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Jl dollár
Jiarapéfogéiáben
Bevin angol külügyminiszternek az alsóházban január 22-én
-elmondott beszéde, amelyben
bejelentette, hogy a »keleti rokonlelkek® tömörítésének ellensúlyozására Nyugaton /uniót*
szervez, gyökeresen megváltoztatta az eddigi harinadikutas,
bizonyos önállóságot fitogtató
angol külpolitikát. Európa és
Amerika között valamiféle ingajáratot leljesitő angol hajó
most véglegesen az amerikai
zátonyos vizeken kötöd ki és
megtépázott árbócára felhúzta
az imperializmus sokcsillagos
kalózlobogóját.
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A Szovjetunió bebizonyított:

Á nyugati
a második

imperializmus
világháború

segítette
előkészítését

H A P i L A P J A

Szegeti, 1948 febr. 11. Szerda
Az északi országok szociáldemokrata pártjainak értekezletéről kiadott záróközlemény szerint

Európa gazdásági éleiénél:
újjáépítése elsősorban az
egyes európai országoknak
Franciaországgal sincs még
saját erőfeszítései állal kell,
megegyezés ebben a kérdésliogy véghezmenjen.
ben.
A kiküldöttek közt helyet fogA Benelux-orszígok lüxem- [ lalt a norvég, dán, izlandi
burgi értekezlete nem hozta miniszterelnök és a svéd mimeg a várt eredményt és gaz- j niszterelnök is. Az érlekezdasági megegyezések seníjöt- létről sajtónyilatkozatot adtok létre — jelentelte ki a lak ki, melyben élesen állást
belga külkereskedelmi mi- foglaltak a Bevin-tervvel szemniszter a szenátus ülésén.
1 ben.

A Szovjet Távirati Iroda tanulmányozásában. Ezt a jaközleményt adott ki abból az vaslatot azonban elutasítotalkalomból, hogy az ameri- ták.
kai külügyminisztérium
az
A brit külügyminisztérium
angol és francia külügymi- kedden hivatalos formában
nisztériummal egyetértésben kijelentelte, hogy
hitlerista diplomáciai tisztviBelgium, Hollandia. Luxemselők jelenléseit és apró-csepburg kormányai közölték a
rő feljegyzéseit kiadta, hogy
Revín-féle
tervvel szemben elaz 1939—41 közötti németfoglalt állásponljukaL
szovjet kapcsolatokat helytelen megvilágításba helyezze.
A közlemény megállapítja,
Az amerikai imperializmus hogy az előző "évek! és aímün•oly uiohó, hogy nem hajlandó cheni időszak anyagát tentűrni Anglia látszatfüggetlensédenciózusan kihagyták, ez az
gét sein.
eljárás a történelmi igazság
Churchill örökéne lépő /szo- tárgyilagos és becsületes feícialista* Bevin mint a newyorki
Az országgyűlés keddi ülé-j A termelés emelkedésével
a közigazgatás racionalizáCily közönséges akvizilőre a £ Lárását hiusítja meg. Ezeket sén megkezdték az uj kplt-j párhuzamosan nőit a dollásának
kérdése sürgős felAdriától Skandináviáig /védelmi az okmányokat a német küladat és ennek keretén begozó nép életszínvonala. Az
rendszere, /vámunió*, pénzügyi ügyminisztérium' tisztviselői sógvelés tárgyalását.
Lupkovics György előadó j agrárolló inár szűkült. A
lül emelni kell a köztisztunió* fedőnevek alatt szerveze- fogalmazták és eltorzított kéviselők fizetését.
költségvetés
tet akar létesíteni, melyben pet adnak az eseményekről. részletesen ismertette az egyes! defícilmenles
szinle a határok is e'.mosodná- A közzététel egyik célja az, tárcák szerint a költségvetés i u j korszakot nyit meg gaznnk csak azért, hogy e területet hogy aláássa a Szovjetunió számadatait.
dasági élelmikben. Eldőlt a Szükségesnek tartja a Nemkönnyebben dönthesse a minDonálh Ferenc, a Kommu-j
magyar nép javára a küz- zeti Függetlenségi Frontba tönemzetközi
tekintélyét.
A
denható dollár. Olyan kis állanisla
Párt
kijelölt
szónoka
j
delem. amely a stabilizáció mörült pártoknak még szomok, mint Belgium, Hollandia, jegyzék szerint mind a há- hangsúlyozta, hogy
megalkotása és fenntartása rosabb együttműködését, varom
nyugati
hatalomnak
válLuxemburg politikai és gazdalamennyi demokratikus és haa félfasiszta Pfeiffcr-párt j érdekében folyt.
sági önállóságát szeretné 'fel- lalnia kell a felelősséget.
zafias érőnek szorosabb egyfüggeszteni, hogy azután az ipari
felszámolásával
a
magyar
Ez
csalanyerés
a
magyar
és
A szovjet kormány ugy érfejlődésben sók tófejjel kiugró, zi, hogy most már jogában
reakció súlyos
vereséget a külföldi reakció felelt. Ez- ségbe való összefogását. BiAmerika termeién feleslegét. *
korSZPPVPÍM? és lehetőyé leí- ulán részletesen foglalkozott zalommal viseltetik a
természetesen jól bevált yankee* áll közzétenni azoka? az okamegoldásra váró feladatok-1 uriny Iránt, a költségvetési
le,
hogy
inásr
a
gazdasági
mányokat,
amelyeket
a
Vö-j
üzleti-monopoliszllkus módszezsákmányolt.; élet döntő kérdéseinek is kai. K ülönösen kiemelte, hogy! elfogadja.
rekkel könnyebben elhelyez- rös Hadsereg
hesse. Kis államoknak, de Fran- Ezekből megállapítható, hogy j fokozottabb figyelmet szen-:
lelhessünk.
ciaországnak, Olaszországnak és
a felső, skandináv államoknak
ország
meghagyná, állítsák le nemzeti
; emelkedése hűen tükrözi viszszagot a második világhá- i sza gazdasági életünk meg.iparukat és legyenek meghatódva, hogy egyenesen Csikágó1
ború előkészítésében.
erősödését. A tavalyi költségból
vásárolhatnak
zötyögő
A
A
közlemény
végül
megálvetés tárgyalásakor
Sulyok'
Reuleniroda
jelentése katona meghall, kettő sulyoFordson
traktort, ehetetlen
Harriman's konzervet és nem lapítja, hogy 1945-ben a szov- azt hangoztatta, hogy saját szerint kedden reggel meg- san megsebesült. A balkáni
