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Megalakult a Magyar 
Függetlenségi Népfront 

Nagyezegedl 
Ideiglenes Bizottsága 
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Révai József: 

Üzenjük 
rendű 

imperialistáknak, 
'aduik 

A magyar dolgozók to meggy üléseken uíashotiák vissza az imperialisták 
beavatkozási kísérleteit és nemzetközi rágatomhadjáratát 

Harci és épitő szövetség 
Vasárnap a szegedi városháza 

tanácstermében nagyjelentőségű 
eseményjátszódott te: megala-
kult a Magyar Függetlenségi 
Népfront Nagyszegedi Ideigle-
nes Bizottsága. Megalakult a 
szegedi munkásosztály, a sze-
gedi és szegedkörnyéki falvak 
dolgozó parasztsága, a népet 
szolgáló értelmiség, a szegedi 
dolgozó kisemberek * harci és 
épitő szövetségi a leghaladóbb, 
a Icgcétladatosabb és legkövet-
kezetesebb társadalmi osztályba 
munkásosztály vezetésével.* 

Sohasem állottak talán még 
komolyabb, felelősségteljesebb 
és megtisztetőbb feladatok sem-
miféle szövetség elölt, mint 
am elvek az egész Függetlenségi 
Népfront előtt — és ennek 
Nagyszegedi ideig'enes Bizottsá-
ga előtt is — állanak. Ezek a 
feladatok sokrétűek, változott 
körülményeknek megfelelően 
megváltoztak — és fényük még 
hozzá, megnövekedtek — de 
céljuk egy pontra irányul: a 
szocialista társadalom felépíté-
sére. 

A nevezetes február! ebei 
nyilatkozat igy foglalja össze a 
Függetlenségi Népfront teendő-
it: ^Szükséges, hogy közös erő-
vel harcotfunk a kizsákmányoló 
osztályok és maradványaik re-
akciós törekvései ellen, semmi-
sitsük meg a nagybirtokos és 
nagytőkés, valamint a velük 
szövetkezett kulák és klerikális 
reakciót, közős erővet védjük 
népi demokráciánk vívmányait, 
népünk békéjét, hazánk függet-
lenségét az imperialisták gyar-
matosító, háboríts törekvéseivel 
szemben, közös erűvel építsük 
fel a magyar dolgozó nép nj 
hazáját, az elnyomástól, és ki~ 
zsákmányolástól mentes nj tár-
sadalmat. 

Ennek az uj társadalomnak 
az építése nem rohammunka — 
bár rohamos, gyorsiramu épí-
tés, — hanem szervezett, céltu-
datos, tervszerű tevékenység. 
Ennek a feladatnak elvégzésére 
a munkásosztály vezetése alatt 
a nép? demokrata crök szoro-
sabb összefogását keű létrehoz-
ni. Ezt n szorosabb összefogást 
— mint Rákosi elvtárs mondot-
ta — parancsolóan megkövete-
tik a:0k ct hatalmas ^ozd'asőffi 
tervek, amelyeknek megvallóst-
tása tesz a Magyar Független_ 
*égt Népfront egyik legelőke-
lőbb feladata.* 

De nem feevéslié döntő fel-
iadata a Függetlenségi Népfront-
nak. hogy aa országban folyó 
hatalmas méretű építőmunka 
eredményeit és tovább! előreha-
ladását biztosította az országon 
fcivüi i«vu ellenségtől — aa im-

perializmustól is. »A Magyar 
Függetlenségi Népfront minden 
imperialista törekvés ellensége 
és éppen ezért szilárdan áll 
azon a hatalmú? békefronton, 
amelyet a felszabadító Szovfet-
anió vezet és amely a népi de-
mokráciákkal együtt az emberi 
haladás legnagyobb biztosítéka.« 

Rz a feladata különösen most 
az utóbbi hetekben vált különö-
sen aktuálissá, amikor aa im-
perialisták fokozottan támadják 
a világ haladó erőit, köztük a 
magyar népi demokráciát is. 
Ezekre a támadásokra a Ma-
gyar Dolgozók Pártja vezetésé-
vel, a magyar munkásosztállyal 
az elén az ország minden dol-
gozója a legerélyesehben tilta-
kozik. Tiltakozik hatalmas tö-
moggyüléseken, — cs tiltakozik 
a munkahelyeken « több és 
jobb termeléssel. 

