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Péntek

9 termelés emelkedésével párhuzamosan emelkedjék a bér

P i e i H e r Mveínefe
n i n c s helye a váró? h á z á n
Szegen város törvényhatósági Rákosi elvtárs a* üzemi normáikról, a hadifoglyok hazaférésérő! és a jobboldali
bizottságának tegnapi közgyűlése
ssociáldemokratáfcról bőszéit Csepelen a WM munkásai előtt
jelentős
határozatot
liozott:
megszünteti a Pfeiffer-pártba
A csepeli WM-gyár traktor- ménye sjeigjjt a gazdaság hely-d kedhet megfelelő mértékben
belépett törvényhatósági bizott— Tudok róla — folytatta1
megszilárdulásában. A a dolgozók
sági tagok tagságát. Szeged csat- műhelyében több mint tízezer zet
életszínvonala. —, hogy egyes gyárakban agilakozott azzal, hogv elbocsátja munkás előtt beszélt szerdán munkás most m á r elmond- j Ezen próbál változtatni az! uj tálnak a normák kidolgozása
azokat • városi alkalmazottakat délután Rákosi Mátyás. Elöl- hatja, hogy övé az ország, ! kollektív szerződés és az u jellen. Azt remélik, hogy h a
is, akik beléptek Pfeiffer haza- járóban bejelentette, hogy a magának termel. Ebből vi-1
norma.
néhány hétig 90—95 százalék
fi ruló pártjába.
Szovjetunió kormányával foly szont az következnék, hogy! — Olyan normákról aka- alatt dolgoznak, akkor majd
A határozat jogos és minden nak a tárgyalások és ez év
demokratikus felfogású szegedi- végéig a hadifoglyokat az a munkásnak másként kell vi-1 runk gondoskodni — mon- ismét meglazítják a normál.
szonylanja a termeléshez is.-| dotta Rákosi —, amelyeknél Természetesen erről szó sincs
nek helyeselnie kell. A Pfeifferpártot az Országos Nemzeti Bi- utolsó emberig hazahozzák. A A munkabérek azonban lé-] a termelés emelésével pár- Az ui normák nemcsak a
zottság javaslatára választási gazdasági helyzet ismerteté- nyegesen gyorsabban emel- huzamosan emelkedjék a bér munkásokra, hanem az egész
csalásai miatt a kormány felosz- sénél Rákosi kiemelte, hogy a kedtek, mint a termelés. E j is. Az uj normákat megvizs- demokrácia számára is előlatta, <fe azóta is annyi olyan jó vetéseredmények mellett a miatt nem olcsóbbodhat az; gáljuk és ahol hiba van, otl nyösek lesznek és elősegítik
tény halmozódott fel, amely a bányászok nagyszerű teljesít- iparcikkek kára, nem emel-i
ki is javítjuk.
a termelés emelését.
Ffciffer újfasiszta pártjának demokráiiaellenességét. sőt- hazaRákosi Mátyás ezután a
árulását bizonyítja, hogy vétkes
gyári és üzemi szervezésről
könnyelműség lenne ennek a
beszélt, majd beszámolt arM e g k ö t ö t t é l * :
a *
s z o v f e l - r o m á n
pártnak képviselőit megtűrni a
közélet bármely posztján.*
ról. hogy a Kommunista Párt
' ö c ^ r é t s é g i
s 2 s e r 2 £ 0 € l é s t
javaslatára a tokozott munPfeiffer amerikai szereplése
kakészséget a munka érdemés a szegedi pfeifl'erista összeA szovjet-román tárgyalá- hogy minden vitás
kérdés megakadályozzuk Németor- rendjével és dijakkal jutalesküvők bünpere megmutatták,
hogy ez a párt az amerikai im- sok tegnap sikerrel végződlek megszűnt -a két ország kö- szág, vagy bármely más ál- zák. Ezután a politikai helyperializmus ötödik hadoszlopa be s aláírták a szovjet-ro- zött.-Ez a szerződés nagyfon- lam támadását. Ez' a szerző- zet ismertelésére tért át.
Magyarországon. Céljuk a ma- mán barátsági, együttműkö- tosságú a népei; békéje, a de- dés ujabb erős gát Lesz az imgyar demokrácia amerikai se- dési és kölcsönös segélynyúj- mokrácia és a biztonság, meg- perialisták minden . törekvé— Kiderült — mondotta—,
gítséggel való megdöntése. Nem tási egyezményt. A szerződés szilárdítása szempontjából. A sével szemben.
hogy a régi urirend megvert
riadnak vissza attól sem, hogy busz évre szól és ha a lejá- barátság és a jóviszony bizMolotov
külügyminiszter híveinek a Kisgazdapárt veidegen megszállókat hívjanak az
országírt és ennek segítségével rat előtt egyik fél sem mond- tosítása a két ország közölt a beszédére Groza román mi- resége után a Szociáldemoa nyitás és náci terrort is felül- ja fel, ujabb 5 évig érvényes. demokratikus fejlődés alapja. niszterelnök válaszolt. A ba- krata Párt jobbszárnya lett amúló rémuralmat teremtsenek. Az okmányt Molotov és Gro- Szilárd alapot ad ez a szer- rátsági, együttműködési és reménysége. Nem lehet tűrEszményük a görög fasizmus, za írták alá, az aláirásnál ződés a két ország politikai, kölcsönös
segélynyújtási ni. hogy a demokrácia egvik
amely százszámra gyilkoltatja azonban jelen volt Sztálin ge- gazdasági és kulturális kap- ] egyezmény megkötése és alá- fellegvárában, az egyik muna hazájuk függetlenségéi védő neralisszimusz Is.
csolatáinak
kifejlesztésére. I irtsa a román népköztársa- káspártban a jobboldal a rehazafiakat.
A szerződés aláírása után Mindkét nép létérdeke az ál- j ság és a Szovjetunió közölt akció faltörőkosaként szereA Pfeiffer-párt ma már nem Molotov
külügymimszlev talános béke .és a népek, biz-1 rendkívül fontos esemény né- peljen.
működhet, de nincs semmi ga- hangsúlyozta, hogy ez a szerlonságának megőrzése és min- peink történetében. Tovább
rancia arra. hogy volt hivei ti— Ezt felismerte'a Szociáltokban a rémhírterjesztők, sza- ződés jelentős lépés Románia den békeszerető nép érdeké- j fogjuk fejleszteni ezt a ba- demokrata Párt baloldala és
botálok. kémek módszereit al- és a Szovjetunió életében. A ben megteszünk minden lő-! rátságot népeink érdekében ellentámadásba ment ál —
kalmazva nem igyekeznek ártani szerződést az tette lehetővé, lünk telhetőt, hogy közösen! — mondotla.
folytatta Rákosi elvtárs. —
a demokráciának. A tapasztalat
Üdvözöljük ezeket a baloligazat ad a közmondásnak: Kudali elvtársakat és sok sikert
tyából nem fesz szalonna, legkívánunk nekik.
alább is nagyon kivételesen.
F.gvetlen érv merülhet fei
A jobboldali szociáldemoa pféiffensta tv. biz. tagok tagkraták tevékenységére példaságánál; megszüntetése eilen. do
ként hozta fel Rákosi elvlárs
-ez sem helytálló. NcgyvenháKelemen volt államtitkár szaromezer ember szavazott Szegeden a Pfeiffer-párlra. Ezek a
botázsakcióját és a jobboldali
választók azonban nagyobbrészt
