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" N E V E L J
(I. z.) fl nevelés, tanítás munkája minden időben az egyik
legfontosabb feladat volt. Nevelni mindig óriási felelősséget jelentett, még akkor is, ha — mint
a múltban — nem járt ezért
vele arányban álló megbecsülés
ls. fl pedagógusok éppen ezért
igen nagy hivatást töltenek be,
akár az általános iskolák csillogószemü apróságait, akár a középiskolák gondolkodni tanuló
fiataljait, vagy az egyetemek,
főiskolák szaktudásra vágyó ifjúságát tanítják és nevelik.
fl múltban nem sok elismerésben volt részük a pedagógusoknak. fl feudális magyar társadalomban nem foglalhatták el az
őket megillető helyet, csupán
kiszolgálói lehellek az uri rendnek, amelynek módjában állt,
hogy gyermekeit taníttassa, fl
falusi tanitö, vagy bármelyik iskola tanítója pedig még kevesebb niegbccsü'ésre számithatott,
mert ugyan ki törődött azzal,
aki szegény munkások és dolgo
zó rwasitok fiaival, leánya val
vergődik. Kinek volt fontos a
mull rendszer urai közül, hogy
ezekből a gyermekekből tanult
ember váljék? Nem volt hát fontos ezért az sem, hogy tanítójuk, nevelőjük megbecsült ember leqyen.
Népi demokráciánkban azonban a dolgozók gyermekeit llleil
elsősorban n tanulás lehetősége,
fl népi demokráciának fontos,
liogy a dolgozók széles tömegei
Be a tudatlanság sötétjében éljenek. hanem felvilágosodott, tisztánlátó építői legyenek ennek az
országnak és tudatában legyenek
ami k mié t éinek, miért dolgoznak. Mai társadulmunk
ezért
igyekszik minél nagyobb megbecsülést kivívni a pedagógusoknak, ezért igyekszik
általános
életszínvonalunk emelkedésén belül is az eddiginél jobb megélhetést teremteni számukra.
Valóban szcp és nagy feladattá vált ma a nevelés, hatalmas
távlatokat megnyitó,
felemelő
munkává lett a pedagógus-munka. flz iskolákban, sőt lassanlassan az egyetemeken is egyre
Inkább a dolgozók gyermekei,
üzemi munkások és dolgozó parasztok fial, leányai foglalják
cl a padokat. Hálával fogadják
ezek az uj fiatalok nevelőjük
minden szavát, a tudás iránti
vágy hevével igyekeznek megragadni minden mondatot, igyekeznek minél többet
elraktározni szellemi fegyvertárukba.

Lcóuiabb ;

J O B B A N ! «
Fokozott tehát ma az a felelősség, amely a pedagógusokra
hárul. Nem szabad, hogy ax u)
fiatalság csalódjon bennük. Nem
szabad, hogy ingadozó,
belső
kétségekben gyötrődő, vagy hiányos szaktudással rendelkező pe
dagógus álljon velük szemben,
flz uj embertípus, a szocialista
embertípus kialakítása ma nevelőink legnagyobb feladata. Ezt
az uj embertípust pedig csak
szakmailag jól felkészült,
de
ugyanakkor helyes
világnézettel
rendelkező pedagógus tudja kialakítani.
Ezért olyan nagyjelentőségű a
kultuszminisztériumnak és a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének közös
felhívása,
amely munkaversenyve hiv a
•Nevelj jobban* mozgalom keretében minden becsületes, demokratikus magyar nevelőt, hogy
jobb munkával, jobb neveléssel
haladhassunk előre a szocialista
•iskola s ennek nyomán a szocialista társadalom megvalósulása
felé.
fl felszabadulás után eltelt
esztendők eredményei, nem kevésbbé a szegedi eredmények is.
azt mutatják, hogy a magyar
nevelőtársadalmat nem hagyja
közömbösen ez a felhívás. Aléltok lesznek a magyar népnek
és a magyar demokrácia vezetőinek bizalmára, aküt — a felhívás szavai szerint is — •bizalommal és várakozással fordulnak a magyar nevelők felé*, fl
múltban sokszor hitegették a pedagógusokat jobb fizetéssel és
hasonlóval, de most bízhatnak
benne, liogy nem felelőtlen a
felhívásban rögzitelt
ígéret:
nevelőkért népünk és a demokratikus kormányzat még sokkal
több áldozatot fog hozni, ha
megfelefnek a beléjük helyezett
bizalomnak és teljesitik az eléjük fűzött feladatokat*.
Tisztában vagyunk vele, hogy
az öntudatos, lelkiismeretes és
— ami ezzel együtt jár — a demokratikus magyar pedagógusok
e ré kül ls megtennék kötelességüket, mert tudják, hogy a szocialista társadalom megteremtése az ő helyzetük javulását, az
ő boldog jövőjüket is biztosítja.
Erről a helyről Is eredményes
munkát, sikeres nevelést kívánunk tehát
pedagógusainknak,
akik vállalják a nagy feladatot:
a szocialista embernevelés feladatát és vállalják a nagy szerepet: az u) ember kovácsának
szercnét!

Csak az egységes Németország
fővárosa lehet Berlin
A bonni határozat bizonyítja, hogy a nyugati támadó
Foltozni akarják az ellentéteket
a megszálló hatalmak

elemek
között

A szovjet megbízott a londoni
kiilügyminiszterhetyeHesi
értekezleten
kérte az angol javaslat
elutasítását
A külügymiuiszfoThelyettesok
értekezlete csütörtökön folytatta
a szovjet javaslat feletti vitát.
A javaslat kéri, hallgassák meg
Jugoszlávia megbízottját
a'z
Ausztriával szemben támasztott
területi igényekről. Az angol
szász kiküldöttek kijelentették,
hogy Jugoszlávia csak gazdasági természetű
kérdésekben
szolhat hozzá a vitához. Miután a Szovjet megbízott ragaszkodott kéréséhez, ennek a
kérdésnek megvizsgálását el ha
lasztották és megkezdték a hon.
talán személyekre vonatkozó lajezet tárgyalását. Az angol megbízott javasolta, hogy a már
elfogadott szöveg helyett fogadják el az eredeti angol szövegezést, melyet annakidején elvetettek, majd azt javasolta,
hogy a hontalanokra vonatkozó
fejezetet hagyják ki az osztrák
békeszerződésből, miután
az
ausztriai angol megszálló hatóságok mindent megtettek a hontalan személyek kérdésének ren dezésére. A szovjet megbízott
erre vonatkozóan megjegyezte,
hogy a. legújabb adatok szériát
még mintegy 523.000 külön,
böző nemzetiségű menekült tartózkodik Ausztriában é« az
Ausztriával határos nemzetekkel ellensége* viszonyban álló
menekültügyi szervezetek
tovább folytatják munkájukat.
Ezek alapján
szovjet megbi.
zott kérte ai angol javaslat
elvetését.

Zűrzavar jellemzi a
nyugati
hatalmak
nvugatnémeiországi
politikáját

megszálló hatalom ellen irányúló támaszponttá építsék ki.
Ez a politika semmikeppen sem
járul hozzá a berlini lakosság
helyzetének meg javulásához ős
a felelősség ezért a politikáért a Bonnban tevékenykedő
német kalandorpolitikusokat terhein

ülésen határozati javaslatot fo
gadott el, amely hangsúlyozva
ai orosz kutatóknak az Antarktisz felfedezésében való elsőbbségét, tiltakozik minden olyan
megoldás ellen, amely az flntark'lsz kérdéseiben a Szovjetunió nélkül jön létre. '

A francia kormány
különvéleménye

Kaomintand - Kina
három részre szakadt

Mint hivatalos francia körökben mondják, a francia kormárnj
nem fogadja el azt a bonni határozatot, hogg Nyugat-Berlin
Nyugat-Németország tizenkettedik tartománya legyen. Nem fogadja el azért, mert az ellentéttón áll a iondoni egyezménynyel, gijnkorhtilag pedig megvalósíthatatlan.
Franciaország
nem változtalta meg álláspontját a nyugatrémeto; szágt megszállási költsécjterhek elosztása
és a megszállási szabályzat alkalmazásával kapcsolatban telnie, ülő nézete Kérés: k eldöntésére hivatott külünbiróság ügyében
sem. Franciaország továbbra ls
ellenzi, bogy németek helyet foglaljanak ebben a bíróságban.

Kuomintang-Klna három részr« szakadt, flz egyik terület élén
Szun-Fo miniszterelnök katonai
csoportja áll Kanton székhelylyel. U-Csung-Jen tábornok. Ideiglenes államelnök Sanghalban
maradt és küiön kormányt akar
alakítani. Végül Szecsuan és Yunan tartományok egyik csoporthoz sem csatlakoztak, hanem vá«
ráhozó álláspontra helyezkedtek.
fl kínai lakosság széles rétegei tiltakoznak a Kuomintangkormány háborús politikája ellen. Csütörtökön L1 elnököt fetszólilották, hogy a Kuomlntang
hagyja abba a
Jangce-vonal
megerősítését és Sanghalt, valamint Nmklngot ie'ent ekl nyílt
városnak.
A Szovjetunió
igénye
Ennek ellenére a Kuomlntang
u) csapatokat killd a frontra,
a Défi Sarhvirfékre
ugyanakkor azonban a népi hadfl déli sarkvidék egyes kér- sereghez is szünet nélkül érkezdéseinek rendezésére a Szovjet- nek az erősítések.
tini) n egke ü é ével történtek kíAz inéonér
köztnrnaság
sérletek, bár általánosan ismert
az orosz utazók és tudósok munnem lodadm ef n B!tkája a déli sarkvidék felkutatásával kapcsolatban, fl szovjet
lonsátfi T a n á c s h a l á földrajzi társaság ebben az ügyrozatnt
ben ülést tartott, amelyen az előadó hangsúlyozta, bogy a S-zovAz indonéz köztársaság kép.
jchiniőnak több joga van a déli viselője a Biztonsági 'tanácssarkvidék egyes
területeihez, i ho* intézett levelében bejeleamint más államnak, flz orosz tátta, hogy » köztársasági korhálósok busz évvel korábban fe^ j S S S S ^ t
dezlek. fel ezt a területet, mint a k ^ e t L . l i ) h w _ v o n « k ki a hol.
franciák és ez Antarktisz egész L ^ n d cápátokat egész Indoaésor területének felfedezésében az • ziAból és adják V Í S S T A a köz.
oroszokat illeti mqg az elsőbb- társasági kormány telj«3 miiköség. fl földrajzi társaság ezen az dési szatwdsSgát.

A nyugati hatalmak között
aavar, kapkodás és élénk vita.
támadt a bonni, úgynevezett
parlamenti tanács döntését követően, hogy Nyugat-Berlint tizonkettedik államként NyugatNémetországhoz csatolják. A
brit külügyminisztérium" megcáfolta azt a hirfc, hogy Bevin
ehhez hozzájárulását adta volna
és Schuman francia külügyminiszter is kijelentette, hogy
kormánya nem támogatjav a
Nyugat-Berlinre vonatkozó terveket. A brit és frauoia megszálló hatóságok között igen
kiéleződtek az ellentétek a megszálló politika időszerű kérdéseiben.
Nyugat-Berlinnel
kapcsolatban á németországi "szovjet
A »Szovjet kultúra hónapja*
hogy
műszaki kádereinknek megszálló kormányzat horhni
ünnepségein
résztvevő szovjet
nemcsak a beruházások részle- tájékoztatási irodája megállates eüikészitéséuek
munkáját pitin, hogy ez a lépés is bizo- kulturális küldöttség Sabanov
úgynevezett helyettes egészségügyi miniszter
keli elvégezniük, nemcsak ar- nyitja, hogy as
páriamenti
'
tanács
politikája vezetésével pénteken repülőgéról van szó, liogy a
jelenleg
gyártott termelőeszközökből a2 egyáltalán nem vehető komo- pen megérkezett Budapestre. a
lvan. A parlamenti tanács tu- budaörsi repülőiéren a szovjet
eddiginél többet állitsunlk elő, datosan
nem veszi figyelembe,
hanem olyan termelőeszközök hogy Berlin természetesen csak vendégeket Ortuiay Gyula, Óh
előállítására is be keli rendez- az egységes Németország fővá- Károly és Kállai Gyula minis/
kednünk, amelyeket eddig egy- rosa lehet. Sem Berlin városát, terek, Boldizsár Iván és Pe-Ma
László államtitkárok, valamin;
általában nem gyártottunk.
sem Berlinnek egy részét nem
ieheb egy külön nyugatnémet a magyar kulturális élet számú
Karczag Imre
befejezésül államba bevenni, mert Berlin a kiválósága íogadta. A vendégehangsúlyozta, hogy az
ötéves szovjet övezeten belül fekszik ket a magyar köztársaság korterv Cyijik feladata az ipari de- és szervesen egybeforrt a szov- mánya ncvétón Orluluy Gyufa
kultuszminiszter üdvözölte. A
centralizáció vé.jrchajtása, a vi- jet övezet életévek
A bonni határozat azt biz->- magyar nép sohasem feleid e*
dék iparosítása. Vidéken különösen a Dima-Tisza közén és a nyitja, hogy bizonyos 'támadó — mondotta többek küzüft, —
Tiszántúlon kevésbbé anyagigó-, nyugati eleinek a berlini kér- bogy felszabadítását Sztálinnak
arra. akarják felhasználni, ós a dicsőséges szovjet hadsenyes ipart telepíthetünk, közép-j dést
hogy fokozzák a i ellentéteket regnek kös/.önlieli. Biztosak vaüzemekből álló kisebb közpon-J a megszálló hatalmak között és
lakat iélesilltotűuJí,
[ hogy Nyugat-Berlint a szovjet Igyuüií abban, liogy amint a

