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ASSZONYOK
Péntektől kezdve törvény Magyarországon a nők egyenjogúsága és ezzel mindörökre vége
nálunk a nö kiszolgálta toltóágának, alacsonyabb rendiiségének
felszámoltuk "a feudalizmus egyik
legszívósabb, legveszedelmesebb
osöbe vényét. A szocializmus felé
vezető
utön igen jelentős ez az állomás. A kapitalista társadalom
ideológusai nem győzték hirdetni a nő természetes elliivatáaát, elrendeltetésőt,
azt.
hogy a fé/fi támasza, gondozója
segítőtársa, gyermekeinek nevelője legybo. Ugyanakkor azonban ez a társadalom nemhogy
nem' gondoskodott arról, hogy
a nő ejt a hivatását betölt
hesse, hanem éppen ellenkezőleg, meggátolta ezt azzal, hogy
gyáraiban n nő gyakran fele
bérért, nem egyszer dupla időt
volt kénytelen dolgozni a tőkésnek. így a »csa!rtc1i
titzliely
Mentségét* hirdető polgári társadalom végső fokon szétzüllesztette a családi életet. Ugyanakkor megfosztotta a nőt attól
a lehetőségtől, hogy a politikai
és társadalmi élet Vármely fontos kérdésébe, saját sorsának
intézésébe beleszólása
legyen.
mácodrcpdü lénnyé süllyesztői te,
A szocializmus « kommunizmus az egyedüli társadalmi forma. amely végérvényesen megoldhatja a nő problémáját és kijetülheti számarányának
megfelelő helyét, szerepét a táraada
lomban. Teszi ezt elsősorban azzal, hogy minden dolgozó, igv
a nő szúrnám is migvíUoztat'ja
a munkához való viszonyt, a
munkát megélheted kényszerbőt önkéntelen és örömmel vállait élethivatássá teszi. Ugyan
akkor azonban gondoskodik ar
ról, liogy a nő otthoni hivatásának i* eleget tehessen, csecsemőoiílionok, napkőzik ezreinek
létesítésével, üzemi étkeztetés
bevezetésével
teszi
lehetővé,
hogy a felszabadult, dolgozó nő
egyúttal anya é-s oz anya együtt-.! dolgozó nő lehessen.
Magyarországon ezzel lezárult
t
az évszázados küzdelem a nók
egyenjogúsításáért. Most már
azt- kélt elérnünk, hógv a törvényben biztosított egyenjogú
ság valósággá is váljék. A dolgozó nő, aki ma egyenlő munkáért egyenlő Ízért kap és nyitva
611 előtte minden iskola, tanfolyam, minden fejlődési, továbbképzési lehetőség, aki ma
már i.ánnely életpályán, a legmagasabb közszolgálati állásban
is elhelyezkedhetik, ha erre képességei megvannak, a társa
dalomnak a férfiakkal egyen
rangn építőiéként éppúgy beleszólhat saiát sorsúnak." népe
sorsának irányításába. mint a
férfiak.
A dolog természetéből folyik
azonban, hogy a nőnek epyiittal
kötelesség© is ezekkel a jogokkai élni, nem maradhat továbbra is szemlélődő, passzív tagja
e társadalomnak. . Feltétlenül
részt kell vállalnia, a közösségi
munkában és állást kelt foglalni
azok mellett az erők mellett,
amelyek
felszabadították
és
egyenjogúsították: a népi demokrácia, tágabb értetemben az
egész béketábor mellett
A Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség II. világkongreszsgusa éppen ma ül össze Budarerten. Bár véletlen ennek a
két időpontnak — a nők egyenjogúsításáról szóló törvény javaslat elfogadásának és a ' demokratikus nők világkongresszusa
megnyitásának — szoros közelsége, a kettő szervesen kiegészíti egymást. Eljönnek ugyanis
Budapestre azoknak az országoknak küldöttei is, amelyeknek népei még az imperializmus
igáját nyögik és ahol a nő

KULDETESE
helyzete még egészen más, mint
nálunk. Jönnek majd és elmondják, hogy a® USA-ban és Ang
íiálmn a női dolgozók bére alig
éri el » férfiakénak 60 százalékát, hogy 16 amerikai államban
a nők napi 8 órán tul kötelesek
dolgozni, hogy a legtöbb imperialista országtan, teléért ve a
gyarmatokat és csatlós áilamo
kat is, a nőknek egyáltalában
nincs semmiféle politikai joguk,
de még a demokrácia tiskólapéldájaként* emlegetett Svájcban
sincs szavazati "joguk. Ezek a
beszámolók tudatosítják majd a
népi demokráciák asszonyaiban,
közöttük a magyar pőkben is.
hogy milyen gyökeresen megvál
tozott helyzetük a tőke rabsá
gától megszabadult országoktan.
A világkongresszus valamenynyi résztvevőjét
kétségtelenül
egy cél vezérli: a béke védelme,
a társadalmi haladás szolgálata.
Ötvenöt országból találkoznak itt
azok az asszonyok, akik hajlandók és akarnak is állást fog
lalni és dolgozni a közösségért,
az emberiségért. A kongresszus
küldöttei a világpolitikái helyzet, az imperialista
háborús
u«zitá3 és a béketábor növekvő
erőinek felmérésével
megállapítják majd, hogv milyen feladatok várnak világszerte az
asszonyokra a béketábor erejének növeléséten és a háborús
front gyengítésében. Hatalmas
békedomonstráció lesz ez a kongresszus éj hirdeti inajd az egész
világ számára, milyen lelkes és
elszánt, seregei vaunak a világ
minden i.kz ten » Szovjetaidé
vezette legyőzhetetlen
béketábornak.
A magyar népi demokrácia
eddigi eredményeinek és a magyar asszonyok lelkes épitő munkájának elismerése az, hogy a,
szövetség éppen Budapestet választotta a kongresszus tanácskozásainak színhelyéül. A világkongresszuson
'természeteseu
Szeged dolgozó
asszonyainak
képviselői is résztvesznelc. Abban, hogy a szegedi gondolat
városából ma már egy egészen
más Szeged lett, abban, hogy
éppen Orbán László
elvtárs
szerdai megállapítása szerint a
mai'Szeged riöntően megváltozott és a demokratikus fejlődés
útjára lépett, jelentős cserepük
volt a szegedi asszonyoknak is.
Hatalmas a« a fejlődés, amelyet
a magyar nőtársadalom három
éven át megtett: áz 1915-ös választásoknál még a női szava
zatok billentették a mérleget
döntő módoii a reakció javára
— és valljuk be, elsősorban
Szegedre áll ez. Ehhez viszonyítva a mai helyzetről elmondhatjuk, hogy a "szegedi asszonyok tudatára ébredtek igazi
hivatósnknak és fokozott aktivitásukkal, eredményes munkájukkal jóvátettük azoKat a tévedéseiket, amelyektől annakidején még csak egy kis részük
volt mentes.
A »Dolgezók nz iskoláért* akcióban például olyan odaadóan
vettek részt Szeged demokratikus asszonyai, högy tlzenegven
közülük s.TÓ Munkáért* kitüntetési' kaptak. Minden jelentősebb politikai vagy társadalmi
megmozdulásban, minden szociális akcióban ott találjuk az
MNDSz tettre- és áldozatrakész
asszonyait is.
A világkongresszus
magyar
résztvevői között számos szegedi
asszony is helyet foglal. Munkás- és dolgozó parasztasszonyok vannak' közöttük túlsúlyban. A kongresszusra egvéhként
Csongrádmegye egv tanácskozási
joggal felruházott küldöttet ad,
do a tanácskozások minden napjára négy ujabb és itjabb szegedi asszony utazik Budapestre,
hogy mint hallgatók vegyenek
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Szakasits és Gerő elvtárs
felszólalási
az MDP

Központi

Vezetőségének

A Magyar Dolgozók Párlja Központi
Vezetősége
szombaton összeült, hogy megtárgyalja a magyar népi
demokrácia döntő kérdéseit, a szocia!Ízinus«íeíé vezető
ut építésének fontos problémáit. Az első
napirendi
pont Rákosi clvlárs beszámolója volt a bel- és külpolitikai helyzetről és pártunk feladatairól. A beszámolót
nemcsak Központi Vezetőségünk tagjai hallgatták végig, hanem a rádió hullámain keresztül hall^atla egész
párttagságunk, hallgatta az ország (öhhmiUIo lakosa is.
A beszéd után mindenki előtt világossá vált, hogy
•ahhoz, hogy a nyugati imperialisták háborús politikájának gálát vessünk, még szorosabbra kell fognunk a
nroletár nemzetköziség, a haladó nemzetköziség erőit.
Itthon pedig az eddiginél keményebben kell lesújtani
azokra, akik az imperialisták kezére játszanak, akik
demokráciánkat gyengitik és akik minden reményüket
egy harmadik háború vértengerébe, pusztításaiba és
szenvedéseibe vetik*.
A beszéd megmutatta eildlg elér! eredményeinket
és rámutatott elkövetett hibáinkra, feltárta gazdasági
és politikai életünkben mutatkozó egves hiányosságokat. l)e egyúttal utat mutatott elsősorban
pártunknak,
hogy az eredményeket hogyan gyümölcsöztessük, hibáinkat hogyan javítsuk ki — hogvan vezessük nemzőlünket biztos és tántoríthatatlan léptekkel a szocializmus Htjára.
A párt kétségtelenül megizmosodott é% nagy feladatok elvégzésére vált képessé — mondotta a többi kö"ölt Szakasits: Árpád. — Fz
lény, de nem szabad megfeledkezni arról a tényről
sem. hogy ez az egység csak
bolt tömeg lenne, lia nem
járná át a marxizmus egészséges szelleme, ha a munkásosztály és annak élcsapata. .a párt elszakadna a
Szovjetunió KP-jától és nem
volna hűséges a Szovjetunióhoz.
Csak ax a párt lehet a

munkásosztály élcsapata,
amelyet forradalmi elmélet vezet. A ml pártunk
kétségtelenül
élenjáró
párt. a magyar munkátosztály élcsapata és olyan
clmé'ét vezeli, amely a proleiárrorra dalomból származik.
Pártunk lóm egeiben azonban észlelhetők olyan hajlamok. hogy a kivívott,
győzelmek ulán most már
megpihenhetünk/
De az éberség ellanyfmlása komoly veszélyeket
rejt magában.

Legyünk éberek az á'csuhába öHözö'S
el/ensógge! szemben
Az ellenséget még
nem
semmisítettük meg teljesen,
jelen van a falvakban, a városokban, a hivatalokban és
még .az üzemekben Is különféle alakban. A nyilt ellenséggel szemben a helyzet
tiszta es nyilt,
a jobboldali
szociáldemokraták azonban nálunk
is. de másutt Is álruhát
öltenek és nehezebben felismerhetők.
Ila munkások: az üzemben
a normát feszegetik, panaszkodnak a bérek miatt,
összeesküvést szerveznek az
élmunkás intézmény ellen,
szóval százféle módon próbálnak éket verni a dolgorészt a világ demokratikus u i szonyainak nagy
találkozóján
és hazatérve elmondhassák majd
tapasztalataikat, észrevételeiket
a többi szegedi dolgozó asszonynak.
Erre annál is inkább szükség
van, mert a nőkre igen aok
fontos feladat vér még a szocializmus felé haladd népi demokráciában. Ki kell venniök
részüket az egyházi reakció ellen folyó harcból, fel kell vitágositaniok asszonyi ársaikat, akiket még a klerikális reakció
rosszindulata hirvorése tart befolyás alatt. Tevékeny részt kell
vállalatok szövetkezeteink fej-

zók közé. Az álruhás •munkások«, az üzemekbe befurakodott volt Horthy-tisztek. a B-listázott léhűtők és
más hordalék elemek ls csak
zavart okoznak. A pártra, a
párt tisztaságára és egységére ugy kell vigyáznunk,
mint szemünk fényére. A
pártnak erősnek, megingathatatlannak kell lennie, különben képtelen megoldani
az előtte áíló nagy feladatokat.
Az, liogy ma az országban mindenki mindent a
mi pártunktól vár, nagy
tisztesség, de nagy felelősség Is.
Szakasits elvtárs ezután
lesztésében, fel kell készülniük
az élesedd osztályharcban egymást kővető njaijb és ujabb
harci szakaszok sikeres megvívására.. Fejlődniük, tqnulnlok
keit, mert ahhoz, hogy gyermekeiket az nj, szocfnlteta társadalom ha'znos tagjainak neveljék, magliknak Is tudniok
kell. Szükséges, hogy ismerjék
a világpolitikai helyzetet, hógv
a maglik szorosabb környezeten
belül harcol hassanak a yémhirelf eljen. a háborús uszítók
leleplezéséért és igy közvetlenül
hozzájáruljanak a tekéért folytatott küzdelemhez.
Nagy feladatok várnak még

ülésén

azokról a feladatokról beszélt, amelveket az elméieii
képzés ler£n az üzemekben,
a falvakban, a hadseregbe?
és egyebütt el kell végezni,
maid a Függetlenségi Front
lényegét méltatta. A p á r t n
ez is súlyos feladatot hárít,
mert itt is nagyon kell arra
ügyelni, hogy a párt halárai a Függetlenségi Fronton
belül el né mosódjanak. Beszéde végén ismét hangsúlyozta, hogv
a pártnak bőségesen követnie ke'l a Szovjetunió
példáiét és
iitinula'ásúf,
inert igaza van Rákod Mátyásnak. hogy nincs külön nvagvar ut,
amint
nincs kfitön jugoszláv ut
sem. csat ogv ut van: a
Szovjetunió vérrel szentelt és dicsőséges utja, »
niarxIznuTS-'enjidzRim

út-

ja. A mi pártunk a győzelem iitjót választotta 6«
erről nem tér le.
Gerő elvtárs b e s z é l
Utána Gerö F m ö elvtárs
szólalt felRákos! elvtármák a takarékosságra való
figyelmeztetése' — mondotta —
annál is inkább indokolt,
mert az életszínvonal emelkedése Sokkal gyorsabb ütemű. mint ezt a hároméves
tervünk
előirányozta
éf
mert az államigazgatás kiadásai is túlságosan felduzzadlak. A magunk elé tűzött
célok nagysága kitűnik ai>ból a tényből, liogy
1949-ben az állam pénzügyi szükséglete mintegy
5 milliárd forinttá! bn'adja mog a folyó évit.
Ennek a hatalmas ősszegnek több mint
háromnegyedrészét közvetlenül az állami költségvetéssel kell fedeznünk. Az ötéves terv beruházásai
előreláthatólag
meghaladják majd a 23 milliárd forintot. Mindez felveti a kérdést, honnan teremtjük elő a kiadásaink fedezésére szükséges eszközöket. Az állami kiadások fedezésére 1949-ban szükséget
mintegy 5 milliárd forintnyi
löbblet egyrészét kétségtelenül biztosítani tudjuk ax
a nőkre azért, is, mert bár tartalmas fejlődést tettek meg,
éppen szombaton szögezte te
Rákost elvtárs, hogv demoknn
likns fejlődésünk ínég mindig
elmarad az 011810008 fejlődte
mögött. Nem elég tehát ürme*
pelni as eddigi eredmények©!
hanem sürgőben hozzá kell tátal
a mulasztások pótlásához is. A
magvar asszonyoknak elsőreud®
UOtetesaége desz. hogy utolérni
igyekezzenek ez általános demokrattUns fejlődést és jogaikkal
élve vállalják azt a szeremt,
amely számuknak és n de - o
kráeíában elfoglalt jeleitós-V"'1"
nek mecfelei.
Kii,a.-ili
,-te
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állam rendes jövedelmeiből.
Azonban a leghatározottabban meg kell állapítanunk,
hogy olyan óriási tóhblet-

fcíeg

bevélel biztosítására, amelySérülések
ről szó van, a rendes állaHétfőn délben Molnár József
mi bevételi források nem algyói
hidmunkás jobbcombján
elegendőek.
zuzodásokat szenvedett. A sérü-

viasijáfnunk

Ezérl meg kell
vizsgálnunk a rendelkezésre álló
komoly tartalékainkat.amelyekel eddig nem, vagy
csak kisebb mértékben használtunk fel.
Ilyen tartaléknak tekinthető az Ipar, amelynek termelési Összértékét
a Jövő évre '21 milliárd
forintban irányoztuk elő.
Ha a termelési önköltségét
a jövő évben csak 5—6 százalékkal csökkentjük, ezzel
legalább egymilliárd) forint
belső tartalékot
mozgósítunk 5—G százalékos önköltség csökkentés
pedig
egyá'la'án néni boszorkányság. nem is a legmagasabb,
banem a legkisebb terv az
önköltség csökkentésére. Az
mari lermelés úgynevezett
nx költségeinél is megtakarítható 500—G00 millió forint.

f a r a ' ó k a sika?

