Világ proletárjai egyesüljetek!

Lapunk mai száma 8 oldal
»A nemzeti összefogás tette lehetővé, hogy
hazánkat alig három esztendős munka ulán
gazdaságilag is, politikailag is ugy talpra
tudtuk állítani, hogy újjáépítésünk eredményeire joggal lehetünk büszkék.*
i l i
RÁKOSI MATYAS.
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MA VÁLASZT AZ OLASZ NÉP
Irta: FERENCZ LÁSZLÓ
A világ érdeklődése ma Olaszország felé fordul, ahol kemény választási harcban ütköfeák meg a két tábor: az amerikai imperializmus olaszországi
bivei, klerikálisok és fasiszták
az egyik oldalon, a demokrácia
lüvei, a népfront a másik oldalon.
Aa olasz választások jelentőségé túlnő az ÁppenjLni félsziget szaggatott partjain. Ma
minden tárgyilagos megfigyelő
megegyezik "abban, hogy
az
amerikai imperializmus az olasz
reakció győzelmét annyira szívügyének tekinti, mintha csak
az Egyesült Államok egyik tagállamának politikai hovatartogásáról volna szó. Másrészt a
demokratikus világ lélegzetfojtva
figyeli az olasz nép hősies harcét, amelyet ezer nehézség köeepctte vív szabadságáért. így
tekinthettek Garibaldira a Bachkorszak elnyomott magyarjai,
mint most" mi Togliattira, az
Dtasz 'kommunista párt és az
Olasz népfront elismert vezérére.
i
Az amerikai imperialista politika egyik nagyon fontos láncszeme Olaszország. Nemcsak az
számit, hogy az olasz külkereskedelem nagyobbik része ma
már amerikai kézben van, de
Olaszország földközitengeri helyzeténél fogva sem
mindegy
Amerikának, hogy ki aZ ur ebben az országban. Az amerikai
Imperializmus stratégái jőelőre
felfigyeltek arra, hogy a közelkeleti
olajvidékekheZ
vezető
[utak őre i p olasz csizma. A
Standard Oil és a nagy vegyi
trösztök milliókat fektetnék be
az olasz választásokba, mert még
többet akarnak nyerni. A nagy
trösztök kezében van ma az
Egyesült Államok
kormánya,
hadserege és külpolitikája, ezeknek a keze fekszik rá "elképesztő
súllyal az olasz népre.
Soha imperializmus ilyen szemérmetlenül, ilyen nyíltan nem
avatkozott be egy másik nép
oorsába, mint az amerikaiak.
Még az olasz és német fasiszták is több gondot fordítottak
beavatkozásuk álcázására a spanyol szabadságharc idején, mint
most
Amerika.
Az Osterreiehische Zeitung április hetediki jelentése szerint 88.000
itonna amerikai hadianyag vándorolt Ausztria francia övezetén
kérésziül
Olaszországba.
Nyilt arculcsapása eZ az olasz
békeszerződés fegyverkezést korlátozó pontjainak. Az angol lapot* két páncélos divízióról tudnak, amit Bidaulttól kért *z
olasz kormány. Amerikai hadihajók rajzanak az olasz partok
mellett és ágyúik csövét az
Olasz kikötőkre irányítják'. A
választás napján amerikai légiterődök fogják aláhúzni a külföldi fegyveres beavatkozás fenyegetését. Amerika nagy polgárháborús jelenetre scenirozza
az olasz színpadot,
mutálni
akarja: kár minden erőlködés.
Ha a választások nem amerikai
ízlés szerint sikerülnek, működésbe lépnek az amerikai fegyverek.
Az amerikaiak bámulva tapasztalják, mindez nem használ. De Gasperri, aZ olasz bábkormány feje az utolsó napokban kénytelen volt ugy nyilatkozni, hogy a választások eredményét nem fogják fegyverrel
kijavítani. Fenyegetéssel csak a
gyávákat lehet"meggyőzni, Garibaldi és Togliatti riépe ugyláttezik, nem ebből a fából van faragva.
A
demokratikus
népfront,
nvolc különálló párt és csoport koalíciója szilárdabb, mint
valaha.
Az olasz munkásság,

parasztság és értelmiség legjobbjai vannak ebben a frontlián és m£g a reakciós svájci
lapok is negyvenszázalékos szavazatarányt* jósolnak neki. Az
északolaszországi
munkásság
nagv többsége a munkáspártok
mellett van. a déli mezőgazdasági vidékeken csalódtak a kisparasztok és kisbérlők, akik
nem kaptak földet. Nagy adók
szorongatják a parasztságot és
Einaudi pénzügyminiszter deflációs politikája tönkreteszi a
kiskereskedőket,
kisiparosokat.
Az amerikai segítség, mint a homok, szétpergett az olasz spekulánsok markában. Az olasz
partizánok, akik között szép
számmal van képviselve az intelligencia is, nem tudják elfeledni, hogy a háborúban az angolszász hadipolitika kiszolgáltatta őket az ellenségnek és a
háború befejezése után a katonai közigazgatás a volt fasisztákra támaszkodott. Az angolokat nem szeretik azért sem, meri
kizsákmányolják az olasz gyarmatokat. AZ amerikaiak gazdálkodását, vagy inkább garázdálkodását a bőrükön érzik. De Gasperinék az a fenyegetése, hogy
veresége esetén Olaszország nem
részesül a Marshall-terv áldásaiból, inkább megkönnyebbülést okoz, mert az olasz nép
joggal tart attól, hogy ez még
fokozni fogja a nagy munkanélküliséget. Ilyen
körülményék
közöli hiába küld Amerika másfélmillió választási cigarettát,
népszerűségét ezzel nemigen fokozza.
Az amerikai nagytőke De Gasperire és pártjára, a keresztény
demokratákra támaszkodik. Ez
a párt a »felszabadulás* után
földreformot, újjáépítést és nemzeti egységet igert, ehelyett
amerikai segítséggel a munkásságot kiszorította a kormány bői,
a földreformot elodázta, az újjáépítést meg.sem kezdte. A becsapott embereket most nem
tudja meggyőzni a Marshalltervvel. A "demokrata tömegek
előtt kompromittálta magái De
Gaspcri azzal is, hogy az »Olasz
szociális mozgalom«-nak nevezett, kimondottan fasiszta pártra
támaszkodik és ennek következtében
Dórija
egyne
inkább
jobbra tolódott.
Az amerikaiak és De Gasperi
legfőbb támasza azonban a Vatikán. A Vatikán jogilag külön
állam, tehát beavatkozása
az
olasz belügyékbe olyan természetű, mint az amerikaiaké.
Papjaira nem vonatkozik a politizál ási tilalom és rádiója most
is üvölti a propagandát, amikor
a választási törvény alapján a
propagandának már szünetelnie
kell. A pápa személyesen is
részlvett a választ/sí agitációban. Figyelmeztette az olaszokat, hogy »súlyos bűnnek* számit, ha valaki nem szavaz és
azokra a pártokra kell
szavaznia, amelyek »a keresztény
erkölcs fennmaradását és az
Istenben való hitet biztositják*.
Schuster kardinális, a Vatikán
embere, régi 'fasisztabarát pásztortevelel adott ki, amelyben
felszólítja az olasz papokat, hogy
ne szolgálják ki a szentségeket
a marxistáknak és vegyék fel a
harcot a szélsőbal ellen. A
vatikán presztízsét azonban erősen megtépázta Gippicónak és
Guiidettinek, a Vatikán két főtisztviselő jénék nemrégen leleplezett milliárdos sikkasztása és
azok a kapcsolatok, amelyeket
a Vatiíkán bankja, a »Szentlélek* bankháza tart fenn az
amerikai
nagytőkével. EZ a
bankház érdekelve Van a braziljai kaucsuktói a vichy-i kár-

tyabarlangokig mindenféle nem
éppen ielkiilermészetü üzletekben.
A klerikálisok és a fasiszták
mellett van még több kis párt,
amelyekből a tanácstalan olasz
burzsoázia ide-oda futkos és
növeli az amerikánus táborban
a bizonytalan sá got.

NAPILAPJA

Szeged. 1948 á p r . 18. V a s á r n a p
Sarragat és Silone
töredék
szocialistaáruló csoportja nem
sokat segit ezen a táboron. Több
mint valószínű, hogy nélkülük
is eléri, sőt túlhaladja a két
munkáspárt a 46-os eredményt,
a 35.7 százalékot.
A partizánharcokban megedzett olasz nép, a kitűnő vezetés

alatt álló olasz
kommunista
párt, a vele szoros kapcsolatban levő szocialista párt(Nenni),
a szilárd népfront szívósan folytatta a választási harcot a dollár, az egyház és a fasiszták
szövetsége ellen. Az ő támaszuk
az olasz nép szabadságszeretete
és forradalmi elszántsága.

A magyar demokrácia |ó ulon halad . . .

Megkezdődött a vasasok o r s z á g o s
kongresszusa
Rákosi Mátyás elvtárs beszélt a kongresszuson
A magyarországi vas- és sá Istvánt, a szakszervezeti
fémipari m u n k á s o k országos tanács főtitkárát a kongreszszgbad szakszervezetének kon- szus tagjai lelkesen ünnepelgresszusa szombaton
reggel ték.
kezdődött meg ünnepélyes keAz Internacionálé elénekléretek közölt. A kongresszu- se u l á n S z a b ó L á s z l ó elnöki
son megjelentek a jugoszláv, megnyitójában tolmácsolta a
r o m á n , csehszlovák, f i n n és vasmunkásság köszönetét a 100
osztrák vasmunkások képvi- főnél többet foglalkoztató üzeselői is és még m á r a várják mek állam ositásáért.
a lengyel és bolgár delegáE z u t á n Rákosii Mátyás mitusok érkezését. A kongresz- niszterein ökhelveltes emelkeszusra érkező R á k o s i Mátyás , dett szólásra. Megállapította,
miniszterein ökhelyettest, va- ! hogy ez a kongresszus sok*
lamint a társaságában
j ö t t | b a n k ü l ö n b ö z i k az 1945-ben
Szakasils Árpád miniszterel- ! tartott kongresszustól. A kűnöki) clyetl est, G e r ő E r n ő köz- ri önbség főleg két tényből állekedésügyi minisztert és Kos- ' lapítható meg. Az egyik az,
Athén helyőrségei

ízi leiemre

mozgósították

Rövidesen sor kerülhet
a görög főváros kiürítésére
A görög monarclió-fasíszia k o r m á n y t egyre
inkább
nyuglalanjilja a hadsereg k ö r é b e n terjedő dezertálás. A rémületet csak fokozzák a dem okralikús csapatoknak Athén
közelében végrehajtott hadműveletei. A nionarehó-fasiszta k o r m á n y kénytelen volt A t h é n jegész helyőrségét
és
rendőrségét mozgósítani a főváros védelmére. Szofulisz figyelmeztette a k o r m á n y tagjait, hogy sor kerülhet Athén
kiürítésére.

Jugoszlávia baráti segítsége
Magyarországnak
Ma délben i r t á k alá a bud'a)pesti jugoszláv követségen ünnepélyes keretek között a magyar-jugoszláv jóvátételi megállapodást. Az ó k m á n y t magyar részről Vas Zoltán miniszter, a Gazdasági Főtanács
titkára, jugoszláv
részről
Mrazovlics jugoszláv követ irta alá.
AZ egyezménnyel
kapcsolatban illetékes helyen a következőket közölték az MTIval.
A jugöszláV szövetségi népköztársaság, m i n t m á r t ö b b
izben, most is tanújelét adta
a demokratikus Magyarország
iránti megértésének és őszinte barátságának. E n n e k a barátságnak u j a b b tanújele a
most aláirt egyezmény is. Ebben az egyezményben a ju-

goszláv k o r m á n y figyelembe
vette, hogy Magyarország lelkiismeretesen teljesítette
az
1945—47. évi jóvátételi előirányzatot. Emellett' a jugoszláv k o r m á n y a
jóváLóteli
egyezmény 1948. évi szakaszából kihagyta m i n d a z o k a t az
előirányzatokat,, amelyek túlságosan megterhelték volna a
magyar ipari. L e m o n d o t t
a
müselyomgyárlás jelentős részének leszállilásáró s í g y
most. a magyar állam rendelkezik teljes müselyemtermelésünkkeí. Végül lemondott a
j u g o s z l á v k o r m á n y a textilgépek leszállításáról is és hajl a n d ó ezek helyett a jelenlegi
gyártás alatt lévő u j magyar
gépeket átvenni. E n n e k következtében a magyar textili p a r zökkenésmentesen folytathatja termelését.

(hosszantartó taps), a m á s i k
pedig, hogy ez a kongresszus
az első, amelyen ö r ö m m e l áll a p í t h a t j u k meg, hogy a magyar m u n k á s s á g zöme
m á r nem a kizsákmányoló
tőkéseknek, h a n e m saját országának,
a magyar n é p i demokrácián a k dolgozik az államosított
üzemekben.
Ezek u t á n a v a s m u n k á s o k
történelmi szerepéről beszélt
rákost elvtárs, m a j d igy folytatta:
— Most az államosítás u t á n ,
a reakció Veresége u t á n nyíl i k meg tulajdonképpen
a
szabad ut arra, hogy a magyar munkásosztály, a vasas
m u n k á s o k k a l az élen, teljes
energiájukat beleadhassák a
h a z á n k és dolgozó n é p ü n k
felvirágozlatásáéjrt
folytatott
munkába.
További feladatainkról
a
következőket mondotta Rákosi elvtárs:
— E l ő t t ü n k áll m é g a dem o k r a t i k u s iskola, a demokratikus kultura rengeteg kérdésének megoldása és előtt ü n k áll m é g
a megerősödött demokrácia
eredményeinek a l a p j á n újjászületendő nemzeti
őszszefogás, a m a g y a r nemzeti
függetlenségi f r o n t n a k népi
tartalommal
való
megtöltése.

Az elért sikerek ellenére is
m é g igen sok a feladat, de
m á r az ut is szabadabb, a
célok is világosabbak és mindenki érzi, hogy a magyar
demokrácia j ó u t o n h a l a d a
n é p i d e m o k r á c i a utja, a szocializmus felé — fejezte be
beszédét Rákosi Mátyás.
E z u t á n Szakosíts Árpád miníszlerelnökhelyeltes méltatta
a vasasoknak az elmultkévszázadban játszott
történelmet
alkotó szerepét a
munkásmozgalomban.
Ezután
Kossá
István, a
szakszervezeti tanács főtitkár a a szervezett m u n k á s s á g üdvözletét tolmácsolta, méltatta
a vasas m u n k á s s á g
küzdelmeit és elért eredményeit. Ma
szonyok elhatározták, hogy a t ö b b m i n t 151 ezer vasmunmúlttal szemben megszünte- kás dolgozik az államosított
üzemekben.
tik a k ü l ö n b ö z ő párt-és egyéb
m
nőszervezetek önállóságát és
Ugyancsak tegnap
kezdte
egységbe t ö m ö r ü l v e küzdenek meg ülésezését a kereskedeltovább a közös célok érdeké- m i alkalmazottak
országos
küldöttközgyűlése.
ben.

Egységbe tömörültek a magyar asszonyok
A Magyar N ő k Demokratikus Szövetsége h á r o m n a p o s
kongresszusra hivta egybe országos szervezeteinek tagjait,
hogy ismertessék aZ eddlig elért eredményeket és a Szövetség u j feladatait. A kongresszuson egybesereglett asz-

hogy megvalósult végre a
m a g y a r m u n k á s s á g régi. jogos követelése és ó h a j a , a
munkásegység
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DELMAGYARORSZAG

A M. K. P. Nagyszegedi Végrehajtó

Vasárnap, 1948 április 18.

Blzoílsága

Értelmiségi

Csoportja

április 18-án, vasárnap d. e. 11 órakor a Tisza száfiló nagytermében

é r t e l m i s é g i
,

l

Előadóik:
'

Az értelmiség
fordulóponton
A- magyar értelmiség életében is változások körvonalazódnak. Az értelmiség minden csoportjából, orvosok és
tanárok, mérnökök és művészek, a gyakorlat mesterei és
az elmelelt munka
jelesei
mindinkább észreveszik, hogy
a népi demokrácia az egész
nemzet javát akarja, a társadalom mindén rétegét anyagilag és szclleinii(leg, szociális és kulturális vonatkozásaiban akarja felemelni.
Az értelmiség országszerte
és Szegeden is arccal fordul
az alkotó és teremtő népi demokrácia felé. Elfogadja elveit, becsüli eredményeit és
ítészt kivált venni
további
munkájában. Tömegével jelentkezik a politikai élet síkján és elsősorban a kommunista Párt, az arányaiban és
súlyában megnőtt, épülő egységes munkáspárt kereteibe
áramlik.
Ehhez az u j politikai életre ébredő értelmiséghez szólnak vasárnap a Tisza-szálló
nagytermében értelmiségünk
kiválóságai. Kállai
Gyu'a,
Weil Emil, Zenlal Béla és
Béki Ernő ismertetései a politikai kérdések, a szakmai
problémák1 sorozatát
ölelik
fel. Ezek az előadók kijelöi'ik
az értelmiség helyét és jövőbeli feladatát mindénnapi életünkben ..

