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SZERDA, 1847 JANUÁR 1. 

H Í R E K 
NAPIREND 

Szerda, csütörtök, január 1-én és 2-án 
Nemezti Színház.- Újév napján este 7 

órakor: Leányvásár, csütörtökön este 
7 órakor: Seherezade, Fából fara-
gott ' királyfi. 

Széchenyi Filmszinház.- fél 4, negyed 6 
és 7 órakor: Finom família. 

belvárosi Mozi: Újév napján 3, 5, 7 
órakor, csütörtökön fél 4, negyed 6 
és 7 órakor: Ignác az ezred kedvence 

Korzó Mozi: fél 4, negyed 6 és 7 óra-
kor: Csákó és kalap. 
Muzeum zárva. 
Somogyi-könyvtár csütörtökön nyit-

va 9-től í-ig. 
Egyetemi könyvtár csütörtökön nyit-

va 9-161 l-ig. 

SZOLGÁLATOS 
GYÓGYSZERTÁRÁK: 

Leinzánger Pál Horváth M. u. 9, Les-
t ó Vilmos Újszeged, Vedres u., Pósa 
Balázs Kálvária u. 17., „Szent István" 
gyógyszertár, K, Tichy Béla Mátyás-tér, 
Alsóváros, Selmeczy Béla Somogyitelep 
iX. u. 489. 

t>Oo — 
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN a fcp 

•iőíkctőinek, olvasóinak és minden 
doigo/ónük a 

DÉLMAÜYARORSZÁG 
szerkesztősége és kiadóhivatala 

oOo— 
— Idöjárásjekiiués. Várható idő-

járás szerda es-tigy Gyenge, szél, bo-
rult, ködös ídő, több helyen kisebb 
havazás. A hőmérséklet alig változik. 

— Kendőrzenékari hangverseny. 
Tekintettel arra a nagy sikerre, mely 
a karácsonyt írendőrzenekari hangver-
senyt kisérte, a vezetőség ugy natá-
rozoít, hogy a hangversenyt megis-
métli január 5-én délután tél ü órai 
kezdettel saját portáján a rendőrpa-
lota Ízlésesen földíszített tornatermé-
ben 

Külvárosi őrjeraf 

Móraváros is fele van panasszal 
El kell físnietm a nyitott utcai szennycsatornába!! 

Mi van a házhely osztással ? . 
(Szeged, december 31.) A' Ma-

gyar Kommunista Part nagyszöged! 
partbizottsága elhatározta, hogy új-
évtől kezdve még fokozottabban fog-
lalkozik majd a külvárosok lakossá-
gának panaszaival. A Kommunista 
Párt eddig is arra törekedett, hogy 
a város vezetősége minden 'alkalom-
mal 'a ' kiadott polgármesteri jelszó-
nak megfelelően, valóban »arccal a 

külváros feléit forduljon és az ed-
digi bajokat, nehézségeket igyekez-
zék orvosolni. Eddig i's napirenden 
tartottuk a külvárosok problémád, 
de ezentúl a Déhnagyarország hasáb-
jain még nagyobb teret akarunk 
szeflleln; a felvetődő bajoknak. Sor-
ravesszük a város külső részeinek leg-
égetőbb problémáit, hogy lapunkon 
keresztül mindezeket a nyilvánosság 
elé tárhassuk. 
• Elsőnek a móravárosiak helyzeté-

vel akarunk foglalkozni. Meglátogat-
tuk ezért, a Szél-utca 4. szám alatt 
Balogh Mihály elvtársát, hogy tá-
jékozódjunk tőle a móravároiMak pa-
naszairól. Bizony soktnntden tenni-
való lenne errefelé a jobb életlehe-
tőség megteremtéséig. Nagyrészük 
szinte már reménykedni sem mer túl-
ságosan, csak legalább valamivel 
jobb körülményeket szeretne a kül-
városokban is. j i 

