v"

r

é
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,,cÁ magyar dolgozó nép előtt csak most, az
egyesülés után nyílik meg igazán annak a lehetősége, hogy minden energiáját hazánk újjáépítésére fordítsa".
Rákosi
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A Szociáldemokrata
Párt ui
vezetősége
tárgyalast kezd az MKP-val
az egységes munkáspárt
megalakításáról

A magyar demokrácia általá- jelentős jobboldalit, de ugyannos gazdasági, társadalmi, poli- ekkor — hogy meg legyen a
majdnem
tikai előrehaladását ma már paritás -- kizártak
semilyen politikai irányzat híve olyan számban baloldaliakat is.
sem vonhatja kétségbe. A gaz- Mi jesz a közismert munkásdasági és politikai fejlődésen egység- és kommunistaellenes
belüi talán
legörvend'elesebb hangadókkal? Velük szemben
Ráko si e s Szakosíts kézfogása
eredmény az a változás, amely egyre inkább meghocsájtó maa tömeges hangulatában, poli- gatartást Látunk. Ne vegyék
A Szociáldemokrata Párt 36. baloldali tagjai nevében. RóA munkásság árulói .ellen
tikai felfogásában végbement. A rossznéven tőlünk testvérpármunkás, a paraszt, az értelmi- tunkban, ha annak az érzésünk- országos kongresszusa szom- nai Sándor nagyhatású felszó- vívott harcunk során a szoségi, a kispolgár ma egészen nek adunk kifejezést, hogy ezek baton megkezdte tanácskozá- lalása ulán Szakasits Árpád ciáldemokrata
elvtársakban
jobboldaliak
Papdi György sait az Országház üléstermé- emelkedett szólásra, főtitkári is kialakult és megszilárdult
máskéjt vélekedik ugyanazokról
személyében
találják ben. A miniszteri székekben
a fogalmakról, általános vagy elvtárs
referátuma felölelte a párt- a felismerés, h o © csak e©sajátos problémákról, mint "a meg védőszentjüket. Szerényen
hónapokban féle szocialista elmélet van.
felszabaduláskor, vagy akár egy megjegyezzük. Papdi elvtárs riem helyet foglallak: Rákosi Má- nak az utóbbit
tesz jó szolgálatot sem a Szo- tyás, Rajk László, Gerő Ernő, történt eseményeit. N a © be- Ez a forma a marxizmus, a
évvel ezelőtt is.
Pártnax,
sem Révai József, Kossá István. széde végén határozati javas- melyet nagy tanítónk, Lenin
Nézzük meg, milyen lények ciáldemokrata ezzei
a magatar- A dongresszust Rónai Sándor latot terjesztett elő, melyben alkalmazott és tovább fejleszbizonyítják a szegedi dolgozó sajálmagának
tással. Elmultak végérvényesen kereskedelemügyi
miniszter többek közölt a következőket lett az imperializmus ésjiji protömegek hanguia tál tan", politikai azok
az idők, amikor kifelé nyitotta meg a pártvezetőség
nézeteiben végbement változást. munkásegységről
olvassuk:
letárforradalmak korára
és
beszélünk,
'Elsősorban az a felfokozott ér- belül pedig a jobboldallal
amelyet harcostársa, a bölcs
iüdeklődés, amely a Magyar Kom- junk egy kővel. Ez a körülmény
Határozati javastat
Sztálin, a szocializmus építémunista Párt iránt minden ol- — enyhén szólva — bizalmatse és a fasizmus szétzúzása
dalról megnyilvánul. A párt lanságra ad okot. Az együttműA 33. kongresszus utasítja az uj pártvezclőséget ar- idején továbbfejlesztett és elrfiunkájának és eredményeinek
az egységes munkás- ra, h o © a legnagyobb eréllyel folytassa tovább a megkez- mélyített.
elismerésén tui egyre többen ködéshez,
bizalomra,
dett tisztogatási akciói és szabadítsa meg a pártot a jobblépnek l>e pártunkba, hogy ve- párt megteremtéséhez
egyértelmű cselekeoldali befolyás minden maradványától és — minden melA lenln-sztálini kommunista
lünk együtt haladjanak a jelen határozott,
delekre
van
szükség.
lékkörülményre való tekintet nélkül — forradalmi szellemés jövő nagy és apró probléelmélet kiállta a tüzpróhát
máinak megoldása felé. Közisben, kjméleíienül távolítsa el azokat, akik bűnösek a dolaz első és második világháEgy másik
figyelemreméltó
mert tény, hogy a tagfelvételi körülmény, amely mellett nem
gozó tömegek ideológiai és notitikai félrevezetésében és .1©
borúban esa'k ugy. mint az
zárlat előtt a legutolsó napok- mehetünk el szó nélkül, a Nemnem
alkalmasak
arra,
hogyha
szocialista
munkásság
soraiamerikai
világuralmi törekban is többezer munkás, több- zeti Parasztpártban észrevehető
vésékkel
szemben folyó
ban résztvegyenek felszabadító harcaikban.
száz értelmiségi és kispolgár jelenségek. Amíg Budapesten a
küzdelemben. A
magyar
lépeti át a szociáldemokrata Parasztpárt is megkezdte a tiszMajd a következőket mondja a határozati javaslat:
dolgozók élen járó párt iának
Pártból. Ezt az átáramLást és togatást, addig Szegeden annak
1
A 36. pár (gyű és a történelmi helyzet felismerése alapaz eddig pártnélküiiöjv minden halvány jelét sem táljuk. Nem
is csak az lehet az élenjáró
eddiginél nagyobb számban tör- mintha nem lenne liszlogatniján megállapítja, h o © azok a felléSelék, amelyeket a két
elmélete, amelyei magukéténő belépését csak a Szociál- való! Ellenkezően olyan kísér- munkáspárt földalatti vezetősége 1944-ben körvonalazott,
nak vallanak a hatalmas
demokrata Párt belső válságá- leteknek vagyunk tanúi, hogy
mint az egységes munkáspárt megteremtésének feltételeit,
Szovjetunió nénei és amelyval magyarázni tévedés lenne. egyes parasztpárti vezetők "a ' nagyrísit bt köVelkezteS. A 36. pártgyiülés tehát enneb felnek lobogója alatt harcol az
Jól tudjuk, a nagv áramlás be- megújhodó, demokratikus szelöntudatos demokraták élcsületes, tiszta-múltú és szán- lemben újjászerveződő kisgazda- ismerésében és attól a vágytól vezetve, h o © három évtizedes
kettészakadás
után
az
egv
és
oszthatatlan
munkásoszcsapata Görögországban, Kídékú embereken kivül karrieris- párti
vezetésből
kicsöppent,
tákat, megijedt, gerinctelen he- Pfeiffer-fiókákal szivják maguktály politikai és szervezeti egysége is helyreálljon, felhanában és szerte a világon.
lyezkedőket is sodor felénk. Min- hoz azzal a felkiáltással, majd
talmazza az uj pártvezetőséget arra, h o © haladéktalanul
denesetre idők jele mutatkozik mi megneveljük őket. Mindig kezdjen tárgyalásokat a Magyar Kommunista Párt vezető— A nia©ar dolgozó nép
meg abban is, nagy p helyez- azt vallottuk, ma is azt állítelőtt csak most, az egyesüségéve!
az
egvtégcs
munfcásoárt
megalakításához
még
ke-dők nem jobb-, hanem hal- juk, a Parasztpártnak igen fonlés után nyílik meg annak
szükséges
ideológiai,
politikai
és
szervezeti
felié lé tájékozódnak. Ami a hoz- tos szerepie van a helyi koalía lehetősége, h o © minden
léi elek
megteremtése
céljából. F. tárgyalások eredzánk csapódott politikai és er- ción belül. Feladatának sikeres
energiáiul hazánk újjáépítékölcsi szempontból kifogásolható betöltéséhez kedvezően
ményeképpen
gondoskodjék
az
uj
párlvezelőség
arjárult
sére fordítsa.
elemeket illeti, természetesen hozzá az a körülmény, hogy
ról. hogy mielőbb rendkívüli kongresszus hlvassék össze a
azokra nekünk szükségünk nincs, a főispáni székbe, a
helyi
munkásosztály egységes parijának megalakítására.
bebocsájtásl
kapuinkon
nem szervezet élére olyan kitűnő, álA felemelkedés ú t j á r a
nyerhetnek. A kevésszámú kar- talunk
nagyrabecsült
demo— Bérem a párlgjyüilést — tyás felállt helyéről, melegen
lépett a nemzet
rierista csörtetők sodródása nem krata került, mint Gyáni Imre. fejezte be szavait Szakasits kezet szorítottak, megpecsészabad, hogy bárki előtt is el- A Parasztpárt, ae elsősorban a
— A in a©ar dolgozók eddig
homályosítsa a becsületes nagy demokrácia szegedi fejlődéséneik Árpád —, h o © e©hangu lel- telve a történelmi aktust, a is csodákat müveitek, pedig
kesedéssel
fogadja
el
ezt
a
kongresszus
tagjainak
hoszdoiguzó tömegek [xiUlixai tuda- szempontjából sokkai
elönyötában végbement örvendetes fej- sebb volna, ha Gváni Imre szel- határozati javaslatot s ezzel szantarló lelkes helyeslése és erejük jórészét a soraikban
lődést és annak
következmé- leme és [irányvonala érvénye- illessze a történelmi zárókö- tapsa melleit. A kongresszus lévő alattomos ellenség fogtálnyeit. Saját munkánk és ered sülne .azokkal szem nen, ak ik vet a munkáse©ség boltoza- tagjai helyükről felállva e©- lá le. Most, h o © minden erőt
ményeink, valamint a gondol- egészen naiv érvekkel magya- tába.
hangái kitörő lelkesedéssel el- egy célra tudunk összpontokodó és egyre világosabban látó rázzák a jobboldali reakciós eleSzakajts Árpád referá'umá- énekelték az Internacionálét. sítani, most nyilik meg ázi gané pú rétegek leértékelése volna, inek felszívását.
A pártkongresszuson felszó- za lehetőség a lermeíő, újjának befejezése után elha©Tha nem ismernénk fel, hogy
lalt
Rákosi Mátyás elvtárs és építő munkára. Az egyesült
ta
az
előadói
emelvényt
és
nagy tömegek határozott
és
A felelős helyen álló tényemegmásil hatatlan politikai ál zőknek kell elsősorban látnia, Rákosi Mátyás felé
tartolt. többek között a következőket munkáspárt megteremtésével
lásfoglalásával állunk szemben. hogy elmultak azok az idők, Amikor odaért, Rákosi Má- mondta:
megérnek a fettételed az 1945A dolgozó tömegek áramlása, amikor jobbfelé nézve vagy
ösnél sokkal szélesebb, sokkal
állandóan fokozódó érdeklődése legalábbis
kacsintva
lehetett
mélyebb nemzeti összefogásRáltosi
Mátyás
fe*s?ól3»á«a
a Kommunista Párt iránt nvilt politizálni. Ma már kénytelen
nak is. Világos'tehát, hogy ez
kiállás, vagy ha ugy tetszik, hit- jxjlitikaj fegyvertáráról á szo— őszintén
megmondha- löü minden nehézségen átse- a kongresszus nem vég, havallás az erősödő népi demo- ciális és politikai demagógiát
nem kezdet. Kiinduló pontja
krácia, a Kommunista Párt kö- kirekeszteni mindenki, aki ko- tom, h o © nem e©szer elé- gítette.
zeli és távolabbi
célkitűzései moly tényező akar lenni. A sza- gedetlenek voltunk a baloldali A r e a k c i ó a k n a m u n k á j a e © uj történelmi fordulatnak,
inelletl.
uj lap ezeréves történelmünkvak és tettek mai
időnknek szociáldemokrata elvtársaink
— Most a párt©ülés emel ben.
megfelelő jobb megválogatására lassúságával, de visszatekintSzeged dolgozói sokféle |>oIi- két döntő körülmény késztet ve meg1 lehet állapítani, h o © vényéről kívánok neki még
A ma©arság most lép mosok sikert a magyar dolgozók
foglalkozó
likai színárnyalatból egycélú minden politikával
dern léte folyamán először
egy irányba haladó egységbe emberi. Az egyik Nagy Ferenc a döntő kérdések legtöbbjé- és a magyar demokráciáimega történelem
porondjára
•kovácsolódnak. Ezt a magyar és Peyer sorsa, a másik fontos ben helyes álláspontot foglal- crősj lésére.
jövő szem pontjából jelentős fo- körülmény, hogy ma már nem tak el és velünk vállvetve viszniint egyenrangú. A haladó
Amilyen mértékben a szolyamatot megakadályozni most számíthat komoly lömeglámo- Kzaszorjtották a jobboldal tánemzetek közt nckiink, a
ciáldemokrala elvtársak tumár nem lehet. Akadnak azon gatásra, aki demagógiával, reak- madását.
m a © a r munkások, paraszdatára ébrednek annak, miban még most is személyek, kis- ciós politikával akar híveket és
tok. haladó
értelmiségiek
lyen kárt okoz a Szociáldeszámú támogatóval, akik meg- pozíciót szerezni. Végre elérT
— Ilogy a két munkáse©
esiilt
pártjának
jut az a
keztünk
oda,
hogy
demokrámokrata
Párl
ban
megbúvó
próbálnak fékezni s ingadozápárt egységfrontja nem szatörténelmi feladat, hogy sosaikkal,
határozatlanságaikkal ciánkban csak haladó demokrareakció
aknamunkája
és
a
kadt meg, ezzel elvitathakat szenvedett nemzetünket
ideig-óráig ' tarló
akadályokat tikus nyelven lehet beszélni.
kél munkáspárt versengése,
tatlan érdemei vannak
a
gördítenek az elkerülhetetlenül
a szakadékból kimentve, a
Az általános és azon belül a
ugyanolyan
mértékben
felbaloldali szociáldemokrata
bekövetkező
események
elé. magyar fejlődés azt bizonyítja,
boldog béke és a virágzás
fogja
azt
is,
ho©milyen
haEgyik ilyen jelenség az a bi- a demokratikus, haladó tömeelvtársaknak és különösen
útjára
vi©iik.
talmas, uj erőforrási jelent
zonytalan magatartás, amelyet gek hatalmas népi frontjának
Szakasits és Marosán elvtáraz
uj,
egységes
munkáspárt.
a Szociáldemokrata Pártban lá- megteremtése felé menetelünk.
A ma©ar munkás öntudata,
saknak.
tunk a jobboldallat szemben. Az .eddigi tanulságok alapján
Ez a .felismerés megérlelte az a ma©ar paraszt szorgalma
Nincsenek semmiféle kételyeink bccsülcles ember nem választ- Szakasits elvtárs nem
volt cgvesülésnek három évvel ez- és a haladó értelmiség szakamiatt, hogy a baloldali vezető hat mást, mint a maga ereelőtt még hiányzó feltételeit. tudása és a bennünket vezető
könnyű
helyzetben.
Nem
egyelvtársak tényleg el akarják tá- ] jével, képességeivel, munká.jáMost csak arra' kell vigyázni, törhetetlen szocialista
szelszer
a
kommunista
elvtársak
volítani a jobboklali elemeket. ! val hozzájárulni a nemzeti egyA tények azonban azt mutatják, ség, a nagy tömegek anyagi fel- türelmetlensége, v a © merev- h o © a jobboldallal r va'ó le- lem a biztosítéka, h o © ezl a
hogy az eddigi kizárások pari- emelkedését bizlositó demokra- sége is súlyosbította helyzetét, számolás alapos le© en és a feladatot nemzetünk és az emtásos alapon történnek. Kizár- tikus népi front megvalósulásá- de az évtizedes munkásmoz- demokráciának ezt a rákfené- beriség üdvére meg is valósíttak egynéhány túlságosan nem i hoz teljes szívvel és akarattal.
jukgalmi tapasztalat és proüősz- jét ©ökeresen kiirtsuk.