Megérkezett a föYíro^tia
a szo¥§ef M o r á l i s kuSdotíség

Karczag Isnre elvtárs e l a d á s a

A közalkalmazottak szakszerve7.i t/-nek iparügyi minisztériumi
csoportja pénteken délután tartotta ipari előadássorozatának
első előadását. Karczag Imre
iparü-yi államtitkár »A népi
demokrácia gazdasága,
ipara,
tervgazdálkodássá* cimmel tartoita mag az előadássorozat
megnyitó előadását Rámutatott
orra, hogy nemzetgazdaságunk
szocialista szektora döntő fölénybe került a nem szocialista
szektorral szemben.
A'c ipar nj Szervezetének klíilakititaííhan a legnagyobb jelentőségű az njtipusn Vállalati
forma: a nemzeti vállalat.
U j i; ari szervezeteink, a nemzeti \ illa latok, központok, igazgatóságok nagyban és egészben
Beváltották a'hozzájuk fűzött
reményeket
A tovüLLíiiUiua bejelentette.
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szovjet hadsereg felszabadította
népünket, ez a kulturális küldöttség meghódítja az
egész
magyar népet. A szovjet ku!túra a tudománynak, irodalomnak és művészetnek minden területén az élén jár. a hilndá*
íáklyavüvője.
Sabanov helyettes minisztei
az üdvözlésre válaszolva harvg- uiyozta, bogy a kulturális küldöttség erősíteni akarja a raa,var és a szovjet nép közötti
kulturális
kapcsolatokat
A
szovjet nép nagy figyelemmel
kiséri a Magyarországon most
folyó kulturális és egyéb munkát. A küldöttség nd a kullurál
akarja megismertetni a magyar
néppel, -amely a szocializmus
országában, a
Szovjetuniótkifejlődött.
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a z uj d e m o k r a t i k u s M a g y a r V ö r ö s k e r e s z t
f e l a d a f a ról
A Magyar Vöröskereszt pénteken országos értekezletet tartott.
Szakasifs Arpádné elnőkaszszony értekezletet megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a
Magyar Vöröskereszt a jövőben
« magyar nép egészségvédelmében fejti ki munkásságát.
Ezután Oft Károly
elvtárs,
népjóléti miniszter ismertette az
újjáalakult Magyar
Vöröskereszt fciadatn.it és célkitűzéseit,
valamint n (kormány egészségügyi politikáját. A Vöröskereszt
most
már alkalmas arra, —
mondotta, — hogy azokat
az
egészségügyi feladatokat,
amelyeket egészség-politikánkban az
e
0!jséjes
magyar
egészségügy
megszervezésében
társadalmi
feladatnak tekintünk, a Magyar
Vöröskeresztre bízzuk.
Ezért
meg kei' szerveznie az esti önkéntes elsősegélynyújtó tanfolyamokat, hogy a
kiképzett
népegészségőrök száma legalább

40.000 ífíre emelkedjék. Közölte
a miniszter, hogy folyamatban
van az országos vérellátó központ felállítása és az önkéntes
véradáshoz
a Vöröskereszt
mozgósítja majd a dolgozók
széles rétegeit. A Vöröskeresztre szociális feladatok is hárulnak, amennyiben a
kiképzett
egészségügyi önkéntesekkel az
elemi csapásoknál és tömegszerencsélíenségeknél a lakosság segítségére kell sietni. Foglalkozik majd a gycrmckrsercakeiók és üdültetések lebonyolításával, valamint a nemzetközi
Vöröskereszt révén az egyes országokkai való vöröskeresztes
kapcsolatok ápolásával.
A miniszter beszéde után a
MINSz kiküldöttje bejelentette,
hogy a jövőben az ijfumunkások, parasztifjak, az úttörők és
a MEFESz az újjászervezett
Vöröskereszt irányításával hathalósan Mvcszlk részüket
az
egészségvédelmi munkából.

Háromnapos
főiskolai pedagógus
konferencia
kezdődőit
Budapesten
Az ország pedagógiai főiskoláinak tanárai, valamint a
budapesti, pécsi, debreceni és
szegedi pedagógiai
főiskolák
MEFESz.kiküldöttei a pedagógusképzés és a pedagógiai főiskolák közös ügyeinek megvitatására háromnapos
konferen.
ciára gyűltek össze Budapesten.
A konferencia pénteken dél.
•lőtt • y i l t meg. A tanácskozásokat Szávai Nándor kultusz,
államtitkár »A pedagógiai főiskolákba szocializmus építésének szolgálatában* cimü előadása vezette be. Hangoztatta,
hogy a magyar pedagógusok
túlnyomó része ma már látja.:
szakmai munkájában is politikai feladatokat, teljesít. Ennek a bizonyitéka a pedagógiai
főiskola megteremtése is. Az
innen kikerülő tanítók teljes
emberként állhatnak
szemben
tanítványaikkal és
semmiben
sem maradnak el a középis-

A ma ti kellős társadalma elevenedik meg előttünk a Szegedi Nemzeti Színház
színpadán
Gergely Sándor »Vitézek és hősök« cimü darabfában.
Mert
kettős társadalomban éltünk. A
tlalgozók és dolgoztatók
egymással soha kf nem egyező tömegei ő'lfak szemben a
mindennapi életben. De ez a kettősség még tovább
kettőzödött.
Amig fenn a föld felett igy állt
szemben a két tábor
egymással. élt a föld alatt ts egy névtelen gyötrelemre ítélt
Sereg,
bősök serege. A föld alatt éltek,
szervezkedtek, készültek egy uj
jobb
világ
megteremtésére,
amelyben
nem lesznek földfelettiek és föld-alattiak,nem
lesznek kizsákmányolók
és kizsákmányoltak,
hanem nz
uj
embertípus, a szocialista
ember irányítja az élet ütemét.
A: uf világ föld alatt szervezkedő hivei közül sokan voltak,
akik a szó legszorosabb
értelmében a föld alá
kényszerüllek: az urí Magyarország börtöneibe, laktanyapincéibe,
kinvallató kamráiba. A
névtelen
hősök-, férfiak és asszonyok, hátúján és hányan gyötrődtek szivük utolsó lohbanásáig a föld
•dalt. M A t ű r l e k , szenvedtek
.'s nem váltak áru/óvá, mert ők
"olfak az igazi hősök.

kolai tanárok mögött.
A szocialista társadalom olyan
embereket akar, akik ismerik
a társadalmat és a fejlődés
törvényeit é® akiknek niagasszinvonaln általános műveltségűk van.
Az előadáshoz
hozzászólva
Tolnai Gábor miniszteri osztályfőnök megállapította: A mai
pedagógus már tudja, hogy
a pedngógu-ok nélkülözhetetlen csapatát jelentik a RZOcializnins alapján nj életet
építő dolgozó hadseregnek. A
niarxizmus-Ienlnizmns elsajátítása nélkül nem lehet sikeresen építeni a szocializmust.

Eredményes
a

hirdetés

Défmagyarországban

•illatjuk
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maid FSMSnket

Ezzel a vtmmcl kőzöl rendkívül érdekes, képes, néps-erü tu
dományos cikket a magyar népi
repülés népszerű folyóirata, a
Magyar Repülés. A lap uf száma megváltozott, díszes borítólappal, gazdagabb
tartalommal
jelent meg és foggal
tartják
Európa egyik legfőbb
repülő
folyóiratának. A lap első Oldalán Gerő Ernő
közlekedésügyi
miniszter levelét közli,
amelyben a magyar újjáépítés
nagy
vezetője üdvözli a lapot egyéves fennállása
alkalmából.
Értékes szakcikkel, yazdag híranyagot hoz a gyakorlott
repülő Számára, bemutatja a vitorlázórepülés
legújabb
módszereit. Folytatja a nagysikerű
pilótaiskolát, amelyre már eddig is többezren
jelentkeztek.
A modellezők különösen
gazdag anyagot találnak a lapban,
az MR-15 gumimotoro* modellt,
amely Miklasevszkt szovjrt mérnök terve, valamint a
legmodernebb léglökéses
modellmotor részletes leírását és tervraf.
zál. Sok érdekes képes riport,
élményleirás, kisebb cikk teszi
élvezetes olvasmánnyá
mindenki részére a Magyar Repülés
legújabb számát.
Mutatványszámmal kívánatra
készséggel
Szolgál a kiadóhivatal
'Budapest, V., Sztálin-tér 11. /.)

RéS hónán alatt 61 halott
és 18.500 sebesült
a francia bányákban
Hatvanegy halott és 18.500
sebesült a francia bányákban
— ez a kormány takarékossági
politikájának mérlege — jelentette ki a francia l»ányász-szak.
szervezet főtitkára. Á szerencsétlenségek száma azért tul
magas, mert a hatóságok 215
biztonsági bányászkiküldött közül I30-at felfüggesztettek vagy
kitettek állásából. Az elnyomás
a bányavidékeken tűrhetetlen.
A sztrajkolúkat eddig 133 évi
börtönre és 9 millió frank birságra Ítélték. A szakszervezeti
főtitkár bizottságok kiküldését
kérte a bányavidékeken uralkodó állapotok megvizsgálására.

Illetékes hely válasza
az angol kereskedelemügyi
miniszter kijelentéseire
Wilson angol kereskedelemügyi miniszter néhány nappal
ezelőtt nyilatkozott a magyar,
angol kereskedelmi
kapcsolatokról. Az MTI ezzel kapcsolatban illetékes helyről a következő felvilágosítást kapta:
Wilson kereskedelemügyi miniszter nyilatkozatában
arról
tett említést, hogy a magyar
kivitel Angliába az elmúlt 'ívben emelkedőben volt. Ez az
emelkedés kétségtelenül azért
következett be, mert a forgalom növekedése előnyöket biztosított mindkét fél számára.
A magyar kereskedelemügyi
minisztérium csak olyan árnc®erét lát tartósnak és szilárdan megalapozottnak, mely
mindkét fél érdekelt
szem
•lőtt tartja.
A magyar kereskedelemügyi mi-1
nisztérium ugy véli, hogy mind-1

325 ezer

Ezeket a hősöket és vitézeket
ismerjük meg Gergely
Sándor
darabjából, mélyen embert motivumok fellm-nálásával.
Lát.
juk a hősöket, a villanyszerelőmunkást, a baloldali
újságírót,
haltunk társaikról is, az illegális munkásmozgalom
szerte,
ágazó szervezetéről,
látjuk
a
szimpatizáns
honvéd
közlegényt, a parasztfiut, de legfőképpen táljuk élükön a mozgalom vértanúját Eszterág Pált,
ak< inlcdbb életét adfa, de nem
árul el semmit Horthy
hóhérjainak. Láljuk ugyanakkor a másik tábort is, á vitézek, a gyászmagyarok alakjait, a jőmodoru,
elegáns rendőrtisztet és az emlék lapos főhadnagyot, atd ünnepnapon felveheti az egyenruhái, hogy ebbe rejtse a látszólagos jámoJor alatt meghúzódó
belső durvaságot,
kegyetlen
zsarnoki
ösztönöket.

