üvegbura aTntt árulják a szegedi
piacon a
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Álmon! a hídon
az e!s6 villamos
liogyan folyik Szat.ymazon
a termelés* verseny?
* . évi.

HARCOS ASSZONYOK
A Magyar Nők Dcraokralikus
Szövetségének nagyszegedi konferenciája tanúbizonyságát adta annak, hogy demokráciánk
három és fél éve gyökeresen átformálta, a helyes útra vezette
a magyar asszonyokat. Talán
soha még nem látta
szegcdi
gyülésterem az asszonyok százait ilyen lelkes együttlélben,
soha még asszonyok nem fog.
ialtak ilyen egységcsen állást a
kérdésekben.
Megmutatta a konferencia elsősorban azt, liogy a szegedi
asszonyok lisztáu Látják azt a
rendkívül fontos szerepet, melyet a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség visz a világbéke biztosításában, egyesitve az
összes demokratikus
nőmozgalmakat a háború, a nfomor
és az elnyomás elten. Ennek a
szövetségnek budapesti
világkongresszusára a szegedi nők
is megfelelően készülnek fel.
Az elhangzóit felszólalásokb ó l kiviláglik, hogy a dolgozó
szegedi asszonyok helyesen ]át- j á k és értékelik
feladatalkat
népi demokráciánk mai fejlődési szakaszában, az egyre élesedő osztályharc idején. Azon
felül, hogy a konferencia halarozatban tiltakozott Mtudszeuly
uszító politikája ellen, számos
felszólalás bizonyitoltX
hogy
asszonyaink lelkük mélyéből ei.
Ítélik és felháborodással -utasiU
fák vissza az egyházi reakció
alfas aknamunkáját.
amellyel
nemesbe, a felnőttek, hanem elsősorban az iskolák ifjúságának
gondolkodását
próbálja
megmételyezni. »A legnagyobb éber.
6égre van szükségünk! nehogy a
klerikális reakció romboló munkája folytán ismét elvigyék apáinkat. férjeinket és gyermekeinket a vérpadra, össze
kell
fognunk a fekete reakció ellen,
meri nem kevesebbről,
mini
saját
véreink
megmentésérő)
van szót — hallottuk az egyik
felszólalás során. »M1, katolikus
asszonyok nem
engedhetjük,
hogy nehezen kivívott szabad!
Ságunkat, demokráciánk
vívmányait bárki is támadja* —
szögezte Le egy másik felszólaló.
Nagyjelentőségű ez az egyhangú állásfoglalás az asszonyok részéről. A klérus a legnagyobb hatást kétségkívül a
nőkre gyakorolja még ma Is
Ezért igen fontos, hogy minél
több politikailag felvilágosult, a
való összefüggéseket látó aszszony tegyen, aki félrevezetet!
asszonyiársainak
megmagyarázza a
helyzetet, leleplezze
elől l ü k a fekete reakció aljasságát, meggyőzze őket a demokrácia, a béketábor
igazáról
Erre a legjobb mőífl S
srülői
munka közösségek m u n kájában

való fokozottabb részvétéL
Az egyházi reakcióval szorosan összefüggő kulákkérdés,
ben is ellenző nélkül
Iáinak
már asszonyaink és ezzel kapcsolatban felismerték a szövetkezetek hatalmas
jelentőségét
is. Jőjárl Imréné, a királyhalmi földmüvesszövetkezet igazgatósági tagja elmondotta, hogy
szövetkezetük ezideig
teljesen
kulák vezetés alatt állott, munkája szaióeskodásban merült k i
Most, hogy a szövetkezet vezetőségébe a dolgozó parasztság
képviselői jutottak be, egészen
megváltozott a helyzet.
»,l/i
azon leszünk, hogif minél előbb
kiépi Isiik a termelő szövetkezetet és tudatosítsuk a kollektív
termelés rendkívüli
előnyeit.
Rávezetjük a dolgozó parasztságot a termelő földmüvesszővetkezeteken keresztül a szocializmus útjára.* Vagy hogy Tóth
Józsefné felszólalásából
idézzünk: »A szövetkezetek munkájában nekünk, asszonyoknak Is
tevékeny részt kell vállalnunk,
akár a szovjet nőknek. Amint a
szocializmusért folyó küzdelem
minden csatatéren, Hgv ezen a
téren is helyt kell állnunk.*
Igen, Szeged dolgozó asszonyai tudják, ml a kötelességük
magukkal, gyermekeikkel,
az
egész néppel szemben.
Az
MNDSz, az egyik legnagyobb
iömegszervezet keretében hasznosan vehetik ki részüket a társadalmi épüő munkában. Természetesen sok nniri á tennivaló
a szegedi nőszövetség munkájá•nak megjavítására. A vasárnapi
konferencia — igen helyesen —
az eddigi hibákat is kiértékelte és rámutatott kiküszöbölésük
módjaira. Az egyes feladatokat, akciókat nem egy szák aktívának
kell
lebonyolítania,
mint eddig, hanem abba a cso.
portok tagságának széles rétegeit kell belevonni. Le
kéli
rombolni a még mindig meglévő válaszfalaidat a különféle társadalmi rétegeződésü asszonyok
között a szövetségen belül. KI
kell küszöbölni a szervezeti téren tapasztalható hiányosságokat is.

I kommunista párt bebizonyította,
hogy híve
a munkásosztály egységének
Réti elvtárs rádiónyilatkozata a K M P m e g a l a k u l á s á n a k
3 0 éves évfordulóján
A rádió szerdai heti szemléjében a K M P megalakulásának
30-ik évfordulója
alkalmából
nyilatkozatot közölt Réti László
elvtárstól, aki a 30 évvel ezelőtti
események
szemtanuja
volt. Elmondotta, hogy 1918 november 20-án az orosz hadifogságból néliány nappal előbb
hazajött kommunisták kezdeményezésére jöttek össze az alapítók egy magánlakásban.
Résztvettek őzen azok a meggyőződéses baloldali szocialisták, akik elégedetlenek voltak a* akkori polgári forradalom egyhelyben" topogásAval. A megbeszélés eredményeként kimondották a K M P
megalakítását.

A kommunista párt bebizonyította, hogy híve a munkásosztály egységének. Bebizonyította
azzal, hogy 30 éven keresztül
következetes harcot folytatott a
munkásosztály minden ellensége
ellen, akár nyilt ellenségként
lépett fel az, akár a munkásosztály soraiba furakodott be.
A K P legfőbb érdeme as ellenforradalmi
korszakhan
az
volt, hogy
a marxizmus-leninizmus mellemében vezette a legkegyetlenebb elnyomás és üldözés
ellenére a munkásosztály harcait a tőkés kinsákmányolás
megszüntetésfért.
Az M D P folytatója, továbbvivője, örököse a KMP, illetve a

napi nagyszegedi nőkonferencia
j ó munkát végzett. Megmutatta, hogy -a dolgozó
asszonyok
túlnyomó része m á r aktivizálódott és tevékeny részt kér az
uj rend építéséből A konferencia állásfoglalását talán legjobban a iüzoltóasszonvok képviselőjének felszólalása
foglalta
össze: Nekünk, akik már két
világháborút
végigszenvedtünk,
minden erőnkkel, legjobb tudásunkkal, a demokrácia
adta
jogainkkal a tartós béke érdekében kell harcolnunk. És ml
harcolunk is/

vítására az első évre 3.6 millió,
második évre 5.4 millió és a
harmadikra 7.2 millió forintot
irányoztak elő. Ebben az évben
183 községben folytak a -talajjavítás! munkálatok. Az eddig átlag 3 mázsát termelő szikes
talaj javítása után 8—12 mázsa
búzatermést adhat. A jövőben
elsősorban a szövetkezetek és a

15 holdon aluli gazdák földjeit

fogják megjavítani

felszabadulás óta az M K P hárharcainak. Büszkén vallja ma*
gát
kommunista jellegű pdrtn-k,
amely a marxizmus-lenini emwi forradalmi
elméletén'"*:
alapján áll 68 amely éppn«y
m i n t a KP, mintaképének tekinti a Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) Pártját.
Az M D P az egész magyar n^p
élén, Ráko*i Mátyás vezet/w
alatt megvalósítja mindazt, amiért a KP nagyszerű h a r c o W
három évtizeden keresztül anynyi áldozatot hoztak. Az M D P
azért ünnepli a KMP alakulásának 30-ik évfordulóját,
acl
büszke a magyar mUDké«mo»galom forradalmi múltjára.

Traman hazarendelte Marshalit a hinai
események miatt
A londoni rádió washingtoni jelentése Szerint Trumnn hétfőre n fi-* idai KevWestbe hivta Marshall külügyminisztert
Párizsból,
hogv vele a kínai kérdésről
értekezzék.
A Newyork Herald Tribüné vezércikkében a
kinai
helyzet nemzetközi kihatásait latolgatva elismeri, hogy
a néphadseregi hamarosan
felszabadítja az egész országot és Kina elveszik Amerika számára. Kina elvesztése
Amerikára nézve és további
komoly
vereséget jelent
vereségek bevezetője lehet
— állapítja meg
* a lap,

A tudományos világ sok
képviselője ~ jelenlétében
szállították ét szerdán Jean
Mindent egybevetve: a vasár- Perrinnek és Paul Lange-

niMó Imim a savain és sz&es
falaik megjavítására
Az ország területén hárommillió hold gyen gén termő savanyu talaj és egymillió hold
szikestalaj vár megjavításra. A
hároméves terv évenként hatezer hold mésztelen, savanyu
talaj javítását, továbbá a harmadik évben összesen 18.000
hold
mésztelen,
szikes talaj
megjavítását irja elő. A savanyutalajnak meszezésére évenként 1.8 millió, a szikesek Ja-

Szeged, 1949 Movember 18, Csiiiflrtfh

Ara 6 0 filiór

síim.

virfnek, a tudomány és a
muukásosztály két
nagy
harcosának hamvait a párizsi Pantheonba A kormány
módszeresen arra
törekedett, hogy ezt az eseményt
tisztán tudományos jelentőségűvé minősítse.
A szertartásokat a legszükségesebbekre korlátozták és
mindenféle tüntetést megtiltottak. A Humanilé ilyen címet ad vezércikkének: Langevinnek és Perrinnek a neve tul fogja élni Queuillét és
Mochét. Moch el akarja felej ítélni
Franciaországgal,
hogy Paul Langevini nemcsak a legkiválóbb fizikus
volt
hanem
a munkásság
nagy barátja, lángoló
hazafi és a demokrácia

védője, vagyis egyszóval
kommunista.
jVfozgó,;,'íús T i ' g j t c i l n b i j

Tiencsinbcn a IS—43 er
közöl ti férfilakosságát m o o
gósilollák a város védelmére. Ezt megelőzően a naakíngi kormány megerősít ette Csangte és Paoling elestét.
A
kinal , néphadsereg
csapatai Mandzsúria felől jövet, egyre nagyobb
tömegekben nyomulnak
át a nagyfaion Keleiiiopeybe.
A kormánycsapatok gyenge
erősitmény láncolata ingadozik. A nankinri konzuíl
kerülethez tartozó brit astszonyokat és gyermekeket
felszólitották, hogy lehelőség szerint hagyják el anaakingi körzetet.

Néphadseregünk megvédia szocializmus ulfára lépett
magyar hazát
Jánosi

Ferenc
országos

Az MDP 5-ik országos katonai konferenciája jelentőségéről dr. Jánosi Ferenc ezredes elvtárs
nyilatkozott
szerdán a rádióban. Ez az
év —'mondotta — fiatal
néphadseregünk életében Is a fordulat éve.
Ebben az évben sikerült
biztosítani minden előfeltételt ahhoz, hogy korszerű
felszereléssel korszeri kiképzést adjunk és hadseregünk gyorsított ütemben
olyan ütőképes
fegyveres
erővé fejlesszük, amefy szövetségben a demokratikus
tábor katonai erőivel,
elsősorban epdig a legyőzhetetlen
szovjet
hadsereggel, dolgozó RÓ-

ezredes
katonai

elvtárs beszéli az
konferenciájáról

pür.k békéjét és szabad
fejlődését feltétlenül biztosiiani tudja.
Kiépítjük hadseregünk tagjaiban dolgozó népünk forró szeretetéből az imperialisták gyűlöletéből, a rendithetetlen győzelmi hitből fakadó harci szellemet.
Tudatosítjuk, hogy hadseregünknek vau mit védenie:
népünk szabad, független é*
a felvirágzás, e szocializmus útjára lépett hazáját.
Megszilárdítjuk
honvédeinkben
dolgozó népünkhöz, munkásosztályunkhoz, ugyanakkor a Szovjetunióhoz, a fegyverbarát szovjet hadsereghez és a demokratikus tábor közös ügyéhez,
a

szocializmus ügyéhez

való

MDP

rendíthetetlen hűsége*
— fejezte be nyilatkozatát Jánosi elvtárs.

Elismerő oklevéllel fötóettek
hl a Szegedi Kenderfön
W
fizikai 6s szellemi delgczéi!
A félévi munka verseny kiértékelése után, a Szakszervezeti
Tanács főleg különböző lakacékosságl szempontok megvalósítása terén elért kiváló eredményekért a Szegedi Kanderfonógyár fizikai és szrllemi dolgo'zóinak elismerő oklevelet adományozott A* okiratot Molnnr
Ferenc országos főtilkártielvettes adta át Egri Lajos ft. b. tag.
nak. Az elismerés S gyár dolgozóinak állandóan
erősbödé
munkateljesítményeit dicséri.

Csütörtök, 1948 november 18.
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A tehetetlenség körforgása
Hozzászólás
— Egyetlen vidéki folyóirat
vagyunk, amelyik valóban megállta a helyétl — szörnyQlködótt Ertsey Péler, amikor a

Délmagvarorsiág

emiékezeles

cikkében megbírálta a >Tiszatáj« juliusr—augusztusi számát.
A birálat valóban újságírós, nekimenős, felrázó hangú volt és
Tiszatáj-körökben
magamat
cetli kivéve., megütközést kel.
M l . — így aztán nem lehet, ez
még azt is lerombol ja, amit eddig épi let tünk 1 — ilyenformán
alakult ki valamilyen közös vélemény a csömörös közöny fintoraiba bujtatva. Azóta ujabl
•zám jelent meg. a Tiszatáj nem
vette fel az odadobott keztyflt
és maradt minden a rég'ben.
Mi maradt a régiben ?
Régiben maradlak a sopánkodásaink, kicsinyes
félelmetok, a vidéki folyóirat problémáinak kibon'atlansága. Hasont ó k lettünk a gyermekét sanyargató an\ ;íb«/. aki mérges érzékenységgel iránvitja annak karrierjét. Jószándéku
támogató
írások nem oldják meg a szegedi folyóirat liu ját-baját, nem
állapíthatnak meg neki pontos
helyet az u j magyar kuliura
területén, mert ilyen szerepe a
mi folyóiratunknak még nincs

isi

a nemiétező
irodalmi érdeklődésű parasztság, népi kollégislák, haladó értelmiség lesz a m l olvasóközönségünk. Ezek pedig csak akkor

érdeklődnek folyóiratunk Iránt,
ha hasábjainkon a leghaladóbb
művészeteket, tudományt képviseljük.

komikusnak tűnik, az irodalmi,
tudományos munka
bohém
esetlegessége is a múlté. Hogy
nem születik belőle semmi, azt
mutatják az eddigiek.
Nekünk Szegedre méretezve
fel kell használnunk a demokrácia által nyújtott tapasztatokat, tudatosan a munka u j
kereteit
létrehoznunk, mert
csak igy lehetünk Szegeden a
szépség és igazság
izgalmas
szívverése.

tekintve, hogy az az u j magyar
filmgyártást is reprezentálja,
igen nagy az érdeklődés. A fűmet mától kezdve a Belvárosi
Moziban mutatják be.

fiií8t(ozása

M'üdszenty tllen
A szegedi népi kollégiumok
•orozatosau megtartott gyűlései
után a 6iegedi állami Petőfi
kollégium ia gyűlést
tartott,
tiogyocsatlakozzék a mindszentys'ta uszítás ellen
tiltakozó
nagyszámú táborhoz. Elöljáróban Marticskó József kollégiumi
titkár az egyház és a demokrácia viszonyáról tartott előadást. Hangoztatta, hogy élesen szembe keit fordulnunk az
egyház kerctél>en megbúvó reakoióv&l. Beszédét — amelyben
visszapillantást vetett az egyház multbPli szerepére is —
sűrűn szakította félbe a hangos helyeslés. Ezután Dux Ernő
határozati javaslatot terjesztett
elő, amelyben a kormány erélyes fellépését köreteli Mindszenty ellen. A Petőfi kollégium
mintegy 180 egyetemi hallgatója és" hallpatónője lelkes lapsoVkal és él jenréssel esntlakor tt a javaslathoz, mnjd hoszi- ni éltették Rákosi elvtársat.

