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El kell érni, hogy az általános
nemzeti műveltség alapja is
a marxizmus-leninizmus legyen
Az országgyűlés

letárgyalta

Az országgyűlés keddi ülésén
Nagy Imre elnök bejelentette,
hegy Gálfy Sándor ezolnokme.gyei választókerületben
nyert
mandátumáról lemondott és "belyébe k. Tóth Fereno pótkép.
viselőt hivták be. A mandátumától megfosztott Sz. Szabó Tál
helyére Füvessy László pótképvisélőt hivták ' be.
A Ház ezután megkezdte a
kultusztárca
költségvetésének
vitája t.
Katona Jenő (kisgazda) is.
mertette a költségvetést. A kultusztárca költségvetése a tavalyi '159 millióról 756 millióra
emelkedett, ami 61 százalékos
emelkedés.
A tárta költségvetésének súlypontja az általános iskolákon
NYUGSZIK.

Jelentősen emelkedett a diák'óléti célokra forditott összeg,
6 millióról 96 millió forintra.
Vallási célok
támogatására

Í

78 millió forintot, vagyis a
költségvetés 10 százalékát for.
clitja a kultuszkormány.
A Mindszenty-ügyTŐl szólva
jelentette, hogy
Mindszenty
nem Jézus Krisztus, hanem az
ejtőernyősök eljövetelét várta és
a rábízott nyájat, az egész katolicizmus letét, vagy nem létét a harmadik i világháború
bankjára lelte fel. Mindszentyvel kapcsolatban nem a vallás
ügyéről van szó, hanem a magyar demokrácia
engesztelhetetlen ellenségéről, politikai kalandorról, az imperialisták' ügy.
nőkéről.
Mindszenty mindig
visszautasította a magyar demokrácia feléje nyújtott baráti
jobbját és el lehet róla mondani, liogy az elszalasztott alkalmak bíborosa. Senki
sem
ártott többet Magyarországon a
katolikus egyháznak és a Katolicizmus ügyének, mint Mindszenty.

A szociális éoités egyik
eszköze a Szovjetunióval
demokráciákká!
létesült
Az MDP részéről Kállai Gyula
elvtárs szólt hozzá a költs á g.
vetéshez. Kijelentette, hogy a
tárca költségvetésének
fiatal.
ma3, háromnegy d " MBfiardos
összege mutatja, hogv a kiüluszkorraányzat a népkultúra
kiépítését az országépiIrt munka
egyik legfontosabb követeimé,
nyánek tekinti. Nemcsak
uj
kultúrintézményeket kell léte-'
eiteni, hanem a meglevőket uj
tartalommal kel! megtölteni,
íll kell érni, h o g y a z általános nenizcli műveltség alapja i® mielőbb a marxizmusleninizmus legyen.
A munkásságnak és a dolgozó
parasztságnak \ ezéfő szerepet
kell betölteni kulturális
életünkben is. A magyar pedagógusok többségükben a népi demokrácia mellett álltak és az
iskolák államosítása
kérdésé,
ben sokszor vezető szerepet vittek.
A magyar pedagógusok
azonban még nem egységes tábor. Végleg szaki laniok kell a
múlttal, bátran és határozottan rá kell lépniük arra az
útra, amelyen dolgozó népünk
halad.
Az egyetemi tanárok. tudó.
snk és kutatók munkája felé
sokbal naeyobh figyelemmel
kell fordulni, mint eddig és

a kultusztárca

legfontosabb
és a népi
hutturhapcsolai

igyekezni kell olliáritnni köztük és a népi demokráciát
építő dolgozók közötti korlátokat.
A népf demokrácia
mindent
megtesz, hogv anyagi helyzetük
javításával lehetővé tegyék a
tudományos kutató munka nyugodt folytatását.
A tudományos káderek problémáikat azonban nem oldhatják me<* azzal, ha külföldre
távoznak. Árulást nemcsak a
politikában, hanem a laboratóriumokban is el lehet követni,
Meg kell érteniök, hogy helyük
azoknak az oldalán van, akik
az alkotó munka, a béke és
haladás ügyet szolgálják.
Arai a. kulturális külföldi kapcsolatokat illeti,
n szociális építés egyik legfonto'abh eszköze a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal a legszorosabb kulturális együttműködés megteremtése.
Elsőrangú feladat, hogy a Szovjetunió kulturális
eredményei
tényleg beépüljenek a magyar
népi demokrácia kulturális életebe. Nyugat felé
kulturális
kapcsolatainkat addig a mértőkig kívánjuk
fenntartani,
ameddig ezt a népi demokrácia
érdekei megkívánják.

A mmgyar
nép nem kereste
egyházzal
kiuuH

a
harcot

hatoliius

Az egyház és az állam vi-t
katolikus egyházat
illegális
szouváról szólva kijelentette: A ] párttá szervezzék,
magyar nép nem kereste a ka-! amelynek legfőbb célja a matolikus egyházzal kiújult har. j gyar'köztársaság
megdöntése
oot, de ha már Mindszenty fel. ' és Habsburg Ottó és a herceg
idézte, vállalta és sikerrel Vé. Eszterháziak uralmának visszagigküzdötte. A magyar nép új- állítása.
ból megmutatta, hogy a népi
A Vatikán
felelőssége
demokrácia minden ellenségé,
vei sikeresen meg tud küzdeni
Elsősorban a Vatikánt termég akkor Ls, ha az jelentős heli a felelősség azért, hogg a
külföldi erőkre
támaszkodik.
(Lelkes taps.) Az egyházi re- katolikus egyház vezetői és a
akció a Mindszent y-ügyböl is' kormány között Mindszenty lepolitikai pecsenyét
igyekszik tartóztatása után megindult és
sütni. A külföídi
ellenséges eredményekkel biztató tárgyalákonszernből külön kiemelkedik sok félbeszakadtak, njert feltea Vatikán. A külföldön is el hetően a Vatikán
utasítására
lehetnek készülve:
szakította meg a püspöki kar a
A magyar demokrácia nem tárgyalásokat és ezzel a demofogja tűrni, hogy
külföldi krácia és az egyház közötti válhatalmak, köztük a Vatikán,
a magyar katolikus egyházat ságot kimélyítette.
fi katolikus egyházi vezetők
faltörőkosként próbálja felhasználni m magyar demo- számára a Vatikán
utasításai
krácia ellen, hogy" a magjar csak addig a mértékig lehetnek

költségvetését

irányadók, ameddig azok egybeesnek a magyar nép iránti
egyházi, lelkiismereti é t hazafiul kötelezettségek teljesítésével. (Lelkes taps.) A magyar
nép mostani történelmi harcának győzelme a katolikus egyház számára ls nagyobb és szentebb dolog, mint a Vatikán idegen érdekektől sugalt utasításainak vakon engedelmeskednL fiz
egyháznak legalább
annyira
szüksége van a megegyezésre,
mint a magyar demokráciának és

Szeqed, 1949 Január 26. S z e r d i
ha a katolikus egyházi vezetők
est nem látják be, annak kizárólag a katolikus egyház vallhatja kárát, fi tárca költségvetését a maga és pártja nevében
elfogadta.
Szántó Vezekényi István (FKG)
az egyház és az állam viszonyáról szólva hangsúlyozta, hogy ha
nem sikerül az állam és a katolikus egyház megegyezése, ezért
most már minden felelősség a
püspöki kart terheli, fi protestáns egyházakkal minden tekintetben megegyezett az állam és
ezek az egyházak ennek számos
előnyét élvezik. Ezt kell tenniök
a katolikus egyház vezetőinek
is, ha valóban a vallásos élet
követelményeit és a nép érdekeit tartják szem előtt, fi költségvetést maga és pártja nevében elfogadta.

A kultuszminiszter
Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter költségvetési beszédében hangsúlyozta, a kormány célja kezdettől
fogva az volt, hogy a kölcsönős
engedékenység és a békés jóviszony szellemében megegyezést
érjen cl az egyházakkal. A többi egyházzal sikerült megkötni
a megegyezést, csak a katolikus
egyházzal nem, amely mindent
elkövetett a megegyezés megakadályozására. Nem a katolikus hivők, nem is ruaga a püspöki kar egészében kívánta elutasítani a lárgvaTáíok'at, csak
Mindszenty érsek és reakciós
köre. Az ő magatartásán hiusult
meg a megegyezés, a tankönyv
kérdésében s az iskolák áüamosilásának ügy élten is,
Mindezek ellenére
a költségvetésben a katolikus egyhá« részére nem is
jelentéktelen összeget biztosítottunk a hitoktatóéi oélok
megvalósítására
— mondotta a miniszter.
Ez i« bizonyitja, hogy a kormány nem ellenségesen, hanem
a legnehezebb körülmények kő-

beszéde

zett is megértéssel viseltetik az
egyházak problémái iránt.
A
miniszter a továbbiakban kiemelte, hogy az egész magyar
közvélemény Mindszenty ügyében nem vallási, nem is egyházi ügyet lát, hanem politikai
bűncselekmény leleplezését.
Aki a Mliidszentv-ilgyet —
minit a Vatikán is igyekszik
megtenni —
összekapcsolja
az egyház ügyével, nem a
magyar köztársaságnak, hanem a katolicizmusnak árt.
Mji a magunk részéről a Mindszenty-ügyet elválasztottuk az
állam és az egyház
bármi,
fajta tárgyalásától.
A Mimís-zenív-ügyet a legteljesebb nyilvánosság biztosításával, a magyar nép független és igazságos bírósága
előtt tisztázzuk
és akkor kiderül, hogy nem sárelmekről van szó, hanem olyan
restaurációs kísérletről, amely
Európában szeretne megvalósítani egy katolikus királyságot.
A kultusztárcát ismertetve kljelentette, hogy

Az általános iskola költségelőirányzata 191 millióról 254 mii.
lióra emelkedett. Azt akarjuk,
hogy az általános
iskolát'!
kezdve az egyetemig a magynr
munkásság és parasztság gyermekei legyenek döntő tényezői
az iskolának.
Ab A társafiaimi igazságtevés,
hogy a dolgozók milíiólnnk
gyermekeit
számarányukhoz
méltóan 80—90
szlznlékii
helyezzük el minden iskolatípusban.
Az úgynevezett Révai-osztályok és a szakérettségik tanulmányi eredményei messze felülmúlják a várakozásokat. Ebben az évben sor kerül a középiskolai reformra is.
Külföldi kapcsolataink gerince és lényege a baladó európai
kultúra vezetőjével, a Szovjetunióval való kapcsolat. Rövidesen a Szovjetunió tudományos
és művészeti életének jelentős
csoportjai jönnek
Magyarországra, a szellemi és kulturális
(kapcsolatok felvételére és a
magyar kulturális élet jelentő*
csoportjai látogatnak el a Szovjetunióba.

