t)!abb halszáz munkás
kerül a műegyetemre

Uj és jobb életért a DEFOSz-ba
tömörült a dolgozó parasztság
Irta:
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Óriási valufacsalá apparátust
tartott fenn Mindszenty

dolgozó parasztság egész lis felemelkedésének utján. El
A Sárga Könyv u]abb sötót üzelmakröS rántja la a laplat
táborának 600 küldöttje kell kerülni minden olyan, egyes
1918 december 18-án és 19-én a helyeken már eddig ls jelentMissziót segélyek és „Péter-fillérek04
a kémek
zsebébe
maga egyszerű, megfontolt gon- kező szüklátókörüséget, mely a
vándoroltak
volt
UFOSz
és
FÉKOz
tagok,
dolkozásával átvizsgálta eddigi
utjának szenvedéseit, jelenének valamint a földmunkásság és a
lár feléi készpénzben,
felét
Mindszenty éi hazaáruló tár2000 dollárt padi* 9
előrehaladását és jövő boldogu- kisparasztság részéről megnyil- sai ki hallgatási, során ét a tárcsekkben hozta magárai,
da
értékesített a zugpiacom.
vánult: elsőbbség! jogot akarnak gyi bizonyítékokból kiderült,
majdnem az egész összeget ellásának útját.
titkolta.
A kulákság
eddig
mindig maguknak biztosítani. Ez hely- hogy a fekete reakció magyar- Luxusautók
Később kiderült, hogy
hasznot húzott a dolgozó nép telen és mindnyájunknak tud- országi feje ág vezérkara nemszeretetadományokból
a csekkeket Magyarországon
politikai bűncselekményeküzködéséböl pénzét mindig uzso- nunk kell, hogy elsőbbségi jog csak
A kővetkező évben Mindnem tndja értékesíteni, mert
ket követett el, hanem a* orra kamatra adta ki, igavonó jó- nincs, a DÉFOSz-ban a dolgozó szág gazdasági érdekeit sulyo- szenty ismét Rómába utazott
saját aláírása szerepelt azoszágainak kölcsönzésével kiuzso- parasztságnak: a földmunkásság- san veszélyeztető valutavissza- Ez alkalommal 19.000 dollárt
kon
a éléseket is.
szedett össze. Az összeg leg- és a hatóságok könnven leleprázta a rászoruló kis- és közép- nak, a középparasztságnak,
parasztságot, végül pedig földjé- gépállomások dolgozóinak, réglA Mindszenty-bünügy doku- nagyobb részét Spelman am«. lezhették volna. Jószágkezelöje,
től foszlolla meg. Gazdasági ere- és uj kisbirtokosoknak egyenlő mentumait tartalmazó » Sárga rí kai bíborostól kapta. Átvette Bóka Imre révén Mindszenty
kötelességei Könyv* megdöbbentő, leleplező ugyanekkor az amerikai ma- már előbb kapcsolatba került
jüknél fogva igy közvetlenül a jogai és egyenlő
gyűjtött Wydlar Tivadarral, a Pesti Haadatokat tartalmaz a római ka. gyar településeken
dolgozó parasztságra gyakorolt vannak.
tolikua egy hág hazaáruló ma- ujabb 6000 dollárt is.
zai Első Takarékpénztár igazelnyomáson és politikai befolyá7000 dollárért Rómába* két gatóiával. Wydler értékesítette
sak ez biztosithatja
a gyar vezetőjének valutaügyei,
son keresztül tartották hatalmukgépkocsit vásárolt.
Mindszenty dollárjait a feketeDÉFOSz
megerősödését ről.
ban a falut,
Ezután került sor 1947-ben piacon. 1917 nyarán mintegy
és kitűzött céljainak biztos elHogyan
keletkezett
a
fekete
Mindszenty
amerikai
útjára.
EZ
A dolgozó parasztságot a ku- érését.
dollárt vett"át Mindszenty.
reakció titkos pénzalapja? 1945- volt a legeredményesebb uta- 4000
tői. Ezt az összeget mint m e g lákság elleni küzdelemben
Hogy a dolgozó parasztság a ben Mindszenty Rómába láto- zása, mert 30.000 dollárt ho- bízható* vevő Eszlerházy Pál
FÉKOSz és az UFOSz
helyi
DÉFOSz-ban tömörülve valóban gatott és Monttni vatikáni ál- zott haza. Azt állit ja, hogy eit vásárolta meg. Wydler a csekszervezetei nagymértékben támoa helyes uton halad boldogulása lamtitkártól 10.000 dollárt vett a tetemes pénzösszeget az ame- keket szintén Eszterház ynak
gatlak. Két szcrvezelben bár, de
ajánlotta fel. aki a hivatalos
felé, legjobban az
bizonyltja, fel. Ugyancsak magával hozta rikai magyarok gyűjtötték.
azt az oOOO dollárt, amelyet Es
egy célért mindent elkövettek,
A valóság azonban a * hogy 11 forint 72 fillér árfolyam hehogy a kulákság fogvicsorgatva Amerikában élő magvarok gyűjhogy a dolgozó parasztságot a
rövid ott-tartózkodása alatt lyett 35 forint 40 fillérért vánézi a DÉFOSz szervezkedését, töttek a háborusujtőtta ó-haza
kulákság kizsákmányolása, polisemmiféle gyűjtés nem tör- sárolta meg azokat.
a középparasztság és a kispa- népének támogatására.
Esz'erhőzv Mindszenty legititént.
tikai befolyása alól kivonják
rasztság felvilágosultságát. ÉrtMindszenty ezt a 15.000 dolmista mozgalmát akarta anyakulákság pedig szövetkez- hető ez, hiszen tüz és viz nem
lárt nem jelentette be a Nem- Az összec: nagyrésze »má» forgitag támogatni ilymódon.
rásból* származik. A 30.000 dolve a földesúri maradvá- háznsithatók össze. A közép- és
zeti Banknál,
a
nyokkal és ügynökökkel, a kle- kisparasztság biztonsága, boldo- 10.000 dollárt szétosztott
Kétezer dollár a fasiszta
pap&lna't
rikális reakcióval, élén Mind- gulása, a földmunkásság jó mun- püspökök között, 3000 dollárt,
szenty hercegprímással, arra tö- kabére, munkaszabadsága, tár- átadott Mihalovits ZsigmondVallomásában előadta, hogy Magyarországon, aki ilyen árat
rekedlek, hogy visszaállítsák £ sadalombiztosítása a kulákság nak.
nem akadt volna üzletember fizet a csekkekért. A »Sárga
Könyv* közli vallomásának egy
régi uri rendet, koldussá tegyék gazdasági és politikai hatalmárészletét, amelyben a követbizonytalanságira, félelembe hajt- nak csökkentését vonja
maga
kező áll: sErdekemben állt igy
sák a földmunkásságot, a kis- és után. Ezért követnek el mincselekedni, mert
középparasztságot és az egész dent, liogy munkánkat megaka
a Habsburg-dinasztia
Madolgozó népre visszarakják a ki- dályozzák, hogy a középparasztgyarországon tilrténö tróurarályok, hercegek, földesurak, tő- ságot elidegenitsék.
ültetésétól én komoly anyagi
kések, kulákok rabszolgaláncát
előnyöket, elsősorban a földAz egész dolgozó parasztság
A dolgozó parasztság nagyrésze
reform céljaira
igénybevett
azonban felismeri céljukat
és tudja, hogy jólétének, boldogujelentős birtokaimnak visszalásának
utja
mezőgazdasági
teradását reméltem.:.
tudja, merre kell haladnia.
Nemcsak Eszberházyval kötött
A december 18-án, 19-én meg melésünk átszervezésével, a tervazonban feketoiizletet a matartott FÉKOSz, UFOSz
kö- szerű termelés bevezetésével biz
gyar katolikus cgvház feje, hazös kongresszus már túllépte az lositva lesz. Tudja, hogy a szönem ezzel egyidőben Rómába
vetkezeti
termelés
utján
a
nagyegyesülés határait. Egy uj élet,
is kicsempészett egy 5000 dolüzemi
termelésen
keresztül
alkals dolgozó parasztság uj életének
láros csekket. Ttt "Mindszenty
mazhatja
majd
a
munkásosztály
megnyitása volt a dolgozó paszemélyes megbízott ia, Péterffy
raszti
tömegszervezet;
a és népi demokratikus kormányGedeon,
zatunk támogatásával a mezőa budapesti papnevelde volt
DÉFOSz-nak a létrehozása
gazdasági technika vívmányait, a
viccrektora
intézte
Mindz a szövetkezet magában gép- cs traktorállomások gépelt.
szenty valutaügyeit.
foglalja a mezőgazdasági
Az 5000 dolláros csekket PéDÉFOSz szervezeteinek semunkásságpt, a kis- és középpaterffy a Vatikán illetékes higíteni
kell
az
általános
rasztságot, tekintet nélkül arra,
vatalának adta át. Ez a sibolás
hogy a Magyar Dolgozók Pártja, falusi szövetkezetek létrehozását,
azokkal a gyűjtésekkel függött
össze, melyeket Mindszenty felKisgazdapárt, Nemzeti Paraszt- melynek munkája kiterjed majd
hívására indítottak
párt tagjai, vagy pártonkívüli a fogyasztásra, értékesítésre és
a misszió javára, továbbá a
dolgozó parasztságról van szó. termelésre is. Ezek az általános
•Péter-fillérek* gyűjtésével.
De a DÉFOSz nemcsak az egész falusi szövetkezetek fogják elEzt a manipulációt mégegyszer
dolgozó
parasztság egységes látni a dolgozó parasztság termegismételték.
nagy tömegszervezete, hanem a meivényeinek értékesítését, s a
részükre
szükséges
ipari
terméMindszenty ebből a pénzből
falu egyetlen tömegszervezete is,
1917 nyarán
egyben a falu politikai és gazda- nyek beszerzését, ezáltal is meg2000 dollárt adományozott a
sági irányítója és tanácsadója is. szabadítva a dolgozó parasztsáLandshntbnn és Münchenben
got
a
spekulánsok
kizsákmányoMunkájával világosan rámutat
működő fasiszta magyar palásától.
a l'alu kizsákmányoló elemei és a
poknak.
RÉSZLET A VALUTAZÓ MINDSZENTY SAJATKÉ2IBASÜ
Mindezek hatalmas lendületet
dolgozó parasztság közötti haVALLOM ÁSÁBOL
Ezt az összeget olyanok kőzött
talmas ellentétre és harcol az adnak a dolgozó parasztság elingyenélők, a naqygazda kulákok maradottságának megszüntetésékizsákmányold ának, befolyásá- ben, mert amilyen mértékben a DÉFOSz szervezésével és ve- egységes
szervezetének,
a hogy a falu dolgozó parasztjai
nak korlátozásáért, a milliós tá- visszük be a mezőgazdaságba az zetésével még naggobb mérték- DÉFOSz-nak.
a gyakorlatban lássák és érezzék
módszereket, ben és időben fogja teljesíteberu dolgozó parasztság egysé- újfajta termelési
A szövetség csak akkor mű- a DÉFOSz széles, az egész paolyan mértékben tüntetjük el a ni a tavaszi munkálatok ütem- ködhet jól, ha a falu dolgozói- rasztságot átfogó
ges boldogulásáért .
munkájának
U ilágosan kell látni a kö- város és falu közötti különbsé- tervét.
Dolgozó
paraszt- nak legszélesebb tömegeit kap- megkezdését.
csatlakozva az ipari csolja be a munkába.
x
zépparasztságnak is eze- get és olyan mértékben indul ságunk
Ez az ut áll előttünk, amikor
ket a kérdéseket, meg kell ta- meg a talu népének, a dolgozó munkásság munkaverseng mozmegalakult csoportok fel- a DÉFOSz helyi szervezeteinek
életkörülményeinek galmához, több, jobb, és olcsóbb
lálnia végre helyét, mely a me- parasztság
adata, hogy vegyék ke- megalakítására indulunk. Ez az
termelésre készül fel dolgozó né- zűkbe a dolgozó parasztság ösz- ut az, mely mezőgazdaságunk
zőgazdasági munkások és a régi megváltoztatása.
és uj kisparasztok mellett van.
T"1 ervszerüen készül fel a pünk jóléte, demokráciánk meg- szes termelési kérdéseinek irá- átszervezésén keresztül a dolLátniuk, érezniük kell, hogy egy
•4 dolgozó parasztság
a erősödése érdekében a dolgozó nyítását, a gépállomások dol- gozó parasztság politikai, gazdaaz érdekük: gátat vetni a ku- löldmivelésiigyi kormányzat út- parasztság munka- és termelési gozóinak, a mezőgazdasági mun- sági és kulluráiis felemelkedésélákság elnyomó és kizsákmányo- mutatása szerint már a tavaszi versenyévei, melyet a DÉFOSz kásságnak a kuláksággal szem- hez. népi demokráciánk megeröló tevékenységének, és közösen szántás- vetési munkákra
is. szervez és irányit.
beni munkabér- munkaszabadság siíéséhez és a munkásosztály vehaladni a dolgozó parasztság Nagy eredményeket ért el az
Ezekre a feladatokra kell fel- védelmét, a falu szociálpolitiká- zetésével a szocializmushoz vegazdasági, politikai- cs kulturá- őszi munkák során is, de most készülni a dolgozó parasztság jának kifejlesztését és erősítését, zet.
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osztották fel, akik a szovjet
csapatok elől menekültek nyugatra és ott most a magyar
népi demokrácia ellen agitálnak.
\
Mihalovits Zsigmond összesen
28.000 dollárt kapott Mindszenlylől. Ez az összeg csak egy
része annak, amit Mindszenty
külföldről hozott magával és amit

az Esztergomba ellátogató aine
rikaiaktól kapott. Saját bevallása
szerint
három amerikaitól: Mr. Foxtól, Mr. Browntól is Mr. Flyntöl legalább 60.000 dollár kő•
rüli összeget vett fel.
flz flctio Catholica hitbuzgalml vezetője, Nagy Miklós, aki

SZALASI MINDSZENTY ÉK M EGB1ZI1AT0 EMBERE

Mlhalovits szökése után az Illegális pénzalapot kezelte, beismerte, hogy a pénzalap egyrészéhől olyan »munkatársakat« fizettek, akik hírszerzéssel foglalkoztak.
Mihalovits valutaüzleteit egyébként
Földes Károly
kereskedő,
Mindszenty régi ügyjele boVOLT
nyolította le.

JÉZ L'írABJASAOI NOVÍCIA TUS e s M A.N RÉZ*
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Az

„információs"
tiszteletdíj

Mlhalovits ugyanis az amerikai magyarok által gyűjtött dollársegéiyeket Práger Sándor, azóta már disszidált
budapesti
olajkereskedő részére deconáltatta. Práger Földesen keresztül forintban fizette ki ezeknek a valutáknak zugárfolyamértékét. Földes bevallotta még, hogy 1947
nyarán 15.000 dollárt adott el
Mihalovits részére a feketepiacon.
Nagy Miklós bevallotta, hogy
Mlhalovits Várady János szerzetesnél 24.000 dollárt és 15.000
svájci frankot hagyott. Várady
ebből Nagy Miklós utasítására
4000 dollárt értékesített.

Vasárnap, 1949 január 23.
A rendőri nyomozás a fekete
reakció magyarországi vezére és
cinkosai valutabüncseiekményeinek minden szálát felgöngyölítette. Megállapító! ták.
hogy
Mindszenty és az ügyben szereplők bebizonyitottan 120.000
dollár körüli összeggel károsították meg a magvnr államot.
Mindszenty nem vette fel a
miniszterelnöki fizetés háromszorosában megállapított java-

Mindszenty
hivíniá*

dalmazását a magyar államtól. Ezzel is ellenséges magatartását akarta aláhúzni. Ugvanakkor azonían egyházfő létére
a fennálló törvényeket semmibe véve. feketén beváltott
dollárösszeg'kke! 4 millió forintot vágott z-ebre.
Még súlyosabb, hogy ennpk az
összegnek jelentékeny része ha.
zaáruló /információs* működé,
sének tiszteletdija volt.

szidom
megbüntetéséi
az or.izig
dolgozói

fl népi demokrácia legádázabb
ellenségének, Mind zentynek és
cinkostársainak ártalmatlanná lételél az egész magyar dolgozó
nép általános megelégedéssel vetta tudomásul, flz a sokezer távirat, amely őrlze.bevé: elük óta
a miniszterelnökségre érkezett, bizonyitja, hogy a kormány
valóban a néo akaratát téliesítetté a hazaáruló
esztergo-

mi érsek és bűntársai letartóztatásával.
Legújabban több budapesti nagyüzem dolgozóin kívül a debreceni
vas- és fémmunkások, a szentesi
'ö dmüvessző ;etkezet, az MNDSz
mohácsi szervezete és
számos
más testület intézett köszöuőtáviratot a kormányhoz erélyes intézkedéséért, kövelelve a hazaárulók példás megbüntetését.

