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(Folytatás az 1. oldalról.); 

De akármilyen nagy lármát csap-
nak is egyesek a ikék cédulák? kö-
rül, a ikÓK cédulákkal űzött vissza-
élésekkel sok mindent lehet magya-
rázni próbálni, egyet azonban nem 
lehet• Miért e s e t t v i s s z a bizo-
nyos pártokra leadott szavazatok 
szánva 7 Ha az e g y i k p á r t szava-
zóinak száma szinte egyenletesen és 
•országszerte nő, akkor ezt a > kék 
cédulak?-kat éppoly "kevéssé lehet 
megmagyarázni, inint a m á s i k p á r t 
szavazóinak egyenletes csökkenését 
10 választókerületből 15-l)en. 

Ugyanez a helyzet Szegeden is. 
Itt 2463-an szavaztak névjegyzékKki-
vonalta]. Ha ezeknek a fele nem is 
lett volna vájpsztási megbízott, aki 
nem szavazhatott körzetében, akkor 
is 1200-zal több az 1945-ös ered-
ménynél a kommunista szavazatok 
száma. Sem a Magyar Kommunista 
Párt előretörését, sem a Szociáldemo-
krata Párt kudarcát nem lehet még 
Szegeden sem választási visszaélé-
sekkel magyarázni. 

A Szegedi Népszava erőlködései 
tehát nem nyugszanak reális alapon 
és eg;ért nyugodt lelkiismerettel visz-
szautasitjnk gyanusitgatásait. 

Szomorú azonban az, hogy ezekben 
a kérdéseiben az elmúlt belekben 
megteremtődött a reakció és a szo-
ciáldemokrácia egységfrontja. Akár 
szándékosan, akár szándék, nélkül, de 
ez megtörtént. Egyesektől ez a szán-
dék sem állott távol Azok is, akik 
nem igy gondolták a dolgot, állás-
foglalásukkal a reakció malmára haj-
tották a vizot és felbátorították Őket. 
Nem vezethet jóra ez a testvérharc. 
Mi hinni szeretnénk annak, amit Sza-
kasits Árpiid mond: a vöröskalapá-
csos ember csak jobbra üt! Ahhoz, 
hogy ez meggyőződésünkké váljék, 
szükség van azonban arra, hogy telte-
ket lássunk. Nem mi idéztük elő a 
testvérbarcot, mi felajánlottuk a vá-
lasztási szöveiséget paritásos alapon. 
A Szociáldemokrata Párt nem fogadia 
e[ ezt a javaslatot, mert milliós sza-
vazatokra, fölényes többségre' számí-
tott. Legyen testvérpártunkban apy-
nyi önkritika és higgadtság, hogy bal-
sikere -miatt a hibát ne másban ke-
resse. \ 

A munkásosztály és az ország ér-
deke azt kívánja, hogy a Nemzeti 
Függetlenségi Front partjai továbbra 
is .szorosan együttműködve minden 
erőt összpontosítsanak a hároméves 
terv megvalósítására ós az erőfeszí-
téseiket gátló reakció ellen. Ezért 
utasítsuk vissza egyöntetűen a re-
akció teslvérliarcoi szitó mesterke-
déseit jelentsük ki feléjük pgy-
banggal Hátrább az agarakkal! Há-
rommillió magyar ember visszhangja 
fog válaszolni ós még lölib áll mel-
lénk, hogy egy nagyszerű lendülettel 
felépítsük á dolgozók Magyarországát. 

A buzafeketézők kedden 

uzsorabiróság elé kerülnek 

Az elmúlt j>6t végén leplezte (c 
a gazdasági rendőrség Balássy László 
hevesi földlártokos buzaspekulációját 
ós átadta bűntársaival együtt az uzso-
raügyészségnek. A vádirat elkészült 
ellenük ,és kedden már tárgyalják 
a ,2G buzaárdrügitó bűnügyét. 

Balássy kihallgatásakor lxiismerő 
vallomást tett, de az ügyészségen is 
azzal védekezett, hogy »ujgazdák? ré-
szérc vásárolt. Az űjgdzdák! kiléte 
után a gazdasági rendőrség Heves-
ben tovább nyomod. i 

— , Csoda paradicsom, u j gyü-
mölcs- és szőlőfajták.,a Duna—Ti-
sza-közének madárvi lágig ujrend-
szerü permetezőgépek s rendkívül 
magas teljesítményű öntözőberen-
dezések, az Alföld baromfivilága 
kerül bemutatásra lAlföldi kiállí-
tás? keretében szeptember 11—Ifi-
ig Kecskemét városában. Vasuü 
menet jegy kedvezmény, kü lön vona-
tok szállítják az érdeklődőket a ki-
állításra. Az Alföld különleges éte-
leiről és italairól olcsón gondosko-
dott a rendezőség. E kiállításra 
mindenki t elvár a Duna—Tisza-
közi Földmüveiésügyi Tanács. 