Az országgyűlés csütörtöki nár Erik külügyminiszter emelazokkal, akik a népek együtt- "szociáldemokraták niaga'arlénem voltak tudatában annak, ülésén több iiapirendclőtli be- kedett szólásra."
működése közé állottak.
sát a lavalyi csepeli sztrájk
liogy leikre szavaznak. Nem tud- terjesztés után a Ház megkezdte
Hangsúlyozta, hogy a RomáEz a szerződés még szoro- idején.
hatták akkor még. hogy jelölt- a
magyar-román
barátsági, niával kötött barátsági szerző- sabbra füz össze bennünket a
jeik liamis aláírásokkal kerültek együttműködési és kölcsönös se- dés további lépést jelent azon szomszédos demokratikus né— Az ország dolgozó népéa listára, nem tudhatták, hogy gélynyújtási szerződés becikke- az uton, amelyen első lépésnek pekkei és hozzákapcsol bennün- nek elismerését
bizonyítja,
kémekre és hazaárulókra sza- lyezéséről szóló törvényjavaslat a Jugoszláviával kötött barát- ket ahhoz a békefronthoz, mely- liogy a tömegek
áramlása
vaznak. Nem tudták, hogy ezek tárgyalását.
sági szerződés jeleut.
nek élén a Szovjetunió áll.
megindult
pártunk
felé —
az omlierek, miközben a demoA Magvar és a román népek
A nagy tetszéssel fogadott beSzirmai István (MKP) hangsúmondotta. — Nagybudapeskráciát ócsárolják, hogy pár év lyozta,
sorsa
összetartozott,
a
két
nép
széd
után
a
Ház
általánosságban
hogy uj élet kezdődött
alatt nem teremlett az elpusztörténelmi érdekközössége a és rdrzteteiben is elfogadta a ten januárban annyian jelenttított országból paradicsomot, Keleteurópában és ezt az uj multhan sokszor kifejezésre törvényjavaslatot, majd foly- keztek pártunkba, mini tatitokban arra szervezkednek, életet az uj erős, a felszabajutott- A szovjet hadsereg fé- tatta a bauxitbányák és az alü- valy a választások után. Haliogy gyújtogatásokkal, robban- dult népek formálják. Ezekben
nyes győzelme megdöntötte a miniumtermelés államosításáról sonló folyamat mutatkozik n
az
országokban
a
munkásság
tásokkal megsemmisítsék az újreakciós
rendszert. A hata- szóló törvényjavaslat tárgyalá- falvakon is.
Mezőkövesden
lett a politikai hatalom hordojáépítés eddigi eredményeit.
lom mindkét országban a nép sát.
például hetenként 40—50 n j
zója és az összefogó erők élkezébe került és az nj korTöbb felszólalás ulán az elIgaza van Komócsin Zoltán harcosa.
mányrendszerek elszánt har- nök indítványára ugv határoz- tag jelentkezik részben a kiselvtársunknak, aki a tv. bíz.
Nincs sző keleti blolilrfó).
cot folytatlak a reakciós és tak, hogy a 'legközelebbi ülést birtokosok soraiból. A beléközgyűlésén
megállapította,
pők közül sokan a többi párflvenről
csak
azok
beszélnek,
soviniszta
ellenséggel és mind- pénteken tartják.
hogv" félév alatt Szeged lakosakik 'smét hábornra uszítatok tagjai közül jönnek. Vanságának politikai beállítottsága
nak és életre akarják kelleni A GF határozata
nak köztük üzemi bizottsági
nagyon megváltozott a demo:
a német ímperíaltemust és fatagok és vezető értelmiségiek
krácia javára. Ma már a szegedi
s'zmnst. Keletenrépa népet
lakosság politikailag sokkal éretis. Ebből azt látjuk, hogy a
most nverlék el valóban fiigtebb s nem olvan könnyen ködolgozó nép helyesli amit tegetlensésüket és a most közelitbelő és győzhető meg olszünk és segítségünkre síel.
csó, kétszínű "demagógiával. Az tött barát' szerződések sorozatával népet;, országaik fügerőviszonyok jelentősen eltolódVas Zoltán, a GF főtitkára zonyítja, hogy a G F és a Ezután Rákosi elvtárs a
getlenségét védd;tak a demokrácia irányában.
a GF február 5-én'-tartott ülé- pénzügyi kormányzat a defi- Kommunista Párt nemzetközi
Keletéurópa
népei
demokratikus
Szeged város parlamentje egysén hozott határozatairól az citmentes költségvetést lelje* tekintélyének növeléséről behangúlag elfogadta a pfeifferis- békét akarnak és a közös ellen- alábbiakban nyilatkozott:
sen a realitások alapján áili- szélt:
lák kizárására vonatkozó javas- séggel szemben a béke hatalA hároméves t,erv sikeres totta össze.
— Külföldről érkezett venlatot". Ez is azl mulatja, liogy mas -erejét állítják. Ma már a
Az utóbbi időben célzatos hi- dégeink csodálkozva látják a
ma már a demokratikus pár- dunamenili népek tudják, hogv megvalósítása érdiekében* a
tokban sincsenek olyanok, akik jobb sorsuk éraekében el kell terv beruházási összegei hó- rek terjedtek el az ünnepek el- magyar demokrácia gazdasáki mernének állani az ameri- távolitant a politikai éleiből a naprói-hónapra emelkednek. törléséről. Mindössze arról van gi eredményeit. Egy külföldi
kai imperializmus szegedi ügy- nép belső ellenségeit és össze A GF csütörlöki ülésén tár- szó. liogy a GP csütörtöki ha- azt mondta a közlársaságmátározata értelmében
február
kell fogniok minden fenyegető
nökeiért.
jgyalta la február havi elő- 2-át, március 15-ét és szeptem- sodik évfordulóján, hogy ez
Kétségtelen, hogy Pfeiffernel; ellenséggel szemben. Különösen
még mindig vannak hivei Sze- mély hagyományai vannak a ma- irányzatot. A rendjes tervbe- ber 8-át munkanappá nyilvá- az ország ugv fest, mintha
geden — nem is kis számban —, gyar és román nép együttmű- ruhizások [összege a január nítja. Ez ellen a rendelkezés megnyerte volna a háborút.
de ezekkel a magyar demokrá- ködésének. Erdély a jövőben havi 88.7 millió Ft-ról február ellen az egyház sem emel ki- Én azt válaszoltam: a hábocia nem számőlha't, mint épilő összekötőkapocs lesz a két nép hóban 100 millió Ft-ra emel- fogást.
rút nem nyertük meg, de a
Két fontos iparvállalat került békét meg fogjuk nyerni. Ehelemekkel. Ezek előtt csak két között, nem lesz többé az im- kedett, 30 millió Ft többletul áll: vagy idomulnak a demo- perialista erők játékszere. A bevétellel zárult a január ha- az utóbbi időben csődbe, a hez kérem a dolgozók segítkráciához és átnevelődnek, vagy magvar és román demokrácia vi állami pénzgazdálkodás és Eerro-teclinika és az Uri Test- ségét — fejezte be beszédét
vérek rt. autóüzeme. Tulajdonoidővel megsemmisülnek, a de- együtthalad a fejlődés,utján.
mokráciában közéleti szerepet
Á felszőlaiások után általá- deficitmentes a február havi saik a két telepet cserbenhagy- tomboló lapsvihar közepette
Rákosi elvtárs.
sommiképpen sem kaphatnak.
nos érdeklődés közepette Mol- pénzgazdálkodás js. Ez is bi- ták.