Ebhcn a mérhetetlenül nagy 
harcban a szegedi dolgozók ki-
vették * részüket eddig is, — 
aminek az eredménye, liogy a 
reakciós Szegedbőt a demokrá-
cia utján haladó Szeged lett. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
további tennivalók nincsenek 
Szegeden. Ellenkezőleg, azt je-
lenti* hogy rao-t kezdődnek, sőt 
mondhatjuk, — most kezdőd-
hetnek Szef/Cden valóban a ten-
nivalók. A Magyar Dolgozói 
Pártja vezetésével Szeged elér-
kezett a demokráciának arra a 
fokára, amely már nem c.selle-
ges, hanem — szilárd alapja a 
szocialista építésnek. 

Ezt az építést gyorsítja és vi-
szi előbbre a Magyar Függet-
lenségi Népfront Nagvszegecji 
Ideiglenes Bizottsága, amely je-
lenti a szegedi demokrata erők 
harci szövetségét az itteni reak-
ció maradékainak teljes felszá-
molására és az ország határain 
lulrót jövő Imperialista áskáló-
dás elleni harcra. »A demokrá-
ciái — mondotta Rákosi elv-
társ — »és annak vezető szer-
ve, a Magyar Függetlenségi 
Népfront a dolgozók életszín-
vonalának emelésében látja 
legnemesebb feladatát és az öt-
éves terv sikereit nem utolsó 
sorban azon méri. ho.y az ed-
diginél mennyivet több kutturál, 
üdültetést, lakást Ind adni a 
dolgozóknakA Nagyszegedi 
Ideiglenes Bizottság tehát 
ugyanakkor, mikor harci szö-
vetség, épitő szövetség is — a 
szegedi és s/egedkra-nyéki mun-
kások, dolgozó poroszlók és n 
néphez hü értelmiségiek sztt-
szakithataitan sző vei kezese a 
dolgozók jólétének, a szocialis-
ta Magyarországnak mihama-
rabbi megvalósít ásái a. 

Nagybudspest dolgozó! hétfőn 
délután három nagygyűlésen til-
takoztak az Imperialisták rágal-
mai és beavatkozási kísérletei el-
len. 

fl Sportcsarnok hatalmas ter-
mét zsúfolásig megtöltötte • dol-
gozók serege. Lelkes éljer^éssel 
és tapssal fogadták Rajk László 
elvtárs, külügyminisztert és Ré-

vai József elvtársat, a »Sxabad 
Nép« főszerkesztőjét, flz egybe-
sereglett sokaság helyéről feláll-
va ünnepelte a szovjet éa ma-
gyar nép vezérelt, Sztálin ge-
nerál isszimuszt és Rákosi Má-
tyást. 

Varga Jenő elvtárs megnyitó 
szaval után Révai József szólalt 
fe l 

Nem a vattásról 
ée nem az egyházról van szó 

Rámutatott arra, hogy a bírál 
tárgyalés Mindszenty ellen an-
nak rendje éa módja szerint 
a perrendtartás szigorú szem 
előtt lartásaval, teljes nyilvános-
ság előtt folyt le. fl birót tár-
gyalás során sem a vádlottak, 
sem 

ar bíróság részéről egyetlen 
szá sem hangzott el a vallás 
is at egyház ágyelröt. 

Ez is bizonyltja, hogy ebben 
a perben nem vallásról és nem 
az egyházról van szó. 

