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fi romániai magyarság harm ne mandátumot kapott a vasárnapi választásokon

A felszabadulás 3, évfordulóién
A szoviet-magyar

barátság

gyönyörű

NAPILAPJA

megnyilatkozása

t Szovjetunió visszaadja a negyvennyolcas
honvédek vérével megszentelt z á s z l ó k a t

A népi demokratikusr-nrevo- fás, Gál Márton, Nagy György
nal listáján indult Magyar Né- és Koszti István, Kolozsmepi Szövetségi jelöltek 30 man- gyében dr. Takács Lajos nemdátumhoz jutottak. A Magyar zetiségügyi államtitkár, Nagy
Népi Szövetség elnöke, Kacsó István és Nyilas Ilona, MarosSándor Ujhelymegyébep ka- megyében dr. Czögör Lajos,
pott mandátumot s vele együtt a magyar egyetem" rektora
a megye másik két jelöltje, szerzett mandátumot. SzilágyCsiki János és' Fülöp János is. megyében Balogh Edgár író
Fehérmegyében Nagy Lajos, és dr. Somlyős Iván, TemesAradmegyében Csákány Béla és Csapos Ferenc, Bacon- megvében Juhász Lajos és
megvében a csángók jelölt- Szabó Elei, Háromszékmegyéje, Duma György, Bihar me- ben az összes magyar jelöljutottak,
gyében Mogyorós Sándor, Bá- tek niandátumhoíZ
mégpedig
Czikó
Nándor,
Tóth
nyai László, Czikó Lőrinc,
Huszár Sándor és Baff György Géza, Nagy Viktor és Szabó
Csikmegyében Kurkó Gyár- i Elemér.

A Szovjetunió és népe ujabb; XVIII. és XIX. század hadjábizonyiiíékát szolgáltatta an-1 ratai folyamán az akkori orosz
nak a barátságinak, amelyet haderők a magyar csapatoka magyar demokrácia és a tói zsákmányollak. A szovjet
magyar nép iránt érez. 1948
ajándékával hazakerüláprilis 4-én,
Magyarország nek a napóleoni hadjárat és
felszabadulásának; harmadik az 1848 49. szabadságharc soévfordulóján rendezett
lün- rán zsákmányolt magyar zásznépség keretéin adja át Ku- lók is. A zászlókat, amelyek a
raszov vezérezredes, a V ö r ö s .magyar történelem ereklyéi
Hadsereg központi hadsereg- külön repülőgép hozza Rudáés
Kuraszov
veparancsnoka a magyar nép- pestre
nek azokat a zászlókat, szám- zérezredes adja át a maszerint 203-at, amelyeket a gyar népnek. A magyar kor-

mány és a honvédség nevében
Veres Péter honvédelmi miniszter veszi át a zászlókat.
Szovjet
részrő
Szovjet és
és magyar
magyar
részről
több
beszéd
hangzik
el
az
ün
iahi» HastojI HancMik'
m önnépségén, amelyet
katonai
szemle zár le. Az ünnepsérendőrség
Rlen r é s z l v < ^ a
díszszázada is. A magyar nép
mély hálája kísérli a Szovjetunió legújabb baráti gesztusát, amellyé a régóla idegenben lévő ereklyéit juttatja
vissza a magyar népnek.

A vállalatvezetők kirendelése
növelte a termelést
és fokozta a munkaversenyt

pénzügyi szempontból sikerült
teljesen megoldani.
t far ostyák
József
hangsúlyozta, rendkívül jó hatást válOrtutay Gyula kultuszmi- a jelentős megnyilatkozását
tott Iki a dolgozókból az államosítás.
niszter szerdán a következő látom, amely kéri és sürgeti,

A rádió heti szemléje keretében szerdán este Karczag
Imre iparügyi politikai; államtitkár, Gyöngyösi János, a
PK elnöke, Haruslyák József,
a Szakszervezeti Tanács e1nöke és Nánássi László országgyűlési képviselő, a 'Nemzeti Parasztpárt
főtitkárhelyettese nyilatkoztak az államosítás kérdéséről.
Karczag Imre hangsúlyozta, hogy az üzemek államosítását és a vállalatvezetők kirendelését a dolgozók kirobbanó lelkesedéssel fogadták.
A vállalatvezetők premierje ünnepélyes és
sikeres
volt. Legtöbbjük feladata
magaslatán áll. Az őrségeket azonnal megszervezték
az értékek biztosítása vcgett, hozzáláttak a leltárak
felvételéhez intézkedtek a

szembeszálltak! a íkakcxós
hírekkel,
mint például azzal, hogy az
államosítás a
munkabérek
csökkentésével fog járni. Az
uj vállalatvezetők megértetlék
a dolgozókkal, hogy munkabércsökkentésről nincs szó.
Az államtitkár ezután részletesen beszámolt arról, hogy
az államosításnak a többtermelésre és a tervszerű ipari
fejlesztésre milyen
hatása
lesz.
j

Or'ai'ay miniszter üdvözli
a szegedi katolikus diákok demokratikus kezdeményezését

Az ujabban államosított 500 i levelet intézte a szegedi egye- hogy végre egyház és állam
együttműködés
válla'al még szilárdabb alapot temi kongreganásták vezetősé- között a jó
bktos t a szakszerve,elncU a reiéhezszervezett formái kialakuljatermelés megszervezésére és j Redves Barátaim! Azt;a fel- nak. A magyar demokrácia
minden eddigi tette világos és
reSatiSr
; hívást, amellvel Magyarország határozott állásfoglalás e béAz, uj államositás nagy örömet | ^ Z T Ű
S ^ S h t
jelent a .szakszervezetnek, mert aK.ianoz es egyeiemisia_ianoz ke mellett. Remélem, hogy a
ti kezdeményezésiek jelentős
minden ilyen intézkedés egy-egy lordultok, örömmel üdvözlöm
segítségére
válik a békitő és
ujabb lépést jelent a szocialjz- j Kezdeményezésiekben a marmis felé.
gyár katolikus öntudatnak azt épitő munkának.

A viláö

etívönlefii

felháborodása

ellenére

Az amerikaiak Franco Spanyolországát is bekapcsolják a Marshall-tervbe

A vált a lat vezetők kirendelése
nő vette a termelést és fokozta
a munka ver sen yt.
Programunk: Erősileni népünik
iparát és ezzel erősíteni néA francia sajtó pártkülönbAz amerikai képviselőház
pünk erejét.
kétharmad szótöbbséggel meg- séig nélkül nagyon hidegen
Gyöngyösi János hangsúlyozta, szavazta Spanyolország be- fogadta a határozatot. A balhogy az ujabb államosítás végMarshall- oldali lapok a legélesebben
rehajtása igen fpntos pénzügyi kapcsolódását "a