Fokozott
pedagógus
utánpótlás

Szálai Déla (MDP) a Magyar
Ifjúság Népi Szövetségének működését és eredményeit ismertette és kiemelte az
ifjúsági
egység jelentőségét.
Jóboru Magda (MDP) a szülői munkaközösségről
szólott.
Ennek feladata az iskola támogatása erkölcsi és anyagi téren.
Lukács Sándor (MDP) arról
beszélt, liogy pedagógiai téren
már megszüntettük a munkanélküliséget, sőt a tervgazdálkodás
elörenaladásával a pedagógusok
fokozott utánpótlására lesz szükség.
Ezután az országgyűlés a kultusztárca költségvetését elfogadta. Szerdán az igazságügyi és a
Középiskolai
reform
a költségvetés (54 százalék- honvédelmi tárca költségvetését
kal nagyobb a inutt évinél. tárgyalják.

fl széleselibliörii gazdasági együiímiifigdés b zlositására
a Szovjetunió

és a népi

demokráciák

megalakították a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsát
Hivalatos ;e!eniés a Szovjetunió, Bu gáim, Csehszlovákia,
Lengya'ország, Magyarország ós Románia képviselő nek
moszkvai tanácskozásáról
Ea év januárjában gazdasági
értekezlet volt Moszkvában Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország. Magyarország, Románia
ós a Szovjetunió képviselőinek
részvételével.
Aa értekezlet megállapította,
hogy az említett országok gazdasági kapcsolatainak fejlődésében lényeges eredmények matat koztak, ami elsősorban oz
áruforgalom nagyméretű növekedésében nyilvánult meg. A*
említett gazdasági kapcsolatok
megteremtése éa a gazdasági
együttműködés
politikájának
megvalósítása tette
lehetővé,
hogy a népi demokratikus országok és a Szovjetunió nemzetgazdaságunk újjáépítését és
fejlődését meggyorsítsák.
Az értekezlet továbbá megállapította, hogy az Amerikai
Bgvesült Államok, Anglia és néhány más nyngatenrópai ország kormánya lényegében boj-

kottálja a kereskedelmi kapcsolatokat a népi demokráciák országaival és a Szovjetunióval,
mivel ezek n< országok lehetetlennek tartják, hogy alávessék
magukat nz országok szuverenitását és nemzetgazdasági érdekelt sértő Marshall-terv diktátumának.
Figyelembe véve ezt a körülményt, «a értekezlet megvitatta a népi demokráciák és a
Szovjetunió szélesebb gazdasági
együttműködése megszervezésének lehetőségét.
A népi demokráciák országai
g s a Szovjetunió szélesebb gazdasági együttműködésének megvalósítása céljából «z értekezlet
szükségesnek tartotta a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának megalakítását nz értekezleten résztvevő országok
képviselőiből, egyenjogú képviselet alapján, azzal a feladattal, hogy gazdasági tapaszta-

lataikat kicseréljék, műszaki segítséget nyújtsanak egymásnak
és segítsék egymást nyersanyaggal, élelmiszerrel, gépekkel, felszereléssel, stb.
A i értekezlet kimondta, hogy
a Kölcsönős Gazdasági Segíts g
Tanácsa nyílt szervezet, amelybe beléphetnek Enrópa más országai is, ha egyetértenek a
Kölcsönős Gazdasági Segítség
Tanácsának alapelveivel és rés/t
kívánnak venul a íeutemlitett
országokkal való széles gazdasági együttműködésben.
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa csak az érdekelt
ország beleegyezésével fogad el
határozatokat.
A Tanács Idószakonkiut üléseket fog tartani, sorban a
résztvevő országok fővárosaiban,
azon ország képviselőjének elnökletével, amely ország fővárosában az ülést turlják.
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A gyászoló

dolgozók tömege
utolsó utiára
Ménesi Júliát, Szeged élmunkás
R szegedi dolgozók nagg részvéte kísérte utolsó útjára kedden
délután Szeged élmunkás halottját, Ménest Júlia elvtársnőt,
a gyufagyár dolgozóját.
Ménesi Júlia elvtársnő halálát
mély fájdalommal fogadták nemcsak a gyufagyár, hanem egész
Szeged dolgozói. Mintaképe volt
ő a népi demokráciát éplői fáradhatalan harcosnak.

kísérte
hatottiát

Mindössze 26 évet élt. Már
ifjú korától kezdve gyárban dol-,
gozott. Öntudatos, fáradhatatlan
munkássága eredményeként élmunkás kitüntetést kapott. Nemcsak munkájában tűnt ki, hanem
a közösség érdekeiért folytatott
lankadatlan áldozatkészségével is
és munkástársainak a legmeszszebbmenőbb bizalmát és szeretetét érdemelte ki.

napi

•

A pártonkívüli tömegekre különösen nagy hatással van az,
hogy A felülvizsgálatnál a párt
figyelembe veszi: erkölcsi szempontból klinek milyen a magatartása. A Pamutiparban a pártonkívüli munkásnők hangsúlyozták, hogy mennyire megnövelte szemükben a párt tekintélyéi. Előfordult több Ízben,
hogy a párton kívüliek kérték:
vehessenek részt ők Ls a taggyűléseken
•

_

Tótkomlóson
egy idős elvtárSnö állott a bizottság
elölt.
A bizottságnak feltűnt, hogy az
elvtársnö nagyon ijedt. Megkérdezték, mitől fél. Az elvtársnö elmondta, hogy
Szlovák
anyanyelvű, magyarul
gyengén
beszél, fél, hogy nem tud megfelelően válaszolni a kérdésekre, s ezért kizárják vagy visszaminősítik. A bizottság tagjai er-

kérdései

A TUDOMÁNY DIADALA
/ I dialektikus
materialista
* * filozófia a Szovjetunióban irányítja a tudományokat,
az elmélet gyakorlattá válik és
hozzájárul a dolgozó nép életszínvonalának
felemeléséhez.
Nagyszerű példa erre a Micsurin-féle biológia továbbfejlesztése. A micsurlsta szovjet biológusok, I.iszenko akadémikusod az élükön, ugy
elméleti,
mint gyakorlati vonatkozásban,
egyre mélyebben hatolnak az
élö anyag rejtelmeibe és megváltoztatják a természet arculatát. Szibéria jeges
steppéin
különleges almafajtákat
és
évelő-buzákat termelnek a kolhozokban, a nagyvárosok laboratóriumaibon pedig állatok
és növények ezreivel kísérleteznek, hogy tovább tágítsák a
tudomány, az ember látóhatárát.
M Liszcnkóék áltat továbbfejlesztett micsurini biológia megcáfolta a nyugati, imperialista tudósok nézeteit. A
Szovjetunióban kimutatták az
úgynevezett
Mendel-Weiszmann-Morgan-féle
elméletek
larlhalallanságát és veszélyességéi. A probléma megoldása
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Négy u] DEFOSz szervezel alakul meg
vasárnap Szeged környékén
Vasárnap országszerte folytatódik a DÉFOSz helyi szerve
szervezeteinek megalakulása. A dolgozó parasztság mindenütt nagy
lelkesedéssel készülődik az alakuló ülésekre, mert tudatában
vannak annak, hogy az uj tömegszervezetben való összefogás" megsokszorozta harci erejüket.
Vasárnap négy
szegedkörnyéki faluban és tanyaközponton — Csengelén, Szatymazon,
Felsőközponton és Kübekházán

tartják meg a DÉFOSz alakuló
gyűlését, amelyen megválasztják a tömegszervezet helyi csoportjának vezetőségét is.
Csengelén Ambrus
István
elvtárs és Juhász János (NPP),
Szatymazon Sarnyai Fereno elvtárs és Tóth Antal (FKP), Kübekházán Fazekas Mária elvtársnő és ifj. Vass János (NPP),
Felsőközponton pedig Bodor
István elvtárs és Kispéter Pál
(FKP) mondanak beszédet a i
alakuló gyűléseken.

