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A DOLGOZÓ NEP LEGJOBB FIAIT Lenin tanifása alapfán a magyar
megsemmisíti a hűbéri
TOBOROZZÁK FEBRUÁR ELSEJÉN munkásosztály
és tőkés reakció utolsó maradványait

<N. \.) A dolgozó nép rendőrségét, a demokratikus rendőrséget ,— amint Kádár elvtárs a belügyminisztérium költségvetési vitáján a parlamentbén bejelentette, — munkásokkal és parasztokkal
erősitik
meg. A február elsején
megkezdődő országos
toborzások
során a dolgozó nép legjobb
Halt válogatják ki és
küldik
lis;ti tanfolyamra, hogy a rendőrség tisztik-arának
Szociális
összetétele javuljon és a munkásság, a parasztság itt is fokozott mértékben
vezető
helyekre
kerüljön.

Ez a nagyjelentőségű belügyminiszteri intézkedés véletlenül egybeesik a demokratikus magyar rendőrség
négyéves fennállásának ünnepével.
1915 januárjában alakult - meg
ugyanis n felszabadult nép személyi és vagyoni biztonságának megvédésére, az
állam
megvédésére a magyar rendőrség. Négyévi keniény munka, a
-kezdeti áltapofcS nehéz harcai
után országunk egyik^legrontosabb intézménye, minden tekintetlK n kiáltotta a próbát s ma
már felszerelés,
képzettség
szempontjából Európa bármelyik államának
rendőrségével
felveszi a versenyh
Nem véletlen, hogv* a fasiszták, a feketézők, a betörők, a
dologkerülők elleni harcot a
négy évi működés a l a t t , legkövetkezetesebben a kommunisták vitték, nem véletlen, hogy
a népi demokráciánk megdöntésére irámuló összeesküvéseket, — indultak azok Nagv Ferenctől vagy Mindszcntytől, _
G kommunisták
ve-elesével, a
mnnkásos-Wy
vezetésével zúzta
szét rendőrségünk.
Nem véletlen ez, hanem történelmi szükség.szerűség, bizonyítékai
annak, hogy a felszabadulás óla
Magyarországon az államvezetés a dolgozók kezében,
az
ipari munkásság és a szegínvpnrasztság kezében van és bizonyítékai annak is, hogy ezek
a-Osztályok nem kívánják víszfza a nmitat, a
nagybirtokosok,
« főzsdespekutánsek,
a csendőrök világát.
A rendőrség szociális összetételének további javítása és megerősítése elsőrendű nemzeti érdek. A négyéves évfordulót nem
lehetett volna szebben megünnepelni, mint Kádár elvtárs bejelentésével, a tiszti tanfolyamok megszervezésével. A doltrozó nép demokratikus
fiai
elölt mindenféle
hivatal megnyílt,
a szocializmus
felé
haladó ország hiyja a gazdáját, í^z ipari munkásságot és
szövetségesét, a
szcgénv-Darasztságot.
Demokratikus rendőrségünk
továbbfejlesztése szegedi " viszonylatban is óriási jelentőségű. Kádár elvtárs szavai
a
szegedi néphez is szóinak. Aurái isinkább, mert az országos
toborzásokkal egyidejűleg
a
rendőrség vidéki kapitányságait is. átszervezik.

Ezek a nagyméretű, országos átszervezések
megváltoztatják, továbbfejlesztik demokratikus rendőrségünket.
A
februári toborzások során
a
magyar
belügyminisztérium
munkás és paraszt származású
fiatal férfiakat vesz föl a rendőrség soraiba s amint emlitettük, ezek közül a legtehetségesebbek azonnal tiszti tanfolyamokra kerülnek, hogy rövid
idő múlva, mint rendőrlisztek
dolgozzanak, fáradozzanak országunkért, és a szocializmus,ért.

Ez az erősítés még jobban
megszilárdítja majd a dolgozók uralmát hazánkban, még
a mainál is -fohb lesz a közbiztonság, bár amint azt a statisztikai adatok
bizonvitják,
ebben a tekintetben ls felülmúltuk már a régi világot. 1932ben 313 000 bünügy volt
Magyarországon, a mult esztendőben pedig csak 150.000. Ezek
a számok mulatják, hogy a világ és országpuszlitó háború
ulán.négy esztendővel marsokkal jobb a közbiztonság nálunk,
m : nl történelmünk során bármikor.
Kádár elvtárs a parlamentben rámutatott azonban a rendőrség eddigi hibáira is. Legsúlyosabb hiba volt méjg a közelmúltban az is, hogv határainkat nem őriztük kellőképpen és
igy az sélált ki és be ebbe az
országba, aki éppen akart. A
•disszidáló* bankárok és vezérigazgatók nyugodtan
kicsempészhették a magyar állam, a
magyar nep vagyona t külföldre, — az imperialista kémek és
bérencek pedig beszökhettek
hozzánk. Ez az állapot azonban néhány héttel ezelőtt megszűnt. Ezentúl csak az hagyhatja cl az országot és csak az
jöhet be, akinek erre a rqagvar
állam a szokásos módon engedélyt ad.
Ehhez a kérdéshez tartozik
még az. ugyancsak nemrégiben
létrehozott uj rendőrségi középszerv, az Államvédelmi Hatóság megszervezése ls. Az .államvédelmi Hatóság az államvédelmi oszíály, a külföldieket
ellenőrző hivatal, az utlcvéloszlály és a határrendészet öszszevonásálról keletkezett
és
mint ilyen a Magvar AHam politikai és területi szuvérénifisát biztosító törvények védelmére hivaíolt.
A demokrallkus
rendőrség
megalaku'ásának négy esztendős
évfordulóján tehát elégedetten
tekinthetünk vissza a szervezet
múltjára és bizakodva nézhetünk a jövőbe. Rendőrségünk
mondhatnánk forradalmi
átalakuláson megy keresztül, a
munkásosztály, az MDP sikeres politikai harcának megfelelően. Uj szervek alakulnak,
az ipari munkásság éa a dolgozó parasztság rcndőr-fial javítják a minőséget és biztosítják a szodffüübuis építésének
zavartalanságát

Szirmai

István elviára beszélt Leninről a szegedi
hatalmas
emlékünnepségén

i

Pénteken délután Szeged
dolgozói
Leninről
emlékeztek.
— Éljen a Vörös Hadseregi
Sürü csoportokban gyülekeztek az ünneplik a Nemzeti Színház — szakitotta meg a beszédet n
környékén, fával őt óra előtt zsúfolásig megtelt a színház néző- közönség lelkes éljenzése,
tere, a páholyok, a széksorok közei is tömve voltak emberekkel,
LENIN" A MAGYAR MUNde hatat ittas tömeg állt a színház előtt és a folyosókon is, ahoKASOSZTÁLY NAGY TAva hangszórókon közvetítették a Magyar-Szovjet Művelődést TárNíTóJA IS
saság által rendezett
emlékünnepélyt.
— Ennek köszönhetjük ml,
Rt ünneplen feldíszített szín- foglalt helyet a Szovjetunió ha- magyarok is'
szabadságunkat,
házban pontosan 5 órakor fel- talmas címere alatt. Kertésa La- nemzeti függetlenségünket.
Le.
hangzott a magyar és szovjet jos karnagy vezénylésével monu- nln
nagy tanításai
alapján
Himnusz, utána Bay Gyula, a mentális erővel hangzott fel aj- építhetjük mi, magyarok is a
Nemzeti Színház művésze lépett kukról a Lenin
gyászinduló, magyar munkásosztály pártját, a
a függöny elé és Sztálinnak Le- amelyet a közönség állva, mély forradalom élcsapatát, az ő taníninről mondott szavalt hallgat- megilletődéssel hallgatott végig. tásai nyomán teremtettük meg
ta tőle nagy áhítattal a közön- R rendőrzenekar játszotta még mi, magyarok is
munkásosztá-"
ség. Ezután felgördült a függöny el Chopin gyászindulóját, majd lyuuk egységét és egységes pártes a színpadon a Bartók Béla az ünnepi beszédre került
a ját, a Magyar Dolgozók Pártját.
Szövetség 300 tagu énekkara sor.
— Éljen az MDP! Éljen az
MDP!
— hangzott fel ismét a
LENIN HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA A KOMMUNISTA
közönség szűnni nem akaró lelSZÁMADÁS NAPJA
kes éljenzése.
— Különös
gyászünnepségek tói. Feltárta az emberek előtt a
— Lenin elvtárs szellemébe*
ezek a január 21-1 Lenin-emlé- jövőt, a szocializmus Igazságos- vigyázunk pártunk
egységére,
kezések — kezdte beszédét Szir- ságát, az osztálynélküli társada- ideológiai színvonalának
emeli
mai István elvtárs, országgyű- lom megvalósításának program- sére, ebben a szellemben dolgolési képviselő, az MDP szerve- ját. Lenin szelleme él ma ls a zunk pártunkért, mert
tudjak,
zési osztályának titkára. — Hu- Szovjetunióban, az 3 harc! szel- hogy a párt ereje ebben az orszonöt éve, hogy meghalt Vladi- leme füti át a világ legnagyobb szágban is a nép ereje, a párt
mír Iljics Uijanov és a'óta min- had seregét, a dicsőséges Vörös ereje, a szocializmus
győzetnéden évfordulón a nagy vezér, a Hadsereget.
nek záloga.
lánglelkü forradalmár, bölcs taLENIN LEGJOBB MAGYAR TANÍTVÁNYA RÁKOSI
nítómester drága emléke
felé
MÁTYÁS
fordul a világ minden dolgozója. Ez az emlékezés erőt, hitet
Szirmai elvtárs a továbbiak— Legyünk hűek Lenin emad a harcosoknak, lendületet az ban a magyar népi demokrácia lékéhez, "kövessük őt legnagyobb
építőknek, mert a Leninre való szelleméről és feladatairól be- magyar tanítványa, Rákost Máemlékezés felidézi tanításait, a szélt. Rámutatott arra, hogy ac tyás vezetésével. Kövessük őt és
győzelem biztonságát, az impe- első pillanattól kezdve népi de- a magyar leninisták póriját: %
rializmus elkerülhetetlen pusztu- mokráciánknak a munkás-paraszt Magyar Dolgozók Pártját Talását, a szocializmus győzelmé- szövetség alapján feladata volt nuljak, olvassuk Lenint,
mert
nek gyönyörű ígéretét. Nekünk, azoknak az erőknek eltávolítása, tanításai messze világítanak is
kommunistáknak a
számadás amelyek a hűbéri és tőkés világ- bevilágítják a magyar dolgozók
napja is ez. Igaz kegyelettel, ból maradtak ránk. fl magyar
győzelmének alját a szocializmélységes szeretettel
hajtjuk reakcióról volt sző, a Nagy Femus jelé.
meg fejünket Lenin emléke előtt. renc, Pfciffcr, vagy MindszenÜ N N E P I MŰSOR
De megnézzük azt Is, hogy kö- ty köré tömörülő reakciós erók
Lelkes éljenzéssel íz tapsveti ük-e nagy halott mesterünk megsemmisítéséről.
sal köszönte meg a hallgatótanításait.
— Tudjuk, hogy vannak még ság a bestédet, majd Benkő
Hangoztatta" Szirmai elvtárs, Magyarországon hűbéri és tökéi Miklós, a Szegedi Nemzeti Színhogy Lenin legjobb tanítványai maradványok, igy például a kle- ház /Kiváló "Munkás* művésze
Vlagyimir Majakovszkij Lenin
vezetik mindenütt a munkásosz- rikális reakció mögé tömörült Oktöbora
cimü vorsrészletét szatály harcalt, a szocializmus épí- népellenes erők, amelyeket
el valta forradalmi lendülettel. A
tését és ők őrködnek a világ kell távolitanunk a szocializmus szavak után ismét dal emlékeproletariátusának hatalmas és további fejlődése útjából. Ez ii zett Leninről, a Bartók Bélalegyőzhetetlen erejét irányítva, a meg jog tőrtinni! A Magyar Szövetség, MEMOSZ, MÁV szaknépek és nemzetek békéja felett, Dolgozók Pártja ennél nehezebb szer,'czeti és rendőrségi énekmár. kar előadásában, Kertén La— Lenin elvtárs nemcsak ta- feladatot is megoldott
lehetséges, jos vezénylésével és Kertén L«.
nító volt, de vezette és győze- Mindez pedig azért
••osné zongorakiséretérel. Konolemre vezette a forradalmat, a mert a 'Magyar Dolgozók Pártja novnek Lenin életéből irfc törélén
Lenin
és
Sztálin
legjobb
világ egyhatodún a proletariáius
ténetét, »A Szmolnijbam címdiktatúráját Valósította meg Szid. tanítványa: Rákosi Mdiydt elv- mel Deák Sándor, a Szegedi
lin elvtárssal együtt — folytatta társ áll.
Nemzeti Színház művésze mondotta el. A rendőrzenekar Varga
és szavainál ez ünneplő tömeg
LEGYÜNK H0EK LENIN- Lehel karnagy vezénylésével a
felállva, hosszan éltetta Sztálin
HEZ!
Lenin-gyá szindulót,
Artenovelvtársat, fl taps és éijenzés elVcglgzugott
a színházon a dü- sT.kij a /Behavazott. Duna* cimü
csöndesedésévei .igy
folytatta
börgő >Éljen Rákos!!? kiáltás, müvét és Csajkovszkij Szláv inSzirmai elvtársi
dulóját játszotta, majd felhang,
mindenki felállt é« ugy éltette zott Sztálin esküje Bay Gyula,
LENIN, AZ UTMUTATÓ
hosszú percekig a magyar dol- a Nemzeti Színház művészének
— fl Szovjetunió Kommunista gozók nagy vezetőjét
előadásában és végül a rendőr(bolsevik) Pártjával felépítette a
Szirmai elvtárs nagyszabású zenekar kíséretével a® ünnepség
szocializmust, amelynek áldásait emlékbeszédét a kővetkező sza- minden résztvevője együtt énekelte el a® Internaeionálét.
élvezi a vtlág minden dolgozó- vakkal zárta be:
ja és élvezzük ml, magyarok ls.
A MAGYAR KORMÁNY KOSZORÚJA
Kidolgozta, megmutatta a jelA LENIN-MAUZÓLEUMO N
emelkedés útját,
megteremtette
az elnyomott osztályok felszabaA vörös hadsereg által felsza- tője, a dolgozó emberiség Lángdulásának eszközeit és bebizo- badított népi demokratikus or- eszű vezetője emlékének.
A magyar köztársasági elnök
nyította, hogy a proletariátus le- szágok küldöttségei a Szovjettörheti láncait, at emberek meg- unió dolgozóival es a vilá^ min- nevében Molnár Erik moszkvai
den országának küldöttségeivel magyar nagykövet és Németh
szabadulhatnak
nyomoruságukiól, együtt
vonultak fel a Lenia- Dezr'ő katonái attasé, a mugya •
szenvedésüktől, a kulturálatlan- mauzoleum előtt, hogy hódol- kormány nevében Párizs László
ság sötétségéin, a munkanélkü- janak Lenin, a szovjet állam és Salu.sinszky István bel -zliségtől, nz élet bizonytalanságé- > a bolsevik párt megterem- tek koszorúkat.
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asglaiíarl:

Mindszenty támogatta és kiszolgálta
a nyuas f
„ N e m z e t i c s a p á s n a k " minősifeRe a foSdreformo!
A hvtmnrosan megkezdődő
nyilvános főtárgyalás lényt dérit
a hazaáruló
Egye® reakciós körök MagyarOrszágon, főleg azonban a nyneati imperialisták többször próhálták Mindszentyt a magyar
ellenállási mozgalom egvik t ő .
wként feltüntetni.
Ugyanakkor tudvalevő, hogv Mindszenty
(Péiim) József múltbeli politikai szerepléseivel,
fasiztaizü
botrányaival egyike volt ezoktealt a íheccká plánoknak*, akiknek szereplését a hivők értbetetlenfll és idegenkedve szemlélték.
A »Sárga Könyv* most lerántja a leplet a prímáé íellenAlláaáról*. Tudvalevő,
hogy
Mindszentyt ft nyilasok internálták. Az internálás
okáról
Mindszenty a következőket vall-

»Í'JU október 214
letartóztatásom nem
politikai
okokból történt, hanem mert
Schil>frnn Ferenc
veszprémmegyei főispán püspöki palotámban 1800 pár inget is
alsónadrágot,
százezer
pengő értékű összevásárolt
uj
fehérneműt
talált
felhalmozva. s mer! vrle a lakásrekvirálás miatt
összetűztem.«

bisnlajstromának

hato ihua s z e r n megbizhatónak
farlom

Vajmi Gábor nyita® belügyminiszterhez írott levelében azzal hivalkodik, hogy »az apostoli szentszék elsőként ismerte
©1 a mai rendet*. 1945 fehruár

Rsndefetek a hívata o s
Í C-PBNN

A Gazdasági Főtanács főtitkára rendeletében a vúmőrlésre
Jogosultak részéré végzett vámdarálás legmagasabb diját, a
csöveskukorica kivételével, a termény sulga után számított 8 százalékban, a csöveskukoríca vámtarálási diját lt százalékban állapította meg. Porlás elmén legfeljebb további egy százalék sz'ámiilmtó. Az idegen kereskedelmi darálás dija mázsánként 6.50
forint.
A Gazdasági Főtanács főtitkárának másik rendelete a termelési szerződés teljesítése céljából 1919-ben termelendő vetőmagvak és vlrógmag'vak, vala- i
mirit kehderkóró,
magkenderkóró, lenkóró és paradicsom termelői érát állapítja meg, továbbá a szerződéses mezőgazdasági
termeltetésnél a
közreműködő
'ö'dmOves-.és földbérlöszövetkezrttík jutalékül szabéluozza.

rész

11-én a kormányhoz intézett tevékeny seejtséget nyújtott po1 Kiadványában felajánlja, hogy litikai térfoglalásukban.
propagnndasznlgálntot végez a
nyugati határszélre szorult,
*1938 április 10-én Buda*
végnapjait élő, általa »kehívresztény államnak* minősített pesten papi értekezletet
tunk össze a
ngilaskeresztenyila® rémuralomnak.
Hogyne támogatta volna a sekkel rokonszenvező
Tóth
nyilasokat, amikor Révai Tibor Viktor Zoltán,
dévavángai
jezsuita szerzetes Mindszenty- esperes-plébános
és én. Az
hez irott levelében 1938 ápri- értekezlet leszögezte magát a
lis lfi-án így számol be Száirány
lasinak a Manrézáhan tanusi. nemzeti szocialista
követése
mellett.
leszögeztott maga tartásáról:
tük,
hogy a
zsidókérdés
megoldását
a
nyilasokéhoz
tKedves Méltóságot Uram:
hasonlóan faji
törvények
Szólasi volt (U
l.-gy^on'lelalapján szükségesnek
tartjuk.
kigyakorlat.) Igen jól viselte
Kiemeltük,
hogy az áttolunk
mayát, s hogy országos vezetámogatott keresztény
párt
tékre van-e
rátermettsége,
'Woíff-párl)
hozia eddig az
nem tndom. Katolikus szemegyetlen törvényt, a numerus
pontból öt
megbízhatónak
clauSust. Ezzel a memorantartom.*
dumunkkal,
amelyet az oregyházközségéMindszenty azonban — mint szág minden
nyilasok
ez vallomásából kiderül — nem- be eljuttattunk, a
elő.*
csak rokonszenvezett a magyar térfoglalását segítettük
nemzeti szocializmussal, hanem

Akiknek ICO ho!d föld
a megélhetésre

eiére
bflnlajst romának minden részletére. Ma már minden tárgyilagos szemlélő előtt világos. hogy nem az rgyház vagy
a papok üldözéséről, a vallásszabadság megsértéséről van
szó, mint ahogy azt egyesek
hamisan és célzatosan próbálták beállítani, hanem a magyar nép egy elszánt ellenségének felelő-ségrcvonásárúl.

Hnüá r a i t é ü e k
e g y kere'fenény?
A NOT halálraítélté Varga
István mezőőrt, akit a szekszárdi népbiróság életfogytiglani fegyházzal sujtolt, amiatt,
hogy mint keretlegény embertelenül kfmozta a munkaszolgálatosokat és hetet agyonlőtt.

1 Valiin

kevés

törvénmneV

fe^inü a nác! krüi^av

Mán korábban nyilvánosság, a püspököknek száz hold is
ra kerültek iratok, feljegyzések kevés a megélhetéshez. Ezértharcol tak a földreform ellen.
és levelek arról, hogy
A »Sárga Könvvben* felsorolt
Mindszenty a földreform elokmányok cáfolhatatlanul igatörlésére és első lépésként n zolják a Mindszenty ellen felnagybirtoknak 500—1000 ka- hozott vádakat,
tasztrális holdig, az erdőbira
hamarosan
megkezdődő
tokoknak pedig kétezer holdig
nyilvános főtárgyalás pedig
fényt fog deríteni Mindszenty
való visszaállítására törekedett.

Internálásakor egv
hónap
alatt négy beadványban kérte
a. nyilas kormány ' különböző
tagjaitól
szal>aaönbocsátását,
1915 januái: 12-én Szöllősi Jenő
nyilas miniszterelnökhelyettcshez írott levelében hangsúlyozta. hogy az ellene emelt vád:
áru halmozás,
vagyonmentés
é® Schiherniival való régi szeMindszenty sajátkezű feljegymélyi ellentétek.
A nyilas főispánról egyébként zéseiben n. földreformot nemzeti csapásnak minősítette, a
a többi között ezeket if ja:
magyar parasztot lustának, tudatlannak
bélyegezte,
hogy
»Vallási
magatartásával ilyen érvekkel tagadhassa meg
nem illik bele" abba a kor- a' földhöz való jogát. Ugyanmányzatba .amelynek
étén ilyen szellemet áraszt a püspökkari konferencia 1945 május
áll az az államfő
'Szátasi),
aki lelkigyakorlatokon
vesz 24-i ülésének jegyzőkönyve:
részt és buzgó katolikus élelet él.
»Az ország egész
jövő fél

