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II kamarakerületi értekezlet
tanulságai
,

A Kereskedelmi és Iparkamara vasárnapi kerületei kamarai értekezlete
Kedd, április 29.
Csak ötmázsás tételekben számlázzájka Iá', mert ugy drágább igen tanulságos veit. Szembetűnően
Nemzeti Szinház: Szünet.
jelentkeztek az éi-dekcllen tétek. A
(Szeged, április 28) A tüzelőfávaí zett, nagykereskedők is adhatnak el KOKSz budapesti képviselői majdnem
Széchenyi Filmszínház: 4,. 6, 8-kor:
Tito népe. 1946 május 1. Két sláger minden ugy történt, ahogy "azt előre fát a fogyasztónak kis -télelekben. A kivétel nélküf a nagytőke érdekei!
egy műsorban.
láttuk. A "tél elmúlt és Szegednek rendelkezés azonban ugv szól, hogy képviselték, inig a KISOSz és TÉKOSa
Belvárosi Mozi: 4, 6, 8 órakor: van tüzeiőfája, ha nem is tulbusége- öt mázsáig a kiskereskedői árat le- küldöttei szerény kísérleteket tudlak
Rio Rilta.
sen, de van fa. A nagykereskedők het számlázni, mig öt mázsán tul a csak lenni érdekeik védelmében.
Korzó Mozi: 4, 6, 8 órakor: Talpig a téli famizéria idején" azt hangoz- nagykereskedői árakat keU számlázni.
Az elhangzott felszólalásokat két
úriember.
tatták, ha a kormányzat engedélyezné A spekuláció természetesen rögtön részre csoportosíthatjuk, a KOKSa
számukra kistételekben az eladást, dolgozni kezdett, lát lehet kapni a urai a IŐKÓI védelmezték, a nemzet!
Muzeum- Zárva.
ugy el tudnák látni a várost. A nagy- nagykereskedőknél, de csak ötmázsás érdekek figyelembevétele nélkül. A
Somogyi könyvtár: Nyitva 9-től 7-ig. kereskedők szerint Szegednek azért tételekben. Eladnak egyszerre akár szövetkezeti kérdés tárgyalásánál ütEgyetemi könyvtár: Nyitva 8-tól 7-ig nem volt fája, mert a kiskereskedők 40 mázsát is, de ötmázsás lételekben között ki legmarkánsabbul a két csoállítják ki a számlát és a kiskerestőkeszegények és nem' tudják a fátkedői árakat számítják. Felhívjuk a portulás közti nézetei [entét. Mig a
lyOKSz szónoka valamennyi szövetátvenni.
Szolgálatos gyógyszertárak:
gazdasági és az adóhivatal figyelmét kezetet át szövetkezetnek minősítette
Borbély József örök. b. Ugry I.:
és a legélesebben szembefordulva táA kormányzat engedélye mégérke- az újfajta faspekulációra.
Tisza Lajos-körut 20; Leskó Vilmos:
madta a kisemberek érdekvédelmi
Újszeged, Vedres-utca 1; Nagy örök.
szervezeteit, addig a KISOSz éa
k. dr. Hangay: Boldogasszony-sugárut
TÉKOSz képviselői kivélel nélküi a
31: Zakar S örök. K. Máthé Mihály:
kereskedői érdekek szem előtt tarValéria-tér I ; Selmeczi Béla: Somotásával a nemzeti érdekeket is figyegyj.telep. IX. utca 489.
lembe vették. Ezért volt helyes állásfoglalásuk, mikor hangsúlyozták, hogy
Népbirósáj;f iiapirend: Kedd: Koza szövetkezetiek ellenőrzése alkalmáma-tanács: !) -kor: Czékus Andorné.
val kellő ügyeimet fordítsanak arra,
Az
Egyetemi
Ifjúsági
Szövetség
népi
délutánSzerda: Kíss-tanács: fél 9 órakor:
hogy csak tagok vásárolhassanak a
Nagy Sándor, 11 órakor: Ruppáner jának rendkívüli sikere az egyelem aulájában
szövetkezetékben.
Ottó. Félegyházi-tanács: 9 órakor:;
A KOKSz urai csak üzleti sérelme(Szeged, április 28.) örömmel ták a szomszédos népek: oroszok,
Kocsis Ferenc. Péntek: Kozma-tanács:
9 órakor:: dr. Török István, 9 óra-mondhatjuk, hogy a népi kultura jugoszlávok, románok népdalaival, ket sorakoztattakfel,szociális proFodor Ibolya és hat társa. Szombat: végre Szegeden is kezd ugylátszik valamint Kiss Ernő ügycsen elő- blémákat csak messziről érintettek.
nyugellátásról
Kiss-tanács: fél 9 órakor: Molnár Já- "szalonképessé* válni. A közel- adott kanásztáncával. Szabó Pál Mikor a kereskedői
volt szói, élesen szembehelyezkedtek
nos, 10 órakor: Nemes József, 11
népi
kollégista
Kálmány
Lajos
szÖmúltban ugyanis a szabadművelőa meglevő szervezetekkel, mert a
órakor: Balogh Sándor.
dési felügyelőség, a Tisza-szállóban, regi gyűjtéséből mondott cl egy KOKSz nagytőkés urai külön üzlete!
-ooo~
vasárnap pedig a Szegidi Egye- balladát, Nagy Sándor ugyancsak szeretnének kötni. Az iparrevizió kér— Időjárás jelentés. Élénkebb dél- temi Ifjúsági Szövetség (SzEISz) a népi kollégista pedig egyik remek- dése felelt is csak elsiklottak, holotf
nyugatig nyugati szél, felhőátvonu- központi egyetem aulájában ren- besikerült novelláját olvasta fel ugy gazdasági, mint politikai szemnagy sikerrel Az előadás beveze- pontból igen sok kívánnivalót hagy
lások, több helyen, főleg, az ország északi felében záporeső, zi- dezett gazdag, változatos müsoru téseként Fehér Zsuzsa bölcsész- maga után a Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara működése. A bajai kerüvatar.' A hőmérséklet kissé csök- népi délutánt. A nagyszámú érdek- hallgató József Attila-verseket sza- letben
több olyan kereskedő, akit bílődő
közönség
valósággal
zsúfolávalt művészi átérzéssel, Székely
ken.
sig fnegtöltötte az aulát, sőt még Lajos pedig, a Móricz Zsigmond rósági ítélet tiltott eí áz ipar gyakor'— A város kisgynlése ma, ked-a folyosón is álltak kíváncsisko- népi kollégium igazgatója a népi lásától, az iparrevizió folytán nyitotta
den délelőtt 10 órakor ül össze a dók. Meg teli állapítanunk, hogy kultura jelentőségéről szólt és arra ismét ki üzletét. Egyetlen nagykeressem vonták meg az engedélyt,
városháza kisgyülési
termében. a közönség részéről szinte még a küzdelmes társadalmi helyzet- kedőtől
pedig nagyrésze múltbeli politikai er• Szerdán délelőtt 10 órakor a vá- sohasem tapasztaltuk ilyen átélé- re mutatott rá, amelyben az Uri demei jutalmazásául kapta engedéros törvényhatósági bizottságának sét előadásnak, mint ezen a népi elnyomás közepette is magyarsá- lyét, ilyen irányban az iparrevizió
közgyűlésére kerül sor.
délutánon. Kőműves Kelemen-bal- gunknak ezek az értékei mégszü- nem mutatott alapos munkát.
A Kereskedelmi és Iparkamara au— Jótékonycélu dohányárusftás. ladájának újszerű feldolgozásban lettek. A mindvégig nagy tetszést
tonómiáját visszanyerte és négy oszkiváltó
népi
délután
végén
szűnni
előadott
jeleneteit
könnyekig
meg.A dohánykisárusok május elsején,
tályba tagozódik. A kamarának külön
a népünnepélyen árusítani fo<mak, halódva nézték végig és a megha- nem akaró taps csattant fel, ami-kis- és nagykereskedői tagozata lesz.
kor
a
szegedi
népdalkultura
megkérik a fogyasztóközönséget, hogy tott arcok csak "a »Szép Ilonái
A vezetőségben a kiskereskedők 28,
Főiskolai a nagykereskedők 12 taggal szerepelminél többet vásároljanak, mert az gyermekien kedves néprománcán teremtésében élenjáró
árusításból eredő haszonból a sze- derültek fel. Megrázó volt Biró 'Kamarakórus adott elő néhány nek, arái egyáltalán nein mondható
gény-sorsit hadirokkant dohányáru- Máté tanonc-énekes balladája is. I népdalfeldolgozást dr. Szeghy End- arányosnak." Az Anyag- és Arhivatala kiskereskedői 'társadalomnak
sokat segélyezik.
Kitűnően illeszkedtek a műsorba • re kiváló betanításában és vezény- ban
nincs képviselete, az értekezleten
' lésével.
a
Móricz
Zsigmond
népi
kollégis— Meghívó. M. Halsted angol taazonban elsikkadt annak a lehetőségnárnak a kultuszminisztérium és a
nek a türgyalásaj hogyan lehetne a
sérelmet orvosolni.
British Council megbízása folytán
A kamarakerületi értekezlet szema szegedi tudományegyetem venlélője szomorúan távozott, mert azt
dégelőadójának »Az angol vidék
a tanulságot szűrte le, hogy csak a
és élete* cimmel magyar nyelven
KISOSz és a TÉKOSz képviselői vetis tolmácsolt vetitettképes előadó— Készül a gyermékstrand. Tavaly
ték védelmükbe a kisembereket és ez—
Szidta
a
demokráciát,
hathósora április 30-án, szeraán délután nyáron óriási jelentőséggel birt a város napi börtönt kapott. Kurunczi Má- zel a nemzet érdekeit is képviseltek.
fél 5 órakor Dugonics-tér 13. sz.gyermekstrandja. Az apróságok nya- tyás cipészsegéd 1946 őszén haza- Aggodalommal nézünk a kamarai váalatt, a szegedi Tudományegyetem raltatását a város az idén is lehetővé felé
lasztások elé, a bajai "iparrevizió*
menet betért egy kocsmába és
kívánja tenni és már is megindultak
aulájában.
a szegedi kamarai napok nem adaz előkészítő munkálatok, hogy mire s néhány deci bor fogyasztása után nak megnyugtató képet a jövőre nézve
x 20 százalék árcsökkenés. A 45 kimelegszik a gyermekek nyaral tatá- az utcán a demokráciát becsmé- és féltjük a kiskereskedői társadalrelte. A hétfői főtárgyaláson ittas- mat, hogy érdekeiket nem fogják
éves Sandberg-cég őrömmel érte- sát meglehessen kozdeni.
siti vevőit, hogy amerikai vattát az
x Az Ujszegedi Vigadó lerraszán ságával védekezett. Minthogy meg- tudni olyan mértékben megvédeni,
eddigi árnál 20o/0-kaÍ olcsóbban ebédeljen május 1-én. Leves, sült, állapítást nyert, hogy saját lábán ahogy az nemzeti szempontból szükséért haza, tehát nem volt olyan it- ges volna.
adja. Divatos napszemüvegek nagy köret, saláta, kenyér 4 forint.