Párihirek

Szinház •film

SZERDÁN:
Felső város (Postásolthon) délután fél 7 óra: Perjésii L.
Móraváros (kultúrház) délután
fél 7 óra: dr. Toldii Ferenc.
Fodortelep délután fél 7óra:
dr. Bakos Géza.
Alsóváros (MAV párthelyiség)
délután fél 7 óra: Gergely
András.
Uj somogyi telepi iskola délután
féi 7 óra: Simon Béla.
Osomogytitelepi iskola délután
féi 7 óra: Erdős János.
József telep délután féi 7 óra:
Radek József.
Ujszegedi kultúrház délután
fél 77 óra: Tombácz Imrét

barém üsorának eime. A műsoron szereplő tréfák és jelenetek
szerzői a Ludas Matyi országszerte népszerű humoristái. Első
előadás a mór megadott időpont
helyett 24-én, szombaton délután pontosan 5 órakor a dohánygyár kultúrtermében. Jegyek egységesen 90 filléres árban a D é kn a gya rország kiadóhivatalában kaphatók.

x A Collegium
Musicali
hétfőre hirdetett IX. bérleti
hangversenye április 23-ra,
péntek este fél 8 órára halasztva.

Részletre szenet

kapnak

SZOMBATON:
az áJiamositott
Keeskéstelep délután fél 7
vállalatok munkásai
óra: Forbáth Gvörgv.
Hétfőn délután fél 8 órakör
A Gazdasági Főtanács rendéa Kálvin-tér 6. szám alatti szék- lete aiapján a Magyar Állami
házban előadói értekezletet tar- Szénbányák az 1948—49. fűtési
tunk. Minden pártnapi előadó idényre öthónapi hitelre szálpontosan jelenjen meg.
lít szenet az" állami vállalatok,
Az üzemekben szakszervezeti közintézmények és államosított
napokat tartunk.
vállalatok
munkavállalói részére. A szenet áprilistól július
A in óra városi* egységbYollság 31niig lehet átvenni. A szánbár
meghívására a felsővárosi kut- nyák a szállítás megszervezése
turcsoport 24-én
(szombaton) végett kérik a vállalatok és ineste 8 órai kezdettel a móra- tézmények vezetőit, hogy a munvárosi kultúrházban (Kálvária- kavállalók által igényélt szén
tér) a »Nyitott ablak* cimü há- mennyiségét sürgősen közöljék
romfetvonásos zenés operettet a MASz-szal.
játsszák. Utána tánc. Jegyek a
párthelyiségben és a kulturház
»A MUNKA NÁLUNK
gondnokánál kaphatóik.

AZ ÉLMUNKÁS
A JOBB ÉLET KOYACSA

pártszervezetek
ugyancsak
színpompás külsőségek mellett.
Az MKP Belváros I. és az
SzDP Belváros I I . a Tiszaszálló nagytermében, az MKP
Belváros II. és az SzDP Belváros I. szervezete az Ipartestület
márványtermében
lai Ija egyesilő ülését. A rókusi szervezetek a rókusi kultúrházban.

Összeállították
a május elsejei
ünnepségek
müsoríervezetét
Tombácz Imre elvtárs elnöklésével szombaton délben ülést
tartott a városházin a szegedi
Nemzeti Bizottság. A május elsseiei ünnepségek sorrendjét beszélték meg. Elhatározták, hogy
már előzó napon délután fél öt
órától
térzenét
rendeznek a
rendőr- és hon védzenekarral,
valamint a gázgyári és kendergyári: munkászenekarokkal Szeged nagyobb terein. Este fáklyásmenetben vonulnak végig
Szegted dolgozói a város fő utvonalain, majd szabadtéri esten
vesznek részt a Széchenyi-téren.
Május elseje zenés ébresztővel kezdődik. A nagy ünnepi
felvonulás reggel 9 ómkor kezdődik meg Szeged minden dolgozójának, ifjúságiinak részvételével. Tiz órakor a Széchenyitéren lesz ünnepi nagygyűlés,
amelyen előreláthatóan ismert
bii<ia|)csti államférfi mond beszédet.
A délutáni ünnepségek Újszegeden zajlanak le. Itt kultúrműsor, sportműsor szórakoztatja
a közönséget, az egyes üzemek,

•Művészet

Nevető Május a Szegedi MaPártnapok a kerületi szervegyar Múzsa bemutatkozó kazeteknél:

Kedden a Szegedi Kenderfonó,
szerdán pedig a belvárosi és a rókusi
munkáspárti szervezetek egyesülnek
További lázas munka folyik a munkáspártok szegedi
szervezeteiben. Már csak napok. választják cl az első
szervezetek egyesítését. Kedden sor kerül á Szegedi Kenderfonó egyesítésére .amikor
is bensőséges ünnepség leszi
emlékezetessé az
eseményt.
Tegnapi híradásunkkal ellentétben szerdán egyesülnek a
Belváros I. és II. és a rókusi

n a g y g y ű l é s t

KALLAY GYULA országgyűlési képviselő.
I)R. W E I L EMIL, a Magyar Orvosok Országos Szabad Szakszervezetének elnöke.
ZENTAI BÉLA országgyűlési képviselő, a Mérnök Szakszervezet országos főtitkára.
BÉKI ERNŐ, a Magyar Pedagógusok Országos Szahad Szakszervezete főtitkára.
Pártkülönbség nélkül mindenkit szdvesen látunk.

BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG DOLGA!* (Sztálin)

— Az MKP Belváros I. szervezete április 17-én, szombaton este fél 7 órakor Kálvintér 6. szám alatt »Vitaminok
hatása az emberi szervezetre*
cimen előadást tart dr. Bordás Sándor egyetemi tanársegéd. Vendégeket szívesen látunk.
x A »Takács«-fürdő kéri
vendégeit, amennyiben
a
mult év!i kabinjaikat
fenn
akarják tartani, azt április
25-éig jelentsék, mert e:z idő
idán nem biztosítom. A'rendőrségi sportegyletbe való belépés a fürdő látogatásához
nem -szükséges. Telefon 698.
Tisztelettel Takács.
x Férfiszabóipari szakrajzlanfolyam indul az ipariskolában április 23-án budapesti
szakelőadó vezetésével. Ugyan
ott cipészipari szakrajztanfolyam is indul Teleki János
fclsőrészkészi t ő vezetésével.
A tanfolyamokra az iparostanonciskolában, Eötvös-utca 2.
szám alatt április 23Tg lehet
jelentkezni délelőtt 9—12-(ig.
Igazgatóság.
x Kerékpárt, kerékpárgumi!
dolgozóknak részletre szállítunk. Markovícs műszaki üzlet Szeged^ Tisza L.-körút 44

kérületck sátrakat, söntéseket,
büfféket állítanak fel. A gyermekek számájra külön bábszínház játszik. A kulturmüsor keretében fellép a tápéi tánccsoport, a szegcdi Nemzeti Szinház művészei, az üzemi kulturgárdák tagjai és a 48-as kulturverseny győztesei is.
A szegedkörnyéki falvaik és
tanyaközpontok is kiveszik .részükei az ünneplésből. Sokan
képviseltetik magukat a szegedi MUNKAVERSENNYEL
ÉPÍTSD A NÉPI DEMOünnepségeken, de külön nagygyűlést tart több falu.
KRÁCIÁT!

Most vásároljon!

Reklám áron!

Príma kristályszódát
Szemes borsot
Elsőrendű száraz háziszappant

a Munkásszövetkezefben.
Telefon: 4*63.

v

tart
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H i r e k
A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Mérsékelt keleti, détke e ti szél, változó felhőzet, egyes
helyéken kisebb futó záporeső. A hőmérséklet alig változik.
ATisza ina Szegednél 415 (57). Vizének hőmérsékletű
13 fok.
,
NAPIREND
Vasárnap, április 18.
Nemzett Szinház este 7-kor:
Tanner John házassáiga. Hétfőn
este 7 órakor: Tanner John
házassága. (D. I I . 16.)
Széchenyi Filmszínház 4, 6, 8:
Csókos tengerész. Hétfőn is.
Széchenyi Hiradó Mozi délelőtt 10 órától délután 3 óráig
folytatólagos előadások.
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakar:
Panoptikum. Hétfőn is.
Korzó MoZi 4, 6, 8 órakor:
Az uj földesúr. Hétfőn is.
Muzeum: valamennyi osztály
nyitva 9—12 óráig. Hétfőn 9—2
óráig.
i
Szolgálatéi

gyógyszertárak:

Barcsay Károly: Tisza' Lajoskörut 32; Bulcsu Barna: Kálvária-tér 7: dr. Löbl örök. B.
Lázár Jenő: Kiebelsberg-tér 4;
Seimeczi Béla: Somogyi telep IX.
utca 489.

—Az ósomogyilelep: MNDSa
csoport kedden, 20-án dél»
után 6 órakor nőnapot tart.
Mindenkit szeretettel vár a
vezetőség. Előadó: Szilágyi
Istvánné.
x Köszönetünket nyilvánítjuk a Szegedi Köz- és Ma«gán alkal-ma zottak Tem étkezési Biztosító Egyesülete vezetőségének (Hajnóczi-u. 23. sz.)
néhai Juhász Istvánné dohánygyári nyugdíjas és Tóth
Pál kenderfonóigyári művezető temetési segélyének azonnali gyors és előzékeny kifizetéséért. A gyászoló családok.
— Az Ujságiróotlhon h'rcíi.
Martyn Ferenc Pécsről Szegedre érkezik, hogy a képzőművészek szabadszervezelével
megbeszélést folytasson. Ezúton kérem a tagokat, hogy
hétfőn este fél 10 órakor minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnök.
— Házhelyigénylők figyelmébe! A thegyel földhivatal
felhívja az Alsóvároson és
Móravárosban lakó, földműves foglalkozású
házhelyigénylőket, akik Kccskéstelepen igényelnek
házhelyet,
hogy adataik kiegészítése végett 3 napon belül jelenjenek!
meg aZ UFOSz
alsóvárosi
szervezeténél (Kecskéstelep,
Csantavéri-u 16.). A meg nem
jelenőket az igénvlők közül
törlik.

— Fiatal költők szerzői
estje. A Forum Clubban fiatal
szegedi költők mutatkoztak
be legújabb írásaikkal. Dr.
Lőkös Zoltán hírlapíró bevezetőt mondott, majd1 Kövesd! László, Tóth Sándör,
Koncz Antal és Illés Lajos
adták elő költeménveikel. Lőkös Zoltán pedig Nagy Sándornak novelláját olvasta fel.
— Igazgatót cserélt két'szegedi mozi. A Belvárosi Mozi
igazgatását Sebes Tibor, a
Széchenyiét Horvai Rezső vette át.
x Legújabb napszemüvegmodcllek megérkeztek a 47 — Az MNDSz felsővárosi
éves Sandherg-céghez (Szé- csoportja április 18-án dél»
után 4 órakor műsoros nőchenyi-tér 17.).
napot tart a Postásotthpnban.
— Az MNDSz ujsomogyi- Belépődíj nincs. Olcsó büftelepi csoportja április 19-én, fé. Mindenkit szerelettel vár
hétfőn délután fél 7 órakor a vezetőség.
az ujsomogyitelepi iskolában
x Felhívás!! Felkérjük ösztműsoros délutánt
rendez. szes nem segélyezett (III. és
Vendégeket szívesen látunk. IV. osztályú) hitlestvéreinket,
— Fórum Club Naptár: Vasárnap értelmiségi gvülés után hogy adataik felvétele* illetve központi törzslapok kitölebéd1 Telefon: 5—76.
— A honvéd szalradegyetem tése miatt Bocskay-utca 7. sz,
szokásos hétfői előadását ked- alatti irodánkban az alanti beden 6 órakor tartja Jánosi tüsorrendben és napokon felalezredes »A honvédség ne- tétlenül jelentkezni sziveslftedjenek: Április 19., hétfő A-tóJ
velése* címmel.
— Megérkeztek a tavaszi H-ig, 20., kedd' I.től Piig, 21.,
női divatujd'onságok, sely- szerda R-től 7-ig. Joint.
— A zsidó hitközség áprimek, férfi ,gyapjú börberi és
férfi mosió ruhakelmék Joó és lis 18-án, vasárnap este 8
Hegedűs cégnek, Tisza La- órakor a székház díszterméjos-körut, Mikszáth Kálmán- ben, a Varsód gettó elpusztiutca sarok. Kérjük kiraka- ttásának ötödik évfordülója
alkalmából gyászemlékezést
tainkat megtekinteni.
x Barlos Károlyné, ezelőtt tart a templomi énekkar közözv. Fodor Ferencné női és reműködésé vei. Beszélnek cfr.
gyermekruha varrodáját Bol- Frenkel Jenő főrabbi és Mardogasszony-sugárul 15. szám tos István Budapestről, szaialatt a III. emeletről a II. em. val Gergely Judit.
x Brilliáns ékszert és kar9. szám alá helyezte át.
x A szegedi vendéglősök órát Igen magas árban megszakosztályának vezetősége ér- vélelre keresek. Fischer éktesíti
taigjait,
hogy aZ szerész Szeged. Klauzál-tér 3.
— Az MNDSz felsővárosi
úgynevezett
számolólapok
kiállítási kötelezettsége meg- csoportja koaliciós nőnapot
rendez a Postásotthonban.
szűnt.
— Az MNDSz rókusi cso- Előadó d'r. Drégely Józsefné
portja április 19-én délután dlszolnök. Műsoron: népi tán6 órakor műsoros nőnapjpt cok, ének- és szavalatok. A
tart a rókusi iskolában. Be- kezdés pontosan fél 4-kor.
lépődíj nincs. Mindönkit sze- Szeretettel várjuk az összes
nőszervezetek asszonyait.
retettel vár a vezetőség.

Vasárnap, 1948 április 18.
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Vícuskám segíts, ^
lemarad a Berta-csoport!
I

a » - e s lenézi a 8-ast
//

Csak a szövő termelése két hét alatt napi 1600 méterrel nőtt
az ujszegedi gyárban
Az ujszegedi szövő fekete kőzik a széles gépeken. Dobó
láblájián egész oszlop név. István csoportja Pálfi PéteBerla, Kiss, Dobó és mások. rékkel verseng a keskeny maFarkas elvtárs, a szövő veze- sinák közölt.
tője a nevek mellé naponta
Pálfiék és Dobóék, mivel a
számoka' rajzol. Szép kerek- műszaki beosztásuk közös,
hasu számokat, amelyek kö- külön megállapodást kötötzött osztálygőg uralkodik. A _ tek
^ a másik kettő ellen. »Konagyobbak lenézik a kisebbe-' aiíc;'ó alakult a szövőgépek
ket, a kevesebb értékűt. A hó()1(
— a többtermelésért.
rihorgas lietes példáid pocakon böki a köpcös hatost,
Ma Dobóék
vezetnek...
mondván: Na komám, ma
A
számok
izgalmasan
válén kerültem az első helyre!
togatják
egymást.
Hol
kisebb,
A nevek a szövőgjép-csopor.
tok mestereit jelentik. A szá- hol nagyobb értékű rúgtat az
mok pedig az elért eredmé- étre. Alig egy hónapja tartanyek, százalékok,
amelyek nak a gyáron belüli versemu'atják, hogy a csoport nyek, máris meccs-hangulat
mennyire használja ki szövő- honol a szövőszékek között.
gépét.
Déltájban írják ki a leg„Koalíció"
— a több- frissebb eredményt, összeszaladnak a mesterek a\tábla elé,
termeléséri
otthagyja Kovácsné egy pilMinden csoport keresztül- lanatra a munkát,, megnézi
kasul mindenkivel versenyez. mit irt ki Farkas elvtárs és
De már kialakullak a külön hamar vissza a gépek közé.
riválisok is. Berta József cso-, Végighullámzik a gépsoron
portja Iyiss Ferenccel mér-'— »Ma Dobóék Vezetnek.. .«

Már behoztuk

holnap lehu zuh őket.,.

A Pálfi—Dobó koalíciónak
például három n^pon át futott a gépe. 55, 55, 56.5 százalék Volt a táblán. Kiss—Berta
ellenzék nekigyürkőzöü és 51
százalék után 52, majd ő is
56.5 százalékot produkált.
— Behoztuk — zúgott délbenaKiss—Berta brigád husz
gépje. Behoztuk, holnap lenuzzuk őket.
Egyszer azonban váratlanul
később expediállak, nem volt
fonál. — Leállunk, zsongott
az asszonynép. Zsongott és
szaladtak Yignéhoz, a szövőbizalmihoz: Jaj Vícuskám,
segiIs, lemarad "a Berta csoport! . . .
A nyersanyag megjött, azóta már újra veszekednek a
számok Farkas elvtárs fekete
tábláján. Mostanában a nyolcas, meg a kilences nincsen
kibékülve egymással.
Kurusa
jó lesz

Mária
vigyázni!

De egyéni verseny is van.
A szövőben a három gépen
dolgozó Kurusa
Mária —
minden ellenkező híresztelés
ellenére — rendületlenül vezet. Az 50—55 százalékos' osztályátlag ellenében ő ápan-

ü orzó-Moz)
Telefon; 624
Ma vasárnap és hétfőn
utoljára, minden előadásunkon

szemeiveseti fe lépítek
Rózsahegyi Rálmán

a Nemzeti Színház örökös tagja és

Egri Maria

a f,i)ltm női főszereplője és
önálló műsort adnak!»
Jókai Mór örökbecsű regényének
felejthetetlen
szépségű magyar
filmváltozata
teljesen uj f'Imkóp iával!