Ujabb haíszíz munkás kerül
a miieriyötemre

fl Szakszervezett Tanács kezflz előkészítő tanfolyamra
deményezésére a műszaki főisfanuir 25-ig lehet
jelentkezni.
kolán
fl Szakszervezeti Tanács a tanfebruár eleién 609 munkás- folyamon résztvevő vidékiek réIparoslanu'ék emlékezése
hallgatóvai esti előkészítő tan- szére
Leninről
folyam indul.
biztosítja a fővárosban a kol'A szegedi körzeti
iparos- fl tanfolyam célja, hogy előkélégiumi elhelyezést és a mimtanuló iskola bensőséges Le- szítse az érettségivel nem renk h lyükröi való áth dyezést is,
nin-emiékünngpséget
rendezett delkező munkásokat a műszaki hogy megélhetésük és továbbtaBevezető
szavakat
Drexler főiskola felvételi vizsgáira.
"ulásuk lehetővé váljék.
László igazgató mondott. Lévai György Majakovszkij i:Beszélgetés Lenin elvtárssal* cimü versét szavalta
átérzéssel,
az ünnepi beszédet pedig Klein
Sokezer darab eDőosztályu, pnma minőségű szöllöFrigyes tanár
mondotta,
olty&uy kerül eladásra, faj nagy választóktxra.
»—•
iskola dísztermét
zsúfolásig
Ripária. F'ortáti-z. Rcrlandéri, Manticlmla amerikai
megtöltő közönség elölt nagy
vadalanyokra oltva. Postán, vasúton, utánvéttel, szak
érdeklődés mellett
ismertette
saerü csomagolásban szállítjuk.
Lenin elvtárs munkásságát. Az
Ismertető legyxáltet I n g y e n kiitd
igazgató zárószavai
után az
lntcrnacinnáiéval
ért
véget
6.
az ünnepség.

Szöílőo^ivány

tKedvcS Méltóságot
Uraml
Szálast volt ut l.-gy^on- Igen
jól viselte magát. Azóta ts megfordult Ut. Egy-két páterrel szívesen érintkezik. Hogy országos
vezetésre van-e
rátermettsége,
nem
tudom. Katolikus
aemp'mtból ót megbízhatónak
tarfl hó nagy pelyhekben hullott, de a motoroskocsik gyor•an letakarították az uttestet.
Tondának az »U) Színház?
Ciőtt volt találkája Mártával. A
izinliázban hetvenötödször adták
• »SzáguIdó évelt—et.
6 óra 7 perc volt, mikor kirohant a karlini nagy traktorgyár kapuján. Alig mosakodott
meg. Sietett haza. Borotválkoznia
és öltözködnie
kellett
Színházba készült.
Tulajdonképen nem is
lett
volna olyan sietős a dolga, de
feledékenységében nem váltott
előre jegyet és félt, hogy ma ls
ugyanúgy, mint minden este, már
elkeltek a jegyek. A földalatti
vasút állomására ment és megvárt egy B-kocslt, amelyik átvitte De j vicére.
Ott lakott azoknak a hatalmas
felhőkarcolóknak
egyikében,
amelyiknek ablakai a régi várra
néztek, fl liftbe ugrott és megnyomta a 15-ik emelet gombját.
Más körülmények között még
elég Ideje lett volna ahhoz, hogy
nyugodtarr öltözködjék, de ki is
gmdol arra, hogy előre biztosítsa a színházjegyét.
.Nincs
elég más gondja?
Például itt van az üzemi mozi. Attól a pillanattól kezdve,
hogy az üzemi bizottság jóváhagyta a felépítési tervet, hetenként háromszor vett részt különféle megbeszélé .ken. Egyszer
a szakszervezeltel, máskor a kulturbizottsággal, majd a mérnökökkel.
— Ugy kell felépítenünk, hogy
ne röstelkedjünk miatta
—
mondták az elvtársak.
Mikor visszatért Prágába, Pepikkel találkozott a
Metrón.
Gömbölyű képe vigyorgott, mikor kozetszoritottak. Pepit Ringhoffernél dolgozott, mint vasöntő. Az üzemi repülő-egyesület-

tom. Tud fa-e munkatársait
ugy
befolyásolni, nem tudom, megígérte,
hogy ezeket l.-gy.-ra
hozzám küldi. Ugy látszik, ígéreteit még nem birta megvalósítani. Sajnálom,
hogy a kellő
időben nem bírtam a válasszal
elkészülni.*

Pefes s z i l i r e

Julius Fucsik cseh író alább közölt novelláját 1940ben irta. Röviddel azután ő sem kerülte el azoknak a
cseh hazafiaknak sorsát, akik ellenszegültek
llitier hódító törekvéseinek. 1943-ban őt is kivégezték.
nek volt az elnöke. Különben
•repülőbolond?? volt a neve és
ehhez a névhez már nem egy
rekord fűződött.
—- Közölhetem veled — mondta Pepik, — hogy jövő héten
üzemi bizottságunk u) masinát
vásárol. Rendes kis kétfedelű gépet. 450 lóerős motorral. Ez
már a harmadik lesz. És micsoda gépi — barátocskám.
— Fogadni mernék, hogy te
leszel az első, aki majd felszáll vele.
— Ezt eltaláltad.
— Na aztán vigyázz a bőrödre.
— De most én árulok el neked valamit. Éppen befejeztük
uj üzemi mozink tervét, melyet majd Engelsről nevezünk
cl. flz építkezést tavasszal kezdik, gyere majd ki, nézd meg.
Micsoda terem lesz az. — És
ezzel már bucsut Is vett.
Gyors léptekkel szaladt fel a
lépcsőkön és elindult az »Uj
Színház? Irányában, fl pénztárnál hosszú sor várakozott, ö is
közéjük állt. Türelmetlenül topogott.
— Bolond ez a Pepik —
gondolta magában. De mégis...
egy mozi többet ér egy kétfedclünél...
Természetesen, ha kész lesz,
uj gondok kezdődnek: filmeket
kell szerezni, fl műsor irányítása
sem olyan egyszerű dolog ám.
Ügyelni kell, hogy egyensúlyban legyenek a vig- és komoly
darabok és...
végeredményben
azután még beszélhetünk
egy

kétfedelűről is. Persze itt azonnal felmerült a gyári repülőtér
kérdése. Sebaj — majd kiszélesítjük a Stadiont, amelyik már
úgysem feiell meg a célnak. Hiszen alig 120.000 nézőt fogad be.
Micsoda gondok! —
Gondok?
Nevetséges — és
Tonda azokra a nehézségekre
gondolt, amelyek még nem is
olyan régen bántották, fl harmincnyolc-negyvenes évek gondjaira, amikor Európa felett Hitler réme lebegett. Azok voltak
a gondok! Akkor bizony vajmikevesünknek volt kedve a nevetéshez.
Hogyan is gondolhatott ezekre az ocsmány időkre. Akkor is
munkás volt, de akkor ez nem
volt nagy öröm. És még szerencsésnek mondhattad magad, ha
dolgozhattál — másnak; de ha
ez a /szerencséd? is elhagyott,
akkor aztán egyáltalán nem számítottál embernek. Egy szám
lettél a munkanélküliek statisztikájában . . ,
Hol ls látta ezt abban az időben?
Talán abban a zlichovt kis
piszkos szobában, ahol akkor lakott?
Nem, ez még azelőtt lehetett. Ugy harminchárom táján,
amikor a jinonicel szükségtelepen húzódott meg. — Egészen
állati élet v o l t . . .
— Milyen jegyet parancsol
elvtárs?
— Tessék?
— Milyen jegyet?
Pista visszatért a jelenbe és

agyában hirtelen megvilágosodott, hogy a pénztárosnő kérdezi, milyen jegyet akar.
— Kettőt az erkélyre — mondotta afeletti örömében, hogy
még bejuthat a ma esti
előadásra.
Kiment a színház elé és Mártára várt flz újságárusnál megvette a »Vecserni Pralia?-t és
átszaladt a cimeken:
•fl szlovenszkói Breznőn ma
kezdte meg működését a Vörös
Csillag papírgyár.?
•Ezer uj munkáslakás tervét
hagyta jóvá a főváros elöljárósága.?
•A kladnót vasmüvek 130 százalékra teljesítették a tervet.?
•Egy hét múlva megnyílik a
Duna—Odra-csatorna.?
•Húszezer munkáskönyvtár.?
Még arra gondolt, hogy ez
nem is olyan sok s hogy az a
tizenhét sziriház, amelyik
az
utóbbi időben Prágában megnyílt, nevetségesen kevés — amikor Márta kézenfogta . . ,
..< Szétnyilt a függöny,megkezdődött az előadás.
Hőse egy orvos volt, ki az élet
meghosszabbításának útját kereste. Ez volt a legaktuálisabb
probléma. Pista és Márta felcsigázott érdeklődéssel figyelték a
történetet
— Hiszen olyan szép az élet
— gondolták mind a ketten. —
Kinek is lenne most elég belőle?
— Pistának ismét a harmincnyolc-negyvenes évek
jutottak
eszébe, fl télre gondolt, amikor
már az volt a kérdés, hogy érde-

i b a s á r , Telefon

mes-e egyáltalán é l n i . . .
Színházból jövet erről a régi
életről beszéltek és a gyönyörű
újról, amelyiket éppen most élnek, meg a jövendőről, mely még
tatán ennél is ezerszer szebb lesz
Szeretném megérni mindazt
ami ma még csupán elképzelér
De azt majd uj emberek élih,
olyanok, akik csak a vidámságot
ismerik. Bennünk még tulsok van
a régi világból.., — mondotta
Tonda.
— Ne hidd — felelte Márta.
— Azoknak is, akik utánunk jönnek, legyen csak olyan ^rős szivük, mint a mienk. Olyan időket élünk, amikor rémület töltötte be a világot. Akkor sem
féllünk. És ahogy romlottak az
idők, annál keményebbek
lettünk. Helyreálltunk.
Emlékezz
helytállunk, mert tudjuk, hogy
győzünk, bár nagyon gyakran el
sem birtuk képzelni, hogyan is
néz majd ki, ha egyszer bekövetkezik ez a győzelem . . .
Igy menteit egymás mellett a
széles utcákon, fl decemberi levegő fiatal, gazdag létlel volt
tele. Prága minden negyedében
forrott.
Hallgatva mentek
egymás
mellett, mig Pista ismét megszólalt: »EmIékszcm, ugy negyvenben lehetett — újév táján.
Barátom egy kommunista lapot
hozott. Egy elbeszélés volt benne — ugy emlékszem »Optim/sta elbeszélés? volt a cime. Egész
semmitmondó volt az eleje. Valahogy ugy kezdődött, hogy >.\
hó nagy pelyhekben hullt.. ?
De azután egy qyönyöril vasárnaot napról sz ít olyanról, s m l y
a jövőben vár ránk . . . egészen j
közel jövöben . . . ?
Tonda csendcsen elmosolyodott.
— És én bolond, akkor azt
hittem, hogy ez az egész csak
fantázia.
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MINDEN SZORONGÁS

A felütvizsyáiai
és a termelés
kendergyáriak
— tgy kicsit téltem — meséli
Süvegh Mihályné elvtársnő
és
szégvmlős
mosollyal
igazit/a
meg te én jeketepettyes,
piros
kendőét
Körülötte
fonógépek
zakato'nak, csattogó zaf tölti be
a nagv munkatermet, a szegedi
kendertonógyár
gilfonó
termét.
Itt dolgozik, ez az övé, as ö birodalma s mindnyájuké
munkásoké
munkálunk*

Kier! (£lt ha
Süvjgíj eivtáfsnö?
fl felülvizsgálás előtt érzett
valami szorongó félelmet. Nem
mintha valami oka lett volna rá
— amint azt most utólag belátja —, különösen neki, aki jó tizescsoportvezető is, dehát mégis nyugtalan olyankor az ember.
Ezért mondja:
— A szivem a torkomban éreztem, amikor beléptem a felülvizsgáló bizottsághoz. De csak
pár percig tartott ez igy. Aztán
egyszeriben elmúlt minden szorongás, mert láttam, hogy mindenhez nyugodtan hozzászólhatok. Igazán barátságos beszélgetés alakult ki köztünk és ugy
beszélgettünk egymással,
mint
naptpn régi jóbarátok

Miről is besz Igeitek ?
Szó esett sok mindenről.
A
francia bányászokról ls beszéltek, mert Süvegh elvtársnő elmondta, hogy az ö hősi küzdelmüket olvassa legszívesebben az
újságban és akkor érzi Igazán,
milyen jó ts a magyar munkásoknak. tgy került sor a termelés, a mnnkaverseny
kérdéseire is.
— Tudom, nagy szükség van
arra, hogy minél többet termeljünk — mondta Süvegh elvtársnő határozottan. — Minél többet
termelünk, annál több munkanélkülit lehet foglalkoztatni és annál jobb lesz az életszinvonalunk.
Ilyenféleképpen fonódott a beszélgetés fonala, amelyről most
Igy szól az elvtársnő:
— Egészen
belemelegedtünk
az eszmecserébe.
Elcsevegtünk
volna még ott akármeddig
ts.
'Azóta még lobban hajt a vágy,
hogy minél többet és jobbat termeljek. Azóta még inkább iparkodom a munkámmal.

Rj?ia Bála elvíárs
szegedi pénzügyigazgafó
Róna Béla elvtársat, aki edÜig mint pénzügyi tanácsnok a
városnőj töltött be fontos megbízatást, pénzügyigazgatóvá nevezték ki.
Róna Béla elvtárs szombaton
búcsúzott el hivatalától és rövidesen átveszi a szegedi pónzífijigazgalóság: vezetését.

kapcsolatáról

lülvizsgálaton helyét jól megálló
munkásnőhöz illik.
De n e m c s a k
S ü v e g h elviársnönél
tapasztalható ilgesml. A felülvizsgálat általában minden munkásnőnek, munkásnak
nagyobb
öntudatot adott, még Jobbá tette
viszonyát a termeléshez. Nemcsak a párttagok mondják ezt.
tgy látja a normairodán dolgozó, pártonkívüli Rácz Ottó is.
— Sokkal nagyobb ambícióval
dolgoznak a felülvizsgálás óta —
mondja. — Munkájukon, magatartásukon tapasztalható ez a felülvizsgált munkásoknál.
Valahogy még nagyobb életkedvet
kaptak, szinte megujult erővel
dolgoznak.
— Nekünk, üzemi értelmiségleknek is friss erőt adott a felülvizsgálás — teszi hozzá VIrágh László elvtárs, aki ugyancsak a normairodán dolgozik.—
A felülvizsgálás óta érzem, hogy
valóban az üzemi munkásság közé tartozom. Én is

beszélnek
Igy

lendül

a

a

szegedi

termelés

e g y s z e r r e feljebb é s feljebb

Pjotr

A* öf feoííefetív szerződés visszhangba a Dohánygyárban

Máskor
A
lett

morog,

kollegákhoz

ül,

Példás —

ezer ba}at

lépjen,

Irat,

gyöngéd

mint a kis

ibolya.

a napok
kell,
szóljon,

telnek.