Koporsóját a szegedi élmunkások sorfala között vitték a sirhoz. fl Magyar Dolgozók Pártja
nevében Salamon Ferenc elvtárs
emlékezett meg Ménesi Júlia fáradhatatlan munkásságáról.
fl
vegyipari szakszervezet nevében
Kopasz János elvtárs, a Szakmaközi Bizottság részéről Bakaity Mária elvtársnő, a gyufagyár dolgozói nevében
pedig
Szekeres János Ob, elnök piondott gyászbeszédet Szeged első
élmunkás halottjának sirja fölött,
fl szegedi dolgozók a legnagyobb fájdalommal vettek búcsút Ménesi Júlia elvtársnőtől,
így látják a szegedi
dolgozók
a gyufagyár élmunkásától, akire szlovákra fordították a szót, nek munkája példaképül áll minRákosi Mátyás elvtárs tsm ct utat mutatott. A Szabad Népas elvtársnö anyanyelvén
foty• den dolgozó előtt.
ben tNépl demokráciánk néhán y problémájáról<r cimmel megtatták le a felülvizsgálatot. Ez
jeleni cikkében világosan és érthetően mutatja meg azt a fejaz eset az egész községben, —
Film-Művészet lődést, amelyet idáig megteltünk és sok olyan kérdést lesz
mind a szlovák, mind a ma- Színházvilágossá, amelyet eddig legtöbben nem láttunk elég
tisztán.
gyar lakosság körében — nagy
Rákvsi elvtárs cikke eloszlatja a kételyeket, megmutatja
cn
megelégedést
keltett.
CstiörlökSn es!® uralják be igazságot, leplezetlenül szól a tényekről, vagyis a valóiti helya Szegedi Nemzeti Sdnbáa- zetet tárja elénk. A dolgozók széles tömegei ezért
•
fogadták
ban a Csárdáskirályait
A névjegyzékeket a felülvizsRákost elvtársnak ezt a megnyilatkozását
is olyan nagy lelgálás befejeztével összesítés kíCsütörtökön este mutatják be kesedéssel és megnyugvással. Erről tesznek tanúságot a dolséretében terjesztik fel. Ez az
intézeti
a
Szegedi Nemzeti zinházban a gozók kijelentései, nyilatkozatai és szerkesztőségünkhöz
összesítés tartalmazza a felüllevelei,
amelyekből
rendszerese
n
közlünk
néhányat.
vizsgálás ö«szes adatait. Minden Csárdáskirálynő cimü Kálrrtanfeüllvizsaáló bizottságnak mun- operettet. Erre az előadásra kükája befejeztével az alapszer- lönös gonddal készült fel a színMa már valóban a széles nép- diában van diktatúra, csak a
vezet összesítésére rá kell ve- ház, amit Indokolttá tesz az azréteg az uralkodó osztály és polgári demokráciában a tőkézetnie, hogv hány nap alatt vé- érdeklődés, amely az operett elő- minden hatalom, vezetés a nép
sek diktatúrája van a többséggezte el munkáját, hány tagot adásokkal szemben
általában kezében van. Rákosi elvtárs tö- re.
vizsgált felül ée hánynál tett
kéletes megvilágításban hozza
Kocsis József,
kizárási és visszaminősítés! ja- megmutatkozik, meg az a kriti- a mai helyzetet, örül, hogy a
DÉMA cipőgyár.
vaslatot. A bizottsági tagok és ka, amely az operettel kapcso- múlttal szemben ma íorditott a
•
a vezetőségek fordítsanak gon- latban nehezen teljesíthető kö- helyzet: a szegények nyomják
dot az összesítés helyes kitöl- vetelményeket támaszt, fl Csár- ®1 a gazdagokat. Rezzcg a múltörömmel
olvalam
Rákost
tésére, mert ezen a téren tanú- dáskirálynő esetében a szinház ban a szegény ember lenézett elvtársnak1
a Szabad Népben
sított hanyagságuk megzavarja semmiféle változtatást nem vég- valaki volt. A forradalom, il- megjelent cikkéi, amelyben ráa felülvizsgálás eredményeinek zett az eredeti darabon, sem a letve a hatalomátvétel nálunk viláit népi demokráciánk fejellenőrzését.
szövegkönyvön, sem a zenén. Igy vértelen volt, mert nem volt lődésében e'öálloft
problémáka közönség az eredeti formát ellenállás, de nem i s lehetett, ra. Természetes,
hogy csak az
— A NÉPBIRÓSAG külön ta- kapja meg a csütörtöki bemuta- mert ugy is tudták a reakció- az Ország és nép boldogulhat,
sok, hogy az teljesen remény- amelynek
kormány-ásóban
a
nácsa tegnap tárgyalta Huszár tón. Mégis meglepetést Jelent telen lett volna.
majd
az
előadás,
mert
a
mesét
nép fiai, a dolgozók
vesznek
Gergely árpádközponti . lakos,
Milanov Iván,
időben és térben a maga helyérészt. A Szovjetunió
kivívta a
valamint felesége é s
anyósa
re állította a szinház.flzelő- a Piek szalámigyár dolgozója. szocializmust
belső
forradalom
bűnügyét, akik szóváltás hevé- adást Hegedűs Tibor rendezi, a
•
utján, minden külső
seülség
ben megverték az MNDSz el- darab főszerepeit Rajz János,
nélkül, viszont ml
szabadsáRákosi
elvtársunk
cikkét
a
mi
nöknőjét és közben demokrá- Radnóthy Éva, Márki Géza és
köüzemünkben nagy örömmel fo- gunkat a Szovjetuniónak
cáaellenes kijelentéseket teltek. Süli Manyi mellett a szinház
Olyan
irányvonalat
gadták. Elvtársatok, de a pár- szönhetjük.
Huszár Gergelyt egyévi börtön- együttesének legjobbjai játszák. (onkivüliek is ugy látják, hogy kaptunk készen, amely
helyes
re és 5000 forint pénzbüntetés- Á díszleteket Rajnai Sándor ter- Rákosi elvtárs azt magyarázza felhasználásával
a népi boldore, feleségét másfélévi börtönre vezte, aki az ócskavas nagyban meg ebben a cikkben: a népi guláshoz
vezel.
és vagyonának
elkobzására, díszlettervével nagy sikert ara- demokráciában is van diktatúHuszár
Mihály,
anyósát pedig hathónapi bör- tott. fl Csárdáskirálynő csütör- ra, de a többség diktatúrája a
a Tisza-malom•
dolgozója.
tönre é s 2000 forint pénzbün- töki bemutatója előtt, szerdán kisebbségre. Ezt helyesnek taeste a színház nem tartJ előadást. lálják, mert minden demokrá- Rákosi elvtárs rámutató't artetésre Ítélték.
í
ra, hogy a népi demokrácia a
kapitalizmusból a szocializmusismeretlen anyagi valóság el- ba való átmenet állama, amely
len. Munkájukat minden vona- azonban csak akkor teljesítheti
lon óriási sikerek kisérik. A történelmi hivatását, ha követtartalmatlan
Weismann-Mor- kezetesen halad a szocia'izmus
gan-féle elmélettel szemben Mi- felé vezető nton A népi demokmibenlétük
természetesen évtizedek megfe- hogy működésűk,
csurinék,
Liszcnkóék, kimu- ratizmus állama a Szovjetuniószített munkáját vette Igénybe. észszel fel nem fogható. Mor- tatták é s kísérletekkel bebizo- val szoros együttműködés és
\ nyugati tudósok, arányo- gan nyomán a lriszékeny és ja- nyították, hogy az öröklést nem barátsága alapján épült és az
sau a polgárság történel- varészt műveletlen amerikaiak valami »isteni szikra*, hanem az -imperialista á'lamok táborámi elhanvatlásával — egyre in- valóságos kultuszt űztek az is- az egyre alakuló, hatásokat fel- ba tartozik.
kább reakciós irányba
terel- teni eredetű gének tiszteletéből, vevő é s leadó, állandóan válRákosi elvtársnak ez a legték az eredetileg nagy jelentősé- ami, — szinte mondani sem tozó gének közvetítik. Bebizo- újabb megnyilatkozása megint
gű
Mendél-féíe génelméletet. kelt — a Ku-kux-klán szerveze- zonvosodott, hogy az öröklést eloszlatta azt az ősködöt, mely
Weismann a század tizes évei- teit és a négerüldözéseket ered- hordozó legkisebb élő anyagi ebben a kérdésben idáig előtben már azt állította, hogy az ményezte.
részecske nem valami irracio- tem állt.
élő sejtek legkisebb részei elHollósi Árpád,
JB Weismann-Morgan-féle el- nális
é s megváltoztathatatzárkóznak minden külső hatás
dohánygyári munkás.
méleteknek ma már lan képződmény, hanem a szerelőt. Ez természetesen a fajok nincs tudományos
értékük, vezet életenként meg-megujuló
állandóságának és
váttoztat- mert elszakadtak az anyagi va- kicsinyke része, amely más az
hatallanságának nyüt
kimon- lóságtól és üres, de veszedel- apánál és más a fiúnál, tehát
MEGSZÜNTET
dása volt s mint ilyen, a fasiz- mes handabandázásba fullad- nem őrök.
a
hitbizom'ínv
mus, a nácizmus előfutárának tak. Ezt mulatja az amerikai
\ szovjet tudósok munkája
tekinthető. A hitleri Németor- kísérleti biológia, de a földműRies István igazságügyminisznyomán uj, csodálatos ter törvényjavaslatot nyújtott l e
szág ezeket a /tudományos* el- velés, az állattenyésztés és neméleteket alkalmazta a társada- mesítés egy helyben topogása növényekkel népesülnek be a a hitbizomány megszüntetéséről,
mesebeli fl javaslat értelmében a családi
lomra. Innen már egyenesen is. Az imperialista, kapitalista kolhozok, a termés
vezetett az ut a gázkamrákig, módszerekkel dolgozó tudósok bőségü minden esztendőben. Az hitbizomány és a hitbizományi
az orosz, a francia, a zsidó fog- zsá kutcába kerültek. Megtor- ember ugy alakítja a természe- kisbirtok intézménye a törvény
tet, ahogy neki tetszik, mert ez hatálybalépésével megszűnik, fl
lyok kiirtásáig.
panlak valami abszolútnak és is, éppen ugy mint a gépek »ke- fennálló családi hitbizományok\ z amerikai Morgan még végsőnek képzelt dolog előtt,
zes bárány*. A dialektikus ma- hoz tartozó vagyon az 194H ju"
Weismann elméletét is ami nem ntás, mint saját téves
terialista filozófia, a valóság fi lius 27-1 állapot szerint állami
•tovább fejlesztette * A géneket gondolataik szüleménye.
lozófiája, a kommunista pártok tulajdonba kerül, fl fennálló hitkiszakította az anyagi világból
tartozó
J \ szovjet tudósok, a szov- filozófiája vezette erre az útra bizományi kisbirtokhoz
és szinte isteni jelentőséget tuvagyon a hitbizományi kötöttaz
emberiséget,
a
tudományo* * jet lwológusok ellenben
lajdonított nekik. Ugy gondolkat s az a filozófia jelenti
a ség alól felszabadul és az edta, hogy ezek a parányi élő ré- a dialektikus materialista filodigi tulajdonos tulajdonába kehaladást,
a
fejlődést.
szecskék függetlenek a
világ zófia segítségével egyre eredN. L. V rül.
nagy egészétői és kijelentette, ményesebben küzdenek a még

A felülvizsgálat
Egyes felülvizsgáló
bizottságok
elvtársilökkel
szemben
ugyanolyan
követ elmén!) eket
támasztanak,
mint az elvlársakkal. Nem veszik
ftgyelembe, hogy a nők helyzete ma ls
tokkal nehezebb még, gyakran
kevesebb a fejlődési
lehetőségük. Egy faluban például, egy
elvtőrsnőt, aki tlz
gyermeket
nevelt fel * ezek közül őt már
politikai munkát végez, — visztzaminőslleltek
azort a
ttmen,
hogy kevés párlmunkát végez s
politikailag nem elég fejlelt. Ez
természetcsen helytelen
volt.

1919

Rákosi elvtárs
eloszlatta a kételyeket

Szerda., i949 január 26.
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A kuíákügynök

T o k i ó b a n
m e g í á l a s z t o W á k
a SiomüfiiiiiBista P Á r t
m i n d e n
jelöltjét
A moszkvai rádió tokiói jelentése alapján beszámol
arról,
hogy a vasárnapi japán választásokon sorozatosan megsértették
a választási törvéngt é s a választás tisztaságát. A törvénysértések száma meghaladja a 280-at.
Nagyban folyt a vesztegetés is.
Sok helyen az amerikai hatósápok megakadályozták a demokratikus táborhoz tartozók szavazását. Minden akadály ellenére, amelyet a japán reakció é s
sz amerikai hatóságok a demokratikus tábor elé gördítettek,
a demokratikus tábor a választáson jelentősen jobb eredményeket ért el, mint az előző
választásokon.
Különösen nagy sikereket mutathat tel a KP az ipari kerületekben.
Tokióban a KP minden jelöltjét
megválasztották.

fl mezőgazdaság! kerületek egész
sorában is győztek a KP jelöltjel. fl szociáldemokrata párt súlyos vereségeket szenvedett, mert
a párt politikusai az elmúlt évben a dolgozók árulóinak bizonyultak.

Ijedelem

a japán

kapitalisták

között

r

A kommunista párt meglepő
előretörése nagy
nyugtalantággal tölti el a japán nagyIparosokat, mert a bérharc fokozódására
számítanak.
Tokióban rámutatnak arra, hogy
a munkásság mellett a parasztok
és a kispolgári rétegek ls támogatták a választáson a kommunista jelölteket. Ezek a rétegek ugyanis félnek az amerikai gazdasági tervtől, amely csak
a nagyüzemeknek kedvez, fl ja-

mint gazdasági felügyelő

A falusi szövetkezeteket d o l - dasági munkák szabótálásáért
gozó parasztságunk egymásután le i s tartóztatták.
tisztítja meg a kulákok, tőkések
Ugyancsak jellemző D é r I m befolyásától. Ugyanakkor azon- re gondolkodására é s magatarban fonlos gazdasági pozíciók- tására a közelmúltban Szőregen
ban még mindig akadnak, akik a Népi Bizottság
felkérésére
nem a dolgozó parasztok érde- megtartott
előadása. Ebben
keit képviselik. Ezek közé tar- elkendőzte a falusi osztályharc
tozik Dér Imre szegedi gazda- jelentőségét é s nem mutatott rá
sági felügyelő. Az apja 200 hol- arra, hogy eddig a termelési
das kulák Szőregen, akii termé- szerződések a kulákok, nagyszetesen béresekkel dolgoztat. A gazdák érdekeit szolgálták, de
birtokból jócskán jutott a fin ma már e z i s a dolgozó kispaszámára ís, akinek nevére jó rasztságé.
néhány holdat iratlak. Dér Im- Dér Imre magatartásával bere azonban nemcsak
ennyi bizonyította, hogy a kulák é r földdel rendelkezik, mert csa- dekek szolgálatában áít. hiszen
ládi hagyományaihoz hűen ő őmaga i s kulák, osztályidegen,
maga is kulák-családba nősült akinek jelentős földbirtoka van
i>e és elvette Szemes Lajos kü- és azon másokkal dolgoztat, de
Iiekházi 78 holdas kulák leá- — am'nt felesége és apósa pélnyát, aki 40 holdas birtokot dája mutatja, — nem gondoskohozott a háztartásba.
dik arról, hogy megmunkálják
Dér Imrének, mint gazdasági a földet.
felügyelőnek az lenne a köteTermészetesen az ilyen emlessége. hogy a dolgozó paraszt- berben nem bízhat a dolgozóságot szolgálja é s mezőgazdasá- parasztság é s jogos az a kövegunk fejlesztését segítse elő. telése, hogy sürgősen el kell
Ezzel szemben Dér Imre ennek távolítani a kulák érdekek jeléppen ellenkezőjét tette. Még a legzetes képviselőjét. Dér Imrét
saját házatáján sem tudóit ren- a gazdasági
felügyelőségről.
det teremteni. Jellemző rá, hogy Gondoskodni kell arról, hogy
apósa és felesége földje meg- becsületes dolgozó
parasztok
munkálatlan maradt.
Szemes .nlézzenck ilyen fontos gazdaLajost, apósát az őszi mezőgaz- sági ügyeket."
a

pán nagyiparosok most minden
reményüket az amerikai megszálló hatóságokba helyezik, akik
megkísérlik majd, hogy modus
vivendit készítsenek elő a munkáltatók és a szakszervezetek kőzött.