szállásának
ablakai
"
~
"
utolsósorban kiszuperált Sher- jet kormány javaslatot tett, erőnkből nem tudunk talpra- kezdődölt Szalonlkí ostroma. bizottság
mann-harckocsit.
hogy szovjet szakértők ve- lállni. Most megmutattuk
az A várost észak felől lámad- is betörtek. A polgári lakos„
sá,g közölt eddig három emgyenek részt az okmányok ellenkezőjét.
Bevin vigéckedésében anyjak. Egy lövedék felrobbant bcréleí és 8 sebesült vcsztenyira ment. hogy nemzetének
a brit konzulátus előli, egy ség van.
. évszázaook munkájával a világ
egyik legstabilabb pénzévé kiépített valutáját, a fontot - a
francia frank devalválásán keresztül — kiszolgáltassa a dollárnak és lehetővé tegye,. hogy
Károlyi Mihály, Magyarország párisi követe tegnap láa fontkörüli pénzrendszert, a
togatást tett Goltwald csehszlovák miniszterelnöknél,
/sterling-blokkot* az amerikai
Az iparügyi minisztérium uj munkaadónál eltöltött szolgálati
Masaryk külügyminiszternél és Ripka külkereskedelmi midollár egyszerűen felrobbantszabályzatot késziteit, amely sza- időt csak akkor keli beszámíniszternél.
A
miniszterelnökkel
folytatott
megbeszélésen
hassa.
jelen volt Clementis külügyi államtitkár is. Károlyi Mihály bályozza — végérvénj'esen — a tani, ha ugyanannál a munkaBevin angol- és európaellones
adónál az alkalmazót! legalább
a késő est,i órákban felkereste Benes köztársasági elnö- fizetett szabadságokat.
A rendelettervezet szerint sza- három esztendős szolgálatot telpolitikájának utár komoly ellenköt is.
badság csak annak jár, aki már- jesített.
zéke van. Elsősorban hazájácius 15-től május 15-ig 60 naban mozdulnak meg a kedéA rendelet még május 15-ike
pot egylolytában ugyanannál a
lyek, de Európában is, főleg az
munkaadónál szolgáit. Az előző előtt megjelenik.
áldozatul kiszemeli államok jelentenek be. tiltakozást. A Benelux-áilamok már a mult héten
Wallace:
leszögezték, hogy nem kívánnak
Kedden tartotta az UFOSz or- pétisó árának leszállítását.
Bevinnél rendélni az amerikai
választmányi
ülését.
Tönb felszólaló kifogásolta,
dömpingáruból. A skandináv szágos
tcomimmlsfáfí m m
felforgató
elemed
államok ugyancsak a mult hé- Dögei Imre elvtárs elmondotta, hogy a cukorgyárak csak azok- 1
ten, de a liét elején is vissza- hogy 1947—48. telén több mint nak adnak cukorrépavetőmagot,
lyesnek.
A
kommunisták
nem
Henry Wallace elnökjelölt,
utasították a közvetítést. A hét 800 ezüstkalászos gazdatanfolya- akik a múltban is termeltek, Ohiő államban tartott nagy- felforgató elemek s az a komelején folytatódtak a hasonló mot tartottas, Budapesten pedig így az ujgazdákat valósággal kihogy munista, aki a harmadik pártállásfoglalások. Az északi, álla- három UFOSz vezetőképző tan- zárják ebből a jövedelmező ter- gyűlésén kijelentette,
folyamot
160
résztvevővel.
Az
semmi
bünt
nem
lát
abban,
ra szavaz, annak a pártnak
melési
ágból,
amellyel
czideig
mok szociáldemokrata vezetői
megalakulásakor többnyire csak módosabb gaz- ha valaki más gazdasági és a programját támogatja, nem
összegyűltek
Stockholmban, ITFOSz-nak
ma 2800 szervezete van dái; foglalkoztak.
társadalmi rendszert lát he- a kommunista pártét. Nem
hogy megvitassák e kérdést. 80.
400.000 taggal. A megyék székHel'tod dán miniszterelnök a ta- helyein
.../—/EaBB
fogadja el azoknak a támojogvédő
irodákat
állínácskozás ke re Lében tegnap ki- tottak fel és ezek segítségével
gatását, akik más csoportok
jelentene: Nincs csatlakozás a telekkönyvezés több mint 7500
demokratikus
szabadságát
Bevinékhez, mert ez véglegesen községben befejeződölt. Hátra
korlátozzák, akik a másfaés végzetesen" kimélyítené "Nyu- van még a házhelykérdés sürjuaktól elvitatják a polgári
gat és Kelet ellentéteit.
gős rendezése, a * szövetkezeti
A Magyar Kommunista Párt! vezetője: Kiiv' Béla, káderoszakik az
Az Adriától á Skandináv med- hálózat kiépitése és a szövet- negyedik nagy szegedi érlekezle- J tály vezetője: Erdős János, szak- szabadságjogokat,
amerikai
kormányt
erőszakkezelekbe
befurakodott,
oda
nem
véig mindenki érzi, hogy nincs való elemek ki söprése. 1948-ban ién megválasztott pártbizottság i szervezeti megbizolt: BcdőKálkal el akarják távolítani. Ez
sr.ombaton
délulán
tartolta
első
mán,
faluszervező:
Kovács
Istvilágbéke és nincs jóiét Kelet, az ipari munkásság példáját
ülését, amelyen megválasztotta ván, ifjúsági megbízott: Per- a három csoport: a Tafta Szovjetunió és a kis népi követve mezugazdasagi munka- a nagyszegedi végrehajtó
bi- jés László, gazdasági osztály Hartley csoport támogatói, a
versenyt
indítanak
a
háromdemokráciák nélkül. Riadt és
zottságot.
vezetője: IW'soii Nándor,
to- fehér faj fensőbbségének híéves terv sikere érdekében. A
A végrehajtó bizottság válasz- vábbá Havalecz Istvánné.
Őszinte segélykiáltás hallatszil; hozzászólók követelték az orvei és azok, akik meg akarmost soraikból erre a mi tá- szágos földbirtokrendező tanács tott tagjai a következők: elnök
Toinbácz Imre, titkár: dr. Zöld
A végrehajtó bizottság meg- nák akadályozni a gondolájainkra. Mentsetek meg bennün- feloszlatását, a tavaszi vetőmag- Sándor, titkárhelyeltes: Komó- választása után a pártbizottság tól; szabad bebocsátását Amerikába.
ket, segítsetek — mig nem késő. akció gyors lebonyolítását és a csin Zoltán, szervezési osztálv rövid alakuló ülést tartott