Kell, vagy nem

tessék —

történt?

olyan

most,

jöjjön,

TORTÉNT?

hát ml

bújjon

bejelentés

intsen,

beljebb,
nincsen.

okmány,
paplr-hegyen
rágódik,
hogy pup nő hátul,
A packázás
sutba
megyén
ekkora
energiáiul.
Mint
napfénytől
tócsa szárad,
gyors szót értve,
fogy az akta.
Minden bürokráciának
emlékét is
füstre rakta,
Arcán
fény
és árnyék játszik ...
Fogjunk
pemzlit, vésőt,
pajtás!

a
sertéshús
lorgahnát

minél többet termeljünk

Milyen

Ivanlcs,

Felszabadították
és az olaj

Saját érdekűnk, hogy

VL8DIMIR MHIflKOVSZKIJ:

Ml

Az észszerüsitési mozgalom fejlődését jellemzően
bizonyitja a nehézipari újítások számának növekedése. 1947-ben
a nehéziparban 814 dolgozó tett 421 javaslatot 1948-ban 1398
ujitási javaslatot fogadtak el, jutalmaztak és alkalmaztak.
Ezeket a javaslatokat 1895 dolgozó terjesztette elő. Ai njffásokkal a magyar nehézipar több mint 27 millió forintot
takarított meg.

tobbat, többet gyártanak a gépek szerte az országban mindenütt
a munkáskezek
nyomán,
ahol ezeket a munkáskezeket önAz országos közellátási h i - . akár nyers, akár tartósított áltudat, a Párt
felülvizsgálatában vatal uj rendelete értelmében I lapotbán
a sertészsír, ser.
megizmosodott öntudat
mozgat- az ország egész területén szaba-1 tésszalonna, sertésháj és nő.
ja.
íh z.) don szállítható a sertéshús — I vényi olaj.

Lelkes munkásindulók vérpezsdítő ritmusa tölti be a Dohánygyár csomagolóterméi fl hangszóróban egymásután
csendülnek fel a szebbnél-szebb dallamok, közben elhangzik egy-két
fontosabb hir. A hangszóró senkit sem zavar munkájában, sőt
mintha a pattogó ritmusok hau g y a n a z o n a nagy élményen
tására még fürgébben dolgozmentem keresztül, mint ők és nának a kezek.
ezzel még inkább, fokozottabban
flz asztalok körül szürkeköpetudatosult bennem, hogy együtt
végezzük a közös termelő mun- •íyes munkásnők ülnek, körülötkát, együtt építjük a szocializ- tük nagy halomban áll a Munkás, Kossuth, Harmónia. Egymust.
Schuszter János elvtárs, bri- két ügyes mozdulattal összeállítgádfelelős egészíti ki mindezt: ják a dobozt. Egy kis fémtálci— Uj munkaversenyünk is a kára rátesznek egy marék cigamegszámolják,
felülvizsgálás után indult meg. fl rettát, ötösével
gilfonó két brigádja januárban nem kevesebb, vagy több-e a
ris beleteszik a doelhatározta, hogy az elmúlt öt- húsznál s
hónapos verseny alatt elért ter- bozba. ö t sort raknak egymás
melési átlagot két százalékkal fölé, a dobozt lezárják s kész
felülmúlja. A
versenyszellem a százas csomagolású cigaretta.
most még jobb, mint akármikor. Mindez pillanatok müve. fl gyafl győztes brigád még jobb tel- korlott, ügyes kéz csodákat tud
jesítményt akar elérni, hogy meg- művelni.
De Dobó Józsefné elvtársnő
mutassák, nem voltak érdemtelenem lát ebben semmi különöset.
nek a győzelemre.

kis könyvecskét lapozgatunk Helyén
e kendergyár normairodájában,
rajta gondos betűkkel olvasható:
Süvegh Mihályné. Ebbe jegyzik be a munkateljesítményeket.
1\ kis könyv adatai azt mutatják,
liogy a felülvizsgálás óta menynyiségi és minőségi
munkában
is sokkal jobb eredményeket ért
ti. A normát is 103 százalék! teltcljesitményröl
ÍM százalékra
emelte, de különösen a hulladék
csökkent nagy mértékben. December közepén az egyheti hulladék 2 kiló 10 deka volt, januárban pedig már csak egy kiló
75 deka. Szeretettel, figyelemmel
végzi munkáját, ugy ahogy a fe-

szoros

II n s i ú z pariién tavaly 1095 mun'iásir'é
27 m II d tor ntot takarj ott me?s

magatartást

Természetesnek tartja, hogy 8
óra alatt hetvenötezer cigarettát
be tud csomagolni, ami hétszázötven százas doboznak felel meg,
tehát egy dobozra alig egy félperc jut. Dobó elvtársnö élmunkás jelölt, brigádvezető. Kétszázhuszonöt százalékos teljesítményt
ért el. flz öthónapos átlag-normája majdnem százötven százalék.

Kötelezettségeink
— Bizong, be kell ismernünk,
hogy laza a normánk — mondja
meggyőzően. — Már az uj kollektív szerződés megkötése előtt
beláttuk ezt s most méginkább
esedékesnek tartjuk a normaszükitést. Most, hogy az uj kollektív szerződést az állammal, tehát magunkkal kötöttük
meg,
mindannyian felelősséget érzünk,
hogy a kapott jogok mellett teljesítsük kötelességeinket ls, fokozzuk a termelést.
Éppen olyan gyorsan peregnek az ajkáról a szavak, mint
amilyen gyors a
munkájában,
flmig részletesen magyaráz a
kollektív szerződésről, változat-

lan gyorsasággal végzi műnké*
ját.

Szűkíteni kei! a normát
— Saját érdekünk, hogy minél többet termeljünk — mondja kis szünet után. — Ezt1 a meggyőződést váltotta kl mindanynyiunkból az u) kollektív szerződés. Fejlődnünk kell, fokoznunk a munkát, mert igy tud
erősödni népi demokráciánk, i g |
tudjuk minél hamarabb megvalósítani a szocializmust. Rákosi
elvtárs mondotta, liogy nem élhetjük fel jövőnket s ez igy 1«
van.
Ónozó Jánosné elvtársnö, élmunkás ugyanígy látja ezt a kér-'
dést. — Magam sem gondoltam,
hogy sikerül elérnem a 220 százalékos teljesítményt — mondja
elgondolkozva. — Laza volt •
normánk, ez volt a hiba s most
várjuk az uj normák megállapítását, ami fokozza majd a termelést. Ennek pedig az lesz a»
eredménye, hogy uj beruházásokat tudunk eszközölni, épll af
ország, emelkedik az életszínvonal, megszűnik a munkanélküliség.

EGY UJITÁS E R E D M É N Y E
látsz

Itt?

ez a magatartás.
Tyukom-bukom kacagf kicsit/ —
Szende lett —
ex tény, nem mese.
Nem füstöl,
nem köp,
nem iszik
És
és nem néz a tányokret se.
Pjotr Ivánlcs,
hit ml történt;
Ha
azt mondom: csoda —
kevés!
Bocsánat,
hogy Igy
ápertén
szálankt
furcsa
viselkedés.
Ml történt
magával,
drága?
Kivirult,
a
mindenségit,
s erejét nekidurálva
most
szocializmust
épít?
Nem
találó érv ez
egy se,
ne törd fejed
száz
darabba ..
Ml történt?.
Tisztába tette
magát
a
felülvizsgálatra.

a legteljesebb mértékben éreszük a szociális gondoskodás áldásait, a ml jogainkat, amelyben a mult rendszerben net»
volt részünk — mondja meggyőzően. flz u) kollektív szerződé*
értünk van, dolgozókért.
És a dohánygyári dolgozók
mindannyian tudják ezt. Tudják,
mert nekik készült a hatalmai
kuiturterem, az ő gyermekeik
élnek gondtalanul az
ország
egyik legjobban felszerelt napközt és csecsemőotthonában, ai
5 sportolóik gyönyörködnek
a
pompás, újonnan készült tekepályában s az ö élmunkásaiknak,
A mi fogaink
de a gyár minden dolgozójának
Szekeres Mihályné elvtársnö is nagy örömet jelent az élmuna .csomagológépnél 01. Egy kör- kás-kör már majdnem
elkőbe forgó tartályba adagolja a le- szült, kényelmes otthona.
mért dohányt. Ö is megelégedéssel fogadta az u) kollektív
szerződést, tisztában van a kötelezettségekkel, de ugyanakkor
a jogokkal is, amelyeket a népi
demokrácia biztosit a dolgozók
a hirdetés
számára.
a
Défmagyarországban
— Mi, dohánygyári dolgozók
A finom pipadohánycsomagolóban ls baj van a normával.
Száznegyvenöt százalékos teljesítményt értek el. Ambrus Lajos
elvtárs, élmunkás azonban bevezetett egy ujitást. flz lett az
eredménye, hogy a gép teljesítőképességét teljes mértékben kl
tudták használni s a teljesítmény
öt százalékkal emelkedett.
— Már ez az ujitás la nyilvánvalóvá tette, hogy sziikitent kell
a normát — mondja Rácz László
elvtárs, aki most is egy ujabb
ujitáson töri a fejét.

Eredmenyes
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A HŐMÉRSÉKLET CSÖKKEN
- Élénk, Időnként erős északi, északnyugati szél, gyorsan változó felhőzet, sok helyen futó záporeső, havaseső, vagy hózáoor. fl hőmérséklet csökken.

Felhívjuk az a'apszervczetek
kádereseinek figyelmét, hogy
24-én este fél 6 órakor káderes
értekezletet tartunk a Vörösmartv-utcai székházban.
Tekintettel a tárgy fontosságára
nézve, a megjelenés kötelező.