*zólasit
pontból

minden
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Az Osservatore Romano vezércikkében felenti ki, hogy a
Vatikán és Bittér közölt megkötött b933. évi
konkordátum
törvényes volt s ma is érvényes. A lap meg állapit fa, hogy
Hitler kormányzata
^törvényes
volt.*

n

A Szovjetunió
kommunista
(bolsevik) pártja Központi bizottságának védnöksége
alatt
Len n halálának 25. évfordulóján ünnepélyes gyászülést rendertek a Nagy-szinházban. ki
•érintő mélgrehatő
intézkedé- ünnepi beszédet' Hostelo, a
seket tellek. Mindenek élőit Pravda főszerkesztője mondotátvették a nyilas jelszót, hogy ta.
a tFöid azé, aki megmunkálLenin nagysága — mondotta
ja* és a legrosszabb időben: többek között Sztálin szavait
egy fenyegető éliinség köze- idézve — mindenek előtt abban
pén beledobták a
közvéle- áll, hoqy télrehozta a szovjetek
ménybe a földosztás
gondo- köztársaságát, a
gyakorlatban
laiát, amivCl alaposan meg- megmutatta az egész világ elzavarták
á
mezőgazdasági nyomót "tömegéinek, hogg
a
munka menetét. Azután
a megváltás ideje még nincs
elnép meglcérdezése nélkül, te- veszve, hogy a
földbirtokosok
hát az állandóan
hangozta- és tőkések uralma nem
tart
tott -demokratikus
elv felrú- örökké, hogy a munka birodalgásával megalkottak
egy mát maguknak a
dolgozóknak
földosztó rendeletet és ami- erőfeszítésével
kell
létrehozni,
Icor az erszáy
lakosságának
hogy a munka diadalát a fölaz a rétege, amely szereti a dön és nem az égben kell megföldet ás eddig is abból élt. teremteni. Ezzel a felszabadunem reagált rá,
erőszakkal lás reményét gyújtotta lángra
keresztülhajtották
azt
és az egész világ parasztjainak és
odaadták a földet
olyanok- munkásainak szivében, ez manak, akiknek a
megmunkágyarázza meg, hogy Lenin nelásához sem tudásuk,
sem ve a legszeretettebb a
népek
anyagi erejük nincsen. Ez a elölt.
rendelet törvénytelensége
és
AZ EGÉSZ VILÁG LENIN
igazságtalanságai mellett
a
FELT? FORDULT
legsúlyosabban
érinti a kaT.enÍD l vitáidnak 25. évfortolikus egyházat,
amelynek
dulója alkalmából a® egész viösszes intézményei
marói- lág dolgozói kegyelettel hódolholnapra elvesztették
angarl lak Lenin einlíkénok. Bécsben
bázisukat. Az a 100 hold föld. nagyszabású munkásgy üléseken
amelyet a püspököknek meg- méltatták emlékét. Helsinkilien
hagy, a megélhetésre is ke- a finn-szovjet társaság tartott
gyászülést. Bulgária összes vávés.*
rosát mn gyászünnepélyt, tartottak. Bukarestben a román munA magyar parioítsdgtól teliét káspárt központi bizottsága tarsajnálták az öt hold földöt, de tott einléksvülőst. Egész Cseh.
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* Len irt felháborodva lépett fel
a megcsontosodott nézetek elten,
azok ellen, akik nem akartak a
bizottságokba
munkásokat
bevenni. iiNem tudtam nyugodtan
ülni, amikor azt
mondották,
hogy bizottsági tagoknak alkalmas munkások nincsenek*
—
ntondottu felháborodva. — Lenin
ragaszkodott ahhoz, hogy a bizottságokban
több
legyen
a
munkás. »Munkásokal bevenni a
bizottságokba*
— mondotta a
kongresszuson — ez nemcsak pedagógia;, hanem pol ti' ar )e>ad. t
is. A munkásoknak oszUÍLvősztőnük van és némi politikai gyakorlat után meglehetős
gyorsat
válnak meghízható
szociáldemokratákká (akkor- még kommunista pártok nem voltak). Én nagyon szívesen venném, ha a bizottságainkban
minden két intellektus! re nyolc munkás esnék*
'(Lenin
élete).
Ugyanakkor, amikor
túlzott
szigorral zárnak kl egyes helyiken munkásokat és dolgozó parasztokat, az egyik faluban azzal akartak megvédeni egy mnlomtulaidonost, aki egyúttal három traktor tulajdonosa, hogy
az illető »jó ember*. A jó emberről még kiderült, hogy az
őszi szántási munkákat szabotálta és ezért internálási eljárás is
volt ellene. A mentőakció igy
nem sikerült.
Több taggyűlésen bebízonyo- '
sodott. hogy nem
mindenütt
van meg a o ' l ő kommnnlsta
éberség. Beengednek a taggyűlésre idegeneket, akik nem h
helvi szervezet tneréii és be*ngedik azokat i®- akiket az előző
taggyűlések már kizárta' . A
pérí <zervezet vcz»töséeéhck feladata «ondo4kndni arról, hegy
akizártak a tankönyveket azonnal leadják é® a taggyűléseken
illetéktelenek ne
vehessenek
részt.
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Szlovákia területén kegyeletes
ünnepségek keretében emlékez,
tek meg az évfordulóról. Megemlékezett Lenin halálának évfordulójáról az egész felsza!indított Görögország. A berlini

demokratikus lapok hosszú cikkekben méltatták Lenin életét
és jelentőségét. Az olasz kommunista párt vezetősége mély
kegyelettel emlékezett meg Lenin halálának évfordulójáról.

Mjes zamr a Muociiatansfni
Lemond a Szun-Fo-kormány rs

A lemondott Csangkaisek szülővárosába, Fenghauba utazott.
Hivatalos helyről származó értesülés szerint
Szun-fo miniszterelnök te lemond é® utódja Csi-esung tábornok lesz.
A megvert Kuomintang-hadcrő

parancsnokai kétségbeesett erőfeszítésekkel igyekeznek lassítani a felszabadító néphadsereg fliadalmas előn'yqpaulását
Ilankau ellen. Nem riadnak viszsza attól sem, hogy vízzel áraszszák el a Hankau körüli síkságot.

Hol lesz m i s m W é r t e l m e ? ?
A szülői
munkaközösségek
szombaton, január 22-én a következő iskolákban tartanak értekezletet:
Délután 4 érakor: Állami Szt.
Erzsébet leánygimnázium, Állami Tanítóképző Intézet, Alsóváros (Tóth József), Kecskésés Klebelsbergtelep, Mérey-utca (Nagy Anna).
Délntán y-5 órakor: Állami
Tanítónőképző Intézet, Tanárképző gvak. (dr. Sörös Jenőné).
Délután 5 órakor: Állami Baross Gábor gyakorló gimnázium,
Állami Klauzál Gábor gimnázium, Állami Dugonics Andrisgimnázium, Állami Szent MarFÉU
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git leánygimnázium, Állami Tanitóképző Intézet gyakorló ált,
iskola, Csongrádi-sucárut (Szepesi Tihamérné), Dózsa Gv.utca (K. Nagy János), Juhász
Gyula-utca (Magyar
János),
Margit-utca (Csorna Gyula), Rókus (Kulturház. Jets . Antal),
Ped. Fűisk. gyük. (dr. Szántó
Lőrinc), Szt. ímre (Bus András), Szt. Margit (Kedves Andrásné).
Délntán 1/36 órakor: Madách,
utca (Horváth Ferenc).
Délután 6 órakor: Dugonics,
utca (Mészáros Julianna), Móraváros (Knza Lőrinc), Osomogyitelep (Ferenczi István).

T e t e r m é t e e t aljjlpgrl írtiisslüsl HuinsH
Yállalat-Mt. FSIotőU tej 4Í íl!!»r, si-já a fitté'
literenként. Minden mennyiségben
anható
ES^i-Hsl k ö r ú t tO. Telefon- 14-55.
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K o s s á e l v á i s a* iparügyi íárca Siöltségvefésének
t á r g y a l á s é n b© e l e n l o t l o , h o g y

Szegeden is K & R A O L Y ipari létesítményeket
teremfenek
Eifonadfáic az Iparügyi tárca !döiSsipa!ési!
Az országgyűlés pénteken az
Iparügyi tárca
költségvetését
tárgyalta. Piros
Fis: ló elvtárs. a költségvetés előadója kiemel íc, hogy az ipari termelés
terén az elmúlt évben hatalmas eredményeket értünk el
össí ehasonlitva
Magyarország
helyzetét a kapitalista országokéval, megállapította.
hogy nálunk az
életszínvonal állandóan emelkedik,
a
kapitalista ors;át;okban
viszont napról-napra
csökken
is e mellett növekszik
a
munkanélküliség.
Ipari eredményeink döntő módon hozzájárulnak
a
szocializmus
alapjainak
lerakásához.

iparban teljesítettük,
egyes
iparágakban pedig tul is haladluk. A magyar ipar a mult
évben 1100 traktort adott a
mezőgazdasági
gépállomásoknak.
A széntermelés is állandóan fokozódik.
Iparunkban egyre nagyobb
mértékben használunk külföldi nyersanyagok helyett hazai
nyersanyagokat. Az
iparügyi
kormányzat arra is törekszik,
hogy a fogyasztókőzönség igényét minőségileg ls kielégítse.
Az iparügyi kormányzat
a
jövőben is támogatja a kisipart és a há-Mpart.
Az ipari beruházások összege
meghaladja a másfél milliárd
forintol. A hároméves
terv
Ezerszáz
frokfort
készt- utolsó évének végére az Ipar
tettek Í948*ban
termelésének
27 százalékkal
a gépállomások
számára kell nagyobbnak lennie, mint a
Az ölhónapos tervet az egész második tervév 5 hónapjában.

Apró

Antnh

gazdasági

unió

Nagy

segítséget

életűm' ben, hogy

a jóvátétel

50 száz&léká!

Apró Antal (MDP) rámutatott arra, hogy a háborús pusztítás jelentős többségét eltüntettük és hatalmas összegeket
fordítottunk az ipar fejlesztésére.
Az eredményekel
nem
külföldi kölcsönökkel,
hanem a
magyar nép
munkaszereteté.
- vet, alkotóképességével
értük el.
Nagy segítséget jelentett a magyar gazdasági éleinek,
hogy a Szovjetunió a jóvátétel 50 százalékát
elengedte
és nyersanyagokban
is segítséget nyújtott. A Szovjetunióval kö'ótt
árucsereforgalmi
egyezmény
tehetővé
teszi
nehéziparunk
toinábbi
fejles-tését és a
Szovjetunióval,
Valamint a népi
demokráciákkal kötött egyezmények lehetővé teszik, bOfuj függetlenítsük magunkat-a tőkés országokat fenyegető
gazdasági
válságoktól.
Az egész ipar a tervévben kitűzött feladatot 103.5 százalékban teljesítette.
Apró elvtárs ezután adatokkal ismertette az ipar és a mezőgazdaság teljesítményeit.
Ezév végére 180 gépállomásunk
lesz több mint 3000
traktorral és 300-nál
több
Vontatóval.

A Magyar
Dolgozók
Pártja legyez
minden
akadályt,
amely az ipar
iejj edésének
útjában áll
A központi feladat a jövöben
a nehézipar fejlesztése és a
mezőgazdaság gépesítése. Szüksé e az ipar további átszervezése és racionalizálása, a mun-

e

jelcnieít
Szoviet~

elengedte

kaversenyek támogatási, a termelékenység fokozása.
Az MDP a jövőben is mozgósítja minden erejét az ipar
fejlesztésére és legyőz minden akadályt, amely az ipar
fejlődésének
útjában áll.
A költségvetést maga és pártja nevében elfogadja.

Az iparban
mindenhol
jelentkezik
a manUáshiány
Patkó Anna (MDP) kieinelraelle, hogy
a: iparban mindinkább
jelentkezik cl
szakmunkáshiány.
Igy a textilipar már most küzd
a betanult fonókban mutatkozó
hiánnyal Rendezni kell mindenek előtt a segédmunkásoknak szakmunkásokká képesítését és meg keli szervezni
a

szakmunkások
továbbképzését.
Drachos
Lajos (MDP) a
munkaversenyek
jelentőségál
méltatta. Rámutatott arra, hogy
a nehézipari üzemek szanálásában nagy szerepe volt az első kinevezett munkásvezetőknek.
Varjú Ákos (NPP) megemlékezett arról, hogy a mezőgazdasági ipar megsokszorozza
a termékek értékét és ellátja
munkával
a mezőgazdasági
munkások
jelentős részét.
Hangsúlyozta az ipari
növények termelésének fontosságát.
' Alvincztj Imre (FMDP)
a
helyes iparos nevelés és a kisiparosság kérdésével foglalkozott, a költségvetést elfogadta.
Ezután Kossá István iparügyi miniszter részletesen válaszolt az elhangzott felszólalásokra.
Nagyistók Jó:sef
(Kisgazda)
rámutatott arra, hogy
a szövetkezeti
munka és gépek munkája szabadítja iheg
a dolgozó parasztságot a falust kizsákmányoló
elemek
befolyásától.
Nagy hálával emlékezett meg
a falvak villamosításáról. Arra
fogunk törekedni, — mondotta, — hogy a
mezőgazdasági
terményeket olcsóbban adhassuk, hogy olcsóbb legyen
a
munkásság megélhetése és ennek következtében a közszükségleti dkkeket is olcsóbban állithassák elő. A költségvetést
maga és pártja nevéljen elfogadja.
Jócsik Lajos (NPP) a szocialista gazdálkodás nagy jelentőségérőt
beszélt. Kiemelte,
hogy a kormányzás igen nagy
gondot fordit
i az ipari szakoktatásra,
képzésre, kutatásokra és kísérletekre.
A költségvetést elfogadta.
A felszólalásokra Kossá elvtárs válaszolt.