Ag uj
földesúr
Főszereplők:

,

Jávor, Rózsahegyi K,
Egry Mária, Csortos,
Somlay, Uray. Bilicsf.
M'nden előadáson személyesen fellépnek
Előadások: 4—6 és negyed ÖT

dóan 70 százalékkal jár az
élen. (Mellesleg mondva ezért is keres 30—35 forinttal
többet, minLaz ugyanazon a
gépen, de más partiban dolgozó és szintén jó munkás
hug&.)

A három gépesek közút
Palyiné, Obisné erősen szorongatja 58—60 százalékkal.
A némileg könnyebb munkát
végző kétgépesek közül Rózsáné már 63, Luteránusnó

Rajta

magyar

Másfélezer
Újszegeden

egyetemista

rohammunkája

Diókok, professzorok együtt dolgoztak a szegedi brigádban
Szombaton reggel hangos
énekszó Verte fel az egyetem
környékén lakókat. Egyetemista fiatalok énekelték tele
tüdővel a friss kora reggeli
levegőbe:
• Egyetemi ifjúság,
Fiuk és leányok,
Építsük a csatornát
És az uj világot!!
Fel tehát, rajta hát, rajta
magyar ifjúság!!
Épilsd a csatornát, szegcdi brigád1!!*
Lapátok, ásók, csákányok
csillanlak meg a napfényben,
a sor végén pedig nagy" csapat lalicskát tolt szorgalmasan. Újszegedre igyekeztek,
hogy rohammunkával segítsenek a strand ujjáépitésén,

Bizakodik a gazda, aszálvmentes nyarat jósol
a meteorológus

— Az enyhe télből még egy
kedvező kövelKezlelést lehet levonni — mondja bucsuzóut dr.
Wagner. — A tapasztalat azt
mutalja, hogy az ilyen rendkívüli telek után csapadékos, nem
tui forró nyár jön. Aszálytól

60 százalék átlagra ugrott fel. ben az időszakban a szövő
A kimutatások már rengeteg naponta. 4—300 métert termelt. 1948 április 1-én a terelőretörést mulatnak.
melés napi 7600 niéler volt.
Kurusa Mária — jól lesz vi- Április 2-án 8200 ra, ez hetegyázni!
dikére 9000 mólerre, április
*
15-re pedig 9200 inélerrc ugAz újszeged! Magyar Ken- rott fel.
der- Len és Jutaipar üzeméAz utolsó két hét alatt csak
hen egy hónapja folyik az egy osztályon, a szövőben
üzemen
belüli
munkaver-' 1600 méterrel javult a napi
seny. A gyárai közben .álla- termelés, a minőség párhuzamosították, de a verseny nem 1 mos javulásával.
lankadt, sőt nőit. Eredmé-1 Nem csoda, ha a szövő fenyék mutatkoznak.
kete tábláján a kilences már
Az elmúlt évben ugyancb- lenézi a nyolcast.

iíiuság ! , . , *

Arany huiloft odafentről
Az enyhe tél lehetővé lelte az
ősszel elmaradt mezőgazdasági
munkák folytatását és még hótakaró nélkül is megóvta a vetéseket a fagytól. De ezután heves, kártékony szelek jöttek és
a szárazság hetei. A vérmes remények alábbhagytak és nemcsak a föld dolgozói, hanem az
egész ország nepe iélékzelviszsziafojtva várta, mii lesz, megtermli-e a föld, amit vártunk
tőle és arai okvetlen szükséges
a hároméves terv sikeres végrehajtásához. Április első hetében azután megnyíltak az egek
csatornái és jótékony, áldásos
eső öntözte meg a talajt. A gazda féilétekzett és vele együtt az
egész ország is.
Dr. Wagűer Richárd egyetemi
meteorológus elmondotta kérdésünkre, hogy az intézet pontos
mérései szerint áprilisban már
eddig 38 milimcteres csapadék
hullott Szegeden. A szokott áprilisi átlag 50 miitiméter, minthogy csak a hónap felénél tartunk, előrelátható, hogy az idei
április ysapadékdusabb lesz a
szokottnál. .Vz esőnek felbecsülhetetlen jelentősége volt. Hiába
hullott ugyanis januárban 41 és
februárban 32 miiiiméteres csapadék, a hótakaró hiánya miatt
a nedvesség nem tárolódott. A
koratavaszi szelek hamar felszlikkasztolták a talajt és ami a
legjobban ártott, márciusban a
szokott 3(5 milliméter helyett
csalf 8.2 milliméter eső hullott.
Hozzájárultak a káros időjáráshoz; a gyorsvonatsebességü szelek húsvét hetében,
amelyek
felkapták a duna-tiszaközi homokot, beszórták vele a Vetéseket. a homokos talajban fejlődő növényekről ellenben elhordták a földet. Az áprilisi esőzés ezt is helyrehozta, amenynyiben megkötötte a talajt.
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tehát ebben az évben — a jelek
szerint — nem kell tartam.
A gazdasági felügyelőség jelentése a köziigazgatási bizottság iegutónbi ülésén
szintén
alátámasztja az itt elmondollkal. A gazdák most már emelt
fővel, bizakodva nézhetnek
a
jövőbe. Mészáros Szilveszter 12
holdas ujgazda, aki munkaversenyre hivta ki Rózsa Vilmos
70 holdas gazdát és jelentős
bel terjes gazdálkodást is folytat, ligy örvendezik:
— Arany hullott odafentről,
minden cseppje száz dollárnál
többet ér. Ha tartja magát a jó
idő, megnyerem a munkaversenyt I
Nyitral Antal
háromholdas
szentmiihálytelelkj, ujgazda
ezt
mondja:
— Magasra szökött az őszi
vetés az eső nyomán. Mi gazdák azért is örülünk e nne'k,
mert végre több és jobb kenyeret adhatunk a városnak.

' üdülőjük fel építésén és a városi kertészetben, egyúttal pedig ez alkalommal szerveződének meg azok a brigádkerelek, amelyek majd a Duna—
Tisza-csatorna
építésének
nagy ifjúság: munkájából is
kiveszik a részüket. Orvostanhallgatók, matematikusok, vegyészek, gyógyszerészek, főiskolások, jogász;ok mindanynyian ott lépegettek egymás
mögött vidáman, lelkesen az
állami védőnőképző
intézet
növendékeivel együtt.
— Mennyien jöttek el ma
ide? — kérdeztük a brigádmunka egyik főszervezőjétől,
Levcndel László elvtárstól, a
SzEISz főtitkárától.
— Jóformán az egész egyelem itt van — kaptuk a feleletet. — A múltbeli je'entkezések során közel ezren
Iratkoztak fel önkénl a munkára, de a ma reggeli létszámellenőrzés rnáris 1280 embert mulat.
örömmel állapítjuk meg tehát ,hogy csakugyan elmondhatjuk, »maradt otthon kettő, nárom nyomorult*, de ezúttal lelki, magatartásbeli értelmezésben. A hosszú sor
diák közben megérkezett a
munkahelyre, gyors parancsszavak pattogtak a megufonokon keresztül és albrigádokra oszolva az előre kijelölt helyeken eiőször kissé
szokatlanul, majd egyre nagyobb hévvel indult meg a
munka. A fiuk nekigyürkőznek a dolognak, van; aki egyenesen fürdőruhára vetkőzik, a
leányok meg könnyű nyári
ruhában is atijg győzik a munkát. Szépen halad azért minden, munkájuk nyomán földtorlaszok emelkednek, felesleges gödrök tűnnek el, a volt
teniszpályák körül pedig az
egyetemi ifjúság készülő üdülőjét, a dJózsef Attila üdülőt*

Most már nyugodtan dotgóz- ü l l e l i i k k Ó , ' f l l J l á ™ a S '
hat
it az ipari munkás a gyárak- cserjesorral szorgalmas iiu-es

ban ' Erősödik az uj kenyér a leánykezek. Közlük három
magyar földben és — ugylát egyetemi lanár: dr. Kalmár
szíilk — a természet is munka- László, dr.
versenyre keit a hároméves terv dapfel I m r e

sikeréért.
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Szeged

Telaton: 4 9 0

Ma vasárnap, hétfőn és
kedden az idény ragyogó
zenés vígjátéka:

Csókos

enqer»s2

vidáman pergő
cselekmény, remek
muzsika,
sok "vidámság, szeretem.
Főszereplő:
JIJNE ALLYSON
Előállások: 4—15—8-kor!

Trencscni-Wah
és d'r. H a l á s z

egyelem rektora: dr. Székely
István professzor is megérkezett közben és a mikrofonon keresztül jó munkát kívánt a fiataloknak, majd a
vele együtt érkezett dr. Marlonyii János jogikari dékánnal
együtt ásót kapott a kezébe
és egyideig együtt dolgozott
tanítványaival. A déli órákban a szegedi haladószellemü katolikus ifjúság egyik
vezetője: P. Sas Imre'jezsuita
atya is sok sikert kívánt az
ifjúsági brigád munkájához.
Két iára tájban ért véget
az eredményes és mondhatjuk mindvégig lelkes munka.
A Magyar Ifjúság Néni Szövetsége
nevében
Perjés!
László megyei, titkár,
aki
egész délelőtt együtt volt a
brigáddal, köszönetet
mondott a jó munkáért. Megelégedéséi fejezte ki a SzEISz
vezetőségének és közölte, hogy
a szakemberek kijelentették,
nem várlak ennyi eredményt
az ifjúság munkájától. Komáromy Gyula elvtárs, a köztisztasági telep vezetője például közölte, hogy a felépítésre kerülő egyemeletes öltöző
és napozóház alapozási földmunkálatainak harminc százalékát elvégezték a többi közöli. A készülő üdülő körül
több, mint 301) cserjét ültettek el, de hatalmasi területnyi
füvet kaszállak le cs gyomot
irtottak ki a városi kertészetben is Balogh István főkertész irányításával.
A brigád minden tagja szépen kivette részét a munkából és csak dicséret illeti a
központi parancsnokságot is,
amely a közeljövőben ujabb
nagyszabású
rohammunkát
szervez meg Szegeden.
— Mikor jövünk újból? Miért nem jövünk minden hélen? — hangzottak el, a kérdések egymásután még hazafelé
jövet is.és mindez boldog bizakodással tölthet el mindannyiunkat, hogy a magyar
fiatalság munkájával szorosan fel akar zárkózni a környező népek országépilő ifjúságához.

Előd is olt dolgozik mar korán röggel óla lelkes buzgaI. •" "—"
lommal.
A délelőtti órákban vendégek is érkeztek. Gyám: Imre
cukorxát, csokoládét legelőfőispán látogatta meg a munnyösebben
kát és beszédet intézett a fiatalokhoz. Úgyszintén lelkesítő beszédet mondott Dénes
Leó elvtárs,
polgármester,
Szegen, Tisza L.-köruf 48.
Tombácz Imre elvtárs,
az Tek'ntse meg kirakatomat.
MKP nagyszegedi végrehajtóbizottságának elnöke és Ko- Autókhoz, traktorhoz, motorke| niócsin Zoltán elvtárs, az
rékpárokhoz és mindenféle
MKP nagyszegedi végrehajtóüzemi gépekhez megfelelő
bizottságának titkárhelyetlese,
olajjal szolgái a
akik dr. Anlalffy György elv- V A C L U M t O I L C O . R T .
társ, h. polgármesterrel tátoLerakat
ALFÖLDI GÉPgatlak ki Újszegedre. Dénes
KERESKEDELMI
VÁLLApolgármester egy hordó sört
LAT, Bajcsy-Zs l n-zkj utca
22. szám.
is hozatott a fiataloknak. Az
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Ráfizetni nem fizettünk rá —
mondogatják. Át akariukihozni Szarvasra, ha beleegyeznek a békésiek. Ha nem, eladják. Az újjáépítésre belefektetett pénz mégteladás esetén is megtérül majd.

— Köszönjük, de/már máshol is elismerték munkánkat.
Munkánkért a Földmivelésügyii Minisztérium ezüstloklcvéllel tüntetett ki és ezer foNéhány doboz gyufával kezdték három évvel ezelőtt — az idén
rint jutalomban részesültünk.
/
rizshántoló-malmot vásároltak
Gratulálunk nekik a kitünAllafnoSiitanak mindent, — fel. Halászleieken a szarvasi ötven holdon termellek rizst.
tetéshez, melyet április 25-én
Ami elveszeit a vámon fognak nekik Budapesten átkolhozt akarnak! — suttog- földmivesszövetkezet uj rizs- Természetesen ezt máriforint— megtérül a réven adni.
ják a vonalon, a váróterem- telepén találunk rá Demeter ért adták el. Mikor megalaben az alaptalan rémhírt. János ujgazdára, a szövetke- kullak szegények voltak, mint
Tagjaink olcsóbban szán— Mi pedig — szalad utáPersze van olyanUs, aki|l,az ál- zet ügyvezető igazgatójára. a templom egere. (Ásójuk, ka- tottak, mint aZ (állami traktor
lamosítás napját is'tudja elő- Kora hajnalban karikázott pájuk volt, semmi egyébb. állomások. Holdanként 25 fo- nunk János bácsi — jzenjük,
re. A szegedvidéki törpebir- Halásztelekre, hogy maga is Most három traktoruk, gyá- rintot kértek a szántásért. hogy ne higgyenek a szegeditokosok, sőt az ujbirlokosok dolgozzon a rizslelcjyclőmun- ruk, két üzletük és sok áru- Nem nagy haszonra dolgoz- ek az ostoba rémlijreknok.
Mondják meg még azt ,is:
\
közül is többen, kik csak he- kálatainál. Nem lenne szük- juk van.
L
tak, de elérték azt, hogy feb- Szerelnénk a kitüntetett szötenkint egyszer olvasnak új- ség a munkájára, Ixisz a szöruárban már nem volt szán- vetkezetek közt szegedkörságot, kétkedve hallgatják a vetkezet mult évi haszna
Tizenhét fizetett tatlan föld, sőt van olyan is, nyékit ,is látni, (mert föl akarreakciós kulákok meséjét, de többszázezer forint. No meg
amit kétszer szántottak fel. nánk venni velük a termelési
alkalmazott
azért csak bennük marad a Bobvas György ujgazda, a
Az elavult 80 hold rizs telepet versenyt...
fullánk. Hazaérve elmondják szövetkezet Igazgatósági tagja dolgozik a fökfonivesszövetke- paradicsommá
Változtatják.
a Vonaton hallottakat a só- itt tartózkodik
állandóan, zelnél. Az igazgatóság tagjai Husz holdon konyhakertégornak, komának, azok a fe- hisz halászleleki lakos.cA leg- ujgazdák. Az ügyvezető igaz- szettel foglalkoznak, a többin
leséigeiknek s nem telik bele jobb gazda Gyurka bácsi a gató csak hat elemit Végzett, takarmánynövényekel termel- II szövetkezetek is bekapcsoegy-két nap, az egész tanya- környéken. Az elavult rizs- nem különben igazgatósági nek. Eddig 30 holdat heréividéken elterjed az alaptalan telep' helyett ő nézte ki ezt a tagtársai. Fizetett alkalmazott tek be. Kell a takarmány a lódnak a selyemtenyésztésbe
ostobaság. Hát igeik (a tanyán területet, amint mondják a Vezeti a boltot, a kocsmát, fi- (teheneknek, mert tejgazdasáSelyemtenyészlésünk fokonagy az ember rokonsága. legrosszabb földet. A mult zetett alkalmazott végzi a got is akarnak létesíteni.
zása
érdekében az állami seMajdnem mindenki sójgor ós évben .tizenkilenc vagon rizst könyvelést és egyéb irodai
lyem tenyésztési üzem megálkoma.
adtak el. Mázsáját 300 forint- munkát.
Egyesültek
a paraszt lapodást kötött aiMOSzK-kal,
ért. Holdanként husz mázsa
amelynek értelmében az idén
—
Az
igazgatóság
tagjai
A jóról biz lassabban ter- termett. A legjobb búzaterszövetkezettel
először a földmivesszövelkejed a hír. Bele telik hetekbe, més 8—10 mázsa/de ára csak nem lanulták a könyvelést, a
zelek is belekapcsolódhatnak
Nem
rosszabb
szövetkezet
gépírást,
—
mondja
egyik
hónapokba, sőt évekbe is, 84 forint.
igazgatósági tag. János csak a paraszt szövetkezet a föld- ebbe a jövedelmező tenyészmég mindenki elhiszi az iga500 forintot keres, pedig so- miVesszövetkezelnéJ és mind tési ágba. Eddíig(C>0 földmiveszat. Tartózkodnak az embea kettőnek egy a célja. A cél szövetkezet jelentette be a tei
rek a főldmivosszövctkezotlől, Öt kiló élesztő, tiz hiló só kat dolgozik.
minél előbbi végrehajtása ér- nyésztésben való részvételét
mert ugymondják az urak, a
és öt doboz
gyula
nagygazdák, hogy a,szövetkeGyomán egy
rizshántoló dekében elhatározták, hogy s eziek — magánok tenyészzet előjátéka a kolhoznak és volt, amivel 1045 december
malmot vettek egyesüljiek. Csak jóvá kell tőkhöz hasonlóan — ingyen
hagyni a határozatot és meg- kapják a selyemhernyót és
a
földek
államosításának. 5-én megindullak. Nem telt
szükséges
Azonban nem szól a hír ar- többre az inflációs milliók- még a mult évben. Keresni történik az egyesülés. ;Utánna a tenyésztéshez
ról, mennyivel jobban élnek ból. Az infláció végével nem nem sokat kerestek tvele, mert indul a rajt: Végrehajtani és papirt. A szövetkezetek a volt
a szövetkezetbe tömörült új- szaporodott vagyonuk valami rendelet jött, hogy a rizst túlszárnyalni a három éves uradalmak és nagybirtokok
nem lehet meghántolniok. tervben előírtakat a paraszt- üresen álló: istállóit és egyéb
birtokosok, spkhelvt már tör- sokat.
pe, sőt középbirtokosok, kik
— Nem akartunk keresni Közös tulajdon airizshántoló. ság felemelkedése, és gyara- épületeit vették igénybe a tenyésztés céljaira s "ahol enszegény ujgnzda társainkon
nem üllek fel *a mesének.
Négy szövetkezet
akarta podása érdekében.
— mondja Demeter János. megvásárolni, azonban kettő
Jómunkát kívánva nekik nek előfeltételei megvannak,
a renláhilisabb
mikor mindenütt
Dolgozni azonban dolgoz- kiugrott. Megvásároll ák a íbé- hazafele indulunk,
Kora hajnal van.lAZ erőtlen
olasz-rendszerü tenyésztésre
utánnunk
szól
Demeter
Já!
kési
szövetkezettel.
Majdnem
lak.
A
munkának
meg
is
lelt
napsugarak az éjszakai hartérnek át.
f
matot még nem (szárították a gyümölcse. 1916-ban már 300 ezer forintot (költöttek rá. nos:

Gazdák paradicsoma a szarvasi
szövetkezeti rizstelep

János erélyes mozdulattal
Uj divaí
V á r o s t e n y á n
lökte ki a (két részből álló istálló ajtó felső felét. A gyaluAz első udvaron Rézi néni, Szétteriti és egyszerre felzulatlan deszka robbanó , zajjal halmi mennyisége, vette la
kalapját
és
nem
éppen
ugy,
a
sváb gazdasszony, szakács- borog a vér a fejében. Uram
csapódik a hulló Vakolattól
ahogy
az
indzsellérck
benéné,
kulcsárné egyszemélyben Isten a szára, a nadrág szára!
himlős falnak. A zajlói mintha megreszketnének az ég zik és nem éppen siri csön- már szöszmötöl is. Mégegy- -Igen, bajok vannak a szár
hazaballagott.
Nem szer átöbliti a sajtárokat, a körül — jobbtesak térdig Van
peremén hunyorgató csilla- den,
gok és mély sóhajtással tűn- akarta beverni sem Csépi kamarából morzsolt kukoriát meg. Szép kicifrázott cikkek,
cakkok, rojtok diszitik, mint
nek el alscmmibcn. Itt! a reg- Jóska fejét, sem letörni Ju- hoz ki.
gel, a nagy eperfán már két- lis csapodár, riszáló derekát,
— Jó reggelt leneked János Wagner urék szalonjában a
szer köszörülte torkát a ka- hanem irány gazdáját— Wag- — szivélyeskedik bq s két ke- piros nagyterilőt. A bal szár
ner tekintetes ur (tanyája. Ha- ze fejöszékkel, edényekkel, Valamivel hosszabb, de orról
kas.
zamegy ő bizony és megkeKissé kótyagosan fogja a resi hc,lyét aiKincsem mellett. fonott kasokkal van tele s meg a hajtóka;— ami jó két1
csak lábával löki be az alsó tenyérnyi rongydarab már —
sarokba támasztott villa nyeegy cérnán csüng és le esik
Kincsem, a Wagner tanya ajtót.
lét. Könyökével oldalba löki
— Na mindjárt megfejek az istálló előtti rész frissen,
a három tehén közül a szél- bábom után egyedül megmasőt, a Szekfüt. A borjadzás radt lova most ugyanis benn — zültyantja ki a vizet álta- ünnepiesen sepert homokelőtt álló szelidszemü jószág Van az istállóban. Nem tudni, lános tőgymosás után — és jába.
Kincsem az éjjel a széna
engedelmesen farol s vele hogy Kincsemet-e, vagy Já- megyünk a hetipiac.
elfoegyütt a másik kettő is meg- nost »becsülték* meg a múltVirág és Sárga szokásosan, mellé delikatesznek
kor az uj szállásrendezéssel, szép sustorogva letejel. Az gyasztotta János egyel len cáig
mozdul.
felét.
Ganézás közben végigvil- de tény, hogy azóta a sor- aprójószág ellálódik, sőt már nadrágjának komolyabb
*
rend
az
istállóban:
Székfü,
Via
disznók
is
röfögve
nyalják
lannak az esle borgőzbe fulNyikorog a targonca a holadt eseményei. Vágóéknál rág, Sárga a tehenek fajtájá- a vályú szélét. János ezalatt
tánc Volt és* .Tulis ;is eljött. ból, strajfa, Kincsem, megint kiereszti Kincsemet a hátsó mokban, hosszú, éles nyom
udvar i lat ójához. Kincsem kígyózik utána. János banduUgylálszik kevesli már őt, a strajfa és — János vacka.
Ide érkezett János az estéli nagyokat huz és prüszkölve kol a targonca után, jobbról
frontról hazajött, egygunyáju
cselédet és Csépi Jóska ittán jelenet után. Ledobta magát dobog visszafelé. Az istálló- Rézi néni tisztes feketében.
abajkodik, pedlig az leffedt a v'acokra, a ruhát felrakta ajtóban nem sokat tétovázik, A templomtéren már harszájú és húzza a lábát. De szokott helyére a Teje fölé és hanem egyenesen beáll he- minc-negyVcn kocsi áll párhuzamban. Előttük léniában
Csépiéknek hat holdjuk van Julis álnokságára ésth szerel- lyére.
a horgo&i szélben. Igaz hogy mi miskulancía bőven adaJános még odaköti a kari- garabolyok, köcsögök, nasivár, szaladószemü homok, golt gyógyszerére addig aludt, kához és megy a ruhákért. gyobb kosarak, zsákok. A
de »főld«, jó pár kapa szől- mig a véletlenül becsukódott A kútnál majd jó lentosako- heti piac nagyban zsivajog.
istállóajtón és a terjengő bű- dik és felöltözködik. Addigra Itt újságot árulnak, amott
lővel.
>
Csépi Jóska iránti vihán- zön keresztül is (betört a haj- Rézi néni is felkészül a heti- Szögedéből kijött zsibárusok
t,
piacra. A vacoknábelőször le- hangoskodnak. Valódi, finom,
colásért összekapott JuliSsal nal szaga.
1
A kissé kesernyés szájízű nyúl a félcipőért 4s csak utá- mürostnélküli a portékájuk.
és liorl kért Vágóéktől mégna
akasztja
a
gúnyát.
Az
inAz egyik sorban még ürespedig üveggel, szóda nélkül. estéli visszatekintés után JáPénze ugyan nem volt. de az nos kettőzött erővel talicská- get kapja le, mert ilyenkor ség Van. Bolford Bözse néni
áldott Vágónéni észrevette Já- zik kifelé. Itatás, etetés kö- csak lenge alsóban alszik és zárja a léniát, egy kis tejföltnoson a kezdődő szerelmi vetkezik, azonkívül tegnap- tevékenykedik. Veszi a mel- turót hozott ki a »heiire«.
miskulancia jeleit és mivel- délulán mielőtt Wagner- ur lényt;, a* kabátot, keresi a nad- Mellette, az üresség másik
hogy erre a csabai álmos- bement volna a városba, szi- rágot. A nadrág azonban szélén Agócsii Veszt őr felesége
könyv szerint is csak sava- gorúan meghagyta, hogy Já- nincs a megszokott szögön. terebélyeskedik, előtte három
nyu homoki vinkó a legjobb, nos toljon ki egy zsák krum- János kissé matat és megta- pár ösztövér tyukocska. Bola patikaszert előlegezte. Já- plit a vasárnapi hetipiacra. lálja Kincsem feje fölött a ford Bözse néni tegnap Szögedében volt, sikerült némi
nos, mikor ugy érezte, hogy Pénzszűke van a tanyán és saroglyában.
a szívbaj hevességével már hétfőn valami passzust kell
Rossz előérzettel húzza ki kis paprikán túladni és renarányos a lecsúszott király- kiváltani a közigazgatásnál.
és Viszi a világosság felé. geteg benyomást szerezni a

purgalóriumra való városról.
Most Vésztőmét tájékoztatja
a látottakról és epéskedik
szörnyen.
i
— Már ilyet, kedvesöm —
csapja össze ai turószacskótól
nedves kezeit — egész Szögedé tele van pucér urifajlákkal. A télen a naccságák gabajodtak még ós egytől-egyig
hosszú nadrágba jártak. Most
mög az emböreik bolonduunk. Olyan nadrágban járnak mint aj kjsgyerökök. Mind
ki van a szőrös lábikráik,
meg a lérgyük kalácsa. ..
Hogy nem szégyöllik magukat!!
— Bizony nagy a szemérmöllenség — társul be Vésztőmé. — Csak az alsóvárosi
Fekete Mária a megmondhatója mi lösz a viilágbul... És
mindketten jó hangosan szapulják a várost, (az uri népet,
a közerkölcsöket és a bolond
divatot.
Ez,ckbon a pillanatokban ér
oda a targonca;,, a zsák krumpli, Rézi néni, no meg János.
János át nyalábolj a a zsákot
és huppantja lefelé. Bolford
Bözse néni szívélyesen fogadja Rézi néni nggyistenezését,
odafordít 1 és János trövid nadrágja láttán elképed.
— Ó az orcállanja... Nézd
Veronkám, már
* ez i s . . . !
A piac mellől .éppen dohogva indul a kisvonat. A mozdony végigcsörtet a rövid'nadrág|u János mellett, Bolford
Bözse néni mcllettíés megbotránkozva
szinte elfordítja
tömpe orrát, majd nagyot,
éleset, szörnyülködőt füttyent
az aranyporos levegőbe. Ilyet,
a jó erkölcsűVárostanyán...
Németh Lajos.
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Búcsúzkodás

Jugoszláv hajók a kikötőben
egy piros könyvecskétől

N

Három rakott uszály hasal
a vizén: lomha bivalyok;
testük elnyúlik szomjasan,
hátukon gyerekhad zajog.

Uj arcok:' gyermek, néni,
mint kaleidoszkóp színei
ragyognak rá, meg nem riad1;
csodákkal telpek sziemei.