Vasárnap, 1948 március 7.
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Az '?ga*ás halérát snroiő védőbeszéd ellenére

9 évi fegyházra itéllék Mák Józsefet
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A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Mérsékelt északii, északkkeleli szél, kevés felhő, száraz
idő. Fokozódó ködképződés. A hőmérséklet alig váll uriJe
A Tisza ma Szegednél 84 (27). Vizének hőmérséklete
2—.3 fok közölt.

lett hirdette "ki dr. Linzer Ká- havi fogházbüntetésre, mig ifj.
rolv a munkásbiróság ítéletét. Dobó Antalt egyévi börtönMák Józsefet folytatólago- büntetésre, háromévi jogveszsan elkövetett árdrágító visz- tésre, 500 forint pénzbüntelésszaélés és közellátás érdekét ' re és 2009 forint vagyoni elégN A'P I R É N D
veszélyeztető bűncselekmény tétel megfizetésére, egyévi kiVasűrnap, március 7.
miatt 9 évi fegyházbüntetésre,
tiltásra ilélte.
Nemzeti Szinház délután 3
10 évi jogvesztésre és Szegedórakor: A három testőr. (BérBerta Istvánt bűncselek- letszünet.) Este 7 órakor: Tosca.
ről öt évi kitiltásra ítélte.
Korpásii Gusztávot három- mény hiányában felmentették. (Bérlelszünet.) Hétfőn este 7
órakor: Titanic kenngő. (D. II.
13.)
S'irúiáf
film • Művé axet
PtHhírex
Széchenyi Filmszínház fél 4,
A Budapest Székesfőváfél 6, fél 8: Csókos huszárok.
rosi Közlekedési Hl. autóbuszüzeme gépkocsivezetőSzéchenyi Hiradó Mozi délA Magyar-Szovjet TárKÖZÖS PARTNAPOK:
kel alkalmaz.
előtt fél 10 órától fél 2 óráig
saság díszelőadása
IIÉTFÖN, március 8-án:
folytatólagos előadások.
Jelentkezhetnek a 22—40
A Magyar-Szovjet Művelődési
Közvágóhíd reggel 8-lcor: Boéves kor Között személyRákóczi Mozi fél 4, fél 6, féi
Társaság tegnap esle lendézle
zóki Lajos, Varga Pál.
és teheraiapvizsgával és
8 órakor: Ez a villa eladó.
meg díszelőadását a Nemzeti
Winter kefegyár délután fél
legalább egyéves gyakorlatBelvárosi
Mozi
fél
4.
Tél
6,
Színházban, ahol Mussorgszikij
1-kor: Szilágyi Istvánné, fél 8: Párhaj a tengeren. (A
tal rendelkező gépkocsiveSzorocsinszki vására került színForbálh György.
zetők.
negyedik
periszkóp.)
re, kitűnő előadásban.
Javadalmazás a szakszerKorzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
Cscrewík szerepét ezultal elő- KEDDEN, március 9-én:
vezeti tanács áltai meghaPárizs
gyermekei.
Közúti híd délután Tél 3-kor:
ször énekelte K a s s a i János,
tározott kollektív szerződés
Bozóki Lajos, Kövi Béla.
biztos muzikalitással, izesen, sok
szerint.
Muzeum: szovjet kiállítás nyitVasul (forgalom) délután fél
humorral, karakterisztikus figuJelentkezés 1948 március
6-kor: Bakos-Géza, Farkas va 9—6 óráig, a szépművészeti
rát formálva. B aj n o k Ferenc
és ősrégészeti osztály nyitva
7-én, vasárnap reggel 8-tól
István.
igen szép lírai tenorja kiválóan
14 óráig Rovat
kávéház,
Kisvasút délután 3 órakor: 9—2 óráig.
alkalmas a Griczko szerepére.
Egyetemi könyvtár: zárva.
Kölesei- és
Kelemen-utca
Száraz Ferenc, dr. Judik
Paraszjál S. P a p p Júlia éneSomogyi könyvtár: zárva.
sarok .
Ferenc.
kelte, nagyon jó diszpozícióban.
MOSzK (Hűtőház) délután 3
a BSzKRl jelenlévő hivaA vigopera többi bevált szeSzolgálatos evógys/erlárak:
órakor: íjank László, Nétalos megbízottjánál.
replője, kórus, zenekar, élén a
Bnrcsay Károly: Tisza Lajosmeth Lajos.
kitűnő V á r a d y László karUjszegedi látra gyár délután 3 körut 32; Bulcsu Barna: Kálnaggyal, biztosította az igen jól
vária-tér 7: dr. Lőbl örök. B.
órakor: Mison Gusztáv.
sikerült, hangulatos előadást.
x Komáromi férfi kalapTűzoltói reggel 8 órakor: Itázár Jenő: Kiebcisberg-fér 4: javitások a legjobbak! Kárász?
A zsúfolt nézőtér, amelynek
Seimeczi
Béla:
Somogyitelep
IX.
Hauk Itász.ó, Varga Pál.
soraiban olt láttuk n budapesti
utca 5. az udvarban.
utca 489.
szovjet követség delegációját, SZERDÁN, múre'us 10-én:
— Dolgozók iskolája. A Marélén S z m i r n o v kuíturattáséAz MKP és a Szociáldemo— Szavalóverseny. A 48- gil-ulcai áll. általános és polval és a szovjet hét több ilkrata Párt belvárosi szervelusztris vendégét, meleg ünnepas kulturversenyek. kereté- gári iskolában a dolgozók iszetei a Tisza-szallóban déllésben részesítette az előadás
ben a szavalóverseny le- kolája megnyílt. A tanítás inután 6 órakor: Komócsin
szereplőit.
bonyolítása március 7-én, gyenes. Felvételre jelentknzr
Zoltán.
bj.
vasárnap délután 4 órai kez- hetnek legalább VI. elemivel
Rókusi iulturház délután 6
dettel
a kereskedelmi és rendelkező, 16 évesnél időórakor: Perjési
Károly,
A szegedi g á z g y á r i műiparkamarában
kerül sorra. sebb, 45-nél fiatalabb dolgozó
Gergely
Anciras.
kedvelők ujabb sikere
Móravárosi kultúrház délután
(Szinház mellett.) Több mint nők és férfiak Tanilás a délBudapesten
6 órakor: a'r. Anlalffy Gy.,
60 szavaló szerepel ezen a utáni és esli órákban.
Erdős János..
Emlékezetes az a nagy siversenyen s igy a kulturverker, amelyet a szegedi, gázgyár
Felsőváros (Postásoltfipn) délsenyek ogvik legérdekesebb
mükedvelőgárdája egy évvel ezután 6 órakor: Kuthy Rieseménye lesz.
előtt elért, amikor az ország, 1
chárd', Perjési László.
x Hirdetmény. Az Országos
köztük Budapest műkedvelőit is
Fodor te lep (MKP párlház) délZsidó
Helyreállítási Alapot ilmegelőzve megnyerte azt az orután 6 órakor: Kerepesi
lető ügyekben az örökösök részágos versenyt, amelynek vánFerenc, Strack László.
dordija egy évig birtokában volt.
Alsóvárosi kulturház délután szére előirt jelentkezési haA vándordíjért most másodszor
6 órakor: Hauk Llszló, Im- táridő március 15-e. Felhívom
szállnak nemes versengésbe s
Í r ó g é p e t , számológépet
az érdekelteket, hogv ezen
re István.
ennek első részét most bonyoósomogyitelepi iskola délután időpontig írásban jelentekzelegmagasabb áron uásárol
lították le Budapesten, ahol a
6 órakor: dr. Bakos Géza, nek a megbízotti hivatalnál:
szegedi gázgyári kulturgárd'a
Tonibácz Imre.
Szeged, Bajcsy Zsilinszky-u.
5ZEF1E5I irodagép udllalot megnyerve az első versenyt toUjsomogyitelepi iskola dél- 15. szám alatt.
Széchenyi tér 7. Teletan; 6-41
vább jutott a döntőbe, ameután 6 órakor: Szilágyi Istlyet a budapesti Magyar Szína római o p e r a h á z
vánné, Bedő Kálmán.'
x Tipuscipők nagy válaszR ulöék legnagyobb Irodaházban rendeznek meg. A gázvilághírű
baritonistájátékban
kaphatók
Prungel
és
Ujszegedi kultúrház délután
gép I m p o r t
vállalata.
gyáriak győztes diarabja Garami
nak
egyetlen
fellépése
6
órakor:
Bauer
Nándbr,
Bcrkovicsnál,
Széchenyi-tér
8
Ernő Megváltás felé cimü •iraSzilágyi András.
x
Konyhakerti
magra*
múja, rendezője pedig Gaál SánJózsefteíep délután 6 órakor: szaküzlete Ákos magkereske
K ishereshedő
Hirek dor, aki a döntőre dramatizálva
Havalecz Istvánné.
alakítja át s tanítja be a dlaraEgvetem délután 6 órakor: dés Szeged, Kiss-utca
A Szegedi Kiskereskedők Ér- l)ot. A darab szereplői: Jenei
Berkes Pál, dr. Gál Tivadekképviselete, mint a KISOSz József, Misán Győrgvné, Bovavasárnap, március 7 . - s n este
dar.
kamarai kerületéinek hivatalos csek Magda, Gaál Albert, BeMAV (Rókus p. u.) délután
híre. Helyiségek: Széchenyi-tér lovai Antal és Herke Anna.
Felemelt he yarak!
i
3 órakor: Pintér Géza, Ger15., I. em. és Lechner-tér G.
gely András.
Március 7-én (vasárnap) délD r . I l a r a n y l János és Csuka
x Az 598. Jósika
Miklós
előtt 9 óra: jelölőbizottsági ülés: Bél* hangversenye a Collegium
Szegedi Kender délután 2 óra- 1
cserkészcsapat március 7-én,
Széehenyilér; délelőtt 9 óra: Musicum bérletsorozatának hekor : dr. Bakos Géza, Kövi
vasárnap délután 5
órako*
fuvarosok ülése: Lechner-tér; tedik estje. Holnap, hétfőn este
Béla.
csei készünnepélyt rendez a
délelőtt 10 óra: közgyüléselőké- fél 8 órakor a ZeneikonzervaVárosi kertészet délután fél
Hungária-szállóban. Meghívók
szitő bizottság: Széchenyi-tér; tóriumban. Néhány jegy még
4 órakor: Simon Béla, dr.
S z e g e d
Telefon: 4 9 0
délelőtt 10 óra: tüzelő- és épí- váltható a Konzervatórium tita Délmagyarország kiadólúSzáva István.
tőanyag szakosztálya ülés: Szé- kári hivatalában és az esti
Ma u t o l j á r a
zatalában.
Gázgyár délután 4 órakor:
chenyi-lér; délelőtt 10 óra: kis pénztárnál.
Kerepesi Ferenc, dr. Toldi
szakosztály
(cipőkereskedők,
Ferenc.
x Filmmaliné. Vasárnap délzsák- és zsineg-, üveg-, porcelDóm a cipőgyár délután 4 óraSzínes operettfilm.
lán-, festék-, óra-ékszer-, vil- előtt fél 10 és fél 12 tórakor a
kor: dr. Vass Erzsébet.
íléiTőtői szerdáig
Dr. Makó László: Gombalany- és rádiókeroskedők) ütése Belvárosi Moziban színre kekönyve megtanít a cstporUj aán filmvígjáték.
» kereskedelmi és ijrarkamará- rül »Este hatkor háború után«
A* ósomogyTIetept szeminákegomba szakszerű termőban; déli 12 óra: alapszervezet
riumot az MKP-lagok részére
lésére és érlékesitésárt.
elÖKészilő bizottsági ülés: Szé- c. társadalmi művészfilm. Jegy 11-én, csütörtökön délután 6
Ára sok rajzzal 4 forint.
chetiyi-lér; délután 4 óra:végre- ára 50 fillér, kapható a Dél- órakor tartja Strack János elvhajtóbizollsági ülés: Széchenyi- magyar orszájg kiadóhivatal á- társ.
' '
tér; délután 5 óra: gyümölcs- óan.
'Azonkívül: HIRADÖ.
Rókusiak
figyelem!
Március
és élolmiszcrkereskedők ülése:
7-én
délután
4
órakor
a
két
Rácz Pál: Magtermelé.v c„
JÖN!
JÖN!
Lechner-tér.
munkáspárt a kultúrház nagyBudapesttel egyidőben!
könyve a maglermelés ösaV
é
r
t
e
s
I
s
í
v
á
n
Márc'us 8-án (hétfőn): déltermében a Móricz Zsigmond
A viiág legnagyobbsíkerü
szes ágait ismerteti.
után 3 óra: nyersbőr-, gyapjutüzelő- és épitőanyagkeres- népi kollégium kulturcsoportiávígjátéka.
Ara sok /ajzZal 12 forint.
és- ÍOJlkeresUedőx ülése: Székedő. — Boldogasszony-su- nak részvételével miisoros délMegrendelhetők:
chenyi-tér; délután 6 óra: végregárul 17.i Telefon: 3—65 utánt rendéz. Vendégeket szíLenni
hajtóbázottsági ülés: SzéchenyiEladás fogyasztók részére vesen látunk.
tér.
minden mennyiségben.
Rókus: pá rlb/almiak figyeFőszereplő:
lem! Kedden délután 6 órakor
CAKOLA LOMBARD.
pártfegyelmi
terhe
mellett
jeBudapest, VII., Madách-utca 9.
a
K I S
H U N G Á R I A
lenjenek meg.
Hétfőn, 8tán délután 5 óraA Magyar Kommunisla Párl, Szodáhlcmokrala PárL a
kor üzemi és kerületi titkárok
Független
Kisgazdapárt, Nemzclii Parasztpárt és a 48-as
részére értekezletet tartunk a
Kálvin-téri székházban. Pontos Ifjúságii Kör móravárosi szervezetei március 15-én esle 8
Egész riap ü z e m b e n a legmodernebb géppel
megjelenést kérünk, Az értekez- órai . kezdetiéi a móravárosi kultúrházban (Kálvária-tér)
leten a káaerme<*hizottak is 48-as eslél rendeznek! Belépődíj nincs! Műsor megváltása
készült 100 s z á z a l é k o s
BABKÁVÉ
megjelenni tartoznak.
kötelező. Ulána lánc.
i
v
Mák József bűnügyének utolsó tárgyalási napián Varga
Bálint és Mrena Elvira terhelő vallomása ulán dr. Vadász István államügyész vádbeszjédében rámutatott arra,
hogy a tipusáruhoz!
kiutalt
anyagot Mák mind clfekctézte, silány anyagot dolgozjott
a bakancsokba s még ezt is
elfekelczle. Példás büntetést
kért.
Dr. Garai Zoltán
ügyvéd
Mák József védelmében — a
hallgatóság felzudulása közr
ben — az Anyag- és Arhivatai L hibáztatta.
Kijelentette,
ha nem lenne kötött gazdasági rendszer, védence nem
ülne a vádlottak
padján.
Egyébként is alkalmi bűncselekményről van s^.ó, aminek
a mostani rendszer ad súlyt.
Dr. Návai Dénes — Berta
István védője —
erélyesen
visszautasította dr. Garai kijelentését az ügyvédi kar nevében és azt hangoztatta, a
védelemnek nem az a feladata, hogy bűnösöket ártatlanra
mosson, hanem az, hogy helyes megvilágításban tarja a
bűncselekményt a biróság elé.
Hasonló szellemben
szólalt
fel dr. Domonkos Mihály ós
dr. Csúcs Béla ügyvédf is.
Dr. Vadász István ügyész a
legnagyobb
felháborodással
utasította vissza a védelemnek azt a beállítását, hogy a
háromévos gazdasági t'ervszabolázsa alkalmi
bűncselekmény lenne és ilyen' nagy hallgatóság előtt a védelem olyan
eszközöket használjon fel a
vádlott ártatlanságának bizonyítására, hogy a mai rendszer felelős a vádlott cselekményéért.
Mák József az utolsói szó jogán sirva védekezett és felmentést kért.
Hatalmas érdeklődés mel-
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DE LM AG Y Alt UH SZAG