Igen nagy összeget takaríthatunk meg

Sz iSIP Központi Vezetőségének

lést pallódeezka idézte elö. Állapota nem súlyos. A sebészeti
Az
kliuikára szállították, majd hásége
zikezelésre utalták.

Kolenyi Júlia, Szende Béláa tü/eíö, viiiamosrnergia
idra 10. szám alatti lakos a
és a z a n y a g f e l h a s z n á l á - síkos járdán megcsúszott és
sánál is,
jobb bokája eltörött A közkórami 6—7 százalékos megta- h á z i t szállították.
karításnál kb. 800 millió foNacsai István a Dohánygyár
rint felszabadulást jelent. Az vasárnapi mérkőzésén ugrócsontanyagköltségeknél szerény 4 ját törte.

százalékos anyagkihasználási csökkenés esetén kereken
320 millió forintot takaríthatunk meg Hasonló tartalék
mutatkozik a mezőgazdaságban is.
Mezőgazdaságunk termelési értéke 1947-ben 7.9 milliárd forint volt, ami után a
mezőgazdaság 370 millió forint adót fizctclt. 1948-ban a
mezőgazdaság termelési értéke 11.2 milliárdra emclkedclt befizetett közvetlen
adója pedig 474 millió volt,
vagyis százalékban
kevesebb. mint volt 1917-ben
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MDP Központi Vezetőnovember 27-én Szakasits Árpád:
clnöklcsével
ülést tartott. >A
politikai
helyzetről és a párt feladatairól* Rákosi Mátyás főtitkár elvtárs tartott beszámolót. A beszámolót vita követte, amelyben 25 elvjárs
szóialt fel. A Központi Ve-

zelőség Rákosi Mátyás elvtárs be-zámo'.ójál egyhangú
helyesléssel vette tudomásul
és kimondotta, hogy az altban tudomásra juió politikai irányvonalat a párt
Biunkaatanjának
tekinti.
Szervezeti kérdésekről Sznkasíts Arnád elvtárs larfolt
beszámo'ót. Javaslalára a
Központi Vezetőség Gcrő
Ernő elvtársat egyhangú határozattal az eddigi főtitkárhelyettesek funkciójának a
helybenhagyó óval főtttkárhelvelfcssé. Kovács István
elvtársat a Köznnnli Vezedemokrácia
továbbépítésében. tőség titkárává, Rajk Lász'ó
A pedagógusküldöltség a le- és Nógrádi Sándor elvtársavél átnyújtása után eltávozott a 'kat a Szervező Bizottság
püspöki p a l o t á b ó l
• tagjaivá választotta.

Szegedi fcafeüStos pedagftgusofi

Kamvas püspöknél

Száztagú pedagógusküldöttség,
tanítók, tanítónők, tanárok, tanárnők vonul türk hétfőn délután
a püspöki palota elé, hogy Szeged 1400 pedagógusa nevében
tiltakozzanak Mindszenty reakciós aknamunkája ellen. A küldöttség néhány "tagja személyesen is felment Hamvas püspökhöz. hogy átnyújtsák levelüket,
amelyet hozzá intéztek továbbítás céljából.
Ebben.megelégedésüknek adMdqadézíaiiuk a zsíros psrassfol
nak kifejezést Hamvas püspök J ó v á t e s s z i i k a m ű i t b ű n e i t — Ö r e g e k ó s D a t a ' o k
megnyilatkozásáért,
az iskolában
Ezek a számok mutatják, szállításában, főként a gépe- szombati
hogy mezőgazdaságunkban sítés utján. Ezzel szemben amelynek következtében nem ólNéhány he'e, október 10-én, bánét őrző keresztre. A Kis*
fel Mindszenty körleveaz Állani ínég nem merítette felhozhatná va'aki, hogy az restik
lét _ a szegedi
templomokban, a felszabadulás negyedik évfor- Jánosok, Nagy Istvánok és Kokézierővel
végzett majd a többi között igy irnak: dulóján gyulladt ki először a
ki az adózási lehetőségeket. eddig
vács Pélernék megtanulják a z
A mezőgazdaságot tehát a munkák gépesítése munka— Kérjük Püspök Urat, hoz- villanyfény Algyő utcáin és há- írni-olvasni nem tudók iskolánélküliségre
vezet.
Ez
az
érv
tövőlieu adózás srcmpont'ásötétség jában a belüvetést, amelylő! a z
za tudomására Mindszenty ér- zaiban. A mullban
ból jelentékenyebb mérték- azonban nem helytálló.
1
sekprimás urnák, hogy potili- uralkodott a faluban, nemcsak ^őrgróf uré'c* és talpnyalólk
ben kell igénybevenni. Ha
villanyvilágitásról annyira »óv(ák« őket.
Az ötéves tervünk folya- káiának a nvigyar dolgozó nép- azért, mert
az eddigi 4 százalékos adómán uj ipari munkások pel. a magyar népi demokráci- még csak álmodni sem mertek
zást mindössze 7—8 százaDe aemcsa'i
áh innu'és csald a petroI vagy a mécses
százezreire
lesz szüksé- ával, a demokratikus államha- égett, feltéve ha tellett az ilyen nalt.
lékkal terheljük meg. ez a
Az algyői dolgozók áltatalommal szemben
tanúsított
jövő évi várható termelési
günk.
lános iskolájában ott tanulnak,
merev álláspontja százezrek lel- fényűzésre, de Algyő
értéknövekedés melleit 7— A munkanélküliség
teljes ki meghasonlását jelenti s véakik a betűvetésig ugyan eljun Pallavielni
aradalom tottak, de tovább nem, mert
800 millió forint többletbe- megszüntetésének legfontogülis elkerülhetetlenül
odavezet,
vételt ad az államnak. Az sabb eszköze beruházásaink
földjein terült el és a föld ura félni keltett a felvilágosult, az
természetes, hogy a terhek növcléso és nem utolsósor- hogy a hivő tömegek el jognak nem tiirtc, hogy a másik fajta oko> parasztoktól.
szakadni saját egyházi. vezetőelosztásánál
világosság, a tudás betörjön a
tón építőiparunk gépesítéUrat,
•Elég, h a a nevűket tudjuk
étcs lia'ávvonalal kell húz- se Az építkezések önkölt- iktől. Kérjük Püspök
faluba.
Mindszenty
ni n dolgozó parasztság ségéi egv év alatt feltétlenül magyarázza meg
A demokrácia azonban most leirní, ha többet tudnak, még a
és n zsíros parasztok kö- C: ókkenle ü lein 120—25 szá- érsekprimás urnák, hogy távo- ezt a bűnt is jóváfeszi Estén- nyakunkra nőnének*, — monzása az egyetemes egyház érzölt.
zalékkal. Igy ezen a téren dekélen történő cselekedet (esi, ként az iskola padjaiban 21 dogatta Pallavieini iskolalátodolgozó paraszt: 20 éves le- gatásai során a, tanítóknak.
is mozgósíthatunk 150—200 a püspöki kar tagjait
pedig
KG
ttnhsémef
?«sziink
millió forint belső tartalé- győzze meg arról, hogy az egy- gény, 50 éves ujgazda és 47
D o m b i Ferenc,
Pálinkó
B aazöaq kateshedfik
éves szegény
parasztasszony
kot.
ház jövőbeni békés fejlődése és
Éva
és társaik
pet! g
éi kiskereskedők
görnyed a fehér füzetlapok föa
katolikus
hivek
lelki
nyugalazért
járnak
most
iskolába,
neT
e
l
j
e
s
e
r
ő
v
e
i
közölt
lé, nézi a fekete táldán csilloom érdekében is kötelességük
hogy PaUaviciniék, Mindszenty
a pazarlás ellen
gó
fehér
belüket,
amelyeket
Harmadik nagy
tartaléaz egyház és a magyar népi
sokszor siratott
pusztpajtásai
inost m á r olvasni is tudnak.
Vannak azonban
olyan demokrácia állal
kunk az áruforgalomban,
biztosított
még egyszer az ő fejükre nőjmég pedig a bel- és külke- belső tartalékaink is, ame- utolsó (ehetőségeket megragad„A paraszt
ir" — sugá- jenek s még egyszer visszatareskedelem
lehelőségében lyeket igen nehéz összegsze- ni s megegyezni az államhala" rozzák
feléjük
a gömbölyű szítsák őket a mélybe, ahonnan
mutatkozik. Állami kereske- rűen lemérni, dö amelyek lommal. Csak ez a megegyezés belük| s ők csillogó szemmel ol- csak nagy fáradozások, áldozamillió biztosíthatja a népi demokrati- vassák. Néhány hete még gör- tok árán tudja okot a népi dedelmünket rászorítjuk a gaz- együttvéve sok-sok
adhatnak. kus erők messzemenő támoga- csös kereszt jelezte a nevüket a mokrácia felemelni.
daságosabb működésre, a megtakarítást
rezsiköltségek leszállítására Ilyenek a feleslegesen,
tását a katolikus egyház irá- kérdőivek, gyermekük
iskolai
Pataki
Gábor
Demjén
lé i*ü é; szám' a menő pa- nyában s a katolikus tömegek bizonyítványa alatt. Most ninés az állami nyereségrészea
két
ette
zarlás jellegű kiadások, az osztallan részvételél a magyar csen szükség többé erre a m u l l András,
sedés jelentékeny növeléséindokolatlan költekezés,
szarvához láncolt tehetség és
re. Márrészt
ami nálunk a forint állantíz társuk még magasabb célokmég fokozottabb mérték- dósítása ulán meglehetősen
felé törnek. Az algyői parasztben meg kell követelni a elharapózott Itt az ideje,
gimnáziumban gyűjtik a tudást
Elutaztok
a
s
z
a
ú
d
i
feíftüTOfek
ma 'ánbe e kedelemlöl azt, hogy véget vessünk a közahhoz, hogy valóban azok lehogy olcsóbban dolgozzék pénzen folytatott dinom-dá- aHemzetkszi Demokratikus Hcí szövetség gyenek a nép vezetői, akik arés szerényebb haszouna! nomnak, ünnepségek féktera hivatottak, a dolgozók,
a
eiégciljéh meg.
len sorozatának s
dolgozó parasztok,
öntudatos
világkongresszusának m e p y i i é f á r a
itt az Ideje az egész voipari munkások és h a l a d ó érTermészetesen itt is küDecember 1—6-ig ülésezik Bu- elvtárs, népjóléti tanácsnok, me telmiségek fiai, ne a grófok,
naton a legszigorúbb talönbséget kell tenni a hakarékosságok bevezetésé- dajiesten a Nemzetközi Demo- "gyei oktatásfelclős. A szegedi nagyhír lo kosok,
félkegyel irtü
talmas hasznot
bezsebelő
nek. hogv az igy elért kratikus Nőszövetség második küldöttek az 5ö ország küldöttei igazgaíók szellemi korcsai.
azdag kereskedők és a főszámára 55 pár diszes szegedi
világkongresszusa.
A
kongresszumegtaknritások segítségéént csak
munkabérüket
son Csongrádmegye
dolgozó papucsot és ugyanannyi csomag
A tanulás egész Algyőn álve! is fedezhessük annak asszonyait
megkereső
kiskereskedők
Biber ilonn elvtárs- szegedi paprikát visznek ajána/.
5
milliárd
forintnak
az
talános tünet. Rájöttek
arra,
nő, megyéi szakszervezeti nőkőzött.
egvrészéf. amelyre a lövő titkár képviseli
hogy
a
célok
igazi
megismerétanácskozási
Igen jelentékeny lehetőség
évben többletként szüksé- joggal. R a j t a kivül a kongresz- — A vasárnapi Ferencváros— séhez, az őntudaíra ébredéshez
rejlik a magas- és mélyépttgünk lesz.
szu3 minden tanácskozási nap- VaAtV mérkőzésen történt tünkezések önköltségeinek lejára még négy-négy szegedi kül- tetésekkel kapcsolatban az MT.Sz tudásra van szükség és a tudás
dött utazik fel, akik mint hall- elnöksége a Ferencváros játéka legnagyobb
fegyver
gatók vesznek részt a megbeszé- jogát négy hétre fölfüggesztetléseken. Az ünnepélyes megnyi- te. A Ferencváros az Újpest, az elnyomók, a háborús uszítóra már hétfőn Budapestre uta- az MTK, a Csepel és a Gold- t ó b a sötét muttat visszakívánó
zott a szegedi MNDSz" részéről beiger ellen nem á l l h a t ki. Anagytőkések, nagybirtokosok 6a
alkatrészt Kautos műszerésznél IO°/o engedményt Kozocsa Istvánná elvtárs, me- mérkőzések pontjait az ellenfe- fizetett ügynökei ellen.
kap.
Nagy Jenő volt Csckonicsutca 5.
Javításokért garancia. gyei titkár és Iluvalecz Istvánnólek javára irják.
A demokrácia adta villanyf H a A n i j n i B & y l k e r é k p á r o k , v a r r ó g é p e * . fény melleit
I s f d l l li] l i ^ í D l f C s s ^ l m q l o r k s r é k p f t r o k
B e o o n u f f Algyőre
a tuDorogi
kedvező részletre beszerezhetők
dás fénye s ezt bizonyítják a
Taiat
a kérges kezekben kü. uc-korho
Pécsi
j á r ó ABC-és könyvek, történetem könyvek, valamint a MarxLenin és Sztálin tani'ásait tara
Ftilöjp
F i a l R f , Szeged, Szé- talmazó fiizetkék és vaskót kötelek.
csenvi-tér 15i Telefon 2-67.
Te eJon: 3-65
í?o í / o q a s f . z o n y s i i c i A t u t Í7.
.
'p. s.)
Csak viszont eladóknak!
Tekinlse meg raVlurunkn

A demokrácia a villanyvilágítás mellett
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a járásbíróság végez
A végzés

pedig:
526Ő lorinl
megfizetésére
pökséget,
mert be akarta
csapni
elbocsátott
bizalmit

Beszámoltunk
annakidején
Sopsich kanonoknak, a szegedi
püspöki
palota
kén yu iának
ígyik felháborító' intézkedéséről. A püspöki palotában liosz. szu ideig nem akarták figyelembe venni, hogy megváltozott
körülöttünk a világ és a dolgozóknak saját szervezeteik védik
meg érdeküket. A szakszervezet
azonban véget vetett önkényeskedésüknek és egy szép napon
összeültek a püspöki pnlotálian
Yi dolgozók, liogy bizalmit válasszanak. A bizalmi Gelsinger
László étel felhőidé lelt.
Aa u i bizalmi,
mondanunk
Bem kell, szálka lett Sopsich
Urék szemébea.
Nem tudták elviselni, hogy
ezentúl nekik is kötelességeik

kötelezték
a
püs
a
törvényeilenesen

vannak a munkásokkal szem- a püspöki palotában hallani sem
ben éa mindenkinek meg kell Bílwrtíiki
Igy került az ügy hétfőn !
ndnl az öt megillető bért.
A dolgozók bizalmi,ja semmikép- szegedi járásbíróság elé. Sop
jellemzően
pea sem bírhatta Sopsich urek sickék ügyét igen
bizalmát és egyszeresük beszün- Németi Gyula, az ismert fasisz
tették fizetésének folyósítását. ta ügyvéd képviselte, akit
fölfüggesztettek ügyvédi gyaNem elégedtek meg
azonban
korlatától.
.ennyivel sem, hanem egyik este
Minden reakciós mesterkedés
megjelentek a püspöki palotáellenére azontwm a népi demo
ban levő kis lakásában es
valósággal kidobták az utcára. krácia törvényét nem lehet ki
Azonnal Csomagolnia
kellett játszani és igy Gelsinger László
ós nem törődtek vele, hogy bizalmi részere ki kell fizetni
a sötét estében hol talál szál- a kéteszlendei felmondási időt.
A járásbíróság az illetmények
lást a munkálok bizalmija.
(fs a felmondási Idő fejében
Gelsiuger László mégsem hagy5268 forint megfizetésére köta magát, bepörölie Sopsichételezte a püspöki palotát, ahol
ka't annál is inkább, mert a
legalább megtawnlják, hogy az
törvény értelmében a bizalmiakönképyeskedések ideje messze
nak ketesztendei felmondási idő
lejárt.
jár. Erről a törvényről viszont

A kulák az mindig csak kulák
Houyan

nsssráiía

ki

msaklsatt

^vitéa"

Tőik

K.

