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A szegedi kiskereskedő
és Amerika hangja

Egységes párttal a magyar
magyar
szocializmus

A szegedi kiskeresked'őtársati'alom sokáig nem tudta megtalálni helyét a magyar demokráciában. Állandó aggodalmák
gyötörlek őket. Hol a" szövetkezetektől, hol az államosítástól
féltek, mindenképpen tartottak
az elsorvasztástól. Mondanunk
sem keli. hogy ezt a hangulatot
a reakció jól kiszámított rágalomhadjárat táplálta. Ma egv
névtelen levelet kapott szerkesztőségünk. amely többek1 között foglalkozik a (halálraítélt®
magyar kiskereskedőkkel is. A
sokszorositotl levéil ü-ói valószínűleg tudják, hogv a szerkesztőségek névleieri jeveket nem közölnek, de valószínűleg élt bennük a remény halvány szikrája,
hogy hátha mágis viszhangot
kap a sajtóban. Nos, liadd örüljenek a mi reakciósaink is egyszer s vezércikkben emlékezünk meg róluk. Eláruljuk olvasóinknak azt is. hogy a levél
irói nagyszerű receptet tudnak
a kiskereskedők minden bujárabajára. Megjósolják, hogy rövidcsen eljön a nap, amikor a
felszabadító Amerika bemasiroZik hazánkba és mindén jó lesz.

Anlalffy György és Komócsin Zoltán a pártegység
sításának feladatairól

>

lek tönkre az amerikai kiskereskedők és 'kisiparosok és helyüket elfoglalták a nagy áruházak és a gyári ipar. Angliában
a fejlődés hasonló. Ma Angliában az állagember NVoolworlh,
Lyons és mások nagy áruházaiban vásárol, a kiskereskedők
üzielci porosodnak, dohosodnak.
Fa a fejlődés, amely a nyugati
tipusu demokráciákban" várja
a kiskereskedőket és kisiparosokat.
Ezek után felesleges részleteznünk. mi volna nálunk, ha
az amerikai »businesman«-ek
előtt kitárnánk a kapukat. A mai
magyar puli l ika megvéd bennünket az amerikai nagytőke
Tatánkságávai szemben. A reakciós fantazmagóriákkal szembe
szegezzük Rákosi elvtárs nyilatkozatát a magyar kiskereskedők
és kisiparosok támogatásáról.
A kiskereskedelem és kisiparosok szerves részéi képezik «'>
magyar dolgozó társadalomnak
és sió s'ncs az államosításáról.

1
A Mugvar Kommunista Párt j Antalffy György elvtárs , h.
Bevezetőben
és a Szociáldemokrata Párt i polgármester.
szerda délutáni közös párt- : hangoztatta azt a nagy ellennapja hatalmas
tömegekét , tétet, ami Európa két fele
mozgatott meg. Már 0 óra j közt tapasztalható. Nyugaton,
előtt zsúfolásig megtelt a Ti- ' az amerikai-angol imperiasza-szálló transzparensekkel jlizmusból kifolyólag a nagyés zászlókkal feldíszített nagy- ' tőkés szövetségek gazdasági,
terme, de feketetett az utca ,is politikai és t ársadalmi egyedgazdasági
a kinnrekedt nagy tömegtől. uralma nyomán
A két munkáspárt R -gárdis- bomlás, társadalmi zűrzavar
tái fogadták és irányították az és politikai -reakció lép fel,
demokráciában
érkezőket. A hallgatóság ha- miig a népi
gazdasági fejtalmas táborában a legna- mindenütt nagv
1
gyobb egiyetértésstel találko- lődés, rend , béke és egyre
zott a nemzetiszínű szalaggal szilárdabb demokrácia mutatátfont ötágú csillag a kalapá- kozik. Az imperializmus ellecsos emberrel. Elfogulatlan ni küzdelem a szocialista
legyőzhetetlen
barátság-szabadság köszönté- Szovjetunió
sek hangzottak minduntalan. erejére támaszkodik. A harc
az
egymással
szoKirobbanói, lelkes taps fogad- élén
szövetségben
dolgozó
ja a nagyszegedi egységbizott- ros
sá'g bevonulását, akik Sztálin, Kommunista Párt és szociálLenin és Rákosi arcképe alatt demokrata balszárny áll. A
a munkásegység ütemes élte- jobboldali szociáldemokraták
legveszedelmetése mellett foglalják e1 he- az ellenség
sebbjei, mert mint az ellenfél
lyeiket.
tényleges ügynökei, a munSimon Béla elvtárs üdiözöl- kásmozgalmon belül helyezlo a nagy,szegedi egvséghizott- kednek el.
ság részéről a megjelenteket,
hangsúlyozva: a munkásosz- ' — A munkásosztály egysészerencsés
tály számára milyen óriási je- gét megteremtő
nemzedék
fiai
vagyunk
—
lentőségű az összevont párt-,
mondotta Anlalffy elvtárs —,
nap.
akik tudjuk, hogv az egység
A munkiisegység szűnni nem útját akkor követjük helyeakaró éltetése és zúgó tapsok sen, ha el távoli tjük azokat
közt emelkedett szólásra dr. akik ugyan sokai beszéllek

A KOKSz megszűnésével és az
Anyag- és Arhivalal kitisztításával eltűnnek azok a tényezők
Gyanakvóak vagyunk az ilyen a magyar kereskedelmi éleiből,
merész állításokkal szemben és amelyek a kiskereskedőt hátmegnéztük a Somogyi-könyvtár- térbe szorították a nagykeresban a gazdasági irodáimat, mit kedőkkel szemben. Rákosi elvmond az amerikai kisvállalkozók társ bejelentése szerint a demohelyzetéről. Hisz nyilvánvaló, krácia napirendre tűzi a kiskehogy jobb viszonyokat itt sem reskedők öregségi es betegségi
teremtenének — ha ne tán be- biztosításának kérdését. Ezek
engednénk őket. A következőt ol- olyan vívmányok, amelyekről a
vaslak- Nemrégiben alapos ku- gazdag Amerika nem is álmotatásokat indították annak meg- dik.
állapítására, hogy az Egyesült
A KISOSz-ba tömörült -budaÁllamokban vájjon mekkora az
'kereskedők átérzik, ma
ipari koncentráció foka. Kide- pesti
már
tisztán
látják a fejlődés
rült, hogv gazdasági életünk
és munkaversennyel
mintegy '000 IriiszJ és konszern irányát
fel az ipari munuralma alall áll, ezek ellenőr- csatlakoznak
mellé. Meg vagyunk1 győzik az amerikai ipar mintegy kásság
hogy a szegedi, kis- C l e m e n t l s :
kétharmadé 1. A megmaradt egy- ződre arról, ma
már nagy többharmadon tízmillió kisvállalko- kereskedők
ségükben
magukévá
teszik a megzónak kelt osztoznia.®
H e g o ' M nTnifen Magyarországgal
hirdtelelt verseny gondolalát. Ez
Ez volt az elmúlt háború lesz a legcsáttanósabb válasz,
szemben fennálló v'fás kérdéslinket
előtt, ma már sokkal kevesebb amit a szegedi kiskereskedők
kézben van az amerikai gazda- adhatnak Amerika szegedi hangCiementis csehszlovák' kül- segélynyújtási szerződést köt
sági élet. Százezerszámra incn-1 jának.
i
ügyminiszter a Reuter Iroda tu- Bulgáriával, később
hasonló
dósítójának adóit nyilatkozatá- szerződést Romániával. A külban elmondolla. hogy Csehszlo- ügyminiszter itt újra kiiért a
flz imperialisták előkészítik a választásokat
vákiának és Magyarországnak magyar kérdésre és a követkesok a közös erdeke, de ugyan- zőket mondotta: Majfvarorsz'Vgakkor több nyílt kérdés van a gwl való összes kapcsolatainkat
Amerika' 1 , angol és franc a javaslat két
állam között. Megvan a re- rendezzük inajü és a Válás kérarra — mondottá —® hogy
az olasz békeszerződés felülvizsgálására mény
déseiét íncíold jak. A népi dea viés kérdésedet megfelelő
stkaralla! az uj ooIT1 a ; hely ret- mokrácia,.•' közötti együttműköwashingtoni ken roi'ndkél nép ér tekében S:*- dés és szövetségi rendszer célja
Az amerikai külügyminisz- a Szovjetunió
térium bejelenlelle, az Egye- nagykövetének jegyzéket nyuj | eléí'tífen oliljnfe mer. Clemenlis kizárólag a demokratikus állasült Államok, Anglia és Fran- toltak ;ít s ebben a Szovjet- | közölte még az angol ujsáriró- mok biztonságának megszilárdívnl, hogy Csehszlovákia ápri- tása s ezzel a világbéke megciaország javaslatot telt az uniót is csatlakozásra szólít- ' lisban
barátsági és kölcsönös erősítése is.
ják fel az emiitett lépéshez.
olasz békeszerződés felülvizs- Hasonló jegyzéket nyújtottak
gálatára, hogy Triesztet Olasz- át az angol és francia korország ellenőrzése alá helyez- mány megbízásából a londoni
zék. Az amerikai külügymi- és párizsi szovjet nagykövet- Nyilatkozott a Szakszervezeti Tanács főtitkársága
nisztérium azl is közölte, hogy nek is.