Kossf Istváni Az ipari
beruházásod
hatztmas összege tehetőséget ad arra is,
hogy uj nagyipari üzemeket hozzunk létre
Kossá István iparügyi mi•iiszter beszéde elején megállapította, hogy
a 100 munkásnál többet foglalkoztató üzemek államosítása döntő kihatással volt nemzetgazdaságunk egészére is.
Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy
észszerű munkamódszereket vezessünk be és egész iparunkat
a népi demokrácia nemzetgazdaságának szolgálatába állítsuk.
Az azelőtt deficites vőlialatok
ma már igen jelentős összegekkel járulnak hozzá államháztartásunk költségeihez.
Gerő Ernő pénzügyi expozéjában bejelentette, hogy 1949hen az állam ipari, kereskedel üli és bankvállaiatok 1050

Csali iebr. 15-íg
rendkívüli olcsó alkalmi árban
A SZEGEDI

etilem*!
K E I E M E N - U PC A 8.

millió forinttal fognak hozzájárulni az államháztartás bevételeihez. Azóta alaposan megvizsgáltuk a magyar ipar teljesítőképességét és bár az 1050 millióból az iparnak az iparügyi
minisztérium vezetése alatt álló
szektorára csak 600 millió forint befizetés esne, mégis vállaljuk — mondotta a miniszter
—. hogy
ennek az összegnek a kétszeresét. 1200 millió forintot
fogunk befizetni.
Az iparban pénzügyi "téren
végzett munka eredményességének egyik jellemző példája, hogy
a nehézipari igazgatóság az állami kezelésbe vételkor havi
40 millió forint deficittel indult,
most pedig ez a nehézipar
1949-ben 400 millió forint
nyereségrészesedést fog befizetni.
Külön szólott a miniszter arról, hogy az ipar fogyasztási
cikkekben már szinte korlátlanul ki tudja elégíteni a falu
szükségleteit,
mind nagyobb ütemben hajtja végre a mezőgazdaság gépesítését is,
ami a magyar ipar egyik döntő

Az iparügyi tárca költségvetési vitáján Kossá elvtárs
bejelentette, hogy az eddig
elhanyagolt vidéki nagyvárosokban, igy Szegeden ís az
ötéves terv keretében uj üzemeket létesítenek. Az ötéves
terv beruházásainak jelentős
részét tehát az ipari szempontból elmaradtnak tekinthető vioékl nagyvárosok Iparának fellendítésére fordítják.
Szegedi viszonylatban ez
óriási jelentőségű." A város elszigeteltsége megszűnik, a forgalom fellendül, építkezések
indulnak, a munkanélküliséget felszámolják. Népi demokráciánk negyedik esztendejében, a szocializmus építésének időszakában tehát lehetővé vált, hogy as ország ipa-

rát ne csak a fővárosi gyárak. nagyüzemek képviseljék,
hanem a vidék ls ^lekapcsolódjék ipari téren is abba
a hatalmas
épitőmnnkába,
amely a felszabadnlás óta
egyre fokozódó ütemben viszi
előre országunkat nz njjáépltés, sőt most már az ujatépités utján.
Városnnk
szempontjából
nemcsak gazdasági téren jelent mnjd nagy előrehaladást
az iparosítás, hanem az ttzemt
ninnká'-ság számszerű megnövekedésével meg fog változni
Szeged arculata is. Az életszínvonal emelkedése mellett
fellendül a UultnráHs élet a
városunk elfoglalhatja az ország nagyvárosai kőzött az őt
megillető helyet.
házásai közül döntő mórion fogja
kiszélesíteni nehézipari bázisún,
feat. A debreceni gázgyári kísérletek alapján
nagyszabású
tornászén-lepárló üzemeket is
építünk és ezek a Wlíkkszéki
hévíz felhasználására épülővé,
gyí üzemeink mellett a magyarvegyiipar nagy fejlődését híztositani fogják.
A miniszter ezután hangoz,
tatta:
Meg kell teremtenünk a lehetőséget arra. liogy a dolgozni vágyó, alkotni akaró
értelmiségiek kedvvel, lelkesedéssel vegyenek részt a mi
szocialista épitő munkánkban.
Egyrészt nagy figyelmet kell
fordítanunk a régi értelmiség
soraiba tartozó szakemlrerek
megnyerésére, másrészt a munkásosztály soraiból
kikerült
technikai" intelligenciáról
kell
gondoskodnunk.
Ezért fontos uj műegyetem
szervezése is.
A miniszter azzal fejezte be
beszédét, legfontosabb kötelességének tartja, hogy a magyar
ipart a szocializmus építésének
döntő eszközévé fejlesszük. A
szocializmus a dolgozó .emberek összes szükségleteinek min.
den oldalú és teljes kielégítő ét
jelenti. A magyar ipar vállalja,
hogy ezt a feladatot teljesifi.
Kossá elvtárs beszéde után
az országgyűlés az iparügyi
tárca költségvetését általánosságban, majd részleteiben
is
elfogadta. Ezután az elnök in.
ditványára a Ház ugy döntött,
hogy "hétfőn délelőtt 10 órakor" tartja legközelebbi ülését
és azon a földművelésügyi tárca
költségvetését tárgyalja.

feladata. Az 1918-ban 200 községben végrehajtott villamosítást 1949-ben ujabb 250 község villamosítása követi. Abból a 4300 millió
forintból,
amelyet ebben a költségvetési
évben beruházunk és amely a
mult évi költségvetés 800 millió forintos beruházásával szemben migtegy 415 százalékos
emelkedést jelent, a falu is igen
tetemes mértékben részesedik.
Az ipari beruházások hatalmas
összege lehetőséget ad arra is,
hogy uj nagyipari üzemeket
hozzunk létre.
Figyelembe véve a nyersanyaglelőhelyeket, a közlekedési lehetőségeket, iparunk
eddigi
egészségtelen területi elosztását, meg kell változtatni és Budapest mellett néhánv vidéki
ipari központot kell kiépíteni.

A dolgozó
értelm'ségnek
kcdvvel-lélehke!
kell
résztvenni
a
szocialista
épitő
munkában
Gondoskodni kell nrról, hogy
az ipari szempontból eddig
mellőzött nagy vidéki városokban. mint például Szegeden, Debrecenben igen jelentős ipari létesítményeket telepítsünk.
A most folyamatban levő hároméves terv alatt egész sor
olyan ipari objektumot hozunk
létre, amelyek már az ötéves
tervvel varrnak szoros összefüggésben. Ezek közül
a magyar ipar egyik legnagyobb létesítménye lesz az a
vasipari konbinát,
amely az ötéves terv mintegy
25—30 milliárdos összes beru-

Február elsejétől az OlitS-bstegeket
átveszi az 011
V s r e s Péiart a m'tvsxterfanács az A liid fásítása
é s e g y é b k ö z é r d e k ű e r d ő ! e e p i i é~ok
országos
f e ! ű - ? y 9 ! ö ) é ü i n e v e z t e ki
A kormány pénteken reggel
Dobi István miniszterelnök elnöklésével
minisztertanácsot
tartott A GF főtitkárának előterjesztésére rendelettervezetet
fogadott el
a tanyá? települések korszerű kinlakitásáról.
Az igazságügyminiszter előterjesztesére a minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy
a családi hitbizományok véglege? megszüntetésére
törvényjavaslatot,
terjesszenek
az országgyűlés elé. Hozzájárult
a minisztertanács ahhoz, hogy
a tiltott útlevélhasználat és
a tiltott határátlépés esetében
az elkövetés helye szerint illetékes bíróságon kívül az eljárásra illetékes legyen az a bíróság is, amely területén a ter-

beltet elfogták,
fogvatartják,
vagy ahol a tárgyalás kitüzé.
sét az államügyészség kéri.
A közellátási kormánybizto.
sok intézményének fenntartására jelenleg már nincsen sziikBég és ezért a minisztertanács
kimondotta, hogy
a közellátási kormánybiztosi
megbízatásokat megszünteti.
A földművelésügyi miniszter előterjesztésére hozzájárult a minisztortanács ahhoz, hogy Veres
Pétert
az Alföld fásítása és egyéb
közérdekű erdőtelepítések országos felügyelőjévé nevezzék
ki.
Kimondotta a minisztertanács, hogy február elsején az
OTBA biztosított tagjainak ellátását minden téren az OTI
veszi ót.