— Nem kívánunk mi téljesitheíetlen 
dolgokat a várostól, -- mondja sze-
rényen Balogh elvtárs i mert 
tudjuk, hogy sok bajjal kell küzdeni-
a város vezetőségének is. Tudjuk, 

a neiysztuen icncr Kapni, uycu a w iu- j e j - r e f e ] é 
.néjiyek között meghallgathatják a | s^ret„énk, ha végre az egészségtelen 
itangversenj't azok ;s, akik a karaeso- ; nyiitott utcai csatornák miilél előbb 
uyi hangversenyen mar nem. Lídiák | megszűnnének és rendeznék a ki-
jegyhez jutok A hangverseny után a í o i ó k v|záájárok helyzetét. Az ut-
fiendőrzenekar jazz-együttese a l ia~ ,-íWa ,-e rítew** vá mt 
talság részére két óra hosszáig tartó 
, ánczenét szolgáltát. 

— Vadas Sára előadása a város-
háza nagytermében, yJanuár -j-cn, 
^Hárnap Szegedre érkezik a Magyar-
Szemet Művelődési Társaság es a 
Magyar Nők Demokratikus Szövet-
ségének Meghívására Vas Zoltánné 
Vadas Sára wépjóléfci miniszteri osz-
tálytanácsos. L>v,uián fél 5 órakor a 
városháza közgyívNési termében »A 
Szovjetunió szoctáitptóáitikája* címmel 
tart élőadást. Előadása után az 
MNDSz tartja meg karácsonyi- be-
számolóját és részletesen m ^ m o l 
nagyjelentőségű karácsonyi aktijá-
nak sikeréről. - Ugyanezen a inpcu 
délelőtt Vadas Sára Alsóközponton 
mond beszédet a • szülőotthonnak a 
Nőszövetség részére való átadása al-
kalmából. 

— Eljegyzés. Barna juhaim a és 
Mocsai Lajos jegyesek. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

Dobó Etelka és Szélpál Ottó rend. 
őr alhadnagy jegyesek. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

x Orvosi hír. Dr, Hunyady János 
mütősebészorvos rendelését a régi 
rendelőjében Kálvária-ut 46/b. alatt 
megkezdte. 

cákra is ráférne egy kis rendezés sok 
helyen, mert sokszor majd elmerü-
lünk a sárban a rossz kövek között. 

— A móravárosiak is leginkább a 
házhelyigénylések körüli huza-vona 
miatt panaszkodnak, — folytatja Ba-
logh elvtárs. A Szél-utca végén nteg 
is íenne Irozzá pedig a megfelelő üres 
telek, a pénzt is befizette rá a leg-
több család, mégsem fogtak még ed-
dig hozzá a házhelyek kiosztásához. 
Reméljük, hogy az MKP segítségé-
vel majd csak dűlőre viszik már ezt 
a dolgot is. 

•Beszélgetés közben hazaérkezett 
Balogh elvtárs sógora is Zombon 
János elvtárs, ald-a posta mű-
szaki osztályán teljesít szolgálatot 
Amint megtudja miről beszélgetünk, 
egyszeriben ő is bizalmasabban kezd 
szólni a móravárosiak panaszairól. 

— Különösen a tűzifa kérdése okoz. 
nagy gondot errefelé, — teszi hözzá 
a sógora által elmondottakhoz. Bi-
zony itt az emberek nagyrésze akkor" 
sejn tudna fát venni, ha volna. De-
kát most kapni' sem lehet. Most is 
együtt jöttem egy ismerősömmel és 
szomorúan panaszolta, hogy két be-
teg kisgyermeke van otthon és nem 
tud nekik meleg, szobát biztosítani'. 
Pedig hát még ezenkívül hármap 
meghúzódnak abban a kis szobában-; 

Baj, panasz tehát van elég. Mégis ; 
látszik rajtuk a reménykedés, ami-
kor elbúcsúzunk. Mondják is, hogy 
várják az MKP gyűléseit, mert ott. 
legalább elmondhatják panaszaikat és 
remélik, orvoslást is kapnak rái 

Sötét van már, mire kilépek tőlük. 
Az utcákon moshnár jobb valamivel 
a világítás. Nemrégen a város* meg-
javítatta a villanylámpákat a Kom-
munista Párt sürgetésére. Lábunk 
azonban gyakran megcsúszik a rossz 
kövezeten, amint továbbmegyünk, 
Lassan elhagyjuk a nagyváros pere-
miét,- amelynek dolgozói kitartó mun-
kával várják, hogy az <3 sorsukon 
is segítsenek már egyszer. » (—ős) 

Léleklátó csoda 
grafológus 

MINDENT MEGMOND. 
Távollevő személyekről is. 