az üzemi bizottságokról

A vasúti lopások megakadályozására

Munkaversenyt
hirdetnek
a szegedi CJV vasúti
nyugdíjasai
A szegedi MÁV nyugdíjasok
is • munkaversenyt indítanak.
30—36 évi szorgos munkájuk
után tovább akarják építené a
népi demokráciái. Munkaversenyre hívták ki Debrecen,
Szombathely, Pécs, Miskolc,
Budapest ü V székhelyén lakó
vasúti pyugdijasokat.
A munkaverseny
minden
MÁV nyugdíjasnak szakszervezetbe való szervezésére, a

A (Világosság® március 25-i keltezésű számában nyilatkozat jelent meg »Mi''lesz az üzemi bizottságokkal?« ci'mmel. A cikkel kapcsolatban a Szakszervezeti Tanács főtitkársága közleményl adolt ki, amely megállapítja, szó sincs
arról, hogy az üzemi bizottságok akár a magán, akár az
államosított üzemekben megszűnnének. Ma .erről a kérdésről beszélni egyáltalán nem időszerű.

vasúti lopások megelőzésére
irányul elsősorkan. Műhelyeket, szertárakat,
raktárakat
figyelnek meg a nyugdijasok Tisztogatás az építésügyi n f msziérfumban
és minden gyanús esetről az
Az építés- és közmunkaügyi juk váró feladatoknak, átheilletékeseket, a nyilvánossá- minisztériumban nagyszabású lyezlek, nyugdíjaztak, illetve
got, a sajtót tájékoztatják.
átszervezés és tisztogatás in- rendelkezési állományba hedult
meg. Több magasrangu lyezlek.
A verseny féltételeit már
tisztviselőt, akik demokraA tisztogatás során többek
részletesen kidolgozták és a tikus meggyőződés, vagy mun- közölt eltávolítják dr. Cserzy
felhívást az illető nyugdíjas kára való alkalmasság hiánya j István miniszteri osztályfőnömiatt nem feleltek meg a rá- köt is.
csoportoknak megküldték.

földön
termett
megvalósításáért
megvaló-

a Szociáldemokrata Pártban
marxizmusról, csak éppen ennek a marxizmusnak semmi
köze sem volt a munkásosztály alapvető érdekeihez.
Nem akarunk paritást
— Szegeden is megkezdtük
a munkát és eltávolítjuk azokat, akiik a dolgozókkal ellenséges osztály eszközeivé váltak.
Eltávolítjuk azokat is, ak'k
he'y'e'e ii' ér'elm zettpárlsovinizimishól nem az egységes munkásosztály érdekeit nézlek és akikjjjem vélték észre, hogy a párt eszköz és nein végcél.
Nem akarunk paritást sem.
Ezt a szót végképp'törölnünk
kell a munkásmozgalomból.
Mindenkinek meg kell adói
az egyenlőséget, de ez csak
az egyenlő
teljesítménynek
szól.
— A Szociáldemokrata Pártot bizonyos mértékig az jellemezte, hogy
pozició-párt
volt.
Nem
léptünk
fel
kezueménvezőieg
a
munkásság sorsát érintő döntő
kérdésekben, d'e mindig jelentkeztünk, amikor poziciók
szétosztásáról volt szó, paritásos alapon.
— El kell távolitanunk'azokat a végrehajtőbiZottsági tagokat, akik passzivitásukkal
is teret engedtek a jobboldal
beszivárgásának.
— A Szociáldemokrata Párt
kellősséige a
felszabadulás
után az ismeretes Peyer-memorandummal vált nyilvánvalóvá. Az addig csendes, akkor még szint nem valló rétegek Pleskó Béla mögé csoportosullak. Külön összejöveteleket tartottak, hogy szegcdi harmadik utas elképzeléseiket a szegedi párt éleiében
megvalósítsák. a baloldal illegalitásban
— Meg kell itt mondanunk
nyiltan, hogy volt olyan időszak, amikor az igazi baloldali
szociáldemokratáknak
Szegeden is mintegy illegalitásban, összeesküvők módjára
kellett saját pártjukban a* maguk szocialista munkáját végezniük. Hogy ez mennvire
igy van, bizonyítja többel/ között az a tény is, hogy^amikör
a demokratikus plrlok elfogadták Szegedén a Pfeifferpiárt feloszlatását követelő memorandum-röpirnll kiadását,
akkor a szegedi szervezet elnöksége nem akart állástfoglalni a Pfeiffer-párt feloszlatása mellett. De nem akart
állásifoglalni a végrehajtóbiZottSiág sem a fővárosi, sem a
baloldali
szociáldemokraták
ismeretes határozata mellett
sem. amikor a majdnem elsziigelelt baloldali eb/társak élén
Pinlér és Simon elvtársakkal
mindent elkövettek, hogy nz
együttműködést a tcstvérpárttal jobbá legyük.
Ezután Anlalffy elvtárs az
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Csütörtök, 1948 máicáus 29.