Menekül
a Kuomintantf

Nanhinöbóí
fcoruonv

Nanking é s Sanghal között a
Kuomintang-haderő fejvesztetten
menekül.
'A néphadsereg élcsapatai már
Nankinggal
szemben is elérték a Jangce északi
partját.
fl Kuomlntang képviselőház ugy
döntött, hogy a
kormánnyal
együtt elhagyja Nankingot. flz
amerikai katonai tanácsadó bizottság, amely a nankingi kormáng mellett működött, bejelentette elutazását.

Vasárnap osztják ki Csengelén és Szatymazon
a mintagazda jelvényeket és pénzjutalmakat
Csengele és Szatymaz dolgozó
jobb munkát Szegedkörnyéltén
A napokban
nyilvánosságra
hozták az országos termelési verseng eredméngeit és a mintaközségek. valamint az uj mintagazdák névsorát, fl jelentés szerint
Csongrád megyéből Csengele és
'Mindszent lett m'ntaközség.
fl
szegedi tanyavilágban Csengele
mögött a szatgmazi dolgozó parasztok végeztek a második helyen és uggancsak magas jutalmakban részesülnek.
fl csengetei és a szatgmazi
homokos földeken dolgozó parasztok hatalmas örömmel fo-

Meghalt Sugár Jenő
Nagg ggásza van a szegedi
színészeknek, de a művészetkedvelő dolgozóknak is. Sugár Jenő
elvtárs, a szegedi Nemzeti Színház közszeretetben állá
tagja
hossza szenvedés után kedden
reggel a sebészeti klinikán meghalt. fl közelmúltban gyomorműtéten esett át és már remény
volt felgyógyulására, de szervezete mégsem birta ki a súlyos
betegséget.
Sugár Jenő elvtárs több nagy
szerepben szerezte meg magának
színészt pályáján a közönség elismerését, szeretetét, fl »Három
a kislány* rendőrfőnökének szerepében különösen nagy sikere
volt szatirikus alakításával, l e g utoljára pedig az »Éva« operettben játszott. Kitűnő humorral,
karakirozó készséggel játszotta
szerepeit.
Jó kommunista ts volt Sugár
jenő. fl Magyar Dolgozók Pártja művészi programjának megvalósítását tartotta legfőbb feladatának és ennek szellemében
dolgozott. Halála nagy vesztesége a színházi világnak, a tartalmas vidámságban felüdülésre,

ZEGEDI

• a

paraszíiai végezlek a lega termelési
versenyben

szórakozásra vágyó dolgozóknak,
gadták a húrt s készülnek a vasárnapra, amikor ünnepélyes keretek között osztják ki a verseny jutalmait s a mintagazda
kitüntetéseket, valamint az okleveleket.

Csengelén

előtt 10 órakor
rendezik meg az ünnepségeket
s azon résztvesznek a Kecskeméti Konzervgyár
dolgozói
is,
akik saját maguk ajánlották fel
a csengelei gazdák részére a verseny jatalmuit. fl csengelei ünnepség során hat mintagazda jelvényt és öt oklevelet osztanak
ki a verseny során
legjobb
munkát végzett é s legjobb eredményeket elért dolgozó parasztoknak. 'A kitüntetettek
között
7400 forint készpénzfutaimat
is
kiosztanak. Mintagazda jelvényt
és 600—600 forintot kapnak: Tisóczky Sándor, Lippai Mihály,
Tóth János, Magony Mihály, Juhász Lajos é s Túri Imre. Oklevelet és 400—400 forintot kap
Tisóczhy Ferenc, Jójárt
Imre,
Kormányos Sándor, Katona Pál
és Kocsfs István.

Szatymazon

Szőnyi Tibor vezetésével Berlinbe érkezett a Magyar Dolgozók Pártjának küldöttsége, hogy
résztvegyen a szocialista egységpárt kongresszusán.

FILHRRMONiKUS

EGYESÜLET

hangversenye

N e m z e t i

S z í n h á z b a n

második
1940. február 7-én, hétfőn este 7 órakor a

M i i s o r o n : Mendelssohn s Skót Szimfónia,
Berlioz müvek.

I

Weiner és

Vezényel: V Á R A D Y
L Á S Z L Ó
Mérsékeltáru j e g y e n a Szinház pénztáránál
és a kulturfelelősö'knél kaphatók

A szovjet kormány a dolgozók anyagi jólétének növelése
mellett nagy figyelmet szentel
a lakosság kulturális színvonalának emelésére. 1948-ban az
alsó- és középiskolákban a tanulók száma több mint 2 millióval növekedett és
méghaladja a 33 milliót, A Szovjetunió főiskoláin 734.000 hallgató
tanul, fiz a szám 26 százalékkal
haladja meg a háború f}5tti,
1940-es szinvonalat. 1948-ban
122.000 diák fejezte be egyetemi és főiskolai tanulmányait
és 252.000 végzett műszaki is-

kolát. Az orvosok száma 1948ban 2-i.OOO-ret több volt, mint
a háború előtt.
A Szovjetunióban tehát mindent meglesznek a nép anyagi
jólétének é s kulturális Jejííjdésének emelésére, szembún
az
USA-val, ahol — amint ezt m é g
Truman i s elismerte — niye*
elegendő iskola a gyermekek
számára é s sokmiHió gyermek
nem részesülhet kellő tanításban, mert nincs elegendő
tanitó sem.

Az „Ui Magyarország" Szegeden

Csütörtökéin
délulán ünnepélyes keretek között mutatják be Szegeden a Belvárosi
móriban a magyar-szovjet filmgyártás első közös alkotását, az
»Uj Magyarországot.« A g y ö nyörű filmet, amelyet a budapesti nagy mozik már bemulattak, a Sztálin-dijas Lídia Srtyepanova rendezte. A kiváló szovjet művésznő
munkatársaival
bejárta az egész országot, felsárnaposztrák vételeket készitelt gyárainkról,
és
ki nagyszabású
ünnepségek ke- városainkról, földjeinkről
műemlékeinkről.
Az
«ÍTj
Maretében a mintagazda
felvényegyarország* cimü filmen tehát
csupa ismerős hátakkal, tájakkal, arcokkal és megszokott ittSz MDP feii riöttség
honi eseményekkel la'álkozik a
a szac a ls!a eiységpárf néző.

berl ni heanresszusán

IS szovlet nép M u r á l s f e l o d é s e

ket és az okleveleket,
valamint
az 6500 forint összegű
készpénzjutalmat. Szatymazon mintsgazda jelvényt és 400—400 forint
jutalmat kap Fehér István, Koza
Imre, Tápai Ferenc, Dobó Sándor, Ónozó Ferenc, Herczeg Istvánná és Pintér Istvánná. Oklevelet és 300—300 forintot kap
Kószó Mihály, Vér flntal, Szélt
János, Kormányos György é s
Ambrus András.
Ugyancsak
vasárnap rendezik meg Szatymazon a DÉFOSz alakuló gyűlését is.
__

A munkába
siető
dolgozók

néhány pillanatra életre kelti a
fasiszta világ sötét árnyait, az
utat, mely az elnyomás, a zsarnokság állomásain keresztül a
háború é s az ország rombadőléséhez vezetett. Megmutatja a
hős szovjet hadsereg felszabadító harcát a fasiszták ellen, de
rávíllan a felvevőgép lencséje
a magyar nép báláját jetképező
pálmaágas, hatalmas
bronzalakra is, amely a Gellért-hegy
csúcsán ragyog a nap fényében.

Szabadságot

a munkások és szorgos kezük
nyomán újra épülnek a házak,
zakatolnak a gyárak, a bányák.
Iian fejtik a. szenet, az öntödékben piroslik az olvadt acéL
Később ismét néhány filrnkocka következik a mattból: a
csendőr járőr tiszteleg a kikocsizó földesúrnak, de amikor

»Szabadság«-gaI köszönnek, ennek a szónak a tartalma tölti,
meg az egész filmet. A szovjet ;
rendezőnő szeme a lelkes már- j
ciusi ünnepségek párhuzamán |
meglátja és megmutatja
az •
1948-as dicsőséges ünnepsége- '
ket. A rozzant kupoláju, csön- 1
w
des vár festői tömbje
mögül w

IS HOT hilálra IM e i y
gyifeos párffZ9<gáia?asf
Péter József, mint nyilas pártszolgálatos, Győrött résztvett 18
üldözött kivégzésében, fl győri
népbiróság életfogytig
tartó
kényszermunkára ítélte, a NOT
a büntetést halálra változtatta át.

köszönnek

a bricska kimegy a képből, már
u j világban vagyunk, szabad,
ságot köszönnek a parasztok,
görnyedt derekuk
kiegyenesedik é s a városból jövő trak.
torok szántják a fekete föleleket. Azután dus aratás, bő
szüret, vig zene és nótaszó kö.
vetkezik, majd pompás népviseletben vidáman táncol a falu
apraja-nagyja.

Megelevenednek
a városok,
a bányák, a gyárak, a falvak
és a tantermek, alkot és dolgozik a nép. Az ui Magyarország, Európa egyik gyöngy,
szeme, ahol tudatos építőmunka,
a béke éa jólét aranyozza be
a hétköznapokat is. Ez sugárzik a Sztálin-dijas rendezőnő
U j Magyarország cimü gyönyörű filmjéből, amit mindenkinek
látnia kell, mert rólunk szól.
utalványra 13 havi
részletre
előjegyezhetek
(Telefon 74i)j

D É R Y , X s s uica 3.
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HIREK

I ko hozok 1949-bai
eléri eredményei

Gyenge szél, változó felhőzet, több helyen köd, néhány
helyen már kisebb havazás lehet. Az éjszakai lehűlés gyengül, 8 nappali hőmérséklet alig változik.
73 (15).

A Tisza igen alacsony vízállással Vásárosnaménynél, Toka) és Tiszafüred között apad, máshol árad. Vizének hőmérséklete 0 tok. Mai vízállások: Csongrád — 186 (13), Szeged —73
(15).
- A FÓRUM CLUB vezetősége
értesül tagjait, hogy az
Szerda, január 26.
éri rendes közgyűlést vasárnap
Nemzeti Színház: Nincs elő- délután fél 3 órakor tartják a
adás.
Club helyiségeiben. HatározatBelvárosi Mozi fél 4. fél 6, képtelenség esetén a közgyűlés
féj 8: Rün és bűnhődés.
ugyanezen a napon délután 3
Széchenyi Mozi fél 4, fél 6,órakor lesz. Kérik a tagok ponfél 8: Páris bálványa.
tos megjelenését.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
x Soffőriskota előkészít szeBedel ia.
mély. és teherautó, motorke.
Muzíuin nyitva: hétköznap rékpár
vizsgára felelősség mel.
9-től 14 óráig. vu.3ár- és ünnep, lett. Müller
Béla, Vár-utca 4.,
nap 9-től 13 óráig. .
Főposta mellett.
* Telefon: 648.
Sornoeyi könyvtár nyitva van:
hétköznapokon 9 órától 19-ig. MAHABBi biztosítottak
Egyetemi
könvvtár
reggel
ügyemébe
8 órától e?te 7-{g van nyitva
hétköznapokon.
Értesítem az érdekelteket,
hogg a MAHABBI biztosítottak
Sroieaiato* gvótvszerUrafc:
lemzingcr örök.: Horváth a további rendelkezésig az illeÍMihály-tilca 9: Pósa Balázs: tékes A1AHABBI körzeti kezelő
Kálvária-utca 17: Salgó Éva k. orvosukhoz forduljanak. Oly esetdr. I'ichy H.: Mátyás-tér 4; ben azonban, amikor az OTI
fcelmeozi Béla:
Somogyitelep körz. kez. orvos a MAHABBI
IX. utca 489.
körz. kez. orvos lakhelyénél közelebb lakik, a MAHABBI biz—o—
— MEr.ASZ IGÉNYLÉS. Az tosítóit a számára jobban hozállattenyésztő gazdák az állatte- záférhető, területileg
illetékes
nyésztő egyesülőinél,
városi OTI körz. kez. orvost is igénybe
bérház 1. 14. cukorgyári m<v veheti. A AáflHABBI biztosítottlaszt igényelhetnek. A melasz, jainak szakorvosi ellátását ezenmini magas nikorlarlalmu ta- túl a szegedi ker. pénztár renkarmány, lovak és szarvasmar- delőintézetei fogják végezni. A
hák részére szecskázóit takar- szegedi ker. pénztár ügyvezemány Ízesítésére és a takar- tője.
mány tápériékének növelésére
- ÖT ÉV SZURKALASÉRT.
Igen alkalmas. A vélclnéi máAz
elmúlt év őszén Nagy Mikzsánként 30 forinlot kell bcíilós somogyitelepi lakos összezelni előre.
szurkálta BozókL Józsefet, akin
.v A szegedi kereskedelmi al- műtétet liajtotlak végre ,de sékalmazónak szabad szakszer- ridéseibe belehalt. Nagy Miklóst
vezete február 5-én nagyszabá- most ötévi fegyházra ét hivasu bálát rendez a Hungária talvesztésre ítélték.
összes (érmeiben, melynek a jövedelmét a görög szabadság- F i z e s s e l ő a
harcosoknak ajánlották fel.
Délmagvarországra
NAPIREND:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy forrón
szeretett,
t: ztaszivü és legjobb édesanya, nagyanya, rokon