kerültél Dominkó elvtársnő sir, amikor Vájjon miről beszól majd' az a
egyvenöt
őszén
hozzám piros könyvecs- hallja Pfeifferéket. Reggel 3-kor könyv. Vájjon miicsoda feladatoA csöppnyi konyhán anyja gyors
A zászló tarka szárnyait
Kálvin-téren szoronganak az kat rónak rámi és a többi elvke. Akkor, szeptemberben jötkézzel fehér jércét koppaszt;
tem1 hazn a Volga
hajlatból. irodában. Itt az első eredmény. társakra akkor? Akár mi lesz, lebegteti, mint víg madár:
néziik: igy éint furcsa,
Csupa vállaljuk, mint ahogy vállaltuk egy nép nevében szárnyal jtt,
Kél évi fogság volt mögöttem Országosan győztünk.
negyvenötben,
negyvenhatban; nem háborút csattog ma múr.dle már régen megszokta azt.
és fénytői-széllől bódultan bo- öröm, boldogság mindenleié.
A kormányprogramot hallga- negyvenhétben. Most már régi
lyongtam a Széchenyi-tér plaGyantás deszkák, fenyőszagu . A férje kormányos, olajtánjai alatt. ízleltem a város tom, amikor szeptemberben fi- öntudattat, de uj akarással.
barna, nehéziéptü hajós,
minden izét, míg egyszer, rájöt- zetek Éljen Rákosi, éljen a
Piros könyvecske, te most már gerendák egymás derekát
szorítják s nyekergőszavu
magyarul ért és komolyan
tem, hogy újonnan induló éle- munkásbiróság, kiabálnak oda- kiikerülsz a zsebből. A szekrény
beszél, j ó szóval nem adós.
tem nem teljes. Valami hiányzik. kint a téren.
felső polcára, az ágyneműk kö- palló fogja a part falát.
^ gy-két rovat és 1948. A zé, a kazettába. A - keresztleveHiányzik Kovács Jóska, á lábélyegek már nincsenek lem, bizonyítványom, fogságból
gertársam. Hiányzik, ahogy hajMint hinta ring, gyerek fut átKöréje gyűlnek rakodö1
nali derengésig pipics mellett a beragasztva. Az egyik bélyeg ki- hozott gyürüm, feleségem képe
a partra, hívja uj elem:
munkások, izmos kubikos;
priccsen a Bolsevik-párt törté- hull: március — no eZ már és kisfiam első szőke hajtincse
a fold: füvek, cseresznyefák
kis parlament — a tiszta szó
netévei. foglalkozik. Hiányzik az az uj könyvbe kerül. Még az áp- mellé.
nem zöldéinek a vizeken.
két nép sorsát eldönti most.
Ne félj, j ó helyre kerülsz.
aktivaüiés, ahol annyit izgul- rilisi, májusi is. Azután pedig
ZOMBOKI IMIIÉ.
tunk a front eseményei miatt. — az egységes munkáspártéba. Azok a kincseim.
Hiányzik Vasvárt szaki
nagy
igyekezete, ahogyan továbbképA kereskedők
ző tanfolyamot, * önkénles bur- ,Levél egy elbujdosott
barátom
után"
társadalombiztosítása
gonyapucoiást és műkedvelőelőadást szervez.
//
/
/
/ i
A kiskereskedők sorsa soolyongásomban,
árvasáhasem
volt
különösebben
gomban a Berzsenyi-utirígylésreméltói, de főként a
cában csillagos táblára bukkanháború utáni években sokatam. Az ismerős csillag invisodtak
meg gondjai, miként
tált, beléptem a házba beléptöbbé-kevésbbé mindén doli
tem a pártba. Mindenfelé vávéve,
legalább
két
hónapig
ferni!
jelszóval
ugyancsak
a
hátsó
Kedves
Barátom!
goziónak. Mig azonban a filasztásra készültek, odabenn is,
de szemmel néznek
mindent, ajtón tűnj el.
Nyüzsgött a helyiség, harmadEgyik reggpit találkoztunk a ami ebl»en a kis országban törB a r á t o m , a pécsi bányában zikai és értelmiségi munkanap engem is munkára szólí- Villamoson. Én is munkámra ténik. Kedves Barátom! Te ez- az elmúlt héten őt bányász halt vállalók társadalombiztosítátottak. Egy este plakátokkal ra- igyekeztem, te is hivatalodba, a zel a hírmagyarázattal destrtiál- meg. Közéleti szóhasználat sze- sa már régen megoldódott
kodva jöttem ki és reggelre szi- városházára
tartottál.
Közös táil. Közírói szóhasználattat és rint: Életük áldozat volt a kö- kérdés, a kereskedő csak félhes lett a Nagykörút.
szomszédunk pesti lapot nyitott enyhén: kulat, lelket mérgéziéi. zösség oltárán. Méltányos vol- ve gondolhat arra, mi lesz a
Választások' után, november- ki és annak első oldalárét köEngedd meg, hogy én, hír- na, ha te is áldozatot hoznál
ben kaptalak meg piros köny- vérebb betűk közölté^ a Vágó- magyarázatodnak hivatian ré- a közösségért — járj be ponto- sorsa, ha megbetegszik, vagy
megrokkan.
vecske. Széleid ma már fosz- hidréi' csilingelő villamos kö- szese, a véleménynyilvánítás sza- san.
lottak, sarkaid töredeznék. Szá- zönségének, hogy ezentúl, ellen- badságának elve" alapján szintén
A kereskedelem ezt a promomra azonban oly szép vagy. őrző órákat vezetnek be a köz- ugy futólag, két átszálló között Demokráciát, társadalmi egyen- lémát már több mint két évlőséget
is
szolgát
az
intézkedés.
mint először. Szép vagy, mert hivatalokba is.
replikázzak.
Egy- kis külső jele annak, hogy tizede tartja napirendén. Az
három -négy év, életem és tár- Elkérted a lapot, végigfutotpersze,
Az illetékesek
rendeletének te az előadói ivek között sem- ellenforradalomnak
saim életenek apró darabja van tad, »kiértékelted*. Az újságos
benned. Lapjaid már meséinek. úrral, a szemben ülő szatyros hidd el, voltak okai. Valószínű- mivet sem vagy magasabbrendü kisebb gondja iscnagyobbvólt
Nézzük csak, mit mondanak... nénikével elsősorban, velem, mi- leg hallottál,, ha másutt nem miint a gyári munkás, a szántó- annál, hogy mi történik a
munkaversenyetekkei kapcsolat- földi paraszt. Neked' ez ellen
1945. Még nincsenek bélye- vel csak »köszönő viszonyban« ban, hogy Magyarországon je- valószínűleg nincs is kifogásod, munkaképtelenné vált keresgek. Beírják a fizetést, asze- vagyunk, ugy másodsorban kö- lenleg valami többtermelési küz- mert hirm agyarázatod közben, kedővel. A jelenben azonban
rint fizetik a tagdijat. Októberre zötted észrevételeidet.
delem folyik. Munkások ezrei futtában, kijelentetted', hogy szü- ügydöntő bejelentés hangzott
50 pengő. Decemberre már ezer.
A kora reggeli hirmagyarázat állnak a kohók, esztergák mellé, letet demokrata vagy, "mindig el március 22-én a KISOSZ
1946. Január. Tízezer pengő. körülbelül igy vezetődött be:
parasztok markolják az ekeszar- becsületes és »dolgozó*. (Igen nagygyűlésén. Rákosi Mátyás
Az aláírásnál lintacsepp. Falu— Botrány t» Nem elég, hogy vát, hogy mindenkinek
jobb mozdonyt sem loptál, zsidó ki- miniszterelnök mondotta a
járásra indultunk, előtte fizet- délután négyig dolgozunk, ta- élete legyen, nagyobb szelet ke- rakatot sem vertél be és szer- megjelentek lelkes tapsaitól
tem. Sietett az elvtársnő. Hideg né m még ez is. Tiszta hajcsár- nyér jusson. liogy a szatyros vussZai köszönsz gázgyári mun- kisérve:
az autón és meleg a'szőregi szo rendszer! — A hírmagyarázat nőni több kartont vásárolhasson kás volt iskolatársadnak...)
a kormányzat feltétlenül
búban. Még érzem az egyik öreg Végig a bevezető stílusában per- köténynek, az iskolás kamasz
Egy kis szociális háttere is
meg
fogja Valósilam a kekezének érdességét, ahogy ke- gett le, rövid volt "és velős. Az olcsóbb könyvből tanuljon.
van a dolognak', kedves Hírmareskedők társadalombiztozet fogtam vele. Jöjjenek el ismeretlen ur, a szatyros néniIlyen szempontból nem egé- gyarázó Barátom. Szociális anymégegyszer elvtárs — mondotta ke, az odafülelő .iskolás kamasz^ szen közömbös, hogy te Bará nyiban, hogy a közigazgatásban
sítását.
És Maga is jöjjön feltétlenül sőt a kocsi sarkából tekingető tom az ügyosztályra a hátsó eddig elszámolt túlórák még
A kereskedőtársadálom tudKimondhatatlanul jól esett...
kalauz is két átszállás között ajtón somfordálsz "be háromne- mindég bizonyos fokiig a * tanács- ja mit jelent Rákosii elvtárs
Márc'us. Ötvenezer pengő. Ab- annyi minden épületeset hal- gyed órás 'késéssel és már há- nok úrtól* függlek. Nem' mon egy-egy bejelentése, ezért'a
készpénznek rom órákor beteg a Trészli né- dom, hogy pont Szögeden, de
ban a hónapban
együttesen lottak, hogy azt
országosan, hidd el, akadna pél- legjobb reményekkel eltelve
mentünk az ünnepségre. Én vitda. Most az óra cseng és pe- néz a jövőbe. A KISOSz a
tem a zászlót. Kossá elvtárs becsétet. Reggel és délután. És maga "részéről tudja, hogy
szélt, jól kikészítette Balogh páRákosii elvtárs bejelentésével
tert.
este is, ha túlóra van.
kapcsolatban
komoly tenniMájus, .állig tudom kibetűzni a
JVem tudóm, hogy Szegedre
nullákat. Tíz millió. Emlékszem
Tessék nézni, ennek a néninek
vonatkozik-e a rendelet, felálli valók hárulnak rá és a'keres—
És
miiért
j
ó
bajnoknak
akkor jöttem ki szeminárium lecsúszik a szoknyája, mondja l e n n i . . . kapnák érmet?. . . Hát tanak-e ilyen órát nálatok. De kedelem társadalombiztosítárőf. Jól végeztem, örömömben a kisfiam Istvúnka és rámutat érmei nem kapnák, de már azt tudom, ha felállítanak érdé- sára megkezdte a bejelentés
ben kétszeránnyit fizettem. Na- a felénk lebegő
divatcsodára. messziről látszik rajtuk, hogy kés dóigbk sülnek ki. Borbé- ulán a komoly
előkészítő
gyon érdekelt a társadalmi for Valóban, olyan
mélységekbe sok pénzük van és ha sók szö- lyomnál mesélte egyik altiszté munkákat.
mák változása. Üj távlatok és nyulilra szemrevételezett ruha- vetet
pusztítanak, a többi néni- tek, hogy a polgármester már
Az előkészítő munkák sovalami, idáig ismeretlen: öntu darab, ' hogy ijedten keresem a nek nem
j u t és a bajndkOk óraütéskor hivatalában volt, mig
dat.
felső végét, félve, hogy a fciska- remélik, hogy őket jobb maga- egynéhány hivatalban . . . Most rán bebizonyosodott, hogy
Milliárdok és billiók julius bát alatt rózsaszínű folytonos- viselietüekriek és szorgalmasab- a polgármester példaadását hi
a már fennálló intézetek
ban. Odakint örvénylik az in sági hiány mutatkozik. Megköny- baknak tartják a többieknél.
(OTI—MARI) igénybevétevataiosan
is
—
»megpecsételik«.
riáció, száguld az adópengő. K á í nycbbü'lten
lélegzem . f e l . . .
le utján lehelségés,,mert az
Hozzászólásomat személyesen
Istvánka
azonban
kritikus
vin-téren a tiikár elvtárs kenye nincs semmi baj, mondom kisönálló intézetek felállításáret adott egy fogolynak, amikor fiamnak, most ilyen a divat. 0 egyéniség, ösztönös erkölcsi ér- akartam közölni veled, de elsiethoz szükséges lőke egybefizettem.
azonban logikus, ifjú legényke zékét nem elégíti ki ez a magya- tél. Kerestelek a hivatalodban,
gyűjtése falán évtizedekre
Augusztus. Stabilizáció. Az el [évén, tovább firtatja a dblgot. rázat — Tessék mondani, ezek ott azt mondták »gyengélkedsz*.
ső bélyegecslke. Az első tízfo- Biztosan nincs harisnyája sze- a nénik mást nem csinálnák, Vasárnap reggel ózonban rájötis elodázná a kérdés gyarintosomat a pártban váltották génykének, sajnálkozik,
azért csak kártyáznak és a hosszú tem, hogy miért vagy távoi. Takorlati megoldását.
szoknyát
sétáltatják?
—
Dehogylálkoztam neveddé! az újságA Tisza Lajos-'köruton boldog eresztette Je il\«eti mélyen. Nem
A KISOSz arra gondol, mivásárló-tömegen törtem át. Ki hiszem — mondom neki — ezek- nem kisfiam — mondom neki —, ban. Az államvédelmi • osztá ly után a kereskedelemre fezid'őcsit büszke voltam. Az én pár nek a Truman bácsi küld ha- törődnek a szegény gyermekek- jelentésében a »szerve zkedők*
törni, talán az én munkám is.
risnyát, mégpedig
nylonból, kel is. Hajnalban,, amikor abba- között. Igy hát a fentiekét le- szerint súlyos terhek nehemert
az
európai
nyomort
eny- hagyják a kártyázást, elmennek vélben közlöm, amíg személye- zednek', egyelőre csak
November. Párlnap után fi
a szegény gyermekekhez, meg- sen nem --cseveghetünk
újra
a heleghizlosrltás kerüljön
híteni
akarja.
zetlem. Hozzászóltam Tombácz
keresik, hogy melyiknek ron- Ha máshol nem, a néplwrósági
lelő alá, de (ez is ugy, hogy
elvtárs beszédéhez. MegtapsolMagam is gondolkodni kez- gyos a nadrágja, azután elő- tárgyalás szünetében.
a járulékkulcs progresszív
tak. Ttombácz elvtárs bólintott. dek e mélyreható
divatcsoda vesznek egy ollót, a
hosszú
Igaz barátsággal köszönt
Ez jobban esett.
okai felett." Kisfiam
azonban szoknyájukat levágják térdig és
legyen, a klsegzfsilenciák
Bárátod,
akinek
munka1947. Az első piros bélyegek. nem enged töprengéseimben el- a szövetet nékiadják. Igy a kislehető legkisebb megterhehelyén
sajnos
még
nincs
Mit szól titkár elvtárs az össze- merülni, hanem
türelmetlenül fiúknak jut nadrágra való és
lésével.
ellenőrző-óra.
esküvéshez, Dálnokiékhoz? Nem sürgeti a magyarázatot,
mint nekik sem kell meztelenül haA
kereskedelem teherbirókékellene nekünk is közébük vág- miindig, amikor valami érthetet- zamenni.
pességének
növekedésével,
DUGASZ
ni. — Megnyugtattak. Nem kell, len dologgal kerül
szembe.
Ebben aztán meglegyéztünk... Ütea: Tipél ntci T. ffief fÍC7Üf amelyre a gazdasági helyzet
erős a rendőrségünk I . . .
Ilyenkor az általa ismert fogalMárcius. Diáktüntetések. Forr makkal kell megértetni a dol—rényíl Oxloti Károlyi «. 1. • " • • l U®fctl» javulásának arányában bizto„ kérdéseivel
a város. Az elvtársak nyugod- gokat, különben
san számitarri lehet, kerülhet
tak. Junius-Juliius. Falujárások. könnyen ingoványos talajra visz.
majd sor az aggkor és rokAlsóközpont, Deszk,
Olömös.
Hát tudod kisfiam', ezek a nékantság ellen való biztosításOda oltárképet Vittünk. A plé- nik egész délután körülülik az
ra.
'
bános az én kezemet szoron- asztalt és nagy buzgalommal,
Kelemen-utca 11. szám alatt
gatja.
szines lapokat raknak egymás
LEGJOBB
ÉLELMISZER,
(Posta mellett), ahol minden
Augusztus. Az utolsó
évek mellé. Ezt ugy hívják, hogy röigényt kielégítő és legolcsóbb
csemegeáru, cukorka, vámizés.
Délelőtt
is
munkaverlegszebb hónapja. Egyhetes tanárban bútorok nagy válasz
goltbaromfi és kenyér legsenyben
vannak,
aminek
az
a
folyam Pesten. Választás, harc,
tékban kaphatók.
csóbban
agitálós. Összeíró biztos vagyok. célja, liogy melyikük tud többMinden este röpgyüiés.
Kive- méter szövetet elhasználni egy
szem a szabadságom, úgyszól- ruhára. Aki leghosszabb ideig
60 éve legszebb, legjobb,
ván a pártban tanyázom. Az tud römizni és a legtöbb szövelegolcsóbb! — K's-ii. 3.
müas/talos.
Kárász-u. 8. Rosmann-ház.
tet
el
tudja
használni,
az
a
utolsó este. Szorongunk a váJavítások jótállással I
Butor-üzem Kossuth L. s. 5 M'nden jegyes árut kiszolgálok!
bajnok.
rosházán, nyitják az urnákat.
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a Nagyszegedi Népi Sportbizottság szervezete
Varga Pál elvtárs, az Országos Sport Hivatal délkerületi főtitkárának
irodájában hivatalos ügyekben várakozó sportvezetőkkel, egyesületi kiküldőitek adják egymásnak mostanában a kilincset. Bent az irodában lázas
munka folyik, a sportegyesületi tagok igazolása és felülbírálása. Az irodában halomban hevernek a szétosztásra
váró sportfelszerelések, futballabdák, tenisz és pingpong ütők, boxkesztyük. Itt
beszélgetett cl a Délmagyarország munkatársa
Varga
elvtárssal arról, hogy' miként
dolgozik és működük a Nagyszegedi Népi Sport Bizottsági
— Országos viszonylatban
központosítjuk
a magyar
sportéletet — mondotta —és
igy délkerüleli szempontból is
centralizálunk minden sportszövetségei, egyesületet, mint
például a DLASz, JT„ia Sakkszövetség és a többiek, valamint az ifjúsági testületekét
a
SzIT-ét,
F.POSz-ét, a
MEFESz sport csapatait, de a
MINSz központi csapatait is.
Gélünk, hogy a széles dolgo-

Központi

üzemi

— Nagy gondot fordítunk
az üzemi dolgozók sportéletére — folytatta Varga elvtárs. Megteremtjük és felvirágoztatjuk az üzemi sportmunkát, ezért a közeljövőben
megalakítjuk az összevont
Üzemi Sport
Egyesületet,
melyei a Szakmaközi Bizottságon keresztül irányítunk.
Az a célunk, hogy lehetőleg
minden üzemi dolgozó résztvegyen az országos tömegsport akeióltan és a sporton
keresztül a löbbtermelés és
n demokrácia erőteljes építésében A központi Üzemi
Sport Egyesületivé előreláthatólag itt Szegeden 12 üzemet vonunk be és ez biztosítani fogja a központi irányításon keresztül az üzemi
sportélet kiszélesítését.

>100
SzIT

mezítlábas
futballista

A Szakszervezeti Székházba mentünk ezután. Itt Ladányi Benedek elvtárstól, a
SzIT szegedj megyei sporll.itk árától érdeklődtünk az ifjúság sportmozgalma iránt.
— Szegeden nem régen indult meg aktív' munkával a
SzIT csoport — mond,oll« Ladányi elvtárs —, de ináris

MOST
SZEREZZE R E TÉLIRE A

nehogy kimaradjon a rendelkezésre álló
mennyiségből és időből.

G Á Z G Y Á R
Szeged, Kossuth L.-sug. 89.

Versenyre hivom a többtermelés é r d e k é b e n , . .
Az ujbirtokosok vezetnek a versenyre hívásokban

Fr

Sakh

©Felkészülnek
az uj magyar kultura katonái
$

Ilollósy Árpád, a dléÜ kerület többszörös bajnok játékosa a Szegedi Munkás Sakkor
tagja!! örömmel számolunk
1
elő IlcrczCg darabjait, mert
be a kecskeméti éljátékosnak
— A barbár muzsika nem köz- A kurzus befe jezése utón a'hall- i
Szegedre költözéséről és má- érthető, miiként a túlzott és el- gatók szétmennek a gyári és a r ó nem választható el müveitől és megfordítva.
Nékünk
jus elején meginduló orszá- vont kifejezés sem közérthető. más kultúrtermekbe és megkez- olyan
írók
müvei
kellenek,
dődik a nagyszabású szervezett
gos csapatmérkőzéseken már A szöveget minden idől>en, min- kulturmunka.
amelyre az u j világot épitiük.
'
denféle műveltségi fokon meg
a szegedi színekben való sze- kell érteni . . . — halljuk Dénes
Altalános derültség
köztien
repléséről.
„Tragos"
hangoztatta Dénes elvtárs, nem
Tibor előadását a kulturvezetőIicrczeg
A szegcdi csapat
ezldén képző tanfolyamon.
A hatalmas teremben halálos képzelhető el, hogy
meg akarja védeni az orszáY a smu nká sok, rendőrezredes, csönd. A halk köhögő
néma marxista darabokat i r a jövőmert a múltban se 'törődött
gos vj.déki bajnoki
címét, munkáslányok, a piarista gim- szemrehányásban részesül. Az ben,
a szociális igazsággal.
názium
világi
tanárai,
iparosok,
előadó
játszik
a
szavakkal.
Valóamelyre a játékosok kiváló
Nyirő, Babits 1 K>ncoformáján kívül méri ezen nem katonák jegyeznek kipirult arc- sággaL zsonglőrmutatványt vé- lé/ saZiiahy,
következik. Már rég elmúlt
liogy á pénteki szeminá- gez, s magával ragadja hatigavárt megerősödés is kellő biz- cal,
riumon számot adhassanak az lóit. Pedig nem is olyan könnyű kiilenc óra, egye mixerként fitosíték.
itt hallottakról.
a mai tétel. A marxista kultur- gyel, tanul mindenki.
— jdinden egyes lehetőséget
A népi sakkbajnokság ren- — Az az érdekessége kultur- szemiélet és irodalom
teljes
dező bizottsága felhívja min- vezetőképző tanfolyamunknak — odaadást igényel. De a kontak- meg kell ragadni arra, hogy aki
tud, ^ízt adja tovább, V I den szegedi üzem, egyesület, mondja Kovács Antal, a dolgo- tus előadó és hallgatóság kö- amit
gyen magával, tanulva tanítson,
testület ifjúsági és minden zók kulturális szövetsége tit- zött az első -percekben kiala- mert Csak igy tudom elkép—, hogy a fizikai munká- kul. Idegen szavak nélkül nem
más szervezet népi bajnokait, kára
zelni a szeretetet,
közösséget
sok nagy érdeklődése miatt a
hogy 2Ó-án (kedden) este fél szokásos" 25—30 hallgató he- lehet magyarázni a •tragédiá- és békét. Rengeteget tanultam
s ahogy Dénes
Tibor m a — mondja Vörös János ci6 órakor a Szegedi Újság- lyett 300-as létszámmal indul- ról*
a » tragos«-bó! kiindulva eljut
írók és Művészek Otthonában tunk. Ilyen érdeklődést országos a maii tragédiáig, azi első sorban pész. — Eddig nem olvastam,
könyveket, de" Kemény Zsigcsoporlbaosztósuk, valamint viszonylatban sehol sem tapasz- ülő szőke gyári
munkúsLány mond munkáit keresem ezután
Szeged város népi sakkbaj- taltunk. Kedden, szerdán és csü- boldogan néz össze szomszéd- és természetesen a Bánk bánt.
nokságának
haladéktalan törtökön tartjuk az előadásokat jával, "látszik, élvezi tudása gyapénteken szeminárium kere- rapodását.
— Annyit mondhatok, hogy
megkezdése végett feltétlenül és
ilyen beállítottságban a dolgotében mélyítjük el a hailpttakat.
\elenjcnek meg. A versenyek
kat még nem hallottam. Bizony
ugyanott fognak lezajlani.
gondolkozásra készteti az emTiborc alakjának értelme

