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Az országgyűlés megszavazta az aluminiumtermelés államosításáról szóló törvényjavaslatot

A magyar demokrácia fejlő- j Általában
megállapítható,
dérével párhuzamosan az utóbbi! hogy a fokozott társadalmi erA
miniszter felszólalása i i á r i d ő
meghosszabbításáról
ősítendő aiall Szeged tudomá dekiődésscl párhuzamosan atu-3 Az országgyűlés pénteki üléiivos központja, az egyelem is dománvos munka is olyan j sén fölytallák a batixitbányá- ulán az országgyűlés a tör- szóló törvényjavaslatot törlialalmas fejlődést mutat. Két- irányt vesz, amelynek eszmé-j szat és az ahununiumterme- vényjavaslatot
általánosság- gyallák, amelyet a Ház bozségtelen, hogy a magmozditha- nye a közösségi foglalkoztatás! lés íilamosilásáról szóló törban elfogadta, majd megkezd- zászólás nélkül elfogadod.
tallannak tünő kolosszus 1947. szeminánumokon tanuló körö-i vényjavasla'c tárgyalását
Az egészségügyi világszerte a részletes tárgyaffist. Ezesztendőben elindult é.s nagy lé- kon, versenyvizsgákon, falujára-5
péseket lelt korszerűbb és ma- sokon, stb. keresztül. Az a cél," Bán Anlal iparügyi minisz- után a részletes vita követ- vezet alkotmányának iiecjkgasabb tudományos színvonal, hogv ami megoldható közösségi j ter emelkedett elsőnek szó- kezett, amelynek során töb- kelyezéséről szóló törvényjakonkrétebb és eredményesebb fogiaíkoztatással, azt így oldjuk jjlisra. Hangoztatta, amikor az ben szólallak fel, majd az vaslat következelt. A javaspedagógiai módszerek ' felé. meg és ne bontsunk szukségtele- s ,
lat ismertetése ulán egy fel. .
, ,, . ,
Ugyanakkor a tudomány képvi- nüi csoportokat egy aktív íclö- ] alumíniumgyártást es leriue- előadó válasza ulán a Ház a szólalás volt, majd a Ház ált
őr
vény
j
ava
slal
o
l
vállozla
I
ás
le
selői, az egyetemi tanárok és adó) és egv passzív (hallgató) ] «t allamosiitiuk, ez azt jctalánosságban és részleteiben
nélkül elfogadta.
az ifjúság viszonyában jelentős részre.
'
Menti, hogy ez a ,nemzeli kincs
is elfogadta a "javaslatot.
Változások történtek, megtört a
indul az egyetemi ifjúság \ is a magyar nép kezébe ke- Ezután a szénbányászat álAz országgyűlés legközelebíj ég, feloldódott egyes tanárok és így
kar a centená- j rül. Az íllamosilás az ország lamosításával
kapcsolatos bi ülését kedden larlja, nafurcsa, arisztokratikus magatar- riumprofesszori
megünneplése
felé,
muntása és bár egyelőre halvány kával és az uj öntudat kifejlesz- egész gazdasági éleiében ko- kár la! ani I ási törvény javasla t pirenden
az 1947—48. évi
körvonalú, de pontosan megál- tésével hódolva negyvennyolcas moly fordulópontot jelent.
benyújtására megszabott ha- költségvetés vitája.
lapítható közösségi szellem kezd szellemének.
Általánossá válni, a
szegedi
Mindezt el kell mondani azegyetemen.
Ilyen irányú fejlődés mellett ért, hogy az Egyetemi Napok
természetes, hogv az egyetemi hatalmas megmozdulását kellőtömegek közelebb kerülnek az képpen értékelhessük.
Az egyetem nagyjából rendeéleihez, a mai valósághoz. Hallgalök és professzorok egyaránt zi belső ügyeit és most kilép
Rövideseim
megalakul
Trizonia
— Svédek, dánok,
belgák,
holsokkal nagyobb érdeklődést la- a város és áz ország elé. hogy
nusitanak a társadalom és a po- dokumentálja munkakészségét, a
landok
nem
kötik
le
magukat
az
angolszászok
mellett
—
A
m
eépitőmunká jában
litika döntő kérdései
iránt, demokrácia
való
lelkes
bekapcsolódását,
a
r
i
k
á
b
ó
l
diktálják
a
francia
külpolitikát
mint eddig bármikor. A problémákat tudomásul veszik, vitat- tudomány szereletét és az uj köAz angolszászok most már
koznak róluk, az egyetem szo- zösségi öntudatot, amely hála véglegesen tető alá hozzák a rült a Bevjn által javasolt I "körvonalazza élesebben a brit
külön blokk kérdése.' Az el-' külügyminiszter
javaslatának
ciális kérdések döntő tényezői- Isten, konkrét jelekben.és makülön német .államot, amely gondolás azonban akadályok-11"é?z!€Uí_i.tí_- .Spaak ugyancsak
ben szánté közmegegyezés* ala- gatartásban mutatkozik meg.
kult ki. Ilyen például az egyeSzombaton 10 órakor az egye- szabad területe lesz.az ame- ba ütközik. A tervezők nem csütörtökön hangsúlyozottan kitemi hallgatók multrendszerbeli temi ifjúság nagygyűlést tart, rikai lökének. Clay és Ro- számítottak azzal, hogy a'kis- jelentette, hogy
Belgiumnak nincs szánkékászámlázási aránytalansága, sőt amelynek előadói Veres Péter bertson tábornokok, az ame- államok má|r!
rendelkeznek
ban semmiféle szerződést sem'
jelenlegi keavezotién statisztiká- honvédelmi miniszter és Sza- rikai és angol övezetek kor- annyi politikai előrelátással
aláírni.
ja (azegyetem es a parasztság fia!i iay Béla, a Magyar Egyetemi mányzói Berlinben pénteken és nem kívánják- magukat a
A holland
miniszterelnök
csunán 5—7 százalékban vannak és Főiskolai Egyesületek Szöképviselve), amelynek
sürgős vetségének elnöke. A nagygyű- aláirták ez ogvesltsit etapok- •Churchill-•- Bevin —'Marshall ugyancsak csülörlökön nyilatkoSzentháromság zott Hollandia
álláspontjáról.
megváltoztatásában ma
már lésen megtárgyalják: mit* keli manyl. a »B;izoma-Chartát«. [ külpolitikai
mindenki egyetért. Ugyanúgy, a tennie az ifjúságnak saját fej- Robertson ugyanakkor beje- . útvesztőkön járó polilikájá- Hollandia bekapcsolódik a Marshall-tervbe — mondotta —, de
• diákönkormányzatról, a 18-as lődése, a tudomány és a de- lentelte, hogy
t hoz kötni. Legutóbb
ez
munkaverseny hatalmas feladat- mokrácia fejlesztésére az egyeTrizonia megalakítása m á r ;
a skandináv államok jelennem jelenti, hogy csupán
ván alá sár öl is nagyjában egysé- tem szociális kérdéseinek megcsak napok kérdése
felék ki, hogy nemlN-e^znck
Nyugat fele fordul.
gesen pozitív a vélemény.
oldása tekintetében.
részi semmiféle blokkalaki- így "tehát a Benelux-á Hámok is,
Szombaton 6 órakor a ma- és ezzel a francia, megszállási
Összegezve a két szektornak,
fásban.
amelyekre Bevin blokkalapilása
a Itallgatök és professzorok pro- gyar kultúrpolitika legmagasabb övezetet is felszámolják.
gresszív irányú fejlődérét, meg- képviselője a Kultuszminiszter,
Ugyanakkor előkészilik a Unden svéd külügyminiszter elsősorban épül, idegenkednek,