HőxSh voltak, nem ugy mint
'• ok, akiket a Vitézi Szék tagéiként a Legfelsőbb
Hadúr
Intő p -'dn a darab egyik főszennyes kardja ütött vitézzé és alakjának, sőt bizonyos mértébiztosította
számukra a: ural: ki: központi alakjának.
Ko-

Wilson miniszter azt is kijelentette, hogy magyar részről
»ki nem elégítő és megkülönböztető magatartást tanúsítanak
bizonyos angol kereskedelmi érdekekkel szemben«. A magyar
kereskedelemügyi minisztérium
kénytelen nyomatékkal kijelenteni, hogy sem a kivitel, sem
a 1 lehozatal vonalán nem fordult elő egyetlen eset sem, amikor a magyar hatóságok Angliával szem bon ki nem elégítő
magatartást tanúsítottak és így
Anglia kereskedelmi
érdekeit
sértették volna. Ellenben angol
részről előfordult, hogy bizonyos, Magyarország
számára
szükséges árukat nem voltak
hajtandók szállítani.

Csongrád megye

forintul

hapoU

a tél!

közmunkákra

Az épités. és közmunkaügyi
minisztérium a téli hónapokban
is folytatja tervgazdálkodásunk
csatornázási, töltésemelési, vízszabályozási és egyéb földműnkáit. Országszerte a városok,
han vásártereket rendeznek át
és fejlesztik a kertészetet. A
minisztérium ezekre az építkezésekre, a közmunkák munkadijára Csongrád megyének 325
ezer forintot utalványozott ki.
Ezt az összeget a következő
munkálatok elvégzésére használják fel:
Algyői szorítógát épitésére
40.000 forintot, a dorozsmamajsai főcsatorna épitésére 40
ezer forintot, a fehértó-majsai
főcsatorna épitésére 20.000 forintot, folyamszabályozási
és

OtoassS a

1

partbiztositási
munkálatoknál
földmunkára és rőzsebermelésrs
10.000 forintot, mindszent-kisrév-hantházi bekötőút építésére
20.000 forintot, Szentes
mv.
kórházi kertészeti munkálatok
folytatására 30.000
forintot,
Móraváros víztelenítésére
4')
ezer forintot, Szentes és vidéke
gazdasági vasút épitésére 10.000
forintot, fehértói halastó töltésépitésének folytatására 15.000
forintot, kertészeti munkák folv.
tatására 80 000 forintot és belterületi csatornák épitésére 20
ezer forintot fektetnek be.

— A SZÖRF.GI arzénes gyilkosok ügyében a szegedi ítélőtábla bizonyitáskiegészitést rendelt el.

Oélínagyararszágoü

VITÉZEK ÉS HÖSÖK
országának, a feudális
fíotthy
Magyarországnak
előnyeit,
kivételezettségét,
húsos
fazekát.
Könnyű volt vitézkedni az ilyen
országban, de annál
nehezebb
volt végigszenvedni a megkinzást és hősnek lenni
minden
cim, dekoráltság, vitézI Jelvény
nélkül.

két ország érdekeit szolgálja,
ha Magyarország
élelmiszert
szállít az angol fogyasztóknak
és ennek ellenértékeként termelt nyersanyagokat vásárol.

vács József MAV felügyelőnek, dolgozóknak legyen joga az életa »vitéz jelöltnek«
magatartása hez. Nyilván nem nézhették ezt
é s sorsa. Figyelmeztet
minden- jó szemmel azok, akik elmeikkit, hogy nincs harmadik
ut, ből és rangjaikból akartak élni.
befejezése:
nem tehet kacérkodni a fasiz- Tragikus a darab
mussal, mert ha nem eléggé el- Eszlerágnak halál a sorsa, mert
Száni valaki a
hóhér-munkára, abban a világban, akkor nem is
ha
megtorjxm
a
gyalázatos lehetett másként. Mostani előuton, már az ,s elegendő az urí- adása mégis optimista kicsengérend, az elnyomó-rend
védőinek sű. Utolsó utján ugyanis az őszkíséri,
ahhoz, hogy ne fogadják
be szegyült tömeg hangja
fasiszta
maguk közé, söi
kitagadják, akik átkot szórnak a
szenvesemmibevegyék.
Felhasználják, hóhérokra és hűséges
amig használni tudják, azután déllyel kiáltják Eszterág nevét.
eldobják, m'ni a kifacsart cit- Ezekben a kiáltásokban él benromol. \ z ilyen ember látszólag ne az uj kor ígérete és ma már
megalapozott kispolgári élete is tudjuk, hogy akiktől ezek a kL
végeredményében nem áll más- állások jöttek, azok viszik előre
ból, mint végtelen
idegességből, ma a felszabadult országban a
lendületét
és
veszekedésekkel teli hazug há- munkaversenyek
zasététből, amelynek
keserveit építik s&badon az Osztálynélalantasaival, pincérjével,
cse- küli társadalmat.
lédjével keserülteti megk
a szegedi
bemulató
sikere
kiváló
Fix estlemleie,
1930-ben irta nagyban köszönhető a
jó
Gergely Sándor ezt a darabját, rendezőnek. Benkő Miklós
ügyes
eszközök,
amikor még valóban szenvedés, módszerekkel,
meghurcoltatás, halál várt azok- kel és helyes meglátásokkal tera, akik nem akartak
mást, remte/te még' a Horthy-Idők légcsak annyit, amit Eszterág Pál körét. Munkáját nagy mértékhogy
a
mond a harmadik
felvonásban, ben megkönnyítette,
liogy »minden fa'usi szegénynek Színház prózai gárdájában láttegyen annyi földje, amiből em- hatóan mutatkoznak a fejlődés
különösen
ber módra megélhet« — és »ne ielei. Ez alkatommal
mondhatjuk
legyen itr feleltük, aki
pedig Deák Sándorról
enni akar, az fogja meg az eke ezt el, aki Sok apró finomsággal
Szarnál.« Csak annyit akartak, ábrázolta az ingadozó, csörtető
hogy minden do'gozónale Joga kispolgár alakját. Bessenyei Felegyen a: élethez, vagyis csak a renc (ti őrnazítt-hadbíró és Ke-

nessen Ferenc a rendőrfötanácsos szerepéi sokkal hitelesebben alakította, m'ni az cl&idás
budapesti bemutatóján a fővárosi színészek. Hasonlóan hite.
les voll Daniss Győző alakítása
is. A darab tulajdondépeni
főhősének Eszterág Pálnak alaki,
tásával első nagy
szerepében
Bay Gyula komoly
tehetséget
mutatott, bár fiata'ossána és ebből eredően őnkéntereniV is ruganyos mo-du'atai. kissé illúziói rombolók voltak. Petur Ilka
az anya szerepéhen meg tudta
őrizni az egyszerű,
szentimenta'áizmiCtól mentes
játékstílust.
Epizódszerepükben
is
kitűnő
figurát nyújtottak Márky Géza,
Káldor Jenő ós Raj- János. Rakó3 Gyula és Károlyi István a
baloldali munkásmozgalom
titokban szervezkedő munkását és
újságíróját
fól hozta
elénk.
Szatmári István megtalálta
a
megfelelő hangot az urt rend
Szolgálatára kényszeríted
katona szerepéhen. Rajnai Eily és
Radnóthg Éva, Surányt
Imre,
Gaál György fáls-otta a többi
szerepeket és Bakó József. Rácz
Imre, Basilides Zoltán,
Erdős
Róbert. György T.ás-Jó, Ror Gábor, Bikádi György, Paulusz Ferenc, Lalcafos János, Gnramszc.
gi Károly, MiböcSf T.ajos, egé.
szitelte id az együttest.
Külön
említésre méltók Rainay Sándor ízléses, hangulatos
diszle.
lei, amelyek sokban hozzájárultak a darab reális
előadásához
Dr. Lökós Zoltán.
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Március 14-ig kell benyújtani

az általános
jövedelemadó-vallomást

Mim szterla nács A . r ó k u s i C r e d o
a. kormány tagjai pénteken
délelőtt Dobi István elnök,
létével minisztertanácsot tartottak.

feloszlatták

t a o f a l

szervezetüket,

mert nem akarnak e i z k ő t e i lenni
a do'gozó fiatalok széthúzásának

A minisztertanács rendelettervezetet fogadott el a t a .
"A Mindstenty-per döntő bizonyítékát meggyőzték még azonyakőzpontok kialakításának
gatlanból származó jövedelem
eíőmozditás&ról.
Elrendelte kat a szegedi fiatalokat is, akik eddig esetleg nem látták viláután járó adót bevallás nélkül
ezenkivül, hogy azt a női gosan ezt a kérdési a különféle klerikális befolyások hatására. A
vetik ki az adóhatóságok. Ezek.
mutatta at a
munkavállalót, akit CS6C&6• szegedi ifinság világos, helyes állásfoglalását
nél az adóalanyoknál a kamőjével együtt
szoptatásra nyilatkozat ls, amelyet eljuttatlak
szerkesztőségünkbe a rókusi
taszteri tiszta jövedelem minvagy dajkaszolgálatra az ál-Credo tagjai. A nyilatkozat a kővetkezőképpen hang dk:
den koronája után 60 fillért,
lann gyermekvédő intézetbe
legfeljebb azonban 24 forintot
vettek fel, szolgálata tnegszü.
vetnek ki. A bevallásnélküli
Mi, a rókusi Credo tagjai,
meggyalázva, kémlrodát szernése után a munkáltató köadókivetésnek azonban három
nagy figyelemmel
kisé tük
veztek és hasonló célra kívánteles leaven állásál/a visszafeltétele van: szőlő, gyümölták felhasználni a ml Ifjúsági
Mindszenty József és társaivenni, illetve a női munkacsös, kert vagy a zárt "terüleszervezetünket, a Credót ls.
nak bűnperét, flz egész ügyvállaló szolgálati viszonyát az
ten fűszerpaprikával, továbbá
Mi azonban nem akarunk kéből nagyon sokat tanultunk.
említett okból nem lehet megrizzsel bevetett terület különszüntetni.
mek lenni, hanem szabad makülön a 800 négyszögölet nem
Megértettük, hogy Mindszenhaladja meg, valamennyi földgyar hazánknak
becsületes,
A minisztertanács kormány,
ty ügye nem vallási, hanem
birtok tiszta jövedelme a karendeletet fogadott el az áldolgozó fiataljai. Éppen ezért
politikai
ügy
és
a
bíróság
nem
taszteri tiszta jövedelem az 60 lami ipari tervezőiroda létesíelhatároztuk, hogv nem leis vette figyelembe azokat a
koronát nem haladja meg és a téséről. Az iroda feladata uj
szünk tovább eszközei a dolcselekedeteket,
amelyek
valláházbirtok után tételes házadó
ipartelepeknek, valamint meggozó
fiatalok széthúzásának és
járjon.
si
tevékenységgel
függtek
öszlevő ipartelepek bővitésének
ezért szabad
elhatározásunkés korszerűsítésének
tervesze. fl legnagyobb tanulság
Ugyancsak a hivatalos lap
ból kimonkiuk a rókusi Credo
zése és a terv alapján kélegújabb száma közli a pénzszámunkra mégis az volt, hogy
felosztását, fl jövőben becsüügyminiszter rendeletét a va- szülő üzembehelyezésének elmegláttuk a most megbüntelenőrzése.
gyonadó és általános jövedeletesen együtt rk runk dolgrztett
összeesküvők
szándékát,
lemadó 1949. évi kivetése tárA minisztertanács
végül
ni a többi munkásifjskkal a
akik
as
Actio
Catholicából
a
gyáhan. A rendelet megállapítja
több uj nemzeti vállalat alarókusi SzIT-ben. Meggyőződvallást és a katolikus nevet
áz értékelési szabályokat.
kítását rendelte el.
tünk róla, hogy a SzIT-ben
senkinek a vallásos szabadságát nem korlátozzák sem a
múltban, sem a jelenben. Igy
látjuk biztosítva azt, hogy saját érdekeink ellen többé senki fel ne használjon és ml is
becsületesen
munkálkodjunk
jobb jövendőnk építésében,

Meqgelent a rondelet végrehajtási utasifása
A hivatalos lap legutóbbi száma közli az általános jövedelemadó végrehajtási utasítását.
Ezt az adónemet
minden kereskedőnek és iparosnak. azonkívül azoknak az
adózóknak
kell
fizetniük,
akiknek mező- és erdőgazdasági ingatlanból, házbirtokból. tőkcvegyonból. tandemből volt a mnlt évben jövedelme.
Fizetni kell az adót azoknak
ts, akik valamely kisipari termelőszövetkezet tagjai, ha ezen
a címen jövedelmük van, azonkívül a szellemi foglalkozásunknak.
Az adó alapja az előző évben elért tiszta jövedelem. Ebből a célból minden önálló jöi ed elemmel rendelkező adózónak az előző évi jövedelmét
adévallomóshan kell részletezni.
Azoknak a kereskedőknek, iparosoknak és egyéb foglalkozásunknak, akik olyan könyvelést
vezetnek, hogy annak alapján
mérleget és nyereség- és veszteségszámlát készítenek, a vallomáshoz ezeket a számlákat
is be kell terjeszteniük.
A vaftamást február végéig
kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes adóhivatalnál.
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Pillanatfelvétel