Özv. L Á Z m VINCÉMÉ

Szakszervezeti

Hirek

Felhívjuk az üzemi kulturfelclősök figyelmét, hogy a február 7-én tartandó filharmonikus hangverseny jegyeit üzemük részéra
haladéktalanul
vegyék át a Nemzeti Színház
pénztárától.

Felhívfuh at egyéves egyén!
tanulásban résztvevő elvtársakat,
hogy a tanulókörök megalakítása
és ax anyag átvétele miatt fanuár 26-án, szerdán este 6 órakor at oktatási osztályon felenfenek meg.
Felhívjuk at össtet szemináriumvezetőket, hogy at e heti
szemináriumon »Nemzetgazdaságunk uj feladatai* cimü brosúrát
dolgozzák fel. Ax anyagot a sajtóosztályon kaphatják meg.
Felhívjuk at összes szemináriumvezetőinket, hogy a szemindrlumhallgatökat a Politikai Bizottság határozatinak
végrehaftásiba nagyobb mértékben vonják be. 'A szemináriumok hallgatói minden taggyűlésen felenfenek meg és
hozzászólásaikkal
emeli ék annak politikai színvonalát.
A két utóbbi utasítás végrehajtásáról az alapszervezeti oktatást felelősek hetenként tegyenek jelentést.
Okaldsl osztály.
Az Angol-Magyar
Jutafonó
pártszervezet tagjai jelenjenek
meg ma, szerdán délután 2
órakor az üzemi pártszervezet
helyiségében taggyűlésre. Felkérjük
az elvtársakat, hogy
pontosan é s feltétlenül jelenjenek meg. Vezetőség.

A héten összes
szervezeteA magánalkalmazottak szak- inkben taggyűléseket
tartunk.
szervezete 28-án, pénteken délTaggyűlések
után fél 6 órakor taggyűlést
tart a szakszervezett székházSzerda, 25: Lemezgyár délban budapesti előadóval. Kér- után 2 Sári István, Angol-Majük a tagok pontos és feltétlen gyar Jutafonó délután 2 Sarmegjelenését.

W a l l f i s c h

zongoraművész

P é t e r

a budapesti B a r t ó k - v e r s e n y

győztese

MNDSz
AB

MNDSB

alsóvárosi

Fagymentes

f-afeyrgssiyaSÖ
Takarmány-

hurgonya20
f i l l é r

Szegedi Földműves Szövetkezelnél, Szt. Mihály-u. 6

Szünet.
Csárdáskirálynő. — Cemubató
bérlet 11. előadása.
A csodálatos mandarin. — Ta28-án este 7 órakor:
vaszi komédia. — Diótörő. »P«
bérlet 9. Rendes helyárak.
29-én délután fél 3 óra: A csendháborító. Ifjúsági előadás.
Csárdáskirálynő. »A* bérlet 11.
29-én este 7 órakor:
előadása. Rendes helvdrak.
30-án délután 3-kor: A Csendháborító. (Díszelőadás
az EFOSz-nap keretéhen.
Parasztbecsület—Bajazzők. Bár30-á.n este 7 órakor.
letszünet.

Tájszinház műsora?
28-án: Deszk:
30-án: Felsőközpont:

kés. olló,

Tisza Laios-körut 39.
(A melegvizkutnál.)
T e f e I o n • 3-97.

szerszám

Vaskeres^eJök

I C Ö F T Z Ö R I I I ^ S

a ^
Javítás Iegotcsóbban
d o r n s t a d t e r ?ise,fxi°"

Ma, szerdán utoljára!
Szerdán utoljára játszuk!
Dosztojevszkij viiághirü regénye filmenl A francia film- Ököllel a hirnévért íaoST^x.
gyártás remekmüve.
és szerelemért
bérlet

JENŐ

Szegedi telepe;

délvidéki e l o s z t d h a i y e

Vas, zománccdény, kályhák, tűzhelyek, háztartási
cikkek, vasalások, műszaki (vízvezeték szerelési) cikkek

A szegedi mozik műsora
BELVÁROSI Telef.- r.25 s z é c h é n y i Telef: 490. | k o r z ó Telefon

ün és bűnhődés

ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ÓCSKAVAS NAGYBAN.

% Szegedi Állami Nemzeti Színház tagja
1949 januáx 25-én hajnalban hossza* szenvedőt után |
meghalt.
Temetése csütörtökön, 27-én délután 3 órakor less a |
zsidó temető halottasházából.
Külön villamos indul fél 3 órakor a Dugonics-térről.

AB MNDSZ értesíti ax alsóvárosi asszonyokat, hogy csütörtökön félfiórakor asszonyköri rizsgát tartanak. Érdeklődőket szívesen látnak.

1

Színház

26-án:
27-én este 7 órakor:

SUGÁR

cso-

1949 január 2S-án fél 8 órakor, Marqii-u. 20.1. I OROSZLAN-u. 5. Márkásacéláruk rakára
x Iparosbál február 5-én este
8 órakor az ipartestületben.

műsora

A Szegedi Állami Nemzeti Szteház Igazgatósága, Űze-I
mi Bizottsága és Társulata, vritm inr, özvegy Sugár Ja-1
nőné tudatják, hogy
, r

HÍREK

portja a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság közreműködésével 30-án, vasárnap délután 5 órakör a zárda tornatermében vetített/képes előadást
tart. Közreműködnek: A postászenekar é s a népi tánccsoport.

E G Y E T L E N H A N G V E R S E N Y E Borotva,
SZEGEDEN

nyaí Vencel, Moztk délután 1
Hódi Gyula, Konzervgyár délután fél 3 Sánta István, Máv.
Rókus 3. Szűcs Pál MAV oszt.
mérnökség délután 9 Balogh
István, Orion bőrgyár délután
3 Csűri Mihály, Már. pálya?
fenntartás délután 3 Tóth B6?
la. Délmagyar napilap délután
fél 4 Katona András, Városi
kertészet délután 4
Olajoi
Gyula, Hídépítés délután 4dr.
Bakos Géza, DÉMA.
cipőgyár
délután fél 5 Klein
Sándor,
Bankok délután fi Dani János,
Közigazgatás délután 6 Róna
Béla, Alsóváros 1. délután fél
7 Bozsó László, Alsóváros II.
délulán fél 7 Tanács János,
Belváros I. délután fél 7 Ritter József, Belváros II. délután fél 7 Tokai János, Belváros IV. délután fél 7 Gyenge
Kálmán, Belváros V.—VI. délulán fél 7 Ledniczki Pál, Felsőváros I. délután fól 7 Gál
Tivadar, Felsőváros II. délután
fél 7 Marjai Sándor, Fodortelep délulán fél 7 Kocsis István, József-telep délután fél 7
Sallal Fercncné, Móraváros I.
lázi, Móraváros II. délután fél
7 A bt Antal, ösoraogyiielep I.
délután féí 7 Viiicze Antal, Ósomogyitelep II. délután fél 7
Dénes Leó, Rókus I. délután
fél 7 Varga Pál, Rókus II., III.
délután fél 7 Gáspár
István,
Újszeged délután fét 7 Katona
András, Ujsomogyitelep délulán fél 7 Gaát Márton, Belváros III. délután fél 7 Mison
Gusztáv, Városi gőzfürdő délután fél 7 Székelvliidí József.

Szegedi AHami Nemzeti

A brigádvezetők értekezletet
tartanak 28-án, pénteken délután 8 órakor a szakszervezeti
Január
székházban.
Január
A fodrász szakszervezet 28án, pénteken délutánfiórakor Január
a szakszervezeti
székházban
taggyűlést tart. Pontos megjeJanuár
lenést kérünk.
Gépjárművezetők! A
szak- Január
másitásra vonatkozó
adatok
összeírására jclentkpzni kell a Január
szakszervezet
helyiségében, Január
február 1-től február 20-ig. A
jelentkezéshez érvényes
kélcj lappal
ellátott
jogosítvány,
j rendőrségi lakásbcjelentő és a Január
j vezetési időről eltöltött mun- Január
kabízonyitvány kell.

szül. Szélpál Anna
(leiének 72. évében, 1919. évi január 25. napján el-1
halt és nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Aa engesztelő szentmiseáldozatot 27-én, csütörtökön I
délelőtt 9 órakor az alsóvárosi templomban mutatjuk b*.|
Temetése ugyauozen a napon délután 3 órakor lesz!
az alsóvárosi" temető kápolná jából.
Minden külön értesítés helyeit.
A uvászoló család.

1941 W t l f k

Párthirek

Semmi sem bizonyltja Jobban a kolhozrendszerben rejlő
hatalmas erőket, mint a szovjet parasztságnak 1918-ban elért eredményeiről
közzétett
adatok. A Szovjetunió teljes
gabonatermése 1918-ban, az
Igen kedvezőtlen Időjárás ellenére Is, hét milliárd pud volt,
ezzel kis hijján elérte art 1910.
éri termést, a hektáronkénti
átlagtermés pedig magasabb,
mint a háború előtti. A beve
tett terület 1918-ban 13.8 millió hektárral emelkedett, a
traktor- és gépállomások által
megművelt terület pedig 23
százalékkal emelkedett. A kolhozok
állattenyésztése l s
nagy sikereket ért el. Most
már
23 százalékkal több
szarvasmarha, 75 százalékkal
több sertés, 16 százalékkal
több kecske és bárányt, 15
százalékkal több ló van a kolhozokban, mint egy évvel ezelőtt.

A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK

A TISZA -

f

DULMAGYARORSZKI ...

X Hungáriában: tánctanitás,
össztánc 30-án e3ta 7-től, gyer.
mekeknek délután 5-től. B. Gioa.
624.

Ma, szerdán utoljára

BEDELIA

K o m p l e ü
kifogástalan
»
I rn

a nagy bűnügyi film.