eh

Hélfön 6 órakor titkári ér- lá;:s, Móraváros H. délulán fél
kezlelet tarlunk Batthyány-u. 17 Abt An'al, ösomogyitelep I.
4. sz. alatt. Kérjük az elvtársak délulán fút 7 Vincze Antal, Osoponlos megjelenését. — Hétfőn inogyitclep II. délután fél 7
fél 5 órakor előadói értekezle- Dénes Leó, Rókus I. délután
APAD A TISZA
tet tartunk, előadó Gát Tiva- fél 7 Varga Pál, Rókus II., III.
A Tisza Igen alacsony vízállással Tokáig árad, lejjebb
Ifi-napok:
dar. Az előadói értekezlet tár- délután fét 7 Gáspár
István,
apad, vizének hőmérséklete 0 fok. Mai vízállások: Csongrád 174
gya:
A
poLilikai
Bizottság
és
a
Újszeged
délulán
fél
7
Katona
Vasárnap:
Szőregl
petróle(14). Szeged 54 (1). 7
délumgyár délelőtt 9 Csápenszky Szervező Bizottság határozatá- András, Ujsomogyitclep
nak felujilása.
után fél 7 Gaál Márton, BelváIstván.
ÍNM'lltKM):
— A népszámlálóbiztosok, akikHétfőn délután 6 órakor a ros III. délután fél 7 Mison
Hétfő: Winter kefegyár délnek 15 éven aluli gyermekük van, után fél 4 órakor.
Kálvin-tori székház kistermé- Gusztáv, Városi gőzfürdő délVasárnap, január 23.
ben propagandavezetó értekez- után fél 7 Székelyhídi József.
Nemzed Színház délntán 3 jelentkezzenek a városháza, földA reszortvczelőí
értekezle- let.
órakor: A csendháborító. »K«- szint 16 számn szobájában GyerCmVőrlők, 27: Szegedi kenSport: hétfő
Hétfőn délután 6 órakor a
ós »M«-bérlet 4. Este 7 órakor: mekeik keresztlevelét és saját tek időpontjai:
nagyter- dergyár délu'án 2 Tombácz
A windsori víg nők. »S«-bérlet születési anyakönyvi kivonatukat délután 6 órakor. Falujárás fe- Kálvin-téri székház
kcmlergvár
lelős: hé! fő délután fél 7 óra- mében népnevelő felelősök ér- Imre, Ujszegedi
9. Hétfőn este 7 órakor: A hozzák magukkal.
délu'áu 2 Balogh István, Máv.
csendháborító. »l«-bérlet 9.
kor. Oktatási: szerda délután tekezlete.
x Ujabb me'terviregéra elő- 6 órakor. Propaganda: csütörA sajlófelelősök
értekezlete fűtőház délután 3 Kiss János,
Bal várod Mozi főj 4, fél fi.
fél 8: Olvmpia. Hétfőn: Bün és készítő tanfolyamra jelentkezni tök délután 6 órakor. Kultúr- hétfőn délután 5 órakor lesz Máv. nyugdíjasok délután
3
lehet február l-ig Veres Károly vezető péntek délután 5 óra- megtartva Batthyánv-utca
biinhődé9.
4. Lcbák Antal, Városi nyomda
ipartestületi
jegyző,
a
tanoflyam
Széchenyi Mozi fél 4, fél 6.
kor. Titkári: szombat délután szám alatt Megjelenés minden III. délután 3 Zsi-unond Lafél 8: Páris hóivá nva. Hétfőn is. helyi vezetőjénél.
alapszervezeti sajtófelelős ré- jos, Kisvasút délu'án fél 4 Ke4 órakor.
Korzó Mozi fél 4:, fél 6, fél 8:
rekes Mihály, Win er kefegyár
Bedelia. Hétfőn is.
Felkérjük az alapszerveze- szére kötelező.
Kedden
délulán
6
órakor
a
délután
fél 4 Srhappesz FriBéniié
ei
íz
á
la
mosdott
tek reszort felelőseit, hogy a
Muzcnui nyitva
hétköznap
Kálvin-tori székház kistermé- gyes, Dohánygyár délután fél
Iskolákat
terhe'8
követemegbeszélésen
pontosan
jelen9-től 14 óráig, va®ár- és ünnep,
ben falu járó felelősök értekez- 4 Márta Lajos, Gázgyár déljenek meg.
lésekrS
nap 9-től 13 óráig.
lete.
ulán fél 4 Kiss Mihály, GyufaSomogyi könyvtár nyitva van
Felhívjuk az Angol-Magyar
A minisztertanács kormányTAQNYÜ'ÉSEK
gyár délután fél 4 Komáromi
hétköznapokon 9 órától 19-ig. rendeletet fogadott el, amely kenderfonógyár SzIT dolgozóA héten összes
szervezete- István, Kotrótelcp délután 4
Egyetemi
könyvtár
reggel az állam tulajdonába átment it, hogy vasárnap 10 órakor
ingatlanokat taggyűlést tartunk. Megjelenés inkben taggyűléseket tartunk. Szilágyi István. Ujszegedi Iáda8 órától este 7-ig van nyitva iskolaépületeket,
és egyéb vagyontárgyakat ter- fegyelmi terhe mellett
Kedd, 25: Nemzeti Színház gvár délután 4 Doktor Lajos,
hétköznapokon.
kötehelő követelesek bírói érvényedélután
4 Csányi János, Póló Lippai fürészgyár délután 4
Sioijaiato* gTö(vurrtarat
sítését mind az állammal, mind lező.
cipőüzem (gyár) délulán fél Bakaity Mária. Honvédség délLemzingcr örök.
Horváth a volt iskolafenntartóval szem5 Szilágyi Istvánné, Máv. for-után 4 Tólh Béla, Szegedi ciMihály-ulca 9; Hósa Balázs lien további rendelkezésig felgalom délulán 6 Nagy János, pőgyár délután 4 Pctri Ferenc,
MNDSz HREK
Kálvána-ulca 17: Salgo Rva k függeszti. A rendelet utasítja
Városi
fürdő délután fét 7 Tó- Tisza malom délután 4 Kurucz
ctr. flctiy b. Mátyás-tér 4 a hitelezőket, hogy követeléseiAz ósomoggltelept csoport 24- völgyi Jenő, Máv.
Ujszeged- János, V'llamosvasul taggyűlés
Selmeczi Béla: Bomogvifcelep ket 30 nap alatt jelentsék be
a vallás- és közoktatásügyi mi- én, hétfőn délután 6 órakor nő- Szőreg délután fél 7 Doktor este 9 Sarnyai Vencel, BőrIX. utca 489.
gyülést tart.
ipari szövetkezet délulán 5 Haniszternél.
Lajos.
A fodortelepi csoport ma, vavasi An'al, HonvédUcrüIeti őr— A Magyar-Szovjet
MűvelőSzerda, 25: Lemezgyár dél- százail délu'án fi Salamon Fesárnap délután fél 6 órat kezdetdési Társaság ma, vasárnap déltel farsangi estet rendez. Hétfőn után 2 Sári István, Angol-Ma- renc, MOSzK délután 6 id Koelőtt fél 10 és fél 12 órakor a
24-én este fél 7 órakor össze- gyar Julafonó délután 2 Sar- máromi István. Város délután
Belvárosi Moziban bemutatja az
nvai Vencel, Mozik délután 2 8 Róna Béta, Tü o'tók délután
ároá a
tüzel6anyagkereske- jövetel lesz.
Uborka, a reptér gyöngye cimü
Hódi Gyula, Konzervgyár dél- 6 dr. Sörös Jenő, Posta délután
Az
Iparos
asszonycsoport
25nagyszabású szovjet viojátékfil- dök, aldk szén, kosz, brikett
én, kedden délután 5 órakor az ulán fél 3 Sánta István, Máv. G Kókai János, Bevetem délforgalombahozásával
foglalmet. Belépti dij 60 fillér. Jegyek
ipartestület emeleti helyiségében Rókus 3. Szűcs Pál MAV oszt. után G Dani János, Börtön
Igen korlátolt számban a mozi- koznak, akár telepes, akár kiskongresszust
beszámolót,
majd mérnökség délután 3 Balogh délután fél 6 Szántó Margit.
kereskedők, —
üzletükben
ban még kaphatók.
utána
taggyűlést
és
vezetőség
vá- István, Orion bőrgyár délután
(pincében, udvaron,
telepen)
Péntek, 28: Kunság szövő— A Szegedi Fóram Klub ér3 Csűri Mihály, Máv. páfvalasztást
tart.
eladásra kerülő szén.
koksz,
tesiti tagjait, hogy 25-én. kedA felsőváros! csoport ma, va- fenntartás délután 3 Tóth Bé- üzem délu'án 2 Bogdán Imre,
brikett fogyasztói árát a vevő
den este fél 9 órakor Sőtér Istla. Délmagyar napilap délután Vizmülelen dé'u'án fél 3 Varállal jól látható helyen, (mér- sárnap délután 4 órakor konván egyetemi tanár tart előadást
fél 4 Katona András, Városi ga Pál, Köztisztasági telep délleg mellett, pénztár mellett, ál- resszusl beszámoló gyűlést tart
•Haladó esztétika* címmel. Venkertészet délután 4
Olajos után 3 Zsigmond Rózsi, Pick
a
Postás-otthonban.
Hétfőn,
24talában ott, ahol a fizetés tördégeket szívesen látnak.
Gyula, Hídépítés délután 4dr. szalámigyár dé'u'án 3 Lombos
én
a
felsővárosi
csoport
délután
x Köszönetünket nyilvánítjuk ténik), jól olvasható gépi vagy 5 órakor a Dugonics-utca 12. Bakos Géza, DÉMA
délcipőgyár István. Varga kötélgvár
mindazoknak a rokonoknak és kézi Írással tüntessék fel.
délután fél 5 Klein
Sándor, ulán fél 4 Prágai György, Szőszám
alatt
vezetőségi
ülést
tart.
ismerősöknek, akik édesanyánk
Felhívjuk a textilkiskereskeA rókust csoport 24-én, hétfőn Bankok délután 6 Dani János, regi petróleum délután 4 Hatemetésén megjelentek és mélyraszti György, Rendőrség délséges fájdalmunk'an osztoz- dők figyelmét arra, hogy az délután fél 5 órakor vezetőség!, Közigazgatás délután 6 Róna
MNDSz központ rendezésében 6 órakor vezetőségválasztás! köz- Béla, Alsóváros I. délután fél ulán fél 5 Farkas István.
lak. Halász-csalód.
7 Bozsó T.ászló, Alsóváros II.
Szombat, 29: OTT délután t
— A volt Vöröskeresztes böl- ma, vasárnap délután léi 5 gyűlést tart.
délután fél 7 Tanács János, Barlha Béta, Máv. üv. délután
órakor
az
Ipartestület
nagycsödé 24-én, hétfőn városi keA
móravárost
csoport
24-én,
Belváros I. délután fél 7 RitbemutaKözvágóhíd
zelésben a Dózsa György-utca termében sebemáru
hétfőn délután 5 órakor taggyű- ter József. Belváros II. dél- 1 Strack János,
délután
1
Kiss
Kálmán,
és Kazinczy-utca sarkán meqnui- lót tart.
lést tart uj helyiségében a móPetrt
A
paprikabiskereskedők ravárosi kultúrházban. A móra- után fél 7 Tokai János, Belvá- MALT.ERD délután 1
10c.
délután
10 városi csoport közli tagjaival, ros IV. délulán fél 7 Gyemre Ferenc, Kecskéstelep
x Halálozás. Massong Miklós szakosztálya ma délelőtt
meghalt. Temetése 21 én dél- órakor Széehenyi-lér 15. I. em- hogy minden hétfőn délután 3 Kálmán. Belváros V . - V I . dél- fél 7 Kiss Szilveszter.
ulán fél 7 Ledniczki Pál, Felután 4 órakor a DueonicMe- ülést tart.
órától 6 óráig hivatalos órát tart. sőváros I. délulán fél 7 Gál
metőben. Gyászmise 2t-én reg21-én, hétfőn délután 6-kor
fiz fllgncr-telepi csoport 25- Tivadar, Felsőváros II. délután
x Retortnfa'zén fűst- és szagjgel 8 órakor a felsővárosi temSzéchenyi-tér 15. I. emeleti he. én, kedden délután 5 órakor fél 7 Marjai Sándor, Fodorte- mentes, minden mennyiségbén
plomban. Gyermekei.
nötag- nőnapot rendez.
Szcnesinél Partizán (Vi— Magyar tanszék a pozsonvi iyiségében beszámoló
lep délután fél 7 Kocsis Ist- kapható
tóz)-ut.ca 28.
egyetemen. A szlovák meghatal- gyülést tart a KISOSz nőbiván, Józscf-lclcp dé'után fél 7
X Ujszeaedi Vigadó téli he.
mazottak testülete jóváhagyta a zottsága. Megjelenés kölelező. A F i z e s s e l ö a
Saltai Fercnené, Móraváros I.
me;hivót
mindenki
hozza
matyisége megnyílt. Zamatos boközoktatásügyi
meghatalmazott
O é l m a q v a r o r s z á g r a délulán fél 7 Komócsin
Ba- rok. Jó étetek.
Javaslatát, amelynek értelmében gával.
x Kisiparosok figyelmét*! A
a pozsonyi egyetem pedagógiai
Kisiparosok Országos Szabad,
karán magyarnyelvű egyetemet
szervezete szegedi csoport ja ja.
A
s z e g e d i
m o x i k
m ű s o r a
állítanak fel;
nuár 23-áu, vasárnap délelőtti
10 órakor az ipartestületi szék.
— Kiskunmajsal kulákok és
s
z
é
c
h
é
n
y
i
Telet
490.
|
k
o
r
z
ó
Telefon
624
8 E L V 4 R O S F
Telef." 525
ház nagytermelőn
kisiparos,
« népszámlálás, özv. Ráez Sánnapot tart. Megjelenés tagok
dorné és Nagy János kiskun,
Meghosszabbítottuk szerdáig
Ma, vasárnap utoljára ját- Ma, vasárnap és a nagy sirészére kötelező. Titkárság.
majsai kulákok a népszámlálás
az idény legérdekesebb filmkerre való tekintettel szerszuk a nagvsikerü magyar
x Iparosbál február 5.én esta
•orán letagadták földjük és áldáig bezárólag játszuk!
jét:
8 órakor az ipartestületben.
latállományuk jótoszét. A turUj francia film Budapesttel
isságuk kiderült és R.áeznét
ügy időben! — Sport, szerelem
s éttel
9.000. Nagyot |>edig 6000 foés meglepő fordulatok!
(Tatától Londonig) c, filmet.
Komplelt
rint pénzbüntetésre ítélték.
ALBERT PREJEAN,
Ezenkívül: iLóverseny* cimü
kifogástalan
YV
F,S
MONTAND
színes sportfilm és HÍRADÓ.
ragyogó főszereplésével.
íöbbfindi
Hétfőn, kedden és szerdán!
CSAK 3 NAPIG!
V & S V ; l O - t v P
Dosztojevszkij világhírű regénye fiimen! A francia filmvehet nálam és rendelésre kégyártás remekmüve.
#*itek:
jVy végzetes szerelem tragikus története. Féltékenység,
Politúrozott diófaszin hálószerelem, gyilkosság.
«oba
2200-tól
Zl b
Cím a kiadóban
Jobb kivitelben
2800-tól
bérlet
Diófaszin politúros kombi,
nált szekrény, rekamié,
Főszerepben
L l b n h á l a , húst,
kiváló főszereplésével.
4 szék, 1 asztal
3000-tő]
HATÍRY BAUR.
apróléket most is a
Konyhaberendezcs 900.— Ft-tól
PlFJtRE BLANCHAR.
l e g o l c s bl> a n
vásárolhat
Ezenkívül: A legújabb KÜLföldi HÍRADÓ.
N O A R csarnokban
Az előaasok kezdete fél 4. fél 6 és fél 8 érakor. Pénztárnyitás délelőtt 11-12-ig, délután 3 órakor
Mikszáth KAImftn ta. 1.
Kossuth Lajos-sugárut 5. szám.
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A Jangce vidékén a néphadsereg 11 oszlopban-készül a folyó átlépésére, hogy Délkinába
hatoljon A Kuominlang
haderő
folytatja a Jangce
vidékének
kiürítését.
A Daily Te'egraph tudósítója
valószínűtlennek tartja, hogy a
60 ezer főből álló Kuomlntang
haderő megkísérelné Nanking
védelmét.
Kuom ntang vezető körökben
nagy
zűrzavar
uralkodik.
Csang-Kai-Sek
lemondásának
hirét NanUng népe ujjongással
fogadta. Szunfe miniszterelnök
ts bejelentelte lemondását. Az
elnöki tisztet betöltő Li-CsungJen küldöttséget jelölt kt, hogy
az a béketárgyalásokat
a győztes néphadsereget
megkezdje.
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K u o m l n t a n g

tal védett Kaxpeniszi városát,
áttörték az ellenség védelmi
vonatát és elfoglalták a várost.
. Az ellenség felmentő csapatait /zétverték és visszavonulásra bényszeritették.
A monarcho-fasiszták kudar
cuk feletti elkeseredésükben
repülőgépekkel támadják a
várost é s bombáik ártatlan
nőket és gyermekeket ölnek
meg.
Az egyik ellenséges gépet leszállásra kényszentették és kiderült, hogy
a gép vezetője egy amerikai
Amerikai pi'ófák bombázták a nöröq szabad- repülőőrnagy volt.
A görög demokratikus kormány
sáqharcosok által
ezzel kapesolatlwn megállapíelfoqla t Karpeniszit
totta, hogy többszáz amerikai
A szabadságharcos hadsereg tiszt vesz részt tevékenyen a
csapatai megtámadták az erős harcokban a monarcho-fasiszta
monarcho-fasiszta csapatok ál- hadsereg kötelékéiben.
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szerkesztője mondott emlékbeszédet. Utána a megjelentek
hosszú, lelkes ünneplésben részesítették Lenin és Sztálin
pártját s a szovjet nép nagy
vezetőjét és tanítóját, Sztálint.
A gya szülés után bemutatták
az uj Lenin-filmet,
Egész Csehszlovákia
népbe
mély mesilletődéssel ülte meg
Lenin halálának évfordulóját. A
külügyminisztérium tisztviselőinek gyűlését Clementis külügy.

miniszter nyitotta meg. Rámutatott a Szovjetunió hatalmas
szerepére abban, hogy a népi
demokráciák a szocializmus utján haladhatnak. A prágai népházban az orosz Bolsevik Párt
1912 januárjában tartott értekezlete szinhelyca leleplezték
Lenin szobrát.
Varsóban is nagyszabású era.
lékgyülést rendeztek. Krakkóban emléktáblát helyeztek el
azon a házon, amelyben Lenin
1912—13-tan lakott.
SzőfiáDan a bolgár nemzeti
színházi an
tartottak
Leningyászünnepélyt Bulgária összes
vezető államférfiai
jelenlétében.
Brüsszelben a belga KP rendezett nagyszabású gyászünnepélyt.
Az ausztráliai
kommunista
iárt Lenin halálának évforduójára »Lenin-hetet* rendez.
A párizsi ünnepségen Duclos
hatalmas beszédben fejtette ki
Lenin munkásságának jelentőségét a nemzetközi proletariátus számára.
Hangsúlyozta,
hogy ma minden haladószellemú dolgozónak két hazája
van: szülőhazája és a Szovjetunió, a szocializmus országa.
Rómában az olasz KP szónokai hangoztatták: a párt fáradhatatlanul harcol
tovább,
hogy megvédje Olaszország függetlenségét, á nép érdekeit és
küzd a demokráciáért, valamint
az imperializmus és a Marshallterv ellen.
Kelet-Németországban és Berlin szovjet övezetében a dolgozók tízezrei vettek részt a
Lenin emlékének szentelt ünnepségeken.

hh

Szered város sakk csapatbajnokságában az eddig elért eredmények alapján a táblázaton ez
» helyzet:
I. osztály: 1. KASE I. 6 pont,
1 Kisipar I. 5 és fél, 3. Egyetem 5, 4—5. Dohánygyár, Kiskundorozsma 4—4, 6. 7—8—9.
Sz. Kender, Gázgyár,
Autóbuszüzem és Postás I. 3—3, 10.
Vasutas I. féi, 11. Somogyitelep pbont nélkül.
II. osztály: 1. Nemzeti Színház I. 7, 2. Kiskereskedők 6,
8. Kisipar II. 4 és fél, 4—5—6.
Konzervgyár, Ujszegedi I-áda és
KASE ÍI". 2 és fél—2 és fél,
7—8. Postás és M. IvendieT 1 és
fél—1 és fél ponttal.
Ifi. osztály: 1. Húsos 4, 2—3.
Sz. Kender II. és Nemzeti Színház II. 3—3. 4. Somogyitelep
II. 2, 6—6—7. Gázgyár,'Autóbuszüzem és Vasutas II. 1 és
tél—1 és fél ponttal.
A II. és III. osztályban a
második forduló február 6-án
kezdődik.
A Szegedi Munkás Sakk-Kör
január 26-án, szerdán este 6
érakor tartja, választmányi ülését, a Kálvária-utca 10. szám
alatti helyiségében. Kérik a tagok pontos megjelenését.
A Szegedi Munkás Sakk-Kör
rende/.i meg Szeged város ez
évi sakkbajnokságát I., II. és
III. osztályú sakkozók részvéteiével. Mindhárom
osztályra
nevezni január 25-ig lehet a
Munkás Sakk-Kör helyiségéiben.
Kálvária-utca 10 (szakszervezeti
székház), naponta este 6 és 9
óra között.

RENDELE Í E <
a hivatalos
lapban
R Magyar Közlöny mai száma közli a kormány rendeletét a tanyás települések korszerű kialakításáról, a kormány rendeletét a külfölddel
való fizetési forgalommal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény tekintetében a feljelentőnek és a tettenérőnek jutalombanrészesitéséröl, a kormány rendeletét a tiltott útlevél használata és tiltott határátlépés esetében a birói illetékesség szabályozása tárgyában.
Közli a kormány rendelete
« tej és tejtermékek beszolgáltatásának, forgalmának és
felhasználásának
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról, közli a kormány
rendeletét a közellátási kormánybiztosi
megbízatások
megszüntetéséről.
Közli a
kormány rendeletét a német
tulajdonban álló vagyontárgyak ujabb bejelentése tárgyában kiadott rendelet kiegészítéséről, közli a földmivélésügyi miniszter rendeleiét a növényi olaj szállítási korlátozásának megszüntetéséről, valamint a sertéshús, és sertészsír szállítására vonatkozó
korlátozások
megszü n tctéséről.

A VIOSZK szervezetéből
VII. Terménykerezhedelmi
mint

kivált
Főosztály,

TERMÉNYFORGALMI
NEMZETI VÁLLALÓT
folytatja

működését.