AZ UJSZEGEDI LADAGYAR

kiváló és élmuukásasról

Az idfn kivételcsen március
14-éij kell az adóvallomást
//'. Kanalas Tamás, i f f . Mabenyújtani, a jnnuár. febrnrtr
Uj élmunkás áll az Ujszegedi hozni, mert Klein elvtárs ke- mit érzett akkor, amikor megtók
Mihály, Hoffmann László,
és március hóra járó adó- Gőzfürész és Ládagyár
egyik zében valósággal ég a munka. kapta a nagy kitüntetést, de szeelőlegeket pedig máréins 10-ig
Bereng
József, Tóbiás Antal,
Egymásután rakja be a gép me elárulja ezt. Szorgalmas kelehet adópótlékmentesen meg- körfűrésze mellett. Bekecsét és
Kovács
Ferenc,
I f f . Pesti fóbáránybőrsüvegét reggel óta be- be a doszkadarabokat, amelye- ze mutatja legjobban, hogyan
fizetni.
lepte
míür
a
fürészpor.
Klein
Árket
a
körfürész
hosszában
ketté
zsef,
Jerney
Rudolf.
fog
dolgozni
ezután.
A fizetendő adót az adózónak
a bevallása alapján magának pád elvtárs tggnap óta élmun- vág. A\ég el sem hagyta a gékeJl kiszámítania és amikor a kás. tegnap tűzte fel kabátjára pet az egyik, máris ott az u).
kivetés megérkezik, azt a ki- a fényes csillagot, a megérde- Olyan gyo sin és üeyeen dolgo'
vetésben szereplő összegre kell melt kitüntetést. Elötle hatal- zik, hogy teljesítményét már
kiegészíteni. A bevallás beadá- mas deszkaköteg áll, amely per- csak akkor fokozhatná, ha a gép
sára általában halasztást nem
ad a hatóság, h a azonban az cek alatt elfogy, felemészti a gyorsabban szelné ketté a desz.
adózó elháríthatatlan akadály a gép s máris ujabb köteget kell kát.
miatt bevallását, a. megszabott
Egy hét alatt egy vagonnal több teljesítmény
határidőben beadni nem tudja,
annak beadására legfeljebb 30
Kiéin elvtárs munkája közben dolgozok fel az átlagnál. Miiyen
napig terjedő halasztást lehet
A Szovjetunió keresztülhúzza
az imperialista
kérni. Halasztást azonban csak sokai gondol a meleg ünneplés- a munkamódszerem? Sok gyaszámításokat
kivételes esctlicn adnak.
korlatom
van
már
az
Igaz,
de
re, amelyben munkatársai része
A rendelet, az. adótételeitől el- sitették, arra a virágcsokorra és viszont arra is vigyázok, hogy
fl moszkvai rádió hírmagyará- fegyverkezés csökkentésére és az
térő minimális adótételeket is ir öle'ésekre, amely mindennél job- egy pillanatot se hagyjak ki- zója megállapítja, hogy a Szov- atomfegyver megtiltására, fl táelő. Mivel az általános jöve- ban bizonyítja munkatársainak használatlanul.
jetunió következetes békepoliti- madó körök minden eszközzel
delemadó életbelépése folvtán a
kája, amely békét és együtt- meg akarják kerülni a fegyverközmimkaváltság megszűnt, a szeretetét és elismerését.
Klem elvtárs
megfogadta
működést kiván, határozottan a kezés csökkentését és az atom— 1932 óta dolgozom Itt az
rendelet intézkedik, hogy
Klein elvtárs százalékban nem fegyverkezés csökkentését és a fegyver megtiltását, de ez a töüzemben. — fl mult évben kia rnnlt évben megszűnt jövetömegpusztító fegyverek, elsődelemforrás után
igazoltan váló munkám elismeréséért 1000 tudja megállapítani egyéni tel- sorban az atomfegyverek megtil- rekvésük nem sikerülhet, mert
jesítményét,
mert
a
normamegforint
jutalmat
kaptam,
most
peezeket a kérdéseket napról-napbefizetett közmunka váltságot
a folyó évre kivetett általános dig élmunkás letlem. Nem aka- állapitás az egész ládagyár ered- tását is követeli, flz angol-ame- ra maga az étet, sokmillió emrikai
tömb
képviselőinek
ezzel
jövedelemadó összegéhői le rok dicsekedni, de társaim ugy ményeit tünteti fel. — Ha én
ber veti fel. fl Szovjetunió szilehet vonni.
mondják, hogy egy hét alatt át- jobban dolgozom — mondja szöges ellentétben álló politiká- lárdan harcol a fegyverkezés
ja
a
fegyverkezés
és
az
atomKlein
elvtárs
—,
akkor
a
többiek
A mező- és erdőgazdasági in- lag egy vt/jon anyaggal többet
csökkentéséért, az atomfegyver
normája is magasabb lesz. És mi kérdés tekintetében ls megnyilmindnyájan Igyekszünk a legtöb- vánult a Biztonsági Tanácsban, megtiltásáért és a világ néptöbel nyújtani a saját magunk, az fl Szovjetunió azonban kimerítő megei ebben határozottan támoegész dolgozó nép érdekében. gyakorlati javaslatokat tett a gatják.

a Szovjetunió szilárdan harcol
a fegyverkezés esükSientéséért,
az atomfegver betiltásáért

Rövidesen elkészülnek az iparági,
a kisipari és kereskedelmi
keret Kollektív szerződések

— flz élmunkásjelvény átadása után megfogadtam, hogy ezután még inkább Igyekszem s
most. jutalom után ez az ela gyári pa ri Ós bányaipari delmi keret kollektív szerző, határozás vezérel munkámban —
—
ffisndjáft
a doffjozó't a z
üzemekben
kollektív keretszerződés elkészí- dések elkészítését. A jövő hét mondja befejezésül Klein elvtése után a Szakszervezetek Or- folyamán jelenik meg a vas-,
a Mindszenty-perret
kapcsolatban
szágos Tanácsa az érdekelt ipari textil-, vegyi-, élelmezési-, bőr-, társ.
szakszervezetekkel megkezdte az nyomda- és faipari iparági kol.
'A hazaáruló
Mindszentyék dagyár dolgozói is figyelemmel
Süketnéma kiváló munkás
iparági, a kisipari és kereske- lektiv szerződés.
bünperével Szeged dolgozói a kisérték a Mindszenty-per meNővé Elek elvtárs, a szalag- munkaszünetben, hazafelé me- netét. Az Ítélet kihirdetése után
fürész nagymestere kiválómun- net, családi körben
állandóan az üzem dolgozói egyöntetű vékás kitüntetést kapott, flz üzem foglalkoznak.
Szerkesztőségünk- leménye • jutottak. Hegyközi Anmunkásai'különös szeretettel vebe is nap, mint nap érkeznek tal szerint Zakar titkár bünteszik körül, mert Nővé elvtárs
bámulatos szorgalmával, sze- be levelek az üzemekből, me- tése enyhe. Micheller János szerénységével kiérdemelte a meg- lyekben a munkások őszinte fel- rint Mindszenty számára kevés
háborodásukat feiezik ki a kol- az életfogytiglani büntetés, mert
becsülést,
lárcsempész, legitimista
prímás
Ugy ismerik öt, mint az üzem és bűntársai viselt dolgaival kap- ő, aki a magyar nép legnagyobb
C s e h s z l o v á k lapok a n a g y perről
ellensége, a lehető legsúlyosabb
legszorgalmasabb
munkását.
A csehszlovák lapokat tovább- szenty elítélésével kapcsolatban Mindenütt ott van, ahol segíteni csolatban. Párttagok és párton- büntetést érdemli meg.
kívüliek egyaránt helyeslik
a
ra is élénken foglalkoztatja az indítottak, csak mosolyt kelt Ma- kell, most is, hogy áll a gép, az
nepbiróság ítéletét.
a zajos visszhang, amelyet a gyarországon. fl vádlottak pad- udvaron segít deszkát hordani.
Bakó !M/OS elvtárs, gázgyári
Mindszcuty-per keltett Nyuga- ján Mindszentyékkel együtt lé- Kevesen vannak az üzemben,
ton. fl csehszlovák hadsereg lap- nyegileg olyan személyek is ül- akik tudnak vele beszélni, niert munkás helyesli az ítéletet, de
hozzáteszi, hogy
Mindszenty
ja, ez Obrana Lidu megállapít- tek, akik területenkivüliségi jo- süketnéma, mégis nagyon szegot élveznek, fl vádlottak pad- retik s ha találkoznak vele, sza- olyan súlyos bűnöket követett el
ja, hogy Mindszenty
bíboros ján ült az Egyesült Államok ima magyar nép ellen, hogy a kaügye intő jel a nép többi ellen- perialista politikája ls, amely vak helyett meleg kézfogással, lálhünle'ést is megérdem-dte volBefizetés Károlyi-utca 2/a
hizlaló, kedves "mosollyal üdvözsége számára, fl Lidove Noviny nem riad vissza a független álna. Vafda Béla elvtárs szerint
lik.
Szegedi
Földműves Szövetszerint az a hadjárat, amelyet lamok belügyeibe való durva beNővé elvtárs nem igen tud az itclet igazságos.
keze?.
nyugati hivatalos körök Mind- avatkozástól sem.
'Az Uf szegedi Oőzfárész és Ldbeszélni, nem tudja elmondani,

Igazságosan síéikezeíi a népblráság

A Mindszenty "perben
a vádlottak padjára került az USA
imperialista
politikája

TENGERI
megérkezett.
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Párthírek

HIREK
SÜLLYED A HŐMÉRSÉKLET
Mérséklődő északnyugati, északi szél, változó
felhőzet,
többfelé kisebb futóeső. A magasabb helyeken futó havazá*. A
hőmérséklet néhány fokkai süllyed.