A szabadságharc előtt a szegediek
csak a haladószellemü hazafias
mozgalmakat támogatták

lőleg föl nem használtuk, el
van az vesztve helyrehozhatatlanul, egy isten sem pótolhatja
helyre az eltékozolt időt?.
A város polgárai szerettek
volna renoét teremteni, de a
hatalom birlokosai minden erővel megakadályozták az ilyen
halmokkal »ékesedéit?. Egyetlen akciókat. A város polgárainak
fával sem találkoztunk á ha-lelkében élt a szabadság és
talmas térségen. Maga a város egyenlőség iránti vágy, haladotis rendező tilen, piszkos, elha- tabb szellemű élellorma után
nyagoll volt. Széchenyi István, vágylak — minden kísérlet azonmikor 18113 szeptember 3-án ban hiábgialónak bizonyult, aa
Szegedre érkezett az első gőz- önkényuralom szembefordult a
hajóval, elszomorodott a látotta- reformerekkel. A haladás utáni
majdnem
kon és figyelmeztette a városla- vágyakozás állította
kóit: ?Ha a mindennél drágább osztatlanul azután 1848 március
időt hasztalanul él tékozoltuk, s 17-én Szegea város lakóit a
hazánk és a magunk javára kel- szabadságharc mellé, d, gy.