Kérjük a Földmüvesszövetkezeteket és üzletfeleinket, hogy
mindenféle megkeresésüket

TerményfOTgaimf

KemzeU Villalaf

Budapest,

IV., PostaSióh 312. cimre, távirataikat pedig
TERMÉNY BUDAPEST cimre küldjék.
<23

h a d e r ő

Reuter jelen lés szerint FuCse-Ji tábornok az északkinai
Kuomlntang erők parancsnoka
lemondott és áfadia a hatalmat a
néphadseregnek.
A Times megállapítja: a nankingi miniszterek nincsenek ab.
ban a helyzetben, hogv alkudozzanak. A Daily Telegraph
szerint
a néphadsereg óriási győzelmének elkerülhetetlen hatása
lesz Maláj, Indonézia és India népeinek állásfoglalására.

e g f é s z

A zsúfolásig megtelt moszkvai
nagyszínházban pénteken 6 óra
60 perckor (25 évvel ezelőtt
ebben a pillanatban hunyttá le
szemét örökre Lenin, a Bolsevik
Párt és a szovjet állam megalapítója) kezdődött a gyászünnepség. A gyászülés elnökségéiben Sztálinnal az élen a
Szovjetunió vezető államférfiai
foglallak helyet. Svernik rövid
beszéddel nyitotta meg az ülést,
majd Poszpelov. a Pravda fő-

AZ

f e g y v e r t

Í

Szinhiz-

P

Hm-Művészet

Walljisch Péter izraeli zongoraművész, a budapesti Bartókverseny győztese január 26-ikán
fél 8-kor tartja
jótékonycélu
hangversen ét Szegeden, Margitutca 20. szám alatt.
Műsor,
amdy be'é őül ls szolgál, a Déry
üzletben
igényelhető.
Ma délulán mérsékelt helyárakkal kerül szanre a nagyon
mulatságos Szotovjev vígjáték,
»A csendháborító.* A nagy sikert aratott vígjátéknak ez lesz
az első mérsékelt á m előadása.
Főszerepeit Bessenyei Ferenc,
Sugár
Mihály,
Kiss Ilona,
Kőinives Erzsi, Bajz János, Káldor Jenő és Bakos Gyula játszák.
Ma este Nicolal vigoperája
»A windsori víg nők-et játsza
a színház. A népszerű opera
főszerepeit Darvas Ibolya, Turján Vilma, Zenlai Anna, Szanati József, dr. Sikolya István,
Horváth József, Palócz László,
Kassai János és Gaál
József
éneklik,
\

OLVASÓ HANGI A
Gyafagyári dolgozó v é l e m é n y e
az ö j kollektív szerződésről

Kedves Elvtársak!
Amióta az uj kollektív szerződés megjelent, munkástársaim
körében azt tapasztalom, hogg
mindinkább fokozottabb mértékben foglalkoznak a szerződéssel,
amely az ország és a, dolgozó
nép felemelkedését szolgálja. Mi,
gyufagyári vasasok tudjuk, hogy
nagyon helyes a kollektív szerződésnek az a pontja, amely
kimondja, hogy a normákat felül kelt vizsgálni és ahol laza,
ott újra meg kell állapítani.

Az uj kollektív szerződéssel
önmagunkkal kötőttűnk szerződést, tehát nem kell félnünk,
hogy félrevezetnek
bennünket,
mint tették azt a múltban. Azt
is látjuk, hogy ez a szerződés
minden tekintetben a dolgozó
nép érdekelt szolgálja.
Most, hogy az ország legnagyobb ellenségét is ártalmatlanná tettük Mindszenty személyében, még nagyobb bizakodással
nézünk a jövő felé.
Kiss lános. Gyufagyár

A szlovákiai összeesküvés
ujabb részlelei
A szlovákiai államellenes őszszeesküvésnek eddig 60 tagját
tartóztatták le. A nyomozás során ujabb adatok derültek ki
Vioenről, az összeesküvés fejéről. Vicén 1046 óta Ausztriában tartózkodik. A háború alatt
egyike volt a Htínka gárdisták
vezetőinek. Szoros
összeköttetésben állt Tiso
kémközpontjával és tevékeny részt vett az
1944 augusztusában a nácik el-

len kitört lázadás
leverésében.
Egyideig Szlovákiában kémkedett az ujjáalaku't csehszlovák
állam ellen, majd
Ausztriába
szökött. A letar'6-tttotfak
közölt szerepel dr. Czongray a
Illinka gárda egykori
ezredese,
aki 1936-ban Pozsonyban a zsidók ellen szervezett úgynevezett > gólem pogrom« hírhedt
kezdeményezője volt.

Szegedi v á r o s

ruár 5. napján, szomhaton, 6-An
(vasárnap) országos vásár lesz.
(5-én sertés, juh. kecske. 6 ; án
állat- é« kirakodóvásár.) V szmentes helyről
szabályszerű
marbalevéllel mindenféle á l l i t
felhajtható. Mind-n
-erté=röl,
juhról és kecskéről külön-külön
marhalevelet kell kiállítani. Az
iparosok £3 kereskedők ipntíga.
zolványaikat hozzák masrukkal,
mert a vásár alkalmával, ható.
sági közeg felhívására azt kötelesek felmutatni Közlöm az
érdekelt állattartókkal, hotrv a
vásárra csakis a vérvételen kedvező eredménnyel átesett és kö.
vetkezményesen szabad marhalevélkezelés alá eső eeypntás
állatok (ló, öszvér, szamár)
hajthatók fel.

polgármesterének

fctháráefcü líirdeménya:
Érdeklődők a Néphivatalnál.
Kárász-utca 2., küzriehhi felvilágosítást kaphatnak.
Hirdetmény. Felhívom az érdekelt állattulajdonosakut, hogy
kétéven felüli mének rendkívüli felülvizsgálata, valamint a
köztenyésztésre alkalmas méneknek az állam részére való
megvásárlása végett ménjeiket
az alábbi helyekre é s időben
vezessék elő.
1. 104Í). évi jan. 23-én délelőtt 9 érára Alsóküzponton a
fedez tetési állomáshoz Átokháza, Csórva, Zákány, Pomaszék,
Királybalom, Nagyszéksós. Feketeszél és Mórahalom ménjeit.
2. Január 2G-án délelőtt 9-kor
Szeged-Rókus fedeztetési állomáshoz Röszke, Szentmihálytelek és Szeged Belterület ménjeit. 3. Január 27-én délelőtt
9 órára felsőközponti közigazgatási kirendeltseghez Csengele,
Gajgonya, öszeszék, Szatymaz
és Fehértó ménjeit. — Figyelmeztetem az érdekelteket, l i o g y
mindazokkal szemben, akik i
fenti rendelkezésnek nem tesznek eleget, a kihágási eljárást
meg fogom inditani.
Szeged, 1949 január 10.
Polgármester.
Hirdetmény. Közhírré teszem,
hogy az F. M. által kiküldött
bizottság január 25-én 9 órától
Alsóközponton, a fedeztetési állomáson, január 26-án 9 órától
Rókusi feketeföldeken a fedeztetési állomásnál, január 27-én
9-től Felsőközponton a közig,
kirendeltség előtt
rendkívüli
mén-felülvizsgálatot és a köztenyésztésre alkalmasnak talált magánmének, továbbá honvédségi 1 óvásári ásókat is eszköze! ni fogja. A honvédségi lóvásárló bizottság 4—8 éves katonai hátas vagy vonathámos
lónak megfelelő herélt lovakat
óhajt vásárolni s azokért minőségüknek megfelelő árat fizeti.
Polgármester.

Szeged, 1919 január 19.
Polgármester.

Anyakönyvi

h'»ek

Az elmúlt héten szülelett 18
fiu, 17 leány. Házasságot kötöttek: Szögi Antal Muskó Máriával, Mészáros István Juhász Rozáliával, Vranek Antal Sánta Ilonával. Markovics István Kóczián
Ilonával, Zsiván Ferenc Farkas
Gizellával, Pozsgal Imre Hajnal
Judittal. Káli István Molnár Juliannával, Tóth Mihály Niesner
Piroskával, Orbán Dénes Dávid
Ibolyával, Matsek Alajos Kása
Juliannával. Elhaltak:
Mátyás
Zoltánná 41, Rukovina Otfó 71.
Lovászi Lajos 68, dr. Némedy
Gyula 67, özv. Varga Istvánná
80, özv. Farkas Mihályné 69.
Horváth István 19. özv. Preszli
Aladárné 79, Bakonyi József 54,
Ördög József 27, özv. Csanádi
Mátyásné 74, Simon Mihály 81.
Bácsi Valéria 70. Palotás lános
65, Süli István 51, Vágó- György
63. dr. Szeles Jenő 46, özv. Wurzinger Odörmé 61, Batki Józsefné 74, özv. Halász Istvánné 78,
Peták Mihály 58. Döme Józsefné 60. özv. Lehctai Pálné 74
Vásártartási hirdetmény. Sze. éves korában.
ged tlij. városban 1919. évi feb-

Dr. S Z Ő N Y I

GÉZA

a Jewish Agency magyarországi delegáltja 1949 január
23-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a hitközségi székház
dísztermében (Gutenberg J.-ulca 20. J előadást tart. Minden
érdeklődőt szeretettel vár a M. C. Sz. szegedi vezetősége.
utalványra f f havi részletre
előjegvezhetők
<re>efon7n>
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Az őszi éa a tavaszi idény
közötti szünetet kihasználó, érdekes harátságos mérkőzésre kerül sor a móravárosi általános
iskola tornatermél>en ma délelőtt fél 9 órakor. Az Sz. Kender férfi és női csapatai kerülüek szembe az Erdőieazga-

tóság együtteseivel. A találkozónak revansjellege ad érdekességet. Ugyanis az Erdőigazgatóság ezúttal akarja beigazolni,
hogy az őszi bajnokin elszenvedett veresége csak a véletlen
müve volt.

ülajrá a Népi Tekebnjnolsságbnn
A Déli Tekeszövetség rendezéséhen folyó népi teke csapathajnoksá? á végefelé közeledik.
A mérkőzések hétről hétre nagy
küzdelmet hoznak. Vonatkozik
ez különösen az élcsoport négy
együttesére, amelyek közül bármelyik megszerezheti az első
helvét, annak dacára, hogy a
jelenlegi listavezető Piek Stisztapontos vezetést szerzett. A
bajnoki táblázat további része
két csoportra, egy kiegyensúlyozott ötös közép és egv eléggé
lemaradt háromtagú sereghajtó
csoportra szakadt. A táblázat
egyél,ként igy fest:

Liga utcai gólyáján. Valamenynyi játékos megjelenése kötelező.
A Mómvdrosi TE délelőtt fél
10 órakor tartja edzését a Cserepessoron. Kérik valamennyi
játékos megjelenését az edzésen.
Sportgyülések
A Tenisz Szövetség alföldi
kerülete január 30-án délelőtt
11 órakor tartja tisztújító közgyűlését a Próféta-étterem különtermében.
Az FTC SzIT ma délelőtt 11
órakor sportértekezletet
tart,
amelyen valamennyi
sportoló
megjelenése kötelező.
A SzATE január 27-én, csütörtökön esté 6 órakor játékosés tagértekezletet tart á Dobóvendéglőben levő klubhelyiségében, amelyre valamennyi játékosát és tagját meghívja.
A Szakszervezeti MTE február 12-én tartja sportfelszerelése javára müsoro9 farsangi
bálját az ipartestület
összes
helyiségében.
A József Attila MTE a hé.
ton megtartott tngértekezletén
kimondta egyesülését az Ujszegedi SzIT szervezetével. Az
egyesület labdarugó csapata a
tavaszi idényben már József
Attila SzIT néven folytatja működését.
Cserhalmi Mihályon, az Sz.
MTE NB kapusán az elmúlt héten sikeres karmütétet hajtottak végre. Az operáció eredményeként a tavaszi mérkőzéseken már minden gátlás nélkül állhat csapata rendelkezésére a kiváló képességű védő
játékos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piek
MEMOSz
Egyetem A)
Osztályméra.
Sz. Kender
Vizmü
T.ádagyár
Ujszegedi Bar.
Gőzfürdő
Egyetem B)
Pénzügyig.
Erdőig."

17
18
17
16
16
17
14
16
16
16
13
15

7819
7819
6361
6977
5851
5532
5313
5886
5992
5014
4014
4139

30
29
26
25
18
16
16
13
11
4
4
0

Edzések
A Szeged AK ma délelőtt 10
órakor az ujszegedi pályán edzést és .játékosértekezletet tart
az összes játékosok részvételével. A vezetőség pontos megjelenést kér.
A Tek,'szövetség ma reggel
8 órai kezdettel válonató edzést tart a VAOSz Rákóczi-téri
jvtlvá'jáh 12 versenyző részvételivel.
A Magyar Kender UMTE ma
reggel 9 órai kezdettel szabadtári edzést tart az egyesület

rntmmn

Vasárnap, 1949 január SR.

A ruházati munkások szakszervezete 23-án,
vasárnap
előtt fél 10 órakor taggyűlést
tart a szakszervezeti székházban.
A 23-ra, vasárnapra hirdetett
összevont élelmezési taggyűlés
elmarad
Értesítjük a szakszervezeti
napi előadókat, hogy 23-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor a
szakszervezeti székházban tartandó értekezleten
feltétlenül
és pontosan jelenjenek meg.
Értesítjük az ÜD. elnök elvtársakat, hogy a szakszervezeti
napokat e hónapban nem a szokásos harmadik, hanem a neqyedik, vagyis a jövő
héten
tartjuk meg. Felhívjuk az üb.
e'nök elvtársakat, hogy a szakszervezeti napok sikerét a jó
előkészítéssel biztosítsák.
A szállítómunkások szakszervezete 23-án, vasárnap
délelőtt 10 órakor a szakszervezeti székházban taggyűlést tart
budapesti előadóval. Tagkönyvét mindenki hozza magával.
fl házfelügyelők szakszervezete január 25-én délután 5 órakor
a szakszervezeti székházban taggyűlést tart. Megjelenés kötelező.
fl kereskedelmi alkalmazottak
szakszervezetének vegyes szakosztálya január 25-én délután
fél 7 órakor taggyűlést tart a
szakszervezeti székházban.
Ma, vasárnap délelőtt 10 órakor SzIT nagygyűlés a szakszervezett székházban. Minden SzIT
ifjú ott legyen.
Totóeredmények:
Sunderland—Derby
County
2:1 (1), Aston Villa—Arsenal
1:0 (1), Preston—Birmingham
0:0 (x), Cbarlton
Afletic—
Portsmouth 0:1 (2), FTC—
VAO (kosárlabda) 37:44 (2).
Pótmérkőzések: Kistext—TFSE
(kosárlabda) 35:39 (2), MTK—
MATEOSz (női kosárlabda) 16:
26 (2).

A magánalkalmazottak szakszervezete értesíti a szemináriumra jelentkezőket, hogy az hétfőn délután fél 6 órakor kezdődik.
Felhívjuk az üzemi kulturfvlelősök figyelmét, hogy a február 7-én tartandó filharmonikus
hangverseng jegyeit üzemük részére haladéktalanul vegyék át
a Nemzeti Szinház pénztárától.
Felhívjuk az üzemi sportfelelősöket, hogy az alapfokú sakkbajnokságra nevezéseiket 25-lg
feltétlen adják le az OSH megbízottjánál (Varga Pál Batthányiutca 4.)
Az e heti szakszervezeti napokon az uj láJlektiv szerződéseket tárgy-aljuk.
Szakszervezeti napok menet,
rendje:
Január 24., hétfő:
Kucska borkereskedés fél 4
Dudás Ilona. Faludi malom 4
óra: Böröcz Árpád. MOSzK köz.
pont fél 6 óra: Péter László.
Winter kefegyár fél 4 éra: Dani
János. Varga köteles 3 éra: Salánki János. Ilus. és Zsiradékforgalmi (Akol telep) 12 óra:
Nagy János.
Január 25., kedd:
Póló cipőgyár 4 óra: Pusztai
Andor. Deák késárugyár 4 óra:
Pesznyák Ferenc. Városi nyomda, 3 óra: Pulics Ilona. Gőzfürdő fél 7 óra: Fehér Jánosné.
Gyermekmenhely 3 óra: Vaxju
Vince. Valkai és Vass fél 5-kor:
ördögh Piroska. Baromfi ért.
n. v. fél 4 óra: Mészáros Dezső. Szinház 4 óra: Mucsi János.
Január 26., szerda:
Közúti liid fél 6 óra: Szekeres II. István. Mozik 2 óra:
Kerepesi Ferenc. Szeredai paprikakereskedés 4 óra: Lakó Piroska. Orion bőrgyár 3 óra: Bakaity Mária. Egyetem 6 óra:
Zimonyi Róbert, Városi kertészet 4 óra: Száraz Ferenc. D6ma cipőgyár 4 óra: Hatvani
Jenő. Kecskeméti Konzervgyár
íél 3 óra: Kóka.i János. Községi Élelmiszerüzem fél 4. óra:

i t á n c o k

IIA KOM egyfelvonásos
bullelel mutatlak
be
pénteken este á szegedi Nemzeti Színházban.
Bartők Béta i>Csodá!alos mandarin«-ját,
Mozart *TcT
vuszi komédiái-ját
és Csajkovszkij »Diólörő*-jét. A
hárbih ballet három különös és különböző
világot
varázsolt a nézők elé. A nagyszerű diszlelek és jelmezek és nem utolsó sorban a nagyszerű
zenekar
elfelejttette az ámuló nézővel a koreográfiák
és a
táncszámok fogyatékosságait, mert az előadási elsősorban a táncok hibássája, a zenék kissé hamis értelmezése
jellemezte.
.4 FENT! megállapítás elsősorban Bartók Béla
felejthetetlenül
szép tCsodálalo* mandarinjára*
vonatkozik, azért is, mert időben legközelebb áll a
mához, és azért is, meri a műsor legértékesebb, legzsúfoltabb mondanivalója
darabja volt. A Csodálatos M(„Kiarin 'op. 19.) zenéjét Bartók az első világháború végén, az állalános összeomlás és fejellenség időszakában, a trokon* Ady halálának időszakában irta, szinte pontot léve addigi munkássága
végére, mert etlűl kezdve, nem a polgári kultara bomlását és fejveSzleit kakojowájál tükrözte vissza művészeiében, hanem a zenei szintézis megtalált vonalán, kaiharzisokon
keresztül, egyre
meredekebben
emelkedett
a »Can'ata l'rofuná« állalános
emberi
magaslataira.
.4 CSODÁL iTOS Mandarin döntő fordulat Bartók ételében. A művész itt merül te a bomlott
kor
legmélyére s a gi<ind guignot-szcrü mese keretében
döbbenetes erővel és éleslátással mutat rá a társadalom és a társadalom állal megmételyezett
telkek
ételérc. egyúttal már megjelölve a ,,pokolból* kivezet ű utat is, a »Csodálatos mandarina eleven, sok
mondanivalója
s imbólum, kiérződik belőle a kor
minden — testi, lelki és s-eJleini —
problémája,
egyszóval igaz, rca isla alkotás.
.1 MESE Valamelyik európai nagyvárosbem látszódik le, egy apacstanyán.
A leány
egymásután
csatja fel az áldozatokat a szobába — először
egy
öreg gigerlt, másodszor egy diák, harmadszor
pedig maga a nian larin kerül hurokra, — akiket
a
csavarják k'joszlan ik. Amikor a furcsa, exofikus kinai lép be a színpadra, a zene monumentálissá
fo-

kozódik, jelezve, hogy a férfi félszeg'sége és idegenszerűsége mögött fölmérhetetlen
erők
lappanganak.
Ezt az apacsok nem veszik észre és mikor a kinai
felengedve a merevségből csodálatos módon megkívánja as ulcaleányt — a zenében
felejthetetlen,
széthangzó és mégis as egész mlágot zsongaió ütemek felzik a vágyakozást — rátámadnak, hogy el.
szedjék a pénzét, az aranyát. A mandarin
sziklából
faragolt lélek * bár a csavargók fojtogatják,
mellbeszarják s fölakasztják, hihetetlen életerővel mégis
eléri a célját mielőtt meghal, megszerzi magának a
közben már szerelmesen
figyelő és könyörgő
leányt.
A RRMDRAMA-szera
mese törés nélkül
tükröd a kapitalista társadalom ábrázatát. A csavargók
a kizsákmányolókat
szimbolizálják,
a mandarin peri ty azokat, akik idegenül élnek ebben a környezetben, s cstrlq a nő, a létezés puszta ténye köti őket,
akik haladók, elvágyakozók
és hihetetlen
erejűek.
A KOREOGRÁFUS és a mandarint láncoló Osi
János ezt
a vitathatatlan
értelmet tévesztette
ei
s-ern élőt, amikor a helyesen diszletezctt szin ellenére — öncélúvá téve a szerelmi motívumokat
és
elhanyagolva a társadalmi mondanivalókat
— válami irracionális, keleti és akaralol-istenitő
sdneze"
let próbált adni a darabnak. Az apacsleányl
alakító
Bartos Irén már sokicai jobb ösztönnel láncolta el
a szerepét s technikailag is kifogástalan volt. Bozsó
Árpád, Jeszenszky
Endre és Hamar Tibor, a három apacs-legény,
jól kidolgozott, átérzett
táncot
mutatott be. Bartók nehéz zenéjét a zenekar Vaszy
Viktor vezényletével hibátlanul jálszolta.
Különösen
a ballet utolsó jele, a nagy szerelmi lánc kromatikus futamai hanyzoitak szépen és őszintén.
A KÖVETKEZŐ baléit a Mo-art: Le*
petits
riens cimü gyermekkori
zenéiére koreografált
Tavaszi komédia volt. A játékos és meglehetősen
semmit mondó meséit a szinház bailet-kara szépen, lár
ványosan táncolta. Rimóczy Viola
pászlorleánykája, Bartos írén Cohimbinája és Hamar Tibor csacsija volt emiilésreméltó alakítás, de at
Arlecchinók,
Policinellák,
PPolicineHók
és Doltorek is megfelellek. itt csak az az egyetlen kérdés merülhet
föl,
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Holczer Éva. Angol-Magyar Jwtafonó 2 éra: Magyar Mátyáa.
Bankok 6 óra: Kárász László.
Gázgyár fél 4 óra: Bieber Hona.
Rosmann Szőrmeárngyár 3 óra:
Kövi Béla.
Január 27, csütörtök:
Cipőipari Szövetkezet 5 óra:
Kocsis József. Bmckner vaskereskedés 4 óra: Gros* Vera.
Ujszegedi Ládagyár 4 óra: Kelenien Fereno. Tűzoltók 6 óra:
Minik József. Posta I. 7 óra.
Posta lg. reggel 8 óra. Posta
Műszaki lg. fel 4 óra. Szegedi
Kendergvár 2 óra: Kurlik Imréné. Dohánygyár 5 óra: Kövi
Béla. Kotrótelep 4 óra: Szekeres János. Gyufagyár fél S
óra: Ábrahám Antai. Tisza-malomi 2 óra: Kovács Ferenc. Ma.
gyar Kender 1 őra: Magvvr
Mátyás. Szegedi Cipőgyár 4 óra:
Nagy Géza. Győri kefegyáj 13
óra: Kálló Ilona. Nyomdá-zszakszervezet 4 óra: Boross tázsef. Börtön 5 óra. Juhász
Endre. 'J'akó paprikakereskedés
3 óra: Oláh Károlvné. VAOSz
6 óra: Szűcs László. Honvédkórház 2 óra: Pfaff Ferenc,
Házfelügyelők szaksz. 6 óra:
Magyar Mátyás. Róth Bútorgyár 4 óra: Kanalas Sándor,
Városi szeretetház 6 óra: Csá.
nyi Mária. Patzauer 3 óra: l a n tos Fereno. Vakok Intézete 8
óra: Szenté Imre.
Január 28., péntek:
Lippai 4 óra: Pamuk István.
Közkorház fél 7 óra: Ssente
Imre. riek szalámigyár 3 óra.
Aczél Miklós. Szegedi Lemetgyár 2 óra: Dani János. Városi
Vizmiitelep fél 3 óra: Sári István. Kunsági Szövőgyár 2 óra:
Nyilasi Péter. Posta II. reggel
9 óra. Köztisztasági telep 3
óra: Varjú Vince. OKISz 4 óra:
Bakacsi Lajos.
Január 29., szombat:
Posta Epitési Oszt. 3 óra.
Kertész téglagyár fél 1 óra?
Papdi Jánös.' Észes-malom fé]
3 óra? Müiler Bálint. OT1 1
óra: Kárász László. Közvágóhíd
1 óra: Homai Frigyes. Erdőigazgatóság 1 óra: Galotti Ferenc. MÁV ÜV. 1 óra: Errné.
nyi Lajos. Szőregi Petróleumgyár 1 óra: Ábrahám Antal.

hogy a mai világban idöszerü-e, illetve művészi ér
tékü-e még ez a fajta gyermekes gügyögés, amit ax
abszolutisztikus
királyok és fejedelmek
udvaraiban
a parókás
vagy nem parókás lézengők
müveitek,
idealizálva é* meghamisilva az elnyomott nép életit
A tDlÖTORÖ« cimü, Csajkovszkij
baliet vcM
ai est harmadik száma. A külsőségeiben
monumentálisnak is mondható, bár kissé giccses mesében egy
kisleány álmait látjuk viszont, amely a
nemzetek
össztáncában éri el csúcspontját. A hézagos cselekmény és at indokolatlanul
boldog
nemzetekfelctA
ősszeőlelkczé* akaratlanul is a jelen küzdelmeit
juttatja eszünkbe,
jóakaratú fejcsóvátgalá*
kíséretében. A látványos és revü-szerü beállítás még ,fokozz•
ezt a •vállveregető rosszallást s bár a láncosok mindent elkövetnek, a koreográfia itt-ott súrolja az l f
léstelenség halárát. Rimóczy Viola hindu nője tehetséges alakítás, őszintén szólva azonban
Rimócxf
Viola drámaibb szerepekre sokkal alkalmasabb tenne. A Diólörőben a szinház összes táncosa és táncosnője felvonult, ugy hogy hálátlan feladat volt*i
közülük bárkit i* kiemelni vagy elgáncsolni. A zenekart Váradi László vezényelte jó lendülettel és
helyes érzékicel, de a zene könnyűsége miatt nem
volt tul nehéz a feladata.
MINDENT
egybevetve, a ballel-est jól sikerült, mindenki erejéhez mérten megtelte a kötelességét.
Lőrincz György koreográfus azonban — bár
nagyon tehetséges és eredeti elgondolásai voltak —
szívesen kacérkodott a tar't pour taft — heállitásokkal .Nem értelte meg kellőképen Bartók zenéjH
és mondanivalóját,
félremagyarázta
a modernséget
és a »Csodálatos mandarinban« már csak látszólagos expressionizmust.
A gyermekes
Mozart-balle1'
megoldása hibátlannaJe tekinthető
s a Diótörő is,
jót festett színpadon, noha értelmezés és megoldás
szempontjából
elmaradt • kissé még a másik
ketii
mögött is.
A SZÍNHÁZ vezetősége helyes
müsorpolilikát
folytat, amikor a szokatlanabb és nehezebb, de egyúttal értékesebb alkotásokat bemutatja a dolgozóknak, de hibázik akkor, ha különleges
megyopaolások
miatt engedményeket
tesz ez irányban. Ez vonatkozik a három előadott hallétre is, mert a nCsodálatos mandarin«
után kissé tulerős
koniraszként
hat a y,Tavaszi komálta« és a Csajkovszkij
leggyöngébb müvei közül való »Diólőrő.*
NAGY L. VINCE

Tasárnap, 1949 január 23.
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Megtisztult
szegedi szövetkezetek

I l y e n a

lsol3eK.itv

ahol elnyomás

vetkezetek demokratizálásának
és az általános, egységes falusi
szövetkezeti hálózat Kiépítésének szükségessége. Népi
demokráciánk kormányának szövetkezetpolitikája a dolgozó parasztságot ugyanekkor a legnasA üzemek dolgozói mindenütt
gyobb mértékben segítette ezen
nagy megnyugvással vették tucél ja elérésében.
domásul az uj kollektív
keretH a ugyanis szövetkezeteink szerződés megkötését.
Tudják
nagy része továbbra is a kulákok és a kupecek befolyása hogy a hatalom az ö kezükben
alatt mamd, hiábavaló erőlkö- van és ezt a szerződést nem a
dés lett volna a szövetkezeti tőke uraival, hanem a dolgozók
mozgalom helyes irányba való államával kötötték. A mi kollekterelése. Hiába, lett volna
a tív szerződésünk
a dolgozókat
kormány minden
támogatása, védi, az 6 érdeküket
szolgálja,
ha például a gyálai szövetke- nem ugy, mint az imperialista,
zetben továbbra is Németh Imahol
re és kuláktársai, vagy a felső- kapitalista országokban,
központi
szövetkezetben
dr. ezek a szerződések inkább védik
M ost közvetlenül a szövet- Fajka és társai vitték volna a a tőkések érdekeit.
kezetekben lefolyt
tisztogatás vezetőszerepet. Ezek továbbra is
után a szegedkörnyéki dolgozó feketezéseikre és egyéb visszaA tanoncai h e l y b e
arasztság látja és tapasztalja, élésekre, saját meggazdagodáAngiidban például a tanoncogv mit jelentett számára ez sukra használnák fel a szöveta lépés. A tisztogatás eredmé- zetet, hogy még jobban fokozni idő általánosan öt év és nem fenyességét bizonyítja az is, hogy tudják a dolgozó parasztok ki- jeződhet be a 21.. életév előtt.
a földmüvesszövetkezetek iránt zsákmányolását és ezzel meg- Nálunk viszont a tanoncidő hátöbb helyütt megnyilvánuló bi- hosszabbítsák basáskodásukat.
rom év, sőt bizonyos esetekben
zalmatlanság megszűnt. Az elennél rövidebb,
távolított kulákok és kupecek
A szövetkezetek demokratifl tanoncok szociális helyzehelyére tízszer annyi dolgozó zálása és a legtöbb szegedkörparaszt jelentkezik a szövet- nyéki faluban már megtörtént téről Angliában közös munkálkezetekbe, akiknek eddig is ott fúziója azonban még nem je- tatói és munkavállalói bizottság
lett volna a helyük. A múltban lenti azt, hogy már minden a gondoskodna, ha a kcl'.cklivszertanúsított bizalmatlanságok sok rendes uton halad és a falusi ződésben nem szerepelne olyan
községben nem is csodálható, szövetkezeteink megpihenhetnek pont, amely szerint ez a bizotthiszen ott látták a szövetkeze- babérjaikon. Ellenkezőleg. l á t - ság csak /igyekszik elfogadtatni
tekben, különösen a Hangyá- nunk kell azt, hogy a földmű- javaslatait a munkavállalókkal*.
ban azokat akik a mult szövet- vesszövetkezeteknek még
sok
Nálunk a vállalat köteles gonkezeti rendszerében is becsap- szervezeti fejlődésre van szükszakmai
ták már egyszer a szegénypa- ségük. 1949-ben el kell érnünk doskodni a tanoncok
rasztot é« a szövetkezet hasznát azt, hogy a földmüvesszövetke- képzéséről, lanoncotthonok
állarcátlanul bezsebelték.
zebeknek ne csak hozzáértő, de nak rendelkezésre és a tanoncok
megbizliató, szilárd vezetése le- szociális gondozása központi kérA szövetkezetek demokrati- gyen, amely mindig érvényesiti dése a kollektív
szerződésnek.
zálásának hatalmas jelentőségét a dolgozó parasztság akaratát
azontian teljes egészében csak és szembefordul minden kulák
A mnaia^czve rés
az elkövetkező hónapokban lát- befolyással.
Olaszországban a téglagyári
juk majd, amikor azok a dolgozó parasztok irányításával már
A jó földmüvesszövetkeze- munkásoktól a munkáltatóknak
megtettek egy szakaszt az nj tekuek kell megteremteniük a joguk van erkölcsi bizonyítványt
uíou és felmutatják első ered- termelőszövetkezetek alapját is, kérni a felvételnél, fl gyakori
inénveiket. Ez pedig nem lesz mint ahogyan azt Sándorfalván sztrájkok után vDzont gondolhatkiseíb eredmény, mint az, hogy és Deszken meg is tették. Ehhez juk, milyen erkölcsi
bizonyítbebizonyítják; a szövetkezetek- a nagyszabású
felvilágosító
nek netn a szatócskodás és ku- munka is szükséges, amelynek ványt ad Gasperri fasiszta rendpeckedés a feladatuk, hanem a szövetkezetben is meg kell őrsége a dolgozóknak, fl nők
elsősorban a mezőgazdasági ter- adni minden támogatást.
El keresete átlag 70 százalékkal kemelést kell fellendítenünk. A kell érnünk azt is, hogy a szö- vesebb, mint a férfiaké.
demokratizált szövetkezet ter- vetkezetben a kis- és középpaNálunk közvetítés utján vemelési szerződést köt, minőségi rasztság széles rétegei tömö- szik fel a munkásokat és a közvetőmagvakat, műtrágyát, kisgé- rüljenek.
vetítésnél csak az a körülmény
peket szerez be tagjainak és
számit, hogy mennyi ideje van
magmutatja a helyes utat a meM
most közvetlenül a dekérdéses
zögazaasági termelési verseny, mokratizálás után
megindult munka nélkül és a
ben és ahol van gépállomás, munkából láthatjuk, hogy az munkát szakszerűen el tudja-e
mint például Deszken, szoros 1919-es év döntő éve lesz szö- végezni.
kapcsolatot teremt azzal.
vetkezeti mozgalmunknak.
A
Fagyelmoz a tíkés
dolgozó parasztság jsedig biztos
Sokan felteszik a kérdést, lehet abban, ha eléri kitűzött
fl munkásokat a tőkések fehogy a szövetkezetek demokra- célját, a tőkés elemek teljes ki- gyelmi uton büntethetik, azonkapcsolását,
akkor
uj,
szilárd
tizálását mi tette pont most
szövetkezeti nali elbocsátással is.
időszerűvé. A felelet egyszerű. alapot teremtünk
Nálunk a munkafegyelem megmozgalmunk
továbbfejlesztéséA dolgozó parasztságnak egyre
erősödik az osztályöntudata és re. ámelv-a falu minden dolgo- sértése, vagy egyéb üzemi vétto-" ségek esetén a dolgozók által
társadalmi és politikai téren zója előtt felmérhetetlen
megteremtette a dolgozó pa- vábbfejlődésnek és minden vo- álasztott fegyelmi bizottság dönt
útját az alkalmazandó rendszabályok
rasztság egységét. Ezzel pár- nalon felemelkedésnek
huzamosan jelentkezett a szö- nyit ja meg.
felöl és döntéseit a dolgozók elé
terjeszti.
Nők 18 éven alul semilyen
A'ÜARCII
minősítéshez nem juthatnak, fl
tisztviselői fizetéseknél a férműsora
fiak 20 százalékkal kapnak töbA csendháborító. »K« és »M«- bet.
-Január 23-án délután 3-kor:
Nálunk a nők előtt megnyílt
bériet 4.
minden
pálya, szabadon érvényeJanuár 23-án este 7 órakor;
A windsori víg nők. »S«-bérl. 9.
Csendháborító. »I« bérlet 9. elő- sülhetnek és minden munkakörJanuár 24-én este 7 órakor:
ben a férfiakéval egyenlő feltéadása.
4
Pompadour. iT« bérlet 9. elő- telek mellett.
Január 25- n este 7 órakor:
adása.
A űo oeő f zet a baleseti
Január 26-án:
Szünet.
bizicsitáséri
Csárdáskirálynő. — BemutatóJanuár 27-én este 7 órakor:
bérlet 11. előadása.
Svédországban
balesetek következtében történő megrokkafálszínház műsora :
nás, elhalálozás esetére csak a
munkavállalók kívánságára gonJanuár 23-án: Hődmezővásárh.: ÓCSKAVAS NAGYBAN.
doskodik a munkáltató baleset
Január 28-án: Deszk:
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
biztosításáról, fl dijakat azonban
Január 80-án: Felsőközpont:
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
teljes egészében a munkavállaló
fizeti s ezek levonhatók.
Szegedi telepe;
Nálnnk a baleset elleni biztoi í
sítás kötelező és a ctifakat a válTisza Laios-korut 39
F F
lalat fizeti.
(A melegvizkutnál.)
fl vasiparban foglalkoztatott
T e í e I o n i 3-97.
nők átlag 25 százalékkal kapnak
VasHeresbedök déSv dékl elosztó helye kevesebb bért, mint a férfiak s
ez a legtöbb Iparágban igy van.
Vas, zománcedény, kályhák, tűzhelyek, háztartási
Nálunk azonos munkáért
férficikkek, vasalások, niüszaki (vízvezeték szerelési) cikkek
aknak, nőknek egyaránt
ugyan-,
A z elmúlt hónapok eseményei hatalmas
változásokat
eredményezlek
szóvetkezeti
mozgalmunkban. Sikerült ugyanis
eltávolítani
szövetkezeti
rendszerünkből a mult . káros
örökségeit. Sikerült megtisztítani a falusi
szövetkezeteket
az oda betolakodott kulákoktól,
kupecektől és egyéb reakciós
elemektől. A falu dolgozó parasztságának hatalmas megerősödését jelenti ez, mert a demokratizáló köztryüléseken nemcsak a szövetkezetek vezetőségéből, de tagságából is kisöpörték a nem oda való elemeket,
akik mindig csak a saját hasznukat nézve, útjába álltak a
falu felemelkedésének.
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HSassk maci syatjdi)
Hollandiában
nyugdíjellátásban csak a férfiak részesülnek
a textiliparban, a nők nem. fl
nyugdijalapra hetenként levonnak keresetükből bizonyos százalékot.
Nálunk a társadalombiztosítás
nemtől és kortól függetlenül kiterjed minden dolgozóra.