tunk a ma még külön szervezettón tevékenykedő tagjaink forh
i
r
e
k
radalmi egyesiléséhez is. A junius 19-én összeülő kongresszusi
A bánk bán előadása nj szeA HŐMÉRSÉKLET E M E L K E D I K
küldötteket már az egyesült párt replővel. Március 27-ién, szomtagjai választják meg.
baton a Bánk bán uj szereplőMérsékelt északnyugati, északi szél, kisebb felhőátvo— A jobboldali szociáldemo- vel kerül előadásra. Bánk bán nulások, egy-két helyen csekély csapadék. Éjszakai faigv,
kraták itt Szegeden is gzt sut- szerepét Laczó István, a bu- a nappali! hőmérséklet emelkedik.
togják, liogy a Szociáldemokrata dapesti Állami Operaház tagja
(35). Vizének hőmérséklete
c . A T«sza ma S«egednélfl54
Párt tagjai nem juthatnak ve énekli.
5 fok korul.
f
zető szerephez az egységes párt
ODNOPOSOFF SZEGEDEN. A
irányításában. Erről a helyről világhírű amerikai hegedűműN APIIIEND
is
kijelenthetem
—
folytatta
x Húsvéti rejtvénvpálvázaMilyen lesz az uj párt?
vész- Od'noposoff ápr. 1-én, csü
emelt hangon — és természetes, törtökön tartja meg hangverse
Csütörtök, március 25.
iunk feltételei. A DélmagyarEzután Komócsin
Zollán liogv a jövőtón sürün fogjuk nyét. Gyönyörű műsorán a heNemzeti Szinház esle 7 óraismételni és nem tulmcsszc az gcdiiirodalom remekei: Lalo, kor: Szöktetés a szcrályból. ország március 28-i, húsvét
emelkedett szólásra.
vasárnapján megjelenő szá— Az a feladatunk"— mon- az idő, amikor gyakorlatban is Beelhovcn, Regcr, Paganini, stb. (Bérletszünet.)
mában belürejtvényt fogunk
láthatja
mindenki,
hogy
müvek szerepeinek. Tavalyi szedotta —, hogy megbeszéljük
helyei
Széchenyi Filmszínház féi 4, közölni. A rejtvény
egymás közt, egymásra találaz nj egvséíes parinak tagja gcdi hangversenyéről a közön- fél*6, fél 8: A dzsungel könyve. megfejtői közölt bárom dijat
ség
extázisban
távozott.
(KONlesz '.u'nd a két munkáspártva az egyesülésnek politikai
Széchenyi Hiradó Mozi dél- sorsolunk ki éspedig: I.(d!ij 50
hoz tartozó nemien becsüle- CERT Mcslerrórlet VII.) Tisza
ás szervezeti tennivalóit. Majd
előtt fél 10 órától fél 2 óráig forint, I I . dij 30 forint, I I I .
féi 8.
tes
dolgozó
és
vezetője.
Irávisszapillantást vetett az 1919díj 20 forint. Beküldéslii'balárny-tója lesz az eddig különZONGORAESTET ad' Szabó folytatólagos előadások.
es bukásra, amelynek egyik
állóan nuiködült két pártnak András Bartók népi feldolgozáRákóczi Mozi: fél 6 és fél 8: idő: március 31., szerda. A
főoka abban keresendő, hogy
minden becsületes, politikai- saiból húsvéthétfőn este fél 8Kaland a ieányintézelben.
helyes megfejtéseket a Déla szociáldemokraták
akkor
lag megbízható vezetője.
órakor a ZenckonzervatióriumBelvárosi Mozi fél 4, fél 6,magyarország kiadóhivatalánem fogadták el a marxizban. Jegyek 1—5 forintig.
fél 8: Stan cs Pan tengeri kaló- ban kell eddig az időpontig
mus-leninizmus elvi alapjait,
Önkéntes fegyelem
leadni. A rejtvénypályázaton
DOLGOZOK III. FILLÉRES zok Nyugat hőse.
hanem egy elvtelen, mechaKorzó Mozi: fél 4, fél 6, fél a Délmagyarorszfíg
miinden
— Az nj egységes párt a HANGVERSENYE A DOHÁNYnikus, formális egyesülés tör- m a r x i zm u s -len in izm us
GYÁRI! IN. Április 7-én délulán 8 órakor: Az ötödik parancsolat. előfizetője és olvasója részt
alapján
tónt. Amikor most ismét na- jön léire, ami azt jelenti, hogv 5 órai kezaeltel világvárosi műMuzeum- szépművészeti és ős- vehet. A rejtvény helyes megpirendre kerül az egyesült
ez a párt nem tesz pozició- sorral a dolgozók részére hang- régészeti osztály nyitva 9—2-ig. fej lését és a nyertesek neveit
munkáspárt megalapítása, az
párl és nem tesz választási versenyt rendez az MKP NagyEgyetemi könyvtár nyitva 9— az április 4-én megjelenő szászegedli Végrehajtó Bizottsága.
apparátus.
1919-es tanulság tapasztalatai
munkban fogjuk közölni.
7
óráig.
Egységes
90
filléres
heiyárák.
szerint hozzuk létre a mun- A/, uj párt a lenini meghatáro- Jegyek a Dáimagyarország kiSomogyi
könyvtár
nyitva
9—7
zás
áiapján
épül
fel.
Demokrakásosztály uj,
forradalmi,
x Gyászhír. Szőke Istvánné
óráig.
tikusan választjuk meg vézetőin- adóhivatalában kaphatók.
marxista-leninista
pártját, kel. Pártunk politikai vonalát
szül. Papdi Rozii h ü feleség,
még pedig ugy, hogy
a legjobb anya és igazi munSzolgálatos gyógyszertárak:
mindenkinek véleménye mega Szociáldemokrata Párt so- hallgatásával alakítjuk kii. Minflz eszperan'ó nvelv
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; katárs életének 64-ik és bolraiból elhívott! juk a jobbol- den kérdést a párt tömegei az
Just- Frigyes: Petőfi S.-sugárut dog házasságának 44,ik évédali árulókai és lovábhmc- összes alapszervezetekben meg- Iskolai tanítását kérik
59; Török Márton: Csongrádi- ben hosszas szenvedés után,
nőleg az egyesüli munkás- beszélnek, megvitatnak.
Száznégy országgyűlési kép- sugárut 14; Selmeczi Béla: So- március 23-án elhunyt. Te— A marxi s t a-le nini s ta pártviselő, köztük 43 kommunis- mogyitelep IX. utca 489.
párt világnézete a marxizmetése március 25-én délután
azt is jelenti, hogy ebben a
mus-leninizmus lesz.
4 órakor a belvárosi temető
ta
páriii,
22
szociáldemokrata
A tisztogatásnál csak egy pártban fegyelemnek kell lenni. és a többi pártokból is szép
— Ujabb besorolás a> máso- ravatalozójából történik. A
Nem kaszárnyafegvelemnelk, haszempont érvényesülhet. A nem önként vállalt fegyelem- számmal, irta alá azt a fel- dik ellátási csoportba. Leg- gyászoló család.
teljes politikai megbízhatóság, nek. Az önként váltalt fegye- hívást, melyben kérik a köz- újabb rendelkezés szerint a
x Pászkahirdélmény. A hitvagyis az, hogy az illető meg- lem kizárja azt, hogy a pártban oktatásügyi minisztert, hogy vám őrlésre jogosultakat is a község közli, hogy az előjegyfelel-e azoknak a követelmé- frakoiós erők érvényesülhesse- az eszperantó nyelv rendkí- második kpzcílálási csoport- zett piszkára kg-kint 4 fonyeknek, hogy egy uj, a Szo- nek Ráfogják, hogv az uj párt vüli tantárgyként való tanítá- ba, vagyis a tízforintos1 jegye- rintot, darára 5 forintot kell
hatalmas tömegeinél fogva meciáldemokrata Pártnál
sát terjessze ki az összes kö- sek csoportjába sorolták, úgy- március végéig a hitközségsokkal egységesebb, sokkal legágya lesz a frakciózásna'k. A zépiskolákra.
szintén azokat, akik a föld- pénztáránál utánfizetni. A kimunkásmozgalom éppen elég taszilárdabb, sokkal fegyel- pasztalattal rendelkezik, hogy
utalványoA felhiv.ást két miniszter is jüket nem maguk müvelik, váltásra jogosító
mezettebb, Marx és Lenni kíméletlenül
adják, kat ezen befizetés ellenében
elbánhasson
á aláirta és Nagy Imre házel- hanem haszonbérbe