Ujabb időkben mind nagyobb
közkedveltségnek örvend Makarenko könyve. Majdnem mindenki haltait már róla valamit
Ma már az egész világ tudja, csak az elnyomóhatalom állanés mindannyian szerelnék olvas- hogy mindenütt, ahol forradalmi dósitására préseitek zi pénzt a
ni. Annál is inkább értékes megrázkódtatások lépnek fel, va- város lakóiból. Addig, amiig a
munka ez nekünk, mert össze- lami társadalmi szükségletnek közterhek elviselhetetlenül nahasonlítást tehetünk és kell is kejl mögöttük lennie, amelynek gyok voltak, maga a szabadságtermünk a magyar és szovjet kielégítéséi elavult berendezke- harcelötti Szeged a legszomonevelés közölt. Valami1 sajátos- dése k akadályozzák meg.
rúbb képet mutatta. Igy a vár
ság, valami közös probléma észElismert tény, hogy 1848 körül 2li holdnyi területet foglelhető mégpedig az apátLan, márciusának
magyarországi lalt et a piac, amelyről az egyanyátlan és elzüllött gyermekek megmozoutásai nem egyes sze- korú krónikás azt jegyezte fel:
nevelése. Sajnos nálunk is, mint mélyek müve volt, hanem spon- ronda állapotú voit?. A hatala Szovjetunióban, elég széles tán,' ellenállhatatlan kifejezésemas terület szenny és trágyatér állott az ebben az irányban a nép szükségleteinek és szükte vékenyked ő knek rendé lkezésé - sógsze r ü ségeinek.
re. Csakhogy mig a Szovjetunió- A szabadságharcot megelőző
találmányhoz
ban már a század húszas évei- korszakot az jellemezte, hogy Mi kell egy
nek elején megindult az »Uj
a hatalom képviselői a »rendet« és az
újításhoz?
ember kovácsolása?, addig ná- csak »kegyetlenséíigel
haláros
lunk éppen a Gorkij-telep min- rendszabály okkal« Hullák fenntájára csupán a felszabadulás tartani:. A polgár akit sérelem
után kezdődött el. A liajduhal- ért, nem volt kedve igazságát
házi gyermekváros már telje- keresni, inkább elviselte a mélsen eme uj nevelési rendszer tánytalanságokat, inert ezek "még
alapján indult el, megmutatva, mindig kisebb terhet jelentettek,
— Megint egy munkásföltaláló most »gépi erővel készül ez társ, a körülötte csoportosuló
hogy magyar talajban is meny- mint az üldöztetések.
— bök egy bütykös, inas rnun- az alkatrész
üzemi lakaLosok, fiitők, segédnyire életképes Makarenkó neNem egy jelentéssel találko- kásujj
tartó villaIdol, anyagot takarítanak meg, munkások az utolsó tisztitásnál
velési rendszere.
zunk a szabadságharc előtti moson aa Ged'ó-feié
szomszéd áltat szé- azonkívül használhatatlan ócs- újszerűen, gyorsabban szerveiNem lehet cél néhány sor- Szegedről, melyben a város ha- lesretárt Délmagyar harmadik kavasat drága öntvényként hasz- lék meg a "kazántákarilást ét
lósága
azt
jelenti,
hogy
a
város
ban való ismertetése azoknak a
o'dalára.
i
nosítanak. Egy ilyen röpke öt- ugyanolyan jól elvégezték — C
küzdelmeknek és eredmények- lakói »egésZen közömbösek a
—
Biztosan
olyan
helyen
dollet folytán lőhhszáz
forinttal hét alatt. Eredmény 42 vag«»
nek, amelyek olyan naggyá tet- haza iránt?. Ha megvizsgáljuk gozik, ahol van ideje spekulál- könnyítőnek a vállalat helyze- szén/megtakarítás akkor, amikor
ték a hires orosz pedagógus ne- mii adott alapot ennek a vádas- ni. Biztos tanultabb, eszesebb, tén. Ak'kor, amikor minden* fil- minden kiló szénre az országos
vét. De rá keli mutatni, hogy kodásnak, ugy azt táljuk, hogy meg fiatalabb már keltőnknél. lér, forint újjáépítésre kell.
energia ga zdá lkodá sban mérlie mennyivel más tett volna azok- Szeged lakói passziv rezisten- AZ egyszerű melós nehezen jut
Az újítás azonban nem- te Menüt szükség van.
ciába
vonultak
mindén
hivatalos
nak a magyar menhelyi gyerel odáig, hogy fel találgasson . . . csak személyhez, hanem cso•
mekeknek az étele, akikel* az megmozdulással szemben. Hiporthoz is fűződhetik. A gázEzeket tudva, igy lehelne
elmúlt idők hálátlan rendieletei szen a kormányzat nem csak
hazatérő,
A gázgyárban tényleg van gyárban két kazán van: mo- szólni .a munkából
kihelyeztek
tanyára,
falura, elviselhetetlen adóterheket roll
dernebb • és egy avultabb. Az
hogy sokszor még az áltatnál ki a város lakóira, hanem kü- blyan munka, ami közben nem le- állandóan üzemben Jevő első Délmagyarországol olvasó két
elvtárshoz: A termelés tokozá»önkénies« het »spekulálni«. Azonban cz nem modernebb
is szomorúbb sorsban csepered- lönféle akciókkal
kazánt
évenkint sát elősegítő újításokhoz, észzárja
azt
ki,
hogy
bármilyen
beadakozással
is
igyekezett
zsajenek fel. Ruhátlanul, piszkoteljes tisztitásnak ketl alávetni. szerüsitésekhez nem keli külön
san, morcosan éltek ők, és sok- rolni. Ezzel szembe kívánjuk ál- osztásban dolgozó munkás, je- Addig, a
izgyártás folyamatos- ( idő, külön iskola és külön ész.
gyen
az
szerelő,
szakmunkás,
szor folyt a nyáluk az őzért az lítani a •Jelenkor? és a »Pesti
érdekében, másik ka- Még fiatalság sem.
szegedi
jelentéseit, vagy csak egyszerű kocsitologató súgónak
ínyenc falatokért, amit láttáik, Hírlap?
zánon fejlesztenek. A másik kaA gombamódlra
szaporodó
de számukra elérhetetlen volt. amelyekben az egykorú tudósító ne igyekezzék a saját maga kis zán a tisztítotthoz képest napi
munkásujiÁlmodtak szép ruháról,
jobb beszámol, hogy á' budavári Má- munkakörén beiül ecy kicsit ja- egy vagon szénnel többet fo-munkásföltalálÓK,
sorsról, oé nekik már kicsiny tyás szoborra Szegeden negyven vítani és újítani a rábízott mun- gyaszt. A gázgyárban eddig a tók, sőt még rohammunkásoknak is 'közös a műhelytitkuk.
korukban a túlhajtott munka és kilencven forintonként futot- kát.
kazán tisztítás évente 12 bélig
volt az osztályrészük. Tanulás tak be a »hála ajánlások?. Meg
Varga Lajos, Tóth István és lartolt. Schwaijjz Mihály elv- Magukénak érz'k és szeretik ezt
az országol...
nem állt módjukban, mert nem is iegyzi a Pesti Hírlap, ha a Tóth Béta üzemi lakatosok pélengedték őket iskolába. Igy ele- többi i örvényhatóságok ,is olyan dául a gyár területén lévő hulvolna, ladékvas " között kotorászva egy
ve lehetetlenné vált, hogy hasz- mértékben adakoztak
nos tagjai legyenek a társada- mint Szeged, ugy a szóbor mái- furcsaalaku öntvénydarabot talomnak. Közülük került ki a rég állna. De azt látjuk, mikor láltak. A legrozsdásabb holmit A vidéki kereskedelem erőteljes védelme
fiatalkorú bűnözők legnagyobb a nemzet színházat épített ma- is l'cl lehet valamire használni
része, anvire a legutóbbi rögtön- gának Budapesten, a város hi- — jelszóval töprengeni kezdtek
itélő tárgyalás adta a legjobb vatalosan 3287 forintot ajánlott és rájöttek, hogy az önlvénvpéldát. Megbélyegezel tjei ' vol- fel, ezenkívül önkénles adomá- darab pompásan használható,
A KISOSz értekezletre hív- ügyv. elnöke a gyakorlati vitak a társadálómnak, noha mit nyokból is 1010 forint gyűlt mint egy sajtoló alkatrésze.
ta egybe a kamarai székhe- déki problémák megvitatása
össze.
A
felsorolt
példákból
visem lehettek szerencsétlen szárAz üzemben tömegben gyár- lyen levő KISOSz kerületeket, ulán zárszavában Komnenov
lágosan látjuk, hogy bőkezű volt tanak közvilágítási
mazásukról.
lámpához
arra,
a várqs, akkor ha az országért felfüggesztési alkatrészeket — hogy ismertesse az adott hely- Pál elnök rámutatott
Ezeket a gyermekeket gyűj- hozhatott
zetben a KISOSz célkitűzé- hogy a KISOSz helyes politiáldozatot.
A
szabadkalapacsolás
utján.
Az
öntvényt
tötték össze a
hajdühatliázi ságharc előtti időkben azonban
beillesztették a "sajtóiéba és seit és irányítást kapjon a vi- kát követett akkor, amikor a
yermekvúrosban, ahol nevelik
déki kiskereskedők
problé- munkáspártokra
támaszkos tanítják őket a hajlamaiknak
máiról.
dott, hiszen a kiskereskedőkmegfelelő mesterségre. Ezek a
fiuk már érzik, mint a GorkijKonmcnov Pál országgyű- nek semmi ellenérdekük nincs
telep lakói, h<0gy sajátmaguklési képviselő, a KISOSz or- a dolgozókéval. Ez azonban
mMinniM
i—OTMsaaaasa
nak d'olgoznak es vannak jogaik
szágos elnöke megnyitójában nem jelenti azt - mondta az
is kötelességeik mellett. * Itt
hangsúlyozta, hogy az á cél- országos elnök —, hogy bárMa
nagyszabású
frizuraés
fodrászbemutatót
azonban már nem olyan görönkívánszakszervezeii
csoportja juk, hogy a vidéki kiskeres- milyen pártpolitikát
gyös az ut, mint Makarenkóék- rendez a fodrásziparosok
kedelem kapja meg minden nánk űzni, a KISOSz pártonál volt. Hajduhatházán már
A fodrásznumkasok szegedi székházban délután 3 órai kez- vonalon (áruellátás, közteher- kon felüli szerv, amely mahetenként vágnak disznót, természetesen amit ők neveltek. szakszervezeti csoportja, amely dettel. A nyilvánosság előtt be- viselés) a támogatást, nem- gába akarja foglalni az öszTraktor szántja meg a földjü- eouig főleg a szakma tovább- mutatják a legutóbbi budapesti csak a vidéki kiskereskede- szes kiskereskedőket, liogy ezfodrá szver sen yen
ket és mindazokkal a kellékek- fejlesztése során működött ered- nem ze l k özi
lem érdekében, hanem a vikel rendelkeznek.
amelyeket ményesen, a centenáriumi év győztes modellekéi. A bemuta- déki dolgozók érdekében is. által egy még harcosabb szertónak
még
az
a
célja
is,
hogy
fényéhez
a
maga
módján
hozzávezetté váljék.
Makarenkónak hosszú fáradságos munkával kellett megszerez- járulni kíván. Az ünnepségek a fodrász- és kozmetikái ipar Bozóky László ügyv. elnök
a kiskereskedői
sorozatába helyi és nemzetközi vívmányaival ne csak a kivált- beszámolt
ni.
frizuratómulalókat tervez, az ságosokat, hanem a széles nép- egység érdekében végzett mun- Szerdán:
Olt is, mint itt, találkoztak a utóbbinál az összes szomszédos rétegekel is megismertessék,
rideg közönnyel, amely szánté államok szakmájának részvéte- ezért a csekély 1 iorintos tó- kálatokról, mig Szeged javaslatát Völgyi Vilmos terjesztetmajdnem
lehetetlenné
telte lével.
lépőjegyeket elsősorban az üze- te elő, amelyben kérle, hogy
munkájukat. De amint MakarenAz első helyi frizurabemula- mek .dolgozóinak és a kollégiu- a vidéki főosztály olyan lekónak sikerült beférkőzni a tót ma tartják a szakszervezeti moknak tartották fenn.
szovjet társadalom szeretetébe,
gyen, amelyet a vidéki kiskeUgy hisszük, ilt is el fog osztani
reskedelem nehéz
helyzete
a kétség és a ború az uj neA házfelügyelők
szakszervezeti
csoportja
megkíván. A megjelent vidévolés eredményed felől.
ki (Miskolc, Debrecen, Győr,
megállapította,
hogy reggel 5-fí óra között is
Annyi azonban
kétségtelen
Szombathely, Pécs) kiküldötkell kapupénzt
fizetni
már is, hogy sikerült megközetei és a KISÖSz központi veMotorversenyzők ügyeimébe!
líteni — éppen a legmostohább
A házfelügyelők szegedi szak- a reggel 5 ős G óra közötti zetősége általánosságban leg- A Szegedi Vasutas »Tisza? Mogyermekeink számára — a ju- szervezeti csoportja foglalkozott kapunyitlatásért nem hajlandók
felhívja a
goszláv nép vezérének szálló- a házfelügyelők részéről szám- fizetni. A házfelügyelők cso- teljesebben támogatták a ja- toros Sportegyesület
nogy március 7-én,
igévé vált mondását: a boldo- talanszor hangoztatott panasz- portja megállapítja, hogy a ka- vaslatot, egyes részletkérdé- versenyzőit,
vasárnap reggel 9 órakor 'gyülegabb gyermekkort.
szal, hogy az egyes házak lakói punyitás ideje a fennálló ren- sek módosítása után az érte- kezés a makói bemutató verdelkezések szerint reggel 6 óra kezlet ezt elfogadj.
senyre a Tisza Lajos-körut 79.
Budapest kedvence! és eddig az időpontig házmes- Dán Tivadar, a KISOSz szám alatti klubhelyiség előtt.
ternek jár a megállapított kam i n d e n este
j|
m
fiúi pupénz.
Figyelmezteti a szakszervezet
City
Jazz!
Záróra
reggel 5 órakor! a házfelügyelőket, hogy uj munkakönyvet kelt váltaniok. Március l-e óta csak uj munkakönyv vei rendelkezőket lehet e
szakon elhelyezni. Azokat a
munkaadókat és munkavállalóASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA
kat, akik munkakönyv
nélkül
vesznek fel alkalmazottat vagy
Vezényel: KLEMPCRER
niiftnaiinA
aSZENDRÉNYI GÉZA ÉS TÍRSfll
vállalnak állást, a törvény 600
SZEGED.TELEFON12I.
Jegyek a D é l i n a g y a r o r s z á g k i a d ó h i v a t a l á b a n k a p h a t ó k forintig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja.

Egy liicsif szervezettebb munkával 42 vagen szenet
takarítottak meg a gázgyári dolgozók
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Szakszervezeti
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Hét hold]

madonnája
Belvárosi Mozi;
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MEGHALT
A világ filmesei és mozilátogató közönsége nagy megdöbbenéssel fogadta Szergej Eizen
slein, a kiváló szovjet fiimren
dtező halálának hiret.
Eizenstein 1898-ban szüleiéit.
1915-ben beiratkozol! a Kultúrmérnöki Inlézetlie.
1918-ig
mérnöki és építészeti tanulmányokat végzett. Ekkor mutatkozott meg kitűnő rajzlehctsége,
amely arra késztelte, hogy szabad idejében festészettel foglalkozzék.
Elclélicn döntő fordulópontot
jelenlett az 1918—21-cs jiolgárnáborn. Ezekben az években a
Vörös Hadsereg kulturális és
művésze ti ügyeit intéző Politikai Hivatalban dolgozott. Plakátrajzolő lett, telefestette a
frontot járó agitációs vonatokat,majd a Vörös Hadsereg színházaiban működött, mint díszlettervező.' A színház teljesen lekötötte érdeklődését. A régi formákat elavultnak találta, fáradhatatlanul kísérletezett, liogy
ujat alkosson. Mlipt a Prolot'kultszinház rendezője, gyakorlatban
valósította meg a »látványos
montázs elméletét,
amelynek
az a cél ja, hogy »a közönség ne
csak nézze a darabot, hanem
vegyen is részt benntt* s a nézőbén olyan élményeket keltsen,
amilyeneket a rendező akar. Ezt
a célt Eizenstein pontosan kiszámított művészi Kombinációkkal, váratlan hatásokkal érte el.
A színház hamarosan szűknek
bizonyult Eizenstein merész tervei számára. 1924-lien, a Prololkult színészeinek közreműködésével megalkotta első filmjét, a sSztrájk«-ot, amely az
orosz forradalmi munkásmozgalomról szólt.
Eüől kezdve Eizenstein egész
alkotó erejével és művészi teho Is égével a film felé fordült.
1925-ben elkészítette a •Potemkin cirkáió«-t és egycsapásra
megszerezte a világhírt. Sikerült
bebizonyítania, hogy a film nem
•élő fényképészet*, sem
színpadi előadásokat
reprodukáló
eszköz, hanem önálló, a maga
törvényeit követő művészet.
Következő rendezései, az •Október' (1927), valamint »A régi és az uj* (1929), a szovjet
állam életének nagy korszakait:
az Októberi Forradalom pétervári eseményeit és a falu uj,
i
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Ma vasárnap utoljára I

Párbaj
az óceánon
(4. periszkóp"!
a IIIRADó.
és a

Hétfőn és kedden
Nagy nevetómüsorl

Latabár
Kálmán
legnagyobbsikerü
zata

bohó-

Pepita
kabát
magyar komikusok vígjátéka. — FőszereplőkLATAIiAR, MAKI.AUY,
PETII ES és KISS MANYI.
Egyidejűleg:

A villám
riporter
kmandök az alvilágban.
Főszereplő:
RICHÁRD TALMADGE.
Előadások: fél 4. télft,fél 8.
Pénztárnyitás délelőtt 11-től
12-íg, előadás előtt félórával.