A Dolgozók Klubja

NAPIREND

Szombat, február 12,
az ujounan beiratkozott tagokNemzeti Szinhá* délután 3 kal együtt vasárnap délután 3
órakor: A windsori vig nők. órakor a volt Főrám Klub heIfjúsági előadás. Este 7 órakor: vit'zek és hósök. »AI-bér- lyiségében (Berzsenyi-u. 2. sz.)
közgj'ü'ést tart.
let 12.
Belvárosi Mozi tál 4, fél 6.
x Dr. Bedőné Gömöri Sári
fél 8: C&apek meséi.
műtermében, Deák Ferenc-utca
8léohe'ivi M 07.1 fél 4, fél 6.4., telefon: 5-45, három igazol,
fél 8: Négy sziv.
ványkép egy művészi nagyítás,
Körző Mozi tál 4, fél 6, fél 8: sal 15 FL Kirakat a KárászKiv&ncsi Vőlegény.
utcai Idegenforgalmi Hivatal
Muzeurn nyílva
hétköznap mellett.
i)-t ól 14 őri! is vatár- és ünnep
— Diákok és munkások a
fél 8: Lázad a dzsungel.
bálban. Az Ujszegedi é s a
Somogyi Könvvtái nyitva van
Szegedi Tanítóképző Intézet
hétköznapokon 9 órától 19-ig.
diákszövetsége 13-án, vasárEgyetemi
könyvtár
reggel
nap este 7 órai
kezdettel
8 órától este 7-ig van nvitva
»Prepa*-báIat rendez a Hunhétköznapokon
gária összes termeiben. A
Szolgálatos gyógyszertárak:
tanítóképzők ifjúsága a bálra
Franki Jozsei Szent Győrgymegliivta az Ujszegedi Kenter b lemesváry József Klaudergyár,
a Dohány-gyár és
zál tér 9. Surjlnyl Józscl KosValamennyi szegedi
üzem
suth i.ains-suoárut 31
dolgozóit, hogy a munkások
o és a diákság közös szórako
— A Magyar-Szovjet Művelőzásán keresztül kimélyítse a
dési Társaság vasárnap délelőtt
kulturelőadások és egyéb köfél 10 és féf 12 órakor a Korzó
zös szereplések során létesíMo/i-ban bemutatja a •Csendtett kapcsolatot.
háborító* cimü remekbesikerült
szovjet mesefilmet. Jegyek ára
00 fillér. Kaphatók a " Korzó
Syjr-HIREK
mozi pénztáránál é s a MSzMT
titkárságában, Vőrösmarty-u. 7.
SzIT titkárok figyelem! Szom
— Szülők tskolája a Icáiujke- baton 5 órakor titkári értekezrcskedelmibctu A szegedi ke- letet tartunk a Vőrösmarty-u.
reskedelmi leányiskola
Szülői székházban.
Munkaközőssége
keretében
Fcllúvjuk a rókusi ifjúság fimegrendezték a Szülők Iskolá- gyelmét, hogy a rókusi kultúrja pJső estjét, amelyen dr. Ba- házban a SzIT szombaton este
kos Géza elvtárs
bevezetője 8 órai kezdettel műsorral egyután Boy Ödönné, az Iskoln di- bekötött farsangi bálát rendőr,
li !< szövetségi tanácsadó tanéira mindenkit szeretettel
várunk.
>A cíaládi nevelés általános fel- Rendezőség.
tététel* cinunei tarlóit előadást.
Ifi-napok:
Az előadássorozat
kővetkező
SzombatGázgyár
délután
előadását február 24-én rendeféi
1
Tápai
Mária,
Ládagyár
zik meg.
délután fél 1 Mályba Miklós,
x Ujbói megérkeztele a várúri férfiruhaszóvetek. Ami ed- Magánalkalmazottak délután 6
dig 96.80 volt, ma 52 Ft. sőt Kiss István, Nyomdászok dél00, 40 és 38 forintért is kifo- után fél 4 Szabó János, VAOSz
gástalan árut. szerezhet be Pálfi délután 0 Guczogj Lajos, Posta
Gábornál (Lévai utóda), a me- délután G ifj. Mózes Ülés, Maleg kútnál.
gyar Kender délután 2 CsA— A MEFESz Ady-téri mozi- penszky István.
jában szombaton fél 8-kor é s
Vasárnap: Szőregi petróleum
hétfőn 5-kor a következő kul- délelőtt 9 Berta Ernő, Lemezturfilmeket mutatják be: Üze- gyár délelőtt 9 Szécsényi Lászmi Illradó. — Kristályok é'cte. ló, Konzervgyár délután 2 Lé— A világegyetem. — Dunavöl- vay György.
gyi népek barátsága. — Emlé1 lét fő: Winter kefegyár déL
kezzünk 1818-ra. — Krím. Be- után fél 4 Dékány Mária.
léplidij. 30 fillér.
Sportvezetői értekezletet tarx A Niigyszlllérl Kertgazdaság évi elszámoló és mezőőr fo- tunk ma este a Vörösmarty-u.
gadó gyűlést tart február 13-án székliázban 6 órakor.
f'l 10 órakor Kzilléri-sngárut
FahijárófelelŐsők
figyelem t
32. szám alatt a Rovó-vendéglő- Fét 7 órakor megbeszélést tarlen. Elnök.
tunk a SzIT központban, Vöx Jelmezes össztánc a Kurbos rösmarty-utca 5. szám alatt.
tárici-koláian vasárnap este.
Felhívjuk az alapszervezeti
x Szemüveg Optifóndl. OTI., káderesek figyelmét, hogy hétOT BA szállító, Szeded, Kárász- főn esto 5 őrakö'r megbeszélést
n tea 16.
Vflrösmarty-uteai
x Paplanok legszebben ké- tartunk a
köteszii h; el: Rioé.sué pantauüzemében, székházban. Megjelenés
lező.
Deák Ferfcuc-utca 2.
Olcsó áraival a dolgozók szórakozásának szolgálatában a

VOROS

Záróra

recjael

M\LOM
5-kor

Kedves i.smerőieimel cs barátaimat szeretettel varom ifj. Csiszár Imre.

Szeged«Belvórosban

V éz-H ca 11. számú ház

(mindenre

alkalmas) minden elfogadható árért eladó
eifonlalbató

helyiségekkel.
alkattrészek m;lven leszállítót: áron |
Gramofonlemez újdonságok
szervezeteknek engedménnyel

DÉRY,

Kiss utca 3. •

i SiombaV

A 13-i

tebtutt

18.

Népszava-agitáció

menetrendje

Ma, szombaton délután 4-tor
a falujárófelelősök ós helyetteseik részére értekezletet tartunk
Vasárnap, február 13-Áu Nép. ADóyticos II, (Földműves-utea
a Kálvin-tér 6. szám alatt. Megsaava agitáció* napot rend*,
és Szabadra jtó-utoe sarok):
jelenés kötelező.
zünk Szegeden, amelyre az üz*.
Kerület FEKOSz. Kisvasút.
mi agitátor elvtársak beosztását
Taggyűlések
MAV pélva/fenntartás. Tiazo.
mellékelten alant közöljük. Kérmalom. Malomipar. Ujszegedi
Szombaton, 12-én: OTI dél- jük az üzemi szakszervezeti dolgőzfürés*. Varga kötél gyár.
után 1 óra Pintér Géza, MáV. gozókat, hogy az ngitáción mi- Felsőváros I—II, (Postásott.
üv. délután 1 Gál Tivadar, Köz- nél nagyobb számban jelenje,
hon): Kerület Gázgyár.Első
vágóhíd
délután 1 Kun nek meg és jó munkát végezve
Szegedi Cipőgyár. Onou bőr.
Richárd, MALLERD délután 1 tegyék ismertté és olvasottá a
gvár. Ujszegedi Kendergyár.
OTL
Kocsis József,
Kccskésteíep Népszavát, a Szakszervezetek
központi lapját Szegeden is.
Fodortelep (VásArhelyi-sugámt
délután fél 7 Kiss Szilveszter.
110): Kerület. Lippai gőzf.
Belváros I . (Kálvin-tér 6): Ke.
Fásszaksz. Hidépités. Közrület Bőripari Szőr. Bőrtisztasági telep.
Angol-Maezaksz. Vasa* szaki*.
Szakszervezeti
Hirek ipari
gyár Jutafonó.
Tömeg szervezet.
n . (Sz.fc. Mihály-u. 6): Sómogyitelep I—II. (VII. u.):
A nyomdászok szakszervezete Belváros
Kerület Mérnök szaks*. KotKerület.
MAV nyugd. MAV
vasárnap délelőtt V»10 órakor
rótelep. Villamosvasút. Pick
Ü.
V.
KISOSz.
VAOS*.
MAV
taggyűlést tart a szakszervezeti
szalámigyár. Vizmütelep. VenRókus.
székházban.
déglátók! Tűzoltók. Mozisok.
llr.(Kálvin-tér 6): Ke.
MALLERD. Zenészek.
A Szakmaközi Sporttitkárság Belváros
rület. Városházi pártsz. Kös. Ujsomogyitelep (iskolaépület):
ma este 8 órai kezdettel az
igazgatás.
Városi
nyomda.
ipartestület összes termeiben
Kerület MOSzK. Hütőhá*.
Nyomdász szaksz.
reggelig tartó nagy
műsoros
Bankosok.
Belváros
V-—VI(Aradi
vértafarsangi bálát rendez a Szegedi
Kccskésteíep (Csantavéri-utca):
nuk-tere
3):
Kerület.
Postás
MTE sportfelszerelése
javára.
Kerület MÁV fűtőház. Oszt
szaksz. Textilesek.
DélmaZenét az egyetem Melodie jazzmérnökség.
gyar. Háztartási szaksz. Ru- Újszeged (Népkert-sor 9): Kezenekara szolgáltatja. Meghivóházntiak.
Diák
Szöv.
és asztaligénylés a Szakmaközi
rület. Tömegszervezet. IlonBelváros IV. (Kárász-utca 9 ) :
Sporttitkárságnál.
védség. Á. V. I. Szaksz. isk.
Kerület. Tömegszerv. Orvos Józseftelep
(Jójárt-vendéglő):
A famunkás szakszervezet nőszaksz.
NEKOSz. Vasutas
Kerület. Városi kertészet.
bizottsága szombaton este 9 érai
szaksz. MÁV Újszeged.
A Szinház, a Magánalkalmakezdettel jótékonycélu fás-bálat Rókus f. (Kossuth Jajos-sgt.
zottak é s aa élelmezésiek a
rendez a Hungária-szálló nagy9): Kerület.
Konzervgyár. szakszervezeti székházban gyütermében. A famunkás szakszerWir.ler befegyár. Ker. alk.
vezet minden tagját családjaik- Rókus II. (Kossuth Lajos-sgt. lekeznek. Azok az üzemek és
szakszervezetek, amelyek kerü. kal szeretettel meghívjuk.
36):
Kerület. Konzervgyár. létbe nincsenek beosztva, a
A kereskedelmi alkalmazottak
Pedagógusok. Polo cipőgyár. szakszervezeti székházban gyűszakszervezetének
üzletszerzők
Tömegszerv.
szakosztálya vasárnap minta- Rókus í l f . (Kossuth Lajos-sgt. lekeznek.
A* agitátor elvtársak reggel
taggyülést tart délelőtt fél 11 53):
Kerület. Dohánygyár.
órakor a szakszervezeti székTae.osztáJy (rendőr). Lemez, háromnegyed 8 órakor jelenjenek meg beosztási helyükon.
házban. Kérjük az elvtársak
gyár.
Ax előfizetési lapot és a Népminél nagvobb számban való Móraváros I - I f . (Móra-utca3):
vasárnap
megjelenésit.
Kerület. Gyufagyár. Déma ci- szava-példányokat
pőgyár.
"Márkus gőzfürés*. reggel hordjuk szét a körüleA magánalkalmazottak szakEgészségügy. Egyetemi párt- tökbe, ezért kérjük a kerületi
szervezetének SzIT
csoportja
párttitkár elvtársat és a srakszervezet. (Szegedi Kender.
műsoros délutánt rendez vahogy
sárnap délután 3 órakor
a A Dó város J. (Róka-utca 21): szervezeti kiküldöttet,
Kerület. MEMOSz. MÁV forg. vasárnap reggel fél 7 órakor a*
szakszervezeti székházban.
Génkocsizúk. Postások. Vágó- anyag átvételére akerüloti párt- »
A kereskedelmi alkalmazottak
híd. Tömegszerv. Rendőr psz. szervezetben ott legvenek.
szakszervezete vasárnap délelőtt
fél 11 órakor taggyűlést tart
a szakszervezeti székházban.
A hajósok szakszervezete va- tmmmmmmutmttamJ szombat—vasárnap
tartja
—vasárnap tartj
sárnap délután 3 órakor tiszthucsu estéiét.
újító taggyűlést tart a szak- Kedves vendégeimnek ezúton mondok köszönetet szive* pártszervezeti székházban.
fogásukért O l r d
ffzász
Jánosné.
Felhivora az ü. b. elnökök fiNapont* fri*s
gyelmét, hogy az élmunkásnők,
X A Janik.vendéglőben ma
kiválómunkásnőb, ü. b. nőtagok e3be erdélyi flekken pecsenye
brigád nővezctőktől bekért önéletrajzot fényképpel
együtt, és vargabéles. Telefon: 4-68.
ital, csemegeáru
haladéktalanul küldjék ha a
X A Szegedi Tlorgás* Egye1
szakmaközi nőtitkárságra. Szak- sülőt második előadásét vasármaközi nőtitlcár.
nap 10 órai kezdettel. ta rtja
a Postásotthonban, im*: »IIórgászmühelyz. A tagtársak fiorotva, hcs. olló, í i c r s i a w
gyelmét erre nyomatékosan felMNDSr
HIREK
k ö s z i i r i l l é s
1
•
• i
hívjuk, vendégeket szivesen lá- V
Javítás iegotcsóbban
tunk.
Vezetőség.
DORNSTADTER
A móravárosi MNDSz csoport 13-án, vasárnap déíután 5
x Karórákat* zsebórákat ve- OnOSZLAN-u. 5. M á r k i * acéláruk r a k i r t
órakor műsoros nőnapot ren- szek. Fischer órás, ékszerész,
u
dez, amelyert a Móru- és a Mar- Szeged, Klauzál.tér 3.
ujabb
git-utcai úttörők szerepelnek.
mindenféle
Kitűnő
A7. MNDSz felsővárosi csoportja H-én. hétfőn délután 5
C S E N G Ő D I
órakor vezetőségi gyűlést tart.
készen és rendelésre S Z B L B I i
Minden vezetőségi tag pontos
kárpitosnál. ATTILA-UTCA 8.
megjelenése kötelező. — 15-én,
kedden délután 5-kor tagok és
vendégek számára központi előkimérve
adóval előadás Lesz.
Éllerembea
kizárólag a termelőuól kapható
erősen leszátlitott ital és ételN e m c s k a d a r - Rizling
BELVÁROSI
5.
árak. Hangulatos *eae.
felefon
•tárlat.
ZArrtra
reggel
Szen foromság-i!. 13.
Vasárnapig minden nap:

Értesítés l| fl TISZA Tere-Fere Étterem

Olcsó

baromfi,

cfoóorndnál,

ut<S»

B

k e

Ktárplfozotl toőfcr

BOR

Csapek

_

meséi

Bűn és igazságszolgáltatás.

