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em lesz kukorica a kenyérben!
Révai

József

Szombaton, már a kora
délutáni órákban hatalmas
tömeg gyülekezett a Kálvária utoii, autók, autóbuszok,
kocsik ontják a vidéki érdeklődőket is, hogy a Szakszervezeti Székház zászlódiszbe borult udvarán meghallgassák a Magyar Dolgozók Pártja
nagyszegedi
pártbizottsága összevont taggyűlésén Révai József elvtárs kongresszusi beszámolóját. A sokezres tömeg hatalmas tapssal és ütemes éljenzéssel fogadta Révai elvtársat, aki Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Rákosi képei
alatt foglalta el helyét az
emelvényen.
Dr. ZÍHd Sándor elvtárs

beszámolt

Szegednek a Magyar
kongresszusáról

megnyitó szavai után Révai
József elvtárs lép a mikrofon elé, akit perceken át
ünnepeltek az egybegyűltek.
— Mint a nagyszegedi
pártszervezet kongresszusi
kiküldöttje — kezdte beszédét — akarok beszámolnia
Magyar Dolgozók Pártja első, alakuló kongresszusáról.
Zöld elvtárs a Kommunista
Párt és a Szociáldemokrata
Párt egyesülési kongreszszusát történelmi jelentőséü kongresszusnak nevezte,
gaza volt, mert ez a kongresszus pontot tett az i-re,
megkoronázta az egyesülés
müvét. Jelentősége
talán
nem is annyira abban áll,
hogy kimondta a két mun-
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káspárt egyesülését, hanem
abban, hogy megmutatta a
magyar nép számára ország-világ előtt azt, hogy
ez az egyesülés nem külső valami, hanem a kommunista és a szociáldemokrata dolgozóknak igazi,
belső, elvi alapon
álló
ősszeforrását
eredményezte
és most, a két munkáspárt
egyesülése után lett valóban
igazzá az a mi
állitásunk,
hogy Magyarországon
a
döntő és vezető ereje az államnak és a kormányzatnak
a munkásosztály, amely forró szövetségben a dolgozó
parasztsággal intézi az ország ^sorsat

Dolgozók

Pártja

az a szervezet, amely nem két
rosa, a magvar
prímás,
éves és nem is tízéves, de kétMindszenty József.
ezer éves múltra tekint vissza, Ebben az összefüggésben, a
harc
olyan mértékben vált a ka- magyar reakció elleni
tolikus egyház reakciós po. összefüggésében kell nézni a
Ift%at Irányzata, maga köré mi harcunkat az egyházi iskoMeghartömörítve a rég» rendszer lák államosításáért.
coltuk ezt a harcot is. Nem* minden levitézlett hívét, il- csak a föld tett a mienk, nemlegális politikai párttá. En- csak a gyár, hanem az iskolát
nek a pártnak vezére azesz- is — mondotta hatalmas éljentergom: érsek, a pápa bíbo- zés és tapsok közepette.

Az ember elsősorban magyar

Az egyházi iskolák állaineg lutheránus, kálvinismosítása ugyanolyan mérta^ vagy zsidó, hanem alföldkő a demokrácia fejlősósor ha u magyar.
désében, mint amilyen mér- Nem lehetett elviselni egy;
földkő volt a földreform, a olyan helyzetet, hogy amigyárak és a bankok államo- kor arcunk
verejtékével
sítása. Az iskolák államosí- építjük a nemzet uj egysétásának négy oka van. Az gét, ugyanakkor a neveléselső ok az, hogy az 1848-as ben folytatódjék a nemzet
magyar demokratikus for- széttagolása egyes felekezeradalom századik esztende- tekre.
jében végre ideje volt megA másik ok az, hogy
valósítani azt az elvet, hogy
nem b'zhattiik gyermekeink
hogy
. „. _
gyermekeink nevelésében is
neveléséi olyan erőkre, kiknek a magyar Himnusz nem
félmilliárd forint vált sza- annak a szempontnak kell
»zent, akta nem áttnak lel,
baddá azért, mert a Szov- uralkodnia, hogy
mint Schlachta Margit
.»
etunió elengedte a hátraparlamentben, ha
nemzeti
az ember nem elsősorban
élcos jóvátételt ősszeg feImádságunkat énekük.
katolikus, meg unitárius,
lél. (A hallgatóság perceken át szűnni nem akaró
tapssal és éljenréssel jutKulfurát az elmaradt paraszfsécnak
tatta kifejezésre háláját a
szóló törvény
megszavazás*
Szovjetunió iránt)
Ez Nem lehetett türnl, hogy az óta
eltelt két nap azt mutatja,
isikölák
relében
azt
tanítsák,
négy esztendőre
kétezer hogy Kossuth Lajos * o l t az hogy az egyházi vezetők legmililó forintot jelent, amit újkori történelem legnagyobb alább is egyik részében megjóvátétel helyett házépítés- alakja és ugyanakkor az isko- van a hajlandóság, hogy lere, Iparfejlesztésre, Isko- lák másik felében finoman de mondjanak a továblri uszításlákra, a dolgozók egész- mégis lepocskondiázzák a 48 as ról. Mi igost Is készen állunk
ségügyének
feljavítására szabadságharc vezérét. 48-at a tárgvnlások felvételére. Nemi
csak egyféleképpen lehet taní- rajtunk mulott, hogy a békés
fordílhalunlk!.
megegyezés eddig nem
jött

Mit jelent a gazdasági életnek a szovjet
jóvátétel felének elengedése
szót, — amely pártunk minden tagjára kötelezettséget
jelent — megvalósítjuk
a
hároméves tervet nem három esztendő, hanem két
esztendő és öt hónap alatt.
Az állam kedvezően alakult köl sógvetésének ismertetése után Révai
elvlárs
hangoztatta, hogy az
ország felemelkedése, az életszínvonal gyorsabb emelkedése önmagunk munkájától
függ— Ez telte lehetségessé —
— De nem csupán erre
mondotta —, hogy a kon- alapítunk — folytatta emelt
gresszusunk kiadja a jel- hangon — hanem arra is,

A továbbiakban hangoztatta a szónok, hogy az
MDP első
kongresszusa
nemcsak egyesülési
kongresszus volt, ezen a kongresszuson mérleget is készített a magyar demokrácia három és féléves fejlődéséből, harcailiól és eredményeiből, amely
mérleg
nem volt kedvezőtlen, mert
a bároméves terv első évében az előirányzatot lultelJesltetlük.
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Gabonatermésünk húszmillió mázsán felül lesz

Rátért ezután az ország azt, hogy a magyar gazdapiacon, azoknak a magas
mező a
sági terme'é é tek
és politikai
éleiben
áraknak
következtében,
az ismertetésére és szűnni nincs már semmi szemét,
amelyeiket a spekulációs
nem ak n rő, lelkes
tapsok amit ki kell söpörni.
kereskedelem
megszab.
közenrtte ielentétte bc, hogy
Nem elég véget vetnünk az
el '-v, a 7 esztendőben
Bár a munkássági, főként
egyik fajta Kizsákmányoaz á'lamosrtott üzemekben
lásnak. véget fogunk vetni
mfnden okunk megvan renincsen kizsákmányolva,
a másiknak fis, lépésrőlménykedni "'"tan, hogy
lépésre.
gie Kf\« -> l erei é«üuk
hu sz- üc ki van zsákmányolva a
ín? Tő mázsán felül lesz,
w i *»zt to'enM, liocv nem
Felszámoltuk a munkanélküliséget
kell kukoricát keverni a
éves tervben lett tgérelünlk
kcnvériiszlhe és Ízes bú- A mi kongresszusunk nem
hogy
zz. vnfiv legrosszabb eset- esett abba a hibába,
beváltására.
ben hí íz- és rozskenyeret meginámorosodott volna az
Szólt ezután a közalkalelért eredményektől. Nem
fogunk enni.
tévesztettük el szem elől az mazottak és köztük a peTerméski'á'ásaink olyanok, eddig elért sikerek mellett dagógusok helyzetéről és a
hogv még tartalékolni is tu- sem az ezutáni igen nagy Magyar Dolgozók Pártja nearra,
dunk a 'é^n-da gondosságá- •lujfpiumiuoi
AfouxoTj sa vében Ígéretet telt
val a szűkebb esztendőkre Ezen változtatni kell és vál- hogy augusztus 1-ével a peHarminc nvJbó mázsás ku- toztatni fogunk rajta. Mi a dagógusoknak 20 százalékkoricatermés kilíltásunk azt választásokon azt mondot- kal, de ugyanakkor felemelik körülbelül
ugyanilyen
jelentik, hogy leszi sokkal tuk,
mértékben valamennyi közbővebben és sokkal olcsóbban husunk és zsírunk az
felszámoljuk a munkanél- alkalmazotti kategória fizeidén. mert itt az Ideje, hogy
küliségei. a
hároméves tését is.
a magvnr dolgozó nép rieA reakció
felszámolásával
terv előirányozza ezt a
csa'< növényi koszton éljen,
felszámolási tervünket és kapcsolatban kijelen tette: abhanem jó, zriros-liusos koszaz egész kongresszus meg- ban a mértékben, ahogyan a
régi nagybirtokos és nagytőton is.
ígérte a magyar dolgozók kés
osztályok képviselőit kiszíne
elölt,
hogy
meg
fog— Ráléptünk a szocializszorítottuk — nem mindig béjuk gyorsítani azt a mun- késen — p legális politikai
mus ép'tésrek útjára — folykál, amely szükséges a vá- éleiből, parlamentből, a kortatta ezülán Révai elvtárs —
lasztásokon és a három- mányból, olyan mértékben vált
de ez egyáltalán nem jelenti

tani és a magyar demokráciáról is csak egyféleképpen lehet beszélni a magyar Iskolákban. Nem törhettük tovább,
hogy amíg a n\agyar iskolák
egyik felében arra
tanítják
gyermekeinket, hogy a magyar
történelem a magyar dolgozó
nép történelme, addig az Iskolák másik felében arra tanítják őket, liogy a királyok,
grófok és hercegek történelme,

Nem leheteti tovább törni
azt a szellemet sem; ametT
Horthy Miklós véres, népeinyomé rendszerére azt merté mondani, hogy ezzel a
rendszerrel Márta országává lett Magyarország.
A harmadik ok, hogy végre
kultúrát akarunk adni H dolgozó osztályok gyermekeinek,
nem: utolsósorban a kulturális
téren leginkább elmaradt pa1
rasztságnak.
i
A negyedik ok: rájöttünk arra, hogy az iskola erődítmény,
vár, fegyver, csak attól függ.
hogv tkinek az erődítménye és
fci ellen. Vagy a magyar dolgozóik fegyvere a régi nagybirtokos és nagytőkés szellem ellen, vagy megfordítva, az övéké mitdlenünk.
Nem lehet tovább M M a
demokrácia negyedük esztendeiében. hogv a demokrácia
gvtillílefére neveljék az egyházi Iskolákban a magyar
dolgozók gyermekeit.
Az iskolát

államosításáról

létre. '

Még nem késő erre a békés
megegyezésre törekedni, a
meghozott törvénv teljes érvényessége é» tiszteletbentartása alapján.
Révai Józset végül hangoztatta, hogy a Magyar Dolgo-ólí
Pártja a marxizmus-leninizmus forradalmi tanaínak a jegyében alakult meg. Ezt a tanítást eddug csak a kommunisták vallották, a szociűldemofcraták fenntartásö-dcal él'.cW
vele szemben. Saját harci®
tapasztalatai alapján azonban
rájöttek arra, hogy más Iránytű nincs, amelv a munkásosztály végső győzelméhez vezető utat mutatná.
A srocíáldiem okra Iák érezzék
magukat otthon ebben •
pártban, ne legyőzötteknek,
hanem
frtezabadul'atíuak
é r e n ék magukat azzal, hogy
a Kommonfeta Párttal, ezzel
a harcos gvőztes nagy párttal egveriUn* tudtak. A szorOá'demokraták ne szégyelfenek tanulni a Kommunista
Tárt harci tapasztala tatból.
A Magyar Dolgozók
Pártj*
szervezetében,
felépitéséliea
nem vitatkozó klub lesz, hanem a tették!,
cselekedetek
pártja, harci párt lesz.

— Olyan pártol akarunk,
mint a nagy, hatalmat
dicsőséges testvérpárunk
és mintaképünk, » Szov-
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•eluiiió K« nuiunista Párl- ^ a r Dolgozók Pártjának uj
ín, — niondoltu nagy 61- elvénye a háromszínű ma< tenzéaok <s tap ok között. gyar lobogó, középen aZ ötA ml pártunk zászlaja az ágú vörös csillaggal és kekalásszal
• zászló, amelyet a világ resztben arany
hogy
dolgozóinak az élén Le- jelképezi e jelvény,
a Magyar Dolgozók
nln legjobb tanítványa és mi,
munkatársa, a nagy S/M- Pártja egy osztaga vagyunk
ifn, (a közönség nossza- annak a hatalmas, légyőzsati ünnepelte Sztálin ge-jTletctlen nemzetközi hadseneralisszimuszt) a mi sze- regnek, amely a béke és a
reteti rlvtársunk visz. Az szocializmus ügyéért küzd
a zászló, amit ő visz, a világszerte és hogy tni
a
marxizmus — leninizmus Magyar Dolgozók Pártjának
zászlója, a magyar dol- tagjai a magyar haza, a magozók zászlajává Is lelt.
gvár felemelkedés
ügyét
lícm vélpflen. hogy a Mn- visszük előre, éppen azzal,

A hároméves

terv

/, A (>

hogy nálunk is megvalósítjuk a szocializmust.
Legyünk hűek a Magyar
Dolgozók Pártjához, - irtunk vezeréhez,
Sztálin
legjobb tanítványához, sikereink
szervezőjéhez,
felemelkedésünk tervezőjéhez, kövessük egy emberként Rákosi
Mátyás
elvtársunkat —
fejezte be szűnni nein akaró tapssal és éljenzéssel
nagyhatású beszámolóját.
A nagyjelentőségű összevont taggyűlést űr. Zöld
Sándor elvtárs zárta be.

segítségével

Uj felszerelésekkel indul meg ősszel
a szegedi egyetem kutatómunkája
A

szegedi kisiparosságnak

Jelcntollük, hogy az Országos Tervhivatal augusztus elsejétől ez év
végéig
összesen 350 ezer forintot
bocsát rendelkezésre a szeedi tudományegyetem háorus kárainak pótlásáru A
tudománykarok és a kutatóintézetek jegyzéket á'llloilnk
össze, amelyben feltüntetik,
hogy elsősorban mit akarnak beszerezni a számukra kiutalt összegből. A kimutatások már befutottak az
egyetem gazdasági hivatalába és ezl felierjesztik Budapestre A Gazdasági ITivalal
ügazstatója : Jacoby Károly
közölte velünk, liogy ezl az
•összeget csak felszerelési célokra szabad fordítani. Az
Újjáépítés egyéb költségeire,
Építkezésre ugyanis más kiutalást kannak. Ezzel a jelentős összeggel a tervhivatal egyúttal egvéb ipari votaalat is támogatni akar.
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A jogi knr számára m e g KHanilniI 38.599 foriiilból
bútorokat vásárolunk. Ezeket a bútorokat Szereden
készíttetik cl és ezzel nagy
támogatós! nyújtanak
a
szegedi kisiparosoknak.

Értesülésünk szerint a jogi
karon már Ősztől kezdődően
nagyobb bővítések várhalók
és a központi egyetemen lévő intézetek átesoporlosiláoávai ujabb
helyiségekhez
Juhiak. Ezek bebútorozása
"fontos szükséglet, de természetesen elsősorban a halla!óság tanulási lehetőségeit
éli biztosítani, a szemináriumok, olvasóhelyiségek berendezésével.

{

is jelentós

támogatást

nyújt a berendezések

elektromos mély hűtőberendezést. amelyet azután közösen használhatóak A tudományos kutatások
előmozdítására több intézet is
szerez he mikroszkópokat,
a bőrklinika a többi között
uj kvarclámpát vesz, a beldia'gnocztika hőlégslerilizác
tort. de a jegyzékekben szerepel még ezenkívül számtalan egyéb fontos miiszer, kutatáshoz szükséges alkatrtéSz
felsorolása, sőt több helyen
olvashattuk ketrecek vásárlását is n kísérleti állatok
számába. Minden
intézet
most arra törekszik, hogy
korszerű műszereket, labóratőríumi tárgyakat szerezzen be ebből a pénzből. Pótolni akarják a háború során megsérült felszerelést.
Iiogv a tudományos vízsgála'okhoz, kísérletekhez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek.