- II képviselőház hecikkflyezte a román-magyar
barátság!, együttműködési és kölcsönös segéiyiiyultási egyezményt

Februárban ssá^miilsó forintot
fordítanak a hároméves tervre

Péntek, 1948 február 6.

A városvezefőség |ó munkája
híveket szerzett a demokráciának

h i r e k

ENYHE IDö
Mérsékelt nyugati szél, íelhőálvonu'ások, helyenként
Szeged parlamentje elismerését telezte ki a városi tanácsnak futó eső. A hőmérséklet alig változik.
A Tisza ma Szegi tfnélj.639 (79). Vizének hőmérséklete
Szegeti törvényhatósági bizottsága csütörtökön köz- szonyt még bensőségesebbé tegyűlést tartott. Ezen napirend előtt Gyáni Imre főispán gyük. Kei keli szabadítani az 4.5 fok.
jókívánságait fejezte ki Dénes Leó elvtárs, polgármester- uj, friss erőket, amelyek eddig
nek a köztársasági érdemrend kiskeresztjével való kitün- passzív vagy ellentéles maga— Az MKP Belváros I. szerNAPIREND
tetése alkalmából. Hangsúlyozta, annak u munkának elis- tartást tanúsítottak a demokrávezete vasárnap este 6 órai
Péntek, február 6.
ciával
szemben
meréseként kapta ezt a polgármestert, amelyet demokraKomócsin Zoltán elvtárs fel
Nemzett Színház este 7 óra- kezdetlel Kálvin-tér 6. szám
tikus rendszerünk indulásától kezdve kifejlett a legnehe- szólalása végén — amelyet min- kor:
jelmezbűlat
A mosoly országa. (Mun- alatt műsoros
zebb időkben is, hogy itt, el)ben a városban az élet, a köz- den oldalról egyaránt helyes- káselőadás.).
rendez. Mindenkit szeretettet,
igazgatás meginduljon, rendes mederbe kerüljön és rajta léssel fogadlak — fethivla a
Széchenyi Fiimsztoháí fői 4, meghív a vezetőség. Kitűnő
keresztül az egész város lakossága a maga nyugodt életet közgyűlésben résztvevő pártok fél 6, fél 8: Nő az ablak mögött. zene. Tánc! Büffé! Vacsora.
vezetőinek figyelmét, hogy elérélhesse.
SzecaenyS híradó Matt íe» 10
— A Szaktanács
hatodik
Dénes polgármester megköszönte a főispán szavalt, kezett az idő Szeged demokra- órától féi 3 óráig folytatólagos egyhónapos oktató- és vezetikus hagyományait felelevení- ciö&dásoi*
de egyben kijelentette, hogy munkájáért az Íehcí a h>rc_ tem a Nemzeti Függetlenségi
tőképző iskolája szombaton
Belvárosi MozS fel 4, ftí 6 larlotta ünnepélyes záróvizsnagyobb elismerés, ha az a cél, amelyért küzd, valóra vár Front megújhodásával és a delik, vagyis a magyar nép élete jobb. boldogabb lesz. Ki- mokrácia1 nagy kérdéseiben az fél 8: Elveszett nászút.
gáját. A záróvizsgán Tolnai
Korzó Móri féi 4, Müt B és fél György, a Szaktanács oktatüntetése megerősíti abban a meggyőződésben, hogy mun- egyértelmű magatartásával, mert
8 órakor: A titokzatos skorpió. tási titkára mondott beszédet.
káját jó Irányban folytatja és a jövőben még nagyobb lejárt az ingadozás ideje.
Dr- Grliner István (FKP) foTolnai György elvtárs beszéodaadással,
kölelességíudással fogja folytatni.
Muzeum: valamennyi hsztáiy de után az iskola hallgatói<
gadta el őzutáu pártja nevében
polgármesteri jelentést és fő- nyitva 9-től 13 óráig.
vizsgaelőadásokat
tartottak,
fi faros igazgatósa tendszeresebb és tervszerűbb aként
egyetemi kérdésekről szóEgyetemi könyvtár: nyitva majd a »Munkásegység Klublott.
Oléfnyik
Józset
(SzDP)
is
8—7 óráig.
Dr. Bakos Géza tanácsnok megek elé olyan hangokkal kiban® közös vacsorán vettek
Somogyi könyvtár:nyitva9—.7 részt.
a polgármesteri jelentést ter- menni, mint egy évvel vagy hozzájárult a jelentéshez és közjesztette ezután elő, amely másfél évvel ezelőtt. Ma már ellátási kérdéseket vetett fel. óráig.
Komócsin elvtárs sza— IstoiiíiszUlel a eslna.nfrészletes adatokat tartalmaz nem lehet szociális hangú izga- Egyben
vaihoz csatlakozva örömének
tással tömegbázist teremteni.
iygfyflMtSmík}
eíhan péntek este 5 Arak >r.
a város negyedévi életéről. A
— Mindez nem utolsósorban adott kifejezést, hogv az elmúlt
x A Janik-vendéglőben m a
Erim kJ József: Szt. Györgyjelentést vasárnap ismertet- a városvezetés jó munkájának évek során mégiscsak a demojük. A jelentéshez
elsőnek eredménye. Ezen az uton azon- krácia került ki győztesen Sze- tér 6. Temesváry József. B. Je- este halászlé és sülthal. Féuvrt
szenszkyné: Klauzál-tér 9. Sur- űzési adó nincs
Boldizsár
Komócsin
Zoltán
elvtárs ban tovább kell menni. Az el- geden. Juhász János _ (NPP) is jányi
József: Kossuth Lajos- Kálmán muzsikál
Telefon:
(MKP) szólt hozzá. Kijelen- ért eredményeket tovább lehet elismerését fejezte ki a varps sugarot 31.
4-68.
vezetőségének
pártja
nevében
és
fokozni,
a
fejlődési
még
gyortette, akadnak még vezető álfásítás ügyében emelt szót.
— A Magynr-Szovjct Mürlásban lévők is, akik a demo- sabbá lehet lenni, ha a demo- a
— Lobogózzuk fel a háza- velőtfési Társaság női csoEgyben az efagott munkanélkükratikus
városvezetésnek
ínég
krácia eredménye it hajlandók löbb segítséget nyújtanak a tör- liek ügyének
felülvizsgálását kat. Szegjed város polgármes- portja nagyszabású klubdéllennének elismerni, de azt ál- vényhatósági közgyűlésben részt- ké rtc.
tere felhívja Szeged város la- utánt rendez február 8-án
lítják, hogy Szegeden ilyes- vevő pártok, ha az országos
Papp András elvtárs (MKP) kosságát — közületeket, in- délután 5 órakor a Kiss D.—
miről nem Lehet
beszélni. példa nyomán a helyi koalíciót az alsóközponti gazdák pana- tézményeket —, hogv- február
palotai helyiségében. Ez alEzek számára csattanós el- szorosabbra vonjuk.
szait tárta elő. Gyümölcskon- 7—8-án, az egyetemi napok- kalommal Ortulay Gyulánó
Meg kell erősHen'
a Nemzeti zervgyár és szeszfőzde felállítá- ra megjelenő külföldi vendélenbizonyitékul szolgál az elelőadást
FüggetIensé)í, Frontot, amely- sát kérte Alsóközpontra, hogy a gek tiszteletére, az épülete- tart igen érdekes
liangzott polgármesteri jelenoroszországi élményeiről. Előhullott
gyümölcsöt
is
tudják
érnek
Szegeden
már
sztálc
törtés, amelyből megállapiihaló,
ket lobogózzák fel.
adás után feketekávét szolténél nr hagyománya' is van- tékesíteni, Kérte még azt is,
hogy
—
Felhívás.
Felkérjük gálnak fel a háziasszonyok:
nak és meg kell szüntetni az hogy az esküdtek helyett alkal'ngadozást egyes pártokban. mazott kézbesítők utiátalányát mindazokat, akik a Magyar- Dénes Leóné, Darvas Ibolya 3
Szeged város igazgatásában
egyre nagyobb teret hóditól Kezdeményező lépésekre van emeljék fel. Az állattenyésztő Szovjet Művelődési Társaság Csikosné B. Erzsi, dr. Hamar
gazdák számára pedig tiz apa- filmbemutatójára
Kosztin Sámuelné, dr. Kallós Károly, rcod-z<Tis-ég, tervszerűség. szükség abban az irányban is, állat
kiutalását kérte Alsóköz- Lászlónak, vágy Schuster Gá- né, dr. Lázárné, dr. Abonyi.
hogy az egyház és a demoA politikai rend és nyugalom kratikus városvezetés közötti vi- pontra.
bornak pénzt adlak át és ed- Blanka, dr. Zöld Sándorné,
j ó lehetőséget nyújt ahhoz,
dig jegyeket még nem kap- dr. Zelenka Lenke. Vendégehogy fokozni tudjuk miud a
Meg keli gyorsítani a házhefvetosztást
tak, hogy pénteken délulán ket s/ávesen lát a vezetőség,
városi közigazgatásban ' dolMakra Ferenc (FKP) felszó- és kérto a várost, hogy a köz- 4—6 órakor a társaság he- A belépés dijtalan.
íjozók, mind pedig
Szeged
úti hidtól a Bertalanig ne adja- lyiségében jelentkezzenek, miösszegségének telje:itményeil, lalása után ttedő Kálmán elvtárs nak
— Zene, élményben lesz:
ki senkinek strandfürd'ő- vel a fentnevezettek a besze(MKP) a házhelyek
ügyében
vagyis a munka termékenysé- szólt. Hangsúlyozta, sürgősen le engedélvt, hogy ejáséjfes városi dett pénzt eltulajdonították. része az üzemi munkásságnak
gét. A jelentés jellemzéséhez kell már bonyolítani a házhely- strandot ép'tliesscnek ki és ne Felhívunk mindenkit, hogy február 19-én délután 4 órahozzátartozik az is, hogy
osztási, amely már évek óta válasszák szét a dolgozókat fog- csakis februári
igazolvány- kor a dohánygyár kultúrterművésziek
a város közönségének vi- húzódik Szegeden. Az ó- ós uj- lalkozási ágak szerint. Végül a nyal ellátott megbizollunklól mében, világhirtü
közreműködésével. Egységes
szonya megváltozott a vá- somogyitelepi házhelyek ügyéi szabadtéri játékok sürgős tenni- vegyenek át jegyeket.
kilencven filléres jegyek az
ros vezetőségéhez, egyrészt is a többi helyen kiosztásra ke- valóira hívta fel a figyelmet.
rülőkhöz hasonlóan kell ren— Az MKP ujsZfgetTl szer- üzemek részére már kaphaA felszólalásokra Dénes Leó,
az elért eredmények miatt, dezni, hogy ott is a törlesztés
5 tók a Délmagyarország kir
polgármester válaszolt vezete vasárnap délután
másrészt mert a város kö- arányában végül az igénylők tu- elvtárs,
részletesen. Megköszönte a vá- órai kezdettel a Nemzeti Se- adóhivatalában.
zönsége politikailag is elő- lajdonába menjen át. Felhívta rosi alkalmazottak nevében Ko- gély bölcsődéje céljára mű— Kccsketenyészlők figyel* rehaladt és máskép vizsgál- a város vezetőségének figyel- mócsin Zoltán elvtárs által kife- soros teadélutánt rendez a
mét, hogy az Újszegeden levő jezett bizalmat, amely további
mélve. A Szegedi Állattenyészja helyzetét.
párt helyiségében, Bérkerthusz holdnyi faiskolát ne en— Megállapítható — mon- gedje ki a kezéből. Ezt a terü- munkára serkenti őket. A pol- sor 7. szám alatt. Tea jegy 2 tő Egyesület felhívja a kecsgármesteri
válasz
után
a
kisketenyésztő gazdákat, hogy a
dotta Komócsin Zoltán elvtárs letet ugyanis Becker Vendel
forint teajegy nélkül belépő
hogy bár a legutóbbi válasz- igazgató szerelné megszerezni, gyülési előterjesztéseket, a társ- díj 50 fillér. E nemes cél hároméves terv tenyészkecstörvényhatóságok átiratait, pártáson a Pfciffer-párt 43 ezer
az eddigi fairlásokkal már tok indítványait tárgyaltak meg előmozdítása érdekében min- ke akciójával kapcsolatban j ó
szavazatot kapott, ennek elle- aki
kárt okozott a város- és azokat á közgyűlés kivétel denkit szereLettel vár a ve- tejhozaniu, lisztafehér színű,
nére a politikai helyzet jobb, jelentős
szarvattan anyakecskéket vár
nak.
Bedő'
elvtárs felszólalásá- nélkül elfogadta.
zetőség.
mint a választásokat megelősúrolnak. Az anyakecskék leg)
zően. Letagadhatatlan, hogy bár ban a tuimagas albérleti lakás— Készül a vádirat Mák feljebb második vem hességi
a koalíciós pártokra esett sza- uzsora renaezését is követelto.
vazatok a rideg számokat te— Hadigondozottak vllía- József bűnügyében. Az ál- ádéjükben lehetnek, ennél időCsorna Gyula (NPP) az idei
kintve kevésnek . bizonyultak, centenáriumi év programjáról nioskedvczinénye. A Közüli lamügyészségen megkezdődött sebb kecskéket csak a legkivásárolmégiscsak többek amazoknál és beszélt és hangsúlyozta, hogy Villamosvasút Bt.
szegedi Mák József kihallgatása és vételesebb esetben
a város előrehaladása szem- minél jobban kibontakoznak a üzemvezetősége azonnali ha- rövidesen elkészül a vádirat hatnak, például nagy tejelőpontjából ezek a szavazatok es- hároméves terv konkrét eredtállyal díjmentes utazást en- is, hogy utána a'munkásbiró- képesség esetén. Vásárolnak
nek tatba.
ményei, annál jonnan tért hó- gedélyezett a 100 százalékos ság tárgyalja a feketéző Mák továbbá
fajtiszta,
fehér,
Visszaemlékezett azokra az riit a demokrácia a lelkekben is. hadirokkantaknak s 1200 da- ügyét.
szarvatlan fiatal bíikkeoskér
időkre, amikor reakciós, ellen- Katona András elvtárs (MKP)
— Pénteken folvfalják a ket, amelyek 2 évnél idősebforradalmi kísérletezések befo- a délkeieteurópai ipart vásár rab jegyet adott a város kül- pfeifferisla összeesküvők lő- bek nem * lehetnek. A vásárfc
lyásolták a város igazgatását, fontosságát hangoztatta, amely- ső területein lakó szegényizgatták a tisztviselőket is és ben fontos szerepet kell juttatni söreit hadigondozottak kielé- (árgyaláfál. Apfeiíferista ösz- 5-én, csütörtökön délután í
igyekeztek kiélezni a pártok kö- Szeged kisiparosainak gs ennék gítésére. A díjmentes utazási szeesküvés főtárgyai ását — a órakor a Tavasz-utcai szezötti ellentéteket. Sokan — élén sikerét a városnak anyagilag és engedélyeket egy darab fény- csütörtöki szünnap után — gényház mellett és délután 3
az uzóta eltűnt Nagyiván János, erkölcsileg is minél jobban elő kép leadása mellett afHONSz pénteken reggel fél 9 órakor órakor Somogyi telepen a Zár*
sal — csak átmenetinek tekin- kell mozdítania. Madarász Já- szegedi csoportnál, Dugonics- folytatjiák a városháza közda-téren tartják. Az eladná
tették a demokratikus városve- nos (FKP) szálalt fel ezután,
gyűlési termében. A védőbezetést. A roakcráf azonban majd Laké Antal elvtárs (MKP) utca 12. szám alatt lehet ké- szédek folytatására kerül sor. szándékozók iárlatlcvieJet hozzanak magukkal.
még's sikerült leverni Szege- a villamosvonalak meghosszab- relmezni.
Értesülésünk szerint délben
bítását kérte. A várossal megden.
—
Lópokrócot
akarlak
loprövid szünetet lart a bíróság
— Bebizonyosodott — mon- i kötött szerződés értelmében a
dotta —, hogy a reakció által i villamosvállalat köteles lenne ni. Bernáth István ás Homon- és délután folytatják a védő•kezdőknek® és "laikusoknak®' meghosszabbítani évenkint a vo- nai János a BajcsiCZsüinszky- beszédleket hogy ítélethozatitulált városvezetők folytonosan nalakat, de nem leijesiti meg- utoában Szécsí István király- talra minél gyorsabban sor
ibii ii
•wmim
előbbre vitték a város ügyeit, felelően kötelességét. Dr. Száva halmi gazdálkodó
lovairól kerüljön.
II. 5—11-lg.
a közügyeket. Ezek a laiku- Lajos elvtárs (MKP) Újszeged el akarták lopni a takarókat.
sok® és »kezdők« ipa már igen fásításának tökéletes végrehaj- Szécsi a két tolvajt elfogla
UJ MŰSOR:
elismert szakemberekké váltak tását sürgette. Szóvátette a kül- és ,átadta őket a rendőrség1. MAFIRT Híradó 106.
és nemcsak politikailag megbíz- városi járdák rossz állapotát is
2. Francia Híradó 52.
hatók a demokratikus közvéle- és javasolta, a város vezetősége nek.
3. Orosz Híradó..
mény
szempontjából, hanem kötelezze a háztulajdonosokat,
— Foszlogalják az egyete- mini a széplány
gyönygye
szája 4. Kaukázus
megbízhatók mint szakemberek hogy három hónapon belül a
mi
füvészkertet. Ludwig Já(kulturfilm)
házuk
előtti
járdát
hozzák
rendis.
5. Ólomkatona
be. I)r- Kup' László (FKP) fel- nos egyetemi alLiszt feljelen— Szeged városában megerő- szólalása után dr- Lrdciyi Jenő
(színes kisfilm).
södtek a demokratikus erők. elvtárs (MKP) zárta be a felszó- tést lelt a rendőrségen, hogy
G. 30 éves a Szovjetunió.
ismeretlen
lettesek
megcson.Megerősödtek és állandóan nö- lalók sorát. A városi strandMindennap d.c. fél 10-től
vekednek is. Erre bizonyiték, fürdő fejlesztése érdekéiren szólt kítják az egyetemi füvészfél 2-ig. Beléjxklij egri- 1 Ft.
kert fáit.
hogy ma már nem lehet* a tö-