állapíthatjuk,* hogy ma már a a szegedi tudományos élet kép- német bábkormány megala- szerint országa meg akarja fáznak a sok homályosságot
szegedi egyetemen határozottan viseletében nz egyetem Rek- kítását is. Az United Press őrizni semlegességét. A dán rejtő bevim elgondolásoktól.
Franciaországban a frank de.a haladás légköre az uralkodó. tora é.s az ifjúság lelkes talál- jelenlése szerint néhány hé- rqjnisztcrclnök
csütörtökön
valválásával előidézett válság
, Természetesen az ut hosszít kozásának ieíict tanuja Szeged
délután
ugyancsak
kijelentetten belül
'
e g y r e tart. A politikai-pénzügyi
volt. Az öntudatra ébredés nem népe.
te. hogv
helyzet kihat már a napi éleire
Frankfurt
az
uj
kormány
rövkitávlalu feladat. Még minSzombaton 4 órakor Losonez.v
Dánia sem csatlakozik Be- is. "Párizsban például eltűnt a
székhelye lesz.
dig folyamatban van és ha az Géza elvtárs, országgyűlési képvlnék
terveihez.
benziin. állnak a taxik.
Egyetemi Napok előtt az elért viselő, a Szabad Nép szerkesz- A szövetségesek az akciót
Scüuman
eredmények vázlatos kiértéke- tőjének beszédét hallgatja meg * német gazdasági adminisztra- Dánia egyedül az U N O tag- . A parlamentben
lésére vállalkozunk, ezzel
is az egyelem ifjúsága és profesz- tív szerv« fedőnév alatt foly- állama akar lenni — mon- kormányának helyzete inog és
a líoinmun'sla párt eddSg' elcsupán a további fejlődést sze- szori kara. Ez áz előadás a tatják le, de senki sem kétel- dotta.
sz'gelcll helyzetéhen változáretnénk szolgálni; megmutatni demokrácia és tudomány közös kedik abban, hogy ez a szerv
Spaak belga miniszterelnök
sok történtekart, hogy egyéves munkánk mi- érdekeit és együttműködésének
— mint a Reuter-iroda tudósilyen eredményeket hozott. Az szükségességét lesz hivatva ki- végeredményben a német kor- tásn mondja — azt kérte az A francia reakció egységfrontján szakadások következtek be
mányt jelenti.
egyéves terminus a kari szer- mutatni.
unió ügyében /utazgató* Mac és
ez a parlamenti szavazásokvek és a Szegedi Egyetemi IfNyugaton
újra
előtérbe
keNeil
angol
államminisztertől,
A díszhangverseny a művénál szépen mutatkozik.
júsági Szövetség megalakulásá- szet,
a B 3 —
a népi délután a népkulDuctos elvlárs pénzügy' jatól számítódik. A SzEISz és a túra eszményeinek
liszlelelét és
vaslatait már 260 más párti
benne egyesült kari szervek K?' Je iW"müvelését dokumentálja,
képviselő is támogattamunkát végeztek. Az egyes kan A Móra-emlékmü
felavatása
A köztisztviselői kar átszerszervek munkájának kiértékelé Szeged
irodalmi
nagyjainak
vezéséről szóló vitában Schumaréce itt nincs terünk, de ki megbecsülése.
nékat sorozatos kudarcok érték.
kell emelnünk a Medikus Kört,
A Műszaki és Vegyimüvek Rt.-; dáui az ausztriai exporf meg A módositó Indítványokat pélAz egyetem a Napok hatalamely hatalmas
tömegszeraddig
halasztotta,
nál
vizsgálat
indult
,11 (MÜVERT)
zAíi"T"V7T7 D T \
in^orfiAlnf
indu kötését
II '
.
f. ,, I ^ ^ ™ lamíg
» „ dául
. a parlament a kormány
vezetié nőtt és amely szo- mas megmozQulásával ki akar meg,
hogy megállapítsák, mi az
ciális és tanulmányi vonalon lépni viszonylagos elszigeteltsé- oka a vállalat feltűnő ráfizeté- az egész kérdés időszerűtlen erős ellenkezésével szemben elís a legnagyobb eredményeket géből és eleven mozgatója. irá- sének. A vizsgálat megállapí- lelt. Ezzel elérte, hogy a fogadta.
Feltünéslkellö nyilatkozat jeérte el. Hasonló fejlődés mutat- nyítója akar lenni a tudományos totta, hogy Kelemen Gyula voll MÜVERT leheletlen anyagi helykozik a Nevelőképző Főiskolán éleinek, a közvéleménynek, és iparügyi aflamtilkár szándéko- zetbe jutott és a vizsgálatot lent meg egyébként a franciaIs, ahoi a pozitivabb tudomá- az ifjúság országos programja san szabotálta a MÜVERT ter- végző bizottság szerint ugy tönk- szovjet Viszony romlásának okányos és nevelési
módszerek szellemében > arccal a társada- melését. Megakadályozta, hogy rement, hogy nincs más megol- ról. Cathalas, a moszkvai, franlom felé« kiván fordulni.
cia követség volt tájékoztatásalapján folyik a munka.
a vállalat megfelelő munka- dás, mint a vállalat felszámo- ügyi
attaséja kijelentette, hogy
Örömmel üdvözöljük a sze- szerződéseket kössön. Igv pél- lása.
Teimésze lesen a kari szerá Szovjettel való szakítás tervezeteken kivül is működnek gedi egyelem országosarányu és
velt az Egyesült Államokban
mozgalmát. Meg
lelkes ós öntudatos csoportok, jelentőségű
dolgozták kft és az amerikai
mint például az Egyetemi Szin- vagyunk győződve róla, bogy az
stratégiai szempontok elfogatszó közösség, a ' különböző egyetem á Napok szellemében
dásával a francia külpolitika
iujáró- és iizemlátogatócso- betölti hivalúsát.
felelőse' esallósánanimá siilyTóth Sándor.
portok.
Iyesz telték Frane'aországol.
Azt" a szerepet vállalták, amit
Pénteken tartott konferenciát még talál tennivalót. A ma- annakidején Laval és Antonoscu
az állami hivatalnokok kommu- gyar közalkalmazottak előtt e Németországgal szemben vállalt.
nista pártszervezete. Az érte- tekintetben még nagyon súlyos A szovjctelienes politika Frankezleten Olt Károly népjóléti feladatok állanak.
ciaországban állandóan fejlőminiszter beszámolt az ország
Franciaországnak
A köztisztviselőknek hozzá dik, holott
politikai és gazdasági helyzeéletbevágóan fontos a Szovjetkell
emelkedniük
a
magyar
detéről.
unió barátsága.
A finn kommunista párl Kominform
többi
tagjai:
Megemtitelte, hogy vannak mokrácia általános színvonalácsütörtökön ugy határozott, Oroszország, Lengyelország, ugyan még területek, amelye- hoz és az ipan és mezőgazda- i Ez a politika szerencsétlenebb,
csatlakozik a kominformhoz. Románia, Bulgária, Magyar- ket a demokrácia átformáló sági dolgozók öntudatához, ahmi!,nl bármely más eddigi francia külpolitika
Néhány napon belül várják p ország, Jugoszlávia, Cseliszlo- ereje nem formált át teljesen, hoz, hogy egyetlen utat láshalíro'zat nyilvánosságraho- vákia, Franciaország és Olasz- mint például a közigazgatás és son maga* előli - a magyar népi — lejezle be nyilatkozatát
a közoktatás, ahol-a demokrácia demokrácia útját.
Catlialas.
zs'al&t hivatalos formában. A 1 ország.