elképzelt, valóban forradal- frakciókkal. Ugy. mint a poli- nök, az Országos Eszperantó továbbá a gabona őrlését és és az előlegutalványok beszolmi pártnak tagja leliet-e.
tikai és szervezeti egységet, az Egyesület védnöke, külön le- darálását végző malmok al- gáltatásával adja ki.
A Szocááidémokrata Pórt meg- uj párt erköicsi tisztaságát is vélben hivta fel erre Orlulay kalmazottait.
x 1000 közül nem 1, hanem
tószlitása utón rögtön hozzálá- megvédjük mindenkivei szem- Gyula miniszter figyelmét.
— Az MKP politika - akadé- 55.000 közül 27.500, tehát a
ben.
miája keretében dr. Zöld1 Sán- fele nyer az osztálysorsjema
dor országgyűlési képviselő gveknek. Vegyen meg
Magyar földön termett
*
március 26-ára hirdetett elő- PETö-nél.
adása nagypéntekre való tem a g y a r szoc'alizmus
lein lel tel elmarad.
— A kizárólagos dohány— Azzai az erős szándékkal, végső nagy 'győzelmünkhöz, a
már kaphatók
hillei és meggyőződéssel lás- magyar földön termett magyar
árudák a pénzügyminiszter
hegedüest
sunk hoz$á nagyszerű felada- szocializmus
megvalósításához
rendelete értelmében húsvét
Apr. 1. csütörtök Tisza fél
L á s z S ó hétfőjén 9-től 13 óráig tarttunk megoldásához, hogv olyan — fejezte he lelkes tapsokkal és O & v á f h
(KONCERT)
párt érdekében dolgozunk, mely- éljenzése lékel sürün félbeszakífőárusitónái, Kelemcn-u. 11. balnak nyitva.
nek vezetői olyan kipróbált, ki- tott beszédét Komócsin elvtárs.
— A Szegedi Izr. Nőegylet
Huzás: Április 9 és 13-án.
— Az 'üzletek nagyhét! zártűnő hazafiak lesznek, mint RáEgész 40, fél 20, negyed órarentVelele. A kereskedelem- és a Wrzo szegedi csoportja
Tombácz Imre elvtárs zárókosi Mátyás, Gerő Ernő, Rajk
10, nyolcad' 5 forint.
ügyi minisztérium sajtószolgá- március 27 én, szombaton esLászló, Révai Józser, Marosán szavai után, az Internacionálé
lata közli: Nagypénteken min- té 9 órai kezdetlel nagyszaGyörgy és Szakasits Árpád'. A hangjaival ért véget a lelkes
— A Szegedi Általános Mun- den nyiillárusítási üzletet a szo- bású, tombolával egybekötött
magyar dolgozó népet elvisszük hangulata első közös pártnap.
kás Dalegylet március 28-án kásos időponttól déli 12 óráig Purim-estct rendez. ' Értékes
délelőtt 10 órakor a szakszer- szabad nyitva tartani. • Nagy- nyeremények, büffé hár, tánc.
szombaton a kizárólag vagy túlMárcius 25-én, csütörtökön vezeti székházban 40 éves ju- nyomórészt élelmiszert árusító Kedves vendégeinket szereKiskereskedő
Hirek délután 4 órakor ügyvezetőségi bileuma alkalmából díszköz- üZleleket, valamint a viragkeres- tettel várjuk.
ülés a Széchenyi-téri székház- gyűlést lart. Ezzel kapcsolat- kedéseKct esle 7 óráig, az ószerx Pclrólciiinpóllő jegy nélA szegedi kiskereskedők ér- ban.
'
ban délután 4 órakor jubileu- kereskedéseket és a zsibáru- kül Markovics műszáki üzletdekképviselete, mint a KISOSz
mi díszhangversenyl és este kereskedéséket délután 4-ig, azben, Tisza Lajos-körut 44.
kamarai kerületének hivatalos
— A koalíciós pártok? ujsze- 8 órakor jubileumi* bálát ren- egyél) ÜZleleket pedig 2 óráig
x Tiz ebéd 20 forint, 2 tá*
közieménvei. Központi iroda:
szabad' nyitva tartani. Húsvét
Széchenyi-tér 15. Telefon: 188. gedi szervezetei liusvét vasár- dez.
bőséges étel. Hetenként hámindkét
napján
vaiamennyi
Hivatalos órák: délelőtt 8—12 napján este 7 órai kezdettel
— Az úttörők szegedi csa- nyiiitárusitási üzletet az alábbi romszor hus, kétszer tészta.
és délulán 3—6 óráig.
a Tóth vendtőlőben tánccal patai a mult héten rendezték kivételektől eltérően egész na- Minden szakszervezeti tag
Március 25-én, csütörtökön egybekötött
műsoros estet meg műhelymunka versenyü- pon át zárva kelt tartani: A ki- igénybevehoii. — Dolgozóit!
délelőtt 9 órakor a Lcchncr-téii rendez, melyre mind'enkit sze- ket a rókusi iskolában, mely- zárólag cukorkát árusító üzletet konyhája. Vár.
székházban piaci kötött-szövött, reiéitől vár a Rendezőség.
re valamennyi szegedi úttörő® húsvét mindkét napján nyitva
— Rendezik a liszlellálást.
rőfös-, rövid-, bazárárusok és
csapat benevezett. A mű-szabad tartani este 10 óráig. A szegedi pékek közül m á r
x
Brllliáns
ékszert
és
karkészfehérnemükészitők együttes
A
viirágleereskedéscket
húsvéta
órát igen magas árban meg- helymunka verseny győztese hétfőn reggel 9-től 1 óráig. A tőbbizben panaszkodtak
értekezletet tartanak.
Azok a fuvarosok, akik még vételre keresek. Fiseher ék- a somogvilclepi általános is- drogéria és illatszerüzleiekct liszlclosztás jelenlegi rendszeipa r re v i z' ór a ipa elgázol vényukat szerész Szeged. Klauzál-tér 3. kola úttörő csapata 9 pont- húsvét hétfőjén 9 órától 12-ig re miatt, amelynek sokszor
tal. Második a Szent Imre, szabad nyitva tartani.
nem adták le, azok jelentkezzevolt nza köve'kezménye, hogy
nek Lecíiner-tér 6. szám alatt, v — Vagonailó zuhant Tóth harmadik a Csongrádi-sugárx Miciőtt Húsvétra
cipőt némely péküzlet nem tudta
András
MAV
kocsilakatos
keA tojás további intézkedésig
uti általános iskola utlörőgár- venne, nézze meg Prungel & megfelelően kiszolgálni veaz egész ország területén szállí- zére és lábára. Kisebb'sérülé- dája.
Bcrkovits olcsó árait. Széche- vőit. Most az élelmezési muntási jgazoivánv nélkül szállít- sekkel a sebészeti klinikára
kások szakszervezete,
valanyi-tér 8.
ható.
szállították.
— Luglkővet ivott Jakus' Ist- mint a KIOSz sütőipart csovánné 21 éves röszkei nap- portja és a községi élelmiszerH ú s v é t r a
borok és likörök
szám osasszony. Tettének oka üzem megbízottai együttesen
ismeretien, kórházba szállítot- tárgyalják meg a lisztelosZitaláru-üzletéből a
Március 25—31-ig.
tls u j rendjét.
ták.
UJ " Ü S O R :
A Szegedi Altaianos
Munüas
Daiegylet
1. Magyar hiradó.
a
KIS
H Ü N G 4 R I 4
2. Emlékezés 1848-ra.
3. Francia hiraaó.
4. Orosz művészi porcellán.
Március 28-án, húsvét vasárnapján délelőtt 11-kor
5. Afrikai vadászat.
d í s z k ö z g y ű l é s
a szakszervezetben.
6. Színes rajzfilm.
Déiiután 4 órakor díszhangverseny
(Aladin és a csodalámpás).
. Egész nap üzemben a l e g m o d e r n e b b géppel
a risza-szálló nagytermében.
Folytatólagos előadásokI
készült 100 s z á z a l é k o s
BABKÁVÉ
Esle 8 órakor Jubileumi b á l
Mindennap de. fél 10-től
a Tisza-szálló nagytermében.
A z e n é l újra Virány és R á c z szolgáltatja
fél 2-ig. Belépődíj egys, 1 Ft.
Jegyek a szakszervezet portásánál.
egységes pártról szólott, mely
inkább lesz kommunista, mint
b4rm,i más. Ez aikommunista
keret töltődik meg valóban
értékes szociáldemokratákkal.
A magyar társadalom nagy
lenini-sztálini pórijának munkásai akarunk lenni — fejezte be nagy tetszéssel fogadott
előadását Antalffy elvtárs.
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DELMAGYARORSZAG

