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Minden év végén és egy újév
kezdetén visszatekintünk a meg*

lett útra, számbavesszük az el*
elért eredményeket és az élőt*
tünk álló fetiulalokat

A z 1918-as esztendő végén
i " \ és az 1319-es esztendő
elején jócslúui van számbavenni való mindkettőből. Az 1947es év, a fordulat éve után gyors
egymásutánban következtek a
magyar népi demokrácia győzelmeit, eredményeit
jelentő
események.
Ezek közül
jelentőségében
leginkább azok az események
emelkednek ki, amelyek a magyar munkásosztály, a magyar
dolgozó nép vezető pártjával
kapcsolatosak. Mert hiszen az
eredmények Idharcolója, fejlődésünk előrcvivCJn n Párt,
a
na pártunk, az ország
vezető
pártja. A júniusban mcglaríoü
egyesülési
kongresszuson
létrehozták 3
az
egységes
marxista-leninista alapon áitó
munkáspártot, a Magyar Dolgozók "Pártját.
Az egységes
párt létrehozásával
lehetővé
vált, hogy a dolgozó tömegei?
figyelmét fokozottabban ráirányitsuk az ujjáépitő és ujal-ípitő feladatokra, az
ország
gazdasági és társadalmi rendjét átalakító feladatokra.
az egyesülés!
Közvetlenül
kongresszus előtt a gyá-

rak államosításával a magyar
nemzetgazdaság
szerkezetét
döntő mértékben átalakítottuk.
Az államosítások révén a magyar dolgozók túlnyomó többiige többé nem a kapitalista
érdekeket szolgáló gyárakban,
hanem a munkások
vezetése
alatt a nép tulajdonát képe-őr
gyárakban végzi termelő munkáját. Ezzel és számos
más
ténnyel a dolgozók eröft végkép bebi'onvosodott, hogy övék
az ország, maguknak építik.
Hogy ez mennyire így van,
bizonyítják azok a tények, melyeket a termelés fejlesztése terén a miuikaversonyek
révén
elértünk. De a dolgozók erőfeszítései nem is voltak hiábavalók, mert az elért eredmények
lehetővé tették, hogy célul tűzzük ki — és keresztül is vigyük — a hároméves terv 2 év
5 hónap alatt való elvégzését.
Rs a dolgozóknak közvetlenül
ís jelentkezett —
aprópénzre
váltva — az eredmény: 1DM
folyamán sikerüli a dolgozók
élets-vnvqnalát
átlagosan
a
békebeli fölé emelni és nagyvonalakban
ezen
a Téren már
most elérni azt, amit a hároméves terv végére, 1950 augusztusára tűztünk k<
ezekből az eredményekből
* nem maradtak ki a .szegedi dolgozók sem. Szeged ősz*zes jeleniősébb üzemeit állaínositottnk és élükre a szegedi
munkásság harcedzett fial kerültek. Ennek eredménye meg
Is rnu'atkpzott a tmunkaversenynél, melybőt a szegedi dolgozók is kivették alaposan részüket. Ezt bizonyítják nrm egy
üzemünk kapufa fölött és számos fizikai szettemi dolgozónk
mellén csillogó élmunkás jelvények. De az életszínvonal terén sem maradt az országos
átlag alatt a szegedi munkásság
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azdasági téren elért eredy ményeink mlellé méltóan
Sorakoznak
annak nem kis
r&zben etósegitői, a politikai
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e engedjük, hogy a reak*
ció ugy aUitsa be, mintha itt a vallás, vagy az egyház
ellen folyna a liarc. Mindenkor
KI kell hangsúlyozni és domboIrta : líj. KOMÓCSIN MtHÁLY
rítani munkánkban, hogy w ; i
engedünk vallás -és egy házéitr.
téren elért eredményeink.
A gilag, politikailag és Icatonailag zahniak, de az egész párttagság
nes harcol, de igenis harcolunk
élvezik.
Pfciífér pártnak, mint a reakció legerősebb hatalom, a Szovfet- komoly támogatását
— és méghozzá keményen hurfellegvárának felszámolása után, uniőr mint a népi demokráciák. Párlbizalmiaink feladata, hogy
colunk — a katolikus
enyhít
döntő csapásokat mértünk a z
sszegezve;politikai téren tízes csoportjuk tagjait előké- palástja mögé bujt reakció eU
felegyház palástja mögé bujt reszétvertük a reakció leg- szítsék a felülvizsgálásra,
i len• A kommunisták vezetésé*
akcióra, a felekezeti iskolák ál- főbb hadállásait és hozzáfog- világosítsák őket a Politikai bivet a magyar dolgozó nép mcfj
zottság határozatának jelentősélamosításával a klerikális reak- ta Á megsemmisítéséhez.
fogja védieíft a inindszenlyst a
fonciót egyik leglényegesebb műGazdasági téren országunk géről és a felülvizsgálás
reakciósok ármánykodása cíle*
ködési területéről
szorítottuk ban szétvertük a kapitalizmust tosságáról. Felvilágosító munnére hazánk függetlenségét,né*
U és a fótit, a gyátr után a nép és ráléptünk a népi demokrá- kájúkon«túlmenően részt veszpúnk békéjét és népi tlcraokrá*
lutajdonába adtuk az iskolát is. cián keresztül a szocializmus nek a tízes csoportjukhoz tardónknak a nép érdekeit
tozó tagok felülvizsgálásában.
Ezzel kulturális téren is < utat építésének útjára.
gáló vívmányait.
hogy
nyitottunk a fejlődésnek. A fcAz elért
eredményeinknél Párttagságunk feladata,
Politikai feladatainknál m-m
bizottsálekezeli iskolák államosításával még nagyobbak az előttünk álló segítségére legyen a
az osztáhjidegen, a kisebbek a gazdasági téren előlés egyéb tanügyi reformokkai feladatok. Mint eredményeink goknak,
emeltük népoktatásunk szinvo- számbavételénél, itt is elsősor- pártba nem való elemek lelep- iünk álló feladataink sem.
1949-os esztendőbenV ugy kell
nalat és megnyitottuk az utat ban, mini legfonlosabbal, pár- lezésével
dolgoznunk1,
ugy \jfcelt te .
a dolgozók fiai előtt a maga- tunkkal kell foglalkozni Mizen túlmenően a tagság- mctnüuk. liogv a
hároméves
sabb képzettséget nyújtó isko- lyen feladataink vannak párnak fefadaía, hogy a tag- terv 2 év 5 hónap alatt való
táfc felé.
tunkkal kapcsolatban?
Min- gyűléseken aktív részvéteiévei befejezését biztosítani
tudjuk.
A klerikális reakció
elleni denki előtt ismeretes « Politibiztosítsa a felülvizsgáló bi- Hogy ezt a feladalot vatölvm
harcban az ország katolikus kai Bizottság szeptember 2-1
zottságok helyes javaslatainak teljesíteni tudjuk, ahhoz szűk*
társadalma —, élükön a néppel halároznta, melynek célja, hogy
— a pártdeniökrácia szabályai- séees Ipari munkásságunk ön*
tartó papokkal _ mögénk so- megszüntessük a párt összetétenak megfelelően — gyakorlatba tudatos felsorakozása a terv
rakozott fcL Már ez is előre- lében mutatkozó hibákat ós elvaló átültetését,
határozattá megvalósí f ác;ára. Nemcsak ar*
vetette a kícrikális reakció ve- tüntessük a párt élcsapat jelfavaló emelését, cseüog helytelen rőt vau szó, hogy mennyiséé'*
reségének árnyékát. A reakció gének elmosódását.
Képessé javaslatoknak a javítását. Min- h-> emeljük és minőségileg/fa*
vereségeihez tartozik az a tény legyük pártunkat az clqíle álló
den egyes kizárásra, vagy visz- vitsuk ipari term-lésünket, ha*
is, hogy a dolgozd tömegek megnövekedőit feladatok, így
szaminŐsitésre javasolt
párt- nem arról is, ami ma az egyik
elsősorban a munkásosztály be- elsősorban a szocializmus épílap ügyében a párt
tagsága legfőbb sremoont, — hogy oU
folyása megnőtt az államhata- tésének .megvalósítására.
döntcsóbbá tegyük termelésünket.
lomban, az államapparátuson
A Polilikal Bizottság határoTpanmk továblví fejlődé
A
PoTiHkal
Bizottság
határobeiül annak legfelsőbb szervé- zatának végrehajtása terén már
í nek alepia a termeiékor",
zatának
"helyes
végrehajtásával
ben, a kormányban is. Az, hogy nagyjelentőségű lépéseket tet-•ég na " úiéríákö. növelése. Kfd*
a miniszterelnöki ós földműve- tünk, A pártappatáiüsbaa dol- nemcsak a párt, nemcsak a
kereskedelmünk csak ugy tudj*,
lésügyi tárca a dolgozó kispa- gozó elvtársak, a pártvezetősé- párttagságunk érdekelt, hanem
biztosítani az ipar
számára
rasztság következetes képvise- ge k és a pártmunkások felül- az egész dolgozó msgyar nép
nélkülözhetetlen külföldi nvr-sérdekelt
szolgáljuk,
mert
erős,
lődnek kezében, a belügyi, had- vizsgálásával,
pártszervezett egységes
kommunista
párt anyagoknak a behozatalát, ka
ügyi és a legfontosabb gazda- életünk fejlesztésével.
gyorsabb ütemben tudja előre- olcsóbban tudunk termelni.
sági minisztériumok a munkáshatározat végrehajtása te- vinni a szocializmus építését, 0
osziáty fiainak kezében vannak,
A macryar dolgo-ók éleV'.'nrén jelentős eredmény, dolgozó tömegek gazdasági és
fényes bizonyiSélc erre.
vonalának lováW4
emelés'-t
hogy párttagságunk széles tö- kulturális
felemelését.
csak
ugy
tudjuk
biztositani..ba
rcakció elleni harcban az megei
aktivizálódtak a pártPolitikai vonalon sem kis olcsöbbau termelünk, ha növel1948-as
esztendőben munka végzésében* • a párttagnem Szeged volt ftz utolsó. A ság mind nagyobb tömeget kap- feladatok állna!; előttünk. Azt, jük a lennc'ékrnysé-et fpr l
amit az 1918-as
esztendőben munKássáninknak niindínká' •!»
felszabadulás előtt különösen, csolódnak be a tanulásba. Előtmegkezd lünk, a reakció felszá- áí kell érezni, hogy az ország
de niog a felszabadulás után is tünk áü azonban ezea a téren
molásul, az 1919-es esztendőSzegedet tekintették az ellenfor- mondhatjuk a legnagyobb fel- ben be is kell fejeznünk. Mind- vezetése na -- '-h frlelősséé'»
radalom, a reakció
legfőbb adat. El kell végezni a párttag- szcnty letartóztatásával a kle- Kíván mwüi:ari munkásságunkbástyájának. Ennok meg is volt ság hatalmas tömegének felül- rikális reakció felszámolása még tól is, a szocializmus éní'ése
az alapja, mert
Sulyoicék, vizsgálását Ki kelt emelni
a nem történt meg. Ennek a fel- nagyobb követelmén vek elé álPfeifferék és kezdetben Mind- párttagság tömegei közíV a párt- adatnak a megváló Itás* még Ütja. Bi/tosak vagyunk
l:ogy a magyar ipart munkásszentyék számára is itt mutat- ba nem való elemeket, felszínre előttünk ált
ság" úrr körte a szegedi ipari
kozott a legjobb talaj. A reak- keli hozni mindazokéi a jó káártunk álláspontja, minta dolgozók Is meg fognak felelni
ciósok azt remélték, hogy Sze- dereket, aWcet eddig még nem
felszabadulás óta
min- a kővetelménveknck.
gedről
melynek ellenforra- ismertünk meg. Tovább
kell
dalmi tradíciói vannak — elin- favtlant pártszervezeteink mun- dig, most is az, hogyt a magvai • Aa clőtlünk'ál!ó.fetádttlok ködíthatnak egy ujabb ellenfor- káját és a párttagságot aktivi- népi demokrácia és a katolikus zül nem Kis jeleni őséggel Mr «
radalmat.
Szeged
dolgozói zálóé. E< a feladat nem köny- egyház kőzött lévő függő kérdé- szorializmíis építésének mp"azonban, élükön a komnmnts- nyüj, s a feladatot jói elvégezni seket békés tárgyalások utján gvorsiíása falun, a mezőtíttzdatókkal, átgyúrták,
megművelték csak ugy tudjuk, ha a Jolülvfcs- oldjuk meg. Természel csen a sAif területén. A té'i hónapok
Szeged talaját a népi demoizrá• gátó bizottság tagjai, de ezen kérdések megoldásához hozzá- alatt széleskörű nevelő munkácfa számára. Amt sikerült Su- túlmenően minden egyes plrU tartozik az is, hogy a klerikális vat kell képessé tennünk r?afel- rasz!sáíunkat az etöfte álíó fcilyoknak, Pfeiffernek — és císŐ funkcionáriusaink, pártmunká- reakciót maradéktalanul
adaiok megvaíö-i'ásáral
számoljuk
.E
feladat
megvalóidől>en ném'ieg Mindszentynek, saink komoly,
lelkiismeretes
hogy bizonyos mennyiségű tö-' munkát végeznek és pontosan sításában ugyanugy, mint a
A jf i már a parasztság ntind
megeket vonultassanak fel re- betartják aa illetékes pártszer- Mlndszenty-elienes harcban v e
• í nnauobb tőmearl léd fák.
tünk vannak a széles katolikus boyt; boldogulásuk utj-i az a:
akciós politikájuk mellett, az vek utasításait
dolgozó tömegek és a néppel
később ellenkezőjére
sikerült
felülvizsgálás
folyamán érző és tartó katolikus papok is. rrf, amefyei a Manyar Döiyo ó"
Mindszcnty szegedi
híveinek,
Párila mutat számukra. Mind
meg keti javítanunk pármert a tömegek nem mellettük,
nagyobb
tömeg, l WhV.', hegy a
Feladatunk, Iiogy Mindszcnty
tunk szociális összetételét, haf
hanem ellenük fordultak. Szeazt
tározottan M kell domborítani és a klerikális reakció népc lc- Magyar Doho-ók Pártja
ged politikai arculata is átalaakarja.
hrxai
kiküs-öböljük
«
nes
hazaáruld
üzelmeit
felfedpártunk proletár Jellegét, ugy
kult és erro ís a népi demokráa vezetésben, mint a párt ösz- jük a még, a Mlndszenly álh-J fala e(marado'há'át> a i*lro-;S I
cia nyomja már rá bélyegét
hívok szemb n Bizlodfsnk a fáin nészetétetében. S ezt a nem lás félrevezetett katolikus
litikai eredményeink kö- mun1?át viszonylag rövid idd előtt Ezeket is magunk mellé ne s-ámára is m'nd azt a k:•!zött, nem Kis jelentőség- alatt Január és február hóna- állítva segítsük a katolikus egy- hirálh. enisziégügyl és egu'b '
gel birnai? külpolitikai vonalon pokban el kelt végezni, hogy a ház vezetőinek demokratikus tehet őréneket, nmeinek a i»iros
bht'-.rífelért eredményeink. 19-18 fo- Politikai Bizottságunk határo- részét a problémák megoldá- nobro ó' számára már
a
lyamán megszűntettük külpoli- zatának megfelelően a tagsági sában Ki kell azonban hangsú- va vannak, s horpi falut is a
tikai elszigeteltségünket; baráti könyvek átcserélésére március lyozni ha'ározottan. hogy ne rázóssal ecnült v'gvttk előre a
szerződést kötöttünk a
nagy hónapban sorterülhessen.
engedjük, hogy a reakció rém. ieílődés utján a s-.0i*nltzm->*
szocialista Szovjetunióval,
a
provokációi felé.
Na sy szegedi
viszonylatban hirterjesztései és
béke őrével és a szomszédos 18—20 ezer párttagot kell (az érvényesüljenek és esetleg heiyújesztendő
küszöbé"
A •iereket
népi demokra'ikus államokkal. eddig felülvizsgáltakon kivid! a tclen szinben tűnjenek fel azok
az e ? 'ed'r élinek :
Ezzel felsorakoztunk a béke és bizottsám'nknak felülvizsgálni. az in'ézkedések, amelyeket de- feladatokat kell szá-abávennün'-.
haladás mindinkább
erősödő A bizottságok jó munkát csak mokratikus kormányzatunk tett ozeknek a fcladatoimak a m-••
táborába, melynek olyan erős ugy ludnak végezni, Iia mim* ennek a kérdésnek megoldása valósítására kell aa 1919 cs c bástyái vannak, minta gazdasá- kájukbaaff^Sjopban a p'ártbi- terén.
tendőben Íolioíakoznunk fr
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is lenne a közős táblán dolgozni.

i94t» -tarif(/tr i .

1 FELÜLSZ JS9LST
nrtpi

A i. számú bizottságok munkájánál nem ált
rmJrlkehre
r
mm/t segítő amfng
kér<iőio}
önéletrajz), nvnt a korábbi bi
zotlsá,oknál
Ezért a btzoltsO7ok tagfiinak komoly, bőséges
jegyzeteket keh
készíteniük,
bog:/ fa" xltm'at
mc- f lelően
üátámas (hassák. Ilt is hangsntr/o-zuk, bogy ez k a fefizelek és m'n<1"n anyag, amely a
feliltnizs<álrt lefolyásával és a
javaslatokkal kancsolafos,
—
szfgoru pár!t', tokként
kezclendö.

e@ 9
Í948 nagyjelentőségű év volt a magyar falu dolgozói számira. Az osztályharc súlypontja áthelyeződött a faiura s komoly feladatok megoldását rótta a dolgozó parasztságra. Az
ejiész dolgozó -parasztság, éppenugy a szeged környéki is megértette a harc fontosságát, öntudatra ébredt s a munkásosztállyal vállvetve, a muukásosztály hatalmas segítségével sorra
aratta győzelmeit a reakció, a falu kizsákmányoló!, a kulák«ág felelt. Az 1948-as év falusi oszlálybarcának
naplójában
égymás mellett sorakoznak a komoly győzelmekről szóló bejegyzések. A knlákság mindenegyes támadására ujabb
és
ujabb csapással válaszoltak a dolgozók. Visszaverlek minden
tini adást s győzelmeikkel mindjobban megerősítették a szocializmus falus! csirái), mindjobban rávezették a dolgozó parasztságot a boldogabb jövő felé vezető ulra.

kérdéséi

szabad kenyeret Az amerikai
rádió nemrég még azt kürtölte
a világba, hogy Magyarország
éhen pusztul a Marshali-segély
nélkül.

JZtf egkezdíldnck az őszimunkálc. A reakció megindítja legerősebb támadását jövő
évi .kenyerünk ellen. A kulákok
J J eccinber 19 én megala*
óraláncot Ülyegtetve sétálgat^
kult a Dolgozó Panak. Szabotálják a szántást, veA faTTyü! éheken necsak a kiFöldmunkások zárási és visj.-aninésitésl jatést Cres vetőgéppel járnak a rasztok é s
földre s elrontják traktoraikat, Országos Szövetsége. Az uj. va latokat I s m e r t e i k . hanriu
hogy ne kelljen azzal a kispa- hatalmas falusi tömegszer- azas neveit t*. akikot a blzott•é.ír fnnkcirttOan mrírtyMrrott.
^
rasztok földjét felszántani
A vezel közös frontba tömő- hosv
a tnar-ég o'yan a7no>'''lvekÜ 3 földmunkást
a z li
az
dőigozók "azonban"* résen" van"! "
Í S - re i« é</.revAt>lt tesz- akik a
í s a
nak és mindenütt megtörik a
középparasztot. Kő liizott>',1ff a/iirőj<'n A'o-asz-ak.
szalmtázst. A szabotáló Szügyi zős erővel, a munkásosztály Ti»y lehet a fntr é-sot fokozottan
Péter Páll és kuláktársait bör- támogatásával most még ha- hevoiini a PoMtikot Ttízoit^ág
tönbüntetésre, vagyon és trak- talmasabb csapásokat mér- határozatának végrebajtít'ilha.
hetnek a kizsákmányol ókra.
Az ui tömegszervezetben
. . .
,, „
, -, „
A }
minden dolgozó paraszt ta' f 7 T , s , kcn'tntl>c"
nul. FeMlágosiló munka és ^
b'-o t áab-á ásra fevr.sot
jó példák segítségével meg- 9 ! f
"T 0
ismerkednek a boldogulást * *f r é r f , n r m
hoz vezető igazi ulüil. a szö- végez pá-tmanbát. Ez a f-*vizsvetkezeti termeléssel, amely lat (ermés-ctescn
-^helyt"len.
a
végső
győzelemhez
vezeti
Ilyen
favasta'ok
mia't
vant-fikuak nehogy kiperegjen a szem,
ő k e t És biztosak
abban. sé.7 arra, hogy a nárt*-ervrzr.mert kell a nagyobb darab kelek Vezetőséget kii'önös gondnyér minden dolgozó asztalára.
dal vl-Sgálják felöl az
ipari
Az eredmény nem marad
eL
mrm'dsokra ronalko fi favasta104S-ban négy és fél millió máto'zat és ne vtryék addig tagzsa gabonával arat többet
a
gyűlés elé. amíg a hibákat
ti
magyar dolgozó paraszt, mint
: nem jivilot'ák.
1947-benmunfcásAz Wvlk hndaí kórházban
Bt
pórtia?ot
jova'oHak k ; z1ráwa.
parasztságnak
T
S é»-y BÍzárÁ«i javaslattal
n tnshatalmas segítségére vanp-yfiléa oKvetértctt. a T B'iklikot
nak a gépállomások. Nem keh
nem helyaaelte. A rtártsz-rverobotért a kulák igája.
Nagy
zct titkára — ekeivelt. hogy
Imre négy holdját felszántja
egyenkint szavaztatott volna a
kizárási javartuíok fo'.ett. a rcgDeszken a traktor. Patyik, a
gytilés tlltakczása etlen 'rc minő
traktoros és Nagy az uigazda
az őt javaslat, fslett, Oírvs/rrro
vállvetve dolgoznak. Harcolnak
szavaztatott. I<?y képvszPrlteta kutók ellen, leleplezik a szntf> ki, hogy a tasgvfilée elfobolálól&t s a mezőgazdasá- hogv 1919-ben a falusi osz- :m'1ja n holytclernek talált kigi munkaverseny jó eredménye- tályharc naplóját még több zárási javaslatot is. F,z az eset
a pátion belüli demokrácia t.Wivel biztosítják a jövő évi ke- győzelmi bejegyzés díszíti.
A cséplés sikeres elvégzése nyeret
iyos magsártéüét jelenti.
(p. 8.)
* * és a kenyérgabona be-

/ I falusi osztályharc naplói
jónak győzelmi bejegyzései egyben Jelei annak, hogy az
1948-as év a fordulat éve volt
• magyar falun. Nemcsak
a
dolgozó parasztság hatalmas tömegei ébredtek politikai őntude'ru, de a fejlődés útjára lépett elmaradt mezőgazdaságunk
is- A Magyar Dolgozók Pártja
pártprogramjának egyik
legfontosabbik feladatául lüzle ki
a magyar mezőgazdaság egészséges alapokra való helyezését,
hogy megvalósíthassuk a dolgozó parasztság élctszlnvonatóuak fuleineiését s mezőgazdaaégunkat ugyanúgy, mint iparunkat a nagyüzemi termelés
színvonalára emelhessük. Egymás után kapta a fala a gép.
állomásokat, egymás után kapta a dolgozó parasztság a kormány legkülönbözőbb segítségéi. A deszki, hanlhűzi és e szolgáltatás 100 százalékon fetöbbi gépállomás tra' torol nyo- lüli teljesítésű a kővetkező győbemán megindult a fejlődés s a zelem. A reakció izgat a
dolgozó parasztság megtette az
első lépéseket a magasabbrendú termelési forma, a azövetke/cll gazdálkodás felé.