A nyugati kis államok idegenkednek
Bevin hlokkalakitási tervétől

Kelemen Gyula volt
államtitkár
ttiahb szahotázsáí
leplezték
le

Í

A finn kommunista párt
csatlakozott a Kominformhoz

I magyar közalkalmazottak előtt
még súlyos feladatok állanak
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Ma déíi
Védelem:

órakor ítélet a pieifíerista
összeesküvők
ügyében

Szombat, 1948 február 7.
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Az összeesküvők és rémhírterjesztők csak „fecsegtek"

\ HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Mérsékelt nyugati szól, vítllozó felhőzet, több helyen
kisebb fulócső. A hegyeken k isebb havazás. A hőmérséklet
alig változik.
A Tisza Szegednél 666 (78). Vizének hőmérséklete
4.5 fok.

Az összeesküvők
az utolsó szó jogán irgalmas
Ítélettel felmentést
kértek
A pénteki napon ismét meg- Hangoztatta, hogy Kossuth j lelet kért, Iienn László és
lelt a "árosháza közgyűlési 1(XI évvel ezelőtt kijelentette,; Császár Vilmos méltányos és
terme, hogy az elmaradt vé- "Szeged népe nemzetem büsz-j igazságos ítéletet. TakácsMikdőbeszédeket és a vádlottak kesége« s ez a mai napig is i lós bűnösnek érzi magát, de
— Kirakatok ellenőrzése. A
NAPIREND
felszólalását az utolsó szót jo- fennáll, mert a szegediek nem • az összeesküvésről nem iüszegedi
kereskedelmi testület
Szombat,
február
7.
gán meghallgassák.
változhalnak meg ilyen rövid; dolt. Sebestyén Zoltán hoszNemzeti Szinház délután 3 kérésére a kamara felhívja
Dr. Técsi lindre Gál Gyula jdő alatt s igy nem lehelVkol-; szabban fejtegette ismét rárés Császár Vilmos védelmé- leklive felelősségre vonni sem ! tatlanságát és fiatal korára órakor: A mosoly országa. (Ifj. a kereskedők figyelmét, hogy
előadás.) Este 8 órakor: Díszelőforduló
ben szólalt fel. A Pfeiffer- a szegcdi reakciót, semla vád- tekintettel olyan ítéletet kért, hangverseny az egyetemi nap a kirakataikban
szabálytalanságokat, mint p L
párt szegedi szervezkedését loUakal. Először felmentést, | hogy mint haladó értelmiség alkalmából. (Bérletszünet.)
ár jelzőtáblák hiánya,
halaelismerte, de védencei ebben majd irgalmas Ítéletet kért,. elhelyezkedhessen a demoSzéchenyi FUmszlnbáa fó: 4,
nem vettek részt, azok csak enyhe büntetéssel.
i kráciában. Madaras ugyan- fél G, fél 8: Nő az ablak mögött. déktalanul szüntessék meg annál is inkább, mert az idenéhány rémhírt terjesztettek
Széchenyi Hiraűo Mczs fé* 10 vonatkozó rendelkezések érDr. Gerda Sándor Magvar csak felmentést kért.
és ennek megfelelő ítéletet Pál, Fodor István, dr. Bárórától
téi
2
óráig
folytatólagos
Dr. Kiss Dezső lanácsvczelelőiében a szabály lal anságűkért. Dr. Szarvas János I). kányi Ferenc és Tési Gsedo- tő ezután elnapolta a főlár- előadások
Belvárosi Mozi fél % léi « kat elkövető kereskedő ellen
Nagy Géza védelmében hosz-j mir György védelmében szó- gyalást és annak folytatására
a rendőrség az eljárást megszabh fejtegetésbe bocsátko- lal! fel. Magyar. Pál érdemeit szombat déli 12 óráját tűzte fél 8: Elveszett nászút.
Korzó Mozi fé® 4, fái 6 és fél indítja.
zott s ennek során hangsu-j hangoztatva, felmentést kért. ki. Miután a
perbeszédek
— Gyűjtések a görög szalyozla, ha védence
bűnös, Ugyanig}' beszélt Fodorról is, mind elhangzottak, igy a mai 8 órakor: A titokzatos skorpió.
badságharcosoknak. A szegecsak
annyiban
állapithatói akii képesnek se tart usziló napon már jtclelhirdelésre
Muzeum; valamennyi osztály di rendőrkapitányság állammeg, mint általában a többi 1 programbeszéd elmondására, kerül sor.
nyitva 9-tőí 13 óráig.
védelmi osztálya a görög szavádlottaknál, akik éppen ugy olyan szűkszavúnak ismeri.
Egyetemi könyvtár: nyitva badságharcosok javára 114
»fecseglek®, mint bárki más. Ezzel szemben Fodor István
8-7 óráig
A fecsegés rossz oldala az az utolsó szó jogán félórás
Somogyi könyvtár: nyitva 8—7 forin'.ol gyüjlötl össze ebben
Korunk
m
a
r
x
i
z
m
u
s
a
a hónapban. Ugyancsak erre
embereknek, de ma legalább progr a m bcs zédet
éráifl.
m ondot. t.
a célra Sári Tibor 5 forintot*
ebben élik ki magukat. Igaz- Kicsit ugyan elkésve, mert
és leninizmusa
adolt. A Délmagyarország kiságos .Ítéletet, kért védence ha ezt mondta volna el vár,
Az IVSz Munkásegység KlubGerle-Takács: Klauzál-tér 3; adóhivatalán kérésziül ezeket'
számára.
laszlói elölt augusztusban és jában
csütörtökön délután Ko- Just Frigyes: Petőfi S.-sugárut az összegeket eljuttattuk aDr. Batla Gyula "locsogó szeptemberben, nyilván nem írócsin Zoltán eh társ tartott 59; Török Márton: Csongrádi- rendeltetési helyükre.
fecsegé>neb«,
vénasszonyos ülne a vádlottak padján. Dr. előadást "Korunk marxizmusa sugár ut 14; Seimeczl Béla: So
x A Férfiszabó szakosztály
fecsegésnek« mondta a vád- brassói Szabó Béla Sebestyén és loninizmusa* címen.
tnogyiteíep IX. utca 489.
február 9-én 5 órakor gyűA munkásmozgalom gl-akorlottak szerepét és Kuba Vil- Zoltán felmentését kérte, majd
mos felmentését kérte. I)r. sor került a vádlottak fel szó- lati életében számtalan gsetben
— Az MKP
móravárosi lési tarl. Elnökség.
x Felhívás. A szegedi volt
> ilók merülnek tel a munkás- pártszervezete február 7-én
Szabó Béla (csurgói) Tilzét lal ásóra
>ártok köz6tt
A z C VPS s z e m
gumiszandálkésátők,
valaazon az alapon kérte felmen- ' Ur.
n.- balCione
Falcione Kálmán
Kálmán ai
ária!' Kuit S. ellentéteik
" test© 8 órai kezdettel/az árvíztat l' t o k n i í l kiaia"
teni, hogj' csupán üres fe- lannak érzi magul, felmeu- !, marxizmus-leninizmus alapve- károsultak javára a Sántha- mint a készíteni szándékozó
a
tagtársainkhoz hivatalos árcsegés® volt, amit elkövetett. tést kért. Magyar Pál artat- lő kérdéseinek
. felszínes
. .
ismere- féle vendéglőben, Szél- és'ReÁltalában a pénteki
napon lanságát hangoztatta, D. Nagy téből és helytelen magyaráza- niény-ulca sarok, bálát ren- kalkuláció anyag- és árhivalal.i jóváhagyása végett, valamegtanultuk a védőktől, hogy Géza nem érzi magát még tából erednek. Az ellentéteket dez.'
mint
anyagbeszterzéis
végett
még
fokozza,
hogy
a
munkásvan: »célzalos«, locsogó, vén- mindig bűnösnek, Kuba Vil— A Magyar Nők Deuioasszonyos, piaci kofa, felelőt- mos ártatlannak erzj magát, mozgalomban még nem eléggé kra ikus Szövetsége szerveze- február 8-án, vasárnap déla tudományos szociaulán 2 órakor azüpartestületl
len és fecsegő fecsegés s a Titze Vilmos rém híreket se ismertek
lizmus módszereivel végzett leg- tének szegedi csoport ja 8-án, vendéglő kistiermében sajáf
vádlottak ha bűnösek, ugy a mondott, Dalmádi E r n ő lelkivasárnap
délulán
4
órai
kezra uu icuvj- t l j a b b kutatások eredményei.
érdekükben megjelenni szífenti fecsegés valamelyikében
ismerete
tiszta,
ártatlannak;
Lenin továbbmüvelője ésgya- dettel a városháza közgyűlé- ves kiedjenek.
lehetne bűnösnek kimondani.
si
termében
fennállásának
3
érr.i magái felmentést kértek korlati inegvalósdója volt Marx
x Farsang utolsó
napján
éves évfordulója alkalmából
Dr. Varga István • ügyvéd- valamennyien!
, tanításainak.
egyetemi jelmezbál a Tif/a*
műsoros
ünnepélyt
rendez.
jelölt Takács és Madaras véGál Bóberl kis dolgokat LsNincs külön marxizmus és
delmében "Szeged egész tár- mét beismert, nem kért "ke- nincs külön leninizmus - L e n i n Az ünnepi beszédet Sárii Bö- szállóban.
zsi mondja. Közreműködik a
sadalmát* megvédte az ügyé— Zene, élményben lesz.
gyeimet*, csak méltányos itéJ S ^ ^ ^ E ^ 2 ? " s MAV Hazánk* dalköre, Kőszi . vád beszéddel
szemben.
ré-ze az üzemi munkásságnak,
leleLGál Gyula igazságositó- S ^ S
l S tatatasaivm műves Erzsébet, Nagygyörgy február 19-én délután 4 óra— — 1
j lerántotta az álarcot a munkás- Mária és a rendőrzienekar. kor a dohánygyár kultúrter_
_
__
mozgalom árulóiról, a megatku- Dr. Drégely Józsefné beszá- mében, viLágnirjü
művésziekKedden b e s z é l ? r á d i ó b a n $ ginház • Film <* Művészei
vókrói és lehetővé tette a molói tarl 'az MNDSz eddigi közreműködésével. Egységes'
Kovács e'vtárs
. ; marxizmus tovabbe.pilesét.
munkájáról.
kilencven filléres jegyek az'
; A kapitalizmus utolsó, rotFelhívjuk olvasóink figyelx
A
íclsőipariskoiáhan
(Kálüzemek részére már kaphaA ColIejíJun.i Musicum feb- i hadé korszakában, az imperiamét, hogy Kovács István elvvária-lér 5b. Telefon: 6-66.) tók a Délmagyarorsziág kiruár
9-én
este
fél
8
órakori
lista
korszakban
cselekvési
vctárs, a Magyar Kommunista
'.dal jlgőzgépkezelői, villamos- adóhivatalában.
Párt szervezési osztályának ve- a Zeniekonzervalóriumban lar; kzérfonalat adott a munkásosz- eiőkészilői és áll. gépjármű— Még 14 métert építenek
landó
hangversenvén
IJUasy
'Lv
számára.
Rámutatott
arra,
zetője nem pénteken', hanem
i-t „
ró
hogv az imperialista korszak- vezetőképző tanfolyam indul az u j hidpilléren. Péntekenkedden, február 10-én este 7
1
ellentmondása meg. Jelentkezni lehet az in- Szegeden ellenőrizte a közutá
óra 20 perekor tart előadást György akit a közönség a
három
f5
a magyar rádióban Budapest I. Nemzeti Színház színpadimul v n n éspedig a munka-tőke kö- tézel igazgatóságánál.
hidépilés munkálatait dr. Hahullámhosszán a tagkönyvcseré- mint opera énekest
ismer, í rölti viszony teljes kiéleződése,
x Meghívó. A Délinagyaror- viár .Győző miníszleri tanáről.
I
C '» • mint kiváló oratórium- és|a felosztott és elfoglalt piacok szái j 'Ny et süerménykereske- csos és Horváth László műdalénekes fog bemutatkozni, j folytán az egyes lőkéscsoporlok- dők Szövelkjezcte -1948. évi szaki tanácsos. Az építkezést
A hangversenyen fogja meg-|J™k egymással szembefordulása, február 15-én délelőtt 10 óra- rendben találták. A vizben léLEJEIM!. LEJEIM
ismerni a közönség Rác*Gab- harmadszor a civilizált népek es kor, határozatképi elienség cseAZ ARAKKAL!
S
j
L
"
^ lén délelőtt 11 órakor tarlja vő mederpillérre még 14 ésSertészsírt, libaháiat,
liust, riella zongoraművésznő müfél métert kell ráépíteni, d e
vészetel.
Jegyek
a
Zenekontanításai
módszereket
Lenin
aprólékot,
sertésszalonná
adolt
a modern osztályharcra, közgyűlését a Szegedi Keres- ezzel a munkálattal is kedvefelvágottakat, kenyeret lehető zervalónumban vállhatok.
a tiszta elméletet megtisztí- kedelmi és Iparkamara könyv- ző időjárás esetén rövidesen
legolcsóbban UNLAK élelmi- • • • • • • • • • • • • • M M B v r ' . totta a dogmatikus salaktól és
tárlerméhen .Tárgy: MOSZK- elkészülnek.
szercsarnokban, Mikszáth K.lehetővé lelte a II. internacio- ba való belépés. Igazgalóság.
x Ktrékpárgumft dolgozókÚjévben
utca, vásárolhat.
nálé politikájának felülvizsgáx A koaliiexós pártok hálja nak heti részletre i* szálvásároljon
lását. Tudatosította a munkásosztály nevelésénél a kritika és Felsővároson február 14 én lítunk. Markovics műszaki üzlesz a Poslásolthonhan.
önkritika jelentőségéilet Szeged, Tisza Lajos-köruS
Borsnál Is Jobb a Kovács I m r e
x Paplanok legszebbek ké- 44. Munkaadói igazolványt béElőadása
végén
Komócsin
elvsutartOKeresauxIónét Tf&®
Lajos-körűt 48 — Teiefois társ rámutatott arra, hogy a szülnek Soósué paplanüzemé- rünk.
munkásmozgalom minden har- ben, Deák Ferenc-utca 2. !(
8—45 - Ktróie
cosának az elméletet rés-zllote-ix Műsoros mütorembál a
«• I W y i M m •
Permetezéshez:
l>en tökéletesen ismernie keli, Hungáriában: február 7.
mert csak igv vívhatjuk meg
íűszerfcewrpft
Kenpor
harcunkat győzelmesen.
N a g y k e r e s k e d ő k n e k rend- Fizessen elő A nagy tetszéssel fogadott Meghívó.
Novobo'in
kívüli engedmény
előadáshoz Réz István szociálA FUVAROSOK farsangvademokrata
ifjúsági
titkár
szóKiadási iroda Cserzy MihályFrucíoUneum
sárnapján 8 órától hagyolott hozzá.
utca 3. sz.
beszerezhető.
mányos