tervbe. Washingtoni spanyol
t é h á n ^ n ^ a l i t ó S körökből máris kiszivárgott,
gálWpithatjuk,
hogy
az
álme
hogy Franco kormánya az
munkaberek zavartalan kr- mmositássai kapcsolatos pénzUSA »megértő« gazdasági pofizetéséről, tájékozódtak a ügyi műveletek kitűnő elintélegl'onlosalijb kérdésiekben, zést nyertek és az államosítást litikájáért, hálából, »kivánatra készségesen támogatja a
küszöbönálló olasz választásokkal kapcsolatos amerikai
R é v a i
József:
intézkedéseket*.
Az amerikai képviselőház
döntését világszerte felháborodással fogad'tákf. Isaacson
más osztályokkal,
munkáspárti képviselő kijeelsősorban a dolgozó parasztsággal lentette, hogy
ez a határozat megrendíti
_ A szakszervezetek kómmu- a népi demokrácia között.
az egész világ lelkiismerelista funkcionáriusainak szerdai
Az egyesülés a marxizmustét.
Ertekezletén Révai József, a Szaleninizmus alapján jön léi- A spanyol barátságot sugalbad Nép főszerkesztője tartolt
re, amely a jobboldali erők mazó amerikai háborús párt
kül- és belpolitikai beszámolót.
elleni kérlelhetetlen harcot Wallace felé viszii az ameriMegállapította, hogy a nemjelenti eglészen a megsem- kai választókat. Az amerikai
fcelközí helyzet feszült. Újból
misítésiül.
nép majd felveti a kérdést,
megélénkül l a háborús rómhiríerjesztés,
De ezen a téren nem szabad hogy •
kormánya miért akar nénzt
Ezután felvetette a kérdést: túlzásokba menni. A két munadni a világ nagy többsékáspárt
egyesülése
napirendLesi-e háborít? Számos amegétől évek éta gyűlöli és
re
tűzte
a
többi
szövetségesrikai" jobb oldalt politikus és
rettegett barbár diktatúrásel való viszony uj rendezéközíró azt mondja, hogy nem
nak'.
sét is. De tudnunk kell: Ez
lesz. Idegháboru folyik, dé
nem jelenti azt, hogy a mun- és a választ e kérdésre inkább
nekibik jók aZ idegeink.
Waílace-tól,
mint
kásosztály egyedüli birtokosa Henry
Nannak erők, amelyek háborút a hatalomnak Magyarorszá- Marshalltól várja.
Spanyol és francia körökAkarnak, de a háború megin- gon. Magyarországén ma nindításának íelléteíei hiányoznak.
ben is nagy megdöbbenéssel
csen pro'e'árdiktatura, hanem fogadták a hírt.. Bried'o kijeBelpolitikai kérdésékre át- népi demokrácia van: a muntérve az egységes munkáspárt kásosztály megosztja a hatal- lentette, hogy Amerika mégszegte 1916 márciusában Franmegteremtéséről szólva hangsúlyozta, hogy ennek létreho- mat más osztályokkal és ré- ciaországgal és Angliával válzása szükségszerű volt, amikor tegekkel, elsősorban a dolgo- lalt ünnepélyes kötelezettsé•átléptük a határt a polgári és zó parasztsággal.
géit.

fi munkásosztály megosztja a hatalma!

támadják Marshallt.
Amerika újjáépítési
programját arra használja fel,
hogy beavatkozzék Nyugateurópa legbensőbb ügyeibe
— írja a Humanité.
Angol részről
Crosmann
munkáspárti képviselő foglalt
először állást e
kérdésben.
Amerika világszerte támogat
minden klommunistaellenes
erőt — mondotta. —

A brit kormány ne engedje
meg, hogy politikáját ilyen
szempontból az USA irányítsa.
Az angoloknak önálló politikát kell folytatni és* a munkáspárton múlik, hogy ez a
politika a demokrácia szellemében és a fasizmus elleni
harc jegyében érvényesüljön.
Olaszországban az Unita c.
lap megállapítja, hogy a Franco támogatására vonatkozó
határozat halálos döfést ad
a Marshall-tervnek-

Újjáalakult az MKP és a Parasztpárt
nagyszegedi osszekölőtfzotfsága
A Nemzeti Függetlenségi Front
újjászervezése szükségessé teszi
a koalíciós pártok közötti szorosabb együttműködést. Ennék
egyik fontos állomásához értünk
el szerdán délelőtt, amikor újjáalakult a Magyar Kommunista
Párt és a Nemzeti Parasztpárt
nagyszegedi összekötő bizottsága.
Az összekötő bizottság üléséről
a következő sajtónyilatkozatot
adták ki:
Az összekötő bizottság tagjai
a Magyar Kommunista Párt részérői:" Tombácz Imre, dr. Zöld!
Sándor, Komócsin Zoltán, Kövi
Béla, Erdős János. A Nemzeti
P arasz Lpárt részéről:
Császár
Balázs, Gváni Imre, Báthori Lajos, Juhász János, dr. Lőkös
Zoltán és Székely Lajos.
Az összekötő bizottság megállapította, a Nemzeti Függetlenségi Front
újjászervezése

szükségessé teszi, hogy a Iklét
párt között a politikai és gyakoriali együttműködés a jövőben sokkai inkább elvi alapon
történjék. A gyakorlati munkaterv jó elkészítése szempontjából szükséges a két párt vezetői és tagjai között
fennálló
ideológiai különbségek tisztázása. A két párt és a magyar
dolgozó nép előtt álló feladatok jó és gyors megoldása érdekében a Nemzeti Parasztpárt
vezetői és tagjai meg akarják
ismerni a Magyar Kommunista
Párt világnézetét.
Az összekötő bizottság alldzottságokat küld ki egyes részletkérdések kidolgozására. A Iázott ság ezentúl rendszeresen,
minden héten ülést tart, ezek
levezetésére elnökül Tombácz
Imrét és Császár Balázst választották meg.
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A Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt kisiparos csoportja április 1-én, csütörtökön délután 6 órakor a Szociáldemokrata Párt Szentháromság-utca
5 szám alatti székházában közös aktivál tart. Előadók: Kovács Zoltán (MKP) Budapestről és Simon Béla (SzDP)/elvtársak.

II termelés irányítására és ellenőrzésére
huszonhat ipari igazgatóságot állítanak ie!
Az államosítás munkájának
kövgtkcző és nagyfontosságú
lépése azoknak az ipari igazgatóságoknak megteremtése,
melyeik a jövőben a termelést
irányítják és ellenőrzik, 1 közeljövőben huszonhat' ilyen
igazgatóságot állítanak!
fel,
ezek mellett természetesen továbbra is megmarad! a NIK,\a
MASZ és az ÁVIRT is. A huszonhat ipari igazgatóság a
következőképpen
oszlik fel
I
szakma szerint: finommechanikai és optikai ipar, gép- és
v'asipari tömegcikkek, erősáraniu gépgyártó és berendézési ;ipar,
híradástechnikai

ipar, bőr-, gumi- és szörmcipar, fajipar, nyomdaipar, papiripar, textilipar,
könnyű
vegyipar, nehéz vegyipar,rlégla- és eserépipar, kőbányaipar, mész-, cement- és üvegipar, bauxit- és alumíniumipar, malomipar, konzerv- és
húsipar, baromfifeldolgozó- és
hűtőipar, magasépítő
ipar,
mélyépítőipar igazgatóság.
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DÉLM AGY
hadi fogo ty

ARORSZAG
szolgálata

Az alábbi levelek átvehetők
a Magyay Kommunista Párt hadilógoiyiirodájánál:
Budapest,
VI., Ó-ulca 12. Hul'tmann László
(7177/7) feleségének, Királyhalom, Kissor. Kádár Jenő (7159/2)
Kádár Mózesnak Szeged', Hétvezér-utca 23.

Ingyen mákvetőmag
a gazdakrak

A föId'müvcsszövetkezetek utján teljesen ingyen, minden viszontszolgáltatás nélkül máikvetőmagot kapnak a gazdák. A kiosztásra kerülő vetőmag elsőrendű, importált, nemesitett vetőmag. Minden gazda
részére
holdarikint 1.80—2 kilót lehet
juttatni.
Az ingyenes mákvetőmagért a
helyi földimiüvesszöveIfcezetéknéi
lehet jelentkezni.
A juttatott
velőmagért a gazdáknak csak a
mákgubót keli a MOSzK helyi
raktárába beszállítani. Mindten
szági mcgbizotlját terjesztelte fel métermázsa mákgubóért átvétela kultuszminisztériumba az igaz- kor 80 forintot kap a termelő
gatói állásra. Székely igazgató gazda. A szemterméssel a gazm á r e héten elfoglalja uj be- , d á k teljesen szabadon rendeloszlását és hisszük, hogy vezeté-1 k e ™ . e k e s a z t harkmdk elad...
. ,
.
.
. haliak vagv a saiat szukseglesevel az állami kollégium oan is l ü k r e i s felhasználhatják. Az jnmegindul a demokratiziaiasi fo-j g V enes velőmag termesztésével
lyamat, megtörténik az egész- holdanlkint ötmázsás átlagtermés
seges
fejlődeshez
feltetlenül; i s elérhető. A mai 30 forintos
szükséges szakosítás és kialakul mákár és a mákgubóért adott
a népi kollégiumokhoz hasonló, 80 forintos ár mellett nagyon
eredményes közösségi szellem. ! jövedelmező a máktermeiés.