A legújabb francia vígjáték!
ALBERT PREJEAN,
Főszerepben HARRY BAUR,
Holnaptól:
YVF.S MONTAND
PIERR
E
BLANCHAR.
21b
Ezenkivü! a lecujaba ragyogó alakításával
bérlet
Párt* bálványa
külföldi HÍRADÓ
Az eloadásoic kezdete fél 4. fél 6 ét fél 8 órakor. Pénztárnyltás délelőtt 11-121*, délután 3 órakor

Itélei fanul nélkül

oScsón eladó
Cim > kiadóban

DELMAG y a r o e s z a g

Szerda, 1949 jarra'ír 2t

LESZ MAR NEVE
4 SZEGEDI KENDER
BRIGÁDJÁNAK
Két óra ulán, amikor elcsendesedik a Szegedi Kender környéke, — a délelőttösök hazaindultak, a délutánosok
meg
javában dolgoznak már, — egy
kis csoport gyülekezik a kultúrterem mcl'ctt levő barátságos szobában. Tizenöten vannak
mindössze, a gjl-fonó
egyik brigádjának tagjai.
Rendkívüli brigád-értekezletre gyűltek össze. Talán sejtik
már az örömhírt, mert
szemükben némi büszkeség
és
öröm ragyog.
Gáspár István versenytitkár
ugy üdvözli őket, mint az öthónapos
munkaversenyben
Tegjobb eredményt elért, győztes brigád tagjait. Mosolyognak
az arcok a jól végzett munka, a

lámai, felidézik a multat, az
indulást, végig mérik a bejárt
utat.

— Jól emlékszem arra a napra, amikor bejöttek hozzám és
kérték, hogy alakítsuk meg a
brigádot — mondja Gáspár István. — Azóta ez a brigád mindig mintaképül állt a gyár dolgozói előtt. — A pénzbeli jutalmazást ne ugy vegyék, mint a
fizetés egy részét, hanem mint
futaimat és serkentést a további jó munkára.

megváltoztatni a brigád célkitűzéseit?
— Tudjuk, hogy az uj norma
miért van, — mondja Kalmár
Jánosné. Bátran népünk az uj
norma elé, mert tudjuk, hogy
igazságosan állapítják meg.

Világos az eifittiink álló ut
— A további célkitűzéseink is
világosak. Fokoznánk keli
a
termelést, a selejtet még tovább
csökkenteni, pontosan
kezdeni
a munkát, mint azt eddig ls tettük, — magyarázza
Oravccz
istvánné. —
— Továbbra is fejlesztenünk
kell a közösségi Szellemet,
de
most már nemcsak
brigádunkon belül, hanem azon kívül
is, — teszi hozzá Vass Júlia.
A brigád ezután egy szakkérdést tárgyal meg, majd eihatd-
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4 vágóhídi dolgozók
véleménye
a
felülvizsgálatról
A Politikai Bizottság határotaíának megjelenésekor az egész
ország figyelme a Magyar Dolgozók Pártja felé fordult. A\ suttogó propaganda, a klerikális
reakció, süt a pártunkba befurakodott karrier-lovagok is száfról-szájrr. adták a hirt: Ennek a
dolognak semmi komoly eredménye nem lehet. Ellenségeink vad
lármája időközben halk dorombolássá változott. A Párt újjászületett, megerősödött, a pelyva
kirepült, a termő magvak a felszínen maradtak.
Pártszervezetünkben is a jelülvizsgáló bizottság és a taggyűlések lelkiismeretes
kritikája kiemelte azokat, akiket továbbra is méltónak találtak a

ben nevelje a dolgozó parasztságot a szocializmus épltőmunkájára s előkészítse az uj termelési formák elsajátítására.
Ezért a Téli Esték történelmi,
irodalmi, politikai, gazdasági
és természettudományi előadásai népszerű formában magyarázzák meg dolgozó parasztságunknak a politikai és társadalmi harcokkal
összefüggő
kérdéseket.

Mindenki egészsége

fontos!

Es a név?
Az értekezlet végén , ismét
szóbakerül a jő eredmény. Újból felderülnek az arcok és felvetődik a gondolat, mi legyen
a brigád neve. Mostmár jó
munkájukkal
kiérdemelték,
hogy brigádjuk ne névtelenül
dolgozzék. Persze a
kérdést
nem akarják elhamarkodni, nagyon jól megfontolják, milyen
nevet fognak választani.
Három óra felé jár az idő,
amikor végetér a brfgádértekezlet. Egy darabig még együtt
maradnak, örülnek a győzelemnek, tárgyalnak a jövő feladatairól és arról, kiről is nevezzék el brigádjukat.

a
P A P R I K A S Z Ő V E T S É G
által kiosztott magból termesztett csípősségmentes paprika nyersárot
V Á S Á R O L ,
paprikaszáritást termelő és kikészítő részére egyaránt méltányos áron felelősség mellett vállal

a Szegedi Paprikabeváltó
Szövetkezet
SZÖVETKEZETI

U T I.

Szeged-környékén
nyolcvan
községben és tanyaközponton
folynak a Szabad Föld Téli
Esték s azoknak műsorába több
helyütt a szegedi üzemek kulturcsoportjat is belekapcsolódtak. fl szegedi Szabadművelődési Felügyelőség felismerve a
Téli Esték jelentőségét, szintén
belekapcsolódik annak műsorába és rendelkezésre bocsátotta
két diapozitív vetítőgépét, amelyek most sorra járják a szegedkörnyéki falvakat és tanyákat, hogy vetített képekkel tegyék színesebbé a Téli Esték
műsorát.

Havonta negyvenezren fordulnak meg a szegedi OTí-palotában
fl szegedi OTI-palotában naponta körülbelül ezernégyszáz
beteg fordul meg. Van, aki táppénzért jár be, legtöbben azonban a reggel nyolc órától este nyolc óráig tartó szakrendeléseket látogatják, hogy mielőbb kigyógyuljanak betegségükből, flz
OTI alkalmazottai — munkások, tisztviselők és orvosok — a többi vidéki nagyvárossal versenyezve végzik feladatukat, szem
előtt tartva, hogy az OTI'mostmár tényleg a munkásoké.

Kilencven orvos vádi
a szegedi dolgozók egészségét,
fl több, mint tizennyolcezer szegedi OTI-tag családjával együtt
majdnem negyvenezer lelket jelent. fl statisztikai adatok szerint átlagosan ennyi az Intézet
havi .forgalma* is. Jelenleg hétszázötven keresőképtelennek fizetnek segélyt, ami a beteg keresetének hatvanöt százaléka és
havonta százezer forintot költenek gyógyszerre.
flmlóta megváltozott a munkásosztály és az állam viszonya,
azóta megváltozott az OTI és a
munkásosztály viszonya ls. Nem
fordulhatnak elő olyan esetek,
mint az elmúlt világban, amikor
a fasiszta orvosok és hivatalnokok a megbetegedett dolgozókat

harc és az építőmunka feladatira. 'A felülvizsgálat
megerősítette a Pártba vetett
hitünket,
összekovácsolta a Párt erejét,
közelebb kerültünk
egymáshoz,
munkahelyünkön is a Pártban
is növekedett a munkakészség
és a fegyelem. A felülvizsgálat
megtanított minket arra,
hogy
megbecsüljük azt a pártot, mely
orvosság és gyágyiiás
a mi érdekeinket védi. Ei a meghelyett
becsülés arra kötelez, hogy mind
pártvonalon, mind pedig mun- gorombaságokkal traktálták.
kahelyünkön népünk szolgálatáMa már a korszerű gyógyítóba álljunk minden tudásunkkal eszközök, az OTI különböző oszés akaratunkkal.
tályai a rászorulók egészségét
védik, fl vidéki betegeknek —
Gáspár Béla, Gital Antal, Pinha kerületi kezelőorvosuk betér István, özv. Jenei Istvánné, küldi őket vizsgálatra — még az
a közvágóhíd dolgozói.
útiköltséget ls megtérítik, mert
a népi demokrácia számára mindenki egészsége fontos.
Erős,

S Z O V J E T
EXPORTRA
erősnek alkalmas NYERSARUT, valamint

SZEGED,

iskolatermekben, vagy a kultúrházakban, három
hónapon
keresztül a hét valamelyik délutánján dolgozó parasztemberek és parasztasszonyok — öregek és fiatalok — jönnek öszsze, hogy
meghallgassák a
•Szabad Föld Téli Esték előadását. fl falu dolgozó népe
örömmel jön el ezekre az előadásokra, mert alkalma nyílik
arra, hogy művelődjék és nemes szórakozással töltse idejét,
flz egyik faluban 10—50-en, a
másikban 100—200-an, van ahol
400—500-an gyűlnek össze a
Szabad Föld'téli estéken s a
tapaszlalatok mutatják, hogy
az érdeklődök száma az előadásoktól, az előadóktól, az
előadást megelőző és követő
műsorból s elsősorban falusi
pártszervezeteink és falujáró
csoportjaink jó
munkájától
függ.
fl Szabad Föld Téli Esték
célja, hogy a falu dolgozóinak
kulturális színvonalát emelje,
szórakozás — lehetőleg színvonalas kulturmüsor — kereté-

megérdemelt kitüntetés tudata rozzák, hogy a brigád összetételén változtatnak. Eddig 15-én
hatja át mindegyiküket.
tartoztak egy brigádba, kilenc
Enréhszem még
gdifonónő és hat nyujtós. Most
arra a napra... a nyújtások majd külön brigáAmikor elütnek az őröm hul- dot fognak alakítani.

MíoiTg segifelt&nft egymásnak!
Hogyan sikerült elérni a jó
eredményt? Ezt már maguk a
brigád tagjai mondják el. —
Amikor megindítottuk a brigádmunkát, nem tudtuk, hogy jutalmat kapunk — mondja Tóth
III. Mária élmunkás. — Mégis
dolgoztunk, hogy elérjük a legnagyobb
teljesítményt.
Hogy
ilyen szép eredményt
értünket,
az elsősorban a közöttünk kialakult kollektív Szellemnek
a
következménye. Mindig és mindenben együtt voltunk, segítettünk egymásnak...
—
Ugyanígy vélekednek a brigád többi tagjai is. De nem sokáig beszélgetnek a
múltról,
máris a jövőbe néznek és számba veszik az előttük álló uj feladatokat. Az uj kollektív szerződés keiül szóba. Mennyiben
fogja az uj kollektív szerződés

GIL-FONO

Az ország háromezerkétszáz
községében

egészséges dolgozók tudják csak
felépíteni a szocializmust.

A népbetegségek ellen
a tbc. ellen hatalmas küzdelem
Indult meg az utóbbi időben, flz
orvosok reggeltől-estig a vizsgálatra jelentkezők rendelkezésére állnak. Ha valakinél megbetegedést észlelnek, akkor azonnal szanatóriumba utalják, az
OTI valamelyik gondozónőjepe-

dig környezettanulmányozást végez a lakásán és családtagjait
berendeli vizsgálatra, fl nemibetegségek ellen ugyancsak elszánt küzdelmet folytadnak, amint
az országos statisztikai adatok
bizonyítják, igen szép
eredménnyel.

A te h?s anyádnak
is megad minden kedvezményt az
OTI. fl szülés előtt hat héttel
megkezdheti a pihenést, szülés
után pedig ugyancsak- hat hétig
fekvő betegnek számit és

m:gkap}a a :el]as Ilzslésil
Tizenkét hétig meg
segélyt kap.

szoptatási

Nemsokára megtörténik majd az OTI és az OTBfl egyesülése. Szegeden ez az OTI-nató uj abb hatezer tagot, családtagokkal együtt körülbelül tizennyolcezer embert jelent. Az intézet alkalmazottat vállára ez, legalábbis átmenetileg, blzoncoYóku megterhelést ró. flz OTI dolgozó? azonban az eddigi munkaversenyek
során — ahol a többi vidéki városokat mindig megelőzték —
megmutatták az eredményes munkamódszert,
bebizonyították,
hogy lelkes építői az országnak, flz OTBA-val egyesült OTI pedig még inkább a munkásságé, az összmunkásságé lesz.