Elhangzott a bírói Ítélet és 
ml, magyar dolgozók szeretnénk 
már az ügy felett napirendre 
térni. De ugyanakkor a külföl-

dön nem akarnak felette napi-
rendre térni, nem tetszik nekik 
a ml eljárásunk. Nem tetszik a 
ml eljárásunk 8Z nmei lkai Egye-
sült Államok elnökének, Tru-
man urnák és Acheson nrtiak. flz 
amerikai Egyesült Államok kép-
viselőháza elhatározta, hogy fel-
kéri az amerikai kormányt, vi-
gye nz Egyesült Nemzetek elé 
a Mindszenty-ügyet. Budapest 
dolgozót azonosítják magukat 
Rajk Lászlóval, aki tegnapelőtti 
nyilatkozatában kijelentette, 
honn 

Cl UNO elé akar fák vinni ezt 
ax ügyet, állunk elébe, majd 
elválik, ki lesz a vádló és kl 
lesz a vádlott. 

\z amerikai fegyver visszafelé sülhet et 
Ugyanakkor arról is jönnek hí-
rek, hogy aa Egyesült Nemze-
tek köreiben ezzel kapcsolatban 
nem nagyon nagy a lelkesedés. 
Megértjük, attól félnek ezek az 
urak, hogy a fegyver visszafelé 
sül el. 

Az Egyesült Államok hivatalos 
emberein, kormányzatán és kép-
viselőházán kivül a Mlndszenty-
ügyben megszólalnak Amerika 
csatlósai is. 

Az amerikai és angol külügy-
minisztérium megfeledkezett ar-
ról, hogy egy független ország, 
tüggetlcn bíróságáról van szó. 
Hova jutnánk, ha ma megenged-
nök nekik, hogy megfigyelőket 
küldjenek egy magyar állam-
szerv tárgyalásaira? 

Ma bírósági tárgyalásra köve-
tetik angol kormány megfigye-
li beengedését, holnap, ha aj-
tót nyitnánk az ilyen követe-
léseknek, azt fogják követel-
őthogy angol és amerikai 
kormány meg figyelők vehesse-
nek részt akár a magyar kor-
mány tárgyalásain is. 

Ott, ahol az amerikai és an-
gol kormány csinál valamit, nem 

parlamentben egy képviselő in-
terpellációjára válaszolva nagy. 
Iian és egészében korrekt ál-
láspontot. foglalt el és vona-
kodott tieleaviitkozni Magyar-
ország belső ügyeibe- As ame-
rikai követ parancsot adott 
Franciaországnak arra, hogy 
csatlakozz'k az amerikai, angol 
tiltakozáshoz. Erre a francia 
külügyminiszter elfeledve, hogy 
a francia parlamentben mit 
mondott, atafcys tiltakozott a 
francia sajtó, a francia rádió 
számúra, csak nem a magyar 
kormány számára. Mert rui sem-
miféle jegyzéket ncin kaptunk. 

Matsckallkó(ól-Fábiáni$ 
Az olasz bábkormánynak sem 

lehetett elmaradni parancsolói 
mögött — folytatta Révai Jó-

zsof. — Tiltakozott eljár', inh 
ellen. Úgyszintén liltakozott a 
belga kormány jobboldali szo-
ciáldemokrata miniszterelnökig 
aa osztrák szociáldemokrata 
párt egyik korifeusa: Oscar Tol. 
lak és Marschalko ur, a nyu-
gatra menekült magyar nyilas 
csirkefogó. Velük együtt, hogy 
teljes legven a zenekar, tilta-
kozott Fábián Bele zsidó fa-
siszía. 

ra hagytam a Vatikán 
tiltakozását. Vájjon mit mond. 
tak Rómában T Azt mondták « 
Vatikánban, hogy egy hiborog 
polgári bíróság elé álliiősa eL 
lin tétben áll a kánon-joggal, 
as egyházi törvényekkel. 