NAPIREND

Szalonképessé vált
a népi kultura Szegeden

M á j u s 1. l e g y é b e n e l ő r e ,

kíméletlen harcra a reakció ellen!

tas, mint ahogy állította, a népbix A sirgondozásokat a szentegy- róság JUss-tanácsa jogerősen hatlet megkezdte. Befizetések a szent- havi börtönbüntetésre Ítélte.
Híres szegedi halkiilönlegességek
egylet pénztáránál (Margit-utca 20x Könyvet veszek és eladok.
I.) eszközlendők.
Kis
Jöjjön böngészni a Grünwald-féle
könyv-, papirkereskedésbe, DóDélben menürendszer
— Közgyűlést tartanak a délvizsa Gyögy-utca 2.
déki újságírók. .V Magyar Ujságirók Országos Szövetségének délFriss tavaszi sört in rnek
kerülete, amelyhez Szeged köz—
Kisorsolták
a
képzőművészeti
ponttal a Duna-Tisza-köze, Pest
vármegye a budapesti peremváro- kiállítás képeit. A »Siess, adj, sesok kivételével, Csongrád, Csanád. gíts!* képzőművészeti kiállítás alfestményeket
Torontál és Békés vármegye, va- kalmával kisorsojt
festőművésznél
BIZTOS H u l ú l
•lamíni Szolnok vármegye déli ré- Erdélyi. Mihály
a poloskáknak
sze, a debreceni kerülethez tar- (Oroszlán-utca 4., IV. em.) lehet
FRANKLtozó Szolnok város kivételével, tar- átvenni. Az alábbi kisorsolt szátéie Poloska-halál
tozik, május 4-én, vasárnap dél- mok egy-egy műtárgyat nyertek:
Nemcsak a poioskát, hanem
előtt 11 órakor tartja évi rendes 1550, 1332, 3233, 4858, 4560, 1135,
peté i Is biztosan elpusztítja.
1 d e c i 4 forint
tisztújító közgyűlését a szegedi Uj- 1223, 820, 278, 1391, 1171, 365, 4577,
FRANKL
gyógyszertár
ságirootthonban (Balthyány-u. 4.). 1776, 1241.
Szent Oyorgy-tér
A közgyűlést megelőzően 10 óra- — MATEOSz fuvarfelvétel Baj
A p o l l ó illatszertár
csy Zsilinsxki-u. 13. Telefon:8-28,
kor a választmány tart ülést.
választékban.
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a Kis

Hungáriában

a Kis

Hungáriában

— Hangszórók alkalmazása nyilvános helyeken. A rendőrkapitányság „figyelmezteti az érdekelteket*
hogy nyilvános helyeken, vagy
ilyen helyekre kihallatszó módon
hangos reklámkészülékeket, hangszórókat (gramofon, rádió v stb.)
elhelyezni, alkalmazni, működtetni rendőrhatósági engedély nélkü'
tilos és büntetendő kihágás s az
engedélynélküli hangszóró elkobzás alá esik.
Jo hangulat

Jöjjön ma este

a Kis

Hungáriába

Részletre

is

adok:

Hálószobát, kombinál tszobáh
vagy
bármilyen bútorberendezést, javításokat is. Kabnszl müasztalos Kossuth
Lajos-sugárut 5. szám.
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Szenesl

Fizess elő
A HÁROMÉVES TERV!
a Défmagyarországra

Irodagép Vállalat, Széchenyi-tér 7 H a t a d ó nepek soraba emen harankat
Telefon 6—41.