Az igazgatóságok felállilásár:l
vonatkozó rendelet azt is
előírja, hogy milyen megkölésekkel kell védekezni az rigazga óságok elbűirokraüzálódása
ellen.

Bevon'ák az ifjuságot is
a szegedi egyelem diákjóléti bizottságába
A szegedi egyetemi ifjúság
csúcsszervezete: a SzEISz a közelmúltban ujabb jelentős eredményt ért ei a diákság hathatósabb érdekvédelme terén. Eddig ugyanis az egyetemi diákjóléti bizottságban, csak áiikatomszierüen vonták bele a diákság
képviselőit. A dl'ákjóléli bizottsággal
történt
megisrajiodás
alapján azonban ezentúl állandó
Ságként vesznek részt a megbeszéléseken az egyes kari szervezetek szociál'is vezető® egvenlő
számban a bizottságban
tevő
professzorokkal.
Ezenkívül a
diák jóléti hivatalban állandóan
hivatali szolgálatot tart a SzEISz
megbízottja: KlapiT Sándor joghallgató.

szegedi
péket kizártak
A í é g y

kereskedőt
és egy
a kenyér
árusításból

A szerdai közellátási értekezlet foglalkozott a szegedi fogyasztóknak azzal a panaszával,
hogy a kukoricalisztet legtöbb
helyen dohosán kapják meg és
néni tudják felhasználni. Megállapították, hogy ez a malmo
sok hanyagsága miatt fordul elő
és a jövőben szigorúan ellenőrzik őket. Egyúttal megkísérÜK,
— —
_ _
»
_
»
. . . »
M e g n y i f f
a
T O
m
b a c z - s o n t e s i
Nvitás reggel 5 Arakor
a z autóbusz-megállónál, a Feketesas-utcában
A diákjóléti bizottság szerdai
ülésén, amelyen m á r részivettjdk jaz Ifjúság képviselői ás,
Óír. Purjcsz Béla professzor, a
bizottság elnöke
bejelentette,
hogy az á l l a m i egyetemi kollégium pdffigi igazgátója benyújtotta lemondását. A SzEISz javaslatára a bizottság
Székely
Lajost, a NéKOSz; délmagvaror» I I I I » I — •

bogv a kereskedőknél levő doh o i kukaricadarát becserélhes1 1
sék
A ken vér jegyekkel váló elszárooi tatás lov' obfólvik Szegedén
és most már a kenyérárusiló
élelmiszerüzletekre is sor került a pékek után. Az ujabb
ellenőrzések során ismét kiizárlak a- liszlél'.álásból egy szegedi
péket, mégpedig Szabó Mihályt,
aki nem tudott elszámolni, a kiiutalt lisztmennyiséggel. Hiányo
kat találtak mégy szegedi kereskedőnél is: Tóth Gyulánál,
Sári Király Pálinál, Hampel Máriánál és Hegedűs Jánosnénál,
akiket kizártak a további kenyéráré si tá sból.
A város áprilisi kenyérél'látása egyébkénl biztosított. Az
ternét összeszurkálta s/amivpl országos" közellátási hivatal a
azután l a i á t T , s
é f K á t kövelkező hónapra ugyanis 6320
a z u t a n sajat h a s a l es t o r k á t m 4 z s a kenyérgabonát utalt ki
metszette tel.
, 83.042
szegedi ellátatlan réI

Megölte szállásadónőjét,
mert nem viszonozta érzelmeit
Kedden délután 6 óra tájban Vidács Péter gyárimunkás jelentette a <rend őrségnek,
hogy munkájából hazaérve,
Vasasszentpéter-utca 8. szám
alatti lakásukban vér befagyva találta anyját és albérlő'ükel, Makra Jánost. Vidács
J
éter elmondotta, hogy hazaérve, zárva találta a külső
faajtói, belülről retesszel is
be volt zárva, igy be kellett
feszítenie. Bent a szobában
dulakodás nyomai látszottak.
A szőnyegen, hatalmas vértó7
osa közepén feküdt a két halott. Makra János még holtában is görcsösen markolta a
24 centiméteres pengéjű disznóölőkést, amivel Vidács Pé-

f

Kösíiinelnyilváii'tás.
Mindazon rokonoknak,
jóbaráloknak, szaktársaknak, a szakszervezetnek,
kik tragikusan elhunyt felejthetetlen drága halottunk HORVÁTH ISTVÁN
gépkocsivezető temetésén
fészkellek, koszorúés
viiágadománva k r a l
fájd lmunka cny i eni igyekezlck, tagadják ezúttal
hálás Köszönetünket.
Szentmise 2 án reggel
8 órakor a róikusi leinp lom ban.
A gyászoló család.
—iHIIIHIMIliiinlll'*!

Csütörtök, 1948 április I.
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Makra János 50 éves MÁV
Váltókezelő albérletben tákolt
Vidács Peteménél, akinek a
férje és 23 éves fia hadifogságban van. Vidácsné nővére, az ugyanabban a házban
lakó Gyuris Mihályné elmondotta, testvére már régebben
panaszolta neki, hogy Makra
János szerelmi
ajánlataival
üldözi. A rendőri! bizottság talált egy gyűrött papirost Makra írásával: »Halálunk ulán
együtt temessenek el.« Makra János már régebben készülhetett a gyilkosságra. A
kést, amellyel a gyilkosságéi
elkövette, fiókban tartotta és
teljesen életlen volt. A véres
kés pedig ki volt élesítve.

D a r a b o s

és olfoll

mész

PORTLANDCEMENT
" 7 PÁRISI-KORÚT 24.
kere skedé&be n.

alatti

Olcsó baromfivásá"
zsir, szalonna, füstölthus és
legjobb kenyér
UNGAR
éle i miszercsarnokban, Mikszáth Kálmán-utca 1.
\

szépe

-

Széchenyi
Filmszínház
Szeged
Telefon: 4 9 0
Ma premier!
Uj angol viiágfüm.

Hetedik
fátyol

Az. utóbbi évek legművészibb filmje. Egy asszony
három szerelme.
Főszereplők:
ANN 1(11)1),
JAMES MASON.
Azonkívül; HIRADÓ.

Előadások: fél 4, fél 6, fél 8.

Pénztárnyitás délelőtt 11-től
12-ig, előadás előtt félórával.

H i r e k
A HŐMÉRSÉKLET TOVÁBB EMELKEDIK
,
Mérsékelt déli, délnyugati szét, fclhősebb, de még száp
az idő. A hőmérséklet továbbemelkedik.
N

A P I R E N D

Csütörtök1, április 1.
Nemzeti Színház este 7 órakor: Madarász'. (D. II. 14.)
Széchenyi Filmszilláz fél 4,
fél 6, fél 8: Hetedik fátyol.
Széchenyi Hiradó Mozi délelőtt fél 10 órától fél 2 óráig,
folytatólagos előadás.
Rákóczi Mozi fél 6, fél 8:
Trópusi szenvedély.
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,
fél 8: Aranykakas.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél
8 órakor: A féívil'ági szűz.
Muzeum: valamennyi osztály
nyitva 9—2 óráig.
" Egyetemi könyvtár nyitva 9
órá tói 7 óráig.
Somogyi könyvtár nyitva 9
órától 7 óráig.
Szolgálatot gyógyszertárak:
Borbély József örök. b. Ugry
I." Tisza Lajos-körut 20; Leskó
Vilmos- Újszeged, Vedres-utcai;
Nagy örök. k. dr. Hangay: Boldogasszony-sugárut 31; Zakár S.
örök. K. Máthé Mihály: Valériatér 1. szám,
B 111 Ő S Á G I

NAPIREND:

Csütörtök: Kiss-tanács fél 9:
Somiogvvári Béla Hetény; negyed 10: ifj. Bodnár András;
10: Schaffer István; háromnegyed1 11: Vamberszky Antal; fél
12: Varga Ferenc. — Kozmatanács 9: Csighy Vilmosné. —
linzer-tanács 9: Mun'kásbiróság.
Péntek:
Margita-tanács
9:
Munkásbiróság.
Szombat: Kiss-tanács fél 9:
Zádlor Iván;' negyed J 0 : Kazi
József; háromnegyed 10: Lele
Sándor; fél 11: Dankó József;
fél 12: Zombori Lajosné.

