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Az uj kollektív szerződés
Sorozatos kudarcai után lemondo
fegyver a szocializmus építésére
Csütörtökön ünnepélyes külsőségek között tárgyalta íe a
Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Vezetősége
az u j kollektív keretszerződést,
azokat az irányelveket, melynek
alapján a magyar
dolgozók
munkaviszonyából, a termelésben való részvéteiéből fakadó
összes kérdéseket az u j évben
rendezik. A Szaktanács Központi Vezetősége a kollektív keretszerződés megtárgyalását a
magyar szakszervezetek múltért. jubiláris, történelmi jelentőségű, hosszú évekre fejlődési
távlatot feltáró kongresszusának
szellemében, a kongresszus bizonyos mértékű folytatásaként
végezte.
Az igy Ictárgyaít
kollektív
keretszerződés merőben különbözik a felszabadulás óta megkötött minden kollektív szerződéstől. Az első ilyenirányú megállapodás ez, amelyet a magyar
dolgozók tömegei érdekképviseletük utján már nem a profitéri lihegő és a gazdasági hadállásokért körömrncl-fopgat küzdő tőkésekkel, hanem, a magyar
népi demokráciával, a nép államával, tehát önmagukkal kötöttek meg. Az előbbi kollektív
szerződések harcközben
és
harcokkal
kierőszakolt megegyezések voltak, melyeket emlékezzünk csak a két év előtti,
- r.yDSZ-szal kötött keretszerződésre, a dolgozó tömegek riadókészültsége mellett csikartunk ki. Az 1949-es ért kollektív keretszerződés a szocializmus
épületének alapkövébe lehelyezett okmány, amelyben a legszélesebb rétegek mintegy kötelezik magukat, hogy az eddiginél jobb, tökéletesebb körülményeket
biztosiló otthont
milyen módon és főleg milyen
ütembon falazzák fel.

Az u j kollektív
szerződést,
amely egyben a munka kódexe
is, a Szaktanács már a gyáripar-épilőipar-bányászat nevében a nemzetgazdaság erőinek
tervszerű fejlesztésére, a termelés emelésére, a
termelékenység növelésére, a termelés
eddigi hibáinak kiküszöbölésére,
a dolgozók anyagi és kulturális
érdekeinek fokozott védelmére,
lakosság
életszínvonalának emelésére;, a szocializmus
építésére a magyar iparügyi miniszterrel, aki személyében is
a munkásosztály kiváló fia, köti meg A szerződés összefoglalja a felszabadulás óta folyó
SZÍVÓS és áldozatkész munka, ai
újjáépítés eredményeit és egyben megadja, összegezi a további tennivalókat, feladatokat
az újjáépítésre.

A világos, mindenki számára
könnyen érthető szerződés egyik
sarkalatos pontja a
termelés
fejlesztésének rugójával, a normákkal foglalkozik. Az eddig
érvényben lévő kollektív szerződések tartama alatt az ipar átszervezése, u j
munkamódszerek bevezetése, a termelékenység fokozása a használt normáját általánosságban avulttá tetle. Tervgazdálkodásunkat máris erősen zavarja a
normák
meglazuiása, a termelékenyséf
emelésére további
ösztönzés
nem mutatkozik, ezórt a szocializmus építése is megnehezül.
Szükséges tehát a normák eddigi rendszerének felülvizsgálata, amely már tuinö az egyszerű
bérezési kérdések Színvonalán
és országos méretű, legkomolyabb politikai kérdéssé alakul
Az u j kollektív szerződés e részének végrehajtása, a végrehajtásának elősegítése igy feladatává válik a szakszervezetek
tagjain kívül minden más beElső kollektív szerződés e z
amelynek tárgyalásán, megszö- csületes, öntudatos embernek is.
vegézésén az államfő, a magyar
A keretszerződés a munkanépi demokrácia vezetője és egy- időre, pihenési időre, munkabében pedig a Mpgyar Dolgozók rekre, juttatásokra, az egészségPártjának elnöke is megjelent, gel és munkaerővel kapcsolatos
oki jelenlétével kihangsúlyozni
védelemre, a szabadságokra, étigyekezett a változott körülmékeztetésre és egyéb kapcsolatos
nyeket. Azt, hogy a szerződés
dolgokra
vonatkozó Üőirások
hatáJya alá tartozó dolgozók viközött jelentős, a szakmai és
szonya az államhatalomhoz
népi demokratikus köztársaság- műszaki továbbképzésre, annak
lyon megváltozott, az egész ál- intézményes biztosítására irátartallamot a fizikai és szellemi mun- nyuló rendelkezéseket
kavállalók saját magukénak ér- maz. A magyar népi demokráés
zik és tudják. A dolgozók ügyé- cia üzemeiben a szakmai
nek és az áitam ügyének szo- műszaki fejlődés már nemcsak
ros összefonódásából követke- az egyének, hanem az üzem, az
zett az, hogy az u j koltektiv ipar, a közösség ügye is, ezért
szerződés már nemcsak! a mun- kedvezményekkel elősegítik és
kabéreket és,az ezzel kapcsola- biztosítják. A keretszerződések
tos rendelkezéseket tartalmaz előírásai 'szabályozzák továbbá
za, hanem részletesen kitér a a vállalatok, munkáltatók kötetermelés szervezésével,
irá- lezettségét minden tekintetben,
nyításával,
tökéletesítésével különösen pedig az újítók, észszerüsitők, a kiemelkedő telje
kapcsolatos kérdésekre is.
szerződés egyik felét atáiró dol- sitményt nyújtók felkaroláságozók tudják, hogy inunkásosz- nak tekintetében. Az u j kollekiályhnk ma már hatalmon van, tív szerződés igy előkészíti a
éppen ezért a dolgozók szer- talajt arra, hogy a magyar mun
vezetileg, egyénileg is felelős- kásság között fokozottabban
séggel tartoznak a közösséggel, formálódjanak a Szovdetunióaz országgal szemben. A dolgo- ban folyó szocialista munka hőzók nagyon jól tudják,
liogy seihez hasonló emberek, szta
csak ilyen és egyre fokozódó hanovislák, racionalizálok, akik
felelősséggel tehet tudományos a közösség érdekében
végzett
tervgazdálkodást
folytatni, politikai meggyőződésből fakaipart fejleszteni és csak ilyen dó magasabb fokú munkájukkal
felelősségteljes munka után le- és tevékenységükkel átmenetet
het életszínvonalat tovább emel- jelentenek a jobb, igazabb — a
ni.
szocialista ember felé.

Marshall amerikai küliigyminiszte

U jabb nélkülözésekre késztelik a marshallizált országokat — jelentette be Harriman a csütörtökön Párizsban tartolt sajtóértekezleten.
A Marshall-terv utazója még
nagyobbfoku
alárendelést
követel a marshallizált országoktól az amerikai imperialisták világuralmi
törekvései számára — irja a
Humanité.
A BBC washingtoni jelentése szerint Trumari elnök
elfogadta Marshall külügy:
miniszter
lemondását
és
Acheson volt helyettes külügyminisztert
nevezte
ki
utódjául. Marshallnak, aki
11) 17 januárja óta vezeti az
amerikai külügyminisztériumot, politikájának sorozatos
kudarcai miatt, várható esemény volt.
Truman a sajtó képviselőivel ezCnkivül azt is közölte,
hogy MarshallaJ. egyidőben
Löveti külügyi államtitkár is
lemondott.
Lovelt kj^ügyi
államtitkár

Panyushin

utóda Jammes Web költségvetési igazgató lett. Truman elnök kijelentette, hogy Acheson
kinevezése nem jelent semmiféle változást az Egyesült Államok kxtlügyi
kapcsolataiban.
Marshalt január 3-án terjesztette az elnök elé lemondását,
Truman január 7-én kelt levelében fogadta el a lemondást

nem értett egyet a demokrá
ciaellenes intézkedések ellen
tiltakozó szovjet javaslattal
s ezáltal hozzájárult Mac Artúr tábornok és a j a p á n kormány demokráciacllenes lépéscinek megerősítéséhez. A
szovjet küldöttség
parancsoló szükségét érzi. hogy
bejelentse:

Megkezdődön
a döntő
csata
Nanhíngéri

Mac Artúr tábornok és a
japán kormány rendszabályai ellenkeznek a szővetséges hatalmak Japá-i
demokratizálására vonatkozó határozataival és öszszcférhctcltcnck a szövetségesek feladataival.

Jólértesült newyorki kinai
forrásból közölték, hogy a
kinai néphadsereg támadása
a Nanlcing és Sanghai térségét védelmező kormánycsapalok ellen megkezdődött.
Ticncsinhcn rendkívül heves harcok folynak
az
egyetem körül.
Az AFP tudósilója szerint a
néphadsereg csapatai a város középpontja felé törnek utat maguknak. A legújabb jelentés szerint Tiencsinnél a néphadsereg mintegy 70.000 katonája harcol.

bejelentése a távol keleti
bizottságban

Panyuskin, a Szovjetunió
képviselője a távolkeleti bizottság ülésén a kpvetkező
jelentest lette: Mac Artutt'tábornok demokratikus jogokat sértő határozatban megtiltotta, hogy japán állami
tisztviselők, valamint közinlézményekrf
alkalmazottjai
sztrájkoljanak, illetve kollektív szerződéseket kössenek.

Ezeket a deiuokráclaellencs rendszabályokat
az
Egyesült Államok hatóságainak nyomására a japán
parlament elfogadta, bár a
képviselők jelentékeny része a javaslat ellen szólott
és hangsúlyozta, hogy annak megvalósítása a demokrácia- és népellenes politikát jelenti. Sajnos, a távolkeleti bizottság
többsége

Azok az államok, amelyek
támogatják a japáni amerikai parancsnokságnak ezt a
politikáját, megsértik a potsdami egyezménynek Japánra vonatkozó részét és a
Japán demokratizálására vonatkozó távolkelcti bizottság
által is elfogadott határozatokat.

A kinai népi felszabadító
hadsereg
behatolt
Tiencín
külvárosába

A kinai népi felszabadító
hadsereg folytatja
előnyomulását. A felszabadító erők
behatollak Tiencin délkeleti
külvárosába, a tüzérség pedig az egész várost állandó
erős tüz alatt tartja. A népi
hadsereghez átpártolt egyik
volt Kuomintang-badsereget,
mint 15-ik hadsereget osztották be n népi csapatok
közé .Legutóbb öt Kuornintang-tábornok került fogságba s ezzel a hadműveletek
során fogságba esett magasKuomintang-tisztek
függővé, hogy sémivé vált reá- rangu
lis jelentőségük. Ezzel szemben száma 18-ra emelkedett.
Truman bejelentette, hogy
a i adókat további 4 milliárd
flz indonéz partizánok
dollárral emelik
behatoltak Dzsogdzsakartába
és a mimkásellenes Tafft-HartAz indonéz titkos rádió
ley törvény eltörlésére tett ígérőiből is annyi lett, hogy a leg- beszámol arról, hogy Jáva
megkezdőfelsőbb h'róság legújabb dön- egész területér*
tése az államok egész sorában dött a támadás egyes holgyakori ilíl 'g megszilárdította a land helyőrségek ellen. Batáviából származó hirek szeTafft-Hai tiev törvényt.
A külpolitikai kérdések csak rint
kis helyet foglaltak el Truman
több partizán egység az
üzenetében. Ennek ellenére az
éjszaka
leple alatt behaüzenet nem hagy kétséget az
amerikai külpolitikában érvétolt Dzsogdzsakartaha, vanyesülő szellem tekintetében.
lamint Szurjikartaba, InTruman dicséri a Marshall-terdonézia- második
legnavet, amely követeli a fegyverkezés fokozását és az általános
gyobb városába.
katonai kiképzés határozott végrehajtását. Ez, ujabb bizonyíték Az indonéz partizánok holarra, hogy az amerikai' fegyver- land fegyverraktárakat
tákezési verseny milyen mérete- madtak 'meg és nagyracnyket kezd ölteni.
nyiségü fegyvert,
valamint
A katonai ki >ilá*nk hatalmas hadianyagot zsákmányoltak.
összepc gazdasági inflációt A partizánok hasonló támaokoz és ujabb terheket ró a dásokat indítottak Jáva kenéptömege' r<\
leti részélren Malang, Dzsoamint azt "WiMare is kifejtette
a,z elnök ü z e •'•'•> b í r á l ó nyilat bangi és Kediri városok ellen
koza Iában.