Hiwapfl MOZI

Edes,

Szeredai

paprikája!

Péntek, 1948 február 6.

16 munkás, 5 paraszt és 9 értelmiségi
a z
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u f pártbizollsághan

UFOSz jogvédő iroda vezetője
és az ujgazdák érdekeinek harcos képviselője.
SZILAGYI ANDRÁS géplakatos, 1945-ben lépett a kommunista pártba Dorozsmán, ahol
előbb propagandista, majd később titkára lett a pártszervezetnek. 1947 május óta dolgozik a szegedi propagandaosztályon.

került rövid idő alatt 20.006
tagot beszerveznie, 1945 áprilisában az MKP litKára lett, ugyanabban az évben megválasztottak nemzetgyűlési képviselőnek.
A törvényhatósági, frakciót vezeti.
i
Dr- ZÖLD SÁNDOR 35 éves,
orvos. Orvosi tanulmányai közben egyre döntőbben ismert®
fei azt, hogy a magyar nép
szenvedésein pusztán orvosi eszközökkel nem lehet segitonf.
Társadalmi változásoknak kei!
jömú ahhoz, Hogy a nép felemelkedhessen. így már 1932ben tagja lett az illegális pártszervezetnek és a debreceni
egyetemen végzett felvilágosító
munkát. A Horthy-rendszer üldözte. a nép fiai azonban elbujtatták. A -felszabadulás után
résztvett az ideiglenes nemzetgyűlés megszervezésében, melynek tagja is volt. Belügyi államtitkár volt, majd átvette aa
MKP közigazgatási osztályának
vezetését és 1946-ban került
Szegedre, országgyűlési képviselő, az MKP nagyszegedi végrehajtó bizottságának fit"
'
fitkára.

