsi határozat
alapján
— Kongresszusunk egyik zetes és a szakszervezeteid
t-nin' ézclek (hiti udoni á- lehet létesíteni és fentar- központi kérdése a demo- feladata. Akkor fogunk j ó í
ség hrviVtontést teltek. A benvi fő'skolák. diakónus és
jelenfócokei a7, összeférhetani. A törvény kihirdeté- krácia további
gazdasági dolgozni ha az MDP mindé®
(Sh&on'sszaképzők slb.)
tetlo"c5of? bizottsáfflidz tetse napján lép' hatáiyba.
megerősödése. A siker a ter- szervezete egész tevékenysé«
5
ték át.
kivételével az állam vesz
A miniszter kérte a javastól melés előfeltétele, hogy min- gével a magyar dolgozókél-*
át. Ezen rendelkezés alól
Közölte az elnök nzi is.
tárgyalására a sürgősségfcf- den műhelynek, minden fa- niakarásának és alkotókéa kormány kivételt tehet.
hogv F-onrz Pál (MKP) Bamnnüásái, amihez az or- lunak, minden munkásnak pességének
megtestesítője
Az álvclt iskolák és k's- szággyűlés hozzájárult nagy mérnöknek pontosan is- lesz.
ranya-Tolha, DöhrerH K-'s
éljenzés közepette.
dedóvók tanárai, tan'tói és
rolv (MKP) nen-hndaoesti.
mernie kell a ráeső feladaKádár János ezután a maOrtutay Gyula
ikulluszmi- tot. Az elvégzendő munka gyar nép politikai átncvclé.Oláh Mihály (MKP) Csonóvónői a törvény hatály ha
ntszLcr
benyújtotta
ezután
az
grád-Csanácíi és" Szkalán
szabalos megállapítása min- sével foglalkozott. Az előtlépését követő hó első
Ago:.lon (MííP) Borr.od-GiH
napjától állami alkatóm- (Folj tatás a 2. o'da! 5. hasábon) déit egyes dolgozó számára tünk álló nagy feladotók el-
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végzésére csak akkor lesz
nép részéről, amelyhez
alkalmas, ha kulturális és asonlót eddig még nem tuműveltségi viszonyaink
és dott felmutatni
egyetlen
j^alltikal öntudaté megfelelő más magyar politikai párt
sem, A felvilágosító munká* Szervezeteink szántára le- val el kell érnünk, hogy a
hát az egvlk legfontosabb magyar dolgozókat semmiállandó feladat a magyar féle reakció, sem hazai, sem
nép tömegeinek szüntelen külföldi ne tudja többé félmódszeres és állandó po- revezetni és saját érdekei
ellen fordítani. Ezt
szívós
litikai felvilágosítása.
munkával
el
is
fogjuk
érni.
Népűnk politikailag
sokat
fejlődött és közelebb is ke- Nagyon nehéz, de szép felelőttünk,
rült pártunkhoz. Az elmúlt adatok állanak
Idők alatt a demokrácia tő- i Ezeket a feladatokat meg
megbefolyásn jelentős mér- is fogjuk oldani, mert megtékben megnövekedett.
A vannak hozzá az embereink
MDP olyan bizalmat élvez is.

Kossá István a szakszervezeti munkáról
Kádár .lános ulán Kossá
István. a Szakszervezeti Tanács főtitkára hangoztatta,
hogy a szakszervezeti munka teljességével mosl már a
szakszervezetek több energiát fordíthatnak a munkásosztály gazdasági, szociális
és művelődési
érdekeinek
szolgálatára A két
párt
egyesülésével lehetővé válik,
hogy a szakszervezet saját
keretei közölt oldja meg a
problémá it Minden ekeiótt
mozgúsitaiuink
kell
*
szakszervezeteket, hogy az.
MDP programja mielőbb
valósává váljék, mért ez
a program
valamennyi
dolgozó érdekelt s/obfólja.

bizottság feladatává teszi
a párttagok és tagjelöltek
politikai magnlartása feletti őrkfidést, valamint a
korrupció ellen folytalau
dó Idmélc'.lcn harcol.
Ki kell küszöbölni a pártszervezetekből n kiskirálykodás és önkényeskedés maradványait. főleg a vidéken.
Koszorús Gyula biharmegvei kikűldöM szólalt fel ezután. majd Révész Ferenc
hangsúlyozta
beszédében,
hogv a leninízniusban nemcsak az orosz munkásmozgalom tapasztalattal halmozódlak fel. hanem az egész
nemzetközi munkásmozgalom tapasztalatai ís.
A
szovjet hadsereg1 nemcsak a
szovjet népek
érdekeiért
harcolt, hanem felszabadította a k;s nemzetekel is. A
továbbiakban a'z
oktatás
fontosságáról t>eszél1

A munkát a termelés növelésére kell
megszervezni.
Sokk a l többel kell foglalkoznunk a dolgozók szociális kérdéseível és kulturális
igényeinek kielégítésével is
A szakszervezeteknek
a
Tóth Sándomé mezőh^egész nép iskolájává
kell
Schuber
Válniök és feladatuk az is. pvosi kiküldött.
hogy megértessük a dolgo- Zoltán. Ivánesa község bírája és Sípos István budazókkal. hogy
örsii kerületi titkár felszóa niunkavcrseoy tulajdon- lalása után Farkas Mihály a
képpen harc népünk jó- vila során elhangzott fel szólétéért, demokratikus in- lal* sokra válaszolva megár
jainkért és nemzett füg- laoilottn, hogy a szervezeti
getlenségünkért.
j szabályzat feletti vita Is a
Végül bejelentette, hogy n 'télies 'ideologiaí egység leszakszervezetek
csatlakoz- qvében zajlott le. A szabályellen
nak az újjáalakítandó nem- zat egyetlen pontja
zeti Függetlenségi Fronthoz sem merült fel kifogás, ami
Bordás Lajos csongrád- azl bizonyítja, hogy a párt
megyei titkár
felszólalása "írs/.ségesen Indul.
Ezután a kongresszus egyután Kiss Károly hanflozlfllta, hogy a szervezeti sza- [ hangulag elfogadta a szerlnálvzat a központi ellenőrző ' vezeti szabálvzatot

Rrcfráci fásért ötévi fegvhézra Ítélték
a pesti CsáHánv c pészt
Budapest, jun 15 Amunkásbiróság Csákány Károly
cipészmestert Árdrágító víszszuélés büntette miatt ötévi
fegyházra és 10 ezer forint
pénzbüntetésre Ítélte, kötelezte 20 ezer forint vagyoni

elégtétel megfizetésére
és
Budapestről 5 évre kitiltotta Az indokolás szerint 1018
pár tipuscipöt hozol 1 forgalomba páronként 150 forintos áron, holott legfeljebb
129 forintot
számíthatott
volna fel.

*

Szerda.

Czapik Gvuia
a

fcmtHGznritiszfernéf

Czapik Gyula egri érsek
kedden délelőtt felkereste
hivatalában Ortntay Gyula
kultuszminisztert.

Budapest, jun. 15. A belügyminisztériumban a közigazgatási hatóságok és pártok bevonásával faluvlllnmositásl értekeeletet tartottak, amelyen megbeszélték
at állami vlllamosmüvek rt.
hároméves villamosítási teiv
fezeiét. Az
értekezleten
megállapították, hogy 3220
községből eddig körülbelül
1400 községnek van villanyvilágítása. A kormány a Károméves terv keretéhen a faluvillnniositásra 110 millió

forintot irányzott elő és az
év végéig 150 községnek uj
villamosítását vette tervbe.
A terv végrehajtása során
elsősorban azokat a községeket veszik
tekintetbe,
amelyek távvezeték mentén
fekszenek. A
költségekhez

természetszerűleg az érdekelt községeknek is hozzá
kell járulniok. Elsősorban
azoknak a falvaknak

villa-

mositására kerül sor, amelyeknek lakossága nagyobb
áldozatvállalásra hajlandó.

köScsöntol

Kényelmetlen

vita

az

alsóházban

i szerződéstervezete sem a font
Icértéke lésére, sem Anglta vám
politikájára nem jelent beavatkozást.
Mayhew a most folyó tárgyalásokra hivatkozva." nem
volt hajtandó nyilatkozni Miután több képviselő is hasonló biztosítékot kért a kormánytól. Mayliew kitéri
az
egyenes válaszadás elől, arra
kérte a képviselőházat, hogy
a tárgyaiásók tartama alatt ne
kényszerítsék öt
véleménynyilvánításra.

Százmillió frankot követel
a Nemzetköz? Jóvátételi

Maavarorsxáq
és I x r á a T k«rnH

Prága, junius 15 A csehszlovák távirati iroda közlése
szerint az nj zsidó állam postaszolgálatot létesített
Gsebszlovákiával, az Egyesüli Államokkal.
Frtmciaországgnl,
Lengyelországgal, .TurVtszJáriával Bulgáriával és Magvarországgal. A postaszolgálatot
egyelőre a ffséhsz'ovák állami
légiforgalmi társaság repülőgépei bonyolítják Je.