Most nézz reánk, Napi Tanuja hálálna
nyitott szemű tanuja mindeneknek:
fölkelt a föld alól a holt, az óriás,
és játszik is m l r : hidakat emelget!
Hegyeket gyúr, folyót hasit a völgyi*gyümölccsel dus lombot csipkéz a partre
ragyogj reá, ragyogj t e fennen szálló,
kinek sohase lobban el az arca!

D csöséq a Kommunista Pírt vértanúinak,
a n é o s z s b n d s á i hAs) h a t o t f a l n a k !

Vasárnap

Rendszeresítik
a piacellenőrzéseket
Három

piaci árus ellen indult

emlékének)

Te függtél ott halálba billent fejjel,
ezért lett hamvadt pusztává az ország
sirva futottak az árva folvók és
hogy, lanka, rét zokogta föl a sorsát
az égre, hol a Nap vijjogva nézte,
mint nyílik meg a Fold, hogy befogad
a roppant holtat, mintha tébolydában
anya, aki önmagát fel faijai

Nagv Sándor

eljárás

süteményféléket. A köztisztasági
telepet utasitják, hogy a piacok
környékét fokozottabban tartsák rendben, a piacok előtt pedig alaposan tisztítsák fel a járdákat és az uttesteket.
Az ellenőrzés során megvizsgálták a mérlegeket is, néhány,
n á l azt tapasztalták, hogy a mérés nem eléggé pontos.
Három piaci árus ellen indítanak
eljárást
egyrészt közegészségügyi okokból, másrészt
mérlegcSaiás miatt. A piacel- A
lenőrzéseket ezentúl
sűrűbben
is megtartják.

Mázsánként 10 forint iufaMan
részesül, aki mos! szolgálta! be
napraforgómagot

Szegtdi (io!<6g!$t*k

(Satlai é s Fürst
Millió csigolya tört a kötélen,
melynek hurkában az ő nyakuk roppant
egy ország népe á l l t o t t a bitóhoz,
hóhér még sohase gyilkolt ily roppant
óriás vértanutl Szederjes arccal
függtél a sikoltó, pernyeszin szélben,
te függtél ott, bányász, kubikus, zsellér
kihunyt szemekkel a gyilkos kötélen!

UJ m a g y a r btinlicryi fim
a „Tűz"
A demokratikus magyar filmgyártás országunk valóságához
viszonyulva létrehozta a sTüz«
cimü filmet, amely a gyári szabolázst, a reakció mesterkedéseit leplezi le. A film iránt,

ZoUán:

VÉRTANUK T E M E T É S E K O R

Ezt pedig csak akkor képviselhetjük,
ha íróink szoros kapcsolatot létesítenek a közönséggel és nem
utolsó sorban egymással, illetve, ha a folyóirat Irodalmi,
művészeti, tudományos munkaközösséget léteal, melyeknek
munkájába tervszerűséget, perspektívát visz és a munkaközősségek szektáriússágát megszüntetve, biztosítja a széleskö.
rüséget, az utánpótlást Az irodalmi szalonok, kávéházak, ligeti szomorkodók világa letűnt, u j Juhász Gyulaság m á r

Szeged város polilikai biDénes Leó
eb-társ
Csak b e zottsága
polgármester vezetésével és a
a közönségnek nyugodtan, hogy
tiszti főorvosi hivatal megbizolirincs
perspektívánk,
hogy taival, s'zerdán váratlan ellenIránytalanság és jószándékunk őrzést tartott a szegedi piacoverejtéke szüli sorainkat, egy kon. Különösen közegészségügyi
bog van előttünk, amit eddig szempontokból volt szükség az
káros opportunitásból
nem ellenőrzésre. A kávézó sátrakmertünk kioldani. így hát itt ban több hetijén
tapasztalták,
laposodunk
előliünk: kinek hogij nem eléggé tisztán mosoírunk hát, ki a közönségünk? gatják el az edényekéi. A taPolgári közönségünk van, tehát paszlalatok alapján elrendelték
óvatosan kell csöpögtetnünk a azt is, hogy a vágott
baromfit
demokratizmust ? A munkásság ezentúl üvegbura alatt kell tarfelé bizony nem tudjuk meg- tani a piacon éppúgy, mint a
t ö m i a jeget; és miért nem tudjuk? Nincsenek íróink, vájjon
nincsenek ? Kifejezzük-e valóban a Tiszatájnt? Ráfúggeszkcdlünk-e eléggé a valóságra ?
És egyáltalán merre tartsunk?
— F.zcket a kérdéseket nyalván
penr tudja megválasztani a
A tcrménybeszolgá Itatási köszerkesztőség, mert hiányzik a telezettség teljesítésére a gazcselekvő aktivitás, de még pró- dálkodók napraforgójukat legbálkozás is.
később november 30-ig kötelesek beadni. Ennek a kötelezettNos h á t hirtelen töprengé- ségnek a teljesítésére a közseim néhány »vulgáris« szem ségi elöljáróságok mint nyilpontjára fel szerelnem htvnl a vántartó hatóságok a hőszolgálTiszaláj szétszórt munkaközös- tatási hátraléktian levó gazdálségének figyelmét. Szegeden Ls, kodókat felszólítják.
mint másutt a munkásság, az
Ezúton is felhívja az OrszáValljuk

„Tiszaíá^-vitához

Z
e lui c
s a

tesz harminc

hogy megalakult Magyarországon a Kommunista Párt. Három évtized munkájára nézhetünk most vissza, sok szenvedésre, küzdelemre, sok nehezen kiharcolt eredményre.
Bz a három évtized vértanuk,
áldozatok hosszú sorát mutatta fel. A gyilkos Horthy-íastzmns alatt bujkálva, titkne
összejöveteleken
beszélgetve,
tárgyalva találkozhattak egymással ipari munkások, dolgozó parasztok ás az értelmiségi dolgozók legjobbjai. Föld
alatt terjedt az eszme, a murai,
lenini, sztálini tanítás, de minél jobban Igyekeztek eltiporni, annál jobban erősödött.
Nem tudták elfojtani és a komortó bitófák csak mégjobbnn
2 1 - é n

esztendeje

megerősítették a kommunisták hitét, erejét.
Ma teisznbiidn't országban
bizton épifhet a harminc év
előtti Kommunista Párt örököse: a Magyar
Dolgozók
Pártja. Épít, küzd és hurcol
ls, hogy ebben az országban
többé ho kelljen föbl alá *zornlnia a nép erőinek, hanem
azé legyen az or-zóg, aki dolgozik benne.
A Kommunisták Magyarországi Pártjának harmincéves
történetéről szombaton délután 4 órakor Rákosi Mátyás
elvtárs beszél a Sportcsarnokban Budapesten a pártvezetőség étt a nagvbudnpesti aktíva
előtt. Rákosi elvtárs nagvjelentflsésrü beszédét a rádió
ls közvetíti.
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Kernt! Híd Hifiavatási Üsinspélv
felvonulási utvonala

Angol-Magyar
Juta.
VillaAlsóváros 1. Indulás fél 10-kor
mosvasút. Konzervgyár. Rosa Klebelsberg-telepi átjárótól.
mann bőrgyár. Rókusi p. u .
Útvonal: Sárkány-utca, Fö'dHangya Hűtőház. Wint.er kemüves-utca, Mátyás-tér, Fefegyár. Gázgyár. Bohánrtrvárr
renc-utea, Boldogasszony-sgt.,
Rókusi isk. Közkórház. VegyGizella-tér, Iskola*utea, Rugos Közellátási Hivatal a gazdolf-tér. (Fél 11 órára ér a ipar. MDP I . , I I . szerv. Hadálkodókat,
hogy
teljesítsék
tárrendőrség.
Rendőrtanoszt.
Rudolf-tér elé és ott megáll
napraforgóbeszolgáltatási köteTűzoltók. MÁV Ü. V. Leánytovábbi
utasítást
várva.)
I
t
t
lezettségűket annál is inkább,
kereskedelmi. VIIBSz.
jönnek: MÁV Fűtőház. Tisza
mert a/, a gazdálkodó, aki most
p. u., forgalom. Nyugdijasok, Vásárhelyl-sugárut. Indulás fél
adja be napraforgóját, az a beKisvasút. Alsóvárosi MDP10 órakor Ujsomogyiteleoről.
szolgáltatási kötelezettségre bo
szervezet. Vizmütelep. EgyeÚtvonal: Algyői-ut. Vásárheadott mennyiség után q-kint
temi
pártszervezet.
Alsóvárosi
lyi-sugárut. Szt. Győrgv-utca.
10 forint, a kötelezettségen feáltalános iskola. Zárda. Szent
Batt.hyá ny-ntea, Dózsa Gy.-u.
lül beadott után pedig q-kint
Imre
gyakorló
ált.
isk
PiarisRudolf-tér. (Negyed 11 -re ér20 forint jutalmat kap a hatót
a
gimn.
Tanárképző
főisk.
nek oda, megállnak.) I t t jönságilag megállapított áron felül.
Apáthy kollégium, Állami kol.
nek: Ujsomopvitelepi MDP,
Belváros I I I . , IV. szervezete.
Fodorbelepi MDP. Postások.
Délmagynrország napilap szerFelsővárosi MDP. Első Szevezete. 'KISOSz.
S z í n h á z ®
cMüvészet
edi Cipőgyár. Felsővárosi isPetőfi Sándor-sngárut. Indulás
ola. Református isk. EvangéKertész I-ajos vezényfél 10-kor a Kecskés-telepről.
likus isk. Klauzál gimn. BelHid-hiállitásí
rendeznek énekkara
lésével és a MEFESz szegedi
Útvonal: Szabadkai ut. Petőfi
város I . , I I . MDP. KTOSz.
a szegedi
képzőmiivészek zenekara. Belépődíj 2 forint.
Sándor-sngárut. Dugonics-tér. Tiszapert. Indulás ősomogyiteA szegedi képzőművészek a
Bajcsi-Zsilinszky-utca. Kiffyólepről fél 10 órakor. Útvonal:
hídavatás alkalmából reprezen(*) A szorocsioci vásár ünutca. Klauzál-tér Aradi-utca.
Felsőtiszapart, Batthyáuy-uttatív kiállítást rendeznek a nepi operaelőadása
vasárnap,
I t t jönnek:
Kecskéstelepi
ca. Dózsa Gv-ütoa. (Hídnál
Hungária-szálló
elsőemeleti 21-én lesz a Nemzeti SzínházM D P és a pártok, Kecskésvannak fél "11-re, o t t megnagytermében. Szomlmton dél- ban. Jegyek mérsékelt áron a
telepi isk. Közvágóhíd. Tiszaállnak.) I t t jönnek: Osomoben'Kis^Mihálv elvtárs, kult.ur- Délmagyarország kiadóhivatalámalom. Móravárosi I . , I I .
gyitelepi MDP I., I I . Kotrótanácsnok nyitja meg a mint- ban kaphatók.
pártszervezet. Dohó gumigyár.
telep. Lippai fürészgyár. Roegy 80 festményből és szobor( • ) A Collegium Muslcum máDÉMA cipőgyár. Faludi-mamogyitelepi ált. isk. Orion
ból álló tárlatot. A kiállításra sodik bérleti estje
november
lom.
bőrgyár.
Pick
szalámigyár.
kerülő alkotások a h í d építé- 24-én, szerdán este 8 órakor
séről, a hidmnnkások megfe- Szerdahelyi—Csuka vonósnégyes KálvAria-utca. Indulás fél 10 Pénzügyigazgatóság.
órakor a Kálvária-térröl. Út- Újszeged. Gyülekezés a gyalogszített keménv munkájáról, napi kamarazene-estje. Közreműködik
vonal: Kálvária*u tea. Dugohíd ujszegedi hídfőjénél 10
életéről beszélnek. A kiállítók B. Rácz Lili (zongora). Műsoron
nics-tér. Tisza
Tajos-körut
órakor: Ujszegedi Ládagyár.
legnagyobb
részét a lüktető Haydn- és Schubert-vonósué.
Csekonics-utca.
Széchenyi-tér.
Ujszegedi
Kendergyár. J ó munka ábrázolása, a szocialista gyes és Mozart g-moll zongora
Hid-utoa. I t t jönnek: Pártiszseftelep. Ujszegedi MDP. Álrealizmus törekvése vezette.
négyes. A hangverseny pontosan
kola. Felsőipar.
Gyufagyár.
lami Védőnőképző Int. Városi
8 órakor kezdődik, (x)
Börtön. Szegedi Kendergyár.
H!d-hat»{?verscny
kertészet. Tanítóképző. Uj( * ) Jeanne Marié Darré, a
TIOSz. Móravárosi isk. Marszegedi más pártok.
A MEFESz szsgedi csoport ja kiváló francia zongoraművészgit-utcai isk.
Szakszervezeszombaton este fél 9 ór.ii kez- nő hangversenye november 23tek. MNDSz. VAOSz.
MA
ESTE
dettel a központi egyetem au- án, kedden lesz a Tiszában.
lájában nagyzenekari hangver- Műsorán a klasszikus és az Kossuth Lajos-sugámt. Indulás
fél 10 órakor a lemezgyártól.
senyt rendez a
hidmupkások ujabb zene mestereinek (Bach,
UtvOnal: Dorozsmai-ut. Kos- H<t(i«UD>!I
a Fészek vendégjavára. A müsorlnn Handel-, Chopin, Liszt, Debussy, Faúré,
suth La jos-sert. Korzó Mozi. V í I C a v i é i
szerepelnek
löben. Kossuth
Beethoven zenekari müvek és ?tb.) remekművei
(Hid-utcán fét 11-kor megáll- utca 19.
Tulajdonos: JACA
Bartók, Kodály kórn«mnvek sze - •tegyek Koncertnél- (Mesterbérnak.)
I
t
t
jönnek:
Lemezgyár.
repelnek. Közreműködik a MÁV let I I I . ) x
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m i i f a t o n n k ,

hogy nem osztjuk a háborús
~ uszítók nézeteit
Zavszavszkij eivSárs beszéde a NemzeíköziUJságlrószövetsés
vógrdhajtébizoHságának ülésén

Szószékről
n krisztusi

szeretet hangja

helyett

a gyűlölködés hangja szól...
Ujabb tiltakozások

Mindszenty

uszítása

ellen

A dolgozók országszerte tovább tiltakoznak
Mindszenty
üzelmei, népellenoe munkája, fasiszta, uszításai ellen. Nagy
port vert fel, hogy a pécsi katolikus Szent Mór kolléziunj
ifjúsága nyílt levelet intézett a magyar püspöki kart, zj
— Ml kimondjuk azt — irták a katolikus kollégisták —,
ami sokmillió magyar katolikus lelkére nehezedik: egyliázuhkah
vezetői veszélybe sodorják. A szószékről a krisztusi szeretet
helyett a gyűlölködés hangja szól. A gyűlölet sugalmazója
uem más, mint Mindszenty József. Azt kérjük, vessenek véget
Mindszenty bajthozó szereplésének...
Szegeden nap mint nap foglalnak állást az egyes szervezetek, intézmények Mindszenty ellen. Legutóbb a gyálarétl é»
Sándorfalva községi testület és a MÁV nyugdijasok szervezet,
kérte határozatil&g Mindszenty megrendszabálvozását.