KOR

Z O

Telefon 624

(tárlat-

Budapesttel egyidőben
mutatjuk be:
hifáisc>i
vs'eqénv
Keled lörlénef, nagyszabású
zenés, láncos filmoperclt.

SZÉCHÉNYI

Telefon 490.

toö b
bér nt.

Szombattól—keddig
(el sz/relmespár bűbájos vígjátéka

NÉGY SZIV
Előadások kezdete fél 4, .éiö. fél 8
Pénztár d. e 11-12, d. u. 3 Áritói.

PROFETA

N i t j y Téli

Í/SŐR

205.

| Flárlalpu
szépség-

V á s á r

BÉLÁNÁL

Ktgyó-ulca 3.

selyemharisnya áron.

Kötöttáruh, íehérnemaek

99

tős rekamié

VASÉRT

i i

Iifen o l c s ó
Szegedi

telepe;

í i s z i LKos-karut 38.
(A raelegvizkutnál.)
T s f e l o n i 3-97.

V a s k e r a s k e d d k délvidéki o i o s z t ó h s i y e
Vas, zamíiiccdény, kályhílr, tűzhelyek, háztartási
cikkek, vasalások, műszaki (vízvezeték szerelési) cikkek

Szombat, 1949 februári 1 *
s k w j *..» srffltí

otlmáoyaiumszic*

„Gyerünk
a Petőfi Sándor Tanulóotthonba" Három ulabb világbajnokságot nyerünk
S t o c k h o l m b a n

Tizenkét P.ck-syári SzlT-es leliftdnl és tanulni akar
Fiz perce, hogy teteit a munkaidő: Elhallgat a gépek zúgása
az
államosított Piod-szalámig> árban. Zsíros-ruhás munkások özönlenek a munkatermek
ajtaján kifele. Negyedóra múlva már egészen elnéptelenedik
a gyár udvara, a kapun kifelé
tolongó munkások közül hátramarad egv kisebb esoport. Fiatal Sz)T-es ifjúmunkások, tizenketten vannak Egy kis külön megbeszélésük van
még
hátra. Beszélgetésükből
kitűnik, hogy es a 12 ifjumunkás a
gyár legifjabb dolgozóinak a
brigádja
bent Is vannak
a porlásszoba egyik mellékhelyiségében. Senki sem
tudná
megállapítani, hogy ezek közül
ki a briüádfe'elős. Egy kecskeiábasasztal mellett ülnek körben Előbb a hibákat kezdik orvosolgalni, de aztán Vastag József t a i c s á - o rátérnek a tárgyra
Vastag, a hosszú szőkehajn
fiu már tagja a Petőfi Sándor
Tanu'óoithonnak.
Beszélgetni
kezd az Otthon belső életéről.
— Fiuk, ti el sem tudjátok
azt képzelni, bogy mennyi mindenre van ott lehetőség. Sohasem fogunk mi a mi alapfokú
szemináriumunkon annyit tanulni, mint amennyit ott lehet,

megszilárdítását, —
még akkor arról, hogy knltur- normák
mun kával a mesterségen kivüi mondja Faragó Pista. Azért is
helyes a norma megszilárdítámagamat is fejleszthessem.
sa, hogy a több milliárd forinDe most hagyjuk a multat, tos évi megtakarításon uj üzebeszéljünk inkább a normák mek épülhessenek, uj gépeket
kérdéséről, — köszörül egyet a vásárolhassunk.
torkán s belekezd a mondani— Láljátok fiuk mennyit tavalójába.
nultunk mi már ezen a néhány
— Barátaim nekünk
most héten is. Azt hiszem, hogy egy
meg keli tanulni, hogyan kell hónappal ezelőtt még senki sem
jól, öntudatosan dolgozni. Majd gondolt ezekre, amiről mi most
amikor mi is mesterek leszünk, beszélünk .Tanulásunkat még
vissza tudjuk fizetni a demo- sokkal jobban fokozni kell, épkráciának, amit adott. Mind- pen ezért én is bemegyek az
annyian
helyeseljük mi is a' Otthonba.

NYIKOLAJ TYIHONOV:

„Ott kék virágtól himes a berek"
Ott kék virágtól himes
havas parkok közt rtl
s a tündérszép bűbájos
légtömböket s buckákat

a berek,
patak pezseg,
völgy ölén
láttam én.

Van ott egy tisztás, dlomkőiinyü táj,
reggel derengőn ébred a határ
fe a forrás vizét ha megízleled,
szívedet máshol többé nem leled.
'Mi izzadtunk, erdőkben, szürke bércen,
— Szvanétiám — s tártunk a tarka réten.

Sportolóink ismételten világra- zi ötszettes küzdelemben győzte
szóló diadalokat arattak, amely- le a cseh Hruskovat 19:21,18:21,
lyel ujabb elismerést szereztek 21:8. 21:9, 21:9 arányban. A
népünknek. Ezzel további meg- vegyespáros döntőben a Sidó—
dönthetetlen bizonyítékát adták Farkas Giz/-pár legyőzte a csehnépi demokráciánk
törhetetlen szlovák
Vana—Hruskova-pórt
életenerqiájának.
21:13, 21:15, 21:18 arányban. A
fl fé.fi csapatbajnokság meg- női párosban Farkas Gizi és a
nyerése után a stockholmi asz- skót Elliot legyőzte a Barncs—
tali tenisz világbajnokság záró- Crosbie angol párt 21:10, 21:11,
napján három ujabb bajnoksá- 21:3 arányban, fl világbajnokság
got szereztek sportolóink s ab- döntői és a záróünnepsége soszolút győztesei lettek a hat vi-jrán hatalmas lelkesedéssel űnlágbajnoki számból álló verseny-1 nepelték a győztes ro.aqyar vernek. fl női egyesben Farkas Gi-1 icnyzőket.

Ma indul Szeged város üzem:
asztalitenisz
ba'na'~sá*a
R szakmaközi
spo*tt!tkárság
rendezésében ma délután 1 órakor veszi kezdetét a Szeged város üzemi asztalitenisz bajnokságáért folyó küzdelem, fl bajnoki viadalra 12 üzem husz csapattal nevezett be. fl Szegedi
Kendergyár 2, a Winter keefgyár 2, a Gázgyár 3, a Dohánygyár 3, az Egyetem 2, a Villamosvasút 2, a Szikra gyufagyár,
Rendőrség, Színház, Erdőigazgatóság, Ládagyár és a Konzervgyár egy-egy csapattal vesz részt
a küzdelemben. Tekintettel a
nagy érdeklődésre, a versenye-i
ket egyidőben három helyen, a
volt Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helyiségében, a Sze-!
gedi Kenderfonógyár és a Do-1

hánygyár kultúrtermében bonyolítják le. fl küzdelmeket férfi,
női csapat, egyéni és páros viszonylatban bonyolítják le. amelyek körülbelül száz üzemi dolgozó sportolót foglalkoztatnak,
fl versenyek előreláthatólag öt
napot vesznek igénybe, a selejtezőket mind egyéni, mind csapatviszonylatban mo, vasárnap és
hétfőn, a döntőket pedig egy
hét múlva, 19'—20-án bonyolítják le. Valamennyi győztes és
helyezett értékes és szép díjazásban részesül. Az erőviszonyok
alapján a csapatbajnokság gyöztese előreláthatólag a Színház,
a Szegedi Kender és a Gázgyár
együttesei közül kerül kl.

Nem rólad zeng kósza énekem,
Te, — vagy a hajnal mindegy énnekem.
Az ö szemében bágyadt tüzek égnek,
nem láttam még virágot kéklőbb kéknek.
'A forrásvízből gyötrődést iszom.
Köd üt körül . . . A kezét áhitom.

A Dohánygyárban tartják a Népi A Gázgyár dolgozó sportolóinak
példája
Sakkbajnokság
ünnepélyes megm e r t o t t v a n m a r x i - I c n i n i tanyitóját.
R Szakszervezeti MTE kereru ókör, természettudományi ismeret, egészségügyi ó-a. njságVasárnap indul meg az Idei tében működő gázgyári dolgozó
olvasó-est. És ezenkívül igen
népi sakkbajnokságért folyó küz- tekézö versenyzői példaadó teljenagy sportlehetőségeink vannak
delem országszerte, fl megnyi- sítményben mutatták meg, miBárhogy nevezzem szép országomat,
tót, csakúgy mint Budapesten, lyennek kell lennie az igazán
— Mi már négyen vagyunk
betölti híven minden álmomat,
Szegeden is ünnepélyes keretek munkás sportembernek, fl szakaz Otthonban közületek
egybefonódnak napok és éjek,
között bonyolítják le. Ebből az osztály tagjai rohammunka kere— Ez igy van,
bizonygatja
tudom, hogy egyszer, majd hazatérek.
alkalomból a MADOSz-t dr. tében hozták rendbe az Igen elDudás elvtárs a sarokból.
Grigássy Éva fordítása
Vajda
Árpád rendőrezredes kép- hanyagolt állacoíban lévő SzentMost Dóra Jóska szól, a briszakszervezeti
viseli. fl bajnokságot a Dohány- háromság-utcaigád legkisebb tagja.
kettős pályát és tették üzemkégyár
kultúrtermében
vasárnap
— Fiuk, én bemegyek
az
reggel 9 órakor Varga Pál elv- pessé nemzeti bajnoki mérkőOtthonba, gyertek be ti is.
társ, nagyszegedmegyei sport- zések megrendezésére. Az újjáépítésben Hladek János, Búkor
Most tűnik ki.
titkár nyitja meg.
János, Simon István, Csányi Anhogy
ez
az Otthon-kérdés
Itt a teke NB / / . első fordulójá- tal, fllexin Lajos. Pusztaszerl.Jávolt ülésük egyik fontos része.
az öiiiónapos munhaversenyiien végzett jó munkájáért
nos és Varga Lajos vettek részt
nak sorsolása
A megbeszélés következő tárós a jól végzett munka megeléfelvigyázó,
Izsák
Dénes
fékező,
Az
alsóvárosi
kultúrházban
fl
szegedi
tekézők
táborában
gya eddigi észrevételeik elmemegrendezett nagyszabású ün- Kiss ímre kocsirendező, Takács nagy érdeklődéssel várják azNB gedettsége melleit kitűnő forsélése.
mában várják a most már sajátnepség során 26 szegedi vas- Rozália muukásnő, Szűcs József
Király Antal kezdi a beszá- utasnak és vasúti alkalmazott- váltókezelő, Karlóczay Sándor II. holnapi , rajtját. Ez érthető ls, juknak tekinthető pályán ellenm
c
r
t
n
c
m
molót. Én nagyon örülök, hogy nak adták át az
kevesebb, mint 5 csa- felüket, a budapesti
öthónapos tolatásvezető, Tóth János vál- J
Lombik
mi is már üzemben dolgozha- munkaversenyben végzett ki- tókezelő, Irakő Károly főkalauz,! Pat hidul innen az idei bajnoki együttesét vasárnapra.
azonban Öt vidéki város nevezése érkekapott Nagy Gyula főmozdonyvezető, küzdelemben, fl rajt
tunk, mert itt a szakma mellett tűnő teljesítményeiért,
még kultúrával is fejleszthet- pénzjutalmakat és kitüntetése, Sós Antal irodatiszt, Csordás szegeti 'Iszonylatben nen mond- zett a diákbirkózó
bajnokságra
jük magunkat. Ancsáni János ket. Az ünnepség során 1000 Gyula munkás, Horváth Béla ható könnyűnek, mert három csakocsimázoló,
Falkenetein
Andforintos
pénzjutalmat
kapott
pal
idegenben
kénytelen
kezdeVasárnap
délelőtt
10
órakor a
szalálja most meg a beszé'geI id. Igaz István
kazánmosó. rás kovács, Kovács II. József ni. fl sorsolás csupán a VAOSz K'au á'-cinná lumban kezdődő
lést.
lakatos és Makai József lakaTörök
- Én már tudom, hogy mit' 8 0 ° - 8 0 0 f o r l n t o t
tos. 300—300 forintot kapott és a Gázgyárnak kedvetett, ame- Szeged város közéoiskolás birkóGábor
villanyszerelő.
Sánta
Fejelent az üzem, mert én már
Ilomolva Gyula lakatos, Ba- lyek itlhon vehetik fel első el- zóba nokságára a fővárrsi és szerenc kezelő, Cserhalmi László logh Fajos asztalos, Zombori 'e felükkel a küzd hnet.
fl gedi versenyzők mellett még öt
dolgoztam
műhelyben is állomáskezelő
és Bugyi István
Fél évig csak súroltam, meg kalauz. 500—500 forintot kap- István kalauz, Mihály László VAOSz délelőtt 11 órakor a Rá- vidéki város ifjúsága adta le nefőtiszt és Pataki István főrak- kóczi-téri pályán a H. Gumigyár, vezését, Kalocsa, Csongrád, Váköszörükövet hajtottam.
tak: Kovács József pá!vamun- tárnok.
a Gázgyár pedig a szakszervezet sárhely, Kecskemét és Cegléd.
— Álmodni sem mertem én ké s, Lavner Ferenc állomásAz ünnepségen napjy számban Szentháromság-utcai pályáján a Nehéz sportunk utánnótlásának
összegyűlt vasutasok melegen Lombik együttesével kerül szem- ily nagyarányú megmozdulását
] ünnepelték a
kitüntetetteket, be. Az első forduló többi párosí- birkózó körökben nagy érdeklőj akik megfogadták, hogy a jö- tása: Kecskeméti KME—SzflK, déssel várják.
, vőben ís hasonló jő munká- MVSE—Móraváros,
MSE-Sz.
'lÜÜoZf,
é s
( val segítik építeni a magyar VSE. NIK—Nyireqyháza, Zugló A Postás és a SzVSE kosarasai
dolgozok boldogabb jövőjét.
D R Ü C K E R
S z é c h e n y i - t é r 9.
Budapesten
Dréher, Csepel—KMTE.
Az NB I.-ért ma délután játHir még tekézőinknél, hogy
$ze<vezssben j á r t a s a VAOSz B. csapata a SzVSE B. sza le a Postás férfi csapata u
együttesét 60 fával kiverte a BSE-vel Totó-mérkőzését a fővárosban. fl zöld-fehérek
nőt
Szabadság Kupából.
miisora
együttese ugyancsak a BSE csaFebr. 12-én d. u. fél 3-kor:
A wlndsori vig nök. Ifj. előad.
Munkában a Postás súlyemelői patával kerül szembe BudapesFebr. 12-fep este 7 órakor:
Vitézek és hö-.ők. »A«-bérl. 12.
fl Postás SE vasárnap délelőtt ten vasárnap, flz NB Il.-ért foRendes helyárak.
11
órakor rendezi meg súlyeme- lyó küzdelmek során a SzVSE
Febr. 13-án este kiv. 6-kor:
Lohengrin. »D«-bérlet 6. Ren.
lő házibajnokságát a Belvárosi női és férfi csapatat vasárnap
des helvárak.
Mozi fölött lévő klubhelyiségé- szintén Budapesten szerepelnek,
Február 14-én
Nincs előadás.
ben. fl verseny alkalmából több ellenfelük a Lokomotív együtteFebruár 15-én este 7 órakor:
Bohémélet. tO« bérlet 5. előadás
Február IR-án este 7 órakor:
Vitézek é® hősök. »E« bérlet 11.
ujabb tehetség efltünését vár- sei lesznek, fl mérkőzéseknek a
1
Február 17-4n este 7 órakor:
Csárdáskirálynő. »P« bérlet 11.
szeqedi csapatok az esélyesel.
ják.