Lajos

kistolBkiaayai

kocsmáros?

Kisteleken fe másutt is nem egyszer hallja az einher szegény, egyszerű parasztok szájából, hogy ez, vagy
az a kulák, és általában a kulák neui is olyan rossz ember. Talán Tóth Sándor 17 éves szegény paraszt legény
édesanyja ls védelmébe veszi néha a kiüákokat, mer hiszen fia is egy kuláknál, í ó l h K. Laios kistclcktanyai
icocsmárosnál dolgozik.
A sc!; kulák-sajnáló kisparaszt fe Tóth
Sándor
édesanyja is alaposan megváltozlalta volna véleményét,
lia oll lelt volna a napokban » kisteleki FÉKOSz irodában lejálszódott jelenetnél.
A FÉKOSz irodáját
rongyos ruhája, kérgeskezü.
parasztokkal telt emberek,
Tóth K. Lajos
gazdasági
munkásai, azaz, ahogy ő
nevezi őket, cselédei töltötték meg..Olt volt a 17 éves
Tóth Sándor, a 18 éves Túri
Ferenc, a 21 éves Mucsi
Sándor, azután Kővágó Istvánná sz. Balogh Mária és
32 kiuzsorázotl, kihasznált
szüretelő.
Sorra adták elő panaszaiLat és azokból
kiderült,
hogy milyen felháborító módon hasznáila ki munkásait
» vitéz* Tóth K. Lajos volt
csendőrtiszthelyettes,
akinek jól menő kocsmája, pálinkafőzője és amellett még
38 hold szántója és 10 hold
szőlője is van.
Tóth Sándor
elpanaszolta, hogy ez év ánrilisától dolgozik a ládáknál.^ Munkaideje látástól vakulásig lart, nem veszik emberszámba. amikor egyszer
a FÉKOSz-t emlegette, kirúgással fenyegették.
— Ila egyszer leszedi a
szecskavágó a
karomat,
vagy fej berúg a lő, még kór-

Szeged* Mami

sem kellett OTI, meg kórház.

Geológiai kifejezésekkel
a MAORT
szaboiálói

burkolják
bűntetteiket

A s impsrlaffsták kémei a népi demokráofa
alattomos ollonséjel vo'íak
A budapesti néphirósági tárgyaláson szombaton Ab«l Bódog, a MAORT beszerzési osztályának vezetője beismerte, tudott arról, hogy az amerikaiak
politikai okok miatt nem akarj á k fejleszteni a MAORT-tcIepek termelését. Rucdemann és
Bavnantine utasítására
másfél
(vig fiókjában tartotta egy fontos kulfnrógép
megrendelését.
Azt az utasítást kapta ugyanis,
hogy a termelést
előmozdító
megrendeléseket »feklelni kell«.
Beismerte Abel azt is, liogy az
amerikaiak olyan üzemet tartottak fenn, amely nem szolgálta a termelés érdekeit.
A népbirőság
különtanácsa
hétfőn folytatta a tárgyalási
Elsőnek Barnabás Kálmánt, a
MAORT geológiai osztályának
volt vezetőjét liallgallák ki, aki
kijelentelle, hogy Rucdemann
és Bannantine többször hangoztatta előtte, hogy az
olaj
ára alacsony, külföldi
szempontból lehűl nem előnyős vállalkozás a MAORT, a részvényeseknek
nincs belőle hasznuk- Az ujabb kut megnyitására

Kukacos

vonatkozó javaslatai! elulasitottáJr. Barnabás az
elkövetett
szalwMázs cselekményeket geológiai
kifejezésekkel
aktrfq
burkolni, az elnök
kérdéséi-e
kénytelen volt azonban beismerni, hogy a MAORT a legmesszebbmenőén szabotálta a
népi demokrácia érdekeit.
A tanácselnök az egyes fúrásokra vonatkozóan adott
fel
kérdéseket Barnabásnak. Barnabás hangoztatta
vallomásában, hogv a termetes csökkentésére irányuló utasilásokal at
amerikai,ik
műszaki
okokleat
lámuszto.'lák olá, majd a népügyész lett fel kérdéseket.
A szembesítés során dr. Tapp
Simon szemébe mondotta Barnabásnak, hogy az a i u c ikaiak
utasítására elrendelt
fúrások
közül keltőnél Barnabás ve-ctte a
műszaki
munkálalokatA szakértők kérdései után
a
tanácselnök az ügv főtárgynlásának folytatását kedd
délelőttre tűzte ki, amikor Binder
Béla negyedrendű
vádlottat
hallgatják ki.
'
/

és penészes

töpöríöból

A 12 szüretelő,
zsírt Tóth „Bandi"
Géza
akik három napig szedték préselt
a kulák szőlőjét, színién az
hentes a
dolgozóknak
OTI-t és elmaradt bérüket kisteleki
követelték.
Kistelek népe követei! a lelkiismeretlen hentes
internálását
— Annyit
dolgoztatott,
hogy majd bele gebedtünk
Kisteleken még el sem ült ból rosszul is leli és még szír
— panaszolták szitkozódva
kistestvért
amelyet rencse. hogy hét
— s mégis csak 10 forintot az a felháborodás,
nem fogyasztott a romlott áráTóth
>
Bandi*
Géza
henleuncsadott egy napra, de azt is
ler okozott állandó husfekelé- ból. Kisteleken a visszaélés le.
csak neliczen.

házba sem mehetek — panaszolta —í, mert az OTI-ba
A >vi(éz< kulák
sem jelenteitek be. Bért is
felháborító
munkásnyuzásáugy fizetnek, aliogy akaríxál
a
FÉKOSz
irodájában
nak.
azonnal jegyzőkönyvet vetTurf Ferenc
tek fel. Kiszámították, hogv
mennyi
fizetéssel tartozik
hasonló panaszokaf
adott
elő, őt is éhbérért, havi száz T ő t h l y munkásainak és kiforintért dolgoztatta a »vi- derült, hogy azok rendes, bétéz* kulák s ha az OTI-t rüknek eddig felét sem kapvagy a megállapított kollek- ták meg. Tóth Sándornak
tív fizetést emlegette, gyil- 181G forint 40 fillér. Túri
kos, vasvUlnszemekkcl mér- Ferencnek 1101 forint. Kővágó Islvánnénak 5G5 folék végig.
rint a követelése és többszáz forint jár Mucsi SánKővágó Ferenené,
dornak is.
sz. Balogh. Mária sírva adta
*
elő, hogy az a havi 80 foA panasz
rint. amit hajnaltól késő eslig tarló munkájáért kap. nem maradt eredménytelemég arra sem elég, hogy a nül. A FÉKOSz a »vitéz*
nehéz munkában leszakadt kulák ellen a legerélyesebb
eljárást indította és kötelezruháját pótolni tudja.
ték arra. hogy az elmaradt
béreket két héten belül fiMucsi Sándor
zesse ki. De ezzel még ninelmondta, hogy ő is sok- csen befejezve az ügy. Tóth
szor kövelelte, hogy leg- K. Lajos ellen megtették a
alább az OTI-ba jelentsék feljelentést az illetékes szerbe. de Tóth K. Lajos ki- veknél, mert a hasonló munnevelte ilyenkor. Biz'onvára kásnyuzások nem
maradazokra nz időkre gondolt, hatnak büntetlenül.
amikor még csendőrtiszthelyelles korában
félholtra
A kisteleki dolgozó paverte a szegény dolgozó pa- rasztok, Tóth Sándor édesrasztokat s utána azoknak anyja és a többiek pedig
tudják, hogy a kulák az
mindig kulák és nem kell
azt sosem sajnálni.

seivel, amikor szombaton több leplezése után azonnal dobszó•dolgozó a feketéző hentes ujabb val hirdették ki, hogy aki e
bűncselekményére hívta fel a zsírból vásárolt; ne egven belőrendőrség és a közellátás veze- le és azt szolgáltassa b e a rendtőinek a figyelmét.
őrségen.
Kis'ekek lakossága
vafíírnap
A panaszkodók,
akiknek
erélye.
legnagyobb része asszony volt, délulán. a hír hallalidra
kővelefle,
hogy
Tótk
fekete, undorilőan büdös zsírt sen
hozott magával a rgndőtségre »BandU Gézát a falu legyőzik*
és elmondotta, hogy azt
18 gabb henteséi, alj vagyonát feforintos áron Tóth B.
Déza kelézéssci és hasonló visszaéléüzletében vásárolták. A hcnles sekkel, valamint az elmúlt évlakásán azonnal
házkutatást ben még 100 holdas bérletével
*
tartoltak é.s olt nagvobbmenv- szerezte, azonnal internálja
nyiséyü még az állatok számá- rendőrség, mert Tóth nemcsati
ra is élvezhetetlen zsirt talál- az ország gazdasági helyzetét,
tak.
hanem, a dolgozók egészségét b
A nyomozás során megállapí- .veszélyezteti.

tották, hogy Tóth a zsírt penészés és már kukacosodó töpörtőből préseltetto a
kisteleki
olajütőben. Az olajütő munkásai előadták, hogy a íöpörlőnek
még köze!éhe sem Indiák menni, <nert az olyan büdös vett,
A préselést el sem akarták vállal ui, de Tóth azzat kérlelte
őket, hogy /igy a romlott áru
teljesen kárba veszne, do h a
kipréselik, akkor legalább szappant tud be'őle főzni.
Az élvezhetetlen zsírból azonban nem lett szappan, jpert a
lelketlen hentes azt a dolgozóknak adta e l Tóth egyik vevője,
Csiszár Mária, aki evett a zsír-

Nemzeti Színház

m ű s o r a
sahkbajnoh
Novetnl)or 30-án. este 7 órakor: A windsOri víg nők. »A» b. 6. ti éves
December 1-én, szerdán:
Tükör. »T« bérlet 5. .előadása.
A Munkástarialék
SportDecember 2-án este 7 órakor: János vi'óz. Béllelszünet. Renegyesület Qrszágí>s_ sakkba},
des helyárakkal.
nokságál Bplsz Szpassrktf 11
December 3-án este 7 órakor: Aida.
bérlet 5. előadás.—
éves
leningrádi
isko'ásfia
Rendes helyárak.
nyerte meg. A fiaial sakkbajDecember 4-én este 7 órakor: Éva.' Bérletszünet Rendes helynok nagy tudásáról
tanúsárak.
kodik az a fény. hogy a dön.
December 5-éu d. U. 3 órakor: Tükör. »M« bérlet 1. Mérsékeli
lő során egyetlen vereséget
sem szenvedeti, s&l még dönb elvárak.
December 5-én esle 7 órakor-. Carmen. Bérletszünet. Rendes
tetlenje sem volt. A kis Borisz efsőoSzlályu verseny jáhelyárak.
December 6-án este 7 órakor: János vitéz. Bérleszünet,
tékos tett.

Csak dolgozó parasztok
iq5nyeüi3ínsk háziipari
íaaal it
A: egyes fötdmüvesszöuetkezet állal összeírt igényléseket «
helyi MNDSz csoport vélemS.
nyesl s a
foldmüvesszövelkezel
juttatja el at Állami
Háziipari
Rt-hez. Fonalat csak azok igényelhetnek, akik
családtagjaikkal maguk művelik
földjüket,
vagy túlnyomórészt
mezőgat.
dasági bérmunkai>állalásból élnek, tehát dolgozó
parasztok.

N e m dŐ2,»öl, l-m

TOMBACZ

a

T A V E R t M - b n n

szórakozik!
Választékos konyha,
termelőt borok,
szolid árak
Espresso feketekávé. Hangulatos zene
•

Szeged

Városi

Gőzfürdő

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

ihsrüiái-Iiirtíák nSk és lérSia'i részára rataáannat!.

£>ELM AG Y A RORSZAQ

HIREK

Kedd, 1948 november 39.

sxaks?ervesetek
n o v a m h e r hó 2 8 - é n férte**
Ö S S Z V C 2 « i Ö S 6 g Í értekezletének

Cé&n^rád-.Ttefiyoi
'KJUSGUKOl

Hal 1833 X33 Ia35ffllé3?

H I D E G IDŐ
_
Csendes, száraz, hideg idő, reggel helyenként-köd.
A TISZA APAD
A Tisza igen alacsony vízállással végig apad. Vizének hőmérséklete Szegednél2 fok. Mai vízállások: Csongrád 158 (15), Szeged (31 (15).

November 30, kedd: MAV
forgalom délután 6 Kókai Jáuos, Poló cipőgyár délután fé»
5 I-'ényszárosi Károlyné, Városi
gőzfüniő délután fél 7
Tóth
Lajos, Nemzeti Színház délután
negyed 5 dr. Bakos Géza.

— A MAGYAR TANC SZÖ- Meddig l e h e t a I a k i m b e
NAPIREND:
VETSÉG nngyszegedi és cson- b e s z á r a i t a e l a z b v e g e z e s f
Kedd, november 80.
Nemzeti Színház este 7 óra- grádmegyei titkársága felhívja k ö l t s é g e k e t ?
kor: A windsori vitr nők. »A«- a Szereden és a megye lerüteAz üvegezéssel kapcsotéu működd összes tánccsoporbérlct fi. Rendes hclvárak.
latban sok panasz liangBelvárosi Mozi fél 4. fél 6,tokat, iskolai és üzemi csoporzoll el a helyreállító bérfél 8 : Az örvény Bodrában.
tokat is, hogy nyilvántartásba
lők részéről a bonyolult
Széchenyi Filmszínház fél 4,vétel céliából dercmlrer 4-ig jeeljárás miatt
amig a
fél fi, fél 8: Falu rosszalentsék be működésűket a tithelyreállítási költségeket
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: kárságon. Jelentkezési i.lő déla lakbér terhére érvényeTilos utakon.
után 2 és 3 óra kőzött Vörőssíthették. A panaszok or
Muzcnm nyitva:
hétköznap
marty-utca 5. szám alatt.
A
voslása érdekében
az
9-tól 14 éráié, va ár- és ünnep,
fenti idő alatt nem jelentkező
épi lés ügyi
minisztérium
nap 9-től 13 óráig.
rendelettervezetet terjeszEgyetemi Könyvtár
reggel csoportokat a Tánc Szövetség
fi órától este 7 óráig van nem veszi figvelcinlre és műteti a minisztertanácshoz.
ködésükre n e m ad ki engenyitva hétköznapokon,
Az ujabb intézkedés ledélyt.
szolgálatos g.t o r r s j e r t á r a t :
egyszerűsíti és meggyor— őriért engedélyek kíndőGerle—Takács: Klaiuál-tér 3;
sítja a kőltségérvényesitéBa. Azok a gazdák, akik beJust Frigves: Petőfi Sándor
si eljárási: ugyanis a bérwsilgá'tatárt kötelezettségüket
sugárút 41+; Tőrök Márton
lőnek
csupán ajánlott leteljed
tették,
még
deoember
Csongrádi -sngá ru t ;
Selmecz i
vélben kell értesítenie a
folyamán megkapják őrlési enBéla: Somogvitclcp I X . u. 489.
gedélyüket az év második fetulajdonost, hogy üvegelére ís.
zési munkát Szándékozik
- A NAGYSZÉKSóSl
MDP
— Ma, kedden este fél nyolc
végezni, a költségvetési
ói EPOSz fiataljaival egy üli órakor alakítja meg az fillam
pedig nem kell mellékelrohamnutn! ával kutat furt a rendőrség szegedi kapitánysága
nie. mert az üvegezési
kisszéksósi iskolánál. A kutat a Magyar-Szovjet
Művelődési
a kiss-Jkxód dolgozó parasz- Társaság alcsoportját, műsoros
munkák költségét rendetok már régóta
nélkülözték. est keretében. Utána éjfél után
let határozza meg. Ila azután a tulajdonos az aján— A lengyel mnnkő-pőrtnnk 2-ig tánc.
lott levélre nem válaszol,
- MEZSGAI JÁNOS
és
és a lengyel szocialista, pártvagy a munkát nyolc naDém József szcn'esi pincérek
nak december 9 re kitűzött-egyopon belül nem kezdi meg,
cülési kongresszusát technikai
jugosziámába akarlak dlszök?
és- szervezeti okokból deoember
— a bérlő a felhívást könt. Útravalóul
Forrsákulon
15 re halasztották.
vető tizedik napon megnői és férfi ruháJnl
loptak.
— Csütörtökön délután 4
kezdheti az üvegezést. Ha
Hat-hat havi fogházra ítélte
őrekor alakul meg n kerületi
a munkák költsége nem
őket a birósőg.
psranccnoksőg öpftletőbcn n
haladja
meg a 300 forin—
Leszarta
vetélytársát.
SzeMagyar-Szovjet
Mftvclőd'el
tot az érvényesítési eljáTrtr"n'"ág honvéd alcsoportja. keres István 19 éves solyospálosi földműves Porozsma-Átokrás során a bérlőnek semAz ntahnlő
ülésen
Dániel
Ilázéra ment látogatóim., ahol
miféle illetéket nem kell
Györcy őrnagy tart előndő-t.
a mulatságon
összetalálkozott
fizetnie.
— Bruiivwr Vendet nvngnlmn- Juhász Gáborral, aki ugyanan
zott tonitőt,
I/Cchner-t'r 13. nak a leánynak szeretett volna
Az üvegezési helyreállí"zám alatti lnkost izgnfős miatt udvarolni. Pzekeres kiment az
tás mielőbbi befejezése
a nénflgvé'jréc let nrtőztáttn.
udvarra, vetélytár a pedigutónaérdekében arról is intézmenve szó nélkül mellbeszurla.
kedik a rendelettervezet
Életveszélyes állapotban szállíJ ó
családapa/
hogy csnk az 1919 junins
tották a szegődi közkórházi o .