Messzemenő takarékosságu«k ég tervozerüsfignek kell
taonban még mindig ezen
U téren érvényesülnie így
éldául a biokémiai intézet
kórtan és
idegklinika
Ugyütlosen vásárol
majd

E

«Hjí is kaptunk ugyan kiutalásokat, ez éviién eddig összesen 100—120 ezer
forintot. Ez azonban az
első Igazán komoly segítség, amellyel az Intézelck
legfontosabb felszerelésüket beszerezhetik.

A legjelentősebben tehát
az orvosi és természettudományi karon érezteti majd
hatását ez a segitség, de a
jogi karhoz hasonlóan
a
bölcsészkar is szép kiutalást
kap : 45.500 forintot.
Az
egyetemi könyvtárt 14.000
forinttal támogatják. A bölcsészkaron leginkább könyvszekrényeket, asztalokat és
egyéb berendezési tárgyakat csináltatnak, ezenkívül ve
tilőgépeket vásárolnak ma : d.
A jelekből örömmel láthatjuk, hogy a 3 éves tervünk
kulturális, tudományos vonatkozásban ís jelentős segítséget nyújt a
szegedi
— Sok pololnt való van egyetemnek éppenngy, mint
ezen a léren, — mondotta az ország minden dolgozóJaerfhv igazgató. — Ed- jának . '

I krómozás, nikke^és
B r . J ó s l k a - u l c c a 13.

Statárium elé kerülnek
a temn!emfe$?f0f!at6k
Beszámoltunk a-ról, hogy
a szegedi rendőrség nyomozói Pa'ártván elfogták a
szegedi templomok kifosztóját és több más betörés tettesét, Borbély József 19 éves
kovácssegédct. Borbély
a
rendőrségen
megnevezte
teltestÁrsát, sógorát, Sajben
Pál 26 éves müszerészsegé*
det. A két betörő a rendőrségen a két templomfosztogpláson kívül 14 másik betörést is beismert. A két veszedelmes betörő valószínűleg slatáriálLs bíróság elé
kerül.

A legnagyobb kiutalást az
orvoskar kapja, mégpedig
113.500 forintot, utána pedig a matematika* és természettudományi
kar :
1 OS.5(111 forintot. Ezt
az
összeget a kutatóintézetek
és klinikák a m á r Pétgóta
Jórészt napi
gyakorlati
m u n k á i n k hoz elengedhe.
Vásárnaptár
teiienfl] szükséges táboraEzen a héten a következő
tórliimi cikkek, műszerek
beszerzésire kívánják for- helyeken tartanak országos

UltanL

pótlása

Frschmannál
T e l e f o n 138.

Szinház-

Füm-Művészet

(•)
CoIIcrium Musíciini
utolsó bérlell hangversenye
holnap fél 9 órakor a Zenekonziervatórium hangversenytermében Műsoron
a
barokk-kor zenéje. Közreműködik a Nemzett Színház
zenekarából alakult kamarazenekar az intézet női kara.
Vezcnvel
Szalmán Géza.
Szólisták Csuka Béla (viofa
de gamba\ Lillasy György
(ének),
Lorenc Kornélia
(ének). Szeged zeneértő közönségének előreláthatólag
páratlan zenei
élményben
lesz része. Kevés számú jegv
a Zenekonzervatóriumban c»
az esli pénztárnál váll halók.
(•) Tóth Bli.«ke. a Nemzed
Szinház jeles
művésznője
junius 26-án önálló est keretében a Tisza-szálló kertheIviségében este fél 10 órai
kezdettel magyar nótákat,
sanzonokat énekeit,, Dénes
Erzsébet zoiigorakisérclével
Jegyek a Belvárosi Mozit
pénztáránd! kánl'a!ók.

Vasárnap, 1948 junius 20.

párthireU
Pártnapot, az ü?enr> ós kerületi

szervezetekben.

Junta* 22-én, kedden:
Közúti híd délelőtt 12 óra:
Simon Béla. Vasút forgalom
délután fél 6: Németh Lajos.
Kisvasút délután 3: Mison
Gusztáv. MOSzK Hűtőház délután 2: Pfpicz József. Tűzoltók reggel 8: Férjért László.
Poló cipőgyár délután fél 5:
Varga Pál. Városi fürdő ctélnIán fél 7: Simovfts Mihálv.
III. honv. ker. délután fél 7:
dr. Toldi Ferenc. Jugoszláv
had. f. o. délelőtt 10: Kerepesi Ferenc.
Junius 23tán. szerdán:
Lemezgyár délután 2: ifj.
Biró Mihály. Orion bőrgyár
délután 3: Berkes Ferenc. Rókusi kultúrház esle 7: Kövi
Béla. Móravárosi kultúrház este 7: dr. Antalffy György. Felsőváros este 7: Perjési Károly.
Fodortelep esle 7: dr. Judit
Ferenc. .Alsóváros este fél 8:
Perjés Géza. Osomogyitelep
este fél 8: Barta Béla. Ujsomogyi telep este fél 8: Szélt
Sámuel. Újszeged esle fél 8:
Pintér Géza. Józseftelep este
8: Szőczi Mihály. Belváros r.
esle 7: Gergely András. Egyelem délután 6:" Halász György.
MAV Rókus délután 3: Perjés Géza. Városi kertészet délután fél 4: Mecsér Béla. Gázgyár délután 3:
Mosonyi
György. DEM A délutón 4: Erdős János. Konzervgyár délután 3: Simonovits Imre. Belváros H. délután 7: Szilágyi
András. Közigazgatás délután
6: Dombi Béla. Angol-Magvar
Juta délután 2: dr. Gál Tivadar. Márkus íalelep délután fél
4: Petri Ferenc. MAV pályafenntartás délután 3: dr. Rákos Géza.
Szeged-Csongrádi
(Széchenyi-tér 7.) délután 6:
Kövi Béla.

Jtintas 24-én, rsiidtrlöküii:
Szegedi Kenderfonógyár délután 2: Bartha János. Város
délután fi: Farkas István. MAV
fűtőház délután 3: Róna Béla.
Dohánygyár délután fél 5: Dénes I.eo. Lippat fürésztelep
délután 4: Kutl Richárd. Kotrótelep délután 3: Széli Sámuel. Gyufagyár délután fél 5:
SzrlágvTlstváiinc. Tisza-malom
délután 3: dr. Bánfalvi Gyula.
Börtön délután (I: C.zirok András. MAV nyugdíjasok délután
3: Simonovíts Imre.
Ujszegedi Kcndergvár délután
2:
dr. Bakos Géza. Posta délután
6: Straek János. Szegedi cloőgyár délután 4: Komenes
György. Villamosvasút este 9:
Radek József.
Jnn'us 25-éu. pénteken:
Pick szalámigyár délután 3:
Strack Adóm Köztisztasági telep délután 3: Ladánvi Benedek. Vizmütelep délután fél 3:
Mecsér Béla. Varga kötélgyár
délután 2: Szilágyi Istvánná.
Vakok intézele délután 6: dr.
Molnár Ferenc.
Junius 26-án. szombaton:
MAV ÜVE délután 1: Pintér
Géza. OTI déli i :
Mo&onyt
György. Kecsicéslelcp délután
6: Ablaka György. Szóreg este
8: Mison Gusztáv.

U j 3 sebességes 109-as

WM motorkerékpár!
állat és
kirakodóvásárt:
21-én, hétfőn BéMéscsabán,
a NIK
motorlerakatánál
22-én, kedden Pattonyán,
Békéscsabán és Makón," 23án, szerdán Békéscsabán és
Makón,
25-én, pénteken
műszaki vállalatnál vásároljon I
Mindszenten. 26-an, szombaton Kiskundorozsmán
és A MUNKÁS FELTALÁLÓ S z e g e d , A n n a k u t n á t
Mindszenten.
HAZÁNK EPITöJE!

Bruckner Elemér

Jnreios 28-án, héllffa: " "
Közvágóhíd este fél 8: Varu

ga PáJ. Mozik délután fél 3:

Perjés Géza. VVintcr sefegyáa
délután fél 4: Bolió Róbert,
Újszeged! Ládagyár délután fél
4: Jlavalecz Tstvánné. Győri
kefegyár délután 3:
Csírák
András.
Az összes párlnapt előadóid
részére junius 21-én, hétfőn;
este 8 órakor a Kálvin tól" 6.
szám alatti székház kis előadótermében érlokezlelet tartónk Minden előadó pontosan
jelenjen meg.

Hétfőn, 21-én d. u. 5-koil
állatát vezetőkkel értekezletet tartunk. Ezenkívül kérjük textil bőrös, fás és s agy
ipari szakszervezet titkárai
is jelenjenek meg. Arany J,
utca 2. sz. alalt Erdős elvtársnál.
Szeminárium vezetők, oktatás felelősök, szeminárium
bizalmiak figyelmét felhívjuk, hogy a tavaszi
kampány tovább folyik, u j anyag
lesz hozzá kapcsolva az eddigihez A körlevél
azon
pontja, amely a szemináriumok befejezéséről kér jelentést, érvényét veszti. Oktatási Osztály.
Szeminárium vezetők részére keddten, 22-én esle 8
órakor összejövetel a Kálvin-téri székházban. Az öszszejövetel célja a felmerült
módszertani kérdések tisztázása és az nj szemináriumi anyag
megbeszélése.
Tekintettel a megvitatandó
kérdések fontosságéba, kérjük -az elvtársak
feltétlen
megjelenését. Oktatási Osztály.

Kétéves
a

munkát
zár
Móricz-kolléqium

A Móricz Zsigmond népi kol.
légium ma este 8 órakor kollégiumi ünnepélyt rendez. Ezen
jelentük be ennek a szépmultu
kollégiumnak a szakosítását és
a dolgozók szakkollégiumának
megalakulását. Az ünnepségen
a város, a pártok, társadalmi
szervek és f.o'légiumok vezetőt szólalnak fel. Az ünnepség
után nvílük meg a kollégium
nagyszabású, látványos kiáltó-'
tásá.

Smiieny
M l f l R í Fi'm*z'nhS?
-«f«lon l 490
Ma vasárnap utoljára

..M

msfjfo'rtu* a s z é l

angol film. Bátor emberek és asszonyok küzdelme az otthonért.
Főszereplő: P1PKNE C6MBELL
Azonkívül a
P9CSPETRI GYILKOSSÁG.
Hétfőtől szerdáig a legszenzációsabb sportvigjáték

TÉLI KARNEVAL
Nagy kiállítású sportfilm.
A szépség, az ifjúság, a
szerelem bűbájos filmje.
Főszereplő:
ANN SCHÉRIDAN.

Azonkívül a
PöCSPETRI GYILKOSSÁG.

Előadások- fél 5, léi 7 és
fél » órakor. — Pénztár
dóieiőtt 11-12 és
dél
után az előadások előtt

Minden anya jelen tesz mm délután léi 6 - k o r a
városházán
Jóbora Magda beszédénél a Gyermekhét
megnyitásán

HM
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JULI US 3í-tő!
augusztus iO-íg

XVI. Szegedi Ipari Vásár

Utazást k e d v e z m é n y

A kiállítók legkésőbb
fun.3Q-lg Jelentkezzenek

Tizenkétezer szegedi és cscngrádmegyei Osztályukat, a lépet akariák
az uj munkásbirák is
gyermek nevelése került állami kézbe szolgálni
A napokban letelt az első

Lélekemelő ünnepen adfák át az államosított általános iskolák
igazgatóinak megbízólevelüket
Történelmi esemény szin- ségét:
— A föld és a gyár ulán
lielye volt szombaton déla népé lett az iskola. (Düéi ölt a városháza közgyűlesz
lési terme. Itt adta át az börgő taps.) Nem
többé az iskola a denioállamhatalom
képviseletében Sörös Jenő tanfelügyekráelacllencs tanilás fészlő a nagyszámban
megjeke és nem lesz akadálya
lent pedagógusok előtt az
annak, hogy
egységes,
ái'amositott iskolák igazgademokratikus
közszelletóinak a megbízólevelet. Az
met. egységes
nemzeti
ünnepségen megicnt Gyáni
műveltséget alakítsunk ki.
Imre főisnán, Dénes Leó
A harc eldőlt, törvényhop o ^ á "mester,
Diczfalussv
zásunk kimondta az isko
Fe'-enc r. vezérőrnagy és az
Iák államosítását, most a
MDP képviseletében
Kövi
végrehajtáson van a sor.
Béla is
Amikor a
tanfelügyelő
idáig ért beszédében, a pe
A harc eldőlt
dagógusok lelkes éljenzésbe
A Himnusz
eléneklése törtek ki és felszabadultan
titán dr. Sörös Jenő tanfel- ünnepelték az Iskolák állavégrehajtási
ügyelő nagy beszédben mél- mosításának
tatta az ünnepi nap jelentő- aktusát.

Hány iskoláUállamosifottak
Nagy elismeréssel beszélt Eddig a felekezeti iskoa tanfelügyelő az MDP-nak Iákban^ a nép nem kapott
ors7ágénitő
kezdeményező korszerű nevelést.
lépéséről, amit proTamnviAz államosított
lsko'áklatkozatában fektetett l e
ban jobb, szebb és eredKö-'őlte, hogy
ményesebb munka fog
Csonkád vármegyében és
fnlynf. mtnt a felekezeti
S'egeden összesen 3t fe- iskolákban.
lekezeti á'ta'ánns Isko'át
Dr. Berki József a szaká"amos«tol'ak 2*0 tanítóvá', 182 tanteremmel és szervezet nevében szólalt fel
és kijelentette, hogy a pe"fi 17 tanu'óval.
Negyven községi általános dagógusok most az egyséiskola került államosítás alá ges államosított iskolákban
lfiő tanítóval, 135 tanterem- a leromholt lelkeket akarmel és 4780 tanulővaL így ják újjáépíteni.
tehát az állam nevelő haDénes Leó polgármester
táskörébe mintegy 12 ezer üdvözölte a pedagógusokat
tanutó került.
és annak a reményének
Gván' Imre főispán fel- adott kifejezést, hogy minszó'a?ásában
hangsúlyozta, den pedagógus átérzi ennek
hogy az u j törvénycikk a az aktusnak történelmi jepép
érdekeit
szolgálja. lentőségét.

munkásbírősági tagozat hathónapos működési ideje és
a szigorú, de igazságos Ítéismét felhívta felelősségtel- leteket hozó munkásbirákat
jes nagy munkájukra.
most ujak váltották fel, akik
a
A cél az, hogy szeptem- méltó utódjai lesznek
ber elsejétől minden gyer- gyárakba, az előbbi munkamek kezében
tankönyv helyükre visszatérőknek.
legyen.
Pénteken reggel u j arcok
A nagyhatású ünnepség a jelentek meg a szegedi törSzózat eléneklésével ért vé- vényszék egvik másodemeleti tárgyalótermének bírói
get.
székeiben. A munkásbirósági tárgyalást vezető törK'nevezfék
tanácselnök mela szegedi közép- vényszéki
lett 4 férfi és 2 asszony, 4
iskolák Igazgatóit is kérgeskezfí gvárimunkás és
tisztatekintetü gyáriA felekezeti középiskolák két
munkásnö
foglalt helyet.
és tanítóképzők államosítáAz uj munkásbirák közül
sáról Páti Ferenc tankerüIstvánná.
leti főigazgató ezt mondotta: négven, Barna
Tőrők Imre, Sávós István
— A piarista gimnázium és Medgvesi László két szeigazgatója nem fogadta el gedi nagyüzem, Babits Fea kinevezést,
helyéhe rencné és Fekete Imre peGyurkorlcs Árpid világi dig a baiai posztógyár muntanár került.
kásai. Mind a hatan kora
A zárda igazgatója sem fo- ifiuságuk óta dolgoznak és
tud iák ml az a gond, ml a
gadta el a kinevezést.
nélkülözés.
Tapasztalatból
Helyébe Gömör Bélání le- tudják, milyen érzés az néánygimnáziumi tanárt ne- hány forinttal kimenni a pivezték kl. A zárda tanltő- acra és üres táskával bazar
nőképzőjének
vezetésére menni, mert a feketézők, a
Muhi János eddigi tanár gazdasági élet hiénái megkapott megbízást. Az uj- fizethetetlenre verték fel az
szcedt római
katolikus árakat. Ok is vettek m á r
tanítóképző Igazgatója dtr. munkásbakancsot,
amely
Katona Miklós állásában nek néhány hét múlva lemegmaradt.
lőtt a talpa, mert azt a Mák
A közoktatásügyi kormány- és Zsurkó-féle »urak* pazat a szerzetes pedagógu- pírból készítették. Mind a
soknak augusztus
elseíélg hat ember tudja mllveu felhaladékot adott és addig adat vár rá, a törvény szikell nyilatkozni, hogv vál- gorú Ítéleteivel kell megvélaliák-e a tanítást. Tanke- deniük a dolgozók munkárületemben egyébként ösz- jának fáradságos eredmészesen tíz felekezeti közép- ovét, kl kell irtaniuk a fekeiskolát államosítottak: há- tézést, a közellátást és ezen
rom római katolikust, négy át a dolgozók megélhetését
reformátust és három evan- veszélyeztető bűncselekményeket.
gélikus középiskolát.