„Sirály"

a Dé! m agya ro rszágra

Női iö*>*rtm
és seiyeimildonsátjok

EYöKFY-nél

Klauzál-tér 8. UaltBloch ÍTlór cég
At Ellftlü legnagyobb i b b u
üveg- és ü v egaru nagyk eres ka
dés, 0teijezésl vállalata
OM? rr
•» m
K o r o s i
Mfrij-utra A Telefon: 5—1<

e. 10 órakor az Ady-téri nagy előadóban

V e r e s P é t e r fsesxéi
Belváros
I I . S2ervezeie
Kárász-utca
6., szombat esle 7 órahor

M K P

az összes
Farsangi

j fgjjr. I

termeiben
í

"7
g

Jelmez-bálal r e n d e z ^
Mindenkit

szeretettel
vár
a
Vezetőség
Bulié 1 — Zene!
l e g ö t l e s e b b
j e l m e z
d i j j a zv a

lesz t

f a n * a n g z á r ó

b á I j a

VÖNEKI ISTVÁN Földműalatti
ves utca 7. szám
vendéglőjében, melyre a
mulatni vágyó közönségei
szeretettei meghívja a
RENDEZŐSÉG.

M. O. Sz. K.-nál
Vaí«ría-tur 4 .
R é z g á l l c
minden '.mennyiségben
előjegyezhető

Í3NHÖ KQHZERV P Í R Szeged, Fulcz tfibemok-u 23 szám.
Gvártmánvai: Izek, íammok, sa*anrusásak és löze éttélék •
Beszerezhetők
Szeged összes j o b b üzleteiben
Több üzem és étierem
Teleiont
6-93.

szállítója. Árai igen mérsékeltek.
Teleion:
6-93•

Szombat,

1918
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f e b r u á r 7.

Demokratikus rendőrségünk
péidátadú áldozatvállalása
Rajk elvtárs vezetésével a
magyar demokrácia rendőrségében m a mái' döntő többségben vannak a népi elemek,
munkások és parasztok. A
rendőrség a magyar nép rendőrsége lett. Erről leitek bizonyságot a szegedi V. rendőrlanosztályparancsnokság állományába tartozó rendőrök és
tanfolyamhallgatók.
Az MNDSz felhívással fordult a tanosztályhoz a súlyos
helyzetben lévő családok nélkülöző gyermekeinek támogatására. Az öntudatos demokraták kisfizetésűkből is megtalálták a lehetőségét aonneslelenek támogatására és havi
8G7.50 forintot ajánlottak fel.
örülünk és büszkék vagyunk, hogv demokráciánknak ilyen áldozató! ' vállaló
rendőrei vannak, vár juk, hogy
többen kövessék példájukat.

Súlyos visszaélések a ttübekháal szövetkezeinél

Ot métermázsa
homokot
hevertek
a leszállított
búzába

Hárszas íalá kozé
S z e g e d e n
Az E©etemi Napok ifjúsági rendezői felkérték lapuiiKat, hogy adjunk helyül
az alábbi soroknál;. Örömmel teszünk eleget enneS
a kérésnek.
Az Egyetemi Napok programjából azt a részt szeretnénk kiemelni, amely a műsorban talán
jelentéktelennek tűnik, valójában azonban Szeged jelenének
egyik leghatalmasabb demonstrációja le sz. A fáklyás ifjúsági
felvonulásra céízunk, amellyel
Szeged fiatalsága lesz majd 'hitel az e©etemen, városunk szelie-nr központja és ugyanakkor
a demokrácia mellett.' bebizonyítván, hogy szellem és demokrácia nem ellenlmondó, hanem rokonérielmü fogalmak, hiszen az igazi szellemiség mindig a haladás szolgálatában állt.
Ugyanakkor az ifjúság üdvözli majd dr. Ortulay Gyula
kultuszminisztert, aki ez alkalommal Szegedre jön, ho© az
Egyetemi Napol; keretében meggyőződjék arról, h o © városunk
mekkora fejlődést tett a legutóbbi esztendőben és hogyan
fejezi ki tiszteletét a szeltem
képviselői előtt. Mert a szegedi
ifjúság hatalmas megmozdulásai
üdvözlet a szegedi egyetem tanári kara felé is, amelyet igy
nz ez évi rektor, dr. Székely
István képvisel. A felvonulás, a
lelkesedés, a lobogó fáklyák az
ifjúság bizalmát tolmácsolják.
A felvonulás előtt az egyetem
rektora, dr. Székely István Szeged tudományos kiválóságai képviseletében üdvözli és fogadja
dr. Ortutay Gyula vallás- és
közoktatásügyi minisztert.
A megmozdulás tartalmát ugy
foglalhatnánk össze, hogy az a
kultúrpolitika, a tudomány éa
az ifjúság hármas találkozásai
amelyet nyugodtan tekinthetünk
a magyai' demokratikus kulturfejlődes e©LI; döntő jelének éa
biztositékának.