- AZ MSzMT
VASÁRNAP,
december 5-én a Magyar BáG o n d o s k o d i k családlárfi?
nyászok
SzalHidsznksze rvezeUnek országos nagygyűlése at— Nagy Antal 77 éves ruha
la'mihól
a Belvárosi
moziban
festő, Cserepessor 2. szám
bentu'a'fa a »Szerencse feli« <*«
alatti lakos városi eltartott
•vasárnap reggel fát ment szeml nagyszabású, szívhez szóló
degetni.
Jíétfőn a
reggeli
bányász filmetórákban a Mátyás-téri bokrok
— Mnntyőn Grtbor nyilán
között akadtak rá a járópárt-lolgőlato«t másfél évi börkelők holttestére. Minden vatönre ítélte H hirő-áp.
lószínűség szerint súlyos asztX A Szegedi Izr. Nőegylet
m á j a következtében arcrnbue heti összejövetelét november
kutt a puha talojba és meg80-án délután 5 órai kezdettel
fulladt.
tartja Margit-utca 20. o. I. em.
x Tüzifavá.*őrlók figyelem! A
Szeretettol
kérjük és várjuk
togtársnőink és minden érdek- megszűnt Nemzeti Hitelintézet
a Szcgedlődő asszonytostvérfink
minél tüzelőanyagüzletét
OsongrSdi Takarékpénztár folyF7ámoSatih megietenését.
tatja. Száraz jugoszláv bükk
tűzifa ismét kapható. Széchcnvi-tér 7. Telefon: 3-49.

EiísM falhoroli

termelői kimérése

o l c s ó n

x IvO-»őiie(nyilvánltá.s. Mindazok a rokonok, jóharátok, akik
felejthetetlen feleségem temetésin megjelentek, virág- és kosz m-iuutoin ánynik Vat
fájdalmamul, enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
Mészáros István gázgyári pénzW a zedő.

x Iparo-axszonvok figyelmébe!
November 30-án délután 6 órakor tártjuk az ipartestület emeleti üléstermében az iparosaszszonyok MNDSz
csoportjának
alakuló ülését. Kérjük asszonytársainkat, hogy minél nagyobb
x Cardignn puRoverkötés m*r- számban jelenjenek meg. Vent-'.k után. I'eichel, Margit a. 30. dégeket szívesen látunk. VezeÖT HÓN API
FOGHÁZBA tőség.
ítélték Szűcs Józsefet, a zálogházi
be'ö'öl.

30-ig elvégzett
munkák
költségét lehet beszámítani a lakbérbe. — azon
tul a bérlő a háztulajdonossal szemben nem érvényesítheti azokat.
A minisztertanács jóváhagyta a rendeletet

I94J

haSároxafi
— Teljes mértékben helyesel.
jük és elfogadjuk a 3 VII. szakszervezeti kongresszuson hozott
határozatokat, — m o n d j a a bar
tározat. — Legelső feladatunknak larlfuk, hogy döntő fondulatot hozzunk léire s munkánk középpontjába
a termelés és a munkaverseny ké,-dését álli'suk. Munkaverseny mozgalmunk fellendítése érdekében
az eddigi hibákat
kiküszöbölve
kifejlesszük
a brigádmozgalmai. Az Ipari
szervezkedésre
való ál/érés, mint olyan szervezeti formát tekintjük,
mely
legalkalmasabb
arra, hogy a
megváltozott körülmények között szakszervezeti mozgalmunk
fejlődését szolgálja.
Elkészítjük
az üzemi vezetőségek válaszlá.
sál, a választásokat
titkosan
tartjuk meg és teljes mértékben érvényesítjük a szakszervezet demokrácia
köve'élményeit.
Teljes mértékben érvényre juttatjuk az önkénles tagság elvét.
Nagy mértékben
kifejlesztjük
oktatásunkat, szak*evezeti agitátor gárdákat építünk ki, meg.

javítjuk
káderpolitikánkat,
tovább építjük a szakszervezeti
egységet, hathatós iámog fással
segítsük a n ő mozgat ma J,
a
SzIT mozgalmat, a kuitur és
sportmozgalmat. Az előtt-ink álló szociálpolitikai
feladatokra,
felkészülünk.
— Mi Csongrád
vármegye
szervezett dolgozói ugy táljuk
— m o n d j a a halá oz ili javaslat,
— elérkezett az ideje
annak,
hogy pon'o! legyünk az egyház
palástja mögött rejtőző reakciós uszi'űsra. Sürgős intézkedéseke! kérünk ilyen irányban. '
— A béke megőrzését nagy
horde ejü kérdésnek
tekin'jnk,
éppen ezérl örömmel
üdvözöljük a .\y//. Kongresszus hu'áro-a'á', hogy a népi demokrácia vivmáívjál a szociális épilö.
munk<r jellé eleinek metpédclmezésére az imperialista háborús uszi'ófikul és maotjarországi üggnő'elkke! szemben felsarához 'a 'j; a szocialista Szovfelnn'ó, a béke őre mellett, a
magyar szakszenezetek
1 mii.
lió 600 ezer
dolgozóját.

Sztnhie-

t/íahb

film-

\§úoé%*e

(*) A wind-nri víg nők cimü
Nicolai vigopera átütő
sikert
aratott a pénteki bemutatón.
Ma »A«-bénetben kerül szinre
— s erre az előadásra Makóról
különvonat hozza a közönséget.
Jegyek már csalt korlátolt számban kaphatók a pénztárnál.
(*) Csütörtökön, december 2án este közkivá untra a dános
vitéz kerül szinre — n j szereposztásban. A cirnsrercvet'Haidn'
Péter énekli,
Ilnskát Zent.ai
Anna,
( * ) U j s7-creplö nz Aidában.
Pénteken. 3-én S. P a p p . J u l i a
énekli az Aida címszerepét.
(*) Szerdán. 1 én este a Tükör, Déry Tibor színmüve kerül szinre a »T«-bérlet ötödik
előadásaként. A darab főszerepeit Bessenyei Ferenc, Moúry
t/ucy, Kiss Ilona, Ilotly Eva,
Kőmives Erzsi és Szatmári István játsszák.

S í é c b e n v l iSor.1

különlegességek,
legszebbre: — legolcsóbban

fOBGRaÉBaL,
VaWdi

KARASZ-U.

8

ü i k s i aranyos

(rizling)

o

forint

A G A Y - a H I Z í W
HunjiAriávalszemben. Telefon 7-54

Telef 490

Ma, kedden és ezerdán utoljára a legnagyobb sikerű magyar népszínmű
Dayka Margit, Grfgns*~ZŐT.
tán és Rózsahegyi Kőimén
főszereplésével.

Falu

rossza

Az előadások kezdete fél 4, fél

kisteleki

tezelézőhel

a

httifo^oll

rendőrség

Már irtunk arról, hogy az
utóbbi időben Kisteleken
nagyon elszaporodtak a husfekelőzők és a rendőrség ezzel kapcsolatban már több
fekelézésen tétlenért személy elten indított eljárást.
A rendőrség most elfogta
N.'így Nemes Mihály és özv.
Gvugcl Jánosné kisteleki lakosokat, akik c j v feketén
vágott borjut akartak autón
Budapestre szállítani. A
rendőrség Nagy Nemes Mihályt őrizet be vctlc és átadta az ügyészségnek, özv.
Gyugcl .lánosné ellen pedig
megindilollák az eljárást. A
feketén vágott borjút elkobozták.

x U j tanfolyamok kezdődnek
'i i í j z z t ^ z m t
.december 1-én dr. Rosenbcrgné
I gvors- és gépiróiskolá iában, DóAj. élniunhárok
vezetőség
HOGYAN?
zsa György-utca 2. Kulturi'aloülése ma, ke klen délután léi fi
tánál.
órakor kezdődik a szakszervex Legsz-cbb njftndékok leszállízeti székházban. A vezetőségi
Kő! R 2 ? c l á s i b i z t o s í t á s i
tott árban Butién illatszertár,
Széchenyi-tőr,
Tisza-szállónál. Azalíami érdekeltségűhlitoűtáná'. (agok megjelenése kötelező.
Okvetlen nézze meg dusaa felF e " Ivju' az ö -emi, szakmai,
szerelt kirakatom.
vállalati SzIT snorffctelősők fiX Iparo.íok figyelmébe. No- Kis^tesiiflilük Ravata gyelmét, hogy "0-áa d ' l u ' á n 5
órai kezdetiéi sportakliva ülést
vember 30-án, kedden C órakor
az ipartestület nagytermében dr.
A Női Világkongresszus mél- tartunk a szakszervezeti székIkrenyi Bertalan körzeti titkár la'á ára november 33-án, ked- házban (Kálvária-u. 10.) Pon•Kisipar helyzete és a KIOSz
tos mcc'clcnéx! kérünk.
raunkáia* cimmel
beszámolót den kélulán 6 órakor a KTSOSz
A kereskedelmi alkalmazottart. Minden kisiparost szíve- helyiségében (Széchenyi-tér 15,
I. emelet) rendkívüli iaggyűlésl tak Szakszervezetének
textil
sen látunk. KlOSz-zezctőség.
tart a KISOSz n ő i tagozata. szakosztálya teggvülést
tart
Minden asszonytársunk ott le- köílden, 30-án délulán 5 óran
gyen.
kor a szakszervezeti székházban.
X o r . líedone ctouion aari
A ke eskode'mi alknlmazoltafc
mütermél>en,
Deák Fereno-u.
szakszervezete peprikaszakosz4., telefon: 6—45., három igatálya 30-án, kedden délután féi
zolványkép egy művészi nagyínagyban és kicsinyben
C órakor ta^rv ülést tart a szaktással 15 Ft. Kirakat a Kétászntcai
Idegenforgalmi Hivatal
szervezeti székházban.
mellett.
A szállítómunkások szakszervezele december 1-én, szerdán
délután taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A famunkások szakszervezePCOrzé U n ? '
telefon: 624. g g a l V á r O S l K ö z i Telef. b25 te 30-án, kedden délután 5-kor
Hétfőtől szerdáig! Közkívá- bizalmi ülést, 0-kor vezetőségi
Kedden és szerdán. A tegnatra csak három napig a
ülést tart a szakszervezeti széknapi bemutatón nagy sikert
francia film legszebb alko- házban.
aratott francia film:
tásai
A vasas szakszervezet kulAz örvény
sodrában
riLOS UTAKON
tnrgádája, szintálszó és dalköFőszerepben:
Renée Fnore,
rének munkájában
résztvenni
a tiltott szerelem és az anya- Helena Vita 6sfleorgesMar-szándékozó szaktársak szerdán
ság himnusza.
Főszereplő:
chal. — Ezenkívül « pompás délulán fél 6 órákon- a befizető
kiegészítő műsor.
ANNIÉ DACOUX
helyiségben m'nél
nagyobb
számban jelenjenek meg.
6 és fél 8 órakor. Pénztárnyttás délelőtt 11-12 lg, délután 3 órakor

lv:,Z Tábor-tt 5

M i k u l á s árut

A szeged! mozik műsora

irtásra

javasüafa
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Felkészültek az uj feladatok
végrehajtására