Az ut állami igazqafók
Sörös Jenő
tanfelügyelő
'ezután átadta az u j igazgatóknak a megbízólevelet.
(Fzck a kővetkezők:
K. Nagy János (volt ref.
á't. iskola), Magyar János
ív. evang. Iskola), Szántó
Lőrinc (pusztamérges! v.
rk. zárda), dr. Szllbcrekl
J^nőné (a'sóvárosl rk.
zárda), Pokornl
Alajos
(Szt Gellért rk.), Wélmr
József (móravárosi községi), Ferenczl István (az
összes somogy'tetepl), Váczi Józsefné (pusztaszert
községi). Apró Mátyás (sötf-éuvházl községi), Nagy
'Anna (belvárosi
község)
leány). Temesi
Ferenc
(Csongrádi sugárul! községi), Török István (tápéi
községi), Köncs Erzsébet
(Szent György téri községi vegyes), Rózsa
Imre

A

(belvárosi község) gyakorló). Takács Miklós (Szl'léri sugárull községi, Tófh
József (a'sóvárosl községi). Bordás Géza (ujszegedi községi), Waldmann József (tápal rk.). Tar Zoltán (baksl községi), Havas
Hajnal (izr. általános.)
A kinevezettek nevében K.
Nagy János, a volt ref. iskola igazgatója lelkes szar
vakkal tett hitet a demokrácia mellett. Temesi Ferenc
a további felvilágosító munka szükségességét hangoztatta. Hatvani Jenőné örömének pdott kifejezést afölött, hogy szabadon taníthatnak és a szabadság fáklyáját gyújthatják meg a
gyermekek lelkében. Magyar János ulán ismét Gyáni Imre főispán szólalt fel
és a pedagógusok figyelmét

Széchenyi-téren
Junius 20-án,

-vasárnap

VAOSz Népünnepély
Tombola, tánc, műsor, vendéglő,
cukrászda s egyéb szórakozások

JÁNOS

S A R D Y
Se n öSor a B e l v á r o s i M o z i b a n S f i
Közreműködik • N A D A S S Y A N N A a fövározl
Operettszínház primadonnája,
Konferál: K E N E S S E ! F E R E N C
Jegyek: KONCERT-nél és a BELVÁROSI MOZI-ban
Filmdalok, operett
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operaórlókt

Az u j munkásbirák már.
az első tárgyaláson ugy viselkednek, mintha világéletükben ezt csinálták volna.
Buzgón jegyezgetnek
és
mosolyogva felfigyelnek a
vádlott egv-cgv ellentmondására s "amint a tanácselnök egy pillanatra felhagy
a kérdésekkel, ők
kezdik
faggatni a vádlottat.
A tárgyalás ulán a törvényszéki épület egyik kis
szobájában akadunk rá az
uj munkásbirákrn, akik éppen első tárgyalásukról és
az azon hozott ítéletről beszélgetnek.
Megkérdezzük tőlük, szívesen végzik-e munkájukat
— Azt meghiszem elv-/
társ — válaszol Török Imre'
és feltolja homlokára fekete keretű szemüvegét. Pedig nem könnvebb ez, mint
a gyári munka, de tudiuk.
hogy szükség van itt ránk.
Ha ideállított a nén bizalma, megáll iuk
helvünket
a szellemi munka' terén is.
— Megbízatásunk hat hónapja alatt nngv és alanos
munkát akarunk elvégezni
• teszi hozzá az őszeshalu
Barnáné — és
reméljük,
amikor visszatérünk
régi
munkahelyünkre,
egyellcn
munkástársunk sem
emel
kifogást munkánk ellen.
— Én is biztos
vagvok
benne — mondja Babilsné.
— hogy Ítéleteinknek nieg
lesz az eredménye és mire
visszatérünk a gvárha.nem
kell állandóan a fekete árak
és a rosszminőségü
árak
miatti panaszokat"
hallanunk.
A munkásbirák szavaiból,
kitűnik, hogy mennviro fontosnak érzik menblzatásuk'
jó teljesítését. Kílünik az
is a beszélgetéshői,
hogy,
azért, mert birák!
lettek,
nem szakadnak cl dolgozó
társaiktól, minél előbb viszszavágynak a gyárba, csak'
előbb teljesitik feladatukat
és hathőnapi munkájukkal
olyan eredményt
akarnak'
elérni, amelynek
minden
dolgozó élvezni fogja gyümölcsét s amelyre mindig
büszkék lehetnek.
(p. s.)

ünnepeljük meg a nemzeti egység jegyében
Péter-Pál napján az aratási
a tömegszervezetek szónoka, gozódva, hanem közösen V
A pártok szónokát a Nem- nemzeti egység szellemébea
zeti Bizottság, a tömegszer- rendezzék és ünnepeljék.
vezetek szónokát, a FÉKOSz Magyar Dolgozók Pártját
és UFOSz közős megegye- Nemzeti Parasztpárt, POf*
getlen Kisgazdapárti
zéssel jelölje ki. Az ünnepéFEKOSz, UFOSz.
Junius 29-én, Péter Pál lyeket ne szervezetekre tanapján ünnepli a felszabadult magyar parasztság az
aratás ünnepét. Felhívjuk
Ma kezdőd k a Szegedi Gyermekhét
szervezeteinket, hogy az
aratási ünnep megszervezéegybekötött
A Magyar Nők Demokra- megnyitóval
séhez közösen fogjanak hoz- tikus Szövetsége vasárnap- szülői értekezletet
zá. Péter Pál napján ren- tól kezdve Gyermekhetet
Az ünnepi beszédet dr*
dezzenek lehetőség szerint rendez. A hét bevezetőjeJóhoru Magda, országgvO*
lovas, szekeres felvonulást, ként, ma délután fél 3 óralési képviselő, az MNDSft
gyűlést és a helyi népszoká- kor gyermekelőadásban mafőtitkára mondja.
soknak megfelelően
egész tatja be a Szegedi Nemzeti
napos kulturmüsort, araló- Színház, a »János vitézt.* Felszólal még az értekezte*
bólokat. A gyűlésen két elő- Délután fél 6 órakor a vá- ten a tanfelügyelő, valamint
adó legyen, "az egyik a ricrosháza közgyűlési termé- Szeged szociális felügyelője
mokratíkus pártoE, a másik ben tartanak
ünnepélyes ás egy édesanya.
Budapest, jun. 19. A koalíciós pártok, valamint a
FÉKOSz és az UFOSz a kővetkező felhívást bocsátották ki:

UEIiMAtV AKdKSZAü

A-
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Junius 24-én: Aradi, Appo- Othalom, GáJ, Rókusi-fekete-'
ponyi, Ady, Attila, Kazinczy, földek, Zoltán-utCa.
Kölcsey. Kígyó, Marglt-u'.cában
Julius J-én: Pacsirta, Pof*
lakók részére.
res, Puskás Pulcz, Pozsonyi,
Junius 25-én: Arany János, Rigó, Teróz-ulca.
. A kormány az eiinult évben rendelkezésnek a módosítását,
Arpád-tér, Baross. Bódog JáJnlius 2-án: Szl. István tó*
Aratásnál
pl.
türün
előfordulfonde letel adott tó a mezőrarnos, Klauzál-tér, Klebelsberg- lep, Tündér, Ostölkós. Vasai*
nak
olyan
W
t
e
l
e
a
fellépő
betfasrfgi munkavállnlók kötelező
tór, Károlyi. Mérey, Mikszí.h- szenlpéler, Zákány-utca.
tórsada lom biztosi lásáról.
Ez- tegségek — bélhurut, napszúutcában lakók részére.
Julius 3-án: Mindazok, nldM
balesetnek
feni a rendelettel a dcnokrActo rás —, amelybe
Junius 26-án:
Battyhány, még nem vették át jegyeiket.
fegy olyan, népes tóteget kap- nem minősíthetők!, tehát balBerzsenyi,
Bajcsy-Zsilinszky,
Móra városban:
Bé< -' kiírat
feaolt be a
betegellátásba, esettel kapcsolatos szolgáltatáBokor, Bánomkertsor, KeleI., sz. alatt Süketnémák Inté•mely réteggel a Horthv-rend- sok nem pírnak utána. Ae aramen, Kárász. Kiss, Moszkvái- zetében naponta 8—2 Aráig.
•Eer egyáltalában nem törő- tók viszont rendszerint nem
kéra t, Partizán-utcában lakók
•ött. A beteg mezőgazdasági tudnak megtelelő biztosítási
Junius 24-én: Apáca, Alsót?részére.
Bruntaás családtagjaival együtt időt felmutatni. Ennek a kiszapart, Alföldi. Alkony, CsilJuntu* 28 án: Deák, Dózsa, lag, Gép. Gólya, Csendes-u.
a
az elmúlt időkben az éhhalál- küszöbölésére a rendelet
Földvári, Liliom. Ki s Menynnk volt tótévc, mert bete- rövidebb ideje tartó alkalmazJnnfus 25-én: Csáktornyái,
hért, Nádör. Polgár. .Oroszlán.
gen, vagy egyáltalán nem tu- tatás után is módot nyűtt arra,
Felhő, Farkas. Faragó. GaRévai-utcában lakók részére.
Bott dolgozni és Igy kereset hogy a mezőgazdasági biztosínélkül maradt, vagy betegen tott éppen ugy részesüljön a
Junius 36-án: Dugonics-tér, lamb, Hernyó. Hajnál, Mórái,
Junius 26-án:
Kormán vost
szolgáltatásokban,
dolgozott s ezzel még inkább betegségi
Eötvös, Horváth Mihály. JósiBulyosbodött betegsége, amíg mint a régebbi biztosítottak.
ka. Dáni, Roosevelt-tér, Somo- Kazán, Katona. Kolozsvári-tér*
Indóház-munkaképességét el nem ve
A másik módosítás alá kegyi-utca,
Szentháromság-utca Konfasor, Lcndvat,
ozitette. Ennek a szomorú álla- rülő kérdés az önkéntes biz1—25. szám alatt lakók löszé- tér.
potnak vetett véget a mezé- tosítás. Ennek lehetősége jore.
Junius kS-án: Mező. Nemes*
gazdasági betegjei bbrtositá- gilag eddig is megvolt,
dle
Jultus 1-én: Jókai, Nagy J. lakács, l-tfíl végig, Petőfi Sánsárv'il szóló rendelet.
földműves népünk nem vett©
Móricz Z sigmond-rakpart, Lon- dor-sugár ut 1-tÖl végig. Répás,
Mivel azonban a mezőgaz- igénvbe. mert az önkéntes bíz.
döni-toörut, Ilonvéd-tér,
Szé- Rákóczi. Szél
dasági betegségi biztosítás egé- tositás feltételei az ipari dolgochenvi-tér, Toldi. Tömörkényi.
Juntuf. 30-án: Remény. Sziszen uj volt, a rendelet ugy zók életviszonyaihoz voltak alSzentliáromság-utcn 25. sz.-tól várvány, Szt. Ferenc. Szekereg."
Intézkedett, hogy a jogszabá- kalmazva. A rendelettervezet,
végig lakók részére.
utca
lyokat a gyakorlati tapasztala- hogv a kötelező társadalombizJúlius
2"án:
Tisza
Lajos'utlns l én: KecskésIclcpcn
tok alapján módosítani lehes- tosításba eddig még be nem
kőrat, Ságvári. Hajnóezi. (Ko- lakók részére a kultúrházban.
•en. Az elmúlt évben
már ka|)Csolható gazdasági munkarona), Takaréktál-, Vár, Valé- 'eresács-ulca, Tisza pályaudnem gyűjthettek megfelelő ta- vállalók, Illetve kisbirtokosok
ria-tér, Oldal. Nap, Szikra. Szt. var.
pasztalatokat, mert a mezőgaz- és kisbéri ők pészére ls leheIgnác, Püspök. Zászló, Tábordáság helyzetét az aszály igen tővé tegye a betegségi biztoAlsóvároson lakók
részére
utcában lakók részérc.
erősen befolyásolta.
sításba
való befcappolódást,
az
alsóvárost
iskolában
naponJulius 3-án:
Bécsi-körut,
A kérdés most újra napi- felhatalmazza a népjóléti miBuspáler, Vörösmarty, Zrinyf. ta 8 Aráié' 2 órá'c.
rendre került és a miniszterta- nisztert, hogy az önkéntes bizZerge, Boldogasszonv-surirrf.
nács foglalkozott már n mező- tosítást a mezőgazdasági néJun'ns 28-án: Araszt. Alsó*
és 1948. évi III.
gazdasági betegségi biztosítást pesség életviszonyainak
nyomássor. Alsóvárosi fekete'
évnegyedre Béke-utcában lakók részére.
rendező rendelettervezettel. Ez gazdasági tehe r bíróké, pe ss'égé- szóló élelmi szer jegyeket a kőFelsővároson a SzTIlérf-su- földek, Ballaglsor. Borhás, Bfflehetővé teszi, hogy a mező- nek szem előtt tartásával sza- vetkező helyeken és időpont- t'-Arnl! Iskefábnn naponta 8-161 róth, Bálvány, Bem. BoszoV*
gazdasági biztosították a beteg- bályozza. Vagyis az önkéntes ban lehet átvenni:
kénysziget, Cséi-eposr.or, Cson*
délután 2 áráig1.
olcsóbbá
ségi biztosítás
szolgáltatásait biztosítást egyrészt
Hí szegeden naponta 3 óráJimŰM 24-én! Avoh, Becsei, ka-útca.
könnyebben vehessél* Idénybe fogják tenni, másrészl azt a tól 2 óráig 1948 Junius 24-én Bftnbó. Bihari.
Kecskeméti.
Junius 30-án: Daru. Délibáb*
betölté- Jójárt Sándor
mint eddig és az önkéntes biz- korhatárt, amelynek
vendéglőiében Remes, Klslisza. yásáriielyi-su- Dol>ó. Földműves. Füzes. Gőz,
tosítósba kedvezőbb feltételek sén tui eddig önkéntes bizto- Erdélyi-1 ér 3., a telepen lafcők gáruton lakók részérc.
Hattyassor, HomóK-, Hold. Harmelle'' kapcsolódhassanak be. sításra jelentkezőket nem fo- részére:
Junius 25-én: Csaba,
Ke mat. Kacsa. Kánlor, KisfnludU
A betegségi biztosításnál je- gadtak el felemelik, ami áltat
•hílöm 25-én Hornyák AndKö>zép-utca.
lenleg a? a helyzet, hogy' a lehetőség nyílik arra, hogy az rás vendéglőjében Szőregi-ut4, reszt. Liget. Liszt, Vásárhelyisugárul, lakók részére.
Jullus 1-én:
Málvú.s tór,
mezőgazdasági biztosított csak idősebb korosztályhoz tartozó Aranyos, Csanádi.
Főfasor.
Junius 26-án:
Csillag-tér, Nyíl, Opványi. Panrikaü P-iIfiakkor vehet! lgénvbe a be- mezőgazdasági dolgozók fs él- Gvimesi, Homorodi. Jobbfasor,
tegségi biztosítási szolgáltatá- vezhessék a betegségi biztosí- Kállaifasor, Korondi. Liga, Olt, Csuka, Lugas. Malom. Molnár, telep. Pásztor, Pálfl-utca. Rös/.kel. Sárkány-utca.
sokat. ha a megbetegedést tás előnyelt.
Parnjdi, Szőregí-ot. Szt. Ro- Pille, Vásárhelyi-sugárut
megelőző kél hónapon belül
Jullus 2-án: Tarló. Távol,
A mezőgazdasági . dolgozók zália. Székelysor, Tusnádi. ToJ un tus 28-án:
Debreceni,
négv heti járulék befizetését társadalombiztosításának kiter- rontál-tér, Vedres, Zsil-utcában Etelkasor, Erdő, Páva, Rom. Tompa, Tanítói-kiskertek. To-'
hídja Igazolni. A mezőgazda jesztése jelentős
nolvasor. Vadkerli-lér, Várad?,
mértékben lakók részére.
Róna, Rózsa.
Uáci dolgozóknál gvakran elő- hozzál árul majd1 az eddig elVilágos, Vértanuk-lelep.
Jnnfns
30-áii:
Fecskte,
Gém.
•lantos 26-án: Rózsa And•orduló hirtelen megbetegedé- maradottabb
mezőgazdasági
JuPns 1-én délután 2 órától:,
drós vendéglőjében. Fürj-utca Gyártelep. Gyevisor, Gyík. Refeeik szükségessé teszik ennek a egészségügy javulásához
6 óráig:
Klebelshergtetepi-w
34. szám alatt: FelsőkSkötősor, tek, Tó. Temető.
Jnlfus l é n : Hajós, Hattyú. részére a Polgári Körben.
Fürj, Kftóndni, Réb János. Tárogató, Túzok, ^sombolytd-ut- Halász, Holló. Sándor-utCa.
.lontus 25—26-An: Szonüuicában lakók részére.
Jnl'ns 2-án: Hóblárbasa, Sza- hálytelekick részére az Alrra*
Jtmtós 28-én: Birö
Imre mos. Szt. László Tápéi-utca, hám vendéglőben.
ítaMtélkodáfc Itt veim éhe! Az zsakönyvbe bevezetni. Cséplé- vendéglőlében Köaépkükötősor Tápéi-sor.
Junius 23-án: Röszk'eiek rSOrszágos Közeilátási Hivatal si naptóim naponkint kell be- 9. szám alatt: Bethlen, Dohány
Jutfus 8"án: Szilléri-sugárut, szére Bencsik Szilveszter ven*
•Hegedi kirendeltsége
junius vezetni a mázsakőnyv adatait Jankovieh, Kállay-n., Kózépki- Szillérisor, Tahén-utoa. VaJdS dégiójélven.
21-én megkezdi az 1948-49. és 5 évig megőrizni. Cséplési kötősor, Népkertsor. Pécskai, és Zöldfa-utcában lakóknak".
Junius 24-én: Reszketek régazdasági évre érvényes be- eredménylapot három
pél- PIlHch Kálmánéi . Pozsonyi
Fodortele pl Polgári K«C he szére B. Nagy vendéglőjében,
•zolgáltatásl lapok
kiadását dányban kell vezetni és azt Rádal, Temesvári-körúton ía fylségében (Vzooki-nlra)
A II. ellátási (10 forintosj
EhlWÍI a cél MII minden egyes a gép vezetőjének, a gazdának kék részérc.
Junius 28-án: 30-án, Jullus csoportba soroltak' részére:
gazdálkodó, aki egy holdon fe- és ellenőrnek aJá kelt irni.
Junius 30-én: Koszó Imre.
lüli szántóterületén gazdálko- Egy példányt az Országos Köz vendéglőjében. BérfőM 251.: jl, 2 és 3-dn naponta 8—2 óráig
Jnnlus 24-én: A, B, C. D /
dik, névre szóló Idézői kap a ellátási Hivatal (Bp. II., Keleti Alsótiszapart bérföldek, Hat- Fodortelep, Oncsatelep, Tar- E és F. betűvel kczdőtlő ne*
jántelep. Rokkanttelep, Baklói vüek.
közellátási hivatal gazdaosztá- Károly-u. 8b.), egyet a helyi
ház, Hétház. Nincstelen-telelyától (Sz6chenyi-lár 9., Zsó- közellátási hivatalnak
kell rás vendéglőjében. Fürj-utca kiskertek és felsővárori fekeJunius 25-én: G. H J J.
ter-liáz, II. em 5). A gazda- ajánlott levélben, vagy átvételi
földeken lakóknak.
és K. bellivel 'kezdődő ne vüek,
osztály felhívja a gazdálkodó- elismervénnyel átadni nv'nden pen, Rokkant telep. Lővőlde-düSomogvWetepen najvonta 8
Junius 26-án: L. M. N. O,
kat, hogy ezen Idézésre saját hétfőn. A harmadik példányt lőben lakók részére.
órától 2 "óráig. Junius 24, 25.
JwHus t-én: Tulliusz Mihály 26 és 28. a III. utcai Kultúr- P. és R. betűvel kezdődő ne*
érdekükben pontosan jelenje- 1950 december 31-ig meg kell
vüek.
nek jmeg. mert a beszolgáltatá- őrizni. Cséplőgépesek a közel vendéből ében. Balfasor 44. «z. házban I—X. utcáig.
•1 lap nélkül se.m őrlési enge- látási kirendeltségeknél kérje- alatt: Balfasor, Bérkert. BrasJunius 2 8 á n : S. Sz. T. U.
Junius 30, Jullus 1, 2 és 3délyi kiváltani, sem pedig csé- nek pontos felvilágosítást leen- sói, Csalogány.
Középfasor,
V. W . Z. ós Zs. betűvel kez-!
án
a
XI.
utcai
óvódéban
I—X.
pel te tni nem lehet.
ladőikről. Cséplési ellenőr nél- Marostői. Töltés utcában
utcáiig Junius 24, 25, 26 és dőtlő ne vüek.
Cséplés szabályozása. A ren- kül csépelni nem lehet. Az kók részére.
Jirnins 3 0 á « az elmaradót*,
28-án n XI. utca! óvódéban
nratóés
cséplőrész
természetFelsővárosi
kultúrházban X I - 5 8 . utcáig. Junius 30, Ju- tak.
delet hatálya mindenkire kiterben
szolgáltatandó
ki
és
ez
naponta 8 órától 2 Arát*.
jed. aki gabonát
csépeltet,
Kiosztás helye: Zsótér-lm*
Jius 1, 2 és 3-4n az ujsomovagy csépel. Gabona alatt: bu- nem számátható be a beszól
Jimtu* 24-én: Bárka, Ber gyitelepi Iskolában XI—58. ut- II. em. I/a. körzetben (2. sz,
A
Bát, rozsot kétszerest, árpát, gá Itatási kötelezettségbe.
csényl, Bocs'kal. Brüsszeli-kör- óéig.
szoba) naponta 8 órától 2-ig.
enbot ás kölest kell
érteni. cséplőgép tulajdonos (bérlő) a űt, "Dugonics-utcában
lakók
Szombaton 8 -12 óráig. A sze*
gépkeresetből
csak
a
termé1948 szeptember 15-ig m indenA rák usi kulturházlian na mólvenkint fizclendő 10 Ff.
részére.
^
szetbeni
munkabérjárandósátó köteles elcsépeltetni. . de
árkiegészílési dijon felül a ie-^
Jnnfns 25-én:
Ftelsőtisza pon'a 8 órától 2 Aráig.
fejtsak az csépettethet, akinek gokat. a saját és családja
1
Jnnlus 24-én:
Aigncrtelep, gyek térítési dija is fizetendő,
port.
Festő,
Fodor,
Füredi,
adagját
és
o
család
minden
galwnalapja van. unit a csépÁrva,
Arviz.
Bakay.
Boross.
Tanvaiak a tanyai kirendelt*
lés megkezdésekor Te) kell mu- tagjára számítva egy mázsa ám Gál, Háló. Hul ám. Imre ntcá Bodzafa. Csemegi.
Csei-zy, ségek által közhírré lett helyelatni n cséplőgép vezetőjének. pál tarthat meg, a többit he- ban lakók részére.
Kossuth Igijos-sugárut.
ken és időben vehetik át jeJnitlns 26-án: Kálmán. KálCsak cséplőoénpel lehet csé- tenkint beszolgáltatni, elszáJunius 25-én: Böhm és Bör- gvejkiet. A jegyekért az elötrfi
pelni. Ott, nho' gép nincs, kézi molni tartozik a közellátási fel vin-tér, Kossuth. Lechner-'ér.
Lengvel-utcában lakók részére. tönőrtelep, Csongrádí-sugárut. térítési díjat mindenkfnekmeg'
fes nyomtátássá) való csépiés- figyeléséének.
Junius 2 8 é n : Madách, Mak- Damjanich-ulca. Francia. Fü- keli fizetni.
re engedélyt keli kérni a közVám őrlési Ji»<»sulKií és ga
rész, Gergelv, Gyöngytyúk. Huellátási hivataltól. A cséplőgép ViAiialap
A jegyeket mindenki a feni
Af, kal-, Maros. Munkácsi, Oszt- szár, Kossuth Lfljos-sugárat.
rovszky, Páríst-körut. Puszlatulajdonosa togadnluvat tenni 1948—49. gardasági
jelzett helyen és időben fel*!
évben raeri-u teában lakók részére.
Jnnlus 26-án:
Gyulatelep, tétlenül vegye át, mert a kés«*
tartozik és a cséplés me-gkez- vámőrlésre jogosultak a földOését lejelenteni a polgármes- tulajdonosok
Junius 30-án: Róm ai-körút, Hétvezér- Ilona, Jakab Lajos- delmeslkedés és torlódással fö*
haszonbérlők,
ternél. "Az 1947 évi cséplés- haszonélvezők, állandó mező- Sajka, Szappanos,
Szilágyi, utca, Kálvária-u., tér és sor, lesleges sorban Allá-sal idővé sz*.
toéi használt nyomtatványokat gazdasági alkalmazottak, ara- Szűcs, Szent György-tér, Szt. tóbel. Menhely. Orgona, St. leséggcl jár. A Jegrek: álvéíCsak a kőzellátásnát előzetes tók, részesek, sommás, nap- Gvörgy-u. Szt. István-tér, Szt. haköz.
tele alkalmával a személyazoM
érvényesítéssel lehet használ- számos és
Junius 28-An: Feltámadás, nosságot rendőri beietentő-Iap^
Miklós-utcábnn
Csépi óm ur>ká sok Mihály, Szt.
ni. A mázsakőnyvet két pél- mezőgazdaság orvosok és csa- lakók részére.
Tlunvadi-tér. Kisteleki. Klap- pnl. vagv arcképes igazolvány*
dányban kell Idát li tant és csak ládtagjaik kezelésére szerződka-tér, Körtöltéssor, Makkos- nyal lehet igazolni.
Idegeit
.Trítus
l
é
n
:
Teleki,
Timár.
egyféle gabonát lehet egy lap tetett orvosok, cséplőgépesek
erdősor, Marx-tér. Nád'as-u.. személynek jegyeit két tanúVadász,
Vidra,
Zárda.
Zstóértó fctó egy példányát a gaz- gazdaságban Ipari munkát rend
Szatymaz, Szende B., Szt. Ró- val láttamozott meghatalmazás
dának át kell adni. A gabonát szeresen végző tparos. malom utcában lakók részére.
ktis-tér, Tavasz—ntca.
alapján lehet átvenni.
Jókai
cteal
fiúiskolában
naazonnal te kelt mérni és a má- (daráló) tulajdonosok és alkalPolgármester.
JiHiíus 30 án: Kápolna, ösz,
ponta 8 órálúíl 2 Arátf.

EzenfirS jobb lesz a i m u ^ z d a s á g i
munkások betegellátása

mazottak, gabonában fzetendő elei járadékc ik » tók illetményeiket Jogszabály szerű, t
gabonában Icapják. Őrölni csak
gabonalappal lehet, melyért 4
forintot keli fizetni. Elveszett
gabonalap helyett másikat kiadni nem lehet. Kenyérgabonát 1948 junius 1-től a gazdálkodó természetbeni járandóságként csak gabonalappai
rendelkezőnek szolgáltatbot tó
és a kiszolgáltatott mennyiséget a gazdálkodó köteles a gabonalapba bejegyezni (V. rovat) és aláírni, ugyanakkor a
saját gabonalapjába is feljegyezni köteles, kinek, milyen
ámen. mennyit adott át és az
átvevővel aláíratni. Ha a munkavállaló ugyanazon a jogcímen egyszerre több gazdától
Járandóságként kenyérgabonát
kapott, a gazdálkodó a kiadott
mennyiséget csak a saját gabonalapjára köteles feliegyezni és annak átvételét elismertetni tartozik az átvevővel. Az
iigy kiszolgáltatott, de. a munkavállaló gabonalapjára
fel
nem jegyzett kenvérgalwjnamennyíséget a gazdálkodó köteles "a közel látásnál írásban
bejelenlent. Ha a gabonaiap
(V. rovat) betelik, ujat kell
váltani.
Polgármester.
oöo
t

Elelmiszerieciyek
kiosztása

Közellátási

közlemények

H í r e k
A MELEG TOVÁBB TART
Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, felhőét' mlái » k . többfelé záporeső, züvptar. A meleg W ő tovább tort.
A TISZA 22.5 F O K
A Tisza hőmérséklete Szegednél 2 2 J fok. Mai tiszai
(vízállások: C s o n k á d 3»2 (58), Szeged 458 (W.)
« AI'HtEND
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Vasárnap, 1948 junius 20.

SZITTYÁI

"DÉNES

/

Ma közigazgatási értekezta*
a városházán
A' városháza ^közgyűlési
termében vasárnap reggel 9
órakor nagyszabású közigazgatási értekezlet kezdődik. A z értekezlet előadóin
dr. Beér János Budapest
tiszti főügyésze, megnyitóbeszédet Dénes Leó polgár-

/ /

'/?

mester mond. Dr. Zöld Sándor országgyűlési képviselő, az M D F nagyszegedi
pártbizottságának
titkára
politikai beszámolót
tart
Felszólalnak ezenkívül
a
koalíciós pártok kiküldöttei
is. Az értekezletet Tombácz
I m r e zárja zárja be.