— Fórum Club Naptár. Ma,
csütörtökön este 9 órakor választmányi ülés. Vezetőségi,,
választmányi tagok é,sl a szakbizottságok tagjai feltétlenül
jelenjenek meg. Április 3-án,
szombaton klubnap és klubvacsora. Vacsora előjegyzés
576 telefonon szombat délig.
— Szappanosztás. A város
közellátása 60 mázsa, szappant
kapott. Ebből a testimunkások 20, a nehéz testimunkások, terhes eSÍLszoptatós anyák
és a csecsemők 40 dekás fejadagot kapnak, kilónként 7.2Óas áron.
r
— Az MKP Ujszegedi I.
szervezete N-épkert-sor 7. sz.
alatti párlhelyisógében szombaton este pontosan 7 órai
kezdettel felszabadd!ási emlékünnepet tart.
Mindenkit
szeretettel vár a Vezetőség.
— Silóépilési segély. A város tanácsa elhatározta, hogy
tiz szegedi rászorult gazdának az állami; támogatáson felül ás segélyt nyújt silóépilésre. Ez az összeg -a siló nagyságától függ és azok a gazdák kapják, akik eddigi termelési eredményeikkel erre
rászolgáltak, de
nincsenek
megfelelő anyagi helyzetben
a megépiiléshez.
— Uj küllurliáz. A város a
köztisztasági telep alkalmazottainak kulLurhelyiséigct létesít munkahelyükön. Az uj
kullurinlézmény rövidesen cl-*
készül.
x A Szegedi Lloyd-Társulat
április 2-án délután 6 órakor
a Kereskedelmi és Iparkamara könyvtártermében közgyűlést tart. Ez alkalommal megemlékezés történik a társulat elhunyt tagjairól.

— Az Ujsániréollhon hírei:
Ma esie az Odnoposoff-hang*
verseny ulán az Ujságlróotthonban klubvacsora.
— Az MKP' B( tváros I. szervezete Kálvin-tér 6. sz. alatt
dr. Borfcás Sándor április 3án este 6 órakor előadást tari
az »Idegbctegséig. mint a ma
emberének súlyos tehertétele?
címmel. Vendégeket szívesen
lálunk.
— A Szegedi Izr. Nőegylet
és a Wizo szegedi csoportja
e héti közös, műsoros délutáni összejövetelét április l én
délután 5 órai kezdettel tartja Margit-utca 20. sz. alatt.
Szeretettel vár juk kedves tagtársnőinket é,s minden érdeklődő hittestvérünket és minél
számosabb és pontos megjelenést kérünk.
x A húsvéti rejlvénypátyázalunk nyerteseinek névsorát
a szombati ^pípiunkban kőx A Szegedi Iparos Énekkar április 2-án (pénteken)
csle 7 órakor az ipartestületi
kaszinó helyiségében tanórát
tart, melyre a dalt kedvelő
iparostársakat sZereletlelmeghívjuk. Hogy munkánk ered•hiényes 1 egyen, kérjük az jparoslársak támogatását. Tarján
Tibor sk., mu. főtanácsos, halósági biztos.

00N0P0S0FF

hegetíüest
MA
'
Tisza fél 8.
, (Koncert)

x Petrólcumpótló jeigy nélkül Markovics műszaki üzletben, Tisza Lajos-körut 44.
x Brilliáns ékszert és karórát igen magas árban medvéidre keresek. Fischer ékszerész Szeged, Klauzál-tér 3.
x Cipőt olcsón, jót nagy
választékban Prungeí és Berhardlól, Széchenyi-tér.
— A Jugoszláv Álmenelf
Hadifogoly Ollhonban (Kálvária-u.) április 1-én dcluián
3 órakor a felsővárosi MNDSzműsoros kullurdélutánt rendez a volti hadifogoly bajftársak szórakoztatására. Kérjük
az MNDSz asszonylársnkmeg^
jelenését. Vendégeket szívesen
látunk.

S*inhis*pilm
Oóitoposoff

M i k l ó s

Műviaxet

megérkezelt! Od-

noposoff, a világhírű hegedűművész már megérkezett Szegedre. Mai hangversenye a zenei
évad szenzációja lesz. Jegyeik:
Koncert-nél.

Kossulh-dilas tudós előBdasa a ForuM C'ubban
Szerdán este nagy érdeklődéssel kisért előadást
tartott
dir. Ivanovics György egyetemi
tanár,
Kossiith-dijás tudós á
Fórum Clubban.
Dr. SztodöIník László megnyitó szavai után dr. Ivanovics
György ismertelte bakteriológiai
és chemo-lherápiai
kutatásait,
melyekért a Kossuth-díjat kapta.
Dr. Ivanovics rámutatott a tudósok nemzetközi együttműködésének szükségességére és jelentőségére.
A nagy tetszéssel fogadott előadást dr. Kiss Dezső köszönte •
meg.

Ma és holnap

S e b ő

•

TERMELJ TÖBBET,
a r á d i ó közkedvelt dalenekese
a
JOBBAN ÉLSZ!! TANC!
CITY JAZZ.

3
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Csütörtök, 1918 április 1.

A csepeli szikra Iámra lobbantotta az ecész orsárot

Az ujszegedi hendergyár
tisztviselői, a Poló
cipőgyár
munkásai
is versenyt kezdtek