Rendelet a es'llaeliHrfil
és a sombórárél
Budapest, jun. 15. Az okszerű növénytermesztés biztosítása érdekében a fóldmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy az 1948 évben
minden gazdálkodó köteles
az általa termeli csillagfürtnek, valamint az 1947. évben vetett kétéves fehérvirá
gu somkórónak összes magtérmését betakarítani és azt
a rendes gazda gondosságával kezelni. Ezeket a növényeket a magfogás előtt zöld
takarmánynak
leázántani,
lekaszálni vagy bármi más
módon takarmányozás céljára felhasználni tilos.
A MUNKÁS FELTALÁLÓ
HAZÁNK

ÉPÍTŐJE t

MiflR
SzgcSienyi

Fílmsz'itááz

Szerdán

400

utoljára

I TENGER;
leugerész film.
Csütőrlöktöl » nagy angol
világfi'ni

•.•ÉS

ntSfi'Qrtíttl
a szél

Előadások: fél 5. fél « és
lé! fl órakor. — Pénztár
délelőtt 11-12 és
délután az, előadások előtt
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Anqiia is fázik az amerikai

London, junius 15. * alsóház héttői ülésén Mayhewkülügyi államtitkár nagy általánosságban kijcIwiUiUe, hogy
ar. angol-amerikai segélyproBerzevlciy G ?ei i
grammal kapcsolatban semmit
előadása a Klauzálnéven nevezendő megállapogimRáziumban
dást nem fogadhat el, ami beavatkozást jelentene Anglia va
Beraeviczy Gizella, a ki- hitapolltikai elhatározásába.
váló pedagógus, aki a Szovjetunióban 25 évig foglalkozott
Platts Mills független munnevelöt munkával. Szegedre ér- káspárti képviselő a vita során
kezett és csütörtökön délelőtt biztosítékokat kért arra vonata Klauzál Gábor-giiwnízhiin- kozólag. hogy az amerikaiak
ban Pét 11 órákor előadási-Rés
megbeszélést tart. Berzeviczv
Gizella a magyar
pedagógus
életnek Mváló személyisége,
számos könyv és tanulmány
szerzője". Nemrés? látott napvilágot »Egy egész nép tanulcfimü értekezése a SzovjetunióBrüsszel, junius ló. A .Nem
ban folyó széles oktató mun- zelkőzá Jóvátételi Hivatal felkáról. Áas előadással kajicsolat- szólította Svájcot, hogy fejez
bnn szov,jet tankönyvek
is i « be a volt német vagyon fejbemutatásra kerülnek.
számolását és haladéktalanul
fizessen 100 millió svájci frankot a Jóvátételi Hivatal tagországainak első részletkén) a
Posfaforqaíom
Washingtont egyezmény értel-

Telelőn:

Százötven falu kap még ebben
az é n b e n
villanyvilágítást

FJ48 junius

Svájciét
Hivatal

mében. Sváic ugyanis nem lelt
lényeges előrehaladást u német tulajdon felszámolásában
és az Angliával. Amerikával,
Franciaországgal Wttöll
washingtoni egyezmény rendelkezései ellenére még semmit sem
fizetett a Jóvátételi Hivatal
számlájára.
1

-Megünnepelte
félszázados lubl'eumát
a Iánvgimn4z>um

y

inata telefonközpont és sok
más érdekés kérdés ismertetése szcopei' a műsoron. Külön előadás foglalkozik inunké ^egészségügyi problémákltal,
Kedden ünnepelte évzáró a tudományos kutatás és az.
ünnepség keretében ötvenéves ipari fejlődés egymásra való
jubileumét .* szegedi
állami hatásával.
leánygimnázium. Ez ajkai ómmal leplezték le az iskola név— k szegedi iskolaigazgaadójáról, Arpádltázii Szent Erzsébetről készíteti festményt. tók köszönete az MNDSzA művészi otajképol az, iskola nek. A szegedi tanfelngveiőrajztanárának Csertő Ferenc- ségen az általános
iskolák
nek vezetésével Antal Adrién igazgatói értekezletet larlolIV.. Vörös Mária V.. Schubert tak Megállapították.
hogy
Zsuzsa AMI. és Lompos Lenke
az
elmúlt
évben
a
sz.egéuvVII osztályos tanulóik festették A jubileumi ünnepség ke- sorsti iskolásgyermekek étretében di-. Berkv Imre igaz- keztetésére az MNDSz hagató n fiz fkai és szellemi újjá- talmas áldozatot hozott. Ezépítés fontosságiára hívta fel a ért dr. Sörös Jenő vármenövendékek figyelmét. \z Idén gyét tanfelügyelő javaslatáérettségizeltOk nevében Durkó ra köszönőlevelet
hité/lek
Irén búcsúzott az iskolától az MNTJSz veged! központ*
majd az énekkar 1848 d*t jához
bnn« cimmei kitűnően össze
állltoll műsort adott elő. Az
(i wiytatás az 1 oldalról)
ősszokólőssövogei Máté Ágnes
Egyesült
Nemzetek szervezete
mondotta, az énekkari Láng
Elei vezényelte. Kiss Katalin. nevelési és kulturális tanár a
Molnár Erzsébet és Gyuris (UNESCO) alkotmányának beMargit sikeres szavalatukkal cikkelyezéséről szóló törvényegészítették ki a színvonalas javaslatot.
Nyárádli Miklós pénzügy uújubileumi évzáró ünnepséget.
niszter Ijeterjesztelte az állami
, költségvetési év kczdelétőf. v alamint az államháztartásnak:
fi ntüsiaki érfe'miségi 1948 augusztus H ő i december 31-ig lerjodő viteléről szóhét programja
ló törvényjavaslatot.
A Magyar Mérnökök
és
Orbán László, a politikai biTechnikusok Szabad
Szak- zottság elnöke jelenlésében isszervezete junius 21 és 28 kö- mertette a május 1-től 31-ig
zött az egész országra kiter- klbocsójtott rendeleteket.
jedő műszáki értelmiségi heGyöngyösi János • 'öadó betet rendez. A fővárosban és vi- nyújtotta a volt Királyi család
déken több mint száz tudo- alapítványt vagyonának áll ani
mányos előadás hangzik el. Az tutajdonbavóle léről szóló törértelmiségi hét keretében Bu- vényjavaslat
iárg válásával
dapesten külföldi küldöttekkel kapcsolatban a pénzügyi, ala Sportcsarnokban
nagygyű- kotmányügyi és közjogi bizottlést tartanak, megtartják
a ság egvüttes jelentését.
mérnökök és technikusok szakZentat Béla, a zárszámadást
szervezetének országos
kon- vizsgáló bizottság előadója lett
gresszusát és megalakítják a ezulán jelentési, majd N'agv
Műszaki és Tudományos Egye- Imre. az országgyűlés elnöke
sületek Szövetségét.
javasolta, hogv a legközelebbi
Szegeden is ezen n héten illést
szeréin délelőtt 10 urakor
tudományos előadásokat tartatartsák és Hangrendjére Híznak A műszaki ludományminzék a nem 4l(au>' VfceWtoa
den kérdését világítják meg
vonatkozó
lOTWnyJavas'at
a legkiválóbb előadók. VárosWrfvalú*W. %
rendezés. öntözés, közlekedési
kérdések, a tiszai vizerőtelep A Ház a napirendi Indítványt
uu géi itése. a textil . vegvt-. el fogadia, ugyancsak felfogadfafeldolgozóiparok feilesztésé- ták az interpellációkra vonatlehetőségei, az épülő nuto- kozó előterjesztést Is.
TELEFON: »3f.

MOLNÁR

halászcsárda

UJ HELYI N VAN 1 ÚJSZEGEIM GVALOGH1DTÖI 5
PERE, JOBBRA AvFÜZESEKBEN!
H a l f e U l ö n l e g e s s é g e k
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Minóen táöben, sieitá árak, elsőrenífl! I I I J I O H
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A NOT súlyosbította Zsitvay
Példátlan panama
és társai ítéletét
a Csillagbörtönben!
É g é s ? sereg bürldatísztviselVt

teUurlédatott

a renö&rség

Kravzellt 2 évi, Méhes, Pá Ifi
és Paulay bírákat pedig fejenként 8 és fél évi fegyházra ítélte. Mindegyikük terhére kimondta a 10 évi politikai jogvesztést és a nv ugdijigénv elvesztéssel
járó
hivatalvesztést.

Budapest, junius 15.
A
NOT kedden reggel hozott
íteletet Zsitvay Tibor
volt
igazság ügyminiszter, Krayzell Mihály táblai tanácselnök és birótársaik ismeretes
bünperében A NOT Zsitvay Tibort 8 évi fegyházra.