Üfífi
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(A melegvizkutnál.)
T e i e í o n t 3-97.
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Vas, zoniincedény, kályhák, tűzhelyek, háztartás
cikkek, vasalások, műszaki (vízvezeték szerelési) cikkek
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A sajtófelelősök
értekezlete
tökéletesebb
elsajátításán
Kedves
Elvtársak!
hétfőn délután 5 órakor lesz
A Párt minden egyes tag- nyugszik.
4
Időnkint élénk nyugati, északnyugati szél, felhőátvonu- megtartva Baithyány-utca
fának tudnia és éreznie kell,
A Politikai Bizottság hatálások, többfelé kisebb futó esö. A hőmérséklet egy-két fokkal szám alatt Megjelenés minden
hogy mint a Párt lagfa, he- rozata nemcsak
alapszervezeti sajtófelelős récsökken.
eltáyolltia
lyesen cselekszik-e, milyen a Pártunkból az osztályldegen,
szére kötelező.
viszonya a Párthoz,
elméleti befurakodott elemeket, hamm
Ma délután 4 ómkor nz ösz— HZ MNDSz szegedi szer\ W'IUFNL)
tudása megfelelő-e,
elsajátí- a visszaminősítés által emelt
szes
felülviz«gA16bizo4taági
elvezete a Selyem- és SzővetlpaSzombat, január 22.
totta-e már kellő mértékben a Pártunk elméleti
nökök részére értekezletet tarszínvonalát.
Nemzeti Szidház este 7-kor: rl üzem budapesti céggel kar- tunk BatthyAny-utca 4. szám
marxista-leninista
Ideológiát.
Ezután azok ls tanulni jognak,
A- csodálatos mandarin, Tavaszi öltve díszbemutatót rendez az alatt. A hizotfájd elnökök felTehát minden párttagnak el- akik eddig elhanyagolták
a
komédia. »A*-bérlet 10.
Ipartestület
márványtermében, tétlenül és pontosan jelenjenek
sősorban önmaga felett kell tanulást, de azok is, akiket
belvárosi Mozi fél 4, fél 6,23-án, vasárnap délután fél 3 meg.
kritikát
gyakorolnia.
nem minősítettek vissza, mert
fél 8: Olyiupia.
órakor. Szeged asszonyait szeFelsövAros I. pártszervezete
Azonban
tudnunk kell azt a felülvizsgáláson
Széchenyi Mozi fél 4, fél 6,retettel várjuk.
keresztül
szerdai rendkívüli taggyűlését
fél 8 Pí'iris bálványa.
ls, hogy az, aki az élcsapat rádöbbennek a tanulás, ax Ide1/2" órai kezdettel a felsővárosi
x
Iparosbál
február
5-én
este
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
tagja, sohasem tudhat eleget, ológiai továbbképzés
kutynrliAzbnn tartja meg.-KérfontosS órakor az ipartestületben.
Bedelia.
mindenkor képeznie kell ma- ságdra.
x Iparosok figyelmébe! Fel- jük nx elvtArsak minél nagyobb
Mu/.tuu. uyitva
hétköznap hívjuk az ipartestület tagjait, szánra pontos megjelenését.
gát. Mindig többet kel! laSzabados
Istvánné,
9-től 14 OrSig. vasár- és ünnep, hogy az 1948. év végéig munulnla, meri
előrehaladásunk
A városi haladó szemináriunat. 9-től 13 éráig.
tatkozó tagdijhátralékaikat ha- mok részére a 10 , 11., 12- száa marxista ideológia minél
Orion bőrgyár
Somogyi könyvfcát nyitva van ladéktalanul rendezzék. Ellen- mú fűzetek megérkeztek, átvehétköznapokon 9 ftrától 19-ig. kező esettan a hátralékosok ki- hetők este 6—8 óráig a sajtóEgyetemi
könyvtár
reggel mutatását áttesszük az adóhi- osztályon.
végett.
2 0 0 forint helyett 3 I Í 0 forintban
8 órától este 7-ig van nyitva vatalhoz végrehajtás
Vezetőség.
hét köznapokon
x Ki3ipnrosnk figyelmébe! A Egyéni tanulók figyelmébe!
Mm
it* (Mi - x r r t i r t l i .
Kisiparosok Országos SzabadAz egyéves egyéni tanulás
ueuuingcr örök.
Horváth szervezete szegedi csoportja, ja- IV.ik konferenciája 22-én,
Mihálv-ulca 9. t'ósa Balázs nuár 23-án, vasárnap délelőtt szombaton délulán 3 érakor
Káivárfn-utca 17. Salgó Eva k 10 érakor az ipartestületi szék- lesz a Klauzál.gimnáziumA demokratikus kormányzat totta meg az átvételi árat. A
kisiparos- ban.
ar
Itchy b Mátyás-tér 4. ház nagytermében
nagy
súlyt helyez az olajos, napraforgó közepes termés ese
Selmeczi Béla
Somogvitelep napot tart. Megjelenés tagok
A kétéves egyéni tanulás növények szerződéses termeléIX. utca 489.
részére kötelező.+ Titkárság.
tl-ik konferenciája
23-án, sére. Áz olajlen jó talajon hol- tén 8 mázsát terem holdaukini,
vasárnap reggel 8 órakor lesz dankiut 4—5 mázsa termést ad- átvételi ára 103 forint. A rio(.
O
a Batthyány-utcai pártköz- hat. A Gazdasági Főtanács az nus holdankint 4—6 mázsa ter— Eidus Bencián-emlékttnVerseny indult a dalos pontunkban."
eddigi 200 forint helyett má. mést ad, átvételi ára 300 fonepélyt rendez a város az MDP
„élf'elvényéri"
zsánkint 300 forintban állapi- rint.
lválvin-téri székházában, va«AroNemzetgazdasAgunk uj felnup délben 12 árakor. Az emAz uj »Bartók Béla £nck- és
lékünnepségen Tombácz Imre Zeneszövetség* vezetősége elha- adatai* cinitt propagandaanyag
elviárs, belkereskedelmi igoz- tározta, hogy a zene- és dal-megérkezett. A* alapszervezeti
sajtó- és Szikra-felelősök minpníó mondja uz ünnepi beszé- egyesületek
közölt
külön-külön dennap este 6 ős 8 óra között
det.
munkavr.rsenyt rendez. A leg- átvehetik BatthyAny-utca 4. s*.
— A népegészségőri tanfolyam több eredményt elérő zenekarok alatt a sajtóosztályon.
januúr 30-án kezdődik. Jelent- és kórusok vándor r>éljel vényt*
Taggyűlések
kezni lehet az MNDSz-nél (Ti- kapnak, aynit négy hónapig tarsza Lajos-körut 57.) és a tiszti tanak birtokukban, illetve addig,
Szombaton, 22-én: OTI délDudás Sándorná és R a j i á k Gyula 5 0 . 0 9 0
főorvosi hivatalban.
amig másik egyesület tőlük el ulán 1 Varga Pál, Máv. üv. délforinttá? kérostioUáft R i n g az á i l c m o l
után 1 Erdős János, Közvágó— Feketéző benzinkutas, fl nem nyeri.
fl gazdasági rendőrség őrizet- tésben egy Jugoszlávia, MaIstván,
A »Szegedi 'Általános Munkás híd délután 1 Kiss
szegedi benzlnforgalom ebez/őrzése során a gazdasági rendőr- Dalegylet* is bekapcsolódott a MALLERD délután 1 Petrl Fe- be vette Dudás Sándorné Illat- gyarország és Ausztria között
ség nyomozói őrizetbe vették versenybe. A vezetőség négy hó- renc, Kecskcstelep délulán fél szerárus, Tisza Lajos-körut 19. közlekedő csempésztársasággaL
szám alatti lakost és Rajtók Gyu- Dudásni beismerte, hogy eddig
Tóth József műszaki kereskedőt, napos munkatervet dolgozott kl. 7 órakor Barta Béla.
la ügynököt, akik egy veszedel- több, mint 50.000 forinttal kárkinek a Tisza Lajos-kőrut 69. A munkaterv több mozgalmi és
mes nemzetközi cseinpészbanda rosították meg az államot, £>4
komoly
értékű
művészi
kórus
számú liáz előtt van benzinkutja,
G o m u J k a P e m o n d o H szegedi
ügynökei voltak, fl nyo- a kihallgatások során az ts kidemert a jegyes benzint az előirt megtanulását tüzl kl.
Varsóból jelentik, hogy Biemt mozók a házkutatás során DuA munkaverseny érdekében elar dunlújáért, 3 forintért árusírült, hogy Dudásné, akinek «
lengyel államelnök & "nyugati
totta. fl spekuláló úrdrágitó Tóth határozták, hogy a dalórákon ke- területek minisztériumának fel- dásáénál 120.000 darab elsőren- lakása é s az üzlete a csempédű,
külföldi
gyártmányú
varróJózsefet kihallgatása után a gaz- vés munkával minél többet igye- oszlásával kapcsolatban elfoszek fő lerakodóhelye volt, fizegasági rendőrség átadta az ál-keznek tanulni és azokon pon- gadta Gomulka államminiszter tűt találtak, Rajtóknál ugyan- tési eszközökkel való visszaéléabból
a
gyártmányból
12.000
datosan jelennek meg. Az egyesü- lemondását. Gomulka lemondott
la nügyészségnek .
seket is követett el, mert a csemszázalékkal miniszterelnöki tisztségéről is. rabra bukkant a rendőrség, fl két
x lláznsság. Dávid Ibolya és let létszámát husz
pészárut a külföldiektől a mlnveszedelmes
orgazda
a
kihallgaEgyidejűleg
kinevezték
a
legOilián Dénes 22-én. szómha- emelik. Az egyes szólamok verhogy dcnkorl *aranypengönek« megton délután fél 4 érakor tart- senybrigádok lesznek. Az ének- felső állami ellenőrző hivatal tások során bevallotta,
hosszabb idő óta áll összekötte- felelő értékben vette át.
ják esküvőjüket a. mórn városi brigádok hetenként egy-egy al- alelnökévé.
templomkm. (Minden külön ér- kalommal a pártszervezetekben
teütés helyett.)
mozgalmi dalokra ianitják a taghangversenye ária- é s dalest
X üjszegeűl Vigadó téli hex A Ballag!tál Gazdaság 23- ságot. Igyekeznek megtanulni a lyisége
rnegavilt. Zamatos bo- Szinhiz-pilm-Mevészet
volt, amilyen a Nemzeti Szinén délután 3 órakor tartja évi
rok. Jó ételek.
ls.
ház művészei szerepeltek. Lóelszúrni iását és pásztorfogadá- kottából való éneklést
•
Wallfisch Péter izraeli zon- rincz Zsuzsa Verdi: Trubadour,
x Paptanok legszebben kéBát a Vőneki-vcndéglőben.
Pasli maakássslajátssék szülnek Soósné papla.nüzemében, goraművész, a budapesti Bartók- Bizet: Cprmcn és Kienzl: Abibx A Janik-vendéglőben ma
Deák Ferenc-ntca 2.
verseny győztese január 26-ikán tiás ember c. operájából éneeste erdélyi flekken pecsenye
UJszegidea
X Komoly bélyeggyüjteményfc fél 8-kor tartja
jótékony célú kelt egy-egy áriát, majd hárora
és vargabéles. Telefon: 4-68.
és
régi
levelezési
'boriiékokat
fl csepeli Posztógyár színjáthangverseny ét Szegeden, Margit- dalt (Ady—Holnltz: Kató. a mix Mlilboffer V. müórás-ékvennék. Ajánlat »Gyüjtő« jelutca 20. szám alatt.
Műsor, sén, Uj vizeken járok és Cslky
pzerésznél beváltás, oscre leg. szó gárdája szombaton este az igére a kiadóhivatalba.
előnvösebben. Javítások fele- ujszegcdl kendergyár kultúrteramely belépőül ts szolgál, a Déry János: Éjszakák), flz est mésíV
x
Jelmezei
össztáno
vasár,
mében vendégszerepel, fl pesti nap est© a Kurbos-tánciskolá- üzletben
lősséggel. Széchenyi-tér 9.
igényelhető.
szereplője: Szanntl József szinx Fel h irjnk a kereskedők és munkásszinjátszók Pristlry: Aác ban.
A MEFESz csütörtök
esti tén három áriát (Mozart: Vaiparosok figveimét, hogy kol- lyek a gyökerek chnii színdarabrázsfuvoltja, Rorslnl: Sevillai borlektív festett hirdető tál,Iák a ját adják elő este 7 órai'kezdetutalványra 18 havi résziedre
környéken és Szegeden való fel. tel az újszeged! gyár dolgozóibély, Verdi: Don Carlos c. opeelőjegyezhettük
(T«i*f»n V4í|j ráibői) és három dalt (Ady—
állítására vagy
közzétételére nak. flz előadás után tánc kösenkinek megbízást nem adKodály: Sirnl, sírni... Rimszky
D É R Y , K s s u'ca 3 .
tunk éa megbízást nevünkben vetkezik, amely reggelig tart és
—Iforzakov: Sedkő, Varjag venielvenni joga senkinek nines. amelyen a szeged! és pesti dolN a g y j a v í t ó m ű h e l y ! dég kala és Masszorgszkl): Bolállami Hirdető Nemzeti Válla- gozók összeismerkednek egymáslat Szeged, Vörösmarty-utca 7. sal.
hadal) énekelt. Paulusx Elemér
Telefon: 7-53.
zongoraklsércte pontosan kidolorotva, kés. olló, szerszám A
K
I
S
Ü U N O A R 5 A B A gozott, igen jó dinamikájú játék
x Szemüveg Optifónál. OTI-,
OTBA-s-.úJlitó, Szeged, Kárászvolt.
J***"
Javítás legolcsóbban
utca 1G.
A HŐMÉRSÉKLET

CSÖKKEN

áüapIfoHa meg a Grtzdnsság* Főtanács az ofejlenmaig
űrét

A szegedi rendőrség
eílogia
egy nemzetközi
csempészhanda
hét tagját

MA ESTE népszerű vacsora

Naponta friss

LIBAHÚS

Háj, hízott jérce legolcsóbban

Federnénáf, Karász-u e.

I a ü S z Á p

vendéglőben
ma és minden nap a rádióból ismert

FÜTITOL J A N C S I muzsikál.
Kitűnő borok - Meleg ételek

DORNSTADTER

[OKOSZtAiVn.S. Márkás acéláruk rakára

S

VASÁRNAP

délulán

Farsangra bálterem
B\

A saseciecil jmo5r.il*.

BELVÁROSI

relef. 025" g Z É C f í E f t / Y l T e t c t

490. \

3 órai

lea

előjegyezhető

műsora
K O R Z Ó

iciefoa 624.