Nsgyszegeá és Csongrád vármegye
szakszervezeti vezetői
határozatainak
lasztottak, majd Komócsin gresszus
Mihály, az MDP nagysze- végrehajtásával.
Beszédének végén összegedi pártbizottságának titkárhelyettese
emelkedett gezte a feladatokat.
Fokozni kell a harcot a
szólásra.
termelés frontján, kl kell
— A két munkáspárt egyeépítenünk, tovább kell fejsülésével a szakszervezet
lesztenünk
szociálpolitijelentősége
még
inkább
kánkat az üzemekben. Át
megnőtt — mondotta. — A
kell térnünk az ipari szerszakszervezetek
ma már
vezeti formára, tovább
jobban belölthctik hivatákell erősíteni a munkássukat. hogy kapocs legyen
oszt élv egységét, folytatni
a Párt és a tömegek között.
erősebben a harcol a klerikális
reakció
ellen,
A pár! minden erővel
támogatja
azonkívül
törekednünk
a
szervezeti
vezetőket
kell a proletár nemzet— A Politikai Bizottság
adatuk minden erővel seközi szolidaritás kidomhatározatának
végrehajtágíteni az átállást.
boritására is.
sa után a szakszervezetekre
— A Magyar Dolgozók
— Mindezeket a 30 éves
i£en nagy feladatok várnak. Pártja támogatja n szak- Kommunista Párt, utódja a
Nagy tömegek aktivizálód- szervezeti vezetőket, hogy Magyar Dolgozók Pártja és
nak a szakszervezeti mun- munkájuk sikeres legyen. A a Szakszervezeti Tanács veka terén is és a szakszerve- szakszérvezeti vezetőknek
zetésével valósithaljuk meg.
zeteknek ezeket a tömegelo-.áhh kell építeniük kapLakalos elvtárs: beszédét a
ket a szociaiizmus építécsolataikat a párttal
megyei kongresszus résztsére kell mozgósítani, azon- és minden kérdésben annak
vevői
többszőr
dübörgő
kívül
felsorakoztatni
cs utmutaíása szerint dolgozni.
tapssal szakították meg és
Komócsin elvtárs beszéde
harcba vclul a néni defelállva éltették a Szovmokráciái gáttá erők, el- végén a jelenlévők
jetuniót, a világ dolgozóife'á'tva, hosszan, ütemesősorban a klerikális renak nagy vezérét, Sztálin
sen éttették a
Magyar
akció elten.
elvtársat.
Dolgozók Pártját és an— A kongresszus ulárt a
nak nagy vezérét, Rákosi
H s'yl p r o b l é m á k
szakszervezetekre nagy felelvtársat.
adat vár a szervezés terén.
Kövi Béla szakszervezeti
Ezután I.akalos Béla elvA szakszervezetekben dol- társ, a Szaktanács kikül- megyei titkár kezdte meg
gozó kommün isfákuak fel- dötte kezdte meg beszédét. ezután beszámolóját. Vázolta
A haisdáts o ő'
megdl>eiihe$e«fenek
azt a fejlődést, amelyet a
szakszervezeti
mozgalom
— Több, mint egy hó- kezőket mondotta: A népi
Nagyszeged és Csongrád
napja. hogv a XVII. Szak- demokrácia megszilárdulávármegye területén
az
szervezeti Kongresszus be- sával megszilárdult gazdautóbbi időben elért.
fejezte munkáját. Most már sági életünk is és ebben
bizonyos távlatból nézhet- nagy szerepük van a szak- Hibául rótla fel azonban,
jük a kongresszusi határo- szervezeteknek, a szakszer- hogy sok helyi szakszervezatokat és a végrehajtását vezetben tömörült dolgo- zeti csoport még csak adré szlet esen megl árgya i h al- zóknak.
Szeged üzemei, ininisztráltalást folytat és
juk.
Csongrád
vármegye dol- nem velte kezébe a termeLakatos elvtárs ezután a gozói igen nehéz körülmé- lés irányítását. Bejelentette,
hogv a brigádmozgalom
Kongresszus jelentőségét fej- nyek közölt is mcgállták a
általában nagy lendülettel
tegette, különösen külpoli- helyüket és az elmúlt évindult meg.
tikai vonatkozásban. A kon- ijen kibontakozol! munkagresszus — mondotta töb- versenyben
eredményeket Részletesen foglalkozott a
bek között — fényes bizo- érlek él. Az Ujszcgedí Gőz- nőkérdéssel, a sajlómunkányíték. hogy
fűrész és T ádagyár után a val. a kultur- és sportmoza haladás erői ipegdönt- hid. a DÉMA cipőgyár és galommal. az ifjúsági munheletteneb és a béke ügye a Líppav gőzfüresz élüze- kával, az önkéntes tagságvégérvényesen győzni fog. mek Jeliek és
gal. a felvilágosító munkáEzután vázolta a szak8 novemberi kiértékelések val is.
Beszédét szintén
szervezeti mozgalom múltszerint e'őreláüiaíólag a tóbbizben lelkes tetszésbeli hibáit.
Szegedi Kender fon óra is nyilvánításokkal szakították
A jelenre állérve a követfelkerül az éliizemjelvény. meg.
Szünet után Zombori JáA
termeié*
bösponfi kérdése: a
f e r m e - nos. a szegedi ,szakmaközi
íébeniYség
fokozása
bizottság titkára, Sebők János (Szentes), Pusztai AnLakatos elvtárs ezután ismelékenységet kell állí- dor. a DÉMA cipőgyár üb.
mertette a hároméves terv
tani.
elnöke., Sallai Ferencné vávégrehajlása során elért leg— További feladatunk nz, rosi tanácsnok, Nagy Miújabb eredményeket
hogy az újítók és észszerüsi- hály csongrádi mintagazda,
Novemberben a mennyi- tők mozgalmát teljesen ki- Kerepesi
Ferenc, Bánki
ségi termelés terén to- szélesítsük, arra kell töre- Sándor (Csongrád),
Fejér
vább fejlődtünk és mint- kedni, hogy a szegedi szá- Dénes SzIT titkár, Gáspár
egy ti százalékkal megha- zon felüli élmunkás mellé Mihály. Sallai Imre. Bieber
ladtuk az előirányzatot. uiabb és ujabb kiváló mun- Ilona," Molnár János. Török
Nem ilyen kielégítő a kás és élmunkás kerüljön. János FÉKOSz megvei tithelyzet az önköltség és A brigádmozgalomról szól- kár. Adok Ilona. Hatvani
különösen nem a fajlagos va Lakatos elvtárs megálla- Jenő termelési tilkár, Snteljesítmény terén.
pította, hogy egyes üzemek- lánki János, a texlil szak— A in unkaversenyben, ben külön feladatként fog- szervezet titkára, Csamanahogy tudjuk, augusztus- iák fel a brigúdmozgalom gó Henrik vasutas kerületi
ban visszaesés mutatkozott, és a munkaverseny szerve- ülkár és Sarnyai Vendel
szeptemberben ezt komoly zését. Itt fennáll a veszélv, megvei propagandista szófellendülés követte. Most is- hogy a verseny elszigetelő- laltak fel.
mét hanyatlás következett dik a brigádokra. A brigád
be
és a munkaverseny el nem
Halérozatl javsslat
Hogv a hároméves ter- választható egymástól, hiszen
a
brigád
a
munkaverA vita során elhangzott
vel két év és 5 hónap
a'aU végrehajthassuk, a senyek kollektív formában felszólalásokra
Lakalos Béla elvtárs vátermelékenységünket
ez való megjelenése.
laszolt,
év végéig 39 százalékkal
Az MD? és a Szakkell fokozni.
majd az egybegyűltek a
tanács segítségéve?
Ezért az elkövetkezendő hekéső délutáni órákban ha'ekben
Hosszasan foglalkozott La- tározati javaslatot
fogadközponti kérdéssé a ter- katos elvtárs a XVII. kon- lak eL
Vasárnap reggel 9 órakor
a szakszervezeti székház
feldiszilett
nagytermében
Nagyszegedi é£ Csongrád
vármegye szakszervezeti vezetői gyűltek össze, hogy
megtárgyalják a XVII. szakszervezeti kongresszus állal
hozott határozatokat és annak végrehajtását.
Magyar Mátyás
nieg>-ei
helyettes titkár
megnyitó
szavai után elnökséget vá-

T a g q y l l i é s
E* z elmúlt hét folyamán befejeződött
pártszervezeteinkben a tagság összeírása
és a kész névjegyzékek
mosf
már a titkárok asztalán fekszenek. Minden egyes párttag érdeke, hogy még ezen a héten,
legkésőbb december 5-ig felkeresse a titkár elvtársat és gondosan áttanulmányozza a névjegyzékei, nem maradt-e róla
ki a neve.
Pártközpontunk a sajtó utján és számos egyéb módon
nem győzi eléggé felhívni a
tagság figyelmét ezekre a rendkívül jelentőségteljes napokra,
amikor a párttagság széles tömegeinek felülvizsgálását
készítjük elő. A tagok összeírása,
átigazolása, a névjegyzék ellenőrzése, esetleges
helyesbítése
lulajdonképen
adminisztratív
munka, lényegébea mégis több
ennél.
ft/Riért? Mert mozgósítja a
párttagok százezreit, fokozza érdeklődésüket a
párt
iránt,
tudatosítja bennük a
párttag magasztos fogalmát. Az
a gondolat, hogy akinek neve a
jegyzékből kimarad, automatikusan elveszíti párttagságát, rádöbbentette a tagokat
arra,
hogv mit jelent párttagnak lenni és növekedett a párthoz való
ragaszkodás még olyan tagokban is, alök az utóbbi időben
úgyszólván megfeledkeztek
a
párttagság jelentőségéről. Számos párttagunk, aki eddig
a
párlnapok, taggyűlések látogatását elhanyagolta, tagdiját nem
fizette pontosan és egyéb
elfoglal tságára hivatkozva a párttal való kapcsolatának ügyét
félvállról vette, most ébred annak tudatára, mennyit
jelent
számára párttagsága.
Természetesen nem a kar*
• rieristákra, a
pártban
megbúvó, tagi;önyvükkel előnyöket hajhászó osztályidegen
elemekre gondolunk ilt, hanem
azokra a kevésbbé áűlialalos
elvtársakra, akiket még a Politikai Bizottság határozata sem
ébresztett jobb belátásra, akik
csak most, az utolsó pillanatban döbbenlek rá arra, hogy
pártjukkal szemben kötelességeik Ls vannak — és liogy ezeket a kötelességeket eddig eléggé cl nem ítélhető módon elhanyagolták.
ggv nyújt a lagösszeirás sok
párttagnak — bár a végső
percben, dc mégis — lehetőséget arra, hogy eddigi hibáit,
mulasztásait a párttal szemben
belássa, korrigálja és igyekezzék ezentúl becsületes munkájával kivívni, kiérdemelni maga számára a »párltug« megkülönböztető címét.
Próbaköve az összeírás es a
a névjegyzékeknek a tagság elé
való tárása a
pártbizalmiak,
pártmunkások eddigi munkájának is. ELsősorban rajluk áll,
hogy az összeírásról minden
párítag tudomást szerezzen és
gondoskodjék arról, liogy neve
a jegyzékben szercpeljeu. Egyegy pártbizalmi vagy pártmunkás hanyagságának, a szüntelen
felvilágosító munka elmulasztásának következménye az tehet, hogy olyan elvtársak, akik
betegség miatt, vagy egyéb okból önhibájukon kivül
nem
szereztek tudomást az összeírásról, párttagságukat — meg
nem érdemelten — elvesztik.

előtt

Megfigyelhettük azt is. hogy a
megkönnyebbülés boldog érzésével távoztak, amikor megpillantották nevüket a tagok sorában.
De még egy másik jelentős
eseménye lesz ennek a hétnek
a Poíilkai Bizottság határozatának végrehajtása szempontiából. Az e heti taggyűléseken kerül elősző,- a tagság elé a kizárásra, illetőleg
visszaminősítésre javasolt tagok névsora.
ftttint ismeretes, a felülvízsgáió bizottságok már befejezték a Pártbizottság tagjainak, a tómegszervezetekben, a
közigazgatásban és
gazdasági
területen vezető helyen dolgozó
elvtársaknak, valamint a
nagyobb alapszervezetek vezetőségi tagjainak felülvizsgálását. A
vizsgálat eredményeit hosszas
megvitatás után javaslat formájában a felsőbb pártszervek elé
terjesztették, most pedig magán
a párttagságon a sor, hogy az
utolsó szót kimondja.
Mulatja ez elsősorban azt a
részleteiig menő gondosságot,
amellyel pártunk élcsapat jellegének biztosítására,
szociális
össze ételének megjavítására, az
oszlályidegen, osztályáridók és
egyéb a partba nem való elemek eltávolításán
fáradozik.
Másrészt viszont mutatja pártunk belső demokráciáját Ls,
amennyiben a végső döntést a
párttagságra bizza: tudomására
hozza azokat az indokokat, melyek az illető kizárását,
vagy
visszaminősilését
szükségessé
tették, ugyanakkor fetteszi
a
Kérdést a párttagoknak:
he1 vésnek tart jálok-e ennek meg
annak
eltávolítását,
kizárását é.s miért.
atelmas iskola is lesz ez
egyúttal a tagok" számára, tisztábban és világosabban
látják majd a Politikai Bizottság határozatának je'cntőségéV,
ha megismerkednek a kizárások, visszamlnősi'é ck indokaival. S azok, akik a Politikai
Bizottság határozata mögött eddig még mindig volt szociáldemokrata — vagy értelmiségellenes tendenciát véltek
felfedezni. most látják majd be sulyos tévedésüket
Az e hcii taggyűlések tehát
pontot tesznek a tagre'.Ühizsgúíás munkájának első szakaszára. magukl a tagság széles löméin egei döntik el, ki való közébük és ki nem, kit kelt saját
érdekében tagjelöltté visszaminősíteni S mi várható mindettől?

&J agymértékben növekszik a
tagság politikai éreltséségc. ugyanakkor pedig kedvezőbbé válik a talaj a Politikai
Bizottság ha'ározata végrehajtásának további fázisai számára.
Kiderülnek nyilván a felülvizsgáló bizottság munkájának
eddigi esetleges hibái is, mint
a liberalizmus, az engedékenység, amely elten Rákosi elvtárs
olyan élesen/emelte fel szavát
szombati beszédében. Bizonyos,
hogy a hiányosságok megállapítása, a hibák! kiküszöbölése
ulán fokozottabb éberséggel és
a párt, de az egész dolgozó magyar nép iránti felelősséggel
folytatják munkájukat a felülvizsgáló bizottságok. Igv érjük
majd el, hogy a politikai Bizottság határozatának végrehajtása Szegeden is elért célját és
döntő
módon megerősíti, felf i z összeirás-fclkelíclte ér* * deklődésnek
tulajdonit- vértezi pártunkat az előtte álló
ható, hogy Nagyszegeden már uj harcokraL
hétfőn is — az első napon —
tömegesen jelentkeztek az elv- %bb
ü e M s rekamié
mindenféle
társak az alapszervezetek titkárainál és atig leplezett izgalommal, csillogó szemmel böngészlék át a névjegyzéket, vájjon készen és rendelésre S Z E L E S
megtalátják-e rajta a nevüket hárnifosnői, Attila-utca 2. szám
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Válaszolnak a vasutas színjátszók
. T o v á b b i

1

948 november 2<jrilti Délmagyarországban »EtVepzom a feíeségenu c-tinü gtecs
visszhangja Algvön cimü cikkbe* T ó i k Géza elvtársunk épitu
lúrálatot gyakorolt a szegedi
rrasulas szinjátszógárdának szereplésével kapcsolatosan. Á műkedvelő gárdának vezelőségo a
1 ú r i tatot elfogadja, mivel jóindulatú, tanitó es épitő szándéka kétségen kívül felismerhető.

é p í t ő

b l r á l a l o k a l

dennapos
problémákon kívül nehéz és komoly darabokat délma m á r bőven jut idő a kul- magyarországi
viszonylatban
turigények kielégítésére is, A előadhassunk. Már három hóoasulasságnak ezen a téren tel- napja keresünk olyan egész esjesen ujat keltett kiépíteni.
tét bclöllő operettet, vagy dalU j -munkaterületen kelt dol- játékot, mely minden szempontgoznunk, melyen szóiuikozlat- írói megfelelő lesz, azonban különösen ebben a
műfajban,
nunk, tanítanunk kell.
nincs százszázalékosan megfele0 ( 7 égy hónappal ezelőtt alalő darab. E sorainkon keresztül
kult meg a m i kuHitrfordulunk egyidejűleg népi degárdánk, a semmiből A különmokráciánk Íróihoz, szerzőihez,
leges adottságok nehéz, áldokísérjék figyelemmel népi dezatos munkát követeltek tőlünk.
mokráciánkban
végbemenő haA zenekarunk foglalkoztatására
talmas fejlődést és a mai reis szükség volt, s igy az opeális szettemnek megfelelő darett, vagy" daljáték mellett kelrabok írásával segítsék elő szinlett döntenünk, amikor darabjálszógárdáink
működését.
választásról volt szó. Itt követtük el a hibát, amikor a fenti
£ zükséges megemlíteni azt
cimü darabot választoltuk. \a.
is, hogy a következő előtóban a darab giccs.
adásra kerülő darab megválasz-

De azzal, liogy a bírálat heKésségét csupán csak elismerjük, nem szolgálnánk megfelelően munkásosztályunk ügyét.
Szükségesnek tartjuk m ege miile aí, mielőtt a cikkre részlctcsca válaszolunk, azokat a nehézségeket, melyekkel meg kelDe vezetőségünk
helyesnek
lett küzdenünk, amig csoportunk megalakulhatott, s kilép- látja, hogy a dolgozók e'é vihetett bírálónk, elismerünk, a gyük azt a témát, amely rámutat az elmúlt rezsim földmagyar nép elé.
birtokos osztályának gondölkóS zükséges, hogy a
nagy dásmódjára. A darab a felszaközönség is tájékozva Je- badulás után íródott, s kétséggyen ennek a kis tefkes gárdá- telenül erős burzsoá ideológiának a megalakulásáról.
Ai el- val fertőzött szellemben.
múlt rezsim urai, minket, vasTf élség'elen, hogy a munutasokat
nemcsak
fizikailag
kásosztály harci szelleme
zsákmányoltak
kl, de kulturális nincs kidomborítva,
dc mégis
szempontból
is megakadályoz- a mai falusi osztályharc kiéteták. hogy tevékenységet fejtsünk zödésében szükséges, hogy
a
ki, nehogy a kultnriminleán ke- dolgozó parasztságot emlékezresztül egymásra találjunk. Kul- tessük a kulákok és nagybirlurigényeink fejlesztésére nem tokosok dolgózó és munkásétvolt zenekarunk, nem volt szín. lenes, paraszlnyuzó
gondolkojálszógárdánk, nem volt kultur- zás módjára. Az öntudatos falicl.viségünk, dalárdánk,
vagy lusi dolgozóknak kell, hogy a
képzőművészeti csoDOilunk. Ma darab hiányosságait j ó agitám á r van.
ciós munkával kipótolják.
Ma m á r a szocializmus felé
A t felszabadulás
számunkra
is döntő változást hozott vezető utat épltjiíkt, s fennáll a
műked"A felszabadulás után közvetle- kérdés, vájjon fiatal
nül a romok eltakarításával, s velő gárdánk képes lesz-e minaz újjáépítés munkájával vol- den kullitrigényt kielégítő netunk elfoglalva. Belnits állam- héz színdarabok előadására.
titkár elviárs nemrégen ittléte
6 ) } éleményünk az, hogykulalkalmával azonban bejeleutctfurgárdánk első szerepléte, hogv az újjáépítés ideje le- se ulán szükséges még egy daljárj, most már njat
épilünk játékkal gárdánk előadó műA vasutas dolgozóknak a min- vészetét fejleszteni ahhoz, hogy
Munkások, parasztok, értelmiségiek nyilatkoznak
pírunk
központi lapjának
életükbem
szerepéről.