100 mandátumot kap az MKP 
Kihirdették a választás végeredményét 

Az országos választási végered-
ményt pénteken este az uj város-
háza központi választóbizottságának 
helyiségében dr. Herczeg István lic-
iyejtes elnök hirdette ki. / 

Ezek alapján a mandátumok száma 
egyes pártok szerint a következő: 

MKP 100, FKGP f>8, SzDP 67, NPP 
36, Keresztény Női Tábor F Demo-
krata Néppárt 60, Magyar Független-
ségi Párt 49, Radikális Párt ti, Füg-
getlen Magyar Demokrata Párt 18, 
Polgári Demokrata Párl 3. Az összes 
mandátumok száma .411. 

Jól dolgozik az üzemi bizottság 

Csecsemő és napközi otthont avatott 
a gyufagyár 

Pénteken délután a Magyar Általá-
nos Gyufaipari Rt szegedi gyártele-
pén a gyári napközi otthon és böl-
csőde. niegnyitóünnepségét tartotta. 
A megnyitóünnepségen felszólalt 
Arfvedson vezérigazgató, dr. Viola 
György tiszlf főorvos, Kiss Károly, 
vegyipari munkások szegedi csoport-
jának titkára, Farkas István elvtárs, 
a Kommunista Párt képviselője, Er-
dősné, az MNDSz kiküldöttje, Nagy 
Béla. a budafoki köizponti üzemi bi-
zottság elnöke, Nagy Autal, a kecs'ke-
vnéti gyufagyár üzemi bizottsági el-
nöke és Gyólni Károly, a szakma-
közi bizottság elnöke. Farkas István 
elvtárs bőszedében kifejtette, bogv 
a gyufagyári csecsemő- és napközi 
otthon felavatása egyik állomása a 

dolgozók szociális 
folytatott harcnak. 

f e lemelkedéséért 

Az ünnepség utálj végigsétáltunk 
a csecsemő- és napközi otthon helyi-
ségeiben. Modern, meleg és hideg 
vízzel "ellátott zuhanyozó, játékokkal 
fclszeáelt nappali és hófeher ágyacs-
kákkaí berendezed hálóhelyiség ál' 
a dolgozók gyermekcinek rendelkezé-
sére. 

Ábrahám Béla elvtárs, a gyufagyár 
üzemi bizottsági elnöke elmondja, 
hogy a csecsemő- és napközi otthon 
létesítésének tervét az MKP üzemi 
párl szervezete vetette fel. A csecse-
mő- és napközi (otthonban 42 gyer-
mek talál otthonra. A gyermekek bő 
séges reggelit, tízórait, ebédet és 
uzsonnát kapnak. Az otthon megnyi-
tását augusztus elsejére tervezték, 
amelyet azonban a parallzisjárvány 
miatt kellett szeptemberre elhalasz-
taniok. 

M E Z O G B Z D B S B G 
Miért késik az Ínséges 

vetőmag kiosztása? 

A Gazdasági Főtanács ezideig 
háromezer vágón velőmagot sza-* 
vazott meg az ínséges vidékek ré-
szére. A gabonát a begyűjtött köz-
ellátási készletből adják ki. A tisz-
tításról és csávázásról gondösko* 
dik, de a velőmag kiosztására ed-
dig nem történtek meg £ szükséges 
intézkedések. Még mindig j iem ke-
rü l i a gabona tisztítás és csává-
zás, alá s igy félő. hogy mire a 
rászorult gazdákhoz jut., ismét ki-
szorulnak az időből. Ebben a hó-
napban má r számithatunk az eső-
zések megindulásával, a gabona* 
vetésnek tehát nem lenne akadá-
lya. Ezért követeljük: 

az illetékes szervek intézke<T-
jjenck a legsürgősebben, hogy 
a velöinag még ebben a ' hó-
napban a gazdákhoz kerü l jön ! 
Az aszályos vidékek számára le-

hetővé kell tenni, hogy a gazdák 
más lerményérl kaphassák 
eseréhe a gahonavelőmagol. 

Sürgősen ki kclfyhozni olyan ren-
delkezést, amely megengedi, hogy 
a gazdák kukoricáért, napraforgó-

A közönség fizet! P E T U R 
Kívánsága teljesül! . 
Mit énekeljen I L ^ A 

vasáVnaptól a BELVÁROSIBAN 
minden előadáson? — Szebbnél-
szebb opcreltegyveleg és a leg-
újabb és legszebb magyarnóták! 

1. 

Kívánságait írja ide, vágja ki, 
adja le a Belvárosi Mozi péi>*tá-
rában. 

ért, árpáért és kölesért cserélhesse-
nek buza és rozsvelőmagot, ter-
mészetesen megfelelő arányban'. 

Olyan helyeken pedig, ahol ál 
talános volt az aszálykár, 

az ujgazdák számára"egy évre 
kölcsönözni kell a velőniagol 
s a jövő ú jkor termeszeiben 
fizessék vissza a gabona velő-

magot. 

Hoqyan keli v isszafizetni 
a z 1946—47. évi vetőmag, 

kö csönt ? 