A moszkvai rádió
Truman kongresszusi üzenetéről
A moszkvai rádió Truman
üzenetével foglalkozva megállapítja. hogy Truman »hivatalos derűlátás* köntösébe akarta öltöztetni üzenetét, de mire az üzenet elhangzott, a
derűlátásból
semmi sem maradt.
Truman nem tudla leplezni, hogy az amerikai termelés csökken, a dolgozók
életszínvonala egyre alacsonyabb, ötmillió család
nyomortanyákon él
és a dolgozók többsége betegség esetén nem tudíorvosi segélyt igénybevenni. Az
elnök
kénytelen volt bevallani,
hogy az infláció komoly
mérelü, hogy az amerikai
gazdasági életet
komoly
megrázkódtatások fenyegetik.
A demokrata párt a Választási
hadjárat során sok ígéretet tett
Truman' üzenete magában foglalta ezeket az ígéreteket, de az
üzenetben ezek az ígéretek elködösitett formában jelentek meg.
Annyi fenntartástól tette őket
—
Az egész magyar munkásosztály nagy várakozással tekint az
uj kolléktiv keretszerződés, annak végrehajtása, az egyes ipari
kollektív szerződések kidolgozása, alkalmazása és nem utol

(IfűLYÓttlTIff)

sósorban ellenőrzése felé
A
szerződés alapján, a benn foglalt
jogok és kötelességek végrehajtására minden magyar dolgozó
felsorakozik, a szerződés alapján lerögzített elvekét «z ipar,

a termelés, a szakszervezeti élet
minden terén követni
fogja,
mert Apró Antal szavaiból tudja, — hogy az uj kollektív keretszerződés fegyver. Erősfcgvver, a szocializmus épitésérr.
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A m i t
A munhaversenyek
eredményei
'A CSENDHÁBORÍTÓ
a néeszímlálásról
Lengyelországban
A LENGYEL bányászat termelése (a csillék melletti szám.
adatok a havi átlagot jelentik). A lengyei bányákban kő- és
barnaszenet, vas-, cinli- és ólomfreet, valamint sót termelnek.
A bán va ipar ezenkívül koksz, félkoksz és szénbrikett előállításával is foglalkozik. A mnnkavcrsenymozgalom
terjedése

t u rf n i

k e l l

PéD tekén megérkeztek Szegedre az eddig hiányzó, »I« jelzésü, iparosivek is. így most
már ezt is mindenki megkapja.
A népszámláló bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy
ha valaki szombatig nem kapná
meg összeiróiveit, feltétlenül jelentse a hétfői ua.pon a városháza I. emelet 19-es szobájá.
ba.li.
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1948

következtéden a bányaipari termelés hónapról.hónapra javul,
Állandóan meghaladja a termelési tervlen előirt normákat. A
rajz a lengyel bányaipari termelés növekedését
érzékelteti
1946-tól 1948-ig.

A népszámláló bizottság tudomására jutott, hogy megbízás
nélkül járják egyesek a lakásosat és pénzért töltik ki a nép-zámlálo iveket. Az ivek kitöltését az Írástudatlanoknál a
népszámlálőknub teljesen díjtalanul kell elvégezniük. Áltatában a népszámlálással kapcsolatban sem az ivekért, sem más
cimen senkitől nem követelhetnek pénzt. Bárki jelentkezne
népszámlálók helyett az ivekért,
vagy az ivek kitöltéséért, el
kell utasítani.
Helytelen, hogy némely he-
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lyen a népszámláló iveket a

A MOSzK kirendeltségek átszervezése
befejezés előtt áit
Rákosi elvtárs mondotla emlékezetes novemberi beszédében: »A szövetkezés ma ajahi központi kérdése. Ezen rágódik ma a parasztság. A dolgozó parasztság ma egyre jobban
megérti a szövetkezés szükségességét. Ea a központi kérdés tette szükségessé a MOSzK kirendeltségek átszervezését isA MOSzK gazdasági feladatainak elvégzése közben mindinkább kapitalista jellegű, nagykereskedelmi irányba tolódolt
el. Elsőrendű szempontja
a
könnyű elhelyezés és az üzlet
volt A kellő szakértelem, a helyes szövetkezet-politikai szempontok' hiánya a MOSzK-ban
meghúzódó túlsúlyban lévő reakciós erők halására a Szervezetet elszigelték a dolgozó parasztságtól. A fejlődés utja a
nagy vállalati jellegű MOSzKból a dolgozó parasztság megtisztult, közponli szervének kialakulásához vezet, melyet a
parasztság magáénak érez
és
amely elsősorban szövetkezeti
rendszerűn k tovább fej Iesztésére
hitetolt Tehát az irányításban
több helyet kell adnunk a dolgozó parasztságnak.

A fenti célok megvalósítására
a megyei kirendeltségeken belül szervezési, ellenőrzési, gazdasági és adminisztrációs csoport alakult A szövetkezet, valamint a vele összeköttetésben
álló és az átszervezés folytán
leváló Nemzeti Vállalatok közölt a tervszerű gazdasági kapcsolatok elmélyítése biztosítja a
dolgozók boldogulását.

Erdei faiskolát
a város

létesít

Az njjáalakult MOSzK legfontosabb feladata a mezőgazdasági termelés
szövetkezeti
megszervezése. Az uj szervezclet
meg kell tisztítani a kizsákmányoló kupec és kulák elemektől. A MOSzK feladala lesz az
is, hogy a dolgozó parasztság
fiaiból jó Szövetkezeti ügyvezetőkel, könyvelőket, termelési felelősöket, felvásárlókat képezzen ki. akik ludásukíat a
nép
szolgálalába álíitják.

A háborús események a város
erdőségét erősen igénvbevették
s a, fasiszták rablógazdálkodása
folytán valőságga I kiirtották.
Igv szükségessé vált, hogy az
erdők betelepítése fokozottabb
ütemben induljon meg. A város hatósága tervbevette az erdei facsemete-ellátás érdekében
egy erdei faiskola létesitését.
Erre a célra Királyba! mán két
holdat vesznek igénybe. Egy
belügyminiszteri rendelet értelmében az összes kopár vagy
másra nem használható területet facsemetékkel kell beültetni. Így a város hatósága egyúttal ennek a rendeletnek is
eleget kiván tenni, amikof Szeged közterületeinek facsemeteszükségletét ilyen módon biztosítja.

A z a k a í o i ó gépek

szomszédságában

4 z üzemekben a 4-es számú
bizottságok megkezdték
a munkát, a párttagok felülvizsgálását. A tizes-csoportvesetők esténkint, amikor a család már alszik és az asszony
egyenletes, mély
szuszogása
összekeveredik a gyerekek vékonyka horkolásával, tiszta papirost, ceruzát vesznek elő és
Delelapozgatnak a könyvecskébe,
amelyben tíz, lelkükre bizott
•lvtárs neve, személyi adata és
pArtmunbáia vau Ive jegyezve.
Töprengenek, gondolkoznak, felelevenítik az emlékeiket, hogy
másnap reggel, amikor a gyár
ralarrie'yik szobájában megkezdődik a felülvizsgálás, mindenkit pontosan, alaposan jellemezhessenek, nehogy nem odavaló elemek maradjanak bent az
élcsapatban.

gondolják eddigi magatartásukat a Párttal szemben, szigorú
önkritikát gyakorolnak s enyhe
lámpalázzal' — olyannal, amilyent az ember fontos események előtt érez — elszunnyadnak.
A felülvizsgáló bizottság elnöke, aki az elmúlt napokban
rendes munkáján felül még emberek százainak sorsa, fejlődése és a Tárt tisztasága felett
Ítélkezett s most látja csak igazán azt az erőt, amiit a dolgozók élcsapata a valóságban jelent, nem tud megszabadulni
a nappal eseményeitől, álmában
forgolódik, mosolyog és bizakodik, mert olyan emberek között él, akik érzik és tudják
a jövőt, akik harcolnak az osztáljaikért.

KLJásn.ap, amikor kikerekeM zok, akik a bizottság elé
»»4 dik a szüike téli reggel
y * kerülnek és szivükön vi- s nekilendülnek a nehéz, lusta
selik az (levet, mégegyszer át- gépek, az üzem valamelyik hi-

házfelügyelő szedi össze. Az
ivekbe beirt adatok hivatali titkot jelentenek és igy azokat
csak a népszámlálókiiak van
joga átvenni. Aki azonban nem
tartózkodik otthon, távolléte
idejére feltétlenül hagyja iveit
valamelyik szomszéd iánál, hogy
a népszámlálót ne kelljen feleslegesen fárasztania és ezzel
a munka menetét akadályoznia.
A számlálóbiztosokat mindenki köteles lakájába beengedni,
hogy a felvett aAtok helyességéről meggyőződjenek. Ugyanakkor azonban ajáulatos a számlálóbiztos nevét feljegyezni, hogy
az esetleges tévedéseknél meg
lehessen könnyebbíteni az intézkedést.
*

A számlálólapon a foglalkozás
bejegyzésének olyan tüzetesnek
kell lennie, hogy nyomban kitűnjék, mi a szakmája, munkaköré, munkabeosztása a megszámlAltnak, azt önálló, vagy
alkalmazotti minőségben folytatja-e és végül, ha alkalmazotti minőségi «n dolgozik, milyen ipari, kereskedelmi, közlekedési ághoz tartozik az alkalmazást adó cég, vállalat.
Az iskolai végzettségnél nemcsak a legmagasabb, hanem valamennyi iskolai végzettséget,
fokozatot, illetve az elvégzett
osztályt fel kell tüntetni. Tgy
például az egyetemet végzetteknek arra is válaszolniok kell,
hogy milyen középiskolát, középfokú, vagy középfokú szakiskolát végeztek és milyen érettségit, képesítőt teltek, továbbá,
hogy az elemi vagy népiskola
hány osztályát végezték el.