E S P I T

A

Bulsac, a ungy francia realista iró, oki a »Vesztett illúziók* ciir.il müvében olyan megdöbbentő kritikáját adta
a
burzsoá ujsájrir iának, igazán cl csodálkozna azon, lin ma élne,
liogy mivé tudott lenni nz újságírás a munkásosztály, a marxistn-leninista párt kezén. Lenin igy határozta meg a párt aajtóW r e p é t : ra ©ajtó nenic.-ak kollektív propagandista, hanem kollekliv szervező is:<. Tehát, nz njságirö Szükségképpen pártmunkás, nz egyik legfelclösebb posztra állítva. Az éleién tartja a kezét a /ért, hogy érzékeny tűként ábrázolhassa az osztályImre mozgását, dinamikáját, hogy a dolgozókat nap, mint nap
tájékoztathassa a legszükségesebb tennivalókról.
Es a ml tennivalónk most nz épités, n termelés növelése
«* álcázott ellenség felismerése és lriebrndaláso. E feladatatok
végrehajtására yedig, nincs nagyobb fegyverünk o
Szabad
Népnél.
Atn ez osak száraz politikai tükröződés, amit itt elmondtunk. Mennrlvel hatalmasabb. gazdagabb. ezebb a kérdés a valóságban.

,.Máskénl látom a páKo'. <i
— mondja Szobácsi Anna folsörészkcs/.itő h Poló-cipőgyár
munkásnóje. — Csak nyugodtan irja meg az éu esetemet
elvtárs, ne szépítsen. — Fekete fejét rázogatja és előttem kaparássza a pultot. Látszik, liogv ervet akarja legyőzni
szégyonlősségét
és
nyíltan
vallomásra
készül.
— Megtanított már engem a
Szabad Nép önkritikára. Nem
hiába olvasom el mindig a
•Görbe tükröt*. Nézze, mi so• kan valólian ilyenek voltunk.
A régi világban felszedett tulajdonságaink
hatottak rajtunk, amiket bizony le kell faragnunk minél hamarabb. En
például a pártot nem ismertem elégné, aaoméjyi harcnak,

k é r U n k '

egyéni emelkedési lehetőségnek tartottam a szervezetet,
nem láttam szorepét a fejlődésbe, a történelembe ágyazva. Ezért nem tudtam megérteni a pártmunkút és helyesen megvalósítani se. E/.érfc
kaptam össze az első üb. ülésen titkárunkkal is, aki szociáldemokrata párttag volt s
akit az üzemi elvtársak bizalma arra a funkcióra helyezett. Es amikor a párt ezért
megdorgált, helytelen következtetéseket vontam le
belőle bakfismódra. Igy jár az,
aki nem olvassa, a párt lapját, nem ismeri meg a döntőbb összefüggéseket és ezek
nem válnak véré*.
Szenvedélyesen
magyaráz,

tásft végeit Both Béla elvtárshoz fordultunk! Irányítása melleit üyen tévedéseket yl kor illünk.
Tóth elvtárs bírálatából mind
a vezetőség, m i n d a színjátszó,
gárdánk erőt merített a j ö v ő
munkája felé, s bízvást mondhatjuk, hogy a jelenleg elkészített liáromhónapos munkatervünk, m á r jelentős lépést jelent ezen a téren ás.
Kérjük a dolgozó elvtársainkat, hogy hasonló jóindulata
bírálattal segítsék nehéz, kezdő
munkánkat, hogy a népi kuliura fcmelése terén a m i kis
kullurgárdánk is minél
több
és jol>b eredményeket érhessen
eL
A

szegedi

szakszervezeti

vasutas
kullurgárdd

vezetősége.

Csamangó

Henrik

Délmagyarország
szerkesztősége ét az alkalommal
és a
vasutas színjátszók
tartalmas önkritikájához
csak azt a
kritikai
megjegyzést teszi, hogfj »nz elmúlt rezsim földbirtokos osztályának gondolkodásmód játi csak akkor tudja megmutatni a közönségnek, ha a kérdéses daiab drámai, emberi bo.
ngodalmaiban
az irónak ilyen leleplező lendenciója
nylluá.
nul meg. Jobbanmondva
egy politikailag ját látó elvtárs előtt
a (eglzápráztatóbb amerikai film t« megmutatja a kapitalista
társadalom rolhadlságát, mlg a képze'lenebbel esetleg félrevezet*.
^

Megjelent füzet

formájában

Sztálin elvtárs nyilatkozata
a háborús bujtogatok biztos kudarcáról
,

Sztálin eh-társ nyilatkozata leleplezi «t
imperialisták
hazug szólamait».túlságosan
nagyok a béke mcHelti
társadalmi erők* mondja
a
nj/ilalkozat,
nemhogy az impeiialhlak
ezeket az erüket
tgy uj »háború feté. fordítsák.*

Arat 2 0 fillér.
Kapható: az MDP-szecvazetekbcn és a Szikra-bizományoaoknál. Megrendelhető: Szikra M D P — Propagandaanyagterje^zlŐ, Budapest V I I I . . Gyulai Pál-uten 14. sz.
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mögötte jóindulatúan
mosolyog Pálinkás István munkavezető.
— Hát bizony elmondhatjuk, — üt Anna vállára.

A Szabad Nép kampány
óla iaienfösen
emelkedőt! a ferme!ós
és a munkásság kíméletlenül
nekifogott a tanulásnak
i«.
Három szemináriumvezető, öt
szakszervezeti pártnap-előadó
kerül ki tőlünk s az üzem
minden tag ja részt vesz szakszervezeti, vagy pártszemináriumon.
— Nekem a lap zenekritikai,
művészeti kritikái tetszenek!
lép ki nz irodából
Róbert
György elvtárs
irodavezető,
Talán mert félre sikeredett
énekes vagyok s nekem is,
m i n t a legtöbb polgári nevelésű művésznek
kibogozhatatlan értelmi káosz volt a fojemlien. No de a versenyértekezleten is hivatkozhatom a
Szabad Nép adataira, irányitAsaira, ha megoldhatatlannak
látszó kérdés eló érkezünk.
Munkazubonyában még köncösebben ugrik oda a pulthoz é3 csattanva tépi fel a
lapot egy érdekes cikkre mutatva, ami fölött, elvitatkoznak. Fehérmadárként repdes
ide-oda a SzaHhd Nép a bőrszagu levegőben és
formál,
formál akkor is, amikor a
munkatermek pihennek.

„Na lá?od Pa?l üt segítene a Szövelkess!"
Megyei bizottsági ülés készül az UFOSz. Széchenyi-téri helyiségében. Ahogy mind
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többen lesznek, akként hangoskodik meg a vidék a terem Íven s a parasztproblémák
türelmetlen szájakból
csapnak egymásnak, felfedvén a
bajok dialektikáját. A
parasztember — mondják
—
csak panaszkorlik,
ám
itt
olyant is találunk, aki már
magyaráz 6.9 megold szavaival,
ökrös József elvtársról van
i t t szó, aki a s/.entmiiiályteleki szervezet titkára. Fekete kabátján csillog a mintagazda-jelvény. óvatosan
beszél, mint aki érti a dolgát
és ravaszkásan veti oda as
igazságokat Nagy Pál elvtársnak a kopótthátu irodai asztalon keresztül.
— Miből vegyem meg a lapot mit gondolsz? — fekteti
Ki nagy tenyereit Nagy Pál
elvfcór3 ujszegedi ujgazda. Rogyott sapkájával
majdnem
egyszinü borotválatlan arca.

Taranyec
és a többiek
M s k m o k o pedapéijial háskfiliauiéuváüak szlapaai !atAolgozása
(Makarenko, a nagy szovjet
pedagógus »Ae u j ember kovácsa* cimü nagyszabású munk á j a ös/.iata sikert aratott a
magyar könyvpiacon-úís nemcsak pedagógus körökben jelentett tanulságos
élményt.
Most n j formában üdvözölhetjük ezt a kiváló munkát. Kolozsváry Gyula, a Szegedről
Budapestre került fiatal szinházesztéto, a Magyar-Szovjet
Művelődési Társaság budapesti
kulturosztólyának
vezetője
liáromfelvonásos
színdarabot
készített a regényből,
vag.
ahogyan nevezni 'szokták, a
•pedagógiai hős köt temény«-h öl
•Toranyec és a többiek* cím
mel.
A dramatizálásnál nem kis
nehézségekkel kellett megküzdenie, hiszen elsősorban ifjúsági szinmünek készült, má»
követelményekkel, mint a regény, a darab időtartama pedig sokkal rövidebb
annál,
minthogy akár a fősaehoplö
Taranyec, akár a többiek emberré nevelődéséfc időben is
tükrözze. Mindezek
ellenéra
Kolozsvárv igen jól oldotta
meg feladatát és a Makarenkomüben elénk lépő alakokat
élethűen dolgozta fel. Jelentősnek tartjuk főként a darab
nevelő hatását, amely a vásott, cinikus fiatal emberekből kialakuló optimista fiatalságon keresztül
mutatkozik
meg. Színjátszóink — különösen ifjúsági színjátszóink —
szerencsés darabot
kaptak,
amikor a SzIT kiadta ezt a
szinmüvet. Értesülésünk szerint Szegeden a MEFESz B51>sész Köre készül elsőnek bemutatására.

I F I NAPOK:
Kedd: "VVinter kefegyár délu l á n fél 4 éra: Adók Ilona.
Első Szegedi Cipőgyár 4: Ceápeászki István. Vaíkai és Vas*
fél 5: Balta János. Gyufagyár
fél 5: ifj. Mózses Illés. Dohánygyár 5: Adók Ilona. Fodortolep: 7: Gönczi János.
— (Meg aztán nem ér rá az
ember olvasni. Az aszály is
agyoncsapott bennünket. Evvel" a káposztával, zöldséggel
is megjártuk.
— N o . mit gondol?*, miért
jártad meg? — kérdi Ökrös
hamisan mosolygó kék szemekkel.
— Mert ' b i í h a viszem
a
piacra, nem kell, — pedig
tudom, hogv van olvnn hely
még az országban, ahol kellene.
_
Na látod Pali. itt segítene a szövetkezet,
meri
iíyen kicsibe nem tudsz összejönni a fogyasztóval. Dehát
Te nem olvasod a
Szabod
Népet és igv nem látod a politikát itt se. Tudod most például a többteraieléslifl
állítom magam, de olyanba, aminek van foganatja. Áprilisi
hagymát dugtam és ha »ikörül a szezon; többet ér, m i n i
10 hold Iniza vetés. No, d»
h á t a fi fi ka a/, újságolvasásban van. Nem szabad elmaradni I

„A* acsotlá'atas benne,hogy
liear, earssslho* er*y nye'ven fud
mondja dr. Körmöczi Emília,
a Petőfi Sándor állami kollégium felügyelő tanára, amikor szűk kis szobájában meglátogatjuk. —~ Elképzelheti,
•hogy nézett ki* énelőttem a
Párt' még két év előtt is. Nem
mondom, liogy
vörösposztó
volt, de valami újszerű, amihez képzeletemet, nem tudtam
hozzáigazítani. Most a Szabad Nép olvasása után tudtam meg, liogv világnézetem
sem volt tulajdonképpen egy

rosszértélmtt
eklckiiícr.sságoa
kívül. A párt szemínáriumt füzetei eera voltak elegek
a
Párt munkáját
megismerni,
ahhoz a Szabad Nép kellett,
nnnair mindenro
kiterjedő
Jv
ébersége, a dolgozó osztálvok
a betűben megjelenő lelkiismerete, ösztönzője. Már hamarabb keltett
volna
egy
Szabad Nép kampó nyl
Igy beszél nz értelraieép',
a pedagógus, mig a neveitek
már cselekszenek.

A* ablakon kérésziül a Gizella-térre látunk, ohoi nagy W*
megekben vonni fol ft diákság, hogy viharos tüntetésben tiltakozzon Miuds/.euty -legújabb uszító körlevele ellen
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e l v t á r s :

niüMisoi munsainoaszerct v
az egész nagyar seazeigazdaságba

Megnyílt a © j e e g e d i
Vasárnap délelőtt széleskörű
tervértekezlet zajlott le a szakszervezeti
székházban,
ahol
Markos György elvtárs, egyetemi tanár tartott előadást. Átfoó, részletes képét adta háromves tervünk eddigi eredményeinek és a sikerek, Valamint a hibák összevetésével felvázolta e
legfontosabb tennivalókat.
— A magyar ipari termelés
— mondotta — egy esztendő
alatt 64 százalékkal növekedett.
Bzr.el nyolc
százalék
hijján
megközelíti a békebeli termeltet. A most folyó öthónapos
tervben már messze a békerr.mvonal feleit vagyunk és körfiíbelül busz százalékkal termelünk többet, mint 1933 bármelyik hónapjában. 1949 ben tejrőt nagy átlagban mintegy 30
százalékkal haladtak tul békebeli termeléseinket. Nem szabad azonban
elfelejtenünk,
hogy a termelés növelése csak
eszköz, mégpedig a jobb emberi élet megteremtésének eszköze. Minden tervgazdálkodás
célja ezért: a dolgozók emberibb életének biztosítósa.

f

tesrvklálUfás

adás utón Hatvani Jenő e l v '
társ, termelési titkár zárta be
a megbeszélést. A résztvevők a
Hungária-szállóban
megrendezett tervkiáUitósra vonultak át,
ahol addigra már nagyszámú
közönség gyűlt össze az ünnepélyes megnyitásra.

A tervhiáílitás
nyitása

meg-

A tervkiállitás gazdag anyaga,
ízléses
díszítése,
szemléltető
táblái, ábrái, modelljei impozáns képet nyújtottak. A readőrzeneknr játszotta a Himnuszt,
majd Rima Béla elvtárs mint a
város Tervhivatalának vezetője
mondott megnyitó beszédet.
— Ez a kiállítás azt mutatja
— mondotta —, hogy a magyar
dolgozó nép saját erejéből, saját
munkák észégiből,
szocialista
Öntudatával ujja tudja épiteui
ezt az országot a nélkül, hogy
szítaid-águnkét el kellene adni.
Róna elvtárs köszönetet mondott az MDP-nek, a szakszervezetnek, az Országos Tervhivatalnak, és a polgármesternek,
hrfgy a vidéki varosok közül
elsőnek Szegeden rendezték meg
ezt a kiállítást.
Az Országos Tervhivatal részéről ezután Markos György

elvtárs beszélt.
hogy

Hangsúlyozta,

a hároméves
terc
csah kezdet.
Azt jelenti, hogy megkezdtük
az ország újjáépítését és átépítését a szocializmus felő, a tervgazdálkodás alapján.
— A legkorszerűbb, a legbiztoaabb rendszer van a kezünkben: a tervgazdálkodás — jelentette ki. — Kezünkben van
o mcilett a marxizmus-leninizmus módszere is, amelyet nálunk az MDP képvisel. Ennek
vezetésével megyünk előre
a
megkezdett uton és akaratunktól, elhatározásunktól, munkánktól függ. hogy mit valósítunk
ineg belőle.
A VAOSz énekkar
iMadrid
védői«-t énekelte. Benkő Miklós, a Szegedi Nemzeti Színház
művésze pedig kitűnő átéléssel
adta elő Juhász Gyula »A munka*
cimü versét. A megnyitó ünnepség a köztársasági indulóval ért véget.
A megnyitó közönsége hoszszasan szemlélte ezután a kiállítást, amely kedd este zárul
és reggel 8-tól este 6-ig mindennap díjtalanul
megtekinthető.