A Nemzetközi Ujságiró gon hallathassák szavukat. ságírók az imperialista háminden borús uszítók tevékenységét
Szövetség régrehajtő bizott- Küzdenünk kell
sága szerdán folytatta ta- olyan jelehség ellen, amely segítik elő. Ez ellentétben
nácskozásait. A főtitkári be- a szövetségünk erejét gyen- áll szövetségünk alapelveiszámolóhoz elsőnek Zav- giti. A főtitkár jelénléséből vel.
szavszkij, a Pravda főszer- kiderül, hogy szövetségünValamennyi ujságiró kökön belül vannak
olyan
kesztője szólott.
telessége küzdeni a deHangsúlyozta, hogy azok- erők, amelyek a szövetség
mokráciáért, a haladásesetleg
ban az álláspontban, ahol a szétbomlasztására,
ért és a békéért.
sajtó háborús propagandát megsemmisítésére irányulCemons
belga és Vitoronak.
Például
a
szövetség
fejt ki, a széles néptömegekben aláássák a sajtó legnépesebb szervezete, a 17 vics jugoszláv kiküldött utárn
iránti bizalmat.
Nekünk, ezer tagot számláló ameri- Hermán francia kiküldött a Nők és ifjak! Küzdjetek együtt az
mint hivatásos
újságírók kai szervezet nem fizet tag- francia újságírót szövetség
ncmzelközi
szövetségéuek dijat. Ennek az az oka, hogv főtitkára 'szótalt fel. Rámu- egész néppel,népi demokráciánk megMartinnak, az amerikai uj- tatott arra, hogy kétféle sajaz a feladatunk, hogy
erősítéséért, békénkért, a klerikális
ságiró szövetség elnökének tó van: az egyik, amelyik a
megmutassuk,
nem
nem tetszik Hronek főtit- közönség tulajdonában áll,
reakció ellen!
osztjuk a háborús uszíkár és a csehszlovák újság- a másik pedig amely a matók nézeteit.
írók tevékenysége. Ez is gánérdekeltségek tulajdona,
Szükségünk van arra, hogy Marshall politika.
Judin alelnök kifejtette:
a kapitalisták szócsövo. A lyett, hogy nevelné őket,
a nemzetközi ujságiró szöarról
van szó, harcolunk-e
ami
a
sajtó
igazi
feladata,
magánkézben
levő
sajtónak
!
vetség tagjai az egész vilá- A nemzetközi ujságiró
a
békéért
és a demokráciánemcsak
az
a
veszélye",hogy
Hangsúlyozta,
hogy
a
franszövetség azonban nem
cia
ujságirök
az
igazság
és
ért,
vagy
egyetértünk
a háfélrevezeti
a
közvéleményt,
adja cl magát, ereje fügés hozzájárul a politikai fe- az emberiség jnellett való borús uszítókkal. Javasolta,
getlenségében rejlik.
szültség növeléséhez, hanem bátor kiállásukat a most fo- hogy demokratikusan, antiA prágai nemzetközi ujság- az is, hogy -szenzációhaj há- lyó bányászsztrájk
6orán fasiszta szervezethez illően
eredmé- szó cikkeivel a
tömegek számos szép példával iga- vitassák meg a határozatot
szerdai ülésén Tóth Endre iró kongresszus
a háborús uszítók
elleni
előadó ismertette a fővárosi nyei nem tetszettek Murray- alantas ösztöneire hat ane- zolták.
harcról. Végül
javasolta,
közmunkatanács és a fővá- nak, a nemzetközi ujságiró
rosi pénzalap megszünteté- szövetség amerikai elnöké- Tevékenyen kell rószfvennl a háborús alakítsanak bizottságot a határozati jayaslat megszöveséről szóló törvényjavasla- nek és kijelentette, hogy az
uszffás eüéni küzdelemben
gezésére.
tot. A vita során Dabronoki amerikai újságírók kilépnek
hangoztatta,
Ezután Maria Otatkova, a beszédében
Gyula (MDP) hangsúlyozta, a szövetségből. Murray töKonyon elnök javaslatára
hogy régi problémát' old rekvése azonban nem sike- csehszlovák küldöttség ve- hogy tevékeny módon részt elhatározták, hogy a határült,
ugyancsak
kudarcot
zetője hangsúlyozta, hogy a kell venni az ujságiró szömeg a törvényjavaslat. A révallottak a francia újság- csehszlovák újságírók szö- vetségnek a háborús uszítás rozati bizottság még szergi közmunkatanács,
dán este megszövegezi a haíróknál tett kísérletei is. A vetségének javaslata energi- elleni küzdelemben.
tározati javaslatot és azt
amely mágnásokból álharmadik bomlasztó kísér- kus harcot követel a kapitaMartin amerikai kiküldött csülörtökön reggel a végrelód, megakadályozta a
let volt az ausztráliai új- lista államok sajtója ama
főváros korszerű rendeságíróknak a szövetségből része elten,, amely rágalmaz- kijelentette, hogy az ame- hajló bizottság elé terieszti.
zéséi, csak a lökések érvaló kilépése. Ezt az állás- za a Szovjetuniót, a népi rikai újságíróik! hajlandók Igy a határozati javaslatokdekeit szolgálta.
pontot azonban csak a kis demokráciákat és a világ résztvenni a békéért folyó ról nem a brüsszeli érteharcban, ha
kezlet, hanem a most üléseEzzel a törvényjavaslattal a hányad képviselte, a több- minden haladó erőjét.
uncgtalátják a közős
ző végrehajtó bizottság döntnépi demokrácia az egyik ségnek más a véleménye.
Judin, a szövetség alelnötárgyalási
alapot*.
het.
A végrehajtó bizottság
Ugy
gondolom,
hogy
a
véglegfontosabb újjáépítési ' teke javasolta, hogy a Magyar
Kowalczik lengyel megbí- tagjaivá a Szovjetuniói, az
rületen tervszerűvé teszi a rehajtó bizottságnak üdvö- Vöröskereszt
meghívására
munkát és felszámolja a zölni kellene azokat az csütörtökön látogassák meg zott sajnálattal állapította Egyesült Államok, -Anglia,
mult örökségét. A javaslatot ausztráliai újságírókat akik a menekült görög gyerme- meg, hogy az amerikai meg- Magyarország és Lengyelország kiküldötteit jelölték. A
hivek maradlak a szövet- kek otthonát és a görögök- bizott
elfogadta.
végrehajtó
bizottság tagjai
séghez.
csak beszél az egvüühöz intézendő távirat szöAntall József (kisgazda) kiA másik igen fontos kér- vegét a látogatás után államükö'lési hajlandóság- N az ülés ulán a Magvar Közemelle, hogy a magyar váponti Híradó fogadásán vetrőt, do nem lesz határos- és falurendezési politi- dés a görög újságírók kér- pítsák meg.
tek részt.
rozott kijelentéseket.
kának ezentúl már lesz fe- dése, a görög újságírók ülKrasztev bolgár kiküldött
lelős gazdája. A múltban a dözése és a sajtószabadság
spekulánsok irányitolták a teljes hiánya Görögországvárosfejlesztést és ennek a ban. Glazos kivégzése ügyépolitikának következménye ben is cselekednünk kell. 17—én véglggurull egy sárga
volt a város és falu közötti
17-ea az uf k ö z ú t i h í d o n
Nem ülhetünk tétlenül,
el len lét kiéleződése is. A ja- amikor egyik
kartárvaslat a magyar nép érdesunkat ki akarják vékeit szolgálja és ezért elfogezni.
gadja.
Ugy
gondolom,
a magyar
Az országgyűlés a javaslatot általánosságban és újságírók határozati javasC tiszaptrli hídépítést cso- séli nevetve a »végállomá- j u reakciósokat. A z Újszelatát el kell fogadni, mert
részleteiben is elfogadta.
villamos
dálók már jó néhány "napja son«, a hid ujszegedi lábá- geden csilingelő
a
benne
foglalt
kérdések
Zentay Béla előadó ismerláttak sárga
villamosokat nál —, de még sosem örül- biztosan f á j n a a f ü l ü k n e k .
szövetségünk
erejének
és
tetette ezután a miniszterelfelgördülni az uj hid sze- tem ennyire ennek a sárga
A r e a k c i ó n a k b i z o n y ala«
nök jelentését az 1947/48. évi kintélyének megerősítéséhez gedi oldalán. Az ujszegedi kocsinak. Meguntam a vil- p o s a n f á j ez a csilingelés,
vezetnek.
Javaslom,
egyhanhivatalos statisztikai munlamoson való utazgálásLszi- de a n n á l j o b b a n ő r ü l n e k a
gúlag fogadjuk el a határo- oldal azonban még nem lá- vesebben
katervről,
járok gyalog, de h i d m u n k á s o k é's Szeged vatott
villamost.
A
munkák
bezati javaslatot, hogy ezzel
az ut nagyon j ó érzés- l a m e n n y i d o l g o z ó j a a s á r g a
Kérte, hogy a statisztiis megmutassuk, hogy szö- fejezéséhez szükséges anya- ez
17-es h a n g i á n a k .
kai hivatalnokokat
a
vetségünk egységes és teljes gokat szállító sárga és szür- sel töltött el.
Felnevetett amiko/rt megdolgozó nép köréből
együttműködésben
cselek- ke villamosok a híd közepe
táján mind visszafordultak. mondták, hogy ugy viselkeegészítsék ki.
szik.
dett, mint egy győztes had- A dánok tiltakoznak
Szerdán délután fél kettő vezér.
Lupkovics György (kisgazKét féíe sajté van
a kormány noíltida) hangsúlyozta, hogy a
órakor a 17-es sárga kocsi
Délben Szakasits Árpád dübörögve haladt végig a
— Unnak is érezlem inak á | a ellen
statisztikai ' adatfelvételekbői kitűnnek majd azok a elvtárs, köztársasági elnök hidon. Az ujszegedi hídfő- samat. Eszembe jutott, hogy
A dán K P nagygyűlésén 15
nagyszerű újjáépítési ered- fogadta a szövetség Buda- nél dolgozó kövezők csodál- amikor már a síneket kezd- ezer
vett részt és hatámények is, amelyekre a ma- pesten ülésező tagjait. Az kozva kapták fel fejüket a tük lefektetni, még akkor is rozatiember
javaslatban
tiltakozott
üdvözlő
beszédek
után
Szagyar demokrácia öntudatovillamos csilingelősére. A hallottam nem egv izben amiatt, hogy a dán küldöttség
kasits
elvtárs
szívélyesen
elolyan beszédet: »No ezek
sán és joggal hivatkozhatik.
beszélgetett a megjelentek- kocsi telve volt a villamos- sem jutnak át a hidon. Le- az UNO-ban állást foglalt a
vasút
pályamunkásaival,
kik
Szovjetunió Leszerelési javaslaKiemelte a decemberi
kel.
mosolygós, büszke
arccal szakad alattuk ez a tákolnépszámlálás fontossáA délutáni ülésen Kowal- néztek a sorfalat álló hid- mány. Nézd, ezek még csak tával és az atombomba megtiltásáról beterjesztett javaslatágát és a pontos végreczik lengyel delegátus han- munkásokra.
itt tartanak a postánál és val szemben. A gyűlés tiltakohajtás szükségét.
goztatta, hogy a nemzetközi
Kovács József, a villamos november végén már sze- zott a etán
szociáldemokrata
Az
összeférhetetlenségi ujságiró szövetségnek ma yezetője
ugy állt a vezetői retnék a hidat avatni.*
kormánynak az amerikai impebizottság jelenlésének tár- erőteljes állást kell foglalfülkében, mint egy győztes
tanúsított
— Most szerelném látni rialisták irányában
fyalása során a bizottság je- nia a fontos politikai ese- hadvezér, aki seregei élén
ményekkel
kapcsolatban
és
és hallani azokat a csufszá- szolgalelkűség^ miatt is.
entésének megfelelően Érős
bevonul a régen ostromolt
János képviselői megbízatá- a világ elé kell tárnia véleményét.
Angliában,
Amerisát megszűntnek nyilváníxáro
tották. A legközelebbi ülés kában, Belgiumban és sok
más országban bizonyos új- le a vezetői vizsgát — me-'
csütörlökön délelőtt lesz.
zscát —
rae-'
J

Az országgyűlés

Villamossal Szegedio!

(fjjszegedig

Í

m mint űz éve e. teml Készüljünk a hid avatására!

Csütörtök,

DELMAGYARORSZHJ
Bggmr* w

HÍREK
A TISZA APAD
A Tisza Szegedig apad, lejjebb árad, Csongrádig
igen alacsony, lejjebb alacsony vizállásu. Vizének hőmérséklete Szegednél 5.5 fok. "Mai vizállások: Csongrád
31 (24 \ Szegőd 42 (25).
TÖBBFELÉ ESÖ
Kissé élénkebb szél. jobbára borult.
helyenként
ködös idő. Több helyen eső. a hőmérséklet nem változik
lényegesen.
— A BOLYAI JÁNOS MATE!\ I I M K K N I ) :
MATIKAI TARSULAT 1918 noCsütörtök, november 18.
Nemzeti Színház este 7-kor: vember 20-án, szombaton délEva. »U«-bérlet 4. előadása. után pontosan 4 órakor előadó
Rendes helyárak.
ülést tart az egyetemi Bólyal
Belvárosi Mozi 4, 6, 8 órakor: Intézet (Baross Gábor-utca 2 ,
(Tű*.
II. em.) I . sz. tantermében.
Széchenyi Filmszínház 4, 6,
Ezen Szőkefalvi Nagy
Béla:
8 órakor: Lezárt ajkak.
jlausdorf-féle
algebrai
Körző Mozi 4, 6, 8 órakor: Egy
problémáról, Fáry István: KonNyomorultak.
Somogyi könyvtár nvitva van: vex testek sztmmetrlzálása cimhétköznapokon 9 órától 19-ig. mel tart előadást. Minden érEgyetemi Könyvtár
rcggrl deklődőt sziveseu l á t a társu8 órától este 7 óráig van lat vezetősége.
nyitva

hétköznapokon.

Sioiiatato* (vegysTerlárabt
Barcsay K á r o l y l'lsza Latos-kőrul 32. Uulcsu Barna
kálvária-tér 7. Dr. Lóbl örök
B. Lázár Jenő- Klebetsberg-tér
4. Selrneczy Béla: Somogyitelep IX iiiefl 489.
' — F E L H Í V Á S A SZABADSAG HARCOS
SZOVETSEO
T A G J A I HOZ I A Magyar Szabadságharcos Szövetség nagyszegedi csoportjának vezetősége
felhívja a bajtársnők és bajtársak figyelmét, hogy a Szövetség
u j helyiségbe költözött, Tisza
lAjos-körut. 79.. Városi ZeneIskola mellet Egyben felhívja
a vezetőség a Bajtársak figyelmét ,hogy a Szövetség résztvesz a vasárnapi hidavató ünnepségen, gyülekező a Szövetség u j helyiségéhen, vasárnap
reggel 9 órakor. Ugyanott vasárnap este 8 órai kezdettel
h i d l á l a t rendez a
Szövetség.
Bővebb felvilágosítással szolgál
n Szövetség irodája, Tisza T,ajos-körnt. 79., telefon: 14—19.

Jó

családapa.

— GYERMEKHALAIA
hódmezővásárhelyi
vasulállomás előtt egy kétlovas szekér elütötte Mohos László 2
éves kisgyermeket, aki bórházbaszállitása után néhány
órával meghalt.
ÜOiVfi iiiGSi

lelefon: 624.

Csütörtöktől vasárnapig
az utóbbi idők legjelentősebb filmsikere:

— A Magyar Szovjet Művelődést Társaság Vörösmarty-utca
7. szám alatta nagytermében ma,
csütörtökön dr. Martonyi János
egyetemi tanár tart előadást
A jogászkérdés és a jogászhivatás a Szovjetunióban címen.
Belépés díjtalan.
— DÉKANY F E R E N C mindszenti lakost zsarolás miatt 8
hónapi börtönre Ítélte a szegedi tőrvényszék Róna-tanácsa.
Az Ítélet jogerős.
— A Iiidavntásnopl szltilelőadAiho* mérsékelt áru
jegyek
korlátolt számban még kaphatók az MSzMT-náJ és a Délmagyarország kiadóhivatalában.
— LOPÁS,
FEGYVERBRJTEGETP.S. Egy évvel
ezelőtt
Hódmezővásárhelyen
elkövetett
bűncselekmény ügyében hozoll
ítéletet a szegedi
törvényszék
Róna-tanácsa. Rbdl Endre és
Oláh János
egyévi, Oláh Mihály 11 havi, Rébék Nagy Imre 6 havi börtönt, Borsos István 2 havi, ónodi Szűcs Antal
és Asztalos Imre 1—1 havi fogházat toptak lopás, fegyverrejtegetés, orgazdaság és felhujtás
bűncselekményéért.

Gondoskodik családjáról
Szeged város
polgármesterének
feözéríeYíi
&rflo's;£iiyai
"| Érdeklődők
a
Néphivntalnál,
I Kárász-ntca 2., közelebbi felvilágosítást kaphatnak.
».\z ujszegedi házhelyigénylők

Megjárta
a

1948 n o w m t e r 18.

Hidmu nkásáinkért 1

Bumlord

kocsival

Kiadóhivatalunkba tegnap
ismét tóbb adomány érkezett a hősi munkát végző
hidászok jutalmazására.
Az egyes adományokat kisérő levelek szövege élénken érzékelteti azt a szeretetet, amellyel Szeged lakói
a hiamunkásokaö körülveszik,

Bvmford János büntetőintézeti
alhadnagyott
kél&vi,
Kovács László őrmestert egy
évi börtönre ítélte a bíróság
hlvatafi sikkasztás és veszte
getés
bűncselekményéért.
Bumford és Kovács,
mint
annakidején jelentettük
a
nagyfai
bórlöngazdaságban
kincstárt anyagból kocsit kér
szitetlek Rács Pál
algyői
gazda részére. Rácz Pál hathónapi börtönt
topott.