Rákosi Mátyás a demokratikus sajtó
feladatairól

Szenzációhajhászás helyett

demokratikus

építőmunkát v é g e z a sajtó

G y ő z a szabad

görög

hadsereg

Súlyos harcok Athén körül
A demokratikus hadsereg egységei kedden ujabb eredményt értek el. Athén körül mintegy 27 kilométerre súlyos harcok alakultak ki. A kormányesapalok szorongatod
helyzetét az bizonyltja legjobban, hogy Ncwyorkból érkező
hírek szerint az athéni kormány ujabb sürgős és hathatósabb katonai segítséget kér az Egyesült Államoktól. Holland lapjetenlésék szerint a görög kormány Hollandiától
is segédcsapatokat kér a/demokrata hadsereg elleni harcra*

Rákosi Mátyás miniszterelnök- fog azok ^példányszáma is éshogy a sajtó a fi-ik nagyhatahelyettes, az MKP főtitkára ked- igy a sajtó végleg rátérhet arra, lom. Na©on örülnék neki, ha
den este sajtófogadást tartott, hogy teljesítse legnemesebb fel- a magyar demokrácián
belül
melyen megjelent' Nógrády Sán- adatat, hogv nevelje a nemze- valóban az/á lenne. A magunk
dor miniszterelnökségi
állam- tet is demokratikus irányban. részéről miüiclen segítséget megtitkár, a fővárosi napi és heli- Természetesen ez nem fogja azt adunk ahhoz, liogy valóban azlaix»k főszerkesztői, felelős szer- jelenteni, hogy a leleplezö-Va© zá is legyen s ezzel fiatal dekesztői és politikai munkatársai. bűnügyi riport egyszerűen el-mokráciánk alá egy uj hatalmas,
Horváth Márton, a Szahad tűnik a magyar sajtó hasábjai- jelenlős és fejlődőképes pillért
Nép felelős szerkesztője beveze- ról. Nem azt akarjuk, hogy most építenénk — fejezte be előadátője után Rákosii Mátyás minisz- mindenki nyakló nélkül dicshim- sát Rákosi Mátyás.
Az ujszegedi ládagyár versenyre h!v f a ki
terelnőkhelyettes szólott a meg- nuszokat zengjen a demokrácia
A miniszlerelnökhefyeltes szajelent újságírókhoz.
erényeiről. Nem erről van szó. vat! az újságírók lelkes tapssal
az ország összes hasonló üzemelt
Mindnyájan tudjuk — mon- Bíráljanak csák nyugodtan to- és éíjenzéssei fogadták, majd'
dotta — h o g y
demokráciánk vább és ahol hiba' van, leplez- hozzászólások következtek. Rá- N a g y s z e r ű e n sikerült műsoros esten jetentették
erősödni é,s izmosodni
kezd, zék le és lámadják azokat, akrk kosi Mátyás röviden válaszolt.
be a kihívást
minden vonalon nyugodt vágá- a Irhákért felelősek. Rákosi Má- Mindenekelő tt
megállapította,
:
Az Ujszegedi GőzfürésZ és rész- és ládagy;íra t és koporsónyokra tér ps ha csák beipoli- tyás ezután hangsúlyozta, ho© hogy a felszólalók valamennyien
tikai erő tényez ők tői vagy tőlünk komoly nem kommunista ujsá- egyetértettek azzal a felfogásá- Ládagyár dolgozói szombaton üzemelt. Ezután a gyár dalársikerrel.
fucig, akzor ez a nyugodtsagTcr- g0k is enitéllilk ezt a szenzáció- val, hogy a szenzációhajhászás- est© társasvacsorával egybekö- dája szerepelt na©
tött műsoros esttel ünnepelték Dohai Béla és Kiss Rózsi énekmészelesen megmarad, sőt meg hajhászást és örüme, ha az nak véget kelt vetni.
Lédferer Ferencné
is szilárdul. Ezzel kapcsolatban © e n ké.j©ilkosságok és betöRákosii Mátyás miniszterelnök- a szabadságharc 100 éves év- számaival,
szavalatával érdemelte kii a köratérhetünk most már olyan rőkirálvok beívelt komoly témá- helyettes n a © tetszéssel 'foga- fordulóját.
probiémákra is, melyekre ed'- r ól tudnának irni. A de'mokrá- dott válasza után Horváth MárMeiszter Győr© ü. b. elnök zönség elismerését. Nagv sikere
dfe egyéb fontos elfoglaltságunk cáa negyedik esztendejében rá Ion megköszönte a sajtó kép- Üdvözöl le a megjelenteket. Utá- voit két kisleánynak, akik versekkei, ének- és akrobatikus
miatt nem volt idő. Itt az ideje, kell
- - -térni
- - arra, hogy a, demoviselőinek
. . . . .megjelenését és szin na Szilágyi András elvtárs tar- táncszám
aikkal szerepelték. A
hogy e © kicsit közelebbről meg- kratikus sajtó a tömegnevelés,- tén annak a reményének ad'ott totta meg ünnepi beszédét. két
©©felvonásos színdarabban
Örömmel jelentette be, hogy a
nézzük sajtónk állapotát is. Ami a nemzetnevelés
legfontosabb kifejezést, hogy ez a sajtófogaAndrásné, Bnkaity Mária,
a demokratikus sajtót illeti, qz eszközévé váljék.
dás üdvös hatással lesz arjövórc gyár dolgozói ni u n k a versenyre Kiss
Koncsek
Ferenc, Tóth Sándor,
1
hívták
Ilii
az
ország
összes
fiinagyjában-egészében megfeiett a
Gyakran
beszélnek
arról, nézve.
Felfér Károly, Szalontai István,
várakozásoknak, különösen, ha
Ordögh Mihály, Bába János, Siktekintetbe vesszük, hogy igazi
lós End!re, és Csanlavéii László
dfemofcra tizu s
ha gyományaink
arattak megérdemelt na© sinem igen voltak. Egv komoly
Két amerikai tőkés csoport ellentétei miatt
kert.
hiba túlteng: a túlzott szenzáAz egyes számokat Rudas
cióhajhászás. Mindjárt megkell
László elvtárs konferálta.
jegyeznem, ho© ennek a kér-;
•lésnek az égvilágon nincs semNem volna teljes beszámomi köze a sajtószabadsághoz. A
lónk, ha nem emlékeznénk meg
Gromikó, a Biztonság)' Ta- arról, hogy az, énekkart Máyer
sajtószabadság nálunk élő valóAmerikai tőkés körökben
Marshall politikája Kínától
nács szovjet delegátusa leg- János igazgaió elvtárs és Maság és az is fog maradni.
egyre hideg bben kezelik MarPalesztináig,
Görögországnap a fanács ülésén kijelen- gyar Pál elvtárs, a szindaraboEzulán Rákosi Mátyás az shatl külügyminisztert. Martól Csehszlovákiáig!, sőt
tette, hogy a háborús uszi- kat pedig Micheller János főutóbbi napokban megjelent több shall nem tagja az u. n. Fo- Olaszországig végig csődöt
lók által irányított USA hí- SÚ>ész elvtárs tanította be
napilapot mulatott be, amelyek restal-csoportnak, amely namondott.
,
, ., , , ,
i Az est tettes jövedelmet, 524
az első oldalon közölt öklömnyi
degen előkészített lerv sze- r o r i l n l o t fe,eré.szben a görög szactaibetükkel valósággal
elret- gyobb mértékben szerelné ki- Marshall és a háborús uszítók
rint akarja szétrombolni az hadságharcosoknak, felerészben
tentő például szolgáltak ennek a terjeszteni a háborús propa- kudarcot vallottak. Forestal
szenzációhajhászásnak. Nem keli gandát. Marshall politikáját
Egyesült Nemzetek szerve- ; pedlig az árvízkárosultaknak jutés
csoportja
most
le
szeretné
sokat bizonyítgatni — folytatta arra építette, hogy egyedül
zelét.
' tatjáík a gyár dolgozói.
—, ho© ez valóban beteges je- Amerikának van atombombá- váltatni a szerintük erélytelenség. Mi a politikai jelentő- ja. Kiderült azonban, h o © a len Marshallt és fokozoltabbsége az ilyen szenzációhajra növelni az idegháborut.
Vas Z o f f á n :
hászásnak? Kélségk'viil az, hogy Szovjetunió is rendelkezhetik
A Marshallt támogató tőkés
foiilos kérdésekről elterelje á ilyen eszközzel, a világ első
tömegek Egyetmét, pedig! vilá- szocialista lállama az atom- csoport és Forestal csoportja
Tervgazdaságunk e r r e : a dolgozók
gos. ho© a dtemokrácia sajtó- bombával való fenvegetődzés- között most az ellenlétek kijának nem ez lenne a feladata. re nem omlik össze, hanem éleződtek, u © h o © rövidesen
felismerték, hogy övék a z ország,
Mi szóllunk újságíró elvtársaink- még erősödik.
törésre is sor kerülhet. 1
nak, próbálják legalább a kommaguknak ép tik
munista lapokban
megállítani
ezt a szenzációhajhászást. Azt
A fasiszta háború dUIása el- főtitkára mondott beszédet.
a választ kaptuk, ho© ezt a
k i k i á b j á k
pusztította a Ganz villamossági . A Ganz vMlamosság' "várat —
kommunista sajtó egymagában M á j u s b a n
gyár transzrormálorszerelő csarmondotta — már a jelenlegi" 3
nem csinálhatja meg, csak aknokát is. A romok helyén a
éves tervünk keretében Kökor lehet eredményt elérni, ha
dolgozók önfeláldozó munkával
zép-Európa legnagyobb és
összefog az egész demokratikus
uj épületet emeltek. A 100.000
legntunkaképesebb vti'amossajtó ebben a kérdésijén. Azt
A Jewisk Agency Tel-Avivban | azután, hogv Nagybritannia lete- köbméter űrtartalmú hatalmas
ságr üzemévé kell kifejleszhiszem, a magyar demokrácia kedldten tartott végrehajtóbizott- fszi a mandátumot, Palesztinában
Iraiiszformálorszerelő csarnokot
tenünk. Tervgazdaságunk főelég erős ahhoz, hogy ezzel a ságj ülésén elhatározta, ho© kikiáltják a zsidó államot,
kedden délután ünnepség köre1
erejét az adja meg, hogv dolkérdéssel szembenézzen.
május 16-án, vagyis e © nappál
iében adták át rendeltetésének.
gozó tömegeink mindjobban
Vagyunk olyan 'jó
véleméfelismerik pártunk, az MKP
Az avató ünnepségen megjenyen .a demokratikus újságoljelszavának lényegéi: :»T:éd
lent Gerő Ernő közlekedésügyi
vasó közönséggel szemben, h o ©
az ország, magadnak ép (ed!«
miniszter, Vass Zoltán minisziskolaorvos
feltételezzük "azt, ha emelkedik
ter, a GF főtitkára, Vajda Imre
Az ünnepségen megjelent dola lapok színvonala, emelkedni
államtitkár, a Szakszervezeti Ta- gozók
óhajának eleget téve felműködik
nács, a munkáspártok, a NIK szólalt Gerő Ernő közlekedésképviselői,
a
gyár
vezetői,
szov} B e « w é r o s M o i | Nagy gondot fordítanak a z általános iskolák egészségügyére jet részről jelen volt Szavaljn ügyi miniszter. Kifejtette, ho©
az újjáépítés azért ment ilyen
Húsvéti nagy műsorunk!
Demokratikus iskolapolitikánk rendelőkel akarnák megszervez- tábornok.
gyorsan, mert a népben kezdet:
Ma csütörtökön már indül! terén az általános iskolák meg- n i , M nrtcn iskolában folyik most
Vas Zoltán miniszter, a GFtől fogva élt a meg©őződés,
•Nagypénteken nincs előadás! szervezése mellett rendkívül fon- a tanulók egészségügyi felül vizsho© magának épit. A ma©ar
Nagyszombaton csak fél 8 tos feladat a tanulóifjúság egész- gálat a és az egészségügyi törzsdolgozók
behizonyilották —
órakor játszunk!
ségügyi ellátásának kérdése. A lapok elkészítése.
Bármelyik
mondotta —, hogy a ma©ar
Nagy vidámság és sok iz- felszabadulás elölt a szegedi tan- diák nyugodtan fordulhat az isnép csodákat képes művelni, ha
kerülell)en csak néhány gimná- kolaorvosi rendelőhöz egészségi M B f l R T
galom egymüsorban!
saját magának, felemelkedéséért
ziumnál működött iskolaorvos, panaszával, de éppenu© megdolgozik. Most, amikor a hataa külvárosi iskolák egészség- vizsgálják és kezelik az' intézet
STAN és P A N de
lom. az üzemek, a termelés
Széchenyi
mindinkább a dolgozók kezébe
legújabb attrakciós bo- ügyi felügyelet nélkül állottak. pedagógusait va© altisztjeit is.
kerül-, előrehaladásunk megfog
hózata Budapestet meg- Ma már az akkori állapotokat A fertőző betegeket azonnal elötszáz százalékkal multák felül különítik. A sportolni kívánó taFilmszínház
©orsutai.
előzően, a
és — amiint őr. Horpácsy Géza nulókat előbb sportorvosi vizs- S z e g e d
Telefon: 4 9 0
elvtárs, a szegeai tankerületi fő- gálatnak vetik alá.
Tengeri kalózok
igazgatóság egészségügyi felPREMIER MAI
8 felvonáson
keresztül ügyelője elmondotta á llélniaAz egészségű©! helyzet jaA Szovjetunióban é ő
falrengető nevetés. Ezt gyarország munkatársának — v u l á s á n a k előmozdítása szemCsütörtöktől
s z e m é l y e k felkutatámegelőzi a cowboyfilmck jelenleg 40 'skolnorvos működik pontjából igen fontos a tisztaKIPLING csodálatos r,
legjobbika:
a lankerülelbcn, ezzel szemben ság kérdése. Ezen a téren az
sainak m ó d o z a t a i
mekmüve
a felszabadulás elölt csak öl iskolákban nem is mutatkozik
A
Szovjetunió
magyarországi
Iskolaorvos volt. Különösen fon- panasz, dfe az iskolák környéke
követségének konzuli osztálya
tosnak tartja/, hogy a külvárosi sok helyen gondozatlan és piszjegyzékben közölte a ma © á r
veszedelmes
kalandok, általános iskolákban működjön kos. Ezért legtöbb esetben f
külügym,misztériummal, -h o ©
iskolaorvosi
intézmény,
ezenkíküzdelem az igazságért, i
k örny ékbeli háztu 1 a j dónos ok a t
személyek felkutatása és okmávül na©leljesitményü, röntgen- terheli a felelősség, akiknek felFőszereplő:
nyoknak a Szovjetunióból való
nel és egyéb fontos berende- tétlenül. kötelessége felsöpörBUSTER CKABLE.
beszerzése ügyeljen az érdekelA műsor keretén belül 1 zéssel felszerelt iskolaorvosi tetni az utcarészüket.
lek Jt'elzercshétik a Szovjetunió
fellép személyesen a
Soktnillió dolláros színes követsége konzuli osztályát, kitöltheLik a megfelelő kérdőive2 TORRÉS
filmcsoda. — Fősz.:
H ú s v é t i
ket, valamint megkaphatják a
az utolérhetetlen két huSARU* a »Bagdadi tolvaj*
Vöröskereszt ós a Vörös Félhold
moros akrobata, a világszövetségének végrehajtó bizottvárosi varieték ragyogó
Azonkívül: HIRADO.
sága mellett felállitott, áthelyeműsorszáma.
Előadások: fél 4, fél 6, fél 8. zett személyek ügyévei foglalkoElőadások: fél 4, léi 6, tél 8.
zó központi tájékoztató iroda
Pénztárnyitás délelőtt 11-től
Pénztár délelőtt 11-12 és
chnét. (Moszkva, Klementovski
12-ig, előadás előtt félórával.
ós az előadás előtt félórával.
fellételet a 2.. oldalon
köz 1.)