katasztrális hold kenyérgabonatermés veszett kárba. A
gazdaságban
termesztett
napraforgóból nem ütöttek
olajat, hanem azt takarmányozásra használták fel és
így a közellátásnak halai A k ü l ö n b ö z ő pártok szónokai
mas károkat okoztak Kiss
Sándor a gazdaság idei rozs
a Függetlenségi Front jelentőségét
Titkok
termésének nagy részét is
a T e s t i g f a l a k m ö y i m levágatta takarmánynak.
méltatták Szeged kirnyékén
A nagyszabású bűncselekIfi. Sárádi Mtliálv tizedes
A Magyar Dolgozók Pari- is fogja, akár beleegyeznek
mények egész sorozatát lea börtön raktáraitól nagy jának első kongresszusa óla ebbe egyesek, akár nefi. A
leplező nyomozás kezdefc
mennvféégi! gabonái, réf- a Függetlenségi Front újjá- két munkáspárt egyesüléséhónapokra nyűlik
vissza,
gálicol és darál lopott. A élesztése egyre inkább elő- nek fontossáigát és" a Szovamikor több a Csillagból és
raboknak bevásárlásokat térbe kerül Szeged és kör- jetunió által elengedett jóNagyfából szabadult rab paeszközöli és niiud-M áru nyékén vasárnap gyűléseket vátétel jelentőségét is mélnaszkodott az ottani állapohoz 26—25 százalék fel tartottak, ahol a Független- tatták a szónokok.
Több
tok miatt és említést tett néárat számított.
Molnár ségi Front különböző part- köszönőtáviraí ment a gyűhány a börtöngazdáságban
Géza főhadnagy 0 rabok jainak szónokai beszéltek és lésekről Puskin
szovjet
történt panamáról. A kirészérc kiutalt fehérlbztel a Front megalakulásának je- nagykövethez.
szabadult rabok elbeszéléséi
Gaz ifi Fcrencnével barna lentőségét
hangsúlyozták.
Algyőn Szabó Péter
a
alátámasztották a
hivatali
lisztre cserélte he. ezen Egyes szónokok rámutattak Nemzeti Parasztpárt szónovizsgálatok során tapasztalt
(klvii! közel 2fl mázsa lisz arra. hogy az ország életű- ka, Sándorfalván
Gycbrendellenességek is. A nic<*tel sikkasztott el,
amit ben döntő esemény lesz. ha rovszki János
ugyancsak
inditott fegyelmi vizsgálatok
Gazoliné adott el 4 fo- a politikai pártok a versen- a Nemzeti Parasztpárt képeredményeképpen
több
ríol 56 filléres fekete áron gés helyett erejüket
csak viselője szólalt fel. Szőrefegvintézeti alkalmazottal el
építésre és termelésre for- en és Deszken Németh
'
>
i
önben,
is bocsátottak. A legnaevobb
dítják. Több helyen félreértviaszaélésekről azonban ek- mint s udvari szállító tó Is hetetlenül leszögezték, hogy .ászló a Kisgazdapárt melyei titkára, Dorozsraán pekapott
kor sem sikerült fényt derí- merték és ő is
a tanítás az állam feladhta
teni, mert azoknak a' börtön a feláron behozott árukon és az állam ezt teljesíteni lig Gergely András az MDP
üldötle beszélt
személyzetének több veze- szerzett haszonból A vlísz
tője is részese Volt és a vas- szaéléseknek Gazafiné férje
ezért
tag falak mögött sikerült «1- is részese volt, aki
1
szégvenérzetében
néhány
likohvok / >: at.
héttel ezelőtt
pókmühelye
udvarán felakasztotta maősitek, f e k e S é z t e k , s s s f e o f á l f a k
gát.
(zene szárnyán)
Bumford JAnos alhadnagy
nagy részét, árdrágításoA gazdasági
rendőrség
19-én, szombaton este fél 8-hor a Széchenyi-téren
kat követtek el. a bőrtőn és Kovács László törzsőr
többhetes széleskörű
nyoőrlési engedélyével saját mester az intézeti anyagokmozása azonban felgöngyöfekelézésre szánt gaboná- ból koosikat és kerek-kel
lítette a Csillagot és a nagyküTombola, tánc, műsor, vendéglő,
jukat őröltették meg1, a készíttettek és azokat
fai gazdaságot
behálózó
lönböző terménvekért adcukrászda s egyéb szórakozások |
nagyfai
gazdaságban
kütársaságot és súlyosan terlönböző hatalmas káro- ták el.
helő bizonyítékokat szerzett
kat
okozó szaholázsokat
László Imre
főtörzsőrminden
egyes
gyauusikövettek
el, kivételeztek a
mester cijjHŐkel és papuSolymár Géza
osztálytanácsos
toft ellen. Kiderüli, hogy
gazdagabb politikai
ah
csokat késztttelell » raa börtönben és a bőrlöngazÍtéltekkel, nagyobb pénzelőadásával
befejeződött
bokkal az Intézel anyagá'daságban 1046 óla állandóan
összegeikért leveleket
és
ból és azt eladla. A nyofolynak a visszaélések.
csomagokat szcnipészíek
a kisiparosok
előadássorozata
mozás során megáltopitolbe
raboknak és többen
A g'/dasl ' vezetők
elták azt Is. hogy a börtönSolymár Géza miniszteri ta- videsen részletes tájékoztatást
demokráeivellenes kijelenlopták
raboknak kiutalt
személyzet disznókat hiz- nácsos,
az iparügyi miniszté- adnak ki minden kisiparos rétéseket
is
lellek.
liszt- és cifkorfejad'a;Ok
lalt a tolt az hilézel takar- rium kisipari főosztályának ve- szére, hogy elejéi vegyék a
mányából.
zetője az Ipartestület és a szállingó afhircíknek.
Kihangsúlyozta, hogy a kisCribosia, r é z t f á l l c , f e k é r i i s z i , efp$ 5 p a p u c s ,
A rendőrségien az őrizet- KIOSz áltat rendezett előadássorozat köreiében részletesen iparosok népes csoportja szerbe
vett
pnnamázók
nagyréBrocsi, á l s í i i é . . .
foglalkozott a
kisiparosság ves része ma már a dolgozók
sze a bizonyítékok
sulva problémái vaj.
társadalmának. A szegedi UézAz őrizetbe veit Kiss N,fh- nyáron szabotálta az ara- alatt beismerte a visszaéléMegemlékezett az újonnan míiiparosság érezze ezt át és
Bor százados és Bu jdos Má- tást. Az aratás ideje alatt a seket, A nyomozás tovább átszervezett
Iparügyi miniszté- megtalálja helyét a dépi detyás főtörzsőrmester 3 nagy- 1 abokal gvomlálásra rendel- tart és annak során még rium tervezetéről a kisiparos- mokráciában.
fai gazdaságban az elmúlt ték ki és így több mint 40 több örizetbevétel várható! ság megsegítésére. Az Anyag- «Ezzel az előadással befejeA szegedi gazdasági rendőrség nyomozói az. utóbbi
hetekben a Csillag-börtön*
ben és a nagyfai börtőngazdaSágban történt visszaélősek. közellátást veszélyeztető bűncselekmények és különböző panamák ügyében
folytattak széleskörű nyomozási. amelybe belokapcsolódot! az. igazságú gvminiszlériumból leküldött dr.
Majoros Richárd
államügyész is. aki a
fegyelmi
vizsgálatot folvlatta le.
A
hosszú és sok nehézségbe
ütköző nyomozásnak
meg
lelt az eredménye és a gazdasági nyomozóknak sike• rüll Jerá'nlanittk a leplet a
börtönben és a börtöngazdaságban történt
hatalmas
visszaélésekről. A nyomozás
eredménveképpen
kedden
délelőtt
őrizetbe vették
Molnár
Géza letartóztatás! Intézeti föiiailtiaivol,
Bumlord .lános alhadnagyot.
Kiss Sándor
századőst.
Bujdosó Mátyás főtörzsőrmester!. László Imre főtörzsőrmestert.
Kovács
László törzsőrmestert, ifjj.
Sárád1 V báty tizedest és

Ga/afi Ferencné, szegedi
sütőmester özvegyét.
akik többrendbeli hivatali
sikkasztást, lopást, közel látást veszélyeztető
bűncselekményt, valamint szabotózsokat követtek el.

Tibor

E

Muzsikáló

Nyári est

V S a S z Népünnepély

Statárium
elé kerül
megrögzött
vasúti

egy
szegedi
fosztogató

A szegedi rendőrség körö- tották, hogv abból nagyobb
zése alapján a napokban el- mennyiségű cukor
hiányfogták Miskolcon Csamangó zik. Az egyik
vasutasnak
Mihály Hattyu-utca 17 sz feltűnt,
nogy
egy férfi
alatt lakó volt MAV fékező!, ugyanekkor 4 mázsa rnezőaki sorozatos vasúti vagon- hegyesi cukrot adott
fel
fosztogatásokat követett el a •zemélypod gyászként
Újszegedi ŰV területén. Csa- szegedre. Néhány perc múlmangót hétfőn
Szegedre va Csnmangóban felismerszállították és itt a rendőr- merték a feladót, elfogták
ség őrizetbe vette.
és hekisérték az állomás
A volt vasúti fékező ellen épületébe, almi beismerte n
az ÜV e hónap elsején tett lopást, de miéitől átadták
feljelentési a rendőrségen. volna a rendőrségnek, megA fetíelentés szerint Csa- szökött.
mangó. aki május közepén
Csamangó ellen országos
egyszerűen elhagyta szolgá- körözési adtak ki, aminek
lati helyét, junius 1-re vir- meg is lett az eredménye,
radó éjjel a mezőhegyest ál- mert Miskolcon elcsípték. A
lomáson az egyik Makó felé vonatfoszlogatő a szegedi
irányított vagonból 4 mázsa rendőrségen tett vallomásácukrot lopott ki. A vasuta- ban a négy mázsa cukor elsok Apálfalvánál észrevet- lopásán kívül
beismerte,
ték, hogy a vagon fel van ,hogy május 1-cii a dorózs'örve és azonnal megállapí- imni állomáson Is kilonoll

az egyik olt veszteglő vagonból egy mázsa cukrot és
azt Szegeden eladta. Ezenkívül május 13-án a félegyházi állomáson a csomagkocsiból egy értékes ruhaneművel és élelemmel telt
bőröndöt is lopott. A rendőrség az ügyben folytatja a
nyomozási, mert valószínű,
hogy Csamangó lelkiismeretét még több hasonló vagonfosztogatás Is terheli.
Csamangó Mihályt szerdán átkísérik a törvényszékre. ahol ügye minden bizonnyal sta'táriális bíróság
elé kerül, mert a 4 mázsa
cukrot éjszaka lopta.
'tfnMM^HMMWHMHMM
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6s Arhivatai helyébe Hz elmúlt
héten felállították a kisipari
főosztályon belül az utalványosztályt, cz végzi a kisiparosok anyagelosztását, az eddiginél Jobb és igazságosabb módon. Ebben a munkában
a
KIOSz is segítségére van. Rö-

ződött a szegcdi iparosok világnézeti és gazdasági kérdéseket felölelő előadássorozata.
Az előadásokon minden alkalommal ezernél több kisinaro?
vett részt, ezzoi lamijolét adta. hogv a szegedi kisiparosok
is fejlődni, tanulni akarnak.

Ciökfcen'ik a népkonyha? Ü z e n n e k
a
hariiíoaiyok
elláfoMsfc s z é m á !

. A városnak súlyos pénzügyi nehézségeket jelentett
a népkonyhái ellátás, ezért
a tanács elhatározta, hogy
csak a legjobban rászorulóknak juttat ebédet A
határozat szerint a
napi
több mint 1000 adagot 500
adaggal kellene csökkenteni,
mert csak ennyire futja a
városnak. A város esetleg
ugy intézkedik, hogy a jövőben csak azok kapjanak
népkonyhái ellátást,
akik
' özsegélyesek. Ettől függetlenül a népjóléti
ügyosztály minden népkonyhai étkező viszonyait felülvizsgálja és csak" Indokolt esetben adja meg továbbra is a

ílzíet :Károíy i'n.3 f C S t , t ? S Z l ? t népkonyhái

ellátást.