Vasárnap, junius 20.
miniszteri
tanácsos
Nemzeti Színház vasárnap
A köztársaság elnöke Szitydélután fél 3 éráikor: János vi- tyai Dénes Lakonykutl lakost
fét, fél 8 órakor: Az ész baj- a vallás- és közoktatásügyi mi- N e m
n y u g s z i k
jal jár.
nisztérium fogalmazási szakáBelvárosi Mozi vasárnap fél nak létszámába miniszteri taa klerikális reakció
fi, fél 7 féi 9 órakor: .Tön anár ossá az V. fizetési osztálykanyar, hétfőn fél 5, fél 7. fé! ba kinevezte.
Izgató*
miatt őrizetbe
vették a
ramosaházi
43 órakor: Emberek között.
katolikus
papot
A kinevezést Szegeti egesz
Széchenvi Filmszánliáz vasárnap fél 5, féi 7, féi 9 éra- demokratikus közvéleménye biDebrecen, junius 19. A háza falu lakossága az odlazonyosan nagy örömmel veszi
kor : Es megfordul a szél..
hétfőn léi 5, Té! 7, fél 9 óra- tudomásul. A klerikális reak- debreceni népügyészség in- érkező M N D S z kiküldöttei
őrizetbevették ellen és a pap felbujtó mació elüldözte Baíkonyfcut plébá- tézkedésére
kor: Téli karnevál.
Marosvölgyi Szabó
István gatartása miatt nem tarthjatnosát,
a
demokrácia
kormánya
Korzó Mozi vasárnap és hétfőn fél 5, féi 7. fél 9 órakor: olyan állást ndolt neki. ahol római katolikus lelkészt. A ták meg az az napra kihirdemokratikus
felfogását és vád szerint a pap izgató ma- detett felekezeti iskolák álpaláios játék
x Tej kapható
literenkin t
képzettségét a magyar kultúra gatartása következtében tün- lamosítása ügyében lefolyta- 1.3b forintért az Anna forrásMuzeum: szépművészeti és javára érvényesítheti
tetett junius 5-én Ramosa- tandó gyűlést.
kutnái.
oOo
Bsrégészetl osztály nyitva 9—2
Uráig
— Pünkösdi' is tea tisztelet e l
Egyetemi könyvtár: zárva.
rendje a magyar görög keleti
egyliáz Kazinczy-u. 11. alatti
Somogyi könyvtár: zárva.
kápolnájában: " Szombaton
19-én este 7-fcor bdénta. VaSzolgálatos GJ ÍRJ szertárak:
sárnap, 29-án délelőtt 10-kor
Borbély József örök. b. Ugry ünnepi istentisztelet vecsert.: Tisza L.-körnt 20; Leskó nvével. Hétfőn, 21-én délelőtt
A Szegedi Ipari Vásár kül- nal
kilátásba
helyezték, nyit jelent, hogy a Szegedi
Vilmos: Újszeged Vedres-u. 1; ló-kor ünnepi istentisztelet.
döttsége,
Tarján Tibor ipar- hogy
Ipari Vásár minden előző
Nagy örök. k. dr. Hangay- Bol^
x Megnyílt az Arpád-borozö ügyi miniszteri biztos vezea magyarországi
szovjet szegedi vásárnál értékesebb
tiogasszony-sugárut 31; Zakar
6. örök K Málhé Mihály: Va- szép kerthelyisége. Esténkiint tésével felkereste Budapesérdekeltségű ipari vál nia- és gazdagabb lesz. A julius
hangulatos zene. Petőfi-sugár- ten a Szovjetunió kiállításáJéria-lér
1:
tok
termékeik
javával 31-en kezdődő és augusztus
•
ut 5. szám.
nak vezetőségét. Nagy szomvesznek részt a
Szegedi 10-e között végződő Sze«edt
x Mindent
1 akarékossági szédunk képviselői rendkíIpari Vásáron.
I p a r i Vásárra nemcsak SzeFelhívás elufizelőinkfiez!
Könyvre a Hungária edény- vül barátságosan
fogadták
A Szovjetuniónak ez a z ged, de az egész Délvidék
K é r j ü k üdülni utazó előfi- házban, Tisza Lajostaörut Í5. Szeged kiküldő.;eit és azon- elhatározása egyúttal any- büszke lesz.
zetőinket, hogy tartózkodási
— Az Ujságlróotlhon választhelyük pontos címét, a nya- mánya kedden délután fél 4
ralás kezdetének és befeje- óraikor ülést lart.
x Bércséplök! Szeged beltezésének Időpontját,
vala— A rókusi VHBSz tagjai Hétfőn ünnepli meg az első érettségit
rületi, rószkei és szentmihálym i n t jelenlegi (állandó) cí- kedden a rókusii kultúrházban
telekl cséplögarnilurák felelős
müket, a nyaralás
kezdete délután 7 órakor kezdik lő bajvezetőit felkérjük, hogy Szetárs'
összejövetelen
saját
érdeelőtt néhány nappal, velünk
ged, Kálvária-utca 10. sz. alatt
kükben l'ontos megbeszélés és
közölni szíveskedjenek.
A S7A"A<H Baross Gábor nyukat, a -belkereskedelmi a FEKOSz-nál jelenjenek meg
ruhakiosztás ügyben megjelengyakorlógimnázium
dolgo- igazgatóság (volt iparkama- hétfőn 9 órakor. A budapesti
A kiadóhivatal. ni szíveskedjenek.
zók
iskolájában
most
került ra) dísztermében. Az ünnep- ut eredményéről a szövetség
oOo
x Zománoedény
Hungária
irodájában felvilágosítás kapf
sor
először
az
érettségi
vizs- ségen felszólalnak a közüle- ható. Vezetőség.
— Kinevezések a Csillag- Edényház.
gálatokra. Az érettségik, — tek, pártok vezetői is. Erre
— Az rjség/róntUion nyári
x Jól ápolt are biztos felléb ö r t ö n h ö z . Az igazságügyamint arról
beszámoltunk az alkalomra minden érdekhelyisége.
A
Szegedi
Újságpés.
Bpestt kongresszuson betainiszter a szegedi országos
írók és Művészei Otthona nyá- — Igen szépen sikerültek. Az lődőt szívesen látnak, kü- mutatott kozmetikát különleb ü n t e t ő intézetben egyelőre rt helyiségét a Tisza-szálló iskola első dolgozó
érett- lönösen azokat, akik szivü- gességek, vitaminos pakolások,
Jdeig'enes minőségben Kiss Deák Ferenc-utcai elkülönített ségizettjei műsoros ünnep- kön viselik a dolgozók kul- krémek, rúzsok, arcvizek, púK á r o l y szegedi lakost letar- kerthelyiségébe helyezte á t
ség keretében hétfőn este 6 turális
felemelkedésének derek, száraz, zsíros, foltos hötóztató intézeti
őrnaggyá,
,: . : rök szakszerű kezelése. Dol— Havalecz Teréz és Ha- órakor veszik át bizonyítvá- ügyét.
Komócsin Antalt százaaos- jós János jegyesek.
gozóknak olcsó béi le trendszer.
Vidékieknek díjtalan
tanácsi és Veres Alajos budapesti
x Suba Lajos és Blte Vera
adás. • Modern Kozmetika ,Kt
junius 19-én tartották eljegyzé- 4fyó-utca 2.
kost letartóztatási intézeti süket.
f d f e f o
a i i i a m m i
®
M ® f
x Eleiben. Ualbau és ven•rázadossá nevezte ki.
x Orvosi inr. Az OTBA Tőordéglátásban még mindig a Jax Háztartást cikked ünngária
Az anyakönyv vezető je- Boga Erzsébet.
vosl
hivatal
közli:
A
Ill-ikkörEdényház, Hsza L.-kőrut 55.
Minden
Elhallak: Börcsök János •Jt-venaéglö vezet.
zet (Felsőváros) fogorvosi te- lentése szerint "az elmúlt hépénteken bográcsos halászlé,
— A Nemzeti Bizottság endőit
junius 21-ikétől dr. ten született 14 fiu, 12 leány. 61, Kakas Imre 61, Komócsi Szombaton
erdélyi rickken vaJölése. A Nemzeti Bizottság Breuer Melly fogorvos (Taka- Házasságot kötöttek: Török
Mihály 36, Bite Rozália 63,
hétfőn délben 12 órakor a réktár-utca 6. )látja el.
László—Vidéki
Erzsébet, özv. Biczók Józsefné 78, özv. csora. Gyönyörű" árnvas kerthelybég. Telefon: 4-68.
Belkereskedelmi
Igazgatóx Tűzhet vek Hungária Edény- Schwartz Vilmos—Lindner Barna Intréné 81, Brunner
x A váras! szakirányú jpaság (volt ker. és iparkama- ház.
Lí»,
Szabó Imre—Palotás
Ferenc 77, Pesti József 17, rostanonciskoln junius 20-án,
r a ' közgyűlési
termében
Erzsébet, Nagyrván Sánd'orK o m á r o m i Lajos 24, özv. vasárnap délelőtt 10 órakor
iülést tart. Napirenden igaManga Iréh, Boros János—
zolási kérelmeken kívül a Zsirl lopott - lefilielffik Gyovai Mária,
Klivinyi Csonka Lajosné 65, Bori Já- nyiilja^neg Eötvös-utca 2. sz.
nos 88, Foki Éva 72, Nagy alatt rajz- és kismodelt mun32.200/1947. sz. kormányrenSzombaton reggel a kiszom- László—Cseresznyés Piros- Anna 88, Szoboszlai Sz. Sán- fcaversenyének kiállítását. N'yitHelet végrehajtásához " az bori rendőrségről Szegedre ki- ka, Hubai László—Kopasz
va 24-ig. csütörtökiig délelőtt
Összeíró munkálatok elvég- sérték Puskás Ferenc 35 éves Klárái, Kéri Imre—Farkas dor 63, Savanya Ilona 20 9—12-íg, délután 3—6-ig. inegéves
korában.
z é s e i s szerepel.
rovottraultu csavargót, aki a
Rozália, dr. Kertész L a j o s tekíniése díjtalan,
x
Evőeszközök
IlnnfóHa napokban éjszaka betört Sex füánváüalaf: Káivaria-u. 30.
JEdényház.
bők István szőregi kocsmáx Fontos. hogv íudja: a Széx Pelró'eumfözS, kerékpár. csén-vendéglő (Vár-utca sarok)
jába
és
onnan
50
kiló
zsírt
— Az MMtSi rókusi csoBtiníet a n W ö s á g
kerékpárgumit
dolgozóknak
kerthelvíségc a legkelleme)|»rí hétfőn délután 5 órakor lopott el. Puskás ismert venBukoviczky Jánosnó hódme- részletre szállít Markovicsmü sebb F' éő vacsora, zene. Tevezetőségi ülést, 6 órakor pe- dége a szegedi rendőrségnek
ittig taggyűlést tart e rókusi és a Csillagban ls több Ízben zővásárhelyi lakos az elmúlt szaki üzlet, Tisza Lajos-kör- lefon: 3-19.
ült már lopásért és sikkasztás- év őszén, 'az SzüP egyik tag- ut 44.
Iskolában.
x IM. Málhé kelme-, fonálx Xvárl szabadságát vagy
ért. A szegedi
rendőrségen toborzó gyűlésén szidalmazta
x Alnminiumedény Hungária megkezdték
a demokratikus államrendet és hétvégi pihenőjét tö.lse Ka- festő es vegytiszlitó üzeme jót*
az
egész
megyében
Edényház.
legóicsóbhan és leghírhedt csavargó ifciha'igatásSt, faji gyűlöletre Izgatott. A sze- kasszéken, ahol nemcsak ki- állással
szebben
fest,
tisztit. Bajcsi Zsi<
gedi
népbiróság
ezért
egyévi
— Az alsóvárosi általános Is- amelynek során
piheni magát, hanem meg is linszky-utca 13.
valószínű,
(Volt Feketekola vasárnap délután 6 óra- hogy több eddig ismeretlen tet- börtönre és ötévi jogvesztésre gyógyul.
sas-utca.)
,kor szabadtéri előadást rendez tesö betörésre is fény derül. ítélte.
x Soffőriskola előkészít szeOzv. Németh Ferencné VA- mély- és teherautó, motorkeaz iskola udvarán. Ennek keoOo
sárhelyi-sugárut 55. sz. plattl rékpár vizsgám felelősség mel
retében a tanulók az alsővár
Ezulon mondunk köX
Rádiókerősítők
pontos,
lakos 1946 őszén a közellátási lett. MUller Bé|a, Vár-utca 4.
kosi óvódák
növendéketvei
szönetet mindazoknak,
/együtt népi Játékokat, népda- gyors és olcsó javitása és köl- hivatal előtt a jegyekért sora- Főposta melleit Telefon: 648
akik drága felejthetetlokat, népi táncokat mutatnak csönzése Szaniszlónál. Uj cim: kozó tömegben gyűlöletre izga— Az M N D S z hírei. A fellen uram, édesapám el.
be A műsorban közreműködik Klauzál-lér 7.. telefon: 14-24. tott a demokratikus rendőrség sővárosi csoport
vasárnap
hunyta alkalmával vex CánválUlat.
Feketesas- ellen. A népbiróság háromhóa tápéii népi tánccsoport Is.
este fél 8-kor magyarnóta
lünk éreztek.
utca 10.
nap* fogházra Ítélte.
és dalestet rendez a magyar
x A Káczléle gazdaság eiDr. Itottenher* Pálné,
x Legújabb tipusu rádiók
ttámoJó- és gépgvulést tart va- Sranfozíónál. Csere, vétel, elDr. llallóné Rollen.
x Kádtól bizalommal Sza- hadifoglyok felsegélyezésére
sárnap délulán 3 órakor Sár- adás. Uj cim: Klauzál-tér 7., niszlónál vásárolhat. Uj oim: a felsővárosi kultúrházban.
b«r| Éva.
kánv-n. 13 sz alatt. Elnökség. telefon: 14-24.
Klauzál-tér 7., lelefon: 14-24. Belépődíj nincs.
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a Szegedi Ipari Vásáron
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Olyan kék, mint az ég,,.

Vasárnap, 1948 Junius 4>0. '

A Műszaki Értelmiségi Hét műsora

A mérnök és technikus szakszervezet rendezésében Szegeden junius 20—29 között tartják meg a Műszaki Értelmisében. Mozi, színház csak hé- gi Hetet. A magasszlnvonalu
be-hóba. Segit a lestvéreinek, előadássorozatot a szakszervállat még hazai muukát is. vezeti székházban bonyoLitják
le. Az előadások előadói az
Hát hogyan birja?
alábbiak:
— Nem sorolt fel mindent
Junius 20. délelőtt 10-kor:
IcLkem — Ugratja Szegőné vi- Korda István müsz. főtanácsos
dáman. Esténként 8 és fél tiz (Közlekedési
minisztérium):
között a tízes csoportom láto- Mnrgit-hid roncsemelés és újgatom. A választások előtt pe- jáépítés. Junius 21-én déldig három hétig alig látott az után 6 órakor: Bokor Mihály
uram. Fél tiz után újságot ol- főmérnök (Armentesitő Társuvasok. Nehezen megy, de sze- lat): "Öntözési kérdések, kümináriumi füzeteket is elolva- lönös tekintettel a szegedi duzsok. Tanulni k e l l . . .
zasztó megépítésére*. BreinoMaga azt mondja Szegöné, vics Vilmos müsz. tan. (Szeged
hogy ilyen dolgokért,
ennyi város): »A szegedi tanyavilág
elfoglaltságért egy fillért se műszaki problémái. KözlekeDr. Pálffy-Budinszky
kap. Ne haragudjon, de éndés*.
ezt cl nem hiszem. Szabad- Endre főmérnök (Szeged váidőt,
szórakozást
feláldozni ros): "Területrendezési kérdéingyen, semmiért? Szegőné ar- sek Szegeden.* Junius 22-én
ci ilyenkor elkomolyodik. Vas- délután 5 érakor: Dr. Bak Lóné — mondja —, tudja azt, ránd (TIG kender- és lenoszhogy az öcsémet a
háború lálv vezetője): »Len és kenKovács
alatt lebuktatták az illegális deripari problémák*.
(Magyar
mozgalomban. Tiz évet ka- Mihály technikus
pott. ö áldozatot hozott. A Kender-, Len- és Jutaipár):
újszeged!
KendCrgvár
mozgalomért, az embertársai- »Az
ért, magáért, énértem. A hoz- pusztulása és újjáépítése*. Juzám hasonlók munkája nem
áldozat, csak egyszerű, mindennapi kötelesség.

Egy pártmunkás életének 24 órája
Egyszerű kék nyomtatvány a
pártmunkás igazolvány. Nincs
sok szöveg rajta. Az egyik oldalán egy-két szám, a jelvény
és a felírás: Pártmunkás igazolvány. A másiu oldalán: a
'nagyszegedi pártbizottság igazolja, hogy
Szegő Ferencné
o m á r s n ő a Belváros I . szervezel pártmunkása. Ez az igazolvány feljogosítja a pártüléseken való|
részvételre.
Aláírás, pecsét, semmi más.
De az egész zizegő, fehér cellofánba van burkolva. A cellofánon törik
a
napsugár,
olyan mint valami
csillogó,
négyszögletes tükör.

Kél M é krumpli,

zöldség,

karalábé kerül a szatvorba.
Háromnegyed tízkor már csikordul is a konyhaajtó zárja.
Pucolná Szegöné a krumplit,
amikor hallja, hogy valaki felkiált: Elvtársnő-ő-ö, elvlársnő.
Nusl az, Szegőné másik "családjának*, a tízes csoportnak
tagja. Valami apró-cseprő baja van, amit el kell intézni.
Kéri Szegőné tanácsát. Szegőné nemcsak tanácsot ad, hanem segit is. Leteszi a tálat
és megy Nusival. Másfél óráig
tart, amíg elintézi. Nusi szabadkozik. nem akarja idáig
igénybevenni nz elvtársnő idejét. Szegőné legyint: Nusikám
Ha valaki kezébe veszi ezt — hiszen egycsoportban vaa tükröt megpillantja magát gyunk. Ily módon is segítea csillogásban 11a figyelme- nünk kell egymáson.
sebben nézi, mást Is lát benA városháza órája már félne. Hullámos hajat, egy fehér női arcot, az elmúlt éveik tizenkettőt mutat, amikor újállal vésett vonásokkal. F.gy ra nekikezd a krumplipucoLásteljes alakot, egy teljes életet. hoz. De időre készen van nz
ebéd. Ahogy készen van
a
Szürke bélköznapokkal és pibevásárlás
ros vasárnaposkal Mit Iükröz mosás, takarilás.
vissza ez a csillogó oellofán- mindenkor. Szegő nem pa*
apir tulajdonosának,
Szegő naszkodhatik sem ételére, sem
erencné élvtársnő, a Szeged- ruházatára, sem lakására. Háelmosoga*
Belváros t
pártmunkásának rom órára már
Szegőné Átöltözik. Csipkegalcgv napjából?
léros fekete ruhát vesz elő a
Fél halkor kel
Szegöné. szekrényből Pillanat alatt kéílvenkor már áramlik a Z9Ó- szen van Délutánonként kiselér ház első emele én lévő szo- gít az egyik ismerős cukrászba, konyha, előszobás lakás- dában. Hat óráig sürög-forog.
ba a Széchenvi-tér virágágyai- Hat órakor már
elköszön.
nak illata. Fél hétre készíti Megy n pártba. Kedden, pénn férj reggelijét, kikeféli ruhá- teken ilvcnkor szemináriuma
ját cipőjét. Megv az ember van. Szerdán pártnapot hallszolgálatba . . . Kilencre m á r gat, csütörtökön
pártmunkás
minden rngvog a
lakásban. összejövetele, szombaton tízes
Kél há'-om perc alatt magát Is csoport-értekezlete van.
repdhehozza Szegőné, veszi a
rellkült. s/alyrot. megv a piac— ITogy fürj* ezt, hiszen
ra 7slhopg a nép a Tisza nem gyereklány már — monLajos-könilon. Az egrtk kofa dogatja neki a szomszédaszelölt nngv csoportosulás. Vala- szonV. Szeffőné Csak
nevet:
ki morog, elégedetlenkedik az — Bírom1, hbzen a hétfőm az
árak miatt. Szegőné odafurak- szabad. — De W vasárnapja
szik a e^ooorlhoz. Vnlnk'i hoz- nem — beszél a jólólek —.
záér. n relikülhöz és odahennt Már két év óta "jóformán minfelzizeg n cellofán az tgazot- den
vasárnap
falujárásban
v én von. Szeléné
k'özliesTÓI. vesz részt Ha rossz az idő, téF.<rv-'kél perc és változik a han- len családokat látogat. Amelgulat Frvel, hangja szelídsége lett a nőszövetség, néha egyeloszlnija a zugolódást.
egv előadás a Magvar-Szovjet-
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És nem kapni érte semmit.
Csak egy ilyen
Igazolványt.
Julius 3.
Filharmpnikus bérletbea
De ez a mi szemünkben érték.
Vezényel: V a s z y
V l l t t o r
Többet ér sok mindennél. Hiszen Szegeden huszonkétezer
Műsoron Beethoven hegedűverseny, Schubert, Smetana
elvtársból csak kétezer kapmüvek. Néhány jegy Délmagyarországnál
ta meg. De ez a kétezer mindennapi életében azért verekszik. amiért öcsém a Margtt-kőmilon és a várt fegyházban szenvedett. Azért, amiért
a szürke kisembere'* ebben az
A N y Dag tíimü svéd l a p egyáltalán nem nagy. Nálunk
országban és széjjel a világlegújabb
száma rendkívül ér- New Yorkban legalább anyban ikiizködnek: a szabadságdekes
és
sokat eláruló vitáról nyian halnak éhen, mint itt
ért és az emberi életért.
ad birt a berLlni evangélikus Berlinben*.
A svéd újság
megiegyzí,
Igy beszél Szegőné és me- püspök és az amerikai halósáhogy az amerikai alezredesnek
leg, fátyolos s hangja. Mosó- gok között.
Otto Dibclius, az evangé- ez a "megnyugtató kijelentévíz és mosogatóviz szítta kelikus
egyház berlini püspöke se* felér egy önvallomással.
zében zizeg a Cellofán. Az
ugyanis kijelentette ,hogy az
elővett pártmunkás igazolvány angol és amerikai megszállás
A M U N K Á S F E L T tó V *
színe kezében k é t , mint
a alatt á l l ó német övezetekben,
H A Z Á N K CPITG.lfüI
Széchenyi-tér, a Zsótér-ház fö- az úgynevezett Bizéniában havonta" nem kevesebb, mint
lött az ég.
2000 ember hai éhen.
Kiskereskedő
Hirek
Az amerikai
hatóságoknak
ez az adat nyilvánosságrahoAz
IBUSz
Mun'kásutazás*
zatala természetesen nem tet- Osztályával folytatott megbeszett Letagadni az éhenhaltak szélés alapján közöljük az érhivatalosan kimutatható szá- dekelt kiskereskedőxkei, hogy
mát nem tudták, ezért megpró- az üzemek és vállalatok dolgobálták ugy beállítani, hogy ez zói, valamin* azok hoz áta to<(4
a szám egyáltalán nem nagy. részére 1948. évre biztosított
De amivel érveltek, azzal me- belföldi és külföldi (jugoszláKelemen-utca 11. szám alatt gint csak önmaguk ellen szol- viai adriai tengerpart) üdülési
kedvezményeket a kiskereske(Posta mellett), ahol minden gáltattak adatokat.
Igényt kielégítő és legolcsóbb
Rapalsky alezredes, ff né- dőkre is kiterjesztették. Érerre vonatkozó
árban bútorok nagy válasz- metországi amerikai
katonai deklődők az
tékban kaphatók.
közigazgatás egészségügyi osz- részletes tájékoztatást az Értályának vezetője ugyanis az dekképviselet irodájában meg.
őhénhaltak nagy szama miatt kaphatják.
Üveg- és porcellánkeresketámadt általános felháborodást
Butor-üzcm Kossuth L\ s. 8.
azzal próbálla
semlegesíteni, dők szakosztálya hétfőn délhogy kijelentette: »Ez a szám után fél 5 érakor ülést tart.

Hány ember hal éhen New-Yorkban ?

V Á S<Á
ROLJUNK!
> s o

Fürd8raM»K?Í£;
es m é r e t

utas

P a u l u s z n á l
Káriti-n. 10. 0*ór?!u«k(ltí orrod r«BÍ»' irt

UNGAR élelmlszercsarnok árai:
Gyümölcsíz (Gschwind) 6.40 Ft
Elsőrendű háziszappan 12.90
Elsőrendű Mzízsir
22.— Ft.
Idei liba
1 3 . - Ft.
Minden élelmiszer a legolcsóbban 1

Mrtv. K o n z u m
Szövetkezel

Széchenv'-tér 15. m. alalt
a legjobb és legolcsóbb
beszerzési forrás
fűszer,
csemege, textil és edénye- g y ü m ö c s e H e v é s r e
árukban.
és minden egyéb célra
kapható nzevfmn és kicsinyben
BrucknerTestvérek R t

FINOM S Z E S Z

Haracni

H a n n y a Szövetkezet
és a Terme'ök boltjában

összes fiókárudáiban
olcsón

Verseny
butorrakfár

KAKUSZI

A SxawutH W a w a t l Sxtafcár h a t ! m f i e o n i :

Mihály

TŰZHELY.
jégszekrény,
edény, kerékpár,
gazdaszeszkereskedő
sági gépek, vasáruk, olcsó
Vadász-u. és Lechner-tér sarok
árak.

10

nius 23ián délután 6 órakor:
Bokor István főmérnök (Szőregi Petróleumgyár): "Kőolaj,
mint energiaforrás*. Dr. Fröhlich P61 qgy. ny. r. tanár:.
"Atomrombolás*. Junius 24-én
délután 6 órakor: Pál Armand
igazgató (Szákra
Gyufagyár);
»A tűzgyújtás története*. Bézsó László vállalatvezető (Szegedi Lemezgyár): "FaiparSzegeden*. Junius 25-én délután
6 érakor: Dr. Kanyó Béla ny.
r. tanár (Közegészséglani Intézet): "Ipari megbetegedések*.
Dr. Fodor Gábor m. tanár
(Chemini Intézet): »A tudomány és ipar kölcsönhatásai*.
Junius 26-án délután 6 órakor
Szili Török Imre tanár (Tanárképző Intézet): "Termelési lehetőségeK a sZcgedi talajon*.
Prcttenhoffer Imre főig. (Talajtani Intézet):
»Mésztclcn
szikeseik javítása gépi erővel*.
Junius 27-én délután 6 órakor:
Balogh PA1 főmérnök ("Szeged!
Posta mü. tg): »A 'távíró és
távbeszélő technika feilődése.
Szeged távközlési
helyzete*.
Dr. Kalmár László cgv. ny.
r. tanár (Matematikai Intézet):
•Egy meg nem értett, mégis
alkalmazott tudomány*.

beszerezhető:

natúr lecsó 1 Juj 3 forint, sürltttt paradicsom 1 kg. 7 forint,
savanya sós paradic om I kg. 80 fillér
kg. on felü I vitelnél külön 10 százalék árengedmény

Gyógyászati segédeszközök
o r v o s t mtlszerelk beszerzése

ORVOSI MU R E M I Z E M Oroszlán-uca 6.
A Szegedi Bútoripar és Kereskedelmi R é s z v é n y t á r s a s á g i
alatt
rendkívüli olcsó B U T O R Q R U S H H S ! Kelemen-utca 81

kerékpár

BO éve legszebb, legjobb,
legolcsóbb! — K's-u, 8.
Javítások jótállással I

DOicoznsssuim
Figyelem!
Mindenféle
lakatosmunkát,
aulógénheggesztést,
vágást,
rendelésre szakszerűen készít és javít. Kész tűzhelyeket raktáron tart.

Agócsi Ferenc
lakn'o*mc*if>r

Dohó-u R2h

D U G A S Z
üzlet:KárolyI u.3 f

ISZIkt

Vasárnap, 20-án d. u. fél 3: János vitéz. MNDSz gyei"
mefcelőadás.
Vasárnap, 20-án este fél 8: Ész hajjai Jár. D I . 23.
Szünet.
Hétfőn, 21-én:
Kedden, 22-én este fél 8: Trubadur K. M. bériét 2 1
Szerdán, 23-án este fél 8 : Güi baba. D. I . 24.
Csütörtökön. 24-én csle fél 8: Güi-haba. loarnselőatfás.
Pénteken. 25-én este fél 8: A* ész tzattal |ír D. I I .
Szombaton, 26-án este fél 8: Az ész bajjal Jár K és MII
bérlet.
Vasárnap, 27-én este Tél 7: I,otien«rt« Premier 24.
Szünet
Héttőn:
Kedden, 29-én este fél 8: (>iH Baba D. I I . 24.
Szerdán, :10-án este fét 7: Loheugetn A bérlet.
Csütörtökön, jul. 1-en fél 8: Az ész bajjal jár M. I . 237

Doldozóh

Színházának

műsorát

Vasárnap, 20-án este fél 8: Ész bajjal jár. D. I . 23
Szerdán, 23-án este fél 8:
C.lli-baba. D. I. 24.
Pénteken, jun. 25-én fél 8: Az ész bajjal jár. D. II. 23.
Kérjük a bérieteket 21-étt délig átvenni.
Jegyek kaphatók, bérletek válthatók n Magyar
a Délinagvarorxzág kiadóhivatal.ilmu

Múzsánál

DELMAGYAROKSZAG

Vasárnap, 1948 Junius 20.

Igy készül a szegedi közúti híd Tiz napig szünetel
Malag riport a MAVAG szögecselfik itiunkayer*enyéről
Hülászharmat
csík
—
aMWdiák s. munkások a szegedi
fcözutt hídnál, ha zuhog az
l»sS. Világos van máma — tr
Mk kórtlí a Jó száiaz, meleg
Idót. Nos, mostanában tó n kivilágosirtolt a Tiszaparton. A
bórapeieji csők után perzselő
lángoló kévékben zuhog a nap•ugai és a kuvasz ls liheg az
fched'őbarak árnyékában
Az
ajsztgcdi hídfőn ennek ellené|c hangyaként nyüzsögnek a
munkások. Legtöbbjén
rövid
aadrág, hátukról, vállukról az
idén már harmadszor
hámlott a nupégette bör. A szabadon maradt felső testen dagadoznak az izmok, ahogy
egy-egy hidaikatrészt szállító
ktsvagont taszítanak a hddcn
Szeged felé.
Igen, a hidon taszítják, mert
az első Ivet már elkészítették
lés a szöoecselők ellepték a
második ivet ls. Hat szegecselő csoport dolgozik és versenyez egymással a munkában.
A vakok intézete felől, a párhuzamos ponlonhidról
nem
látni őket, csnk a hatalmas
dörejbe összefolyj szegecselő
puska kattogása érzékelteti az
Dtt folyó munka ütemét. Mint
S gépfegyver, ugy szót a sürifett levegővel najtott
szöge
löselő masina, a munkások egymás fülébe ordítanak, ha kell
valami. De nem Igen ordítoznak. Már a negyedik éve hidat építenek, állandóan szegeCselnek és annyira simán, zökkenő nélkül dolgoznak egvmás
me'lett. mint az óra szerkezel'-

abban a pillanatban feldörög a
puska. Az
tödfk, a csoport
vezetője hajtja végre a szögecseiést. Egv-egy szögecs felverése, másfén.-ét percig tart.
A hUt baloldalán Kun János csoportja dolgozik, a munkaverseny jelenleg első helyezettje. Kun kedden
például
432 szócecset vert be,
ami
még a Mar*it-hkihoz mérten
is kiváló teljesítmény.

puskáját. Karcsú szőke gyerek.
Feltűnő, hogy a hagyományos
htdászóltőzetet, az úszónadrágot egy sál egészíti ki. A sál
már hamuszürke és parázstól
égetett Valamikor egy csipkés
függöny alsó része
lehetett,
de most olyan szépen van
megkötve, mintha egy angol
lord vadászöltönyének kiegészítő részét képemé. Eppnen
csak az igazgyöngy tü nványzfflc róla.

A . í alátartónak adja
a
puskát, míg az odatévedt újságíróval beszél, Illetve ordítozik:
— Elvtárs — harsog a hangja — nyugtassa meg a szegedieket, hogy novemberre már
készen lesz a híd. A teremburáját, MAVAG-hidászok, Gerő
emberei készítik. Ennyi
az
intervju, homlokára h'uzza n
kis sapkát és nyui a puska
után. — Szögecset ide Sanyi
bátyám — és máris zeng-bong
a rilág.
A másik főlarlónál,
vagy
pontosan az iv alatt Hegedűs
csoportja dolgozik.
Hegedűs
guggoló helyzetben van. éppen csak bőgy oda tarthatja
i szerszámját Ha valaki idáig
kéikedett abban, hogv 8 hidász, a szögecselő
munkája
hörtröíteménybe illő, az iőijön és nézze meg, hogvan dolgozik egv-egv szögecseiő-fázisban. — Lássa, iffv visszük győzelemre a hároméves tervet,
— mondja Hhegeve Hegedűs,
amint egv pillanatra kibújt.

Lengyeléit ugyancsak gyűrik
a munkát és nem nagyon
ügyelnek a liáttrk mögött áliandóan ide-oda rajzoló szerelő
és szállító hadra. — Érdekli,
hogy miért hordók Ilyen »világosban* sálat? — és törli
homlokáról az izzadságot. —
Nem szívesen beszélek róla.
Megegyeztünk
a
szakikkal,
hogy "az a szögecselő, amelyik lemarad a " versenyben,
köteles ilyen urtl sálat bordám.
Hát én az elmúlt héten egy
orriiosszal lemaradtam és most
rajtam díszeleg. Legalább felfogja az izzadságot.
Sebaj,
nemsokára másik fogja hordani . . .
K u n és Hegedűs csoportIában kettőzötten kattog a puska. Mintha felelet volna. Nem
oda Buda, néni fogják a sálat
hordani.
•

így dolgoznak a MAVAGhidászok, a szőgecselők és ha
igy folytatják, igaza lesz Kun
elvtársnak ott fen a főtartón.
Tv ét csoport között, a hid A fcltüzötUIdőnél előbb készül
közepén egy
kereszttartónál el a szegedi hid.
Lengyel szaktárs csaltogtatja
Németh Lajos.

b

hadifogolyszállitás

Budapest, junius 19.
A
népjóléti minisztérium közli, tiogy a m éramarosszigeti
magyar hadifogolyátvevő bizottság jelentése
szerint,
Nagybocskőnál a Tisza hidja megrongálódott és ' i g y
annak megjavításáig. — ko-

Spor I
Hafrá

Szeged!