tott le a közelmúltban a szö- rácsonyi Újszegeden homovetkezet. A beérkezett meny- kot vásárolt, ezt Kübekházányiségek átvételénél a cégek ra szállították a szövetkezeti
észrevették, h o © a buza és gépkocsin, majd a munkásoknapraforgómag közé rengeteg kal a búzába kevertették.
Tóth József látva, h o ©
homok keveredett. A cégek
felszólalása folytán a MOSZK Szántóéknak ez szabad, saját
makói kirendeltsége vizsgála- raktárában lévő búzába szintot indított és m egál lapította tén homokot kevert. A vizsgálat során kiderült, h o ©
a következőket:
A szövetkezet üzletvezetője, Szántó augusztusban a szöSzántó Sándor s alkalmazott- vetkezeti raktárból Szőregre
ja, Karácsonyi Sándor a szö- szállított búzát. Ehhez azután
vetkezet részére buzit vá- csatlakozott az átvevő Tóth
sárolt. Szántó és társának a is, aki u©ancsak Szőregre
megbízatását októberben visz- küldött búzát. Szőregen Szaszavonlák és ekkor Tóth Jó- bó Lászlónál és Kanyó Lászzsef gabonavásárló vette át lónál rakták le' az átvitt búa buza kezelését. Az átadás zamennyiséget.
alkalmával Szántóéknál 26
A vizsgálat azt is megállamétermázsa gabonahiány mu- pította, h o © Szántó a'szövetlatkozott. Az átadók kötele- kezelnél magánüzleteket is
zettséget vállaltak, hogy a kötött, itt pénzhiányok is muORTUTAY
GYULA:
hiányt megtérítik.
tatkoznak, amit most fizetéAz átadás ulár került sor sével és óvadékával pótolnak.
A megejtett vizsgálat után
a fenli mennyiségű buza és
napraforgó
leszállítására. az ellenőrök feljelentésére a
Szántó és Karácsonyi megál- gazdasági rendőrség mind a
Az Országos Köznevelésij nak és orvosoknak, h o © az lapodtak abban, hogy meg- három szövetkezeti alkalmaTanács csütörtökön délután] első két, v a © három évüket szerzik a hiányzó mennyisé- zottat őrizetbe vette. A nyoBudapesten teljes ülést tar-j falun és tanyacsoportokban get, u © h o © 5 mázsa horno- mozás során bevallották a
kot kevernek a búzába. Ka- terhükre rótt cselekményt.
tott. Ortulay Gyula vallás- és! kell eltölteni,
közoktatásügyi miniszter is-" Ortulay miniszter végül rámerteüc a magyar művelő- mutatott arra, h o © a Komdéspolilika
me©a'ÓKÍtandó munista Párt alapján lélesiprogram jinak egyes részié- tett Kossuth-dijak a minőség
leit. A beszámoló során töb- emelését szolgálják,
amintbek között a kövelkezőkeLje- h o © a magyar demokrácia
lentette be:
központi kérdése immár a
A kormány tagjai pénteken i gálati alkalmazottak soronldvüll
A magyar parasztság kultu- magasabb színvonalra
való délelőtt
Dinnyés Lajos minisz- előléptetésének előfeltételeit.
rális és szociális felemelkedé- törekvés.
Művelődéspoliti- terelnök elnöklésévet rendé s
Hozzájárult a minisztertanács
sét célzó olyan törvényjavas- kánk célja is a magasabb heti minisztertanácsot tartot- ahhoz, hogy Böhm Vilmos stocklatot kívánok a parJament'ielé színvonal, de nem e © kivált- tak.
holmi magyar követ működését
terjeszleni, amely kötelezően j ságos réteg számára, hanem
A minisztertanács elfogadta a dán királyság területére is
azt a rendelettervezetet, amely kiterjessze, _ továbbá
Gubacsi
előírja a tanítóknak, tanárok- a magyar nép számára.
a közületi sajtótermékek köz- Gvór© törökországi követnek a
libanoni kormányhoz való kikülponti kiadását szabályozza.
detéséhez.
Elfogadta továbbá a központi
Elfogadta a minisztertanács
nyilvántartó szervezésére vo- azt a törvénvjavaslatot, amely
1
—• • - r -, -rriünH
natkozó rendeletet. E szerint a az itélőbirÓK áthelyezését és
többszörös ellenőrzés elkerülése végelbánás alá vonását átmeneIskolai
különkiadások
Megírtuk, h o © mezőgazda-1
Csoportosítás: 1—3, 4—10, végett az egyes nyilvántartókat, tileg szabályozza. Az igazság- *E©Lk nap fiam szomorúan
vállalatokat ügymimszler a lelügyelete alá
sági versenybizottság alakult I 10—25 holdon felüli birtok- intézményeket és
,
,
, uevnujuszier a iciuiiyncro ma jön haza azzal, hogy az iskoláellenőrző szervek munkájának ta */ tozó M r m e i v bíróság bíráját ból hazaküldték. Amikor megSzegeden, h o © minél jobban kategóriák szerint történik.
osszeegyeztetese céljából létesi- b e I e e g y e z é s e nélkül is másbiró- kérdeztem, hogy miért, azt feelősegítse az ezévi termelést.
A verseny célja: jutalmazni tik a központi nyilvántartót
sághoz áthelyeznetS
lelte, hogy nem fizette be a
A bizottság most megállapí- azokat a gazdákat, akik a
Hozzájárult a minisztertanács
A honvédség korszerű fejlesz- film- és a sportköri díjat, ezérl
totta a versenyfeltételeket is. földből a természeli és közi- a Gazdásági Főtanács előter- tésével
kajicsolatosan a tiszti
A versenyre jelentkezni lehet gazdasági tényezők kihaszná- jesztésére az 1948. évi rendkí- és tisztképző újoncok kiképzési küldték haza és igazolatlan órái
is kapott. Elmesélte fiam, hogy
az UFOSz-náí, a termelési 'bi- lása mellett a legtöbbet hoz- vüli póthitel, illetve rendés hi- létszámának tclemelését enge- u. n. sapkarazziát is tartottak
tel
é«
hilelelőlcgek
folyósításázottságiknál, a gazdaképző is- zák ki és amellett a legjobb
délyezte a minisztertanács és és ellenőrizték, kinek van meg
hozzájárult a Gazdasági Főta- az intézeti sapkája és hozzsivaló
koláknál és mintagazdáknál. gondozásban részesitik a föl- hoz.
A vallás- és közoktatásügyi nács által már megszavazott címere.
A versenyen részt vehet min- det.
miniszter előterjesztésére hoz- költségvetéshez.
denki, aki hivatásszerűen gazÁrost, amikor olyan nehezek
Az elbírálásnál a következő
a minisztertanács a
A lakóházak helyreállításával
dálkodással foglalkozik.
A szempontokat veszik figye- zájárult
magyar-lengyel "kulturálisegyez- kapcsolatosan a lakók köteles- a kereseti viszonyok és még
mással is foglalkozók külön, lembe: Milyen a tanya köre mény becikkelyezéséről szóló
ségét akként határozta meg a a napi kenyérre valót ifi olyan
csoportban, versenyen kivül nyéke, a szérűskert, milyen törvényjavaslatnak az ország- minisztertanács, ho© a bérlő nehéz megkeresni, az iskolai
vesznek részt. Művelési ágak a tápanyaggazdálkodás, víz- ©üiés elé való benyújtásához. jogosult helyreáilitani a lakó- több és több kívánsággal fordul
a szülőkhöz. Hol ilyen, hol
szerint részt vehetnek: szán- gazdálkodás, vetés, betakaríA kultuszminiszter egy má- háznak olyan szerkezeti részét, olyan célra kell kisebb-na©obb
tóföldet művelők, kertgazda- tás, talajmüvelés, gé,pek és sik előterjesztése alapján a Te továbbá a lakók közös haszná- összegeket
befizetni. Egyszer
leki Pál tudományos "intézet el-! tatára szolgáló olyan épületságok, szőlő- és © ü m ölesgaz- eszközök, istállók,
állatte- nevezését Keleteurópai Tudo-1 részt, amely a bérlemény za- krétára. e©szer begyujtós padaságok.
nyészlés, legelő karbantartár inányos Intézel elnevezésre vál- vartalan használatához szüksé- pírra, hoi meg önképzőkörre,
va© sportkörre kell 3—4 fosa. Üzemi kérdéseket, © ü - toztatták.
ges
rintnyi összeget küldeni. Kijemölcs, szőlő és bortermelési
A minisztertanács a kora dél- lentik, ho© az iskola nem köA pénzügyminiszter javasla
szakszempontokat is fi©e- tára megállapították a közszoi- utáni órákban ért véget
telező és aki nem tudja megII SzIT felhívása
lembe vesznek.
fizetni, az ne járjon iskolába.
a parasztifiusághü?
Külön kategóriába
kerül- A * egyetemi naook szombati u r o t p a m a Most jelenleg a sapka és a címer megvételéért zaklatják a
A Szakszervezeti Ifjúsági és nek az ujgazdák, akiknek edtanulókat, illetve a szülőket. A
Tanonanozgaiom
felhívással dig még földbérletük sem . A szegedi egyetemi napok a, hont avatják fel az alsóvárosi sapka
jelenleg 40—50 forintba
fordult a parasztifjusághoz. Fel- volt és írok akiknek öröklés Szef?e<R Egyetemi Ifjúsági Szö- iskolában:
(SzElSz) rendezésében
Az e©etemi napok program- kerül és hozzá a címer 6 forint.
hívásában rámutat arra, hogy vott es azok akiknek orouies v e t s é
kérdem én, ha egyszer
a munká.siíjuság következetes folytán satát foldjuk nem volt m a kezdődnek meg. A mai nap jának különösen kiemelkedő ré- Most telik
sapkára és címerre,
harcot viv az ifjúsági egység csak bérletük, ezenkívül akik- programja a kan" diákvezetők ] sze lesz Losonczy Géza elvtárs, nem
honnan vegyen az emellenségei elten. Mozgalmukkal nek öröklés utján saját tulaj- értekezletével kezdődik reggei' országgyűlési képviselő, a Sza- akkor
8 órakor a SzEISz-otthonban. bad Nép szerkesztőjének elő- ber, vagy vegyem ki a fiamategész sor komoly eredményt donuk volt.
Utána 10 órakor nagy©ülést adása délután 4 órakor a város- az iskolából? Elég sulvos teher
sikerült kivívni ok 'a munkásifjuJelentkezési határidő a ver- rendez az ifjúság az Ady-téri ' háza közgyűlési termében >Az volt ősszel a tanKönyveket éa
ság részére.
senyre 1948 március 31.
egyetem nagy előadótermében. ' értelmiség és a magyar íejlő- a füzetekel me©enni, azonkívül
A ©ülésen Veres Péter honvé- dés« címmel.
Este hat órá- még tandijat is kell fizetni.
— Harcunk legfőhb tanulságát tolmácsoljuk nektek —
Belváros
legforgalmasabb dé Imi miniszter beszél és Sza- kor fáklyás ifjúsági felvonuAzt hiszem, h o © a kultuszlni Béla, a MEFESz elnöke. A lást rendeznek az egyetemi namondja a felhívás —, amikor
helyén
miisorban közremüjíöaik aze©e- pok vendégei tiszteletére. Nyolc kormánynak nem az a célja,
felhívunk bernieteket, vessétek
temi énekkar. Ez alkalommal órakor díszhangversennyel zsírul hogy mennél kevesebb tanuló
ki soraitokból a széihuzákat és
hirdetik meg a Medikus Kör az első nap programja a Nem- járjon az iskolába, hanem ho©
alkossátok meg minden községkiadó. Érdeklődni a ki- cenlenáriumi
munkaversenyét zeti Színházban. Itt Ortutay aki tanúim akar, annak meg
ben .az ifjúság egységes, harcos,
adóban.
is. Délben 2 órakor a Medikus Gyula kultuszminiszter mond is legyen az alkalma és ne nedemokratikus szervezetét.
hezítsék meg a tanulását anyaKör által létesített napközi ott- bevezetőt.
giak miatt.
i l . K. P. Bclv
tros
I . h
eroete*e
Remélem, azt igazgató ur Is
Ma délután 4-kor a városháza közgyűlési termében belátja,
február 3.-án, vasárnap
esle 6 órái
kezdettel
hogy ezt" nem lehel
Kálvin-tér 6. szám alatt
Losonczy Géza a Szabad Nép főszerkesztője megvenni, noha az e©öntetüség
kedvéért szebb volna' a klauzátista egyensapka.
rendez. Mindenkit szeretettem cghiv a Vezetőség
Szabadság!
Kitűnő zenet Tánc! Bülté!
Vacsora!
címen tart előadást Belépődíj nincs.
Egy gondokkal küzdő szülik
A Magyar Országos Szövetkezeti Központ ellenőreina©
arányú visszaéléseket leplezlek te Kübekházán. A FöldinüvesszövetkeZet lelkiismeretlen vezelői eltulajdonítottak a szövetkezet által felvásárolt búzából és a hiányok
pótlására homokot keverlek
a búzába. Eljárásukkal nemcsak a közellátás érdekeit veszélyeztették, a közösség va© o n í t tulajdonították el, hanem súlyosan ártottak a fejlődő magyar
szövetkezeti
mozgalom tekintélyének is.
A salgótarjáni Cserháti-malom részére 137 métermázsa
búzát cs a Kőbányai Polgári
Serfőző részére 103 métermázsa napraforgómagot szálH-