Debrecen, iun. 15. ^Debreceni tudósítónk
telefon jelentése.) Részben a Szovjetunió táborodtól, részben pe-.
dig már Márninnrosszigetről több szegedi és szegedkörnvéki hadifogoly üzeni,
hogy egészséges és rövidesen hazatér. Névsoruk a következő: Csiszár Vince testvérének a Délibáb-u. 108 sz.
alá, Szabó István feleségének Szegedre. Pulal Mihálv
feleségének Szegedre, Schafrel Miklós feleségének aRÓka-u. 2. sz. alá. llauk M i hály Szűregre feleségének.
Tinnir Ferenc Szegedre feleségének és Csárdás János
hozzátartozóinak Szegedre,

«
Szcrdff,
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Junius ad.

szerű alakokat. Látunk egy tár- ben Bucsezán Ilona feltűnőek
j ó alakításával vonla magira
sadalmi rétemet, amely a
a figyelmet. Hlller Ilona, tlor
leli kedvét és életoéijA?
váth Géza és Tótb Icéa üzm
kivetkőzik az őszinte:
aemzalj h ^ y moényokbób min- tén jók, A l F-mhcr U-nrádjgbL
denáron nTiTsnnk akar látszani, nak egyiptomi jelenetételi elmajdnem
mint ami. Vének,
szakállas ismerést érdemlő,
tolmácsoltál^
konzervatívok, csak a mutt •di- kész színészek
meggyőző hévvel
Madáchot,
csőségéit zengő bácsik,
teákban turkáló, »előkelő"« dá- Bánó Magda drámai szenvemák közé robban te Csackáj, déllyel álétl Évája, Basilides
VarmuzSat
az,
okos ifjú, aki három évig Zoltán Luciferje,
gyárunk
legfontosabb
Ferenc Ádámja és Markovira
Az ebédlőterem sarkiban a ként jelentkeztek a tanfolyam- b ó l
járt
külföldön
és
magával
hozFtugyar Dolgozók Pártjának uj, ra a gépeik mellől és az üzemi nyersanyaga, a vörös foszfor. za a forradalom szellemét. Do- Tibor rabszolgája gondos alaA tanfolyam befejeztével a
•yiroscsitlagos,
buzakalászos. bizottság irodájából. Szakmáhát jaj az okosoknak! Ebben kitások. A próza legnag;. otit»
jelvényei alatt széles fekete ban elmélyülni, általános tu- hallgatók meglátogatják Buda- a társadalomban nem történ- sikere kétségen Idvűi Sárközi
ipari
lábla áll. A padokban gyufa- dást gyarapítani — ez a jelszó pest legnagyobb vegyi
hetik vele más, mint ami ittSándornak n nevéhez fűződik
üzemeit is. Türelmetlenül várcimü
gyári munkások: az egyik ove- ennél a tanfolyamnál.
is történik. A tömény szellemi ITeyermans »Remény*
A százhúsz érára tervezett ja mindenki, hogy minél töb- rcákoió, élén a
rallban, kezén még csillognak
finomkodó drúmáiábéi az egybe részletet
anyagát bet láthasson. A hallgatók lel- Szofjával, kisüti
l u olajfoltok, őszbecsavarodott tanfolyam elméleti
Csackijról, megdöbbentően reális színek•mclós a másik. Mellette piros- gyakorlati bemutatókkal is il-kesedése és előrehaladása m á r hogy bolond. E r i sikerül pil- kel játszotta meg. Bucsozán
képü. szökő gyári
tűzoltó, üisztrálják. — Az elmélet mit érdeklődést keltelt az eddig lanatok alatt ugy elterjeszteni, Ilona kitűnő partner. A jelekönyöke szinte érinti a padsem ér tapasztalatok nélkül. tartózkodó munkásokban, sőt mint aliogv most pillanatok net másik két szereplője Gora
szélérc jutott üzemi bizottsági Mi váilalatunknái sok mindent munkásnökben is. — Nem a alatt elterjed a pletyka egy Ilona és ifj. Nuszbaum Róla.
tizenkét fillér
órabér-IAbbiet
mulathatunk
meg —
elnök. Ábrahám Tóni karját. nem
nagy alföldi városban és ép-Cyrano erfcélyjelenctéten a
vonza m á r őket, hanem társaik
A másik padsorban gyerekem- mondja Pál igazgató.
peu ugy nem lehet változtat- tehetséges Görgényi Edit.
tudása — indokolja ezt Ábraberek, idős munkással váltani rajta, mint Itt. Mit tehet szép orgánuma Hodászi László
Méteres
szikra,
lombik- hám üb. elnök.
kozva. Az egvix fiatat fején fen
Csackijt Leszámol ezzel a tár- és Sárközi Sándor szeretelt.
— Most m á r vége az iskolai
Ernőd Tamás Mézc-knlúctób :n
vnn a svájci sapka. A gép
ban a vörös
foszfor szünetnek, elhozom tizenkét- sadalmi körrel ós miután le- Györkös
Katalin temperamenmellől szaladt ide, még leleplezte a hazugságnak és a
Frölich professzor jóindula- éves fiamat is a tanfolyamra, hypokrizisnek összes képvise- tumos. hangja kellemes. VVodtvenni sem ért rá.
tából a hallgatók hetente rend- jelentette Ifci az egyik hal iga ló lőit, hátat fordít a társaságnak. reng Magda ügyességével, Votután. Előbb ismerkedjék
pov Vilmos jóizü csizmádi íjáMibe kerül a gép- szeresen látogatják az egyetem óra
Persze m a m á r ős itt m á r
kísérleti fizikai intézetét és meg a szakmával, mint az nem ezt kellene tennie Csac- val, Tuskó László huszárjával,
alkatrész
elkészítése? vegytani laboratóriumát.
apja...
Teleki Irma szüléjével harmokSjnak.
•
nikuson egésziteHe ki a kis
A
hallgatók
áradoznak
ezekA tábla elölt jól ismert feA gyufagyáriak már tudják,
— A vígjáték a társadalmi daljáték előadását.
hér köpenyében Pál Armand ről a gyakorlati órákról. —
tervnek mondanivalón tul, Csupa huigazgató. Kezében kréta, hang- Ilyen élményben még nem hogy a hároméves
A prózák közötti részektea
ja visszacsendül a színes, jel- volt részünk — hangzik. A bo- sok képzelt szakmunkásra van mor, színes, élő figurák soro- lehetséges énekesekkel és szaszüksége.
Ezért
koptatja
munrostvánrud dűrzseMktromossázata és a darab előadásában
vényes falról.
gátó't a méteres villamos-szik- ka után az ebédlőterem padját élén Bessenyei Ferenccel, Ba- vatokkal ismerkedtünk meg,
— Megbízzuk a nll élmunWr ráig mindent tálunk. A vegyi Anti, Skabla elvtárs, meg azkos Gyulával, Rajz Jánossal. Hodászi László Ady-verset szaBunkat, Albert elvtársat, hogy
Kiss
lombikban ű. b. elnök.
Horváth Júliával, fellép az valt lelkes készséggel.
egy 112 cm magas, CO cm át- laboratóriumban
Katalin József Attila-verssel és
Németh
l.ajas.
előttünk
készül
écskn
csontokegész
drámai
együttes.
A
Nemmérőjű, 30 cm vastag acé'gyüzeti Színháztól kölcsönkaptuk egy székely nénballadávaierös
rüt készilsen egyik gépünkhöz.
az eredeti díszleteket és na- színészi tehetséget árult el.
í)o előzőleg szerelnénk tudni
gyon
bizom abban, hogy az Bánó Magda Petőfi-. József Almilyen sulyu, mennyibe ke•Idegen
gyermek* és a •Mé- tba- és Ady-versckel adott elő.
r ü l " . . . J ó volna, ha erre Anti.
lyek
a
gyökerek*
után az Svad Nagy fejlődés előtt álló dráiii—«,ii
i
m
s
n
Ott o padban, fcIrtlágosiLássál
drámai
sorozató
méltó
befeje- mai színésznőnek látszik.
szolgálna!
Az énekesek közül legjobbzést n ver.
nak Gera István bizonyult, aki
Anti feláll, két lépéssel a
oOo
Both
Béla
nyilatkozata
az
uj
orosz
vígjátékról
bizelgöen lágy tenorral rentábla elölt van. Felfehérlenek
delkezik. Sok tapsot kapott Sea számok a fekete
táblán,
Konzervatóriumi
Az ulolsó drámai bemutató színpada bemutatott. Budapes
mialatt beszél. — Sugárszor csütörtökön lesz a Nemzeti ten tavaly került színre. Miről n ö v e n d é k e k v i z s g á i n res József és Berkes János,
Egyben mind a hárman megsugár, vagvis sugár a négyze- Színházban. Gribojedov orosz szót a darab? Arról, hogy a
ten — mondja. — F.zt megszo- írónak »Az ész bajjal jár« cí- oöri Oroszországban 1818 kö- a N e m z e t i S z í n h á z b a n egyeznek. Olasz énektanárukrozzuk a Ludolf-féle számmal, mű mulatságos vígjátékát mu- rül, amikor jálsZóaik, az euróA zeneken zervatórium éuck- lói, Luigl Renzitői meleg, lisz^
vagvis a görög pivel. Ezt to- tatja be a prózai együttes. A pai forradalmak szele elérke- főlanszaikos beszéd-, drámai ta i-tel-c.anto« stílust
sajátívább szorozzuk az »craroei<t darabot Both Béla', a Nemzeti zik ide keletre is, Moszkvába gyakorlat- és
el. Bjsilides Zoltán,
énekvizsgája tottak
a magassággal. Megkapjuk az Színház igazgatója rendezi, aki is. Mi olt a helyzet? Látunk olyan tehetségeket vonultatott basszusa
fejlődő,
Lithisi
egész acé'tüinl> köbtartalmát a darabról ezt mondja:
egy társadalmi réteget, re- fel hétfőn este a Nemzeti Szín- György keze alatt szépen forrendkívüli
Az üreg. az egy kisebb hen— Gribojedov darabja . a mekül megrajzolt Típusokat, fi- házban, akik az utánpótlás málódik. A két
Cnccinisokban
a Puskin szempontjából
ger. Ennek ugyanugy
kiszá- klasszikus orosz vigjáték : me- gurákat,
reményteljes számnak beiktatott
mítjuk n köbtartalmát. Az acél- lyet szinte a világ
minden Anyeginjéből jóliisnvert nagy- Ígéretek. A Csongor és Tündé- ttalt, illetve Laicmé-áriát a bájos Gyótai Viktória és Décsyi
tömbből kivonjuk az üreg tar
Györgyi énekelte finom szopfal mát, megvan a gyürü köbránnal. Előbbi Renzi, utóbi)!
tartalma. Az acói fajsúlyúval
I.ittast uövendékc.
szorozzuk, megkapjuk a súlyt.
IFn most vesszük a nyersanyag
A beszéd- és drámai gyaórát, a megmunkálás költségét,
korlat tanszak tanára Abouyt
jxmlosan mcgludjuk, hogy A1
Tivadar
ízlésre,
kultúrára,
UNGAR élelmiszercsarnok árai:
focrt elvlár.s
Je mennyi- Gyümölcsíz (Gschwind) 6.40 Ft
A Szegedi Bútoripar és Kereskedelmi R é s z v é n y t á r s a s á g i színjátszásra és érthető szöbe kerül a vállalatnak..
vegktejtésre lauitja az egésd
Eisőrendü lüiziszappan 12.90
estén ét meleg ' ünneplésben
f e l ^ á m o t á s a
alatt.
Elsőrendű házizslr
22.— Ft.
részesített növendékeket.
Anti két és fél perc alatt Idei liba
13.— Ft.
Minden élelmiszer a leg- rendkívüli olcsón B U f Q R B R U S i T 9 S ! Kelemen-utca 8 1
meqmondta
oüo
olcsóbban!
Anti, a hat elemit se vég*
x
Eollegjium
Miisü uni juzett segédmunkás a fenti felnius 21-én este. fél 9 órakofl
M á v , K o n z u m
adatot a szakszervezet, iparXIV. kamarazenekar és énekoktntásügyl tanács és a gyupelielylisztből, maka- S z ö v e t k e z e t
kari hangverseny.
Műsoron
fagyár együttes vegyi
ipari
Nzéoheny'-tér 15.ot.alatt
róni, s paghetli kapható
cukorxát, csokoládét legelő- Bach Kreuzstab kantátéja. szó'
szakmunkásképző tanfolyamáa legjobb és Legolcsóbb
Wsta Idtfasy György, Pergolósl
nyösebben
H ' N G Y A üzleteiben
nak gépszerkesztési éráján 2
te szerzési forrás
fűszer,
Stabat Mater, nőt kar, zene.
és fél perc alatt oldotta meg.
csemege, textil és edénykar,
szólóik I.orenz Kornélia
ár ukbaii.
Kívüle még
huszonnégyen
és Lőrincz
Zsuzsa, Tarlinl
hallgatják ezt a lanfolyamot.
Szeged, Tisza L.-kftrut 48 Viola da gamba koncert kaEredetileg heti négy ' érára
marazenekarral, szólista Csau
volt szánva, de a hallgatók
ka Béla. Vezényel Szatmári Gékél bél lilán maguk kérték
TTZHELY,
jégszekrény,
za. A ritkán hallható müvekaz órák heti létszámának megedény, kerékpár,
gazda
ből összeállított hangverseny
duplázását. Most
hélknzten,
SZABÓ 7.0LTAN lóhuHsági gépek, vasáruk, olcsó
iránt nagy érdeklődés nyilvácsarnohában Allíla-u. 9.
napi kilenc és félórai munka,
árak.
nul. Jegyek elővételben 2 fonormát
túlteljesítő
munka
rinttól válthatók a konzerva60 éve legszebb, legjobb,
után. este 7—'9 között, szomtóriumban.
legolcsóbb! — K's-u. 8.
baton dé'olőtl 11-1 óra köV a l é r i a ^ t é r
6
Javítások lótállássall
zöli és vasárnap reggel 7—9
óráig hallgatják Pál Armand,
Csainer vegyészmérnök. LichHivatalos
KSzleménvek
tenecker üzemorvos, DióssziNitt és f é r f i t egyaránt f e l ö B H z t e t üzemeknek rés letfilágyi elektromérnök
előadáZSAK-, ZSINEG,
gazdazctési kedvezménnyel. D o l g o z ó k I t t v g k s é t r o l f a t o l c 1
Felhívás. Elemi károk késesait n számtan,
sikmértan,
sági kötél -áruszükségletüséi
delmes bejelentése 1947. évteslnvértan, vegytan, fizika, vor
—
:
—
—
—
—
—
—
kel legelőnyösebben szeről, Fagy által okozott károk
gvi inan géptan, gazdaságtuDidóm stra hozom Ismerő
rezhetik te a 60 éve
tejelenlese tárgyra vonatkozó
domány, egé z' égügv, balesetU n i L d l I t ő i
selmneb és üzletfeleimnek, hogy
fenálló
részletes hirdetmények megtevódo ein kő é ől.
kinthetők a hatósági hirdetők ö n y v - , í r ó s z e r - , k e g v t á r g v k e r e s k e d é s e *et
táblán Bérház, kapu alatt.
Ónként,
hogy
szaktu-