Társadalmi munkairodát

állítottak fel Szegeden

Jelentettük, hogy a szegedi társadalmi nuir.ka'rodát. amely
Szakmaköri Bizottság akciót in- a társadalmi akcióból befolyt
d'ilott a munkanélküliek meg- pénz hasznos munkába fekf'eAz ipari munkásság egyre a szikrát az ország dolgozóinak vették a kihívást, nemcsak a di- segjlóse érdekében és ebben az léséről és állatában az akció
ügyben még húsvét előtt érte- j sikeres lebonvoFlásáró! gondosbontakozó
munkaversenyéhez lelkesedése nagy lángra lobban- iak megnyerésének reményében, kezletet
hívott össze. A gyárak, fcodik. Egyébként a további felhanem
inert
tudják,
hogy
a
tó
llá
és
ez*
a
láng,
a
inunkavermár a szellemi dolgozók is (csatüzemek vezetői, üzemi bízott- j ajánlásokat is a Csongrádi Talakoznak. A Magyar Kender-, seny lángja ma elönti az egész inunkavcrseny a hároméves terv ságai és a szakszervezetek meg- I
Len- és Jutaipar "tiszlviselőgár- országol. Őszinte örömmel üdvö- sikerét mozdítja elő; s a demo- bizoltai szerdán ismét össze- karékpénztár társadalmi munkadája az országban elsőnek mun- zöljük az ujszegedi tisztviselők krácia és a dolgozók, osztályá- gyültök a városházán, hogy iroda folyószámlájára lehet befizetni.
kaverseny felhívást bocsátott ki. akcióját és kívánjuk, hogy ők nak megerősödésére szolgái.
A kél gyár munkásai a követ- konkrét választ adjanak az előA Szegedi Kender, az Angol-Ma- legyenek elsők a versenyben —
A Szegedi Kereskedelmi és
kező pontokban egyeztek meg: terjesztésekre. Örömmel tapasz- Iparkamara
gyar Julafonó és a Kunsági mohdotla.
körlevelet
intéz
augusztus
A versenyt ezután a Szegedi Megfogadják, hogy
SZÓTŐ tisztviselőit, valamint a
a*ijM©>novnní>
i
!
&
tósiparos
"J3P
i,„„„, bevételük
-.1. bizonyos
?_
Magyar Kender-, Len- és Juta- Kenderfonó" tisztviselői nevében 1-ére, a 'háromévés terv meg- a legnagyobb lelkesedéssel ajan- jaihoz, hogv
ipar központjának alkalmazottait Pesti Vince, az Angol-Magyar indulásának évfordulójára lé- tolták fel jövedelmüknek egy! százalékát ók is ajánlják fel erre'
hívták ki. A verseny a munka- Jutafonó nevében pedig Erdélyi nyegesen. megjavítják a minő- bizonyos százalékát a munka- a óéira.
séget, a munkamorált és lé- nélküliek érdekében, de annál
fegyelem emelésére, uj munka- Ferenc fogadia el.
^
Az értekezlet egyébként elnyeges anyag- és energiameg- kisebb számban Jjelenlek| meg
erkölcs kialakítására, szakmai
a munkaadók. Az elnöklő Gvólai határozta, hogy a befolyt pénzA Pok> Cipőgyár munkásai takaritást érnek el.
tudlás továbbfejlesztésére, raA versenyt kiterjesztik saját István elvlárs, a Szakmaközi összegekből olyan
közhasznú
ciomatizálasára irányul és ápri- megértve a csepeli dolgozók és
lis 15-lőt augusztus 14g tartana. a Szakszervezeti Tanács fellilvá- üzemeq belül egyéni versenyre Bizottság titkára köszönetét fe- munkákat végeztetnek, amclvck."•''» kell anyagól fcibaszA versenyt elsősorban üze- sát, m ünk a versenyre indultak, i is. E verseny 'keretében a fenti jezte ki a megajánlásokért és j
men belül rendezik. A vonat- Az Első Szegedi Cipőgyárát hív- pontokon kivül mennyiségi ver- bejelentette, hogy a város mér- ualml, liogy fgy a icljes összenövi h valaiában felálFlotláik a gel a munkabérekre, ezáltal pekozó felhívást az üzem szel- ták ki versenyre, akik örömmel | senyt is indítanak.
1
óig a munkanéllkUFek megseű*lemi dolgozói szerdán délután
tartott ülésükön fogadták el. Az
lésére fordíthassák. A tervek
ülést Juhász Endre nyitotta
szerint ilyen munkák keretémeg, majd Kónya Sándbrj, a Ver- Nagymiháiy kezén tönkrement ax üzem
ben végeztem®: a partfürdő biseny szervezője ismertette a
zonyos újjáépítési szakaszát, a
fel lételeket és részieleket. Kiss
romházak, köztük a leégett FarJózsef, az üzem megbízott vezekas-malom iebonlását, továbbá
tője örömmel üdvözölte ezt a
az ujsomogyilelepí kultúrház
kezdeményezést. Kárász László
építését, az iparostanonciskola
a magánalkalmazottak szakszerrendbehozását, a somogyitelepi
vezeti csoporlja nevében. Makerékpárul salakozását a körtölgyar Mátyás textilipari titkár a
tés mentén, szemétlerakó helyek
a most államosított Kunsági s z ö v ő g y á r b a n
fizikai munkások nevében üdvöfeltől lését.
zölte
a
versenybeindulókat.
A Kunsági Szövőgyár gép- másik pedig a viz betáplálását j és tanulok. Beiratkoztam a
Kövi Béla a Magyar Kommu1
nista Párt nagyszegedi végre- házába nem talál utat aunár- végezte a szivattyúval. A du- szegedi ipariskola esti tanfoMUNKA VERSENNYEL
hajtó bizottsága nevében 'be- ciusii napfény, itt, a gyár szive, gattyus szivattyú müködteté- ] lyamára. Már másodéves vaO T T H O N U N K A T ÉS HAszélt. Alig két hete, hogy egy a két lokomobil ,ontja a mele- sé a gőzgép üzemben tartása- gyok. — mondja boldogan. —
ZÁNKAT
ÉPITJCK!
szikra Csepelen kipattant. Ezt get. Fenyvesi Antal munkás- val történt, ami jelentős olaj Technikus leszek s utána jön
a többi. Tanulni akarok, liogy
feltaláló olajfoltos ruhájában és gőzfogyaszlással járt.
szinte eltörpül a
hatalmas
— Két nőnapig tartott, miig méig többet és jobbat termelÜ femek figyelmébe! gépek mellett, amint derűs, rájöttem a dolog nyitjára. hessek a munkásság s ezzel
A
Szakszervezeti
Tanács nyilt tekintettel magyarázna Olyan szerkezetet készítettem, az állam érdekében.
A Kunsági Szövőgyár rnunamelynek segítségével a duáprilis 2-án. pénteken délulán találmánya lényegét.
5 óra 10 perekor a rádióban
ellátolt kasai a lehető lcgclhanyagol— A két kazánnak én vol- galtyus szivattyúval
Budapest I.
hullámhosszán tam a kezelője — mondja lokomohil viztáplálását a gőz- tabb körülmények közt dolfeöriii az országos inunkaver- Fenyvesi elvtárs & közben sze- siígiár szivattyújával végezte- gozlak és küzdöttek Iélininl 1
mumukérl s mégis ilyen mosBpny feltételeit scaz ezzel kap- retettel simogatja a sziszegő tem.
tolla bánásmód melleit Is két
csolatod" tudnivalókat és le- masinákat — ismertem minEzáltal napi 25—30 forint
munkásfeltalálót tudtak kiter1
endőket. A Szakszervezctí /Ta- den csinját-binját. Bántott,
üzemi költséget lakarit meg
melni. Micsoda
eredmények
nócs felhívja az üzemi bizott- hogy rosszul megy az üzemis
a gyár.
sorsjegy nslkül, mert
várhatók a munkásigazgató
ságokat s az üzemi verseny- nagy az olajfogyasztás. A válvettem P E T Ű - n é l .
— Hogy honnan jöttem rá? üzemvezetésétől, aki minden
hizo'Isáíokal: ahol lehet, szer- lalatnak akartam
spórolni,
vezzék meg a csoportos in cg- hogy több jusson a munká- A gyár már-már leállt, állan- bizonnyal nemcsak a vállalat
hallgalást. Ahol ez nem lo-^söknak. A gyárüzem gőzszük- dó' aggódásban éltünk, el- szempontjából, de egyéni tela
kenyerünket. jesítményük alapján is méltá- M U N K A V E R S E N N Y E L
helségios. olt hívják fel a "dol- séiglelét két lokomobil szol- vesztjük
ÉPÍTSD A N É P I DEMOakar- j nyolni fogja a munkásfellalágjozók figyelmét a közlemény gáltatta. Az egyik gőzsugár- Anyagmcgtakaritással
KRÁCIÁT!
nieghallgalására.
szivattyúval van ellátva, a tam segíteni, hogy több jus- lék hasznos munkáját
son nekünk és az utánunk
következőknek.
Rákosi elvtárs
intézkedett.
. .
A lakalosmühely sarkában,
zöld overallban* logarléccel a
zsebében fur-farag a 22 esz!
tendős Varga István. Gesztenyebarna haja alól értelmes
Ma, a lázas ujjáépilés, ter- Hajós József művezető ésVeszempár mélyed a kérdezőre. melés idején szüksége van az szelovszky Antal
elvtársak
Varga István is méltó helyet országnak minden
vagonra azonban, hiányos szerszámA közellátási hivatal rendeletet adolt ki az uj beszolgál- kap a munkásfeltalálók egyre és minden egyes mozdonyra. felszereléssel, 2t órai megfetatást rendszerről. A rendelet 8. szakaszát meghamisították növekvő táborában.
Ezt tudják a szegedi fűtőház szilelt munkával, hcggesztésii
és ugy állították be, mintha ca gazda egész terményét kötemunkásai is, éppen ezért mi- eljárással helyrehozták a m o z —
Nagyon
sokah
kellett
kínles Lenne átadni. Az igazság ezzel szemben az, hogy a bekor
az egyik mozdony előfe- dony sérülését.
szolgáltatás teljesítése után fennmaradó kenyérgabona, nap- lódnom a csutakolással, a re- jén olyan repedés keletkezett,
Hajós és Veszelovszky elvszelővel,
mikor
a.kercszlorsóraforgómag készleteivel és egyéb terményeivel v a gazda
ami az azonnali leállítást von- társak minden dicséretet megzógép
szálvezetőjét
kimunszabadon rendelkezik. Rákosi Mátyás elvtárs a téves szata maga után, munkához lát érdemelnek, mert-érezve n a ^ ,
kaszt hatálytalanította és W- uj rendeletben ezt világosan káltam. Gondoltam, többet lak. A munka, a sérülés lerfelelősségüket, olyan m u n k á t
ésszel,
mint
erővel
és
rájötkörvonalazlalta.
tem a könnyítésre. A meg- meszeiénél fogva főmühelyi végezlek, ami a főműhely e r
munkálás a mullban kézierő- munkát igényelt, ez pedig leg- re a célra beállított szakmunteljesít- kásainak is dicséretére vált
M
O
Z
I
vel, reszelővel történt. Ez a alább 2—3 hónapii
I B E L V A R O S I
METRÓ I l l m u | d o n $ á g a !
Csütörtöktől v a s á r n a p i g
munka egy-egy munkadarab- ménykiesést idézett volna elő. volna.
nál két órát igénveit. En egy
tárcsaalaku marókést cS1 befo- Friss
C H A M P I O N - G O M B A T
a magyar
gószerkezetet készítettem, ami
Paslernak
lehetővé tette, hogv a meg- fogyasszon hus helyett. - LeqolCSÓbh M E > N L-nél Kárász-utca
remekbe kémunkálást közönséges hosszszült nagv zeeszterflán, gépi erővel lehesnés vígjátéka.
a rendtes napi póstához hasen végezni.
Panaszládát állítanak fel és
sonlóan lelkiismeretesen feldolA(Csókos
gozzák.
a városházán
tengerészek*
Tgv a megmunkálás két óra
testvérfilmhelyett 10 percig lart.
A városi hivatalok munkaverje. Sok muA 22 éves éves feltaláló ta- senye és a munka zavartalanzsika, tánc,
sága érdtekében a jövőben szilálmánya
humor,
\/
Humor, jazz,
ja
, goruan betartják a hivatalos
^^üfc é. •
? szerelem.
nagy gépgyárban, ahol ilyen időt. Az alkalmazottak reggel
. T V R Í |FŐSZ,
gépalkatrész
folyainalos I 8-tói délután 4-ig dolgoznak már
Április 1—7i'g.
,<J> Iui;e
IUIIB Hllyson
Dllvsc és
gyárfása
történik,*
nagv keddtől kezdve, de az egyes
UJ V Ü S O R :
horderejű,
ügyosztályok csak délelőtt 11
Jimmi Durrante
Magyar Hiradó
1 óráig tartanak fogadási időt.
IIIRADÓ.
egyrészt a munkaidő,; más- Kedden, a polgármester pedig Virágok és illatszerek
részt a költségmegtakarítás kedden és csütörtökön nem fo- Világhiradó 8-as
Ezt megHold (kullurfilm)
szempontjából.
gad1. Ez alól kivétet nincs. Azok Francia Híradó 9-es*
előzi:
— Ma még lakatossegéd va- számára, akik ezt az időt nem
Fgy cigaretta élete és halála
— beszél öntudatosan tudják- betartani, a portásfülké- Színes rajzfilm.
A N N A B E L L A gyok
terveiről Varga István — pén- nél panasziládiát állítanak fel,
Folytatólagos előadások!
a kígyótestű
zem nem volt a továbbtanu- amelybe mindenki bedobhatja
Mindennap de. fél 10-101
nő, a hajlékérvényeit,
előterjesztéseit.
A
lásra.
Most
a
demokrácia
adr
fél 2-ig. Belépődíj egys. 1 Ft.
konyság csodája,
világvárosí prodnkciók a színpadon.
ta lehetőséget ragadom meg ládát minden reggel felbontják