KOVÁCS ISTVÁN Deszken
A Magyar Kommunista P á r l nagyszcgedfi
szervezete
vasárnap tartotta a városháza közgyűlési termében IV. született 1896-ban. Földműves.
nagyszegedi pártérieké/letét, melyen megválasztották a z u j 1918 ban önkéntes vöröskaloná
ezért internáltík. 1932 óta
párt bizottsági tagokat. Az u j nagyszegedi pártbizottság volt,
terjeszti a marxi eszméket fatagjai sorában 16 munkást, 5 parasztot, 9 értelmiségit, luhelyen. A felszabadulás ulán
TERHES JÁNOS 35 éves tápéi
1 kereskedőt és 2 iparost találunk, akiknek rövid1 életraj- a deszki pártszervezet titkára ujgazda. A felszabadulás óta
zát alább adjuk:
tagja a kommunista pártnak. A
lelt, mig most faluszervező.
tápéi szervezet irányításában
tálták.
A
3.
honvédkerütet
paABLAKA GYÖRGY 1915-ben
KÓPIÁS JANOSXÉ felismer- vesz részt. Jelentős szervezési
szülelelt Szegeden. Nyomdász. rancsnoka.
te a szervezetlenség hátrányait munkát végzett.
A fejszabadulás után rögtön beDR. FLRENCZ LÁSZLÓ 1909 és a bőripari munkások megtépett az MKP-ba, aliol azóta ben született. 1931 óla a kom- szervezése terén ért el jelenTOMBÁCZ IMRE 1897-ben
is tevékeny munkát fejt ki, a munista párt tagja. Jogi tanul tős credníényekct. Az MKP fel- Szegeden született, már szabódolgozók életszínvonalának eme- mányai elvégzése után 1936-ban sővárosi pártszervezetének tevé- tanonc korában tagja lett az ifjúlésére.
Pozsonyüan a kommunista párt keny választmányi lagja és amunkás mozgalomnak. 1920-ban
ANGYAL MARIA, bognármes- magyar lapjának felelős szer- bőripari munkások szakszerve- tagja lett a szakszervezetnek,
mig 1922-tői tíz óvon keresztül
ter leánya. Egészségügyi védő- kesztője volt egészen a német zetének elnöke.
eszperantotanfoíyamot vezetett,
nő. Hivatásából kifolyólag egé- megszállásig, amikor is a párt
KISS JÁNOS 35 éves újszeszen közelről ismerkedett meg utasítására Londonba emigrált.
ahol haladöszellemü eszméket
azzal a nyomorral, melynek elő- 1947-ben átgetle a Délmagyar- ged! szövőmester. A felszaba- terjesztettek. 1944-ben mint a
dulás ulán lépett a kommunista
idézője a kapitalista gazdálko- ország irányítását.
többi . munkásvezetőt, internáldás. Az MKP-ban 1944-ben lé- GYÓLA1 ISTVÁN 51 éves. 1913 pártba. Az uj szegedi kender- ták. A felszabadulás után a
pett be, a nemzetgyűlési vá- óta vesz részt a munkásmozga- gyárban az MKP-ba szervezte szakszervezet élére került és silasztásokon az MKP
listáján lomban. Az építőipari munkások a munkásokat, az üzemi szervekörében végzett felvilágosító és zel vezetője.
volt jelölve.
szervezési munkát. 1944 éta a
KÓVI BÉLA a szervezési oszBEDÖ KÁLMÁN 44 éves. A szakszervezelben
tevékenykedik, tály vezetője. Régi tagja a munszakszervezetben egész ifjúko- mint
szakmaközi titkár.
kásmozgalomnak. Már 1927 óta
rától tevékenykedett. A dolgoésztvesz a szákszervezeti mozzók életszínvonalának emeléséHAVALi.CZ ISTVÁNNÉ szege- galomban,
mig az illegális pártért szívós és elszánt
harcot di munkáscsaládból származik.
Szeged hároméves tervének mára.
Hayaleez
Istvánné
vett
folytatott. Elvégezte a szakszer- Még fialal leány korába tit- mozgalomban' 1930-tól
vezeti főiskolát, majd a három- kára lett a textilmiinkásnök tevékenyen részt. A multrcnd- fontos feladatai közé tartozik elvtársnő Dohay P á l népjóhónapos pártiskolát. Az MKP csoportjának. A dolgozók érde- szerben világnézetéért és tevé- a napkőzi otthonok létesítése, yléti
tanácsnokkal
megtetüldözték. A felsza- hogy az egész napon át mun- ték a szükséges lépéseket az
szakszervezeti megbízottja.
keinek védelmében, sok üldöz- kenységéért
badulás után rögtón a párt irá- kában elfoglalt szülők gyei- ipari munkálatok nieginditáR1TL VINCE 1906-ban Sze- tetésen, nélkülözésen és meg- nyilóinak sorában találtuk.
aláztatáson
ment
keresztül.
Meg
mekei kellő felügyelet mellett I sára. Előreláthatóan a szükgeden született. MAV mozdonyvezető. 1920-ban kapcsolódott 1914-ben lépett be a munkásLEVENDEL LÁSZLÓ orvos- töllhessék szabadidejüket. A! séges felszerelések,
tanulóután tanhallgató. A felszabadulás Magyar Kommunista. Párt > asztalok egy hónapon belül
be a munkásmozgalomba. Mint pártba. A felszabadulás
a famunkások bizalmija jelen- nemcsak szakszervezeti, de po- után tépett az MKP-ba. Rádöb- kezdeményezésére most a kö- { elkészülnek és átadják rentős szervezési munkát végzett. litikai téren is tevékenykedik. bent az ifjúság elmaradottságá- zeljövőben három
napközi; deltelésüknek ezeket a nap1944-ben lépett be az MKP-ba.
és hősies munkát végez a
DR. JÁKY GYULA
sebész, ra
otthon
nyílik
meg
Szegeden,
j közi otthonokat,
amelyekel
szegedi egyetemi ifjúság felviBOZóKY LÁSZLÓ. 1909-ben egyetemi tanár, 1898-ban szü- lágosítása érdekében.
általános iskolások részére, { remélhetően ujabb megnyíló
született Szegeden, nyerster letett, tanulmányait és kulatáösszesen kb. 150 gyermek szá-1 otthonok köveinek majd.
ménykereskedő. Újpestén kap-.; sail Budapesten, Debrecenben
MARTA FERENC
balástyai
csolódott be még 1929-ben a é s külföldön végezte. Dr. Jáky ujgazda. A felszabadulás után
munkásmozgalomba. Azóta
is | Uyula Lenin tanításának egyik lépett a kommunista
pártba.
— A Parliízánbarálok SzöFilm *
Művészet
megszakítós nélkül szakmájában : legjellegzetesebb
képviselője: Felismerte, hogy a dolgozó pa- S'tnház*
vetségének szegedi csoportja
munkahelyeden, rasztságnak hoi" a helye és vefelvilágosító és szervezési mun- Ugy dolgozz
közgyűlését február 7-én nem
hogy megszeressenek és rajtad zetése alatt Nagyszegea terülekál folyat.
a pártot és az ideo- tén egyik
legjobb pártszer- A Szegedi Énekkar adja délután 5 órai, hanem fi órai
DÉNES LEÓ, Szeged város keresztül
lógiát. Jáky elvtárs egyike a vezet működik.
elő Prokofiev Kantatejét kezdettel tartja a városháza
polgármestere. Régi harcos legnépszerűbb
egyetemi tanátagja a munkásmozgalomnak. A roknak
MISON NÁNDOR
1918-ban
A szombaton kezdődő egye- közgyűlési termében. A vezeSzegeden.
hal adószellemü szegedi értelmiszületett Szőregen. Már 1933- temi napok gazdag programjá- tőség ismételten kéri a tagoség egyik legaktívabb tagja volt
KATONA ANDRÁS 51 éves ban tagja lett az ifjúmunkás ban különösen nagy érdeklő- kat és az érdeklődőket, hogy
a múltban is. Világnézetéért so- iparos. Az 1918-as proletárdik- mozgalomnak. A szakszervezet- déssel
tekint a város zeneked- a közgyűlésen minél nagyobb
kat szenvedett, üldöztetésben és tatúra idején kapcsolódott bé ben is tevékeny rés?t vett. A velő közönsége
a szombat esti számban vegyenek részt, mielnyomásban volt része. A fel- a munkásmozgalomba. Sok ül- kereskedelmi
alkalmazottak hangverseny. felé. Ennek kere- vel a közgyűlésen történik
szabadulás után Szeged város döztetésnek volt a részese. Szák- ügyvezető elnöke és az országos
tében ugyanis Európában elő- meg a budapesti küldöttgyűpolgármestere lett, ahol azonban' májában igyekezett híveket sze- vezetőség tagja.
ször kerül Demutatásra Proko- lésre az elektorok megv ílásínemcsak közigazgatási téren te- rezni a felszabadulást
hozó
Alexander Nyevszki Kanta- tása.
vékenykedik, hanem gondját vi- ideológiának.
NAGYGYÖRGY MARIA harcos fiev
teja, amelyet a Szegedi Kórus
seli a város anyagi és kulturális
tagja a munkásmozgalomnak. A és
x Műsoros műteremből a
a színházi énekkar ad elő.
KOCSIS IMRE dorozsmai 50
felemelkedésének.
éves ujgazda. Tagja volt a Vörös e ^ f l e r a v ü T s a b T ^ ^ N e m í A Kantate betanítását Sza.máry Hungáriában: február 7.
DOMBI BÉLA 1907-ben szü- Hadseregnek, amiért a múltban
letett. Főiskolai tanulmányait üldözték. A dorozsmai termelő
zónylós munkáját pedig Várady
K orxó-Moz!
Budapesten végezte. Drploniálás bizottság elnöke, ahol szívós végez kitűnő munkát, hanem a László karnagy Látja el.
kendergyári
knlturgárda
legmegután egyévet töltött Pécsett, munkával teszi lehetővé a hűTelefon: 624.
bízhatóbb
tagja.
uutána rögtön Szegedre "jött. roméves terv sikerét,
— A Délvidéki Síkelnémák
Mint a haladöszellemü értelmiMa
amerikai filmujdönPERJÉSI LÁSZLÓ 1927 ben
IFJ. KOMÓCSIN MIHÁLY 25
ség egyik képviselője, a felszaság bemutatója!
született Szegeden. Géplakatos. Egyesülete farsangi jelmezes
éves.
A
legnehezebb
időben
kapbadulás után rögtön bekapcsoA felszabadulás után megszer- bálát rendez 7-én este 8 órai
Pattanásig feszülő ideglódott a munkásmozgalomba. csolódolt be a munkásmozga- vezte és vezette a felsővárosi kezdettel az MKP Belváros
izgalmuk! Titokzatos eseMarxista tanulmányokat
foly- lomba, 1941-ben, mikor tagja MaDISz-t. Hamarosan aMaDISz I. szervezetének helyiségében,
mények! Váratlan fordutatva, eljutott odáig, hogy a kö- lett az ifjúmunkások szervezeté- központjának élére került. 1946 j Tánc, zene nélkül. Érdeklőzelmúltban átlépett az MKP-ba. nek. Hamarosan tevékenyen vett áprilisa ^5ta tagja a végrehajtó dőket szívesen látnak.
latok a föld felett és föld
részt a munkás színjátszók, daalatt.
ERDŐS JÁNOS 38 éves. Már lárda és sportegyesület életében bizottságnak.
x Farsang utolsó napján
1931-ben tagja lett a munkás- A felszabadulás után részt vett
RADULY LAJOS a szegedi egyetemi jelmezbál a Tisza- A SCOTLDHD Y A R D
a
rendőrség
megszervezésében,
mozgalomnak. Még 1934-ben bedohánygyári pártszervezet titlépett az illegális kommunista a MaDISz-nál és később a párt- kára. A felszabadulás után nagy szállóban.
REJTELMEI
pártba. 1933 óta tevékenyen ban dolgozott. 1946 óta szak- szolgálatokat tett a demokráciáx Kirékpárgumlt dolgozókrészt vett a szakszervezeti élet- maközi nelyettes titkár,
nak, sokáig volt népbiró. Dc nak heti részletre i» szílI. rész
ben. Több sztrájkmozgalom el-{ KOMÓCSIN ZOLTÁN 1923- az MKP falusi szervezetcinek litunk. Markovics műszaki üz^ditója és szervezője volt, ká-;ban született Szegeden. Az ifju- felállításában is tevékeny részt let Szeged, Tisza Lajos-körut
A titokzatos scorpió
dervezető.
munkásök mozgalmában vett vett.
Azonkívül: >
44. Munkaadói igazolványt kéFEHÉRVARY BÉLA ezredes. részt.
Szorgalmas szervezési
és RÓZSAHELYI GYöZONÉ küll i a t l . otui^aimtiű
,
SZÍNPADI VILÁGSZÁM
rünk.
1900-ban született. A katonai
földön vett részt az illegális
pályát választotta
hivatásul. felvilágosító munkát végzett a pártmozgalomban. A mult rend3 Gordon
háború
ioején
A
felszabadulás
1941-ben azonban, mikor az ülszerben üldözték és sok meg- N
ő
i
s
z
ö
v
e
t
ulán
bekapcsolódott
a
pártmozVILLAMAKROBATAK
dözötteket védelmébe vette, lepróbáltatáson ment keresztül.
személyes tel lépése.
elyemufdonságofe
fokozták. Bujkálni volt kényte- galomba, ahoi nem csak szer- A Belváros II. propagandistája. és s
vezési
munkát
végzett,
de
ott
Műsort" bevezeti
len. Azonban elfogták és interAmerlfeai-Mopex vllághVaáő
nálták. Mint közkatonát beso- volt az oktatók és publicistái
SARNYAI FERENC 36 éves,
rozták és "büntetőszázadba osz- között is. Fiatal kora ellenére dorozsmai kubikos, aki üldözCtőMtósofe: fél 4. MI 6. léi 8.
tották be. Sikerült megszöknie. hatalmas munkát fejt ki és atetések közepette is védelmezte Klauzál-tér 8. Uolt Bloch már cég
A felszabadulás után reliabili- város egyik legnépszerűbb po- a dolgozók érdekeit. A szegedi
litikusa.
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Hozzászólnak:
Dr. VADÁSZ ISTVÁN államügyész, a Közalkalmazottak Szakszervezetének vezetője.
MILLER DEZSŐ, a Magánalkalmazottak Szakszervezete részéről.
SZENDRF.I KÁLMÁN, a Vasutas Szakszervezet titkára.
Dr. SZILBEREKI JENŐ-Ítélőtáblai titkár.
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M o s t jelent

Népi kollégisták
falujárása

meg!