SZEGEDEN

M in Ih a mesebeli

va- massággpal, szin'e

filmszerűségével mind végig lekötötte a nézőket és egy percig sem laposodott el a játék. Az itt-ott előbukkanó kisebb túlzásoktól eltekintve, a szereplők általában
jó együttest jelenteltek. Bessenyei Ferenctől pompás Naszreddín-alakitást kaptunk,
rokonszenves,
kózvellenhangu
néphőst formált. Finomhangu és
mozdulalu játék volt Kiss Ilonáé. Gütjd sán, a fazekasleány
szerepében Sok derűt fakaszrutt természetes, kissé
nvers
modorával Kőműves Erzsi, mini
háremőrző. Dráma?nn tragikomikus ha'ást tudóit elérni Sugár Mihály uzsoásn. Rajz lános a bagdadi bölcs szerepét
egyszerű eszközökkel emclle felül az üres nevetiefésen. Mértéktartó. jó sz : n'szi munkát jelentett Bakos Gyula fazekasa,
de a többi mesteremberek —
Herczeg Vilmos, György László,
Kenyeres Zoltán, Erdős Róbert
— is megtalá'ta a
megfelelő
bor, Bikádi György, a három
őrszem vidám fiai rá jávai és a
szereplők m'nde-vike Surányl
Imre, Basilides Zo'tán, Hantos
Ádám, Sárközi Sándor, Kiskút
János, Kovács Ernő, Gyólay
Bokhara, a d a r a b szín- Viktória. Györkös Kató, Mibóhely e, ma a Szovjetunió egy csa T.ajos megérdemelt részese
része Minden embernek egyen- volt a sikernek.
lő jote, lehetősége van már ott
A vígjáték hangulalát Vas-y
a boldoguláshoz, dc Naszreddin
alkalmazható
idejében, hat évszázaddal ez- Viktor ügyesen
előtt álm(VIni sem lehetett ilyes- kisérözenéj" hatásosan festette
Mária
miről. Naszreddin tehát alap- alá. A táncokat LFeti
jában. gyökerestől nem változ- íerveztc és tanUo'.ta be. Bő-ó
tathatta meg ezt a társadalmat, Gyula pedig a takarékossági
de ahol tehette szembeszállt a! szemoon'ok figyelembevételével
mindennapi élet viss-ásságaival is Ízléses, sli'usos, üde cLiszleleés segít-F a Szegényeken, az el- zést alkotóik
nyomottakon- Egy-egy jólsikeriŐkös)
rült tréfájával megfricskázta a
kényurak orrát, sesitséget nyújtott a rászorulóknak, azlán eltűnt más vidékre, másoknak segítségére sielni. Ezért érezte az
egész nép magáénak, — mint U í V I L Á G
legújabb számában "Álarcosminden népi hőst, — ezért fobál a Chaillot palotában*
nódolt alakja köré a mesék, lecímmel közli Jurij Zsukov
gendák ma is élő, szines viláelvtárs Párizsból irt cikkét,
ga és ezért olyan jellemző
a
amelyben leleplezi az amevígjátéknak az a jelenele, melyrikai diplomácia durva manőben a fazekas, kovács, lángosverezéseit a Biztonsági Tanácsban. Sarlós Sándor »Kul.
sütő és vízhordó egyaránt arról vitatkozik, hogy Naszreddin turháboruíí cimmel ir vezércikket. sllarc a másodpercekért
az ő meslerségükbeli családból
és a milliárdok'rt« cimmel
származik
nagy fényképes ri partot közöl
legújabb szám a szovjet
Jelleózeles a'a^oh sze- asztaehánovisták
rrmnkaver-erepelnek a darabban, mindegyik
nyénck hatalmas eredményeikülön-külön tipus, akiknek moről. A lap a belpolitikai kérdern ahkját pontosan, megtadésekkel foglalkozva részletelálhatjuk napjainkban is. Gonsen ismerteti
Mindszentyék
hazaárulását és megállapítja,
doljunk" csak az uzsorásra, a
hogy a magyar nép a Mindk-apitalisták előfutárára,
vagy
szenty-féle reakciónak min.
az emirt körülvevő aljas lakájden aknamunkája ellenére si.
hadra, udvari népre, szolgákra,
kert sikerre halmoz. A külakik — ntínf a fasiszta idők lopolitikai beszámolón kívül a
vagjai — könyörtelen pribékjei
»Mi történik Malájföldön'l«ciaz elnyomó
rendszernek és
mü cikk is foglalkozik az iminkább saját magukat is
megperialisták sorozatos kudarcával. Megállapítja a cikk,
alázzák, csakhogy minél
nahogy a maláj nép harca része
gyobb konchez
jussanak. A
Ázsia nemzeti felszabadító
pénz, a vagyon, az előkelő szármozgalmainak, amelyek vé.
mazás itt a legfőbb erény, amegülis megsemmisítik a- gyarlyet feltétlen tisztelet'illet meg,
mati imperializmus hatalmát
még ha szamárbőrbe bujt is.
a legnagyobb világrészen. »A
Milyen nevetségesen furcsa fibolsevizmus iskolája* rovatba n
gura a bagdadi »bölcs és csila kommunista nevelésről kölagász* is, aki tipusa a látszózöl cikket a lap. »A rothadás
esztétikája* cimü cikk hü kélag tudományos magasságokpet ad a züllés mélyfokát elban élő tudósnak, de a gya korérő polgári kulturáról. Érdelali élettől — hozzátehetjük: a
kes politikai, nevelő cikkek
néptől — elszakadva lyukas gaés riportok teszik ezenkívül
rast sem ér tudománya.
tartalmassá az Uj Világ legújabb számát.

rázsszőnyeg
renitett volna
messze a XIV. századi KözépÁzsiába, ugy éreztük magunkat
a szegedi Nemzeti Szinházcsü r
törlőid bemutalóján Szolovjev
és Vithovics: ».4 csendháborítót
cimü vígjátéka azonban elsősorban nem ezt a mesés, csillogó keleti világot hozta elénk,
hanem a keleti
feudali-miis
fénnyel és árnyékkal teli világát, ahol csodálatosképpen a
fény csak az emircknek, nagyvezireknek, uralkodóknak jut, a
dolgozó népnek viszont csak
keserű szenvedés, elnyomás, kizsákmányolás az osztályrésze.
De élt ebben a viláoban valaki,
aki meg merte háborítani
a
nagyurak kényelmes csendjét.
Ellopott ebböí a fénybőt időnként egy keveset, hogy a szegényeknek
juttassa és némi
igazságot szolgáltasson
kora
mérhetetlen társadalmi
igazságtalanságában.
Naszreddin
Hodzsa volt ez a férfi, a furfangosan bölcs né/A hős, Középázsia Ludas Matyifa, akit
egy kis túlzással bátran nevez,
hetünk az akkori idők forradalmárjának is.

vatali szobájában összeül a bizottság, az előszobában pedig
;yülekeznek a munkások, a feülvizsgáiatra várakozók. Egymás melN ülnek a hosszú, ácsolatlan padokra, az asszonyok
arca alig látszik lá a fejkendőből, a férfiak komolyan maguk elé merednek, tenverükben
melengetik, "szorongatják a csillagos piros könyvecskét.
O—ázával ülnek igy, csillogó
4 szemmel és elmélyedve,
szerte a városban, szerte az
országban, a gyárak füstölgő
kéményeinek árnyékában, a zakatoló gépek szomszédságában,
az ipari munkásság éber fiai és
n iszonyai. A Párt pedig, az a
A szegedi Nemzeti Színl'árt, "amelyik élen jár a ter.
melésben, a politikában és a ház előadása
jól aláhúzta
szocializmus felépítésére hiva- a darabnak ézekelt a jellegzetestott. tisztul, erősödik és kemé- ségeit s ez különösképpen
a
nyedik az osztályharc döntő I rendező: Katona Ferenc érdeszakaszában, amikor válogat közöttük, mondván: ez érett, ez ' me, aki tájszinházi rendezései
még nem érett, ez pedig nem való után, első jnagyszinpadi* munj kajával komoly sikert ért el. Ar
a tagságra.
mozyaiínlr.) | előadás cselekménye
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A második mun^averseny

győzteseinek

A dolgozó parasztság egyre tabhan

február 1-án osztják ki a kormány a
5 és félmilliós gutaimát
Pénzen kívül hasznos ajándéktárgyak szerepelnek
a u'a mak közölt
A kormány által megszaket az üzem vezetősége és
vazott 5 és fél millió forintot
társaik valóban érdemefebruár 1-én osztják ki a
seknek ta la a'í a jutalommásodik országos munkara, 1500, 1000. illetve 500
versenyben legkiválóbb eredforint jutalomban részesíményt elért dolgozók között.
tik.
Azokat a dolgozókat, aki- A Szaktanács a jutalom egy-

részét nem készpénzben, hanem hasznos
ajándéktárgyakban adja. Előreláthatóan zseb- és karóra, férfi és
női kerékpárok, Európa-vevő rádiók kerülnek egyformán kiosztásra.

Juhász Imréné parasztasszony
J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k megye
főispánja
Több

uj rendelettel vezetet

A kormány tagi...
iai pénteken délelőtt Dobi István miniszterelnök vezetésével minisztertanácsot tartottak.
A minisztertanács hozzáirutt Juhász Imrénének
ász-Nagy kun-Szolnok vármegye főispánjává való kinevezéséhez.
A második női főispán. 36
eves parasztasszony. 1931 óta
»» s/Ivett az illegális munkásmozgalmakban. A felsza-

Í

fogadott

el

baduiásulónaz MtfbSz szervező titkára, majd pedig az
MNDSz országos szervező
titkára lelt.
A minisztertanács rendelettervezetet fogadott eJL a
korlátlan felelősséggel "Alakuló nemzeti vállalatoknak
1949 január első napjával
készítendő megnyitó mérlegéről.
Az iparosság befizetéseiből
keletkezett ipartestületi va-

A Táviratiban is csökken
az önköltség és a selejt
- Halló, Távirati Iroda?
Lesz-e még valami érdekes
esemény? — szoktunk érdeklődni •napjában többször
is. Az újságírók munkájához
ugyanis
elengedhetetlenül
szükséges a távirati irodák
működése, amelyek a nagyvilág és az ország minden
részéből

szállítják a híranyagot
a lapnak. Szerepük
ezért
rendkívül fontos és szükséges, hogy nocsak friss, de
megbizhaló és pontos anyaggal lássák el a lapokat.
A Magyar Távirati Iroda
(MTI) szegedi kirendeltségének Vár-utcai helyiségében
pénteken egy Írógépszerű,
de sokkal nagyobb és bonyolultabb szerkezetű készüléket vetlek kö "ül a munkatársak. A budapesti, győri, debreceni és
miskolci
távirati kirendeltség
után
ugyanis most Szeeeden is
felszereltek egv úgynevezett
Siemens-gyoi'stáviró gépet.
A gép mellett kis doboz
fekszik.

Csak e g y gombnyomás
és legkésőbb 3—4 percen belül már jelentkezik is Budapest, liogv adja a hívott

Másfélmillió embert
vizsgáltok iseg edd g
. a BCG-afcc'ólton

A BCG-oltások az ország egész
területén folyamatban vannak.
AB országnak mintegy egyhatodát kitevő Pest vármegyében
63 nap alatt készültek '-el a
lakosság beoltásával.
Vidéken Fehér, Tolna, Csanád, Vas és Békés megyék lakossága esett át a BCG-vizsgálatokon. Husz gépkoesi járja állandóan a kijelölt országrésze,
ket s a mult év október 7-e
óta mintegy másfélmillió embert vizsgáltak át és körülbe-

lül 600 ezren részesültek védő-

oltásban.

helyet, ez esetben a •táviratit*. Pillanatokon
belül
megjelenik a gep figyelő ablaka alatt a jelzés: »MTI Budapest* — és niártkezdődhel
is az adás. Táviralszerüen.
gyorsan jön a szöveg, olvasható. gépírásos belükkel.
Innen ugyanígy lehet viszsza táviratozni. A gép irógépbillentyüin le kell kopogni
a szöveget, amelyet azután
Budapesten hasonlóképpen
vesznek fel,
helyesebben
mondva, csak leszakítják a
teleirt papirl a gépről.