A Kossuth-dijak a minőség
©onteiéséf s z o l g á l j á k

minisztertanács megállapította
a közszolgálati alkalmazottak soronkivöli
előléptetésének előfeltételeit

AZ OLVASO írja

Rövidesen megindul Szegeden
a mezőgazdaság! termelési v e r s e i

üzleti

kirakat

műsorom fciímexbálal

„ H z értelmiség és a magyar fejlődés"

\

UÜLHAGYABOISXXCi
Szakszervezeti

Most jelent m e g !

Kovács István:

,;Tagkönvvcserévei ercsitsllk
pártunkat és a demokráciát"
A Magyar Kommunista Párt 111. Országos
Konferenciáján elhangzott beszéd (Kádár János hozzászólásával) világosan megmondja,
mi a célja a tagkönyvcserének.
Feleletet ad a legtöbbet vitatott kérdésre.
Mit akar az M. K. P. elérni a tagkönyvcserével.

Ára: 1 forint.
Kapható minden lapbiaoményosnél ésnlságáiusnét

ffí^eti

A Husipari Munkások Szakszervezete február 7-én, szombaton délután 1 órakor vezetőségi ülést tart a szakszervezeti székházban.
A Vasmunkások Szakszervezete február 7-én, szombaton
délulán fél 5 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A Bőripari Munkások Szakszervezete február 8-á.n, vasárnap délelőtt 9 órakor közgyűlést
tart a szakszervezeti székházban. Megjelenés kötelező,
A Husipari Munkások Szakszervezete február 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A Magánalkalmazottak Szakszervezetének nöcsoporlja február 10-én, kedden délután 5
órakor egészségügyi előadássorozatát megkezdi. Előadó: dr.
Bordás Sándor, az OT1 iparegészségügyi állomásinak vezetője. Vendégekéi szívesen látunk.
Felhívjuk a vasas szakmában
dolgozó ifjúságot, hogy február
9-én a szakszervezeti székházban vasas ifjúsági megbeszélést
tartunk. Kérjük minden vasas
ifjú megjelenését.

Szombat,

R á d i ó
ALLANDG SirBOHSZAKDfe
BUDAPESTI. B.50: S&Üffáiefc
6.45: Reggel! hxttt. h
műsorismertetés. 7.20: Aj? ££

1948 február 7.