A ml népMrú'ágiink nem aM 
egyházi, hanem a magysS 
kt!ztársa«ág1 törvények atep™ 
ján mondott ítéletet Mind-
szenty felett. Bevallom, nem 
mindennapi dolog egy hiboo 
rost polgári bíróság elé ál-
lítani, de vájjon mindennapi 
dologi ha egy biborot feke-
tézik, árulja hazáját és kén*, 
kedik? 

Napszámon vagy érsek 
egyformán lakol 

A ml néni demokráciánk esryu 
bek között abban is különbö-
zik a rég! világtól, hogy erf 
egyforma mértékkel mérünk, 
sót súlyosabb mértékkel mérünk 
a nauybüaösük felé. A tengyas 
demokrácia ezután is alkal-
mazni fogja azt az elvet, hogy 
bárki sérti meg a közlárc / a j 
törvényeit, tagyen az napszámon 
vagy érsek, egyformán fog Ív 
kölni. 

Révai József ezután a nyti. 
gati imperíalisták hivatalos k5. 
rei, politikusai és kormányai 
részérói Magyarország elten in-
dított hajsza okaival foglal ko. 
zott. Ennek a hajszának elsd 
oka az — mondotta —t hogy 
dühösek azért, mac^ elsőszámú 
ügynöküket, kémüket ártalmat-
latiad tette * magyar dcm» 
krácia. -

AM még a Vatikánnak sem heVeft 
gondoltuk, ha a Vatikánná» 
nem kelt M'ndszenty, ok kot 
bátran felléphetünk az eszterga, 
mi ér^ek ellen. 

Világszerte felteszik a kér-
dést, miért nem mutatkozott 
bűnbánónak MiDdszenty a bh 

A ma avar kirmáav a Ml 
maradhat el a francia kormány j szeaty elleni eljárás előtt jói 
sem. Valamilyen francia kor-
mánpjegyzéket közzétett a íren 
cin sajtó, azt állítván, hogy ezt 
a liltekozó jegyzéket eljuttatták} intézkedjen és vigye ct Mind-
a magyar kormánynak. Ugyan 
akkor ml semmiféle jegyzéket 
nera kaptunk. A Jegyzék nincs 
sehol. Miről van itt tulajdon-
képpen szó? 

A francia, külügyminiszter a 

A 
l lral lűt lafoa; 
v t * » f f 

Dühösek a/utin azért, mer/ 
az ügynökük nem bizonyult 
hősnek, 

kiderült, hogy ez a * mártír* 
hebegő és gyáva bűnös, ak' 
azért, lio-gy a maga bőiét 
mcnlse, kész volt cSerbcu-
Jzagynt saját társait is. ^ ^ _ mj rdeIank . 

ind- j kérdésre. Mártírokat, hősöket 
csak nagy igazságok és nagy 
eszmék szülnek. A mi eszméink 
hősöket szülnek, az 6 •eszméik-
ilyen figurákat. A Magyaror-
szág elleni nemzetközi hajsza 
további oka az, hogy a Mindt-
szenty üggyel akarják elterelni 
a gyeimet a béke kérdéséről. 
\ béks erői vilteszcríe n.5nek 
és uő a béko erőinek nvo-

hivatalosan közöltté a Vatikán-
nal a Mindszenty elleni egész 
egész vádam agot azért, hogy 

szeittyt. I'l ugcdtiik volna Mind-
s/.entyt csuk a/ért, hogy a*egy-
ház és az állam megbékélését 
előmozdítsuk. A Vatikán a mi 
közlésünkre nem mozgatta a 
füle botját sem. és akkor azt 
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H imperialista kormányokra, 
különösen azóta, amióta Sztá-

lin emlékezetes nyilatkozatait 
megtette. 