A Szeged N B I. csapata
m a délután 6 órakor a stadionban sorsdöntő mérkőzésre á l l ki, amelyen végleg el fog dőlni, hogy megmnradhat-e az N B I-ben.
A csapat ősszel kezd/kiölt
és egész idény végéig lartó
szerencsétlen
körülménysorozat után került ebbe a
helyzetbe, igy utolsó
két
mérkőzésén feltéllenül győznie kell, ha nem akar kiesni az N B I.-ből. Az őszi
idényeleji szép
győzelmei
után' vették el a csapattól a
pályán megszerzett
négy
poritját, amely egyszerre a
tabella végére sodorta. A tavaszi idényben sikerült szép
szereplésével javilani a helyzeten. De ezt elrontotta az
Elektromos elleni könnyelm ű játékával. A csapatnak
azonban későbbi j ó szereplésével sikerült kikerülni a
kieső zónából.

Az E M T K m u l t vasárnapi
o t enihorből áll egy-egy
váratlan és meglepő győzelszegecselő csoport. Az elöjnclegitő rakja a 25 centiméter Zene; S*«ke'v—Viránv-duo
me az Újpest felett, ismét
nagvr.águ
szögecsekct.
az
a kiesők közé szoritolta csaőrökké lángoló, sűrített levegővel szított tábori
kohóba.
Fogóvat kiveszi, átnvujtja a Vasárnap d. u. 5 órai lánc. Ebéd, u z s o n n a , v a c s o r a SzAK—SatUTC meccsre Jegyek
második embernek. Ez a fejelővételben a Oélmatvarorszáe
nélküli. izzó végére kalapácsfctadúhiralaláhffii ma délelőtt
csal ráüt, csakúgy szinorká8— lét 124« válthatók.
u
zik Egv biztos
mozdulattal flliofol
kultuszminisztérium
müvébeilleszti a furatba. A harma- sisicdí J»-l»UN51C, sie/í főosztályának
vezetője
A Móra délelőtt, a SzATE
dik és negyedik munkás aláés Újszeged délután játszik
tétet nvom a szög feje alá és
odanyomja, szinte néldfekszcA kerületi
bajnokságért
nek. A lemez túlsó oldalán
Jelentettük, hogy Antal Já- amely a Magyar Dolgozók ma nébány elmaradt mérnosné elvtársnő, a kultuszmi- Pártjának programja "ls.
kőzést játszanak le. Az I.
A képzőművészet kérdései- osztályban négy, az ifiben
nisztérium művészeti főosztáről
a
következőket
mondotta
lyának vezetője
értekezletet
is négy játék szerepel. Az I.
tartott Szegledén. Munkatár- Antalné elvtársnő:
— A jövőlzen a vidéki kép- osztály négy mérkőzéséből
sunk beszélt az osztályfőnök1
zőművészetet is sokkal inkább liárom Szegeden, egy Hód kel, aki ezt mondotta:
— Igen nagy jelentőségűnek támogatni szeretnénk. Ennek mezővásárhelyen kerül letöbb- játszásra. Teljes
fordulót
tartom a szegedi
tájszinház érdekében Budapesten
gondolatát. A szegedi fcultur- ször rendezünk kiállítást vi- játszanak a mezítlábasaink.
művészek alkotásaiból. Á sportpályák részletes műSzeged Tslsten • 025 centrumnak csak akkor van déki
jelentősége, ha nagy körzetben Addig ls, amíg Szegeden felál- sora a kővetkező:
Ma vasárnap utoljára!
sugározza szét a "művelődért lító termet sikerül létesiteni,
Usérepes-sor fél 9 órakor
Az angol filmgyártás leg- lehetőségeket. Ezt kétfélekép. a forgalmasabb helyeken állítmezítlábas,
mulatságosabb filmjel
pen lehet megoldani: a tö- juk ki a szegedi képzőművé- Móra—Húsos
10 órakor M ó r a - M M T E I.
megek Szegedre hozásával és szek művelt.
a szinház vidéki látogatásaiMegtudjuk H továbbiak so- osztályú bajnoki.
val Pécsett, Miskolcon és Sze- rán. hogy Both Béla, a SzeSzabadság-tér fél 9 órakor
geden akarunk ilyen tájszlnhá- gedi Nemzeti Színház igazga- Mátvás-tér—Kossuth, fél 5
Főszerepben:
zat ki alaki tani. de a szegedi tója. máris lehetővé tette, hogy
GEORGE FORMBY
színházat tartom erre a legal- a színház folyosóin havonta SzATE—Tanító mezítlábas,
állandó 6-kor SzATE—BTK I. osztáaki énekel, táncol, szeret, kalmasabbnak, mert Itt
van cserélődő anyaggal.
le- lyú bajnoki.
harcol és a végén nem együtt próza-, opera- és ope- képzőművészed kiállítás
gyen.
fékez, mikor főn a kanyar reit-társulat.
Újszeged: fél 9 Ulszeged— A
kultuszminisztérium
Az osztályfőnök beszélgeté- SzAK mezítlábas, délután 4
Ezenkívül :
Lcgfr%el»b UMFI híradó ősztől kezdve csak olyan színé- sünk végén elmondotta, hogy M K U M T E — S z M T E
ifibajszek szerződéséhez
Járulhat a széles néprétegeknek a kul- nokj, negyed 7 M K U M T E —
hozzá, akikre a Szegedi Nem- túrába váló bekapcsolása érHétfőn, kedden és szerdán zeti Színháznak teljes mérték- dekében, sokkal jelentősebben Honvéd L osztályú bajnoki.
a nagy orosz Írónak
Pálfí-pálya: 8
SzFTE—
ben szüksége van. nehogv elő- akarják ff Jövőlxm támogatni
forduljon hogy alig foglalkoz- a szakszervezet kulturális meg- SzATE ifibainold, 10 órakor
GORKIJ MAXIMNAK
tatott színészek fs szerződé-1 inozdüláraít is. Ezít a célt akargyermekkorát
eleveníti kanjanak Egyébként Igen kel- ják szolgálni ezenkívül azzal, Ósomogyí—Garami, fél 12kor Petőfi—Tarján
mezítmeg az:
lemesen lepett meg az a szér hogv valamennyi szegedi né- lábas.
„
,
pi
kollégiumnak
és
a
TIOSz
amelye! Szegeden látEmbereik között előadás,
Hunyadi-tér:
8
órakor
tanoncotthonaínak
ezentúl
hattunk > Az ész bajjal jár*
tómű fihnremek.
mezítbemutatóján. Ezl a
darabot rendszeresen küldik az összes Rókus—Ujsomogyi
Kiváló művészek (Csodála- felfogásában és rendelésében magyarországi folyóirat és a lábas bajnoki.
legfontosabb könyvujdönságo,
tos alaki ása
Adv-lér: 8 órakor Irinyi—
tökéletesen hozták elénk.
Rendezte:
— A tanvai közönségen fnl, kát
KAO'Sz mezítlábas bajnoki.
MARK DAITS2KOY.
ff munkásság és az ifjúság beHódmezővásárhely :
6
Ezenkívül;
a
letujabb vonásával .""-retnénk ú j közönH M T E — H T V E I. osztályú
K
é
s
z
k
o
c
s
i
k
-égot k? alaki tani Az * célunk,
fraacta ríM«biraJtó.
bajnoki,
Szőreg fél 7-kor
NAGY VÁLASZTÉKBAN
luxgv zr szegedi Igen szép műRákóczi—Tisza
ifibainoki,
Előadások: léi 6, iei 7 és vészi előadások vatóbffn ejjus-,
Makó 11 órakor; MMTF.—
fél 9 órakor. — Pénztár sannk ff dolgozó tömegekhez,
H T V E ifibajnoki.
délelőtt 11-12 fc dél- kerüljenek közel hozzájuk és I
KOCSIGYÁR TÓ,
Teke. A szegedi tekeválo :
után 4 órától.
ezzel betöltsék fgari művészt I
TOROK-UTCA 7.
gjatolt ma reggel fél 8 órái
hivatásukat. Ez Hz » feladat,1

a Hungária kellemes terraszán

lónnonó

Szeged kulturális problémáiról

ugflR'
Városi

Jön a kanyar!

Kovács

r ül belül tiz napig — a hadí>
foglyok hazaszállítása szü<
netel.
Ettől
függetlenül
azonban a Szovjetunió területén a hadifoglyok
hazaszállítása változatlanul
folyik Máramarossziget felé.

patunkat. Éppen ezért ma
m á r a bennmaradásra csak
egy megoldást találhatunk:
mindkét hátralévő mérkőzésünket meg kell nyerni. Ebben pedig
mindenképpen
h i n n ü n k kell és az esélyünk
megva n ríL, hogy a nehezebb mérkőzést, a ma délután sorra kerülő Sahótarján ellenit is megnyerjük.
Pege János szakosztályvezető kijelentette, hogy
tizenkettes keretet jelöltek ki.
amelylfől
közvetlenül
a
mérkőzés előtt vála' tják ki
a csapatot. A várható összetétel ez.: Bakó—Szabó, Zsőtér—Ga'góczi, K a k u s z , Szokoli—Gyuris, Szőcs. Hernádi, Ladányi. Nagy. Tartalék
Pctrik.
Előmérkőzést a Tisza iáiszik a gyulai TE-vel az N B
II.-ért. E z a találkozó a szegcdi csanat könnyű és fölényes győzelmét ígéri, annál
is inkáim, mert Gyulának a
bennmaradásra m á r semmi
esélye nincs.
kezdettel triált tart a VAOSz
Rákóczi-téri
versenypályáján. Az edzőmérkőzésen
a
pénteki számunkban közölt
vcrsenvzők fegyelmi
terhe
mellett kötelesek megjelenni,
N B I I . mérkőzés:
Goldherfter—SzMTE 4 :1
(2:0). Biztos győzelmet aratott a GSE. Góllövők: Csurgó, Győrvári, Kucs, Asnirán
Uletve Harangozó
(íl-esböl).
A SzIT nyerte a kétüléses
kaják-versenyt
Az esős i d ő ellenére
is
szép számú versenyző indult a SzIT szombati cvezősversenyén.
Részletes
eredmények a következők :
500 m senlor egyes kajak.
1 Kocsis Sándor 2.22 idővel 2. Mikszai Gyula
2.24.
500 m. ifjúsági kettős kaiak:
1
Vereckei—Baíer
pár
SzIT 238 2. Csata—Melegh
pár SzIT 2.40. 3. Kiss-Hafász pár SzIT, 4. György—
Mészáros piarista gimnáziu m 800 senlor kétpár evezős k o r m á n y o s s a l : 1 Mertl i k — B u k ó vinszki pár
1 fkács-fürd(T4.12 ragyogó idővel

2

Dr.

Veres—Lombos

SzIT 4 40 810 senlor kettes
•y- k : 1. Peti ' Rengei pár
SzIT 3.44. 2. Kocsis I —Mátravölgyi pár szegedi kajaíkosok 3.48. 800 senlor egye*
k a j a k : versenydij 1 liter bor
Peták SzIT 2.23, 2. Mikszai
Gvula szegedi kajakos 2.25.
500 m . klbivásos effiyes kajak: 1. Megyeri N. egy hó.iő :
hossz. 2. Szőke B. szegedi
katakosok 200 m. itycmiek
vegyes strcnimklnle«:
Megyeri András, 2. Megveri
Pál
•''•."<'• . . . . . .

ÜEL'MAUVAKUKSXAG

Sin'iswi'oczaíi Hirek

Vasárnap, 1948 junius 40.