Az országgyűlés megkezdte
a deficifmenfes költségvetés tárgyalását
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Ssalonlkit ostromolják
a görög szabadságharcosok

Károlyi Mihály fontos tárgyalásai
Csehsz ovákiában
Véglegesen

rendezik
máhis 15-ig
a fizetéses
szabadságot

Az ÜFOSz

2800
szervezetben
400.000 tagot egyesit
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L i t t a s y Györgyöt az operaA HŐMÉRSÉKLET KISSÉ CSÖKKEN
látogató közönség jól ismeri.
ják
biztosítani
a
hazatért
hadiA népjóléti minisztériumban
Mérsékelt északnyugati, északi szél. változó feüüfoel,
Orgánuma
és
muzikalitása
minOlt Károly elvtárs személves foglyok ruhaellátásai is. Eddig den szereplésekor előnyére váfutó záporeső, záporszerü havazás. A hőmérséklet kissé
irányításával minden intézkedést 15.000 polgári ruha készült. A lik az operai előadásoknak. Febcsökken.
megtettek a hadifoglyok tagadá- betegeket gyógyintézetekben, a ruár 9-én, mint a ZenekonzerA Tisza Szegednél 614 (73), vizének
hőmérséklete
lábbadozóka'l
üdülőkben
helyesára. Az idei költségvetés a mull
valói-ium tanára, a Collegium
4.5 fok.
évtoéi 26.5 uiiíllló íorinllal töb-zik el. A rászorulók ingven szem- Musicum hangversenysorozatban
bel Irányzott elő a hadifoglyok üveget és egyéb gyógyászati se- az operairodalom legkülönbögondozására. Ez lehetővé teszi, gédeszközöket kapnak, fogaikat zőbb
stílusaiból
kiválasztott
NAPÍR8SN&
— A dolgozók iskoláinak
teljesen ingyen hozzak rendbe. áriák tolmácsolása melleit, mint
hogy
hírei. A Margit-utcai dolgoMinden
beteg
volt
hadifogoly
Szerda,
február 11.
kiváló dalénekes mutatkozott be.
az ediPftl 5 forint uCpénz
helyett 20 forintot, a 100 fo- ingyenes orvosi kezelésben és
Első műsorszáma Bach J. S. Nemzeti Szinház este 7 óra- zók iskolájában az összefoggyógyszerellátásban
részesül,
lia
lalók 15-én befejeződnek. Az
nagyszabású
h-moll miséjének kor: Traviala. (Premier.)
rintig terjedő egyszeri segély
uj iskolai év március elsejéi}
helyett 201) forintig terjedő Hazaérkezése után három hóna- basszus-áriája a technikai felSzéchenyi Filmszínház féi 4, kezdődik. Jelentkezni
pon belül jelentkezik hatósági készültség és a formálóérzék
lehet
segélyt adjanak.
próbaköve. Hogy Littasy ezzel fél 6, féi 8: Nő az ablak mögött. férfiaknak és nőknek egySokkal nagyobb inertekben tud- orvosnál.
Széchenyi Híradó Morf íói 10 aránt délelőttönként az Igaza szinte merész bemutalkozással azonnal megnyerte a termet órától fél 3 órák; folytatólagos gatói irodában. — A dolgozsúfolásig megtöltő közönséget, előadások
zók általános V. osztálya! sr
olyan tény, amely önmagáért
Belvárosi Morf tél 4,tol6Szeged-Szilléri közs. ált. isbeszél. A Haievy-, Mozart- fél 8: Nagy ábránd.
kolában február 15-én megVerdi-áriák és a ráadásként
Korzó Mozi fé' i íét 8 és fái nyílik. Érdeklődni és jelentelőadott Kanát-ária sokoldalú
vei íellendlileltéfe a szövet- kifejezőkészségének voltak ujabb 8 órakor: A háló bezárul. (II. kezni minden nap 9—1 óráig
Bekéri ujgazdók leplek el
-»
kezel rizstermelését, gazda- bizonyítékai. Műsorának máso- rész.)
az igazgatói irodában, Sziía munkáshiróság keddi tárdik
félében
a
dulirodalom
repsági
eszközökkel
segítették
téri-sugárut 12. - A dolgozók
gyalásin a tárgyalótermet,
Muzeum.
képtár
ós
ősrégéalkotásainak, Schuaz ujgazdákal és lassan rezentatív
hogy meghallgassák a falulierl Képmásának döbbenetes, szeti osztály nyílva S—1 óra tg. Lanilóképző intézetében mármegindult
a
hasznos
szöbeli Földműves Szövetkezet
Egyetemi' könyvtár
nyitva cius 5-évet kezdődő nyári félLöwe Órájának egyszerűségévet kezeLI élet.
évben ujabb első évfolyam és
»fekeléző,inek« főtárgyai ását.
ben és őszinteségében megra- 8—7 óráig
Somogy könyvtár uyítTí 9-—7 ötödik évfolyam is megnyíhatározatot gadó interpretálásával fokozta
A felszabadulás ulán ala- A közgyűlésen
lik. Az ötödik évfolyamra felkult meg a 380 tagot szám- hozlak, hogy a fekete nyere- az est hangulatát olyannyira,
vehetők — az első négy oszláló Bekéri Földműves Szö- ségből egyéni hasznot senki hogy a befejezésül mély átérzéssel énekelt két Liszt-dal ulán
Szolgálatos gyógyszertárak:
tály anyagából telt különbövetkezet, amely birtokba vet- nem húzhat s erre féltéke- szűnni nem akaró taps a ráadáGerle-Takács: Klauzál-tér 3; zeti vizsgálat sikere esetén —
te az uradalmi malmot s a nyen vigyázlak is. Egy év sok sorozatát kövelelte. Ki keit
Frigyes: Petőfi S.-sugárut középiskolai érettségi bizoszövetkezet tagjai ott őrölték alatt igy másfél vagon buzál, emelnünk a ráadások között el- Just
59; Török Márton Csongrádtmeg gabonájukat. A Földmű- illetve lisztet feketéztek el, 2 hangzott magyar népdalokat, sugárut 14; Selmeczi Béla: So- nyilvánnyal rendelkező dolgozók js. Részletes tájékozkár, hogy — nár annyira sajátja mogyitelep IX. utca 489.
ves Szövetkezeten kivül 1501 forintos árban az EB-t, 2.50
tatást ad a kat. tanulmányi
tagu rizstermelő szövetkeze- 3forintért a nulLásat. A szö- ez a stílus is — műsorán nem
alapi tanítóképző
intézel
tet is alakítottak. A két szö- vetkezet vezetősége, 2—3 hol- szerepeltek.
— UJ hivatalos i d ő a város- igazgatósága Újszeged, Te-;
A hangverseny közreműködő
vetkezet azonban anyagi ba- das uj gazdák, a főmolnár és
nál. Belügyminiszteri rendejokkal küzdött s hogy segít- a fia Viádlottai ennek az ügy- szólistája, R á c z Gabriella zon- let értelmében ezentúl a vá- mesvári-körut 28.
goraművésznő
Vivaldi—Bach-,
senek magukon,
feketézni nek.
Chopin- és Liszt-müvek mellett rosi hivatalok minden nap
— Kifosztották a móravákezdtek. Bevezették a "ketA főtárgyaláson valamenv- Kodály Mcditation cimü, a reggel 8 órától délulán 3-ig
tős könyvvitelt*, illetve két- nyien beismerték bűnösségü- szerző francia szellem iráni ér- megszakítás nélkül szolgála- rosi plébánia-templomot. A
plébánia-tempféle könyvelést. Az
egyik ket, de mint mondták, a szö- zett hódolatát eláruló müvét tot tartanak. Szombaton a hi- móravárosi
rendszerrel a lénylegesen ki- vetkezetért tették, hogy ön adta elő lelkiismeretesen, szo- vatalos idő 8-tól déli 1 óráig lomban keddre virradóra betörő járt s az egyház jelentős
őrölt mennyiséget tüntették i magukon segítsenek. Hasznos lid technikával. Ugy Játszott, tart.
értékeit ellopta. Igy elvitt az
hogy az est emelkedett hangufel, vagyis a fekeleüztetekel ] beruházásokért feketéztek.
— Házassági segélyt a vá- ismeretlen betörő 8 oltárterilata nem tudta magával ragailni
könyvelték, a másikat a ha-1 A mérlegelő munkásbiróság az
alkalmazottaknak. A
egyébnént kitűnő művész- rosi
lóságok számára vezették. A , bizonyára nyomaiékos enyhí- női. A tapsot két ráadással ho- VAOSz szegedi csoportja elő- lőt, 8 miseinget, 12 karinget,
12 ministránsruhát, 2 díszeszövetkezet a fekelepzlelek- j tő körülménynek tudja be, norálta.