EIZENSTEIN

s pori

szocialista berendezkedést tük- montázsai színié korlátlan kirözik.
fejezőkészségről
tanúskodnak.
1929-ben az Egyesült
Álla- Hogy csak egy példára emlékezmokba utazott, ott dolgozott zünk: »A regi és az uj* cimü
1932-ilg. Ebben az időben vett j müvében a némafilm eszközeirészt Thcodör Dreiser •Ameri- vel, egy zad'asá;; tejszürőgépciikai Iragédia" cimü regényének nek fényképezésével érzékelletmegfilmesítésében. Később Me- | na tudta a csobogó tej ritmusát.
xikóba ment s egy riportfilmet
Képes voll arra. hogv a dkáforgatott az ország életéről és ' mai feszültséget állandóan foszokásairól. Megismerte az ame- . kozza. Erre nemcsak a színészek
rikai rendezők slilusát és mun- j játékaival, hanem
meglepetéskamódszereit s uj lapasztalatok- szerű montázsaival is törekekal tért haza a Szovjetunióba. dő It. Megdöbbentő hatást ért cl
Két legutolsó nagy filmje, a például a nPotemkin cirkáló*
• Jégmezők lovagja* (1931) és a ébredő kőoroszlánjaiival, vagy a
• Rettenetes Iván* (1944) az •Jégmezők lovagja"-nak ióvasorosz történelem két kiemelkedő roliamával. Pályája kezdetén
egyéniségét eleveníti meg. Ezek- tagadta a színészi játékok szel>en a filmekben már nem csu- repét: később engedett ebből a
pán a történelemnek
cgv-egy felfogásából, de rendezői műkorszakát mulatja be, hanem a vészeiének leglényegesebb elecselekvő személyek drámai fej- me mindig a montázs maradt.
lődését is. Munkája
azonban
Úttörő inunkat végzett a filmnem szorítkozott egyedül a ren- elmélet terén is. Számos müvet
dezésre. 0 íüaga rajzolta a dísz- jrl a filmművészet problémáiról.
leteket és a kosztümök vázlatát, •Dickens, Griffith és mi* cimü
illusztrált forgatókönyve
való- könyve
a filmtörténet első
sával kész íiim volt.'
anyaggyüj lemén v c.
Eizensteint kétszer tüntették
Rendezésének sajátos jellege
nagy
már első filmjeiben megmutat- ki Sztálin-dijjal. Halála
kozott. Gondolatainak ábrázolá- veszlesége a világ filmművészesára szívesen alkalmazott nagy tének. Temetésén Bolsakov filmembertömegeket és holt tárgya- ügyi miniszter, Visnyosovszkij
kat. A dolgokat gyakran szim- iró és Alexa ndrov, a hirps renbólumoknak használta. Hibátlan dező bucsuzlatták.
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Március 7: Az asztali tenisz napja
Ma, vasárnap mindenütt az
országban népi
asztaliteniszversenyek inaulnax, amelyeket
ünnepelyes keretek között nyitnak meg. A magyar sport történelében a második eset, hogy

Több uj szakosztályt létesit
A SzAK újonnan megválasztott vezetősége az előlegezett lúzalomhoz hiven nagy lendülettel
fogott munkához. E munkában
az uj főtitkár, Koncz László jár
elől, akinek a legutóbbi vezetőségi ülésen tett .indítványára

Vasárnapi sportprogram

szövetkezetet,

Alig egy éve adták át a forgalomnak az újjáépített algyői
hidat és ma már újból átkelési
problémákkal küzd1 Algyő lakóssága. Komp kellene a községbe,
de még nincs — mondogatják
egymás között. Igaz, nincs meszsze a hid, de mégis csak kellene a komp.
Megkérdezünk egy-két tiszántúli gazdát, miért is kellene ánynvira a komp?
— Mi Utiakunk a faluban —
mondják — és földünk a tulsóoldaion van. Ha a hidon megyünk át, még három-négy kilóméiért kelt a lovaknak a sáros, földesuton húzni az igát.
Ha meglenne a Jcompunk1, kövesuton mehetnénk és nem fáradnának ki a lovak a ' munka elkezdése előtt. Segítünk azonban

a SzAK

most számos szakosztályt létesítenek a sport különböző ágaiban. Ezáitai megvalósítják a
vezetőség programként hangoztatott elgondolását é,s a tömegsport otthonává épilik ki a
SzAIÍ-ot.
i
Szakszervezet:'

székház:

dél-

után fél 4 órakor az ÉMOSz
Vasuias-sladTon: délután há- SzIT ökölvívó házi-versenye.
romnegyed 2-kor Tisza—OMTK
Ady Emire-tér: déleltőt fél
NB II. mérkőzés fél 4-kor
SzMTE—KMTE NB II. mérkő- órakor Móraváros—SzEAC edzőmérkőzés.
zés.
;
Klauzál ti'ninázum tornaterHunyariT-tér: délelőtt 10 órame: délután 3 órakor országos kor SzMTE
ifi— Somogyitelep
II. osztáiyu egyéni birkozóver- edzőmérkőzés.
seny.
, ,
A Postás kosárlabdázók SzéBelvárosé Moz" feleltí vívó- kesfehérvárott az ARAK ellen
terem: déiután 2 órai kezdettel küzdenek az NB-ért.
kerüieti női egyéni tőrvivó bajL'JpesI—Szeged 5:2 (3:1)
nokság.

• taisi""st.a-

amunkaversenvaz algyői gazdák legnagyobb gondja
Kompot,

a népi tömegek hatalmas versenyben vesznek részt. Amint
a sakkversenyt követte az asztalitenisz, ugy a többi sportágakban is hamarosan nagy népi
megmozdulások tanúi leszünk.

öntözőmüvet és malmot
nyerjék a versenyt

létesítenek,

hogy

magunkon, még ez évben kompot építünk.
Elhallgatnak valamit, — látjuk arcukon, s ezért másoka*
is megkérdezünx a komppal
kapcsolatban. Épp ott jön a
földművesszöve ikezet ügyvezetője, megkérdezzük őt.

a használhatót minél
felhasználjuk.

megelőbb

Gombhoz kabát

valamire használni. Igy csináltam meg a malmot. Nem láttam még, hogy csinálják, dlo
azért j ó lett. Csak kézzel kell
hajtani, nincs villany. — Dühösen néz a községen átmenő'póznák felé.
Egyszerű keresetiem szavakkai mondják el
mindennapi
gondjukat. A magyar parasztember szokásához híven, elhallgatják tetteiket, amint mondják,
nem akarnak hírnevet szerezni.
Nem hagyhatjuk
megemlítés
nélkül azonban, hogy
98 százalékban a földieket már
felszántották, s
nagyrészéi
már be 'is vetették.
Kgymásküzöttd gazdasági versenyük nem mindennapos a faluban. N,em beszélnek, ellenben
cselekedné.;.
Az iskola igazgatója még el-,
mondja, hogy helenkint mintegy
200—300-an is hallgatják a
téli estéket. Dolgozni és tanulni
a jelszavuk. Tanulni, hogy a
földtekén szakszerűen dolgozzanak, s dolgozni, h o © a télben
újra tanulhassanak.
Elköszönünk tőlük, s már Szeged felé
indulunk, mikör utánunk szói
valaki:
— Mondják meg a hidépitöknek, hogy mii is megtanultuk a
rohammunkát s most
rohammunkával termelünk néklik! több
és tehérebb kenyeret.

— m a o m K o h ö z ma om
De itt jön Dombi bácsi, a
falu ezermestere. Mi újság van
Dombi bácsi? — szögezzük neki
a kérdést.
— A kompot meg akarják
— Van újság, akad erre is
építeni azért is — mondja —, valami. Itt van a Rákosi-telepi
hogy a termelési versenyt meg- Bene Jancsi, mit mögnem csinyerjék a tiszántúli gazdák. A nálna még. Ez éviién már öncentenáriumi évben
ugyanis tözéses gazaiálkodást csinál.
60—70 uj és régi g,azda elhatá— Nono, Dombi bácsi, azért
rozta, hogy egymás közölt ver- maga sé hallgassa el a terveit
senyre kel: ki termei jobbat és — mondja a'szövetkezet vezetöbbet, milyen a házatája, mi- tője.
lyenek az állatai, ezek a ver— Majd rátérök arra később,
seny feltételei. — Ezért kell a nem megy ki az eszemből ez a
komp tebát a tiszántúli gazdák- Bene Jancsi. Többet akar kenak.
resni a főgyiin, mint én. Majd
mög lássuk, k i termet többel.
Székháza és 2 0 . 0 0 0 forint tökéje van
Igaz, hogy ón 'gyümölcsfaiskolává! foglalkozom", s félig-meda szövetkezetnek
dlig kertész vagyok, dé majd
— Megmondta a gazdák he-1 — Miből építették meg ajszök- möglássuk.
lvett, miért kell a komp, mond- házat a mult éviién?
V a l a k i a fülembe súgja, hogy
jon most valamit a szövetkezet-, _ A z I r m a . m a j o r i ) m o s t Rá- Dombi bácsi malmot épített.
l í
"'
kosi-lelepi,
hasznavehetetlen Megkérjük', mutassa .meg és
Uj földmüvesszövef1946-ban fillér nélkül ala- magtár anyagából. — Nem lett mondja el miért csinálta. Elkezetek alakú Asa
kultunk meg — válaszolja. Ide- v o l n a szi - lk ' ség m ó g a m a ( g tárra? mosolyodik bajsza alatt az öreg
A
földművelésügyi minisztés
beszélni
kezd:
gen heiyen 1947 januárjában
— Még 16-ban kint jártam riumban és a Magyar Országos
megnyitottuk botiunkat s ma — Hasznavehetetlen volt. Tetemintegy 20.000 torint készpén- je, padozata nem. volt, falai Irmában. Láttam ott egy nagy Szövetkezeti Központban ujabomladoztak, jobbnák láttuk, ha követ s gondoltam, föl lehet ban rengeteg Kérvény érkezik,
zünk van.
uj földmüvesszövelkezeteik engedélyezése tárgyában. A MOSzK
Közlése szernt azok a fötdmüvesszövelkezetéK, amelyek megRákóczi-utca 1. Alsóvárosi kuiturház
alakulás előtt állnáK, ilyen irányú kérelmekkel forduljanak a
megye s zék he 1 y ük ön
ta I á 1 h a t ó
földmüvesszövolkezeti szervezőhöz (volt FOK Kirendeltség vezető), aki ezt a kérvényt felszerelve továbbítja.

Rákóczi Firnszinház
Hétfő

Ez a villa eladó
Kabos, Gőzön, Bilicsi, Berki Lili, Csikós Rózsi
A régi

idők

legszebb

filmvígjátéka

E l ő a d á s o k K e z d e t e : f é l 4, f é l 6 é» f é l 8 ő r e k o r

Jön!

Mindenkit érhet szerencse!
Amerikai vígjáték

Jön!

A szerződéses termelők
termelési előlege
Szerződéses termesztés esetén
kat. hoidankiüit az alábbi hitelösszegek folyósítását Jehet klérhi:
1. A MOSzK, Mauthner Rt.
és a Magtermcszlő Magyar Gazdák Szövetkezete a Magtermelő
Rt-ndl bemutatott érvényes szerződéseik után fajta és étkezési
borsóra 100. fajtababra 150,
étkezési babra 75, takarmányrépamagra
350. konyhakerti
magra 110, napraforgómagra 15,
mákra 10 fórintot.
2. Egyéb termeltetők részére;
íajta és étkezési borsóra 58,
fajtababra 37, takarmányrépamagra 350 forint hitelt folyó-

sítanak.

i

Vasárnap, 1948 március 7.
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szólnak — lessék egy hónap
múlva jönni, hátha addig megtanulunk panaszkodni is.

Jóskából honvécí lesz
A.