Huszonhat szeded vasú as Kapott
PÉNZJUTALMAT

ORa

Szegedi

Állami

árainkat leszállítottuk
BiZ^UTERIA
Nemzeti

Színház

vidéki

9

T á j s r i t ó inüsfl-a
Vásárhely, február 14-én:
Forráskút, február 19-én:
Felsőköznont, febr. 20-án:
Sövényháza, febniár 22-én:
A]evő, február 27-én:

A CSENDHÁBORÍTÓ .
AZ IDEGEN GYERMEK.
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe).
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe).
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe).
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Kereskedőt jogosulatlan gyakorlása. A Magyar
Közlöny
fióruár 1(M száma közli a kereskedés jogosulatlan g y a k o r i sának megakadályozásáról szóló
kereskedelemügyi
miniszteri
ri ndeletet, amely szgrint a kereskedés gyakorisát csak az
i| arjogositvány
kézhezvétele
u'án szabad megkezdeni.
A
rendelet az eddigj joghetyzeten
nem változtat, csupán
annyiban, hogy nz üzletkörök áthágása miatti kihágások esetében
nem büntethető a cselekmény
akkor, lia az üzleti szokások clI jnmondók arranézve, hogy a
iorgalombahozott árucikk
a
szakma üzletköréhez hozzátartozz k-e A kereskedés jogosulatlan üzése kihágás és kétbőnaI ig ierjedbető elzárással, illetve
iSOO forintig terjedlictö kihágási büntetéssel sújtható.
A füszerkislcereskedCk
szakosztálya tisztújító gyűlése közbejölt akadályok miatt nem
13-án, vasárnap lesz,
hanem
17-én a rendszeresen
tartott
gazdasági értekezlet keretéhen.
Fizess elö o
Délmaqvarorszóqrn

A

közleményei

Tiiz< a

p

r
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ÜZEMI célokra alkalmas nagy
kertes ház, hat helyiség átadásával eladó. /35.000 Ft.« jelige.
KEMÉNYFA honlük 200—300
literesek 00—80 forint. Selejt
teje.-kannák olcsón eladók. Tejüzem, Aradi-utca 5.
3;<4 m. ebédlőszőnyeg kifogástalan, fotelágy eladó. Attilautea 3., I. em. 12.
TRAGY.V eladó. Sándor-utca 20.
EGY jó ingaóra eladó. Zoltánutca 16.
A P O L Ö X Ö , k l a h á z t a r t á s i o n PRÍMA fényképezőgép, 2+1-es
is regit, beteg mailé elhelyez- ITiilips rádió eladó. Bokor-utkedne. /Ápolónő* jeligére.
ca 7. Baráth, délután.
»

ELADÓ e g y 500-a3 é s e g y S. 4-

es 250-cs inotorkorék pá rok esetB É L Y E G E I T WJOBUM
NÁLAM leg elcserélholők.
Bécsi-körut
• rtékesitheti Fa'us bélvegkerca- 33. szám.
feedés, a fogadalmi templomnál. ELADOK elegáns női jelmez,
Iskola utca 29.
kölcsön is, egyméteres
fehér
I I A B T E J SZINT bármikor kap- márványlap, négy ablak, próbaliat. Tejüzem, Aradi-utca 5.
baba, utazokosarnk, rézagy. SoM Ü L H O F F K K V . m ü ó t 4 s , é k - mogyi-utca 11., II em. 6.
szerésznél kiváló svájci órák. ELÁDó vagy disznóért elesealkalmi ékszerek legolcsóbban. réihető menyasszonynak való,
Javítások felelősséggel. Széchc- kombinált szobabútor, konyhanyi-tér 9.
kredeuo. Somogyitelep, II.-utca
SZANDLAUFKR kocsi, féderes 21. szám.
parasztkocsi és szandlaufer fa- JÓKARBAN levő kombinált szomunkák olcsón eladók. Kovács. bát megvételre keresek. /Kom'Török-utca. 7.
biaált* jeligére.
F£N Y K f.PKZOGfIPI Vétel, cse- TORONTÁLI fizőnveg, rongyio eladási Fotókópiái Előhivásl pokróc állandóan Kapható, sző.
Liebmann, Kelemen-utca 12.
vést vállalok. Alföldi-utca 7.
IRöASZTALÓKAT
é * m o d e r n KÉTSZOBÁS magánház lakásI -utorokat keresek megvételre. átadással, kövcsutnál sürgősen
Singemé, Török-utca G., kapu- eladó. Somogyitelcp, Ill.-utca
val szemben.
73. szám.
11A LÖSZÖD VBUTOROK. e?yes HÁLÓSZOBA
ét
kombinált
bútordarabok még mindig leg- szekrény eladó. Bocskai-utca G.,
olcsóbban Spitzcr asztalosnál. II. em. II.
Margit-utca 12.
HASZNÁLT és uj daona, párttl.ADO 3 + 1 Standard rádió natoicoK, huzatok, asztalok,, széSomogyitelop,
Xf.-utca 664. kek és angoragyapju eladó. Erd.
Megtekinthető a délutáni órák- Szent István-tér 5. Asztalos,
I a.n.
mühelv.
KÉTSZEMÉLYES rekamié, há- KONYH A BÚTORAIM
minden
i un lószörmadraccal és diszpúr- elfogadható áron kiárusítom.
í ik eladók. Kossuth-utca 19., .Javítást, átalakítást
vállalok.
földszint 1.
Bánkor. Kálvária-utca 11.
UUH ASZ EK RE NY. kombinál t- SELY EMIM H
virágállvány,
ekrénv, könvvszekréuy eladó. dísztárgyak, kézimunkák eladok
I'odor-ütca 10. Dávid.
Megtekinthető \-asárnap dél1 M W személygépkocsi kifogás- ut&n. Zerge-utoa 8.
t Jan állapotban olcsón sürgő. GABONAROSTA, grnbber, trl.
- n eladó. Megtekinthető: Búke- gya, köszörű eladó, Római-köri 'ia 8. szám.
ut 30.
NAGYOBB mennyiségű trágya
m n •» I , n erfts es ékszerész eladó.
Erdő-ntra 7.
** U l R 15 Kárász-utca 14 GEDÓBAN
• - ö l gyümölkeresek kar- ós zsebórákat csös eladó. 500
Kert* jelige.
(. eckerórát is), ezüstöt, bril- HABOM RÉS/ >
töalettükőr,
I insékszereket magas áron.— összecsukható ESvaságy
matracóra, és ékszerjavitást vállalok. cal, tonet székek, előszobafal,
\ ARRÓGÉP, nehéz csipkcszö- sezlon, bádoglemezzel
fedett
vet függöny eladó. Margit-utca konyhaasztal eladó. Br. Jósikautca 14., 2. ajtó.
I
5. ajtó.
EONTASÓÖL njLÓ, ablak. 750 1IOFMANN C'serny világmárk í-os mázsa, vasgerenda eladók kád pianinó eladó. Érdeklődni
Klement kárpitos, Vidra-u. 2.
í-renthároir.ság-utca 4L
.MKÁRBAN l e v ő fehér mély TAJFAJTA. fiatal egyesben jáu ermekkocsi eladó. Sr<L fi—J. ró könnyű kancaló é s egyéves
űgső eladó. Algyő ianya lg.
árva-utoa 19.

L

17.10: Szovjet napok — szovjet
emberek. 17-20: Ötórai tea.18.lf
Magyar Parnasszus. 19.00: Vidám zenés hétvége. 20.30: »Im«
Karnevál hercege...* 23.00: Uj
lemezünk. 0.30: Hanglemezek.
PETŐFI RADIO
7.20: Egy dolgozó nő naplója.
7.30: Magyar nóták. 8.15: Müvészlemezek. 9.00: Lemezkavalkád. 10.10: Délelőtti hangverseng. 14.30: Népek zenéje. 15.0C
Közvetítés a Vígszínházból: »A
király nevében.* Előadás után:
Vita arról, amit hallottunk. 17.40
Hangos Újság. 18.00: Herz Lili
zongorázik. 18.30: A Nép Rádiószinháza: Ezüst kazetta. 19.30
Falurádió. 20.00: Sziv küldi szívnek szívesen. 21.30: A belga
rádió ajándéklemezeiből. 22.30:
Zenei Híradó.