Megingott Marshall külügyminiszter helyzete

a független

zsidó államot

Negyven

Szegeden

S dzsunge
könyve

Nyugat hőse
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DELMAGYAKORSZÁG

Az amerikai
CIO nem lép ki
a szakszervezeti
világszövetségből
Carry, a CIO titkára Londonból visszatértekor
kijelentette a siajtó képviselőinek:
A CIO netii szándékozik kiválni a szakszervezeti világszövetségből es liogy a Lon-

Fehérebb

lesz

donban létrehozott szakszervezeti együttműködési bizottság semmiképpen sem léphet
a szakszórveZe tg világszövetség helyébe.

a szegedi

kenyér

Négy s z e g e d i péket kizártak a lisztelosztásból
Szeged első helyen áll azpékmestert, hova fordította a
országban a fejadagdézsma kiutalt lisztet. Az ellenőrzés
beszolgáltatása terén. Eddlig során négy szegedi pékmes38 vagon kenyérgabon át szol- ter: Szegfű András, Sebők Jágáltattak be utólagosan. Az nosné, ifj. Farkas Lajos és
ebből készült 70 százalékos Klein Miksa nagyobb nienykiőrlésű iiszt kiosztását már nyiségü liszttel nem tudott elmeg is kezdték a szegedi pé- számolni. A város közellátási
kek között. E hét végén már bizottsága kizárta őket a toa legtöbb pék ebből süti a vábbi lisztelosztásból és ügyükenyeret és a kedvezőbb kiket átteszik a gazdasági rendőrlés folytán 'fehérebb, valamivel jobb minőségű kenye- őrséghez is. Rajtuk kivül még
négy szegedi péknél talállak
ret várhatunk.
i kisebb hiányokat, akikel nzA szegedi pékek ellenőrzé- j utfai egyelőre csak sáigoru fise egyébként folyik. Szigorúgyelmeztetésben részesítettek.
an
felülvizsgálnak
minden