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

siessen
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Naponkint u j híreket hal- akkor Komlósi Imre. N o meg,
lunk a mezőgazdasági verseny- csak kísérlet a mostani termeAlig
egynéhány lés.
zó tömegek számára szervez- Vezetőinknek mintegy 300 kihívásokról.
holdas ujbirlokos, akiknek még
Alig megyünk egynéhány tazük meg a sportot és nem
tagja nevezett be ésjvett részt. mezőgazdasági szerszámuk is nyával tovább ujboí versenyről
ulolsó sorban, az EPOSz-on
Ma már 309 mezítlábas lab- alig-alig akad, versenyre hívnak hallunk. Hajnal Mihály ujgazkeresztül felélesszük és újjádarugónk van, 80 úszónk és 30—60 holdas nagygazdákat. da versenyre hivta Szűcs Feszervezzük a falusi sportélemintegy
130 lornászlá- Bíznak- erej ükben és az egymá- renc ujgazdát. Káli Mihály Vison való segítségben. Ha egyik- szont Csáti Mihályt hívta vertet. Ez a munka már megkez-1
nyunk.
kölcsön- senyre a többtermelés érdekéés Tápén, Alsóköz• nek ekéje hiányzik,
adja a másik, há nincs vetőgép, ben
ponton megalakítottuk és tá- Nagyszerű eredmények ezek, segít raj La a harmadik. DolgozNapról-napra szaporodik
a
mogatjuk az EPOSz sport- különösen ha megemlítjük 80 nak kora hajtantól késő estig,
hívások száma. A vercsapatait. A falusi sportcsaboxolo gárdánkat, amely mert tudják, minden kapavágá- versenyre
senyrehivásban eddig az ujhir.
£
£
| „
,,
.
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patok részére a kozcljovoben igen aktívan m ű k ö d i k , vendé- suk egyengeti a demokrácia tó- tokosok vezetnek, noha szamuk
osztjuk szél a felszereléseket. g ü l lát és vendégszerepel i s vá bbliaLadiasánák útját.
csak alig egyharmada a régi
A legujaob hir Baktóban kelt gazdáknak.
Az összes délvidéki sport- Vidéki boxoló s p o r lesapa tokszárnyra. Krafkó Jóizsef ujgazegyesületek
központosítása nál.
Tervbcvellüik
egyébként, da és Martonosfi István földhözmost van folyamaiban és
Rdjtvénypályázaliink
hogy május 1-én Újszege- jutlatott, akiknek összesen csak
nemsokára befejeződik.
16 hold földjük és két lovuk
den ifjúsági sport és üdü- van,
oy ölesei
versenyre hívták Komlósi
— Ezenkívül még mi a cél
lőtelep létesítését kezdjük Imre sándorutcai 60 holdas
Rejtvénypályázalunkra
bea sportélet központi irányitáf
megl
traktor tulajdonos
nagygazdát. érkezett 1716 megfejtés. Hesával kapcsolatban? — kérEzenkívül az' előreláthatólag Nem félnek a versenytől, bíz- lyesen fejtették meg 322-en.
deztük.
is hatalmas tömegeket meg- nak abban, hogy a két gebe le- Sorsolás ulján az alantiak
— Uj sportpályákat létesí- mozgató május 1-i ünnepé- győzi majd a "traktor lóerejét. kapnak könyvnyereményeket:
— Nem a traktoron mutik a
tünk, felszereléssel látjuk ei lyen komoly sportprogramI. dij: Kanyó István rend'és támogatjuk sportegyesüle- mal szerepelünk. Akkor tart- j ó földmunka, hanem az em- őrtizedes. Kisteleki-utca 5.
ber gondolkozásán — mondja
teinket és főleg demokratikus juk meg mezítlábasaink dön- Kraj'kó József és hátra lolja'sipII. dij: Dobaí "Péter 74.000
szellemben irányítjuk a spor- tőmérkőzéseit, röplabda és káját kopaszodó fején.
tagkönyvszámu elvtársunk.
tolást, hogy ne csak magyar kosárlabda csapataink bemu— Majd meglássuk Jóska ,sóIII. dij: Torna Ilonka kesportot, de demokratikus ma- tatkozó mérkőzéseit és ping- gor — hagyta rá Martonosi István. resk. Isk. tanuló, Jókai-u. 2.
gyar sportot teremtsünk. Be- pong versenyünket is.
Kór, hogy nem tudjuk mit
IV. dij: Zotter János IV.-es
szól Komlósi Imre a versenykapcsoltuk a demokratikus
Minden reményünk megvan kihíváshoz,
gimn. tan., Vár-u. 5.
azonban
amiint
az
honvédség és rendőrség sport- arra, hogy a sportot ifjúsáV. dij: Vopaleczki Lajos
ujlrirlokosok elmondják, nem
osztályait is munkánk keregunk kedvelt szórakozásává biztos a dolgában.
gyárimunkás,
Bigó-u. 13.
téi*;, a postások, vasutasok
tesszük
és
ezáltal
testileg,
VI.
dij:
Szekeres
I.
—
Szégyen
lenne,
nem
csak
sportolóival együtt.
István,
szellemileg egészséges dolgo- Imre bácsira, hanem a trak- Gyufagyár.
zóikat nevelünk demokráci- torra is, h a a gebék lehúznák
Vigasz/Ujat kapnak
sportegyesületehet
a traktort, igaz-e? — Kérdezi akiknek névsorát lapunk
48-an,
ánknak.
legEbben a nagyszabású mun- tőlünk Martonosi István.
közelebbi számában közöljük.
hatalmas ifjúsági tömegeket
Nem szólunk semmit, mert elKérjük előfizetőinket, hogy
mozgattunk ínég és ezen ke- kánkban teljes odaadással tá- árulta, hogy uj módszerrel akar
Nngyszcresztül állítottunk be a tö- mogat bennünket a
kukoricát termelni. Hogy mi az "a nyereménydijakat a Délmar
megsportba. A felszabadulási gedi Népi Sport Bizollság.
a módszer? Megfogadtuk, hogy gyár ország " kiadóhivatalában
nem áruljuk el, mert megtudja vegyék át.
vállófuláson különböző szerKozma Iván.

ad. 18/1948. vh. sz.
I'k. 20.620/948.

meri erre jelenleg meg van
az, allkahna. Az: Anyag- és 'Árhivatai telepünkön felszabadított 40 vagon kokszot, amit
utalvány nélkül, minden formaságok mellőzésével adhatunk Cd.

Vasárnap,

600 Ft tőke és jár. ereiéig
11.800 Ft becsértexbcn lefoglalt teherautót Szegeden, Tisza
Lajos-kőrút 20. szám alatt 1948
április 19-én délelőtt 10 órakor fogom elárverezni.
Szegeden, 1918 március 27.
P a 1 é g y i bir. végrehajtó.
ALLAMGÉPGYARI csépiek, mezőgazdasági gépek,
traktorok.
Emergé cséplő és üzemi meghajtósziijak. permetező, loesolói óm I ők, FORDSON alkatrészeik.
K L I N G E R I T .lömilömiyagok és
műszaki cikkek kapható
R ó n a

M i k l ó s

Alföld" Gépkereskedelmi Vállalatnál, ItajcM-ZsTnszky-u. 22.

bert — vallja Traubert Emii,
a vegyipari SzIT pénztárosa. —
Szemelvény
következik
a jálí.
Bánk bánból. Filmre pagy jeA hallgatóság nehezen tér Sokszor szinte megdöbbentett az
lenele Bánkkai a harmadik sza- magához elmélyültségéből. Nem a métyenlátás, ahogy az előkaszban. Az előadó, Dénes Tibor akarja hinni, hogy vége az elő- adó belemélyedt a lásgy tagHazamegyék, elővejálsza a jelenetet. Csillognak a adásnak. Pedig j ó két órán á t lalásába.
szemek, a hatalmas teremre ha- minden idegszálával az előadón szem iskolai jegyzeteimet és
lálos csend borul.
csüngött. Hirtelen magukhoz tér- otthon vonom le a következte. . . és anélkül, hogy Katona nek, fergeteges tapssal köszönik tést. Sajnos, én még reakciós isIsmerné a szocializmus tanait, meg a hallottakat. Kezdődnek kolába jártam. Megdöbbentően
ellentétes az irodalmi beállítottamit akkor még ncin ismerhe- a hozzászólások.
ság.
tett, azt kéri, hogy »adjátok neHerc^eg Ferenc
kem először a földet, először
Varjú Vincéné, a Szegcdi Leezt kell rendezni* . . . — mamezgyár üzemi gondozónője sze.
és
a
marxizmus
gyarázza a jelenet értelmét Dérint az egész előadást áthatotta
nes elvtárs
WaLtner Mihály
vasmunkás az előadó Babits-idézete: •Gyű— Ahogy Katona Józsefnek kérdésében benne van a felelet, lölséggel nem lehet eredményt
Ferenc »Két elérni*. Ezzel és sokrétű tudámeg volt a merészségé, hogy a amikor Ilerczeg
a bányában* darabja sával egészen magához emelte
közvetlen feladatokra forradal- ember
tanulmi! uton mulasson rá, ugyanugy után érdeklődlik. De Wallncr a hallgatóságot. Sokat
uj viszonyok között eljön az u jMihály azt akarja, hogy mind tunk ma ismét.
magyar dráma, amely a legkö- a háromszázan a mai előadás
Kis csoportok alakulnak, szazelebbi feladatokat fogja meg- alapján értékeljék ki Ilerczeg vakon, kifejezéseken vitatkozmutatni. Addig üzemeink, ha da- Ferencet az előadó alúfeslésc i nak, leszűrik a hallottakat, hogy
rabol kell megválasztani, ezt az segítségével.
' üzemeikben,
környezetükben
oszlót kai felfogást tartsák szem
— Mi nem azért nem adunk! továbbadhassák azt az élményt,
előtt. Olyan művészetet adja-lelő
Ilerczeg Ferenc-darabot, I amit ez a háromórás előadás jenak, amellyel a népet szolgai-' mert ő a szerzője, de nem ad- J lentett számukra.