Markos elvtárs rámutatott arra, liogy ez államosítás döntötte le a válaszfalat a munkásság
ís a tm-vgnzdálkodás
között.
Hangoztatta hogy a tervgazdálkodás mindig egyetemes országos érdeket tart szem előtt és
nem tűrhet semmiféle részletérdeket. Az üzemi vagv szakmai
sovinizmus semmiképpen
sem
megengedhető, mert cz az egész
dolgozó társadalom
rovására
menne. Hasonlóképpen nem tűrA svábszármazátsii tijúkusan
tőkés Bruckner
család a
hető egyéb területi
lokálpatriotizmus sem. Rátért ezután kél világháború közt jelentős szerepet töltött be Szeged kea szakszervezeti mozgalom u j reskedelmi éleiében, A város legforgalmasabb
helgét, a Tifeladatainak megjelölésére.
sza Lajos-kórul, Kossuth Lo/ os-sugárut sarkát szinte kisaiáülották maguknak• Itt van a »Bruckner Teslvérck
VaskeT f r m e ' l s és
életszínvonal reskedeimi Bl-* kétutcára szóló nagy üzlethelyisége, hatal— A tulajdonviszonyok
lé- mas raktára, egy házzal tovább pedig rádiókereskedésük. Az
nyegesen megváltoztak — mon- évek során egyre tollasodolt a Bruckner dinasztia. Az »őskedotta — magunk alatt vágjuk resztény korszakbani különösen nagy üzletekel bonyolítottak le.
tehát a fát, ha továbbra is a
Mgói
cikkek árusításából
régi szakszervezeti
mozgalom A háború alail pedig a különböző
szépen.
kereteiben gondolkodunk, amely profilúitok
a szakszervezetből csupán bérkiuzsorázásából
mozgalmat csinált. Ma el'őren
1! f e l s z a b a d u l á s eitttl köz- kisparasztok
áit feladat a termelés cmelí- vetlenül Szeged kisiparosai az gyűlt minden lőkéjét »elmeneee, mert ezen keresztül érünk asztalosok, lakatosok, szerelők, kitetlék, az üzletet, B raktá«eak el az életszínvonal javítá- a többi iparágak kismesterei. rakat, csupaszon sorsukra hagysához.
ták.
Az
üzemek életében
most a mezőgazdaság gépeket vásárló
környékbeli
kisparasztok,
I Bruckner Testvérek Vas•gyík legdöntőbb feladat
nz
különböző vállalatai kereskedelmi Rt. alkalmazottai
önköltségcsökkentés végrehajtá- Szeged
vevőköréhez öntudatos munkásai, egyedül,
sa. Ehhez szükséges oz üzemek mind Brucknerék
specializálódása, vagyis annak tartoztak
és
Bruckneréknek hagyatva, minden nélkül, odamegállapítása, hogyan szervez- adózlak.
álllali a. pultok mögé és tovább
őik meg a termelés menetét és
folytatták a munkát. A felszamilyen munkára állítsák be az
I
„birodalmi"
némefek
badulás utáni nehéz gazdasági
embereket.
helyi exponenseivel igen ben- körülmények között lassan meg— Nagy felrdut vár a mun- sőséges
kapcsolatot
tartó töltötték a raktárakat, megkezdktacjitókKi. n> n n k á-f>! talál ők ra
Bruckneréknek
elég
vaj
volt
a ték az árusítást.
Cfc azok. akik njit Araikkal nvegfelszabadító
fp. tintatik a szakadékot a fizikai fejükön, hogy a
Látva a v i s z o n y o k reniie(•• szellemi munka között. A fi- csapatok elől, a város kiürítéerőt képviseljék a gépek. sekor Nyugatra meneküljenek. ZÖdáSfif, Brucknerék p á r hó• szellemet pedig képviselje nz A hatalmas cég a kisiparosok, nap múlva hazaszivároglak és
ember. Ebben nz irányban haladunk ükkor, ha ludiink gazdálkodni nz idővel, anyaggal,
euerclávnl.

MegkeziHiliit
m t z M m s
Január

a

fermslássk

tavasi
előkészítse

10-lg kei! a n a p r a f o r g ó
igényelni

vetőmagot

A MOSzK kirendeltségen
termelési értekezletet tartottak, amelyen résztveitek az
MDP megyei Pártbizottsága
részéről Túri Lajos és Ambrus István elvtársak, továbbá az UFOSz és FÉKOSz,
valamint a szegedi Gazdasági
Felügyelőség kiküldöttei, a
főispán és a MOSzK terme
lési apparátusa.
Az értekezleten elhatározták, hogy a termelési szerződések keretén belül fokozni fogják az egyes szerződé
ses termények
vetőmagigénylését Az igénylést megszabott keretekre és határidőre fogják beállítani.
Bejelentették, hogy most.
az ősz folyamán a következő
vetőmagkészleteket utalták
ki: búzából 373, rozstól 181,
őszi árpából 31 kat. holdra.
A földbérlő szövetkezeteknek búzától 82, rozsból 90
kat holdra. Egy kat. holdra pedig spenotmagot utallak ki.
A szerződéses termelők 1
mázsa szuperfoszfát műtrágyát és 50 kiló pétisói kaplak.

Megkezdődött a
tavaszi
szerződéses termelések előkészítése Is, a napraforgó
szerződéses termelésének áz
előkészítésével.
Nagyszered területén 4000
kat. holdon fognak napraforgót termeszteni. A napraforgó vetőmag
igénylési
határideje január 10. Ez idő
alatt a vetőmag igénylését az
előirt területre
eszközölni
kell.
A nanraforgó termesztésére előirt 4000 kat hold területenként a következőképpen oszlik meg:
Újszeged, Rókus 70. Alsóközpont 400, Felsőközpont
400. Csengele 409, Baktó,rárosi feketeföldek 100. Röszke 150, Szentmihálytelek, Alsóváros, Széksós-tó 150, Várostanva 300, Szatvmaz 150,
Huzsajárás 2S0, Algyő 400,
Kiskundorozsma 500. öttömös 100, Pusztamérges 150,
Sándorfalva 300, Tápé 150,
Arpádközpont község 100 kalaszlráhs nold.
Az értekezlet kérte a népi
bizottságokat, hogv a dolgozó parasztság körében tudatosítsák a szerződéses termelés fontosságát, azt, hogy
a szerző T éses tcrme'é; a dolgozók jobb megélhetését biztosítja.
Ki kell hangsúlyozni, hegy
n gazdák Idejében gondoskodjanak a vefőm::igénybeüllek a rendbehozolt
válla- lésről, mert csak igy lehet
latba. A >dinaszüa« feje, Bruck- biztosítani számukra a szükner Ede, akinek különben igen séges vetőmagvakul.

Vállalatvezetőt rendeltek a Tisza Lajos-köruti nagy vaskeredés élére

Tnísarckossád,
észszerű*éf,
beosztás
nz egész nemzetgazdaságban: ez
a tervgazdálkodás! — mondotta
számtalan gyakorlati példával,
munkamódszerre1
megvilágított
előadása végén Markos elvtárs.
— Az élmuiikások munkamódnwrít kell belevinni sz egész
Megvár nemzetgazdaságba. Iícrüuk'.ren van a politikai hatalom, kezünkben vannak a döntő gazdasági kulcspozíciók is,
a gyárak kilencven százaléka.
Lehetőségünk
van tehát
rá,
hogy tuhnenve a hároméves terv
eredeti céljain, sokkal magasabb színvonalú, 6okkal emberibb életet
teremtsünk
meg.
mint várhatluk volna és ezzel
elindítsuk a magyar tervgazdálkodás útját az ötéves terveken
keresztül a szocializmus felé.
A nagy tapssal fogadott előx Briliiáns. smaragd éksze-.
szereket
megvételre ' keresek.Meglepő magas árat
fizetek.
Fischer ékszerész, Klauzál-tér 3.

Felhívjuk pártunk minden

tagját, hogy a

Magyar Dolgozók Pártja
Politikai

B zsífságfpaK

határozata

értelmiben

november 27 és december 5 között menjenek be pártszervezetükbe és személyesen
ellenőrizzék, hogy nevük szerepel-e a pártszervezet által összeállított
Aki

a névjegyzékben

névjegyzékben.

nem szerepel és komoly

indok nélkül elmulasztja a felszólamlást, elveszti
párttagságát.
1948 november 27.
Magyar

Dolgozók

Pártja*

sok baja volt viselt dolgai mialt a halóságokkal, ott folytatta
ahot elhagyta. Eleinte
burkolt,
Bz I l j u s i n
később egészen nyilt formában
tutfaináfeketézett, láncolt. Mintha mi ! 3 8 z ő i n z < h $ £ c ! í
sem történt volna.
nyokal
taaü

Rz alkalmazottak csoportja
élükön a felszabadulás
után
közveílenül megalakult
üzemi
bizottsággal ezt neiu tűrhette
és szívós, hosszas harc árán el»
távolította az rtörcgelt a vállalat éléről. A vállalat alkalmazottai most másodízben foglak
hozzá a dolgok
rendezéséhez
és sikerült Brucknerék nagyobb
összegű adósságait likvidálni és
bizonyos fokig »fizetőképessé«
tenni a vállalatot. Üzemen belül
is lassan rendeződni kezdtek
a problémák.
R k s r e s k s d e l o m ' J g y mínlszJCf, hogy a tőkések utolsó bcíolyását is kiküszöbölje
és
Szeged kereskedelmi
életében
fontos helyet belöllö
vállalat
tovább fejlődjön, a hét folyamán vállalatvezetőt rendelt a
Bruckner •Testvérek Vaskere
kedetmi Rt. élére.
Szcndret
Márton
személyében.
I g e n s o k v á l t o z á s t akarunk
eszközölni — mondja Szendrci
az uj vállalatvezető. Szoros kapcsotatokat építünk ki a NIKkei és a VASÉRT-et, raktárunkat a legkülönbözőbb
vasiparl,
szerszámipari, cikkekkel, gazdasági gépekkei feltöltjük. Szeged
államosított vállalatait, a város
kisipari szövetkezeteit, minden
kisiparosát, a dolgozó parasztságot és általában a széles közönséget akarjuk ellátni a NIK
üzemetben és a többi államosított üzemekben készült legkülönbözőbb cikkekkel. Mint állami irányítás alá vont kereskedelmi vállalat újfajta
keres.
kedői szellemet akarunk kifejlesztem:. Olyat, amely
minden
vonali-ázásában a népi demokráciái, a közösséget szolgálja...
Uj élet
réknál...

kezdődik

A szovjet korinánv és kommunista párt központi bizottsága által közzétett hatalmas éru ősi lési terv rendkívül megnövelte az ifjúságok körében az
érű«':lődést a mezőgazdasági tudományok iránt. A szaraiovi
területen a pártszervezetek az
ifjúság kőzóhajának eleget téve
most a Tudományos Ismereteket Terjesztő Társaság -közreműködésével az ifjúság számára
előadássorozatai rendez az er.
öőövezeíekről és a füves vetésforgók rendszeréről. A tanulásra azért van szükség, meri az
ifjúság tevékenyen Ls részt akar
venni a lerv keresztülvitelében.
A Szaralov-területi Komszomol
és az egyik kolhóz ifjúsága elhatározta, hogy még az idén
ősszel 60 ezer magról kcU fazsengéi ülteinek el.

I n u l biálliiás Ricában
Rigában, a lett fővárosban
ipari kiállítás nyílt meg, amely
szemléltető képet ad: a lett szövetséges köztársaság iparúnak
lendületes fejlödésérőL A kiállításon több mint 3000 ipari
gyármányt mulatnak be. A kiállításon gazdag anyaggal vésznek rési! a gépgyáraik, K k ö n y .
nyű iparok és texUlválüdatok,
valamint a tejfeldolgozó üzemek.

S$!áM!rá§ya eladó

a hódmezővásárhelyi állam i méntelep vezetőségénél
kb. 30 vagon istállótrágya
dee. 3-án 9 órakor
árlejtés utján eladásra kerül.
Magyar Állami Méntelep YezeBnickne- tőség, Hódmezővásárhely.

8

.DELMAGYAROESZAG
ifrii
II i •iiiiiiiiiinii i

—m*-**. rnamxaeti
D'JSEfl).

JW

A játékvezeiö ténykedésével,
megérdemelt egyik poriról ü!ö!fe ei
a Szegede)
2:1

Kispest—Szeged
Molnár
Islvün
játékvezető
ezúttal a mindvégig
lelkesen
küzdő Szegedet fltötle.el a megérdemelt egyik ponttól, amikor
az első félidő utolsó percében
37 másodperccel előbb fu]la le
a játékot, amidőn a szögletből
iveit labda a Kispest hálójába
tartolt A játékvezető ténykedését még az sem menti, hogy
az ő óráján már telelt az idő,
mert a partjelző óráján, sőt a
hivatalos ellenőr óráján is hiányzott még a játékidőből 37,
illelve 40 másodperc. Hogy az
ítélkezésnek komolyabb következménye a játékvezetőre nem
lett, az köszönhető elsősorban
lcg\ címezett
rendőrségünknek
és az egyesület vezetőségének,
akik szoros gyűrűt alkotva kisérték be az öltözőig
Molnár
Istvánt és mentették meg a közönség haragjától
Mivel Molnár játékvezetőnek
hasonló ténykedése
Szegeden
már nem az első, felhívjuk a
Magyar
Játékvezető
Testület
vezetőségének figyelmét a bajok orvoslására, mert az ilyen
bíráskodás senuni esetre s n n
szolgálja a demokratikus sportéletünk fejlődését.
A mérkőzés egyébként a vá-

(1:0)

rakozáson felüli j ó küzdelmet
hozott. Az etső félidőben
a
nagyobb technikai
felkészültségéét rendelkező kispestiek támadlak többet, amit Szeged telkes, de balszerencsés játékkal
ellensúly ozott. Szünet ulán végig
a Szeged volt a többet támadó,,
ennek
ellenére Kispest már
2.0-ás vezetést szerzett, amin
a 28 percben Bénák lesgól révén tudott szépíteni.
A játékosokról meg kell állapítani, hogy Gyurik
melleit
Puskás öcsi nem nagyon tudoll
érvényesülni. A védelem
legjobbja Kakuszi volt.
A támadások felépítésében
pedig Szőcs és Solti emelkedett
isi, Roscnthál ezúttal nem 'érvényesült egyéni játékával. A szélsők igyekeztek, játékukon azonban meglátszott a rutin hiány.
Mindenesetre ajánljuk a vezetőségnek, most már ne változtassanak az. összetételen.
Az NB I. többi eredménye:
Ferencváros-Vasas 4:2(2:2),
Újpest—Kistext 3:1 (1:1), MTK
—SalBTG 5:3 (2:1). SoroksárTatahánya 1:0 (1:0), V E T ó —GSE 1:1(1 0), SzAC—Maleost
1:0 (0 0), Csepel—Szombalhclyi VSE 3 0 (2 0.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MKUMTE

nyrtríe

A kerület csapatbajnoki döntőjét nagy éideklődós mellett
bonyolították le vasárnap
az
ipartestületben. A küzdelemből,
nagy liarc után korült ki 11:5
arányban győzte k ' n t az ujszogedi munkáscsapat.
Részletes
eredmények ezek:
I.égsuly tó ti
győzött Dóra Merésszel széniben,
technikai fölénnyel, llarmatsulybnn Halász ellenfél nélkül győzött. Főhelyben a Nagy—Vé-

w- NB

A PuStás nyerte
I I I . eregeti! rangadót

Az ördög nélkül tartalékos
Móraváros már oz. első félidőben veszteit a nagyobb lendülettel játszó és szerencsésebb
Postással szemben.
.76 napja
volt ezúttal a. Honvédnek, idegenből, Bácsalmásról hozta, hasa mindkét bajnoki pontot. Ezzel szemben a Rákóczi Szentesen nem birt az Sz.MAV-val. A
beérkezett
eredmények
ezek:
Postás—Mómváros
3:2
(3:1),
Honvéd—Bácsalmás
3:2 02:0)
Sz MAV—Rákóczi
8:1
(2:0)
K i T E - K M T K 1:1 (0:0).