Sugár a négyzeten,
szorozva a Ludolf számmal

Segédmunkásból képzett szakmunkást nevel a gyufagyár

Színház • cMűvészet
Rendező a darabról

HOL

VÁSÁROLJUNK!

Szabad tészta

Legiobb

BrucknerTesIvérekRt

kerékpár

a DOLGOZOK

Gazdák!

Kovácsnál

6 ííf H U S 1

SZÖVETKEZETE

FRTFCITFCI

dásuk

gyarapodjon

,

PoSSált Sámuel
cégnél,

Hallgatják. hogy
egvszerü
segédmunkásokból
képzett
szakmunkások legyenek. liogy
— Skabla szaktárs szavai szerint — a mclós ezenlui ne tátolt szájjal hallgassa a mér-u g y m o s t l s a z
nököt és a technikust, hanem Tisza Lajos-körút 38
köz!)c is tudjon szólni, ön-

Mint

MEGNYITOTTAM

Takaréktár-u. l a .

regen

ISLOStSAS Fancsovits György
$

; A D L E R

EDENYC5ARN0K

s z a k ü z l e t é b e n

vásárol legjobban

Figyelem!
Mindenféle
lakatosmunkát,
autógénheggesztést,
vágástjj
rendelésre szakszerűen készít és javtL Kész tűzhelyeket raktáron tart.

Tisza La]os-körút 38 A g ó c s i

Ferenc

lakatosmester, Dobó-u. 62b.

SaeMa,

ii

H i r e k

i IIMIMMWUHHHB—ML tri — inam B
iJUMLU
i BMU

A HŐMÉRSÉKLET N E M VÁLTOZIK
Mérsékeli szél, felhőátvonulások, holnap
egy-két
helyen. Inkább csak nyugaton Wsebli eső lehet. A hőmérséklet alig változik.
A TISZA 19 FOK
A Tiszti Tiszabecsnél, Tokaj és Szeged között árad,
inóshol apad. Vizének hőmérséklete Szegednél 19 tok.
Mai vízállások: Csongrád 443 (62), Szegeit 449 (59.)
SAI'IKLMt

Szerda, junius 16.
Nemzeti Színház este fél 8
Arakor: Gül baba.
Belvárosi Mozi fej 6, féi 5,
léi 9 órakor: Hazugság nélkül.
Széchenyi Filmszínház f«L 5.
léi 7, fél "9 ómkor: A tenger!
karvaly.
Korzó Mozi fél 5. fét 7, fél
9 órakor Örvény szálén.
Muzeum: szépművészeti és
Ősrégészeti osztály nyitva 9—2
Óráíg.
Egyetemi kön wtár
9—7 óráig.
Somogyi fcónvvtár

9—7 óróic

nyitva
nvitvf

Szalssialo* gyógyszertárak:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3:
Just Frigyes: Petőfi Sándor•ugárut 59; Török Márton:
Csoncrródi-snaárut 14; Solmeetó Púin- Somoevitelep IX.
utca 489
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1948 Junius 16.

— Vásárnaptár. Pénteken
és szombaton Makón, hétfőn Békéscsabán lesz országos állat- és kirakodóvásár.
— A® MNDSz központban
egészségőri tanfolyamra jelentkezettek részére közli a
Nőszövetség, hogy a tanfolyam a Nőszövetség székházában (Tisza Lajos-körut 57.
sz alatt) junius h ó 16-án
este 6 órakor
kezdődik.
Kérjük a pontos megjelenést
x Háztartást cikkek HnugárUi

Edényház, Dsza L'.-körut 55.
— A
hódmezővásárhelyi
izraelita hitközség deportátáshan és munkaszolgálatban elupsztult testvérei emlékének megörökítésére
a
templom
előcsarnokában
emléktáblát állit.' A felavató
ünnepség Vasárnlp délután
5 órakor lesz. Szegediek a
délután félkettőkor Róklisállomásról Induló vonattal
utazhatnak
Hódmezővásárhelyre.

Helyesbítés. Lapunk
tegnap' számában közöltük
x
Evőeszközök
ITungáida
az MDP központi vezetőségének névsorát. A Magyar Edlényliáz.
Távirati Troda hiányos " je— Az alsőközponlí Ipalentése nyomán kimaradt. roskör választmánya gyfiHorváth Márton.
Kállai lést tartol!. A gyűlésen haGvuln. Keresztes
Mihály, tározatot hoztak, mely szeKiss Károly. Kossá tstváhv rint az* egész
választmány
Kovács István neve
belép a Magyar Dolgozók
'
'
— Értekezlet a közigazga- partjftfrá:
tási nuinkaversenyről. Róx Alnmin Hímedén v Ilim Jár fa
na Béla tanácsnok szerdán Edényház
délután 1 órára az összes
— Megalakult a volt hahivatalok vezetőit, jegyzőit difoglyok szövetségének heértekezletre hívta össze
a lyi csoportja
Vlsóközponvárosháza közgyűlési ter- ton. Az alakuló gyűlésen a
mében a közigazgatási mun- demokratikus pártok ls képkaverseny ügyéhen.
viseltették
magukat.
A
— Takarékosság a város- VHBSz megvet "szervezete
Sándor
házán. A városi hivatalok részéről Grhalnii
részére eddig 48 hivatalos beszólt
közlönyt járattak. A tanárs
x Mindent Takarékossági
elrendelte! hogv ezt a szá- Könwre a Hungária edénvmot csökkentsék le 25-re. A házban, Tisza Lajos-köret 55.
nieglu 1-n'lilás évi 8100 forin— Üzemi verseny-propaté! lo-z k i
gandisták látogatása Budaüzemek
Aratják n rozsot. A vá- pesten. A szegedi
ros halárában megkezdődött versenybizottságának proa rozs aratása. Á szokatla- pagandistái Budapesten volnul korán kezdődő aratás a tak és megtekintették a
rendezett
nagy szárazság következmé- Szaktanács által
eredni ény nye A keddi közigazgatási munka versen v
bizoltság ülésén felhívták a tábla kiállítását és a Nemközellátási
felügyelőségei. zetközi Vásárt. A propagan,tegyen meg mindén előké- disták a kiállításon tapaszszületet a néhány hét múlva taltokat értékesíteni fogják
a szegedi munkaversenyek
kezdődő cséplésre.
propagálásánál. A kirándu— tz újszeged! kender- láson a szegedi Szakmaközi
gvár. nöbizottsága a testvé- Bizottság részéről
Hatvani
rül fogadott újszeged! álta- Jenő
inunk a verseny-titkár
lános iskola legjobb tanulóit vett részt.
vasárnap kirándulásra vitte
x Zománcedény
Hungária
Gyopárosfürdőre.
A gyár
feldíszített hatalmas teher- Edónvház.
— Fórum Club naptár. Boti)
autóját zsúfolásig
töltötte
Béla szerdán este 9 órakor
meg hatvan kisdiák. A ki-előadást
tart a Fórum Clubban
rándulók az egész napot a »A Szegcdi Miami Nemzeti
fürdőn töltötték, bőségesei- Színház Jövő évi tervei * címlátásukról a nöbizottsag tag- mel. A tagokat és H tagok vendégett1 szívesen látja az elnükjai gondoskodtak.
\ l'Hrolenmtftzft, kerékpár, ség.
fccrókpárgumit
dolgozóknak
x Tüzhetvek Hungária EdényKészletre száliát Markovtcs mű- ház.
szaki telet, Tisza Lajos-körx Ctaiivállalat,1
Feketctasflt 44.
UtCH 10.