Kiveszik részüket az épitö munkából
a gázgyári asszonyok

fl gázgyári asszonyok rádöbbentek férjeik munkáján keresztül arra a sok tennivalóra, ami
a szocializmus
megvalósítását
elősegitl és ebből ők is kl akarják venni részüket, összegyűltek
hát, hogy megalakítsák
az
MNDSz üzemi csoportját, flz
HAGY KEDVEZMÉNYT
egyiknek az ura szakszervezeti,
kapaak a kender- éslen- pártfunkcionárius, a másiké élmunkás, a harmadiké szemináter&selfik
fl földmüvelésügyi kormány- riumra jár, vagy szaktanfolyamot
zat az idén 10.000 hold rostlen, hallgat — csak éppen azt asszony
35.000 hold rostkender szerződéses ne vegye ki részét ebből a lázas
termelését irányozta elő. fl rost- épitőmunkából? — gondolták.
flddig gondolkodott néhány
kiegészitő és termeltető nemzeti
vállalat a földmüvesszövetkeze- lelkes asszony, aki ezt elindítek utján köt szerződést a dol- totta, mig bementek az MNDSzgozó parasztsággal. A rostlen- be, hogy megtudakolják, miként
termeléshez holdankint 80 kiló lehetne létrehozni a gázgyári
vetőmagot kapnak kölcsön, ka- MNDSz-t.
matmentesen a termelők, fl kiIgy kezdődött.. . és a mult
kelt len vetés minden holdja után héten az alakuló gyűlésen már
200 forint termelési
előleget 50 gázgyári asszony gyűlt ösz
kapnak a termelök. flz elsőosz- sze, akik előtt Nagy Endréné
tályu lenkóró ára mázsánkint 66 központi ügyvezető ismertette az
forint
MNDSz céljait és felhívta az

asszonytársakat, hogy válasszák
meg a vezetőséget.
Ezen a héten Márkiné, központi kiküldött Irányításával már
a vezetőséget is megválasztották
és megbeszélték a legfontosabb
és legközelebbi tennivalókat.
fl megválasztott
asszonyok
lelkesen vállalták a rájuk bizott,
feladatokat, a tagok pedig örömmel illeszkedtek bele a közösségbe s olyan hangokat hallottunk, hogy nagyon jó érzést keltett bennük ez a gondoskodás,
amely módot ad nekik tevékenységük kifejtésére, nemcsak szük
családi körben, hanem a dolgozók nagy családjában is.
Reméljük, hogy ez a lelkes
asszonysereg megmozdítja a többi gázgyári asszonyt is és ők is
rá fognak jönni, hogy ebben a
nagy családban mindenki számára van munkaterület és fejlődési lehetőség.
Bovatsck
Magda,
gázgyári MNDSz

-
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fél költségére végeztetnek <
Szeged város
polgármesterének Polgármester.
Hirdetmény. A lakáshivatal
közéráefcS hirdeiményai

Ást
Vasárnap Szegeden tart a DLASz
egyesületi értekezletet
Az őszi labdarugóidény. befe.
jeztével a labdarugó szövetségekben nem szünetel az élet.
Kiértékelik az elmúlt idényben
végzett munkát, osztályozzak a
teljesítményeket és megállapítják az elkövetett hibákat, amelyeket a sport fejlődése érdekében ki keli küszöbölni. A
hoitidényben
végzett
munka
eredményét a kiértékelés után
tárják az egyesületek elé, hogy
a soroukövetkoző idényben az
egyesületek, sportolók "és szövetségek mindenben a követelményeknek megfelelően együttműködjenek.
Az értekezlet tárgysorozatán
sportpolitikai kérdések, szabálymagyarázat, játékvezető testületi közlemények
szerepelnek.
Letárgyalják ezenkivül az egyesületek kérelmeit, javaslatait és
panaszait is.
A Labdarugó Szövetség Sze.

Szard*, 194$ januic K .

edet megelőzően már három
fHódmezővásárhelyen
el yen — Kiskunfélegyházán,
é s Makón
— tartott értekezletet a helyi
és környékbeli egyesületek részvételével. A szegedi értekezlet
színhelye a
Belkereskedelmi
Igazgatóság nagyterme, vasárnap délelőtt 10 órakor. Az értekezleten a szegedi sportegyesületeken kívül Algyő, Deszk,
Dorozsma, 0 - é s líjszentiván,
Tápé, Alsó- é s Felsőközpont,
Várostanya és Szőreg egyesületei vesznek részt.

A DLASz felhívja a felsorolt
egyesületek figyelmét, hogy az
értekezleten fegyelmi
vétség
terhe mellett jelenjenek meg.
Az utazó egyesületek legalább
4—5 vezetőségi taggal képviseltessék magukat, a helyi egyesületek pedig összes játékosaikkal é s teljes vezetőségükkel.

Érdeklődők a Néphivatalnál,
Kárász-utca 2., közelebbi felvilágosítást kaphatnak.
Vásártartási hirdetmény. Sze.
ged thj. városban 1919. évi február 5. napján, szombaton, 6-án
(vasárnap) országos vásár lesz.
(5-én sertés, juli, kecske, 6-án
állat- é s kirakodóvásár.) Vész.
mentes helyről
szabályszerű
marhalevéllel mindenféle állat
felhajtliató. Minden
sertésről,
juhról és kecskéről külön-külön
marhalevelet kell kiállítani. Az
iparosok és kereskedők iparigazolványaikat hozzák magukkal,
mert a vásár alkalmával hatósági közeg felhívására azt kötelesek felmutatni. Közlöm az
érdekelt állattartókkal, hogy a
vásárra csakis a vérvételen kedvező eredménnyel átesett és kő.
vetkezményesen szabad marha.
Icvélkezelés a l á e s ő egypatás
állatok
(ló, öszvér, szamár)
hajthatók fel.
Szeged, 1949 január 19.
Polgármester.
»A* 1949. évi együttes kereseti és jövedelemadó kivetések
megindítása* tárgyra vonatkozó
részletes hirdetmény megtekinthető a hatósági hirdető táblán,
Bérház kapu alatt, városházán,
vámhivataloknál, a termelési
bizottságnál, a DÉFOSz lielyi
szerv, vezetőségénél, a közig,
kirendeltségeknél. Polgármester.

vezetője kijelentette, hogy a
város területén a lakásigcnylők
az általuk kért lakásba kiutalás
előtt beköltöznek, a lakást ha.
tósági kiutalás nélkül elfoglalják. A 6000/1948. Korm. sz.
rendelet 109.
( 1 ) bek. 2.
pontja értelmében a fenti cselekmény kihágást képez és két
hónapig terjedhető
elzárással
büntetendő. Felhivom a város
lakosságának figyelmét
arra,
íliqgy a jövőben a háztulajdonos
és a jogtalanul beköltöző ellen
a fenti törvényhely értelmében
el fogok járni," a jogtalanul elfoglalt lakást pedig igénybe,
veszem és bérlőjének kijelöléséről hatósági uton fogok rendelkezni. Polgármester-
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27-én délután 3 órakor a
piaci kötött, szövött, rövid é s
bazá rár ukercskcd 5k
Ledinertér G. szám alatt szakosztályi
ülést tartanak.
Fils zerkerrsked ők!
27-én
délután fi órakor a füszerfciskereskedő szakosztály Lerlinertér G. szám alatt ülést tart.

Rádió
ALLANDÖ MŰSORSZÁMOK.!
BUDAPEST 1. 5.30: Hajnali
ö 30: Falurádió. 6.45: R e a n j
torna. 7-011: Müsorismertetéa.
9.55: Áttelepítési kormánybiztosság
közleményei
lO.OOi
Hirek. 12.00: Harangszó, trf.
rek. 14.00: Hírek. 15.15: RAdióiskola: 15.53: Műsorismertető*. 17.00: Hirek. 20.00: Hl.
rek, sporthírek. 20.20: Híre*
és krónika oroszul. 22.00: Hlrek Mit hallunk holnap? ü . l l
Hirek é s krónika
franciául.
0,20: Hirek é s krónika angolul,
wzerda, január 26.
BUDAPEST I. 7.20: Reggeli
zene. 8.00: Jó egészség negyedórája. 8.15: »Hircs szerelmi kettősök*. 9.00: Androj Alexandra,
vics Popov balalajka-egyiittesa,
12.15: Magyar nóták. 13.00: A
különös beteg. 13.20:
Asztali
muzsika. Í4.30:
Roósz Emá
együttess játszik 16.00: Száza
divnk Hangja. 16.30: Sanszonolt
17.10: Szovjet napok — szov.
iet emberek. 17.20: A Jlango*
Újság filmrejtvény
nyerteseinek névsora. 17.30: A Szak.
szervezeti Tanács műsora. 18.14
A Rádiózenekar játszik. 19.30:
A Falu Hangja. 20.35: Heti
szemle. 21.00: Totóhiradó. 21.04
Hangverseny. 21.45:
Időszerű
kérdések. 22.10: Hangos Újság.
23.00: A Vöröskereszt közleményei. 23.05; Hanglemez. 23.45 1
Magyar nóták. 0.30: llirek ess
perantó nyelven.