az

ökölvívó

Asztalitenisz
J ó l rajtolt az újjászervezett
Gázgyár a keriilct I. osztályában." Az együttes szombaton és
vasárnap két mérkőzést játszott
és mindkettőt mojjnyerte. Eredménvek: Gáx-SzMÁV 13:3, Gáz
—Postás 33:7.
A Postite súlyemelők
debreceni sikere

A DDSE által rendezett országos I I . osztályú súlyemelő,
versenyen kitűnően szerepeltek
a szccecli Postá-s
versenyzői.
Lég súlyban
Kálmán
győzött
212.5 kg., pehelysúlyban 2., egy| ben az. újonc verseny győztese
A kerületi bajnoL-ügok
Réday 192.5 kg., lcönnyüsnlyeredményei
b a n ' l . Bnrna 252.5 kg. teljeBarua
verse n-ven
I. a-izláiv: SzAK—RAC 3 0 sítménnyel.
(3 0), SzATE—SzVSE 2:0 (0:0), kivül 270 kg. eredményt ért
még el.
SzEAC—CsMTK 1:0 (0:0).
I I . osztály: T,elle—Húsos elmaradt.
Alsóközpont—Várortauya 10:1 (4*0), Dohánygyár—
lápé 7:1 (3:0), ffelsőközpont—
Honvéd 2:2 (1:2). Algvő—Móra.
1:2 (3:1). Deszk—MKUMTE 2:1
(11),
üjszentíván—FDTO 2 : 1
(0:1), Oszentiván—Rákóczi 1:6
(0:6)
0:6),
SzMTE—SzATE
11:0
(9:0)
I f i : Postás—Húsos 2:0 (0:0),
SzMTE—FüTC 10.2 (1:1), M K
UMTK—Rákóczi Ő:1 (1:1), DK
MTE—Honvéd 6:0 (2:0), SzAK
- M ó r a 3:2 (1:1), SzATE—Sz.
VSE 3:0 (2:0).

gSzeUáfásl

15:28
18:43
13:20
16:26
15:25
10:32

táblázata

Szolnoki VSE
Előre
Szegedi J1TE
Szolnoki MTE
Phőbus
KMTE
BSzSO
MKUMTE
MVSE
KAO
Dr&sclra
Textil
OMTK
CsMTK
SzVSE
Mezőtúr

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

38:11 23
40:10 21
12:16 17
22:13 17
26:12 16
34:18 15
19:19 15
22:24 11
19:23 11
22:27 1 1
18:17 10
25:30 10
15:26 10
13:32 8
16:35 7
18:76 4

A fotó vasárnapi fordulójára
321.731 szelvény érkezett be.
Ezek között nem
hivatalosan
127 darab 12 talűlatosról kaptunk eddig értesítést. A telitalálatos szelvények tulajdonosai
egyenkint J40tl foriutot nyertek. A 11 találatos szelvények
száma 3219, egyenkint 55 forint, a 10 találatos szelvények
száma pedig 19.213 volt, egyenkint 9 forint nyereménnyel. A
győztes szelvény egyébként igy
fést:
SalBTC—MTK
2
Ferencváros—Vasas
1
Szeged—Kispest
2
V. KTO—GSE
x
SzAC—MATEOSi
1
Soroksár—TSC
1
Kistext—Újpest
2
SzVSE—Csepel
2
KAC—SzMTE
1
MVSE-özd
1
PBTC—PBSE
1
Gázgyár—KMTK
tőrölve
Portsmontk—Arsenal
1
Kelleme*

ZsirkloszUís. Az 19-18. évi december havi z.xirjegy >C« szelvényére 25 dkg. szabadon forgalomba kerülő
zsirszalonna
vagy báj vásárolható. A zsirszalonna ára 19 forint, a liáj
20 forint kilogranionként. A vúgóbklon kiadásra kerülő zsiradékkal a henirsiparosok hetenként tartoznak elszámolni.
Lisztosztás. Az 1948. évi november havi 69.. 70., 92., 91. sz
általános közcl'álá i jegy váltószelvényeire 40 dkg. főzőILszt
vásárolható. A 91. sz. általános
közellátási jegyre kiadandó finomliszt helyeit szelvényenként
40 dlíg. hitzitUra vásárolható.
Kereskedők következő sorrendben tartoznak elszámolni; dceember 1-én: Belváros és Rókus, december 2-án: Felsővűros és Móraváros, december 3á n : Alsóváros és Újszeged. OKJ
kirendeltség vezető.
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ÁLLANDÓ M CSÖRSZ A M o h
BUDAPEST l . b.30: H a j n a l i
6.30: haiuradló. ti.45. Hoyz»i|
lorua. 1 ül)- Műsorismertetés
9 55: Áttelepítést kormánviüztosság
közleményei.
10.00:
Hírek, 12 00: Harangszó, birok. 1 1 0 0 : lltrek. 15 15 ttadlóískola: 15.55: Műsorismertetés. 17.0(1: Hirek. 20.00: Hírek. sporthírek. 20 20: Hirek
és krónika orosznt 22 00; Hirek MII hallunk tio.'nap? I) l ü
Hirek es krónika
franciául.
0.20: Hírek ex krónika angoiiii
Kedd, november 30.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zeno. 8.00: Szovú'n legendája. —
8.20: Orosz hanglemezek. 9.00
A Fosta szenekor játszik. 12.15:
Déli hangverseny.'13.00: Andris
13.20: A házi-együttes j á t s z i t
14.15: Ilbert:
Diverttesimcnt.
14.30: Ifiiiuságí Énekkarok. 15:
Rádióiskol.i. 16.00: Felfedezők
és feltalálók. 10.30: Kopeezkjr
Alajos orgonál a
Vas-utcai
templomból. 17.10: Szovjet; napok — xzovjet emberek. 17.20:
Sziv küldi szívnek szívesen. —
18.45: Világhíradó. 19.00: Külföldi müvé-zek miisora. 20.35:
Basiille . Rádiójáték. — 21.50:
Beethoven: ('avatina. a B-dor
vonóxnégvesbő'. 22.25: Magyar
nóták. 23.00: Mi történt az, elmúlt 30 nap alatt? 23.15: Operakórusok.
BUDAPEST I I . 17.00: Ötórai
tea. 18.00: Zenei élő újság. —
18.15: Hangra Iliradó. 18.30:
Olinto Barbelt-i hegedül. 1.8.50
Debussy: Az elsült ved t székesegyhás. 19.00: A Falu Hangja.
,19.30: Orosz müvek." 20.20: ' A
Rádió Szabadegyeteme.
21.15:
Kíváncsi mikrofon. 21.30: Sziv
küldi szívnek szívesen. 22.30:
Britten: /Második vonósnégveg.

TáHJifiílviiMnrlsnvát
Fehér,
neműt
rász-u. 10
SZZDRSKaBSOaES

Pantasz

A p r ó h i r d e t é s e

ANGOLUL tonitok. Jelentkezés
délután 3—4 óra között SzentGyörgy-utca 9., dr. Monostori.
MÁSOLÁST gépen vagy
szép
kézírással olcsón vállalok. Vidra-utca 2.. I. 1.
GYERMEKSZF.R F.TŐ lányt mindenesnek bentlakással felveszek.
Vadász-utca 4a., földszint 2.
MEGBÍZHATÓ bejárónő 7—8-ig
felvétetik. Jelentkezés délután
I—2-ig Bajcsy-Zsilinstky-U. 15.,
I. emelet 1.
SERTÉSVAOAST vállalok Beke
Mátyás hentessegéd, Hétvezérutca 49b.
M I N D E N F É L E baba javítást készít a 20 év óta fenálló tótóklinika olcsón, gyorsan Margitutca 28.. II. em.. délután 3-tól.
GYAKORLOTT kötőnőt felveszünk. Muskátli.
<$

Felhívom a 105.500/1948. KII
sz. rendelet alapján a I I . ellátási csoportba sorolt Közellátási fogyasztókat,
hogv
a
100.110/1918. Kit sz. rendelet
4.
1. pontja alapján a részükre kiadott december havi
70. és 91. és (jofi. sz. közellátási jegyekkel azonnal jelentkezzenek Széchenyi-tér 9. (Zsölór ház) II. em. 2. ajtó az
I/a. körzetnél helyiségben
a
kenyérvásárlásra jogosilő szelvényeinek levágatása miatt. Aki
a kcuvérszelvényekcl nem szolgáltatja vissza, minden egyes
visszaszolgáltatni " elmulasztóit
jegy ulán 10 forint árkiegéazilési dij tizeié.- é e lesz kötelezve. Ezen árkiegészilési dij meg
nem fizelés ereién
közgdók
módjára lesz beliajlva.

TISZA

Rádió

közlemények

vnciorázóhely

V () G L A L K O 7. A S

döntői

kony összecsapás döntetlent hozott. Könnyűsúly tón Megyesi
Il-t szabálytalanságért leléptette a bij-ó. Váltósulyban Szilágyi
kiütéssel győzte íe* Czenét. Középsulvban Megyesi I-gvel szemben Óvárit
szabálytalanságért
leléptette a biró, Félnehézben
Fodort kiütéssel győzte le Fazekas. Nohézsulyl»an Varga pontozással győzte lo Csathot.

12
11
11
11
10
11

127 telitalálat
a totó 59. fordulóján

3:5
4:2
1:2
1:1
1:0
1:0
1:3
1:3
2:1
E-vérzeií
mindhárom
szegedi
NB I í .
csapni
7:0
Az NB II. szegedi csapatok- ben elvesztették a játékot a j ó 3:0
nak gyásznapjuk volt
vasár- Phőbussal széniben.
Eredmények:
Phőbus— 4:1
nap, mert ezúttal valamennyiKACen ahtl maradtuk cl'cnfeleikkel MKUMTE 5 1 (3.0),
szemben. Az S'.VSE a második SzMTE 2:1 (0:1), Szolnoki VSR
-Szegedi VSE 7:1 (0 1), Texfélidő 17. percéig vezetett l:0-ra
U U M e z ő i u r 8 2 (1:1), MVSE
Szolnokon. Az SzMTE balsze- —Előre
2:1 (2 0), D r a s b e rencséjének áldozata lelt Kecs- Szoluoki MTE 2:1 (2:0), TlSzSC
keméten. A (arlalékos Ujszcge- —KMTF. 3 0 (0:0). CsMTK—
diek pedig m á r az első félidő- OMTK 1:1 (1.0.)
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A II A S - V B T F. L

OROM nézni I Lícbmann szemüvegen. Fotó-laboratórium. —
Kelémen-utco 12.
COCTAILKEYERÖT
(fémből)
keres a Nemzeti Színház gazdasági hivatala.
FEHÉR
mély
gyermekkocsi,
porszivógép, férfi kerékpár, háromkerekű tricikli eladók. Mérey-utca 5.
KARÁCSONYRA
gyermek játé-

i n n i b i
órás és ékszerész
L í l l t R U
Kárász-utca 14
keresek kar- és zsebórákat
Kosárlabdahajnokság
(veckerórát rs), ezüstöt, brilNB I. férfi: Post.ás-VAO 45: iíánsékszereket magas áron. —
40. N B II. női: Postáa-SzVSE Öra- és ékszerjnvitast váUalok.
•43:17. NB I I . férfi: MAORT— F I G Y E L E M I
Férfi
használt
SzVSE 44:40.
ruhát legmagasabb áron vesz
Szabó Sándor, Tisza Lajos-krt.
Az NB I . táblázatát
48., L emelet 8.
1. Ferencváros
11 57: 7 22
2. SzAG
11 15:12 16 BÉLYEGEIT legjobban nálam
bélyegke3. MTK
10 35:15 15 értékesítheti. Falus
fogadalmi
tem4. Újpest
10 26:18 14 reskedés, a
5. MATEOSz
10 24:10 13 plomnál, Iskola-utca 29.
6. Vasas
10 22:14 12 HALÖSZOBABÜTOBOK, egyes
7. Kispest
10 22:15 12 bútordarabok még mindig legasstalosnál,
8. Csepel
11 23:27 10 olcsóbban Spltzer
9. Sorok-Ar
10 15:22 9 Margit-utca 12.

LOVAK, jókartón lévők, kanca
és paripa, valami ut fiatal teliéu eladó. Iványi faiskola Újszeged. Szőregi-országut 74.
U J liizhely eladó. Szatymaz-utrva 47.
TISSOT, lapos, modern zsebóra eladó. Alföldi-utoa 9., Kiss,
délután.
M I K U L Á S I vendégségre
már
most rendeljen sajtos, édes ostyáimból. Rostosné,
Kossutliute-a 15b.
F É R F I bundahuzat
legfinomabb szürke agyagból, zömök
alakra eladó. Kovács és Nagy,
Vár-utca 7.
K É K R Ó K A G A L L É R és egy tangóharmonika eladó. Tisza Lajos-körut 21., félemelet.
EGY 110—120 kg-os hizottsertés eladó. Csiszár, Újszeged, a
kendeigvári hatházak mellett.
ELADÓ finom fekete női kabát nvest sállal, írógép. Sséclionyi-tér 16.. I I . 6.
F É R F I télikabát, bordó plüss
női cipők eladók. Dugonics-tér
4.. emelet.
*
ÍRÓGÉPET,
számológépet
és
varrógépet veszek. Kelemen-utca
11. szám. Kelemen.
POLITÚROS sötét hAlószobabutor eladó. Szt. Miklós-utca 4.
kot. hintalovat, hintaliattyut,
kis szekeret, tabakocsit, bababútor t, iskolát nagyon olcsón
készít hadirokkant, Arany János-utca 10., I I . em. 5.
BORKABATOR hosszú és rövid, férfi és női mérték után
elsőrendű bőrből, festések é» javítások szakszerűen készülnek
Csordás
bórruhakészitőmesternél. Szent Miklós-utca 7.
4
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SZÉP bútorozott szoba egy személynek azonnal'kiadó. Vad&ssutca 8., I. em. 1.
BELVÁROSI
üzlethelyiséget
adok körúton belüli kis lakásért. »Féregmeotes« jeligére.
BÚTOROZOTT utcai szoba <£ynemfl nélkül is kiadó. Középutca 12.

ic.

ELCSERÉLNÉM
kettőazobás,
fürdőszobás lakásomat egyszobás főútvonalnál.
»01csóbéra«
jeligére a kiadóba.
BÚTOROZOTT szoba kiadó magányos férfinek, vagy nőnek;
esetleg konyháyaJ, külön bejárat. Szent László-utea 19.
BÚTOROZOTT szoba, fürdőszoto használattal férfi részére kiadó. 0}'ertyámo3-utca 6., I. em.
9. ajtó.
KEÁ'ÉS bútorral vagy üresen,
lehetőleg a Nagykörúton belül,
szobát keresek. Cim a kiadóban.
BÚTOROZOTT szoba fürdőszobával két személynek ellátással is kiadó. Bajcsi-Zsilinszky
utca 15., I . em. 4.
BÚTOROZOTT szoba, különbejáratu, ágynemű nélkül kiadó.
Polgár-utca 20.
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EGYEDÜLÁLLÓ kere-ked^sébea
foglalkozó özvegy megismerkedne házasság céljából 40 év körüli józapéletü iparossal. Jelig*
•Szabók előnyben*.
I f ó és s-ir gumicipő vulkanizálása Kemény Gyula,
BajcsyZsilinszkyrat'oa 11.
ELVESZETT
félpár
használ!
férficipő a Rákóczi-tér lcörnyákén. Megtaláló 20 F t j u t a l o »
tón> részesül. Attila-utca 13. n
Csengetni kérünk.
DELM AGYA KORSZAG
politikai napilap.
Felelős sairkesztó:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. Z Ö L D SÁNDOR
Szerkesztőség: Jókai-utos A
Felelős szerkesztői telefon: 49®
Szerkesztőségi telefon: 106.
Nyomdai szerk"ztőaégi telelő*
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: Kárász-atom 6.
Telefon: 325.
Az x-ei jelzett közieménvek
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyomára
F. vezető: Koncz Lásslo.