Szabályozták az 19.16 őszén és 
-17. tavaszán kiosztott ínséges vető-
magkölcsön visszafizetését. Azok a 
gazdák, akiknek terméseredménye 
kai) hoídánkint négy mázsánál ke-
vesebb, kölcsön vetőmag tartozása 
kat október l-ig készpénzben fi-
zethetik meg. A búzánál mázsán* 
kint 60 forintos, rozsnál 54 forin 
los, árpánál és zabnál 50 forinlos 
beszolgáltatás! árat kell számításba 
venni. A kölcsönön kivül havi 1 
százalékos kamatot kell fizetni. 

Azok a gazdálkodók, akiknek a 
terméseredménye kát. holdankint 
4 mázsánál nagyobb,"velőmaglarlo-
zásukat természetben kötelesek 
megfizetni. Ha tartozásukat októ-
ber l-ig rendezik, 25 százalékos 
kedvezményt kapnak. 

Az érdekelt gazdák termésered-
ményéi a községi elöl járóság által 
alakított bizottság állapítja meg a 
gazdálkodók cséplés! eredmény 
lapjából. Ez a bizottság a községi 
elöl járóság küldött jén kivül az 
UFOSz és a FEKOSz. a Paraszt-
szövetség helyi csoportjának ki-
küldöttjeiből áll. 

üveget, porcellánt, 
zománcedényt és háztartási cikkeket 

Csáha Gyulánál, 
Károlyi utca 3. 

4 OLCSÓBBLETTASERTÉSHUS! • 
1 kg. sertéshús 13.— forint 1 kg. fejláb S.— forint 

TÁLAS és ZALKA hentesáru üzlelében, Széchenyi-lér 9. szám alatt 
Telefon 5.92. Ipartelep 7-34. 

A Délmagyarország 
hadiiogolyhiradója 

Debrecenbe ujabb hadifocolyvonaí 
indult Máramarossziget felől, amely-
nek érkezése 6-án estére -várható. 

Városi 

temetkezési vá lalat alakul 

Az MKP javaslatára 1947 augusz-

tus 19-én a törvényhatósági bizott-

ság ugy határozott, hogy a város 

temetkezési vállalatot szervez. Erre 

az elhatározásra a város azért jutott, 

hogy az uj intézmény az árszabályozó 

szerepét töltse be. A törvényhatóság, 

határozatát ugy a heíügynűniszt|cr, 

mint az iparügyi, és pénzügyminiszter 

jóváhagyta. Hamarosan elkészül a 

szabályrendelet és a város életrehivja 

Orem nézni 
LIEBMANN szemüvegen. Fotókópia, 

Fényképnagyitás. — Kelemen 12. 

Szeptember 6*án és 7-én at\ Va,s-
utas-stadionban tartják az 1947. évi 
férfi és női váltóbajnokságot, valamin! 
a női ügyességi csapatbajnokságot. 
Szombaton délután 4. vasárnap-pedig 
délelőtt 9 órakor kezdődik a verseny-
Az ifjúsági váltóbajnokság Gyulán lesz 
megtartva, amelyen a Vasutas-ifi atlé-
ták teljes létszámban vesznek részt-
Indulás vasárnap reggel a 4 órakor 
induló vonallal. 

x A szegedi állami" zenekonzer-
valóriuinban a felvételi vizsgálatok 
szeptember 9., 10., 11. és 12-én dél-
előtt 9—12-ig és délután 4—6-ig tar-
tatnak meg. A városi zeneiskola 
volt növendékei is felvételi vizsgát 
tartoznak tenni. Felvételi vizsga-
díj 10 forint. A tandí j összege a 
zeneiskolai tagozaton a középisko-
lai , az akadémiai tagozaton a fő-
iskolai progresszív landi jnak feleJ 
meg.. Beiratkozni a következő fnn-
szakdkra lehel: zongora,, hegedű, 
gordonka, magánének, zeneszerzés, 
karnagyképző, zeneelmélet, orgona, 
hár fa , gordön , ütőhangszerek ezen-
kívül az összes fa- és rézfúvó hang-
szerekre* Kezdőn ovemlékck flégy 
és fél—-ötéves körtől 1(1 "W^s korig 
a zenei előképzöbe (zenei óvodá-
ba) kerülnek. Beiratkozás csak fel-
vételi vizsga alapján lehetséges. Bö ^ 
vebb felvilágosítást készséggel nyuj l 
az igazgatóság. 

é* 
SZÉCHENYI 

FILMSZÍNHÁZ 
S Z E G E D 
TELEFON 490 

MA PREMIER'. 

DEAN^A DERBIN 

uj amerikiai MOPEX filmje. 

Csak neked 
dalolok 

Sziporkázó, szellemes, zienés 
vígjáték. ~ 

Többi szereplők: 

FRANCIIET, TONE, 

AKIM TAMIROFF. 

Azonkívül: HÍRADÓK. 

Előadások: fél 5,'fél 7 és lét 9-korj 

ma és holnap este 8 órakor 
a Rendőrpalota udvarán 

szabadtéri művész estje 