E f iába járjá'ki a
reakció
ügynökei. Mindszenty
»dülőatyái« és falujáró keIs!v!ta d a r a z s á u l
rékpáros apácái a sándorfalvi és pusztamérgesi határt. Hiába izgat Milos Zita
Sándprfalván az őszi munKlskundorozsma község kép- átengedte,
kák elvégzése és a kolközgyűlése | A közgyűlés előtt vette át
lektív gazdálkodás ellen. A visetötestülelének
volt nagybérlők földjén 02 több fontos ügyet tárgyaik Tu- Balogh István három és fóldomásut vette, hogy a Kisgaz- holdas kiskundorozsmai kispad.ipérl dorozsmai szervezete Ko- raszt Dobi István miniszterelnök:
csis Sándor helyébe Juhász Au- díszoklevelét és azt a 200 fotalt küldte be a képviselőtes- rintos jutalmat, melyben azért
tületbe.
részesült, mert bár hét tagu
A közgyűlés a Szeged—Fel- családjáról is kell gondoskodsőkőzpont, Forráskút, Zsombó nia, beszolgáltatás! kötelezett—kislemptomtanyal bekötőutak ségében az előírtnál jóval nakövezéséhez 55000 forin'.tai já- gyobb mértékben tett efégct ét
rult hozzá. A község tulajdo- ezzel ragyogó példáját sulla a
nát képező három helyiséget a közösség iránti kötelességérzettüdőgondozó számára díjtalanul nek

szolgáiátús ellen. A kulák elrejti a gabonát, de fl gajgonyai
Lippai Jánosok, a
csengelci
'fisóczkik és dolgozó
társaik
200-300- 400 százalékban teljcNitik a beszolgáltatást
Szeptember 18-án Bakacsi** né megveszi az első szabad kenyeret, a falusi osztályelső győzelmi he- harc ujabb győzelmi jelét Fel- kérgeskezü
parasztember
egyzése a tavaszi munmegvalósítja a
magasabbkák sikeres bevégzése. A fölrendű termelési formának,
deken már sárgállik a gabona
a boldog jövő zálogának
C tu egyik jüütiTsi
hajnalon
kezdeti formáját.
WegMiiian a szalyroazi Fehér
C—egeden az 55.110 hold
Iatváu és a kübekházi Zsólér
helyett 71.000 kataszAndrás élcsrefunt kaszája s letrális holdat szántanak fel.
dől az eliő rend a földre. IdeAz ország minden részében
jében kezdik az aratást, hogy
magasan túlteljesítik a szánideiében végezhessék. Yigyáztási előirányzatot és 100 száX L'jszegedi Vigadó t ö i hezalékon felül a vetésterülelvlségsj uiognyiit. Zamatos bo
tet. Biztosítva van a magyar
tok. .ló «<*:télí.
dolgozók jövő évi kenyere.
A szatvmazi Koza Imre azon
HUSFCSTÖLÉST
gondolkodik, miközben
az!
. srnUeicrü.-ti Vattátok
utolsó barázdát szántjafölti-1
Ü R M Ö S
h e n t e s emelték a kenyérié
L o n d . n M ; 5 r i i t (a IYiai.gil»n. t a r o k í mázsaszámra süuk
jen. hogy mennyivel j o b b

nrom és §é?ho!das

gazdái
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NÉPSZÁMLÁLÁS

-

POLITIKAI

December31-én eslea Statisztikai Hivatal elnöke. Piktor György elvtárs beszédet
mondott á Szilveszter éjfélkor meginduló népszámlálás
jelentőségéről.
Hangsúlyozta beszédében,
hogy l'ár a népszámlálást
a világ minden országának
kormánya áltatában 10 évenként hajija végre, a kapitalista orszfigok népszámlálási adatai csak tudományos
érdekességgel bírnak és ebből a lakossá;? többségére
előny nem származik. Majd
igv folytatta: »A magyar statisztikái szervek a múltban
szorgos buzgalommal gyűjtötték az országra vonatkozó összes adatokat, dm a kormány — amely ilyen goudos "lelkiismerettel gyűjtötte
a salát népellenes uralmának tükörképét megelevenítő adatokat — semmit sem
lelt, hogy ezeket
valamiképp a nemzet javára hasznosítsa.
Ezzel szemben a népszámlálásnak egészen más a jelentősége a mi á'lamunkban.
A mi tervgazdaságunk, melynek célja a dolgozók életszinvonalty:ak emelése., csak
•reghízható, pontos statisztika alap ; án hajtható végre.
Amikor s/ámbavesszük országunkat, nem idegen tulajdoni veszünk leltárba-—
mint a régi rendszerben —.
hanem saját
országunkat.
Ezért szükséges, hogy
az
egész lakosság belekapcsolódjék a népszámlálás sikeres végrehajtásába,
hiszen
az igv kapolL adatok alkotják majd a biztos alapor.
.amelyen uj ötéves tervünk
nyugodni fog. Szükséges tehát. hogy ezt a népszámlálást minden dolgozó saját
ügyének érezze és támogassa a számláló biztosokat, felöl vizsgái ókat, a Statisztikai
Hivatal központi ellenőreit.
l'ikler elvtárs ezután a 25
ezer számláló biztoshoz fordult és ezeket mondotta: A
népszámlálás sikere az adatok pontosságán, az adatgyűjtés sikere pedig a számó biztosok munkáján mukk. A falvakban, messze eső
iauyákon a számláló, biztosijuk nemcsak feladatát pontosan és lelkiismeretesen ellátó -hatósági megbízottnak
kell lennie. A számláló biztos, aki feladatát helyesen
oldja meg, a népszámlálás
ügyének jő propagandistája lesz. Különösen
fontos,
hogy a falu népének egyszerű szavakkal tudja majd
megmagyarázni, hogy a kérdőivek adatatnak birtokában
a kormány jobban gondoskodik szükségleteiről.
A
sz/nilá'ó biztosok munkáját
mintegy 40X1 fel ül vizsgáló ellenőrzi és ir.jnvilja.
A felfilvizsgá'ők nem elé-

MUNKA j W s ? e n l y

iiivüien m m vall i s i i "
Eisnem egy hazaárult feleliss
vonásáról van szá

gedhetnek meg azzal, hogy
a népszámlálás befejezésekor á megkapott kérdőiveket vizsgálják csak
felül.
Szinte a népszámlálás első
óráiban kell a számláló bizIlletékes ha y váiassa a ; anerixai rágalmakra
tosok munkáját ellenőrizni
Illetékes helyről
közlik szentynek 1946
november' követ vá'asza,
amelyben
ők és á'tendó készenlétben,
nyugtázza Mindszenty leéber figyelemmel ktsérniök liojjy Mindszenty leleplezése 22-én kelt levelét, amely bivokeltett zonyos intézkedésekre
velének vételét é9 megála népszámlálás lebonyolítá- elsősorban azoknál
lapítja, hogy a szükséger
sit a maguk körzetében. Ha nagy zavart, akiknek szol- natkozik. amelyeket a csehfigyelmet fogja szentelni
valahol nehézségeket észlel gálatában állott, az amerikai szlovák kormány hozott a
csehszlovákiai magyar kiaz ereklye sorsává? kapnek, azonnal
érintkezésbe imperialistáknál. Miután
vonatkozóan.
csolatban.
Mindszenty tevékenységé- sebbségre
kell lépniök a helyi nemzeti
bizottságokkal, á koalíciós
ről lehullt a lepel, külföl- Nyugtázza további két leveAmennyiben ezek a bizoPártokkal, hogy a meg nem
di cinkostársai szemtelen lét, amely megfigyeléseket nyítékok Lovett urnák nem
ad
politikai
vonatkozásban
felelő számláló biztosok letagadással próbálják tiszkerestesse
ki
Magyarország
helyzetéről. elegendők,
váltásáról azonnal intézketára mosni.
Royal amerikai hadügyi áldés történjék. A számláló Elől jár ebben Lovett ur, az Az amerikai követ levelében lamtitkár irattárából azt a
Mindbiztosok és felülvizsgálók el- Egyesült Államok helyettes megállapítja, hogy
levelet, amelyet 1917 auguszlenőrzése a helyi közigaz- külügyminisztere, aki ivér- szenty az Egyesült Államok tus 11-én Spellmann bíbobeavatkozását
sürgette
a
magatási szervekre, nemzeti bi- l*zito hamis vádakat*, meg
roshoz irt, amelv Mindszenzotbágokra és a koalíciós "vaiiásüklózésts
emleget gyar belpolitikai viszonyok ty bíboros irallá ában fekPártokra, kőztük elsősorban Mindszenty őrizetbevételével megváltoztatására.
szik. B$r tudjuk, hogy" Lonz MI)P-re hárul. Ezeknek kapcsolatban. Illetékes heA másik levetet •Mhnlszen- vett ur tovább fog hazudni.
állandó figyelemmel keli el- lyen a Mindszenty
ellen
ty sajáíkezüteg
. ,
-- irta Cha- azt is tudjuk, hogv ezek a
lenőrizniük a számláló biz- emelt vádakkal kapcsolatj«n
budapesti
amerikai m é g közlendő adatok a tár
tosok tevékenységét.
ban három iratot közölnek.
követhez és ebben azt ké-l gyifagos közvéleményt megAz elsőt
Végül Pikter elvtárs
az
rí, eszközölje ki, hogy az | győzik, hogy
Mindszcntv
MDP tagjaihoz és szervere
SrhSnfekf Arlfuir volt buamerikai hadsereg vitesse Ügyében nem vailfrmldőzé*
teihez szólott. A népszámlá- dapesti amerikai követ irKóimtba Szent István ko- r öj, hanem egy hazaáruló
lás komoly politikai feladat.
ta Mindszenlynek
rona jat«
j felelősségrevonásáról
van
Annak skeres végrehajtása és ebben nyugtázza MindA harmadik irat Chapiit szó.
komoly politikai eredmény.
Ennek megfelelően
kell
bekapcsolódnia
az
MDP
szervezeteinek a munka irányításába és ellenőrzésébe.
Különösen a népszámlálás
Szeged legszebb újévi filmajándéka
a Belvárosi
Moziban
első napjaiban figyeljék a
run^var
követi a. főhőst'minden poklo- optimista. Nem azért, mert S.
népszámlálás
munkáját. A
, ,,demokratikus
, ,
. film„
ftl
mert ha később Intézkednek,! g * ^ " W *
£°" kon által. 9 a múlt tömény börtönőr felírja Géz JÓka cellatotalitással folyik, minden ide- ajtajúra, hogy »8zabadul 1945a-.
amikor a munka már javág * S X ^ T S ^ günk
feszítve "elállítja lélekzc- ben, huem mert élénken emban folyik, a hiuákon n e m | X ü l ) m08fc m € g s z ó , a l f c
tünk, mert egyidőben szól hoz- lékeztet, a tények ábrázolásá-

Igazi hősköltemény a „laSpaSsHsiyl fSId"

lenet segíteni.

Iszeti realizmus az u j film koc- zánk a. jóságról, a szépségről,
a társadalmi gonoszságról s" éppen ezeknek ellentéteivel háborit fel, ragad el bennünket.
Egyszóval gyermeki naivitásunkat fogja, meg, de ezzel se hazudja el a valóságot, mert a
parasztok valóban" gyermekibbek is természetközelség ben élnek és a kapitalista társadalom befolyásoló hatásától viszonylag jobban mentek maradtak. "Érzelmekben Szabó Pál regénye ís, de a film is a, jobbágya tartalmakra apellál. Azért
tetszik nekünk Góz Jóska és
felesége szemérmes szerelme,
mert küzdelmük teremt abba
harmóniát és természeteseéget.
Ez a szemérmes erotika elbűvölő, mert mnnka-zabla mértékét, családiasságát, tisztaeágát áz énülő u j világ erkölcseként is feltételezzük.
Bár a film vége tragédia, a
főhős bebörtönzése, de mégis

Pikler György megemlitet-lkáin. Nem véletlenül éppen a
te beszédében, hogy a Kök-Jaszegénypamszti sors ábrázolóponti Statisztikai Hivatal cl-g n&An,
mert kétségtelenül eulenőrei az országban a n é p - i o k müyéez^tűnkbeu korábbi
számlálás egész
tartama bapryomAnyai vannak. A paraszti
bomlása a Horthyalatt ellenőrizni s irányítani társadalom
korszak alatt különben is széfogjak az adatgyűjtés mun- les tematikai talajt &d müvékáját. Kérte a községek ve- ssetiiiiknek, mart a bomlás az
zetőit, a demokratikus pár- első vilóehálxxru előtti tünetektokat és elsősorban az MDP hez képest fokozottabb iramú,
szervezeteit, hogv ezeket a a fcudalfcapitaliata. restauráció
központi kiküldötteket mun- hatalmi képlete merevebb, erőkájukban teljes mértékben szakoltabb. Amint az élősdiek
támogassák. Áz adatok ösz- tábora is a legkülönbözőbb társzegyüjtése — mondotta vé- tadat mi típusokat formálja ki,
gül — a népszámlálás mun- azonképpen a proletariátus is
kájának csak az első része. heterogén szilieket mutat. Különösen 4 szegényparaszti társar
Az adatok birtokában a Köz- dalom,
mely rafnt ahogy a filponti
Slalisztikai Hivatal men is láthatjuk, az élet kálvámegkezdheti azoknak feldol- riáját járja.. Szíbes ez az élet,
gozását. Minél gyorsabban és de szenvedésekben és olyan minpontosabban í'lanak az ada- dig újra kezdő fiatalember kell
tok a hivatal rendelkezésé- hozzá, mint Szabó Pál Góz Jósre, annál gyorsabb és ered- kája, aki fltesii tud cc5raör31xii,
ményesebb lesz ezgknek a mert tiszta érzelem hajtja, a
feldolgozása j s A szocializ- szerelem.
mus mindenekelőtt számve- 8 vájjon élt-e ilyen Góz Jóstés, mondotta nagy tanító- ka a, valóságban?" Igen, objekmesterünk, Sztálin, dn
a tíve feltétlenül. A ÍIorthy-Maszámvetéshez pontos, hiteles gyarország c szörnyű aszályos
számadatok kellenek. A nép- katlanában, ahol pozdor jává zúszámlálás rendelkezésűnkre zódott minden ezep emberi akabocsátja majd azokat a pon- rat, inéjjis voltak olyan parasztos számadalokat, amelyek tok, akik nem hagvták magusegítségével népi demokrá- kat, okik megvédték életük jociánk sikeresen valósithatja gos bérét- » szerelmet, akik
iránymutató Párt nélkül is
meg a szocializmus további szervezkedtek,
tíz körömmel viépítését
rágzó kertkultúrát kapartak, 8

A n y a k ö n y v i

h í r e k

Az elmúlt. héten £3 fiu éa • Elháltak: Pigniczki István 89.
li« leány izületeit.
| Mészáros Károly 73, Cteik Ignác
fiá: a é ágot kötöttek: Dékány. 90, Aradi József 45, Hegedűs
Mihály tusról Julianna, Kása í Anna 53, Csonka Jánoe 4, IJocsJózsef Benedek Viktória, Sziget-j kay István 73, Bozóki Imre 81,
vári József Kovács Mária. Ko-1 Vecsernyés Sándor 41, czv. Ira;alik Iterem: Iíiadek Ilona, Szögi re Istvánná Bő, Mészáros SánAndor Dobis Erzsébet, Szobotka dor 6, özv. Zsombóky Jánosué
Kándor Imre Etelka,
181, Hajnal Dezső tí2

ha. az élet már elviselhetetlenül
nyomott, okkor lázadni is merték. A film éppen azért nem
tévedett, mert a. paraszti életnek ezt a haladó tartalmát öntötte, dramatizálta formába egy
kodres, szimpatikus parasztlegény és leány fura {ernvészetcsségii házasságán keresztül. A
küzdelem adja & történet feszültségét és az operatőr lencséje nem Ali meg egy neki
kedves falusi jelenetnél, hanem

A Magyar Dolgozók Pártja nagyszegedi pártbizottsága

Sbolciocj u f e ^ í e n d ő t t c w á i n
| a párttagságnak és Szeged dolgozóínak

val felráz, u j "harcra hiv. Na
feledjük el, hogy a »Talpa!atv
nyl föld* szereplői
most
is élnek, csak persze most
Góz Jóska van felül. Mindenki-,
nek meg kell nézni ézV a filmet, hogy könnyen ns feledjünk, ártalmunkra el ne mossuk a multat,
A filxa főszereplője, Szirtes
Ádám népi kollégista nem is
színész a filmben, hanem valódi kubikos, annak egy hamis
szava, mozdulata sincs. Mészáros Áai, Pataki Miklós. Makié ry Zoltán, de a többiek is
kitűnően alakítanak. Maszkok,
öltözékek (kétszer is végigfut
a lencse a szegényparaszti areo
konő hűségesek, széles világot
fejeznek ki.
Egy film végre, ahol alig lőhet megfékez ni a tapsoló keze-

ket.

Na Tv Sándor

Mégis lemond a képviselőségről
Bálint Sándor professzor
Dr. Bálint Sándor Barankovics-párti képviselő, a szegedi tudományegyetem néprajztudósa, Hamvas megyéspüspök tanácsadója, néhány
nappal ezelőtt nyilatkozott
a bélmagyarország munkatársánakv hogv lemond képviselői mandátumáról., mert
nem ért egyet pártja mindszentysla, reakciós polilikáiával. Bálint professzor nyilatkozatát több
budapesti
lap is közölte. A hir elterjedését követő napon azonban a »Magyar Nemzet z-ben
néhány soros cáfolat jelent
meg, moly szerint a Barankovics-párti képviselő

még tényleg nem mondtam
te. de csak azért nem. mert
erre nem volt
alkalmam.
Amint felutazok Pestre, lemondásomat bejelentem pártom vezetőségének.
— Nem értek egvt* a Barankovícs-félc politikával —
folytatja a professzor — ,ugy
érzem, a mai kor
sokkal
több szociális szellemet igényel.
Bálint Sándor Szilveszter
napján
utazott fel Budapestre.

Péntek esli értesülésünk
szerint Bálint SámTor képviinamláüstmáró! való
le- selő mandátumáról lemonmondása nem -fcíel meg a dott.
valóságnak.
Bálint professzor a cáfo- Pécsik**8Z is £3£szkrik«tt
lattal kapcsolatban a kővetszén
ék
széttbri'teH
kezőket közölte velünk:
minden mennyiségben 'urahatú
— Barankovics-párti kép- a „MESZHARr" lerakatnál
viselőségemmel a helyzet a
Zrinyi-utca 4. Telefon 2-27.
következő: mandátumomról
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Felsővárosi
S w T

Helyiség hiián Szeded egyik
legnagyobb városrészének dolgozó tfjusága, a Felsővárosi
•SzIT nemigen hallatott eddig
magáról. Ennek a tarthatatlan
állapotnak vetett véget a belügyminiszter átirata, amelyben
kiutalta iti szervezetünknek a
felsővárosi kel tarházat, amit
eddig részien a fekete rankció,
részben önző magánérdek tartott zárva a dolgozóit előtt.
Az értékes újévi ajándékot az

FDTC holnap délelőtt tartandó
tisztújító közgyűlésén adják á t
rendeltetésének.
Az FDTO közgyűlését egyébként vasárnap délelőtt 10, har
tározatképtelenség esetén 11
órakor tartják meg. Felhívjuk
a tagok, vezetők, az első csapat, ificsopat és a mezítlábas
csapat tagjai figyelmét, hogy
10 6iám á felsővárosi kultúrházban feltétlen jelenjenek meg.

A kettő ünnep sporteseményei sógi tehetségkutató versenyt
A SzVSE ma reggel 9 órai rendez a Kál vin-téri pályáján.
kezdettel tártja úttörő, il'i éeIliudeakit szívesen látnák.
felnőtt gyorskorcsolyázó verseAz id'ny első jégkorong mérnyét a stadionban.
kőzését vasárnap este 6 órai
A SzTT újszege;! i Ságváxi kezdettel játsszák le az Ady
Endre üdülőjében olkészlilt jég- Endre-téri Postás jégpályán a
píilvát ugyancsak ma reggel 9 Postás—SzVSE csapatai. 'A tar
•árakor adják á t rendeltetésé- lálfcozá iránt igen nagy az érnek.
deklődés.
A röptén isztajnokság egvéni
Va árnap délelőtt 9 őrakor
és páros döntőit vasárnap reg- VAOSz—Újszeged
II. asztaligel 9 éiTikor kezdik meg a tenisz bajnoki a Stefániái
Uiérnvárosi állaiui általános is- ban. Vendégeket szívesen Várlát
kola tornát érmében.
A Postás kosárlabdázói va- a vezetőség/
sárnap délelőtt ' 10 órakor jáA pfirt sporfnktivájának héjh
tékosrrtekozletet tartanak, a főn, január 3-áu délután 5 óraszakosztály valamennyi
tagja kor értekezletet tartunk Batpontosan jelenjen tacg.
thyány-utcá 4. szám alatt a töA VAOSz jágszakofiztál ya va- mógszervezési osztályon. Megsárnap délelőtt 11 ómkor ifjti- jelenés kötelező

HÍREK
TOVÁBB E M E L K E D I K A HŐMÉRSÉKLET
Mérsékelt délnyugati, nyugati szél, erősen felhős,
lírlvenként kódsós idő. több helyen havazás, havaseső,
a hőmérséklet tovább emelkedik.
X Iparos ndéközöaségi tájéx Üzletfeleinek és ismerőseikoztató. A KIOSz szegődi cso- nek ezúton kiván boldog u j
portjának vezetősége az összes óve-t ifj. Gyaponyi József mfliparosok részéi-e január 7-én SBűrészmester, Szeged, Kazindélután 6 órakor az ipartestület czy-utca 11.
^
nagytermében az időszerű adós ioílftrlsfcola eiokeszll sze
közösségi kérdésekről (1948. évi •íély- és teheraulö, motorkepdóközösségok
leszámolása,
vizsgára felelősség mel1949. évi árlöközősségek meg- rékpár
Mfilter Béla, Vár-utca 4
alakulása, stb.) tájékoztatást ad. lett.
' • noHelt telefon Ü48
amelyre minden iparost moghiv e'öpo
x Paplanok legszebben kéés az adóközösségi tagok feltétlen megjelenését kén. — A szülnek Soősná raplanüzemébeu,
KIOSz adókőz ősségi iroda ez- Deák Fereno-utca 2.
úton közli, hogy az 1918. évi x Hungária tdényház, Tisza
ndóközősségi leszámoláshoz és Lajos-körut 55. Zománcedény,
az 19-19. évi adóközösségbe való evőeszközök, háztartási cikkek.
belépéshez szükséges űrlapok a
x Nagyszabású Szilveszler-cst
közoscé'n irodában a hivatalod o. GárgyánnAl. Eeggelig tánc.
órák alatt már most átvehe- Rákórai-utca, 1L
tők.
x A Szegedi Izraelita Nőegya Akar jól szórakozni? Jöj- let és a Wizó szegedi csoportja
jön el u nagy szilveszteri estre közös Hanu ka
ünnepélyüket
h Gárgyánhoz. Rákóczi-U. 11.
1919 január 2-án, vasárnap délz Tánctanfolyam a Postásott- után 5 órakor tartják MargitUonban. Vasárnap este, január utca 20 sz., 1. alatt. Minden
2-An össztánc 8 órai kezdettel. igyekezetünk, hogy ez a délután
Fűtött terein. Kendő Etelka meleg és maradandó cinlékké
tánctauérnő.
váljon. Ünnepélyes
gyertyagyújtás, ünnepi bes/.Jd. gyönyörű zenei rnüsor; cselló, heIlóCl PiS.'j \ ViTasT. nílkn nizá- gedű, ének- és szavalatszámokíüst vállalok. Dobó-utca 3G.
kal. Hat lelkes háziasszony fáZONGORA, rövid, kereszt húros, sa neqasjQpia j&jqs w íjT/oput
eladó. Rnkovszky zongorák an- kéri tagtársáéi, azok házzá targolé, l l r . Jósika-u. 81. Tele- tozói és minden érdeklődő szíion- 8-81.
ves megjelenését.
ZONGORÁT, orgonát, jinrmox Gyála község melletti gazniumot tökéletesen hangol, jadaság január 6-án, délelőtt 9
vít
Itakovszky,
a
Nemzeti
Szin1
óz és a 7fiuekonzervatóriuro órakor a Becsey-vendéglőbcn
lángolója. P.r. Jóőikn-utca 81. mezőőrioldást tárt. Az érdekelt gazdatársakat meghívja az
Telofon: 8-31.
JŐIIANGU zongora minden el- Elnökség.
ő a d h a t ó árért eladó. Vág-u.
x HEIM kozmetika és fod11., Oto&grfidi-sugá rut végén.
rászat, Takaréktár-utca 8.

Patzauer

borkereskedő
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Hétfőn délután 6 órakor
a Kálvin-tér 6. sz. alatt felülvizsgáló bízottsági értekezletet tartunk. A kiértesített elvtársak
kedden
megkezdik a felülvizsgálást. A meghívót mindenki hozza magával.
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Német tiltakozások a Ruhr-vidéket érintő
Londoni határozatok el en
szövetség vezetője
hangsúlyozta, hogy
csak a közös erővel folytatott harc akadályozhatja
meg. a Ruhr-vidéket harmadik világégés kiindulópontjává tegyék.
Ilausmann, a würleuberghadeni demokrata
néppárt
vezetője hangsúlyozta, hogy
a londoni határozat egész.
Németországban kiábrándulást és elkeseredést keltett
A londoni haiározat cg'-nlda'u
kizsákmányoló
rendszabályt jelent.
Thüringia és Brandenbu g
miniszlerelnöke szintén clilélően nyilatkozott a londoni határozatról. A szakszervezeti szövetség vezetősége övezetkőd szakszervezeti értekezlet mielőbbi őszszeliiv^sát sürgeti a londoni
ha l á rozattp 1 ka pcsolatban.

S z a k s z e r v i z e i !
A méruilkszaksxervezet vezetősőge felkéri állásnélküli tagjait, hogy kedden és pénteken
délután 4 és G óra között a
szakszervezeti helyiségben nyilo l c s ó n
e i a d é
vántartás végett okvetlenül jelentkezzenek.
Cim a kiadóban
A kúlialfUzok január 2-án,
vasárnap délelőtt 9 órakor taggyűlést tartanak a szakszerveS z I Í - f M R E K .
—
zeti székházban.
A Kereskedelmi Alkalma/ntFelhívjuk az aíaps Ze m ! ;u3t c i í
SzTT-titháraii.ak figyelmét, hogy (ak - Szakszervezetének üzletvasárnap délelőtt. 10 órai kez- szerző szakosztálya január 2-án
dettol össztitkári érfekczlotet délelőtt fél 11 órakor taggyűlést
tart'jnk Vörösmarty-ntca 5. sz tart,
A Házfelügyelők Szukszervealatt.
Felhívjuk a felsővárosi ifjúság figyelmét a SzIT újonnan
való megalakulására. Vasárnap
délelőtt 10 órakor a kulinrliáxA KI SOS/ értesiti a szemiban minél többen jelenjenek
náriumi hallgatókat, hogy jameg.
nuár 3-tól, hétfőtől kezdve' n
IFI-NAPTAR:
KISOSz-szcmiuáriamok a régi
Hétfő: Winter kefegvár dél- tanrend szerinti időben ujböl
után fél 4 : Adok Ilon a.
megindulnak. A hallgatók a
Kedd: Első ,Szegedi Cipőgyár szemináriumi előadásokon pondélután 4 óra: ifj. Mózes TI lés. tosan jelenjenek meg.
Valfcai és Vas délután fél 5
A kiskereskedők könyvvezeóra: BalJa János. Gyufagyár
délután fél 4 óra: Szunyok Ist- tési kötelezettségére vonatkozó
ván. Dohánygyár délután oőia: rendelet érinti azokat a kiskeKiS3iié. Fodoitelep délután 7 reskedőket, akik legalá bb 500.000
forint — Illetve, ha alkalmazott
óra: Halmai Tivadar.
nélkül
dolgoznak,
legalább
700.090 forint — évi forgalmat
Többértek el, továbbá akik egy vegy
több hitelezőtől legalább 90 nahtovS!
pon á t 50.000 forintot elérő
is vehet és rendelhet:
vagy meglialadó értékű hiíelfc
diófa fényezett«
vagy legalább 100.000
hálószobát
2300.— Ft-tól élveztek,
forint értékű közszállitást taldiófa fényezett
jesitettek. Azok a kiskereskekönnyebb
2009.— Ft-tól dők,
akik « feltételek valamelyidiófa fényezett kombinált
kének megfelelnek, kötelesek a
szekrényt
1800.— Ft-tól rendeletben előirt számlarend,
bonyhaberendezést 900.— Ft-tól illetve számlakeret szerinti ketK A K U S Z I
tős könyvelést vezetni. A renKossiiUi fains-sugárut .1. szám. delet alkalmazását, annakidején
a EISOSz közbenjárására oz év
HIRDETMÉNY.
végéig elhalasztották, 1918. deA Belső Baktói gazdaság január cember 31-én azonban a mér9-én d. c. 10 órakor a Kéri féle leg é3 eredményszámlát már a
vendéglőben, őreit gazda és rendeletbon előirt
főkönyvi
pásztorfogadó gyűlést tart. Az számlák szerint csoportosítva
érdekelt
földtulaidouosokat kell elkészíteni és ugyanilyen
meghívjuk. Mezőőrnek valók módon kell megnyitni a könyjelentkezzenek.
veket 1949. janoár 1-én. A renELNÖKSÉG. delet alá nem tartozó kiskereskedőknek továbbra is kell
az adózási jogszabályok által
előirt könyveket vapetniök.
_ Telefon 490,
és egyéb dolgok
elköltözés miatt
sllrgősen

h í r e k

zelo január 3-án délután 5 órakor bizalmi értekezletet tart a
szakszervezeti székházban. Megjelenés kötelező.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Steakszervozete értesiti tarjait, hogy a Mnpvar Mnmelő*
adása jn.uuór 4-en, kedden délután Í órakor lesz megtartva
az ipartestületben.
Az Élelmezési Szakszervezet
felhívja tagjainak figyelmét,
hogy aki a csoport dal karába
be 'akar lépni, az ianuár 5-.'n
este háromnegyed 7 órakor a
szakszervezeti székházban a csoport irodájálan jelentkezzen.
Sateged v á r o s
polgárineslerének

feSüárüaka
í t i r ü c ^ é B f 2i
Érdeklődők a Néphivatalnál
Kárász-utca
kGzelobbl lelvll&gosStóat kaphatnak.
Hirdetmény. 25.G97/191S. kig.
25.698/1948. kig. ez. Tárgy:
Változási jeeryzék közszemlérctételo. A városi adóhivatal
18.052/19 liL radh. sz. Szeget
város 1913. évi 1T. sz. vált'.7&ái jegyzéke, 17.G14/I0ia vadh.
sz. Szeged város 1948. évi 24.
számú, ' valamint 47.GÍ5/1943.
vadh. sz. Sfteged város 191K.
évi 2">. számú változási jejtyzéko közszemlére tétele _ ügyében kiadott hirdetményei meg.
tekinthetők a hatósági hirdetőtáblán, városháza I. em. é j
Bérház kapu alatt. Polgármester.
A mentőkért. Mint minden évben, ez év Szilveszter napján
is azzal a kéréssel fordulunk a
város lakosságához, hogy a
mentőket anyagi támogatáslen
részesítse. A fasiszták országdulása után a mentők embermentő javai igen nagy mértékben lecsökkentek, a demokratikus kormányzat csak a legnagyobb nehézségek árán tudja
biztosítani a tnentőazolgálct
vérkeringését. Siessünk azévfe
filléreinkkel o mentők támogatására, hisz adományunkkal a
betegség, vagy baleset miatt
bajira j u t o t t " Ombertársainkon
segítünk s minden garassal hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek,
ellátása emberileg és orvosilag
Jan. 3-5. Hétfőtől szerdáig
a lehető legtökéletesebb legyen.
x
Szemüveg
Optifóná!.
OTI-,
A d.u. '/»4 órai e'őadások
OTBA-szállitó, Szöged, Kárász- Sok fillérrel sok sebet be lehet
a tanuló ifjúság részére 80 fil- utca 16.
gyógyítani. Polgármester.
léres egységes helyárakkal!
Puskin élmlnyeősl tali fia'aíkou!

sszletre
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. Az első szerelem.
Az első csalódások története

_ gépüzletben Azonkívül:

13 ó r a k o r k e z d ő d k J ^ ü i á .
^ f mIss-u. 3 .
Az elOJegyzetlek
Jelentkezéséi
kériUk.

amsrka

A német rádiók jelentéseiből kitűnik, hogy a német
közvélemény megdöbbenésM N D S z fi r a d ö
sel fogadta a Ruhr-vidéket
Az MNDSz rókusi csoportja érintő londoni határozatohétfőn 5 órakor vezetőségi, C kat. Stidevicz, Szászország
órakor taggyűlést tart Minden
miniszterelnöke kijelentette,
tag megjelenését kérik.
hogy nincsen német, aki
Az MNDSz móravárosi csovalaha k
hozzájáruljon
portja kedden délután negyed
ehhez a határozathoz.
5 órakor vezetőségi gyűlést
tart. Vezetőségi tagok megjele- Ez a halározat azt jelenti,
nése kötelező.
hogy
A felsővárosi csoport hétfőn
az amerikai monopoltSkc
délután 5 órakor vezetőségi gyűbekebelezi
Németország
lést tart Vásárhelyi-sugárut 81.
ipari központját é s elvonszám alatt.
ja Németország békés újA fodortelepi csoport vasárnap délután 5 órakor vezetőjáépítése elől.
ségi ölést, hétfőn este fél 1A németeknek még erőteljeórai kezdettel pedig nőnapot sebben sikra kell szállniok
tart.
Németors-'ág egységének a
A rókusi csoport hétfőn dél- helyreállításáért é s a békés
után fél 5 órakor vezetőségi
ülést, 6 őrakor nőnapot tart a újjáépítés érdekében, hogy
az amerikai tőke
terveit
rókusi iskoláiíin.
meghiúsítsuk.
A német demokratikus n ő

9 .
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Világ asszonyai a békéért
Itt a tavasz és
Szovjet vllághtradö I

aaagverseay
lélell

Moziban

Szombat,

1949 Január
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— Jaj. vigyázz! - sikoltja egy hang, de már későn
Az ulcasarkon éles kanyarban beforduló autó nem tudott idejében fékezni és a
figyelmetlen 'ánókelő a kerekei alá került.

Nyomban
támad,

SZmiTHMUNK

orvos és egy-egy gépkocsi- elsejéig, amint hivatalos ki
mutatások mutatják,
1263
vezető.
esetben vonultak ki. Ehhez
Haszonnépyórás
járult még 703 betegszállíszolgálatot
tás. amely orvosi
hívásra
teljesítenek
egyhuzamban történt. A kivonulásoknak
éjszakára
állandóan készen arra, hogy majdnem fele
útnak induljanak. Baja, Ma- esett. Éjjel 545, nappal pekó és Félegyh<$za hátaidig, dig 718 esetben vonultak ki
mintegy 30—40 kilométeres 481 férfinak, 748 nőnek és
körzetben jár ki a szegedi 31 gyermeknek nyújtottak
állami mentőállomás
há- segítséget, ötvenegy öngyilrom mentőautója. Ezenfelül kost mentettek meg az életkét lovaskocsi is rendelke- nek, sérüléssel 251 embert
zésre áll, de ezek csak a szállítottak be, belső bajok
kai. mint agyrázkódás, görváros belterületén járnak
általános
— A« uj esztendőben e^y csök, gutaütés,
422
uj-»Skoda« mentőautót is rosszullét mérgezés
egyéb
bajokkal,
igy
villámkapunk — mondja Horváth
István tüzoltóezredes.
— csapás. villanyáramütés, szüEgyéb mentőfelszerelésűnk lés. napszúrás miatt 539 szekötszerünk a
szükséges mélyt szállítottak.
mennyiségben, teljesen eleA mentők munkájához
gendő áll rendelkezésre.

csődület

valaki a közeli üzletbe szalad és a mentőkért teiefocAl. Perceken belül felbúg
a mentőkocsi éles kürtje s
gyors elsősegélynyújtás u!án
szállítják is a sérültei a klinikára vagy a kórházba.
A mentők mindig készen
állnak arra, hogy segítsenek
a rászorultakon. Utcai szerencsétlenségnél. öngyilkosságnál, ba'esoteknél, fagyott
cruher megmentésénél vagy
a hőguta áldozatánál egyszorosan hozzékapcsoaránt ott vaunak. A tűzoltóA wenfőftel májusban
laktanya és mcntőá'lomás
tódih a tűzoltóké is.
államosították.
Kossuth Lajos-sugáruti épüA
tűzoltók tanulnak elsőseletében éjjel-nappal szolgá I Az á'lamositott szegedi men- gélynyújtást
szükség esetatot tart egv-egv szigorló' tők máius 10-től december tén kitűnően éselvégzik
ők is
a mentést. Egyéb téren is a
legszorosabb
együttműködésre van szükség. Igy például. ha valahol felborul egy
r
f
f
viilamos, akkor nem elég, ha
a mentők kivonulnak
a sze1
Az atig egy h'napja meg- Az intézetnek egy másik ré rencsétlenség á dozalainak
sl?kult magyar munkásmozgal- sze az archívum, Iiasonló ira- megmentésére, de a tűzolmi intézet igazgatója: Rét: tokat, plaketteket, fényképeket, tóknak Is ki kell vonulniok.
László szerdán saitófo—dóson ót'a'ában a munkásmozgalom hogy helyére emeljék a koismcrtctie az nté 'ct eddigi mun- ra vonatkozó dokumentumokat, csit és kihúzzák az alája ikekáját és cétküüzéseit. A magyar ietvényeket, bélyegeket és uj- rülteket.
munkásmoz<ralmi .Intézet — ság-' ivágásokat gvüitenek össze.
Az elmúlt
esztendőben.
mondotta a többi kózótt — A tudománvos kutató és feldol- 19!8 január elsejétől decemgozó munkát az. intézet kereté- ber SO-ig összesen 93-szor
azért létesült, bog}'
ben külön alosztály végzi A vonultak ki a szegedi á'lami
a polnári történelem hamigyűjtött, feldolgozott anyagot az tűzoltók.
stíáxóvnt Szemben feltár fa

Kiadták
a
mimbtsmm'cm

magyar
p f ft'r é5?s é!

n'ézet múzeumában hetvezikel.
Az intézet Rákosi Mátyás
életéről és munkáidról a
A munkásmozgalom történetémeglévő képek és irdsok
hez Szíí' sé-t-s anyagot eryrészl
• mec'évő rio'urnpn'umokból alapján két táblát állított
össze.
meríti!;, másrészt a régi harrolt
résztvev"in 'k emlékezetében lé- Ezeket most fali táblák forrnávő anyagot igyekeznek össze- iában sokszorosítják. A jövő év
szedni Az Intézet ezt az anya- márciusára a dicsőséges magot feldolgozza, Ismerteti
és gyar Tanácsköztársaság alapítánépszerűsíti.
sának 30-ik évfordulójára az
intézet több kiadványt kfszit
Az in'ézet máris
-lő. Kiadja a magyar Tanácsmtn'eoy
SO.OOO kólrfes
köztársaság történetét tárgyaló
könyvtárral
rendelkezik.
A könyvtár elsősorban szak- cikksorozatot és az évforduló
gynitetnénv és a nnmkásmoz- alkalmábóí a Tanácsköztársaertom történetével, valamint an- ság történetéről szóló dfszalbunak kapcsolataival f\V-a össze. mot késziteiL
a mnnkdsos'tály igazi történetét és harcait

Könyvekről
Makarenko:

Igor és társai

Az tlgOr és társat* ugyanazt
« műfajt képviseli, mint az ti'}
ember kcvársae.
Makarenko
spedalKás: Igaz történet; kiváló szakkönyv,
szocialista
szépirodalom.
Történetét tekintve folytatása az i ü j ember Kovácsáénak.
A Dzserzstnszkijrőt elnevezett
kommuna életét irja le. A telep
kkói fiatalkorú bűnözők, akikből a kommunában nevelődtek
öntudatos szovjet hazafiak és
}ó kommunisták. Igor — az
egykori megrögzött munkakerülő és utalványhamtsitó. a tipikus jassz f u — egy éve volt
a kommunában, mikor meggyilkolták Kirovot, a leningrádi
pártszervezet titkárát. És ekkor
Igor Csernvavin — a brigádvezetők tanácsának a íeje — igy
beszélt a tclepgyfllésen:

® is
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pumijavitónál Kusni hLajovsngár?:í. (Rendíirpa otival szecfttiea).

A legnagyobb

tűrését

februárban volt a Farkaspaprikamalomban, más, különösen nagy tüz ebben az
esztendőben nem ütött ki.
Gyári tüz 31 esetben tőrtént.
dé ezeknél igen komoly segítséget nyújtottak az üzemi tűzoltóságok. Kéménytüz
22 lakástúz 4, pincetüz 2
raktsrtüz 2,- műhely tüz 3,
melléképülettüz 3, menyezettüz 8, tetőlüz 4, autőégés 4.
üzlettflz ,3, szinháztüz
1.
transzformáiortüz 1, kiálKlástüz t, malomlüz 2 szalmalüz 2 volt a 93 eset kőzött.
A mentőkhöz hasonlóan a
tűzoltók is állandó

éjjel-nappali
szaltoégben

készültállnak.

Az ügyeletes szobában ket-

és
sMost még jobban tudjuk nrf- ten figyelik a telefont
re kelt ez a mi gyárunk. A nti amint tüzet jelentenek vagyárunk — ez fegyverkezés, ez lahonnan, máris kattantják
harc, ez o/ emberek kovács- a kapcsolótábla egyik kapműhely e, olyan embereké, akik csolóját. Erre az egy mozdunem ingadoznak és semmit meg alra az összes szobában és
a
nem bocsájtanak.
Nyrs-terenko szertárban kigyulladnak
repülőgépgyárba ment. Katosz I lámpák, a kővetkező kapcsoaz egyetemre, Misa Gontár gép-1 lásra pedig megszólalnak a
kocsiba ült — de egyik sem áll riasztócsengők is. Közben az
be többé rabszolgának. Ezt a egyik ügyeletes a mikrofonnapot pedig nem felejtjük elte hoz lép és azon mondja be.
Ki nevelt ilyen emberekel hogy
Igorból és társaiból? Maka- hol ütött ki tűz a városban
renko? A eyermekek közössége?
Vagy talán a szovjet társada- vagy a környéken, hogy mitom? A gyermekek közösségét re pillanatok alatt az autókMakarenko szervezte és az ál- hoz érnek a tűzoltók, addigtala Irányított közösség később ra már tudják is, hogy hova
megalkotta a maga törvényeit. kell menniök. Ezt az ötletes
Ilyen közösséget azonban csak »liázirádió« megoldást az orott lehetett teremteni, ahol szágban előszór
Szegeden
példát mutatón is lehetőségei vezették be,
•
nyújtott erre az egész társadatom
A tűzoltólaktanya ablakán,
A könyv az U j Magyar sárgás-fehéren szűrődik kla'
Könyvkiadó kiadásában jelent fény. A dolgozó nép államá-j
meg. Lányi Sarolta fordítása nafe mentőt, tűzoltói éberen
elfeledteti vetünk, hogy a köny- virrasztanak, hogy ha bcH.i
vet nem eredetiben olvassuk. segítsenek a
bajbajutottaB, L. kon.
L. Z.j

Versenyhlzoiis
mustévá

águnk
munkáiéról

A

szakszervezetek
kőz jelenséggel, hogy a tagok épponti kérdése ma a pen ennek a kapcsolatnak
termelés irányításában való a hiánya miatt sok esetben
részvétel, a munkaversenyek nem végzik el a ráiuk váró
szervezése és vezet 'se. a bri- feladatokat. Igy a verseaygádmozgalom
e'ősegitése. bizotlsági értekczletekea köEnnek megvalósítására már zösen megbeszélt kérdéseket
az üzemekben megfelelő ap- nem közösen hajt ák végre,
parátusok állnak a szakszer- hanem csak egy. vagy két
vezetek rendelkezésére. Ilye- aktiv tag. A helyes az lenne,
nek az üzemi bizottságok és ha a bizottság minden tagja
a versenybizottságok. Az ed- a maga munkakörében, őszdigiek szerint a versenybi- szehangolva munkáját a töbzottságok munkájában Sze- biekével, minden erejével a
geden sem több. sem keve- bizottság központi kértlésésebb hiba nem
la'á'ható. nek sikerét segitené
elő.
mint amennyi országosan ál- ilyenek Yottak a közelmúlttalában észlelhető. A szege- ban az önköltségcsökkentés!
di dolgozók a munkaver- kampány, a terv Ismertetése
seny eddigi
szakaszaiban és ilyen központi
kérdés
már komoly eredményeket most ezek mellett a brtgá iérlek el, de hogy az ui terv- mozgalom,
évben még jobban sikerre
vihessék a terv célkitűzéseit, Ilyenformái ki keil épiteni a bízott ágokon befellétlenül szükséges., hogy a
termeléssel elsősorban fog- lül a legteljesebb kollektív
lalkozó mozgalmi szervek szellemet és az egyéni felemunkáját, igy a versenybi- lősséget. Minden versenvbizottságok működését tökéle- zottsági tag a rendes heti
versenyMzottfági ütésen be
tesítsük.
lá/ffegáUapithatő, hogy az kell, hogy számoljon előző
egyes üzemi verseny- heti munkájáról és igy a
bizottságok nem tartottak hibákat sokkal könnyebben'
elég szoros kapcsolatot az ki lehet küszöbölni.
illetékes szakszervezetük heBrigz.dszervezési
munlyi csoportjával, dc a Szak- kánknál hiányosságok vanmakőzi Bizottság Termelési nak a brigádnaplóknál és az
Osztálvával sem. A szoro- 5 percek rendszeresítésénél
sabb kapcsolat nem jelenti és Bevezetésénél.
azt, hogy akár az egyik,
A bároméves terv utolsó
akár a másak üzem verseny- évének kezdetén visszanézve
bizottságának
önállóságát láthatjuk, hogy, bár munvalamiféle veszély fenyeget- kánknak eddig ís kétségtené. Azt jelenti, bogv az. lenül
komoly
eredményei
egyik kéz tudja, mit csinál' voltak, az uj
esztendőtől
a másik, az intézkedések és jobb, eredményeket vá mnk.
irányvonalak nem kereszte- í)e ha még szebb, még nazik egymást. A szakszerve- gyobb eredményeket
akazetek és a Szakmaközi Tit- runk elérni, akkor még tökárság igy minden felvilá- kéletesíteni kell a versenygosítást meg tud adni az bizottságok munkáját is. Táüzemi szervek részére. A mogatnunk kell az uiitókaL
másik komoly hiányosság Teret kell biztosítani élmunabban mutatkozik, hogy tf. kásainknak, hogy szaktudászakszervezetek helyi! cso- sukat, munkamódszereiket
portjai és a Szakmaközi Tit-' átadhassák, taníthassanak.
kárság sok esetben csak re- l)c ugyanakkor, biztositatii
konstruálja az eseményeket kell továbbtanulási lehetőséés nem iránvitja. Igy csök- güket is szakmai ás politiken a lehetősége
annak kai téren.
hogy olyan
megoldásokat
vehessen egyik üzem figye- 4Ismertetni kel! az üzemkint az egyes gépekig
lembe, melyek a másikban már
bevá'tak, csökken a lehető- egyaránt szétbontott tervet,
sége a kölcsönös segítség- bogv minden dolgozó tudja,
nek, a közös hibák közös ta- mit kell végrehajtania, hogy
az életszínvonal
emelkedasztalatok alapján történő hessen. hároméves tervünket sikerrel fejezhessük Ím?.
ijavitásának.
Minden egyes Ilyen pro1?annak
hibák az üzev
bléma
megoldása, munkánk
mek versenybizottságain belül Is. Itt elsőnek em- egy-egy lépéssel tökéletesítélíthető a versenyhizotfsági se, egy-egy lépés a szocializtagok közötti kapcsolat laza- mus felé vezető uton.
Hatvani Jenő.
sága-, mely párosul azzal a
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B O L D O G ÚJÉVET KIVANNAK
kedves vevőiknek a Tisza Lajos-kőnili éstómyakikereskedők:
Yana tóm! vasNnretkcdS
Kitartás! Balt
Ráüt Imre trirksmiíéü
Excefslor harlsavabáz
Tlp Tw árukár
Maieít clpMáz
Blrá cakrászda
Karácsaid psancso*
Szalon
Ferenc divatára keresk.
Küvscs Lászlá divatára Szlot
Kettiaa lána* rSIUs
Rdler eáHivsvaraok
Vásasz dreaávia
Retttao Bárisi
Csonka 6. paprika nasvkaresk.
Berta István bSrifo
Hartória EdfnvMz
Márton Haska lános
R . t i A K . Megérteitek fiz i s i n a n s m i e r r á a

ú i

12 havi raszlatre
öBStarszialök
K e l e m e f i M A r t o n n á l . R e
smsü'a.ll
At S m i m i94t.es ni gyári rádiók
msuérhetlsh
Tiszteleltet értesítem t üzletbőlátaimat
Is vevőimet,
hogy a mai naptól kezdve M é r e y - u t c a 1 s * a l a t t i üzlet-

helyiségemben a Srasol FelcSváros! BaMál FilámSvpf SzSvofkezet részire vásárolok, illetve elgdak t o l l a t ,

és mindenféle nyers á l l a t i

tottrHwiet.

gyapful

M. HASKAfANOS
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A-Szegedi Nemzeti Bizottság
ünnepi ülésével köszönti a
centenáris esztendőt.
4, Megkezdődik a szegedi 48-as
kulturverseny. •
5. Egyhetes parasztifjusági értekezlet indult Szegeden.
<0. A szegedi
katonapolitikai
osztály hónapok óta Magyarországon bujlcáló német ügynököket fogott o' a
városban.
15. Megkezdték a szegedi htd
vasszerkezetének készítését
a győri MAVAG-ban.
16. A bonvédtörvényszék lefokozásra, háromévi hlvatalveszlfsre, 8 hónapi börtönre t élte Grley Zoltán volt
altátjornagyol.
19. Megkwriődik a Falcione-per
0 szegődi összeesküvők bűnügy ének tá-gvalása.
21. Szeged üzemi munkásai szigora ítéletet követelnek a
rémhírterjesztők pőrében.
29. 1U észül a szeged—hódmezővásárhelyi villanv lávvezc'ék.
30. A román hadsereg 200 tagú kulturcsoportja Szegei k n.

FEBRUÁR
1. A Magyar Kommunista párt
IV. nagyszegedi konferenciáját tartja a városháza
közgyűlési termében. Horváth' Márton és dr. Zöld
Sándor elvtársak mondanak
beszámolót. Megalakult az
u j nagy-szegedi pártbizottságEtitéllék o szegedi ósszceskűvüket. Tízévi fegyházat
kapott a főbünős EaicJoVie
Káhn u és Fodor István.
7 - 10. Egyetemi napok Szegeden
9. S'egedi nap a rádióban.
9. Móra-szobor avatás a Nemzeti Emiékcsarnokban.
14. A szegedi Paprika Beváltó
Szövetkezet vezetését a termelők veszik át
viharos
közgyűlés után.
A jobboldali
szociáldemokraták elleni küzdelem jegvében IcözAs aktíva ülést
tart u z MKP éa SzDP a
Tisza szállóban.
18. Befejeződik az MKP nagyRzcgedi falusi iskolája.
20. Szeged baloldali szociáldemokratái memorandumban
követelik pártjuk jol/boklalának felszámolásét
2 1 Me nyilik Szegeden »A Harminc éves Szovjetuniói és
a >NvoIcszázéves Moszkvai
kiállítás.
délmagyaror20. A Sz.IT első
szágl konferenciája Szegeden
29. Magyar-Szovjet
kuRurhét
kezdődik Szegetlen.

MÁRCIUS
Népügyészség letartóztatja a
Sulyok-párti uszító Nagyiván Jánost.
9. Megválasztják a nagy szegedi UFOSz vezetőségét.
10. A szegedi Nemzeti Bizottság
és a szegedi 48-as Ifjúsági
Bizottság kiáltványt ad ki a
centenáiis március 15 méltó merünncplésére.
12. Szeged valamennyi számottevő üzeme munkaversenvre
hivja ki a vele rokon szegedi és vidéki üzemeket.
12 Mód Aladár elvtárs előadása az MKP szegedi politikai
akadémiáján.
II. Va.svárí emléktáblát avat az
egyetemi ifjúság a központi
egyetem előcsarnokában.
Szegeti dolgozói impozáns
tőmegfetvonulússal,
nagygyűléssel. szabadtéri sza-,
badság-csltel ünneplik
a

Saombaf, 1949 yvnuftr T.
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ezcrkilencsiáznogyvonnvolces
Az munkáspártok
egyesülését, a

ér mozgalma?, gvőzelau* esztendő volt. Meghozta 4
klerikális renketá főfészkének a felszámolását, rnondIiaínúuk siker-sikerre halmozódott, emelkedett az életszínvonal, népi demokráciánk j% Maavar Dolgozók Pártjának vezetésével egyenes vonatban, nagy lendülettel tőr elére a szocialista Magyarország megvalósításáért. Szeged, az ország második városa /szántén kivett*
részét a küzdelemből és amint az év története mutatja, a fejlődésből Is,
zott a cséplés kérdőiével.
ezegedi hadifoglyok. Tizenszabadságharc századik évnyolcezer szegedi
vasutas 17. Félig elkészült a híd.
*
fordulóját.
tiltakozott a katolikus egy- 31. Megnyilt az ipari vásár.
18. Megalakul a két
munkásház reakciós vezetőinek "a
párt nagyszegedi összekötö
demokráciát ért támadása
bizottsága.
AUGUSZTUS
ellen.
19. Szegeden Is megalakul az 25. A munkásbiróság elitélte a
honvédkerület panamistáit. 1. Szakasita Árpád miniszterEPOSr, a paraszt
ifjúság
elnökhelyettes megnyitotta a
26. G-erő Ernő elvtárs megteegységes szervezete.
XVI. Ipari Vásárt."
kintette a szegedi hídépítési
24. Az Ujszegcdi Ládagyár vermunkálatokat Az egyetemi 2. Élüzem lett az ujszcgcdi
senyre hivja nz ország öszés főiskolai ifjúság lelkesen
gőzfürész.
szes hasonló üzemelt
állást foglalt az MDP progI. Az összes pzeredi lankíió26. Munkásigazgatót kap az álramja és az iskolák állakok beolvadtak a SzegedIamosi'ott Délmagyarország
mosítása mellett.
Csongrádi Takarékpénztárba
cipőgyár és a Szegedi Ken- 29. A szegedi Kisgazdapárt kö- 11. Balos Ányos volt főigazgavetelte az egyházi iskolák
derfonó, Tóth Béla" és Nagytót ismét ' a népbirősag elé
azonnali államositását.
györgy Mária szemétyélzen.
állították.
14. Szeged vezet a beszolgál27. A szegedi
kongregánistálc
tatásban Debrecen előtt.
felhívást bocsátanak ki a
JUNIUS
15. Beiktatták dr. Kiss Dezső
katolikus egyetemistákhoz,
elvtársat, a törvényszék elhogv tevékenyen kapcsolód- 1. A szegedi diákság nagygyűnökét.
lésen
követelte
a
i
iskolák
janak be a népi demokrá20.
Nagyszabású ünnepségek a i
államosítását.
cia építésébe.
u j kenyér ünnepen. Fel3.
Megnyílt
a
szegedi
könyv30. Tömegesen
zárják! W a
ara tták a Ságvárl Endre ifnap.
júsági üdülőt.
jobboldallakat Szegeden a 4. Az egyetem orvosprofesszoA szegedi államvédelmi osz* Szociáldemokrata
Pártból
rai követelték az iskolák ál- 24. tály
elfogta dr. Mekrányi
30. Beiktatják Müller Bálintot,
lamosítását.
Gyulát,
Gyöngyös volt nyia Kunsági Szövőgyár
u j 5. Megkezdődött az ifjusőg-I
la? polgármesterét. A szegehét.
munkásigazgatójáb
di vasutasok lelkesen fog6. Szeged dolgozói felháborolaltak állást a nfoy és féldással fogadták a klerikális
napos kocsifordsdo mellett.
ÁPRILIS
reakció merényletét: a pócs- 27. Szeged a
beszolgáltatás!
petri gyilkosságot.
versenyben 188 százalékai
1. A oKpeü versenyfelhívás ha- 10. Egyesült a MO^zK és a
teljesítményt ért el.
tására az Ujszegedi KenderHangya szegedi kirendelt- 29. Miniszteri kiküldöttek tárgyár és a Polo cipőgyár
sége.
gyaltak a polgármesterrel firamdeásaá is versenybe kezd- 12: A dobozok nagy lelkesenommechanikai gyúr ós kontek.
déssel fogadták az MDP első
fekció-üzem
létesítéséről.
3. Négyévi fegyházra Ítélték
kongresszusát.
Népszava-nap
Szegeden.
Pailivicíni-uradalom
volt 15. Nagy sikart aratott a szeMegtartották az e 1a 5 nagyintézőjét.
gedi országos népi táncbeszegedi Oktatási Konferen3. Beiktatták a Pick szalámt
mutató.
ciát.
gyár és n.i Ujszegedi Ken- 16. Lcleplöíték a Csillagbörtön
aergyár u j munkás igazgatópanamistáit.
ját. "
SZEPTEMBER
19. Rémi elvtárs beszámolt az
4. Szeged dolgozói nagy lelkeMDP el3ő kongresszusáról.
sedéssel ünnepelték a felszaÁtadták az államosított is- ÍL Nagyszabású ünnepség karabadulás harmadik évfordulókolák igazgatóinak megbízótéban átadták a szegedi üzeját.
levél üke t
mek élenjáró dolgozóinak a
5. Felavatták a szegődi Lemez- 23. A minisztérium jóváhagyta
Szaktanács jutalmát. A szegyár napközi otthonát.
gedi dolgozók nagy érdeklőa város költségvetését.
déssel fogadták a" Politikai
10. Ujabb
demokióciaellenes 26. Meminnepólték a szegedi
Bizottság' határozatát
szervezkedést leplezett le a
szerbek egyen joguait áaáuak
szegedi ronűőrseg.
azátévei jubileumát.
5. Megjutalmazták a pedagó11. A Magyar Diákok Nemzeti
gus munkaverseay győzteSzőveLsége városunktan kétseit
napos konferenciát rende| J C L I U S | 7. A közigazgatási munkaverzett. Megalakult Szegeden a
eenyben Szeged az első helymunkaversenyiroda.
re került.
2. Csűri Mihály kőművest kt20. A Szegedi Kenderfouóban
nevez lók a műszaki ügyosz- 9. Elbúcsúzott- .Szegedtől az
megtörtént a két munkásAdy Endre-daru.
tály vezetőjének.
párt egyesülése. Beiktatták
10. Mesrkezdődlek 4 szegedi
az Orion bőrgyár u j vállár 8. A szegett! kender 13 flnnrahonvéd napok.
toásanak adták At a kitün- 15. Aranyat és valutát rejtelatvezetőiét.
tetést
21. Értelmiségi nagygyűlés zajgető l/andát fogtat el a szelott !o a Tisza-szálló nagy- 9. A szegedi szakszervezetei
gedi gazdasági rendőrség.
termében.
ősszvezolőségl gyűlésen csat- 17. A Szegedi Kenderfonó ver22. Ujabb
pártszervezetekben
senyre hívta az ország gyálakoztak a Tájékoztatóiro.mégtörtént a két munkásrainak üzemfenntartó csoda
határozatához
és
elítélpárt egyesülés®.
portjait.
ték
a
JUKP
politikáját.
P.
2L Megtartották az
Úttörő
18. -A szeged! dolgozók nagy
Csák EolPJ sár jezsuita szerMozgalom első szegedi tanlelkesedéssel üdvözölték a
zetest derno krátiaellenes izkeriiietl konferenciáját.
ízobadkenyoret. Megnyilt a
gatásért 4 évf börtönre Ítél25. Egyesültek az első szegedMezőgazdasági Kiállítás.
környéki pártszervezetek.
ték. Megalakul a nagysao- 19. A szegedi üzemek elfogad30. Utoljára jelent meg külön
ták Debrecen fölhívását a
gedi
patronázsbízottság,
Bzerkesztéssol a Dél magyarkongresszusi vorsanyre.
mely az iskolnjavitási munország és a Szegedi líép20. Elbúcsúztak városunktól a
kálatokat irányítja.
gépállornás traktorai.
14. Megalakult ne Állami Vil- 26. drszki
Tizezer ember vett részt a
lamosmüvek üzletigazgatóds5«ki gépállomás felavatáMAJUS
sága Szegeden, mely egyesán.
síti a Közúti Vaspálya Rt.-t, 23. Geró elvtárs szegedi utján
I. Szegen dolgozói méltóan ünmeglátogatta a hídépítést és
Központi Gáz- és Villamosnepelték meg a munka gyöaz egyhónapos páitiskolát.
s á g Bt.-t, Kiskunfélegyhányörű ünnepét. Révai József
za, Kiskunhalas, Hódmezőelvtárs és a szegedi dolgovásárhely, Makó, Orosháza,
zók szívből köszöntötték a
OKTÓBER
megujult
DélmagyarorssáBékéscsaba, Gyula és vidéke
Pjot.
őssres villanytelepeit. Veze- 1. Ar. országosan megkezdődő
3. Megérkeztek az első szegedi
tője Homola Jenő elvtárs
Szabad Nép agHációra a
é» szegedlsöruyéki hadifoglett.
szegedi üzemek is megtelték
lyok.
oz előkészületeket.
9. Történelmi .jelentőségű kon- 16. Párt kőzi értekezlet foglalkoferencián egyesültek a Mar
ey-.ir Dolgozok Pártjában az
n a g y vatías-z e k b a n |
MKP és SzDP szervesetei.
c s ó
á r a k o n . ^
13. Szeged törvényhatósági közgyűlése megbélyegezte a klerikális reakciót.
23. A szegedi felekezeti iskolák
S s e i i i l r é f i y i Géza és társai
cé'jnéi
pedagógusai az államosítás
mellett foglaltak állást.
Szeged, D u i j o n c s - } é r 11.
24. Tömegesen érkeztek haza

í
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2. A szovjet Chn ünnepén,
Sztmonov: »Orosz kérdési*
ét vetítették a szegedt n<o*
7i1c. A nagyszegedi oktatá*
sl konferencia irányt mutatott a párttagságnak
«
párt hlcotógiai tisztaságának
megvédésére.
8. A szegedi tudományegytw
tem c\ nyitója lénycgeoea
küiönl>özőtt h szokásos év*
nyitóktól. Az egyetemi ok*
tatást a nép szolgálatába
állították.
10. Szeged népe nagyszabású
ünnepségekkel
emlékezett
meg a felszabadulás negyedik évfordulójáról.
12 Kigyulladt a fény Tápén 5»
Algyőn.
13. Szeged törvényhatósági W*
SOttsága elfogadta az. 1949*
es városi költségvetést.
17. Szeged közellátási, szociális
és kulturális ügyosztályának
élére az MDP Nagyszcgadt
Párthi :ottságűnaic javaslatéra három gyárimon kás ko*
rűtt, Ilavalec I.lvánné, Sal*
íal Ferencné és Kis Mihály elvtársak.
19. A Szabad
Nép-kampány
harmadik vasárnapjáig 3028
cn fizettek elő az MDI' közpouti lapjára.
23. Tízezres tömeg vett részt
a Szegedi Nemzett Színházban megtartott szakszervezeti nagygyűlésen.
29. Dr. Zöld Sándor elvtársat
l>elügyminiszterl admín'srlrativ "államtitkárrá nevcztók
ki. Rekordidő alatt fejeztét
bo « litd medcrnyilásának
betonozását.

NOVEMBER
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3. A Tisrahid és a Démn élüzem lett. A szegedi középiskolák szülői munkaközössége erélyesen tiltakozott a
Mimi szenty-íét®
!. terlk á th»
reakció uszítása ellen.
7. Szeged népe megünnepelte
a u így októberi Szocialista
Forradalom
harmineegyodik évfordulóját.
11. Papdi György/ elvtár®, országgyűlési képviselő,
ax
MDP nagys/egedi párlWzottság:ínak tagja
hosszú
szenvedés után elhunyt.
16. Az UFOKz és FF.KOSz egy®siiését előkészítő szegedkörnyélá bizottság határozati
javaslatban tiltakozott Mindszeoty orszűgveszlö politikája ellen.
18. Az uijáőiálett szegedi híd
teherprótója Jól sikerült.
19. A szegődi egyetemi ifjúság
- megváíasztolta u j vezetőit.
21. A» újjáépített közúti hidat
Geró Ernő elvtárs átadta
4 szegedi dolgozóknak.
29. A szegedi egyetemi tanárok
Mindszenty megcendszaiól
lyozását kélték.

DECEMBER
7.

környékének dolgozó
parasztsága Mindszenty ®Itávplilásáf követelte.
8. Á női világkongresszus küldöttei meglátogatták Szeged
dolgozó asszonvait.
12. Két éa fél millió forintot
költöttek Szeged novemberi beruházásaira, a
hároméves terv keretében.
19. A szegedi hók elhatározták,
hogy kapcsolatokat keresnek a dolgozókkal, Barabás
Tibor elvtárs, az írószövet*
Ság főtitkára előadást tartott S'caeden.
22. Kigyulladt a fény Szegváron. A megyéspüspök fogadta a Mindszenty eltávoÜtását követelő csanádmegyei papi küldöthé'ct.
28. Szegrtl
dolgozói őszinte
ajm;.nyugvással ves-ik tadomásul Minds-entyucí;
és
cinküja uak örizeííwvtt \'b

»
pasasa

Látogatás

János fiodlg azonnal szamoL Kiszámítja a jövedelem többletet,
kiszámítja mennyivel több jut
a táblás gazdákuak cipőre, rusem. Természetesnek
veszik, Arról is beszámol, hogy a tűs hára, sőt kőnyvro is. Harmadik lcis társuk a műtrágyáról
hogy ők tanultak és
éppen
be3/.él s annak nemcsak elő*
ezért tudnak és
megszokták,
nyét, do összetételét Í3 elmahogy szüleik is végignézik néha
gyarázza.
tanításukat

„Babszem-köztársaságban"

\olahot Kistelek ős Tömörkény
közúti
a
kőkeményre
légyott országúton
nyekergős Ökrösszekerek és zörgő lovaskoKÚh utasai hosszan néznek egy tovarobogó teherautó utánv|i autó olyan mint a többi. Mélyen, duruzsolva btij a motorjja s a dudája megriasztja a poroszkáló lovat. De valamiben mégis különbözik a többitől. Foltozott ponyvája
alól
9 feltár falakon
érdekes
énekszó hallatszik s néhány magasabb hang rezgése
másodpéldául
percekig ott lebeg az országút benzinfilstös
porfelhőjében grafikonok. Az egyik
azt jelzi, hogy az elrnutt évi
s belecseng a szekerek utasainak kucsma alá rejlett flilébe.
5 0 - 0 0 százalékos
beiskolázás
A ponyva alatt haruiincrgy- e/l az iskolát, Iiálfia tanulha- helyett az idén mór sikerüli
nábóny nő és férfi," harmiue- tunk valamit Kertész Imrétől — elérni a 97 százalékot. Meredepgynéhány kisteleki, sővényhi- vetődött fel valakiben a gon- ken felfelé ívelő vonalak muszi, pusztaszeri, csanytelelá és dolat. A gondolatot pedig tett tatják a tanulmányi előmenetelhakni pedagógus. Van közút- és elhatározás követte. Az en- ben ciért eredményeket A mátök 20 és 60 éves, falusi és gedély és az autó megszerzése sik nmt szembeötlik, a faliújtanyai, szakosított és nyolc osz- nem ütközött nehézségekbe. Va- ság 12-ik száma. Teli cikkekkel,
tállyal egyedül bajlódó tanitó. lamivel nehezebb volt már ösz- munka verseny fel hi vá so kkaL A
Anna
Buadá' ha, pokrócokba csavar- ssefoborozni a tanítókat. Egye- két szerkesztő, .Taksa
kíváncsiság, (V. o.) é « Paksi Gábor (VII. o )
va szorosan egymás mellett ül- sekben a puszta
nek s tatán a hangos dallal is másakban a tanulni vágyás mé- irányításával kitett magáért az
a hidegei űzik. A dal szüneté- giscsak legyőzte a hideg, ké- osztály. Szólik Sanyi 'IV. o.),
boa - már amennyire a fe- íiyctmclicn utazástól való fé- a s Babszem köztársasági cinüke
hcMet-fagyasztó hideg és
az lelmet s abba is belenyugod- ínég versel is ir benne a traka
auíóbugás megengedi —, be- tak, hogy kissé felborul a sza- toristákról. Az faliújságot
gyermekek teljesen maguk szerszél,gc'nek. Az egyik öreg taní- badnapra tervezett műsor.
*
kcszlik. ök adják az ötleteket,
t ó a disznótorokról tart »népmaguk irják a cikkeket és ők
r a j z b szakelőadást, de még a
szomszédja is a másik sarok
Alig egyórai
ponyvaalatti mondanak birátalot is felette.
íe.lé figyel, ahol valamelyik utazás után nagif zöMcenéssct Ezzel is önállóságra szoknak.
»JMzdöi. 20 éves tanítónő-Igor áll meg a célnál az autó.
lés társai«-ról, Makarenko re- Eténktárul a megszokott tanyai
A falak mellet, 3 paüOk Hlffl
gényéről Izcszél nagy lelke.se- kép• Szétszórtan néhány kés fe- gütt is sok az érdekesség. Cseberre meszeit ház piciny abla-1 repekben ott díszeleg nz iskodéssel
Nemcsak érdekesebb, de ak- kokkal s az udvarokon láncot- la kertgazdasága. Egy nagy látuálisabb is most ez n téma, csörgeiő, borzas puU ugatja a ' d á l i á n az 50 holdas kollektív
ciert a teherautó utasai tnnul^"'•3-'
A
máayl kirándulás keretében néIióbv órára tanulni, tapasztalatokat gyűjteni mennek a Tömörkényhez tartozó alvégi lányai iskolába, ahol újfajta pedagógiai módszerekkel kitűnő
e:v«linényekct ért ei egy fiatal
tanifó
*

Tanyai iskolákat járó tanfelügyelők és falujárók hozták meg.
< főszór a liirt, hogy nz alvégi
kts Iskolában Kertész Imre tanitó u j pedagógiai módszerekkel kísérletezik. A legtöbben fipyelemre sem méltatták az esctel.
iBiztosan nagyon fiatal, tat
sok benne az ambíció...,
va(v.
ir.Uyen csudabo ár ,..« Néhány
hasonló kimondott, vagy csak
uvagnkban gondolt szóval könyvették el az egészet. De az alvégj Iskolából egyre-másra jöttek az érdekes hírek. A hivatalos nvclven irt jelentésekben
megcsillant néhány mondat, ami
többekben B fclkeltetio az érdeklődést
tKertés- Imre alvégi tanítói a szülők el akarják kergetni meri szerintük az iskolában a kolhozt tanti ja...«
»A harmadik tanítási hónapben az iskola első osztályosai folyékonyan
olvasnak...«
»Csongrád megyében a legjobban működő úttörő csapatot az alvégi iskolában fahUtam .. ,s »Ar elvé ti isko.
la * Babszem
köztársaságának i elnöke, egy negyedikes
kisfiú munlcavcrsenyben
áll
a tani!óvat...«
»Az iskola Sb
tanulója mind tudja, hogy rm
a szövetkezet, mi a muntcaverseng és tisztában vannak
a kollektív gazdálkodás előnyeivel . . » A szülök, akik
még nemrég cl akarták kergetni. most nem engedik elhelyeztetni a tanítót és magok is eljárnak az iskoéa mintahntiásalra...«
í z volt, arai leginkább felhívta a figyelmet az alvégi iskola »Babszemköztársaságára.«
Ugyanazok a szülök, akik szeptemberben ei akarták kergetni
la lenitől, decemberben nem engedik elhelyeztetni.
— Tanulmányi kirándulás ke-

retében 0M8 kellene látogalnl
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berregős jószággal jött idegeneket. A plrostéylás vakolatlan iskola elölt magas, sovány
harmlncHŐr&Ü férfi, Kertész Imre,
az alvégi tanító, a
Babszemköztársaság« megalapítója
fogadja az érkezőketKezdetben
nehéz voli
a
helyzetem — cmtéjezik
v'szsra az elmúlt hóönapokra- —
A gyermekek
azonnal megkedvellek, de cnnól
jobban
idegenkedtél; tőlem a szülői;Pétiek az uj tanítási
módszertől, a kolhozt, a csajkát
emlegették, hogy azt tanítom
a: isk-oiáhan- Ahot csak lehetett gáncsolták
tBabszemköztdrsaságunkaU.
De hiába
verték meg a gyerekeket, hiába zárfák be őket a komrdba, azok mégis csak elszöktek az iskolába- A szülők pedig idővel látták, hogy milyen
sokat fejlődlek
gyermekeik,
láttál; a változást amely végbement egész
viselkedésünkön s belátták, hogy nekem
van igazam. Most már ők
küldik a gyermekeket (iz iskolába.
Az
eredményekről
győződjünk
csak meg benn
személyesen
az
iskolában.

zet. Előtte a gépálfomás traktorai és a «Babszem kőztársaság< madzagvasutja űU munkára
készen. A másik sarokban a
téglagyár s a pénzügyminisztérium, mert ilyen is akad Babszeméknél. Sőt akadt m á r pénzhamisító is, aki ro agagyártotta, tallérokkal akart fizetői a
szövetkezetben. Jelenleg kisebb
bajok vannak a péti züegyel A
köztársaságot a defláció fenyegcil. Néhányan kuporgatják a
pénzt. Do a rendőrség, m a j d itt
is r e n d e t teremt. A tettesek rövidesen bíróság elé kerülnek s
etnycilk büntetésüket, mint a
pénzhamisító.

9 l e s é r M a s e S i b része az
iskolának, künn a havas határban terül eL Hatszáz négyszögöl
»igazit föld, a 39 gyermek Babszemkóztársaságának
kollektív
gazdasága. Alig várják már a
tavaszt, hogy eltűnjön róla a
hó, felengedjenek a fagyos rögök s közős munkával megművelhessék a földet. Magot,
kerti veteméayeket, virágot termeinek rajta. A haszon Igen
nagy lesz. Komoly gyakorlatban is megismerik a
közös
munka előnyét, azután meg a
flzisN'a
háromabiakos, zsú- könyvtár bővítésére és egyébre
folt teremből áll A padokban is telik majd, mert jó munkával
6—14 éves emlierkék, a »Bab- szép hasznot hajthat a föld.
szemköztársnsági
miniszterei,
szövetkezeti vezetői, szerkesz9 fanííás a „mintaterek"
tői, traklorislái és egyéb dolgo- napi jelentésével kezdődik. Szeri
zói. A kisebbje alig látszik ki Pál (IV. o.) újjáépítési- ^ szöa padokbőt, a nagyobb oldal- vetkezetügyi miniszter arrót szávást kilógatja a padból a lábát, mot be, hogy a szövetkezet forhogy elférjen. A hideg levegőt galma az ünnepek alatt megháhozó sok idegen nem zavarja romszorozódott s
bejelenti,
őket. Az izgalomnak nem lát- hogy virágmagokat igényeltek.
szik meg rajtuk semmi
jele Tóth Erzsi (VII. o.) elmondja,
gazdálkodás terül eh A sarok- hogy az elsősök munkaverseban a könyvtár és s szövetke- nvében Jaksa Franciska vezet

Makaivnl b a j van, mert túlzásba viszi a tanulást. Az anyja
nemcsak a nagy petróleum fogyasztás miatt panaszkodik, do
a gyerek napról napra sápadtabb is. nTni sok verser tanul
kívülről, ezért kérjük a budtá
spajtást«, magyarázza meg neki, hogy az feleslegest — végződik a i közoktatásügyi referátuma. Snnyi, a köztársasági elnök a faliújságot bírálja. » Ebben a számban m m foglalkoztunk eleget a koltekíiv
gazdálkodással, pedig Misa még most
sem érti egészen miért olcsóbb
a tábláson
a
traktorszántás,
mint a kis földeken.i
Azután
bejelenti,
hogy tanítás után
bábsdnház előadást
rendeznek, amelyen a szülök is résztvehet nck.

néháiw
nygis^itá
felelő is, akiből kérdésekkel kell
kihúzni a tudást, de legtöbbjük,
különösen Sanyi, a »köztársasági elnöki akadozások nélkül beszél. Amit mondanak nem betanult leckének tűnik, hanem inkább magyarázatnak. De igy is
van ez: A leckét ticm azért
tanulják, mert azt a
»tanító
pajtási megparancsolta.
Játék
közben, tanulnak. A tanító felkelti érdeklődésüket s ők botdgo'y hogy minden uap valami
ujjat Ismerkednek meg. A szülőknek nem kelt odahaza eldarálniuk a leckéi, hanem azok
inkább érdeklődnek, hogy mi
ujat is tanullak nz iskolában,
s ők pedig magyaráznak, meri
bizony sok olyant is ludnak,
amiről nz öregek nem igen hallottak.
*

9 Jiáiisziflitáz méltó befejezése a minlabmitásnafc. A k h
iskolátcrcm annyira megtelik,
hogv tűt sem lehet e j t e n i Ott
vannak a szülői, akik igazi
színházat még nem igen láttak
s a gyermekeknél is nagyobbakat nevetnek Szülik Sanyin
és társain, akik rögtönzött szövegekkel tarkítják az előadást

9 vesdéglanliók csodálkoznak a gyermekek önállóságán s
bátor, kerek beszédén- »Ez biztosan a tanulmányi
előmenetel
rovására megy-. — jegyzi meg
egyikük. De nagyot csodálkoznak, -amikor a rövid minlafauitás ezt is megcáfolja.
Az irás és a r a j z kitűnően
megy. A hibákat a gyermekek
maguk fedezik fel s ha valamelyik kisebbnek segítségre vau
s z ü k s é g e , n é g y óbbak, különösen a lányok munkaversenyben
vállalják a tanítást Olvasni már
a másodikosok is minden ismeretlen szöveget folyékonyan
tudnak. A globális
módszer
eredménye ez. Nem a betűket
ismerik meg clősz.ör, hanem a
fogalmakon keresztül tanulják
meg a részükül s ezért nem szótagolnak.

A tanitó csoportjának előadása
ís tetszik, de ui.'u' nem annyira
Ugy látszik Szóhk Sanyi mégiscsak megnyeri a tanítóval foíytalolt tnunkavcrscnyL
cÜCSíilául a jövőről beszél
a tanitó, aki tökéletesíteni szereíné
sBabszemkőztársaságiKi,
amelyben a jővő igazi szövetkezeli vezetőit, trnkíorlstáit és
minisztereit neveli. Do a gyermekeknek is van m á r tervük
a jövőre nézve. Sanyi az »ei-.
nöfci nem akar megmaradni
mostani»foglalkozásánál«. Trakloilsta szeretne lenni, lehető9 s z ö v e t k e z e t i Óra sikerül in^ a felgyői gépállomáson, hogy
talán a legjobban. Ebbe a fvld- eljárhasson szántan! ós vetni a
i tC/..
i

f-1

UJ

Misáét, JaksáéH
rajzot, a számtant és
tant is lierekapcsoljáis. Szeri Pali J Molnár Férték és a többié*
a kollektív gazdálkodás
elő-' nagy közöa szövetkezeti gazda*
nyeit magyarázza meg, Papp ságába.
•

A harmindegynéhány
tanitó hazáig másról sem
beszéi,
mint a sBabs-emköztársaságrói*.
Sokat, nagyon sokat tanailak ezen a »kdrbaveszeilt szabadnapon. Még az idetiion, a disznótorokat magyarázgató idők tanitó bácsi i* az uj pedagógiai
módszerekről
beszélget. tNálunk Balson u meg kellene valósítani egy ilyen »Iia bszem köztársaság olt — lelkesedik
Palotás
Klára tanítónő. Ennek pedig nincsen semnv akadálya Srm B&kson, sem másutt. Csak Midcaren kó! kell otvasnt, a pedagógusnak is tanulnia kcil S nem Szabad sajnálnia a- esetleges többlelmunkdt, mert ők látták al a boldogabb fövő
társadalmának
dolgozóit útravalóvalPozsonyt Hánir
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era tiihajlflum
Inber
í m ben,
Oáess-úbnn
szüleiéit' Már gimnáziumi évei•
ben 'a működőit irodalmi téren.
Különösen versei nyertek nagy
tetszést a gimnázium önképzőkörének előadásain.
1010—lilén beutazta Európát és sokáig élt Franciaországban. Az
első verseskötete 1917-ben le.
Imi meg. Alkotásainak témáját abban az időben leginkább
személyes élmények adják.
Vera Inber kispolgári családból származott, cz sokáig nyomot hagyott verscin is. Nem
votl meg bennük az a forradalmi lendület, amelyet az uj
idők és a: vj emberek1 a forradalom ti kim költészettől megköy'-ffek.
A-.ónban a szovjet élet, a
s :0:7c/ valóság
felszabadították Vera Inbcr alkotókészségét,
kitágították látóköréi é3 tollál
a dolgozók ügyének harcos segítőjé ré fejlesztette.
1972-ben
megjelentek első olyan versei,
amelyek a költő átállásáról, a
fordulatról tanúskodtak. Ebben
os évben Vera inber végleg
Moszkvába költözőit.
Ekkor
már prózával is
foglalkozik.
Moszkvában frja meg önélcfmjzszeni
nagy
elbeszélését,
umqty 192S-ban hagyta el a
saflót,
Európáról trl elbeszéléseinek
le nagyobb része a moszkvai újságokban felen! meg, később
könyvalakban is kiad fúl; »Amerilca Párisbunz címmel.
A n atjU Honvédő
Háború
clrítt az írónő Leningrádban voll
tthot
szüntelenül
dolgozott.
Könyvei közül a iPu'kovi délkör* és a nT.cninqrádi naplón
B leningrádi blokád idején íródtak és ezekért az elbeszélésekért
9 legmqffr.sabb kilánteléil
c
Sztálin-dijat kapta
meg.
*
Az itt közölt

elbeszélés

•Szomlmt, 1919 január I,
m m s w n z w j - , ' .'r^i"* • ii

A ROMBOLÓ
Irta; VERA

Boldog u j í v e t kíván
kedves vendégeinek és
üzletfeleinek

Sándor Béla

E D c S S É G SOLT N. V.
(Stühmcr) Széchenyi tér 16.

INBER

•;E!beszérés< k gyer mekeknek* cl könnyű, gyors léptekkel közeledett a padhoz, — ahol a biolómü kötetéből való.
*
gus iilt — és vékony gyermekA biológust, amint nz isko- hangon megkérdezte:
— Miért hord ilyen fekete
lai ttináoa üléséről hnzafelé tartott. egy gránát szilánk ja rotg- szemüveget,? Azelőtt nem láttam
magán...
selesitette.
— A szemem fái — felelte a
Körülbelül két hónapig feküdt a kórházban, ahonnan fe- tanár. — Ea te ki vagy?
— Eu ebl>ea a házlian lakom:
kete szemüveggel tért haza. Látóképességének kétharmadát- el- ín jól ismerem magát.
— Es régen ismersz engem,
vesztette. Igaz, az orvosok azzal vigasztalták, hogy idővel bi- kisfiam ?
— Már majdnem négy éve.
zonyos fokig visszanyeri látá— Hány évós vagy tulajdons á t . . . de csak idővel...
képpen?
Sötétség vette most körül a
— Már nemsokára hét lebiológust. A tárgyak homályos szek . . . már majdnem. De hikörvonalait látta csak, sőt a szen tudja, hosgy a gyerekek
f a j t , a hangokat is máskép fog- hároméves korukig semmire sem
ta fel. A Petrográdi soron lévő emlékeznek.
házban, ahol lakott, kis kert
— Ez igaz — bólintott ogvetis volt. Ezt a kis kertet most
sürü erdőnek látta. Számára bo- éjtőleg a tanár.
£s nagyon rajnál tn, hogy oly
rúsan zugiak a sötét fák, bár
napsugártól áthatott
jóságos sok éven" át élt ebben a háifiatal hársfák álltak a2 udva- bau anélkül, hogy az itt felnövő
gyermekeket érdemesítette volron.
na arra, hogy megismerkedjék
A biológus, ha n kertbe ment, velük. Ezek közül felit itt most
szokásból magával vitte sz új- az egyik előtte. De melyik?
ságot. l)c csak az újság-lapok
— Üli ide mellém kisfiam és
.zizegését hallotta. Haliéi ta. mond
el nekem, hogy nézel ki
hogy a kertien gyermekek fut- —
mondta a biológus.
kosnak, partizánt' játszanak ó-s
— Én olyan..,, nem egészen
cserélgetik egymás között a kézigránátokat. " Ebben iwgy ta- nagy vagvok. Majdnem iskopasztalatuk volt, a legkisebb lás... A homlokomon kék folt
szilánk révén is meg tudták van.
határozni, hogy milyen tipusu,
— No ez nem olyan ismertekaliberű a lövedék és mikor tőjel, a m e l y állandó.
Mondj
lőtték.
magadról valami pontosabba?
A gyermekek közül az egyik meghatározó vonást.
Amiről

„A munkásosztály páHfa

tovább feszegetni nem szmb«4,
— Ha ugy aknrja, felolv-^hatok az újságból, — mondotta
a »roriibo!ó« némi Jziinet. ntia.
— Végtelenül hálás leseefc
neked. Es te folyékonyan tudsz
ohasni?
— Teljesen folvékonvan. Tessék csak idefign-clni, mindjárt
megél lapíthat ja.
A romboló merészen megrohamozta az újság sorokat,
di
már egy másod nerc
műim,
nyugtalanul sóhajtott.
— Müven nehéz nevük van
az angol tábornokoknak, —
mondotla letomnitott hangon,
— U-ei-vl... Ke- ning-hern . . .
En inkább olvasok a mieinkrőL
— Jó, olvass a micinkről. L-is
harátora — bólintott beleegyczőleg a tanár. Egy pár nn.p rnulva az otr.isás folyamata lát hatóan meggyorsult, és sokkal simáble.a
tuenb
— Nagyszerűen haladsz előre, kisfiam, — mondotta a tanár örömmel.
— Én magam is észrevettem.
Sőt már az Ei-sen-ha-n ert iv
maidnem egyszerre tudom otvasm. Egészen könnyű n é v . . .
egészen könnyű . . .
De eljött ar a nap is, amikor
senki sem ment oda jalihoz a
nádhoz, ahol a biológus ült. A
kertix)ri szokatlan csend ölt.
Végre hosszas várakozás után
egy gyermek körvonalát látta
meg a tanár, kislány volt.
— Gyere csak ide, — mondotta a biológus — mondd csak,
hol vau A »roinboló?«
— A iroruboló* nincsen, —
felelte a kislány és hangjából
a tanár megértette, hogy ezt a
kérdést tovább feszegetni nem
szabad.
Este a szemorvos mcförvpndezterte a beteget. Az orvosok
javulást észleltük, aaúl>ől arra
következtettek, hogy a biológus
bizonyos idő múlva tényleg vlszszanyerheti látását.
—* Nein — mondotta az. —
Ma másodszor vesztettem él a
SzememvilágAL
Fordította: Klanher Hona
1
I—hiiuii tim iiii"i
imi
BaofelÍPsiirr.r.tV, Cjifgrírimnti!.
wulfimndl
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
L r ^ r J ncin
sülőmesler Szabmlsfeg-tér 11/u.

a

sa'ái

megismernélek.
— Pontosabbat!... én egyszer betörtem az ablakát, emlékszik, csuzlival lőttem bele...
— A, emlékszem — örült a tanár, — ablaküveg íxjningrádt».n nagy érték, és te betörted...
— Eu. - nem szándékosan
tettem — magyarázta a kisfiú.
— Egészen véletlenül. Eu egészen máa ablakba
céloztam,
oda, ahol az a néni l a k i k . . .
öt az egész ház ki nem állhatja. Télen mindenki havat hordott az udvaron... én is hordtam . . . 0 meg nem, tavasszal
mindenki gyűjtötte a hamut,
hogy a konyhakertek
földiét
termékennyé tegyük, én is gyűjtöttem . . . ő meg nem. Én n
csuzlival majdnem mesterlövő
vagyok... de néha nehéz pontosan kiszámítani... Most már
érti?
— Ertem, kis barátom.
— Maga akkor engem rrombolónak* nevezetet. »CvegTombolónak*. Emlékszik?
— Emlékszem, kis barátom.
Hát talán nem volt igazam?
— Engem most az egész ndvar zrembolónak* nevez. A mama mag néha svadon nőtt gyermeknek* nevezett.
— És hol van most édesanyád?
— A mama már nincsen, —
felelte a kisfiú.
Bs a biológus a hoDgjából
megértette, hogy ezt a kérdést

sorsiban

He'ye fogíaló
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lisztéit vásáriéinak és
Ismerős einek

BOLDOG UJEVET KIVAN

viílanyuerclő mes'cr

ROSNER JÖZSEF

anyagok,

Növényvédelmi szerek,
•6r«(zS és Itatárnüziela
Borászati cikkek stb.
H a r a s z t h y G ó z d BOLDOG UJEVET KIVAN

B. U. E. K.

kedves vevőinek
és ismerőseinek

Kedves vendégeimnek
kívánok Baicsy Zsillszky-uica 22 MfSZLAY szűcs, Szeged. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
kedves vevőimnek
fényképész mester Hoosvclt tér !>.
Bo'tlosr n j é v e t feiyán
Sarlttya Imréné kocsmáros
Megrendelőinek, ismerőseinek
és ismerőseimnek
BOLDOG ÚJÉV LT KIVAN
EgcnUsztelt
és
jóbarátainak
B.
Ü.
É.
K.
leröftőtőnségcecl! N É M E T H K Á L M Á N
B. U. É. K.

BECS

KI'

BALÁZS Boldog

újévet

vevötnek
SZ EMMÁM
ANDOR
börkereskedő
EISEííSl
•,
rádió és villamossági vállalata Gsiíov Sáaéar órás és é' szerrsz
barátainak és
BOLDOG
ÚJÉVET
KIVAN
Mik'xáth Kálmán-utca 7.
Kossuth I.ajnR-Bugárut 10.
melegkultal szemben.
ismerőseinek
kedves
vevőinek
a.
v.
e.
k.
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
c s
b é l a
fcídvcs verőimnek és ismerőseimnek K á l l a y p e r m e k J,«e«i üzem k o v A
kedves vevőinek
textil kereskedő
DEM? L'u'KKAKZIM
Sí eged, KííviHa-«. 44. Telelőn; 897 Szeded, Tisza Lajos brt. 51.
ÍOÓ ^S H S 6 E D Ö S
Horváth. Miliálv-ulca 10
(extil fiz*t
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
H-n Lajoskőrut
pnitmmh n Umeráwintarh
Boldog újévet kívánok
HÁfílNQ KAROLY óm
mester
kartárseimnar, ősm; r« eini ek
KI vtir-iér 2. sx ám.
S Ü L I
I S T V Á N
A
s z e g e d i
m o / i k
s n í i s o r * *
feszerei
BoiUotí Ujcvoi
Kivan
r
Q ' -ft •<?« '
i def<«i A24
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves vevőinek é s
VfiVO''
lelet. OM -.yéSíífifflWÍ O- le!e <91
kedves vevőinek, ismerőiéib a r á t a i n ; ) ií
Mától keddi? nagy vidámság
M « o s m i n d e n n a p : Ma Újév napján és vasárnek és jóbaráfaiiiak
nap
utoljára.
2
slágervigjfeüti fel tanyáját:
A
A mftgyur filmgyártás gyöBttdola Ráicl? vasLerssHeáS
ték, 1 műsorban I
nyörű újévi ajándéka a
K.guzál t T 3.
Jőkedv, kscagás, mulatság
2 órán keresztüli
BOLDOG Ú J É V E I KIVAN
kedves vevőinek
l S gn s s Pan
ismerőseinek és barátaínck
C i caqoban
mulatsagos és tanulságos lav Taikocaky Károly faszer, cecnez*
ét ilaldru htushsdZ)
fa'renjetfi aaerikxi bo'uízat.
cagtató vidám szivdentő viggg»!jit Fodor-irtca <0.
Játék.
Ketten egymásért és a minChevalicr
BOLDOG UJEVET
dennapi kenyérért.
Vidám félóra egy
At BÍB/9 és a száiiíi«
rajyegó víjjat ka
kívánnak
vevőiknek
k
a
d
ó
y
e
á
t
á
r
s
b
á
r
l
e
f
b
e
n
főszereplőd:
bőrön »é£mv.
Játok
a
h
a
i
á
i
i
a
l
a
Szagaii
Broiériatáá
MÉSZÁROS AGI
Főszereplők:
fan
3-tó!
háfőtől
89
HlaiszarÉszeH
SZIRTES ADAM,
Puskin elméuyekket leli fiatalJfOSEPH P E H R
PATAKI MIKLÓS,
BOLDOG ÚJÉVET KIVANNAK
kora
és
MARLABY ZOLTÁN.
a
H u n g á r i a
A
köl
ő
ií
jtis
ííía
EDUÁRD DUBSZKY
A s^.ei-elsra. a szenvedés és a
dol ozói
A
d.
a
fy
4
órai
ílőadássk
az
IwW-it jövő filmje.
•HtCISSR
lifce'al iijnsá? rssitrs — JSO h.L
Kioukivtii: a l ^ u j a b b ílafílm
Hiradő.
ejysé;cs heiyára ,kal
• BOLDOG ÚJÉVET KIVAN"
HÍRADÓ
2
fhtii »á!a
Ai eh-a asan L-jdsíc fsi 4. fél '» és fél < feraxor. PeuiUmvdá délelőtt !l-líi<r detntai 1 nrulior

Dóczy kárpitos

33. TJ. HL TSL g mozik igazgatósága

V^ü^éüliseii
SziHviz
szSvetise

B. U . 31 K .

Szegedi

Gazdasági

vasút

Kedélyes
társbérlet

Bzomtaé, 1049 január 1,

Ifjúsági politikánkról
. Ö r ö m t e l i mv.nion ungvar fiatal számára is a mostani
újesztendő. Nemcsak azért, mert a felszabadulás óta minden
.ízcbb é s . jobb az előzőnél, hanem mert aa idei újesztendei
örömök mailett a fiatalok már ott érezhetik a következő évek
egyre eokasodó örömeit. Ma már nemcsak a magyar ifjúság
legjobbja;, hanem egyre növekvő t ö m b é i ismerik föl, hogy o
munkásosztály, a dolgozó nép erőfeszítései nyomán
épülő
Kocicilista Magyarország elsősorban az ifjúságnak készül, az
fi ragyogó jövőjét, boldog, szabad hazáját jelenti. Egyre vflágofftbban all a magyar fiatalok előtt, hogy az ifjúság jövőjéért liiUuuk éppen ugy, mmtmásntt, a világot), a légokosalv
fcan, legkövetkezetesebben, legönfClildozőbb&n a kommunisták
küzdenek, a szocialista Magyarország az MDP vezetésé)1®! épül.
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Egy ritmusra zümmögnek a gépek
— épül

az

uj

ifllig

a

Szegedi

Kend

A munkaversenyek során elért eredmények egy-egy lépés
se! közelebb visznek bennünket a szocializmushoz. Az a soksok haszon, ami a brigádok, a munkása jitők
leleményessége
Arán ezületik meg, nj, hatalmas befektetéseken keresztül, nehéziparunk továbbfejlesztésén keresztül Tisszatérüla dolgozók asztalára.
A Szegedi
Kenderfonőgyár- zőkkenősen járó gépek sokszor
ban lázasan zakatolnak a gé- elszakították, most
szellemes
pek. Az élüzemjelvény,
ame- újítást vezettek be.
lyik ott fényesedik a gyárépület
— A fogaskerékmeghaitásról
homlokzatán, fokozza a dolgozók munkakádvét és teljesítmé- áttértünk az éksz.ijmeghajtásra
nyét, mert mindenki szeretné, — mondja Gáspár István elvállítani a fiatalokat, hogy ea há a következő hónapban, az társ, az üzem tervmegbizottja.
átran állíthatjuk, hogy
eel az ifjúságot saját poli- njeíztendőben is ott büszkélked- — A g^pek igy sokkal egyenleifjuságunk ezoa a feilstikai
céljaira felhasználja. ne a Csillog. Aa előfonóban tesebben, mondhatnám rugalrmvésea keresztül jutott el
Egyetlen egy ifjúsági politika ós a vizesfonóbaa, ahol eddig masabban járnak. Nem szakad
ahhoz aa
optimizmushoz,
volt, mely felül tudott emel- meg-megakaát a munka, mert. a fonal, a selejt 6—G százalékamellyel ma már jövőjét tekedni az ilyen érdekek Mii fe- a feldolgozásra kerülő fonalat a kai csökkent.
kinti.
lázó körűségén és az egész haNehéz volt. az ut idáig. A felladó magyar ifjúság számára
esabadul&s ntán a
magyar
MsglsvuH n fonalad mtaőséfge
p rop rumot adui. Ez az Ifjúifjúság túlnyomó
többsége
—
Ez
havonként eokozer fa- zott. — Olaszországgal, Frc.nsági
politika
a
kommunisták
előtt nem volt világos a ki.„
Angliává!,. Svédifjúsági politikája volt. Nem rfntös raogtokaritáat jelent — ciftorszájrgah
bontakozás. Akkor még sovéletlen, hogy pártunk Ifjú- kapcsolódik lele a beszélgetés- orsKúgjral, Hollandiával s ez isk a i több követhető utat vélsági poli tikija minden más be a vlrcsfonóhsm dolgozó Pó- ten t u a j a igy hirtelen, még kiktek látni, hiszen nem *volt
párt vagy csoport politikájá- s& JAnosné is, aki 110 százalék- kel van szerződésünk. Á kaolyan párt, vagy
politikai
val eszemben győsedelmeska- ra teljesitette az előirt normát. pitalista államok, akik azt hircsoportosulás, amely valamidett, és egyre nyilvánvalóbbá — Nem beszélve arról, hogy a detik, hogy nálunk milyen rossz
féle ifjúsági politikával
ne
gépok uioUeít az ujitás óta két a eazd;wági helyzet, inied tővált inagasuhbrCndüdége.
próbálta volna maga mellé
ember helyett csók egy dolgo- lünk vásárolnak — mondja széRAM a lényege a mi pártunk ifjnsáql politikájának? Bö- zik s annak az esynes a mun- les jókedvvel nevetve. Legutolvidon válaszolhatunk rá; az ifjúsági egység politi- kája is könnyebb." Megjavult jára a rpizdag^ Amerika, puhakája. Ez e-z ifjúsági politika még az illwalitásban alakult és azonban a, simntárásu gépeken tolózott:- áru ntán.
— Finom fonalakat, szállí* magyar ifjúság olyan bősei formálták, mint Sógvári EndTe. előállított fonalak minősége ii.
Ol judokat,
A reakció mindig az ifjúság megbontásával igyekezett jármá- Uevannp'ra. hogy most már tunk külföldre.
világszerte
érdeklődnek
a
szeninolvekuől a legerősebb baláspba hajtani a fiatalkorúakat. A reakció eaúrattiian szervezetégedi
kenderfonó
áruja
ntán
—
felszenléíek,
hálőfonalsk és
ben, rétegonkint nemük és vallásuk ezerint megosztotta
és
eseni beállította az ifjúságot. Csak a kommunisták harcoltak fejezi bo büszkén és máris kö- ponyvák készülnek _ pislant
zelebb lép » géphez, hogy szem oda félszemmel Kiss Istvánná
feövctkowtevm az ifjúsági egység meg valósi tásáé-rt,
tudva,
hopy ez az Ifjúsági egység ezüfcségszcvüen a demokratikus faár «lől ne tévessze a. szélsebesen is, aki szintén 110 számlákra
forgó orsók mozdulatát
teljesiti a normát. Másik szeIs-oiá útjára viszi fiataljainkat. Az ifjúsági egység jegyében
mével a hatalmas gépeket beszületett a MaDISz. A reakció fölismerte azt a veszedelmét, meA t n e n k a p u h a i ó l o d x i k cézgeti. A norvég halászok malyet számára na ifjúsági egység jelent. Felhasználva a MoDISz
— A világ miedon részére gyar zsineggel rántják ki a hotou lévő hibákat, dühödten támadta ezt aa ifjúsági szerveíeszéilitunk anyagot, ió valutá- kikat az óceánbdi.
tet. .
éit —• folytatja a tervmegbiA hatol mas üvegtető? csardolgozni
J h f r i c r ''' r fl*®^ban jól igen keményen kell
Meg T i n i í J Í J L N D Í C ^ :
l &A tS
tudja a magyar "if- demokráciánk frontján.
jr.^/g, hogy mégis a MADISz-ból kell erősítenünk Ifjúsági moznőttek ki átok a fiatalok, akik galmunk alapját, az ifjúmunkás
legjobban megértették a magyar mozgalmat, a munkás fiatalok
Ifiuság egységének szükségessé- nevelésével öntudatuk fejlesztéart, kiknek "következetes fáradha sével. Óriási felvilágosító, neIctl3n munkája nyomán a ír. osti- velő munka vár ránk, ha fa- Huvaja Onvepiösiia íaiu. Tó lefélkörbcn vette körül a donite- nem messze látszik a Dnyeper bok helyét és elzárta a viz kiai centenáris évben norry győ- lusi ifjúságnak tömegeit
ueimet aratott a» ifjúsági egy- kintjük. El kell mélyítenünk, él- vörhenyes, alig kiemelkedő jobb vezető útját. Mindent előre kiláttok.
ség crondolaln a Magyar Ifjú- ménnyé kell tennünk azt a je- portja. A saéícs folyó szétterül- számítottak és előre
éig Népi Szövetsége megalaku- lentős változást, ama a középis- ve ragyog n napfényben. Ta- Hogy csökkentsék a viz hatallásával. Ha igaz is, hogy az kolás diák is egyetemista ifjú- vossaü minden viz és víz vég- ma?" nyomását, R uáton nébány
ngy szabá iyozható üsiíipefc
építetegységes ifjúsági szervezet "meg- ságunk politikai maga-tartósá- elláthataüiuiuL Köjoiről
B'akníása ongy győaelmet jelent ban bekövetkezett. ílo éppen látszik, bogy olt vau n. Voro- tek, hogy terasszal egyenletenagy
jelentőségénél
fogva
soeilovról elnevezett kolhoz föld- sen ömöljön t i a viz es fokoa reakcióval szemben, néni ezahogy elhomályosodjon előt- kat kell foglalkozni gyermok- jeinél, ctak éppen nem vesznek ratosaa terüljön ezét, » vetémozaaiuiuükknl
is.
belőle, nem öntenek a földekre sekr®. A gát megépítése csak
tö:.-k feladataink 'sokasága, az
még akkor íem, amikor a forró szervesett, kollektív munka, réa tény, hogy ínég igen sokat,
nyárban a föld szomjazik ft vén vált lehetségessé, amely 6z
Eb Itegszerrezetcink szervezeti megerősítésén tul hatal- vízért. Furcsának tünuek, hogy egész kolhoz és köretkezétesmás nevelőmunkát kell végeznünk, felhasználva az olyan embereknek, akik nem fcéppen zw eg.ísz szovjet nép jafcl.oiógisi oktatást éppúgy, mint a termelési éa tanulmányi
mcsaze élnek egy ilyen nagy fo- vára törekedett.
ami; kaversenybe való bekapcsolását a
magyar ifjúságnak.
lyótól, mint a Dnyeper, nincs
í\:!adata.5nk tengerrv; sokaságában is bizakodón tekinthetünk
vizük az öntözéshez". Á déli szá- *bban 12 Ívben a tét vibaros
előre. A mi fiataljaink sokat tanultok a nagy Szovjetunió
raz szelők, amelyek néhánv bét volt. Hogy minél tovább megfaarcban és munkáben edzett ragyogó ifjúságától, a 80 éves
leforgása alatt n, legszebb ve- tartsák a havat a földekun,
homszornoltól. Az ő sikereik titka, hogy mindig, ott voltak
tést is fel tudják
perzselni, hóvédőtet éllifcottak föl. Ez ia
tzorosan a Párt mel'ett abban a gigászi harcban és munkában, időtlen-idők óta arra kénvsze- jó ercsdméuj'ckkel járt. Tavasa
melyet a szovjet nép végzett és" végez a nagy Sztálin vezoé ritik az itteni embereket, hogy szál, mikor melegen sütött ft
lésével nemcsak a saját, hanem a világ minden ezabadt-ógsze- mindenfajta
utakat-módokát nap, a hólé lefolyt a dombokrető népe érdekében. A Komszomol példáját értette meg
a
keressenek a termés mc-gmenté- ról, mestersége? pocsolya keletmagyar ifjúság is. mikor ott haladt szorosan a Párt mel- oére. A Vorosilov nevü kolhoz kezett. Amikor pedig" a vizet
lett abban a harcban, amely jelenleg az imperialista törek- parasztjai, akik ismerik a vidék a füldekr® eresztettek, mindvéseket kiszolgáló klerikális reakció és a falusi kizsákmányo- terméfieetének
szeszélyességét, azok, akik ci re a munkára ki
lók ellen folyik.
eliifttározták, hogy harcra, indnl- voltak jelölve, komolyan és vának a szárazság ellen. Ivan Po- rakozásteljesen végezték feladaA szegedi ifjúsági mozgalom sikerei és eredményei Is az
SfDP ve/otő szerepéitek felismeréséből következnek. A szegedi lovtor, a kolhoz elnőko azt ja- tukat. Epvesok azt figyelték,
ifjúság énpenngy mint az egész magyar ifjúság egyre világo- vasolta, hogy » vetések öntözé- hogyan ömlik a viz, mások a
sére használják foi azokat a vetéseket tartottók
tóeminrt.
sabban látja, hogy jövő jót a legsziiártlabb alapra akkor épiti, ha
vizeket, amelyek tavasszal e Néhányan, igy beszéltek r — Kiaz MPP politikájára épit, arra a pártéra melyet a magyar
dombokról
lefolynak,
összehívhordja a vetést,, tönkremegy a
munkásosztály legjobbjai vezetnek, élükön népünk legjobb
ta az öregeket, a muukágcso- termés.
fiai) ai 11'kosi Mátyással.
Levendcl Ltfsalé portok vezetőit és a kolhozak- Dc ea nem következett be.
távát tanácskozásra.
A felengedett föld lassan beszívta a vizet. Néhány
nap
Kí Isnne, ha n dombokon to- múlva már maga, a mesterséges
vább megőriznénk a h a v a t ta- pocsolya is eltűnt. Mikorra, már
vasszal öeezegyüjtenénk az ol- teljesen beköszöntött a tavasz,
dalágról származó vizet és az- bokrosán kizöldelt » buza. D®
tán ráeresztenénk az őszi ve- ezzel még nem fejeződött ba a
tésre! — kérdezte az egybe- Vorosilov kolhoz parasztjainak
gyűltektől. Az aktivá támogatta jó termésért indított harca. Mia javaslatot, melyet aztán a helyt eazok, dudvák mutatkozkolhozrarasztok közgyűlése is tak" azokat azonnal kiirtották,
el fogadott. Időveszteség elkerü- A buza gyorsan fejlődött, a
lése végett ft Vorosilov kolhoz kolliosperaütok idejében felkéraiTifztjal mindjárt
191ü-i«n szültek az aratásra. Olvan szép
hozzáláttak a munkához. 1947 volt a termés, hogy mindenki,
késő őszén meg néhány hét akinek az n t j a a kolhoz földjei
volt hátra s fagyok beálltáig. mellett vezetett el,
NiVOS
KOMFORTOS
OLCsO
megállt,
A hegyek lilánál lévő földre hogy gyönyörködjék a vetésben.
azonban nem tiorult csend. A Aratáskor a 82.G hektárnyi tegátakat építették és o munkála- rületről átlag 34.89 mázsa hazát
tokat o kolhoz elnök® vezette. gyűjtöttek be. Mikola Veljakov
HALADNI A TERVVEL - KORRAL]
Az emberek ásták a
földet, brigádja hektdronkint 35.9 m&áföidhányösokat csináltak és le- zsa őszi búzát, Szavelij Folovgöugyölték. Két és félméter kov brágadja pedig 35 hektárról
map-as gátat építettek tizenöt- hektároiikint 36.12 mázsa bú•
fttemben » bhidai.
munkanap alatt. A gát széles
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nokban egy ritmusra zümn»%nek a gépek, a fürge munkáslányok, a kékzubonyos lakatosok és olajozók figyelik, otetófc
a rkezes állatot*, mindnyájan
tudják, hogy a lomhán nvujtéckodó kifeszült kendersza'agek,
vagy a percenként tízezret f«r*
dúló, csavarodó és megerőaödfl
fonalak csengő aranyat joi«*tenek, amibői majd "felépitj*.
a szocializmust.

N a j y ail3»epité»«x
Csak ft szövődében luetálkednok a gépek, szállitásra kászen. A termelés racionalizálása
során ugvanie az
újszeged•
gyárba erilíltanak át, mind-**
szövőgépet- Onnan pedig a fonódét telepitik át
BzegwVe.
Körülbelül 400 munkással bAvül igy ki a Szegedi Kendcvtenó. Ezek közül 189 már meg is
érkezett éa megújult kedvvé,
dolgozik a;: u j környezet
Ez a ns^y áttelcpitéa csak «f
államosítások után. i ^ p ' ^ l s k '
baa vált lehetővé.

Minden a d o ' c x ó v é r l
lör'ón
— Zökkenő nélkül
old.Mc
meg ezt a munkát — mondja
Tokai elvtárs, a pártMcnezet
titkára, — mert tudjuk, hogy
niilynn caarvjeleatősfgri.
Aa
elvtársak
Ix'doguínaSr.
Mindenki fc'itjn, már, hogy eüt
nt egvenes. Az államot ők maguk alkotják, minden a dolgozókért történik.
A
külföldi
szállitások árúból, a termoiés
rftcionaliiálásAnak előnyoiből. tt
brigádok munkájából lerakodik,
épül a. szocialista Magyaxorsrag,

szsltálati
zát aratott, '"rtsi busából a legjobb termóseretíír.énjt Olcou
Polovkovu fiatal leány érte el
saját 11.8 haktáxos jjicukaterölétén: bektároukint 07.S mázsa
búzát termeit.
*

v

8 s m i s t k'3?!2á4{V uacvra értékelt® n Vorosilov kolhoz p i rasztjainnk munkáját Ivan Falovkov kolhoíulnöknek, Mikola
Veiikov, Szavdij t'olovkov brigádvezetőknek, l'eragcj C?OT3dcicsenko, Mo'uuia Po'oykovö,
Olena Polovkova és M»tro:m
Malahova craportveretőkaek ft
Kzocialista Munka Ibise címet
adományosb''
A liáb-jros ionjaiból te hamvaiból újjáéledt " kolhoz bevétele a rnult évben meghaladta
az egymillió rubelt. A falaban
ninc? egyetlen olyan
paraszt
sem, akinek ne volna tehene,
sertése, baromfija. Pídig amikor a sznvv-fc had ^ r c g a német
rablóktól felszabadította a falut, nem akadt egyetlen tehén,
egyetlen ivrtis egyetlen l-aromfi sem.

EÜSSÜÍI az éviiün a Voros'lov

kolhoz parasztjai
kötelezték
magukat, hogy 750 hektárnyi
területen hektó ronkint
átlag
34 múzso, 170 hektár területen pedig átlag 40 mázsa 6a*
búzát tenoelnvk. Mint ft mulv
esztendőben. ez*n a tavaszon
is az olvadásból számazó ránt ráenvedték, most már 270
hekiÁruvi őrsi vetésre. A koiho/pruuIztoK megtartotüVk eenvuiutt és mogosszinvonulu termést értek el.
A Vorosilov kolhoz parasztjai
fényes jövő felé
halazlnak,
Ere'jük a kollektív teremtő muukábon van, amely a kolhoz és
az egész Szor ietoroazország Jrvára irányul. A kolhozparasztcknt már ncui rémisztgetik «
kedvezőtlen időjárási viszonyok,
a szárazság elleni harc terve,
amelyet a szovjet kormány készített cl, megtanította őket.
arra, hogy miként küzdjenek »
mezőgazdaságnak e veszedelmeilen. A kormány a földművé
eeknek órviási oe^tséget nyújt
a természet elemi erőinek te
küzdésében.

to

MEZŐGAZDASÁGUNK GÉPESÍTÉSE
zőgazdaságunk elmaradottságának megszüntetésére. Az a p r ó
parcellákból álló
kisparaszti
gazdaságok nem a legalkalmasabbak a nagyüzemi termelési
mód, a gépesített gazdálkodás
minden előnyének kihasználására. A nagyüzemi termelési
mód csak a szövetkezeti gazdálkodáson, a t ermelőszövetke
zetek munkáján keresztül valósitható meg igazán. E b t a n
van a gépállomások döntő jelentősége. A mezőgazdaság'gépesítése, a gépállomás liátózat
kiépítése előfeltétele a termelő
szövetkezetek kialakulásának. A
gépállomások a szövetkezetekkel kötik a szerződéseiket a
munkák elvégzésére. A termelős öveUt"letekben
társasgrizdálkodást folytató parasztok számára a gépállomás sokkal előnyösebi) feltételek mellett tudja nyújtani szolgáltatásait, mini
az egyéni módon
gazdálkodó
kisparasztnakAz államosított,
szocialista jellegű i p a á vállalatok is elsősorban a szövetkezetekkel kötik termelési szerződéseikel. A gépállomások pedig munkájukkal biztosítják a
termelőszövet kezetek! >o töm 5rfilt dolgozó parasztok számára
a szerződés jó teljesítését. A
termelőszövetkezetek,
a gépátlomás é3 a szerződéses
termelés
az a három fontos tényező,
amely lehetővé leszi egyrészt
a mezőgazdáság! termelés korszerűsítését, másrészt pedig Irizlosítja a dolgozó parasztság jólétének állandó
emelkedését,
megszabadítva őket a kulákok
s a falu egyéb kapitalista elemeinek kizsákmányolásától.

•A me.őgnzduság területén döntő feladat a paraszti ktsfttrtokra épülő mezőgazdaság számára lehetővé tenni a technika is a tudomány alkalmazását.
Csak igy oalósithato meg
az elmaradt magyar mezőgazdasági termelés korszerű
reformia. az ipar és mezőgazdaság közötti aránytalanság
kiküszöbölése a mezőgazdasági árutermelés
növelése, a városi dolgozók növekvő fogyasztásának
kielégítése és a dolgozó parasztsdi) jólétének emelése
érdekébenE-ért a Magyar Dolgozók Pártja sikra széli a mezőgazdasód gépesítésére, állami mezőgazdasági gépüzemek széles háláza inak létesítéséért e célból a traktor és mezőgazdasági gépgyártás naiv ánuu fetlesdéséért-z
CMFIP orogramnyilatkozatából
a kérdést? Semmiesetre sem azAv j 945-ös földreform döntő
zal, hogy a parasztság életszínjelen Öségü változást hozott a
vonalát szorítjuk le a háború
m e ^gazdaságunkban. A földreelőttire. Ez visszafejlődés volformig a vá osnik élelemmel,
na, nekünk pedig előre kell
az
iparnak
mezőgazdasági
mennünk a parasztság életszínnyersanyaggal való ellátását elvonalát méig a mainál is sokkal
sősorban
a lxSrmunliásokfcal
magosabbra kelt
emelnünk.
termeltető nagy és középbirEgyetlen megoldás van- Ez a
tok vége tc. Mezőgazdaságunkmezőgazdaság
gépesítése.
A
ban az url nagy és középbirtok,
technika és a tudomány
alde a paraszti birtokok is egykalmazása a mcző<iazdaságban.
ará»* elmaradott
módszerekAz elmaradott ksüzctrá gazdálkai, korszerűtlentől keveset terkodásról, a modem,
korszerű
mellek. (A nagybirtokon épp
nagyüzemi gazdálkodásra
való
Uf*y kj-ü cini módon gazdáikod
áttérés.
lak, m n' a paraszti birtokon.)
Ezért száll sikra pártunk a
Az elmaradott termelési móda
szterek eredménye volt az, hogy mezőgazdaság gépesítéséért,
széles
hálózatáa paraszti kisbirtokok termelése gépállomások
alig valamivel volt több, mint nak kiépítéséért, a traktor és
gépekel
gyártó
a kisparaszt és családja szfik- mezőgazdasági
fejlesztéséért.
ságiéte, abból piacra nem sok Ipar nagyaránya
, került A törpebirtokosoknál pe- E célkitűzés megvalósítása so
dig míg elég sem volt a csa- rán alakultak meg az első géplád számára, amit a föld ter- állomások az országban. Ennek
melt A szegényparaszt család- az eredménye, hogy az év véhígjaival együtt kénytelen volt géig már 110 és a hároméves
hérnrrn'át is vállalni,
hogy terv befejezéséig ennek hárommü körtik az országmesélhessen. Az \iri és knlűk- szorosa
birte' on dolgozó bérmunkások ban, közel 2000 traktorral 6s a
mindenféle
alicsonv munkabére a Gő—80 hozzájuk tartozó
Kitérés uans ám, az évi 300— egyéb mezőgazdasági géppel. A
ÍCO- pengő értéket jelentő csc- gépállomások tehetőséget adnak
A gépállomások ugyanakkor
lédbér telte lehetővé azt, hogy a paras-lsdonak a földek jobb más fontos feladatot is végez:
ezek a birtokok terményeik memiüv tiséfe. Felszabadit ák a nek. Minden gépállomáson képdöntő nagy részét piacra tud- parasztot a látástól vakulásig zett gazdász működik. Ez tanátarló robot alól.
ták vinni.
csokkal látja el a szövetkezeteket és a parasztokat. MegtanítDc
nemcsak
ez
a
jelentőA földreform ezen a téren
jelentős* változást hozott.
A sége a gépállomásnak. Kisbir- ja őket a . modern gazdálkoa dásra, a tudományos eredménagybirtokrendszer
megszűnt, a tokosaink túlnyomó része
nyek felhasználására.
földreform
során
földhözjutott
ine-őgard •sági
bérmunkások
A gépállomást kulturhelysége,
tul/womó
nagy többsége
kis- ugyan, dc nem jutott egyéb
rádiója
mozija,
folyóiratai,
termelőeszközökhöz,
gépekhez,
birtokossá vállozoD- Az etmaradl termelést m ó d v e r azon- igaerőhöz, Ez csak a Indáknak könyvtara a falu kulturális közban, mely mezőgazdaságunkat állt rendelkezésére. A kidúkság pontjává teszi. így válik a gépparasztság
jefieme: te, nem változott meg. pedig kihasználva a kisbirto- állomás n dolgozó
emelőjévé,
A földhöz futóit nincstelen, ag- kosok szorult helyzetét uzsora- szakmái tudásúnak
általános
műveltségi
színvonaáron
kölcsönözte
a
termelőeszr árproletár ma sokkal
többet
fogyaszt a saját birtokán ter- közöket, vetőmagot,-igát, stb.-t. lának {okozójává.
A gépállomás nemcsak egymelt javakból, mint amikor az Nem volt ritka az uzsora olyan
uri bi 'toj rin robotolt. Ez helyes mértéke sem, hogy egyetlen na- szerűen mezőgazdasági munkák
is, meri hiszen éppen ez mu- pi igás munkáért 10—11 gyalog végzésére felállított üzem. A
Ez gépállomásokat a
nagyüzemi
latja, hogy milyen nagy mér- napszámot kellett fizetni.
tékben emelkedett a szegény- nemcsak azt jelentette, hogy a munkásság teremti meg, építi
parasztság életszínvonala a há- 'szegényparaszt jóformán irigyen fel és vezetése, irányítása olyan
ború ctőtlive.l szemtan. De van robotolt, hanem azt is, hogy ezt munkások kezében van, akli: ac
ennek egy igen nagy hátránya a robotot a legnagyobb dolog- üzemokbőt mennek a gépállois. Az. hogy a váljnznllan ter- időben kellett teljesíteni s igy másokra, A gépállomások s «
melési módszerekkel űzött föhl- saját földjén maradt ei a m u n - rajtuk dolgozó munkások ujabb
müvotés eredményeképen ma kával. A gépállomások megsza- szoros, eltéphetetlen kapcsolakevesebb jut a városnak
és badítják a dolgozó parasztságot tot alkotnak a munkásosztály
még kevesebb az iparnak. M<«~ a kulákok igája alól. A gépál- és a parasztság között. A gép/.őca^díiságnnk elmaradottsága lomás igen fontos fegyver a állomás a rajta dolgozó munakadályozójává váll iparunk fej- dolgozó parasztság kezében a kásokkal vezetőjévé válik a dkdlődésének, gátol ja az egész or- falu kizsákmányoló!, a kulákok gozó parasztságunk a kulákság, a lökés kizsákmányolás elszág fejlődését, a dolgozók élet- ellen vívott harcban.
len
és a szocializmusnak a fas/ínvonalának állandó emelését.
A gépállomások azonban'/yu/lun való épiléséért folytatott
Ilo'v. n lehel megoldani ezt magnkban nem elegendők me~ harcában.
íSiiiésa U ével ás
zavartalan rtítiézásí kíván

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN

Szantezli

B. U. É. K.

Séfé

V E R E S MIHÁLY
autójavító,
S ZEGED,
Tisza L.-krt. 2rt/a. T e l : 614

papurskíszitő mester
Nagy Jcnő-ntcn 5.

PáJtíszakürletc
K'anzúbtír 7. Telefon: 14-21.

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
l.cdv.s
vevőinek

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves vevőinek és barátainak kedves vevőinek és ismerőseinek

Táí3sKárG'yésZa kaJsnö

SZARVAS-cég

H'd-utca 6

1 9 4 9 é v b e n Is
'cOT-anto.sa.bl .a n szolgál ja ki
fósíiflgövet és bélÓ3&ruí>aa

beütés mesterek
Szfclienyi-tór 9.
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves verőinek

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves vendégeinek és Ismeréselnek

l'ALFI GÁBOR oé«j

BABOS hangszerkészítő

, S Z É C S Y

S

SzombM,

MLMAGTARORBZAQ

inetcgknfnál

&

SZEGED. OROSZLÁN-UTCA 2.

PALVÖLGYí LAJOS
vendéglős

január

t.

P áfthir e
Hétfőn fél 5 órakor a Eattyhyány-utca 4. «zám a l a t t előadói értekezletet tartunk, kérjük a* elvtársakat, hogy pontosan jelenjenek meg.
Hétfőn délután 6 órakor a
Battyhyány-utca 4. szám alatt
titkári értekezletet tartunk, kér.
jük az elvtársak pontos és feltetlen megjelenését.
Hétfőn délután 6 órakor n
Kálvin-tér kistermében propagandavezetői értekezlet lesz.
Hétfőn délután 6 órakor a
Kálvin-téri székliáz nagytermében népnevelő-felelős és fabijárófelolős értekezletet tartunk.
TaijgyüJásak
Kedden. 4-én:
Nemzeti Színház 4 óra: Tombácz Imre. Póló cipőüzem fél 5
óra: Sas István. MÁV. Forgalmi C óra,: Kedves András. Városi fürdő fél 7 óra: Strack
Adám.
Szerdán, 5-én:
l-e mezgyúr 2 óra: Dombi Béla. Angoí-Magyar Juta fonó 2
óra: dr. J u d i t Ferenc. Mozik 2
óra : dr. Toldi Fereno. Konzervgyár fél 3 óra: Itóna Béla. Délmagyar napilap 3 óra: dr. Seres Jenő. Pónzügyigazgatósúg 3
óm: Tintír Géza. Í U V . Rókus
3 óra: dr. Bakos Géza. MAV
Osztálymérnökség 3 óra:
Simon Béla. Orion bőrgyár 3 óra:
Brágai György. Városi kertészet. 4 óra: Farkas
Mihály.
MAV. pályafentartá* 3
óra:
Dénes Leó. Dáma cinőgyár fél 5
óra: Kövi Béta. Közúti bid 4
óra Varga Fái. Közigazgatás G
óra: Pintér l'éter. Bankok G
óra: Székely Mátyás. Alsóváros I. fúl 7 óra: luirucz Jáno3.
Alsóváros II. fél 7 óra: Mosonyi György. Belváros L fél 7
óra: Szilagyi Istvánná. Belváros II. fél 7 óm: Simovits Mihály Belváros III. fél 7 óra:
Perjési Károly. Belváros
IV.
fél 7 óra; Székelyhídi József.
Belváros V., VI. fél 7 óra: Havelecz Istvánná. Fel s óváros I.
fél 7 óra: Németh Lajos. Felsőváros II. fái 7 óra: Rozsos
Ferenc. Fodortelep fél 7 óra:
Lukies Andor. Józseftelep fél
7 óra: Márki András. Móráváros I. fél 7 óra: Sarnyai Vencel. Móraváros ÍL fái 7 Óra-

S z e g e d i

A l i a m i

Ladányi itenedek. ösomegvin
lep I. fél 7 óra: Cirok Andié
Osomogyitelep II. fél 7 óra.
Homoia János. Rókus L fél 'i
óra: Erdős János. Rókus II.,
III., fél 7 óra: Parnuk latrán.
Üjsomozvitelop fél 7 óra: Pipicz
József. Újszeged-fél 7 óra: Bódai Tál.
Csütörtökön. G-án:
Szegedi Kender 2 óra: Gyengf
Kálmán. Ujszegedi Kender 2
óra: Véber Béta. MAV. Fűtőház
3 óra: Dénes Leó. MÁV. nyugdíjasok 3 óra: Bérezi József
Kisvasút fó-1 4 óra: Székelyhídi József.
Kotrótelep fél 4
Róna Béla. Winter kefegyár féi
4 óra: Székely Mátyás. Ujsze
acdi Ládagyár 4 órakor Hayalecz Istvánné.
Lippai Gőzfürész 4 óra: dr. Bakos Géze
Honvéd keriilepi őr3zá".ad fái
G óra: Totili Ferenc. Honvédség 4 óra: dr. Sörös Jenő. Bőripari Szövetkezet fél 5 órakor:
Szántó Margit. Szegedi cipőgyár G óra: Sas István. Dohánygyár 5 óra: Klein Sándor.
MOÖzK 6 óra: Strack János.
Város G órakor: Pamuk István.
Gázgyár fél 4 óra: Rozsos Fe
ronc." llcndőitanosztály fel G
óra: Varga Pál. Városi nyomdn
3 óra: Retkes István. Közigazgatás Földmüvelés csoport dáb
u t á a G órakor: Kelemen Ferenc
Honvédség 3. kerület 4 órakor;
Salamon Fereno. Börtön R óra:
Tomihoz Imre. Gyufagyár fél
4 óra: Kövi Bála. Tűzoltók 3
óra: Szilágyi Istvánné. Tiszamaloin 4 óra: Tőt.h Béla. Po«ta G óra: Nyéki Ferenc. Egyetem 6 óra: Putri Ferenc. ViJ?-*mosvamt este 9 éra: Nagy L.
Pánleken, 7-sn:
Szörcgi Potróleumgyár 4 óra
Bariba Béla. Kunsági
szövőüzem 2 óra: Kuti Iticliárd. -Virmütelep fél 3 óra: Farkas István. Pick szalámigyár 3 órakor:
Kókai János. Kiíztisztasági telep 3 óra: Kernencs György.
Varga kölétgy'r fél 4 óra: Liikics Andor. Rendőrség fél 5
óra: Kiss Miluily.
Szombaton, 8-én:
OTI. 1 óra: dr. Jadik Ferenc. MAV. ÜV. 5 óra.: dr. Toldi Ferenc. Közvágóhíd 1 óra:
dr. Sörös Jenő. Kccskéstelep
fél 7 óra : Dénes Leó. Erdőigazgatóság 1 óra: Véber Béla.

N e m z e t t

m i á s
Január
Január
Január
Január
Január
Január
Január

1-éu
2-án
2-án
3-án
4-én
5-én
G-án

Január
Január
Január
tanuár

2-án Sándorfatva:
7-én Pusztamérges:
l t - é n Arpádkőzpont;
23-ún Ilmvásárhely:

este 7 órakor:
déluf'án 3 órakor:
este 7 órakor:
este 7 óralior:
este 7 órakor
este 7 órakor:
este 7 órakor:
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Pompadonr- »S« bérlet.
ócskavas nagyban. P.érlesz.
Windscri vlg nők- »I» lvörlet
AZ ELGADAS ELMARAD.
Aida- BérleszüneL
Pompadonr.
»U« bérlet. 7.
Csendháborító.
Bemutató b e r l

IDEGEN GVERMEK
IDEGEN GYERMEK.
IDEGEN GYERMEK.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

Szoííooítvény

rf
i
Sokezer darab elRöosztályu, priiua minőségű szöllöoltváuy kerül eladásra, iái nagy választékban.
»—«
Kipária, Portálisz, Berlandíri, Mantichula amerikai
vadaLanyokra oltva, l'ostán, vasúton, utánvéttel, szakszerű csomagolásban szállítjuk.
Ismertető Jegyzéket i n g y e n killd

Pefes szö'lfifefep tO, flbasá?, Telefond.
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves fogj'asztőinak
és jóbarátúinok

Központi Huscsarnok
BOLDOI ÚJÉVET KIVAN
kedves vendégeinek
éa jóbarátainak

Fülöp

Gyula
v e n d é g l i a

BOLDOG UJÉVKT KIVAN
vpndfgeinek és barátainak

2 ^ l ^ Y c'J'ií3szs3,,
Boldog Ujesztendőt ICivúnok
kedves vevőimnek
és jót>arátaimnak
Hátkai Sánöor papucskészitő mcstc
Susgetl, KMescy-utcn 3.

ftomN&í, 1949 január T.
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Mindszenti fel akarta íorgatn
az o r s z á g o t

—

sslgoiú

büntetést

ésdome?

kendergyár

—

m o n d j á k

munkásai

Szeged legnagyobb üzemének, az njsaegedi kendergyáraak
dolgozói a szerdai pártnap keretében nagy
lelkesedéssel
üdvözölték a demokratikus kormány legújabb nagyjelentőségű
intézkedését,, a hazaáruló, imperialista bérenc Mindszenty örizrfhevétetét. A reakciós, kémkedő főpap é» cinkostársai végre-valahára lakat aló kerültek e nem mérgezhetik többé a
demokratikus érzésű katolikus népet: ezt fejezte ki a közhangulat.
A gyár hatalmas kulturterinéi « n " néhány perccel két óra
után több mint kilencszáz munkás gyüit össze. A szépen feldíszített faiakon hatalmas, pirosbetiis jelmondatok ékeskedtek: iA ninnkabrigódok a szocialista termelés harci
csapa
tais. Rövidesen azonban kiderült az is, hogy a. munkabrigá-

dok a klerikális reakció elleni
harc támadó és kérlelhetetlen
csapatai is.
Az üzemi bizottság elnöke,
Sallai Imre elvtárs a pártnap
megkezdése előtti rövid szünetben megmutatta az érdeklődőknek azt a határozati javaslatot,
amelyet a gépműhely dolgozói
terjesztettek az összmunkásság
elé, jóváhagyás végett.

»Az üzem dolgozóiban egyöntetű megnyugvást váltott ki
a kormány régen esedékes intézkedése, mert Mindszenty
Őrizethevétele végre meghozta a nép és az egyház közötti béke előfeltételeit, örülünk, hogy az iiletéLesek felszámolták a rcHkeló utolsó fellegvárát te*
— Nem tudom megérteni,
hogy miért vártunk ilyen sokáig ezzel a lépéssel — mondja
(bárdos Eva tisztviselőnő. —
Jobb későn, mint soha — feleli neki Eondászné, a stoppolóból. — Most már legalább nom
fizeti az állam ezeket a henye
hazaárulókat. Mostanában sokszor gondoltam arra, hogy amikor én hajnalban a gyárba jövök, Mindszenty még átfordul
a másik oldalára és alszik tovább. Az üzem kulturvezetöje
Csikós Istvánné is belekapcsolódik a beszélgetésbe.
BOLDOG

UjlÉVET

KIVAN

vevőinek és jóbaráíalnak

Danner Péter Fia cég
BOLDOG

ÚJÉVET

Lukács

II

T1TT.M AG T ARORSZ4G

KIVAN

János

varrvVére, kerékpármüszerész
Bajo-y-Zsilinszki-u. 22.

— Akivel csak találkoztam,
mindenki örül a klerikális reakció szétzúzásának. — Nem
csodálom! — szól közbe Ezász
Jánosné (idősebb nénike az orsó/óból! Mindszenty az ördög
cimborája volt, föl akarta forgatni az országot. Nem everctte az a munkásokat! — Ceányi
hűtené megerösitette a szavait
— Háborúra uszított. Nekünk
pedig nem koll az urak érdekében folytatott háború, mi épiteni
a kani oki Fel akarjuk épiteni a
szocializmust. — Ncgy Mária
szövőnő zárja le a vitát. A
papok ne politizáljanak, mert a
templom nem arra való, Mindszenty kárán legalább tanulnak
majd és megismerik a dolgozók
erejét.
öriási hangegyveleg van a hatalmas teremben.
Kilencszáz
munkás beszélget,
vitatkozik
csoportokba verődve a kelrikálie reakció nagy
vereségéről,
Mindszenty
őrizetbevételéről.
Találgatják mi lesz a sorsa, szigora Ítéletet szeretnének, mert
mint mond|ák: *a nép elleneégri
nem méltók kegyelemre!*
A
zaj okkor szűnik oeak
meg,-

pám hajnali n é g y e m k o r
költött ki az ágyból. Még
A
te-ngyos meleg terjengett a szo-

bában, a kemence nem hűit
ki egészen, odakint azonban az
elsánpedó csillagok alatt jeges
tezxua szél süvöltött, tépdeste
tw istálló zsupfcdelét meg a
csupasz, meggémberedett akácokat. A megfagyott havon, a
ház előtt, már ott toporogtak
iv vógóemberek, nagyapám az
udvar végén motozott e. ezaiu akazal körül, jól lehetett látni

a z

u]aze$edi

amikor Gyenge Kálmán elvtárs
a pártnas szónoka a munkások
vezetőinek kíséretében megjelenik aa emelvényen. Mindenki
figyel, hallgat és tanúi, ki ti satu Inak és átszellemülnek az arcok. A Ménokon keresztül a Ma
gvar Dolgoz ék P á r t j a S2ól hozzájuk.

az

O f l

A

az édesen és kövéren álmodozó
Mancikát —- így neveztük el
a hízónkat még süldőkorában
— kivonszolják a vesztőhelyre.
Az öt ember alig tndott megbirkózni a rívó kocával, hiába
markolászták a fülét meg a
farkát, hiába ölelték á t a derekát, csak hosszas, fülsiketítő
kínlódás után tudták kilökdoeni az uavar közepére. Itt a»t á a megemberelték
magukat,

a

MUFI

December 29-én tartotta az' zérigazgató mondott résaie*
OTI és a MABI igazgatósába tes beszámolót az egyeaéít
utolsó együttes ülését.
OTI. MABI működéséről.
Az ülésen Olt K á r o l y népU

er

ffia lk=a
l í S a S T
foglalkozott
a
társadalombiztosilás jelentőségével
Apró AntaL a Szakszervezeti Tanács főtitkára felszóla'ásában megállapította,
hogy az OTI ésl a MABI egybeolvadása, kisebb részletkérdésektől eltekintve.
léivegében megtörtént.
Ezután Pikler György ve-

S.é/ké! ki .lány élénk, komotj I tik meg a hallottakat, de jut
beszélgetése, vüázása, nótAzása I idő az egyéni tanulásra is.
tölti be néhány napja a szegedi J
tanító internátus szünidei csendTáísada-omladsíaSn?,
j é t Az ország legkülönbözőbb
(IrtéBS'cia
helyeiről, községeibőt
Jöttek
ide 15—18 éves középiskolás di- meg a diákszövetség gyakorlati
ákleányok, hogy résztvegyenek kérdései alkotják a •tananyaa Magyar Diákok Nemzeti Szö- g o t ^ amelyet szorgalmasan tavetségo Által rendezett diákszönulgatnak a vezetőjelöltek. Legvetségi vezetőképző iskolán.
többjük ugyan már eddig Is taösszesen 13 Ilyen kéthetes is- nulóköri vezető volt iskolájákola működik az országban, külön fiuk és leányok
részére. ban, do most még jobbau elméEzek közül a szegcdi a t ^ u a - lyíti tudását. A szemináriumogyobb, amelyet jelentőségének kat a haladó emberiség legnamegfelelően Rákod Mátyásról gyobb alakjairól nevezték cL
neveztünk cl, — mondja büszkén a Diákszövetség szegedi főa Lea n s z s r a n á r ' u n f j m
titkára: Koitál László,
Tótkoralósl Sarolta szemináriumvezető éppen azt kérdi, hogy
§z fsfeüla v m W f a :
tudnának
Csontos Magda budapesti böl- névadójukról mit
csészhallgató, József Attila kol- m o n d a n i JBarnafürtü tóslcány
légista. Az előadások
legna- kezd beszélni és meleg szeregyobb részét ő tartja és termé- tettel ömlenek szójáról a szavak
szetesen irányítja a szemináriumokat, tanulóköröket £s. Az Leninről, a forradalmá.rrói, taiskola ugyanis 18 tagu szeminá- nilómesterröi és az ifjúság nagy
riumokból épül fel cs
ezek barátjáról.
mindegyike három-három tannMindegyik
szemináriumban
főkörből á l l A délelőtti előadások után ezek keretében beszé- egyaránt ilyeu lelkesen, az ön-

asiijQi
gitott, miat a picinykebeíü pete
róleumiámpa.
z udvar közepéről az emberek elsöpörték a havat, z kasból kiborították a
n&gyheloin szalmát, azután a
bölíer vezetésével — én is ott
oldalogtam mögöttük — megindultak a di. znóól felé, hogy

é s

Az együttes ülés végül leii S * a M AvagyoRIM
január 1-cvel
i i v , i teljes
biiM
nát, kötelezettségeit és ügyköret átadja az OTI-nak és
önmagát ugyanezzel a dátummal

megszűntnek

nyil-

vánítja. Ugyanekkor az OTI
igazgatósága a fenti határidővel az átvételt
kim»ndotla.

cTanulnak a Jlákosi SYÍátyás
diákvezetőképző iskola leányai

NAGY L. V I N C E
patkós csizmájukat belevágták
a hóba, ez inuk is reszketett
az erőlködéstől és mereven tartották az ijedtségtől már amúgy
is megdermedt Mancikát, oki
csak akkor sivított fel u j m és
utoljára, amikor a böllér, Csurgó Miska bácsi villogó nagy kősót tövig belevágta a tokájába.
szétfreccsenő várt a cso&
dálkozó asszonyok szemeláttára ok éjszakai bolyon-

o szürkületben, amint, serényen
hajladozik, gyömöszöli a kasba
a fagyott szalmát. Az asszonyok, anyám, nagyanyám és a
böllér felesége a konyhában tettek-vettek, előkészítették a dagasztóteknőt a
hurkakeveréknek, a nagy bődönöket a ssirnak, a tűzhelyet pedig jól megrakták venyigével, úgyhogy a
liáiogó láng fényesebben vili-

Egyesült

gásból hazavetődő pamacefülü,
őrdögezinü éhes Hektor habzsolta, föl a hóról, rózsaszín,
lefetyelő nyolve vastagon gőzölgött. Sándor báosí, a segédkező szomszéd, aki néhány hónap ju keveredett csak ide erro
a vidékre, az egyik kitelepiteit,
sváb házába e» oki apámmal
egyívású, nagybaiufizu férfiú
volt — végre félrörueta az útból, mert a halott Mancika pörzsölésébez kellett a hely. A
szaianamáglva hirtelen lobbant
lángra, ngvnogjr az ugráló szikrák raaiduem belekaptak a ködmönömbe. Anyám, aki ott áll
az öldökléstől rémül tséget tettető asszonyok között, ijedten
fölsikoltott ós odarántott magához.
| \ í t 6g elégsz, te kis bolonJL/Ji dosl A férfiak nem sokat törődtek ezzel a közjátékkal, fennhangon fenték a késeiket, de körbejárt a közel háromliteres pálinkás bütykös is.
Alig hervadt el a SToimaiüz,

alig vitte el a reggeli széi a
megpörzsölt szőr és bőr szagát,
a tegnap még viruló, begómbölyöaött hízó toste-husa már
földarabolva hentergett a lesikált konyhaasztalon, az aszszonyok dolgos kezében. Vígan
pattogott a rő»í», hatalmas üstben gőzölgött a viz, boszorkányos gyorsasággal tömték a
kolbászt, a bnrkát. az előkészített dézsákba rakták, gyömöszölték a besózott karajokat,
hallgatták az oldalssaloiinákat,
kisütötték a ZRiruak valót. Mire a lialovány téli nap banyatlani kezdett és a soványodó
árnyékok összeölelkeztek a Sxizoldalával, elkészült a
engv
munka s osaík a zsírtól csöpögő,
tepertyüszagú konyha árulta el,
hqgy diszufelés volt a házben.
ágikkorára föloldódott az én
í E í bánatom is — elhalványodott a disznó emléke a lelkemben, tór délelőtt még néhány ofepp könnyet is hullajtottam érte a pitvarbon, amikor
senki sem látta —, mert elkészült a jó disznótoros vacsora.
Apám ült az asztalfőre, a többiek, asszonyok és férfiak elkeveredtek egymás mellett, én
a kuckóban ücsörögtem jófajta
sültkolhászokkal és húsokkal a
markomban és öntudatlanul is
nagyon örültem, hogv ilyen sgozdagon* vágunk ez ujesztendóbe,
mert h a elfelejtettem
volna
megmondani eddig, éppen Szilvesztert irtunk.

kéntes fegyelem rendjével folyik a tanulás. Az
asztalokon
könyvek, a marxi . m u s t é n inti: mus alapvető ismeretei » a ceruzák, tollak gyorsan sikíawzk
a jegyzetfüzetek lapjain. Midkor egy-egy u j szempont kerül elő, például a történelem
eddig egészen másképp ismert
anyagábóL
„TdHöfj ^obbsa
Hizádat

—
éftiieá

— hirdeti az egyik falitábla. A
tanulás közben pedig pihenőid
felhangzik a dal: »Egy a jelszónk: a béka Harcba boldog
jövőért megyünk.*
B. ü . fi. K.
az igazgatóságnak, őröltetőiaknok és munkatársMpkftgli

a Kísérleti Paprf k a n t alom
személyzete

BOLDOG

UJfiVKT

KIVAN

kedves vevőinek

B R U C & N 5 R vasáruház
VASÉRT-fiók.

ós/ós kis malacka volt e i
Üd. a Manci — emlékezett
xneg apáin elöljáróban sz elhunytról. — Emlékszem, hogy
ráircatta a zsineget, amikor a
nyári vásárról hazahajtottam a*
asszonnTUl. En magom se lűttem volna, hogy igy fölerősödik — fölhajtott egy fwhárka
bort a nagyobb nyomoték ked-

véért. — Igyunk rája egészíéggel! — össz-ekoccintottas éai
ittak. Anyám fél ezemével odakocsintott hozzám a airokba.
Fülig zsírosan majszoltam
a
kiadós falatokat ós valahogy j
nagy boldogság szökkent a szivembe a felnőttek mulatozása
láttán, mert éreztem, hogy su
elkövetkezendő
esztendő,
A
negyvenkilences, még nagyobb
örömöket tartogat a mi számunkra. Csurgó Miska bácsi,
a böllér széles jókedvében nagyot ütött aa asztalra, úgyhogy megbillent a bajsza
— Virrad mán * szögé nyök
hajnalai — *» árv vártuk meg
az

éjfélt.

Rádió
v

'

ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK:
BUDAPEST I. 5.30: Hajnali
6 30 Falurádió 6.45: Reggeli
torna J.OO Műsorismertetés.
9 55: Áttelepítési kormánybiztosság
közleményei
10.00:
11 irek 12.00- Harangszó, hírek 14.00: lMrck 15.15: Rádióiskola 15.55 Músorismertetós 1 7 0 0 llirek. 20.00: Hirek, sporlhirck 20 20: Hirek
krónika oroszul. 22.00 Hirek Mit hallunk holnap? 0.10
Hirek és krónika
franciául.
0 20 llirek és krónrko angolul.
1040 január 1., szombat.
BUDAPEST 1. 7.00: Reggeli
zene. 8.00- llirek, műsorismertetés. 8.20: .Szórakoztató zene.
9.00- Nagyzenekari müvek. 10:
Református isteutisztolet a Kálvin téri templomból. 11.00: Lo•oncsy Géza miniszterelnökségi
államtitkár: Újév napján. 11.15:
Mozart- Trio divertimento. 12.15
Filmzene. 12.30: A Lutheránia
énekkar énekel. 13.00: A Közlehedéri Alkalmazottak Hangversenyzenekara játszik, 14.30: Ünnepi hanglomczek. 15.00:
Mi
van egy mondat mögött? 15.15:
Jámlior László énekel. 15.40:
A a Ifjúság Hangja. 16.00: A
zöld pokol. 16.2t): GV'rmekrádió. 17.10: Magyar nóták. 18.15
Magvar Parnasszus. 39.00: Az
elmúlt év slágerei. 19.30: A
Falu Hangja. 20.35: Jnzzmuzsikn. 21.00:-Uj m ű f a j nvomában:
í l i o r á parancsolja?:: 22.35-kor:
Tánczene. 23.35: Téii hangulat.
BUDAPEST II. 9.00—13.00:
Zenés délelőtt. 17.00: ötórai
tea. 18 00- Részletek n Vasas
Üzöksívcrvozctnük a Sztálini alkotmány becikkelyezése évfordulóján rendezett ünnepi estjéről. 18.35- Könnyű dallamok.
19.t'ó: Színes Szőtten.
20.00:
tSziv küldi szívnek síivese a. J
21.15- te r.dióoperett:
riizüstsirály*. 23.30: Tánczene.
*

zenekara játszik. 12.15: Anyák
öt perce. 12 20; Negyedóm az
Arany Angyalban. 12.35: Elena
Nicoíaidi énekel. 13.00: A Világirodalom Kincsesháza. 13.30
Az apor énekegyüttes. 1,4.30:
ünnepi hanglemezek. — 15 00:
Nagy elbeszélők. 15.20: Kamarazene. 15.45: Déri Tibor vasárnapi krónikája. 16.00: Magyar nóták. 17.10: Magyar Enciklópédia. 17.10: Könnvü dallamok. 18.15: A Falu Hangja.
19.00: Énekes, zené9 részletek.
20.35: Szórakoztató muzsika.. —
21.00: A Rádió Hangja. 21.05:
Totóhirék. 21.10: Népszerű operettek. 21.40: Vasárnapi rádióankét. 22.35: Szórakoztató zono.
BUDAPEST U. 9 00: Magyar
nóták. 10.00: Fejtörő séta
nepotámiábaa. 11.00: ZenepotAmia postája. 11.10: Zené3 délelőtt. 12.15: A Rádió kamarazenekara. játszik.
12.15—13.00:
Operarészletek. 17.00:
ötórai
tea. 18.00: Kopeczky Alajos orgonál. 18.30: »Nagv muzsikusok
könnyű zenéje*. 19.00: Hanglemezek. 20.10: Jazz-muzsika. —
20.30: Könyvszemle. 21.15: »A
villái borbély*. 22.25; Hanglemez.
Hétfő január 3.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Háztartási tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalendárium. 9.00: >Opereltrészletek:<.
12.15: Népek zenéje, 13.00-kor:
Termelési Híradó. 13.15: Asztali muzsika. 14.30: A házi-egvüttcs játszik. 16.00: Petőfi kora.
16.20: Kalandozások a zenetörténetben. 17.10: Szovjet napok
— ezovjet emberek. 17.20: Sziv
küldi 6zivnek ezivoson. 18.15:
A daliroclaloin mesterei. 18.50:
Szine-s metódiák. 19.15: T á n o
ze.no. 19.30: A Falu Hangja.
2.035: Magyar muzsika- 21.35:
Szórakoztató zmie. 21.55: Mit
hallunk holnap? 22.10: Hangos
Újság. 22.50: Hanglemezek. —
0.30: Hirek eszperantó nyelven.

BUDAPEST II. 17.00: ötórai
tea. 18.00: Női szemmel — női
' ' " Vasárnap, január 2.
fülnek. 18.30:
Zongoraszólók.
BUDAPEST I. 7.00: Reggeli 18.45: A Falu Hangúi, 19.00:
zene. 7.80. Szabadegyházak val- .Tobb későn, mint soha! 19.30:
lásos félórája. 8.20: Sziv küldi Hangos Heti Sporthíradó. 19.45:
20.00:
szivnek szívesen. 9.00: Hang- Közellátási negyedóra.
lemezek. 9.30: Evangélikus val- Oeprett részletek. 20.50: A Rálásos félóra. 10.00: Müvészle- dió Szrakadegysteme. 21.30-kor:
mezek. 11.00: Képek, szobrok, ; Magyar nóták. 22.15: Tánczerajzok. 11.15- A líádió kamara- • ne.

—

Boldog Üjétizt '<iu ínnak k z l o z s utoíííinzíi, ismerősei fcneSi 0

SZÉCHENYI-TÉRI KERESKEDŐK:
SZÁSZ LAJOS divatáru koresk.SZÉK ELV FOTO
ÖRDÖG ruliuüzlet
SZENT IMRE könyvkereskedés
MAGYAR DROGÉRIA
Dracker Sándor órás és éksz.
TOKAJ BOB HÁZ
TOMRACZ ÉTTEREM
Müllioffer rtrás és ékszerész
BOLDOG ÚJÉVET KIVANNAK KEDVES VEVŐIKNEK

Kárász yfeai és Klauzál téri
kereskedők
Osnry érás, ékszerész
Dália virágüzlet
Dlré cspre.i.so
Hais Fülöp és Fiai féle rt.
Itatlai fotó
Káitlor keztyü-, fűző üzlet
T h é t a könyvkereskedés
Linóleum ipar
Deatscli viÜanHisit/let
Kzékely divatáru kereskedő
OBongrüdmegyel Népbolt
Danlnszné
16. sz. papirüzlets
Kocsis fotó
(Volt Munkásszövetkczet) Krier Rudolf
K nitt el hnlnpOzlet
Fancsovlcs könyvkereskedés
rtarp-záidi bőrOndős
Hűfle keztyfis
Muskátli kézhnnnkatizlet
Szögi Imre divatáru koresk.
Tabár Péter textil kt-re*>ke<lő
Csillát Istviinné, Becsei utóda
Divatosaniok
JoSáog

Újévei

tiivan

öá';fe

eir.eít

feiierfuvar I I V. és a M'TEÖSZ

Tisza I.a'os krl. 51.

lasial

T e l e i o n : 8-28. 8-80.

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
VEVŐINEK ÉS BARÁTAI NAK

JOO

I M R E

hentes és mészáros

BOLDOG UJEVET KIVAN

•

atomfioc,

DELM Aö T A.RORSZ ACI

12

Tiszfl mRLom Rr.

|Vértanúk

tero

0.

Telefon:

t

4-4Ő.

i»«

január

i.

A p r ó h i r d e t é s e

emfssiTW'HBw^guguaga •^aasssusssesasssea

^ " T T H T L A l K Q Z A IT»>
NŐT modellnek keres,
•Szent István-tér 15., L am, l
L A K A rt
FIATAL házaspár különbejárnln
bútorozott szobát keres a város belterületén. Sürgős ajánlatokat »Be!terület« jeligére a
kiadóba kérek.
BÚTOROZOTT
szolra
diáknak vagy dolgozó nőnek kiadó.
Kossuth Lajos-sugárat D-L, cm.
7. szám.
BÚTOROZOTT szolra egy, esetleg 2 személy részére ágyneművel kiadó. Imre-utca 3a. Makainé.
SZUTERÉN lakás
bútorral
együtt átadó. Hajós-utca 15.
ELCSERÉLNÉM budapesti, Rá-,
day-ntoal 2 szolgás összkomfortos, telefonos, magas földszintes
lakásom szegedi 3 szobásra v.
hasonló családi házra. Esetleg
100 négyzetméter területű belvárosi nagy kirakatos üzlethelyiséget galériával, összkomforttal, telefonnal ndok. Aj-,rab tokát Budapest, Prokászka-u. 8.
redőnvüzlet.
BELVÁROSI kétszobás lakást
keresek költségtérítéssel. .Somogyi-utca 22., földszint jobb.
<3
nrrsTröT-E L
FIGYEL Káli
Férfi használt
ruhát legmagasabb érőn vesz
Szabó Sándnr, Tisza Lajos-kit.
48., I. emolet 8.
DISZXúöLfíKES 7.13.
önborotvaneuge —.20;
olló 8.60;
jeg^ücíka 0.80; Fráter köszörűsnél. Javítás olcsón.
Mikszáth Kálmán-utca 5.
FÖLÖZÖTT te i. i r 6 40 fillér.
Étkezési turó 2.70. Aradi-utcai
Tejüzem.
SZEGEDHEZ közel jóforgalrau
veudéglő tjerenrtezés.scl elköltözés minit eladó. Jelige: »ReagőnyárfasIGAZOLVÁNYÉ ÉPEK
olcsó
áron, saját ollhonában is.
f o r o
Teleki-ulca
LAK.Y'TOrtMl'TI ELY és s u n n á m
eladó. Érdeklődni Szt. Györgyutca 10., házfelügyelőKOMBINÁLT szóira zencszekrény, íróasztal eladó. líoldcgasszony-sugárut 19, felső csengő,
háromszor csengetni.
ANG0RÁGÚBAN!*)!!. filcettnolyosat -is veszek 2—3-ig, Cssrepes-sor 9.
INTÉZETI, nagy és kisebb háztartási takaréktüzhelyek, főzőüstök, konyhai
berendezések
Kovács Lajo's tüzhelyraktárában
Boldogasszony-sugárut 55. Ipnrüzem; Szt. Feroitc-utca 13.
HALOrtZOBARUTOUOK. egyes
outordarabok még mindig l'egolosóbtinn Spitrar asztalosnál,
Mararit-ntoo 12.
SINGEK süllyeszt ős női varrógép. modern,' keveset használt,
eladó. OsztroTszky-u. 15., em.
TERMELŐK figyelmébe! t'abvrmányt'UTgonj'ft eladás. Egy qIcint' 20 forint. Fekete-ns-utca
11., burgonyaraktár.
ÖTÉVES prima hasas tehén eladó; a jövő hónapban ellik.
Dorozsmo, Kossuth-utoa 68.

BŐRKABÁTOK hosszú és rövid, férfi és női mérték után
elsőrendű bőrből, festések és javítások szakszerűen készülnek
UsordAs
bőrruhakéezitómesternél. Szent Miklós-utca 7.
FEKETE berksliir kéthónaposak, mangolicakoverék, nyolchónapos. 'szalma, polyva' eladók. Holló-utca 7.
ITALENG ED ÉLV ES füsaerüz.let
esetleg házzal, lakásátadással
eladó/ Jelige: H^gzisztenciátbiztosítói.
KANAEt madarak
kaphatók.
Petőfi Sáudor-sugárut 67., Somogyi.
H AROM NEGYEDES férfibunda
eladó. Rorbás-utca 17.
HASZNÁLT függönyt, barokk
ebédlö-zéket, fotelt vennék. —
Klauzál-tér 3., I. 5.
SINGEK varrógép, női csizma
eladó. Révai-utca Gb., II. 1.
6—8-ig.
BARNASZINÜ, thztagyapju öltön v, alacsony termetre olcsón
eladó. Spitzer szabónál, Dugonics-fór.
10 kilőnél nehezebb kutyát vásárol-az Élettani Intézet, Dómtér.
KÉKRÓKA szőrme
kulikabát,
bőrdivány eladó. Tisza Lajoskörut 22'., I. 3. ajtó.
ÜZEMKÉPES -I lángú, feliár Zománcos gáz.tiizhelv eladó. Aíóricz Zsigmond- rakpart 4., háafelögyelö.
MÉHCSALÁDOK, n j kap tárak,
3 köbméter nyárftidcsz.lai, lcszabott kaptáráészkik ekidók. Rom
utca 6. -zám.
TÖBB méhcsalád eladó lapozó
kántórttan. »Héhe»alád« jelige.
JÓK ABBAN h'vő mély
gyermekkocsi olcsón eladó. T a r j i n utca 16.
KÖZÉPALAKRA fekete öltöny,
jó űltapotben télikabátok olcsó
árért eladók. Pusztaszeri, Alföidi-utcn 57.
KOMPLETT női szolra, Tékáiméval, sekrct'r iróosztnl fotelek eladók. Érdeklődni Zriuyi-utca 9. __
.. O K f T f A
e
UJ g p- és gyorslrótnn folyam
kczdődilr
jaoiiút 5-én dr. Rosenbergné iskolájában,
Dózsa,
Gvöiyv-utcra 2., Kultúrpalotánál
GYORSIEASI és gépirásl kezdő és hnludó tanfelyamok január 5-től Ma ver Lúiza isko.
LAjában, Ipartestület, Horváth
Mih&ly-ntca 3.
GÁL Ferencné gyorsiróiskblájáb:iu január 7-én u j tanfolyam
kezdődik. Klauzál-tér 3.

BÉLYEGEIT legjobtran nálam
értékesítheti. I'alus bélyegkoroskedís, a foga/lalrai templomnál,
Iskola-utca ' 29.
BENŐSÜLNE 45.éves férfi. Pracsfiletes, dolgos. Jelige: »Alindenhez ért'.
ÓRÁJÁBÓL modern karórát készítek, használt órákat vessek.
Sehneczky órás, Marx-tér 1.
LLT.ZA ketmefeslő és vegv*
tisztító vállalat: Rákóczi-tér,
Klelrahberg-lár. Ka«taczy-n
ELHTIIU mütogak, fogtóinfrs,
foghúzás f e l e l ő s é g g e l , olcsó
árban Hácz Géza fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12
r - f t:st Hsrilt
tl £ let
- Káro'vl-niüil Uzeu
l'áuéi-atca 7
0C8KA kalapját ne dobja el,
Mencz kalapos njjáfestí és formázza. Dugonics-tér 2.
KÁRPITOSMUNKÁK, u j és javítás legolcsóbban készül S,:uhay kórpilosrál, "Kálvária i.tea
2.. DánI-utca sarok.
HZ LET 11ELYISÉG lerendezéssel, kirakattal a ólikszátii Kálmán-utcában átadó. ».T',forgfvltniu jeligére a kiadóhivatalba.
GYAPJUÜS1PKE mcnvasszonyi
ruha kölcsönadó. Petőfi Sándorsueói-ut J1„ ?. em. 1.
P.EUSÜI.RT ES megtaláló n Belvárosi Moziban talált zomrota
kottát a d j a h1 jutalom ellenében
Fodor-ut< a 1.7.
RüLV A RORB A N
iómaee tel ii
kocsma jogfolylonocsaggal, szép
lakással átadó. Jelige:
üzlet.*
CSÜTÖRTÖKÖN a portánál találtak
karikán fculescflowőt.,
Igazolt tulajdonosa átveheti a
i)51 mag varor • zúg kiadóli ivalilában.
PIAC hö/'L'Ven ory fel h í z
életjáradékkal átadó. Attila-utca 3. ö. ojtó.
KORCSOLY AT Iramom te köszörül 6 forintért (a termál), extra
Me*re, Fráter, Mikszáth Kálmán
ulca 5.
KOCSMA- nagv körzettel, SzL
Mihály telken ázon'ualra
vngv
TOÍrcius 1-ére kiadk fin!.: Pákai
Mihálv fűszeresnél,
Szentmihálytelek.
JOBB nő ismeretségét teresem.
Válaszokat »Ujévi házassági ]0li-zőro a kiadóhivatalba terem.
CZLF'nt ELYISÉG berendezéssel, kirakattal, jőforgalmu az
A p p o r * -uteáljS n áladó. Boda,
Mail'.ra-utea 18.
DSLM AGYARORSZÁG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALVFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség T J(árai-utca 4.
felelős szerkesztői telefon: 493.
Szerkesztőségi telefon: ltW.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
1
este 8-tól: C73.
Kiadóhivatal: Kárá«z utea «.
Telefon: 325.
Az x-el jelzett közlemények
dl jazottak.
_

MOST, vagy sohal I t t az aikalomt Ujjávaráasolom őcslca kerékpárját. A téli szezonra mélyen leszállított árak. Varrógépek és gramofonok speciális yvvitúsa, kerékpárok zsirbanrakása, tiizzornáncozása, nikkelezése, heg-gesztések, gumik és az
össze* bel- cs külföldi alkatrészek kaphatók. »India« gumiragasztó-képvisel.
Kerékpárok
kölcsönzéso. Élinunkásoknak 10
százulók engedmény. Feltétion
próljálja megt Fráter muazerész
Fzeged, P,em tábomok-utoa 2., A Hírlapkiadó K f t . nyomása.
(volt Róka-utca.)
Felelős vezető: Koncs László.

K«li?(B9"5 újévei fely.ln m í l u l t
BOLDOG UJÉVF.T KIVANNAK B o u n o o tr.TF.VET KIVAN
előfizelőiknek és vásárlóiknak a kedves vevőinek é< barátainak
KAKUSZI
PÁLFY JÓZSEF
motor és kerékpár mühelv
D^lmagyarorszdg
füszerkoreskedő
kihordói és árusai
FELT AMA DAS UTCA 17.
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
BOLDOG UJEVET KIYÁN

üzletfeleinek
és

vevőinek

BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves tevőinek
a
H r á l p a r i é s H e r g s k s d s l m i Ri.
MADYCn-UTCA.

kedves vevőinek
és ismcrű-eiuek

CSÓR

3ÉLA

divat*™ k e r e s k e d ő

CIPÉSZ'PARI
MUNKASOK
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
vevőinek és ismerőseinek
KIS IPA Rí TERMELŐ BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedves vevőinek és ismerőseinek
SZÖVETKEZETÉ
3 e c k L^sasi'i

„Rspásia"

Szeged, Petőfi Sándorsugái ut 14.
Té-To

fűszerkeres'íedő
szappanipár.
Prágai Sándor
SZEGED. AIVRX-TÉR 1.
Szabadsajtó-utca 72.
BOLDOG ÚJÉVE"!' KIVAN
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
kedve3 vevőinek
üzletfeleinek és jóbarátainak
BOLDOG ÚJÉVET KIVAN
ismerőseinek és Irarátaínák
kedvet
vevőinek
KENDE
SÁNDOR
Katáét Léidé
szesekercskcdő
RAKOC/I-TÍR.
Zrlnyi-utea t .
Szécbenyi-ter 11.
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