D C M O K R 4 C 1 A

5

K A T O N A J A

11 rendes bíróságok is
szigorúan ítélkezzenek
a feketézők felett
És
hiéri
Amig a munkásbiróság nz
eléje került ügyeikben nap,
Természetesen megszűnt
a
mint nap hozott példás Ítélemegkülönböztető jelzés is. Moteivel igyekszik renaet teremsonyi Miklós kereskedelmit végteni a gazdasági életben a
zett, de eszébe se jut a karpafeketézők, árdrágítók, szaboszomány. — A honvédség
a
tál ók között, addig az Ítélkenép hadserege és mi valamenyzés szakszervei olyan ügyeknyien azt akarjuk szolgáin!) s ha
ben, amelyeket a törvény kivalakinek több a tudása, többet
von a munkásbiróság hatásés jobban kelt szolgálni.
köre alól, erélytelenül, puhán
• Altáshalinozökat® is találunk
lépnek fel.
az újoncok között — ahogy ők
Elég Gárgy-in Irma eseténevezték ei magukat. A honvédre utalni, amikor a három fozenekar tagjai — rangjelzéssel
-rinlos kenyeret árusító iparos— éppen ugy dolgoznak, mint
nak kijáró ostort egvenesen
a többiek. — Mint katonák is
a visszaélést felderítő munmeg akarjuk állni a helyünket,
kás hátán csattantották el.
nemcsak a zenekarban — mondPásztor János Béla szappanják.
drágítást ügyére, amikor
a
produkált bizonyítékok és terSorakozót fuj a kürtös. Ahogy
helő tanuk ellenére felmentő
elvonulnak, nótára gyújtanak,
ítéletet hozlak. Süli György
jókedvből és nem parancsszóra,
szűcsmester ügyére, akit a
az ablakók nem repednék meg,
gazdasági rendőrség közelláa világ mégse dől össze, ellentás érdekeit
veszélyeztető
ben a járókelők büszkén szembűncselekményért vett őrizetlélgetik és magukénak vallják
ik! és akit szabadlábra heaz uj, demokratikus hadsereget.
lyeztek a+tor, ..amikor párhuzamosan váltóhamisításért is
folyik eljárás ellene.
DUGASZ
E röptében kiragadott eseJ*hb Tápíl ntc« » t p e l
Ijc7tít
1 1
tekkel kapcsolatban is felveJnot: Kirolvi u. S. i C 3 ' l
tődik az a kívánság, hogy a
törvénykezés
szakközege),
As Alföld legnagyobb tábla
hivatásos bírái figyeljenek fel
&TOA- és
*
néha a »laikus®, a munkásdés, Urafftféad váhalats
biróság állásfoglalására és
ítélkezésére.
Ok is erélyesebben lépjenek fel a gazaasági éiet vámszedői ellen!
úiéroy-oto* 1 T a M o a i ft—

Régen
— Ugy szóljon, hogy az ablakok megrepedjenek — utasította holtfáradt századunkat a
bevonulás után luingosabb nótázásra a »zászlós ur«. S mi,
szegény újoncok, a napi 42 kilométeres ul után apait-anyait
beleadtunk, aminek viszont az
őrmester ur nem örült, mert
a Rulikovsztcy-uton mindén ablak becsukódott s az a néhány
fehérnép is behúzódott a kanii
alá, aki véletlenül
utunkba
akadt.
Bezzeg a mostani újoncok!
Mit tudják ŐK, mi az a gólyajárás, mikor hólyagos lábfejjel
iit perc aiact kell a folyosóra
kihajított motyót
összeszedni,
hogy a sivár ujonclanya' valami
lakályosságot is mulasson. S
mindezt az őrmester ur szórakoztatására. Az se volt valami
utolsó szórakozás, mikor egy
ieijes álló napig észre se vettek,
koszt nélkül éheztünk s másnap 10 percen át jobbról-balrói köpeny, nadrág, zubbony és
vagy 25 féle szajzuhataggal "leptek meg, amikről még máiig se
tudni, mi célt szolgáltak. Nem
beszélve a könyökig erő zubbonyról és órmótlan bakancsról.
Ezzel szemben ma a Dózsa
György laktanya harmadik századbeli újoncairól már az első
nap gondoskod Laa. Felszerelésüket se a fejükhöz vagdósták,
mint a mi időnkben. S ha az
öltözet nem állt testhez, addig
cserélgették, mig jót nem találtak. 24 óra alatt felszerelték a
századét.

runfcat, lábunkat s a század1 ne-j Látta hasznát. Most első nap
gyedrésze hordágyon
került
j megalakult, ahogy az újoncok
vissza a laktanyába. Itt azért
~~A~í beértek. Ok döntik el közösen,
tornásznak, hogy felüdüljenek. mi legyen az ebéd. Nincs rossz
Nyolckor már kivonulnak a gusztusuk, leves, jó zsiros sergyakorlótérre és délig gyako- téspörkölt rizzsel várta a kirolják a harcászati tudományo- vonulókat.
kat. Amág gyakorlatoztak, végigjártuk a laktanyát s megelége- Mily
szellemben
detten szemléltük, hogy a szoKint
a
gyakorlótéren
frissen,
barend most is létezik. Olyan
glédában álltak a pokrócok, jókedvűen mozogtak az újonmintha odaöntötték volna, -pe- cok. Már nótázni is tudnak. Hádig az ügyeletes mégcsak gó- rom szakasz versenyzett kintlyát sem járatna a szobában létünk alatt, de nehezen tudnánk a győztest megjelölni.
egy kis szabálytalanságért.
— Az az elv megdőlt — vilá- Mind fiatai, mind' egészséges,
gosit fel Zalavári századós — legtöbben — 66 százalék — földhogyha egy honvéd tudatosan, műves, van köztük kisiparos,
vagy rosszindulat nélkül vét va- gyárimunkás, egyetemi hallgató
lamit. azért az egész közösséget is, sőt még partizán is.
— Teljesen azonos az itteni
meg kell büntetni. Nálunk nem
kiképzés a partizánokéval —
szokott gólya járni.
,
vallja Kubatovics Ferenc, aki a
Mthent j Bácskából került hozzánk. NeNem jelentenek már alázatos hezen töri a magyart, dó a bajtisztelettel semmit. Katonás rö- társiasság ezt is legyőzi.
A demokratikus, haladó szelvidséggel szólnak a bajtársakhoz lefelé és felfelé egyaránt. lemet a rendszeresített nevelőMegszűnt a külön tiszti és le- óra biztosítja.
génységi kantin is. Egymás melZsoldos Ferenc gyári munlett ponarazgat az őrvezető baj- kás volt, dó annyi jót" hallott az
társ az ezredés bajtárssal, sőt uj hadseregről, hogy önként jeaz előbb érkezőé még akkor is lentkezett katonának. Tóth Istaz elsőbbség, ha rangban messze ván földműves a kosztot dicséri.
alulmaradt.
Panaszt is szeretnénk már halKözétkezési bizottság ugyan a lani, biztatgatjuk,
beszéljenek
múltban is volt, dó senki se őszintén. Erre többen közbe

Most
Zalavári József százados a
századparancsnok, aki kijárta a
partizánok kemény iskoláját s
ami jót onnan hozott, azt mind
itt hasznosítja.
— A mi kiképzésünk sajátossága, hogy nem külsőségeikre
fektetjük a súlyt, mert nem ez
jelenti a katonaság belső erkölcsi értékét. Az elérendő cél:
a politikai öntudattal rendelkező
gondolkozni tudó és ezek szellemében a parancsot végrehajtani tudó honvédképzós. Eszményképünk az önálló feladatok
végre hajtását, fizikai fáradtságot,
megpróbáltatásokat mindig tűrő
par lizánharcos.
Ebben a szellemben folyik az
újoncok kiképzése is. A szabványos katonai kiképzés mellett
box'olnak, birkóznak és lehetőleg
minden olyan sportággal foglalkoznak, aini fokozza a küzdőszellemet.

A szegedi Móricz Zsigmond
Népi Kollégium felvétett jtályázatot
hirdet.
Jelentkezzenek
mindazok a paraszt-, inunkásvngy értelmiségi származású, jeles és ió előmenetelő lányok és
fiuk, aki tanulmányaikat a szegett! egyelem, nevelőképző fő' iskola első vagy második évfo4 1
a^bSSSftesz-erí£ h f ™ ^
V «
^ í a l t S r ü b b Í S S S & l a t o t lyamán, dolgozó főiskolán vagy
o m t e í i e n f ^ a v í r e á i Hz o h , á r °™ ™ t e r ruhaanyagot szo Igáltatott Iüsfaludy-Strobl í dolgozó középiskolában szándéembereken a csavargasi iaz Mosl vájjon ciposzovetkezetet /^táriond előadása ahol al g koznak folytatni. 5—30 forintig
Végre legalább ebben a kihalt alakítanak ennek az egy pár- S o
emlSr jelent meg P<ú i terjedő havi tagdíj fejében al
mu kis városunkban is lesz va- n a k hordására? Nem sokkal d i f * h a Szeged képzőművészei kollégisták teljes ellátásban rélann forgalom — az utcákon, jobban jártak a népi kollé- S rajztanárai elmenlek vol- j seesülneik, azonkívül a kotléoo
i gtista lányok sem, akikről azt n a > m a r akkor nagyobb szám- | gium gondoskodik arról, hogy
módon kiegészíthesAz elmúlt- hetekben azon- hitték, hogy igen »nagy lá- b a n lettek volna együtt.iÁszé- megfelelő
sék és elmélyíthessék tanulmában annál nagyobb köd volt bon® élnek, mert 42-es cipő- g ^ j képzőművészek ennyire nyaikat. Tanulókörök,
nyelvmég esténként, különösen az ket osztogattak számukra.
kiválóak lennének már, hogy őrök. szemináriumok, külföldi
országutakon, ahol egy ismert
oo
! nincs szükségük más vélcmé- tanulmányutak. A felvételhez a
szjegedi edénykereskedő igveOsztatlan örömet kellett Fe-! nyét és nézeteit is meghall- következő iratok szükségeseik:
1. kérvény, 2. életrajz, 3. az
kezett Pest felé fiával együtt hérvári ezredes
tábornoki gatnli?
utolsó
iskolai bizonyítvány, 4.
teherautóján Az egyik ilyen előléptetése. A bir hallatára.
OO
bizonyítvány, 5. szüle,ut
, t
n l l - r > l M i r, í r n i
rtlirni-1
A f » Vr<-\ I I
_
...
.
.
. . I
alkalmával
olyan
erősvo't
másnap
nagy széllel
robogott;
fj u - és leánykercskedel- vagyoni
a köd, hogy a kereskedőnek be, a kedvenc klubba egyik m i közösen rendezte cente- tési anyakönyvi kivonat.
A kérvényeiket a kollégium
le.kellett szállni az autóról tiszltársa a következő szavak- n á r i u m i kiállítását® — olvasigazgatóságához, Szeged', Vásárés néhány lépéssel előtte men- kal:
hattuk egyik szegedi napilap- helyi-sugárut 2., március 10-ig
ni. hogy megvilágítsa az utat.
— Tábornokok lettünk, tá- társunkban. Nem is tudtuk, adják be [a pályázni szándékoMögötte a fia vezette addig a bornokok lettünk...
hogy újból életrekeltették — zók. A felvételi vizsga időpontja
kocsit lépésben. Nem volt épHát már aki!
és
éppen Szegeden — a leány- ugyanakkor van.
pen a legkellemesebb a psipős
o
o
kereskedelmet.
Már érdeklődidőben ballagni, ugy hogv már
tek
js
nálunk,
hogy
kérdezzük gőzellátási
Szegeden egyébként is ugyörült a kereskedőnk, amikor
közleményei.
nyílt az autó ajtajú,'hogy vég-, látszik »mindenki lépik egyet®. meg hírlapíró kollégánkat, hol
Sertésforgalom szabályozása.
re leváltja majd a fia erről Ortutay minisztert ugyanis a lehet esetleg közelebbit is
a kellemetlen posztról. Anná 1 menza mediea avatásán .egy megtudná. Elvégre itt a ta- 10ü kg-on aluli sulyu adás-vétele és egyik községből a mánagyobb volt a meglepetése, orvostanhallgató kislány mi- vasz!
sikba való' szállítása szabad.
amfkor hallja:
niszterelnök urnák szólította,
OO
11)1) kg-on felüli sertést csuk
— Apám, nem tudna egv ki- most meg a szovjei héten DarIgen itt a tavasz és mire sertésvásárlási engedély vagy
vas miniszter kapta meg ezt ennek a sok kis apróságnak sertésvágási utalvány alapjául
csit gyorsabban menni?
a titulust — még pedig a fő- végére értem, vidáman tüz! be szabad vásárolni, i flctőleg eloo
ispántól. Kíváncsiak vagyunk
adni. Ilyen sertések szállításáEz az előbbi gset a »csa- mi lesz, ha valóban a minisz- a nap az ablakon. Nem is fe- hoz még a községi elöljáróság
jezhetem
be
másképp,
csak
ládban marad®, de mit szól- terelnök jön Szegedre?
vagy a közellátási hivatal szálJózsef Attila verssorával:
junk ahhoz, hogy egy munlítási igazolványa is szüksé.gcs.
oo
kásszociális intézmény szege•Tavasz van, gyönyörül Jót Sertésvásárlási engedélyt csak
áitlalkcrcsked'ő kaphat a KülbártAz elmúlt hét legnagyobb
di alkalmazottai mind felrikkant az ég!
ajánlották fizetésük egyrészét szogiedi eseményei közé tar- Mit beszélsz? Korai? Nem volt tól. Ilyen sertést Szegeden közfogyasztásra csak vágási utala görög szabadsági/arcosok- toztak a szovjet ünnepi hét
itt sose tél!
vány- alapján szabad levágni.
nak, de egVik közel 1100 forint rendezései. Bőséges tapasztaKözfogyasztásra kerülő sertésfi ze léssel rendelkező alka'ma- latokkal is szolgált ez szá- Pattansd ki a szived, elő a kényszervágáshoz a közellátási
rügyekkel
—
ismét
zott nem volt hajlandó 6 fo- munkra. Igy például
ügyosztály állatorvosi
igazolrintot adni, azzal az'indokkal, megmutatkozott honnan vár- a m i tüdőnkből száll ki a'ta- vány alapján engedélyt adhat.
vaszi
szél!«
hatjuk
kulturánk
felfrissüléhogy mi köze is van neki a
Hasított félsertés,
sertéshús,
(lasszó) zsir, szalonna ós háj csak szálsét. »Az orosz kérdés® kiváló
görögökhöz.
lítási igazolvánnyal szállítható
egyik községből a másikba,. 2 kg.
A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r t és a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t szegedi szervezetei zsir, vagy 3 kg. szalonna, továbbá 3 kg. sertéshús és 5 kg.
március 7-én, vasárnap délután 3 érakor a BIKP Kálv n-téri szé há áfcan tartósított sertéshús- saját háztartási szükséglet céljára kézipoggyászként vagv postán szállítási engedély nélkül szállítható.)
Polgármester.
tartanak.
Előadok: B L Ö V I B É L A (MKP),
S I M O N
B É L A
(SzDP