A Ijanai meiíén'i . .. 
Révai a továbbiakban arról a 

kémközpontról szólt, amelyet 
nálunka budapesti amerikai kö-
vetség rendezett be. Kijelentet-
te: nem akarunk ujjat lnizni az 
Egyesült Államokkal, de nem 
tűrjük, hogy ugy próbáljon ke-
zelni bennünket, mint valami 
gyarmatot. Mi tudjuk, amig két 
ország között diplomáciai kap-
csolat van — és mi akarjuk, 
bogy legyen, — a követségekre 
szükség van, de megmondjuk 
teljes őszinteséggel, nem kelte-
nek ide olyan követek, akik ősz-
szeszürik a levet a történelem 
szemétdombjára került magyar 
grófokkal. Mi a leghatározottab-
ban tagadjuk az Egyesült Álla-
moknak és Angliának azt a jo-
gát, hogv békeszerződésre hi-

vatkozva elücnőrizzenek, vájjon 
elég kesztyűs kézzel bánunk-e 
az Eszterliázyakkal, Mindszen-
tyekkcl, a magyar fasisztákkall. 
Megmondhatjuk: nem fogunk 
velük kesztyűs kézzel bánni. 
Czenjük az imperialistáknak, 
rendületlenek vagyunk és ma-
radunk. Innen hívjuk fel test-
véreinket, az angol, francia, az 
amerikai és olasz munkásokat 
és demokratákat, még kemé-
nyebben, még határozottabban 
mint eddig, álljanak mellénk, 
vegyék fel a harcot az; imperia-
lista uszitóknak ezzel a dühödt 
falkájával szemben — fejezte 
be beszédét Révai József. 

A nagygyűlés ezután kitörő 
lelkesedéssel elfogadta a hatá-
rozati javaslatot. 

Határozati {avaslat 
tol!) február 14-én a Nemvetl Sportcsarnokban 

megtartott nngygyfilés az egész- magyar néppel együtt 
mély-égen felháborodással tiltakozik a nyugati imperialis-
ták részéről a Mindszenty-figy kapcsán indított és demo-
mokráciánkat gyalázó rágalomhadjárat ellen. Ennek a pél-
dátlanul hazug rágalomhadjáratnak tő oka MimDzenty le-
leplezett cinko 'társainak afelett i diilie, hogy a magyar 
demokrácia ellen irányuló gyalázatos terveik legtöbb ma-
gyarországi képviselőit ártalmatlanná tetttik. 

Az amerikai és angol imperialista kormányférfiak ön-
magukat leplezik le, amikor védik azt a Mindszenty Jó-
zsefet, aki kőztársaságellenea Összeesküvést szőtt. Hftb«-
bnrc-királyt és amerikai megszálló csapatokat akart az 
Oi-sZítg nyakára hozni, herceg Rszterhá/yt és a báró Ull-
mnnok uralmát akarta visszaállítani. 

A nagygyűlés mély megvetéssel bélyegzi meg azt a 
képmutatást, hogv a szabadság nevében olyan imperia-
lista kormányférfiak merészelnek tiltakozni Mindszenty 
cli-élésc ellen, akiknek országaiban divat a lincselés, 
akik lábbal tiporják a munkáság jogait és a bíróság elé 
állil ják legjobb harcosait, akik ft gyarmati népek százmil-
lióit vadállati terrorral nyomják el, Franco é3 a gőrőg 
monarchofasiszták lióllérnriilirát támogatják és egy har-
madik világháború előkészítésén fáradoznak. 

A magyar dolgozók nzt üzenik ezeknek az uraknak: 
seperjenek csak a maguk portáján, van ott elég szemét. 

A nagygyűlés lelkesedéssel üdvözli a magyar köztár-
sa-ág kormányát, hogy visszaverte az imperialista hábo-
rús uszítók beavatkozási kísérletét és érvényt szerzett 
a nép akaratának. A rágnlomlmdjáratra és. beavatkozási 
kísérletre azzral válnszolnak a magyar dolgozók, hogy még 
kérlelhetetlenebbül fognak fellépni az imperialisták cin-
kostársaival szemben, még keményebb ököllel sújtanak le 
"'"•fink ellenségeire, még nagyobb lelkesedéssel építik hn-
/..,nki>an :> szocializmust.* 