Hí iskslák álfamositása melleit
foglaltak állást a szegedi sziilO

Javullak a szegedvidéki terméskilátások — Szatymaz vezet
a mezőgazdasági munkaversenyben
A közigazgatási bizottság
kedden délelőtt Gyáni Imre
elnökletével tartotta rendes
havi ülését. A polgármester
Jelentését Baráti Pál tanácsnok terjesztette a bizottság
elé. Múlt hónapban 28.688
forint folyt be társadalmi
segélyakcióra. A város 20.000
forint tervhitelt kapott napközi otthonok
létesitésére
és 20.000 forintot gyermekmenhely céljaira. Az államépitészetl hivatal vezetőiének, Tavaszi Ferencnek jelentése után dr. Fábián Ferenc bizottsági tag a külvárosi ulcáknak
kövezését
szorgalmazta.
Dénes Leó polgármester
elmondotta, hogy a tbc elleni küzdelem teljes erővel
megindult. A
Kolozsváriteret feltöltik és a napokban
felszerelik, a Rákóczi-tér
gyermek játszószereit. Dr.
Kertész Béla kérésére a polgármester elrendeli,
hogv
az utcaseprést a kora hajnali órákfí'an végezzék és a
iacokat pedig fellocsolják,
'r. Hamar Sámuel
pénzügyicazgaló jelentése
után
István Béla közölte, hogy
junius hónapban 120 mázsa
étolajat oszlanak ki.

B

A btirgonyacllálás szeiuponljából kedvezően alakul a helyzet
Szegeden,
meri burgonyával
ezer
holddal lőbbet vetellek be
nzidéu. mint tavaly. Dr.
Tbati&z Lajos
gazdasági

felügyelő jelentéséből fei- munkaversenyben Szatylünt, hogy az utóbbi ua*
niaz vezet.
pok hatalmas
esőzése Seres Jenő
tanfelügyelő
rendkívül kedvezően be- közölte, hogy
folyásolta a terméskilátáaz iskolák
államosításásokat.
val kapcsolatban megtartott összes szülői értekezA pártok közös kérésére a
letek egy kivételével egyközigazgatási bizottság felir
hangúkig az
államosítás
a kormányhoz, hogy necsak
melleit foglallak állást.
a szőlő és gyümölcsösökben
fagykártszenvedett gazdák- A tisztifőorvosi hivatal jenak adjon a kormány adó- lentésében dr. Völgyesi Jákönnyítéseket, hanem azok- nos előadta, hogy a város
nak a gazdáknak is, akiknek május havi közegészségügyi
gabonájában pusztított
a helyzete jó, rosszabbodás
fagy. A gazdasági felügyelő csupán csak a folyton emelkedő gümőkóros megbetebejelentette, hogy.
Szeged közigazgatási te- gedések és halálozások torületén a mezőgazdasági rén mutatkozik.

ü

o r i

.Szombaton jálsszák le az A Szeget és a Tisza ejjy pályán Játszik vasárnap
SzMTE—Gohllierger bajnokit
' .i Szeged-Salgótarján mérA vasárnapi vereségokoztn
kőzés koUkurrenciája miatt a Izgalmak már lecsiilapulóbon
szegedi munkásegyesület veze- vannak a piros-feketék tábotősége megegyezett a már baj- riban. A vereséget néhány jánok ' Goklberger vezetőségéve I, tékos klülüsözö formán aluli
hogy a vasárnapi mérkőzést szereplésének tulajdonítják. A
szombaton játszók lc. A talál- Salgótarján elleni ialálkozó elé
kozó színhelye a Hunyadi-té- bizakodással lehintenek. Ez a
ren lesz délután 6 órakor. találkozó ugyanis az utolsó leElőtte 4 órakor a Színház- hetőségét nyújtja az NB 1.-ben
Pénzügy üzemK bajnokit jálsz- maradásnak, éppen ezérl a
szák le. Tárgyalásban van az csapató' ezutlai olyanokból álMTB >rióg egy
leiömérkőzés lítják össze, akiik szívvel és
rendelése 'érdekében a Magyar léjckjci tudnak küzdeni az
Ivcncürci Amennyiben a két egyesi led és; Szeged becsületéért is A Szeged—SalBfC
egVé'áüfé'1 niegégvézifc. féi 3ko:- az MFUMTÉ-SzMTE ití- mérkőzés a stadionban vasárnap f> érakor kezdődik, amit
rJnga'fó" vezeti be ft niüsórf.
bevazet a negyed 5-kov kezdődő Tiszr.—Gyula Nb II. játék

— A magánalkalmazottak
nőbizottsűgának Ismerkedési eslje. A magánalkalmazottak
szakszervezetének
nöbizottsága a szakszervezeti székházban ismerkedési
összejövetelt rendezett. Az
ismerkedési esten vállalatvezetők, fizikai dolgozók, a
szakmák képviselői jelenlek
meg és a legjobb hangulatban szórakoztak. Az est keretében dr. Endrődy Ferenc Temesváry
Margit,
Törköly Rózstka és Nagygvőrgy Mária lépett fel nagy
x IH. Máthé kelme-, fonál- sikerrel.
festő és vegytisztitó üzeme jótx rasxeriáüskeresíkedék fi
— Helyei a fiataloknak.
A szakszervezetek átírtak a
város tanácsához, hogy azocat a városi alkalmazottaicat. akiknek szolgálati idefik letelt, vagy elérték atorhatári, nyugdíjazzák A
tedd! tanácsülés behatóan
'ogl nlkozott a kérdéssel ós
megállapította, hogy a Városnál mindössze öt ilyen
alkalmazol tról van szó. A
szakszervezetek kérésükkel
a fiatalság gyorsabb elhelyezkedését kívánják előmozdítani

állással legolcsóbban és legszebben fest. tisztit. Bajcsi Zsilinsz!ky-utca 18. (Volt Feketesas-utca.)

— A Vöröskereszt keresi
Németh Jánost, szrűl Szegeden 1922. január 1-én, ref.
vallású és 1944. évben Soroksáron
volt csapatával.
Ezenkívül Kovács Évát aki
1ÍM4. évben dr. Unghvárv
Miklós orv. zászlóssal közelebbi Ismeretségben
volt.
Keresi még Spitzcr Sándor
volt musz és Nacsn István
családját. Ha valaki
fentnevezettekről tud
valamit,
uay jelentse azl a Magyar
Vöröskereszt
Csongrádmegyei Titkárságának Irodájában (Széchenyi-lér 16.,
I. em.).
X Kád! óh- erősítők pontos,
gyors és olcsó javítása és kölcsönzése Szaniszlőnál. Uj cim:
KlauzAI-Iér 7.. telefon: 14-24.

Jiiit.as 27: NcuizelViízi piiuijrverstnj Szegeden
A vendéglátóinari szakszervezet szegedi csóporlja vnsírnapboz egy hétre román, jugoszláv, bolgár, budapesti és
szegcdi pincérek részvételével
nemzetközi pincér, ügyes sí'; i
és távversenyt rendez a Sió
chenyi-téren." A verseny távjai
100 m„ 200 m., 2000' m., Ax
400 m. váltóból állnak. Ugyanezen napon kerül sor a Budapest— Szegeo pinc.érvá I ogn' .itt
labdarugómérkőzés lejátszására a Hunyadi-téren, amelynek
kisérelében szabadtéri magyar
nóta, cigányzenekart bnngvorseny és népi táucvcrsenvék
^yelcin! 17-én, csütörtökön dél- kerülnek bemutatásra.
ulán 6 Arakor a Lccbiior-téri Égerben ,"s vereséget szen* esdszékházban gazdasági érlekeztek v'zflalidázúitnb.
Ict, megjelenés kötelező.
Egri SzTK-SzMTE 7:0(4:0),
x Rádiót bizalommal Sza- A nnilt évben nagy sikeprej
niszlónál vásárolhat. Uj tóm:szerepelt szegedi viztínbdagúrKlauzál-tér 7., telefon: 14-24. d!a nem1 tud magára találni. Ezúttal a kiiváló tonnában játszó
x Nyárt szabadságát vagy egriekkel
szembe larhétvégi pihenőjét töltse Ka- taléikosan kerüllek
és szenvedték el vekasszéken. ahol nemcsak ki- reségüket.
piheni magát, hanem meg 1s
Üzemi bajnokság inat műgyógyul.
x Soffőrlskoia előkészít sze- sora. Hunyadi-tér fél 5: Kismély- és teherautó, motorke- vasút—lemezgyár, fél 7: Gázrékpár vizsgára felelősség mel- gyár—DEMA. Cserepes-sor fél
Malomipar—Rendőr. Újleit. Miller Béla. Vár-ulca 4. 7:
Főposta mellett. Telefon: 648. szeged féi 7: Magyar Kender
—Postás. Szabadság-tér 6 óra:
x C'ánvállalat: Kálváris-u. 30. Márkus—Villamos. Stadion fél
X Legújabb tlpusu rádiók 7: Szikra—Konzerv.
Színtisztánál. Csere, vétel, elA Húsos FC ma délután 6
adás. UJ rím: Klauzál-tér 7., óraikor Ifllabdarngő
toborzó*,
telefon: 14-24.
tart a vágóhídon. Csak1 azonx Fontos, hogy tudja: aSzé- nal igazolható és más egyesücsén-veudéglő (Vár-utca sarolt) letnél. le nem igazolt ifikorkerthelyisége a legkelleme- ban lévő játékosok jetentkezsebb. Ebéd, vacsora, zem^ Te- helnefc Alettván János intézőnél.
lefon: 3-19.