Hogyan
Téli időszámítás szerint hatkor szólal meg az ébresztő. Utána 20 perces könnyű reggeli
torna következik. Nem ugy, mint
nálunk, alioi 20 percen "át rohampályán ficamitottuk ki ka-

K o r z ó - M o z I
Teletoa: 624.
Ma vasárnap utoljára adjuk a csupa száv, csupa
meglepetés filmjét!

Paris

gyermekei

Hétfőtől kezdve
magyarfilm!
dzsungelfxlm!
műsorban!
Hunyadi Sándor
pazar
vígjátéka.
PERÍÜRt. ZITA,
RÁDAY IMRE, KAROS,
GóZON és MALY GERö-vel.

Lovagias iigy

Azonsivül • A borzalmak
és izgaimak
d'zsungelfiimje

Fenevadak

szloete

Előadások: 3, tél 6 és 8-kor.

Nem akarunk ezen a helyen mjnden alkalommal az
időről beszélni, de el kel1
mondanunk, hogy a tavasznak
mostmár egy csalhatatlan, biztos jelét tapasztaltuk az elmúlt heten Szegeden: Minden
emberr — náthás, sőt jómagunk is »dáthás«-t mondunk
néhány napja. A langyos tavaszi szel azonban rövidesen

Körösi

Gex»

| előadásai például a dolgozók

e ' s z i n h á z a keretében telt ház
előtt zajlott le, a díszelőadás
elegáns közönsége viszont aligHa már itt tartunk, beszél- alig töltötte meg a széksorojünk egy másik évtizedes szo- kat. Ez egyúttal viszont azt
ciális intézmény szegedi cso- is mutatja, hogy a dolgozok
portiáról is, amely cipőt és éhesek a magasabb muvészelruhaanyagot
osztott.
Az re, csak olcsóért jot kell adni.
UFOSz 15 ezer szegedi ésszéoo
godkörnyékS tagja összesen
előbbihez hasonló
de
Kr
cJ

il

kV

a hadigondozottak részére

Ö C S k

Fe vétel a szegedi
Oericz Zsigmond
ntpi kollégiumba
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Olcsón e*s«Mi ras&roihttt én t*
stítrethef felelősség metlati
Dlótd pailtumeotl
Polituros atófahálószoba 3000
Politúros diófa kombinált 3000
Fényezett háló
2200
FFényezett komoinált
2800
Konyhaberendezés
1150

H 9 K U S l i úiifoszfolns
olvasi), teraeszi)
a o e l m agy a b o r s z a g o t

H ú s v é t r a
cukorrát, csokoládét legelőnyösebben

K o v á c s n á l
Szeged', Tisza L.-Jkörut 48.
TePnlse meg lóra kálómul.

D o ' g a z ó h

er>«xet(

Hire*

A Szállítómunkások Szakszervezete máraius 7-én, vasárnap
délelőtt 9 órakor taggyűlést tart
a szakszervezeti székházban.
A Zenészek Szakszervezete
március 9-én, kedden délután
4 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A Vasmunkások Szakszervezete március 8-án, hétfőn délután 5 órakor vezetőségi ülést
tart a szakszervezeti székházban.
A Munkaközvetítő
Hivatal
(Marx-tér 11) értesíti a munkanélkülieket, hogy a bélyegzés
sorrendje megváltozott. Hétfőn
férfiak és nők A-lól K-ig bezárólag bélyegeztetnek, kedden
M-től végig. Csütörtökön férfiak
és nők A-lól K-ig bezárólag bélyegeztetnek, póntelken M-től végigFrziirabeniulaló. A Fod'rász-

S z í n j ó z a n a k

műsora:

TTanV keringő. D. II. 13.
Március 8-án este 7 órakor:
Pénteken, márc. 12., este 7jkor: Mnaarász. L). 1. 14.
Szombaton, 13-án este 7 órakor: Igaz] Márcns. (Dolg. Szinh.)
Vasárnap, 14-én esto 7 órakor: Igaz] Március. (Dolg. Szinh.)
Héttőn, 15-én este 7 órakor: Bánik bán. Opera. (Dolg. Sz.)
A jegyigénylőkel kérjük, hogy 13-r;\ 14-re és 15-re jegyeiket
azonnai váltsák ki. Jegyeket léire nem leszünk.
]»dreé tai-toi tök, vérietek mllhatók n Délmagyarország kiadóhtvataláhan

A Szegedi A lami Nemzeti Szinház he'i műsora:
Vasárnap, márc. 7., délután 3:
Vasárnap, márc. 7., este 7-kor:
Hétfőn, 8-án este 7 órakor:.
Kedden, 9-én esle 7 órakor:
Szerdán, 10-én:
Csütörtökön, 11-én este 7-kor:
Pénleken, 12-én este 7 órakor:
Szombaton, 13-án este 7 órakor:
Vasárnap, 14-én esle 7 órakor:
Hétfőn, 15-én este 7 órakor:

A három testőr. Bérletszünet.
Tosra. Giuseppe Tártáéi vendéftfelléplcvel. Bérletszünet.
T.tanic keringő. (D. II. 13.)
Madarász. (M. I. 14.)
Nincs előadás.
T.tanic kerngö. (Munk. előad'.)
Madarász. (D. I. 14.)
•Igaz. Márciusit. (Ünn. előad))
•Igaz. Március«. (Ünn. előad1.)
Bánk bán. Opera. (Dolg. Sz.)

*

Vasárnap, 1948 március 7.