szántó 3500 forint. Megvehe- Magyar nótáik. 17.1Q: Ma- deuki muzsikája«. 16.00: Km»
tők: MÉZERNE ing. Iroda ál- gyar Enciklopédia.
17.40: Iandozások a zenetörténetben.
Felhívjuk a MEMOSz-dn|*fio- Emeletes u j hós vendéglővel tal, Dózsa György-utca 2„ — Ramoau: Szerelmi meglepetó- 16.40: Petőfi kora: A b u S J
fcésefc. 18.00: A Falu Hangja. macskazene. 17.10: A Iíadift,
kat, hogv junius 2M-&ns vasár- forgalmas helyen 60.000 Ft. (Kultúrpalotánál.)
19.00: StudUÓ operetf. .Hé- goly Híradó rádiófcözleménynt,
nap délelőtt 9 órára jclaajo- Boldogasszon v-suoárutnál félig
zeskalácsn. 19.45: Hirek. — 17.15:: Üzenetek a Vásárból,
aicfk meg. Ladvánszlot szaktár- kész családi "ház 32.000. Piac20.00: A »Mézeskalácsc rimü 17.35: Sziv küldíi szívnek sziv*
sunk sárkőavatíLsúra megyünk. nái em. hác 2 lakással 35.000.
operett folytatása. 20.45: Hí- sen. 18.00: A Falu Rádiósai*
Víztorony kőzetében 3 szobás
A Ruházati Munkások Szak- modern magánház beköltözherek németül. 21.00: A Rádió háza: .János vitéz hadifopság*
szervezete Ruházati Ipari Ter- tő, raktárral 60.000, RómaiÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: Hangja. 21.10: Totóhirek. — ban«. 19.05: .Szánes melódiák*.
melő Szövetkezet héttőn déi- körutnál alkalmi vétel emele21.15: Sporthangfcépek. 21.40 19.30: A Falu Hangja. 20.35*
aitfin 5 órakor rendes évi köz- tes ház szép kertlel 18.000. Vér
BUDAPEST 1.5 30- Hajnali z. Rádlóanlűét. 22.30: Jazzmuzsi- • Magyar muzsika.. 21.35: H a *
gyűlés' lart a szakszervezeti sárlielyl-sugárutnál u j ház 36.30: Falurádió. 6.45: Reggeli ka. 23.25: Zenekari muzsika. flos Híradó. 21.55: Oliuipui
székházban.
lakással, beköltözhető 14.000. torna. 700: Műsorismertetés.
BUDAPEST I I . 9.00: Ma- híradó. 22.25: A Vőröskeresd
Magyaí
A Mérnök Szakszervezet ól- Tiszaparlnát em. családi ház Ö.55- Áttelepítési kormánybiz- gyar nóták. 10.00: Fejtörő séta köziemén vei. 22.35:
közleményei.
10.00:
nóták. 23.00: Hanglemezek. —
lal rendezett Műszaki Értel- komfortos 2 nagy lakással 80 tosság
Zenopotámiában.
11.00:
Szóramiségi Hét keretében ma dél- ezer. Róma!-kőrútnál ud. 1 szo- Hirek. 12.00 Harangszó, hí- koztató muzsika. 11.40: Ének- 23.15: .Havasok alján.. 0.30i
éiül! 1(1 órakor Korda István bás magánház 16.000. Rókuson rek 14.00: Hírek. 15.15: Rá- kar. 12.05-13.00: A varsói rá- Hírek eszperantó nyelven.
áll műszaki tanácsos tart elő- egyszobás magánház üzemhe- dióiskola: 15.55- Műsorismer- dió zenekara játszik.
17.00:
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
adást a szakszervezeti szék- lyiséggel 18.000. Petőfl-sugár- tetés 17 00: Hirek 17.50: Hí- ötórai tea. 18.00: Zenei görbe tea. 18.00: Dalok. 18.30: A
rek
oroízm.
20.00:
Hirek,
ház konferenciatermében.
útnái körúton belül 2 szobás
tükör. 18.30: Vidám zenés hét- Falu Hangja. 19.00: .Hullám*
magánház
szép kerttel 18.000. sporthírek 2G.20; Hirek né- vége. 20.00: Dálnok Lajos or- zó balnton tetején*.
10 30:
A textilüzem fenntartók vametül.
22.00:
Hirek,
mit
halKönyvszemle. Bach: Tizenkét kis előjátéW.
sárnap délelőtt fél 10 órakor Sándor-utcánál telek épülettel lunk holnap? 24.00: Hírek ma- gonál. 20.30:
tartják rendes havi taggyűlé- 10 000. Újszegeden Temesvá- varul. 0.10: Hírek franciául. 21.15: Tánczene. 22.15: Ope- 19.45: Közellátási negyedóra,
rarészletek.
ri-k óra tn ál 2 szobás villa 200
20.00: Egweleg Chopin mű*
sükéi.
n-őt gyümölcsössel 15.000. — .20: Hirek angolul.
veiből. 20.30: Basilides Márig
A Házfelügyelők Szakszer- Ugyanott másik 2 szobás 600
emlékest. 20.00: Magvar nóBUDAPEST II. 21.00: Hírek.
Hétfő, Junius 21.
ve/ele kéri tagjait, hogy akik H-ől gyümölcsössel 20.000. —
ták. 21.15: lllrek. 22.30: KaVasárnap,
junta*
20.
a II és Itt csoportba van- Ugyanott 2 szobás fürdőszoBUDAPEST I. 7.20: Reg- dosa: Szonáta két zongorára.
nak és szemináriumra jelent- bás beköltözhető 30.000. U.
BUDAPEST I. 7.00: Reg- geli zene. 8.00: Háztartási takéziek, bél főn délután fél 0ott 4 szobás, fürdőszobás 40 geli zene 7.30: Müvészleme- nácsadó. 8.15: Hett zenés kaórakor jelenjenek meg.
küldi F f i p o l a f o s K ö z l e m é n y e i
ezer. Ujszőregen
egyszobás zck. 8.00- Hirek, műsorismer- lendárium. 9.00: Sziv
gyümöl- tetés. 8.20: Sziv küldi szívnek szívnek szívesen. 11.00: ÜzeFelhívjuk az üzemlrizottsá- magánház 300
a Vásárból. 12.15: »AszVásári hirdetmény. Szegődi
gokat. hogv az üzemekben mű- csössel 6500. Ugyanott 2 szo- szivesen. 9 00: Gőrögkafolikus netek
mnzsika». 13.00: Terme- thj. városban julius 3-án fszóra
ködő versenybizottságok név- bás magánház 414 l-]"0' gyü- vallásos félóra. 10.00: Kato- tali
lési híradó. 13.15: .Népek ze- balon) és 4-én (vasárnap) orsorát, megjelölve lakcímüket mölcsössel 9000. Földek Kls- likus egyházi zene és szentbe- néje*.
14.10: í r ó a szovjet szágos vásár lesz. (3-án serplébánia
és beosztásukat, haladéktala- lemplomtanyán egy kat. hold széd a kőbányai
11.00:
Képek, gyermekek között. 14.10: »MIn- tés, juh, kecske, 4-én állat és
nul jelentsék be a Szakmaközi szöllő terméssel 18.000. 2 kat. templomból.
szobrok, rajzok. 11.15: Üzenekirakodóvásár.)
Vészmentek
Titkárságnak.
#
holdas szöllő gyümölcsössel, tek n Vásárból. 12.15: Anyák
helyről szabályszerű marhaA Szakszervezeti Vadásztár- épülettel 50.000. üomaszéken öt perce. 12.20: Negyedóra
levéllel
mindenféle
óllal:
saság régi és uj tagjai ked- 14 kat holdas szántó holdan- az Arany Angyalban. 12.35:
felhajtható. Minden sertésről^
den délután 5 ómkor n szak- ként 5000. Ugvanott 2 hold Üzenetek a Vásáritól. 13.00:
juhról és kecskéről külön-küSzeged város köztisztasági üzem lön marhalevelet kell kiállítaszervezeti székház klubhelyi. szántó •-öle 6 rorint. 889 Bányászok vasárnapja. 13.20:
tulalnonát kénező 3 darab ki- ni. Iparosok és kereskedőn
s égé ben saját érdekűkbe je- • - ó i szántó négyszögöle 6 fo- Különleges jazizszámok. 14.10:
selejtezett ló Janim 20-án va- iparigazolványukat hozzák malenjenek meg.
rint. Nemzetközi müutnál 2 kis Hanglemezek. 15.00: Nagy elsárnap délelőtt 10 érakor gukkal, mert a vásár alkalmáA Ruházati Munkások Szak- hold I. rendű szántó n-öle beszélők. 15.20: Osváth Julla
(Pacsirta-utca I sz alatt) val a hatósági közege.!, felszervezete kedden délután 6 6.50 forint, üeszken 15 kat. énekel. 15.45: Boldizsár Iván
nyilvános árverésen eladatik hívására azt felmutatni kötevasárnapi
krónikája.
16.00:
holdas
tanvrtsbirtok
30.000.
—
órakor vezetőségi ülést tart
1
lesek.
Üzenetek
a
Vásáiból.
16.15:
Algyői müutnál 3171 CJ-ö
megjelenés kötelező.
Igazgatóság.
I
I
II • • I I I • «

Eladó házak, fttdek:

§

Lóárverés

A p r ó h i r d e t é s e k
Tota.u.kozlT
JfiLELKII teljesen megblzhnló
30 15 éves nőt keresek délutánra könnvü munkára beteg
mellé Mátvás-tér 4b
AN d.l.ft ügyes
gyakorlott
varróleány jetenl'kez/en. Vasárnap dé'előtt is lehet. Dugonics-lér 11.. I em 4.
KÉZI- és eénhimzést. olőraizolóst, jntánvosan vállal. Műller
Erzsi. Károlvi-ulca 4.
Jól, főző" ügyes urinőnek háztartásban való scédkezé ért
vidók'i család fizelést és otthoni nvullnnn Megbeszélés a
M H feráAbm. Kálmán-u. 14.
V'LLANY rádtá hangerősítő
javítása. szerelése.
kölcsön
zé-e lcotes-öhlian Papp. Szent
Istvántá"8b
P'-ryT7sr.iPA előkészít, nritk'rtwSl és számtanból tnnárjeh p l 'l'om-ulca 14., földszint
4 szám
. ( y » " " 7 ' S T , divatos ruhák
rirtoe'pá-tá-át,
cstrvkekölést
vá'l-i Margit kézimunkaüzlet,
Ki«.-ő-n'ca 8
A v G i L T . frnnc'át. némelet.
Int'nl tnn't Inv'tóvizspá'-a előkészf t.aná-Jelélt, Dugonics-tér
11. n i 22
II W r C T f t X ű N E K mennék,
pvermek mellé !s éves WzoTi'-itvánnrnl. Véme'űl beszélek .Tol'ge- .Jólelkű*
II» R i M darab Miimon fénvkén
4 forlnl. Auor totó, SomogyiUica 24.
**
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I.UGAS-utca 12 számú kis ház
léi telekkel, sürgősen elndó.
TÉLJFS generá'javított OpelB'itz 3 tonnás elfogadható árért elndó. Szeged. Mikszáth K.
utca 8
EGY ióknrbnn lévő ház eladó.
» rögtöni átadással. Somogyilclen X ulca 613 szám
„ VENNÉK étkezőszervizt, márkásat, lenvászon lenedöket. Flndők bútorok, caénvek, porS7b-ó, ns7lali gramofon. »OIesőn privál'ól* jeligére.
EGY báromégős bronz villanyluszler eladó. Jókai-u. 4., I .
emelet, udvar felöl.

KERÉKPÁR férfi Jóknrban eladó Vasárnap délelőtt, hétfőn
este. Bőrklinika, Benedek.
»VIKTORIA« gyártmányú női
kerékpár eladó. Kossuth Lajossugárut 65., I. em. 1.
BELVÁROS főútvonalán jóforgalmu vendéglő Jogfolytonossággal átadó Cim a kiadóban.
KOCSMA mellékhelyiségekkel
és berendezéssel azonnal átadó. Retek-utca 43., vaskapun
csengetni.
HAZTARTAS1 modem jégszekrény eladó; Polgár-utca 21b.,
I. em. 1.
ZONGORA fekete, bécsi gyártmányú, kereszt húros
eladó.
.Esetleg bérbeadó* Jeligérc.
FAJENC- és cemetlapokat keresek megvételre. Urmős Ferenc. Br. Jósika-utca 19. sz.
hentes
ELAOO egy használt gyermek
snorlkocsi. Katona-utca 12.
EGY jóknrban lévő sötétkék
mély gyermekkocsi eladó. Ilonn-ulea 25.
FÉRFI bundakabát. amerikai,
I n n i l i A órás és ékszerész, hosszú sürgősen eladó. KápolLdCliVU
Kárász-utca 14 na-utca 15.
berendezés,
Veresek kar és z-ebórákat FecVer- FÜRDŐSZOBA
órát Is) ezöslö'. brilláns^kszereket konyhai vízvezeték lefolyó, uj
magas áron. Ora- es é'<szerjavitást ajtó, ablak Estlingenivel eladó.
Dr. Roich Olga, Kígyó-utca 1.
vállalok
KASSZA 4-es számú
eladó.
F,GY fejőskecske eladó. Tuda- Szántó kerékpárszaküzlet, Kiskozódni vasárnap, Somogvite- utca 2
CSALADI ház a Tanítói kislep VIII. utca 434. Csikósét.
Megvehető
R \KAC7T-utca 18., 3 szoba kertekben eladó.
Boldogasszony-sugárut 15., II.
összkomfortos ház eladó.
7.
JÉGSZEKRÉNY, nem
kicsi, emelet
ELADÓ egy strandkabin, haeladó Tisza T.aios-kőrut 45, lászháló, varsák, fiirdőkád. ZáII emelet 4. aitó.
fcnny-uica 18. udvarban.
SüROASF.N eladó fehér zo- STRANDKAIIIN
(ytkendház),
máncozott vizmelegitős tüz- szélszedhető eladó. Zrinyi-u. 8.
lielv Puskás-utca 5a., a dél- KOMPLET'
aszlalosszerszám
előtti Órákban.
jutányos áron elaaó. SomogyiOWATSZüRÜ foxterrier kö- lefcp, IV. ulca 135.
lv'kkutvák, tiszta
tenyészté- JAKARBAN lévő mély gyersnek eladók Kiss, Vadász u. 5. mekkocsi eladó. Érdeklődni
ELADÓ magánház azonnali be- Retek-utca 43.
Kf;TSZ°BAS magánház szairől főzéssel Valda-ulea 30.
IKERGVK-RMF.K snorlkocsi él- badkézből eladó. C.sil'ag-téri
Wrtelkek 7. szám. Tud.: Soadó Debreceni-utca 31.
AMERIKAI barna félemő és mogvitelep í. utca 6. szám.
fonott barna szandál eladó. Jó- FIATAL bőtejü kecske eladó.
Somogvilelep XVIII. utca 875.
s'«kn-uten 37., emelet
KTAJTAH barna szekrény el- RÁDIÓ 4 plusz l-es Philips 100
százalékos és egy
gyermek
adó Petőfi S.-sugárút 64.
HÁZHELY eladó gyümölcsős- sportkocsi eladó. Révész, Pulcutca 7.
sel. Kismartoni-utca" 32.

ALACSONY, karcsú nő részére
kabát, bunda, ruhák, cipők eladóik. Megtekinthetők 22-étől
Mátyás-tér 4b.
EGY szalóngarnitura
olcsón
eladó Megtekinthető Báró Jósikn-utca 31., I. 2. ajtó délelőtt 11-ig.
F.C.Y jóknrban lévő gyermek
sportkocsi eladó.
Felsőtiszapart 10.
JAK IRHÁN lévő
sötétkék
gyermek mélykocsi eladó. —
Móricz
Zsigmond-rakpart 3.,
III. emelet 4.
II4S2NALT gyalupadot szerszó mm a 1 megvételre keresek.
7 óni Nándor, Damjanich-u, 5.
egvajtós fégszekrény eladó Érd - Vásárhelri-sugárut
10.. az udvarban
SÖTÉTSZÜRKE férfiruha 170
cm.
termetre, u j békebeli
anyagból eladó, vagv jómárkáiu. Jó állapotban lévő kcréVreá"ért elese"éPrelő
Érd'.:
Kálmán-utca. Piroska trafik.

VILLAMOS megállónál 3 szobás, komfortos.
alápincézett
un magánházam azonnali átadással 36.000 forintért eladom. Megbízottam Daróczy
iroda, Rákóczi-tér.
KITTTOPAIIEVEZOS, 3 palánkos csónakomat, jóxarban, olcsón eladom. Hajnóczi-utca 23.
emelet 3.
SZÉP fekete kereszthmos zongora eladó. Oroszlán-utca 4.,
H. em. 5.
CSÓNAKTEST farmotorra, egy
párevezős csónak eladó, kifogástalan. Somogyi-u. 16.
EGY régi tipusu írógép, könyvszekrény háromajtós, Íróasztal,
képek eladók. Érdeklődni: vasárnap 9—12 Tisza Lajos-lűörut 52., házfelügyelőnél.
EGA' párevezős csónak olcsón
eladó. Megtekinthető Újszeged. Kovácsnál.
CSANAK, oldaimolor alig használt eladó. Pacsirta-utca 27.
KÉT páros ílciJhnjó eladó. Honvédfürdő, Erzsébet-rakpart.
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BUDAPESTRE utazóknak olcsó átutazószoba Wesselényiutca 9., IV. 4. Weisz Ferencné.
ELCSERÉLNÉM 2 szoba, összkomfortos, olcsóbérü lakásom,
3 szobásért. .Költözködést téritek*. jeligére.
KERESEK szoba-konyhás lakást, vagy egy szobát augusztusra, vagy hamarább. Takarítást, költözködést megtéritek.
• Készpénz* jeligére.
LAKAS "bútorral átvehető. —
Érd.: Mikszáth Kálmán-u.
varrónő.

BÚTOROZOTT utcai szoba olcsón biadó.
FodOr-utca 5Í.,
földszint bal.
BÚTOROZOTT lakrészt fürdőszoba-, konvhahaszná'atlal keres tisztviselő házaspár. .Gyér*
mektelen* jeligére.
RF1.VAROSI 1 szoba-konyháf
lakásomat
halószobabutorrai
átadnám. Cim n kiadóban.
KÜLANBF.IARATU bútorozott
szoba, fürdőszohahasználatta!
kiadó Berzsenvl-u. la., 12.
HÁROMSZOBÁS belvárosi olcsóbérü lakás költségmegtérüléssel átadó Cim a kiadóban.
HÁROMSZOBÁS összkomforton
belvárosi lakás költségmegtÓrttéssel azonnal átadó. .Szép
terrasr* Jeligére.
SZOBA, konvha. speizos lakást átveszek, költséget térítek.
Ketten vagyunk. Cim a kiadóban.
ir^ftűiFp.LÉK'
BÉLYEGEIT legjobban nálate
értékesítheti Falus bélyegltc
reskedés, a Togadalmi templomnál Iskola-utca 29
KISMOTOROK és kerékpárok
gvors hiba vizsgálata, zománcazós, zsirbarakás. gumtk. alkafr
részek raktáron. .Gyorsjavitó**
Apponyü Albert-utca 15.
ANGOL nversgumlragasztő n
Vidra-utcában kaphatót Ü W
get tessék hozni t Vidra-utcai
kerékpárosnál'
MENYASSZONYI é i vőlegény*
ruhám kölcsön adnám. H o t *
értbasa-utca 6.
DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALKFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZOLD SÁNDOR

8 szokás, komfortos, másodemeleti, belvárosi lakás, esetleg kevés bútorral átadó. National kassza eladó. Érdeklődők .Áthelyezés* jeligére a
kiadóba írjanak.
Szerkesztőség" Jókai-utca T.
1 szokás, összkomfortos bel- Felelős szerkesztői telefon: 495.
városi Tőbérlett lakásomat el- Szerkesztőségi telefon: 108.
cserélném 2 vagv 3 szobás
belvárosiért vagv ilyet költség- Nyomdal szerkesztőségi telefon
megtérüléssel átveszek. .Haeste 8-tól: 673.
mar* jeligére.
BELVÁROSBAN
kétszobás, Kiadóhivatal Kárász-utca B.
összkomfortos lakás bútorral,
Telefon- 325
vagy anélkül, Nagvfcöruton kívülivel elcserélhető. .Meg- A lliriapkiaUu tvtl. nyomása.
E, vezető: Konc* László
egyezünk* Jeligére.
mm