Rendezték
Felülvizsgállak
zsirszódaelosztásf
a
a nagykereskedői jogosítA z&irszódakiulalások hoszványokat
szabb idő óta nagy gondot
A kereskedelem- és szövetkézetügyi minisztérium kiküldöttei a napokban érkeznek Szegedre, liogy felülvizsgálják az élelmiszerek szétosztására kiadott nagykereskedői jogosítványokat. A felülvizsgálás annak a felterjesztésnek alapjián
történik,
amelyet egv néhány héttel'iezelőtt összehívóit
értekezlet
elő!erjesztésének megfelelően
küldött fel a közellátási kormánybiztos a város 'közellátási vezetőivel egyetértésben.
Előreláthatóan a felülvizsgálás eredményeképpen
több
szegedi kereskedőt zárnak ki
az éleim i szerel oszt í s hói.

okoznak különösen a gazdák
között. Ezt a kérdési most
olymódon rendezték,
hogy
Szeged területére a MOSzK
kirendeltség kapott lugkőeloszlói nagykereskedői jogosítványt, hogy ezentúl folyamatosan tudja biztosítani a zsirKzödakiutálásókat. A KISOSz
szegcdi csoporlja állal szerzett 60 mázsa lugkő mellé
máris 101 mázsa lugkövel hozlak Szegedre.
Azok a disznóvágó gazdák,
akik a kötelező zsirbeszolgáltatásnak eleget tettek, (ld csak
egy kiló zsir szódát
kaptak,
most utólag még cgv kilót
igényelhetnek.

T o T o - z z o n ToTo-*öziisség?e? gépne?

BaJrsv-Zs'liiiszky-ulea 15., To-To Voda. — A 707.183. számú
11 találatot érte el c héten 3250fornt.

A gyermekekért T E R M E L J TÖRHET,

Párthirei»

JOBBAN ÉLSZ!
Kedden démlán a Nemzeti
Segéiy
Dózsa
György-utcai
napAz uj szeged' párlszerve et ?íIsívón
juság" csoport ja csütörtökön este közi otthonában gyermekek es V e r t e s
tüzelő- és épltftanyagkeres7 órai kezdettel aiklivaülést tart. a munkáló! fáradt dolgozó szülők egy boldog órái töltöttek.
kedő. — ltoldogasszony-imMegjelenés kötelező.
gárut 17.i Telefon: 3—65.
IMártfus 25-én délután 3 óra- A Nemzeti Segély titkára, MeElaaás fogyasztók részére
kor az tJ. V. tanács te rmél>en csér Béla adta át a liusvéli
minden mennyiségben.
az MKP és az SzDP MAV nyug- adományt a gondozott gyermedíjasai és rehabilitáltjaj közös keknek. 20 pár cipő, 85 öltöny
gyermekruha, 20 uj kötény és
pártnapot tartanak.
a luft véli tojáscukorkák szerezRádió
ték ezt az örömei az apró emberkéknek. A felnőtteknek peSzakszer ám tett Híre* dig d'r. A hőnyi Blanka főorvos- ALLANDö MŰSORSZÁMOK:
nő, a Nemzeti Segély orvosa
BUDAPEST 1. 6.30: FaluráA Malomiipari Munkások Szak- tarlóit egészségügyi felvilágosító
dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00:
szervezetének csütörtökre hir- előadást.
Iliie.K. műsorismertetés. 7.20:
detett vezetőségi ülése elmarad'
Az áltelenilési kormánybiztosság
és március 26tán, pénteken délközieménvei. 10.00: Hirek. 12:
után 5 órakor lesz megtartva.
— Adományok a görög sza- Harangszó, bírok. 14.00: Hirek.
Kérjük a vezetőségi tagok megbadságharcosoknak : u jsomogvi- 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műjelenését.
teiepi és baklói koalíciós par- sorismertetés. 17.00: Hirék. 20:
Felhívunk mindén MÉMOSz- tok
220. az államvédelmi be- Hirek. snorthirek. 21.50: Hírek
d'alost, hogy a csütörtöki próosztottjai
151.20, a ref. ált. is- és krónika orosz nvelven. 22.00:
bára a legnagyobb létszámmal
jelenjenek még, mert szereplés kola nevelőtestülete 5, a fő-Ilirek. mit hallunk" holnap? 0.10
áiiamügyész.ség, államügyészség, Ilirek és krónika angolul. —
elölt állunk.
Felszólítjuk az 5 munkásnál törvényszéki fiók fogház teljes 0 20: Ilirek és krónika frantöbbet foglalkoztató üzemeket, szemé.yzele 133.13, a Falud'y- ciául.
BUDAPEST II. 18.00: Hirek.
hogy a Szakszervezeti Tanács malom dolgozói 10, az Angolrészére küldendő negyedévi 1 é - Magyar Jutáfonó Rt. munkásai 21.00: Hirek.
kimutatási űrlapért jelentkezze- és tisztviselői 470, a szegedi
Csütörtök, máre'us 25.
nek haladéktalanul a szakma- todrászmunkások 65, a szegedi
közi titkárságon és azt kitöltve postásdolgozók 905, a kecskésBUDAPEST I. 7.25: Reggeli
adjak vissza, mert a kimutatáso- telepi munkáspártok 100, az Uj- zene. 8.00: A vegyi laboratószegedi
Kendergyár
vezetősége
kat együttesen Aüld'jük fel a
riumok konyháiból. 8.15: Nagyés dolgozói 30(10, a Szegedi csütörtöki zene. 8.30: SzabadSzakszervezeti Tanácsnak'.
Az IVSz. Munkásegység Klub- Hírlap szerkesztőségének' ós ki- egyházak vallásos félórája. 9.00
jában a klubnap
csütörtökön ad'óhivatálának dolgozói 124.60, Zenekari muzsika. 9.55: Áltedélulán 5 óra' kezdellel lesz a közúti híd munkásai 431, a I teniiléú Kormánybiztosság közlemegtartva. Könyvtár, társasjá- 13. honv. kiég', parancsnokság ményei. 12.15: A Vasutasok
ték, büffé, zene á|H a tagok ren- 19.54, a Magyar Vöröskereszt Hangversenyzenekara
játszik.
delkezésére. Kérjük a szakmai 30, a Szociáldemokrata Part mó- 13.00: Korunk zenéje. 1-4.10: Mivezetőket, üli. tagokat és IVSz. ravárosi csoporlja 150, a Pick lyen könvveket szeret a szovtagok m iiéi nagyobb számban szalámigyár dolgozói 114.80, a jet olvasó. 14.20: A »Kultura«
szegedi l örvény szék 217.26 Ft.hangversenyzenekar. - 16.00:
való meg) e I c n é s é i.
Az eddig összegyűjtött adomá- Szűcs István kjaninétozik. 16.30
nyok összege: 18.790 Ft. Az ado- Gvermekrádió. 17.10: A Had'ifoHÚSVÉTRA
kérjük, hogv a Nem- golv Hiradó rádióközleményei.
f i n o m s z e s z l mányokat
zeti ' Segély Hivatalában mű- 17 30: Dunavöígyi Hiradó. 18:
IFJ. TrtTII ANDRÁSNÁL
ködő titkársághoz juttassák el Közv. az Operaházból: »Cinka
nagyban és kicsinyben vá- az ad'akozók. (Dózsa György-u. Panna
balladája®. 22.25: Szórasárolhat. Arany János- és 8., ír. em., távb.: 130Ö.)
koztató zene. 23.00: Zenekari
eBrzsenyi-utca sarok.
müvek.
BUDAPEST H. 17.00: Ötórai
tea. 18.00: Mocran: G-dur voDolgozók
S z í n h á z á n a k
műsora:
nóshármas. 18.25: Gebó bácsi
lemelése. 18.40: JazzkedVelők
Március 25-én Nagycsütörtökön
iskolája. 19.00: A Falu Hangja.
i
s
z
c
r
á
l
v
h
ó
l
.
este 7 órakor:
Szökletcs a
19.15: A húsvéti győztes. 19.30
A 25-j előadásra a dolgokaphatna'k a Délmagyarországn
»Könnyű dallamok®. 20.15: Hanzók igén kedvezményes jegyeketál.
r
gos Heli Sporthíradó. 20.30: A
Március 27-én, szombat 7-kor: Ránk bán, opera D. I. 15.
Rádió szabadegyeteme. 21.15:
Április 1-én, csütörtökön 7-kor: Madarász, operett D. II. 14. A kíváncsi mikrofon. 21.30: Esti
Kérjük a bérleteket 27-én muzsika. 22.15: Frantík: D-moll
délig átvenni.
szimfónia.
röjye* kapnatók: bérletek fállhatók a Délmagyaror szág kiadóhivatalában.