— Nyugdíjas Hszlvlselő
vagyok, de kötelességemnek
tartom szerény tehetségem
szerint a mi szegedi hidunk
lelkes építőinek jutalmazásához hozzájárulni — irja
Török Vendel Nemestakácsutcai olvasónk. Levele végén kéri Szeged és környéke

Adományok a francia
bányászoknak
A következő üzemek dolgozói és egyének fizették be adomáuyaikat a Szakmaközi Titkársághoz, a francia bányászok
részért:
Lemezgyár 393.—, Rosman
szőrmeüzem 39.70, M D P uj'somogyiteUjpt szervezető
41.60,
Győrv kefegyár 64.—, Első Szegedi Cipőgyár 70.30, N. N. 5 . - ,
Orion bőigyár 75.—, Bruckuer
vasárukereskedő 22.—, dohánykisárusok 100.—, Steíner hangszerúzem 4.—, gyufagyár 386.—,
Gőzfür ész és Ládagyár 250.—,
posta dolgozói 242 20 forint.
A gyűjtés eddigi eredményét
9217.22 forintot, a szakszervezeti tanácson keresztül « francia sztrájkoló bányászoknak! továbhitották.

lakóit, hogy adakozzanak a
hídépítőknek.
A következő adományok
értféztek l>e: Keresk. alkalmazottak szakszervezetének
fűszer szakosztálya fit lórink IBUSz Szeged 50, 'l óin Örkényi L. 20, Lloyd 50,
Katona Anlal 2(L Nagy (iéza 20. Török Vendel 15,
Kobzsai András 10, Gyömbér Endre 10. Singer tükrös
munkásai 8. Linder 5 forint
Kardos műszerész 2 darab bicikli külső. Nacsa 1 tván cipész egy pár férfi' ikancs talpalással és sark >lássál, Deutsch Mór 0 darab
zsebkés

P á r i h i r eh
Agitátor elvtársak
f i g y e l e m !
A hidagítációra beosztott agitátor elvtársak azokban a kerületekben jelentkezzenek ma délu t á n 4 árától, ahova a Szabad
Nép-kampány során be voltak
osztva.

•

Felhívjuk a kerületi pártszervezeteink vezetőinek
figyelmét,
hogy a hldagiláciőval kapcsolatos teendők elvégzésére délután
* órától tartózkodjanak a pártszervezetben

26 mifiid forint a sovam— Üzemi
kulturvczetőkl
berl épiikezésekre November
21-én este, a iraAz Országos Tervhivatal
az öHiónapos csonkatervév
végrehajtása során november hónapban építést, szociális és kulturális célú magasépítési beruházásokra 20
millió forintot fordít Az
összeg felhasználásával az
épilés- és közmunkaügyi minisztérium folytatja a'fővárosi és vidéki' városi lakásépítkezéseket és. helyreállítási munkálatokat, á bányászkolóniák építését kórházak,
csecsemőotthonok,
általános iskolák, tanonciskolák. főiskolák, műegyetem, népi kollégiumok, kultúrházak, templomok és
cgvéb közcélú intézmények
épilésót és helyreállítását.

Igényelhetnek és
Propagandavezető.

kaphatnak.

Hz egyéves egylni tanulák
figyelmébe
Felhívjuk az egyéves cgvóni tanulásban résztvevő elvtársak figyelmét hogy a soron következő konzultáció
november 18-án, csütörtökön délután 3 és 0 óra között lesz a Kálvin-téri székházban. Kérjük az elvtársakat. hogy a konzultáción
jegyzeteikkel és ellenőr/ő
könyvcikkel jelenjenek
m g.
•

Felhívjuk az egyéves egy éni tanulásban résztvevő el
társak figyelmét, hogy a második konferencia november
20-án, szombaton délután 3
órakor lesz. A konferenciát
Pártunk központi helyiségé«
ben. Batthyány-űtca 4. sz
FELHÍVÁS
A
»SZABAD
alatt tartjuk.
NÉP*
KAMPÁNY
előfizetésOktatási
osztály.
gyűjtőihezl Felhívjuk az ösz•
god! Nemzeti Színházban tartandó hid-dlszelőadás (Szoro.
csincl vásár) Jegyei a Délmagyarország kiadóhivatalában kaphatók. M D P kullur-'
felelős.

szes alapszervezeteket, falu járó
csoportokai és falusi szerveze- . Felhívjuk azokat az elvtársiteket, hogy a náluk levő és ed- kat, akik négy hétlcleezelőlt a
dig fel nem használt »Sza1>ad Farkas és Révai 60 filléres f ü Nép% megrendelő lapokat 20-án zeteket Deulsch elvtárstól (KH12 óráig a »Dé/magyarország« vin-tér 6. sz. alatt) vettek á t ,
kiadóhivatalában
adják le. Ujhogy haladéktalanul számoljamegrendelő lapokat ugyanakkor nak et a sajtó osztályon.
- GYILKOSSÁG. GyovaiBodák József csongrádi lakost ismeretlen tettes agyonlőtte. A
vizsgálóbíró elrendelte felboncolását.

HOGYAN?
— A görög K P ma ünnepli
mepnlnpitiPána* 80-ik évfordulóját.

nevelési biztosítás!
Az állami érdekeltségű biztosítónál.
x Dr. Beilönft Uöinori 8 a n
műtermében,
Deák Ferenc-n.
4., telefon: 6—45., h&rom igazolványkép egy művészi „nagyítással 15 F t Kirakat a Kárászutcai
Idegenforgalmi Hivatal
mellett.

S J O S l Telef 4<»
Csütörtöktől vasárnapig
Szerelem és féltékenységi
t'ompás és izgalmas olasz film
FOSCO GIACHETTI
őszereplésével

Lszár! aikak

detmény megtekinthető a ha- Hirdetmény. A szegedi közjegyzői kamara az 1886: VII.
tósági hirdetőtáblákon.
Hirdetmény. Közhírré teszein, ic. 14. §-a értelmében kőzlürré
Vlüsort bevezeti: Döntő küzI. B oA'vnrab kálváriája hogy a földművelésügyi minisz- teszi, hogy a szegedi népbiródelem. (Sportfilm.) U M F I viter rendelete értelmében az ság Nbf. 1336/1918/6 sz. hatáII. ¥éres crradalom
l&ghiradó.
feltételek
fennforgása rozata folytán dr. Bogdán E r n ő
Mindkét rész egyszerre. egyéb
Főszerepben: I I A R R Y I5AUR esetén is a szántási hitel tarto- szegedi közjegyző állása meg- Fizess eItt a Előadások kezdete 4, 6, 8 órákor
zásiján levőknek csak abban az üresedett Irodáját kamarai rent ekintette, a film rendkivüH hosz
O é l m a q y a r o r s z Ágra
esetlien
folyósítható
Szántási
hiszára az előadások
ha azt a községi termelési delvény alapján dr. Zetenay
3, fél 6 és 8 órakor tel,
A Szakmaközi Bizottság rendezésében tartja meg a Szakbizottságon
kivül az UFOSz Miklós közjegyzőhelyetles vek-zdíídnek.
szervezeti Tanács november 20-án, szombaton délután 6 órai
v
a
g
y
a
Ff.KOSz
helyi szervezete zeti- Dr- Palócz Sándor s.k. kaPénztár d e. 11 • 12-lg. d. a fél 3-tól
is javasolja. I . f. közig, hatőség. marai titkár. Dr. Nagy Béta
kezdettel első
»
s.k. kamarai elnök.
A Szakmaközi
Bizottság a szegedi szakszervezetek beBriliáns
vonásával műsoros
amelyen Nemes Dezső elvtárs, a Szaktanács titkára tart előadást:
A MAGYAR S Z A K S Z E R V E Z E T E K 50 ÉVÉ
magas árat fizetek
címmel. Az előadás a szakszervezeti székházban (Kálvin-u. 10.)
magas 6
rendez a Hungária szálló nagytermében november 21-én, valesz megtartva Belépődíj nincs, érdeklődőket szívesen tátimk.
sárnap este fői 8 órai kezdettel, melyre szerelettel meghivja és
Szakmaköri Bizotbá ?
3CZf?Ó,
elvárja
,
KWfW.i-S*
SZEGED D O L G O Z Ó NÉPÉT.
Ne lefejtsen eljönni az
r
A bál jövedelme a francia bányászok és a görög szabadságharcosok támogatására lesz fordítva. A műsor keretében
fellépnek a Nemzeti Szinház tagjai és az o pera
ballettkara.
S7PnP£ÍnM
Széchenyi-tér 7
Tánc és cigányzene.
Telefon 6-41
3Ze»ECVI| , T e l e f o n Ö - 4 1 Szeged legrégibb cukrászdája. Elauitta 1884. A. I I I d u l c A b a
N a g y f a v I l B m ű h e l y . Szeged dolgozó közönségét szereiette! virja békebeli cukrásza. Mersck Itár.s,

Nyomorultak

Szabadegyetemi

I D B A L 4 T

L

ékszerekért

Hárász-u. 14.

TöliőMIai
Írógépet

Szeged

Városi

Gőzfürdő

Kádfürdők, hideg, meleg uszodák. Iszapgyőgyintézet. Iszappakolások nők részére: hétfő, szerda,
péntek. Férfiak részére: kedd, csütörtök, szombat,
vasárnap.

Tbarmál-fíirdfik

nfik é t férfiak részére mindennap.

előadását,

A R V A Y-cakrászdál

Val6dí

üílás" aranyos Gyári uj rádlűk,

(rizling) O f o r i n t
AGAr-Bál/tZTÜ"
Hungáriával szemben. Telefon 7-54

kedvező részletre beszerezhetők:

ururez

f e l e m e n Mártonnál S T r A í y :
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A Kalmár-brigád nem hagyja

425 u f v i l á g

Önként szűkítették a normát a szeged* kender fonóban
»A szegedi kenderfonógyár fonóosztályának gilfonó gépesei, valamint a fonógépekkel dolgozó nytíjlógépek dolgozói elhatároztuk, hogy az u j őthónapos munkaverseny idejére
a
több, a jobb termelés, valaminl a selejtcsökkentés,
munkafegyelem további megerősítése és az ezzel szorosan összefüggő
önköltség csökkentés szempontjából
versenybrigádot alakítunk. Minthogy csoportunk kél szakmában dolgozik, a délelőtti
tzakmány versenyben állónak lebinti magát a
délutánival,
csoportosan és egyénileg
is*

A Z e?sö két brigád alakított, majd most, ezen a héA napi munkában megnehezült kezek tollatt fogtak és &
munkásnők sorra odakanyarították nevüket a felhívás alá.
Ezzel megalakult
szeptember
közepén a kendergyár első két
brigádja, összesen 20 taggal és
megindult a verseny.
Az egyik brigádban főként fiatalok, SzIT tagok vettek részt,
a másikban pedig az idősebbek,
de egyforma
lelkesedés füti
mindkét csoport tagjait. Averaenvpontokban
megfogadták,
hogy őt százalékkal felülmúlják
ez eddigi termelést, a selejtet
két százalékról egy százalékra
csökkentik. A fonalak vastagRágát minél pontosabban idomilják az előirányzott mérethez és a munkafegyelem továbbá mrgerősilésére, fokozottab. !
ban ügyelnek a munkaidő telJes
kihasználására. Keresztes
Jándsné elvlársnő kezdeményerésére a nvujtógépen dolgozók
. . . . . i.íi.1. i#i
- - arra kölelezték magukat, hogy
a versenyben álló gilfonó gépeket egyszakmányban nyolc óra
alatt ellátják anyaggal és igy
négy muukásnő helyett keltő
végzi el ugyanazt a munkát. A
felszabadult munkaerőket a termelés más "helyén tudják alkalmazni az üzemben.

A Jó példa hafása
Az első két brigád megalakulása ez önkénles felajánlások
egész sorát hozta magávaL A
kártolóban egy négyes csoport
olyan norma szűkítést ajánlott
fei, amellyel 8 óra alatt 7200
kiló helyett 7500 kilót termetnek. Az előkárlolóban egy hetes csoport
szűkítette nyolc
órás
normáját 26 mázsáról
27 mázsára. Hódi Imre elvtárs
élmunkás négy és fél százalékos munkateljesítményt vállalt
A kannamérők négyes csoportja
885 kannáról 920 kannára emelte teljesitményéL
Mindezeken
felül a szárazfonóban
ujabb
két-két brigád is alakult és a
gi!fonók kilenc gépe után ujabb
hét gép indult egymással versenyre. November elején a vizes fonó is két rohambrigádot

• ó v á r o n ? W O T Í Ie!ef. Ó25
Csütörtöktől miudennap az u j
magyar filmgyártás meglepei
téseí A nagy m a g n % sztárok
filmjei
^

Írták: Méiay Tibor és Háyj
Gvnla, — Rendezte: Apátbyj
Imre.
lYgnap tőrtént, ma még pro-j
bléma, holnap történelem.
Főszerepben: TOLNAY Klári
líASTUY Lajos, VAEKONY1,
Zoltán, RAJNA Y Gábor. FÖLd
DÉNYI László és LADÁNYI]
Ferenc.
Ezenkívül": Trojka és a
újabb L'MFI 1IIRADÖ.

I

leg-

Előai ások 4, 6, 8 órakor.
Pénz-tárnyitás d. e. 1 1 - 1 2 lg
délután fél 4 órakor.

ten követte a gombolyitó osztály négy brigádja A brigádok
száma így mostmár tizenkettő,
re emelkedett, hogy egyre in
kább növeljék a termelést
i
ugyanakkor csökkentsék a se.
Iejtet és az önköltséget

Színes oszlopolt

JuUa, a kendergyári SzIT tagj a Fürge szemekkel figyeli az
orsókat, nem szakad-o el a fonál, s h a valahol hibát lát,
gyors mozdulattal köti össze a
szálakat.
— Minden
Igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy megnyerjük! a versenyt — kiáltja a nagy
zajban, felcsillanó szemmel —
Ha a másik brigád nyer, az is
a m i hasznunk, mert a jni érdekünk, hogy többet, jobbat ter
meljünk. De azért mégsem szabad lemaradnunk! — teszi hozzá nagy lelkesedéssel
Ez a Lelkesedés viszi előre a
brigádok munkáját,
fokozza,
javitja a termelést a kendergyár minden vonalán és minden gyárban,
üzemben, ahol
öntudatos munkások
dolgoznak.
Számadatok beszélnek mindenütt, mindennél bizonyítóbb
erővel S ezek a számadatok a
jobb élet útját j e l z i k . . .
(l. z.)

nyúlnak felfelé szép fehér papiroson. Suszter János elvtárs
rajzolja őket gyönyörködve az
üzein versenyirodájában, hogy
hónapról-hónapra kimutassa a
napi jelentések alapján az eddig
elért eredményeket
Gáspár István elvtárs, üzem i versenytitkár és termelési felelős boldog őrömmel magyarázza. hogy az elsőnek megalakult két brigád milyen nagy^
szerű eredményeket ért eL Az
idősebbek csoportja 1.1 százalékos
emelkedést ért ei a ter
melésben, a selejtet pedig
az
eddi i két
8
százalékkal szemben
°- 6 " r a csökkentették. A velük
versenyben álló fiatalabb csoport ugyanakkor 3.8
százalék
A szatvmazi termelési bizottemelkedést ért el, a selejtet pe- ság helyiségében délutánonként
dig 059 százalékra csökkentet egy nagy térkép előtt folyik
te.
a beszélgetés. Ebbőíl a beszélgeZurfva csaífoának tésből néha vita a l a k u l de nem
veszekedés. A termelés kérdéa
seiről, a termelési versenyekről
a fonóban, ahol a fiatal brigád
vezetőjéyel: Kalmár Jánosnééi és arról beszélgetnek, hogyan
munkásnővel beszélünk. A gép- lehetne ezt a versenyt kiszélezugástól alig haltjuk a hangját, síteni, a munkát megjavítani

4 szatymaziah

Qucsujáró
hely lett Szegeden a Roosevelt
térből
A város minden részéből hór
napok óta járnak oda nagyok
és kicsinyek, idősek és fiatalok * hidat nézni*. Mindenkit
érdekeit a hid építésének izgalmas mnnlcáfa. Szeműk láttára, szinte napról-napra emelkedett a habokból a karcsn
pillér, kötődött össze a
két
part és bontakozott az iv.
Az
Újszegeden
dolgozó
munkások
napról-napra számontartolták,
számbavélték,
hogy
nogy
mennyire haladtak
a
munkálatok. A hetipiacra jövő
,
,,
'
.
falusiak,
füttyös
ktsvasufrólhazatérve,
leszállva a boldog
örömmel újságolták a tanyák
népének, hogy mekkorát nőt 1
a hid egy hét alatt, két hét
alatt. A makóiak,
szentesiek,
csongrádiak, félegyháziak, bafaiak is a hid építésének eseményeit ismertették
odahaza
Szegedről hozott újságként.
fi\hid avulásáig
hátralévő
héten ez az eddig soha
sem tapasztalt érdeklődés
lovább fokozódik. Szegeden és
környékén ma mindenki csak

már

Indulója
a

hídról és az avatásról beszél,
A hid munkásat, ezek a szálas.
izmos, az időjárás viszontagságaival annyi harcot
kiáltott,
szilcár legények lassan
már
nimbuszt kapnak Szegeden.
Levelek áradata indult meg
szerkesztőségünkbe. A levelek
egyszerű emberek görcsös betűivel, hivatalnokemberek
kiirt írásával a hidat és építőit
dicsérik• Versek
születtek,
amelyben a munkát és munkást, tervet és alkotást énekelnek.
rt, .
„„ „
, . „
f
d ' ^ X
f t f ^
°zódó
1
s
e
héten
csúcs"
zöifoi S e heten evnev—
pontját elérő érdeklődés, a le.
oelek özöne, az eddig versírást
még nem próbáit emberek rímbe ölelkező sorai azt bizonyít"
ják, hogy Szeged és környékének népe, mirikások,
parasztok és szellemi dolgnzök
mef
érezték, hogy a
pillérfaragók
acélkalapácsának csuttoyisa, a
hidkovácsok
pörölyének csapásai, a szögccsclők szerszámának
gépfegyver-kattogása
között már az uj világ, a szocializmus
indulója
csendűl
fel...