búsképű lovagot megteremtette.
munkások
Szakszervezetének
R á d i ó
20.00: /Zeneország nem volt,
szegedi csoportja vasárnap délhanem jazz«. 20.30:
Könyvután 3 órai kezdettel a szakszemle. 21.15: Tánczene. 22.15
szervezeti székházban (KálváriaÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: A házi-együttes játszik.
utca 10) női, férfifrizura- és
kozmetikai bemutatót rendez,
BUDAPEST I. 0.30: Falura
:. i f
Belépőjegy 1 torint. A tiszta dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00
Hétfő, március 8.
jövedelmet a görög szabadság- Hirek, műsorismertetés. 7.20
BUDAPEST I. 7.25: Reggeli
harcosok javára ajánló trák lel. Az áttelepítési konttánybiztüssá| Zene.
8.00: Háztartási tanácsközleményei.
10.00:
Hírek.
12
A Szakszervezet' Iskolát Végadó. 8.15: Heti zenés kalenzcltek Szövetsége (IVSz) vasár- Harangszó, hirek. 14.00: Hirek dárium. 9.00: Zenekari müvek.
nap délulán (máre'us 7-én) 5 15.15. Rádíóiskola. 15.55: Mü 12 15: A házi-együttes játszik.
óra' kezdette! ismerkedési' tea- sorlsmertetés. 17.00: Hirek. 80 13.00: Fátum a műteremben.
délután! rendez tagja/ részérc. Hirek sporthírek. 21.50: Hírei 13.15- KaiandOzások a zeneyörA teadélután zártkörű, az IVSz- és krónika orosz nyelven. 22.00 ténelben. 14.10: Martos-Abonyi
Hirek, mit hallunk holnap? 0.1C Arany: Munkácsy francia tanítlagok megjelenése kötelező.
i»n i|-«iw—i iii trm igya—b—«!—e»»3iwtHirek és krónika angolul. — ványa: Iván Blanchet. 14.13:
0.20: Ilirek és krónika fraű /Könnyű dallamok*. — 16.00:
BUDAPEST II. 18.00: Hirek Brahms: Kettős versenymű. —
Hivatalos
Közlemények
10.30: A szenvedélyes Csajkov21.00- Hirek.
szkij. 17.10: A Hadifogoly HirHIRDETMÉNY. A kftZle'ked'ésVasárnap, március 7.
adó rádióközicményei. 17.15: A
ügyi miniszter ur 1948. évi
BUDAPEST I. 7.00: Reggeli Vöröskereszt közleményei, 17.30
438/1.—2. sz. rendeletével a zene. 8.00: Hirek, műsorismer- »Ma száz éve*. 18.00: Szív külSzcgedii Gazdasági Vasút kérel- tetés. 8.20: Részletek
Verdi:
szivesen. 18.30: /A
mére a Várostanya— Petróezi-is- Trubadur-jából. 8.30: Mendélls- di szívnek
papagáj*. 19.15: Smelana:
koia közötti vasútvonal meghosz- shon: orgonamuzsika. 9.00: Ka- zöla
19.30: Falurádió. 19.45
szabbitásának bejárását rendelte tolikus vallásos félóra. 9.30: Tábor.
Falurádió. 20.30: Magyar imiel, ennek időpontját március Evangélikus vallásos félóra. — psi/lcaj.
21.30: Helyszíni közve12. napjának 10 órájára, ösz- 10.00: Unitárius istentisztelet a tités. 22.55:
AH ndifogoly Hirszejöveleli helyül Városlanya- Kohárl-uteai templomból. 11.00:
rádióközleményei.
23.00:
.állomásl tűzte ki. A vonalmég- A Rádiózenckar játszik. 12.15: adó
hosszabbitási lervek ós műszaki Anyák őt perce. 12.20: Népdal- Hanglemezek.
BUDAPEST II. 17.00: Ötórai
lervek az elnöki ügyosztályban, kórusok. 12.40: /Ma száz éve*.
városháza 1. cm. 8. sz. alatt 13,10: Tabányi Mihály Pinoc- lea. 18.05: Női szemmel. 18.35
a hivatalos órák alalt megte'kint- chio jazzegyültese. 13.50: Ze- Félóra jazz. 19.05: Müvészlehetők. A közigazgatási bejárásra nei hiradó. 14.10: Hanglemezek. meztík, 19.20: Búval bélelt boórdekellekct meghívom. Dénes 15.00: Nagy elbeszélők. 15.20: londok. 20.00: Közellátási neLeó polgármesler.
Warga Livia énekel, zongorán gyedóra. 20.15: Lucienne BoHIRDETMÉNY. Közhírré te- Idséri Hajdú István. 15.45: Va- yer énekel. 20.30: A Rádió szaszem, hogy a földművelésügyi sárnapi krónika. 16.00: Magyar badegyeteme. 21.15: Mi történt
miniszter ur idevonatkozó ren- nóták. 17.10: Magvar Parnasz- a világgazdaságban? 21.30: Zedelete értelmében a méhekre szus. 18.00: Falurádió. 18.40: nekari muzsika. 22.30: Tancz.
veszélyes, jelenleg forgalomban A Falu Rádiószinháza: /Csikós*.
levő arzén, illetve kontakt mé- 20.15: Totóeredmények. 20.30: KÉNPOR, UJ-NOYtENDRA,
reggel a gyümölcsfák permete- Vidám zenés hétvége. 21.00: NEODENDHIN, SIIELL-DOKzése a virágzás idején tilos. A A Irádió hangja. 21.10: Sport- MANT-YV AS1I, NEOPóL
tilalom ellen vélők kihágási el- eredmények. 21.20: Zongora. —
összes tavaszi növényvéjárás aiá vonatnak. Dr. Toldii 21.40: Rádióankét. 22.30: Vadelmi szeres
sk., t. tanácsnok.
sárnap este Pesten. 23.10: ZeA »Csen*ele" Első Vadásztár- nekari muzsika.
p é l i - s ó
saság mérgezési engedélye* és
BUDAPEST II. 10.00—13.00:
a /Tavaszi mütrűgyaakci* lárgyakra voiialkozó részletes hir- Vasárnapi muzsika. 17.00: Ötdetmények megtekinthetők a ha- órai tea. 17.45: Hangképe'k a
Bajcsy-Z^lmszkv-u. 22.
tósági hirdetőtáblán, Bérház II. vasárnap sportjáról. 18.05: Népszerű dallamok. 19.30: Akli a
emelet.
(Volt Feketesas-utca.)
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A p r ó h i r d e t é s e k
ZŰNDAPP 250 kbc. motorkerék- EGY jókarban lévő mély drap JÓKARBAN févő fehér mély,
Kfll8 hTé j é k
^
pár prima állapotban eladó. — gyermekkocsi eladó. Újszeged', i steppelt gyermekkocsi eladó. —
j Csala, Zerge-ulca 5.
ÉRTESÍTEM igen tisztelt vevőiZsil-utca 6., temető mellett.
BENTLAKÓ főzőmindenes, aki Francia-utca 13a.
jól főz, felvétetik. Tisza Lajos- HÁROM szoba, előszoba, kony- 34-1-os Teiefunkcn rádió, kifo- ! JÓKARBAN levő 250-es Pueh- met, hogy bőröndös és sportkörut 10.
ha, üvegezett verandás családi gástalan állapotban,
üzemké- molorkcrékpár eladó. Katona áruszaküzletemct Kigyó-utca 4.
szám alá helyeztem. Fejszés bőELMENNÉK réjárónőnek, a fő- ház 52() •-öles gyümölcsössel jies. eladó. Megtekinthető^. csak műszaki vállalat, Feketesas-u.
zést is vállalom. Cim a kiadó- Algvőn, Vásárhelyi-u. 22., szám vasárnap. Petőfi Sándor-sugár- ELADÓ harminc 7—8 hónapos röndös.
ban.
alatt szabadkézből
eladó. Ko- ul 66., Balogh.
i süidö. Liszt-utca 25.
HÁZASSÁGOT diszkréten, ere®
vács. Szeged1, Francia-utca 13a. |TJ heggfesztőkésziülékék1, tűzhe- ELADÓ kéttonnás teherautó egy- ményesen közvetít. Bővebbéi
A
d
á
s
v
é
t
e
l
GYÖNYÖRÉ ezüstróka és külyek, vasablakok, festő spricce- tonnás pótkocsival.
w
Hegedűs válaszbélyeg ellenében Fortuni
lönböző regények alkalmi áron lőgóp és középtermeLre sötétkék Üvegház, Kossuth Lajos-sugárut Kölcsey-utca 10.
ORVOSI műszer szekrények el- eladók.
7., em.
férfiruha eladó. Rétfalvi, Briisz- 9. szám.
KÖZREMŰKÖDŐ társnőt, megadók. Berzsenyi-utca, festőmű- VITRIN, Apponyi-utca
ebédlőkredfenc, asztal, szeli-korút 20.
ELADÓ 2 négyéves ló. RösZkei- bízhatót, keresek kisebb tőkéhely.
fehérszekrény, speizberendtezés, MAGÁNHÁZAI vennék nagykör- ulca 18., Alsóváros.
vel élelmiszer-,
baromfiüzle1'KÍMA áflapolban levő félton- gáztűzhely, jutányosán eladók. úton belül vagy főútvonalai;
ELADÓK halálozás követ'kezló- temhez. Gaál, Madách-u. 7.
nás leherautó, egy A-Ford mp- Altila-utca 9., rőfösüzlet.
mentén, 3—4 szobást, lehetőleg ben olcsó áron bútorok és ké- EGY hóid föld bérbeadó Gyátor eladó. Cenlrál garage, Bocs- ASZTALOK, szekrények, kre-modérn
legyen. /Jókarban/ je- pek Érdeklődni hétköznapokon ián. Érdeklődni Terhes Islvánkay-u tea.
dencek olcsón eladók. Margit- ligére.
10 és 12 óra közöLt. Teleki-utca nénál.
,
HIS-MAISTERS gyártmányú ze- utca 10.. földszint 10.
SPORT- és mély gyermekikocsi
neszekrény eiadő. Szent Miklós- GYÖNYÖRÉ ekrü csipkfestórok, golyóscsapágyas eladó. Francia- 1:, földszint
13 évtes fiút, 11 és 9 éves leELADÓ 1 drb 4+2 Grétci rádió, ányt örök beadnám jobb helyre.
ul ca 10.. Kövi.
angol posztó borsózöM' átme- utca 9.
FODBASZBEIIEN DE/ÉS gépek- neti uj női kabát és egy 12 ELADÓ egy beiső-külső üzlet- 1 drb. 1.6 lóerős, 1 fázisú vil- Cim a kiadóban.
kel, takarmányrépa, egy cim- személyes étkészlet, porcellán, ajtó vasaiva, uj szekrény. Gyár- lanymotor, 1 drt). 0.5 lóerős, 3 EGY hold föld kiadó feléből
fázisú villanymotor, 1 100-as paprikának, őszei
balom eladó. Közvetítőt díjazok. elaoó. Att.ila-utoa 3., I. jobb. telep-utca 4.
trágyázva,
Itóbiárlbasa-ulca 23.
GYŰMÖLCSSZALLITó laposko- ELADÓ 5 méteres festett lép- Sachs motorkerékpár. Kiskundo- szántva. Tud'.: Mátyás-tér 12.
SZAItAZ magyar tűzifa, akác, csi, elsőosztályu gyártmány, 10 cső korláttal.
Padlásfeljárnak rozsma, Petőfi Sánd'or-u. 5.
bükk. cser, tölgy é.s a'k'ácoszlop mázsa teherbírással, kerékfék- nagyon alkalmas. Lővinger, Pol- 25 kg tiszta film eladó. Vár-u. 4. DR. BERTALAN József mér
Masánszky.
nökii cyánozó-iroda Maros-utca
' kapható házhoz szállítva hasá- kel olcsón eladó. Biténé, Kele- gár-utca 20.
15. Jutányosán, garanciával válbosan 25.10, tuskózott 29.96. men-utca 8.
HUSY'ÉTI
palackozáshoz
-paraT aká•
lal.
Juhász fatelep, Vadász-utca 7.
s
c
ELADÓK: szekrények,
tükör, fadugók minden nagyságban, díTelefon 137.
ágy. éjjeliszekrény, női kabát, szes likőr- és borcimkék, ónku- KÉTSZOBÁS, összkomfortos Ja- ÖTVENEZER ingatom óvadékkal
VILLA.NYKEZSÓT, állólámpát, cipők, ágynemű. Madónna-kép. pakok olcsón eladók. 5 literes kásom elcserélném
egyszoba- társulok, vagy bármilyen állást
szerelést, javítást Barálh József Dugonics-tér 11., "III. 17.
hengerszürőkészülék, stb. el- konyha, speizos lákásra. /Ta- vállalok. Cim a kiadóban.
4-7 éves nö vagyok, férjhezmenszaküzletben, Vidra-utca 6. sz.JÓKARBAN lévő átmeneti kalxít adó! Lővinger, Polgir-u. 20.
vaszi csere*.
értő EGY szoba-konyhás lakást ke- nék hozzámiilü férfihez, szép
RÁDIÓK és villanyszerelések 13—14 éves fiúnak eiadó. Ta- GAZDASÁGI munkához
férfi mintfenest felveszek. Szaty- resek sürgősen. A költségeket lakásom van. /Unom a mamégis legolcsóbban Szenimáry- kács szabónál, Horváth M.-u.
gányt* jelige.
náll Kossuth Lajos-sugárut ÍO ELADÓ, vagy szőnyeggel cse- maz-u. 33., u.o. gazdasági fel- megléritem. C.im a kiadóban.
MÁSFÉL tonnás A-Ford 100 szá- rélhető: vadonatúj táskairógép, szerelés eladó.
BÚTOROZOTT szoba két férfi SZOMBATON regge, fél 8 és 8
zalékos, elaaó. Polgár-utca 31. kvarclámpa és Lampart fürdő- 8 1IP, háromfázisú villanymo- részére kiadó. Kelenien-u. 11., óra között a Petőfi Sándor-suVADONATÚJ 100-as molorkeke- kád. Hajnóczv-utca 10., I. 2. tor, üzemben, eladó. Kiskund'o- I. emelet 4.
gáruton a Csáky - malomtól a
rékjoár eladó, vagy nagyobbért NAGY' kazal buzapolyva, szal- rozsma. Ratlhvány-u. 50.
KISEBB szoba-konyhás lakást Nagykörűiig egy pepita lábláju
ma deszki tanyán eladó. Tud.: KERÉKPÁR, " varrógépjavilás, keresek költségmegtérüléssel. — pénztárkönyv elveszett. Kérem a
elcserélem. Kormánvos-'u. 9.
lüzzománcoz.ás és zsirbanrakás /Tavaszra I.« jeligén.
HÁROMTONNÁS tehergépkocsi Römai-körut 38.
1). megtalálót a Berta névre
eladó. Boldogasazony-sugárut 3. HASZNÁLT bulort ("hibásat is) jótállással. Gumi kapható. — SZÉP szoba-konyhás lakásomat szóló könyvet jutalom ellenében
régi
függönyt
megvételre
kereTrebitsch műszerész, Klauzái- elcserélem Marx-tér közelében Tisza L.-körút 45., a Berta bőrFAFELDOLGOZÓ üzem' fakiterj nagyobb szoba-konyhásért. Ér-kereskedőnél leadni.
melő terű leien elaoó. Érd.: Sze- sek Klein, Párisi-körut, Marx-tér lér 5., az udVarban.
sarok.
MÉLY gycrmekkocsii, jókarban deklődni Marx-tér '8., udvarban
ged', Rigó-ulca 21.
balra, 4. ajtó.
LAEZKó órás. ékszerész, Kárász EGY babi fülbevaló eladó. — lövő, eladó. Széli-utca 13b.
Felelős, izeraesztő
utca 14. Keresse fel üzletemet, Margit-utca 28., magasföld'szinl MEGVÉTELRE keresők 500x16- MAGÁNOS nőnek, kinek kevés
DB FEKENCZ LASZ! t
os. köpenyt 1500-as BMW-hez bútora van, albérleti lakást
nagy választékot tadál órákból, 6. ajtó.
ékszerekből. /"Olcsó árak). Nagy ELADÓ 18 méter hosszú vas- és két tárcsát. Juhász Péter, adok. Leveleket /Megegyezés II* Felelős kiadó K.ONCZ LAf!»SS».
kiadja
! jeligére.
rács és márványasztalok. Ér- Kislelek, Széchenyi-utca 9.
óra- és Akszerjavitómühely.
a HÍRLAPKIADÓ SB7
RÁDIÓALKATRÉSZEK
amatő- deklődni: Kárász-utca 2., Illat- ELADÓK: 520-as tipusu, Fiat KÉT- vagy háromszobás, összSzerkesztőség Jókai-ntc» n
gyártmányú 6 hengeres autó- komfortos "lakáséri cscrélek két
röknek fillérekért, nagy válasz- szertár
"htelős ize.rkesztöí telefon 4S+
egyszobás
lakást.
tékban. Pacsirta-utca 31., ud- ELADÓ egv 100-as DKV-motor. imotor. hozzávaló diferenciál első összkomfortos
tengely, rugók. Műkő, Mcgye- Tud1, vasárnap 9—11-ig, hé'kózSzerkesztőségi telefon Í M
y
varban, délulán. Vételkénvszer Liszt-utca 25.
ház-ulca
7/b., Tóth S.
nap bármikor: Tisza Lajos- v yomdAi izerkésztftséai" tetefe
KÉT
Íróasztalt
veszünk.
Káronincs!
KOROSIIORDóK eladók. — Do- körut 75.. földszint ajtó 1.
•ste B-lól 673
! lvii-utca 2/a., I. emelet.
kiadóhivatal
k
KÉTSZOBÁS lakást keresek sürHASZNÁLT kort£ahaj5s varró- ; BIRKAGYAPJUT, zsírosat is, fo- rozsma, Arany János-utca 4.
vennék gősen,, csetteg bútort is átveTa lefon m
gépei veszünk. /Varrótanfolyami I násra vállalunk. Fonógyár, Cse- SZILSZKINBÜNDAT
középalakra. Cim a kiadóban.
e hteupkuoé k »
•- '
szek. Jeuge: /Március 15*.
jeliige.
I repessor 9. 8—2-ig.
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