Vasárnap,
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polgármesterétől. Mórahalom, Királyhalom, Nagyszéksós, Csórva, Domaszék, Zákány és Atokháza kapitányságban lakók részére mindazok,
akik igazoltan a megjelölt napNagyobb darab kenyér
ról elmaradottak.*
A fenti napokon és helyeken,
A Magyar Honvédelmi Miniszter Ur 2400/1948. eln. köz. sz. ugy az 1927 és az elmaradott
rendeletével az 1927. évfolyam- 1924—25, 1926. évfolyambelieM
Ünnepi a hangulat a szegedi gyar dolgozó ós magyar dolgozó rep jut a szociáldemokratáknak, l>eli születésű áliitáskötelesek, tartoznak a kiirt napon megjekendergyárban. Április 20-án, között.
a vezetőségin: a kél párt leg- valamint azok az 1924., 1925. és lenni.
1926. évfoiyamoeii áliitáskötekedden egyesül az üzeni komA műszaki, értelmiségi dolgo- jobbjai kerülnek majd be.
A fősorozás helye Szeged váiosek,
akik "az 1917. évben meg- ros belterületén (ideértve a vámunista
és szociáldemokrata zók részéről Gáspár István elvAgócsi János elvtárs, az MKP
pártszervezete. Telni t ebben az társ, helyettes főművezető ad üzemi pártszervezetének elnöke tartott fősorozás, illetve ezt kö- roskörüli fekeleföldeket és a
végleges városkörüli telepeket is), laköh
üzemben, ahol annakidején Ma- kifejezést __ örömének.
elmondja, hogy amióta az egy- vető ulósorozásokon
gyarország első üzemi tanácsa is
— Megszűnnek végre a gátlá- séges párt kérdése csak felve- osztályozást nem nyertek, vagy részére Szegeden a felsővárosi
megalakult, j ö n létre Nagysze- sok, az eddig két pártra sza- tődött, a munkásság
munka- sorozáson még egyáltalán nem kulim-házban. Munkács-utca 6.,
ged területén az egységes mun- kadt munkások egy táborban kedve fokozódott és a termelés voltak, lesorozását rendelte el. kezdete minden reggel 8 órakor!
káspárt első pártszervezete.
A sorozóbLzottság előtt meg- minden évfolyam beli részére a®
dolgozhatnak a munkaverseny is emelkedett.
jelenni tartoznak tekintet nélkül alábbi betűszerinti sorrendben:
Lázasan, örömmel készül erre sikeréért. A kölcsönös megértés,
—
Az
u
j
pártvezetőségbe
—
születési helyükre a város bela napra az üzem valamennyi az együvétartozás érzése füz mondja — olyan szociáldemo- és külterületén
•1948 ápr. 28-án 1925. évf.
lakó, illetve
ezentúl
mindenkit
össze
az
kommunista és szociáldemokrata
kratákat is bevonunk, akik eddig Szeged város területén tartózko- III. korosztálybeliek.
üzemben.
dolgozója, frissebb munkakedv
nem játszottak vezető szerepet, dási hellyel biró minden 1927
Április 29-én 1926. érf. I E
dagasztja az izmokat. A kártolóde munkájukkal, osztályuk iránti és valamint azok az 1924-25-26 koro sztálybe liek.
A
szociáldemokraták
ban megfeszített munka folyik,
hűségükkel ezt feltétlenül kiér- évi születésű férfilakosok, akik
Április 30-án 1924. évf., akik
szerepe
innen indul ki az anyag a többi
demelték.
a fősorozás alkalmával végleges még ezidOig á demokratikus
üzemrészbe, nagyon keli tehát
az Irányításban
nem
nyerlek, hadsereg sorozásán még nem
A keddii ünnepségen egyéb- osztályozást
vigyázni, hogy a kikerülő anyag
ként, amelyen valamennyi ke- vagyis mint jelenleg alkalmatlan vettek részt.
Kovács
József
elvtárs,
a
szominőségi (cg is kifogástalan lerületi és üzemi
pártszervezet osztályozásuak még ákkor is, ha
Május 3-án A-B betűig bezágyen. A terem bizalmiját, Fel- ciáldemokrata üzemi bizottsági
vezetői résztvesznek, ünnepi be- esetleg m á r katonai szolgálatot rólag.
i
földi Györgyné elvtársnőt kér- alelnök elmondja, hogy a gyár
szédet mond dr. Zöld Sándor teljesített, vagy már előzőleg
szociáldemokrata
dolgozói
köMájus 4-én C-E betűig bezádezzük meg "itt. rniért van olyan
elvtárs, országgyűlési képviselő, bárhol is sorozáson megjelent. rólag.
zött
az
utóbbi
időben
egyre
naj ó kedve.
gyobb bizonytalanság lett úrrá. a Szociáldemokrata Párt részé- És végül az 1924. évi születésű
Május 5-én G-J betűig bezáközül azokat,
Rémhírek terjedlek el, hogy nem rői Pintér Géza elvtárs beszél. állitásíkölelesek
Egy táborban a munka- lesznek egyenjogú párttagok, A gyári fúvószenekar, a vegyes- akik a 25970/1947. eln. közig, rólag.
verseny sikeréért
Május 6-án K-M betűig bezáminden szempontból hátrányba kar és a kulturgárda már lá- sz. rendelet alapján a sorozásra
való előállítás alól ideiglenesen rólag.
— Mi kommunisták — mondja kerülnek, stb. Ma már feloldó- zasan készülődik a gyárudvaron mentesültek.
(Hadifogsából
Május 7-én N-S betűig bezá— régóta vártunk erre a pilla- dott ez a nyugtalanság, lelkes' rendezendő nagy kultúrműsorra, hazajöttek, Csehszlovákiából átnatra. Az egyesülés hozza majd bizakodással néznek az egyesü- amely szintén hozzájárul majd telepítettek, stb.) Személyi ada- rólag.
meg az üzemben is a villongás- lés elé, amelyet már alig vár- ahhoz, hogy ezt a napot feled- taik igazolása végett születési
Május 8-án Sz-végig és az
mentes, lestvéri egyetértést a tak. Az uj, egységes pártszerve- hete tlenné tegye minden szegedi bizonyilványukat, illetőségi bi- esetleg igazoltan a megjelölt
dolgozó
számára.
zet
irányításában
jelentős
szenapról elmaradottak*
dolgozók között, ezáltal pedig
zonyítványukat, azok pedig, akik
a munkafegyelem növekedését
Felhívom az érdekelt á I lilásmár katonai szolgálatot teljesím é r t é k után készítők.
lés a termelés fokozását. A muntettek, katonai leszerelési iga- köteleseket, hogy akik még ösZkásság az államosítás után az
Modern forma, tökéletes fazon
zolványukat, vagy más (egyéb szleirásük, illetve nyilvántartásegységes párt megalakulásától is
H Ö F L, E fűzős, Klauzál-tér 3. katonai iratukat hozzák maguk- bavételük végett ezidOig még
várja a nagyobb darab kenyeret.
kal. A külföldi, vagy volt kül- nem jelentkeztek, haladéktalaJoggal, hiszen a súrlódásmentes
földi honosok a • visszahonosí- nul, de legkésőbb a fősorozás
mimika most már megteremti a
gokra
továbbra
is
a
közigaztási igazolványt, illetve az ide- megkezdése eltőt 1948 április
Milyen tevékenységet
hároméves terv sikerének előgen állampolgárságukat igazoló 15-ig jelentkezzenek a városi kafeltételeit.
> ; fejtenek ki a belkereske- gatásit ügyek tartoznak. A irataikat a sorozóbizottság előtt tonai
nyilvántartó hivatalban
Belkereskedelmi IgazgatósáSzeged1, Vár-utca 7., I . emelet
De ugyanígy örülnek az üzem
gok közigazgatási ügyköre bemutatni kötelesek.
delmi
igazgatóságok
4 .számú ajtó, a hivatalos órák
szociáldemokrata dolgozói ás.
valószínűleg ujabb hatáskörA külterületen l a k i tanyai la- alatt, mert a sorozásról igazoPósa Jánosné eivtársnő a vi- Jelentettük, hogy a Gazdarel bővül, még pedig ők fog- kosok fösorotása 1948 ápril's latlan
távolmaradás
esetén
zesfonóban dolgozik, a napok- sági Főtanács elrendelte a Ke1.9—május 11. Vö/ötll 'dohon
ban hívta ki egyéni munkaver- reskedelmi és Iparkamarák ják intézni az iparengedé- történik meg naponként reggel rendőrhatóságilag lesz az elmasenyre Vata Rókusnét, ugyan- megszüntetését. Elkészült az lyek kiadásának ügyét csak- 8 órai két déllel a következő he- radott elővezetve.
csak a vizesfonóból. A verseny erre vonalközé rendeletterve- nem teljes egészében, vala- lyeken és időben:
Figyelmeztetőül a fenlirt évmint az üzlethelyiség ügyefő szempontja: a nyolc órára
folyambeiieket, hogy az álíitásí
zet.
1948
április
19-én,
Csengele
előirányzott munkát hét és félkötelezettség nem teljesítése, a|
ket is.
I. fokú közig. hat.
helysége. megszabott határidő be n e m
Az u j rendelet a Kereskeóra aiatt elvégezni. 0 ezeket
Csengele kapitányság.
delmi és Iparkamarákat Ketartása és ált a tóban a vonatkozó
mondja:
April's 20-ánt Felsőközponton törvényes kötelezettségek elmuigazElőkésritik Szegeden
— Legnagyobb ünnepünk lesz rületi-Belkereskedelmi
a Kultúrházban, Balástya, Gai- lasztása a felhívásban közzétett
ez a nap, amióta az üzemben gatóságokká szervezi1 iát. A a „Másodperc mozgalmat" onya, OsZeszék, Fehértó es tudnivalóknak, vagy a törvényKamara
eddigi
kettős
ügyködolgozunk. Megszűnik a különnek nem tudása a megjelenés,
A SzIT vezető- és előadóképző zatymaz kapitányságokban.
állás, a viszáiy, az eddig elfe- re, amely az érdekképvisevagy a fent jrt jogkövetkezmécséreli erők a többtermelést leti és átruházott közigazga- tanfolyamot indított. Sáli Tamás
Ápril's 21-én, Szentmihájyte- nyek alól nem mentesít és a'
mozdítják elő. Büszkék vagyunk, tási jogkörből állott, megszű- fővárosi ifjumunkás vezeti az leken az u j iskolában. Szentmi- mulasztókra a honvédelemről
:
hogy elsők lehetünk Szegeden nik. Az érdekképvnseleli ügye- előadásokat.
hálvtetek, Röszíke és Feketeszél szóló 1939. I I . te. 177. §-ában
Sáli elvtárs első előadásában kapitányságokban.
valamennyi üzemi és kerületi ket a szakmai érdekképvisefelsorolt jogkövetkezmények hávázolta
az
ifjumunkásság
felpártszervezet között, aklik ezt a
Ápril's 23-án, Alsóközponton rulnak.
letek
fogják
intézni,
míg
a
adatait
és
ismertette
a
SzIT
jajelentős
lépést
megtesszük.
a Barmos-iskolában. Mórahalom
Igazgalósá- nuári konferenciáját, amelyen és Királyhaiom kapitányságokFtelhivom
az érdekelteket,
VégTe nem lesz különbség ma- Belkereskedelmi
Gerő Ernő elvtárs elindította ban.
hogy a hirdetmény szerinti időa másodperemoZgalmat. a terés helyen tisztán és
April's 24-én, Alsóközponton pontban
melési m u n k a m e n e t é b e n mintiszta fehérneműben
pontosan
a
Barmos-iskolában.
Nagy
szókden másodperc kihasználására. sós, Csórva, Domaszék, Zákány jelenjenek meg.
° f t
A másodpercekből lesznek az kapitányságokban.
Egyidejűleg közhírré teszem,
órák, a napok, az évek és minhogy a magvar Honvédelmi MiÁpril's
26-in,
Várostanyán
az
den
kihasználatlan
másodperc
Munkaversenyre hívták a szegedi
niszter Ur fenti számú rendecsökkenti az ország gazdasági uj iskolában. Atokháza kapitány- letével a sorozás idejére a váés csongrádmegyei sportbizottságot
erejét. Ezért indították ezt aságban lakók részére.
rosokban, vaiamint a községekrövid tanfolyamot, hogy aZ itt
•Május 10-én, Felsőköztponton
Csütörtökön délelőtt a deb- verseny tervei közül kiemelked- kiképzett előadók felvilágosítsák a Kultúrházban. Csengele, Ba- ben a működési hely környékén
szesztilalmat rendélt el, aminek
receni vármegyehlzán ülést tar- nek az alábbi ponlok:
az ifjúmunkásokat és Szegeden lástya,
Gajaonya, ~ Oszeszék, ellenőrzésére a m. ált. rendtott a hajdú megyei sportbizottMelyik bizottság szerez több is, mint az ország többi részén, Szatymaz, Fehértó.
őrség szegedi főkapitányságát
ság, ahot elhatározta, hogy munteljes lendülettel meginduljon a
Májns 11-én, Alsóközponton a felkértem.
kaversenyre hivja ki a szegedi sportpályát az ifjúságnak, ren- lendületes termelő munka ifjuBarmos
iskolában.
Szentmiós csongrádinegyeí sportbizott- dez több versenyt és az okta- munkás vonalon is.
A magyar demokratikus néphálytelefc, Röszke, Fekete s z él, közösség iránti
ságot. Haromhónapos
munka- tási kérdésekben melyik bizottkötelességének
tervet dói sózlak ki. A muhka- ság tud tűnhet produkálni.
minden jelentkezésre és sorokötelezett feltótlenül teA Szegedi Állami Nemzeti Színház heti műsora: zásra
gyen eleget.
Rókusi
tornacsarnok:
f
é
l
11
Vasárnapi sportprogram
Szeged, 1948 március 28.
órakor ÉMOSz-SzI T—Gyula visz- Vasárnap, 18-án d.u. 3-kor:
Madárász. Ifjúsági előadás.
Vasutas-stadion: 5 óra Szeged szavágó ökölvívó mérkőzés.
Vasárnap, 18-án este 7 órakor: Tanner John házassága.
Dr. Antaiffy h. polgármester.
—EMTK NB. I. mérkőzés. NeM. I. bérlet.
•;.
Újszegéül versenyuszoda: 3 Hétfőn, 19-én este 7 órakor:
gyed 4-kor SzAIÍ II—SzATE I.
Tanner John házassága.
o. bajnoki. Fél 2-kor SzAK ifi— órakor SzMTE—Szentesi MAV
VÁSÁRI HIRDETMÉNY. SzeD. I I . 16.
SzATE i f i bajnoki. Fél 12-kor uszó- és vizilabdamérkőzés.
ged1 thj. városban 1948 május
Kedden, 20-án este 7 órakor: Parasztbecsület. Coppél'a.
Baráisság ifi—SzMTE i f i
baj- Vásárhelyen: IIMTE—SzEAG
8-án és 9-én országos vásár
Bérletszünet.
noki mérkőzés. F é l 10 órakor I. o. bajnÓKi, HMTE ifi—MVSE Szerdán, 21-én este 7 órakor:
lesz. (8-án serlés-, juh-, kecske-,
Idegen gyerek.
Barátság—SzATE I I . bajnoki.
9-én állat- és kirakodó vásár.)
ifi bajnoki. S/öregen: Rákóczi
A Magyar-Szovjet MűvelőCserepessor: 12 ó r a Postás —MKÚMTE I. o. bajnoki. RáVészmentes helyről szabályszerűi
dési
Társaság
védnöksége
—József Attila I I . o. bajnoki kóczi ifi—MKUMTE ifi bajnoki.
marhalevéllel mindenféle állat
alatt. Premier 17.
2 óra Húsos—SzFIE I I . o. baj- Rákóczi I I — D F C I I . o. baj- Csütörtökön, 22-én este 7-kor
felhajtható. . Minden sertésről,
Bohémélet.
Bérleiszünet.
noki. Háromnegyed 4-kor Móra noki. Batlonyán: BTK—KAC I. Pénteken, 23-án este 7 órakor
juhról és kecskéről külön-külön
Idegen
gyerek.
A.
béri.
17.
ifi—Tisza ifi. F é l 6-kor Móra-s. bajnoki. Várostanyán: VASE Szombaton, 21-én este 7 órakor
Szorocs'nczi vásár. B érte tsz. marhalevelet kell kiállítani. Ipaváros—Postás I. o. bajnoki.
rosok és kereskedők iparigazol—Kinizsi. Dorozsnia: DFC ifi— Vasárnap, 25-én d.u. 3 órakor Trav ata. Ifjúsági előadás.
ványaikat
hozlzák
magukkal,
Ady Endre-tér: fél 9-kor Hon- HTVE ifi bajnoki. Makó: Tisza Vasárnap, 25-én este 7 órakor
Tanner John házassága.
mert a vasár alkalmával a havéd II—Kisvasút I I . o. bajnoki. — MVSE barátságos mérkőzés.
K. M. I I . 15.
tósági közeg kívánságára azt felNegyed 11 órakor
Honvéd—
MATEOSz—MTR 3:2 (2:2).
mutatni kötelesek. Közlöm az
MMTE I. o. bajnoki.
érdekelt állaltartókkal, hogy a
Ilimyadi'rtér: 10 óira SzikraK'spest—Elektromos 4:1 (2tó).
vásárra csakis a vérvételen kedTisza I I . bajnoki.
vező eredménnyel átesett és köKözépiskolát bajnoTfWg. Az
Pátf'-pálya: 10 óra:
SzFIE
vetkezményesen szabad marhaMi—MMTE i R bajnoki.
iparostanonciskola ujonnan ala- Hétfő, április 19., este 7-fcor: Tanmer John háuiaMáiga.
Ievclkezeles alá esö egypatás
Ilnngár a dísztermében: Féf kult csapata a középiskolai futD. I I . 16.
Allatok (ló, szamár öszvér) hajt11 órai kezdetl«l.\ Magyaror- balbajnok csapattal, a felsőiparhatók fel. Dr. T o l d i sk., t. taszág vasutas sulyetmelő bajnok- iskolával döntetlen (1:1) ered- Jegyek kaphatók: bérletek válthatók a Délmagyarország kiadó1
nácsnok.
'i
sága.
-»»
ményt ért el.
hivatalában.
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Kiskereskedő

Szakszervezeti Hírek

Hírek

Az érdekképviselet választmáSZAKSZERVEZETI NAPOK
nya április lOtón, hétfőn délMENETRENDJE:
után ülést tart, amelynek légHétfőn, áprilHs 19-én:
ion losabb tárgyai- kereskedők
hozzájárulása a munkanélkülieFaludi-maiom délután 3 óra:
ket támogató alaphoz, továbbá
tnegállapodás a nem élelmiszer- Boross József. Valikai és Vass
5 óra- Weiszenberg
üzletek
hétköznapi
zárórája délután
Miklós. MOSzK-központ délután
ügyében.
fél 6 éra. Kucska borüzem délután fél 4 óra. Közvágóhíd délelőtt 8 óra: ifj. Biró Mihály.
Szeged város adóhivatalától.
Mozik*délután 2 óra: Zimonyi
Róbert. Winter kefegyár délÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
után fél 4 óra: Vince Antal.
Közhírré teszi a városi adó- Hódii cipőgyár délután fél 5 óra:
hivatal, hogy 1948. évi április Abt Antal. Ujszegedi menhely
:19-én délelőtt 10 órai kezdet- délután 3 óra- Száraz Ferenc.
iéi Püspök-utca 1. szám alatt
lés folytatva Vadász-utca 2/b.
Kedden, ápr'Fs 20-án: _
szám alatt az alant felsorolt inKözúti
hid 6 óraT" Trischíeir
góságok a helyszínen a legtöbbet ígérőnek készpénzben el- Ferenc. MOSzK Hűtőház 2 óra:
adatnak- férfi-, női és gyermek- Kókai Ján<& Ujszegedi ládacipők, üzleti és irodai beren- gyár fél 4 óra: Juhász Endre.
Tűzoltók délelőtt 8 óra: Boross
dezés, oipésZgépck, stb.
József. Poló cipőgyár féJ 5 óra:
Az árverés sikertelensége cse- Nagy Géza. Haladás-nvomda fél
lén a felsorolt ingóságok 1948. 4 óra: Rozsos Antal. Varga köévi április 28-án ugyancsak dél- téi'gyár 3 óra: Dunai József.
előtt 10 órai kezdettel a jeí- Szeredai panrikakereskedés fél
Sle.tt helyeken a legtöbbet ígé- 5 óra: Farkas György. Barna
rőnek készpénzben eladatnak.
késárugyár fél 5 óra: HegyesSzeged, 1948 április 17.
halmi József. Patzauer konzervTároséi adólrvalal. gyár 3 óra: Berkes Ferenc. Városii-nyomda 3 óra: Kókai János.
;'i

fáBzettátási

közlemények

Szerdán, április 21-én:
L'sizlk'osztós. Az áprilisi élelMárkus faipari vállalat fél 4
miszer jegy »Liszt 1« szelvényére óra:
Fényszarosi
Károlvné.
40 dkg. finomliszt, a kukorica Csongrádi bank 3 óra. Orion
!1. szelvényére 55 dikjg. kukorica - bőrgyár 3 óra: Ordögh Piroska.
tíara vásárolható. A csecsemő- Egyetem 5 óra- GeJcz Miklós.
lisztpóljegy két Lisztszelvényére Szegedi kenderfonó 2 óra: ifj.
összesen 60 dkg. búzadara vá- Komócsin Mihály. Városi kersárolható. Kereskedők április tészet fél 4 éra: Hatvani Jenő.
121-ig beszedett jegyekre kap- Gázgyár 3 óra: Bernáth András.
nak kiutalást. A 241 és ennél Déma 4 óra: Kerepesi Ferenc.
liagvobb sorszámmal ellátott ke- Kecskeméti konzervgyár 4 óra:
reskedők 22-én, a 121—240 sor- Jlalász György. Községi Élelmiszámuak április 23-án, az 1—
szerüzem fél 5 óra: Zsiga Sán!120-ig sorszámmal ellátott ke- dor. Deák késárugyár negyed 5
reskedők április 21-én kötele- óra: Ökrös Dezső. Honvédkórseik a beszedett jegyekkei elszá- ház 3 óra: Abt Antal, Városi
molni. Polgármester.
gőzfürdő 6 óra- Minik Imre.

Vasárnap, 1948 április 18.

Csütörtökön, április 22-én:

Rádió

Bruckner
vaskereskedés 3
óra Dohánygyár 4 óra- Gyenes.
Lippai 4 óra: Fényszlárosi KáALLANDó MŰSORSZÁMOKt
ró lyné. Kotrótelep 4 óra: ifj.
BUDAPEST I. 6.30: FaluráKomócsin Mihály. Gyufagyártól dió. 6.45: Reggeli torna. 7.00
5 óra: Gyótai István. Tisza-ma- Hirex, műsorismertetés. 7.20.
lom 4 óra: ifj. Biró Mihály. Az áttelepítési kormánybiztosság
Ujszegedi kendergyár 2 óra: id. közleményei. 10.00: Hirek. 12
Komócsin Mihály. Angol-Magyar Harangszó, hírek. 14.00: Hirek.
Jutafonó 2 ^ra: Ledniczky Pál. 15.15: Rádióiskola. 15.55: MűSzegedi Cipőgyár 4 óra: Wei- sorismertetés. 17.00: Hirek. 20
szenberg Miklós. Hirth kötszövő Hirek, sporthírek. 21.50: Hírek
3 óra: Aczé.l Miklós. Győry ke- és krónika orosz nyelven. 22.00
fegyár 12 óra- Pusztai Andor. Hirek, mit hallunk holnap? 0.10
Nyomdászszakszervezet 4 óra:
Hirek és krónika angolul. —
Száraz Ferenc. Takó paprikake- 0.20: Hirek és krónika traa
reskedés: Bakacsi.
ciául.
Pénteken, április 23-án:

Vasárnap, április 18.