Sport

Belváros
helyén

legforgalmasabb
. ,

üzleti
k i r a k a t
Az uj egyetemi félév meg- Harangozó az SzMTE játékosa
kiadó. Érdeklődni «
kiTöbbhetes tárgyalás ulán Haindulásával a szegedi
népi
adóban.
kollégiumok még
nagyobb rangozót a Szeged kiadta és a
héten aláirta igazolását
az
ütemmel végzik falujárásu- SzMTE-hez.
Vasárnap már valóközlemények
kat. A Móricz Zsigmond' népi színűleg játszik is a Tisza ellen gőzellátási
kollégium fiataljai ezen a hé- balösszekötőt. Ilortli jolibösszeSzappankiosztás. Kiskeresketen az eddigieknél nagyobb kötö lesz. Bánáti pedig remél- dők, akik novemberi
utalváfeladatra vállalkoztak és Ke- hetően eredményes középcsatár nyaikra a nagykereskedőktől edletcsanádha utaztak el, hogy lesz ilyen két technikás össze- dig nem knpíák meg a mosóA Magyar Kommunista Párt líl. Orgzágos ismerkedjenek az ottani nép- kötő között.
szappant, utalványaikkal február 7-ig jelentkezzenek az elA JT tanácsülése
Konferenciáján elhangzott beszéd (Kádár Já- pel és előadást tartsanak száA Játékvezető Testület ma számoló osztálynál.
mukra. Dombj alo o i ésKu íLIsrtk!oszlás- A lcbruá.ri élelnos hozzászólásával) világosan megmondja, ágotán többszázfőnyi közön- esle 6 órakor tanácsülést lart
miszerjegy
Liszt 1—4 szelvéhivatalos
helyiségében.
ség előli rendeztek népi délmi a célja a tagkönyvcserének.
nyére és iisztvállószeivényeire
utánt, amelynek hereiében Az SzMTE választmány; ülése 40 dg. finomliszt és 80 dkg. kuAz SzMTE február 13-án esle koricadara és kukoricaliszt, az
Feleletet ad a legtöbbet vitatott kérdésre. Székelj- Lajos igazgató" és
Barek István titkár mondoll 6 órakor választmányi ülést tart 1 éven aluli csecsemők liszt jeMit akar az M. K. P. elérni a tagkönyvcserével beszédét. A változatos népi hivatalos helyiségében.
gyének 1—4 szelvényére pedig '
1.20 kg. búzadara vásárolható.
műsornak
ezúttal
is
igen
nagy
A
Testvériség
Ifi
Szegedén
Ára: ! S o r i n t ,
A budapesti Testvériség ifjú- Kereskedők február 10-ig besikere, volt de az egyes csanépi sági labdarugói vasárnap dél- szedett és 14—ig elszámolt jeKapható minden lapbizományosnál ésujságárusnái ládtikhoz ellátogatott
gyekre kapnak kiutalást. Polkollégistákat külön is szívük- után 3 órakor az UTC-pályán
mtT-i^smi
maaumemmjxfimi-uimmmiummBmHmim^ma^B^^BMm^mei^Bsr'mm
{járiBefileraz
MKUMTE
ifivei
játszanak
be zárták a két közsóg dolgobarátságos mérkőzést, 1 órai
zói.
kezdettel az MKUMTE—Postás
r á d i ó
Az Apáthy István medikus barátságos mérkőzés kerül lené,>i kollégium ifjúsága a Kos- játszásra.
fiLLANOO -IKCaK9H»XA««-ü.5
Tisza—SzMTE ifi mérkőzés
Tudnivalók
az uj texiilvásárlási
renddel
kapcsolatban suth Zsuzsanna ápolónőképző
népi kollégiummal és egy csoBUDAPEST I. 0.30: SainnfaBfe
Az SzMTE ifi vasárnap a Tihanem port védőnőjel öltlel Gyílára sza ifi ellen játszik barátságos 5.45: Reggeli torna. 7: üirdí
A szegedi kereskedelmi és' a (extiikereskedök,
műsorismertetés. 7.2Ü: As
iparkamarában dr.
Ikrényi mindenki az üzletében lobo- j látogattak el. Bekapcsolódlak mérkőzést a ílunyadi-téron.
telepítési
tóraDu.Mjrfeeseai,
Bertalan iparkamarai titkár | nyoUtolt forgalom nagysága' a falu köztársasági ünnepséSzAK—MVSE
íózleméas?et. 10: fcürek, 14 Ji*.
Ismertette a lexlilkereskedők t szerint, amelyet az összesítő 1j gébe, majd szociográfiai adatvisszavágó mérkőzés
rangszó, IxIrrá 14: Hirek, l&Iít
részére az uj tcxlilrendclcUel jegyzékekkel tud bizonyítani gyűjtést végeztek és a falu
A Szeged vasárnap Makón Rártióiskoift. 15.55: Müsoríimeíkapcsolatos tudnivalókat. A Teljesítették tehát a kereske- ] gondjával-bajávaSj ismerked- játszik barátságos mérkőzést az tetés 17: Hírek. 20 HteSk
fogyasztók vásárlási könyvé- dőknek azt a régi kívánságát, tek, hogy megfelelő orvoslást MVSE eilen.
-morthlrek 21.50: Hírek és toréatka orosz ajeiim- 22- Hlrai:-.
be minden
alkalommal be hogy olyan mértékben kap- nyújthassanak nekik.
Mh ba'lun* holnap? 9.10: W
kell irni a vásárolt textilfé- janak anyagot, amilyen mér%zah9zet
vezeti
f f
írek rek ós krónika angolul. QMlét ós annak .árát. Egyben az tékben azt valóban el is tudHire& és króY»iJfca frandMiuE
löss/.csitő rovatban össze kell ják adni.
A Husipari Munkások SzakPétrihlrek
BUDAPEST tl. in- Hírev- ma
adni az esetleges előbbi —
szervezete február 7-én, szom- Hirek
bárhol történt — textilvásárbaton délután 4 órakor vezePéntek, február 6.
Aj MKP móraváros; pártszer- tőségi ülést tart a szakszervelás összegével. Minden fo- Énekkarok megyei versenye
BUDAPEST
I. 7.25: Reggeli
A 48-as
kulhírversenyek vezete február 7-én este 8 órai zeti székházban.
gyasztónak könyve
alapján
zene.
8.00:
A
Vándorsportszökezdettel az arvizKárosutlak jaA Vasmunkások Szakszerve- vetség műsora. 8.15: Zenekari
külön száma van. Ezt a szá- Szegeden is mindig komo- vára
a
Sánlha-féle
vendéglőben
zete
február
7-én,
szombaton
muzsika. 12.15: Filmrészletek.
mot a kereskedő a textilvá- lyabb jelentőségűvé emelked- (Szélt- és Remény-utca sarok)
délután fél 5 órakor taggyűlési 12.45: A bároméves terv szolgásárlá&nál kivágja a könyvből nek A körzeti versenyek le- bálal rendez.
tart a szakszervezeti székház- latában. 13.00: A Postászenekar
és a fogyasztási utalványra zajlása után most a megyei
Az MKP egyelemi és főts- ban.
játszik. 14.10: Egészségügyi gonmajd
országos
középdöntők
ragasztja fel. Minden vásárfcoía" hallgatók pártszervezete
A Bőripari Munkások Szak- dozónők. 14.30: Operaegyvelelóról külön utalványt kellki- következnek.
megalakult- Felkérjük egyete- szervezete február 8-án, vasár- gck. ÍGOO: Nevető hanglemeFebruár 8-án, vasárnap dél mista elvtársainkat, hogv tag- nap délelőtt 9 órakor közgyűlési zek. 16.45: Tutajosok. 17.10:
lállitani. Ennek árát: 20 fillért
a fogyasztó fizeti.
Kétféle utáii 3 órai kezdettel a Tisza- könyvükkel jelentkezzenek. Je- tart a szakszervezeti székház- Szakszervezeti tanácsadó. 17.20:
Szakszervezeti hiradó. 17.25: A
utalvány van, mégpedig fe- szálló nagytermében (előadó- lentkezni lehet naponta délután ban. Megjelenés kötelező.
A Husipari Munkások Szak- Hadifogoly Hiradó rádiöközlehér színű a tipusárura és zöld termében) az énekkarok me- 5 és 7 óra között Nádor-utca
12. szám alatti pírlhelyíségünk- szervezete február 8-án, vasár- ményeí. 17.30: A Vöröskereszt
színű a szabadárura. Erre az gyei versenyét rendezi meg licn.
Egyben közöljük, hogy feb- nap délelőtt 10 órakor taggyű- közleményei. 17.45: Sportköziea
48-as
kulturversenyek