Mától vasárnapig!
Ma és niindeunnptt
Ma és mindennap bemutatjuk I
Az újjászületett magyar sport Budapesttel ogyidőben! A leg- budapest előtt az angol filmdiadala!
n.jabb pikáns francia vígjá- gyártás különleges filmjét
ték! — Sport, szerelem és
BEDELIA
meglepő fordulatok!
Egy nagy szerelem drámai I
ALBERT PREJEAN,
Tatától Londouig)
története. — Szerelem, féltés,]
YVES MÚNTAND
Eredeti londoni felvételek. — kiváló főszereplésével.
gyilkos küzdelem. — Fősz.:
Végig magyarul beszéli
MARGARETT EOCKVOOl),
Ezenkívül: a kiegészítő és
ANN CllAW l'ORD.
HIRADÖ.
F M s
b á l v á i i p
B. BARNES
(IIIRADÖ.)
Az előadások kezdete fél 4. fél 6 éj f f 8 oraiíor. Pénztárnyitás délelőtt 11-12 ig, délután 3 őrskor

F2c*yelem!
Hízott 15. csacsi, CKikóhur
és friss idrsüí lesz kimérve
szombaton a

TáSm-itlca! léMJSCsarnokhaa
Kitűnő
C S E N G Ő D í

OLYMP5A

KIMÉRVE

kizárólag a termelőnél kapható,

Nemcskftdar - Rizling j
S i e n ' h ' r ö t ó í j - y . 13. i

DELMAGTA RORSZAG
V

En szószerínt veszem ezt az
A íelülvtesgáíaíoír soráű ujabb é s ujabb bááerekre bakban a Párt
A Szent György-utcai ház
udvarán már bujkál az este, az
öreg falak összemosódnak
a
sötétséggel. Néhány
lépésnyiről baliacsapások hallatszanak,
fialal férfi hasogatja a fát, a
vacsorához. Kurlik Imre hidr.ninfásról van szó, ő foglalatoskodik az udvaron, mert a
felesége, aki szakszervezeti megyei titkár, ma este szemináriumot vezet valamelyik kerületben.

Biztos

— Negyvenhét
áprilisában Másfél éve kerültem a szegedi
léptem
be a kommunista hidhoz — számolgatja elgonpártba, mert rájöttem, hogy a dolgozva a hónapokat,
munkások számára

ez az egyetlen beíyes ut,
ez az egyetlen helyes politikai
magatartás — meséli el odabenn a lámpa mellett élete történetét, vacsora melegítés közben.
— Apám csizmadiasegéd volt,
én már mindenfelé dolgoztam.

jövedelmei

nyújt

a szerződéses termelés
fl földművelésügyi kormány- cukrot, ugyanannyi kristálycukzat összeállította a szerződésre rot, továbbá 65 kiló friss répatavasszal elvetendő magvak ve- szeletet, vagy 3 kiló szárított
téstervét. fl szerződre termelt répaszeletet, valamint fél kiló
vetőmagvak vetésterületét oz el- melaszt.
múlt évi százezer holddal szemflz elmúlt évi árakhoz viszoben az Idén hétszázezer holdra nyítva jelentős mértékben emelemelték, fl főldmüvelésilgyl kor- kedett az olajlen ára is. Átviteli
mányzat elsősorban azoknak a ára mázsánként 300
forint.
magvaknak vetésterületét eme'te, Ugyancsak emelkedett a szeramelyeknek jó piacuk van kül- ződésre termelt napraforgó ára
földön, vagy amelyekre Idehaza is, amelyet 100 forintban állanagy szűkségünk van.
pítottak meg. Ugyanakkor a nem
fl szerződéses termelésre je- szerződésre termelt napraforgóentkezők összeírása már régebb ért csak 80 forintot fizetnek.
idő óta folgamatban van. fl szerA mák átvételi ára szerződéződéseket a földmflvesszövetke- ses termelés esetén 600 forint.
zcieknél kel! kötni. Dolgozó pa- fl mák termelése különösen a
rt ztságunk szegedi viszonylat- nagyszámú családoknál kifizető.
a i is az utóbbi időben mlndinA szerződésre termelt vetőtA b nagyobb érdeklődést tanu- magvak ármegállapítása biztos
si. a szerződések
megkötése jövedelmet jelent dolgozó pal *it. Sokan azonban csak okkor rasztságunk számára, nem ugy,
tarják megkötni a szerződést, mint a múltban, amikor árak
» iikor a vetés miatt már szük- hiányában munkájának nem volt
•sg van a magvakra. Ez nagy biztos alapja.
ktba, mert a Vetőmagtermelő
fl kormányzat mindenben táVemzeti Vállalat csak ugy tudja mogatja a szerződéses termelőiztositani a szükséges magva- ket. Egy évi hitelre kamatmení -d, ha a szerződést
idejében tesen kapnak műtrágyát, ezenkímegkötik.
vül egyes növényekre
termelési
fl napokban jelent meg a szer- előleget is adnak, fl nemzeti váltaiéses cukorrépa ára. Egy mé- lalatok szaktanácsokkal látják el
termázsa cukorrépa beszolgálta- a termelőket és minden támofe-a esetén 2 kiló cukor hivata- gatást megadnak, hogy a szerJ-s árát kapják a termelők, ami ződéses termelés által is bizto'•50 forintnál nem lehet keve- sítsák tervgazdaságunk sikerét,
V eb azonkívül fél kllogram por- a falu dolgozóinak boldogulását.

•tze»&di

miami Nemzsti

Színház

M Ű S O R A

dnnnár l'i én este 7 órakor:

A Csodálatos mandarin. Tavaszi komédia. »A«-bérlet 10.
A csendháborító. »K« és »M«.
"bérlet 4.
A windíori vig nők. »S«.bérI. 9.
Csendháborító. »I« bérlet 9. elő.
adása.
rompadour. »T« bérlet 9. előadása.
Szünet.
Csárdáskirálynő. — Bemutatóbérlet 11." előadása.

uái 23-án délután 3-kor:
•lanuár 23-án este 7 órakor:
Január 24-én este 7 órakor:
Január 25-én este 7 órakor:
Január 26-án:
Január 27-én este 7 órakor:

fójszinliáz
Január
Január
Január
Jamár

22-én: Sztmihálytelek:
23 én: Hódmezővásárh.:
28-án: Deszk:
30-án: Felsőközpont:

mflsra;
IDEGEN GYERMEK.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

A Gasdasági

Főtanács

2292/1948. G. F. számú rendelete ugy intézkedik, hogy

„Hatóságok, közintézmények
és állami,
valamint állami érdekeltségű vállalatok
a h rdfl.'ésclt el a jövőben kizárólag az

állami Hirdető K e m z e ü Vállalat
utján tehetik

közzé".

Állami Hlrtíeíö Nemzeti VAlletal

Szegedi kirendeltsége: VíircsKssrlv-U. 7. Telefon: 7-53

T R RSSC?; S S ^ S A S S A A M

itl lendültem bele
a páftmunkába,

jelenleg a pártszervezet propagandistája vagyok é s . . . —
abbahagyja a beszédet oéliány
pillafiatra — . . . és tanulni
szerelnék, hogy taníthassam a
társaimat.
Kurlik elvtársat, mint pártmunkást, a háromas számú bizottság vizsgálta felül. Kitűnően kiáltotta a próbát, kiderült,
hogy bár ideológiailag kissé
még fejletlen, nagyon Jól látja az osztályharc döntő kérdéseit és a szocializmus építésének helyes távlatait is. A bizottság Kurlik Imrét egyhónapos párliskola elvégzésére terjesztette elő, üzeme pedig akiváló munkájáért, amit a hídépítésnél végzett, élmunkás kitűn te'ésre javasolta.

Nagyon boldog vagyolc,
hogy a Párt iskolájában tanulhatok tovább — mondja ctgarettázás közben —, mert állandóan Szlálin mondása lebeg a
szemem előtt: »A szocializmust
ipitö párt tagfának lenni1 dicsőség, megtiszteltetés.*: — Csillogó szemmel idéz, .majd igy
folytatja: — Én szószerlnt veszem ezt a mondatot és tudással, tanu'ással ís szeretnék ennek a tisztségnek legjobb erőmmel megfelelni.
A kályhán melegszik már a
vacsora, Kurlik elvtárs asztalhoz ül. A felesége talán most
valahol ugyanezeket a szavakat Idézi Sztálintól a figyelő
munkásoknak és az urára gondol, akit a Párt gondossága kiemelt a többiek közül és mint
az erősebb a gyengét,

mint apa a fiát

A LENINI UTO^
zLcnln egész életét annak szentelte, hogy a dolgozók milliós tömegeit öntudatos alkotő'uankára nevelje, saját
életük
uraivá, az uj szocialista társadalom aktív megteremtőivé tegye őket. Az uj társadalmi rend győzelméért folytatott
harc,
amelyet a kommunista párt Lenin és Szlálin vezetése alatt vitt
véghez, meghozta a maga gyümölcseit. A lenini eszmék állal
vezérelt tömegek már felépítették
országunkban a szocialista
társadalmat és szilárd hittel haladnak a kommunizmus
felé.
A Szovjetunió az egész világ népeinek
lelkesítő
példát
adott arra, hogy hogyan kell átépíteni a dolgozók érdekében a
társadalmat a népi tömegek forradalmi alkotókészsége, él tképes kezdeményező ereje és öntevékenysége alapján. A szovjetállam legyőzhetetlen
hatalma teljes erejében
megmutatkozott.
A szovjet emberek lángoló hazaszeretete és példátlan hősiessége
a fronton és a hátországban egyaránt fényes bizonyítékai a
szocialista rendszer nagyságának és életrevalóságának:
A szovjetállam fejlődésében a hdboruutini
időszak
országunk dolgozóinak uj győzelmeit jelentette. S .ildrd hittel haladva
a lenini uton, a szovjetnép sikerrel megoldja a hdboruutánl
gazdasági újjáépítés
feladatait.«
(M. A. Szaszlov, 1013. január 21-én.)
iHIW'WIW

II

I . I . I . _ . , I I . M

. 1 .1

AHogyan

téhema s e Se sz e m
spoHéleíéS

Sreged

fl Sportakadémia
harmadik Szeged sportéletét felemelni és
előadásán a Szakmaközi Sport-' eredményesebbé tenni?
titkárság két érdekes
kérdést
fl két kérdés igen időszerű,
adott tel a hallgatóknak, amely- mert eltekintve néhány sportre keddig kell megfelelnlök. Mi- ágat, nagy általában igen erővel a két kérdés Szeged sport- sen visszafejlődik a sportolás
életének jelenlegi én jövőbeli Szegeden, akkor, amikor más vihelyzetével foglalkozik,
tehát dékeken ugyanazok a sportágak
egész Szeged sportjáról van szó, virágzanak, sőt nagy tömegeket
kivisszük azt a sport iránt ér- mozgatnak meg, nemcsak a kuldeklődők tömegei elé is, miben tiválás, de a szervezetek és a
látják a problémák megoldását. társadalom körében is.
Ezekre a kérdésekre,
éppen
flz első kérdés: Mi az oka< an- mindnyájunk érdekére, a dolnak, hogg Szeged sportja évek gozók tömegsportjára való tekinóta nem mutat fejlődést?
tettel feleletet várunk olvasóink
fl második: Hogyan lehetne köréből is.