fl szov.'e! emberek 
különös örömmel figyelik 

a magyar köztársaság fej 
A budapesti Oaeraházban ünnepélyesen megnyili 

a szov et kuiura hónapja 

A dcL.o/ók tőbbezer főnyi tö-
mege gyűlt össze a Városi Szín-
házban is, hogy tiltakozzék a 
nemzelközi rágalomhadjárat el-
len Itt Marosán György elv-
társ. az. MDP főtitkárhelyettese 
beszélt és rámutatott arra, hogy 
« nyugati imperialisták a Mind-
azenty pert arra használták fel. 
hogy eltereljék a figyelmet a 
kapitalizmus nehéz helyzetéről, 
tereségéről és M * ő nehéz kér-
déseiről 

A MAVAG hatalmas kultúr-
termében összegyűlt dolgozták 
előtt Apró Antal elvtárs mon-
dott beszédet és visszautasított 
minden rágalmat. 

Ezeken a lelkeshangutatu 
nagygyűléseken is nagy helyes-
léssel fogadiák el a határozati 
javaslatot és üdvözlő táviratot 
küldtek Rákosi Mátyás elvtárs-
nak. Ebben kijelentik: egy em-
berként álltanak mögötte és ké-
szek mindenkor a harcra. 

r e í i i . v d s 
A szegedi Szakmaközi Mun-

kaközvetítő Hivatal felkéri a 
Tasi pari szakcsoporthoz tartozó 
Szakmunkás, feisőipariskolát 
végzett technikus, valamint a 
,Vegyipari szakcsoporthoz tarto-
Bó szakmunkás munkanélkülie-
ket, akik a fenti hivatal által 
nyilvántartva vannak, liogy ösz-

.teeirás végett saját érdekükben 
jelentkezzenek. 

Szeged, 19-19 február 14. 
Szakszervezeti üdvözlettel: 

Piesz György, hivatalvezető. 

K o m p l c í l 
kifogástalan 

olcsón e!adé 
Cim a kiadóban 

n w r a n m x v f : 
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Az- 1010 februári 69, 70, 92. 
sz. általános közellátási jegy 
1, 2, 3. szelvényeire 1.20 kg. 
finom-, a 4. sz. váltószelvé-
n vekre pedig 80 dkg. főzőiiszt 
vásárolható. A 12 éven aluliak 
91. sz. jegyének 1, 2. 3. szel-
vényére 1.20 kg. finom-, vala-
mint a 4. sz. váltószelvénvekre 
80 dkg. főzőiiszt vásárolható. 
A finomliszt terhére búzadara 
is kiváltható. — A kereskedők 
az. általuk beszedett jegyekkel 
a következő napokon tartoznak 
elszámolni: február 17-én 1— 
120-ig, február 18-án 121— 
210-ig, február 19-én 241—vé-
gig. A tanyai körzetek a meg-
jelölt napok bármelyikén elszá-
molhatnak. 

— Tatabányán 1 modern, ösz-
szesen 86 lakásos bérházat avat-
tak fel vasárnap. Lakói vala-
mennyien élmunkások és kiváló 
munkások. 

— ANCONfl mellett esküvőről 
hazatérő 90 tagn násznép tár-
sasgépkocsija szakadékba zuhant 
Heten meghallak, 27-en megse-
besültek. 

Hétfőn este az Állami Ope-
raházban ünnepélyes keretek 
között nyitották meg a szov-
jet kultura hónapját. Rusznyák 
István elvtárs megnyitó szávai 
után Ortutay Gyula kultusz, 
miniszter mondott üdvözlő be. 
szé-det. 

Üdvözölte a vendégeket, aki. 
áet az egész magvar nép sze-
retete vesz körül. Á magyar nép 
szenvedélyes szeretettel tanul-
mányozza, tanulja a Szovjetunió 
kul túráját. A magyar népet 
többé nem lehet megtéveszteni. 
Tudja és vallja, hogy a Szov. 
jetunió előharcosa az emberi-
ség kulturális felemelkedésének. 
Lenin és Sztálin arra tanít-
ják az alkotókat, hogy a való-
ságot formálni, alakítani kell: 
tovább építeni, megújítani. Ez 
adja meg a szovjet kultúrá-
nak bizakodó, bátor, optimista 
jellegét. Ez a kultura a hala-
dás Jáklyavivője, tanítani, ve-
zetni hivatott kultura. Ezért 
fordui a magyar közvélemény 
olyan szeretettel mai vendé-
geink és rajta keresztül a Szov-
jetunió kul túrája felé. A ma-
gyar művelődéspolitika tudja 
azt, amire Rákosi Mátyás olyan 
nagy nyomatékkal figyelmezte-
tett bennünket, hogy kulturá-
lis fejlődésünk is csak a Szov-
jetunió vezetésével és vele egy 
szövetségben valósulhat meg. 

Sabanov szovjet közegészség, 
ügyi miniszterhelyettes Ortutay 
miniszter beszédére a többi kö 

zött a következőket válaszolta: 
Az uj Magyarország a Szov-

jetunióval és az egész hatalmas 
demokratikus tábor legyőzhe-
tetlen erőivel abtiv résztvesz a 
tartós, demokratikus békéért 
folytatott harcban az imperia-
lista reakció és az uj háború 
gyujtogatóival szemben. 

A szovjet emberek különös 
örömmel figyelik a magyar 
köztársaságban az elmnlt há-
rom év alatt történt jelentős 
változásokat. 
Idézte Sabanov ezután Sztá-

lin megállapítását, hogg a 
háború tapasztalatai megmutat-1 
ták az egész világnak, a szovjet 
rendszer a legjobb forma nem-' 

csak a békés szocialista ipilés 
éveiben, hanem az ellenséggel 
szemben hábora Idején is. í\ 
szovjet szocialista állam becsü-
lettel kiállta a próbát és a hábo-
rúból még erősebben került ki. 
Egyik legdöntőbb erőforrása volt 
népeinek barátsága, amely a le-
nini-sztálini nemzetiségi politi-
ka alapján fejlődött ki. 

Sabanov beszédét a magyar 
és a szovjet népek barátságának, 
a magyar köztársaságnak és a 
Szovjetunió nagy vezérének, 
Sztálin generalisszimusz élteté-
sével fejezte be. fl beszédek el-
hangzása után gazdag műsor 
következett. 

Egészségügyi szakkönyveket, műszereket 
kapunk a Szovjetuniótól 

Sabanov egészségügyi minisz-
terhelyettes hétfőn meglátogatta 
hivatalában Olt Károly népjóléti 
minisztert, fl több, mint két órán 
át tartó megbeszélésen behatóan 
megvitatták a két ország egész-
ségügyi kérdéseit. Sabanov rész-
letesen ismertette a Szovjetunió 
egészségügyét és biztosította 
népjóléti kormányzatunkat a 
Szovjetunió hathatós támogatá-
sáról. Egészségügyi dolgozóink 

továbbképzésére szakkönyveket, 
folyóiratokat bocsátanak rendel-
kezésre. Értékes műszereket ka-
punk tudománvos intézeteink fel-
szere ésére.L h-iöé te.--ik, hogy 
a Szovfetunló egészségügyet 
szakembereink mlnét nagyobb 
számban tanulmányozhassák a 
helyszínen is. Végül Sabanov 
meghívta a magyar dolgozókat 
a Szovjetunió legszebb helyein 
fekvő üdülöszanatóriumok meg-
tekintésére. 

Szinház cMüvészét 
Senkő Míklés elvtárs vend gszerepfose az Eilenségek-ben 

Benkő Miklós elvtárs, a sze-
gedi Nemzeti Szinház »kiváló 
munkás* jelvénnyel kitüntetett 
művésze a »Pesti Sz.inház«-ba 
kapott meghívást. Gorkij »El-
lenségek* cimü darabjában sze-
repel majd és már özem a héten 
fel is utazik Budapestre. Ven-
dégszereplése után — előrelát-
hatóan április közepén — Sze-
geden is rendezésében előadás-
ra kerül ez a színmű. 