Fenyvesi és Varga elvtársak
találmányaikkal segítik a termelést

Elvtársak!

Mire e sorokat
olvassák, én már
nem vagyok

Két kiváló M Á V munkás
megjavított
egy sérült

fl beszolgá tatás u án fennmaradt készlettel a gazda szabadon rendelkezik

ARANY

2Í óra alatt
mozdonyt

K A K A S

*4fa

HIPDO MOZI

Í

I

DELMAGYARORSZAG

fl szegedi egyetem és intézményeinek
alkalmazottaiismunkaversenyt rendeznek
A szegedi egyetem és a kö- szükséges javítási munkáknak
rülölte csoporlosúló klinikák, lehetőleg házi kczelésbenft való
tudományos intézetek fizikai elvégzésére irányul.
és szellemi dolgozói szintén
Az egyetem központi üzemi
bekapcsolódnak a munkaver- bizottsága utasította a különseny-mozgalomba.
j böző csoportok üzemi bizottA munkaverseny részleteit ságait, ho©' haladéktalanul
mosit dolgozzák ki és a ver- szervezzék meg saját keretülseny elsősorban
egyetemen kön belül is a munkaversebelül folyik le, a munkafe- nyekel, mert az e©es intézgyelem helyreállítására, a fe- mények dolgozói több helyütt
lesleges adminisztráció csök- akciót indítottak a munkaverkentésére, kiküszöbölésére, a seny mielőbbi megkezdésére.

Röszkén kijelölték az épitkezésre
alkalmas házhelyeket
A szegődi háznelyosztás etsö jára kél házhelyet hizlos'lanak.
aktusaként szerdán délelőtt tar- A posta, a rendőrség és a köztól Iáik meg a helyszíni szemlét igazgatás épületei részére egyés az igénylők kéreliménok fe- egy, összesen három házhelyet
i ül bírálását ltöszkéu a cson- juttatnak.
rád'mogyoi földhivatal megbiA házhelvjuttatásban részesüpottai a szegődj mérnöki hiva- lök közül k i nagycsaládé földé
tal és az Országos Hitelszövet- műves. 5 ipar'i és 8 egyéb fogkezet kiküldötteivel. A helyszíni lalkozású. A helyszíni szemle
szemle alkalmával először meg- során a kiküldőit szakértők megtekintették a házhelyek céljára állapították, hogy a, Ilodönban
alkalmas örökföl de kel, majd' aés a gyálai följíeken levő tartxxtoni és gyáiai diilőben meg- talékolt szántók minősére megnézték a cserofökte'ket, amelye- egyezik az igénybeveendő fölivel a földhivatal tartalékolt a dekkel és ezért "egy az egyhez
földosztás során.
arányban minden károsodás nélRöszkén mintegy 150 család kül elcserélhető. A rendelkeigényeit házhelyet, azonban a zésre átló kevés földícrülcl körendelkezésre álló, ép'fkezésre vetkeztében nnm tnd'jálk a házalkalmas tértt el hiányában csak helyigénylőket kielégíteni, sőt a
90 csatáéinak tudnak eszményi a népfürdő és sporttelep cél280 négyszögöles telket juttat- jaira szükséges területet is kini. A rendelkezésre álló ós az sajátítás utján tudják majd bizé|ntkezósi terveknek! megfelelő tosítaná.
"29 hoki örökföldön körülbelül
A helyszíni szemlére kiutazott
120 házhelyet osztanak ki és szakértők a kijelölt területet
tartalékolnak későbbi kiosztások építkezés céljára alkalmasnak
céljaira
A házlielvjiitlatáshán találták, tehát semmi akadály
részesít|« 9f> családon kivül a nem áll útjában a Jiniszaki munFöl ém ü v esszö v r lk c zr I nék jullat-kák megkezdésének. A bizottság
Italk három házhelyet építkezés a mai nap folyamán Szentmicéljaira, az lIFOSz és a szak- hátytelcken tart helyszíni szemszervezet egv házhelyei kap, a lét, ahol dönt az alsóvárosiak
közegészségügy) épületek cél- házhelykijelöléseiről is.
Az. IVSz Munkásegyxég Klubjában a rendes hell klubnap
csütörtökön délután 5 órakor ke/död'ik. Könyvtár, újságok,
folyóiratok, társa*játékok, bilfté állanak a tagok rendelkezésére. Kérjük a szakmai vezetőket, valamint ii. b. lakokat, jöjjenek el minél nagyobb számban.