Rövídvssn
elkészülnek
ieívényszsrző
Próbák
flz Országos Sporthivatalban
már folynak a Népi Sportjelvényszerző Próbák
szervezési
munkálatai. Kijelölték a nevezési zárlatot, amely március 10.
Azonban a zárlatot megelőzően
a rövidesen elkészülő értékszintek alapján mind Budapesten,
mind több vidéki városban bemutató ffróbákat rendeznek, fl
versenyek eredményes lebonyolítása érdekében sorozatos tan-

a Népi
Sporlértéknz'.nl'ci

folyamokat rendeznek és ismer-,
tető nyomtatványokat bocsátanak
ki. A bevezető tanfolyamon a
megyei sportfelügyelők vesznek
részt, akiknek feladata lesz a
szervezésben résztvevő bizottságokat kioktatni és tájékoztatni,
flz ismertető füzeteket és nyomtatványokat azonban máris igényeljék a tömegszervezetek az
OSH-nál.

járni tanítja.
Mert Kurlik elvtárs, a hidmunkás a pártiskolán megtanulja majd a történelem,
a A Munkás Sakk Kör rendezi s mennyi együttes már előrehaladott edzésben van. Kérdés, mii
Szeged egyéni
bajnokságát
társadalom törvényszerűségeit,
szólnak a javaslathoz a többi
még tudatosabb harcosa lesz az
Szeged város 1949. évi egyéni
osztályának és ellensége min- sakkbajnokságát I., II. és III.érdekeltek.
A Szeged AK értesiti összes
den elnyomásnak,
kizsákmá- osztályú versenyzők részére a
nyolásnak. S igy erősödik az Szegedi Munkás Sakk Kör ren- játékosait, hogy vasárnap délÉlcsapat, igy lesz Kurlik . elv- dezi meg. Nevezés mindhárom előtt 10 órakor az újszeged! pktárs emberebb ember, igy kö- osztályban január 25-ig eszkö- lyán edzést és játékos értekezlezeledik a szocializmus.
zölhető a Munkás Sakk Kör he- tet tart.
A csehszlovák
sportbarátság
lyt égében a szakszervezeti székházban naponta délután 5—9 óra mindinkább erősödik. Pénteken
csehszlovák műkorcsolyázók érközött.
MSISTABUL
SZEISÁSF?
keztek Budapestre, ahol nemzetFelhívjuk a sakkozást kedvelő közi jégbemutatón vesznek részt.
a MagpMIontón
sakktársakat, a verseng nívójá- Vasárnap viszont a magyar ökölnak emelésére minél többen ne- vívó válogatott utazik CsehszloTársasé?!
Ala, szombaton délután 5 vezzenek be a versenyre, ezzel váklába két mérkőzésre.
órakor tartja a Macyar-Ro- is bizonyítva, hogy a szegedi
A MATEOSz motorosai kömán Társaság alakuló köz- sakkozók országos viszonylatban
gyűlését az, MSz.MT Vörös, is az elsők és a sakk valóban vetendő példát adnak, hogyan lehet népszerűsíteni a motorozást,
marty-utca 7. szára alatti he- népi szellemi sporttá lett.
fl szakosztály egyik vezetője öt
lyiségében. Az alakuló köz.
gyűlésén nagy számmal veszA tekeválogatott
triálja
klsmotoros kíséretében elindult a
nek részt á szegedi üzemek
Vasárnap reggel 8 órakor tart- fővárostól 50 km-re fekvő Tószeg
szellemi és fizikai dolgozói,'
községbe, hogy falujárás utján
valamint az egyetemi ifjúság. ja a január 30-án Battonyán ven- kezdje meg a kiképzés munkáFelhívnak minden érdeklődőt, vendégszereplő délkerületi tekehogy az alakuló gyűlésen mi- válogatott utolsó előkészitő edzé- ját.
A labdarugó idény kezdése
nél nagyobb számban vegye, sét a VAOSz Rákóczi-téri pályánek részt.
ján. fl válogató edzésen 12 já- előtt felülvizsgálják az NB l-es
tékos — Ré-.ész I., Búkor, Csá- pályákat. Ahol hiányosságokat
nyl, Orosz, Fodor, Rácz I., Je- találnak, azokat rendbehozatják,
Kompiét!
nei. Török, Szabó, Póplty és mert csak ezek után hitelesíthekifogástalan
Sárkány — köteles megjelenni. tők a pályák.
Vasárnap Makón tart a DLflSz
A triál után állítja össze Fekete
szövetségi kapitány a válogatot- kerületi egyesületi értekezletet,
az MA\TE sportotthonában, déltat.
előtt 10 órai kezdettel. Ezen az
INNEN - ONNAN
értekezleten Apátfalva, Battonya,
Az Újpest a húsvéti forduló Csanádpalota, Kiszombor, Mezőelőrehozatalával február 13-ra hegyes, Makó, Nagylak, Püspökotasón
eladó
tette a tavaszi idény kezdését, iele és Pitvaros sportegyesületet
Cim a kiadóban
azzal az indokkal, hogy vala- vesznek részt.

r-v.)

délmaot arorszao
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/ finapok
:
Szombat: Gázgyár
délután
fél 1 Révész Gyula.
Ládagyár
délután fél 1 Széchenyi László,
Magánalkalmazottak
délután
fél 7 Kis Istvánná, Nyomdászok délután 4 Szatmári István. VAOSz délután 6 Sárvári
Györ-y Postás délután 6 Adók
Ilona
Az alsóvárosi SzlT 22-én,
szombaton este fél 8 órai kezdettől szavaló-versennyel egybekötött műsoros estet rendez
az alsóvárosi SzlT Szent Ferene-utcai helyiségében
Mindenki' szeretettel vár a rendezőség
Szombaton fél 5 órakor titkári értekezletet tartunk a Vörösmart v-utcai
székházban
M e r tenés kötelező.
A felsővárosi S:IT
szombaton este 8 órai ke-dcltej
műsorral Crgjbrká'őtt bál"t rendez a felsővárosi
kultúrházban.
Mindenkit s-crete'tet vár a rende-ő-sfg.
Felhívjuk a SzlT tagok figyelmét, hogy 23-án, vasárnap
délután fi órai kezdettel a rókusi SzIT-ben a Kunsági Szövőgyár SzlT csoportja kulturclőadást
rendez. Belépődíj
nincs Minden SzlT tagot szeretettel vár a rendezőség.
A vasutas SzlT 23-án, vasárnap délelőtt 10-kor taggyűlést tarl a szakszervezeti székházban.
Vasárnap délelőtt fél 10-kor
kullurvezetől konferencia lesz a
Vörösmarty-utoai
székházban.
Az Ösomogyilclep! SzlT 23án este 7 órai kezdettel műsoros estet rendez. Belépődíj
ftfifWtttndenkit szeretettel vár
a rendezőség.

Szakszervezet

Hirek

A ruházati munkások szakszervezete 23-án,
vasárnap
előtt fél 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A vasmunkások szakszervezete 22-én délután 5 órakor taggyűlést tart a szakszervezeti
székházl>an budapesti
előadóval. Kérjük a tagok pontos
megjelenését.
A Magyar Kender (Újszeged)
kulturtermélven 22-én délután 7
órai kezdettel a csepeli WM.
szín'átszói a /Mélyek a gvökerek« cimü
háromfelvonásos
színmüvet adják elő. Vendégeket szívesen látunk.
A 23-ra, vasárnapra hirdetett
összevont élelmezési taggyűlés
elmarad.
Értesiíjük az üb. elnök elvtársakat, hogy a szakszervezett
napokat e hónaoban nem a szokásos harmadik, hanem a negyedik. vagyis a jövö
héten
tartiuk meg. Fellrivjuk az üb.
e'nök elvtársakat, hogy a szakszervezeti naook sikerét a 1ó
elökészhé-sel biztosítsák.
A szál'itőmnnkások szakszervezete 23-án. vasárnap
délelőtt 10 órakor a szakszervezeti szókházban taggyűlést tart
budapesti előadóval. Tagikönyvét mindenki hozza magával.
Értesítjük a szakszervezeti
napi előadókat, hogy 23-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor a
szakszervezeti székházban tartandó értekezleten
feltétlenül
és pontosan jelenjenek meg.
M b a ü \ á ! a » , hnsí, R
aprólékot most is a 1
legolcsóbban
I
vásárolhat

K i s i e t a s k a j a l i H o v a t a jj|8zeifőfósi küziemények

minden mennyiségben
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MEGVÉTELRE keresünk jólmrt«n levő márkás keresztlraros
zongorát. Szegedi Kenderfonógyár vegye?kara.
BÉLYEGET! legjobban nálam
értékesítheti, falus Wlyegkeres
kedés, a fogadnhni templomnál
Iskola-utca 29.
P 7 Sí Ú
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órás ís ékszerész
Kárász-nlca 14

keresek kar- és rsebóráknl
(veckerórál is), ezüstöt, brilliá nsékszerekef magas áron. —
Orn- és Ckszcrinvilgst vállalok
tNJ'EZKTI, nagy cs kisebb háztartási takarék-tűzhelyek, főzőüstök,
konyhai
berendezések
Kovács Lajos tüzhelyraktáráhan
Boldogosazonv-síjgárut 55. Iparüzem: Szt. Férenc-utca 13.
ÍRÓASZTALOKAT és modern
bútorokat keresek megvételre
Singemé, Török-utca G„ kapuval szemben.
BORKARATOK hosszú és rövid, férfi éa női mérték után
elsőrendű bőrből, festések és javítások szakszerűen készülnek
Csordái
bőrmhabészitőmeatérnél. Szent Miklós-utca 7
FüSZERCZTiETBEREN'DÉZfiS
— rőfösnek is alkalmas — minden elfogadható árért eladó.
Darabonként is. Klebelsbenr-tér
3., I. 6.
FAGYMENTES burgonya 54 fiiér mázsája. Na^y JenŐ-u. 3. sz
Karácsonyinál.
MIKSZAfH Kálmán.utrál)an kis
urtet berendezéssel oladó. Jelige: /Olcsó )iázbér*.
BELVÁROS központjában jog.
o yfonossápga! kocsma teljés
!elszereléssel eladó. Cim a kiudóhan.
5
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eladok. Apponvi-utoa 16.
KOCSMA eladó jogfolvtonos.
•ággal, betegség miatt. Felsőti-tapin t 1. szám.

kapható

a „MESZHÁRT"
lerakatnál
Mikszáth K á l m á n n. 1.
Zrinyi-utca 4. Telefon 2-27,
N

©
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ÜZLETBERENDEZÉS.
táskagramofon, raktári dobozok mindon elfogadható árért eladók.
Mérey-utca 6c., házfelügyelő.
KANARI tenyésztéshez kalitkagarnitúrát keresek. /Rendes* jeligére a kiadóba.
EGY fekete taft selvem estélyi ruha eladó. Petőfi Sándor,
sugárut 46., I. em. bal.
K1EOGASTALAN Singer süly.
lyesztős varrógépet veszek. —
otott műszerész, Szőreg, Telefon: 22.
ZÖLD indantrén függöny
és
összekötő plüss szőnyeg eladó.
Margit-utca 26., földszint 3.
HARMONIKA, Ho'nner, kilencvenhat basszusos, 6 soros, gombos eladó. Pacsirta-u. 19.
ERŐS férfi szabógép jutányosán
eladó. Dózsa György.utca 7.,
szabóüzlet.
MOTORKERÉKPÁROK ujak és
használtak, alkatrészek eladók.
Galibánál, Mérey-utca 5., Nagy
javító mübelv.
SÜRGŐSEN keresek kifogástalan, féregmentes kombinált szobabútort. /Azonnali
fizetésre/
jeligére.
HAL68ZOBA, kombinált szekrény, ebédlő eladó. Asztalos,
műhely bérbeadó. Bocskav-utca
6., II. 11.
ELADOK karikakajós és sülv.
lyesztős Siuger
varrógépek,
szmiraa összekötőszőnyegek, begedü. Szal)ó, Fodor-utca 31.
MARKAS billiárda.sztal, komplett, jutányosán eladó. Tulliusa. vendéglői.
Bajcsi-Zsilinszkv (Feketesas)-utcá 12.
TŰZHELYET olcsón, jót RótK.
nál vehet Tisza Lajos-körut
83. szám.
SÜRGŐSEN eladó a. Kálváriaut mellett egy házhely. Érdeklődni Partizán-utca 8.. fent.
ELADÓ férfi átmeneti kabát,
alig használt vastag angol szövetből. Megtekinthető 9—l-ig:
Takaréktár-utca 6., uldvarban
5. számú ajtó.
RÓZSASZÍN taft báli ruha, koszorúslánynak is alkalmas, to.
vábbá plüss rekamié és Madonna kép eladó. Timár-utca 8a.