fl fémmunkások egyrészének a
munkaadó a kialkudottnál alacsonyabb béreket is fizethet, flz
üzemi bizottsági választásoknál
a szavazati jog nem illeti meg
a 21 évnél fiatalabbakat és azokat, akik még nem dolgoznak
egy félévnél hosszabb Ideje a
gyárban.
Nálunk a kollektív
szerződés
tanonctól vállalatvezetőig
mindenkire vonatkozik.

A „Szabad Föld"
a dolgozó parasztság
Most, amikor szerte az országban dolgozó
parasztságunk a
DÉFOSz alakuló gyűléseken hitet tesz a falu dolgozóinak egysége mellett, felépiti az uj paraszti lömegszervezelet, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
a DÉFOSz-t ugy tudjuk erőssé
és hatalmassá tenni, ha minden
faluban kiépitjük a Szabad Föld
széleskörű olvasó táborát.
fl helyi alakuló gyűlések előkészítő munkáinak fontos része a
Szabad Föld előfizető gyűjtő
mozgalom, amely eljuttatja minden falusi dolgozó kezébe a három demokratikus párt paraszt
sajtójának egyesüléséből létrejött egységes politikai hetilapot,
a Szabad Földet.
A Szabad Föld agitáció elősegíti és támogatja a DÉFOSz
célkitűzését, dolgozó parasztságunk politikai, gazdasági és kulturális felemelését, fl Szabad
Föld állandó és helyes tájékozódást nyújt a politikai, gazdasági és szakmai
kérdésekben.
Ugyanakkor nagy súlyt helyez
arra, hogy neveljen és szórakoztasson is. fl Szabad Föld
dolgozó parasztságunkat képviseli és szólaltatja meg a magyar sajtóban.
Ezeknek a fontos célkitűzéseknek kell áthatrüok a
Szabad
Föld olvasó táborának kiszéle-

harci

fegyvere

sltéséért folytatott
agitációs
munkát, fl DÉFOSz helyi szervezeteinek megalapításával párhuzamosan minden városban, faluban és tanyaközpontban széleskörű előfizető gyűjtő kampányt
rendeznek, amelynek megszervezése a DÉFOSz helyi szerveinek
megalakítását előkészítő bizottságok feladata. Ez a bizottság
az alakulást előkészítő munkával a legszorosabban egybekapcsolja a Szabad Föld kampányt
is.
fl DÉFOSz szegedi szervezetének megalakulása után megindult a környező falvakban is az
uj tömegszervezet megalakítása.
Március 13-ig már minden faluban a DÉFOSz által kijelölt
uton indulnak el a falu dolgozói
az előttük álló feladatok megvalósítására. S hogy munkájuk, a
szodalizmurért fo'ytatott harcuk
eredményesebb legyen, kezükbe
kell, hogy vegyék a Szabad Földet, kell, hogy annak útmutatásai alapján erösitsék egységes
szervezetüket.
fl Szabad Föld erős
hard
fegyver dolgozó parasztságunk
kezében, s amilyen mértékben
olvassák a Szabad Földet, követik útmutatásait, olyan mértékben lesz eredményes a DÉFOSz
munkája is.

Éhinség Olaszországban
A Marshall-lero
megbénítja
növeli az inlliciól
és a
flz amerikai úgynevezett /segítség* /jótékony* hatása folytán Olaszország ipart termelése
a bukás szélén áll. Mig azt ipari
termelés színvonala 1947 szeptemberében a háborít előtti színvonal 75 százalékánál állt, addig
egy évvel később, a tMarsaíltervi keresztülvitele
következtében már alig éri el a 63 százalékos szinvonalat,
flz
olasz
statisztikai hivatal közlése szerint a hatalmasarányu amerikai
szénbehozatal következtében az
olasz bányák széntermelése 19';8
második felének kezdetén 1947
közepéhez viszonyítva alig érte
el a 65 százalékot; a cinkfémek
kitermelése 34 százalékkal, a teherautógyártás 70 százalékkal, a
textilcikkek gyártása 20—40 százalékkal, a cipőgyártás 25 százalékkal csökkent. Az olasz sajtó
az ipar további
felgöngyölítését
és egész sor további Iparvállalat
beszüntetését jósolja. Mindez az
Olaszország állítólagos ztalpraállítását* célzó amerikai tervnek
egyenes következménye, hiszen a
terv lényegében az olasz ipar felszámolását tűzte célul maga elé.
Olaszországban
katasztrófdlis
méreteket ölt az infláció, fl forgalomban lévő papírpénz menynylsége 1947-től 1948 végéig 17.5

az olasz ipari,
munkanélküliségei

milliárd líráról 867 milliárd lírára, vagyis majdnem ötvenszeresére emelkedett! Az árak 1937
óta 55 szőrösükre nőttek. Nőtt a
katonai költségvetés (az 1947—
'18-as költségvetési évhez viszonyítva 70 százalékkal), nőttek a
rendőrségre forditott
kiadások
{225 százalékkal), a katolikus
egyház támogatására forditott kiadások (450 százalékkal), igy
az állami költségvetés deficitje,
amely az 1947-48 években meghaladta a 720 milliárd lírát, természetesen szintén állandóan nagyobb lesz. Mindez a fogyasztóra eső adók emelkedését, a dolgozók életszínvonalának
további
leszorítását vonja maga után.
fl
munkanélküliek
száma
Olaszországban, beleértve
az
500.000 részben munkanélkülit,
eléri a hárommilliót, tehát minden tíz ember közül három nem
kap munkát. Az emberek milliói szenvednek az éhségtől, flz
amerikai monopollumok karmaiban vergődő Olaszország valóságos nemzeti tragédiát él át.
x Soffőriskola előkészít személy. és teherautó, motorkerékpár vizsgára felelősség mel.
lett. Müller Béla, Vár-utca 4. h
Főposta mellett. Telefon: 648.
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zok. 11.15: A Rádió kamarazenekara. 12.15; Szülők iskolája. 1
12.20: »Az óbester papucsai*. —
Bányászok
á l l a n d ó m ű s o r s z á m o k : Hanglemez. 13.00:
u h u a p h l s l l Ö3Ü Hajnali vasárnapja. 13.30: LőrinczyTál
hangversenyzenekara
b 30 balurad 10 b 45 Reggeli •Európa*
torna
J.tMt \i a,; u ismertetés játszik. 11.30: Ünnepi hangle9 55 Mteiepltést kormanybiz mezek. 15.00: Nagy elbeszélők.
tosvají Közieménvei
10.00 15.20: Nyíri Fái énekel. 15.43
vasárnapi
Hírek
12 00 Harangszó, tü- Haraszthy Sándor
rek 14 00 Hírek 15 15 Rá- krónikája.. 16.00: Magyar nődioiskoia
15 55 Műsorismer- ták. 17.10: Magyar Múzsa. —
tetés 17 00 Hirek 20 00 Hí- 17.40: Könnyű dallamok. 18.15
rek >porlbirek 20 20 Hírek A Falu Hangja. 19.00: Nagy
és krunika oroszul 22.00 Hí- egy-világ zengjen a himnuszod.
rek Mi báliunk holnap? 0 11 20.35: Vasárnapesti szerenád. —
Hirek és krónika
franciául 21.00: A Rádió Hangja. 21.05:
0 20 .iirck es srrtnika angolul í Totóhirek. 21.10: Tánczene. —
j 21.40: Vasárnapi
rádióankét.
Vasárnap, január 23.
Rl I 'APEST l. 7.00: Reggeli 22.00: Hirek. Mit hallunk holzene. 8.20 Sziv küldi szívnek napi 22.35: Zenekari müvek.
szívesen
9.00: Vallásos zene.
BUDAPEST II. 9.00: Magvar
9.30 Unitárius vallásos félóra. nóták. 10.00: Fejtörő séta Ze.
10.00 Református istentiszte- i nepotámiáhan. 11.00: Zenepolet. 11 00. Képek, szobrok, raj- ' tárnia postája. 11.10: Zenés délr i a d t *
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olött. 12.15: A Rádió kamaraze.nekara; játszik. 12.45:—13.00:
Könnyű dallamok. 17.00 ötórai
tea. 19.30: Vidám Rádiószínház:
•Pereskedők*. 20.30: Néhány szó
a hét filmjeiről. 20.40: Könyvszemle. 21.15); Magvar nóták.
22.00: Tánczene.
*

Hétfő, január 94.
BUDAPEST L 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Háztartási tanács,
adó. 8.15: Heti zenéí kalendárium. 9.00: Doml«,y Gyula szalonzenekara játszik. 12.15: Né.
hring. 13.15: Asztali muzsika.
14.30: Balázs Béla szalonzenekara. 1G.00: Petőfi Pozsonyban.
lfi.20: ("Kalandozások a zenetörténetben*. 17.10: Szovjet napok
— szovjet emberek. 17.20: Sziv
küldi szívnek szívesen. 18.15:
»A Kreml toronyórája*. 19.30:
A Falu Hangja. 20.35: Magyar
muzsika. 21.35: Filmrészletek.
O

N

M
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21.55: Mit haliunk holnapi _
22.10: Hangos Újság. 23.00: A
Rádió jazz-zenekara játszik. —
0.30: Hirek eszperantó nyelven.
BUDAPEST II. 17.00:: ötórai
tea. 18.00: Müvészlemezek. —
18.45: A Falu Hangja. 19.00:
Jobb későn, mint soha? 19.30:

19.30: Hangos Heti Sporthír.
adó. 19.45: Közellátási negyed
óra. 20.00: A házi-együttes ját
szik. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21.15: Mi történik
a világgazdaságban? 21.30: Ma.
gyar nóták. 22.15: Jehudi Me.
nühin hegedül.

Államrendőrség
szegedi kapitánysága.
718/1919. szám.

A vevő köteles a vételára* és
bélverálleték címén ennek 3 szA.
zalekat azonnal lefizetni.
Ezen az árverésen el
kelt tárgyak ezt követő 14-lk
napon
február 25. és 2 6 . i n
minden külön értesítés nélkül a
közölt feltételek mellett másodízben ismét árverésre
bo.
csáttatnak.
Az elárverezett tárgyakat «
vevő köteles az árverés szín.
helyéről azonnal elvinni.
Szeged, 1949 január 21.
Diczfalnssy r. vezérőrnagy.