S p o
A Felszabadulási Váltó utvonala
A® április írén tartandó fel- szabadulási emlékműhöz.
szabadulási váltó szegedi utvoNők és úttörőik: 10x100 m.
nala: férfiak: 10x200 m. In- Indulás a korzóról a városhádulás: Kárász-utca és Széche- zával szemben* Széchenyi-tér,
nyi-tér sarok. Dugonics-tér, Jó-L Horválh Mihájy-utca, Arony Jákai-utca, Gizella-tér, llonvéd nos-ulca, Dózsa György-utca,
Üér, Földvári-utca, Petőfi Sán- Tisza Lajos-körut és Károlyidor-sugárut,
Moszkvai-körut, utcán át 4 feiszsibadiilási emKálvária-utca, Tisza Lajos-körut lékműhöz.
|és a Csckonics-utcán át a felIndulás 11 órakor.

Párthirek

Csütörtök, 1948 április 1.
MKP. Belváros I. ás S z o c . dem. Belváros II.
szervezete

Kálvin-tér 6. szám alatt
este 8 órai
kezdettel

Rádió

Apróhirdetések
jfff

FOGLALKOZÁS ggf

JALFAZO mindenes azonnalra
helyei keres. Osz-utca 10., I.
emelel jobb ajtó.
JAL főző bejáró mindenes felvétetik hosszú Bizonyítvánnyal.
Polgár-utca 24.. I. 3.
MINDENES bejárónő ajánlkozik
délelőtti órára, esetleg délután
2-ig. Főzést is vállat. Zrinyiutca 10. Érd. a házfelügyelőnél.
SZORGALMAS, mindenes, jó főzőnő bejáróhelyet keres. Cim
Somogyi-utca 16., udvarban.

5 méteres bambusz permetező
lold'ócsövet vennék. Dr. Csiky
Dugonics-tér 4., földszint, délelőtt.
VILÁGOS keményfa fél háló,
na© szalóntükör, nagy argaman
szőnyeg alkalmi áron eladó. Altila-utca 11., I. em. 1.
BELVÁROSI uriszabóüzlet szép
berendezéssel nagy világos műhellyel átadó. Jelige: •Berendezéssel*.
1.0—12 éves gyermeknek v^ló
teljesen jó gyermek kabát jutányosán eladó." Szenthároinság-u.
43b., földszint.
SZÁKTÍPÖ silótöltővel kombinálva. Alfa-Lava! 75-ös tejszeparálor eladó prima állapotban.
Megtekinthető: Murlca gépmühelv, Vadász-utca 1.
KÖZEPTERMETRE
való
halványzöld1 tavaszi karót jutányosan'eladó. Attila-utca 3., I. em.
jobb.

A llonvéd TK Pécsett. A ményt értek el. Ez alkalommal
Honvéd TK ma Pécsett játszik 4:0-ra győztek a nemes verAz Ujságiróolthon
a VI. hadlest csapatával a senyben.
ping-pongozói közül különösen
Honvéd Kupáért.
A Szegedi Újságíró és Mtt- j kitűnt Sebes Tirór, a'ki majdvészollhon kiváló asztaliilenisze- nem minden alkalommal eltaADAS-VETEL~H
KŐi egyre szebh sikerüket érnek lálta a labdát. Értesülésünk szelel városszerte. Legutóbb a Ha- rint az Ujságiróotthon ]>ing- SERVKÖTÖ, haskötő, gurnihapoei játékosaival
mérkőztek pongozói országos versen ykör- risnya, lúdtalpbetét, művégtaínég és ujabb jvompás ered- utra indulnak.
gok Orvosi müszerüzem, Oroszlán-utca 6.
LESZÁLLÍTOTTUK az árát: makói d'ughagyma 1 kg 8 forint.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
Hajesy-Zs'ltaszky-utca 15., To-To faorta.
Szövetkezetében, Tisza L.-körút
51. szám.
OKTATÁS
[m
ALPACCAEVÖESZKAZAK, háztartási oékkex Bodola Károly, MAJOR Akós szakiskolájában
Klauzál-tér 3.
gépirási
Április 1-én, csütörtökön 7Jkor: Madarász, operett D. II. 14. JóMINöSEGÜ poliluros hálószo- ápr. 5-én gyorsirási,
Április 2., 3. és 4-i előadásokra igen kedvezményes je- ba 3000 forint. Spitzer Sándor tanfolyam kezdődik. 997/194647. Főig. Bocskai-utca 4.
gyek kapható/ a Dólmagyarország kiadóhivatalában.
Spitzer Sándor aszlalosmesler.Apa* 2., péntek este 7-kör:
Pá'llangókisassiony, uj sze- asztalosmesternéi készen kapha- GÁL Ferencné oki. tanár gyorsíróiskolája előkészít vizsgákra.
reposztásban.
tó. Margjt-ulca 12.
Főig eng. 3599/1942. SzéchenyiApr. 3., szombat este 7 órakor: Traviaja.
4—6 hónapos
ártánysüldőket, tér 15.
Apr. 4., vasárnap esle 7 órakor: TTaitic keringő.
he rkshiréi-mango lica ke ve r éke t
Dr. Csiky, Dugonics-tér
LAKÁS
Jogyofe kaphatóik, Mrletok válthatók a Délmagyarország kiadó- vennék.
J3L
4., földszint, délelőtt.
hivatalában.
ELADAK ingaóra, paplan, toron- BÚTOROZOTT szoba e © szetáli összekölőszőnyeg,
vászon mély részére kiadó. Szentháromingek, 38-as uj női cipő, kis ság-utca 35.
A Szegedi A lami Nemzeti Szipház he'i mfisora: női
toalett-tükör, utazótáska, eta- ÁTADNÁM kétszobás társbérleti
zsér, nagy fotel. Somogyi-u. 11., lakásomat annak, aki Sopronba
Csütörtök, ápr. 1-én esle 7-kor: Martarász. D. II. 14.
5. ajtó jobbra.
elköltöztet. Cim a kiadóban.
Péntek, ápr. 2-án este 7-kor: Pillangók'sasszony. Bérisz.
Szombat, ápr. 3-án d.u.- 3-kor: Leár király. Ifjúsági előadás. IIÁZ eladó. Lakás azonnal el- 1IUTOROZOTT szobát keres fiafoglalható és egv varrógép eladó tal házaspár, konyhahasznátalSzombat, ápr. 3-án este 7-kor: Traviaia. Bérletszünet.
tal. zPonlos fizető* jeliigére.
Somo©itelep III. utca 109.
Vasárnap, ápr. 4-ón este 7-kor: Titanfc kervngö.