19W

TANURR

>».

iÍú4h%

Felhívom a sütőiparosokat,
Szakosztályi
etnökők
figyel- hogy az előirt /Termelési könyvÁLLANDÓ MŰSORSZÁMUK
mébe! Felkérjük a szakosztályi et haladéktalanul • szerezzék be
BUUAl'tiSl 1 B.30; llajnan
elnököket, hogy a tagdijmegát- a KIOSz sütőipari szakosztályá- ö 30: Falurádió 6.45: Reggeli
Műsorísmertetóá.
lapításra vonatkozó javaslatai- tól (Budapest, Hársfa-utca 2l), torna j.üu
kat az irodához sürgősen jut- mely darabonkint 12 forint, 9 55: Áttelepítési kormánybizközleményei
10.00:
mert azok ellen a sütőiparosok tosság
tassák el.
ellen, akik a /Termelési könyv* 11 Írek 1 2 0 0 Harangszó, híFaszerkiskereskedők
figyel- vezetését február l-ig nem kez- rek 14 00 Hirek 15.15: Rámébe! Felhívjuk a füszerkiske- dik meg, szigorú megtorló in- dlóiskola: 15 55 Műsorismerreskedőket, hogy a tagsági iga- tézkedést fogok alkalmazni. Pol- tetés 17.00 Hírek. 2 0 0 0 : Hírek, sporthírek 20 Hl Hírek
zolványért járó 6 forintot Ivá- gármester.
és krónika oroszul 22.00 Hínyi fűszeresnél haladéktalanul
rek Mit hallunk holnap? 0 1 0
fizessék be.
llirek és krónika
franciául
0 20: Hírek és krónika angolul
24-én, hétfőn délután fi-kor
Szombat, január 22.
Széehenyi-tér 15. I. emeleli he.
A Szegedi Sütőiparosok BeBUDAPEST I. 7.20: Reggeli
lyiségében beszámoló
nőtag- szerzési, Termelési és Értékesi zene.
8.00: Történelem a fejgyűlési tart a KISOSz nöbi-'^y Szövetkezete II. évi' rendes tetőn. 8.15: Délelőtti muzsika.
zottsága. Megjelenés kötelező. A .tözgyüléso január 17. napján 9.00: Szólisták
hangver-envo.
meghívót mindenki hozza ma- határozatképtelenség miatt el- 12.15: Magyar nóták. 13.00: Mi
maradt meg a középkori budai
maradt.
gával.
A tagságot ezúton hivja meg Várpalotából. — 13.15: Asztali
az Igavgatóság az 1!)49. január muzsika. 14.30. Mi van egy
Szeged v á r o s
91-én az Ipartestület székházá- mondat mögött? 11.45: A Eilu
poigármesieréneR
ban délután 5 órakor tartandó jazz-zenekara játszik. 15.20: Az
Ifjúság Hangja- 10.00: A zöld
bSzértftöft
ki r
in'vényt közgyűlésre.
pokol. — 16.20: Gyermekrádió.
A közgyűlési részletes tárgy- 17.10: Szpvjet napok — szovjet
Érdeklődők a Nfiphlvatalnál,
Kárász-utca 2., közelebb! fel- sorozatát e helyen január 8-án emberek. 1Í.S0: /Déákué vászmeghirdettük.
na*. 18.10: Magyar
Parnaszvilágosítást kaphatnak.
Felhívjuk tagjainkat, hogy e szus. 19.00: Vidám zenés hétvéHirdetmény. Közhírré teszem, közgyűlésünk
a
megjelentek ge. 19.45: A Falu Hangja. 20.35
hogy a tavasz folyamán Ínsé- számára való tekintet nélkül Vidám zonés hétvége folytatása,
ges vetőmagakció nem lesz.
21.00: Hangos Heti Híradó. —
határozatképes.
Ingyen vetőmagot csak a kö22.25: /Tamás bátya kunyhója*.
Szeged, 1949 január 20.
zösen termelő szövetkezetek
23.10: Orosz kamarazene,
és szerződéses termelők kaps
z
I
g
a
i
f
j
a
l
ő
s
á
q
,
nak.
BUDAPEST II. 17.00: ötórai
A vetőmag készpénz ellenében
tea. 18.00: /Friss zene a rég.
a MOSzK-nál, illetve a földmúltból". 18.30: Magyar nóták.
Vasárnap délelőtt lt-kor a 19.00: Színes szőttes.
müvesszövetkezeteknél
szerez20.00:
hető bri. Felhívom az érdekel- felsővárosi kultúrházban sport- Szív küldi szívnek szívesen. —
teket, hogy a szükséges vető- értekezletet tartunk. A felsővá- 20.30: A Rádió Szabadegyeteme.
magot a földmű vessző vetkezet- rosi SzlT sportolók megjelené- 21.15: Tánczene. 22.00: Szóranél saját érdekükben mielőbb se kötelező.
koztató zene.
rendeljék meg, mert a leszállítás a megrendelés
alapján
történik. PolgármesterA SZEGEDI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG
rendezésében szombaton délután 6 órai kezdettel tartja
Pécsi íiakss és foiíjssbrikeít
meg második természettudományi rzalKuJegyctemi előadását, amelyet ilr. I'aunc* Dezső tanársegéd
s t é r i és
széiíhrikeü

r ó h
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BENTLAKÓ mindenest keres a
Major gyorsíróiskola, Bocskaiutca 4.

BZOMBAÍ,

az a n y a i építőköve",
cimmol tart meg. Vendégeket
terem,

i r d e 1
ELADÓ gáztűzhely, vendéglőbe
alkalmas. Asztalok, székek. Cim
a kiadóban.
KÖVÉR csacsilius kapható a
Központi I.óhuscsarnokban, Valéria-tér 10.
UJ sötét férfiöltöny eladó. Báró
Jósika-utca 25., magasföldszint.
INGAÓRÁT, régi tipusut, suly.
liuzamut, felet ütőt, jó állapotban megvételre keresek. /Ingaóra* jeligére a kiadóba.
FAJ anyakoca, gyönyörű példány, eladó, vagy hízóért elcserélhető. Felsőváros, Lugasutca 2!)., Báló.
KÖHAZ eladó. Újszeged, alsótiszaparti Rokkanttelep.
Érd.
Molnár.útra 22.
OPEL-Kadett ki« tehergépkocsi eladó. Kováta, Csongrádi,
sugárnt 3. Telefon: 268.
FARKASKUTYA KÖLYKÖK,
fajtiszták, eladók. Kováts, Csongrádi-sugárut 3. Telefon: 268.
ARANYÓRA lánccal, modern,
alig használt ós brilliáns karkötő eladó. Szűcs-utca 3/a.
NAGY'ON olcsón eladó négy uj
kárpitozott szék, dohányzéiesz.
talka. Pleskó kárpitos, a miizeumuál.
EGY 2 - f l - e s rádió alkalmi áron
eladó. Borbás-utca 11., Szabónál.
SAJATTERMP.SÜ zöld-fehér bo.
rok literenkint kimérve már
4.50 Ft-tól kaphatók. Lengyelutca 12.
EZÜST tálcáért, karóráért, nagyobb briliánsért legmagasabb
árat érheti el dr. Berényraénál,
Klauzál-tér 9.
ELADOK réz hangszerek, hattagu zenekarra való. Deszk, IV.
utca 4. szám.
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MAJOR gyorsíróiskola február
7-én uj tanfolyamot nyit. Bocskai-utca 4.
'
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SZEGEDI háromszobás modern
lakásomat elcserélném pécsi hasonlóért. Cim a kiadóban.
KETTŐ szoba-konyha átadó. —
Jelige; *600 Ft*.

&
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szoba-konvha,
költségtérítésért, vagy bútorral
átadó. Cim a kiadóban.
MAGÁNHÁZ lakással eladó. —
Hajnal-utca 23b. Érdeklődni a
tápéi óvodában.
ÚJSZEGED, Középkikötősor 19.
számú ház 320 • - ö l e s telekkel
és átadó lakással; ugyanott szabó-gép és női bunda eladó.
BÚTOROZOTT szoba ágynemű
nélkül kiadó. Bocskai-utca 8a.,
II. em. 10.
BELVÁROSBAN modern két.
szólva, összkomfortos lakást keresok. Jelige: /Háromezer*.
FIATAL luizaspár bútorozott
szobát keres a
Belvárosban
konyha- és fiirdőszobakaszná.
lattal. Jelige: /Lehetőleg különbé járat*.
-FIATAL házaspár egyszobás
összkomfortos lakást keres a
Belvárosban. Albérleti is lehet.
Jelige: /Nem jár rosszul*.
BELVÁROS közepén szép két.
szobás lakásom elcserélném kí.
sebb magánházzal. /Bárhol* jeligére.
KETTŐ-, e-etleg egyszobás olcsóbérü csinos lakást keresők
költségoiegtéritéssel.
/Azonnal
fizetek* jeligére.
KÜLVÁROSI szoba konvha és
éléskamra, villamoshoz 5 perc,
költséginegtéritéssel átadó, vagy
városi hasonlóért elcserélhető.
Jelige: "Tiszta?.
SZERÉNY dolgozó nő kis szo.
bát keres. Értesítést Dugonic*.
téri illemhelyre.

BELVÁROSI

szívesen látunk.

PAPRIKA MALOM S/eied- Alsóvároson bérbeadó, vagy elad-'x
Cim, a kiadóban.
BELVÁROS
legforgalmasabb
helyén üzlet
berendezéssel,
azonnal átadó. Cim a kiadóban,
Öl'Á JA BOB modern karórát készítek. Használt órákat veszek
Selmeczky órás, Marx-tér 1.
LUCZA kelmefestő-és vegytis'!titó vállalat: ltákóczi-tér, Kl®.
lelsbcrg-tér, Kazinczy-utca.
REDÖN) KÉSZÍTÉS redf nyjavitás Ihdőnyipártól, Reformát.u s -pa 1 ota, -Meíegtorrá;kutnáL

Kálmán.utca 12.
TORONTÁLI szőnyo-r, ronEVpokróc állandóan kapható. 8*8.
vést vállalok. ItoDgyot VM*ekAlföldi-utca 7.
MINDENFÉLE varrást, javitázt
vállalok. Házhoz is megyek. —

Farkasné, Vasarszentpéter-utc*
23. szám.

TÁRSAT keresek 2000-rei, lahetőleg nőt. Jelige: /Pénzét m .
ját maga kezeli*.
FARSANGI ékszerek nagy választékban, kölcsön is dr. B*.
rúnyiné ékszerésznél, Kl*u»A2.
tér 9.
MEGISMERKEDNÉK

középko-

rú nővel. Csak teljes cimro vAlaszolok. Levelet /Középkora*
jeligére kérek » kiadóba.
DÉLMAGYARORSZiG
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felölő* kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség.-" Jókai-utca V. '
Felelő* szerkesztői telofoa: 49*.
Szerkesztőségi telefon: 108.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: EAsási utca i .
Telefon: 325.
Az x-el jelzeté közlemények
díjazottak.

GYÖNYÖRŰ fejlett 10 hónapos
koca sertésemet
elcscrélnéui
kész fiatal hízott sertésre. Jakab Lajos-utca 6., Madarász.
BELVÁROSI nagyforgalmu étkezds teljes berendezéssel, téli élelmiszerraktárral, betegség
miatt sürgősen átadó. Érdeklődni: Saáry ingatlanirodában, Kárász-utca 11.
ZONGORÁT, orgonát tökélet®,
sen hangol, • javít Rakovszky,
a Nemzeti Szinház és a Zena.
konzervatórium hangol ója. Br. A Ilirtapkiadó Kft. nyouoiJósika.utca 31. Telefon: 8-31. Felelős ve/.eió: Konoz L-