Komplett
kttogástalan
• li'fi

Tipzeiőaityaq
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Rám

van illegális határátlépésről és
azt nem jelenti kellő időben
Felhívom azon gazdálkodó- a határőrizeti szerveknek — renALLANDO MCSÖRSZAMORi
kat, akik a beszolgáltatás! kö- dészeti közegeknek —, büntetelezettségüknek nem tettek ele- tendő cselekményt követ el és KOSSUTH: G.00: Faluráget, febmár lö-ig feltétlenül cselekménye súlyos büntetést, dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7.00
szolgáltassák be az előirt tor- internálást von maga után. Hirők, lapszemle. 7.20: Regge.
ményeket. mert ellenkező eset- Polgármester.
li zene. 12.00: Harangszó, hiHirdetmény, A Szeged-Móra- rek. 11.00: Ilirek. 1115: Ili.
ben ellenük a büntető eljárást
város vízrendezésének hatósági rek szerb nyelven. 1G.00: Rádiómegindítom. Polgármester.
engedélyezési feltételeit tartal- iskola. 16.55: Műsorismertetés.
mazó 151/1919; sz. engedélye- 17.00: Ilirek. 17.50: Ilirek oro.
ozeged város
polgármesterének zési okirat, valamint a műszaki szul. 18.00: ilirek szerb nyelven.
leírás, továbbá a részletes terv- 20.00: Hirek. 20.15: Hirek nés ö z é r d e k t l i t i r i i s i g é n y i rajzok febmár 25. napjáig a metül. 22.00: llirck, Hangos ÚjÉrdeklődök a Xéphivatalnál, városi mérnöki hivatal, Bérház ság. 21.00: Hirek magyarul. —
Kárász-utca 2., közelebbi fel- II. em. 3., valamint a szegedi 21.10: Ilirek franciául. 0.20.
vízgazdálkodási körzetnél (Dó- Hirek angolul.
világosítást kaphatnak.
zsa Gy.-utea 8) közszemlére téPETŐFI:
5.30: Hajnali
Hirdetmény. A város kultur- tettek, mely idő alatt azok a
ügyosztálya felkéri a város kö- hivatalos órák alatt bármikor muzsika. 6.15: Reggeli torna.
zönségét, hogv az egész város megtekinthetők. Az érdekeltek 7.00: Reggeli zene. 8.00: Ilirek.
területén levő parkokban csak esetleges észrevételeiket írásban 10.00: Hírek. 10.50: Rádióiskoaz utakon közlekedjék. Szemetet vagy szóban legkésőbb febmár la. IG.30: Hangos Újság. 21.00
a parkokba ne hordja ki és 25-én a városi mérnöki hivatal, Hirek. 21.15: Tiz pere sport.
csak az arra kijelölt helyeken Bérház II. em. 3. sz. szobájá- 21.25: Mit hallunk holnapi
engedjék meg gyermekeiknek a ban tartandó tárgyalásig adják
Szombat, február 12.
játékot, mert ellenkező esetben ©lő, a későbben tett előterjesza kihágást elkövetőket pénz- tés vagy bejelentés nem fog
KOSSUTH RÁDIÓ
birsággal sajtjuk. Tanácsnok.
figyelembe vétetni. Polgármes7.45: Kertészeti tanácsadó. 8:
Hirdetmény. Az ország gaz- ter.
Szórakoztató zene. 11.30: Aáüdasági és politikai
helyzete
vészlemezck. 12.15: A Rádió jazz
megköveteli, hogy a határon átzenekara játszik. 13.00: Hangos
menő illegális és legális személy- és áruforgalmat fokoHiradó. 13.15: Asztali muzsika.
zottabb ellenőrzés alatt tartsuk.
14.30: Ml van egy mondat möB é c s l - k ö r u t 3 4 . telepén
Az ellenőrzés eredményességét
gött? Eseményjáték. 14.15: A\anagyban befolyásolja, hogy az R e ? o t a f a s z ^ n f O C C r t
gyar nóták. 15.10: A zöld po11 1
illegális határátlépők átjóvését ömlesztve kg-ként •
kol. Kalandos történet. 15.30:
a lakossúg elősegíti, itt-tartózSándor René zongorázik. Ney
kodását eltitkolja. Felhivom a
ésprirwa
Tibor hegedül. 16.00: Deákné
város közönségének
figyelmét
arra, hogy akinek
tudomása minden mennyiségben kapiiatá.
vászna. 16.20: Gyermekrádió.—

^Sxeflóíási

G I, A I. K H Z A a
v
NAPI páx órára bejárónőt ke.
rcsek Zriuyi-utea 2., földszint
ajtó.
KAPÁS házaspárt, gyümölcsös.
Iie, esetleg egy-két felnőtt csalidtaggal felveszek. Attila-ulea
20ltr/.ám.
KÉTSZOBÁS, előszobás lakás
némi bútorral Újszegeden villan: oslioz közel átadó. Jelige:
.Tiszta*.
4
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ELADÓ vagy elcserélném, Újszegeden, Fürj-utcában levő magánházamat, 800 • - ö l e s kerttel. Szegeden lövő magánházért.
Érdeklődni: Szeged,
Koronaiii/"a 1., cipész üzlet.
UJ Siuger varrógép eladó. Vásárhelyi-sugárút 00.
ILAZlíESZ kerttel azonnal elfoglalható lakással eladó. Bőv.:
Szatymaz-utca 39., I. em. 1. aj•tó. Szabóné.
175 klic. motorkerékpár, billiárdaíztal komplett " felezereléssel eladó. Tulliusr-vendéglő,
P>a jcsi - Zsil inszky - u tea 12.
HÁROM méter női gvap.in kabálanyag, eg.v pár erős vadász,
bakancs olcsón eladó. Tirnlrutca 9/b., emelet.
KIS és nagyméretű diófa kombinált szekrények és diófa Íróasztal eladó. Juhász Gyula-utca
33., fdszt jobb. Érdeklődni 1—
3 óra között.
ELADÓ kisotib falióra és állóóra. Megtekinthető délután 3—
•4 óra között. Katona-utca 55a.
,10 sülvesztő* varrógép, sima
bőrtüzőgép, íróasztal, utazóláda
olcsón eladó. Csongrádi-sugárut
G5. szám.
SA.l ATTKRM é s o
zöld-fehér
borok literenkirit kimérve már
1.50 Ft-tól kaphatók. Lengyelutca 12.
UJ két rekamé, két fotel, négy
szék elköltözés miatt áron alul
eladó. I'le9kó kárpitos, a múzeumnál.
SINGEK centrálbobinos szabógép, motorhoz is alkalmas, eladó. Korona-utca 13. Megtekinthető délután.
MAGÁNHÁZ, udvari
épület,
gazdálkodónak alkalmas melléképületekkel, főútvonali villamosmegállónál,
lakásátadással
eladó. Erd. Kálvária-utca 21.
JÓKARBAN levő
parasztkocsi
sürgősen olcsóért eladó. Szilién -sugárut 38.
VARRÓGÉP, csónakos,
eladó.
Mikszáth Kálmán-utca IC., 1.2.
<4
AKA S
»
BELVÁROSI különbé járatú, jólszeparált bútorozott utcai szolkit keres ágynemű nélkül, március elsejére két pontosan fizető
fiatalember, l'imekct >KüI"iinbejáratu* jeligére a kiadóba.
I! AltOMSZOBA hallos belvárosi lakásomat elcserélném kétszobásért,
esetleg
átadnám.
/Azonnal is* jeligere.
ÜRES szoba, konyhahasználattal kiadó. Margit-utca 10., sz.
10. ajtó.
BELVÁROSI kétszoba-konyhás
lakájt átadók költségmegt/íritésseL Érdeklődni lehet Csáki
Júlia, Bercsénvi-utea 12., a*
udvarban.
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olcsón e^adó
Cim a kiadóban

i

KÜLÖN b e j á r A'HJ butorozot.t- ÉLETHŰ műfogat,
fogtömea,
szol«.. esetleg konyhahasználat- foghúzás felelősséggel, olcsó ártel. 1—2 személynek ágynemű ban Itácz Géza fogáss, Mikszáth
nélkül, azonualn kiaxló. Belvá- KálmóDutca 12.
rosi plébánia. J. em. 1. ajtó. KOCSMA jogfolytonossággal átKÉTSZER k-tszoliús gyönyörű adó, vagy eladó. /Iparengedély.
lakás költségtérítéssel
átadó. Ível* jeligére.
LUtóA kelmefestő és vegytis*.
Kazinczy-uica 6., I. em. 5.
SZÉPEN bútorozott szotó ki- titó vállalat: Rákóczi-tér, Kloadó. Rigó-utca 11., emelet 2. helsberg-tér, Kazinczv-utca.
ŐRA.TÁBÓIi modern karérát kéajtó.
ÁTMENETI kiilönbejáratu bu- szítek. Használt órákat veszet
torozott szobát, -lehetőleg^ ma- Selineczky órás, Marx-tér 1.
gányos nőnél keres vidéki úri- TRÁGYÁT adok szalmáért, vagy
pénzért. Fotőíi Sándor-sugárut
asszony. /Havibérbe* jeligére.
MAO\\YOSNAL
bútorozott 70 szám.
szolra kiadó. Ilon véd-t ér 7/b., 1. JOFORGALMÚ kocsma főntvoajtó.
nalon teljes berendezéssel és
BELVÁROSI szoba-konyha,köl- jogfolytonossággal átadó. Cim
tözködési térítésért, nzonnal át- a Kiadóban.
adó. Cini a k ind óba nPUSZTAMÉUGESI hckölb'izhető
Kü I.ONB EJ A RA'TU bútorozott házamat eladnám, vagy elcseszoba, magányos férfinek ki- rélném szegediert. Pusztamér.
adó. Csongrádi-sugárut 7/a.
ges, /.rinvi-utca 58.
BÚTOROZOTT szol A, konyha- r e D ö N y k é s z i t e + redőny jahasználatai! kiadó. Kossuth ía- vitás. Redőnyiportól, Reformájos-sugárut ÍS., I. em. 1.
tus palota, "meleg forráskutnáL
EMELETI főbérü szobámat pin- ELVESZTETTEM Barna kerecével elcserélném, szolm-kony- tes szemüvegemet, csütörtök eshásra. Klebelstórg-tér 3., «me- te ösz-utca és Tündér-utca útlet 4. ajtó.
vonalon. A b. megtaláló jutalom
KÉTSZOBÁS hik'ist
keresek ellenében adja le, Párisi-körűt
költségmogtéritésért, telepen is 13,'a. Topogó vendéglőben.
lehet. Brüsszeli-körut 23. sz.,BELVÁROSI textilárakiskeresIcedés 15—20.fx)0 forintot ke.
varroda.
ELCSERÉLNÉM
kettőszoWis, res. Jeligo: Fele tiaszoa*.
összkomfortos niodern. földszin- RÉRI étkező kirakattal, fortes lakásomat egyszobás, össz- galmas helyen tótegség miatt
komforté/'rt, esetleg garzonért itadó. Jelige: /Biztos*.
knlcskaríkS na
vagy magánházban levő kom- ELVESZ ETT
fortos lakásért. /Tavasz* jeli- (zeiszikon). B. megtaláló jutalom ellenében Veresács-utc* 16,
gére.
BFXV A ROSI
kétszobá s-kony- -zám alatt adja le.
hás In kri s köl tségmegtéritéssel KÖLCSÖN bútort keresek, há.
lót, ebédlőt, konyhát, garanátadandó. Jeligo: »1900*.
BUTORt >'/.! >TP
különbé járu tu cia mellett. Cím a kiadóban.
kis szoba, kiadó. Kálmán-u. 12., 1 ODORTKLF.PKN kortes magánháznál levő lakásomat
kapu alatti ajtó.
•qg
' i) iÍ l l i'T<i
gs
erélnéin Nagykörúton belüliért.
Mármarosi-utca 7.
MAJOR gyorsíróiskola uj tan- JELMEZEKET,
estélyi ruhákat,
folyama megnyílt. Bocskay-utca tiszta, 9zép kivitelben
kiköl.
4. Felvételek "folynak. Iralkoz. esönzök. Petőfi iSándor-sgt.
39.
zék be.
K C L 0 N FTTL É K " ~

KOMOLY dolgozó nő jó férjet
keres, lehet rokkant is. Jelige
>40-50-!?".
ISMERETSÉG hiányában megismerkednék középkorú asszonynyal. Házasság lehetséges. l e velet fCimre válasz: jeligére a
kiadóba.
KÉZI FESTÉST szerény
díjazásért tanítok. Turlidnra, kendőre, fajdiszre művészi festést
vállalok. Cim a kindóiian.
SZöl.öVESS/ÖT. .imát ésgvö3tero.set a legkiválóbb fajtákban
fajtaazonossági
garanciával
ar'ial Daaner László mintasző.
lőtelepe. Érdeklődni Szeged, Taieki-utoA l . i vagy Fehértó 417,

DELMAGYAttORSZA<>
politikai napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZOI.D SÁNDOR
Szerkesztősig' Jókai-utca 4.
Felelős szerkesztői telefon 493.
Szerkesztőségi telefon: 103.
Nyomdai szerkesztőségi telefon
este 8-tól: 673.
Kiadóhivatal: ivárá-z utca 6.
Telefon: 323.
As K-el jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
Felelős vezető: Koncz l-ászló.