Fogad: d.e. 1Q—12 ig és d.u. 2—6-ig 
ünnepnapokon isi 

Kolcsey-a. Í0„ I « j »e ! « f , 6. ajtó 

gaznak, a fagypont körüli terembe® 
báránybekecset ír elő a kollektív szer-
ződés, de egyetlen munkás se részesült 
ilyen jut tatásba*. 

A legszomorúbb látvány azonban 
az öltözőben fogad. A 130 'dolgozó .ré-
seéra 18 szekrény áll rendelkezésre, 
összetákolt padok 'és asztalok között, 
mosdó pedig egyáltalán nincs. Az egyik-
sarokban egy piszkos kis hardá jelké-
pezi a mosdás lehetőségét, de szap-
pant, se törülközőt nem ad az igazga-
tóság. Piszkos kézzel nem végezhet ík 
munkájukat ezek a munkásak, itt a 
tisztiorvos segítségére számítanák.-

A helyi vezetőség szerint munkale-
hetőségei: úgy tudnának teremteni, hs. 
még egy autót be. tudnának állítani. 
Gondoskodjék hát a vezetőség még egy 
autóról A munkásság mondhatni telje-
sen ingyen építette fel a Hangyának a 
szegedi üzemét, viszonzásul most a ve-
zetőség hozzon áldozatot a munkássá-
gért, új munkalehetőség teremtésével, 
ami nem is olyan nagy áldozat, mert a 
számítását bizton megtalálná, 
- A munkásság mindig meghozza » 

maga áldozatát, mint ahogy meghozta 
a Hangyának is. Az, hogy a mélyhűtő 
ilyen kapacitással tud dolgozni, az el-
sősorban Ökrös és Csápenszki üb. tagok 
érdeme. 

Most tehát a vezetőségen a sor,-
hogy cselekedjék. Elsősorban ne térjen, 
'el a kollektív szerződésben vállalt kö-
telezettségétől. legyen cipő, bárányba-
kecs, tiszta mosdóhelyiség meíegvizzel 
és szappannal s vegye ezt utolsó figyel-
meztetésnek is, mert a munksság türel-
me fogytán van. 

Érdekes epizódként kívánkozik még 
ide esetünk az .igazgató úr"-ral; aki 
látogatásunk alkalmával a munkásság" 
előtt arrogáns hangon felelősségre v'ont, 
meyt a munkásságtól és nem tőle ér-
deklődtünk az üzemi állapotok felől. 

Itt üzenem az igazgató úrnak, nem 
vagyunk mi kíváncsiak arra, hogy & 
mit akar mondani, minket csak az ér-
dekel, hagy a dolgozó mindazt meg-
kapja, amit a népi demokrácia számára 
biztosít. Ezért pedig keményen hárco--
lünk majd — a győzelemig. 

Varira Pál 

Ü Z E / A I Ő R J Á R A T 
130 dolgozónak egy mosdótól 

Tűrhetetlenül antiszociális viszonyok a Hangya szegedi mélyhűtő 
tizeméhen 

(Szeged, december 30.) Felkerestük 
a Hangya mélyhűtő telepét, hogy meg-
kérdezzük az ott dolgozóktól, mit lett 
a Hangya a munkásság szociális hely-
zetének megjavítására. 