tudjnh,

MI A TERMELÉSI VERSENY
és nem fog kí többet rajtuk a kulák

csak mosolygásából értjük ki,
A térképen
hogy nem hagyják magukat
Fiatal leány dolgozik a má- piros pontok jelzik a versenysik gépnél, húgával együtt, Vass ben résztvevő gazdákat és fekete pontok azokat, akik még
nem vesznek részt a versenyben. A piros pontok
száma
M u n ^ s á g és d i á U é q
szinte napról-napra növekszik.
öjsxo?Offú«áf hirdette a GázNyolcszáz szatvmazi gazda kögyár szombati
katture'.őadása
egymással
A szegedi Gázgyár kulturgár- zül 429-en állnak
dája testvériskoláivaj karöltve versenyben. A piros pontok nészombaton a raóravárosi kultúr- melyikében apró kis zászlócska
házban előadástrendezett, mely- büszkélkedik. Ez azt jelzi, hogy
nek műsorán két egyfelvonásos Fehér Ferenc, ö n o z ó Ferenc,
szerepelt.
Koza Imre, Vér György és t árA
»Pathlein mester*
cimíi saik a 429 versenyző dolgozó
francia verses vígjátékban, melyet Hevesi Sándor
fordított paraszt közül is kiválnak j ó
magyarra, a Gázgyár kulturgár- munkájukkal.
dája, élén a tehetséges Balga
Erzsébettel és Hajdú Sándorral A
zászlócskák
remekelt és megmutatta, hogy
egy része minden szombaton
az üzemi kultiirgárdók is sikerrel ezerepeinek klasszikus helyet cserél A hét utofső délutánján adja bo Szatymaz tiz
darabokban.
Maga a darab, mely tavaly dülőbiztosa jelentéseit és ennek
a színházunk műsorán is sze- alapján jelölik ki a legjobbakat.
repelt, a francia szellőm frisse- Ezek a legjobbak pedig minségét és ragyogását hozta el a dig mások és mások. Ez bizomunkások kozé, jö és gondosan nyltja legjobban, hogy mennyi
csiszolt előadásion került szín- re komolyan veszik a termelési
re. Az előadás többi szereplői verseny fontosságát, mennyire
J u r k a József, Szekszárdi János igyekeznek j ó l és tervszerűen
és Misán György voltak. Az
utóbbit dicsérik a i ügyesen fcs-1 gazdálkodni,
tett díszletek is. A rendezés
A
dülőbiztosok
Gaál Sándor érdeme.
A másik színdarabot, »A sze- jelentései is pontosak és részlegénv ember arauvai«-t Jenei J ó tesek. Látni, hogy nemi a kocszsef, Radnóti Mihály,
Fodor maasztal
mellett
készültek.
Béla, Misán Györgyné, Orosz Azonnal észreveszik H hibákat,
Mihály és Vidács József játészreveszik, ha valaki lemarad,
szották.A Gázgyár kulturelöadása a d« azt is azonnal jelentik, ha
munkásság és a diákság össze- valaki jobban végzi munkáját,
fogásának jegyében zajlott le. mint eddig. Ezért azután vándoTestvérískoláival, a szegedi Er- rolnak a Ids zászlócskák egyik
zsébet leánygimnáziummal és az piros ponttól, az egyik versenyÁllami Felsóipariskolával közö- ben álló gazdától a másikig.
sen rendezték az előadást és
ezzel közelebb hozták a mun- A
szatymaziah
kásságot és a diákságot, meg- a nyári mezőgazdasági verseny
mutatva, hogy
befejezésekor szinle.
biztosra
valósiig a ' munkásság és a
diók-ág szoros
kapcsolata. vették, hogv Nagyszeged terüValóság, melyen a tömogkul- letén ők érték el a legjobb eredtnra épül, mint a leninizmns ményeket. Nagyot csodálkoztak,
ainikotr a rossz, homokos talajú
egyik legerősebb bázisa.

Csengele megelőzte őket Né- lákokat és például a káposzta
hány napra
elkedvetlenedtek. < »frontján« is alulmaradtak veEgyik-niásik szatymazi át is lük szemben. Most már tudják;
ruccant Csengelére, hogy kő- hogv"jobban kell felkészülniük!
rülnézzen s megtudja, miben a dolgozó parasztság kizsákmá.
maradtak el. Rájöttek, hogy a nyolói ellen folytatott harcra,
kiértékelés igazságos v o l t
A Nem szabad kímélniük a kuldcscngclei homokot, szalmázó, a kokat, mert azok most is m i n .
földjüket a széltől féltő kis- ( den eszközt kihasználnak arparasztok megérdemelték az el-! ra, hogy megkárosítsák a dolgozókat, ravaszságukkal
minső helyet
denhova beférkőznek, hogy a
Ekhor látták,
maguk malmára hajt hass;! k a
hogy még jobb munkát kell vé- vizet és kisemmizzék a kis- és
gezniük, jobban kell tudatosí- középparasztokat
taniuk a verseny fontosságál
konzervgyár
Ezután került fel a piros és fe- A
kákete pontos térkép is a terme- kétszáz mázsa szatymazi
lési versenybizottság helyiségé- posztát vásárolt fel. Dékány, a
nek falára. A j ó munkát jelzó •75 holdas kulák, ald a paradi.
kis zászlócskákért is azóta in- csomérés idején is behízelegte
dult nicg a versengés. A műtrá- magáit a gyárba és ő Volt a pakágyának is nagyobb azóta a ke- radicsom felvásárlója, a
letje a szövetkezetben, a földek- posztával is jól spekulált F.lmeg
ről eltüntették az utolsó szárku- iutézte azt, hogy az ő,
paeokat, belemélyedtek az ekék Sával Lászlónak, a másik hírkáposztáját
a fel nem szántott földekba s 3 hedt kuláknak a
dülőbiztosok is jobban, ponto- vették meg. Mire a dolgozó parasztok észbekaptak, m á r késői
sabban végzik munkájukat.
volt. Jövőre ez sem fordulhat
De mindez
elő. A dolgozó parasztok össze- '
fogása, a megerősödött szövetnem
elegendő,
Rájöttek, hogy tanulniuk is kell kezet végetvet a Dékányok és
kizsákmányolásának;
Nem elég az, h a a vérükben él Sávaiak
a földmüvelés, nem elég az, végetvet a piszkos spekulációamit az apáktól és a nagya- nak, a különböző irton-módon
páktót örököltek. Rájött 'k, hogy szerzett protekcióknak.
a földet nem ismerik eléggé s
tanúinak,
rájöttek arra is, hogy tervsze- Osszelognak és
rűség nélkül nem
kerül na- igy erősitik a dolgozó paraszt,
gyolja falat kenyér az asztalra, ság frontját Fehér István négy
nem telik több ruhára, cipőre. és félholdas njgnzda, akinek a
térképen is zászló jelzi a portáAz idén ráfizettek
ját, elküldte 17 éves
fiát
a
iskolába.
nagyon a tcrvszerületlenségre. szatvmazi gazdasági
A szatymazi földeken és az ud- Fehér István műtrágyát haszvarokban szekérszámra rothad n á l csávázta á gabonát, idejéa káposzta. Közel 250 vagon az ben vetett, de a fia, Fehér Feeladatlan
káposztatermés. renc néhány év múlva mégegySzatymazon is elkövették az't a szer akkora termést takarít bo
nagy hibát, hogy az elmúlt évi a négy és fél holdról, mert üá
magas káposztaárakon felbuz- iskolában megismerkedik a fökf
termel,
dulva hatalmas területeket ve- minden titkával azt
amire szüksége van, még többi
tettek be ezzel a növénnyel
műtrágyát használ és traktorRádöbbentek
ral műveli meg földjét.
arra is, hogy lebecsülték! a ku(P- s-l
A Belváros L és I I . pártszervezet a
F R A N C I A BÁNYÁSZOK javára 1948. november 21-én, vasárnap estd
8 órai kezdettel TÁNCCAL egybekötött

S z o v j e t

esíel

tart, melyre elvtársainka t szeretettel várja a Rendezőség.
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Csütörtök,

DÉLMAGYARORSZAG
Felhívjuk az üzemi verseny'
bizottságok figyelmét, hogy október hónapról versenyjelentéA FÉKOSz kertész szakosztá- seiket haladéktalanul juttassák
lya felhívja azokat a hazatért
el a szakmaközi titkárságra.
hadifoglyokat és azokat a személyeket, akik a legutóbbi kcr.
A házfelügyelők szakszervetészsegédí tanfolyamon
saját zete női csoportja ma, csütörhibájukon kívül
kimaradlak, tökön délután 6 órai kezdetlel
hogy november 20-ig jelentkez- nőgyülést, utána kullurmüsorl
hetnek ilyen tanfolyamra a vá- tart a szakszervezeti székházrosi kertészetbe.
ban. A kuüurmüsor bevételéi
A vendéglátóipari munkások az elaggott házfelügyelők karácsonyi felsegélyezésére fordítszakszervezete csütörtökön d. u.
ják. Vendégeket szívesen Iát a
4 órakor taggyűlést tart a szakvezetőség.
szervezeti székházban. Tagköuyvét mindenki hozza magával.
MEGHÍVÓ. A .Termény és
A mérnökszakszervezet
ve- Áruértékesítő Szövetkezet
felgyész alosztályában pénteken d. számolás alaitc szegedi cég 1918
u. fél 7 órakor az egyetemi novemlier 28-án d. e. 10 órai
szerves kémiai intézet tanter- kezdettel a szövetkezet irodahemében dr. Kovács István mű- lyiségében (Szeged, Szent Istegyetemi
tanár
(Sopron) ván-tér 1.) rendkívüli közgyű•Dialektika a modern fiziká- lést tart, amelyre a részjegyeban* cimmel előadást tart. Min- seket ezennel meghívják a felden érdeklődőt szívesen lát a számolók. Tárgysorozat: 1. A
vezetőség.
felszámolás eredményének bejeCsütörtökön: Bruekner vaske- lentése, a végső elszámolás bereskedés 'délután 4, Ujszegedi mutatása 2. A felügyelő bizottLádagyár délután 4, Tűzoltók ság véleményes jelentése. 3. A
délután 6, Posta I. reggel 8, számolóknak és a felügyelő biPosta műszaki ig. délután fél zottságnak a felmentés megadá4, Szegedi Kenderfonó délután sa. — A felszámolók.
2, Dohánygyár délután 5, Lippai délután" 4, Kotrótelep délután 4, Gyufagyár délután fél
5, Tisza-malom délután 2, Magyar Kender délután 1, Szegedi
LosoncZy Béla sértettől e»enCipőgyár délután 4, Győri kekéfegyár déli 12. Nyomdász szak- nel hirlapilag bocsánatot
minősíthetetlen
szervezet délután 4, Takó pap- rek, mert őt
rika délután 4, VAOSz délután szavak között szidalmazva gaz6, Honvédkórhii
délután 2, embernek neveztem és azt álTTázfelügyelők
szakszervezete lítottam róla, hogy »sok gadélután 6, Róth bútorgyár dél- lambot megfogott* és ezen állításaim a valóságnak meg nem
Qtán 4.
feleltek.
Péntek: Közkőrház délután
Biacsy István
Somogyitelep
fél 7, Pick délután 3, Lemezgyár délután 2, Vizmütclep d. V. ntca 228. szám.
u. fél 3, Kunsági szővőgvár dél(• K rovatban
közöltekért
u t á n 2, Posta II. délelőtt 9, Va- sem a szerkesztőség, sem a kikok intézete délután 6, Köz- adóhivatal felelősséget
nem
tisztasági lelep délután S
vállal

Kosárlaljdázóiuk is a hidavatás jegyében rendezik meg vasárnapi bajnoki mérkőzésüket a
rókwn tornacsarnokban. A KASE
együtteseivel kerülnek szembe a
szegedi Postás csapatai az N B
i-ért folyó küzdelem során. A
KASE hölgyei ma Európa egyik
legjobb együttesét képezik, amit
nemzetközi sikerei bizonyítanak.

Jelvényszerző
a tömegsportolás

versenyehet
Szegeden
fokozottabb

Kedden este a szakszervezeti
székházban nagy érdeklődés mel
lett tartotta meg Antal József
testnevelési tanár értekezését a
nagyszegedi népi sportbizottság
előadássorozatában. Az előadó
miudenekelőtt a tömegsportolás
fontosságát hangoztatta, amely
alapja a minőségi
sportnak,
majd rámutatott a
célszerű
sportolás irányelveire. A helyes
•portolás — mint mondotta —
nem a speciális sportok üzésében. hanem a megosztott sportolásban nyilvánul meg. Alt ez
főleg a kezdő fiatal sportolókra.
Ugyanis a sportolás időelőtti
sperializálAsa rovására van a
szervezet, egységes felépítésének.
Eunek kiküszöbölését a sportemberek tübbiráuvu foglalkoztatásában látja, t e h á t a oél•eerü sportolás
megvalósítása

JAtékveretőkDldta

I . os,tály:
KMTK-SzEAC
Félegvhó-za 12: Horváth, HM TE
— N l V O Vásárhely 10: Szópori,
BzVSE—BTK stadion
negved
11: Horváth. KAC—SzATE Kiásom bor 2: Gombkötő, T1KMTE—
—SzAK Dorozsina fél 2: Csányi,
KMTE—Mindszent
Kecskemét
12: Rozsnyni, Csongrád—Mezőhegyes: Halápi.
I I . osztály: Husos—Alsóközpont Vágóhid fél 12: Kamasz,
József A.-I'üspöklelle
SzAKpálva 2: Losonozi, nonvéd—
AJgyö Ady-tér fél 9: Mózes,
Tápé—Felsőközpont 8:
Sállal,
Kisvasút—Dohánygyár Vágóhid
fél 2: Ács. ITiTC—Postás l'átfipálya 11: Priszlinger, Ujszentíván—ószentiván fél 2: Sánta,
SzAK-MKÜMTE
12: Baktai,
SzATE—SzMTE
Szilad'ág-tér
2: Kókai, Rákóczi—KASE Szőreg 12: Schlézinger.
I f i : SzMTE—SzEAC Ilunyaditér 9: Bodor, IIusos—FDTC Váóhid 9: ltakonczai, SzVSE—
östás stadion 8: Karsai, Móra
—SzATE Cserepes-sor fél 12:
Turi, DKMTE—SzAK Dornz=ma
fél 12: Zsenil>cri, MKUM'L'E—
Honvéd Újszeged 10: Kókai.

?

Amiért
vállalunk felelőseéget

Az e heti totószelvényen szereplő m - ő/.é-ek közül csak öt
látszik k unyiinetc, azaz igéri
a haz.ni csapat győzelmét. Annál nehovbb tippelni a többi
hétre, amelyek részben rangadó
jellegüknél, részben az erőviszonyok folytán mindhárom eredmény kialakulását lehetővé teszik':

Szegedi

rendeznek
fejlesztéséért

dekatlon-,
illetve
pentatlonszerü jelvényszerző versenyeken
keresztül biztositható. Éppen ezért a tömegsportolást is erre
RZ alapra helyezve hatványozottabban és célszerűbben lelict
kiépíteni. Az előadó végül javaslatot tett egy ilyen irányú
jelvényszerző versenv megren
dezésíre, a m i a legrövidebb időn
Izeiül elinditható. Az előadáson
a megjelentek részéről több értékes hozzászólás volt, aminek
eredményeként megválasztottak
egy ötös bizottságot, amelynek
feladata a versenytervezet kidolgozása. A bizottság munkája
eredményeként — reméljük —
a legrövidebb időn belül megindul Szegeden a tömegsportolás
olyan mértékben, ami az eddigieket is felülmúlja.

vasárnapra Kispest—Ferencváros

N B I I I . : IITVE—KITE Hódmezővásárhely 2: Kalocsai, Sz.
MAV—Jánoshalma Szentes
2:
Barcs Móra—KKVSE Cserepessor fél 2: Salánkl, MMTE—Postás Makó 2: Laskai, H o n v é d Baja Ady-tér fél 11: Nagy, Rákóczi—Bácsalmás Szőreg 2 óra:
Bclireiter.

nem

A csapat egyébként háromszoros magyar tiajnok. Éppen cz•ért a Postás-leányoknak nagyon
jól fel kell készülniük, ha helyt
akarnak állni. A
mérkőzések
sorrendje: 11 óra: KASE—Pos(tás női, 12: KASE—Postás férfi.
Az N B I. találkozók után kerül
sor a Postás—Rába 88i NB II.
játékra.