terjesztést lett a város vezekel szerzett tőkéjét szükséges hogv nem egvéni meggazdaLittasy zongorakisérőic, S z a l- tőségének, hogy rendszeresen sebb ollárlerilőt, 30 kehelytörlőt és számos más értéket
beruházásokra fordította.
! godásra fordították az igy márz'Géza valóban hűséges ki- folyósítsanak a városi alkal5000 forint értékben. De felsérő
volt
minden
stílusban
és
Igy iskolát épületeit
150 j nyert hasznot, hanem az orműfajban. Muzikális együttér- mazó llaknak házassági se- törték a perselyt is és egész
gyermek számára, termelő-! szág újjáépítésére használták zése
nagyban
hozzásegítette gélyt. A város tanácsa Róna larlalmát elvitték. A rendőreszközöket vásároltak, anui-1 fel.
Lillasyt' képességeinek mara- Béla elvtárs, pénzügyi tanács- ség már nyomon van s röi, i m n iii. 1
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kifejezésre juttatásá- nokot bizla meg, hogy részle- vid időn belül kézrekerül a.
A 81 agv ar -I u • o saláv Társaság szegedi csoportja február 12-én hoz.
tes tervezetet készítsen erre lettes.
Örömmel tapasztaljuk, hogy vonatkozóan és akkor előre-1
csütörtökön délután 5 órakor a városháza közgyűlési termében
a Collegium Musicum hangver- Láthatóan a jövő évi költségiisztujitú közgyűlést tart, inelyea résztvesz és felszólal:
— Harminc kiló millásliszsenysorozat fokról fokra, de
tcl
akart Pestre vinni Ger«:
vetésbe
beillesztik
ennek
öszészrevehetően kialakítja
H a r a S Z l l V Sásitfor a Szabadság felelős szerkesztője és máris
hardt
Imre budapesti magána szegedi értelmiségi doigozók- szegét.
zó,
akinek
az egész ország tea
Keréfepárgiimlt
dolgozná
i
ifjúságnak
azt
a
Várnai Zseni a nagy szocialista költőnő,
szabadjegye
ezenkívül szerepelnek a szegedi 3. lionvéiMherület
zenekara, lelkes, zeneszerető csoportját, aak heti részletre is «zil rületére szóló
amely törzsközönségévé váll Utunk Markovics műszaki üz- van. A liszt eredetére nem
Gflsz Miklós és Hegedtts János.
mi in mi m
i i ii>wiHMii»iiiumin» »'K'oitiittttiiezeknek az esléknek. Ezek azok, let Szeged, Tisza Lajosrkórui tudott elfogadható magyaráakik valóban a zenéért hallgatzatot adni, mire a gatétasági
nak hangversenyeket s nem mű- 44. Munkaadói igazolványt ké rendőrség őrizetbe vette. EnMégsem
számoSják
fel
Megszüntetik a z eddigi
veltségük fitaglalásáravonulnak rönk.
x
Konyhakerti
magvak : nek során bevallotta, hogy a
a K ü z p o n ü Tejcsarnoko! ki sztárnak kikiáltott vendégpet'ó eumjegvekef
szaküzlete Ákos mngkereske- lisztet fekelézés céljaira vár
művészek megcsodálására.
Ismeretes, hogy a városi üze' sárolta. A nyomozás tovább
H. K. dés Szeged, Kiss-utca.
A petréleumellátás nizlositásn mek közül a Központi TejcsaroOo
x Híilésnél éhgyomorra Fe- folyik a múltban elkövetett,
érdekénen ezentúl uj rendszert nok működése semmiképpen
vezetnek be az eioszlás terén. sem volt eddig kielégítő és
fekeleüzletei felderítésére.
Cserialvy ELiz, Dénes Vera. rcnc József keserüvizet.
Szigorúan ellenőrzik, hogv csak ezért felvetődött felszámolásá- Kaele Klausner együttes hangvilágilási célokra adjanak ki nak gondolata is. A tejcsarnok- versenye. Szegeden még nem A Magyar Kommunista Párt nagyszegedil végrehaj! óMzoltpetróleumot. A városi halóságok nál működő szakértő véleménye
áltat kiadott jegyeket megszün- szerint azonban sikerülne e'zt volt olyan rendkívüli zenei ságjánaK
tetik. Külön jegyet rendszeresí- az üzemet mégis életképessé esemény, amelyen három kiP o l i t i k a i
a k a d é m i á b a
tenek n háztartások és külön tenni, ha a város kifizetné az váló művész lépett vojna fel
az üzemek számára. Ezek az uj eddligi 20.000 forint adósságot egy zenekari est keretében. A
február 13-án, pénteken délut án 6 órakor a-városháza kőiállami jegyek nyolc szelvényből és még 15.000 forintot szánna íözremüködő Nemzeti Színgyűlési termében
állanak majd és beváltási idő- a lejcsarnok uj keretek közötti házi zenekart Várady László
H Á Y
L Á S Z L Ó
k ö z g a z d á s z előpontjukat műiden alkalommal megindítására. A város tanácsa vezényli. Jegyek Koncertnél
külön közlik. A petróleum jegyek keddi ülésén elhatározta, hogy (Mesterbérlet VI. Ricci-jegyek a d á s a K e l e á é s N y u g a t s z e r e p e a m a ára 10 fillér [esz. A februári rászánja ezt az összeült erre érvényesek.)
g y a r p o í I t l R ^ i b a u cimen.
petróleumot még a kiadott je- az üzemére. Ezek szerint a kögyekre lehet beváltaiul, de már- zeljövőben kifizetik a gazdákciustól csak az in állami je- nak a beszolgáltatott tejért járó
dijakat és a szükséges összeget
Lezajlott a 48-as wegyei
gyek lesznek érvényben.
is befektetik a Központi Tejénekkari verseny
csarnok újjászervezésébe.
Vasárnap délután a Tisza- a H o n v é d - t á r r a a k a r j á k k ö l t ö z t e t n i az e l m e k S i n l h á l
szálló nagytermében zajlott le
a 18-as énekkari . verseny meismeretes, hogy amikor az , kísérli, hogy a honvédléri laktaÚjévben
gyei cfdntője. Gönczi János mon- 1920-as években megalakultak I nyát megszerezze erre a célra
dott bevezetőt a 18-as bizottság a szegedi klinikák, akkor a va- j és igv a kórház további fontos
vásárolja*
nevében, majd a szőregi, do- rosi közkórház a Pulcz-utcában ' fejlődéséi sikeresen lehetne lnzmint o széplány
szája
rozsmai, szenlmihály teleki és levő két épületét rendelkezésére ! lositani. Errevonalkozóan egyébalsóközponii általános iskoia bocsátotta elmeosztály és zárt ként február 29-én az illetékes
szerepelt. Első a do- nemibetegosztály céljaira. Köz- hatóságok megbeszélésre ülnek
-. u*flr*itter»vre<K«i*
ftse énekkara
rozsmai énekkar lett, ők vesz- ben azonban a körház tovább össze, ahol döntenek az elmeLajos-kórut 48 — Teletop nek
részt az országos középdön- fejlődött és most szükség tenne klinika elhelyezéséről.
1—41) - KSatffe SM£T*>
tőben, de a többiek is díszok- erre a két épületre, hogy ott
U itentov***
levelet kaplak. Ugyancsak az szülészeti és nőgyógyászati oszországos középdöntőbe terjesz- tályt létesítsenek, ezenkívül netik fel n MAV .Hazánk* férfi- mibeleggondozól is tartanának
ímíú m i m paa Szeged, Pulcz tábornak-u 23 szám.
kórusai. a Szegedi Ifjúsági Kis- fenn. Á klinika hajlandó is on- f i z e s s e n elo
Gyártmányai: Izek, jammok, savanyúsága* ás lőzeiétíélák
kórust és a Kendergyár vegyes- nan elköltözni, de ebben az
kórifsát. Valamennyi
énekkar
Beszerezhetők
Szeged összes
jobb
üzleteiben
elmeosztálya részére
a Oeimagyarorszagra
igen szépen szerejxdt népda- esetben
épüleLre lenne szüksége.
Több üzem cs étterem szállítója. Arai igen
mérsékellek.
lokkal és népi kórusfeldolgozá- ujabb
Dr.
Mogan
Béla
h.
tiszti
főorvos
Teleion t 6-93.
Tele fon: 6-93sokkal.
javaslatára ezért a város meg-
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fi Magyar-jugoszláv Tár- H o g y a n ,
sasag csütörtökön tartja
tisztujrtő kezgvüiését

mlérl

leli

Ne álljon sorfalat, hanem
még ma jöjjön elővételben jegyét megváltani a

ő£iri Ferenc óaazMi új gaz6 a

Nagy érdeklődés előzi meg
a Magyar-jugoszláv Társaság a
c s a n á d m e g y e i ő s z i k e n y é r c s a í a
h ő s e ?
február 12-én,
csütörtökön
déluIán 5 órakor a városhá-j
Amikor a hadiesemények utolsó hulláma végiflgepert Deszkán ál is ment.
za közgyűlési lenn ében tar-! ken, ezen a Marosranéző kis, rendezett falun, a lakosság munmert csütörtökön premiKin szavaival még a »gatya t n n f l ó l i s z l u i i t ó kö/űv ülését lkához látott, ősszel a régi, tavasszal már az ujgazdák igyekez- fódozó« kisebb ünnepeket is áterje lesz
i t ^ J f f i l E ^ W H eril-Tt ár (lek biztosítani a következő kenyeret. A falu - mint annyi más
dolgozták. A gépet időközben
A közgyűlési e leerkezik aTár- j a k k o r M a g y a r o r s z á g o I 1 _ súlyos igahiánnyal küzdött. A ióffllokétszer tengelytörés érte, egysasai? kozponti főtitkára: Csu-| n l Á n v t szétszórták," a traktorokat elmenekítették vagy lutajdo- szer gyűrűzni "kellett. Kirí gyaka Zoltán Várnai Zseni és! n o s i { k menekült el.
log, kerékpáron, kocsin, iótottHarasztliy Sándor, a »Sza->
Kin Ferenc — egyike a pártalakiló kilenc dcszkl icom- futott. A gépolajat, üzemanyagot
badság*
főszerkesztőjének • muniskinak — segilcni szeretelt volna. Egy magárahagvatott sokszor hátán hozta haza. A
világfiiinjének
traktort rendhehozalott. Sok keserves Iótás-futás, kilincselge- javításokat szinte »kileste« a jatársaságában
vító
iparos
szerszáma
alól.
tés
után
elérte,
hogv
Deszken
rövid
idő
alatt
íelfeketéljen
a
Az ünnepi közgyűlés műsoután első, traktor ekéje által vont barázda. A
De elég a szavukból. Nézzük
rán a magyar és jugoszláv felszabadulás
traktor szántolt 1945-ben, amikor még a háború felhője ült meg a traktor teljesítményének
himnusz, dr. Antalffy György a mezőkön, szántott 1946 ban, az infláció idején, amikor Kirí, számadatait.
:
elnök megnyitója, Maksziino- a háromholdas ujgazda, kis családjától megvont élelmen bizto1847 angusríu* 7-től novemvics Deszánka. jugoszláv köl- sította az üzemanyagot. A traktor szántott 1917 elején is, ekber 14-ig összesen 310 holtőnő »A véres rege*
cimü kor azonban már mint fökhnüvesszövetkezeli tulajdon. A trakdat müveitek ínég,
költeménye, a 3. honvédke- tor képez le létalapját és jövőjét annak a szinte lőkc nélkül alaaz előbbi egész évek 180. 280
rület zenekari száma,
Ha- kult szövetkezetnek, amelyet az ujgazdák hivtak életre maguk
holdas teljesítményével szemI • '
!
i 1
raszthy Sándor Jugoszláviá- erősítésére.
ben.
•
ról szóló előadása,
Várnai
Előadósok kezdete a film
IIven előzmények után kezd-1 tőkéseinek kezében lévő traktoAkkor* amikor a földművelésZseni költemények szerepelrendkívüli hosszúsága
te
meg
Kirí
Ferenc,
ekkor
már
]
rok
szántásáért.
Az
ujgazdák
ügyi mhifszférinm az egy
nek, ezután kerül sor Dániel
miatt 3, fél <5 és 8-kor.
szövetkezeti
igazgatósági
tag
és
i
IS—20
napszámot
»róttak<
le,
traktorra eső évi kötelező tcíGyörgy titkári jelenlésére és a gépcsoport vezetője az őszi i ha történetesen nem volt pénfesitménvt
>
a
normát«
előaz uj tisztikar megválasztá- szántást. A faluban már akkor zük és kislibájuk, az egyebekször 140, majd 220 holdban
si rá.
négy traktor pöfögött mindenki kel.
állapította meg.
A kereskedalern
A Magyar-Jugoszláv Társa- számára — ha megfizethette.
A földtnüvesszövetkezetnek a
A főldntiiv esszövetkezeti trakság szegedi tagozata ülésére Száz-százhusz forintot és -Idsjövő uljarói
tor elrontotta a többi traklor- fenti szántásért az ujgazdáktól
ellenszeretettel liivja meg Szeged libákat« természetbeni
tnlajdonos nyerészkedését. 40 eddig 4000 forint követelése
szolgáltatást kértek a falu kisváros közönségét.
50—60
forintért
szántotta van. De nem számit, befolyik tartott érdekes előadást Aczél
majd — fő, hogy Deszk határá- Alfréd, az A U K E elnöke Szeholdját a földnek.
kereskedőtársadalma
ban frissen szántottak a földek ged
, ] I4a volt készpénzért, ha nem és ahol még nincs
elölt. A nagyszámú hallgatóelvetve,
, ] volt — hitelbe. Pedig eleve lát- éhesen várják a tavaszi magot, ság előtt kifejtette Aczél elv_„ - „
— .
,
„
p-m
j.
szőtt, hogy a kiutalt 4.5 forintos
i •
társ, hogy feltétlenül szüksé10
10
jóval
Kirí Ferenc ezért a munká- gesnek tartja egy közös érfeláras kenőolaj kell, mint jáért lelt a najfyszeíed:._ párt- dekképviselet kiépítését, vágyAz év elején Dobogókőn losilsen nagyobb összeget a több
ás a KOKSz és KISOSz fúziómáskor.
Kiri.ék szövetkezetében
összeüllek a Magyar Demo- Paraszlifjusági Szövetség ré- ez nem számított. Háromszáz kenfereneia hőse és ezért em- ját, mert csak egységesen lelékezett
meg
róla
többek
között
kratikus Ifjúsági Szövetség, a szére, de nec-sak központilag, ujgazda család kezén 940 hold dr. Zöld elvtárs a budapesti rá- het eredményeket elérni. A
Népi Ifjúsági Szövetség, a hanem országosan is.
kiosztott föld volt és ezt ha dióban hétfőn lefolytatott be- kereskedők energiájukat ne
Szociáldemokrata
Ifjúsági
Szeged, 1948 február 9. Pa- igy, ha ugy, fel kellett szántani. szélgetésében. Ilyen emberek, az egymás elleni harcra forA .munkát azonban nemcsak mint a deszüet Kiri elvtárs, ve- dítsák, hanem fogjanak végre
Mozgalom és a Független If- muk István, a MaDISz Nagyjúsági Szövetség országos ve- szeged megyei
titkársága. hitelbe, félárért, hanem gvorsan rekedtéb azt kJ, hogy Csongrád- össze. Hogy ez megtörténheszetői, hogy megtárgyalják a Szekeres Szilveszter a Népi j ^ S l j l ^ t t 1 ^ Oauatt megye az őszi kenyér- sék, olyan vezeiők álljanak a
paraszt,ifjúság egységbe tömö- Ifjúsági Szövetség Csongrád- í s ö k r e m é n y mutatkozott arra, harc egész szakaszán országáéin kereskedőtársadalom
élére,
vezetet? és elsőnek futott he.
rülésének ulját. A megbeszé- megyei titkársága. Hagyom hogy a szántási idő sokáig tart.
K5ri Ferenc ujgazdának csak akik ezelőtt is foglalkoztak
lesek szép eredményre is ve- Szabó Attila, a FISz Nagy-1 Lámpákkal, fényszórókkal sze- ísűroirc holdja van. De ezen ke- érdekképviseleti problémákzettek. Országszerte paraszt- szeged megyei központja, Kéz i relték fei a traktort
resztül magáénak vallja
már kal és főleg azok, akik utkoaifjúsági összekölőbizottságok István, a SzIM Délpestmegyei i igy nemcsak reggel négytől községet és az egész országot. liciós párlok aktiv tagjai.
' sötétedésig', hanem sok éj-sza- És ezért építi...
alakultak, amelyek azóta igen titkársága.
Ismertelte ezután a jövedeszép eredményeket érlek el
lemlöbbleladóval kapcsolatos
ezen a téren. A
demokrauj intézkedéseket. Igy a betikus ifjúsági szervezetek szeMegynyill az M K P
vallási időt kitolták' március
gedi
csoportjai
is
lelkes e g y e t e m i s z e r v e z e t é n e k
3l-ig. A jövedelemtöbbletadó
együttműködést tanúsítottak
székháza
fizetési kötelezettsége 1500 foés több környékbeli faluban
rintnál kezdődik. A 75 százaVasárnap
délután ünnepélyes
is jártak már kinn. Hétfőn
lékos adókulcs nem 4000, hakeretek
közölt
avatták
fel
a
hivatalosan is megalakult a Magyar Kommunista Párt szenem COOO forint felett kezdőnagyszegedi
paraszlif jusági gedi egyetemi szervezetének uj Beszélgetés S I M O N J Ó Z S E F pedagógus szaltszarvezeiiraegvei titkárral dik. Az egyenes adókulcs átItéki Ernő elvtárs, a magyar nevelői legnagyobbrészt mar
összekötőbizottság. Megalaku- székházát a Nádor-utcában. A
szakszervezetének tagjai a pedagógus szakszerve- lagosan (nem a legmagasabb)
lásukon a következő határo- csinos előadóteremben
szép- pedagógusok
négy százalék tesz az adóországos főtitkára egyik
leg- zetnek.
számú közönség gyűlt össze ez utóbbi beszédében a népi kolzati javaslatot fogadták el:
közösségeknél. Ha egy szak—
Örömmel
állapíthatom
meg
alkalomból.
Illés
Lajos
elviárs,
Határozati javaslat
légiumi nevelők Helyzetével fog- — mondotta —, hogy a várme- ma kétharmad többsége adónépi kollégiumi nevelőtanár, o lalkozott. Rámutatott arra, hogv
Az 1948 február 9-én meg- pártszervezet elnöke
mondott ezeknek a nevelőknek minél gye területén a népi' kollégiumi közösséget kér, akkor az adóalakult Nagyszegedi Paraszt* bevezetőt és a
kommunista hathatósabban be kell kapcso- nevelők bekapcsolódtak a szak- közösség ebben a szakmában
összekötő bizottság teljes egé- egyetemisták feladatait vázolta. lóduiok a pedagógus szakszer- szervezet munkájába. Valóban mindenkire kötelező.
szében elfogadja és helyesli Viidos Tibor elvtárs, budapesti vezel munkájába ós az iskolák szükségünk is van a népi kolA mindenre kiierjedő átfoegyetemi kiküldött
szervezeti tanítóival, tanáraival együtt kell légiumok vezetőinek és neve- gó beszámolót nagy tetszésa dobogókői programot.
lőinek
bevonására,
mert
világbeszélt. Hangsú- munkálniok a demokratikus neKöveteli a dolgozó paraszt- kérdésekről
szakmai szempontból sel fogadták az egybegyűltek.
lyozta, hogy a
kommunista
ügyét. A DélniagyarorsrájS nézeti és élharcosok,
ifjúság egységes, demokra- egyetemi fiatalságnak elől kell velés
ezenkívül
munkatársa Simon József elv- egyaránt
magyar pedagógustársadalom
tikus érdekvédelmi szervé- járnia minden haladószellemü társtól, a pedagógusok
cson- a
legodaadóbb rétegét jelentik. A
nek, a Paraszt ifjúsági Szövet- kezdeményezésben az egye
^ te- _ grádmegyei
szakszervezetének közeljövőben taggyűlést- ts hi- A b a n k o k s z e r e o e
ségnek mielőbbi megalakitáa gazdaságban
men, de élői kell járnia a fnun- j titkárától érdeklődött, hogy Sze- vnnk össze* hogv ItékJ elviárs
sát. Követeli az erkölcsrom- ktában, tanulásban is. A két geden és környékén hogyan áll elgondolása
alapján Szegeden Is j Szósz Antal, a Hitelbank
igazboló, népbuliló, az imperia- megnyitóbeszéd után élénk vita ez a kérdés,
megalakítsuk a népi kollégiumi gatója e l ő a d á s t tart
Szegeden
lizmust propagáló filmek be1 és megbeszélés alakult ki a jeSimon elvtárs
kijelentette, nevelők szakcsoportjáttiltását.
lenlévők között.
hogy a szegedi népi kollégiumok
A magánalkalmazottak szakArra a kérdésünkre, hogy ál- szervezete .igen érdekes előKéri, hogy a FÉKOSz ortalában a többi
pedagógusok adási rendez szombaton délszágosan utasítsa összes szerhogyan kapcsolódnak bele
a
veit, hogy
mezőgazdasági
népi kollégiumok
munkájába, után 6 órakor a kereskedelmi
munkásközvetitésnél a Paközölte Sitnon elvtárs, hogy tör- és in arka niara nagytermében.
A nagybankok államosítárasztifjusági Szövetség tagjait
téntek kezdeményezések ezen a
téren is. A szakszervezet oda sával a bankok az újjáépítés
részesítse előnyben.
akar hatni, hogy a pedagógus szolgálatába állnak. Áz állaKéri az illetékes kormányA szegedi egyetemi napokra zsef ügyvezető clnők köszönzati szerveket, hogy a hár ideérkezeti a budapesti szovjet tötte őket. A szovjet vendégek társadalom megismerje a népi mosított bankok szerepe nem
kollégiumok
nevelőmunkáját. a többlethaszon hajh íszása,
roméves terv keretében biz- követség küldöttsége Szmirnov töhbszáz szovjet könyvet aján- Néhányan
már rendszeresen hanem értékek alkotása. Szász
követségi tanácsos, kulturattasé dékoztak a társaságnak. Az ér- járnak is előadások tartására
Antal elvtárs, a Hitelbank
vezetésével. Velejött Brikin és tékes könyvekről a közeljövő- a népi kollégiumokba.
ben
nagy
érdeklődésre
számotZSUKOV
követségi
titkár,
Kuszigazgatója tart érdekes előCsíiiortökiő!
— A magam részéről még adást ezzel kapcsolatban a
tovszki követségi attasé, Maszlov tartó kiállítást rendeznek.
a MESzIIART vezérigazgatója,
hozzáteszem, ezúttal mint a taEllátogattak a városházára is, nító fiuinternátus igazgatója, — »Bankok szerepe a gazdaságZsavoronkov és Orlacsko
a
ban* cimen.
MASzOVOL vezérigazgatói, Dro- ahol Dénes Leó elvtárs polgár- mondotta beszélgetésünk végén
nov, a hajóépitőgyár igazgató- mester szegedi paprikát adott Simon elvtárs — hogy ínterja. Délután a Magyar-Szovjet nekik ajándékba.
nátusunk ifjúságát látogatások
Jegáflteze*} v l ó d
Művelődési Társaságot látogatutján közelebbi kapcsolatba sze- E
ták meg a velük együtt Szeretném hozni a népi kollégiu- T
azbesztcement
gedre érkezett Szántó Rezső or- Az Alf&ítf legnagyobb fábl* mok fiataljaival, hogy ezáltal E
üvegés
övegárunagykerék*
3Síltjbyr o ótap
szágos főtitkárral, Lenkei Lais
szoros
barátság
alakuljon
ki
i
s
1
tfáa, üregeiésl t á Í M e t *
s'ürke, fehér, piros színben
jos kulturális osztályvezetővel
a két ifjúság között, amely felés Ökrös János sajtóoszlályvetétlenül jelentős eredményeket N lef»ly», iivoni • es fit ic-iö,
zelővel. A Magyar-Szovjet Műcsempe, parkéit
hoz diákságunk demokratikus I
velődési Társaság szegedi csoA r n o l d
szellemiségének teljes kialakí- 1 D a c s ó
Tisza Lajos k ö r ű ' 48 sz
portja nevében dr. Erdődi Jótásában.
i
Mérey-ulca 5. Telelőn: a - f » ,

Korzó M o z i b a

CHJJPLIti

diktátor

Parasziíijusági Szövetség megalakítását
követeli Szeged demskrafikus • masásaissss^fjssss^.. ^ ^

Szegeden

a p e d a g ó g u s szakszervezet
népi kollégiumi nevető csoportja

Többszáz szovfet könyvet kapott
az MSxMT szegedi csoportja

CHAPLIN:

I iktátor

a Széchenyi!
Filmszínházban

Körösi

Szerda, 1948 február 11.

«aiLBSA«f A B o a s e i i n

fi Kemzeti Segély
munkaterve

Szakszervezeti

jRáéíó

H i r e k

Az IVSz Munkásegység Klub- ÜM.ÁNOO MÜSORSZAHOig?
Párf napok
SzAK - h'refc
jában február 12-én, csütörtöBUDAPESTI. 6.30: RttlaWtórtí,
CSÜTÖRTÖKÖN,
február
12-én:
kön délután 5 órakor vitaestét
A MOGÜRT ellen készülődő
Szeged tegnap délután erőnléti
Városi pártszervezet délután rendezünk, amelyen Pintér Géza 6.45: Heggel! torna. 7: B H ^
elvtárs, a Szociáldemokrata Párt műsorismertetés. 7.20- As á>
edzést tariott. Ma délután 3 éra6 óra: Tnschler Ferenc.
kor a Postással játszanak edző3. honvédkernlat délután 6 oktatási titkára tart előadási: febspffógf
»Va!!ás a népi <femokráciában« közleményei 10: Hívek. 12: H +
mérkőzést a piros-feketék a
óra: Farkas Györgv.
Pá 1 fi -pá Iván,
próbacsatárok MAV (Tisza p. ű.) délután 3 cimmel. Hozzászól Tonrbácz Im- rangszó, Ilire* 14: Hirek, 16.13;
re elvlárs, az MKP nagyszegedi Rádióiskola. 15.66: Müwsrtomeri
részvételével. A csapat pénteóra: Mosonyi Gvörgy.
tagja. tetés. 17: Ejirek. 20- HiHffi,
ken erőnléti edzéssel zárja előGázgyár délulán 'fél 4 óra: végrehajtóbizotlságónak
sporthíre* 21.50: Hírek &s króKérjük
tagjaink
megjelenését,
készületeit és a szombat délPipicz József.
oros* n vetvén. 22: HSrüf
utáni személyvonattal
utazik
Dohánygyár délután 4 óra: vendégeket szívesen Iát a veze- nika
Mi» haliunk holnap? O.lfl ES*
tőség.
Budapestre a MOGÜRT elleni
ITavaleczné.
rek 'és krónika angolul. U.ES:
mérkőzésre.
MAV Fűtőház délután 3 óra:
A famunkásszakszervezet ér- Hírek és krónika franciást.
A Szeged AK ma délulán 5
Nyéki Ferenc.
tesiti tagjait, hogy február-11-én,
BUDAPEST U, 13 Efcrá Wa
órai kezdettel választmányi ülést
Lippai fűrésztelep délután 3 szerdán egész nap panasznapol
tart a hivatalos helyiségében.
óra; Ritter József.
tart. Felhívjuk a faipari mun- Híre*.
Kotrólelcp délután 3 óra: Ka- kavállalókat,
ha munkabérA SzAK vezetősége csütörtökön
Szerda, február 11.
tona András.
vagy egyéb panaszuk van, azt
esle 6 órakor teán Látja vendéBUDAPEST I. 7.25: Reggeli
Konzervgyár délulán fél 5 óra: közöljék a famunkások titkárágül az NB I. csapat játékosait.
val tekLnlet nélkül arra, hogy zene. 8.00: Fáradságról, lábfáPerjési László.
A SzAK pénteken este 6 óraGyufagyár délulán fél 5 óra: tagjai a szakszervezetnek vagy jásról. 8.15: Délelőtti muzsika.
kor szakosztályi ülést tart és
12.15: Borodin: Második szimsem.
összeállítják a" MOGÜRT elleni
ifj. Ablaka György.
csapatot.
MAV nyugdíjasok délután 3
A Gépjárművezetők Szakszer- fónia. 12.45: A hároméves terv
13.00:
Somló
óra: dr. Gaál Tivadar.
vezete felkéri a vezetőségi és szolgáialában.
Sportunkét a városházán
Ujszegedi Kendcrgvár délután választmányi tagokat, hogv, feb- .Sándor Melódia együttese. 14.10
íruár 15-én, vasárnap délelőtt Vas - Klára énekel," Horvav Er2 órn: Róna Béla.
A Magyar Kommunista Párt
zsébet hegedül. 16.00: A HoléDélmagyarorsz. cipó délután ! 11 órakor feltétlenül jelenjenek czy-együttes műsora. 16.40: Koa nemzet ütőerén tartja a kei
incg
a
székházban
a
február
zét, figyelemmel kiséri a nem4 óra: Forbálh György.
; 22-i tisztújító taggyűlés részle- rok. emberek, kulturált. 17.10:
zet összes életmegnyilvánulását PÉNTEKEN, február lS-án:
A Hadifogoly Híradó rádióközi les megbeszélésé "végett.
és megoldást keres valamennyi
Pick szalámigyár délután 3 | A Gépjárművezetők Szakszer- leményei. 17.15: A Vöröskereszt
kérdésre. A magyar sportnak
óra: Katona Antal.
i vezete február 22-én délelőtt közleményei. 17.45: Az elmúlt
nagyon sok aktuális kérdése van,
Lemezgyár délután 2 óra: ' 10 órakor tiszlujiló közgyűlést vadászévad. 18.00: Révész Bélai,
amely még megoldásra var.
Varga Pál.
tart a szakszervezeti székház- az iró és az ember. 18.15: A
Szeged sporlja is sok megolRádiózenekar játszik. 19.30: A
Köztisztaság délután 3 óra: ban. Megjelenés kötelező.
datlan kérdéssel viaskodik. A
nép barátja. 19.45: Falurádió.
Gergely András.
A
Malomipari
Munkások
SzakMagyar Kommunista Párt nagyVizmüielép délután fél 3óra: szervezete február 12-én, csü- 20.20: Hirek és krónika oroD U G A S Z
szegcdi végrehajtó bizottsága
Farkas István.
Tápéi »tc* 7. f p c f f i e r S i i ineghivta Szegedre Madarász
törtökön déiután 5 órakor ve- szul. 20.30: Heti szemle. 20.55
Lugas-utcai átjáró délután fél zetőségi ülést tart a szakmaközi A Verbunkos zene. 21.35: Idő0*1 nt: Károlyi S.
l O t t t * ! F.ndre elvtársat, a Nemzeti
szerű kérdések. 21.50: Egyvei óra: ifj. Komócsin Mihály. szókházban.
Sportbizottság főtitkárát, aki
leg Schubert müveiből. 22.25:
SZOMBATON,
február
14-én:
Üzemi
bizottságok
figyelem!
szombaton de.után öt órakor a
Mai orosz zene. 23.30: Zenekari
Csütörtök
csMg
jelentsék
he.
MAV Ü. V. délután 1 óra: dr.
városháza közgyűlési termében
Segiíségeí
muzsika. 0.30: Hirek
eszpehogy a - jövőbeli szakszervezet! rantó
Gaál Tivadar.
sporlankélot tart.
nyelven.
a görög népnek
Kccskéstelep délután 6 óra: napot mikor kívánják tartani.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
Szakmaközi lüzoltság.
dr. Judik Ferenc.
Az NSB jutalma a fornásBottnaft
A /Segítséget a 'görög néptea. 18.05: Hangos Híradó. —
Frankó Mihály és Madarász
pel;* mozgalom szegedi titkár18.20: Rádióhang világhiradÓ II.
sága n mozgalom minél széle- Endre, az NSB vezetői szom19.00: A Dolgozók Kulturszöseid) rétegekben való kiterjesz- baton esle 6 órakor az NSB
vetsége műsora: /Szinek és szatése érdekében felhívással for- jutalmát a Klauzál-gimnázium
vak*. 19.30: Operarészletek és
dult Szeged állami hivatalai- tornatermét újjáépítő tornászok- Február 12-én este 7 órakor: K"s gról* (D. II. 10.)
bangszerszőlók. 20.30: A Rádió
Február
16-án
este
7
órakor:
Három
testőr*
(D.
II.
11.)
nak
a
tornateremben
osztják
ki.
nak vezetőihez, üzemekhez, banszabadegyeteme. 21.15: A háKérj
ül;
a
jegyeket
12-én
kokhoz, a koalíciós pártokhoz,
zi-együttes játszik. 22.15: Mü»
délig
átvenni."
Az
S/.MTE
választmányi
ülése
kársadalmi egyesületekhez, ifjúvésziemezek.
*
sági egyesületekhez, iskolákhoz,
Az SzMTE szombaton este 7 legyek kaphatók, bérietek válthatók a Délmagyarország kiadóhogy erkölcsi és anyagi lámo- órakor tartja választmányi üléhivatalában.
Belváros
legforgalmasabb
jatiisukat biztosítsák a mozga- sét hivatalos Helyiségében.
helyén
om érdekében. Szeged tanyaA V'vóraövetség
világának a bekapcsolására" is
fi Szened* fiNui* Nemzeti S z t a f t á r h e t i m ű s o r a :
l'sztnjitó közgyűlése
megtelte a szükséges lépéseket
Kedden, 10-én este 7 órakor: Kis gróf. M.
kiadó. Érdeklődni a Irta titkárság. A mozgalom minél
Vivószövetség vasárnap esle Szerdán, 11-én este 7 órakor: Traviala. Premier.
aclóban.
eredményesebb véghezvitele ér- 5 Aórakor
tartja
tisztújító
közdekében ' felhívást "intézeti Sze- gyűlését a Postaigazgatóság épü- Csütörtökön, 12-én esle 7-kor: Kis gróf- D. 11. 10.
Bérletszünet.
Pénteken, 13-án este 7 órakor: Tannhíinserded város társadalmához. A tit- letében.
Wagner halálának 65. év- H ő i S f c d v e t kársághoz beadott adományofordulója alkalmából.
kat az alábbiakban köszönjük
és sel^emujdortsSílök
Kerület* fcardv'vóhajnob&ág Szombaton; 14-én, délután 3-kor Három testőr* Ifj. előadás.
meg:
Vasárnap délelőtt 9 órai kez- Szombaton, 14-én este 7-kor: Traviala- A-bérlet.
Szegedi közuli liid munkásai
459.20, Apró Mátyás 50, Orion dettel kerül lebonyolításra a Vasárnap, 15-én délután 3-kor Mosolv országa* Bérletszünet.
kardvivóver- Vasárnap, 15-én este 7 órakor: Szöktetés a szcrályhól. Bérletbőrgyár munkásai és tisztvise- kerületi egvéiu
szünet.
K!auzdVt<?r8. UoltBiorhmőrcíg
lői 96.10, szőregi MKP 32, Gáz- seiiv a Belvárosi Mozi feletti
gyár munkásai és lisztviselői vívóteremben.
765.96, Lippai Gőzfürcsz és FaB'i'kózás
Iclea munkásai 54. Pick szalámigyár munkásai 281.72, Sze- ' A Szegedi Munkás Testedző
gedi Szakszervezetek Alkalma- Egyesület
birkózószakosztá lya
L a ká 8
zottai Szó reg 113.40, Szabad február 15-én délután 3 órai
W
Foglalkozás
' '5 NÖI átmeneti kabát, ruha, cipő, esőköppeny, stb. eladók. —
Föld Téli iíslék rendezősége kezdetiéi a Klauzál Gábor-gimbútorozott
100. Eidus Bentiánné 30, deszki názium Tisza Laios-körut 2. sz. GAZD ASÁGI munkában jártas,, Apponyí Alnert-utca 25., I. 5.Kü Lö NB E JÁR ATI)
alatti tornatermében megrendezi megbízható férfimindenes felvé-j ELADÓ 4 m valódi eérnafilé szoba Belvárosban, azonnal ís
MKP gyűjtése 248.90 Ft.
30 cm széles csipke és 4 mkiadó, olcsón. Oroszlán-u. 3., I.
Kérjük Szegeti társadalmát, Délmagyarország 194S. évi kö- tetik. Szatymazi-utca 33.
hogy viseljék szivükön a görög zépiskolás birkózóversenyét. A MEGBÍZHATÓ jonb nő főző jbetét 20 cm széles. Megtekint- emelet 2.
szabadságharcosok ügyét és ado- verseny iránt országszerte nagy mindenesnek felvétetik. Béke-: hető Korda könyvkereskedésKitiíiirféTéir^^
ben. Apponyí Albert-u.tca
mányaikat juttassák el a Nem- érdeklődés nyilvánul meg. Ilyen utca. Schwarcz.
zeti Segély hivatalában működő islcolaverseny ezelőtt körülbelül GÉPPEL tüzifayágást vállalok. PÉZSMAPATKANYT, nyersbőrt, ELCSERÉLNÉM belvárosi köztitkársághoz, Dózsa György-utca 10 éve volt Szegeden. Mérsékelt Hárl Lajos, Kossuth Lajos-su- ágytollakat a legmagasabb áron ponti fekvésű I. emeleli 2 szoliclyárak.
vásárolok. Itaska lotlüzlet, Mé- bás összkomfortos lakásom, 2
gárut 18.
8., II. emelet. Telefon 1300.
rey-utca 1.
vagy 3 szobás kertes magánháfl
Adás-vétel
M RÁDIÓK alkalmi vétele, eladása, zi lakásért. /Lehet Újszegeden
és javilása Szemmáry szakmű- vagy Eodorteíepen* jeligéré.
BfiLYEGGTÜJTWfÉNYTr, i&r.efe helyében, Kossuth L.-sug. 10.
béíyeget 8 iaemfiícasnbb Jren URÍ-SZOBA és ebédlőbutor ki- ÜZLETHELYISÉG berendezéssel
Jelige: /forgalmas*.
•eszek. F«las bélyegkeeosfcsáás. fogástalan állapotban
eladó. álado.
TAKARÍTÁSÉRT, mosásért ki's
Béésru nagy vál .sztékban I
Iskola-utca 29., Fogadalmi íem Cim a kiadóban.
keresek*. Szatvmaz-u. 47.
ptommBí
»Lévai utóda« P á H i G á b o r meleg kútnál
4+2 Telefunken, 6 f l német- lakást
S A L Á D I h á z 2x2, '2x1 szobás,
POLITÚROS és festett háló- amerikai nagvszuper
alkalmi C
lakrészenkint is, 2 szoba elfogszobák Bálint műbútorasztalos- áron. Amatőrbolt, Dáni-utca.
nál, Gyertyámosi-u. 2., (Petőfi FORGALMAS helyen üzletet v. lalható. SoHiogyitetep IX.u. 548.
gyeimét
a
Magyar
Közlöny
32.
gőzellátási
közleményei,
műfogat, fogtömés,
Sándor-sugárut 25.)
helyiséget ÉLETHü
számában megjelent szakmát BIRKAGYAPJUT, zsírosat is, fo- üzletnek megfelelő
foghúzás, felelősséggé!, olcsó árkeresek.
Ugyanott
kombinált
A hazai széiifajiák termelői érintő rendeletekre. Részletes násra vállalunk. Angöraszőrt és
ban Rácz Géza fogász, Mikeladási ára újból megállapítást felvilágosítást a közelLátási ügy- gubancot legmagasabb áron ve- szoba eladó. Margit-u. 28., föld- száth Kálmán-utca.
szint
6.,
délutáni
órákban.
nyert. Ervénve kiierjed az 1948 osztály árfeíügyeleti osztálya szünk. Fonógyár, Cserepessor 9.
helyen üzletheTAXIÓRÁT vennék sürgősen. — FORGALMAS
február 1-tőí szállított, de még ad.
8—2-ig.
lyiség berendezéssel átadó. —
Petőfi
Sándor-sugárut
76.
nem számlázott tételekre is.
A csiszolt vaslemezedények PARIPALö 4 éves, fekete, egves ROZSDAMENTES 6 személyes Jelige: /Belváros*.
A
zománcozott
vaslcmcz- (palacsintasütő, bogrács, stb.) ben jár, eladó. Soniogyllelep étkészletet, komplettet, esetleg
eiléiivárak eadig érvényben volt fogyasztói ára mcgállapittatott. VIH. utca 404.
darabon kint is keresek megvéFelelős szerkesztő:
áraiból 1948 február 8-Lói 5 Az árak hálható helyen kifüg JÓKAIIBAN ié-vö gyermek sport- telre, Margit-utca' 9., magasDK.
FERENCZ LÁSZLÓ.
kocsi eladó. Becséi-u. 3.
százalék engedményt kell adni, gesztendők. Polgármester.
földszint.
Felelős kiadó: KONCZ LASZISi
VOR0SROKABUNDA. dupla anam.il a számlán különlételként
Kiadja:
tikágy, szekrény, edények, több JÓKAIIBAN levó ebédlőkredenc,
fel kell tüntetni. Gyárak nz
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
apróság azonnal eladó. Somo- négyfnkkos slelázsi és asztalujabb árat beégetni tartoznak.
Szerkesztőség- Jókai-utca A.
gvitelep XII. utca 741.
spaíherdt olcsón eladó. Szent
A horgonyzott h;ttlo$;íriik ed| Felelős szerkesztői telefon: 48&:
ARANVÉKSZEKT.
karés
zsebMiklós-utca
12.
dig megállapított árai 10 száA /Gazdajegyző* állásra pá- órát rendkívül olcsón most vá- KIFOGÁSTALAN
állapotban
Szerkesztőségi telefon: 103.
zalékkal növelhetők.
lyázat* és a /Gyapottermesz- sároljon Druc'kernál, Széchenyi- levó összekötőszőnyegek jutá- Nyomdai szerkésztóségi ieleísg>
Fclh'voin a vaskereskedők fi- tés* tárgyakra vonalkozó hirdet- tér 9. Nagy javítóműhely.
nyos áron etadók. Bocskay-u.
este 8-tól- 673.
mények megtekinthetők a ható- ÁGYSODRONY és kis takarék- 8/a., I. cm. 8.
Kiadóhivatal- Kárász-atCR S.
OLVASD. T E R J E S Z D
ság: hirdetőtáblán, Bérház II. tűzhely eladó. Cukrász, Dugo- TŰZHELYEK eladók Róth lakaTelefon 325.
nics-tér 11.
A DfcLMAGYARORSZAGO'F emelet.
tosnál, Tisza Lajos-körut 83.
» Kirtapkfadó Kft. ey&aigft

A Nemzeti Segély szegedi
szervezele február 9-én rendkívüli inlózőbizotl&igi ülést
tarlóit Bentzik Mihály elnökletével, melyen az alábbi'közérdekű ügyek elintézését határozták el:
1. A Nemzeti Segély — mely
tudvalevőleg Szegedről indult cl — fennállásának 3
éves jubileumi
ünnepségei
rendez február 28-án, melyen
az ország közéleti vezetői is
rószlvesznck.
2. Tekintettel a nagy bölcsödehiányra, Móravárosbnn
és a rendőrségen nyift egy-egy
bölcsötlét.
3. Átmeneti gyermekotthont
nyit az elhagyatott gyermekek számára.
4. Bendezi az elszaporodó
koldusgyennekek ügyéi.
5. Havi 50 forint támogatást nyújt a Petőfi tanoncolthonnak.
6. Bekapcsolják a Nemzeti
Segély munkájába a szegcdi
tauyavilágot.

Dolgozók

Í

Színházának
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BYöKFY-nél

Apróhirdetések

Közérdekű férfi ruhaszövetek

lány nélkfl vásár ,ható
57'59es9B'8UFfgi zov
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