A FELSŐVÁROSI kultúrházban
tartandó FARSANGI EST
szombat fél 6 helyett vasárnap fél 5 órakor lesz
a kivonulások miatt.

senyének közvetítése. A szünetben": Hírek, sporthírek. 21.20:
eményef. 10: Hírei. 12: Be Hangos Heti Híradó. 22.25: Maraugszó, híreit. 14: Hírei. Hif gyar nóták. 22.35: "Dorottya*.
Kádióiskoia. 15.68: Mös«rtW»to
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
tetés. 17: Hírek. 20: HüsíS Ica. 18.05: Az irói öncenzúra
sporthírei. 21.50: Hirek ás fcrdváltozatai. 18.20: Jacobi: Leánynika WOSB nyelven. 22: ^UtmAvásár aimii operettjének zenéje.
Mit hallunk holnap? ö.lft: m 19.30- Zenekari müvek. 19.50:
rek ás krónika angolul 2
Zlfjusájgi Hangos Híradó. 20.30:
Hírek ás krónika franciás:-..
A iládió szabadegyeteme. 21.16
BUDAPEST II. lg- Hfetoi- |?.I Tánclemezek. 22.15: Zenekari
Hírek
müvek.
j
Szombat, február 7.
BUDAPEST I. 7.25: Reggeli
Közlemények
zene. 8.00: Gyógyszerek a kö- Hivatalos
zépkorban. 8.15: Müvészlcmezck
Hirdetmény, Felhívom az ér12.15: Vidám történetek muzsiingatlantulajdonosokat
kuusokról. 13.00: Ötven éves a dekelt
vállalatokat,
Röntgen-sugár. 13.15: Jazzmu- (gazdaközönséget,
zsikn. 11.10: Szófaragók. 14.30. egyesületeket, stb.), hogy a
/Felejthetetlen dallamok*. 15.30 gyomnövények irtását haladékKülpolitikai helyzetkép. 15.15: talanul és folyamatosan végezA Petőfi-szobor íörténele. 10.00 zék ej. A gvomokat virágzás
Társbérlet. 16.15: Debussy: Kis lelőtt, bimbózáskor, az első vírászvit. 16.30: Gyermekrádió. 17: i gok megjelenése idején kell
Hirek. 17.10: Á Vöröskereszt ra- j megsemmisíteni, amíg a megd'ióközleméuyei. 17.30: /Vad- kötés be nem következik. Fiember lap'asztalalai.* 18. ora: gyelmeztetem az érdekelteket,
Haydn: f-moll variációk. 18.15: hogy ezen rendelkezés betartá"Magyar múzsa*. 18.45: Falu- sál ellenöi-izletni fogom s a
rádió népfőiskola. 19.00: A Ma- mulasztók ellen a kihágást elgyar Szovjet Művelődési Társa- járást meg fogom indíttatni.
OLVASD, T E R J E S Z D
Hirdetmény- Köz|,öm az érA DÉLMAGVARORSZAGOT ság szegedi csoportja hangverdekeltekkel, "hogy a máktermem . ii h i
i mim— — — — »
Jőfc szerződési lermclés esetén
. Felhívjuk szakszervezeti uőtagía!ukal, hogy február 8-Cn, mákvetőmagot kaphatnák'. Felhéttőn délután 5 órakor nőnagv gyűlést tartunk a szakszervezeti világosításért a Szegedi Gazdaszékházban. Előadó: Aes Erzsébet, a Szakszervezet; Tanács nő- sági Felügyelőséghez kelt fordulni.
i
Plí.ára- Kél jük tagjaink megjelenését.