Állami
m ű s

November 18-án este 7 órakor:
November 19-én esle 7 órakor:
November 20-án d. u. 3 órakor:
November 20-án este 7 órakor:
November 21-én este 7 órakor:

November 22-én este 7 órakor-:

GSE-SzAC
Tatabánya—Szombathely
Csepel—Szeged
MTK-ETO
Újpest—SalBTO
.
MATEOSz—Soroksár
DVTK-DVSE
SSE—Pereces
KMTE—NM AORT
NVTE—I'BTC
'
Derby Countv—PorCsmouth
Pó t mérkőzések t
Újszeged—Szolnok
Liverpool—Charlton
Elektromos—Dinamó
Vasas—Kistext
Az NB I I I . táblázata

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
2
1
1
1
1
x
x
1
x

2
1
2
1

2
1
1
1

Nyilllér*

jUl I"
ÁLLANDÓ

Nemzeti

Színház

MOSORSZAMOKi

BUDAPEST I. 5.30; H a j n a l i
6 30: Falurádió. 6 15: Heggeli
torna. 7 00- Műsorismertetés.
9 5 5 : Áttelepítést kormánvbialosság ' közieménvei.
tÓ.OOv
Hirek,-12.00: Harangszó, hírek. 14 00: Hírek. 15 15: Rárilóiskola: 15 55: Műsorismertetés. 17.00: Hirek 20.00: Hírek sporthírek 20 20: Hirek
és krónika oroszul 22 00: Hírek Mit hallunk hotuapt 0 10
Hirek és krónika
froncláuL
0.20: Hirek és krónika angolul.

Cstttűitök. novemtier 13.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
-zene. 8.00: Az Élet és Tudomány műsora. 8.15: Olasz dalok.
8.30: A Szabadegyházak vallásos félórája. 9.00: Brczó Margif
énekel, Patzkó Magda zongorázik, Votisky Ilona beaedüL.
12.15: A házi-együttes játszik.
13.00: A körorvos ur. 13.15:
Asztalt muzsika. 14.15: Filmzene. 15.00: Radióiskola. 16.00:
Jószomsz'dsúg muzsikája. 16.30
Gyermekrádió. 17.10: ö t pero
a hadigondozottaknak.
17.15:
Szovjet napok — szovjet emberek. 17.25: A
Vöröskereszt
közleményei. 17,45: Az Oriongvár ifjúsági
rádió-pályázatának. első közvetítése. ' 18.10:
Dunavölgyi Hiradó. 18.40: Ssiv
küldi szivnek szívesen. 19.00:
Közvetítés az Operaházból. Mozart: Varázsfuvola. 20.15: Hírek. 20.25: Hirek németül. 22:
Hirek. Sporthírek. Mit
hallunk holnapi 22.30: »Szagos bazsalikom aranyos violyTT.* —
23.10: Sziv küldi szívnék szarosén.
BUDAPEST I I . 17.00: Otóra»
tea. 18.00: Az u j »Szírnyaskorék« és a termelés. 18.15: Hangos TTimdő. 18.30: Jazzkedvelők
iskolája. 19.00: A Falu ITamrja.
19.30: »Csiitörtökön e s t e . . . * —
20.30: A Rádió Szabndegvotome. 21.15: Magyar nóták. 22.00
Szív küld! szívnek szívesen.

Á p r ó h i r d e t é í i e k

B»-' U J Vario corapurzáras fényképezőgép eladó. Érdeklődni Deák
MEGBÍZHATÓ fiatal falusi le- Fereno-utca 22., I. em. 1.
ány elmenne bentlakó minde- TASK A [RÖG ÉP eladó. Ságvári
nesnek. Válaszokat
»Becsüle- Endre-utca 6., I I I . em. 10.
tes;; jeligére.
ELADÓ 50 kilós mázsa. 3 lámTÖBB évi gyakorlattal rendel- pás jó rádió 150 Ft, kottaállkező varrónő jelentkezzen a női vány é.s he<redü. Kossuth Lajosszabóságban, Kelemen-utca 11., sugárut 113.
í. em., ajtó 6.
\
ELADÓ üzleti tükrös szekrény,
szegeden szobás iakás mun^
" A H A S - V É T ÉL
sliáizaspárnak.
Tudakozódni
ÖRÖM nézni! Liebmann szem- lehet.: Bajza-utca 2.
ü vegen. Fotó-laboratórium. — PRÍMA ezüstróka alkalmi áron
Kelemen-utca 12.
eladó.
Megtekinthető
Farkas
BÉLYEGÉTT legjobban nálam szücsüzlet, Takaréktár-utca.
értékesítheti. Faítis bélyegke- MAGANHAZAT, 3—5
szobás
reskedés, a
fogadalmi
tem- közműveset, esetleg raktárnak
plomnál, Iskola-ntoa 29.
alkalmas
mellékhelyiségekkel
R Ö V I D szilibunda, gáztűzhely, keresek
készpénzért.
Jelige:
FEKETE krepp-szövet, női té- »Cserelakást adok*.
likabát szilszkin pallérral, ebéd- PERZSASZŐNYEGET.
középlőbutor eladó. Tisza Lajos-kör- nagyságút, jó állapotban és kiu t 56., vendéglő.
sebb összekötőket, valamint női
3 lángú, eladó. Somogvi-n. 12.,
kerékpárt vennék. Cim a kiföldszint 2.
adóban.
G Y E R E K AGY és két ágy fölé
való Madonna-kép eladó" I'ille- 4
K Ü L 0 X F fi L É K
't>
utca 11., I. emelet 8. ajtó.
F I G Y E L E M ! Férfi
használt, ÉRTESÍTEM igen tisztelt veruhát legmagasabb áron vesz vőimet, hogy tűzifa- és szénkeSzabó Sándor. Tisza Iajos-kör- reskedésemet Vörösács-utca 28ból Kálvária-utca 15. sx. alá
út 48., I. emelet 8.
ImHALOSZOBABOTOROK. egyes (fáspince) helyeztem á t
bútordarabok még mindig leg- port román és jugoszláv tűzifa
olcsóbban Spitzer
asztalosnál, és szén minden mennyiségben
kapható, özv. Agócsi Sandorné.
Margit-utca ] 2.
36 éves elvált asszony vagyok,
hozzámillő
1 a a i i f á órás és ékszerész megismerkednék
L O L £ S M
Kárász- utca H dolgozó férfival házasság céljákeresek
kar- és zsebórákat ból. »Szép a téli jeligére.
veckerórát is), ezüstöt, brü- M I N D E N F É L E babajavítást kéliánsékszereket magas áron. — szit a 20 év óta fenálló babao r a
öra- és ékszcriavitást vállalok klinika. olcsón, gyorsan Margitfíva. »TT« bérlet 4. előadás.
B0RKABATOK hosszú és rö- utca 28., I I . em.,' délután 3-tól.
Aula. .55« bérlet 4. Rendes hely vid, férfi és női mérték után BELVÁROSBAN forgalmas heCsongor és Tünde• Ifjúsági elő elsőrendű bőrből, festések és ja- lyen szép üzlethelyiség raktáradás.
vítások szakszerűen készülnek helyiségekkel átadó. Cim a kibfirruhakészitőmes- adóban.
Tükör. »P« bérlet 4. előadás C s o r d á s
TASK AI RÖG ÉP. alig használt,
ternél, Szent Miklós-utca 7.
Rendes helyánafc.
Díszelőadás a szegedi
közúti EGY vagon trágya eladó. É r ' eladó, vagy irodagépre ráfizedeklődni lehet Veresács-u. 22. téssel elcserélhető. Szent Mihály
hid avatása alkalmából. A szo
ELADÓ paplan, párna, inga- utca 9., II. 8.
rocsinci vásár. Mérsékelt hely- óra, női ingek, hititasvék, nagy A DUGONICS-TÉREN találtak
árak. Jegyek a Magyar-Szovjel fotel, torontáli szőnyeg, nagy egy gyermekszemüveget. ÁtveMűvelődési Társaságnál.
sálkendő. Somogyi-u. 11., I. em, hető a Délmagyarország kiadóIdegen gyermek. Bérletszünet. 5., jobbra.
' hivatalában.
1. KKVSE
11 49:16 20
2. KMTK
11 34:18 16
-3. Móra
11 40:32 15
4. Rákóczi
11 23:10 14
11 29:24 14
5. Ba ja
11 26:30 13
6. SzMTE
11 19:19 I I
7. Postás
11 20:21 11
8. Bácsalmás
11 11:17 I I
9. SzMAV
11 17:20 10
10. HMTE
11 16:20
11. KITE
10 18:28
12. Jánoshalma
11 20:23
13. Honvéd
11 16:20
14. HTVE
11 14:25
15. MMTE
10 11:43
16. KAC
Ujabban beérkezett eredmá
nyék: KITE—HMTE 2:1, Báosolmás—KAC 3:1,
IITVE—Sz.
MÁV 2:0. KKVSE—MMTE 7:1
SzMTE—KMTK 2:1.
VAOSz—Lemezgyár 7:1 (4:1)
üzemi bajnoki. A városiak re
vansot vettek a Ládagyártól a
múlt héten elszenvedett veresé
gükért.
SzMTE ifi L, I I . és mezítlábas e«npotok figyelem! Ma
este 6 órakor a rókusi kultúrházban játékos- és tagértekezle
tet tartunk, amelyen a pontos
megjelenés kötelező.
A rostás vivőcsapata jelen
tősen megerősödött., mivel át
igazolta a SzEAC-ból dr. Pat
zuuor Sándort, az egyetemiek
fő erősségét.

A

Rádió
l HlilifMHIIMI—v

(

E u r ó p a l e g j o b b női k o s a r a s c s a p a t a
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•^FOGLALKOZÁS
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SAROK üzlethelyiség berendo-•
zéssel együtt átadó.
Jelige:
»Gyors tebonvolítás*.
ELVESZTETTEM szerdán reggel njságkézbesités közben egy
jobbkezes hosszúszárú férfi bőrkeztyümet. Becsületes
megtaláló adja le jutalom ellenébea
a kiadóhivatalba..
KERESEM
Katona
Istvánt,
utolsó tábori postaszáma F. 919
volt,
Lengyelországban
esett
fogságba. Értesítést kérek Katona József, Röszke 727.
MAGYAR helyesírást és kereskedelmi levelezést tanulnék. Vállalkozó »Tanári jeligére a kiadóhivata 1 han érlesitsen.
-Cg

LAK A S

SZERÉNY kis szobát adok Belváros ton nyugdíjas vagy dolgozó nőnek kevés házimunkáért.
Jelige: ^Feltétlenül megbizható;c.
SZÉPEN berendezett lépcsőházi különbé járatú
bútorozott
szoba kiadó. Jelige: »Közpoiitlian*.
4 szobás, összkomfortos lakáá
a Belváros szivétien nzonnal átadó. »Irodinak is alkalmas* jeligére.
BÚTOROZOTT 8zot>a. konyhoós fürdőszoliahasználattal azoannl kiadó. Széchenyi-tér 8., I. 8.
BUTDROZOTT szol a ágvnemövel álláslsan levő férfinak vagy
nőnek kiadó. Szt. TAszló-u. 19.
DÉLMAG YAUOltSZAG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. Z Ö L D SÁNDOR
Szerkesztőség r"jókal-u tea 4.
Felelős szerkesztői telefon: 49®.
Szerkesztőségi telefonj 10®
Nyomdal szerkesztőségi tetefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-utca ®
Telefon: 325.
A Hírlapkiadó K f t ovnmára..
F. vezető: Koncz lAszló.
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Szűr, vág, hasít a brigád

egyébként igen sokfajta munka foíyik. J ó munkát végeznek a brigádok ugyanúgy
a
marhavágásoknál és a
többi
munkahelyen. Egy nagy
köf o r r ó
munka .'olyik
zösség tagjai
valamennyien,
hasításnál csak az oda nem va- amit mutat az is, hogy gyakVéres a föld lábunk alatt é p a vérpnjak széles rácson foló részek távozzanak el.
lyik le. Aztán összegyűjtik és ragasztót
készítenek
belőle.
ran kisegíti az egyik brigád
— Mi csontolók meg arra a másikat, az egyik szakon dolNem valami terrorbanda főhadiszállására tévedtünk azonban,
ügyelünk, — mondja
Urbán gozó a másik szakon dolgozóhanem a szegedi vágóhíd leg érdekcselib osztályán a sertésDezső elvtárs —, hogy minél kat. Mégis vagy
vágóknál vagyunk, ahol mosl főként az angliai exportszálkevesebb csonlszilánk maradlítmányokon dolgoznak.
O'iéle
szakszervezet
jon a húsban és a hasitásnál
A sivalkodó malacok kél fül- nél tisztábban és minél gyor- a csontok lehetőleg egyenlökép
tagjai voltak eddig. Az űzemtövéhez nagy rádióhallgatóhoz sabban végezzük a munkánkat, oszoljanak meg a két oldalon,
fenntaríásiak tu'nvomó részt a
hasonló elektromos tárcsát szo- mert a brigádot nem hagyhat- nehogy az egyik hentes jobban,
vasasokhoz, a bőrgyü.jtők a 'bőrítanak, mire attól ngv elká- juk lemaradni.
a másik meg ro'szabim! jár- rösökhöz, a szappanfőzők, a vebulna!?. hogy nem Is érzik a
jon és nehogy igy a fogyasz— Ép bőrre! abortinb
gyors késszurást, amely végeitók is kárt szenvedjenek.
vel életüknek.
végezni,
Szegedi hast esznek
— Nagyon ügyelni keh ar- — mondja mosolvogva Molnár
ra. hogy ez a késsznrás j ó Lajos elvtárs a bőrnynzó briaz aagoíoh
betvre kerüljön és minél ke- gád egyik legjobb munkása. —
Ugyanigv ügyel munkájára a
vesebb lépvén a rosszabb mi- Arra kell ügyelnünk, hogv mi- selejt csökkentésére, a takaréA szegedi főigazgatóság
a
nőségű véres selejlhus, — ma- nél kevesebb legyen a vakvá- kosságra minden brigád, amig
gvará-za Csanádi István elvtárs gás, vagyis lehetőleg ne sért- több kikészitőmunkán és a pá- közelmúltban felterjesztést, inkultuszminisztériumöb. elnök és üzemi párttitkár sük meg a disznóbőrt és hi- roláson keresztül a bülőbe nem tézett a
hoz és a népjóléti minisztéAmióla megalakult a brigád, bátlan anyagot kapjunk.
kerülnek a húsos féldisznók az riumhoz. Ebben kéri, hogy Szenem is fgon találni véres húst.
Gyors mozdulatokkal végzi a oldalukon végigfutó beleégetett geden állami gyógytorna-intézetet állítsanak fel. Ez az intéEgész nap a forró vízben brigád minden tagja a mun- feliratlal: »Hungary..
kát, és némelyiknek egy perc— A munka legnagvobb része zet, amelyet saját elgondolásai
A munka minden üteménél be sem telik, amig szakszerű ugyanis most angliai exportra alapján
Selleyné Franki Lili
Drieádok végrik a munkát. Fo- metszésekkel kihajtat a bőré- folyik. Éppen a napokban in. szervez meg,
lyifc a verseny azon. hogy mi- ből egy-egv sertést.
dut négy vagonnal — mondja
az első ilyen intézet lenne az
nél gyorsabb, de amellett minél
országban. Működésével a tárA terem kijáratánál egy nagy ei Nagy János elvtárs vállnJobb minőségű munkát végézsadalom hasznos dolgozó tagerős emlicr Varga József alig la'igazgató. - He'enként 6-800
jaivá nevelhetné azokat
a
iének. Pedig igen nehéz itt a
győzi a esigarendszeres eme- disznót is vágunk. Az export
gyermekeket, akik testi hibámunka.
A kopasztókhoz péllővel átszállítani a disznókat. vágások is jelentenek közvetlen
jnk miatt egyébként alkalmatdául c y r r á s u'á'i gördülnek le
Nem marad azonban ő sem le hasznot a fogyasztóknak, mert
lanok lennének munkára.
a sutyos dis-nók és egész nap
a brigádtól és sokszor
egy a melléktermékek báj, bélzsir.
valósáyrat kinrik kezük a fordisznó helyeit kettőt is
rá- tokaszalonna, vesevelő, az »ál- Az állami gyógytorna-intézet he
ugyanis beteg, hestihiháhan vagy
róvizben amint egyikről a máakaszt a horogra, hogy küldje Iás«, vagyis a fej-láb és a hú- fejlődési rendellenesséeben szensik után kopaszt jak le a szőrt
át a bontókhoz,
hasitókhoz, sos csontok itt maradnak.
vedő gyermekek járnának. Az
Mező Mihály és ördög Antal
ahol ujabb brigádok folytatják
intézetbe azok kerülhetnek, akielvtársak muiatiák a kezüket,
A
zsirellátás
a munkát.
amety csupa hólyag és repe— Valóban mutatkoztak zökdés
Csont — has
kenők — mondja Nagy elv— Valósággal odaégeti a keItt is arra vigyáznak, amint társ — de ez a kérdés lassan
zünket a busókra tapadt sár Csanádi András elvtárs
el- megoldódik. A vágások fokoés vér. nmeivé! le kell mosnunk mondja, hogy mellé ne vágja- zódni fognak, de már most is
;
— mond ák. 4-é-t mé"is mi- nak és különösen a >kulárét«, ilézkediünk, hogy ezentúl
a

vizben, vérben, hidegben is ró

gyiipáriákhoz, a vágók az élelmezésiekhez, az irodaiak pedig
a VAOSz-hoz. Mindezen segii
most az ipari
szervezkedés,
amely egységbe fogja össze valamennyiüket és
egységesen
rendezi a kollektív szerződés
kérdését is.
A szegcdi közvágóhíd nemzeti vállalat éHmezőinnri dolgozói ezentúl még fokozo'tabban gondoskodnál? arról, hogy
az ő munkájuk nyomán is
emelkedő életszínvonal mellett,
valóban friss pecsenye, jófajta
paprikás sülhessen, főhessen a
dolgozók asztalára.
'I. z.J