Révai Jóssef szombaton délután 6 óra kor a Szakszervezeti
Székház udvarán összevoi\i pártnapot t a r t
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Widr,

lyen arányban szerezlek be
egyik, vagy másik adókulcs alá
eső uruóikket. vagy anyagot.
Az atfőlcőzö sségbe u
levőknek
fcntíus 30-ig bejelentést
kell
enniük, amelynek
űrlapja
kapható darabonként 10 fillérért Érdekképviseletünk irodájában.
Pénteken, junius 18-űn délután 6 órákor »A kereskedő
népi demokráciában* cámtnet dr. Antal ffy György tart
előadási a
Belkereskedelmi
Igazgatóság nagytermében.

Pdrthlrek

Szerda,

1Ü48 papus

16. ,

ppfiandaosztilyiára anyagátvé- ui, melyen a számlákra vonat*
telére. Propagandaosztály.
kozó kellékek rávczelendők és

az eladóval is
aláíratandóilf,
Emeletes uj ház veui
A Fodrászmunkúsok Szak- Egy példány a termelőnek, —
forgalmas helyen 60.
Kerületi pártszervezetek fi- szervezete ma, szerdán délután egy-kól évig megőrizendő — '
Italdogasszonv-sugarutnál félig
gyelmébe. Ezen a héten tfcln 6 órakor rendkívüli taggyűlést egv-egy {teáig
összcgyüjlvq
kész családi ház 112.000. Piaotartunk a kerületekben seiri tart. Megjelenés kötelező.
lién és 15-én n Magy. Magi.
tiái em. Iiáz 2 tatással 8&ÁMHJ,
pártnapokat, A pártnapdk heFelhívja a Szakmakóz.i Bi- ürsz. Szöv.-hez (Bj>. Y. Szaliaflp
} fartorony (cóüelébea fl saolxls
lyett készüljenek kerületi szerság-téi' 10.) és az UFOSz (Bp.
modern magánház beköltözhevezeteink Révai József elvtárs, zottság az üzemi bizottságok és V. Szabadság-tér 3.) megköt?
szakmai
vezetőségek
figyeltő. raktárral 60.000, Rómaiösszevont pártnapjára, arnif
dendő. Vételi
elismervényt
k rulnál alkalmi vétet emeleszombaton délután 6 órakor mét, hogy kijelölt propagan- csak az MMOSz. által ónk ölt*
distáinak
nevét
és
lakcímét
'hates húz szép kerttel 18.000. Vátartunk meg a szakszervezeti
stárhelvi-sugárutnál ni ház 3
ladéktalanul küldjék he a Szak- ségi ái-on kiadott űrlapon lehel
székház udvarén.
rendelkezés
lakással, beköltözhető 14.000.
maközi Bizottság propaganda- kiállítani. Ezen
Propagandavezetők
figyel- osztályához.
nem vonatkozik a földadó és
Tiszaparlnál em. családi ház
mébe! Csütörtökön délután 6
termiénybeszolgáiltatásra
át*
komfortos 2 nagv lakással 80
órakor a Kálvin-tért székház
Sírkőavatás. A Szegedi Építő- adott terményekre.
ezer. Római-körutnál u4. lszo
llüts előadótermében az összes ipari Munkások Csoportja Ladlms magánház 16.000. Rókusoa
Tűzifa alán 1918 junius 1kerületi és üzemi propagandis- vánszki József, az építőipari
egv szobás magánház üzeraheCB m é r e t u t á n táik részére értekezletet
tar- munkások törhetetlen harcosé- tői anyaggazdálkodósi járulék
1\ iséggel 18.000. Pel&fi-sugártunk. Pontos megjelenést ké- nak emlékére, sírkövet avat helyett az eddigi kiszabatban
úlnái körúton belül 2 szobás P a u l u s z n á l
h ozzáj áim lás(
nvieánház szép kerttel 18.000. K á r i t z - a . 10. 0 y f l * i j h a s * B 1 l orvosi renflal « r » rünk.
junius 20-án délelőtt 10 óra- járküegyen litési
Az egyéni tanulók utalvá- kor a Gyevi temetőben. A Szak- kell fizetni és a »MEGF. Orsv/
S iiiiior-utcánál telek épületlet
árkliegyenlitéa
1(1.000 I Tjszegeden Teinesvá-.
nyaikat beválthatják « Mun- társakat és elvtársakat az ava Arhiv. tűzifa
»i kőrútnál 2 szobás villa 200
k&sszövelkezel
Kárász-utcai tásra szívélyesen várja a Seo- bev. számla Bp.« — 100.529.
| -öl gyümölcsössel 15.600. —
könyvkereskedésében. A
le- gedi Építőipari Munkások Cso- sz. csekken a készlet-jelenlé1 jvanotl másik 2 szobás 600
adott utalványok ellenében 30 portja. Indulás a szakszerve- sdkkei cg vált az eddigi rendelkezések érvényben hagyásával
t öl gyümölcsössel 20.000.
ALLANOó MŰSORSZÁMOK: százalék kedvezményt kapnak. zeti székházból vasárnap 9 óraa Málcrd. Kör. lg.-hoz Rp. III.
Ugvanoll 2 szobás fürdőszxv
kor.
Kérjük
az
ismerősöket
és
A Belváros II. pártmunBUDAPESI I a 30-Hajnali z.
Kunfi Zs.-utca 38.. Poslahiv.
b.ís beköltözhető 30.000. Uma elvtársaikat, hogy minél na- Bp. 3., postafiók 91.. kell külolt 4 szobás, fürdőszobás 40 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli kásai és pártbizalmiai
gyobb számban jelenjenek meg
deni.
ezer. Ujszőregen
cgyszoMs torna. 7.00: Műsorismertetés délután 5 órakor pártfegyelmagánház 300 Q-öl gyümől 9.55- Áttelepítést kormánybiz- mi terhe mellett jelenjenek
Kórházi belegck
kölele.se*
közleményei.
10.00 meg Aradi Vértanuk (Gizel. m'ÍSSCI 6500. Ugyanolt'2 szo- tosság
hatósági éleímiszerjegveiket «
lig; magánház 414 | l~öl gyü- Hirek. 12.00: Harangsző, Illí- la) tér 3 szám alatti
párt- |(6zel2áf<ísi
közlemények kórház gazd. hivatalának lemölcsössei 0000. Földek Kis- rek. 14.00: Hirek. 15.15: Rá- házban.
adni. Önellátók napi 15 dkg.
lemplomtanván egv Irat. hold dióiskola: 15.55- Műsorismerbuza, rozs vagy árpa lisztet
Pureukor
fogyasztói
ára
forNzemhuriumveietők,
bizalszöllő terméssel í'8.000. 2 kat tetés. 1? 0o: Hirek. 17.50: Hívagy ebből 20 százalék kukomiak.
oktatás
felelősük
a
kóradóvat 9 forint.
holdas szöllő gyümölcsössel, rek oroszui. 20.00:
Hirek,
rica lisztet és 4 dkg. Fii. lisa
levélben
kíMrt
adatokat
adják
épülettel 50.000. Domaszéken sporthírek 20.20: Hirek nétet leadni a Községi EleliMGyüinölesőt,
zöldségés
!ö
I! kai holdas szántó holdan- metül. 22.00: Hirek. mit hal- le az Oktatási Osztályra.
8zerüzemhez, Kossuth I.ajosaélélitélét
magán
tehergépjárFl£velem! Felsővárosi pártként 5000 Ugyanott 2 hold lunk holnap? 24.00: Hirek masugúrut, volt csendőrlaktanya,
Utó n-öle 6 forint.
889 gyarul. 0.10: Hírek franciául. munkások, 10-es csoportveze- művet telephelyétől számított nagykereskedői áron. Jegyek
tők, utcabteaimtak és « vá- 30 ítórn en ktvül csak külön leadása vagy lisztbeszolgáltaP..Ö1 szántó négyszögöle 6 fo 0)20: Ilirek angolul.
engedéllyel
lasztmány összies tagjai, fele- Közi. miniszteri
vint. Nemzetközi müutnAl 2 Ws
tásáról szóló igazolás nélkül
BUDAPEST II. 21.00: Ilirek. lősség terhe mellett ma, szer- szabad szállítani.
Imid í. rendű szántó CJ-öU
kórházak beteget csak a sürdán
este
7
órakor
a
Poslásott<i.50 tarinl Deszlcen 15 kai
Hüvelyeseknek (bab. borsó, gősséget fegyelmi
Szerda, junius 16.
felelősség
bonban kötelesek megjelenni. lencse, stb) •azdaságt és kony- melletti orvosi igazolással veholdas lanvásbirtok 30.000. —
BUDAPEST
I.
7.20:
RegA'győl müulnál 3171 fl-öl
Vezetőség.
hakerti velömagvaknak, virág, hetnek fel. A beszedett
jeJóegészség
s/áuló 3500 forint. Megvehe- geli zene. 8.00:
és fűmagoknak kereskedelmi gyekkel eiszámolóiapou, nzöit*
negyedórája.
8.Í5:
Szív
küldi
tők : MÉZF.RNÉ ing. iroda áloéljiiból va- ellát,óktól 1 levont igazolásuklal, Dózsa György-utca 2„ — szflvnek szívesen. 9.00: Zádor Szakszervezeti
Hirek forgalombabozatal
ló vásárlása esetén a vásárló ról, valamint a leadást nem1
Zoltán jazz-egvüttese.
11.00
(Kultúrpalotánál.)
kelt
Üzenetek a Vásárból. 12.15:
A szakszervezeti napok elő- kereskedő köteíes a teranelőtől teljesítőkről kimutatást
Asztali muzsika. 13.15: Ma- adói haladéktalanul jöjjenek megvásárolt magvakról 4 pél- adui minden hónap 15-ig
gyar nóták. 14.10: Haj, liaj. be a Szakmaközi Bizottság pro- dányú vételi oLÍsmervényt adPv'fáraifslflf.