T o T o - z z o n ToTo Közösséggé? géppel

Dolgozók

Színházaitok

manóra:

szombaton

A pedagógus elvtársak kedden este elmaradt közös szemiegységbálaí
náriuma
csütörtökön, 1 április
B rendeznek. — Mindenkit
szeretettel vár a Ve1-én este háromnegyed 7 órazetőség.
Büffé!
Tánc!
Vacsora!
kor a szokott helyen tesz megtartva. Előadó Perjési Károly.
Figyelem! A felsővárosi SzDP
A Szegedi Munkás Sakkor a
és az* MKP kulturgárdistái fel- haladni vá©ó sakkozók részére T E R M E L J TÖBBET,
JOBBAN, OLCSÓBBAN!
tétlenül jelenjenek meg ma este <megnyitás-elméleti versenyt ren7 órakor az MKP felsővárosi dez éremdijuzással. Nevezési dij
székházában. Kullurvezelő.
1 forint. A résztvevők haladéktalanul nevezzenek Dani főjegyző sakk társnál, a szakszervezeti
székházban.
Sah
k
ÁLLANI)A MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST 1. 6.30: Falurádió. 6.45: Reggeli torna. 7.00:
áA sakkvilágbajnokság 9. já
Hire* Hire/, műsorismertetés. 7.20:
télknapja
éknapja után Bolvinnik vezet
veze $zan*zeei>*x*«i
Az áttelepítési kormánybiztosság
5 ponltax Keres és Reshewsky
A Vendéglátóipar] Munka sók közieménvei, 10.00: Hirek. 12:
1-4, Szmiszlov 3 és 1 függó,
Szakszervezete április 2-án, pén- Harangszó, hirek. 14.00: Hirek.
Euwe 1 és 1 függő.
Botvinnik biztosan tarlja elő- teken délután fél 4 órakor tag- 15.15: Rádióiskola. 15.55: Műnyéi, habár az az utóbbi 3 for- gyűlést lart a szakszervezeti sorismertetés. 17.00: Hirek. 20:
duló során nem növekedett.
Ez székházban, budapesti előadó- Ilirek. snorthirek. 21.50: Hirek
és krónika orosz nvelven. 22.00:
a ténv reményeket ad1 azoknak, val.
akik fáznak a torna s ze rencs é be, A MÁV nyugdijasok április Hirek, mit hallunk" hotnaD? 0.10
amely esetleg meglepetést is 2-án, pénteken délután 3 órakor Hirek és krónika angolul. —
hozhat az esetben, na ' valami bizaímiértckezletct tartanak az 020: IUrek és krónika franoknál" fogva Botvinnik vissza- ÜVÉ tanácslermél>en. Bizalmiak ciául.
megjelenése kötelező.
esne.
RUDAPEST II. 18.00: Hírek.
21.00: Hirek.
A hágai versenyterem minden
tornanap alkalmával zsúfolásig
Csütörtök, ápril is 1.
meglelődik. A sakkfolyóiratok és K iskereshedő
Hirek
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
újságok tudósítói liiven adják
vissza az izgalmas és küzdelA szegedi kiskereskedők ér- zene. 8.00: Uj expedícióik. 8.15
mes légkört. A világ legjobb dekképviselete, mint a KISOSz Szórakoztató zene. 8.30: Katosakkozói
küzdenek
kétség- kamarai kerületének hivatalos likus vallásos félóra. 9.00: Szótelen á minden sport legna- közleményei. Központi iroda: rakoztató orosz zene. 9.55: Az
gyobb címéért a világbajnok- Széchenyi-tér 15. Telefon: 188. Ál telepítési Kormánybiztosság
ságért. Itt nemcsak' a tudás, ha- Hivatalos órák: délelőtt 8—12 közieménvei. 12.15: Rembrandt.
12.30: Oóernrészielek. 13.00: A
nem a mérhetetlen kitartás és és délután 3—7 óráig.
akaraterő fogja igazolni a győzPiaci kötött, szövött, rövid- és művészvilág áprilisi tréfái. 13.20
test. Egy rosszulvett start végig bazárárukeresked'ők április 2-án, Vidéki ciganyprimásók. 14.10:
nyomot ha© d!r. Euwe volt hol- pénleken délelőtt 9 órakor a Sohár Vilma* zongorázik, Sallay
land világbajnok játékán. Ha- Lechner-téri székházban érte- Iván hegedűi. 16.00: A Debreceni Kollégiumi kórus énekel.
sonló visszaesés és letörés le- kezletet tartanak.
16.30: Gyermekrádió. 17.10: A
hetséges egy minimális arányú
Április 2-án délután 5 óravezetésnél is, elég egy pillanat- kor a nőszervező bizottság és a Hadifogoly Iliradó rádióköriemé nvei. 17.15: A Vöröskereszt
nyi ind'ispizició, amely lélekben
jóléti bizottság együt- közleményei. 17.55: A 48-as
kihathat fordulókon keresztül, szociális,
tes
értekezletet
tart
a
SzécheOrszágos Kulturverseny heti tásőt. A világbajnoki küzdelmek nyi-téri székházban.
jékoztatója. 18.00: D*unavöl©i
fele Hágában, feje Moszkvában
Értesítjük
a
kar
társakat,
hogy
Híradó. 18.30: Hajd'u Péter harfog lebonyolódni. Minden mesaz április 4-ére hirdetett nagy- monikázik. 18.45: Színház és forter 4—4 játszmát váltva egymásgyűlésünk a felszabadulás ün- rnd'atom. 19.00: Előadás a Stúsal
nepe miatt április 11-én, vasár- dióban: • BolondgomMju 20.30:
Vasárnap, április 44-én dél- nap lesz megtartva.
»Ma este semmi sem igáz...* —
előtt 9 órai kezdettél a "DohányAz érdekképviselet a ruhá- 22.25: Az elmúlt 31 nap törgyári Lendület SE sakkszakosz- zati szakcsoportba, továbbá a ténete. 23.10: Tánczene.
tálya rendezésében a © á r kul- vas, műszaki szakcsoportba tartúrtermében kerül
lebonyolí- tozó szakosztályoktagjaiszá-RUDAPEST II. 17.00: Ötórai (
tásra Szeged város ezévi gyors mára a kereskedelmi és iparka- tea. 18.00: .Szerelmek — emcsapatbajnoksága. A verseny mara közgyűlési termében szom- lékek*. 18.40: JazzkedVelők ismaga impozáns és szép látvá- baton délután 5 órára tagérte- kolája. 19.00: A Falu Hangja.
nyosság, gyors lebonyolítása él- kezlelet hirdet. Felhívja az ér- 19.30: Rimszfcij-Korzakoff: Sevezetessé teszi a versenyzést és dekképviselet a tagokat, hogy herezadc. 20.15: Hangos IletJ
annak megtekintését egyaránt. ezen az értekezleten minél na- Sporlliiraa'ó. 20.30: A Rádió szaBelépődíj nincs. A rendezőség gyobi) számban megjelenni szL- badegyeteme. 21.15: Hanglememinden érdeklődőt szívesen Iái. vcsked'jenek.
zek. 22.15: Kamaramuzsika.

GYÖNYÖRŰ kétszobás komfortos
lakásom a város szivében elcserélném 3—4 szórós komfortosra.
Jelige: .Tiszta*.
KETSZORAS gyönyörű komfortos lakásom a város szivében
elcserélném 3—4 szobás komfortosra. .Tiszta* jeligére a kiadóhivatalba.
ELCSERÉLNEM belvárosi kétszobás olcsóbérü, féregmentes
lakásom ugyanolyanért. »Csere<
jeligére kérek értesítési.
C L ö N F E LE K I P
SPECIÁLIS ingjavitás, gallér-,
nyakken dőfordilás ©orsan, pontosan. Fischerné, Dózsa Gy.-u.
16 a., I. 19.
ÖSZ haj ellen Duraliin. Dudás
illatszertár, Széchenyi-tér 2.
EGV kis magánház eladó, ugyanott egy bútorozott szoba kiadó.
Újszeged, Jankovich-ulca 18.
DUGONICS-TEII 2 sz. alatt üzlet berendezéssel átadó. Vlasics,
Somogyi-ulca 22.
BELVÁROSI forgalmas élelmiszerüzlethez megbízható pénzestársat keresek. .Megbízható* jeJigére a kiadóhivatalba.
Felelős szerkesztő:
Dtt. FERENCZ LASZLO.
Felelős kiadó: KONCZ LÁSZLÓ.
Kiadja:
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségi lelefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal. K'rász-utca 6.
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó Kft. nyomást.

1