Adatni gyógytornáin* ez etet
terveznek
Szegedre

v Sf>r|gi-)<|(r>i!i eirikeszil sze
meiv- e>\teherautó. motorkerékpár vizsgára relelösség melteit Mutter Héla. Vár-utca 4
t-o^o.i.i <n. |i*tl I etetőn 648.

a végbelet meg ne
sértsék,
amely külön értékes
exportanyag. De arra is vigyáznak,
hogy minél több zsfr maradjon benne a sertésben és a

vo'
i-tn-imk hát továbbra |o jWjize: ahogy ti, ugy
én is.*
A párttitkár végignézett Jegorkán és hunyorított:
— Különlien is, minek az nekem? — kérdezte Jegorka.
A párttitkár megbökte Sztukatovot, pislogni kezdett és arca. lágy, átszellemült kifejezést,
öltött.'
— Honnan vagy te? — k*rde/ie Jegorkát? — a telepről?
— A malomlian dolgozom.
— No nézd csak, szóval a
mi koliektivfinkhöl. Hol kosztolsz? Nálunk az étteremben?
— Igen.
Mind megizzadtak, mire a halat a talyigára tették.
Igv kényelmetlen, főleg igen
csúszik. Előbb rágyújtottak.
— Szóval nálunk étkezel...
Nem emlékszem rád, még nem
láttalak. Hogy rs hivnak. Hangja egyre lSgyáhfc lett.
— Szóval az egészet
gyel ü n k odaadjuk Trofimies szakácsnak? Süss, főzz belőle!
y- Igen I — szólt Jegorka.
— Te Jegor, a németek alatl
ttt voltál? — Itt.
— Nem hántottak benneteket?
— 'Nővéremet elhurcolták.
— Hány éves volt?
— Tizenhatodikban volt.
— Eh. eh! Apád, anyád van?
— Apám régóta nincs. Anyám
» német megszállás alatt tifuszlan halt meg.
A talvigát nehéz volt a hepe-hupán á t tolni, a meredeknél
megpihentek.

nem akár hova, hanem a kollektívnek. Ez mi?
Hárman tolták a harcsát a
telepen végig, a német golyóktól átpásztázott házak mentén.
Az ablakokból megszólaltak az
anyókák: »Te jö Isten, mi ez?...
A tetőkről, kertekhői kiabáltak
a gyerekek: imicsoda tigrist ejtettek e l ! « . . . Arszenij Duhjatin,, az öreg halász és vadász,
sapka nélkül Tohant ki házából: elámult és szörnyen el volt
keseredve, hogy a halóriást nem
ő ejtette el.
— Döglött? — kiáltott oda.
Az öbölben fogtátok?
De a halból a Don vizének
friss illata áradt és a harcsa
szétvert fejéből következtethetett arra, hogy az még 2 órával
előbb lélegzett és nem 'egvkönynven adta meg magát. Ez még
jobban bosszantotta a szenvedélyes halászt.
— ö fedezte fel — mutatott
a párttitkár Jegorkára.
A gyerekek előrefutnak
és
.Tegorka arcába bámulnak. Arszenij Dubjatin ott megy a legényke mellett, kíváncsi
nagyon . . . Jegorka
megmutatja
szétszakadt ingét, a horzsolást
a Lábán. A gyerekek szintén
nagyon szeretnének JegorkávaJ
beszélni. Szoros gyürü veszi őt
körül és ugy mennek a konyha
felé. Diszmenetl...
A konyhán forr a. viz a katlanhan, krumpli fő benne. Trofimies szakács
elgondolkozva
kavargatja egy másik katlanban
a levest.
— Hü-ha, m i t hoznak 1 —
kiált fel Nasitja a mosogatóból
és kibámult az ablakon.
Trofimies jön ki legutoljára
a bejárathoz. — M i t cwditotok
itt?...
A tatyiga körül vagy negyven
kíváncsi yan m á j : megérkezik
épp az éjszakai váltás a téglagyárból.
— 0 az — mondja Andreij
Nikodimov Jégorkára — ő fe-

— Nem láttalak én téged.
Nem tudtam, ki az a Jegor I'eIBSOV. Miért nem vagy te a
Komszomolban? Vagy még. nem
vagy benne a kortan ? Pionér
ttörő) sem vagy? H á t miért?

S

mered a mi Szavesztina Nyulunkat, a vezetőt? Neki be kéne
•wyvezni téged. Te, koma szereted a közösséget. Nagvon szereted. Nemde? Hátha azt mondod
hogy tala i'uitod részedet

hentesek minden serlés után
kapjanak 25 kilő zsirt és arányosan szolgálhassák ki
belőle vevőiket.
.
A vágóhíd hatalmas területén

SzAK-pálya

ket az iskolai szűrővizsgálatokon az iskolaorvosok beutalnak.
A Nádnr-ntertban már rendelkezésre dftl a szükséges helyiség is és a tornaszerek, berendezés túlnyomó része.
A népjóléti minisztérium is jónak találta az elgondolást, csupán az anyagi fedezet előteremtése körül mutatkoznak nehézségek. Reméljük azonban, hogy
sikerül megoldást találni, mert
ennek
az intézetnek megnyitása igen
nagyjelentőségű tenne egészségügyi és szociális szemponthói egyaránt, nemesnk Szegeden. de országos viszonylatban is.
A meginduláskor nyomban 205
gyermek foglalkoztatását kezdhetnék meg.

fél 2: Szeged

- U'pest

Az őszi idény utolsó itthrmi sas ellen volt az elmúlt,
mérkőzését játssza ma a Szeged nap. A bajnoki találkozó* elStt
az Újpesttel. Az. eddig hozzánk fél 12 órai kezdettel játsszák le
érkezett hirek szerint az Új- a SzAK—Eorozsma barátságos
pest. erősen tartalékoson áll ki mérkőzést.
Az egyesület vezetősége értea játékra, ami megnöveli a Szedezte fel. Igazi háborút folyta- ged pontszerzési esélyét. A sze- siti rendezőit, hogy. d-'lelőtt 11
tott velünk. Még ráadásul fel- gedi csapat összetétele egyéb- órakor pontosan jelenjenek meg
ajánlotta a köznek, a termelés ként ugyanaz lesz, mint. a Va- az ujszegedi sr>orttelcnen.
fokozása ügyének.
Jegorka iral-pirul,
szipákol,
Ma folytatják
Oerepessor 10 óra:
nézi zavartalan lábait.
Mind
Postás-HTVE
az asztalitenisz versenyeket
mosolvogva és jóváhagyóan néznek rá,.
Érdekes labdarugó mérkőzés
Ma reggel 8 órától a felnőtTrofimies szakértő szemekbe' színhelye lesz a móravárosi pá- tek versenyével folytatják
a
kezdi vizsgálni a halat. A párt- lya is. I t t délelőtt kerül eldön- Postás idénynyitó asztalitenisz
titkár megkérdi:
tésre a Postás-HTVE NTi I I I . viadalt a Belvárosi Jloz.i épü— Nos
Vaszilij Trefimics mérkőzés. A találkozó esélyese letéhen levő sportosarnokhan. A
a szegcdi csapat.
megfelelő?
a mai verseny a nagyszámú neA szakács nem rögtön felel.
vezések folytán reggeltől körülHármas sportesemény
— öreg egy kiosit, zsirja jó,
belül este 6 óráig tart és nagy
a rőkusi tornacsarnokban
husa kemény. Előbb be kell
Közel egész napot
kitevő küzdelmeket, igrir.
pácolni, ugy tartani egy ideig... sportműsort bonyolítanak le ma,
Kedden este sportakadémia
A harcsát becipelik a konyhá- '•éggel tót estig a róknsi tornaba. Trofimies leveszi kötényét csarnokban. Három sportág —
a Szakszervezetben
és viaszosvászon kötényt vész kosárlabda, röptenisz és ökölA
szakszervezeti
sporttitkárfel, ráhunvorit Jegorkára, meg- vívás — versenyzői szerepelnek
ság kedden este 6 órakor a
szólal:
itt.
szakszervezeti székház nagyter— Vendégeljük meg a fiút.
Reggel 9 órai kezdettel játsz- mében sport előadást rendez. Az
Rlementjevna. Ott van
pe- szák íe a SzVSE—Diósgyőri
előadás során a játékosoknak
«ennye, amott meg tea.
VTK férfi N B I I . kosárlabda- szabáiymagyarlzatot
tartanak:
Klementjevna fürgén törli az mérkőzést, amely nagy küzdel- Kern Imre. a JT főtitkára, a
asztalt, odaszól Jegorkának;
met és jó játékot igér.
téli sportokat ismerteti ZsedéTiz órától körülbelül 1 óráig nyi István testnevelő tanár, az
— Tessék, ide ü l j . . .
Jegorka leül a padra. Valami tart a Miskolci VSC—Szegedi általános testnevelési
probléátszeilemültség vesz rajta erőt MEFESz—Szegedi Vegyipar röp- mákról beszél Antal
József
nemcsak azért-, mert ritka hal- labda villámtorna. Ez a. ver- egyetemi testnevelési igazgató,
seny
változatos
és
igen
érdekes
láriást fedezett fel, hanem va
Totőeredménvek:
Charlton
lami kifejezhetetlen, óriási édes iát/kokat. igér.
Esto 6 órntyr kezdődik a At-letich—Arsenal 4:3 (1), Stoérzés tölti el, amit megmagya
rázni maga sem tud. Majd hosz- Szegedi ÉMOSz Sz.IT—Orosháza ke City— Derbv County 4:2 (1),
szu évek multán
eszébejnt, kerületi ökölvívó csapatbajnoki Portsmoutb—Manchester United
2:2 (x).
rnérkőz.é9.
hogy fogta el először a kolíek
tivizmus mindent átfogó szár
nyaló érzésének öröme, hogy
érezte az emberek szeretetét,
akidnek szolgálhatott. Emlékezni fog a jó öreg Andreij Nikidimov párttitkárra, aki be tumérlegkészítés* üzleti könyvek feldott férkőzni az emberi lélek
fektetését, racionalizálást, könyvemélyére és onnan olyan kincse
lés átszervezését v á l l a l j a a délutáni
ket "tudott kihozni, melyekben a
és esti órákban gvari v e z e t ő szovjet nép különösen gazdag'
könyvalö.
Jegorka eszi a peesennyét, kásával, issza a teát, rá-ránéz
Trofimicsre, a harcsára, de egyre gyakrabban Andreij Nikodimovra. ö kell Jegorkának a
legjobban.
Fordította: Láng Imre.

Leveleket „üzemit fs" jeligére
a kiadó továbbit.
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Rivals

Aéá'fi ős é ünk
laqfain"i
Felkérjük. hogv az
csedéko
adójukat legkésőbb 13-án, hét
főn délig a Szeged -Csongrádi
Takarékpénztárnál fizessék be.
és ugyanezen időponlis az esetleg fennálló adóhátralékot irodánkban rendezzék. Ellenkező
eseilvm tekln'etlcl az év végére. haladéktalanul intézkedünk
a bebnitás végeit, ami nemcsak
felesleges költséget jelent, de
jelenti eqyn"nl azt is, hogv az
1010 évi adóküzössé"be tagút

fgl nnn-, i-nQC-n

Rádió
ÁLLANDÓ

MŰSORSZÁMOK*

BUDAPEST t. 5.30: tiajnnll
ö 30- f alurádió Ö.45- Heggel)
torna
7 00- Műsorismertetés
tt 55- Áttelepítést kormánybiztosság
közleményei
10.00
Hirek
12 00: Harangszó, hlrek 14 00- Hírek 15 15: Kálié,Iskola
15 55 Műsorismertetés 17 OH- IIÍrek 20 00' Hírek, sporthírek 20 20- Hírek
és krónika oroszul 221)0- Hírek Mit hallunk holnap? 0.11
Hirek és krónfka
rranclAnl
•I
Hirek
krónika qncolu'
Va«árnnp, derember

>i,-(M,li lett n bns

12.

BUDAPEST I. 7.00: Reggeli
a Xoznantl ióijnscsainokbau
paprikásnak való
5.80 Ft. zene. 8 20: Sziv küldi szívnek
kolbász
9.- Ft. szívesen. 0 0 0 : Haydn: Ornszimvirsli, r>arizor
9.— Ft. fónia. 9 30- Református vallásos
félóra. J0.00: Görögkeleti istenVateriíi-tór 10., nprikapiae.

JL

19.00: Franciaország szól Magyarországhoz. 19.30: A Falu
Iíangja. 20 35: Magyar muzsika. 21.30: Jazz számok. 21.55:
Mit hallunk holnap? - 22.10:
Hangos IJiság. 22.50: Ta-rka muzsika.. 0.30: ITirek eszperantó
nyelven.
BUDAPEST II. 17.00: M ó r á i
tea. 18.00: Néger rapszódia. —
18.40: A Falu Hangja. 19.00:
Jobb későn, mint sohal 19.30:
Hanglemez. 19.45: Közellátárt
Hétfő, derembor 13.
negyedóra. 20.00: Hangportrék.
BUDAPEST 1. 7.20: Reggeli Paul Robeson. 20 30: A Rádió
zene. 8.00: Háztartási tanács- Szabadegyeteme. 21.15: Mi töradó. 8.15: Heti zenés kalendá- ténik'a viláo-o-nzdneágban. 21 30
rium. 0.00: Sovinszky László Ma-var nótái,. 22.30: Hangleszalonzenekara. 1215:
Népek mez.
zenéje. 13.00: Termetes! ITiradó.
13.15: A=ztali muzsika.. 14.15: P R A K T I K U S
Mindenki mnzstkája. 15.00: Petőfi kora. 10.30: Kalandozások
HSRÜCSQNY!
naHDÉK
a zenetört,énetlien. 17.10: Szovnői és férfi fehérnemű. fűzű
iet napok — szovjet emberek.
17.20: Sziv küldi szívnek szíBUDA PEST If. 0.00: Magyar vesen. 18.10: A dal története

Paatasztó!

A o r ó h i r d e t é ^ e .