BUDAPEST I. 7.00: Reggeli
Picik szalámigyár 3 óra: Fábián Noémi. Lemezgyár 2 óra: zíene. 8.00: Ilirek, műsorismerMüller Bálint. Köztisztasági te- tetés. 8.20: Weber: Résztelek a
lep 2 óra; Hoinai Frigyes, 3 Bűvös vadász c. operából. 8.30:
órakor- DaTóCzű Vince. Vizmü- »Két hires mű*. 9.00: Katolikus
telep féi 3 éra: Kovács Emil. vallásos félórai 9.30: EvangéKunsági szövőgyár 2 óra: Ma- likus vallásos félóra. 10.00: Görögkeleti istentisztelet az Almásgyar Mátyás.
> _
sy-téri templomból. 11.00: Képek, szobrok, rajzok. 11.15: A
Szombaton, ápr'Fs 24-én:
Biblia a századok zenéjében. —
Szőregi petróleumgvár 12óra: 12.15: Anyák öt perce. 12.20:
Szűcs László. OTI 1 óra: Solt Negyedóra" az »Aranyangyal«Árpád. Kertész téglagyár 12 óra: ban 12.35: Szórakoztató "muBiró Mihály.
zsika. 12.55: Változatok egv témára. 13.15: Tabányi Mihály
Vasárnap, áprips 25-én:
jazzegvüttese. 14.10: Hanglemeelbeszélők:
Színház délelőtt 10 óra: ifj. zek. 15.00: Nagy
Iija gyermekkora.' 15.20: ZongoKomócsin Mihály.
ra-müvek. 15.45: Gábor Andor
A famunkássZaksZervezet nő- vasárnapi krónikája. 16.00- Mitagjai április 19-én, hétfőn dél- kor én a dalosmadárt hallgitom.
utón 5 órakor nőtaggyüiést tar- 17.10: Magyar Parnasszus. 18:
tónak a szakszervezeti székház- Ünnepi levélek. 18.20: A Falu
ban. Megjelenés kötelező.
Hangja. 19.20:
Kálmán Imre
operettjéből. 20.30: Karády KaN y i l t i é r *
A Mérnökök
Szakszervezete talin énekel. 21.00: A Rádió
április 20-án, kedden délután hangja. 21.05: Totóeredmények.
fél G órakór taggyűlést tart a 21.10: Előadás a , Stúdióban:
Ifj. Gertncr Vilmos szüleit
szakszervezeti székházban, mely- »Bolond lstók«. 22.30: Rádióan- elhagyta,, érte semmiféle fenek tárgya a gyufagyár és akét 22.50: Dalok. 23.15: A há- lelősséget nem vállalnak1.
szegedi kenderfonógyár munka- Zi-együttes játszik.
Id. Gerlner Vilmos,
versenyének ismertelése.
BUDAPEST II. 9.00: Orosz
ÖLhalom-ulca l b .
lO.OOr. Fejtörő
séta
A MUNKÁSUJITÓK A TER muzsika.
Zenopotámiiában. 11.00: Hang(• E rovatban közöltekért
MELÉS LEGJOBR IIAR lemezek. 12.10—13.00: A Rá-a szerkesztőség, sem a kiadóhidiózienckar játszik. 17.00: Ötórai vatal felelősséget nem váll aj.
COSAI!

A p r ó h i r d e l é
TBGLALKOZAS

GG

KOVACSSEGÉD bármilyen munkára azonnai elhelyezkedne. Párisi-körul 36c., Sermann.
ADAS-VÉTE L

g

FRISS vágoltbaromfi olcsón kapható: Tábor-utca 8., városi adóhivatallal szemben.
AUTÓ G U MIT AI. PU szíjas szandál szállítására kérek ajánlatot
viszonteladónak. Cim a kiadóban.
HORDÓK 600, 345, 350 literesek töltőképes állapotban eladók. Sándor Leander, Petőfi
Sándor-sugárut 49.
NAGYON olcsón eladó egy füszerüzletberendezés. Érdeklődni
Slein rövidáruház, Tisza Lajoskórul 3 <
KÉT süldő eladó. Kereszt-u. 34.
TŰZIFA, száraz, hasábos 25.10,
tuskózva 26.96. Juhász, Vadászutca 7. Telefon: 137.
EGY gyermek sportkocsi eladó.
Klebelsberg-tér 3, házfelügyelő.
SZOLLOVESSZO eladó:
sima
2100 drb. fehér ós piros kecskccsöcsü és fehér cnasia eladó
á —.12 forint. Kolróteicp, Tápé.
5 méter hosszú, 3 méter széles
deszkabódé eladó. FeltómadásUlcn 28.
AE1G használt keményfa Íróasztal, fotöj, könyvszekrény, 2
drb. modern politúros ágy, iratszekrény, modern
konyhakredencek alkalmi áron eladók. Madách-utca 16, asztalos.
SZÉP fehér sport- és egy kék
mély gyermekkocsi eladó. Veresács-iilca 24.. 1. 9.
AUTÓNAK való időmérő óra eladó. Dobó-utca 41., I. em. Sailav János.
ELADÓ emaiilirozott háromkarikás gáztűzhely, lós Zephir
kályha. Szentmjihály-utca 6., —
Csakis hétfőn 1—2-ig.
4-cs, 5-ös traktoroké eladó. —
Moinár-ulca 17. Hegedűs.
FIGYELEM! Kifogástalan állapotban lévő keményfa hálószoba és mokett gamiturás férfi
szobabútort keresek
sürgősen
megvételre. Ajánlatokat ár- és
cim megjelöléssel
»Férfiszpba*
jeligére a kiadóba kérek.

ÍJ pár 37-es női cipő, keveset,
használt, jutányosán eladó. Petőfi Sándor-sugárut 46., I. em.
TELJESEN jóallapolban
lévő
sportkocsi eladó. Ncmestakácsutca 39.
i i ' l
NAGY mángorló alkalmi áron
eladó. Margit-utca 29., füszerüZIet.
KÉT jóáilapotban lévő könyvszekrény alkaimi áron eladó. Érdeklődni déiutón 4—5 óra között. Zrínyi-utca 9.
FEKETE zakóöllönv, csikós angol naarágg'ai, vadonatúj, és
szürke öltöny j ó állapotban eladó. Bocskai-utca 4., II. 4.
KÉTAJTÓS nagy jégszekrényt és
egyajtós jégszekrényt
keresek.
Fodorné, Kárász-utca 8.
HALóSZORABIITOROK
legolcsóbban a készitőnét
Spilzer
Sándor asztalosmesternél kaphatók. Margit-utca 12.
LABORATÓRIUMI
felszerelés
eladó. Jénai lombikok, beosztásos pipetták, desztilláló, ,glzositó, szeszmérők, hőmérők. »Laboralórium» jeligére.
LOVAGLÓNYEREG.
majdnem
uj, jutányos áron eladó. Marosu tea 11.
OPEL Kadetl, u j gumikkal, eladó. Tisza Lajos-körut 46., III.
emelet 15.
5.25x16-0* uj belsőgumi 5 drb.
eladó.
Tisza Lajos-körut 46.,
111. em. 15.
KOZÉPTEHMETRE egy szép sötétkék férfiruha eladó. Stühmer.
PIACTÉR közelében üzlet némi 1 lerendezéssel átadó. »Üzlet*
jeligére.
400 pégyszögöles telek gyümölesfákkai megosztva is eladó. — Aignertelep, Bajmóczáutca 17.
ELADÓ ebédlő, székek külön is,
félbáló, függönyök, Madonna kép
szekrény, fehér asztal, vilianyrezsó, rézüst. Lafta-utca 8., Rigó-utca végén.
PALY A, Celesztin és Perimutter
kép eladó. Tavasz-utca 6.
CSERÉPPEL fedett fészer és
egy csónak eladó. Bus páter-utca 1.. háztulajdonos.
FEHÉR mély gyermekkocsi Dl
esón eladó. Polgár-utca 20. sz.,
Prjsztay.

tea 18.00: Müvésztemezek. 19:
Egy óra a Stúdióban. 20.00:
Hangképek a vasárnap sportjárói 20.30: Könyvszemle. 21.15:
Tánczene. 22.15: Stokowski vezényel.
Hétfő, április 19.
BUDAPEST 1. 7.20: Reggeli
zene 8.00: Háztartási tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalendárium. 9.00: Délelőtti muzsika.
12.15: Kalandozások a zenetőrténeiben. 14.10: Az utolsó indián szabadságharc. 14.30: A
házi-együttes játszik. 16.00: A
Tánc- és KóriismüvésZetó Kollégium műsora. 16.30: Kritika
a zenekritikáról. 17.10: A Hadifogoly Híradó rádióközleményei 17.15: A Vöröskereszt közleményei. 17.30:
Szív
küldi
szívnek szívesen. 18.00: Százados forradalom: »Erdélyi ballada*. 19.15: Vidám hanglemezek. 19.30: A Falu Hangja. 20.30
»Magyar muzsika*. 21.30: Hangos Híradó. 21.55: Olimpiai IlSradó. 22.25: Tánczene.
22.50:
A Vöröskereszt üzenetei. 22.55:
A Hadifogoly Híradó rádióköZleményei. 23.00: Eigár: II. Eszdur szimfónia. 0.30: Hirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST II. 17.00- Ötórai
tea 18.00: Női szemmel, női
fülnek. 18.35: Hanglemezek. —
19.45: A Szovjetunió közellátása. 20.00: Az Állatorvosok Szakszervezetének műsora.
20.15:
Szórakoztató zene. 20.30: A Rádió szabadegyeteme. 21.15: Mi
történik a világgazdaságban? —
21.30: Magyar nóták. — 22.15:
O per ar észlelek.
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UJSOMOGYIN ket lő szobás ma- FELSŐVÁROSI templomnál lévő KÖZÉPALAKRA szép menyaszvennék.
oíesó- szonyi ruhát kölcsön
gánház szép gyümölcsössel sür- magasföidszlintes utcái,
gősen eladó. Erd.: Somogyite- bérü 2 szobás, összkomfortos, Címeket a kiadóba kérem leelcserélném adni.
lep XI. utca, sütődében. U. o.tiszta lakásomat
keményfa háló és fehér gyer- szintén 2 szobásra. »Belváros- DR. BERTALAN József mérnöki ciániroda, Maros-utca 15,
ban 1* jeligére a kiadóba.
mekágv eladó.
EGY 8 hónapos
ártánymalac ELCSERÉLNÉM 2 szobás olcsó- Jutányosán, garanciával vállal.
eladó öthalmi-ut 9., B'őhm te- bérü lakásomat belvárosi ha- TÁRSÁT keresek 6-7000 forinttal négyhónapos üzlethez. »Jó
sonlóért; Cim a kiadóban.
lep.
EGY jó állapotban lévő mély ELCSERÉLNÉM makói egy szoba üzlet* jeligére.
gyermekkocsi, egy 100-as Cse- fürdőszobás modern lakásomat KERESEM molett, barna, mapel motorkerékpár eladó. Kie- Szegeden hasonlóért. Érd.: Bol- gas, független asszony ismeretbelsbergtelcp, Öbébai-sor 15.
ciagasszony-sugárut 15.,
fldsz., ségét házasság céljából. 30—45
GYERMEKSPORTKOCSI, piros, 4. ajtó, 12—4 óra között.
évesig. Választ »Májusban* jeDugonics-utca 13.
HÁZMESTERI szoba-konyhás la- ligére a kiadóban.
EGY szép fiatal fejőstehén el- kásom elcserélném ugyanolyan 100 forint jutalmat kap, aki
adó. Pásztor-ulca 10.
főbérleti lakásért. Jelige: »Ház- pénteken a Tiszaparlon elvesz1
HÁROMÉVES fajkecske
fiával mester*.
tett Went: Iiórtan-t a kiadóban
(4 1 garantált) eladó. Fischer, BELVÁROSIJÁN
I
külön be járatú leadja.
Újszeged, Hatházak.
bútorozott szobát keres tisztvi- VÖRÖS salak elvihető díjmenELADÓ kéttonnás teherautó egy- selőnő. Jelige- »Csendes*.
tesen. Tudakozódni: Széchenyitonnás pótkocsival.
Hegedűs
tér 7., házfelügyelőnél.
Üvegház, Kossuth L.-sugárut 9. & T K ú L f o N E H E T e " k " " | u (
50 százalékos
haszonrészeseELADÓ egy megbízható igásló,
egy szandíaufer íiakker és Új- MAGÁNNYOMOZÓ Irodámat is- déssel 35 ezerig társat keresek.
szegeden 416 n - ö l gyümölcsös. mét Szeged, Gál-utca 15. sz. »Sürgős* jeligére.
kerékpárjavitás,
Tudakozódni Parizsi-körut 30., alatti magánliázamnan megnyi- VARRÓGÉP-,
tottam. Detektív
szakszerűség- zománcozás, z sir ban rakás jótálsarok, kocsma.
'•
gel a legniszkréteDb ügyekben lással, gumi, alkatrész kapható.
MACSKAT vesz a/. Idegk'linrka is nyomoz, puhatol, megfigyel, Trebíisch műszerész, KlauzálEGY 8 hónapos ártánysüldő el- kutat, illetve informál. Posztos tér 5., udvarban.
adó. Csercpessori kislakás III. 1. é,s Boros nyug. rendőrségi de- SZEPLÖKRÉMET,
babaápolási
RELVAROSI jóforgalmu étkezde tektivfelügveiö, illetve detektív. cikkeket, naflatint Kovács illatelköltözés miatt eladó. Jelige: POLOSKAÍRTAST
garanc;ávai szertárban szerezze l>e. Köl»Étkezde*.
végez a Cián vállalat. Kálvária- csey-utea 7.
utca 30.
BIRKAGYAPJUT, zsírosat is, fo13
LAKAk
m ÉKSZERKÉSZITÉS,
javitás, násra vállalunk. Fonégyár, Csfearany,
ezüst
beváltóhely.
BárTISZTA albérleti üres szobát,
repessor 9., 8—2-ig.
fürdőszobahaszná lattal
keres dóczky ékszerkészitő, Nagy Je- ÓCSKA kalapját no dobja el,
magános úriember. »Belváros- nő-utca 3.
Mencz kalapos ujáfesli és forban II.« jeligére.
ZONGORÁT, orgonát, harmoHÁROMSZOBÁS
összkomfortos niumol tökéletesén hangol, ja- mázza. Dugonics-tér 2. Tegyen
lakásomat elcserélném Újszege- vít Rakovsz'ky, a Nemzeti Szín- próbarendelést.
den kettőszohásra.
Tiszapart, ház és a Zenekonzervatórium BELVÁROSIJÁN forgalmas hehídfő, Székelysor környékén. — hangólója. Br. Jósika-utca 31.,lyen üzlethelyiség kiadó. Jelige
»Forgalmas*.
Gvortvámos-ütca 6., II1. 2.
földszint 4.
TISZÁRA néző. szép bútorozott KÖZREMŰKÖDŐ
pénzestársat
Felelős szerkesztő:
szpba kiadó. Móricz Zsigmondkeresek. »Borkereskedés*, jelirakpart 4., I. em. 1. ajtó.
DR. FERENCZ LÁSZLÓ.
gére
a
kiadóba
kérek.
BELVÁROSI 2 szobás összkomFelelős kiadó: KONCZ LASZLG.
fortos, magasföldszinti lakásom TEXTILŰZLET, 50 éve fennKiadja:
álló,
a
város
legforgalmasabb
átadnám budapesti romlakás f l
a HÍRLAPKIADÓ KFT.
szobás) rendbehozásáért má.- helyén szakember tőkés társat
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
jusra. .»Elintézését vállalom* je- keres. »Refercncia szükséges*
jeligére.
Felelős szerkesztői telefon: 493,
ligére.
Szerkesztőségi leleten: 103,
UTCAI szoba bútorozva, fürdő- PIROS leányretiíkült igazolt tuNyomdai szerkesztőségi teleled
szobával, konyhával kiadó. Cim lajdonosa átveheti a kiadóban.
este 8-tól: 673.
056S01—056900 Számig
Totóa kiadóban. "
,
ELCSERÉLNÉM belvárósi 3 szo- szelvény elveszett. Jutalom el- Kiadóhivatal: Kárász-utca ff,
Telefon: 325.
bás lakásomat 2 szobásért. Cim lenében Takács trafikban, SajA Hirlapklaoö Kft. nyomát®,
ka-utca l C kérem leadni.
a 'kiadóban.
,