— Elbeszélés. — 14.30: JámKiskereskedő
Hirek bor László olasz dalokat éne
kei. 16.00: Hangos Híradó. Az Érdekképviselet zászló- 10.25: Karácsonyi Elli és Putavatási ünnepsége
vasárnap noiky Gábor sanzonokat éneket
délelőtt 10 órakor lesz
az 17.10: A Hadifogoly Híradó
HÓDFARKÚ tetőcserép 1500 OLCSóBÉRŰ belvárosi 2 :.zoipartestület nagytermében. Az rádíóközteményei. 17.15: Üze
drb. és egy karikahajós Singer bás, parkettás lakásomat elcseugyvezetőség ezúton leéri fel neteik a Vásárból. 17.35: A
a kiskereskedőket, liogy az ün- Szakszervezeti Taniícs műsora. PERFEKT' gép- és gyorsírónö, varrógép eladó. Molnár-u. 32. rélném 2, vagy 3 szobás komnepségen minél nagyobb szám- 18.00: Indulatok a művészet- kii a könyvelésben ís jártas, PÉCSI koksz, szén- és koksz- tartósért. »Olcsó I>ér* jeligére.
minden
ban jelenjencik meg.
ben. 18.20: A Rádiózenekar állást keres. íJnlius 1« jelige. brikett, pécsi szén
KirirrtWf-lé K "
mennyiséglx'n házhoz szállítjátszik.
19.30:
A
Falu
Hangja
ZONGORÁT,
orgonát,
harmóMegkezdte működését a keva kapható Csatánál, Zrínyi20.35:
Heti
szemle.
21.00-kór
niumot
tökéletesen
hangol,
jareskedői
ipar jogosítványok
FŐZÉSHEZ olcsó
barnaszé*
utca 4.
iráni benvujtott kérelmet vé- I-engyelország szól Magyiu or- vít Rakovszky, a Nemzeti Színminden mennyiségben házhooEGY
szép
konyhaszekrény
és
szághoz.
21.30:
Operarészletek
ház és a Zenekonzervatórium
leményező blzoHság. Az Érszúllitva kapható dr. Csatánál,
hangolója. Br. Jósika-utca 31., egy diófaszinre festett csinos Zrinvi-ulca 4. Telefon: 2-27.
dekképviselet 3 hónapra a vé- 21.45: Időszerű kérdések.
íróasztal olcsón eladó. Somoleményező bizottságba
Vass 22.25: A Vöröskereszt kőzJe- földszint 4. Telefon: 8—31.
BELVABOSI
jogfolytonos
heti fil.ETHO müfogak, fogtömés, gyi te lep II. utóa 21.
! szló divatórukeneskedőt és ménveá. 22.30: Hangos
kocsma berendezéssel efadót
KÉT
lyukas
gázrezsót
vészek.
sporthíradó.
22.40:
Totóhirefc.
foghúzás,
felelősséggel,
olcsó
Pankotal Jenő füszerídsfcerea»Jó üzlet* jeligéi-e.
22.45: Magyar nótáik. 23.15 árban Rácz Géza fogász, Mik- Teleki-utca la.
kedőt küldte ki.
MODERN gyermek mélykocái
Zongoramuzsika. 0.30: Hirek száth Kálmán-utca.
BERNDORF alpacofl 0 szemé- fehér, és bútorozott szoba bT
\z együttes úer. és jőv. adó, eszperantó nyelven.
lyes,
38
darab
eladó,
Kiss.
VaItlRKAGVAPJLX zsírosat Is,
adó. Petőfi Séndor-sugárut 52.
továbbá a jövedtetcmtrthMetndó
fonásra vállalunk. Fonógyár, dász-utca 5.
II. 11. ajtó.
vallomásokat junius 304g kelt
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
TELJES generáJjavitott OpelEserepessor 9., 8—2-ig
IK adni Adóvallomási űrlapok tea 18.00: Orosz dalok. 18.20
MUHARMAG
és
liereszéh*
Blitz 3 tonnás elfogadható árkanhatók nz Osváth-féte tra- Alom, ábránd és emlékezés FEHER mélv gyermekkocsi jó ért eladó. Szeged, Mikszáth K. kapható. Müller, Bocskaí-u. 8.
fikban Azok. akiknek együttes 19.00: Művész és közvélemény, állapotban eladó. Tisza Lajos- utca 8.
ANGOL nversgumlragasztó a
adóját különböző
kulcsokkal 18.30: Rangportrék. Laura Vol- körut 21., félemelet.
Vidra-utcában kanhatéi ÜreEGY
uj
dauergép
eladó.
Deák
kei i megáiiapitani, de köny- pi. 20.10: Orosz muzsika. —
get lessék hozni! Vidra-utcai
veikből az egyes adókulcsokra 20.30- A Rádió Szabadegyete- Alkalmi áron " egbizásliól e'adó Ferenc-ulca 25. Kárpáti KA- keréknárosnáll
rotyné.
''Ni forgalom nem mutatható me. 21.15: Szív küldi szívnek
így kétkarátos Igen szép tflzö
ELVESZETT a motorkerékpárki pontosan,
bevallásukban szívesen. 22.15: Zenekari mübriliánsgyürfi
ról egy aktatáska a Kálvária*
ÍT
TTTTS"
le.ga'Abh azt tünlessék fel, mii- vek.
I « n > L Á órás ós ékszerész,
tértői a bajai országúton végig
LdL£*U
Kárász-utca 14. FÉREGMENTES
bútorozott haladva. Fontos hivatalos Ok)*
szoba magányos férfinek azon irtányok és személyt igazolvá* s ü « m ? « f < Sxinhá* heti mfleora:
nalra kiadó. Szatymaz-u. 23., nyok voltak benne. Kérem R
T
A OA S - V1: T E L
szám alatl.
becsületes megtalálót, sztvean
Njn-rda, jun 16-án
GUi Haha. K. M. II. 21.
BÉLYEGEIT legjobban nálam BÚTOROZOTT szoba ágynemű kediék Jutalom ellenélien la?
GRltörtőK, jun 17-én
Az ész bajjal jár.
értékesítheti Falus bélyegke- nélkül időseid) dolgozónak ju adna Szeged, TaJraréktór-tt. 8.
Premier 23.
reskedés, a fogadalmi
tem- ti us l-re kiadó. Csongrádi-su- sz., I. cm Papp István.
plomnál Iskola-utca 29.
gárul 7a.
ELVESZETT barna levéltárt*
Péulckeu, 18-án este fél 8: Trubadur. M. I. 22.
HASZNALT bútorokat veszek KÖLTSÉGTÉRÍTÉS nélkül
3 iratokkal, kérem a b. meg*
Szombaton, I9-én este fél 8: Esz hajjal Jár. A bérlet 23.
Vasárnap, 20-án d. u. fél 3: Jánes vitéz. MNDSz gyer- és eladok. Singemé, Tórök-u. szobás komfortos lakást elcse- találót, szíveskedjék az is'azot6. sz., kapuval szemben.
rélném 1 vagy 2 szobásra. — ványon lévő címre eljuttatni
mokclőadás.
A a sói-nap. 20-án este fél 8: Esz baljai jár. D I 23.
SZÜRKE öltöny Közén, alkal- Singor, Attila-utca 1.
magas jutalom ellenében.
Hétfőn, 21 én:'
mi áron eladó. Délvidéki Áru- ELCSERÉLNÉM szoba-konyha
Szilnél.
Kedden, 22én este fél 8:
ház, Tisza Lajos-körut 48.
speizos lakásom
hasonlóért.
Trubadur K. M. bérlet 22.
DÉLMAGYARORSZÁG
Szerdán, 23-án este fél
8: ÍRH-liaha. D. I. 24.
VALÓDI naftalm, glolml és kü- Móraváros,
Kormányos-utca
politikai napilap.
Csütörtökön, 24-én este fél 8: (tai-baba. Iparoselőadás.
lönböző motyirtók, poloskair- 26. szám, Juhász.
tók és svúbhogárirtök nagy vá- HÁROMSZÁZ forintot adok anFelelős szerkesztő:*
Insztókban kaphatók Apolló II- nak, kt 2 szobás lakást cseDR. ANTALFFY GYÖRGY
latszertárban, Kígyó- és Fe- rél 1 szobásért, viz, villany,
Felelős kiadó:
ketesas-utca sarok.
gáz. bont. Cim a kiadóban.
DR. ZOLD SÁNDOR
MEGBÍZÁSBÓL egy Continen- KÉTSZOBÁS lakás hálószobaPénteken, 18-án esle fél 8: Trubadur.
tál (áskairógép 34Ö. kifogásla- bútorral és konyhaberendezés- Szerkesztőség J Okai-utca 4.
Igen kedvezményes jegyek kaphatók a Magyar Múzsánál lau állapotban eladó. Megte- sel igényjogosultnak
azonnal Felelős szerkesztői telefon: 493.
a Détinagyarország kiadóhivatalában.
kinthető Petőfi Sándor-sugár- átadó. Jelige »Piacná[c.
Szerkesztőségi telefon: 103.
ut 66., Baloghnái.
BELVÁROSBAN 3, esetleg 5
Vasárnap, 20-án este fél 8: Esz liajjai jár. D. I. 23
Kérjük a bérleteket 16-án BEI.VÁROSI üzlet, urlés női szobás, komfortos, másodeme- Nyomdai szerkesztőségi telefon
szalóság Ixírendczésset, elköl- leti lakás bútorral együtt átdélig átvenni.
esle 8-tól: 673.
tözés miatt átadó. Cim a ki- adó. »Vidékre költözöm* jelSzerdán, 23-án esle főt 8;
Güi-baba. D. I. 24.
adóban.
igére.
Kérjük a bérleteket 19-éu
Kiadóhivatal Kárász-utca 6.
KISKI NMAJSAN 2 és fél liold KETTŐ szobás összkomfortos
délig átvenni.
Telefon: 325.
szöllő gyümölcsössel és a fő- belvárosi lakást keresek.Jelige
Jegyek kaphatón, bérletek válthatók a Magyar Múzsánál
utcán egy szép családi ház »Kö 11 ségme gl érité ssei,
vagy A liiraapluudo ívt'l. nyomasa.
a Uélmagyarország kiadóhivataléiban
E.-vezető• KONG/. I.ÁS/i.O.
eladó. Kislummajsa, Bcnes.
cserével.*
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