Exeniui
nem iesz hibánk
a lapoknak adott anyagban
— mondják a távirati munkatársai. — Telefonon keresztül könnyen előfordul az
elhullás s a gyorsírásban az
elirás, de igy a pontos szövegel kapjuk. Ugyanakkor
kevesebb fáradságot is jelent, mert nem kell gyorsírni, csak a távírógépen jött
szöveget kell sokszorosítani,
illetve a körzet többi lapjainak telefonon továbbadni.
A Távirati Irodában igy
csökkentik a »selejlet«, a hibák kiküszöbölésével,
de
ezenkívül a gép beáilitása az
önköltség csökkenlését
is
eredményezi. A
budapesti
központ ugyanis egyszerre
tudja bekapcsolni a távírógéppel rendelkező kirendeltségeit — amelyekhez rövidesen csatlakozik Pécs is —
és egy időpontban, egyszerre tudja számukra adni a
híranyagot, körözvény-adás
formájában. Percenként 100
—120 szólamot tudnak leadni, vagyis "körülbelül anynyit, amennyivel- általában
gépírni lehet.
Bizunk benne, hogy az uj
gépen minél több jó íiirbkapunk majd a munkaverseuyek eredményeiről és a népi demokráciák egyéb sikereiről

a

meggyőződik

fermelőszöve^ezofek

Nemrégen jelent meg a
mezőgazdasági termelőszövetkezelek működési
szabályzata, amely a szövetkezetek három típusát különbözteti meg. A szövetkezetben dolgozó parasztok a három típus közül választják
azt a szövetkezeti formát,
amely nekik legjobban megfelel. A működési szabályzat
eddigi hatásairól Erdei Mihály országgyűlési képviselő
a következőket mondotta:
A működési
szabályzat
megjelenése véget vet a
lervszcrüt'cn
elgondolásoknak és a szövetkezeti
csoportokat egységes elgondolások szerint alakítja át a három szövetkezeti

helyességéről

típusnak megfelelően.
A szabályzat megjelenése óta
a parasztság hite megerősödött a szövetkezet életképességét illetően nemcsak azujgazdák körében, hanem a
régi tulajdonnal rendelkező
dolgozó parasztok és a középparasztok is egyre jobban meggyőződnek a termelőszövetkezetek helyességéről és egymást igyekeznek
rábeszélni a szövetkezetek
megalakítására. Ez azt jelenti, hogy a dolgozói parasztság körében döntő változás következett be a szövetkezeti termelés tekintetében és ezzel kapcsolatban
egyre nevetségesebbek lesznek a reakció j csaj ka- és.
kolhozmeséi*.

minisztertanács

gyon megóvása érdekében a
minisztertanács kimondotta,
hogy
az ipartestületi ingatlanokat, azok berendezését és
felszeretését elidegeníteni,
vagy megterhelni ucm tehet
Rendelettervezetet fogadtak el találmányok értékesítését engedélyező bizottság
létesi léséről.
A bizottság engedélye nélkül nem szabad egyetlen
iparilag értékesíthető találmányt, vagy gyártási eljárást
szabadalmaztatás,
vagy más oltalom megszerzése céljából külföldön bejelenteni,
vagy ott nyilvánosságra hozni. A bizottság
engedélye
szükséges ahhoz is, hogy a
találmány nyilvánosságra ke
rüljöu, de arról gondoskodás történik, hogy az újításokat az üzemekben gyorsan
kipróbálhassák.
A minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy
a gyógyintézeti ápolási időtartam alatt öregségi, vagy
rokkantsági járadékokat
folyósíthassanak az egyévi
segély igény
kimerítése
után is.

Turóczy és Velő, az nj evangélikus
püspökök kifejeztél! ragasz^odrsukat
a demokráciához
A köztársaság elnöke péu-j a reményüket, liogy egyháleken délulán kihallgatáson zuk és a demokrácia között
fogadta Turóczy Zoltán és a barátí viszony elmélyül.
Velő Lajos evangélikus püs-' A köztársaság elnöke hoszpököket, akiket a közelmult-j szasan elbeszélgetett a püsban iktatlak be. A kihall- pökökkel és
biztosította
gatás során a püspökök ki-j őket a kormány további
fejezték a
demokráciához megértő és-'jóindulatu támovaló ragaszkodásukat és azt gatásáról.

Megjelent
a jövedelem- és itleiményadórót
szóló kormányrendelet .,;

Tegnap jelent meg az ál- adónak egy hónapra cső rétalános jövedelemadóról szó- szét kiszámítani. Az adóhiló kormányrendelet és 1919 vatal köteles
tájékoztatást
január elsejei hatállyal élet- adni, sőt segédkezni is az
belépett. Általános jövede- adóciő cg kiszámításánál.
lemadót köleles fizetni minKözli a hivatalos lap az> ildenki, akinek az ország te- ielményadó-rendelet módorületén mező- és erdőgaz- sításáról szóló kormányrendasági ingatlanból, liázbir- deletet is, amelyet a munlokból, együttes kereseti és káltató fizet a ni unkavállaló
jövedelemadó alá tartozó va- után.
lamely hasznot hajtó foglalkozásból,
tőkevagyonból,
lanliémből, mint tagnak va- J a n u a t 3 3 - 1 9 u e k e l i
lamely kisipari szövetkezetjeisiiieai
ből, vagy egycb jövedelemflUarctosiiotiák a varasi
forrásból — kivéve az illetaz
alap
iv>n?0Jiat
adóhivatali
ményadó alá cső járandósáIlletékes helyről felhívják
A városi adóhivatalok ál- gokat, valamint a nyugdijat
lamosításával a szegedi vá- — bármilyen összegű tiszta az érdekeitek 1 igy elmet arra.
liogy mindenkinek, aki alarosi adóhivatal is a pénz- jövedelme van.
pitvanyl kezel, vagy annak
ügyigazgatóság hatáskörébe
Az adófizetők általános jö-„
került. Az államosított 1 adó- vcdelemadó alapjának meg- keze.ésére hivatott, az érhivatal élén továbbra is Kiss állapításánál a feleségnek és vényben lévő rendelkezések
Andor elvtárs maradt. Azi ál- a háztartáshoz tarlozó kis- szerint az illetékes miniszlami adóhivatalban
most korú gyermekeknek adókö- terhez január 31-ig be kélt
folynak az átszervezési és teles jövedelmét számításba jelenteni az alapítványt.
leltározási munkálalokt Az kell venni, a különváltan élő
állami kezelésbe vétel az feleség jövedelmét azonban
adózási rendszer nagyfokú csak akkor, ha azt a férj ke- f e k e i é c n c K
egyszerűsítésével is jár.
a betlin! jugoszláv
zeli. A tiszta jövedelem öszszegénck
megállapításánál
KOVáiséy u y j a i
az egyes jövedelemforrásokA rendőrség Németország
nak az adóévet megelőző
Ma este, a csütörtöki bemu- naptári évben elért nyersbe- szovjet övezetében többeseitatón nagy sikert aratott vígjá- vélelckből keli kiindulni. Az ben megállapította, hogy a
jugoszláv
állampolgárok
ték iA csendháborító? van mű- adó összege a következő:
soron. Az előadás •A? bérletben
1200 forintig 24, 1400 fo- részt vesznek a feketepiamegy. — Jegyek a pénztárnál rintig 36v 1700 forintig 48. con történő üzérkedésekben,
korlátolt számban kaphatók.
2000 forintig 60,2100 forintig Lipcsében jugoszláv államfeketéző
Az löcskavas nagyban* cimü 72, 3000 forintig 90. 3600 fo- polgárokból álló
amerikai vígjáték eddigi nagysi- rintig 129 forint, 9600—10.200 bandát leplezlek le. A vizskerű esti előadásai után — most forintig 608, 10—20.000 forint gálat során kiderült, hogy a
végre kilüzte a színház vasár- között 738—2148, 20—30.000 letartóztatottak a berlini junap délutánra, amikor is
az között 2436—5268, 30—40.000 goszláv katonai és kereskeüzemi dolgozók, KM. bérlel 3. közölt 5721—8904 forint az delmi küldöttség szolgalatában álltak. A németországi
.előadásaként kapják és módja adó összege.
van a közönség olyan rétégénél;
A pénzügyminiszter rövi- szovjet katonai kormányzat
is jegyhez jutnia, akik nem bér- dcsen megállapítja a beval- felszólította a berlini jugoazouual
lői a színháznak.
lás idejét. Mindaddig, ámig szláv követséget,
Vasárnap este Fali Leó ope- az általános jövedelemadót váltsa le azokat a tagjait,
rettje, a »Pompadour«
kcriiJ ki nem vetik, az adófizető akik a feketepiaci üzérkeszínre, az tt? bérlet 8. előadá- havonta köleles adóelőleget désben résztveitek. Ezeknek
saként. Korlátolt Számban még leróni és ebből a célból a el kell hagyniok Németorfizetendő szág szovjet övezetét.
kaphatók jegyek a pénztárnái rendelet szerint

Színház-Lilm-Müvészet

Szombat, 1949 január ff.

DELMAGYARORSZiO

Párthirek

HÍREK

A mai napra összehívott
vállalatvezetői értekezlet elMérsékelt szél, sokfelé köd, egy-két helyen ködszi- marad. Üzemszervező osztály.
tálás. vagy kisebb eső. A hőmérséklet aüg változik.
Á felülvizsgáló bizottsági
A TISZA 0 FOK
elnökök részérc, akik 3-án
A Tisza Csongrádig árad,, lejjebb apad. Vizének hő- és 4-én kezdték incgj a felülmérséklete 0 fok. Mai vízállások: Csongrád 241 (9), Sze- vizsgálást, ma értekezletet
tartunk a Batthyány-ulca 4.
ged 148 (9).
szám alatt. Megbízólevelét
magával,
— Felrobbant félkiló puska- mindenki hozza
iWIMHKNI):
por. Tandari Mihály sólyospá- mely igazolásul szolgál.
Szombat, január 8.
losi földműves vadászatra inVasárnap délelőtt 10 óraNemzeti Szinháf este 7 óra- dult. és mintegy félkilónyi lőkor: A csendháborító. »A«-bér. port a tűzhely mellé tett szá. kor fontos ügyben megbelet 9. Rendes helyárak.
nadni. Mivel felesége is el akart szélést tartunk az élmunkás
Belvárosi Mozi fél 4, fél 6,menni hazulról, áthivta a szom- és kiváló munkás elvtársak
szédból Kónya Ilona 13 éves számára. Megjelenés a tárgy
fél 8: Megperzselt szárnyak.
Széchenyi Filmszínház fél 4,kisleányt, hogy távmiiétében vi- fontosságára való tekintettel
könyvét
fél 6, fél"8: Egv férj fellázad. gyázzon a háznj. A tűzhely kötelező. Tagsági
Korzó Mozi fél" 4, fél 6, fél 8: mellé tett lőpor rövid idő múl- mindenki hozza magával.
va felrobbant, az ajtót és az
Hajnalodik.
A falujárófelelősök részéMuztum nyitva: hétköznap ablakokat a robbanás ereje ki- re ma, szombaton este
6
dobta.
Kónya
Ilona
égő
ruhá9-től 14 óráig, vasár- és ünnep,
val az udvarra szaladt és azórakor értekezletet tartunk
nap 9-től 13 óráig.
egyik járókelő leöntötte vizzel, a Kálvin-téri székházban. A
Somogyi könyvtár nvitva van de igy is súlyos égési sebeket
hétköznapokon 9 órától 19-ig. szenvedett. Tandarit ugyancsak megjelenés kötelező.
Felhívjuk összes alapszerEgyetemi
könyvtár
reggel súlyos égési sebekkel szállítot8 órától este 7-íg van nyitva ták kórházba.
vezeteink sajtó- és oktatáshétköznapokon.
felelőseit hogy a kintlevő
- A GÖRÖG GYERMEKEK oktatási anyagok árával jaS»ol|*lato» gvó'vszcriaraV:
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3; csoportját nagysikerű színházi nuár 15-ig számoljanak el.
Just Frigyes: Petőfi Sándor- szereplésük után tegnap este a
Szemináriumi anyagok kisugárút 41 /t>;
Török Márton Rendőregyesület látta vendégüL osztása minden hétfőn, kedCsongrádi-sugárút;
Selmeozi Egy görög gyermek meleg sza- den. szerdán, csütörtökön és
Béla: Somogyitelep IX. u. 489. vakkal üdvözölie demokratikus pénteken d. u. fi—8-ig Battrendőrségünket. Lelkes indulók liyímy-utca 4. Sajtóosztály.
— Az épülő fehértói OrttözéM É R S É K E L T SZÉL

ee? legelőteriilet töltésének védelmére szükséges nádat ugy
biztosít ja a város hatósága, hogy
a környéken nádtermelést vég.
ző munkások részkeresetét felvásárolja. Ezzel nemcsak az öntözéses legelő mielőbbi üzembehelyezését segíti elő, de a
nádtcnnelésben
foglalkoztatott
munkásokat is segíti, mert rész.
keresetüket készpénz ellenében
átveszi.
— DÉEOSz-szeminárium indult KistelePüii. A Dolgozó Pa.
nreztok és Földmunkások Or.sz/ígos Szövetsége 10 napos szeíninánúmot nyitott meg Kisteleken. A szemináriumon 40 kisés középparnszt, ujgazda és
földmunkás \-esz részt.
x A Janik.vendéglőben ma es.
te erdélyi flekken pecsenye és
vargt.^lés. Telefon: 4-OS.
x Újszeged alsótiszaparti és a
Hódi-dűlőben levő bérgazdasóg
elszámoló és pásztorfogndó gyűlést tart január 9-én 10 órakor a Koszó.vendéglőben.
x Értesítjük n z állami és nemzeti vállalatokat, hogy mindennemi hirdetéseiket csak uz Állatni Hirdető Nemzeti Vállalat
kirendeltségénél, Szeged, Vörös.
inarty-utca 7.. telefon: 7-53.,
adluitják fel.
x Halálozás, nr. Salánky János ítélőtáblai biró váratlanul
elhunyt. Január 8-án délután
3 ómkor temetik a belvárosi
temetőben.