A Szegedi A laoii Nemzeti Szinház heti ufifora:
Csütörtökön, 25-én este 7Jkor:

Pénteken, 26-án:
Szombaton, 27-én esle 7 órakor:
Vasárnap, 28-án délután 3-kor:
Kizárták a S z A K - b ó l Hornyai Tibort
Vasárnap, 28-án este 7 órakor:
Hétfőn, 29-én délután 3 órakor:
A . SzAK einökli fegyelmi hi-mérkőzés után az öltözőben Hétfőn, 29-én este 7 órakor:
zottság.a kii zűr la Hornyai Tibort megleli ki jelentéseivel végérvéa SzAK-ból. A kizárásról a kő- nyesen a látámasztotta.«
vetkező jelentést adlák ki:
Egyesülelünk vezetősége céA p r ó
lul
tűzte ki. hogy a dolgozótár»A SzAK elnökségi fegyelmi sadalom
sportegyesületévé
teszi
bizottsága megállapította. hogy a Szeged Atlétikai Klubot. A
Hoi•nyai Tibor hosszabb id'ő óla dolgozó ifjúságot a demokrácia
FOGLALKOZÁS ggj
tanúsított magatartásával és szellemében nevelni csak ugy
ténykedésével
liehizonyilolla, lehel, ha a sportvezetők a reájuk KÖZÉPKORÚ nő bejáróhelyet
liogy nem alkalmas az ifjúság blzolt ifjúságot megbecsülik és keres a délelőtti órákra, esetleg
nevelésére. F.zl a megállapítást ténykedésükkel azokat is egy- délután 2-ig. Zrinyi-u. 10, háza március 21-én Budapesten más megbecsülésére tanítják. felügyelőnél.
bejárónő
meg! ar lot l
Szeged— M ATEOSz Miután Hornyai Tibor magatar- JóLFöZO mindenes
mérkőzés alati tanúsított sport- tásával ezekel a célkitűzéseket felvétetik. Csak hosszu bizonyítszerűt len viselkedésével, ugy az gátolja, a fegyelmi bizottság ki- vánnyal jelentkezzenek. Polgárutca 24., I. 3.
elnökségi páholyban, mint a zárta az egyesületből:®
s

p

o

r

t
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Felszabadulás staféták
országszerte
A Magyar Atlétikai Szövetség
az Országos 48-as Bizottság védnöksége aiatt a szakszervezeti
szakmai bizottságoz rendezésében április 1-én Budapesten és
az ország több mini 60 helységében a felszabadulás megünneplésére »felszabadulás} váltót® rcncicz.

Sporlh'rck egymondafban. A
Szeged' húsvétkor Gyulán a
GyÁC elten, a Tisza pedig.Mezőtúron játsziik. — A SzATE „vasárnap esle sporlbálat rendez sportfelszerelése javára a Vőnekj• aléglönen. — A Budapest ellen észülődő szegedi tckeválogaloll ina délután 2 órakor'tartja ulolsó edzését a '"Vasutasstadionban.
A DYISE húsvét vasárnapján
í
Megváltozott a kerékpárverseny a Pálfi-pályún inotorosversehyt
rendez.
utvonala
A iiiez'tlábas labdarúgócsapaA vasárnap megrendezésre tok vezetődlek értekezletet larkerülő kerületi országúti ke- tunk március 26-án, pénteken
rék |>árvcrseny utvonala megvál- délután ö órakor (a volt'MaDISz
tozik. A rajt és cél a Postás- székházban: Vörösmarty-utca 5.
éit honnál lesz. Az útirány: AI- szám alatt. Kérjük á pontos
gyö, a különböző távok szerint megjelenési. Nagyszöged'' Népi
többszöri fordulással.
I Sport 11'xotlság.

Csütörtök, 1918 március 25.

AD A S - V É T E L

Szöktetés a szerálybój. (Bérletszünet.)
Nincs előadás.
Ránk bán ü . I. 15.)
A k's gróf. (Bórletszünet.)
Madarász. (Bérletszünel.)
A mosoly országa. (Bérletsz.)
TTanic keringő. (Bérletsz.)
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ZONGORÁTi pianinót, sérültet is
veszek. — Címeket a kiadóba
»Szakeml)er® jeligére kérek.
GYÖNYÖRŰ ekrü csipkelerilők,
angol posztó borsózöld átmeneti
uj női kaoát, egy 12 személyes
porcellán étkészlet eladók. Attila-utca 3., I. cm. jobb.
KOCSMA jogfolytonossággal eladó. Gr. Apponyi A.-u. 8.
IIÁLLÖSZOBABÜTOK sürgősen
E l eladó. Margit-ulca 31.

750 Zündapp oldalkocsis motorkerékpár és egy 350-es BSA
prima áilapolban eladó. Csongrád'i-sugárut 44., hentes.
HÚSVÉTRA élelmiszerszükségletét libazsírt, sonkát, diót, makot stb. a legolcsóbban Úngár
élclmiszercsarnokban
szerezze
he.
HÚSVÉTI locsolók, kölnivizek,
nagy választékban, olcsó áron
Kovács illatszertárban, Köleseiül ca 7.
AKÁCMÉZ 1 kg. 14.80 forint
Kotsisnál, Takaréktár-utca.
EGY szürke férfiruha és 12—14
éves leánykának való kabát jutányos áron eladó. Valéria-tér
1. szám, üvegüzlet.
EGY' pár alighasznált férfi 42-es
cugoscipő jutányosán eladó. —
Margit-ulca 9., magasföldszint.

LAKAS
MELLÉKHELYISÉGEKKEL ellátott kettőszobás lakást keresek Közvetítést jutalmazom. —
Cim: Rácz virágüzlet, BajcsyZsilinszky-utca 13.
EGYSZORA-konyhás lakást keresek költségmeglériléssel. Jelige: »Megegyezés- II«.
O KT AT AS
MAJOR Akas szakiskolájában
ápr. 5-én gyorsirási, gépi rá si
tanfolyam kezdődik. 997/1916Bocskai-utca 4.
47.
K V 1. ö N F É LÉ K
KORSZERŰTLEN
óraüvegjét
cserélje ki hófehér törhetetlen
üvegre. Tóth órás, Kárász-u. 13.

Nyilliér*
Feleségemtől,
Dobos Mátyásné szül. Török Etelkától külön élek, adósságaiért felelősséget nem vállalok.
Dobos Mátyás r. őrmester,
Rendőrpalota.
(• E rovatban közöltekért sms
a szerkesztőség, sem a kladóbt
Tatai felelősséget nem vállal.
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AMERIKAI ulamról visszatérve
aszlalosüzememet újból megnyitottam. Jóminőségü hálószobák
és kombinált bútorok raktáron,
készen. Spilzer Sándor asztalosmesler, Margit-ulca 12.
ÖSZ haj ellen Duraliin. Dudás
illatszertár, Széchenyi-tér 2.
BELVÁROSI forgalmas élelmiszerüzlethez megbízható pénzestársat keresek. (Megbízható® jeláigére a kiadóba.
MAGÁNOS házamat, 400 Q-óles
kerttel elcserélném városi szoba-konyhás lakásért. Ujszőreg,
Zenlai-űt 1118.
FORGALMAS helyen üzüetlielyiség berendezéssel kiadó. (Belváros® jeligére.
Felelős szerkesztő:
DR. FERENCZ LASZLO.
Felelős kiadó: KONCZ LASZLO.
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői lelefon: 493.
Szerkeszlőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkeszlőségi telefon
este 8-lói: 673.
Kiadóhivatal. Kárász-utca 6.
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.