KARÁCSONYI, újévi képeslapok legszebb kivitélben, 3 drb.
REJARO főzőmindénes, megbiz 1.20 forint Griinmaid féle könyv
ható, állást keres. Cím: Szent és papírkereskedés, Dózsa Gy.háromság-utca 15., cipészüzlet- utca 2., Knlturpa'otánál.
KVARCLÁMPA, ebédlő,
nagy
ben.
FIA'I AL be járónőt, aki főzni .bőrönd elfogadható árért eladó.
I.
is tud, az.onnntra keresek. Je Rn icsy-Zsilinszky-utea 22.,
emelet. 6.
lentkezés Hétvezér utca 7.
ANYAIIELVETT EST. független, EGY irhabunda és egv férfiké
jólelkűt keresek nvolcéves kis rékp.ár elndó. Árviz-utca 12.
keresek
egy
fiam mellé. Jelige: »ButoTra! MEGVÉTELRE
nagyméretű használt gyaluparendelkező nlőnvben*.
dot.' Répás-utca 19.. Karmos, 7.
A H A S - V É I K I,
)•
W FNY ASSZON YUruhia
eladó,
FIGYELEM'
Fór fi
használt vagy kölesönözhető. Fodortelep.
ruhát |rgmaga=nhh áron vesz Ungvári-utca- 12.
sportkoSzalió Sándor. Tisza hajos-Urt ELADÓ gvermekágy,
csi, összecsukható*' vaságy, 10
48.. I emelet 8.
DISZ NíUM.fí KÉS 7.18. önborot kg-os pultmérleg. Szivárvány-u.
va penge —.20. olló 8.150, zsebkés 43. szám.
3. Fráter köszörűsnél javítás ELADÓ 2500 n - ö l föld a Gyáolcsón. Mikszáth Kálmán-u 5. lai-réten here és rozsvetéssel
KERESK KDÖK. iiz»mekt
Ve- és uj mikádó télikabát. Alföldigves savanyúság 1.80—3 Ft-ig. utca 44. szám.
Savanyúké noszta —.05 Ft Szán- EGY mély fehér kocsi eladó.
kónál. Fo<V>r- eg Leaeyel-utca Rihari-utca 1.
-arnk. Antkiadás 8—1-ig
KOMBINÁLT szekrény, diófafnrtiéros: 2 fotel, 4 behúzott
Ms ts ékHfrésI szék,
asztalok, 3+1 -es rádió elKárász-utca 14 ndó. Vörösács-ntoa 3.
keresek
kar- és zsebórákat M A J D N E M u j
perzsahunda
vcckerórál is), ezüstöt, brit megbízásból olcsón eladó. Méliánsékszcrckct magas áron - lms és Privinezkinél, Hid-utca.
örn- óc Akvzeriavitást vállalok .DAKARBAN lévő gvérmekkerékKOIIK teUIOh m)«z.u
ró- nárt vennék 7—8 évesnek. Cim
Kárász-utca 10.. cukorkaüzlet.
vul. terfi *<• (lói "mertét; utáu VENNÉK sürgősen pézsmabnnelsőrendű hórből, fe-t'-sek és ja- dát kisebb alakra, barna szinvi tárok szakszerűen készülnek tien. Szentháromság-utca 55.
Csordás
bőrruhnkészitőmes- NO! és leány télikabát elndó. —
teruél. Szent Miklós-utca 7.
Boldogasszony-sugárut 20., I. 3.
MAG ANTI AZ eladó. Lngas-u. 11. Siposs.
MAJDNEM uj férfi sötét szilvakék és fekete télikabát közép- TORONTÁLI szőnyegek eladók
termetre eladó. Érdeklődni 3—5 szőnyeg- és szövetszövést vállalok. rongyot veszek. Alföldióiáig. Kisfaludi-utea 3.
SIXGKU varrógép eladó. Kos- utca 7.
2 vaskályha, kitűnő állapotban
si'.th J-ajos sug*-'* qi
I 0
olcsón elndó. Toczkó ékszerészÜzlet- nél. Kárász-utca 14.
F É R F I R U H A , perzsabunda, ksKárolyi-utcai Üzem
lánéi-utca 7
töttknhát, tangóhnrmnnika, hegedű, perzsaszónvegek eladók.
ÓRÁJÁBÓL modern karórát kéKárász-utca 14., í. em. 4.
szítek, használt órákat veszek.
KÁTAT István sajáttermésü kiSelmeczkv órás, Marx-tér 1.
mérésében 1 liter rizling 5.40
UJ
hálószoba-,
konyhabútor
forint. Polgár-utca 2., Tisza L.minden elfogadható árért, eladó
könit, sarok.
— csak hétköznap. Kálvária250-es külföldi
motorkerékpár
utca 43.
príma állapotban
eladó. Dr.
AXGOR UJIIBA NCO'l. filcet ve Dóezv, Szemklinika.
szék 2—3-ig: Oorepessor 9. Kö- PERZS A BOR oallérnak. polisan
lyök tacsi, szálkásszőrü, elve rler ebédlő és zománcos gázszett. Megtaláló, nvomravezető kálvhn eladó. Rnjrsy-Zsilinszkyintalmat kap.
utca 22., I. em. 3.
BBLYF.GKI'l legjobban nálam ELADÓ motorok: 3.5 lóerős. 6
értékesítheti. Falus
bélyegke- lóerős IJofher motor, (5—7 lóerős
reskedés, a
fogadalmi
tem- léghűtéses Csonka motor, Sachs
plomnál, Iskola-utca 29.
motorkerékpár eladó. Bellér gaINTÉZETI nagy és kisebb l á z rázs, Pohjár-utca 28.
tartási tűzhely különlegességek, SÜRGŐSEN eladó:
mindenféle
egyszerűek is Kovács Lajos tüz bútorok, ebédlő, háló, matrac,
helyraktár&han, Boldogasszony asztal, sportkocsi,
gyönyörű
sugárút 55. [partelep Szen^ F'e könvvek. központi fütés-herenrenc-ntca 13.
dezés. srekrényesmérleg,
vilELADÓ 2 szekrény és egyéb lanytűzhely, stb. Tisza f.ajoshutordarabok olcsó árban* Si- körut 39., I. 1. Ugyanott' vasmon Mihály asztalosnál, Bajza - rácsok, ablakrácsok is eladók.
utca 8.
SZALMA, polyva, 100 literes
EGY 100 kilós zsirsertés eladó. vasiist, samothos kályha eladó.
' Temető-utca 6.
Rómni-körut 38.
r> éve-s kisfia? tehén eladó. Tápé SI NO Eli varrógép eladó. Vajda
l'ogaras utca 22.
utca 40.
GYULA PÜSPÖK telep 54. sz NAGY tükör eladó. Újszeged
bán eladó, ugyanott trágya, ré- Jankovich-utco 2.
pa eladó.
BMW 750-es olda,lkocsis, terepELADÓ 2+1 -es Philips rádió. járó, pritna állapotban, uj gu
irdeklődni Mikszáth Kálmán mikknl. minden elfogadható ártea 23. Földinszki.
ért eladó. Felsőtiszapart 24.
FOOT.A I . K O Ü A S

l* c z k á

Dugás?

•

H

nóták. 10.00: Fejtörő séta ZenepotAmiáhan. 11.00: Zenepotámia postája. 11.10: Studióoperrett: z Mézeskalács-. 12.40: Szórakoztató zene. 17 00: ötórai
tea. 18.00: Pátzay János orgonál
18.30: Filmzene. 10 00: Vidám
Rádiószínház: Don Quijote. —
20.00: Tánczene. 20.30: Könyvszemle.
21.15:
Roósz
Emil
együttese játszik. 22.00: Zenekari müvek.

-•^flBá/V ^Jfíts&W

R?an

Q

tisztelet az Almássy-téri magyar
görögkeleti templomból, 11.00:
Képek, szobrok,, ra jzok. 11.15:
A Riró vonósnégyes játszik. —
12.15: Anyák öt perce. 12.20:
Negyedóra az Arany Angyalban.
12.35: Schubert: G-dur mise.
13.00: Bányászok
vasárnapja.
13.30: A Hurrikán együttes műsora. 14.15: Ünnepi hanglemezek. 15.00: Nagv elbeszélők. —
15.20: Jancsin Ferenc hegedül.
15.45: Roldizsár Tván vasárnapi króniká ja. 15.00: Magyar nóták. 1(5.40: flangképek a vasárnap sportjáról. 17.10: Magvar
Múzsa. 17.40: Kodály Zoltán:
Karádi nóták. 18.10: A Falu
Hangja. .10 00: Studióonera. Bizet: Djamileh. 20.35: Vasárnap
esti szerenád. 21.00: A Rádió
Hangja. 21.05- Totóhirek. 21.10
Hanglemez. 2R40:
Vasárnapi
rádióankét. 22.35: Esti muzsika. 23 00: Tánczené.

Vasárnap, 1918 december

GYERMEKASZTAL,
szék és
bőrszékek eladók. Kossuth Lajos-sugárút 41., földszin), 3.
HÁZ elad? az ujszegedi temető
mellett, minden elfogadható árért.. Érd. Molnár-utca 22.
ELADÓ
antik
üvegszekrény
(VitrinV rádió 2+1-es. Zákányutca. 29.
FINOM anyagú, alig használt
fekete télikabát és öltöny alacsony termetre eladó. Feltámadás-utca 4/b.
SZEKRÉNY, asztalok, fotelok,
mángorló,
sodronyok,
éjjeliszekrény, állófogas eladó. Farka s-„ten 12.
FÉNYKÉPEZŐGÉP! Vétel, csere eladási Fotókópia! Előhívás!
Liehmnnn. Kelemen-utca 12.
JOFORGALMIT étkezde a Belvárosban raktárral és lakásátndáss.al betegség miatt eladó.
Meghízott: Lázár iroda, Attilautca 5.
FÉRFIÖLTÖNYÖK, téli- és tavaszi kabát középtermetre elndó. Kossuth Tajos-sugárut 34.,
I. emelet 9.
(
GVO.VYORÜ ebédlőóra tölgyfatokban és szines len nsztalgnrnitnra eladó. Brüsszeli-körut
27. szám.
VLTG használt fekete téli férfika.bát és mély gyermekkocsi
eladó. Vár-utca '7., í. em. 3.
VILL A NYMOTOK
egyfázi'os,
háromaknás kályha, gyermekkocsik. stelázsik. munkaasztalok
elad Mr Kossuth Ti.-sueárut 8.
OLf'SOS eiadó kisméretű, jó
tüzhely, iobb kéztdaráló. jő erős
vaságy éjjeliszpkrénnyel. Topolya,-sor 70. földszint 3.
OPET, »Kadett« 5 drb. u j gumival sürgősen elndó. Bajcsi-Zsilinsz.kv-ntca 19.
EOLOZOTT tej literje 40 fillér. Tejüzem, Aradi-utca 5.
POLITÚROS szép
komhináltszekrény, festett hálószobabutor, gvermekágy eladó. Bocskav-utca fi., II. 11.
HASZNÁLT bútorok olcsón eladók. Arany János-utca 8.
4+2 csucsszuper Orion rádió eladó. Érdeklődni Retek-utca 4fi/a.
ALKALMI vétel. Hat darabból
álló modern konyhabútor olcsón
eladó. Zárda-utca 13., asztalos.
G R I T Z X E R varrógép
keveset
hasznait, kifogástalan állapot,
hnn eladó. Rocskai-u. 4., II. 4.
PRÍMA Singer varrógép.
12
személyes étkészlet eladó. Jakab fajos-utca 4.
HÍZOTT disznó eladó. Takarmánveéklát vennék. Rózsa-u. 15
KOMBINÁLT és bálószobaberendezés legjobb kivitelben. Hodács müasztalos, Cserzy Mihály-

ntca 16.

VENNÉK férfiszabógépet azonnali fizetéssel. Ajánlatokat kérek Rigó-utca 16..' fldsz. ajtó 1.
FEKETE.
perzsagalléros,
finom női kabát és masszív gyermekágy eladó. Pálfitelep 1. Vágóhíd mellett.
3 Irtiiipásos rádiómat eladnám
Zákány-utca 25., földszint bal

ajtó.

DIÖFA politúros hálószobabutor alkalmi áron elndó. Somogyi telep VI. utca 268.
ELADÓ kisebb kertes magánház
— azonnal lieköltözhető. Fodortelep, Tarjáu-utca 25.

2 mangolica hizó 110—120 kilós eladó. Aignertelep, Gombostan va.
FEKETE és szürke férfi télikabát és fekete női télikabát, téli
kosztüm eladó. Madách-u. 19.,
földszint.
BOR. prima jó minőségű. Kadar. zöldfehér Rizling és Ezerjó
adózva, 50 litertől 3.60 forintért kapható. Somogyi-utca 9.
ELADÓ 2+1-es
duplaesöves
Philips-vork dinamikus linngszórós rádió. Cserepessor 15/4.
ELADÓ ágv, asztal. 4 m-es kétágú létra,' rádió. Tisza Lajoskörnt 83.
B É K E B E L I fekete férfi télikabát. é.s samothos kis kokszoskálvln eladó, Világos-utca 2.
ELADÓ 150 kg-os hízott sertés. Újszeged, Bérkert-u. 86. •
EGY pár férfi 42—43 számú
vadászcipő, sifatnlp eladó. Kemény Gyula. Rajcsy-Zsilinszkyutea 11., üzlet.
HINTALOVAT.
hintahnttyut.
lovasfogatokat, babakocsit, iskolát olcsón készit
rokkant,
Aranv János utca 10.. II- 5.
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KÉTSZOBA összkomfortos lakás kombinált bútorral átadó.
Jelige: *5000«.
P'L O N F É L É K "
MEGISM ÉRR EDNF,
házasság
céljából 30 éves leánv. főbérletí lakással. »Nera szőrakozáss
jeligére.
nö- és sárcinőjavitást vállalok.
Dobó-utca 36.
200 kg. u j tölgyfamázsát; vagy
10 kg. prima Inlancmérleget elcserélnék közép alakra való férfimháért. Trinkula József, Ko«suth Tajos-sugárut 4.
KOBRTZS V cip4 c *mnb°lv átadó.
Yár-ntea I
IGAZOLVÁNYKÉPEK
olcsó
árnn. saját otthonában is.

Szabadi' Teleki-n'ca 5.

KÁRPITOSMUNKÁK, ni és javítás legolcsóbban készül Szuhav kárpilnsn.ál. Kálvária-utca
2.. Dáni-nlca «arok
f
RÉDONVKÉSZlTfS. redőny javítás R°dőnvinartól. Református-palota. Melogforráskutnál.
^
T, A K A S
SZALMAÉRT tr.ágvát adok cseBÚTOROZOTT szoba nzonnalra rébe. Vlncze Tstvánné. Kunhamagányosnak kiadó, káposztás- lom, kis vasútállomásnál.
kád eladó.- úsongrádi-sugárut
PÉNTEKEN. í o + n este 6 — f a
7a.. csak délután.
KÜLONH E JÁR ATU
bútorozott 7 óráig elveszett a Római-körszobát keresek, lehetőleg lép- ut és Tápéi-utca sa rkon 25 kg.
csőházi bejárattal, fürdőszoba- hatósági zsir. Nvomravezető jutalomban részesül a hentesnél.
használattal. »H. P.« jeligére.
NÉGYSZOBÁS,
összkomfortos, U J konvhaberendezések 1 olcsón
olcsóbérü belvárosi, sürgősen át- eladók, vagv disznóért e cseréladó, vagy kétszobásért elcse- hető. Sándor-utca 10. az udva*han.
rélhető. Jelige: »Négyezer«.
KÉTSZOBÁS
belvárosi
össz- HÁZISZŐTTES. hozpM anvaoba
komfortos lakás, elsőrangú álla- is, a legszebben dr. P.omsné Tepotban, költségmegtéritéssel át- van Erzsélzet mühel vében kéadható. Cim a kiadóhivatalban. szül Berzsenja-utca 2a.
K ETTOSZOB A-konyliás
lakás K E L E N G Y É K és ruhák előrajköltségmegtéritéssel .átadó. Asz- zolását, kézi- és
cénhimzést,
fcaltüzhely eladó.
Párisi-körut nyakkendőjavitlst. tisztítást és
30.. udvar 9.
fordítást jutányosán vállal MűlEGYSZOBÁS, komfortos főbér- ler Erzsi, Károlvi-utpe 4.
leti lakás Újszegeden elcserél- PÁLINKA saját főzésű, valód*
hető budapesti hasonlóval. — literenkint 25 forint, viszontel»Fehruár« jeligére.
adóknak árengedmény. Festó-u
I N T E L L I G E N S dolgozó házas- 3. Telefon 558.
párnak szép bútorozott szoba OLCSON ^sirharaknm kerékpárkiadó. Cim a liiadólian.
iát télire. VarrógépjavitAs jótSZERÉNY
bútorozott
szoba- állással. Trebitsch
műszerész,
kvártély kapható.
Récsi-körut
Klauzál-tér 5., az udvarlran.
9., I. ém. lépcsőház,
SAROKÜZTíET' a belterület legBIJ'I OROZOTTT szolm
kiadó,
forgalmasabb helyén
lerendefürdőkád, zsirohmsztó
lábas,
pookoskutya, nagy láda eladó. zéssel átadó. Hajnóczy-utca 4.,
házfelügypte
•Újszeged, Jankovich-utca 18.
A
ELCSERÉLNÉM azonnal egy- FÉRFI lal<c'.' rs.u" keresek elsejétől
vagv
ti/.euöttől.
Móric*
szobás Csongrádi-sugárúti lakásom belvárosi
egyszoba-kony- Zsigmond rakoart 4.. I. 1.
Ilássál. KeméDy (íyula, BajcsyDELMAGYARORSZAG
Zsilinszky-ubo." 11.
politikai napilap.
KÉTSZOBA konyha, fürdőszoFelelős szerkesztő:
bás lakás költségmegtéritéssel
DR. ANTALFFY GYORÖT
átadó. Attila-utca G. szám, I.
Felelős kiadó:
emelet bal.
DR. Z Ö L D SÁNDOR
BÚTOROZOTT szoba 1—2 szeSzerkesztőség Jókai-utca 4.
mélvnek kiádó. Klebelsberg-tér
Felelős szerkesztői telefon: 498,
3., I. em. 6.
Szerkesztőség- telefon: 103.
SZOBA-konyhás lakás
átadó
költségmegtéritéssel.
Szücs-u. Nyomdái szerkesztőségi belefo-3
este 8-tól: 673.
4., földszint 2. Kósa.
Kiadóhív ital' Kárász-utca 6BELVÁROSI egyszobás komforTelefon: 325.
tos lakásomat elcserélném 1—2
Az x-e, lelz.ett kö/.lemények
szobásra. Jelige:
»Féregmendi in z.ottn k
•
tes*.
1111 uuiun
ZONGORA eladó. Szappanos.-i 'i
Z2. szám alatt.
I- vvivl'
noucz íre-n