éneklése közepette a gyermekeik
szoros barátságot kötöttek rendőreinkkel. Ma délelőtt Í 0 órakor a 80 tagu gyermekcsoport
i'égleg elbúcsúzott városunkból.
Ladányi Benedek és I.evendel
László elvtársak búcsúztatták a
hős görög katonák gyermekeit
és átadták nekik a MIXSz ajándákait.
x Újszegefti Vigadó téli h e .
lyisége megnyílt. Zamatos borok. JÓ ételek.
x A Szentegylet január 9-én,
vasárnap délelőtt Í 0 órakor a
hitközség épületében
közgyűlést tart. melynek tárgysorozatán a tisztújítás és a z 1949.
évi költségvetés szerepelnek. Az
egyesület tagjait ezúton hivja
hivja meg az Elnök.
x Retortafaszén füst- és szag.
mentes minden
mennyiségben
kapható Szenesinéi,
Partizán
(Vitéz).utca 28.
x Halálozás. Korda László tudatja, hogy fivére Korda Jenő
Budapesten 'elhunyt.
x Szemüveg Op'tifónál. OTI-,
OTBA-szállitó, Szeged, Kárászutca 16.
x Hungária Edfnyház, Tisza
lAjos-körut 65. Zománoedény,
evőeszközök, háztartási cikkek.

beváltás

é s fonalcsere

'PHIlér hü 15-ia

eszkö-

zölhető és csak a Szegedi Földmivesszövelkezet Valériatér 4. sz. alatti
beváltójában.
Szegedi Féldmivesszöretkezel.

Telef. 625

Ma és mindennap
MEGPERZSELT

és egyéb dolgok
elköltözés miatt
sürgősen

SZÁRNYAK

Szinház

m i i s o r a
Január 8-án este 7 órakor:

Január
Január
Január

Január
Január

Vasasok figyelemt Alapfokú
szakszervezeti szeminárium indul január 11-én, kedden este
fél 7 órakor. Jelentkezni még
lehet a megkezdéskor.
Kishaszonbérlök részére szombaton értekezlet a szakszervezeti székházban.
A vasas kultércsoportnak vasárnap délutánra tervezett műsoros Whdclutánja elmarad és
későbbi időponthán lesz.
A vasas szakszervezet vezetőségi ülést tart ljétfőn este
5 órakor.

z S z l N H l R E K
Értesítjük az alapszervezetek
SzIT titkárait, hogy ezen a héten a titkári értekezlet elmarad.
Vasárnap délelőtt 9 órakor
választmányi ülést tartunk az
Állami »Pctőfi Sándor. Tanoncolthonban, (Kálvária-u. 39. sz.)
Ponlos megjelenés kötelező.
Értesítjük a kerületi, szakmai é s üzemi sportvezetőket,
hogy Jiétfőn G órakor
fontos
megbeszélést tartunk
Vörösmarly-ulea 5. szám alatt. Pontos megjelenést kérünk.
Értesítjük' a MEFESz mozi
látogatóit, hogy szombaton esle
fél 8 órakor a .Csárdás királynő. van műsoron. •

M M D S z H REK

SZECHENYlTelet 490. KORZÓ

A csendháborító. »A« bérlet 9.
N
/ C O életmhxer- A
előadása. Rendes helyárak.
~ v » A BG. carnMmn m
Mikszáth
K A I m O n u . 1.
9-én, délután 3 órakor: ócskavas nagyban. »K« és »Ms
bérlet 3. előadása,
9-én este 7 órakor:
Pompadur. »I« bérlet 8. előadás, Pécslkoksz és kokszbrike tt
10-én este 7 órakor:
ócskavas nagyban. Bérletszünet.
szén és sténbrÜtell
11.cn este 7 órakor:
Háry János. "»D« bérlet 4. előadása.
minden mennyiségben kapható
a „MESZHÁRT"
lerakatnál
Tüiszinlűz m ű s o r a :
ll-én Arpádközpont:
IDEGEN GYERMEK.
Zrinyi-utca 4. Telefon 2-27.
23-án Hm vásárhely:
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

Január

Meghívó
A Szegedi Sütőiparosok Beszerzési. Termelési,
Értékesítő
Szövetkezete II. évi rendes közgyűlését
1919- évi január hé <7. napján
délután 5 órai kezdettel t a r t j a
meg az Ipartestület székházában, melyre a tagokat ezúton
hivja meg az Igazgatósága

Hírek

olcsón eladó

L i b a h á t a ' , húst,
aprólékot most is a
leg olcsóbban
vásárolhat

1

Elmunhásoh figyelem! LSío,, ^®
KatÜOS tHÜSZ8réSZ(lél 10% e n g e d m é n y t
alkatreszt

Nagy |enő volt Csekonics utca 5.

Javításokért

garancia.

FIGYELEM

l

Ilizott ló csacsi és szopó scsikó H U S T M ÉltüNK KI szombaton a
TÁBOR-UTCAI lóhuscsarnokban

Szovjetunió

Szabszeroezefi

Az MNDSz tüzoltó-asszonyok
csoportja hétfőn délután 4 órakor vezetőségi választást tart.
A villamosvasúti csoport szom Cím a kiadóban
baton délután 4 órakor vezetőségválasztást tart.
x Eszperantisták összejöveteA somogyitelepi csoport tagle az Ipartestületben vasárnap gyűlése hétfőn este 6 órakor.
délelőtt 9—11 óra között, emelet Kedden délután fél 6 órakor
1. teremben.
vezetőségválasztás.

Ma u j amerikai vígjáték
Elejétől végig csupa kacagást
Egy papucsférj mulatságos
kalandjai a házasság utvesz.
tőiben!
GEORGE BEENT é t
VIRGINIA MAYO
pazar főszereplésével.

a

17 vagon szárított burgonyát
exportálunk. A város külkerós.
kedelmét jelentős mértékben
emeli a Pick szalámigyár exportja
A világhírű szalámit
Svájcba, Hollandiába és Ang.
liába exportálják. Az export
növekedése nemcsak az exportá r u t előállító ipari munkásság,
de a dolgozó parasztság érdekeit is szolgálja, mert a tervgazdálkodás folytán terményeinek elhelyezését" biztosítva látja-

Telefon: 624.
Ma és miudennap
Az újesztendő kimagasló filmalkotása.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság évi jelen,
tése. 2. A felügyelőbizottságnak
az érvégi mérleg- és eredménykimutatásra vonatkozó jelentese. 3. Az évi mérleg és eredménvkimutatás jóváhagyása. 4.
Az alapszabályok G. é3 64. 8-ai
módosítása, valamint az OKISz
novella szerint. 5. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottság
felmentésérői,
lemondásuk elfogadásáról, a
Szövetkezet esetleges feloszlatásáról. G. Az igazgatóság tagjainak és egy "feliigyelőbizottságv tagnak megválasztása. 7.
A be nem fizetett részjegyeknek befizetési határidejének és
kamata összegének megállapítása. 8. Indítványok.
Az üzlet-év mérlegét és az
eTedmí'nvkimutatást, az igazgatóság évi jelentését, a felügyclöbizottságnak a mérlegre és
eredménykimutatásra vonatkozó
jelentését, valamint a módosított alapszabályokat 1919. évi
január Í0. napjától a közgyűlés napiáig a Szövetkezet irodahelvis'égében Szeged, Bajcsy.
Zsilin'szkv-utca 15., sz. alatt,
reggel 9"órától délután 1 óráig
lehet megtekinteni.
A közgyűlés akkor határozatképe3. ha azon a
tagoknak
kétharmada jelen van. A közgyűlésen minden tagnak csak
egy szavazata van.
Szavazni
személyesen, vagy meghatalmazott u t j á n lehet. Meghatalmazott csak szövetkezeti tag lehet. Egy t a g csak egy tagot
képviselhet.
A közgyűlés csak a megtartása előtt 3 nappal beadott inditvánvokat tárgyalhatja és iárulhat hozzá határozatával. Inditvánvokat beadni a fenti idő
alatt es a fenti cimre lehet.
Szeged, 1949 január G.
Igazgatóság.

Az angol filmgyártás legujabb remekművel — KaraHAJNALODIK
ván testvérfilmje! Főszerepben
Remarque világhírű regényéJF.AN KENT, DENXIS PItICE
nek filmváltozata, — A "főLányok sorsa egy könyörtelen társadalom útvesztőjében
szerepekben :
Ezenkívül: a legújabb Maliim
FREDERICH j m a r c h
E g y férj fellázad
híradót
MARGARETTE SULAWAN
Az előaéások kezdete fél 4. fél 6 és fél 8 órakor. Pénztárnyitás délelőtt 11-12 ig, délután 3 órakor

Szegedi AMami Nemzeti

kap.

Taggyűlések
Szombaton, 8-án:
OTI. 1 óra: dr. Judik Ferenc. MAV. ÜV- 5 óra: dr. Toldi Ferenc. Közvágóhíd 1 % 6ra:
dr. Sörös Jenő. Kecskésíelep
fél 7 óra: Dénes Leó. Erdőigazgatóság 1 óra: Véber Béla.

Legfőbb vásárlónk
A tervgazdálkodás
előnyei
Szeged város exportjában, is jelentős mértékben mutatkoznak.
Legnagyobb exportforgalmunk a
Szovjetunió felé irányul. A h a .
talmas méretű paprikaexport
után most a polgármesteri j e .
lentésből kitünőleg az Első
Kecskeméti Konzervgyár szegedi telepe 225.000 liter borpárlatot es 10 vagon gyümölcsízt szállít a
Szovjetunióba,
Ugyanakkor Ausztriába két va-,
gon gyümölcsízt, mig Bizóniába

A szegedi mozik műsora
BELVÁROSI

Gy?n:u!icszorgá!tafás?
Felhívjuk az érdekellek
figv elmét, hogy gyapjú-

Az 'összes üzemi pártmunkások é? pártbizalmiak
részére
szombaton, 8-án délután 4 órakor a s/.ak)zervczeti
székház
nagytermében összevont ertekezletet tartunk, amelyen a megjelenés kőtelező.
Tagkönyvét
mindenki hozza magával.

Jeienftős mértékben emelkedett
Szeged exaortja

Cukor épa-ermelck
FIGYELEM!
Cukorrépa termeléssel foglalkozókat meghívj ukjan.9-én
vasárnap d. u. 3 órakor a
DAROCZ t-vendéglőbe (Szabadság-tér 2.) megbeszélésre.
Szegedi Fifldmivesszfvetkezet.

Sajáttermésii f a f b O f O k
literenként m á r

4 * 5 0 forintért

Viszonteladóknak kedvezmény. B é k e - u .

21b.

l e f t e r m é k e l a Tejipari Értékesítési Nemzeti

Vállalattól- F ö l ö z ö d ( e j 40 fillér, s a p ó 8 tUlér

literenként. Minden mennyiségben kapható
P á r i s i k ö r ü l 1 6 . Tefefon : 14—55.

A Csepel Nemzeti V á l l a l a t

varrógép bemutatója ésbimzőtanfolyama
anuár

10-én X T ^

13 órakor kezdődik
A*

előjegyzettek

_ ^püzietben
Kiss-u. 3.

Jelentkezését

kértUk.

0
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B s z o s i a l f i i n u s éplféseisen a hétköznapok i s A felüívmqálal
MAPI KÉRDÉSEI

ünneppé

válnak

Átadlak a z éiüxemkitün'eiést a szegedi posta műszaki
igazgafosaga dolgozóinak
Csütörtököu délután a z
ünnepélyesen
feldíszített
Postásotthonban
többszáz
szegedi p o s t á s büszke örömmel tekmtelt a színpadon elhelyezett ezüst
csillagra,
melyei ü n n e p é l y e s ülés keretében adtak át a posta műszaki Igazgatójának.
Zsákai Béla. a
postásszakszervezet titkára nyitotta meg az ü l é s t hangsúlyozva. hogy ez a n a p a szegcdi
postások számára örömünnepet jelent.
Szabó Béla termelési titkár olvasta fel ezután a kilüntelésröl szóló okiratot. A
jelenlévők t o m b o l ó lelkesedéssel ünnepelték a s z é p telesitményt elért műszaki dolgozókat.
Hatvani J e n ő elvtárs, termelési titkár
beszédében
hangsúlyozta, h o g y a szegedi postások
kezdettől fogva bekapcsolódtak a munkaversenybe,
a brlgádmozgalombn
s ennek a lelkes munkának
e r e d m é n y e a nagy kitüntetés. Kérte a műszaki dolgozókat
h o g y további j ó
munkával Ígyékezzenek meg
is tartani a z ezüst csillagot.
Ezután sor került a dísz-

Csengelén

n y o s tekinlclbcn m e g i s
közgyűlés legünnepélyesebb
haladja azt.
mozzanatára, a kitüntetés átadására. Hatvani elvtárs elN a g y László elvtárs, az
i s m e r ő szavai után
Szabó üzemi pártszervezet titkára
Béla termelési titkár megil- nagy lelkesedéssel
fogadott
letődve köszönte m e g a ki-beszédében a szovjet dolgotüntetést. A szegedi postás zók munkáját állította példolgozók nevében
Ígérem, daképül a magyar dolgozók
hogy
elé.
ezt a kitüntetést minden
Marxistának, leninistának
lenni annyi, mint alkotóerőnkkel igyekezni fogunk
nak lenni.
megtartani
A posta műszaki dolgozói
— mondotta.
A közönség ütemes taps- teljesítették ezt a célkitűzést
sal mondott köszönetet a Ke- — mondotta.
rületi műszaki dolgozóknak,
Befejezésül Székely Béla
azoknak is, akik elfoglaltsá- elvtárs, munká%igazgáló üdguk miatt nem jelenhettek vözölte a posta műszaki dolm e g a z ünnepségen.
gozóit a kitüntetés alkalmáBalogh Pál elvtárs, műsza- ból. Az elmúlt időkben az
ki tanácsos ismertette ez- ünnepet csak piros betűk jeután, miért lelt a szegedi lezték.
A szocializmus
épilése
posta élüzem, megelőzve a
Idején a szürke hétköznanovemberi kiértékelésben a
pok is ünneppé válnak
többi kerületeket. Rámutatott a háború okozta károk- — mondotta.
ra, a kezdeti nehézségekre.
Beszéde után a jelenlévők
Mindezek ellenére a műsza- ismételten nagy lelkesedéski dolgozók • tervüket jelen- sel fogadták Székely Béla
lős mertékben tulteljesítet- elvtárs befejező szavait: A
ték, ugy h o g y
szocializmusban n i n c s meg194!>-ben táviró é s távbe- állás, csak előrehaladás. A
szé"" hálózatunk kiépítése dolgozók egy célért küzdea felszabadulás előtti szín- nek. a szocializmus megvavonalra emelkedik,
bizo- lósításáért.

dolgozó

paraszlok

végzik

a népszámlálást
Felvilágosító

munkával

verik vissza a kuíákok

Frissen zöldelnek a csengelei tanyavilágban az őszi vetések végtelenbe nyúló táblái. Békés csend honol mindenfelé,
csak egy-két kutya csaholása hangzik föl néha, a ködös meszezeségliőL Egy idő óta azonban mintha megélénkült volna
a i élet a tanyavilágban is. Még alig pirkad, máris emberekkel találkozunk a tanyák között. Hónuk alatt hatalmas papirkőteget szorongatnák. Csengelén azt mondják, ezek az oszsaeirók. Korán kelnek, mert ilyenkor télen hamar sötétedik,
a munka meg sok. Egészen elfárad az ember, amig az egyik
•anyától eljut a másikig.

01 falusi
népszámlálóbiztos élénk beszélgetése tölti be a csengelei közigazgatási kirendeltség kellemesen fűtött irodáját." Ezek azok
az emberek, akik hajnalban kelnek s végzik a népszámlálás
felelősségteljes munkáját. Most
itt vannak mind. Fontos megbeszélésre gyűltek össze, hogy
előadják eddigi tapasztalataikat, megbeszéljék az esetleges
hibákat. Négyén vannak dolgozó parasztok, egyikük meg
gyári munká".
Már mindannyian jól értik
mesterségüket, gyorsan -mozog
kezükben a ceruza, pedig nem
egy könnyű eligazodni a sürü
rovatok között. De
nincsenek
egyedül
Most például a minisztérium
kiküldöttei látogattak el Csengelére. Személyesen adnak útbaigazítást a számlálóbiztosoknak.
Strehling Jakab elvtárs kopaszodó, idős bácsi. Egy-két dologra vonatkozóan utasitást kér,
majd beszámol a népszámlálásSál kapcsolatos hangulatról:
— Hát bizony van hely, ahol
egv kissé bizalmatlanul fogadjak az embert. A reakciós ku-
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lákpropaganda igyekezett félrevezetni áz embereket. Énnekem
két-három perc alatt sikerül eloszlatni a bizalmatlanságot. Behívnak a szobába, magam köré
gyűjtöm a családot, aztán

megy minden
a maga rendjén
Persze a népszámlálásról ostoba
rémhírek keringenek
mindenfelé.
Elmondja, i egyik helyeű azt
állították, hogy a hirek szerint
még a főtőkanalakat is összo.
irjak, mert a kolhozoknak arra
is szükségük lesz. Strehling elvtárs nem hagyta annyiban a
dolgot, Kikutatta a hírforrás
eredetét. Persze kulákok felől
f u j a szél.
— En bizony nem nyugszom
addig, amig ki nem derítem,
Kik terjesztik a rémhíreket."
Strehling elvtárs és a többiek is

széleskörű
felvilágosító munkát végeznek.
Amerre járnak, már tudják a
csengelei dolgozó
parasztok,
hogy a népszámlálás azért van,
mert a kormánynak tudnia kell.
milyen állapotok vannak az országban, hogyan lehet ujat és

££

Szegedi teiepe:
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(A melegvizkutnál.)
T e l e l ő n : 3-97.
V a s k e r e s * e d o k déív dékí e í o s a i c h e . í v o
Vas, zoináiiccdénv. kályhák, Ifirhetyfb, liáilarlási
cikbck, vasalások, műszaki (vizvezelék szerelési) cikkek

rémhíreit

jobbat építeni majd az ötéves
tervben.
Lippai elvtárs még azt is megmagyarázza, miért
kérdezik,
hogy hány méterre van a kut
a háztól. A népi demokrácia
tudni akarja ezt egészségügyi
szempontból. Mert h a a kút
közel van az árnyókszékhez, a
trágyadombhoz, az egészségileg
káros hatással van a lakosságra s ezen a demokrácia segíteni akar.
Strehling elvtárs meghitt esti
megbeszéléseken, ba kell,

parázs

vitákon

keresztül oszlatja el a kolhoz,
ról szóló rémregéket.
— Ha valahol rám esteledik, ottmaradok, összehívjuk a
szomszédokat és megindul a
vita. Végül már maguk is nevetnek a főzőkanál históriáján.
Másnap meg ugy visszaverik az
ilyen támadásokat, hogy a többiek már nem is mernek előhozakodni vele.
Felsőközponton,
Csengelén,
Szatymazon és egyéb helyeken
is tudják a falnsi népszámláló
biztosok, hogy a népszámlálás
nemcsak statisztikai adatgyűjtés, hanem fontos politikai "felvilágosító munka.
(f. j )

A munkájukat kitűnően, ala- vatokban több. a kizárt éis 16.
posan végző felülvizsgáló
bi- nyegesen kevesebb a visszami*
zottságok metlctt még mindig nősített
tagok
száma, mint
akadnak olyanok is,
amelyek amennyi a jelentés szerint ősz*
nem bizonyullak méltónak
a szesen lá van zárva, illetve visz*
párt által beléjük helyezett bi- szaminősitve. Hasonló a hely*
zalomra. Igy Rákospalotán
a zet a rétsági járás jelentésénél
W and er-gyárban egy bizottság A dunaföldvári járás egyik j e 19 párttagból csak keltöt akart lentése szerint 488 párttag lag-t
a pártban hagyni, 11-et
kizá- sága rendben van, ebből 197
rásra, 6-ot
visszaminősítésre volt MKP tag és 98 volt SzDP.
javasolt. A kizárási
javaslatok Csaknem 200 tag nyilván az ég.
megokolása közt ilyenek vol- bői poltyant Ezek a felelőtlen
tak: nJó irányítás mellett hasz- jelen'ésck nemcsak a központi
nos párttag lehet.
Kizárds.t szervek számára nehezítik uiejj
Vagy: iElégedetlen ember, na- az áltekintést, hanem bizonyi*
gyon nehéz anyagi
körülmé- tékái a járás vezetősége rossí
nyek között él. Kizárni.x A bi-munkájának is.
zottság tagjait erre értekezletre
*
hívták össze és csak
Iiosszn
Pesten a \M- kerületben meg.
vita után értették meg,
hogy
letent egy ismeretlen férfi vala.
munkájuk rossz volt és azt meg
kínét, akit a felülvizsgálat során
kell változtatnikizártak a pártból. Azt mondta,
*
hogy a központból jön,
ahol
Nemcsak az a veszély, hogy megállapitolták, hogy a kizárás
egyes bizottságok túlságos szi- nem volt megokolt.
Kikérdezte
gorral — és különösen a mun- alaposan az illetőt és adatait
kástagok között túlságos szi- feljegyezte• Az illető etkövetlé
gorral — ítélkeznek. Az ellenkező veszély is mutatkozik. A azt a vigyázatlanságot, hogy az
kisteleki járásban egy pártta- ismeretlen férfit nem igazoltatgot- aki kereskedő, 40 hold ta. Nyilvánvaló, ho.gy provokáföldje van. MOV E-tag és azcióról van s-ó. Ezért erre az
Országos Tűzharcos Szövetség esetre felhívjuk minden olvavezető tagja volt, csak vissza- sónk
figyelmét.
minősítésre javasoltak, azzal a
*
megokolással, hogy a bizottság
Rác® megyében előfordult,
előtt kijelentette: földjével és hogy a kizártak csoportot szerüzletével szövetkezetbe akar be- veztek és mivel továbbra is belépni. A bizottság tehát Iiaj- engedték őket a taggyűlésre,
landő lett volna ezt az ellen- azon felszólaltak, támadták a
séges elemet tagjelöltként so- vezetőséget, a pártot és köveraink között hagyni és még azt telték visszavételüket. Támogais eltűrni, hogy a szövetkezetbe tóik a még felül nem Viz»gá!4
csempéssze magát. A szekszárdi nyugatos tisztek voltak. Pártjárásban egy bizottság cgv nap eílenes támadásukat nz tette lealatt, 48 tagot vizsgált felül - hetővé. hogy a pártszervezet veközöttük hatot telefonon. A bi r zetősége nem volt elég éber é í
zottságot azonnal leváltották, a nein akadályozta meg, hogy a
48 tagot újból* felülvizsgálják. pártból kizártak résztvegyenek
a taggyűlésen.
A pártvezetőségek akkor tudják jól irányitaifi a felülvizsgálat munkáját, ha pontos képük
van arról: hogyan folyik a felülvizsgálat. De
központhoz
beküldött járási összesítési jelentések
arról tanúskodnak,
hogy nem lehet erről pontos
képük, mert ezek az összesítések sok izben felelőtlenül, h a nyagul vannak összeállítva. Igy
a bajai járási jelentés 1599 felülvizsgálatrcl lieszél, de ha öszszeadjuk a kizárási, visszaminősilési a »párltagsága rendben*
rovatban szereplő
számokat,
akkor 400 tag szőrén-szálán ellünk A veszprémi járás jelentésében a szociális összetélel ro-

•

Egyes alapszervi
vezetőségek
ugy viszik a kizárási Javastatokat a taggyűlések elé. mintha
azok egy felsőbb szerv megmásít hatat tan határozatai
volnának és magukról igyekeznek elhárítani
a felelősséget. Ez a
pártdemokrácia dunm megsértése. Az alapszervezet
titkára,
aki résztvett a bizottságok
mim.
lájágan. ismeri a javaslat megokolását és az a feladata, hogy
teljes felelősséggel és meggy<3zödéssel terjessze ezt a faggyú,
(és elé. A tagságnak pedig nem.
csak joga, de kötelessége
is,
hogy a javaslatot elvileg megvi.
latva döntsön.

OőitiokralizáSfák a kisteleki
föSdmüvesszövetkezetet

Kistelek községben nem- saik be is jutottak magábaa)
régen tartották m e g a Han- szövetkezetbe, s ő t képviselgya és a földm ü vesszővé tke- ve voltak annakl
vezetésézetek fúzióját. A földmüvcs- ben is.
szövelkczef tagságának legA szövetkezet tagságának
nagyobb része felismerte a z zömét képező kisteleki doláltalános szövetkezet
igazi gozó parasztok vasárnap a
célját, a termelési vonalra földmuvesszövetkezet demovaló áttérést é s megtette az kratizáló gyűlésén
megváe l s ő lépéseket a szövetkezet lasztják a z u j vezetőséget,
átalakítása felé. A kisteleki amelyben n e m a kizsákmászövetkezet vezetésében i s n y o l ó k , h a n e m a dolgozó pamutatkoztak eddig
hibák. rasztok kapnak helyet.
Megszűnt a vhplnti adó Fennállt a kulákok befuraA közigazgatás egyszerűsíté- kodásának veszélye, sőt néx Paplanok legszebben késével kapcsólatban a város az hány kulák, nagykereskedő, szülnek Soósné paplanüzemében,
eddig szedett vigalmi adót eb- volt nagykereskedők é s tár- Deák Fereno-utca 2.
ben a formájában megszüntette.
Jgv a mozikban, tánciskolákAz összes üzemi pártmunkások és pártbizalnrak
ban, zenés összejöveteleken, bálakon, hangversenyeken a jövőrészére s z ó m b a o n , á - á n d é l u ' á n 4 - * o r
ben külön vigalmi adót nem
szednek, hanetn a forgalmi adóa siakszervazeii szé h í z nagytermében
val közvetlenül számolják, el.
Ezzel a rendelkezéssel megszűnt a vigalmi adó kifizetésével, illetve elengedésével felmerült kiilön eljárás s ugyanakkor
tartunk, amelyen a megjelenés kötelező. Taga város 'is egyszerüsitetto adminisztrációját egy bévétcli forrás
könyvét mindenki hozza magával.
elszámolásánál.

összevont értekezletet
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tf/utajri
Nagy az érdeklődés külföldön
a magyar sportolók iránt
A magyar férfi és női asztali- között a milánói Európa-bajteniszezők február 4. és 10. kö. nokságon február 4—6., Csehzött a stokholmi világbajnok, szlovákiában a főiskolai világságon vesznek részt. Ezt meg- bajnokság és febnár 15-én Páelőzően január 13. és 16. kö- rizsban a világbajnokságért küzzött Pozsonyban a Duna-Ku- denek. Meghívásuk van Oslóból
páért és a Csehszlovák Nemzet- és Londonból is. A magyar vivóközi Bajnokságért versenyez- válogatottat, amely az olimnek. De meghívást kaptak Mal- piai bajnokságot nyerte, febmö és Töteborgha is. Műkor- ruár 18-ra Párizsba hivtákmeg
csolyázóink január 28. és 30.magyar-francia találkozóra.

A övö héfen megindul
a szegedi scorío ók ideológiai képzése is
Sportrovatunk hasábjain szá- nak ^'méleti oktatást. Azonmos alkalommal rámutattunk a ban nemcsak a vezetőknek van
sportemberek
nagyrészének szükségük ezekre az ismeretekideológiai képzetlenségére és a re, a sportolóknak is. A jelek
népi sport vonalán ebből adódó szerint ezen a téren is komoly
rendellenességekre, amelyek ká- szervezési munka folyik, mert
rosan akadályozzák tömegspor- már a jövő héten megindulnak
tunk kialakulását.
a sportszemináriumok a Szak.
Néhány napja változás kö- szervezeti MTE, a Magvar Kenvetkezett be ezen a téren is. der UMTE éis a Móravárosi TEA hét keddjén megindult a nél. Az előadások iránt különösporlakadémia, amelyen a kü- sen a labdarugójátékosok körélönféle sportszervek vezetői kap- ben nagy az érdeklődés.

miU-ONNAN

Ma délután 3 órakor indulnak az SzMTE ifi birkózói a
Budapesten vasárnap tartandó
1949. évi görög-római egyéni
magyar ifibajnokságra, autón,
a Klauzál-gimnázium elől. A
szakosztály vezetősége kísérőket is szívesen lát.
A Székesfehérvári MSzSz motoros szakosztálya érdekes tervvei foglalkozik.' Motorversenyt
akarnak rendezni esti világi,
tás mellett jégpályán. Ez a szokatlan sportverseny a külföldi
wtógyáfos okban nagy népszerűségnek örvend.
A Postás SE vasárnap kettős
kosaras NB mérkőzést rendez
a rókusi tornacsarnokban. Mind
a férfi, mind a női együttesüknek a Salgótarjáni SE csapatai lesznek ellenfelei. A mérkőzések délelőtt 10 és 11 órakor kerülnek lejátszásra.
Dél kerület tekéző válogatottja
Pa tton vára készül. A válogatott
első edzését vasárnap tartja a
most épült dohánygyuri pályán.
Az edzésre, amely réggel 8 "órakor kezdődik, a következő játékosok kaptak meghívást: Barta, Kiss (SzVSE), Révész I.,
Orosz, Csánvi, Búkor (Gázgy.),
Fodor, ltácz I. (SzATK), Vincze (MVSE), Tóth (Vásárhely).
Török, Pópity (VAOSz).
A VAOSz női teke szakosztálya vasárnap reggel 8-tól este
10-ig rádobásos egyéni tekeversenyt rendez az egyesület
Rákóczi-téri pályáján. Á versenynek értékes dijai vannak és
azon bárki résztvehet.

K's*e,®<m!lft,< IRnvato
A KISOSz összes adóközésségi tagjainak figyelmét felhívjuk, hogy 1949 január 1-től
kezdve az adóközösségi átalányukat (adójukat) kizárólag az
adóközösségi irodában Széchenyi-tér 15. I. em.- hétköznaponként délelőtt 9-től fét 12-ig fizethetik he. A befizetés utolsó
napja január 10-c. déli fél 12
óra. Februártól kezdve a befizetést mindenkor ugyanolt 1-c
és 10-e kö?6tt,
hétköznaponként 9-től fél 12 óra közöli keli
teljesíteni.

NyíUíér

»

Feleségemtől Révész Máriától
ezúton kérek minden meggondolatlan és alaptalan rágalmazásomért bocsánatot.
Szántai Báláz". Veresács-utca 14. szám.
(* b

rovatban

Közöltekért

A PLASz január négy vasárnapján egyesületi értekezleteket 'tart a kerület különböző
városaiban. Ezeken az értekezleteken sportpolitikai kérdések,
szahálymagyaráznt, játékvezetőtestületi közlemények, egyesületek kérelmei, javaslatai és panaszai kerülnek letárgyalásra.
Az első előadásra holnap kerül
sor Kiskunfélegyházán, amelyen Kecskemét, Alpár, I-akit'elek, Félegyháza, Kistelek és
Csongrád egyesületei vesznek
részt.
llulalmns tömegű sportolót
mozgat meg a Szov jetunió sportfőhatósága az ország különböző
részéből induló és Moszkva felé
irányuló csillagt.urán. Leningrád, Archnngelszk, Sverdlovszk,
lirjanszk és több nagv városból
kétezren indultak el sin, kerékpáron, motorkerékpáron, rénszarvason és szánon.
A Postás női NB II. kosaras
csapata az őszről elmaradt
utolsó
raérki&ését
vasárnap
játssza le Békésen.
Pécsett 25 méteres fedett
uszoda uyilt meg, amely meg.
oldotta a régóta vajúdó pécsi
úszósport kérdését.
Délkerület
egyéni ökülvivó
bajnokságát január 15-én és 16án líódmezővásárhllyen rendezik meg.
A Postás SE jégkorong csapata ma játssza le idei első
bajnoki mérkőzését az NB Iért Budapesten, ellenfele a budapesti Postás lesz. A szegedi
együttes holnap is játszik bajnokit, ezúttal a MALLERDlesz
az ellenfele.
Szeged
város
polgármesterének

közértiekfi hirdetményei
Érdeklődők a Néphivatalnál,
Kárász-utca 2., közelebbi felvilágosítást kaphatnak.
Hirdetmény. Közhirré teszem,
liogy az Országos Földhivatal
rendelete értelmében a földreform és a telepítési eljárás során igénybevett mezőgazdasági
célokra szolgáló épületek bontására kiadott engedélyek hatályukat vesztették, s igy ezen
épületek bontását megkezdeni
tilos. A már megkezdett bontásokat azonnal De kell szün.
tetni, ^mennyiben a bontás
olyan stádiumban van, hogy az
eredeti állapot az épület értékével arányban álló költséggel
visszaállítható. Polgármester.
Hirdetmény. Szeged-alsóvárosi
(kecskéstelepi) gazdakörzet házhelyrendezési céljára kijelölt ingatlanok igénybevétele tárgyában a Csongrádmegyei Földhivatal által kiadott 18.360—
1948. II. sz. véghatározat január 23. napjáig megtekinthető
Bérház II. ém. 19. sz. alatt.

sem a szerkesztőség, sem a ki- F i z e s s e l ő a
adóhivatal felelősséget pem Délmagyarországra
vaj lat

Szombat, 1949 január 8.

Rádió
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali
6 30: Falurádió. 6.45: Reggeli
torna. 7.00: Műsorismertetés.
9.55: Áttelepítési kormánybiztosság
közleményei.
10.00:
Hírek 12.00 Harangszó, hírek 14.00: Hírek. 15.15: Rádiúis'kola: 15.55: Műsorismertetés. 17.00- Ilirek. 20.00: Hírek, sporthírek. 20.20: Hirek
és krónika oroszul. 22.00: Hírek Mit hallunk holnap? 0.10
tlirek és krónika franciául.
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0 20: Hirek és krónika angolul.
Szombat, január 8.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Kertészeti tanács,
adó. 8.15: Délelőtti muzsika. —
9.00: Hangverseny. 12.15: Magyár nóták. 13.00: Anglia Amerika uszályában. 13.15: Asztali
muzsika. 14.30: Mi van egy
mondat mögött? 14.45: Hanglemezek. 15.00: Barna Pál jazzegyüttese. 15.30: Az Ifjúság
Hangja. 16.00: A zöld pokol.
16.20: Gyermekrádió. — 17.10:
Szovjet napok — szovjet em-
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berek. 17.20: A Vöröskereszt
közleményei. 17.40: Magyar nóták. 18.15: Magyar Parnasszus.
19.00: Vidám zenés hétvége. —
21.00: Hangos heti hiradó. 22.25
A Nép Rádiószinháza: iPartizánokt.
BUDAPEST II. 17.00: ötórai
tea. 18.00: Kodály: Rádiószerenád. 18.30: Magyar nóták. —
19.00: Szines Szőttes. 20.00:
Sziv küldi szívnek szívesen. —
20.30: A Rádió Szabadegyebe,
me. 21.15: »A tanitó ur;<. 22.00:
Délamerikai muzsika. 22,45-kor:
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EGY szilbunda jutányos árért 2 szobás összkomfortos lakás
bútorral együtt átadó. Bercsényi
eladó. Vár-utca 4., II.
IIA LOSZOBA BÚTOROK. egye3 utca 10., I. 5.
outordarabok még mindig leg- BÚTOROZOTT szoba kiadó. —
olcsóbban Spitzer asztalosnál, Berzsenyi-utca 2., földszint.
Margit-utca 12.
UTCAI kombinált szoba, 2 sze.
BÓR KA BAJOK hosszn és rö-mély részére kiadó, esetleg
vid, férfi és nöi mérték után konyhahasználattal. Jelige: >-Szt,
elsőrendű bőrből, festések és ja- István-tér 11b., I. em.«
vítások szakszerűen készülnek LAKÁS botorral sürgősen á t .
U s o r d á s bőrruhakészitőmes- adó. Reménv-utca 8., 1. em. 3.
ternél. Szent Miklós-utca 7.
HÁROMSZOBÁS belvárosi kom2 személyes rekamié, 2 asztal. fortos lakás költségtérítéssel át4 szék, egy dauergép, kézi szá- adó. »II. emelet* jelige.
rit", rqiihéiyasztal. pult, npgy HAROMSZOBAS, összkonífortos
4 A D A S - V É T E ÍJ
•
láda olcsón "eladó. Kárpáti mii- lakást költségtérítéssel átadó.
RÉGI jóliirnevii jogfolytonos stoppoló, Deák Ferenc-utca 25. /.Körúton belül* jeligére.
kocsma kert helyiséggel eladó ORION csucsszuper rádió és SZEGEDEN
levó egyszobavagy kiadó. Jelige: >Garancia- használt ajtóik, ablakok eladók. konyha, speizos emeleti lakáCserzy Mihály-ulca 6.
képes*.
'
som" budapestivel elcserélném.
ALKALMI vétel: háromajtós EGY gyönyörű női bunda eladó. Csikós Imréné. Arviz-tit<a 12.
faragott szekrény és asztal, 4 Polgár-utca 16., II. em. jobb. KETTÖSZO B A S kom fórt os Inkái
kárpitozott fotel, ugyanilyen JÓHAXGU rövid zongora rend- kertes magánházban átadó Felrekamié, hatágú csillár, két kívül olcsón eladó. Vág-utca 11, sővároson. Jelige: »Nagykörgömblámpa függesztővel. Meg. Csongrádi-sugárut végén.
uton belül*.
tekinthető naponta 12—2 óra MIKADÓ és fürdőicád eladó. —
NÉGYSZOBÁS modern, osszZsótér-utca
3..
I.
em.
2.
között Dózsa György-utca 9., II.
KÉTRÉSZES kis konyliaberen- komfortos lakás a Belvárosban
emelet 5. ajtó.
BEKÖLTÖZHETŐ családi ház dezés, fényezett kerekes gver- átadó. Jelige: »Elsőemeleti«.
Szentesen főútvonalon nagy te- niekágv olcsón eladó. Bonkov, 4
o kiTtas
lekkel áron alul eladó. Érdek- Kálvária-utca 11.
lődni Boldogasszony-sugárut 15, HÁROMSZOBÁS modern ma. GYORSÍRÁST, gépírást Major
gáuhüz, nagy tclekkpl. Nagy. szakiskolájában tanuljon. Uj
ügyvédi iroda.
IIÓBIÁRTBASA-utCft 37. számú körúton belül eladó. »Májns 1« tanfolyamra beiratá" megkezdődött. Rocs Kai-utca 4
telek szabadkézből eladó. Érd.: jeligére.
Retek-utca 5.
ZOMÁNCOZOTT öntöttvas für- 4 ~ K r r . Ö ~ N F ¥ Í , T K " v
JÓKARBAX lévő női kerékpárt dőkád. rekamié plüss huzattal
36 éve» munkásasszony házas,
megvételre keresek. Patkósné, eladó. Timár-utca 8a.
céljából megismerkedne koSzéchenyi-tér. virágpiac.
KETTŐ kényelmes fotel eladó. ság
moly férfivel. «Barna* jelige.
ELADÓ: Wertheim-kassza. jnk- Sándor-utca 56.
kerkocsi, gyümölcsös ládák. 25 EBÉDLŐASZTAL. szekrén-voi- l.L'ÚZA Ke'ímclestü es vegyRákóczi-tér.
kg-os zsirosládák, tölgyfakádak kis szekrény eladók. Arany Já- lisztiló vállalat
KlelieDherc-lér. Knzinezy-u
400, 700 literesek, Berkel-mér. nos-utca. 5.. II. 7.
leg. sonkaszelőgép, 500 kg-03 2 komplett kombinált szobabú- MALACOKNAK, sertéseknek a
mázsa, L-eépitliető. jégszekrény, tor eladó. Bercsényi-utca 10., legjobb takarmány a savó, literje 10 fillér. Aradi-utcai tej50 literes kosárbakötött üveg- [. emelet 5.
ballonok, toalett-tükör, éjjeli- OLCSÖ telkek villamosmegálló- üzemben.
szekrények. Érdeklődni: vasár- nál eladóit. Érdeklődni Mérey- REDONA KÉSZÍTÉS, redőnyjanap 9—12-ig Timár-utca 8a.
vitá3 Redőnyipartól, Reformá6b., zöld kapu.
DRÓTSZÖRP foxterrier kö- utca
ttts-oalota, Melegforráskutnál.
JUGOSZLÁV,
magyar
tűzifa
lyökkutyák eladók. Kitűnő pat- korlátlanul kapható. 5 múzsán KEDDEN Pestre utazom, meg.
kányfogófaj. Kiss, Vadász-u. 5. felül házhoz szállítom. Biacsi bizásókat olesón és lelkiismere.
ELADÓ egy kifogástalan sziltesen elintézek. Bokor-utca 8.,
bunda és ezüstróka. Somogyi- fatelep, Tápé.
I. emelet 1.
2-f
l-es
nagy
hingerejii.
háutca 12.. földszint 2.
BÉLYEGEIT legjobban nálam
VENNÉK jőkarban lévő bocskai roinbullámu rádió eladó. Megte. értékesítheti. Falus bélvegkere*ruhát 13 éves fiamnak. Szent kiüthető délután 2-től bármi- kedés, a fogadalmi templomnál,
kor. Topolva-sor 79., fldsz. 3. Iskola-utca 29.
Mihály-utca 9., II. em. 8.
3—4 négyzetméteres sátorpony- KOVÁCSSZERSZÁM eladó. — ÖNGYUJ1Ő- és gramofonjaviva, négykerekű kézikocsi eladó. Vajda-utca 9/b.
tást vállal Tapus József. Polgár
ELADŐ egv rekamié és négy utca
Szivárvány-utca 50.
3. Ongynjtók és alkatrépárnázott
szék.
Megtekinthető
ELADÓ süllyesztés varrógép,
szek kaphatók.
vasárnap.
Osztrovszky-utca
17.,
Philips rádió. Felhő-utca 18.,
ÉTKEZDE Belváros
exponált
udvari épület, vasárnap egész II. em. 3.
helvén két kirakattal, betegség
OLCSÖRÉRÜ egvkemencés pék- miatt
nap.
berendezéssel sürgősen át
ség felszereléssel eladó. Jelige: adó. »Régi«
jeligére.
ELADÓ Kishaktó legszebb he. »Esetleg joggal«.
lyén 520 • - ö l e s szép gyümöl- GÉPPEL fát fürészelek, benzi- KÁRPITOSMUNKÁK, uj és jacsös. Szent István-ter 7., ben. nes hordó és többféle apróság vítás legolcsóbban készül Szuhay kárpitosnál, Kálvária-utcs
tesüzlet.
eladó. Polgár-utca 1. Nagy.
KöHAZ eladó 7 ezerért. Újsze- IROASZTÁ LÓKAT és modern 2.. Dáni-utca sarok.
ged. Rokkant.telep. Azonnal be- bútorokat keresek megvételre. ÖRAJABÖL.modern karórát k*költözhető. Erd.: Molnár-u. 22. Singemé, Török-utca 6., kapu- szitek, használt órákat veszek.
Selmeezky órás, Marx-tér 1.
KÉTSZOBÁS magánház lakását, val szemben.
adással, köves útnál, sürgősen ANGOL szövetből fekete zakó KI.UTHC múlogak. rogtömés,
eladó. Somogvitelep III. u. 7.3 csikosnadrággal középalakra. — foghúzás lelelftsséggel, olcsó
BILGERICSÍZMA, 45-ös lábra Megtekiutketö vasárnap d. e.árban Rácz Géza fogász, Mikszáth Kálmán-utca 12.
jókarban lévő, eladó. Huszár Zcrge-utca 19., földszint 1.
DOLGOZŐ nővel megismerkedBáró Jósika-utca 31.
TÖRZSKÖNYVEZETT
arany- nek.
Egy gyermek nem akaHARMÓNIITMOT, írógépet vá dijjál kitüntetett pulitól szársúrolnék. Weszeli Margit Szen mázó fajtiszta hathetes puli- dály. Csak teljes címre válaszolok. Leveleket a kiadóhivates, Dózsa György-utca 60.
kölykölc eladók. Kossuth-utea talai
»15 éves munkás* jeligére
UJ irliabunda 16 éves leány 18." szám.
kérek.
részére eladó. Felsőtiszapart 12. 4
I, A KAS
ISTALLOTRÁGYA
kiszállításDELMAGYARORSZÁG
sal eladó. Felsőtiszapart 12.
KÜLÖN BEJÁRATÚ bútorozott
politikai napilap.
2 személyes sezlou eladó. — szoba ágynemű nélkül azonnal
Felelős szerkesztő:
Gvöngytvuk-ntca 20.
kiadó. Margit-utca 28.
DR. A N T A L F F Y
GYÖRGY
É'lKEZÉSl turó 2.70, fölözött ZONGORA nagyon olcsón elFelelős kiadó:
tej, iró 40 fillér. Aradi-utcai adó. Juhász Gyúla-utoa 31., II.
DR. ZÖLD SÁNDOR
emelet. 5.
tejüzemben.
küLO NB EJ AR ATU bútorozott S z e r k e s z t ő s i g " " - l é k a i - u t ^ a 4.
TF.ltMF.LÖK figyelem! Fagy- szoba diák vagy diákleány ré- Felelős szerkesztői telefon: 493.
mentes takarmányburgonya 35 szére átadó. Polgár-utca 18.
Szerkesztőségi, telefon: 103.
fillér, fagyos 20 fillér. Bajcsy. BELVÁROSI háromszobás össz- Nyomdai szerkesztőségi belefon
Zsiiin3zky-utca 11., burgonya komfortos lakásomat
költségeste 8-tól: 673.
megtéritéssel átadnám. Jelige: Kiadóhivatal. Kárász utca fi.
raktár.
INT ÉZETI, nagy és kisebb ház- •Város közepében*.
Telefon: 325.
tartási takaréktiizhelyek, főző- ÜZLKTIIELVISÉG berendezésAz X-el jelzett köztcmAnvek
üstök, konyhai berendezések sel átadó. Cim a kiadóban.
díjazottak.
\
Kovács l.ajos tüzhelyraktárában 4 szobá* gyönyörű lakásomat
elcserélném. A tlir lapkiadó K f t . nyomása.
Boldogasszofty-sugárut 55. Ipar 2 szoba-hallossal
Kazinczi-utca 6., I. em. 5.
Felelős vezető: Koncz László,
üzem; Szt. Ferenc-utoa 13.

4 FOGLALKOZAS
MEGBÍZHATÓ intelligens lány
kevés fizetéssel elhelyezkedne,
magányos nő háztartását ve.
ze-t né. ' »Megbízható II.* jelige.
PRECÍZ varrónő
házakhoz
ajánlkozik olcsón. Cim: Kárászutca 5., házfelügvelőnél.
FASZÉNKIHORDÓ kerékpárral
vagy kézikocsival
rendelkező,
métermázsánk%it fizetendő díjazás ellenében kerestetik. ' —
Partizán (Vitéz)-utca 28.