Magyarország
Luxemburggal
mérkőzött és 3:0-ra győzött.
Soproni asztalilcniszezök
Ar 1948- évi szegedi leremSzegeden
röplabda bajnokság sorsolása
A szegedi Postás asztaliteniFebruár 7„ szombat: 5 Óra: szezői ma este 6 órai kezdetSzEAC »B—Rendőr » 0 , fél G tel a soproni Postással mérkőóra: Hapoel—Posta, 6 óra:
zik a rókusi konzervgyárban.
Rendőr .Bc-Rendőr .C«. fél 7
Februári szegedi vivénaplár
Óra: SzEAC »A—SzEAC »B*.
Február 8-án kerületi nvilt
Február 10-. kedd: fél 8 óra:
Rendőr »A—Rendőr >Ci, 8 óra: női tőrverseny, 15-én kerületi
egyéni kardvivóverseny, 22-én
SzEAC »B«—Hapoel.
Február 12-. csütörtök! fél 8 országos kizárásos noi tőrverseny.
öra: Rendőr »A«—Hapoei
Február 14-. szombat: 5 óra:
A Kisvasút Sportegylet vasárRendőr »B<—Posta, fél 6 óra: nap délelőtt 10 órakor tartja
Rendőr »C«—SzEAC »A*.
ezévi tisztújító közgyűlését az
Február 17.. kedd: fél 8 óra: átrakóé llomásimühel vének nagyHapoel—SzEAC »A«, 8 órakor: termében.
Rendőr »A«—Rendőr »B*.
A Szeged.! Vasutas Tisza Sport
Február 19-> csütörtök: fél 8
Óra: Rendőr »B« Hapoel, Sóra: Egyesületének kerékpáros szakosztálya február 5 én tartotta
Posla—Rendőr »A«.
Február 21-< szombat: 5 óra: meg é i i tisztújító közgyűlésétSzEAC. 'B—Rendőr *B«, fél G A tisztségekre a következőket
F o g l a l k o / á s ^ 3 knp szár eladó. Megtekint- RADNAI uj gyorsirási rendszeválasztották meg: szakosztályóra: SzEÁC »A—Posta.
rével Major Ákos gyorsirószakhető a dohánygyárban.
Felírnár 24-. kedd: fél 8 óra: vezető: Ilódi Sándor, intéző: HOZOTT fonálból kötést vállal SZÁRAZ import bükkfa, koksz, iskolája február 9-én tanfolyaKopasz
Sándor,
pénztáros:
FarRendőr »A«—SzEAC »B«, 8 óra:
brikett, szén és lignit minden mot nyit. Bocskav-utca 4.
kas Ferenc, jegyző: Vastag Jó- Muskátli, Kárász-utca 3.
Rendőr »C«—Hapoel.
redőnyjaRENDSZERETŐ
gyermektelen mennyiségben kapható. Teodos REDÖNTKÉSZITÉS,
zsef,
csapatkapitány:
Barát
JóFebruár 2fi., csütörtök: fél 8
\itás Redőnyipartól, Református
házaspár házmesteri állást ke- fáspirioe. Polgár-utca 2.
zsef,
luíznagy:
Kecskeméti
Sán8 óra: SzEAC »A —Rendőr »A«.
BILLIÁRDGOLYÓKAT
veszek. palola, melegforrásnál.
res. Cim a kiadóban.
Február 28-, szombat: 5 óra: dor, pénztári ellenőrök: Koszo- MEGBÍZHATÓ mindenes bejá- Repedlet is. Délutánt órákban, ÉLETHŰ müfogak,
foglömés,
Posta-SzEAC »B*. fél ö óra: rús Ferenc és Adok Antal. — rónőt felveszek. Jelentkezés va- Darázs kocsmában, Retek-u. 43. foghúzás felelősséggel, olcsó árKérjük
'
a
sporttársakai
és
a
SzEÁC > A—Rendőr »B*, 6 óra:
ÖSSZEÁLLÍTHATÓ házi füstölő ban. Rácz Géza "fogász, Miksporttársnőket, hogy akik még sárnap Brüsszeli-körut 27. Un- vastag
Posta—Rendőr »C«.
anyagból eladó. Széche- száth „Kálmán-ulca.
nem adták be fényképüket a gárné.
PAPLANOKAT legszebb kivitel8., földszint 2.
Asztalitenisz világbajnokság
leigazolásra, azok sürgősen ad- MEGBÍZHATÓ mindenes azon- nyi-lér
ben legolcsóbb árban készítek
SELIEGGYFJTBMÉNfTs
UVmegnal
elhelyezkedne.
Bus
páterAz asztalitenisz világbajnoki ják be Farkas Ferenc pénztá- utca 17. ajtó 3.
Nemes paplanos, Kelemen-utca
béiyeget
s
legmagasabb
áron
verseny csütörtöki mérkőzésein rosnak (Csuka-utca 6).
•eszek. FRins bótyegkerc^tedés, és Oroszlan-ulca sarok.
'C<
Ad á s - v é t e I
Iskola-utca 29., Ragadalraí tem- 49 ÉVES cipész megismerkedne
házasság céljából 30—40 éves
A S z e g e d i Általános Munkás Dalegylet ELADÓ szép ingaóra, vagy el- DtommSi atemheo
12 SZEMÉLYES fényezelt, ki-nővel. Ilázam van. Levelet fénycserélhető gramofonért, minden húzható
ebédlőasztal alkalmi képpel kérek. Zsoldos János
F A R S A N G I
B A L J A
fajta használt könyveket és ru- áron eladó.
Széchenyi-tér 8., Hódmezővásárhely, Juhász Mia Szakszervezeti Szókházban (Kálvária-utca 10.) hanemül slb. magas áron ve- földszint 2.
hálv-utca 57.
Jegyek
elővételben
2'— Ft, a d a l o s o k n á l és a Szak- szek. Sándor-utca 22b.
ÍRÓASZTALOKAT és modern 3 gyönyörű rekamie, 4 fotel ERNYÖJAVITÁST julájiyosan és
szervezet
portásánál
7 tagu jazz.
Jelmezverseny.
Biillé. bútorokat megvételre keresek. elfogadható árért, eselleg rész- pontosan vállalok. Menning IslSingemé, Török-ulca 6., kapu- letre is eladó. Mikszáth Kálmán- vánné, Püspök-utca 8.
val szemben.
FÉRJHEZMENNÉNEK tisziviseutca 19., az udvarban.
leljesen
tonnás
: ELADÓ: 2+1 lámpásos rádió és POLITÚROS és feslett háló- lőnök, gyári munkásnők, gazdálegv rádióasztal fiókkal, Ujsze-. szobák Bálint műbútorasztalos- kodók leányai, özvegy, elváltaszOpel-Blitz 7 darab 90 százalékos gumival eladó
I ged. Szt. Rozál-utca 7. szám.
nál, Gyertyámosi-u. 2., .(Petőfi szonyok ingatlannal. Fortuna,
j ELADÓ príma rekamiéváz, réz- Sándor-sugárut 25.)
Kölcsey-utca 10. Vidékre válaszFöldmivesszövetkezeí
! ágv sodronnyal. Kazinezy-u. 6.,SZÁRAZ import bükkfa, koksz, bélyeg."
M a k ó , Széchenyi-tér 11. Tel: 39.
földszint 2.
brikett, szén és lignit minden 25 ÉVES magas, barna leány
I FOGORVOSI és
fogtechnikai mennyiségben kapható. Teodos vagyok. Ismeretség hiányában
j felszerelés eiadó. Kistelek, Rá- fáspince, Polgár-utca 2.
czulon szerelnék férjhezmenni.
í! kőczi-ulca 25.
70 cm. magas páncél Wertheim- Iparosok előnyben. — Juhász
minden
este
GYERMEK sportkocsi, jóállapol- szekrény eladó. Hódmezővásár- Magda Hódmezővásárhely^ JuIngusz
Ida és Zombory
Anny
i ban eladó. Fertőtlenítő Intézet, hely, .Juhász Mihály-utca 46.
hász Mihály-utca 46.
i Kálvária-utca.
legújabb énekszámokkal
100-as N S U -m o torkerék pár tip-LITCZA kelmefestő és vegytiszj EGY férfi szabógép eladó. Ta- top állapotban eladó. Dobó-utca t'iló vállalat. Rákóczi-tér, KleCity Jazz I
Tánc!
Polgári
árak l
j í-agi műszerész, Mikszáth Kál" 69. szám.
he)sberg-tér, Kazinczy-ulca.
Szombaton reggel 5 lg nyitva
i ma n-utca 7.
*
ELADÓ olcsón: férfiöltöny, női FIGYELEM! férfi fehérnemű és
: MANDOLIN, gitár, nagy válasz- lavnszí kabát, női szövetruha. ágynemű varrását, javítását olI tékhan Sleiner . hangszeriizem- Kölcsey-ulca 10., I. em. 7.
csón vállajom. Cim: Alföldi-utI ben, Ke lenien-utca 7.
410 7 :"öi gyümölcsös eladó. — ca 5.
MODERN 3-1-l-es Standard ráFFebruár 8rán aélután 3-kor: Kis gróf- D. I. 10.
Érd. Szappanos-utca 5.. kocsma. ÓRAJAVITAS pontosan jutányodió és 110 V. gyorsforraló el.sán Péternél, Mérey-utca 6a.
Február 12-én este 7 órakor: K s gróf- (D. II. 10.)
'
iráTf'á s "**""
GYENGE tanulóknak gyakorlott
Kérj fik a jegyeket 9-én dél- adó. Hétvezér-utca 33. em.
L I G N I T áron alul 12 forint és KÉLŐNBEJARATU garzon szo- jutányos korrepetálás. Bajcsyig átvenni.
forgalmi adó, kapható Mészá- bái keresek a nagyállomás kö- Zsiltnszky-utca 15., I. 1. MegFebruár 16-án este 7 órakor: Három lestör- (D. II. 11.)
rosnál. Róka-utca 10.
zelében. Jelige: "Tiszta*.
beszélés • 4—5-ig.
Jegyek kaphatók, bórlelek válthatók a Délmagyarország kiadó- BUTORELADAS hálószoba, vit- ÜZLETHELYISÉG, pince kiadó. HADIFOGLYOK! Aki leninaJrahivatalában.
rin, asztal és székek, Fodor-Érdeklődni Deák Ferenc-u. 22., ni kórházba került dr. Csókást
utca 25 szám alatt.
házfelügyelőnél.
Józsei zászlósról tud, értesítse
JÓKAIIBAN lévő vaskályha, vas- ELCSERÉLNÉM belvárosi köz- feleségét Rákóczi-utca 14.
3 w e q e d H M n Neoireti S z i n h á z liet! m f i s s r a :
ágy és kályhaellenző jutányosán ponti fekvésű l. emeleti 2 szo- »MORZSA« nevü kutyám elveSzombaton, 7-én délután 3-kor: A mosoly Országa- Ifj. előad. eladó. Szent Miklós-u. 12.
bás összkomfortos, lakásom", 2 szett. Megtaláló illő jutalom elSzombaton, 7-én esle 8-kor:
Díszhangverseny a i egyetemi ZENESZEKRÉNY, beépített Sie- vagy 3 szobás kertes magánhá- lenében adja le a Belvárosi
nap alkalmából- Bérletsz. mens rádióval igen
jutányos zi lakásért. "Lehet Újszegeden Mozi irodájában.
Vasárnap, 8-án délután 3-kor: A kis gróf- Dolgozók Szinháza. áron eiacfó. Vásárlielyi-sugárut vagy F'odor telepen* jeligére.
Vasárnap, 8-án esle 7-kor:
A három leslőr- K. és M. II. I I szám.
TISZTA bútorozott szob'a kiFelelős szerkesztő:
Hétfőn, 9-én esle 7 órakor:
ZS!USZODÁRÓL rőzótt békebeli adó nö részére. Cím Sajka-u.
Három testőr- M. I.
DB. FERENCZ LÁSZLÓ.
Kedden, 10-én este 7 órakor: Kis gróf- M.
liází-szappan kapható. Müiler, 10., udvar 2. ajtó. Felsőváros. Felelős kiadó: KONCZ LASZL8,
Szerdán, 11-én este 7 órakor: Traviala- Premier.
Tisza Lajos-körut 42a.
BELVÁROSI összkomfortos kétKiadja:
Csütörtökön, 12-én esle 7-kor: Kis gróf- D. II. 10.
JÓKABBAN lévő porszívó ju- szobás lakás bútorral vagy
a
HÍRLAPKIADÓ
KEI.
Pénteken, 13-án este 7 órakor: Tannhí'iuserBérlelszünet. tányos áron eladó. Alsótisza- költségeim megtérítésével azoiiSzerkesztőség- Jókal-ulca 4
nai elfoglal ható. Londoni-körut
Wagner halálának 65. év- par't 29.
Felelős szerkesztői telefoD- 485,
PERZSALABBUNDA középalak- 13., I. e. 4.
fordulója alkalmából-.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Szombaton, 14-én délulán:
ra háromnegyeoes, 700 forintHárom testőr- Ifj. előadás.
Szombaton, 14-én esle:
ért eladó. Halmay, Bocskai- u.
Traviala- A-bérlet.
""kIbTBTiTéTé k lf|j Nyomdai szerkesztőségi telefajS'
esle 8-tól- 673.
Vasárnap, 15-én délulán:
9., földszint.
Mosolv Országa- Bérletszünet.
Vasárnap, 15-én este 7 órakor: Szöktetés a szerálvból. Bérlet- PETŐFI Sándor-sugárut 83b. sz. KÁL VÁRI A-Jerikóban 3 hold I-a Kiadóhivatal- Kárász-Utoa S,
Telefon: 325.
ház sürgősen eladó és azonnal fekete szántóföld eladó. Arany
szünet.
i
t Hírlapkiadó Kit. ay*Wt4«f»
elfoglalható. Érdeklődni u. ott. János-utca 5., Loykó.
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