nagyutalványra a kereskedő ráírja
ruár 8-án, vasárnap délután 4 lési tart a szakszervezeti szék- ménvek. 18.00: Munkásénekkar.
rendezőbizollsága. órakor pártházavató taggyűlést házban.
saját számát is, amelyet az szegedi
19.00: Karúdv Katalin énekel.
iparkamarától kapott textil- Ezen a versenyen résztvesz tartunk, amelyen Szálai Béla
Az Érc- és Fémipari Szakosz- 19.45: Falurádió. 20.20: A Rátíz elvtárs mond megnyíló beszé- tály ma (pénteken) este 5 óra- diózenckar játszik. 21.30: Táncvásárlási könyvén talál meg. Szegled és környékéről
ülést tart. zene. 22.25: Mcnique BrucbolErre ráírja még a dátumot énekkar. Azok az énekkarok, det. Kérjük az elvtársak pon- kor szakosztályi
Tárgy: a kollektív szerződés.
lerie zongorázik. 22.45:
Külés a pamutszövet táblázatból amelyek a körzeti versenye- tos megjelenését.
ügyi negyedóra. 23.00: A Tútaz eladott áru jelét. Szabad- ken legjobbaknak bizonyulray vonósnégyes játszik. 23.35
a m n á l 18 százalék
nyers- tak.
FenUvJuk szakszervezet! n Slagjainkat, hogy február 9-cn.
A rendlezőbizottság kéri a hétfőn délután 5 órakor nőnagygyfilést láriunk a szakszervezet; Magyar nóták. 0.30: Hirek eszanyagbehozatali illetéket is le
perantó nyelven.
minél
nagyobb
keit róni. tlc erről a bélyeget közönség
székházban, iHietapcC előadóval- Kérjük tagjaink minél naBUDAPEST II. 4 7.00: Olórai
számban való megjelenését.
gyobb számban való megjelenésé!.
nem ide kell ragasztani.
tea. 18.00: Hirek. 18.05: A Honje.'
J
UBBtjaTTT-Tf-;'
,
vnt'.vssmK
Belépőjegyek 2 és 3 forinvéd cimü lap és a szabadságAz igy kiállítóit kartotékok- tos árban a helyszínen kapA Ssteoodi Á l t a l á n o s M u n k á s
D s í e g y í o * harc. 18.20: Dvorzsák: Második
ról összesítő jegyzéket kell
hatók.
d-moll szimfónia. 19.00: Amivezetni. Erre pontosan rávekor Kossutbot leszavazták. —
zetik a fogyasztási
utalvá4 a Szakszervezeti Székházban (Kálvária-utca 10.) 19.30: Szórakoztató zene. 20.30
nyok adatait, majd az ipar- É r í e s i i é s
I fi Jegyeit elővéfelben 2'— Ft, a dalosoknál
és a Szak- A Rádió szabadegyeteme. 21.15
kamaránál benyújtják és megDaloló nemzetek*. 22.15: Táncszervezet
portásánál
Értesítem mindazokat a kekapják rá a sorozatszelvényereskedőket és iparosokat, akik
7 tagú jazz.
Jelmezverseny.
Büllé. zene.
ket. Az illetékbélyeget is erre
a szegedi vöröskereszt-kórház
a jegyzékre keli ragasztani.
pság állal bármely címen
megrendeli, de le nem szálMielőtt azonban benyújtanák
lilótl vagy leszállított, de ki
a kamarában, előbb fo,gyasz
nem fizetett, vagy kifizelelt,
l ó d ulalváuy elszámolást kel'
de le nem szállítóit követeZENESZEKRÉNY beépített Sickitölteni, amellyel ellenőrzés
F o g I aIk o z a s
K ü t ii h I c 1 c k
_
lés — larlozásokat hivatalommens-rádióv ni igen jutányos áron
esetén igazolhatja magát a kenál a számlák kiegyenlítése SZAKÁCSOT, szakácsnőt, kony- eladó! Vásárhelvi-sugárut 11.
reskedő.
végett 8 napon Iveiül írásban ha leányokai. mindenest felve- JÓKAI5RAN levő cbédlőkredenc, RADNAI uj gyorsirási rendszevagy széban a 3. honv. ker. szünk. Móricz Zsigmond népi négv-fakkos stelázsi és asztnl- rével Major Ákos gyorsirószakEzzel az uj
rendszerrel
boh'v. kórház pság.-nái je- kollégium, Vásárbeiyi-sugárut 2. sparherdt olcsón eladó. Szent iskolája február 9-én tanfolyamot nyit. Bocskay-utca 4.
kapcsolatban az anyagellátás
lentsék be. A fenti haláridőn FIATAL leányt könnyű háziterén is uj rendszert vezettui felszólalásokat a számlák munka elvégzésére keresek. — Miklós-utca 12.
ELVESZETT
fekete nőstény
nek be. Ezentúl ugyanis nem
kiegyenlítésére nein veszünk Gyufagyári munkáslakások. Spil- ROZSDAMENTES hatszemélyes puliktilyám. Aki nyomravezet,
étkészletei,
komplettel,
esetleg
figyelembe.
az adóalap nagysága szerint
j u t a l m a i kap.
—
zer Ferenc.
darabonkint >s keresek megvé- visszahozza,
részesülnek anyagkJu'alásfoan
Szen1háromság-ulca 27.
Kórház parancsnok.
telre.
Margil-ulca
9.,
magasMj
Adás-vétel
földszint.
IRODAHELYISÉGNEK alkalmas
Bra.
FARSANGI italvásári Kereske- flELYEGGYÜJTSBHÉNYT*fitavq- 1-2 szobáiról álló belvárosi heAjánlatot
delmi Alkalmazottak Szövetke- béiyeget « lögmiigasabb árcn lyiségei keresünk.
resiek. FaHes Ivélvegkei-ssEffdés »Szövclkczet« jeligére a kiadózete. Tisza Lajos-körul 51.
FFcbruár 8-án oétután 3-kor: Kis «róf. 1). I. 10.
ÖSSZEÁLLÍTHATÓ házi füstölő •-kols-ntca 29., Fogadalmi tejn- hivatalba kérek.
Kérjük a jegyeket 5-én
vastag anyagból eladó. Széche- -MOmmSt gsemben
délig átvenni.
3 gyönyörű rekamié, 4 fotel
nvi-tér 8., földszint 2.
Február 12-én esle 7 órakor: K's gróf- (D. II 10.)
Felelős szerkesztő.
12 SZEMÉLYES fénvezclt, ki- elfogadható árért, cselicg részFebruár lG-án este 7 órakor: Három testőr. (L). II. 11.)
DR. EEHENCZ LÁSZLÓ.
húzható ebédlőasztal alkalmi letre is eladó. Mikszáth KálmánJegyek kaphatók, bérmte* válthatók a Délmagyarország kiadó- áron eladó. Széchenyi-tér 8., iiIca 19., az udvarban.
Felelős kiadó: KONGZ LASZLO
flOZOTT fonálból kötést vállal
földszint 2.
hivatalában.
Kiadja:
IHill—I —I
IHllllll IBIM I M I -TIB •IMIHiay M1/II I IBII I IMI JóKAKBAN levő porszívó jutá- Muskátli, Kárász-utca 3.
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
TIZ 180x180 cm nagyságú, 1
nyos áron eladó. Alsótiszapart mm vaslagságu vaslemez olcsón
fl i z e i f i t f i Al üüi Heroretl Szinhátz heti m i i s a r a ;
Szerkesztőség- Jókai-utca 4.
29. szám.
eladó. Telefon; 3—95.
Pénteken, 6-án este 7-kor:
A mosolv országa- MunkásFelelős szerkesztőt telefon: 49V
POLITÚROS rekamé huzat nél- 300 409 literes vasüstót veelőadás.
Szerkesztőségi lelcfon: 103.
Szombaton, 7-én délután 3-kor: A mosoly országa- Ifj. előad. kül eladó. Pozsonyi Ignác-uica szünk. Telefon: 395.
Nyomdai szerkesztőségi telefotf
5.,
asztalosoknál.
Szombaton, 7-én esle 8-kor:
Díszhangverseny az egyelem!
L"a k á s
este 8-tol • 673.
nap alkalmából. Bérlctsz. SZÁRAZ import bükkfa, koksz,
Vasárnap, 8-án délután 3-kor: A kis gróf- Dolgozók Színháza. brikett, szén és lignit minden KÉLÖNBEJÁRATÚ garzon szo- Kiadóhivatal- Kárász-utca i
Telefon- 325.
Vasárnap, 8-án este 7-kor:
A három leslőr- K. és M. II. mennyiségben kapható. Teodos bát keresek a nagyállomás köa Hírlapkiadó Kit. ayíítui-mzeiében. Jelige: »Tiszta*.
fáspince, Polgár-utca 2.

Kovács István:

Jagkönpcserével erősítsük
a párfo! és a demokráciát"

a tényleges mroaSom alapján részesülnek
lexüleű áfásban a kereskedők

FARSANG!

BALJA

^prófrircletéselc.

Oo'pozók

Színházának

műsora:

