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nak a képét is, amelyben a kö- lemre a munkásosztályt. Az a ;j ügynökeivel. A Magyar Komvallja
zösség érdekében kifejtett mun- tudományos módszer és az a munista Párt büszkén
kaiéi jesitmény az emberi érték- magasabbrendü
erkölcsiség,' magút a Kommunista Kiáltvány
mérő.
• j
amellyel a Kommunista Kiált-, örökösének és végrehajtójának,
A Munka és a Tőke százesz- vánv felfegyverezte a munkás- A kiáltvány szellemében tanát*
tendős harcában kinőtt minden osztályt és "annak vezető párt- j u k és neveijük párttagságunnemzelben az a párt, amely a jail, a kommunista pártokat, kat, hogy nagyoDb erővei kiiztiKommunista Kiáltvány szelte- képessé tesz bennünket ma is hessen a magyar dolgozók felniében viszi előre, 'ha néha arra, hogy győzelmesen vívjuk emelkedéséért cs a népi demQvisszaesésekkel is, de történelmi meg jövendő csatáinkat az im- krácián keresztül a szoaaiiítávlatban győzelemről ffvőze- - neriaíizmussai és annak belföldi' mus megvalósításáért.

A Kommunista Kiáltvány a kor a világ imperialista részéMuunkásmozgalom bibliája. Ez ben a dollár az ur és dollárért
a mű, amelyet Marx és Engels adják-veszik az erkölcsöt," a
1847 végén irtak és 1818 i'eb- nemzetek, szabadságát és függetMiárjában jelent meg, először lenségét, még világosabban látadoti valódi és átfogó képet a juk, mennyire igazuk volt a
társadalomról, a társadalmat kommunizmus
megalapitóinak.
mozgató osztái verőkről, a mun-i Ugyanakkor azonban magunk
kásosztály történelmi helyzeté-1 előtt láthatjuk már az uj világról és feladatairól.
Ettől az
időtől számi Iható a tudományos
kommunizmus czihelése.
gunk pártunk jellegének meg• Kísérlet járja be Európát —
óvása érdekében rendelte el
a | kommunizmus kísértetes —
az általános tagfelvétel zárla«z zei a ma már klasszikussá
tot a mai naptól kezdve márváit mondattal kezdődik a Komcius 15tig. E z alatt az i d ő
munista Kiáltvánv, jelezve azt,
alatt egyetlen szervezetünkhogy a munkásosztály erői a
nek, sem üzemi, sem kerüdöntő jelentőségű országokban
már annyira megnövekedtek,
leti, siem városi vagy helyi és
Az M K P politikai bizottsága a Szociáldemokrata Pár- felé voltak árnyoldalai is.
hogy ettől kezdve sénki sem
járási, sem megyei szervezehagyhatja őket számításon kíNemcsak
meggyőződéses tünknek nincs joga belépési
ton belül a jobboldal rlicn folyó harccal
kapcsolatosán
vül. A Kiáltvány megállapításai
megállapítja, hogy a testvérpár! az osztályellenség ügynökdolgozók jelentkeztek felvé- nyilatkozatokat kiadni, vagy
azonban nem vonatkoztak csak
ségéi képviselő reakciós jobboldal elleni harcban komoly
tel vételre pártunkba, olya- tagfelvételeket eszközölni. Araz előrehaladott polgári orszáeredményt ért el ési a Szociáldemokrata Párt fővárosiössznok, akiknek számára a ra sincs joguk, hogy kitöltött
gokra, Marx és Engels meghánvczclőségének legutóbbi határozatával a jobboldal szerkommunista
párttagság belépési
nyilatkozatokat a
tották a munkásmozgalmat arra,
vezeteinek felszámolása terén is megtörténlek az első
több munkát,
példaadást, központi vezetőséghez küldhogy az egyenlőtlen fejlődésü
lépések. A szociáldemokrata jobboldal veresége komolyan
országokai egy egész kerelében
több felelősségól jelent a jenek döntésre.
lássák és a történéseiket a nemhozzájárult a munkásegység megerősítéséhez és jelentős
munkásosztály, a magyar
Tagfelvételnek csak kivétezelköti munkásmozgalom végsikere a magyar népi demokráciának, üdvözöljük azokal
demokrácia boldogulásáért,
les és egyéni cselekben van
céljainak szemüvegén kérésziül
a dolgozókat, akiik felismerve az M K P szerepét és érdejelentkeztek olyanok
Ss,
vizsgálják. A Kiáltvány megjelehelye, csak a központi vemeit a demokrácia alkotói mu nkájában és a győzelmének
akik azt hitték, hogy a
nése ulán a nemzeti, polgári
zetőség esel r öl-eset re törtékivívásában
a
belső
reakciói
és
külső
Imperializmus
minKommunista Párt biztos feforradalmas vihara .száguldolt
nő döntése alapján.
denfajta ügynökiéi feleli, m eggyőződésük szavát követve
végig a vén Európán, ezek a
dezéket jeleni esztelen kö- Felhívjuk
pártszervezeteink
forradalmak elbuktak, de be- beléptek pártunkba, megerősítvén ezzel a magyar demopönyegforgatók
számára, és párt titkáraink
figyelmét
krácia
legerősebb
támaszát,
a
magyar
dolgozók
nagy
pariigazolódott a Kommunista Kiáltde jelentkeztek olyanok is, arra, hogy a tagfelvételzárlat
vány ama történelmi megállaját, a Magyar Kommunista Pártot.
akiket egyszerűen az á r a mai napon, tehát február
pítása, hogy a fejlődést nem
sodort hozzánk és akik la- '22-én életbelépett, hogy tehát
Mivel azonban fennáll a veszély, hogy
pártunkba
tehet megállítani Á kapitalista
paszia'atiaiiságukbó.1. vagy a politikai bizottság határonemcsak meggyőződéses dolgozók lépnék bej hanem olyatermelési rend utat tör magának a legelmaradottabb orszámegzavarod©!(ságukból azt zatát késedelem nélkül, azonnok is befészkelődnek, akik nem méltók a Kommunista
bukiiBU is, kitermel? »siivj.sójál
hitték, hogy a Kommunista nal végre keil 'hajtani.
Párt támogatására, a politikai bizottság elhatározta, Ing;-:
a proletariátust és megindul a
a mai naptól kezdve 1948 március 15-ig teljes tagfelvéPárthoz tartozni előnyt, a
harc az uj, haladottabb, tökéMeg vagyunk győződve róteli zárlatot léptet éleibe. 1948 február 22-től március 15-ig
Konmninisla Párllioz nem
letesebb társadalomért, a szola, hogy a dolgozó tömegek,
belépési
nyilatkozatot
csak
az
M
K
P
köznon?'
vezetősége
tartozni
valamiféle
liálrányl
cializmusért, a kommunizmusért.
adhat kii és csak az határoz hat a tagfelvétel egyéni esejeleni. Ilyen elemekre, kon- a becsületes demokraták pártBár 1849-ben Kossuth—Petőfiteiben.
Táncsics forradalma elbukott,
junkíuratovagokra, meg- különbség nélkül megértik és
helyleslik politikai
bizottsámégis megindult a polgári fejgyőződés! el enekre. megzagunk határozatát.
Tudjuk,
A politikai bizottság hatá- keztek pártunkba azok a dollődés Magyarországon is és
varodotlakra a Kommunis- hogy az ideiglenes tagfelvé1890-ben inár jelentkezik a ma- rozatához a Szabad K é p a gozók, akik belátták, mit köta Pártnak nincs szüksége. t e l i zárlat emelni fojtja párjfvar munkásosztály, mint ön- következő kommentárt fűzte: szönhet a magyar demokráálló politikai erő. ' 1919-ben —
Pártunk politikai bizotlsá- cia építőmunkája a Kommu- Pártunk a
meggyőződéses tunk tekintélyét és a Kommubár rövío időre — az államha- gának fenti határozat ára igen nista Párt szilárd és követ- harcosok ós a munkával pél- nista Párt iránti bizalmat a
talmat is magához ragadja és nyomatékosan
felhívjuk" a kezeles politikájának. De en- damutatók nagv pártja és az magyar nép legszélesebb rémost, 100 évvel a Kommunista
magyar
demokrácia
minden nek az áramlásnak pártunk is marad. Politikai bizottsá- tegéiben.
Kiáltvány megjelenése ulán, a
munkásosztály döntő politikai hívének, a munkásoknak és
tényező ebben az országban. A elsősorban párttagjainknak és
magyar munkásosztály a népi f unk ej on ári u snin kn a k fi gyeidemokrácián keresztül
gyors méi. A szociáldemokrata jobb
léptekkel menetei a szocializ- oldal politikai vereségei szenmus íelé.
vedd 1. Testvérpártunk főváS»sáz év alatt a világ hatalmas rosi összvezletőségé megkezdCsehszlovákiában a közelgő párti és szlovák demokrata párt" az esetet közölte Benes elnökfejlődésen ment keresztül, de te a reakciós jobboldal szer; : • .{
v Kommunista Kiáltványban le- vezted felszámolását is. Meg- választások miatt máris nyug- mlm'szterek közül 11 váratla- kel.
talan légkört váratlan válság nul lemondott. A lemondások
fektetett alapelvek teljes igazoA
csehszlovák
kommunista
lást nyerlek. A kapitalista tár- történtek az első lépések a súlyosbította. Gottwnld kormá- fényt derítettek arra a kommu- párt a válsággal kapcsolatban
két
munkáspárt
legutóbbi
nyának
pénteken
minisztertanásadalom uj fejlődési szakaszába,
nistaellenes
összeesküvésre, kiáltványt adott ki, amely ráaz imperializmus
Korszakába összekölőbjzoItságfi határoza- csot kellett volna tartania és amely a csehszlovák népi démo- mutatott" arra, hogy az előbbi
lépett, amelynek tüzetesebb vizs- tának megvalósítására,
a azon többek között a nemrég lepártok tervszerűen akadályozgálatát Lenin ejtette meg. A jobboldal
eltávolítására a leplezett kémkedési botrányt' krácia teljes felforgatását tűzte ták a kormány munkáját. E háki céiul.
munkásosztály és a tőke össze- munkásmozgalomból. A belső kellelt volna letárgyalni.
rom pári szembefordult a nemtűzése nemcsak országon kint
A minisztertanács előtt a nem- 1 Goílwa.d miniszterelnök ami- zeti fronttal és a reakciós elkülönféle
kiesedet! ki, linnem Hovatovább és külső reakció
zeti szoe'alísta. katolikus nép- nisztcrtanács e.halasztása után lenzik szerepérc vállalkozott.
kontinensek mérkőznek meg gi- ügynökségeit,. Nagy FerencA kommunista párt felismerve
gantikus harcokban. A Kommu- től Peyerjg és a peyerista
a helyzet súlyosságát a kornista Kiáltvány vén Európája szociáldemokrata jobboldalig
mány vért elmére mozgósítja a
Kelet felől újjászületik és a elérte megérdemelt végzete. A
munkásságot.
hanyatló, korhadt, de kétségbe- Szociáldemokrata Párt jobbA moszkvai rádió szombal I delegáció is elutazott. .
esetten védekező kapitalista-imA cseh és szlovák partizánperialista erőket Amerika dol- oldala persze nincs még vég- délutáni magyar
adásában]
Elutazás elölt a miniszter- szövetség ülést tartott, amelylárldrálvai gyűjtik maguk köré. leg felszámolva, de politikai, közölte, hogy Tildy Zoltán, a e l n ö k beszédet mondott cs a ben elhatározták, hogy a nemA dialektikus materializmus, a ideológiai veresége oly nyilzet forradalma harcának eredkommunizmus
világszemlélete, vánvaló, hogy a teljes szermén .vei t megvédelmezik és a
amelyet Marx és Engels oly vezeti felszámolása csak idő
mesteri módon fejlett ki, makérdése. Ez az eredmény si- jideg' Dinnyés Lajos mínisz- l«t fejezte ki a rendkívül szt- haladás oldalára állnak. A szakterelnökkcl az élén a magyar vélycs, meleg vendéglátásért. szervezet: szövetség és az üzemár nemcsak arra szolgál, hogy
mi" munkásság országszerte t'Ikere
a
magyar
népi
demosegítségével kielemezzük a ha'takozó gyűléseket rendezett, sőt
lódó kapitalista világ ellent- kráciának. A sikert azoknak
mára nagy' tiltakozó monstremondásait, hanem arra is, hogv a munkástömegleknek köszöngyüfésl hívták össze. A muna szocializmust építsük egy or- hetjük, amelyek segítettek lekássá! áliaiános sztrájktól sem
szágban, a világ egyhatodián, a leplezni a szociáldemokrata
riad vissza — mondják a munSzovjetunióban, és megtegyük a
kásvezetők.
szoros előkészületeket a ' nagy jobboldalt. A jobb,oldal poSzilveszteri
prédikáció cí- becsületünk, csak piszkolódás az
munkához Keleleurópa egy se- litikai veresége és felszámoLegújabb hirek szerint a korfényes mén minősíthetetlenül gyalázta osztályrészünk s mindezt az
reg népi demokratikus orszá- 1 ásánák megklezdésle
mány
megcsonkulása ellenére
gában is.
í i
igazolása a Kommunista Párt a demokráciát Páter Somogy- istentelen rendszernek köszönhelyén marad. A szociáldemopolitikájának. Ezért
termé- vári Béla Hclény, a Szegeden hetjük.
Marx és Engels a Kiáltvány- szetes, hogy az utolsó hetek- kis Zadravelz« néven közisA magáról
megfeledkezett. k r a t a .
legutóbbi Ülésén a
ban megsemmisítő bírálatot gyamert fcrencrendi barát. Az orkoalíció fenntartása mellett fogben
-meggyorsult
a
dolgozó
korolnak a tőkések szabadság
szágot szemétdombnak nevezte, szerzetest dr. Lippay László népés erkölcs fogalma felett. Ma tömegek áramlása pártunkba. ifjúságiink, szerinle, a züllés ügyész a kihallgatás után letar- lalt állást és a pórt miniszjelent- útjára került, a külföldön sincs tóztatta.
a d-íHárpolilika napjaiban, ami- Százával és ezrével
terei helyükön maradnak.

4 mai naptól

március

15-ig

léptetett éleibe az MKP

A munkásság,
a cseh és szlovák
partizánok
Goítwald kormányának
segiségére
sietnek

Elutazott aisormánYküídöitségMoszkvából

A népügyészség letartóztatta

Somogyvári Bs!a Hetén? szerzetest
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Bestiális kegyetlenséggel

meggyilkoltak egy 82 éves öfegasszonyt
Egy 19 éves feónyt gysnusitanak a gyilkossággal
Véres tragédia játszódott le
a Londoni-körut 6. számú ház
pincelakáséban
szombaton
a
reggeli órákban. Szegényes kis
lakásban éldegélt a kártyavető
ÖIT. Szász Józsefné, alti a kuruzsláslól se riadt vissza. Egyetlen szobáját csavargók, gyanús
éjszakai alakok bérelték, a 82
éves, töpörödött,magányos anyóka kiszorult a konyhába. Ott
találta meg véroefagyva a levélhordó, aki fellármázta a szomszédokat s értesítette a rendőrséget.
Aporodölt szag terjeng a szellőzetlen Konyhában, a vetetlen
Agyon szegényes cihák, a konyhaasztalon börosüveg némi kis
bormaradvánnyal, szódásüvegek
összevisszasága, ételmaradékok
s az ágv előtt, hatalmas vértócsában hasonfekve az áldozat,
özi. Szász Józsefné. Fején nagy
párna, csupa vér. Mellette hatalmas balta, véresen, piszkosan: borzalmas bűnjel. V bizottság eltávolítja a párnát. Riadtan hőköl vissza mindenki.
Az áldozat feje kettészelve, a
vér méfl lassan szivárog, agyveiConrabok szanaszét, egy hatalmas csa|KÍs a nyakon, rettenete; látvány.
A bizottsággal szállt .ki a törvényszéki orvos is, aki inogátlapotja, hogy az első csapás halálos volt. Az szelte ketté a
tejet, a bestiális gyilkos mégis
tovább vagdalódzolt. Szinte Je-

szelte a kétfelé álló fejet az az
ütés, amit a nyakcsigolyára
mért.
A magányos kis öregasszony
temetésére gyűjtögetett a kártyavetéssel és kuruzslással. Ezt
tudhatta az elvetemült gyilkos,
mert a pénz eltűnt azzal a néhány darab ékszerrel, amit
Szászné az ágyában rejtegetett.
Csak a helyzettel nagyon ismerős követhette cl a rablógyilkosságot. A rendőrség éjt nappallá
tévő nyomoz a bestiális gyilkos
után.
A nyomozás során a gyanú
Schlenger Etet 19 éves leányra
terelődött. A nyomozók ugyanis
tudták, hogy többször járt az
öregasszonynál és egyidedg ott
is lakolt nála. A ház lakó' élni on diák, hogv szombaton délelőtt 10 óra tájban, tehát a
gyilkossá" 'üfipoiil jóban látták
a leányt Szász Józsefnétöl kijönni. Azóta azonban nyomaveszett.
A rendőrség felkér mindenkit,
hogy aki bárhol is látta, azonnal jelentse a bűnügyi osztályorf.
Schlenger Etel 152—153 centiméter magas,
barnaszemü,
geszlenycbarnahaju leány, vastag, húsos ajkakkal, a felsőajka
kissé előreálló. Legutóbb barna
lemherdzsekben látták, szürke
szoknyában, magas talpú fekete cipőben és fején búzakék
rózsás kendővel.

Szegedhez érkezik a jégzajlás,
lebontják
a
pontonhidat
A folyammérnőkség jelentette, iven zajlik a 2—3 centiméteres
hogy távirati köziés szerint a jégár Szegednél. Ez szükségessé
lebontását,
Tisza pénteken Tokajnál
és lelte a pontonhíd
Szoinoknái teljesen, Csongrád- ami szombaton este meg is törnál félszélességűén zajlik. A tént. A gyalog/vözlekedés igy
znjlás szombalon ért Szegedhez. megszakadt, helyette a teherEz azt jelenti, hogy íé 1 szelesség- komivol állítják forgalomba.

JfiNKÚ KONZERV PfcR Szeged, Futcz tábornol:-u 23 színt.
Gvártmáitya!: Izek, jammok, savanyúságok és I6ze<ét(élék
Beszerezhetők
Szeged összes jobb
üzleteiben
Több üzem éa étterem
Telefon t 6-93.

azóilitója.

A r a i igen

méraékeltek.
Teleion : 6 93-

Nemzetgazdaságunk helyzetéről beszéd
Szegeden i n t o s István elvtárs pénzügy
államtitkár
Szombaton a városháza kpz- nyolás mentes termelés folyik
gyülési termét zsufölükig meg- — mondotta Antos elvtárs. —
töltő érdeklődő közönség előtt Iparunk 70 százaiékában megtartott előadást A n t o s ístván szűnt a kapitalista rendszer. A
e 1 v társ, |>énzügyi áilamtit kár hitelszervezet terén is óriási az
»faeuvr e tg:a t • a s"link
helyzcte«előrehaladás. Lényegében azt
címmel, a Magyar Kommunista keli mondanunk, hogy a 'kiskePárt politikai akadémiája kere- reskedelem és kisipar, amely
tében. Pontos, számszerű ada- •100 ezer egzisztenciát számlál,
tokkal vázolta fel gazdasági éle- szintén nem tekinthető a kalünk eddigi útját, eredményeit pitalista
szisztéma
részének,
és rámutatott arru a nagy ered- mert csaknem oiyan mértékben
ményre. hogy gazaasági létünk vesz részt az a réteg saját üzeegyensúlyát meg tudtuk terem- mének fcnntartls'ban, mint azt
teni, amá apban
tükröződik, a paraszttársadalomban i'ljuk,
hogy az idei Költségvetés defi- ahol szintén önálló, üzemszerű
cdtmcnlcs lelt. A nuilt háború termelés folyik. Áltatában terutáni időkre emlékeztetett, amikor » Horthy-korszaknak nyolc melésünk elérte » békesrnvoesztendő keltett a pengő* va/yN nai 70 százalékát és erős ütemaz n I pénz bevezetéséig. I)e- ben haladnak előre a hárommolirár'iáiHi ugyanezt az ered- eves terv nyomán. Gazd'as'gi és
politikai struktúránk végső elbiményt három év alatt érte el,
rál'sánál elmondhatjuk, hogy
Kiielcntette Antos
elvtárs, fejlődésünk túljutott azon a hamindezeket az eredményeket táron, amely a népi demokrápolgári demokráciától elcsak ugy lehetett elérni, liogy ciát
a munkásság, parasztság és a választja.
dolgozó értelmiség sokszor a
— Nem szabad azt hinni —
nélkülözések közepette, is nekifeküdt a munkának. Ennek' so- mondotia végül —, hogv most
rán emlékezett meg a terme- már oiyan jól állunk, ho© a
lésben jelentős szerepet játszó pihenés vagv a lassúbb munka
niiinfcás'gazgalótiról, akik á Ma- ideje jött el. Tovább kell fokozgyar Koinvnuft'sla Párt határo- nunk erőfesz; lésünket, hogy elzóit k "váltsága következtében érhessük a hároméves terv clőtrzlositani tudfoglalták el helyüket és 80 szá- irányzalaT* hogv
évről évre 11 magasabb életzalékukban m'ntlciiiitt kitűnően juk
és elverethessük a
beváltak. Azóta is egvre job- szinvonalat
dolgozó magvar népet olyan jóban beválnak és alakítják ki léti fokra, a.netjei a múltban
népi demokráciánk jellegét ab- sohasem ért el.
ban nz irányoan, h o © a vezető
helyeken is egyre többen szereA hosszít tapssal fogadott előpeljenek a nép fiai közül.
adást az elnöklő dr. S z t o d o l — Ma már mezőgazdaságunk- n i k elvtárs köszönte meg meban tuluyomó nagy részben sa- leg szavakkal, majd több értéját munkán alapuló, kizsákmá- kes hozzászólás hangzott ei.

Sainháa

•Film

H i r e

•Müvésaei

DoSqozók hangversenye
Az MKP tegnap délután rendezte a dolgozók hangversenyét
a Dohánygyár kultúrtermében.
Tavasztvíró kedvünket a szállingózó hópelyhek tréfálják meg,
amikor a hatalmas gyár udvarára lépünk és fázósan sietünk
a han©ersenyre igyekvő munkásság soraiban. Szivünkben hirtelen melegség árad' erre a látványra. Elgondolkozunk. Milyen
nagyot lendített az MKP az idő
kerékén I A hatalmas termet
már majdnem megtöltötte a közönség, kipirult arccal, boldog
várakozásban. F o d ' o r Imre elvtárs közvetlen' bevezető szavai
után megkezdődik' a hangverseny, amelynek közreműködői:
a fiatal hegedűs büszkeségünk,
C s e r f a l v i Eliz. D é n e s Vera, kitűnő csellómüv észnőnk,
operánk népszerű énekművésze,
É r d y Pál és nz igen tehetséges D é n e s Erzsi zongoraművésznő, aki a kíséreteket látja el. Klasszikus és romantikus
szerzők müveit hallottuk ezulán.
természetesen az úgynevezett
népszerűbbeket. A szárnyaló melódiák hatalmukba 'kerítették az
áhítatosan hallgató közönséget
— D é n e s Vera
Schumann:
Álmodozását. Csajkovszkij: Chanson triste-jét játszotta —. Propper: Tarantella-jának
lüktető
ritmusa változtat a hangulaton.

A IIIDEG ENYHÜL
Elénk délkeleti, déli széJ, borult idő. Sok' helye* etd/
délen és nyugaton havazás és köd. A hideg főleg délen
és nyugaton enyhül.
A Tisza ma Szögiednél 390 (55). Vizének
1 fok.
NAPIREND
Vasárnap, február 22.
Nemzeti Színház este 7 órakor: Titanác keringő. (A-bérlet.)
Széchenyi Filmszínház fél 4,
fél 6, fél 8: A levél.
Széchenyi Hiradó Mozi délelőtt fél Í0 órától fél 2 óráig
folytatólagos előadások.
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,
fél 8: A boldogság dala.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
Stan és Pan, a két balkezes.
' Muzeum • szépművészeti és ősrégészeti osztály nyitva 9—2-ig.
Egyetemi könyvtár: zárva.
Somogyi könyvtár: zárva.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Leinzinger örök.: Horváth M.utca 9; Pósa Balázs: Kálváriautca 17; Dr. Iíotsis J. Endréné:
Földmüves-ulca 17; Selmeczi
Béla: Somo©iteIep IX. u. 489.
— Az iga zságiigy m iníszt ériuni rcpülőhizoltsága Szegeden. Szombat délelőtt Szegedre érkezett dr. Bajor László
miniszteri tanácsos, a népbiróságí ügyosztály vezietője és
dr. Zolnai Kálmán, a börtönügyosztály vezetője, hogy az
egyéni kegyelem alá eső elitéltek sorsa felől döntsön.

Ezulán C s e r f a l v i Eliz vért
pezsdilö Falta: Spanyol táncával
és Rimsky—Kórsak ov: Dongó
repülésével Kápráztatta ot közönségét. A Hubay: Csárda jelenetében már ismerős magyar
dalokat és táncokat élvezhetnék.
É r d y Pál Gounod: Mefisztó
áriájának és egv müdalnak megrázó előadásával és szép hangjának kifejező erejével hódította
— Parlközi vezetőségi iilés.
meg ismét hal Igatóságát. Legnagyobb elismeréssel kell Ír- Az M K P Belváros II. pártnunk D é n e s Erzsiről, aki a szervezet vezetősége, a Szo-i
kíséreteket fölényes muzikalitás- ciáldcmokrala Párt Belváros
sal oldotta meg."
I. szervezet vezetőségével febA dolgozók értékes művészi ruár 23-án este 7 órai kezélményekkel gazdagodlak. Kö- dettel közös vezetőségi ülést
szönet illeti,a Koncert hangver- tart.
senyrendező vállalatot és a ren— A Magyar-Szovjet
Művelődezésért F o d t> r Inire elvtár1
sat, hogy lehetővé tette a mű- dést Társaság február 29-én,
v asárnap délelőtt 10 órakor, havészek szerepeltetését.
Szép volt az elindulás, de tározatképtelenség ereién ugyanszereinők. ha minél löblien és ezen a napon 12 órakor saját
többen részesülnének a komoly "helyiségében évi rendes kuzmuzsika léleknemesitő áldásai- gyülést tart, melyre a tagok felban. Viszontlátásra 26-án a Zc- tétlen megjelenését kérjük.
nekonzervatóriumban meginduló
— Dr. Ivanov'ts Gvörgv elődolgozók hangversenysorozatá- adása az UHág'rnollhonban. A
nak első estjén.
Szegedi Újságírók és Művészek
Dr. Harany" János 01 (honában ma, vasárnap délután 6 órai kezdettel dr. IvaoOo
novits György egyetemi ny. r.
Dolgozók filléres hang- i tanár »Az orvostudomány halaversenye II. a dohánygyár- dása az elmúlt 25 esztendő alatt*
ban Már most felhívjuk a címmel tart előadást. Az elődolgozók figyelmét, hogy a adásra vendégeket is szívesen
múltkorihoz hasonló világvá- látnak.
rosi színvonalú hangverseny— A .Magyar Nők Demoben lesz részük március első kratikus Szövetségének ósonapjaiban. Jegyek már vált- mogyilelepi csoportja február
halók a Délmagyarország ki- 21-én, keddien délután 6 óraadóhivatalában 90 filléres ár- kor taggyűlést tart. A tagok
ban.
pontos megjelenése kötelező.

H onró-Mozl
Telefon: 624
Ma vasárnap, hétfőn és
kedden utoljára pukkadásig nevelheti magát a
legújabb amerikai bohózat vígja lékon!

STAN és PAN
II két balkezes

MlfllU ^
Széchenyi
-

Szeged

filmszínház
Telo'on: 4 9 0

Ma utoljára

Al levél
jl'ósz.: BETTE

DAVIS.

Hétfőtől uj amerikai covv
boyfilm

Fetreng a széksorokban
a közönség a kacagástól
és kukorékol a nevetéstől
Azonkiv ül :
2 színpad" világszám:
VILÁGVÁROSI
ART1STAP ARÁDÉ!
1. Itoodnár és Co, az élő
rongybaba.
2. lionvenos, a hindu világcsoda.

Főszereplők:
CRASH COKRIGAN,
DUSTY KING,
MAX ALIBI.
Azonkívül remek üásérőmüsor.

Előadások: tél 4, fél 6. fél 8.

Előadások: fél 4, léi 6, fél 8.

ÍSeiSelmek
völgye

hömértráfclríe

— Dolgozók iskolája. A
Margit-utcai állami általános
és polgárt leányiskolában a
dolgozók polgári iskolájának
negyedik osztálya
megnyílt.
Azok a férfiak és nők, akiknek a polgárt iskola I I I . osztályáról -szóló előképzettségük megvan, polgári iskolai
tanulmányaikat ebben az iskolában díjmentesen befejezIielik. Ugyanebben az iskolában megnyílik a dolgozók áftalános iskolája is. Azok a.
dolgozó nők és férfiak, akik
a népiskola VI. osztályáról
szóló, v a © ezziel e © e n l ő bér
pesíléssjei rendelkeznek,
aa
általános iskola V — V I — V I I
— V I I I . osztályát másfél év
alatt díjtalanul elvégezhetik
Jelentkezni lehet délelőtfönkjnt az iskola igazgatót Ír**dájában.
— Szövetkezeti tanfolyam
pedagógusok részére. 'A pedagógusok részére rendezendő szövetkezeti tanfolyamra
jelentkezett tanítókat
kérik,
h o © február 23-án, hétfőn
délután 3 órakor az állami
fiukereskedclmi iskola dísztermében, a tanfolyam ünnepélyes megnyitására
jelenikezzenek.
— A rókusl M N D S z rendezésében bélfőn délután 6 órakor a rókusi áll. iskolában
a Népművészeiről tart előadást dr. Bálint Sándor egyetemi tanár. Mindenkit szerelettel várnak.
— KiilUirdélulán a hifköz
ség'nél. Február 22-én, vasárnap este 8 órakor a hitközség dísztermében Dénes Béla dr., az MCSz társelnöke
Palesztináról és a pnleszfina-kérdésről lart
előadást.
Belépés díjtalan.
— Nyolc évi fegyházra Mellék a cigánygyilkos!. Az elmúlt év nyarán vásári cigányok szólalkoztak össze «•©
makói kocsmában, ami álfar
lános verekedéssé fajult. Addig verekedtek, mig holtan
esett össze Diinovics Ferenc.
Többszöri t á r © a l á s ulán a
szegedj törvényszék nem jogerősen nyolcévi
fe©bázra
ítélte ifj. Petrovics Lajos jsomogyitelepi cigányt, akíro a
gyilkosság rábizonvult.
h u g a s z
s i r :

f é s ü l i

x Ismét nálam nyerteik1 598(1
forinlot a 13.232. számú oszlá'ysorsjeggyel. Osvá h Lász!<9
Kelemen-utca 11.
x Tipusélkezés 2.80-ért megindul a Várban, a
Szegedi
Dolgozók Konyhájában. Elője©zéseket feivesz a Szegedi Dolgozók Konyhája, Vár,
Reggel 8—délután 3-ig.
x Angol nyelvtanfolyam haladóknak. Jelentkezés Klauzál gimn. igazg. iroda.
x
Konyhakerti
magvak
szaküzlete Akos magkereskedés Szeged, Kiss-utca.

írógépet,

számológépet

legmagasabb

5ZEHESI

áron

vásárai

iroflagép udllalat

Szérhenyi tér 7. Telefon: 6-41
R vidék legnagyobb
gép

import

Iroda-

uállalata.

Varfmap,

1948

tobrufr

2 3

HARMINC ÉVES
a szovjet hadsereg
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DELMAGYARORSZAG

Március 15-én kezdődik
a centenáris munkaverseny

Hazai

Gépkereskedelmi Rt.

Budapest, XIII. VdcI-ut 47• Tel.: 200-204, 2 0 I - 0 V 1
A Szovjet Hadsereg fenálLáOrszágos
ünnepség
herelében
emlékezik
meg
sának 30 éves évfordulóját ünMa is régi érőn érusit
1848 március
15 százéves
évfordulójáról
nepli az egész világ minden be- az ország
használt szerszámgépeket nagy
választékban,
csületes demokrata ja
február
hasznos
lemezós
rudv
asanyagóRat,
körtárcsák a t,
A
történelmi
emlékbizottság
res
Péter
a
történelmi
emlékbi23-án. A magyar'ncp ugyancsák
használt fogaskerekeket, csavarokat, villamossági
lelkesen vesz részt ebben az a parlament épületében sajtó- zottság nevében mond záTőrécikkeket.
amelyen sz édet.
ünneplésben. A magyar nép fogadást rendezett,
szabadságának és rüggcllensóge- Nogrády Sándor miniszterelnökDélután
a
köztársasági
elnök
H
i
v
a
t
a l o s á r b a n 5-15% e n g e d m é n n y e l
génok visszanyerését elsősorban ségi államtitkár megnyitó bekáoszíja a Kossulh-díj és; a
hengerelt rudvas és gerenda minden szelvényben,
szédé
után
Orbán
László
ora felszabadító £<ovjet HadseKossutti-érdemrend első d durvalemez és középlemez. Selejt
fürdőkádak,
regnek és zseniális vezérének szággyűlési képviselő ismertette
fafl.
i
csövek.
az
1948
március
15-i
budapesti
Sztálin generaliisszimusznak köszönheti.
Néki köszönhetjük, és vidéki ünnepségek program- Este az Operjíban díszelőadás
Ányaghlvafali kiutalás nélkül:
keretében mutatják ré Kodályhogy a 400 éves idegen -elnyo- ját.
finomlemez darabok, kuszáit huzalok. Ácskapocs,
Nógrády
Sándor
megnyitó
benak erre az alkalomra irt
más után ma végre szabadok
mezőgazdasági szerszámok minden méretben.
lehetünk, önálló állami életei szédében kiemelte, hogy az ün- Czinka Panna dalművét, a Nema zeti Színházban Bánk-bán díszélhetünk A felszabadítás tette nepségek középpontjában
lehetővé az olyannyira sürgető munkaverseny és általában az előadás lesz és a többi színházak és mozgóképszínházak is
társadalmi problémák megoldá- országépilés fog állni.
Orbán László
országgyűlési ünnepi műsort adnak. Ezen a
sát is. A magyarság ma hálatelt
centenáriumi
szívvel gondol felszabadítóira s képviselő hangoztatta: a ma- napon indul a
ünnepli a győzedelmes, hatal- gyar demokrácia különös büsz- munkaverseny is. amelynek réA
mas szov jet hadsereget, amely keségggél ünnepelheti a ccnte- m
^
^
^
S
S
'
,
kormány tagjai szómba- az iparügyi miniszteri állásnemcsak az elmull második ví- náriuinol, mert 1848—19 tör- augusztus elsejével
lon
re
i
ÖS e l rendes heti mi- lol való telnucnlésehez ésahténelmi
örökségét
a
mi
nemzelágliá borúban, hanem ma is
dékünk
váltja
valóra.
A
nagy
'
Vidéken
minden
városban
ős
"iszleríanácsot
tartollak.
j hoz, hogy az iparügyi miriiszelsőrendű biztosítéka a népek
ünnepségek március 14-én dél- faluban a nemzeti bizottságok : Hozzájárult a mimszterla- len teendők ellalásaval Szabékéjének és szabadságának.
előtt kezdődnek az Országos
A szovjet hadsereg ma a Nemzeti Bizottság és a törté- és demoKratikus szervek közös nács Bán Antal iparügyi mi- \ kasils Árpád miniszlerelnök! njszler bejelentése
alapján : helyettest bizzák meg.
Szov je tuni ó
békepolj Lika já n ak nelmi emlékbizottságnak együt- ünnepséget rendeznek.
alapját képezi s minél erősebb tes ülésével. Ezen az iiíesen
ez a hadsereg, annál kevésbbé megjelennek már a külföldi külmernek az .imperialista hábo- döttségek is.
Megérkeztek az első fecskék . . .
;
rús uszítók ujjat' huzui a béke
Márc'us 14-én nyTflt meg a
védelmezőivel.
Petőt*, muzeum. Esle az ifjúA
ság hatalmas l'áklyásmenefben
A szovjet hadseregnek az
vonul
fel
a
Hősük-terére,
egész emrériség javára végremajd a l'elül" szobrot koszohajtott akciói, 30 éves fenaliárúzza meg.
sa alatt a szabadságért és az általános emberi haladásért foly- Március 15-én reggel 9 órakor
A közlekedésügyi
lárca pal hamarabb készültünk e l ' nck. A szegedi szabadtéri játatolt hősi harcai felmérhelet- a kormány, a parlament tagjai, költségvetésének
tárgyalása
a munkálatokkal, mint azt í lékok idejére körülbelül a
Jenek;, s örökké élni fognak min- a külföldi küldöttségek és a
den szabadságszerető nép szi- társadalmi szervezetek képvise- folyamán Gerö Ernő elvlárs előirányozlak. A hídépítők hídnak a fele készül el, amilői megkoszorúzzák a Petőfi bejelentette, hogy a szegedi versenyben voltak a Margit- kor a medjer fölötti veszélyes
vében.
szobrot és onnét együtt vonul- közüli hid az év végéig elké- hid építőivel. A verseny el- szabad szerelés folyik. ValóA szovjet hadsereg ünnepé- nak fel a Kossuth szoborhoz.
ságos kötélláncos
mutatvászül. A bejelenlés osztatlan d ön [ellen maradt.«
vel tulajdonképpen a SzovjetAz országgyűlés a köztársa- örömet kjeltett
nyokat kell a dolgozóknak vévárosszerte.
Jellemző
a
verseny
részleunió következetes békepolilikáság' elnök es külföldi küldött- Ugy gondoltuk, hogy a bejer
teire, hogy a szögecselők át- gezni munkájuk közben.
ját is ünnepeljük, hiszen a szovségek jelenlétében 10 órakor
lenlés
nyomán
megnézzük,
— Amint megkezdhetjük a
jet hadsereg tevékenysége csak
laglelje, silménve 450 szegecs
ülésl larl, amelyen ünnepéennek a politikának a fegyverlyesen törvénybeSktaiják 1848 hogy állnak a munkálatok és volt, de nem egy munkás tel- szegedi szerelést — folytatja
rel való folytatása. Ez az ünmilyen kilátások vannak, a jesítménye volt 600 szegecs is felvilágosításait Takács elvemlékét.
nep egyben ünnepe kell, hogy Ugyanebben az időben tarlja a h,id mikorra készül el? Hivalárs —, több kis gyárnak is
A szolnoki hid munkásai- beillő munkaeszköz érkezik
legyen a most megkötött ma- magyar ifjúság nagy tömegün- talos tervlek szerint a közból lizen érkeztek Szegedre, Szegedre, igy többek között
gyár-szovjet barátsági és köl- nepségét a Nemzeti Muzeum
csönös segélynyújtási szerződés- kertjében. Innen a parlament üli liidnak 1918 decemberére élükön Kovács István mun- egy 24 méteres villanydaru.
nek. Minden becsületes magyar elé vonulnak, hogy részlvegve- kell elkészülni.
kavezetővel és Csurgó Ferenc A szerelési munkát a'MÁVAG
embert örömmel tölt el az a lu- nek az országos ünnepségen. Fél
A volt közúti hid ujszege- helyet'*s munkavezetővel. Pil- végzi, a szakmunkások szádat, hogy a világ legerősebb, 12-kor kezdődik a nagygyűlés.
leghatalmasabb hadserege a Szakasits Árpád miniszterelnök- di oldalán nagy a sürgés-for- lanatnyilag a kiemelt hídron- ma, akik Szegedre érkeznek,
győzedelmes szovjet hadsereg hellyettes, az ONB elnöke nyitja gás, a kiemelt roncsokat sze- csokból szerelnek 70 méteres mintegy 40—50 ember, a töb, mostantól kczdVe
szövetsége- meg a nagygyűlést, majd 'iildy relik. Takács Lajos elvtárs, hidat Berettyóújfalu részére. bit — körülbelül -- 200 lasünk, s ha kell, fegyveresen Zoltán köztársasági elnök intéz a MÁVAG-gyár központi üze- A szegedi hid munkálatait az katost és szerelőt szegediekis kész megvédeni Magyarország szózatot a nemzethez és Rákosi mi bizottságának kiküldötte ujszegedi oldalon kezdik el. ből alkalmazunk!
szabadsága t és függetlenségéi Mátyás miniszterelnökhelyettes ad felvilágosítást: »A szolno- Áz árterület fölölt állványoÉrdeklődésünkre, bogy a
minden elnyomó
törekvéssel a kormány nevében beszél. Ve- ki liid építési munkálatai be- kon dolgoznak, de a meder
szemben.
szegedi
hidat hol készítik, Tafölölt
szabadszereiést
végezfejeződlek. Szolnokon 31 napkács
Lajos
elvlárs elmondja,
A Vörös Hadsereg megedzőhogy a Ganz és a győri vadött a harcok Lüzében, leküzdgongyár készíti. Mig a vilhetetlen erővé fejlődött, meglamossági felszerélését a hidvédte állama függetlenségét, a
szovjet köztársaság szabadságát
nak hat kisebb gyár készíti.
és megmutatta az egész világA szegedi szerelésre a bunak, hogy a szocializmus erői
dapesti Margit-Ilid és összelegyőzhetetlenek. A haza ellenkötő hid munkásait hivták
ségeivel viv olt harcokban pélki versenyre a hídépítők. A
danélkül áJULó hősiességről lellek
tanúbizonyságot a szovjet ka- 1 9 4 8 Ünnepel az ország. ura lom lót.
Ezekkel
az utasításokkal mérnökök máris készilik a
Az egykorú krónikás megjegy- küldte követeit 1844-ben Szeged verseny feltételeit és munkatonák. E hősiesség forrása a Az ünnep léginélyeob értelme
mély hazaszeretet egybeforotl- nem is annyira áz emlékezés, zi, hogy 1810—41-oen Szege- az országgyűlésre. Az egész or- tervét."
sága Lenin—Sztálin partjával. Az mint inkább felmutatása, meg- den mintegy busz fiatal haladó- szág felfigyelt a szabadó h ü
Takács elvlárs csillogó szeorosz nép bizalma a szovjet lobogtatása annak a múltnak, szellem ii ügyvéd tevékenyke- utasításokra. Minden lap fog- mekkel beszél a versenyről
kormány iránt — mondotta Sztá- amely élni, tejlőrini segit ben- dett, akik mögött Szeged fiatal- lalkozott vele. A /Ilirnök* nem és részleteiről. »Ha Szolnokon
lin — volt az a döntő erő, amely nünket. Az évforduló alkalom sága majdnem teljes számban is mulasztotta el megjegyezni:
biztosította a győzelmet az em- arra, hogy jelezzük: száz év el- felsorakozott. A fiatal ügyvédek /Sok szép eszme, nemde? Azon- eldöntetlen is maradt a verberiség ellensége: a fasizmus múlt és ami száz évvel ezelőtt élén állt: Oszlrovszky József, ban hány fog ez igék közül seny, Szegeden győzni fogunk!*
fölött.
történt, szerves, elválaszthatat- Schmidl Ferdinánd ós Dani Fe- testié válni?*'
Nagy szeretettel fogadták
renc.
»Soha
ily
tekintélyes
szálan
része
annak,
ami
most
van.
A 40-es évek haladószel lenni
A magyar demokratikus honvédség nrf 1 Lan vallja példakép- A szabadságharcnak 1848-ban fmi s oly jejcs ifjúsága Szeged- ifjúságának köszönhette a vá- a hidmunkásokat Szolnokon,,
figyelmei akik munkájukkal bebizonyípok a szovjet hadsereget. Igyek- Szegeden országos viszonylat- nek nem voit, mint ckkor« — ros, hogyN országos
szünk nagy
szövetségesünk ban is feltűnő visszhangja volt. irja a kor krónikása. Az ujkellett, haladószel lenni állásfog- tották, hogv a szeretetre "és
nyomdokain haladva erős, jói Nem véletlen ez a visszhang és szellemtől, a közügy iránti lel- lalásáért, de a szegedi ifjúság megbecsülésre rászolgáltak,
képzett s mindenkor elsősorban nem csak annak tudható ré, kesedés és a hazaszerelettől el- munkájának tudható ré, nogy mert a fasizmus rombolásaia nép érdekeit védelmező dé» hogy a város polgársága örült, telve az átalakulás s a refor- Szegen az 1848 márciusi na- nak belvén megindult az elet.
pokra teljesen fel volt készülve.
mokratikus hadsereget terem- hogy megszabadult az "önkény- mok buzgó aposloiai voltak.
teni.
ünnepel az ország és vele Szeged város lakói is örömegyütt
Szeged városa. Emléke- mel veszik tudomásul, hogv
Haladöszellemü utasitás a város követeinek
A magyar honvédség békét
zünk
a
40-es évek ifjúságára és megérkeztek — annak ellenéakar, de kész mindenkor szaA szegedi fiatalok agilációmindenféle közhivatalra. Du- hogy ma .Szegeden a demo- re. hogv a- tavasz késik —
badságát, népének függetlenséna-Tisza
csatorna építése. krácia nap-nap után tekintélye- nz első fecskék . . .
gét és jobb jövőjét, na kell, jának következménye volt, hogy
Minden
vallás
gyakorlata sebb és gikerekrén, prednicfegyverrel ós élete árán is meg- a negyvenes évek országgyűléA hitetlenek — azok akik
gazd'agabb lesz, a 18védeni. Tudjuk, hogy ebben a seire Szeged olyan utasítással
egyenlően szabad legyen, val- nyekben
nem bíznak a demokrácia teas
mártírok
vére
hullásának
és
törokv ésüntréi/ bizton számít- küldte követeit, amilyennél szaláskülönbség jogkülönbséget felvilágosító munkájának gyü- remtőerejében — is kénytelehatunk a szövetséges szovjet badelvűbb utasítást egy vármene vonjon maga ulán. Az egy- mölcse. A 48-as ifjúság élete, nek tudomásul venni, az év
gye sem adott követeinek.
hadsereg segítségére.
ház* javak birtokosai adjanak alkotómunkája é.s marlirhaiála végére lelkészül a közüli hid,
számot ín'ndén hongyülésen indította el diadalmas utján a mert a demokrácia akarja és
1843 március 10 és 27-én
Molnár Tibor.
arről: ha váljon jövedélme*- demokráciát. Áldozatos ételük ad1 mert öntudatos hjdmunkása28 pontból álló utasítást szerkesztettek a város köveleinek.
ket a k'tflzöll célokra fordit- nekünk erőt, bátorságot és leiáldozatos
A haladöszellemü utasításokban
tolták-e? A házasságok tör- kesedóst, hazaszeretetük pedig ink vállalják az
munkát.
Épül
az
ország,
erőösztönzést,
hogy
az
ősök
hagyotöbbek között a következőket olvény állal polgári kötéseknek
vassuk:
nyilván jtlassanak.
Általános mányaihoz hivén építsük a ha- södik a demokrácia, melynek
kényszcr-megvállás
határoz- zát, a várost és a demokráciát. keretén belül Szeged ismét
»A magyar nyelv figye végmini a széplány
száia képpen
tassék,
a
mind
a
földesúr
a
d. gy. hidat kap.
intéztessék el. Nemváltságdíjat elfogadni, mind1 a
zet: Bank állitlassék. Az ősijobbágyok magukat mindenütt Fizess elő a
ség töröltessék el. A nem nemegváltani
köteleztessenek.
mesek is szerezhessenek fekMinden évben országgyűlés
vő nemes! jószágét. A nem
nyestek is alkaUua?Uk«atUiik larUtttók Uudupetleu«.

A miniszterfanács elfogadta
Bán Antal lemondását

szegedi

közüli

hid rohammunkás

szerelői

megkezdték a szereiés előkészítő munkálatait

A s z a b a d s á g h a r c előtt S z e g e d

volt

az ország leghaladóbb szellemű városa

Edes,

Szeredai
paprikája!
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Maros-ártéren

Vörüs Ferenc elvtárs, háromholdas ujgazda
egy évvel előbb szüretel, mint
társai

A jövő vasarnap tartja az UFOSz
vezetőségi választásat

Egy évi kemény munka ulán vagyis a helyi vezetőségek újraA magyar iparban lelkes, öntudatos munkások keze alól hanem itt is szívhassa. Ezenkíegyre több találmány kerül ki. A termelést újításokkal, leegyvül megkönnyíteni a gyökerek az UFOSz nem csak az ujbir- választását, minden helvi csoszerűsi le 11 mnn ka módszerekkel fokozzák. A gyárban
dolgozó
kibúvását. A vesszőt körülvevő tokosok, hanem az egész, dol- port 1948 február 29ten, vamunkások méltó társa Vörös Fe renc kászomborí ujgazda, aki a
hajon keresztül a
gyökerek gozó parasztság hatalmas érdek- sárnap tartja meg. Rendkívül
mezőgazdáságban ujitotl. A de mokráciitól kapott szöllőjében könnyebben kibújhatnak. Már képviseleti szervvé fejlődött ki. fontos, liogy ezeken a választási
egy évvel hamaránp szüretel.
az első évlxni a vessző tőkés Szükséges tehát, hogy a jövőben gyűléseken olyanokat válasszai
lesz és a második évben már nem csak az uj, de a régi nak ugy a helyi, mind a megyei vezetőségekbe, akik l>ecsübirtokos demokratikusan gondol- letességüknél,
Iteggci 8 óra. A makói Maros készített vesszőt döntésszerücn fürtöt kell hoznia.
szorgalmuknál,
—
Ez
az
egész,
fejezzük
he
kodó
parasztsága
is
miinél
naIlidtől aliig fél kilométerre ta- a gödörbe rakja ugy, liogy a
népszerűségüknél fogva méltók
a
beszélgetést.
—
Az
ember
gongyobb számba tömörüljön szer- a bizalomra. Gondosan vigyázni
láljuk Vörös Ferenc »birtokát*. felső szem a föld színétől egy
dolkozzon ós a többit elvégzi vezeteikbe. A szövetség az alap- keli arra, hogy a vezetőségbe
1945-ben 3 hold ártéri homokos ujjnyival feljebb kerüljön.
a természet.
földet kapott 25—30 beteg diószabályokban foglaltak értelmé- az arra alkalmas asszönyok, va— Azután tócsirkézem
fával. 1946-ban ezen egy holben az egész országban meglévő lamint a demokratikusan gondat szöliővea ültelelt be és ar- folytatja. 8 nap után kibontom,
Igeik Vörös Ferenc kiszom- szervezeteiben uj
vezetőséget dolkodó régi birtokos dolgozó
hogy
a
szem
fölött
csak
kél
ról a mull évben már szüretelt.
hori ujgazda elviárs gondolko- választ. Az cz évi tisztújítás, parasztok is jielyet kapjanak.
ujjnyi
homok
maradjon.
Ismét
Ez korai szüretelés, mert a szozott és iifHoll. Elsősorban sajál
kásos körmösluróval való ül- 8 napra teljesen kibontom és érdekéből, de — ahogy monS z a b a d F i ú d O t i E s t e K <%zornboron
tetés után a szöllő csak a har- az ültetés — 99 százalékos biz- dotta — a gyorsabb, nagyobb
madik. negyedik évben hoz tor- tonsággal — sikerült. A két termés érdekében is. Ezzel beNagy hallgatóság előtt tar- A téli estékkel kapcsolatosan
mási. Vörös Ferenc ezt az időt szem Között azért sértem meg sorakozoll az ipar: feltalálók és
tották
meg kedden a Szabad- Móricz Zsigmondról tartott
a
szöllő
haját,
liogy
a
nedvesmajdnem a felére rövidítette le.
iij'iók országotcp'íö nagy táboséget
ne
csak
a
vessző
végén.
föld
Téli
Estét Kiszomboron. jólsikerüli előadást Markosrába.
Vörös Ferenc ujbirtokos elvné tanítónő. Előadása
után
iárs nagyon szűkszavú, amikor
Ady-versieket szavalt. A mámódszere
után érdeklődünk.
sik előadás Rózsa Sándorról,
Egy-két, szerinte lényegtelen
A hároméves terv során a puszták királyáról szólt,
dolgot említ, de már ebből is
utána magyar népi táncokat
inegál lapíthatjuk, hogy
nem
egyszerű földművessel, hanem
mulatott be Kiszombor patényleg mezőgazdasági újítóval
raszt fiatalsága Az előadás
állunk szemben.
befejezéseként Erdős József
Va 1 aíuikor vincellér-iskóláállalorvos velitcttképes előba jártam, — mondja — de
adásban mutatta be álmagyar
onnan
a többi
hallgatóval
színes tábla üli meg a szeműn- lótenyésztés múltját és jövőHideg szél fuj be a katóálunegyütt elszöktem. Nem volt egy kon és fázósan huzódunk össze, kapóit erre a célra a szegedi ket- Rajta felirat:
talpalatnyi íöldem se, mit ér- amint Aisóközpont után Szék- közmunka- és építésügy: igaz— A hároméves terv megva- jét. Á hallgatóságnak a lóiem volna az iskolával. I)e is- sóslónál kiszállunk az autóból. gatóság'. Ezl az összeget csak a lósításán dolgozunk! A szeged- tenyésztésről tartott (előadás
fordítani,
kola nélkül is foglalkoztatott a A földeken azonban a csípős fizetésekre szabad
hogy
vidéki ánnentesilő és belvizsza- annyira megtetszett,
szöllő mii ve Lé se és gyorsabl>á idő ellenére is hősies munka úgyhogy összesen 17539 munka- Itályozó társulat dorozsma—ha- kérlék annak megismétlését.
napol
aoigoztak
a
munkások,
szerettem volna tenm.
kéjx- lárul elénk. Kirepedezett
44781 folvóméler csa- lasi—majsai főcsatornájának épíAmint tudják, sokhelyütt kézzel 54 kubikos és 10 napszá- összesen
tornát
tísztTottak
ki és 47517 tése az építés és közmunkaügyi
A kecskeméti gazdák
körmösfuróval ültetik a szöllőt. mos markolja keményen az köbméter föld kiásásával
minisztérium által rendelkezésÉn ásóval ültetem,
mutatja. ásót, csákányt, mások a kiásott tettek uj csalornarészeket. épíelfogadták a s z e g e d i
re
bocsátott
pénzből.
A
Ásójával 40— 50 centi méfy iyu- földdel teli' taiieskákat tolják. szegedi szakigazgatóság 90 ezer
A tábla ulmutatása
szerint gazdák versenykihívását
kal váj a földbe, majd vesszőt Csaturnái ép'leuek vízben, fagyföldmunkát végezte- behajtunk és itt is az előbbi
metsz le a tőkéről, közvetlenül ban. latyakban. Ruhájukon bi- köbméter
Megírtuk, hogv a szegedi
kép, a termőföldért való hősies
a szem alatt. A vessző bőrét két zony legtöbbjének át-át fuj a tett el az elmúlt év folyamán.
küzdelem képe tárul elénk. De gazdák mezőgazdasági
verszem közötti részen
felvágja szél, cipőjükön pedig becsurog
Jelenleg a különböző szeged- nemcsak it van ez igy. Hasonló senyre hjvják ki Kiskunhalas
ugy, hogy a vessző fás rétegét a fagyos talajvíz. A' fekete ci- környéki
csatornaépítéseknél munka folyik Domaszéknél, a
ne sértse meg. Ezt három, négy pők legnagyobbrésze e mellett 250 'munkás dolgozik, mégpedig dorozsmai fürdőnél, Zsombónál és- Kecskemét gazdáit. A kihívást Kecskemét gazdái elhelyen megismétli. Az igy ei- szinte egészen fehér a szdik.es- szegedi és dorozsmai munkanél- és Kísleniploniianyánál
is.
a
küliek közül.
meszes nedvességtől.
Amint megtudjuk, még össze- fogadták és értesítették
A csákányok nyomán hatal- sen ezer kilométernyi szakasz mezőgazdasági verseny szege— .Nem fáznak itt nvolc órán
kerülnek kiépítése van hátra a hároméves di bizottságát, hogv a közelkeresztül a szabadban? —- kér- mas mészkődarabok
Énekkarok orsxógos
elő a földből, mintha sziklás terv keretében Szeged1 környé- jövőben egv gazdaküldöttség
dezzük.
i
középdöntője
- Hát kimelegszünk a mun- vidéken folyna a munka. Nem kén. A munkák során még ösz- utazik Szegedre, a versenyA 48-as kulturverseny Nagy- kában — válaszolják derűsen. is gondolnánk, ho^y a kőnól- szesen négymillió köbméter föl- fel 'étetek
összeegyeztetése
— Csak minél több munka külinek hitt Alföld belsejében det akarnak megmozgatni. Kor- céljából A szegedi Versenyszegedi Rendező Bizottsága ma
ennyi
köves,
kemény
terület
Jeszerűsíteni
akarják
a
vesszősi
legyen.
állandóan,
hogv
ne
madélután fét i órai kezdettel renbizottság megvárja Kiskundezi meg az énekkarok országos radjunk megint kenyér nélkül, gyen. A szorgalmas munka nyo- uj szivattyútelepet és a tápéi halas válaszát a vcrsiennyel
mán
ezek
a
földek
most
mind
szivattyúi iis.
középdöntőjét. Ilyen
arányit' — mondják innen is, onnan is.
A hároméves terv keretében kancsolatbnn s útára, amenyverseny Szegedien még nem volt,
Örömmel végzik a munkát, termőtalajjá változnak, amelyek
ezért külön is tol lmjuk ra a csakhál egy kicsit nagyobb fi- több kenyeret, jobb megélhetést mindenütt folyik a munka és az nviben Kiskunhalas is elfoközönség figyelmét. Békés, Csa- zetést szerelnének azért. Szíve- adnak a parasztságnak és ezzel évszázadok óta kopár, »acatos» gadja a versenyre való kihíi területeken rövidesen gyümöl- vást, a három városr verseny^
nád, Csongrád és Nagyszeged sen dolgoznak igy is, mert tud- az országnak.
vármegyék legjobb férfi-, ve- jak, vannak, akiknek ennyi sincs
Továbbhajtunk a széksóstói csösök és búzatáblák hirdethetik bizottsága meghatározza a
gyes- és ifjúsági épekkórusai és tisztában vannak munkájuk csatornaépítéstől és az ország- a tervszerű munka diadalát.
versienv kezdetét és befejezéL. Z. sét.
versenyeznek nz országos dön- jelentőségével is. Alig néhány idon egyik beágazásnál
nagy
tőbe való továbbjutásért.
14 esztendővel ezelőtt ugyanis ezen
énekkórus jön Szegedre, több a vidéken, de Szeged környékén
Kötelező
majdnem mnilcnült közel ezer Jói akar
Jöjjön
a
mint ezer szereplővel.
szórakozni
f
napraforgótermeszfés
A 48-as kulturverseny jelen- (anya itáz dőlt össze és száztőségét mutatja cz a nagy szám ezer hold állott v'i alatt a váA fölomüvelésügy* miniszter
is. Azt tehát, hogy a 48-as szel- ratlaniit lezudult árvíz, talajvíz
elrendelte, hogy ezentúl az
lemben a centenáriumi meg- következtében.
ország területén minden
Kiiiüitö sajdltermésU borok, kisüsti pálinkák. Igen mérséke1* egész
mozdulás az egész országra, a
— Átlag 6—7 évenként szokott
földdel rendelkező személy száárak.
Szolid,
pontos
kiszolgálás.Minden
reggel«»
órakor
nyilás
nép minden rétegérc kiterjed. Halas felől a víz errefelé lehúntára kőtelező a napraforgóterKezdés a nagy műsorra való zódni és ilyenkor elborítja ezt
mesztés. Az idén legalább 490
tekintettel is pontosan fót 4 óra- az egész területet — magyarázza
ezer hómat kell napraforgóval
kor. Belépőjegyek 3 forintos ár- Bokor Mihály főmérnök, a szeCsongrád megyére ebSzeged, Tisza Lajos-körut 59. (Voll Szántainé vendéglő) bevetni.
gedi ármentésitő társulat elnöből 33700 hold esik. A rendelet
ban a helyszínen válthatók.
ke, aki Zs'dav Imre építésügyi V a j a s F e n c I é s z e n e k a r a m u z s i k é i
értelmében az öt holdnál kisebb
főigazgatóval és Csontos Dezső
területtel renaclkező
gazdák
szegéi ynöv énykén t
k ö telesek
á k ö c z ) F i l m s z í n h á z eh társ építési igazgatóval jött
ki ellenőrizni a munkálatokat.
vetni,"a nagyobb földbirtokkal
Alsóvárosi Kulfurház (Mátyás-tér)
rendelkezőknél pedig a gazda— Ez .a viz teljesen használhasági felügyelőség jelöli ki, hogy
Ma délután 5 és tél 8-kor tatlanna leszi ezt a területet,
mekkora területet vessenek be,
mert az áradás "dején a víz
miatt
nem
lehet
termelni*
sémünnepélyes
in "I, máskor meg a szárazság
Az MKP politikai akadémiá- nagyobb a forgatom. Kérték,
miatt pusztul k' nitáden. Ezen jára Szegedre érkezett Antos hogy a megállapodást e helyett i » Alföld legnagyobb tibiea helyzeten segítünk a Szeged j István elvtárs, pénzügyi állam- a mull egész évi 1 Kivétel egy- Vreg- é» üvegáru nagvteresketfés, üvegezés! vállalata
környékén megindult csatorná- titkárt felkereste Demény Ala- i hónapi átlaga alapján kössék
legnagyobb magyar film
zásokkal. A felső nagy vizek , jos iparkamarai főtitkár, a ke- 1 meg. Antos eivtárs igérelet adott
ugyanis így zárt mederben le- reskedelmi érdekelLsóg nevében
r>
•»
n
vezethetők a Tiszába való el- pedig Aczéi Atlréd elvtárs. A ja rendele Inc.; ilyen értelemben
vezetést lehetővé tevő zsilip- és szegedi kereskedők panaszait jvaló módosítására. Úgyszintén
szivattvurendszer révén. Más- tárták elő és kórlék annak a megígérte annak a rendeletnek léray-otca 5. Tetafaa: i—87.
részt a csatornákon lévő zsili- rendeletnek
megváltoztatását, megváltoztatását is, amelynek
jK-kkel és a két oldaton lévő amely az 1948. év első felére alapján a kereskedők saját beFőszerepben:
i
szegélytöltésekkel vissza tudjuk szóló adóiközösségi egyezséget a vallása szerint vetik ki az adótartani a szükséges vízmennyi- mull év második felének jöve- közösségi illetéket. Ez ugyanis
Szörény* Éva,
séget, amely tavasszal a sem- delme alapján akarja megkötni. számos visszaélésre adott volna
Nagy István.
lvékek eláztatásához gazdasági- Ez ugyanis töbnletkiadást je- alkalmat és éppen a becsületes
Felhívjuk m'mhizon szeméSom la,v Artúr,
lag kívánatos. Ezáltal jó termő- lentene a kereskedőknek, meri kereskcdÖKlkerültokvolna miatta
lyeket, akik múltban éleszElőadások hétfőtől:
területeket tudunk fdé
vará- az év másodix felében mindig hátrányos helyzetbe.
liielosztó magánkereskedőkzsolni. mert a fölösleges vízté< 4, fél 6, fél 8 érakor.
nél voltak alkalmazásban,
hasonló munkakörben törII el várak: 1—8 tortáig. mennyiséget a zsilipek megnyitásával bármikor te lehet veténő alkalmaztatásuk véNézőtér kellemesen fűtve.
zetni és igy a vízgazdálkodást
gett, sajál érdekükben azonhatalmas területen tudjuk kéznal jelentkezzenek.
Csütörtöktől a
ben tartani.
City
Jazz!
Záróra
reggel 5 órakor I
MOSzK kirendeltség
— A hároméves terv keretében tavaly májustól idén feb- I n g u » z
Ida é s Z o m b o r y A n n y énekel
Tiszapélyaudvar
ruár elejéig 354 ezer férjitől

Csatornaépítésekkel termőtalajjá változtatják
a szegedkörnyéki szikeseket

FEHER

HATTYÚBA

Cégi. H e g e d ű s M ó l y á s
A szegedi kereskedők
orvosolta
Antos

problémáit
elviárs

megnyitó

<o r o s i

Felhívás!

CJLPE1I® A

Csókos huszárok

TANC!
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MJJBOP!

oT ükröeske
Nem sokat szoktunk polgári illemmel törődni, de azt
mégjs tudjuk, liogy nem illik
jó társaságban mindig az időről beszélni. Ezen a helyen
azonban mégis
bocsánatot
kell kérnünk az erdők morgó urától: Mackó barátunktól, akit Gyertyaszentelő után
azzal vádoltunk meg, hogy ez
idén csődöt mondott h ő jós
tehetsége, mert Mába sütött
akkor a napos idő, nem jön
utána fagy, hanem itt a tavasz. A tavasz azonban csak
üzenetet küldött, például a
hóvirágok formájában, de erre Tél uramnak! eszébe jutott, hogy most az ő uralma
tart és — gomlihoz kabát —
csinált egy kis havat és zúzmarát hozzá.
*

Miközben kinn hullt a hó, a
városháza egyik termében a közellátási bizottság ülésén újfajta
»itt a piros, hol a piros* játék
folyt. Tévedés ne essék: a textiljégyetc színeit vitatták meg,
melyik piros, melyik nem és
ismét melyik milycii szinü. Igen
érdekes jáLék volt annál is inkább, mert a bizottság egyetlen
tagja sem tudta megmondani,
hogy a különböző textilféléknél milyen színű utalvány kell.
Hát akkor szegény egyszerű vevők és kiskereskedők, vájjon ti
mit csináltok?

rendezzük dolgainkat, vagyA toto-láz ugylátszik nem I is ha magyarosodunk Dc a zl
akar alábbhagyni. Az elmúlt már rossz néven
vesszük,
pénteken — amikot- megint hogy a még eléggé
fiatal
csak a Délmagyarország ki- >IIarmon;ia« cigarettánk is
szociáldemokrata titkárságon adőlilvatalában lehetett lolo- magyarosodik. Ezt pedig ugy
bejelentette, hogy kii akar lépszelvényt kapni —, bcállil egy kell értelmezni, hogy doliáni a pártból. Kívánságai a forféríi valamelyik szegedi Ira- nyos körökben egyre inkább
maságok teljesítése ulán röpanaszkodnak, a »IIarmonia<
fikba
és szelvényt kér.
videseit megvalósult.
Ulja
—
Sajnos
már
nincs
—
2 kezd hasonlóvá válni az anytermészetesen az M K P üzemi
nyit szidott »Magyar< cigatiilkárságához vezeteti. Kitöl- hangzik a válasz.
rettához. No, de ott a vigasz
—
No
akkor
én
inár
bizlotötte a belépési nyilatkozatot
forinl Is: megjelent ismét egy u j
és amikor a titkár kezet szo- san nyertem háromi
cigarettafajta, a »HöIgy«. Azt
rított vele, boldogan jelentet- harmincat! — hangzik a Jel- mondják, igyekszik alkalmazkliism
ere
tmeghy
ugl
a
ló
felelet.
te kii:
•
kodni nevéhez, mert kivül fe— No végre, itthon vahér, karcsú és elegáns, dc ezt
Uj fizetési <jszköz is jelent
gyunk !
sem jó nagyon mellre szivni.
meg
a
látóhatáron
és
mi
is
*
legtöbb
lehetne ez tnás, ha nein a to-to Ráadásul mint a
Itt említjük meg azt a le-szelvény. Népszerű operaéneke- hölgy, késik is. Szegeden még
velei is, amelyet a Dózsa-lakta- sünk hódolt az elsők Között en- ugyanis nem láttuk;.
nyából kaptunk. A többi kö- nek a csekkrendszerre emlézött a következőket olvashattuk keztető divatnak, amikor kárbenne: "Valahányszor elhalad- tyázásnál elegáns mozdulattal
Befejezésül a legfrissebb tatam a "Szegedi 'Népszava* ki-kijelentette:
lálós kérdést szeretnénk elmonadóhivatala előtt, szembeötlőit
—• To-tóval fizetek!
dani.
a bejáraitól balra, igen észreCsak megjegyzésként mond— Mi a különbség a nap és
vehető bel ven az összeesküvés- juk, hogy mindhármat elnyerték reakció közölt?
—- ? ? ?
lton megvádolt, több gazdasági tőle, lia' ugyan ez nyereség
bünlellben elitélt örley volt al- volt — vagy lesz:
—
A nap keleten kei és nyutábornagy alakja, amint helyet
gaton
nyugszÍK, a reakció pefoglal az előkelőségek között.*
,
,,
,
dig keleten nem kell és nyugarT .
Talán meg lehetné kezdeni a
Hivei vagyunk annak, ha i o n nem nyugszik,
tisztogatást a kirakatban is!
magyar izre, magyar módra
(lasszó)

csepeg

nyugatosi RHEflXCIÓSS CSABA

a jogászprofesszorok

II. éves joghallgató

SZEGED

*

„ellenállásáról4'

s

p o r t
To-To

K'speM—MTK 0:2
Portsmouth—Arsenal el marad*,
Suniterlaiiiti-IlintaVTsI'eld 2 Sí
Aslon V'lia—Coehica 3:®

Gr'msby—Deróy 2:3
oOo

Vasárnapi sportprogram
Vasutas-start on: háromnegyed
12 órakor SzAK ifi—SzMT$ III
barátságos, negyed 2 órakQV
SzMTE—Tompa' barátságos, 3
órakor Szeged AK—Déli ifjúsági válogatott barátságos mérkőzés.
Ady Endre-tér: 9 órakor Husos— IIonvé« II. barátságos. I I
órakor Tisza—Honvéd barátságos.
Páir-pólya: 10 órakor Szikra
— SzFIE barátságos.
Belváros;' Moz" feletti vívóterem: délelőtt 9 órai kezdettel
országos kizárásos női tőrverseny.
Itókus* tornacsarnok: délelőtt
fél 10 órakor Postás »B«—SzEACt
"B* férfi barátságos, fél 11 órakor Postás »A«—SzEAC "A* női
barátságos, fél 12 órakor Postás »A«—SzEAC »A« férfi bajjfítságos kosárlabdamérkőzósefc.
Marg'f-utea 20: déli 12 órakor Hupoel—Orosházi Barátság
osztályozó asztaliteniszniérkőzéo
a délvidéki bajnokságért.

Dobó-vendé £16: délelőtt 10
órakor a SzATE közgyűlése.
A Móraváros Orosházán UJ
OMTK-vai játszik
barátságos
mérkőzést.
A Hungária emeleti termében: délután 1 órakor országos
II. osztáiyu sulyemelóverseny.

Ur" ember vagyok és azok áll- fognnlyus sétapálcával jártak a például Kovács Jóska, ez a
ják szavukat. A mult héten meg- jogászok. Osi címeres arany- pompás szónok és bátor szabadK o ny v
ígértem, hogy a szegedi egye- órákkal, valódi angol dupla- ságpárti ellenálló
(mellesleg
lem jogi karának professzorai- csövű vadászpuskával,
gyulai mondva, a héten húzták el négy
ról csevegünk és beszámolok háromszázholdas uri birtokkal, évre) nyíltan és a hallgatóság
m a ga I ar I á su król.
Elm ondóm,pompás vadászpuskákkal magya- néma drükkolása közben odaEgy szegedi állami intézet
hogy micsoda nagyszerű embe- rázgatja a rideg római fogal- vágta, hogy ebben az országban
tudományos eredményerek, izzig-vérig urak és meny- mazás szerinti tulajdon fogal- ban szabadság nincs és nem is
Rövid
ezelőtt a Vegvnyire mindent megtesznek, hogy mát.
lesz. Vagy talán neked más a kisérleli idővel
Állomás
vezetőiének,
a boldog régi időket átmentsék
A dicső »Szenl Korona-ehné- véleményed?
Sarud'i ImrénoK
munkájaként
az egyetemen.
Iet« áll a jogtörténet központjászakMulatóba most nevezlek fc" terjedelmes kétkötetes
Kérlekalásvan, neveket nem ban. Ugy ragyog még ma is
jelent meg, amely a maemlítek, hogyisne, hogy vala- a szegedi egyetemen, hogy Wer- cgv marxista magántanárt hoz- munka
gyar v ég\ észszakemterek részémelyik baloldali lap, mondjuk- bőczy idején sc különben. A zánk. Nézd meg öregem, hányan ről
évtizedek óta tapasztalt
leszünk
az
előadásain.
Ez
az
•<\ Délmagyarország, nekik menközjogon oivasd' el a hivatalos
pótol. A munka megjejen és emiatt még idegeskedje- Csekey-féle jegyzetet. Ha Ilor- ellenállás, nem pedig az árral hiányt
a laboratóriumi gyakornek. Isten ments, az öregurak- thyrói van <;zó benne, könny usziti! Van még egy-két pro- lenése
folytató kémikusokat nagynak ilyen kellemetlenségeket tódul az ember szeméhe. Bez- fesszor, aki szótiaáll a munkás latot
részt
mentesíti a külföldi szak"jogászokkai*.
Kész
röhej,
ilyeokozni.
zeg, ha a mai rendszer hibáit
irodalomra ulalságlól, s igy künekkel.
A
többi
professzor,
meg
jeleni
A gentleman Ukc viselkedés- keli ostorozni. Ugy elinlézik a mi, nem tesszük, még ha fizet- lönösen azok számára
*
szabályai szerint és csak általá- népbiróságot, az u j választási nének is. De azt hiszem, eb- könnyebbséget, kik ütegen nyelróluk. törvényt, a kormány rendelet- ből elég. Ha Kell, adatokkal, vi nehézségekkel küzdenek. Ezt
Még mindig érvényes lenne nosságban nyiiatkozom
az a monaás, hogv az ur a po- Pílsősorban felemelő az, hogy alkotó hatáskörét, a Gazdasági idézetekkel pontosan szolgáiha- a hiányt kívánta a szerző póhiba
lolni. Bármely magyar kémikus
kolban is ur? Eddig azt hit-milyen ürü előkelőséggel tart- Főtanácsot, hogy abban
lok. Egyelőre nem teszem, tu- feleletet
tud adni arra, hogy
tük, hogy már tul vagyunk ezen, ják magukat távol a'zajos tö- nincs Az egész jegyzetből ki-dod a — Délmagyar.
fáradságos munkája közepette
megalkuvó derül, hogy a régi Magyarorde a panamista
cipőgyáros megektől. Egv-két
mit jelent az, ha anyanyelvén
senkit szágnál demokratikusabb" orKitartás, akarom mondani
Zsurkó János ezt a mondást professzor kivételével
látja maga előtt segítőtársának,
idézle fel bennünk. A szegény sein látsz a városban semmiféle szág nem vott (egy-két parasztSzev asz!
a szakkönyvnek szövegét, s hogy
lókötőket vasraverve viszik min- >dfem oaratikus « megmo z dn 1 á son.ír Iá s nem számit!).
(lehallgatta Vágó Elemér.) ez mennyi idő és energiamegTiiliiosszn volna mindén tanden nap a tárgyalásra, Zsurkó Ha hívják őket, nagy kényszelakaritást jelent. Itt gondoljunk
ur viszont taxin érkezeit meg redellen elmennek, de ezénlui tárgyat felsorolni. A jogbölcse
csak az üzemi és tudományos
mindig a törvényszék elé. A semmit. Ezek az idők nem mél- j lelnél például még mindig vitéz
továbbá na
tárgyalások során' kiderült, mi- tóak egy régivágásu jogászpro- Moór Gyula tanítása és felfo- A Magyar-Szovjet Művelődési laboratóriumok,
egyetemi hallgatóság fáradságos
ből futotta erre is.
fesszorhoz. Ok nem keverednek gása az iránvadó. (Képzelheted,
munkájára, melynél nélkülözheTársaság hírei
a korpába!
; mit foghat fél ő a mostani detetlen a jó szakkönyv. Mivel
IIös" dolog, hogy mennyire niokrácdából.) Az elmúlt tavaszA Vörök Hadsereget ünne- gyakorlati irányú tudoraányos
Méff néhány percet szen- menlik még Ferencz József és s z a l a professzor hat hétig isszakirodalom, a fejlődés cél'ját
teljünk csak a Zsurkő-iigyre, Horlhv ölöméi tósága idejében ! mertelte a marxizmus — hibáit, pelte csütörtökön — február szolgálja,
a művel mint a hámielőtt nyolc évre elfeledke- megalapozott jó egyetemi szoká- Közgazdaságtanban — öregem 19-én — a városháza közgyű- roméves terv egyik munknercolzünk róla. Jellemző a múlt- sokat. Szigorlalra, alapvizsgára — rájöhetsz, hogy egyedül a lési termében a Magyar-Szov- inényét elismeréssel fogadhatban kialakult gondolkodásra lchelfíleg feketében keh menni. szabadlőkés gazdálkodás az üd- jet Művelődési Társaság dísz- juk.
(Igaz, hogy az elmúlt
az a védekezés, amivel ügy- Vakítóan fehér ing, jól megkö- vözítő.
két-három hónapban volt egy előadásán Szeged város kötött
nyakkendő,
faz/m
kendő
öreA szerző közel másfél évtivédje nem átallott előhoza- gem nálunk fél vizsgasiker. A kis engedmény a tervgazdálko- zönsége. A hatalmas termet
kodni. »Nein a jnlniszler gye- srácok meg is értik ennek jelen- dás számúra, dc az nem szá- zsúfolásig megtöltötte a kö- zedes kutató munkájával jutott
birtorekeinek csinált Zsurkó ci- tőségét. A mult nyáron több mit.) A büntetőjogot az a ma- zönség a katonaság és az áll. tudományos anyagának
kába. melynek alapján művé!
pőt, hanem munkásgyerékek- esetben a volt tisztek
'nagy gántanár adta elő napjainkig, rendőrség kiküldötteivel és megírhatta. Ennek köszönheti a
ne'k és nem minisztereknek társaságiban*, az összes kitün- akit a budapesti Kis Újság, a lelkesen megtapsolták Dicz- munka a magyar szaktekintégyártott bakancsot, hanem a tetésekkel jelentek meg. Az Hétfői Uj Hirek és más lapok falussy Ferenc rendőrvezér- lyek, úgymint szegedi és pesti
állott és aki a
munkásoknak. Ezt az ügy- egyik még az oroszok elleni bá- pergőtüzében
kémikusok, professzorok, továbmagatartásáért kapott ér- háború előtt a szovjet jogot, az őrnagy, az ülés diszelnöké- bá hazai tudományos szakfovéd u r inentökörühnénynek tor
demrendet, ezenkívül a Tüzfce- októberi forradalmat humbug- nek szavait. Molnár Tibor lyóiratok legteljesebb elismeróigondolta, de mii az Ítéletből reszlet is kitűzte. A profesz- nak minősítette. (Das ist ein
hadnagy, a honvéd kerületi sét.
örömmel vehettük tudomásul, szor néma meghatottsággal vet- Mann 1!)
parancsnokság
nevelőlisztje a
Sarudi
Imre
munkásságéi
hogy helyette olaj volt a te tudomásul ezt a csendes, dc
DciiiokrácYíl italunk csak egy- Vörös Hadseregről
tartott nemcsak a könyvön keresztül
nagyjelentőségű tüntetést és ugy két.
tűzre.
kihangsúlyozom, megalkuvó
ismeri a szakközönöség. meri
vizsgáztatott, mint a pinty.
*
professszornái találsz. Ez fiatal- előadást. Dávid Kala tanár- számos értekezése bel- és külEs a tantermeken belül] öre- ságuk rovására irható. Dc ezt is nő, a SzEISz elnöknője Zelk földi szakfolyóiratokban ismertInkább az ilyen feketéző urak
ajtaja fölé kellene akasztani azt gem, minden tantárgynál, úgy- felszámoljuk lassan. Annak a Zoltán: »Egy vörös katona tó tette már' nevét. VegvvizsgV
Iszakovszkij: lati módszerei között több olyan
a táblát, amelyet az egy is sze- szólván minden nap »ellent,áll- professzornak — mily botrány sarjánál* és
«eoi mozi büfféje fölé ragasztol- nak* és véd'ik a multat. A ró- —, akii járkálva, sőt asztalra "Határon* cimü verseket ad- van, amely már
általánosan
tak a hét elején. A mit sem sejtő, mai jogon őprofesszorsága el- ülve merészelt holmi demokrá- ta elő. Dicsérendő a gelvá- használatos.
csukló
hangon
beszél
a
»bolcia-problémákról
beszélni
és
cukorkát, csokoládét kínáló el1
árusítók leje fölött ugyanis a dog* világról, amikor még ezüst- Lenint emiileni, a mult nyáron rosi gyak. gimnázium általános iskolájának
énekkara,
közönség szemfüleseinek nagy
mely
Kiss
Mária
tanárnő
ve- T a k a r m á n y r é p a — mag
derültségére hatalmas hetük hir- m a
d é l u l á n
dették: "Modern kalózok*. Csak
zetésével orosz
népdalokat zöldíejö fehér lakarmánykésőbb kaptunk észbe, hogy a
cukor kg-ként 17*(>0
adott elő. A honvédség és az
tábla a következő filmet hirdeti.
áll. rendőrség zenekarai karteljes garanciával
•
nagyaik vezetésével Kodály,
(Országos kOzépdőntő)
magkereskedés
Az ujszegedi kender gyár- a Tisza-szállóban cl.u. fél 4 órakor Dunajovszkii és Manyikovszkij zenemüveket adtak elő.
SZEGED, KISS-UTCA
ban történt. Egy munkás a
Más újfajta játék is indult
a városházán a »komámaszszony hol az olló« mintájára.
Péntekien ugyanis a polgármesteri hivaialban
minden
gyanús látogatói — elsőknek
persze az újságírókat — azzal fogadlak, hogy — ha nem
is hol az olló —, "de hol a polgármester ezüst töltőtolla. A
Go-pen töltőtoll ugyanis nevéhez hiven viselkedett. Gopen angolul annyit tesz, mint
smenj-loll«. magyarul örökirónak lehelne szabadon fordítani. H á l a toll csakugyan
elment. Becsületes megtaláló
kerestetik...

14 énekkar versenye
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A Magánalkalmazottak SzITcsoportja vasárnap délután 6
űzcirt' és kerületi
órai kezdettel műsoros tarkaf)ro|i agaiid'slák!
délutánt rendez. Mindénkit szeHétfőn délután 5 órakor ér- retettel vár a rendezőség. Betejcöelétet tartunk. Pontos meg- lépődíj nincs.
;
jelenést kérünk.
A Gépjárművezetők SzakszerAz ü/enr pártszervezetek tit- vezete 22-én, vasárnap délelőtt
kárai és a szakszervezeti tit- 10 órakor tisztújító közgyűlést
károk részére 22-én, vasárnap tart a szakszervezeti székházban
délelőtt 9 órakor a Kálvin-téri budapesti előadóval.
székházban értekezletet tartunk.
A Vasmunkások SzakszerveElőadó S z i r m a i István elv- zete február 22-én, vasárnap
társ. a Központi Szervező Bi- délelőtt fél 10 órakor tisztújító
zottság titkára. Az ügy fontos- közgyűlést tart a szakszerveságára való tekintettel kérjük zeti székházban budapesti kiaz elvtársak pontos megjelené- küldölt részvételével.
st.
A Famunlklsok Szakszervezete
Ilélfön, 23-án déiután 5 éra- február 22-én, vasárnap délkor csupán a kerületi titkár előtt 10 órakor taggyűlést tart a
elvtársak részére tartunk meg- szakszervezeti székházban. Megbeszélést Arany János-utca 2. jelenés kötelező.
szám alatt.
Az Élelmezési Munkások Szakszervezete
február 22-én, vasárHéttőn, február 23-án 6 órai
délelőtt 10 órakor taggyűKezdettel a Kálvin-tér C. szám nap
alatt a Délmagyarország Baráti lést tart a szakszervezeti székKörének összejövetele. Elő- házban. Megjelenés kötelező.
A textilmesterek vasárnap,
adó: dr. Feréncz László.
február 22-én délelőtt 10 óraAz MKP és a Szoi hildeino- kor a szakszervezeti székházkrata Párt rókust szervezete? ban taggyűlést tartanák. Budafebruár 25-én, szerdán este G l>csti központi titkár a 'kollekórakor közös pártaslivát larta- tív szerzőuést fogja ismertetni.
«iL'k a rókusi kultúrház nagyA Faipari Munkások Termelő
termében. Előadók: Komócsin
Értékesítő Szövetkezete febZoltán és Antalffy Győr© eh- ós
ruár 23-én, hétfőn délután 5
kársak.
órakor taggyűlési tart a szakszervezeti székházban. A szöAB UJSÁGIROOTTHON HÍREI vetkezeti tagok megjelenése 'kőFebruár 22-6n,
vasárnap telező.
Az Iskolát Végzettek Szövetdélután 6 órakor dr. Ivanovits G y ő r © orvosprofesszor sége február 24-én, kedden dél»Áz orvostudomány haladása után 5 érakor vezetőségi Illést
az elmúlt huszonöt esztendő tart a szakszervezeti székházalatt* címmel tart előadást.
Az otthon tagjain kívül vendégeket is szívesen látunk.
Olcsón készen vásárolhat és készíttethet felelősség maliktl Diófa politúrozott
Politúros diófahálószoba 3000
Polituros dfófa kombinált 3000
Fényezett háló
2200
2800
onkmtakeresbedóoiU T!-w FFénvezett komninált
1150
íjljos-kórat 16 - Telefo* Konyhaberendezés
S—45. —
•e ktaiteTfar!

BÚTORT

Újévben

Kovács Imre

Vasárnap, 1948 február 22.

Y A R O R S Z A L

ban. A tárgy fontosságára való
tekintettel kérjük Ti tagok megjelenését, Taggyűlés nián előadói értekezletet tartunk. Kérjük az előadók megjelenéséi is.
A Szakszervezet Munkaközvetítő Hivatala felszólítja a Szegeden levő niunkállalókat, hogy
a közvetítő uj helyiségélvcn
(Marx-tér 20) munkásigényléseiket a legrövidebb időn ' belül
adják le.
A Szakszervezel Munkaközvetitö Hivatala felhívja az öszszes munkanélküliek figyelmét,
hogy a közvetítő hivatal átköltözött a Kálvária-utca 10. szám
alól a Marx-tér 20, szám alá.
Nyilvántartás és közvetítés a
hivatal Marx-téri helyiségében.
A magánalkalmazottak nőbizottsága február 23-án délután
0 órakor a szakszervezeti székházban egészségügyi előadást
rendez. Előadó: dr. Benkó röntgenszakorvos.

Rádió
ALLAHRA

MŰSORSZÁMOK:

BUDAPEST I. 6.30: Falurá
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00
Hirek, műsorismertetés. 7.20:
Az áttelepítési kormánvbizlosság
közleményei. 10.00: Ilirek. 12
Harangszó, hirek. 14.00: Hirek.
15.15: Rádióiskola. 15.55: Műsorismertetés. 17.00: Hirek. 20:
Hirek, sporthírek. 21.50: Hirek
és krónika orosz nyelven. 22.00:
Hirek, mit hallunk holnap? 0.10
Hirek és krónika angolul. —
0.20: Hirek és krónika franciául.
BUDAPEST II. 18.00: Hirek
21.00- Hirek.
Vasárnap, február 22.
BUDAPEST 1. 7.00: Reggeli
zene. 8.00: Hirek, műsorismertetés. 8.20: Részietek Mascagni;
Parasztbecsület c. operájából.
8.30: Peskó Zoltán orgonál. —
9.00: Katolikus vallásos félóra.
9.30: Református vallásos félóra. 10.00: Magyar görögkeleti
istentisztelet az AÍmássv-téri
templomból. — 11.00: Képek,
szobrok, rajzok... 11.20: Kamarazene. 12.15: Anyák öt jiercc.
12.20: A Kuliura kamarazenekar játszik. 12.50: A inn©ar
48 a világban. 13.20: A Pinocchio jazz-cgyültes. 14.10: Ilang-

lemezek. 15.00: Nagy elbeszélők. 15.20: Elena Nicolajdi énekel. 15.45: Antalffy Gyula va-.
.sárnapi krónikája. 16.00: Magyal* nóták. 17.10: Magvar Parnasszus. 18.00: Famrádió. 19.00
Zenebona«. 19.45:
Magyarok
királya — osztrákok császára.
20.15: Totóeredmények. 20.30:
• Zenebona* folytatása. 21.00: A
Rádió hangja. 21.10: Sporteredmények. 21.20: » Hamvadó cigarettavég*. 21.40: Rádióankél.
22.30: Vasárnap este Pesten. —
23.10: Csajkovszkij: IV. szimfónia.
BUDAPEST II. 10.00-13.00:
Vasárnapi muzsika. 17.00: Ot-"
órai tea. 18.05: Zenekari müvek.
19,00: Egy óra a Stúdióban. 20:
Szórakoztató muzsika. 20.30:
Könyvszemle. 21.00: Hirek. —
21.15: Müvésziemezek. 21.45: A
•Hamvadó cigarettavég* folytatása Bp. I-rol. 22.15: Hanglemezek.

Hétfő, február 23.
BUDAPEST I. 7.25: Iteggeü
zene. "8.00: Háztartási tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalendáA fiistesövok árát az iparügyi
rium. 9.00: Délelőtti muzsika.
miniszter újból megállapította.
12.15: Kalandozások a zenetör Az uj árak azonnal kifüggeszlenténotben. 14.10: Jaccuse. 14.30:
dők.
Könnyű dallamok. 16.00: PeA korsó és lencse az ország
tőn Szombathelyen. 10.20: Maegész területén 19-18 február
gyar nóták. 16.50: A Vörös Had20-tól szállítási igazolvány nélsereg napja. 17.10: A Hadifokül szállítható.
Polgármester.
goly Iliradó rádióközleményei.
17.15- A Vöröskereszt közleményei. 18.00: »A béke katonád*.
A Magyar Rádió ünnepi műsora
a Szovjet Hadsereg napján. —
Február 24-én este 7 órakor: Titán le keringő. (Vígjáték Ü.
19.20: Montcverdi; Zefiro Torna
I. 13.)
19.30: Falurádió. 19.45: MezőFebruár 28-án este a Budapesti Állami Nemzeti Színház ven- gazdaságunk a felemelkedés utdégjátéka MAJOR TAMÁSSAL az élén O R O S Z K E R D E S . - Dol- ján. 20.30: •Magvar muzsika
gozók színháza keretében. —
'21.30- Hangos líiradó. 22.25-.
Jegyeket félre nem teszünk, kérünk mindenkit, hogy je©ét
.Meseautóban*. 22.55: A Hadifebruár 23-ig váltsa ki.
fogoly Hiradló rádióközlcmónyei.
Március 1-én este 7 órakor: Traviata. (D. II. 12.)
23.15- Szív küldi szívnek míveMárcius 2-án esle 7 órakor: Csehov: Lakodalom. Gogolv: sen.' 0.30- Hirek eszperantó
Leánynézők. — Dolgozók nyelven.
Színháza keretében.
BUDAPEST II. 17.00:, Ötórai
tegyek kaphatók, bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó- tea. 18.05: Női szemmel... A
Rádió asszon yrovala.
18.35:
hivatalában.
Brahms müveiből. 19.15: Parasztlázadás Ausztriában. 19.30
Orosz opcrarészielck. 19.45: A
9 S z e n e d * fil'ami N e m z e t i SZÍRAÜZ m i l s o r a :
mezőgazdasági és élehniszer
Arákról. 20.00: Filmrészletek. —
Vasárnap, 22-én este 7 órakor: Tflanlc keringő. (A-bérlet.)
20.30: A Rádió szabadegyeteme.
Hétfőn, 23-án este 7 órakor: Traviata. (M. I.)
Kedden, 24-ón este 7 órakor: Titanie keringő. (D. I. 13.) 21.15: Mi történik a világgazdaságban? 21.30: A házi-együttes
Szerdán, 25-én este 7 órakor: Traviata. (K. M-bérletj
Csütörtökön, 26-án este 7-kor: A három lestőr. (Ip. előad.) játszik. 22.30: Zenekari mtizsikn
Pénteken, 27-én este 7 órakor: 1 raviaia. (MunkáselőadSs.)
Szombaton, 28-án este 7 órakor: Orosz Kérdés. (Dolg. srinh.
OLVASD, TER-ESZD
a budapesti Nemzeti Szín'
.
'
i- ;
ház v endégjá téka.)
A DELMAGYARORSZAGOT

fáözeltátási

Dolgozók

közlemények

Színházának

műsora:

HfiK U S Z 1 müaszialos

I p a r o s

e l ő a d á s

1948 f e b r u á r 26-án (csütörtök) este 7-kor

„A

C. vígjátékra.

három

testőr"

Kedrezmén es jsqyek

z Ip-rt stületnél.

A p r ó h i r d e t é s e k
K I F O G Á S T A L A N állapolban lé- UAZ eiadtó. Somogyitelcp III. B I L G E R I C S I Z M A 40-es és hoz- KCLÖNBEJÁRATIT szépen bútom
Éoflaltioiás
E vő gyermek ^voi-tkocsi eladó. utca 109.
zá csizmanadrág oicsón eladó. rozott szobát fürdűszobahasználattai keresünk a Belvárosban.
BHJÁRóMlNDENEST, feltétlen Fertőtlenítő Irttézet. Kálváriá- JÓI, bevezetett lakatosmühely Csaba-utca 19.
olcsón eladó. Érdeklődni a ki- 500 drb 2 falcos cserép eladó. Jelige • »1 lidépilés *.
megbízhatót felveszek. Brüsz- ul.
Újszeged. Szőrogi-ut 5G.
Ef,CSEREI,NEM szoba-konyhás
•ERIKAte táskairógép, varrógép, adóban.
szeli-körut 27., Ungámé.
gíizrezsó sütő famángorló el- EGY fiastehén és egy hasaste- B I R K Á G Y A P J U T , zsírosat ls, fo- lakásom nagyobb szoba-konyha,
F A1SKOL AKERTESZFTBE,
hén eladó. Kecskéstelep, Apa- násra vállalunk. Angóraszőrt és speizos lakásért. Nemestakics-u.
Csongrádra kertnuinkást alkat- adó I.oiidoni-körut 2b, Odsz.
gubancot legmagasabb áron ve- 39. szám.
i
t
ai fiv*>k egé-sz évetl át teljes el- N Y U G O D T Qtihimt egyikét sze- tini-utca 14.
szünk. Fonógyár, Csercpessor 9.
EGY
keveset
használt
könnyű
rényigényü
férfi
kaphat.
Teljes
látással, gyakorlattal rendelke1200 forintért el- 8—2-ig.
zők és nőtlenek előnyben. — ellátással is. Gini a kiadóban. parasztkocsi
Hajnal Mihály, Baktói kis- K É T T O N N Á S teherautó egytonCsongrád, Benedek Miklós fa-H A S Z N Á L ! butort (hibásat is) adó.
nás póttengcllyei eladó. Hege- HÁZASSÁGOT diszkréten, eredmegvételre ke.resek. Klein Pá- kertek Í69.
iskola, Kolozsvári-utca 20.
üvegház, Kossuth L.-sugárul ményesen közvetít. Bővebben
JFTLFÖZO bejáróminuenes, jó rizsi-körút és Marx-tér sarok. PIANINóT, kombinál (szekrényt, dűs
válaszbélyeg ellenében Fortuna,
9.
szám.
tiizonyitvúnnyal elhelyezkedne. 1. pár használt erős igás lószer- asztalt, székeket vennék. »Jó- H A S Z N Á L T jó állapolban levő Kölcsey-utca 10.
áltapotban*
jeligére.
NEZZK meg kirakatainkati Uj
Érdeklődni: Tábor-utca Ga, ház- szám eladó. Cim: Tisza LajosCSEPEL 100 kbc generál javítóit 3—5 dl-es ltenzinlimpál veszek. kerékpár már 600 forintért. -körut 44., szijjgyártómühely.
tólft©elő.
Dunai,
párizsi-körűt
38/a.
eladó. Miliály, Somogyitelep 1IV.
TÁSKAIKÓGEPET kéz alatt ven- Déry gépáruház, Kiss-u. 3.
• ó bizonvitványokkal rendel- I R O D Á B A alkalmas 2 drb fotel 161. szám.
lüzzománcozíás,
nék. Török, Tisza Lajos-körut KF.ftEKPÁR,
kező gyakorlott licntlakó min- egy kanappé moketlel bevonva
szabó 14., földszint 2.
zsirbnnrakás most jutányosán
dé ncsloányt felveszek. Cim a eladó. Horváth kárpitosnál. Ta- JÓÁLLAPOTBAN lévő
varrógép ölesén eladó. Jókai-ut- SMITH—PREMIERJrófjép, lát- kiszolgálja Bátlint
karéktár-utca 1.
műszerész,
kiadóban.
EGY köze let [ős tehén és egy-ca 9.] földszint 3.
ható irásu, Kifogástalan, eladó. Kossulh Lajos-sugárut 21.
BIRKAGYAP.Ifnr, zsírosat is, To- éves
BUDAPESTI
házmesterségesm
üsző eladó. Tápé, Nagyvá- BECSI gyártmányú hosszú ta-Vár-utca 4., házmesternél.
uÁsra váltalmik. Fonógyár, Cso- radi-utca
elcserélném szegcdi egy- vagy
nuló zongora és "egy fehér zo5., Domonkosrté.
i-epesaov 9. 8—2-ig.
na© Lampart fürdő- E L , A D Ó ebédlő, orvosi kvarc- kétszobás lakással vagy házmest rcriesk óka 1 >á t ok, ruha,máncos
KIfLTURMUNKÁHOZ jól zongo- T E L I
1
kád
olcsón
eladó. Debrcceni- lámpa, kis műszerasztal. Érdek- terséggel . Érdeklődni lehet poscipő
G—7
évesnek,
nőt,
férfirára! fiatal hölgyet va© urai
ulca
18c.,
fldsz.
3. ajtó 2-4-ig. lődni 3—54g: Jókai-utca 3., I. tatakárékpénztárná I, Tisza-szálruliák
eladók.
Kölcscy-u.
10,,
keresünk. Jelige »Hav4 600.*
TŰZIFA száraz, akác, tölgy, J Ó K A R B A N levő barna modern ló helyiségétven. hétfőn.
földszint 1.
IM A NI N ÓT veszek, jóliangut és bükk Imsábos 25.10, tuskózott íróasztal kárpitozott karosszék- T A K A R E K T Ű Z H E L Y É T LVÁNNIm
Adás-vétel
m
jékarban lévőt. Cini: Takarék- 2C.90. Akácoszlop és fapor kap- kel jutányosán elad'ó. Tisza La- iyen rossz, Kijavítom, jó sütésBEI.YEGGYCJTEMplVYT, tömeg tár-utca 1., trafik.
ható. Juhász, VacUsz-u. 7. Te-jos-körut' 20.r házmester.
re átalakítom felelősséggel. —
bélyeget a legmagasabb áron 3-fl-es modern rádió atkaimi lefon- 137.
Tüzhelyszanatórium, Altila-u. 6.
Laliin
veszek. Falus bélyegkercskedés, áron eladó. Ilélvezór-u. 33., em. ELADÓ héthónapos
hibátlan
Iskola-utca 29., Fogadalmi tem- F I G Y E L E M ! Ritka alkalom! — csődórcsikó. Kertész téglagyár, KETTŐSZOBA-konyhás magánFelelős szerkesztő
plommal szemöen.
ház azonnal beköltözhető, elSzép komplett ebódíőbutor áron Telefon- 494.
t
DR.
FERENCZ LÁSZLÓ.
LACZKó órás, ékszerész, Kárász alól eladó. Érdeklődni Klauzál- MOTORKERÉKPÁROK
adó. Somogyitelcp XIII. u. 813.
és keFelelős kiadó: KONCZ LA1ZB&
utca 14. Keresse fel üzletemet, tér 8., Rózsa-szalón.
rékpárok szakszerű javítóműhe- R E N D S Z E R E T Ő férfi részére
Kiadja:
nagy választékot talál órákból, F Ö L D G Á Z H O Z átalakított kél- lye Aranykerék, Kazinc^i-utca bútorozott szoba kiadó, lehet
a HÍRLAPKIADÓ KE!
ékszerekből, (Olcsó árak). Nagy lángos gázrezsó alkalmi áron el- 11. — Eladó motorok, kerékpá- tisztviselő vagy vasutas. Cim:
Szerkesztőség- Jókat-utca M.
óra- és ékszerjavitómühely.
Pásztor-utca 7.
adó. Kossuth Lajos-sug. 70c.
rokat gumi nélkül veszek.
SÚLYOS, hibátlan
ezüsttálcát J Ó K A R B A N lévő fehér zomán- CSEPEL 100-as
segédmotor, E I . C S E R E L N E M rókusi kellö- Felelős szerkesztőt telefon 4Ufe
vennék. Ajánlatokat »Ezüst« je- cozott gáztűzhely eladó. Cim a modern fehér mély gyermekko- szobás, előszolwüs lakásom, jó- Szerkesztőségi telefon: 108.
ligére a kiadóba.
kiadóban.
csi eladó. Klauzál-tér '3., II. cm. szágtartással, kcltőszotiás belvá- Nyomdal szerkesztőségi teleSOK
este 8-tóT 873.
KEVESF.TII ASZNÁL!'
tnvaszi- J Ó K A R B A N lévő ebédlőki-edenc 14.
rosiért. .Csere* jeligére.
kaliát 12 éves fiúnak eladó. — négyfakkos slelázsi és asztal- PRÍMA varrógép eladó. Megte- B Ú T O R O Z O T T szobát, esetleg Kiadóhivatal Kárúsx-atoa s.
Telefon 325.
Trfkács szabónál, Horváth Mi- tűzhely olcsón eladó. Szent Mik- kinthető Petőfi Súndör-sug. 33, reggeli, vacsorával keresek. —
ü Híruiptaadö u t .
hály-utca.
• Tisztviselő* jeligére.
I. emelet 6. ajtó.
lós-utca 12.

uz