A felszabadulás után az üzem há-
borús események folytán használhatat-
'teuttá vált s a munkások hősi erőfeszí-
tése.^ köszönhető, hogy Veszelka Jó-
zsef ev-rtárs íőgépész tervraézai alapján 
ismét üzemképes* állapotba került. Ve-
szeika és i>ohászka Imre példaadására 
éjt-nappallá tfe,-0 dolgoztak a munká-
sok, hagy isme- megindulhasson az 
üzem, de m alpes napsütést nyugaton 
élvező vezetőség hazatértekor egy 
szimpla „köszönöm"-mel űzette ki erő-
feszítésüket. Igy noha a. m-mkalehefő-
séget a munkások teremtették meg, az 
igazgatóság mégis azzal foglakozik, 
hogy az üzem 135 munkáslétszámát rö-
videsen csökkentse, bár az üzemi bi-
zottság tervet dolgozott ki- a munkaidő 
megrövidítésére, hogy • ezzel- minden 

Uj tanfolyamok kezdődnek dr. 
| Rosenbergtfé Grünwald Klára gyoi's-
' Ivó- és gépiróískolájában, 1 )ózsa 
György-utca 2. 

—s Ugyvcdi hir. Dr. Csordás Ist-
ván ügyvédi irodáját Kálvária-utca 
21 ,/b. szám . ala í t inegnyitoíta. 

— Asztalosok! Fontos adóügyben 
január 2-án gyűlés délután 5 arakor. 
Rendes szakosztályi!lés január 9-én, 
Pontos megjelenést' kér nz Elnök. 

— Divatcsarnok újévre fekete női 
télikabát perzsa gallérral löO.— fo-
rint, férfi fekete télikabát 500. - fo-
rint. Klauzál-tér 2. 

munkást foglalkoztathassanak. Azonkí-
vül követelik, teremtsen- az igazgató-
ság új munkalehetőseget, hiszen a hű-
tőházi munkának most van szezonja. 

Meglátogattuk a kopasztótermet, ahol 
50 nő dolgozik lyukas cipőben, rongyos 
ruhában a jéghideg teremben. A kol-
lektív szerződés ugyan előírja, hogy az 
üzemnek kell gondoskodnia cipőről és 
gumikötényről, de a Hangya igazgató-
ság nemhogy nem teljesíti a szerződés-
ben vállaltakat, \le a munkásságot ez-
iránybam meg sem hallgatja. Ezek az 
asszonyok egy-egy lyuk 
után 20 fillért 
óránkint 5-r-6 
ni, ami héti 37—38 forintot jelent. Ez ! 
a jövedelem meleg ruhára és cipőre • , 
sem elég, hol van még a megélhetés? ; kerti vagy gazdasaga magvakat Szer-

A hütőtermekbén ragyogó a tiszta-! zőtlésben biztosított árak mellett ter-
séig, de fagyos a munkakedv. Elpana- i j1Telni kivarrnak, igényeltet terület-

Magfermelési 
szerződések 

A Délmagyarországi Magterinclők, 
"kopasz! ásaGyümölcs- . és Zöldségkertészek 

t kapnak, ba jól megy, • Szövetkezete, Szeged, Oroszlán-utca 
tyúkot tudnak leüsztíta-14. S / felhívja tagjait és azon gaz-

dadlvodokaí, akik 1947. övben, konyha-

SZEGED-CSONGRÁDI T A K A R É K P É N Z T Á R ^ 

szólják az elvtársak, hogy míg Szente-1 
éen hasonló munkáért 1.05 forintot• fi-
zet az igazgatóság, ők 77 fillérért dol-

nteff s meüefct a Szövetkezetnél 
mielőbb jelentsék be. 

A l a p í t á s i é v : 1845 S Z E G E D Alapítási év: 1845 

K ö l c s ö n ö k e t a gazdasági élet számára méltányos feltételekkei 
állandóan folyósít. 

A legelőnyösebb k a m a t t é t e l e k me l l e t t e l f o g a d takarék- és 
folyószámlabetéteket. 

Lebonyo l í t bel- és külföldi átutalásokat, értékpapírok vételét és 
eladását és minden egyéb bank- és takarékpénztári 
ügyleteket. 

Méltányos dijakért páncélrekeszek (Safe) bérelhetők. 

AZ ÚJJÁÉPÍTÉSHEZ DEMOKRA-

TIKUS IRÁNYÍTÁS MELLETT, ENGEDÉ-

LYEZETT ÁRON, RÉGI MINŐSÉGI 

ÁRUVAL JÁRUL HOZZÁ A 