Árverési kiráetméay
Közhírré teszem, hogy a talált és egy év s egy nap óta a
rendőrkapitányságon
őrizetbe
vett tárgyak a kapitányság IV.)
emeleti, a bűn jelkamra előtti:
folyosón 1949 február 10. és i
11-én megtartandó
nyilvános :
árverésen a legtöbbet ígérőnek i
készpénzért el fognak adatni.'
WQR^G-ST-R-
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ELADÓ egy kétkerekű féderes
kézikocsi és női kosztüm. UjsoNöl fodrá=zleÚny állást keres. mogyitolep 1103., algvői münt.
Oroszlán utca 2. Srhmidt fod- BÉRKERT-utca 1. számú ház
rász.
eladó. Érd.: Kossuth Lajos-suRÓSZ K El tejcsarnok kis tej- gárat 27.
gviiitői képesítéssel alkalmazot- ELADÓ egy sezlon
teritővel.
tat keres. írásban jelentkezés Oltványi-utca 8., Zárdánál, kajauuái 25-ig a Teiesarnokban.
pu alatt, jobb lépcső.
16 é v e ügyes kislány mindenes KÉTSZOBÁS családi ház elkölállást keres.
Fürcdi-utca 8., tözés miatt olcsón eladó. Somoházmesternél.
gyitelep VI. u. 276.
KIVÁLÓ házvezetőnő.
kitűnő K e t t ő i00—120 kg. körüli híbizonyítvánnyal,
elsőrendűen zott sertés továbbtartásra is alsüt, főz. megbízható, azonnalra kalmas, eladó. Tápé, Csergőutca 1.. Sárga.
f
ajánlkozik. Cim a kiadóban.
KÖTÉST hozott fonálból is vál- MODERN diófa íróasztal eladó.
lal. Marcit kézimunkaüzlet. Ki- Cim. a kiadóban.
g v ó u t e a 8.
OLCSÓN eladó 2 fehér ágy, HiFUVAROST betenkint három- gany matrac, egy fehér szekrény
szor A levőre felvesz Tejüzem, Megtekinthető >:'Dáma« fodrásznál, Széchenyi-tér G. szám.
Aradi. utca.
EMELETT nagv üzlet, vagy iroA li A S - Y fi I E I,
dahelyiség, elsőrendű berendeMOST, vagy soha! Itt az a!ka zéssel minden elfogadható ár1
lotn Újjávarázsolom ócska ke ért. átadó. «Kárász-utca» jelige.
rékpárját. A téli szezonra mé HASZNALT üzleti berendezést,
lyén Ie;z'iJlitott árak. Vnrrógé állványokat (fiókosat is) pultopek
eramofonok sneeiális ja kat, Íróasztalokat,
székeket,
vitása, kerékpárok zsirbaraká- iratszekrényt, Írógépet, számosa, ífizzomóncozása. nikkr'ezé lógépet vásárolnánk. Ajánlatose, heggesztések. gumik ós az kat iJó állapotban) jeligére a
összes bel- és külföldi alkatré- kiadóba.
szek kan hat ók. »India« gumira TISZTA gyapjú fekete télikapa'ztó-kép viselet.
Kerékpárok bát bársony gallérni,
közép
kölcsönzése. Eimiinkásoknak 10 alakra eladó. Tisza áruház, Szészázalék engedmény. Feltétlen chenvi-tér 15.
próbálja megl Fráter műszerész
Szeged. Bem tábornok-utca 2.. EGY Hanani 100-as kvarclámpa eladó. Oltványi-utca 5.
(volt Róka-utca.)
BÉLYEGEIT legjobban nálam RÁDIÓ 4-f-l-es, régi típusú és
értékesítheti. Falus hélyegkercs szőnyeg 2x3 m. eladó. Széchekedés. a fogadalmi templomnál nvi-iér 3.. földszint 8.
BÚTORT részletre legolcsóbban
iskola-utca 29.
újból vásárolhat Könyves buINTÉZETI, nagy és kisebb ház- torraktárában, Mikszáth Káltartási takarék tüzhel vek, főző. mán-utca 19.. az udvarban.
üstök,
konyhai
berendezések ÜZLETBERENDEZÉS, jó állaKovács Lajos tüzhelyraktáráhan potban eladó, x Olcsón* jelige.
Boldogasszoiiv-sugáríit 55. Ipar IIASZNALT hálőszobabutór G00
forintért eladó. Béke-utca 15b.,
üzem Szt. Ferenc-ntca 18.
ÁLLOMÁS közelében beltelkes földszint 3.
eladó
házhely 221 H-öL magasviznyo- JÓTF.JÜ hasas kecske
másu kut bent. eladó. Róka-ut- vagy malacért elcserélhető. Rá
kóezi-ntca. G2.
ca 17a.
ZONGORA nagyon olcsón eladó,
I n n 7 h 4 crás ís ékszerész Juhász Gyula (Fodor)-utca 31.,
LriLlKU
Kárász-utca 14 II. emelet 5.
keresek kar- és zsebórákat NEHÉZ ping-pongasztal, vas(veckerórál is), ezüstöt, bnl ágy eladó. Érdeklődni Dózsa
iiánsékszerekel magas áron. — Ctvörey-utca 7., házfelügyelő.
Ora- é< éksrerinvitáM vállalok HATHÓNAPOS süldők eladók.
ŰZI. ETB EU KXI > EZ ÉS.
táska Róna-utca 24/b.
gramofon, raktári dobozok min- PRÍMA állapotban levő 250-es
den elfogadható árért eladók. motorkerékpár eladó. Érd. dr.
üóczy, szemklinika.
Mérey-utea Gc„ házfelügyelő.
legízletesebb,
KOCSMA eladó jogfolytonos- L EGOLCSÓBB,
sággal, betegség miatt. Felsőti- legtáplálóbb a makói erősturó.
kilója. 2.70 Ft. Tejüzem, Aradisza part 1. szám.
SÜRGŐSEN eladó a Kálvária- utca.
ut mellett egy házhely. Érdek KEVESET használt mély gyermekkocsi eladó. Szél-utca 13.,
lődr.i Partizáu-ulca 3.. font.
FAGYMENTES burgonya 54 fil- vendéglő.
lér mázsája. Nagy JenŐ-u. 3. sz. IIAROM nyolchónapos süldő eladó. Sándor-utca 21.
Karácsonyinál.
KIFOGÁSTALAN Singer süly KÉTSZEMÉLYES sezlon 200
lyesztős varrógépet veszek. — forintért eladó. Gyöngytyúk
ótott műszerész, Szőreg, Tele- utca 20.
j ó k a r b a n levő 8-as — komfon; 22.
el
MEGVÉTELRE keresünk jókar- plett — harisnyakötőgép
l»an levő márkás kereszthuros adó. Kiss, Deák" Ferenc-u. 8/b.
zongorát. Sz.egedi Kenderfonó- k e v e s e t használt hálószoba
kedvezményes feltételek mellett
gyá.r vegyeskara.
ELADÓ gáztűzhely, vendéglőbe eladó. Kiss, Deák Fereuc-utca
alkalmas. Asztalok, székek. Cim 8/b. szám.
e l a d ó nagy férfi szalrógép.
a kiadóban.
Újszeged, Rokkanttelep, Sepsi
farkaskutyakolykök,
fajtiszták, eladók. Kováts, Cson. utca 8.
grádi.sugárut 3. Telefon: 20.8. BELVÁROS központjában jog
EGY 100—170 kg. fiatal hí- folytonossággal kocsma teljes
zott sertés elad«'>. Somogy .telep felszereléssel eladó. Cim a kiadóban.
IX. utia 509. szám.
H)I)I.AI,KII/Vs
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SÖTÉT mély gyermekkocsi eladó. (»Mnrs« gyártmány.) Uj.
szeaed, Pillich Kálmánra. 27/3.
ELSöRFXDU 2 éves kancacsikó eladó. Tápé, Dózsa-ut 95.,
Farkas János.
ELADÓ ebédlő, ágyak, éjjeli
szekrénnyel. Tisza Lajos-korút
20., III. em. 9.
SÖTÉTKÉK férfiruha, perzsabunda közép alakra, perzsaszőnyeg eladó. Kárász-utoa 14., I.
I. emelet 4.
OPEL-Kadett kis tehergépkocsi eladó. Kováts, Osongrádisugárut 3. Telefon: 2G8.
PIAXINO, fekete. Förster, alig
hasznúit, eladó. Cím a kiadóban.
FAJ anyakoca, gyönyörű példány, eladó, vagy hízóért elcserélhető. Felsőváros, Lugasutca 2b., Báló.
INGAÓRÁT, régi tipu'ut. súlyhuzamut, felet ütőt, jó állapotban megvételre keresek. »Ingaóra* jeligére a kiadóba.
KÜLÖNBÖZŐ nagyságú
ládák
eladók. Apponyi-utoa 1G.
JóKAUBAN levő l'Jjoeníx körkötőgép eladó.
Megtekinthető
Zoltán-utca 17. Háziipar.
250-es sport motorkerékpár príma állapotban eladó 3000 foríntért. Borsi, Valéria-tér 7.
UJ irbabunda 10—12 éves le.
ányka részére eladó. Felsőtiszapart 12.
MAGAS úron vásárol kutyát az
Élettani Intézet. Dóm-tér.
JÓKARBAN lévő fehér
mély
gyermekkocsi eladó. Veresácsutoa 10a... Aradi.
RADIÓALK.VTRÉSZEK fi i rekért, villamossági cikkek olcsó
áron kaphatók.
Rádióroncsot
.veszek. Szentháromság-utca 15.
NIKKELEZETT
világoskék,
csempézett »Gudlin« kályha eladó. Vankóné, Somogyitelep V.
utca 184.
UAZ, egyemeletes, részben is
eladó. Bem (Róka)-utca 20.
ELADÓ 20 kg-os tányéros burkolt mérleg. Mindenre használható daráló (kávé, só, stb.) —
Kiebelsberg-tér 3., I. G.
PIANINÓT, igen jó állapotban,
márkásat veszek. — Ajanlatot:
sKultura* jeligére a kiadóba,
VALÓDI Berkei-mérleg, Wertbeim-kasszák, mákdaráló, gya1 ujjad olcsón eladó. Török-u. 8.
ELADÓ márkás
kereszthuros
zongora. Érdeklődni: Takaréktár-utca 8.," Katona képszalon.
BETEGTOLÓKOCSI eladó, öthalóm-utca 18. szám alatt.
F ü SZ E R OZL ET B E RENDZÉS
asztalosnak feldolgozásra is alkalmas. Négykerekű kiskocsi eladó. Klelyelsbgerg-tér 3., I. G.
KERESEK kifogástalan, elsőrendű babakocsit, csillárt, rádióasztalt, rekamiét. ('Készpcnzjel igére a kiadóba.
EGY vágómarha eladó vagy fejősre elcserélhető. Tápé, Berta
Mihály.
KETTŐ öt hón apos süldő eladó.
Szántó-utca 4.
TTTTTS"
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2x2 szobás komfortos lakást
megfelelő háromszobásra átcseréljük. Jelige: •Belvárosi kom.
fortos*.
FIATAL házaspár egyszobás
összkomfortos lakást keres a
Belvárosban. Albérleti is lehet
Jelige: «Nem iár rosszul*.

ELCSERÉLNÉM budapesti Kálvin-térnél (Belváros) 2 szobás
összkomfortos, telefonos,
ma.
gusföldszintes lakásomat Szeged
felsővárosi, vagy lrelvárosi 2—3
szobás családi házért. Az értékkülönbözetet ráfizetem. Ajánlatot Szeged, Polgár-utca 2., fásüzlet.
EGY szoba-konyha, speizos utcai lakás kombinált hálóval eladó. Jelige: »Siirgős«.
EGY nagy szobát keresek házi
iparmüvésznő részére. Ajánlatot
jutalmazom. ^Magányos* jelige.
KÖZPONTBAN I. emeleti négy.
szólás összkomfortos lakás átadó. »Belvárosi otthon* jelige.
KETTÖSZOBAS belvárosi lakás
egvszoba bútorral átadó. •Azonnali költözés* jelige.
SZEGEDI háromszobás modern
lakásomat elcserélném pécsi hasonlóért. Cim a kiadóban.
FIATAL házaspár bútorozott
szobát keres a
Belvárosban
konyha- és fürdőszobnliasználattal. Jelige: »Lehetőleg különbé járat*.

FRÁTER késszaküz!etl»ea. Borotva 21.—, önborotvapenge 2ű
fill., zsebkés 3.—, olló 8
köszörülés, javítás olcsón, Mik.
sz-áth Kálmán utca 5.
KIADÖ vagy eladó és azonnal
elfoglalható jómenetelü kétkemencés p ékség. Szükség esetén
iparengedély is átadó. Makó,
Juszt Gvu'aratca 30.
ÜZLETHELYISÉG piac mellett
forgalmai helyen átadó. Cim
a kiadóban.
ÜZLETHELYISÉG a Tisza La-jos-köruton olcsó bér, átadó.
•Jó lielv* jeligére.
3000—4000-ig kölcsönt keresek.
2 szoba-konyhás, kertes házhoz
juttatom. Cim a kiadóban.
RMDONV K é s z í t é s ,
redőnyjavitás Redőnyipartól, Református-palota, MelegfcrráskutnáL
ZONGORÁT, orgonát tökéletesen hangol, javit Rakovszky,
a Nemzeti Színház és a Zene.
konzervatórium hangolója. Br,
Tósika-utca 31. Telefon: 8-31.

rest

tisztit

Uzfet

Káro'yi-'iícil üzen
K ü Ló X L> E J AR A TIT but orozott
i'áaái-ntca 7
szoba férfi részére február l-ére
kiadó. Bécsi-kőrut 35.
J ö állapotban lévő sportkocsit
OLCSÓBÉRÜ szoba-kcnvhls la- vennék. Cim a kiadóban. U. o.
kásomat ál adom bútorral együtt bútorozott szoba kiadó.
február elsejére.
Szenthárom- BORKABATOK hosszú és röság-utca 40.
vid, férfi és női mérték atán
EGY lakás bútorral átadó. — el3Őrepdö bőrből, festések és ja•Felsőváros* lel igére.
vítások szakszerűen készülnek
ELCSERÉLNÉM szoba-konyhás C s o r d á s
bőrruhakészitőmeslakásom belvárosiért
költség- ternál. Szent Miklós-utón 7.
megtérítéssel. Róna-utca 18.
BELVÁROSI nagyforgalmu étKÜLÖNBEJÁRATU
bútorozott kezde teljes berendezéssel, tészolja fürdő- cs előszobával ki- li élelmiszerraktárral, betegség
adó. Petőfi Sándor-sugárut 37a., miatt sürgősen átadó. Érdeklőd,
I. emelet bal.
ni: Saúry ingatlanirodában, Ká.
KÉTSZOBÁS, olcsóbérü, mo- rász-utca 11.
dern, összkomfortos lakás kült- ÖRAJABÖL modern karórát ké.
ségmegtéritéssel átadó a Nagy- szitek. Használt órákat veszek.
körúton belül. Jelige: »Jó he- Selineczky órás, Marx-tér 1.
lyen:!.
MALACOKAT feliből tartásra
ELCSERÉLEM egy nagyszobás vállalok, ösz-utca 15., Jaksa.
lakásomat kisebb szoba-kony- VILÁGOS kombinált szobabútor
hásért. Délibáb-utca 14.
eladó. Szoba-konyhás, fürdőszoSZOB A-konyhás, mellékhelyisé- bás lakás átadó. »Komoly« jeligekből álló lakásom elcserélem gére.
kisebb hasonlóért. sKisebb* jeBELVÁROSI üzlethelyiség tele.
ligére.
fonna] vagy anélkül azonnal átSZOBA-konyha, speizos laká- adó. Cim a kiadóban.
som bútorral együtt átadom. — OLCSÓBÉRÜ belvárosi üzlet, la.
•Jó hely« jeligére.
kásnak is alkalmas, berendezés,
KERESEK modern félemeleti, scl betegség miatt sürgősen átvagy elsőemeleti kettő-három, adó. Cim a kiadóban.
szobás lakást. Költséget téri- FELHÍVASJ Felkérem azt a s z * ,
tek, esetleg belvárosi négvszo- mélyt, aki Margit-utca 14. s*.
bást is adok. íTiszla* jeligére alatti gettólakásombói elvitte a
a kiadóba.
tulajdonomat képező diófa komSÜRGŐSEN átadnám kétszobft- binált
szekrényemet,
hogy
konyha, speiz, fürdőszobás la. »W. B.r jeligére a felmerüld
kásómat Belvárosban. »Költség- költségek megtéritőse mellett, a
mesdéritős* jeligére.
kiadóhivatalban értesítést leBELVÁROSI kétszobás
össz- adni szíveskedjék, hogy a szekkomfortos főbérleti lakást ke rényt mikor vehetem át.
rések, költségmogtériléssel. Jelise: »Március 1«.
DEI,MAGYARORSZÁG
BELVÁROSI független társbérpolitikai napilap.
leti szoto-konyhás
lakásom
FclelŐ3 szerkesztő:
(fürdőhasználattal) elcserélném
DR. ANTALFFY GYÖRGY
két szoba komfortosra, költség Felelős kiadó:
megtéritéssel. Jelige: KristályDR. ZÖLD SÁNDOR
tiszta*.
Szerkesztőség Jókai-utca 4.
<TKT'Á T A S
fc
Felelős szerkesztői telefon: 493L
Szerkesztőségi telefon: 103.
MAJOR gyorsíróiskola febmár
7-én uj tanfolyamot nyit. Bocs Nyomdai szerk~ztőséoá telefon
este 8-től: 073.
kai-utca 4.
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
K Ü L ő X F É L É. K
Az x e l jelzett közlomén vek
ÖTVENÉVES nyugdíjas merás di jazottak.
merkedne hozzáillő
független
asszonnyal. Levelet
»Szerény« A Hírlapkiadó Kft. nyomása
Felelős vezető: Koncz László,
jelierére kérek.