Asbőth győzelemmel
kezdte
stockholmi vendégszereplését,
február 12-én és 13-an HódA Szabadságharcos Szövetség
motorosai nehéz feladat meg- mezővásárhelyen kerül lebonyooldását tűzték ki célul az első lításra Délkerület junior ökölmotoros megmozdulás alkalmá- vivő bajnoksága.
NyiiHér*
a leningrádi fedettpálya atléból. A verseny színhelye a Cserepessor melletti katonai gya- tikai verseny magasugró csúHirdetmény. Felhivom az érkorlótér, aliol méteres árkokat csát Eohlin 103" centiméterre
Varga Istvánné sz. Gróf Kadekelt gyümölcsfaluin, jdonosoés hatméteres
földhányásokat emelte.
talin Petőfi Sándor-sugárut 27.
Irat,
hogv
a
gyümölcsfák
szokácsütörtökön
délután
fél
6
kell megmászni, illetve átremunkálatait szám alatti lakostól, feleségemvalamennyi sos tisztogatási
pülni a vasárnap délelőtt le- órakor a SzVSE
labdarugó játékosa L, II. é s ifi február 20-ig hajtsák végre. A től 6 hónap óta külön élek s
bonyolítandó versenyen.
BUDAPEST TI. 17.00: ötórai
munkálatok végrehajtását a szeNem könnyebb feladat lesz csapat tagjai résztvételével já- gedi növényegészségügyi körzet érte semmiféle felelősséget nem tea. 18.00: A Rádió Sportiskotékosértekezletet
tart
az
Ü.
V.
vállalok.
Varga
István.
• cirkuszi mutatványnak is beIája. ftt.15:
Paganini. 19.00!
megbízottai a helyszínen ellenillő egy szál pallón, a xhimbán* kis tanácstermében.
Jobb későn, mint soha! 19.30:
őrzik, a mulasztókkal szemben
(•
11
rovatban
közöltekért
való át billegés és az égő tűz.
vasárnap Debrecenben 5 fo-a kihágási eljárás folyamatba
»A vak forradalmán. 20.30: A
karikán való keresztiilrobogás kos hidegben nagv érdeklődés fog tétetni s a végre nem haj- sem a szerkeszlóség, sem a ki21.15:
sem.
mellett kitűnően sikerült fedett- tott védekezési munkálatok "a adóhivatal felelősséget nem Rádió Szabadegyeteme.
Sziv küldi szívnek szívesen.. —
vállai
A motorosoknak bizonyságot pálya atlétikai versenyt rendezkell tenniük a versenyen, hogy lek.
Leningrádban a finn munkás
nemcsak a sima aszfalton tud/ k i p r ó t i L f r c t e t é s
e
k
nak robogni, hanem akkor is a ökölvívó válogatott 12:4 arány,
nyeregben maradnak, ha egy- han vereséget szenvedett.
két árkot kell átugratni. A vera Postás női N B I. kosárBÉLYEGEIT legjobban nálam BÚTOROZOTT szoba fiirdőszo.
FOG I, A L K O Z A S ! •
seny célja a tömegsport fejlesz- labdacsapata 13 mérkőzés után ^
értékesítheti, l alus bélyegkeres tialiu.szuálattal kiadó. Cim a ki.
tésé mellett az egyéni tehetsé- IC, ponttal a bajnoki táblázat TIAZI varrónő vidékre elmenne kedés, a fogadalmi templomnál adóban.
gek felkutatása, ezért a rende- 5. helyén áll.
teljes ellátással, fizetés meg. Iskola-utca 29.
LAKÁSOKAT keres, ajánl. ü*.
zőség ezúton kér minden moto48 "teniszoktató és teniszező egyezés szerint. Róvó Erzsébet, MENYASSZONYNAK
k é . lethelyiségek, raktárak, bntoro.
rost, jelentkezzenek minél tüb- jelentkezett a SOKI Budapesten Rom-utca 9.
szült politúros kombináltszek- zott szobák kiadók. lakásügy,
l>en az érdekesnek ígérkező ver- megtartandó segédoktató tanfo- KTSEBB családhoz megbízható rénv alkalmi áron eladó. Megnökség, Kölcsey-utca 10.
senyre.
lyamára.. A tanfolyam célja a mindenes bejárónő ajánlkozik. tekinthető mindennap 3 és 5 BÚTOROZOTT szoba fiirdőszo.
teniszezés ' népsporttá
fejlesz- Ugyanott uj festőpisztoly eladó. óra között. Takaréktár-utca 8., bahasználattal,
magányosnak
Berzsenyi-utca 2., Szűcs."
HALLOTTA
MAR? tése.
I. em. 4.
kiadó. Kálvária-utca 36., I. 9
HÁZTARTÁSI
alkalmazottat
—
egymás után szerződtetik a
IIIZOTT disznó eladó. Földmű- KÉTSZOBÁS összkomfortos laNOGY...
bentlakót — felveszek. Tisza L.. ves utca 83., Farkas péknél.
a KISOSz piaci rövid-, ba- volt'magyar válogatott játéko- körút 39., I. 5.
kás a Kárász-utcában azonnal
HASZNÁLT gyennek.sportkocsi átvehető. Jelige: sKültaágmeg.
zár- és textil-szakcsoportja meg. sokat. a vidéki labdarugó egyeA kiskunfélegyházi MEGBÍZHATÓ félnapos bejá- és két női télikabát eladó. At- térítés V.*
alakította tekeszakosztályát. Az sületek.
nj sportosztály a tömegsoorlo- MTK Polgár Gyulával. nztOMTK rónő azonnal felvétetik Széche- tila-utca 7., II. em. 3.
KÉT u j folel, fehér vászonhu- • < ~ M U R R ÖN~F~É R M R ~ R >
lás jegyében kíván működni. pedig Schlosszerrel kötött meg- nyi-tér 15., II. 16.
FELTÉTLENÜL meghízható fő- zattal eladó, rádióért elcserélÉrtesülésünk szerint, az edzé-c- állapodást,
R EI >ÖN Y K ÉSZ IT ES. redönyjan csehszlovák jégkorong vá- zőmindenes, bejárónő állást ke- hető. Cim a kiadóban.
ket már a jövő bét keddjén
vitás Redőnvipartól, ReformAFARKASKCTYAKÖLYKÖK
megkezdik, amennyiben a VAOSz logatott az USA válogatottját res. /Becsületes* jeligére.
fajtiszták, eladók. — Kováts. tns-palota-. Meleg forráskutnál.
tekeszakosztályától erre a napra 11:4 (4:2, 5:1, 2:1) arányban
ADÁS-VÉTEL
győzte le.
Csongrádi-sugárut 3. Tel.: 268.
a pályát megkapják.
Üzlet
legízletesebb, OPEL kisteliergépkocsi
eladó. f í u í i á f f * fest Rsztit
a szegedi szakszervezeti MTE LEGOLCSÓBB,
épül az nj Vasas-pálva BuKárolyi-utcai Üzem
legtáplálóbb
a
makói
erősturó.
Kováts,
Csongrádi-sugárut
3.
február
12-én
sportbálat
rendapesten a Béke-utcai" edzőlápéi-utca 7
pálya mellett. A pályát, amely dez az ipartestületben, amely- kilója 2.70 Ft. Tejüzem, Aradi- Telefon: 268.
ul
ca.
nek
rendező
bizottsága
ma.
este
legMK E M É N Y F A á G Y sodronnyal, 2 IGAZOLVÁNYKÉPEK
2.".—2.") ezer ember befogadó",
sára készül, az ősz folyamán 8 órakor a Solyinár-vendéglő- BÚTORT részletre legolcsóbban matraccal 140 forintért eladó. csobban Szabadi Istvánnál, Teben tart értekezletet.
újból vásárolhat Könyves bu- Margit-utca 28., földszint 2.
lcki-utca 5. szám.
adják á t rendeltetésének.
Mikszáth Kál- J U T Á N Y O S Á N eladó alig hasz. ÉLETHŰ mii fogak,
Ádám Andrást, a sokszoros torraktárában,
fogtömé*,
a Totó elmúlt heti nyertesei
nált drága télikabát,
gyapjú foghúzás felelősséggel, olcsó árBékéscsaba, Kecskemét. Kispest magyar válogatott teniszezőt is mán-utca 19., az udvarban.
és Pesterzsébet pályázói közül meghívták Asbótbon kiviil a dán BORKABATOK hosszú és rö- ulóverek, fekete, rövid, bélelt ban Rácz Géza fogász, Mikszáth
vid, férfi é s nöi mérték után
fedettpáJya bajnokságra.
ahát, selyem és meleg ház.l- Kálmán-utca 12.
kerültek ki.
Gorkiban a Yednik sportegye- elsőrendű bőrből, festések és ja- ruliále, blúzok. Somocyi-utca 23., ZONGORÁT, orgonát tökélefceOílkeriilet egyéni ököl vivő.
vítások
szakszerűen
készülnek
emelet S.
bajnokságait március
elején sület t«ajuoki versenyen világbőrruhakészitőmes- KÉTAJTÓS ruhaszekrény, 4mé- sen hangol, javít Rakovszky,
viszonylatban is kitűnő ered- C s o r d á s
Nagykőrösön rendezik meg.
a Nemzeti Színház és a Zenetérnél.
Szent
Mildós-ntea
7.
teres kétágú létra eladó. Bú- konzervatórium bangolója. Br.
a szovjet
jégkorongbajnok- ménnyel győzött Igor Ipolitov,
ság első helyén a hadsereg a legjobb "szovjet gyorskorcso- INTÉZETI, nagy és kisebb ház- torozott szoba két férfi részére Jósika-utca 31. Telefon: 8-31.
Bajesi-Zsilinszky-utca KÉT nő elvitte 25-én kis kucsapata, a Cl)KA áll 9 mér- lyázó 204.87 ponttal. A női ver- tartási takaréktiizhelyek, főző- kiadó.
konyhai
berendezések 22.. TI. em. 17.
közül 8 győzelemmel és e g yseny győztese Szelichova 220.15 üstök,
ponttal. J ó az eredménye még Kovács bajos tűzhely-raktárában TERMELÖK figyelem! Takar- tyámat a Margit-utcából. J u döntetlennel.
:i Szcgeili Munkás Pakk-Kör l'iszkunovnak, aki 5000 méte- Boldogasszouy-sugárut 55. Ipar- mányburgonya eladás. Fekete- talom -ellenében hozzák vissza,
üzem; Szt. Fercmo-utca 13.
mert látták őket. Margit-u. 24.
sas-ütea 11.', burgonyaraktár.
ma este G órakor választmányi ren 8:45.2 idővel győzött.
ÖCSKA kalapját ne dobja e l i
ülést tart a Kálvária-utca 10.
a Magyar Tenisz Szövetség
— i, Y K Y *
|».
a t | > 4 órás és ékszerész
Mencz kalapos ujjúfesti é s forszám Rlaiti helyiségében.
január 31-én délután G órára
l* l K II Kárász-utca 14 HÁROMSZOBÁS, gyönyörű fek- mázza. Dugohics'-tér 2.
a magyar B) válogatott Deb- értekezletre hivta meg a t ö kar- é s zsebórákal vésű bel városi lakásomat harecenben 7:7 arányú döntetlen- megszervezetek küldöttjeit Bu- seresek
DELMAGYAltORSZAG
re végzeit a keléti válogatot- dapesten. ahol a magyar tenisz, veckerórát is), ezüstöt, bril- sonló kétszobásra elcserélném.
politikai napilap.
tal.
sport 1919. évi feladatait beszé. liánsékszereket m a g a s á r o n . — Jelige: »Erkélves«.
Ora- é s ékszerjnvilasl vállalok. BÚTOROZOTT szoba fürdőszoFelelős szerkesztő:
a magyar főiskolai siváloga- lik meg.
Diósgyőrött 250 munkásteni- ROTTLNBERG
DR. ANTALFFY GYÖRGi
tott megérkezett a csehszlováfeliéruemü- bahasználattal, központi fütésFelelős kiadó:
kiai Spindlerov Mlvnbe, ahol szező részvételével téli tenisz, szalón Polgár-utca 12. keres fe- sel kiadó. — Méricz Zsigmonda téli főiskolai világbajnoksá- tanfolyamot rendeztek. A hall- hér és szines batisztot megvé- rakpart 3., földszint 2.
DR. ZÖLD SÁNDOR
gatók közül a legkiválóbb 20 teli-e.
KÜLÖNBÉ JÁRATÚ utcai bútogokat rendezik.
Szerkesztőség" Jókai-utca 4.
a szegedi Postás megóvja az fiút és leányt kiválasztották, KIS rádió olcsón eladó. Cson- rozott szol a kiadó. Kistisza-u. Felelős szerkesztői telefon: 49S.
Illőre ellen elvesztett női kosa- akiket minőségi sportolónak ké- grádi -sugárut 5., az udvarban. 4., fldss. Volt vasponton hídSzerkesztőségi telefon: 103.
ras NB I. mérkőzését, részben pez ki I.ovcsáűyi Jenő, a Te- KETTŐ 130—140 kg-os zsirser- nál.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
nisz
Szövetség
központi
edműhiba, részben érdekelt köztés eladó. Damjamch-utca 22. SZERÉNY kis bútorozott szoba
este 8-tól: 673.
zője.
reműködése miatt.
ELADOK: jó állapotban levő kiadó. Baross Gábor-utca 3a.,
Kiadóhivatal: Kárász-utca 6.
férfikerókpár, gyermek-sportko- I. emelet, Szukovátliy-téjnél.
Telefon: 825.
j-si,. SeUacb hangtompító, hasas BÚTOROZOTT szoba két férfi
A* r-el jelzett közieménvei*
T e l í o r m é l c e t a Tejipari Értékesítési Hsmzati birka és e g y bárány. Cim: részére kiadó. — Rendőrtisztek
Vállalat-ló!. FölözSlí tej 40 fillér, savó 8 fillér DObrai Doniokos. Mérey-utcal2. előnyben. Vidra-utca 3., I. 2. díjazottak.
literenként. Minden mennyiségben
apható IllZOTTDISZNö eladó.
Föld- OLCSŐBÉRÜ lakás bútorral át- A Hírlapkiadó Kft. nyomásaP á r i s i k ö r ú t t ö , Tefefou:
1 4 - 5 5 műves-utca 33., Farkas péknél. adó. Szentháromság.utca 40.
Felelős vezeló: Koncz ÍAszlo,
MotoroS
ügyességi é s terepverseny
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Iflelet |