Gorkijnak ezt az igen érde-
kes darabját jelenleg a lenin-

grádi Nagy Dráma! Színház Is 
játs§za. Gorkij 1906-ban irta, 
csaknem egyidőben az »Anya« 
cimü regényével. A cári cenzúra 
annakidején megtiltotta előadá-
sát a darabnak, amelyben Gor-
kij megjövendöli a szocializmus 
biztos győzelmét. A leningrádi 
közönség nagyleikesedéssel fo-
gadta a N. Rasovs'kaja rende-
zésében most megtartott elő-
adást. Hason'ó sikerre számit-
hat Budapesten és Szegeden is. 

il Községi Kenyérgyár 
a közelmúltban kibérelte a Pol-
gár-utcai volt Wolf-féle sütö-
dét, mert a Nemestakáe3-utcai 
nyolc kemence nem tudta ki. 
elégíteni az egyre növekvő ke-
nyérfogyasztást. A korszerű fel-
szereléssel rendelkező üzemben 
20 munkás napi 40 mázsa ke-
nyeret és 12 ezer darab süte-
ményt készít. 

A gyár dolgozói önkéntes ro-
hammunka keretében elvállal-
ták az üzem festési és nagy-
takarítási munkálatait, hogy ez. 
zel is bebizonyítsák: maguké-
nak érzik a gyárat. Átszervezik 
és kibővítik brigádjaikat is, 
hogy a megváltozott körülmé-
nyek között eredményesebb le-
gyen a termelés. Az elmúlt na-
pókban Komócsin elvtárs, a 
Nagyszegedi Pártbizottság tit-
kárhelyettese és a város veze-
tősége látogatta meg az uj üze-
met, 

Csafi röviden 
BIZONIABAN a Reuter Iroda 

bevallása szerint a munkanél-
küliek számát már egymillióra 
becsülik. 

fl KOZLEKEÉSÜGYI minisz-
térium kiadta az összes postai 
dijakat szabályozó •Posíádijsza-
bás« cimü könyvet. Ara kötve 
15 forint, fűzve 10 forint. 

ORTUTAY Gyula kultuszml-
ri zter elnökleté/el megabkult 
Puskin, a nagy orosz költő szü-
letése 150-tk é?fordulójának m-g-' 
ünneplését előkészítő bizottság. 

E redményes 
a h i rdess 

Délmagyarország ban 

Ma zárul " T É L I V Á S Á R 
EBEGASX'AEA GTVWN ÍTOHM 

az Excalsier Harisnyaliázban 

Felhívjuk az alapszervezetek 
oktatás vezetőit, hogy ma es-
te 6 órakor oktatásvezetői ér-
tekezletet tartunk a Vörösmarty 
utca 5. szám alatti székházban. 
Pontos megjelenést kérünk. 

Ifi-napok: 
Kedd: Felsőváros délután 6 

óra: Adók Ilona, Fodortelep d. 
u. 7 óra: Szunyogh István, Do-
hánygyár délután fél f> óra: 
Hoffmann/ Károly. Gyufagyár 
délután fél 4 óra: Jeszt István, 
Kunsági szövőgyár délután 4 
óra: Berta Ernő, Angol-Magyar 
Jutafonó délután 2 óra: Berta 
Ernő. 

Szerda: Szegedi kender dél-
után 2 óra: Kiss Istvánné, 
Káosz délután fél 7 óra: Szat-
mári József, 

Ma még nagy választékban vásárolhat 
hasznos és olcsó cIWaehet. 

Anyakönyvi hűek 
Az elmúlt héten született 

24 fin és 22 leány. 
Házasságot kötöttek: Bózsó 

Árpád éa Takács Franciska, 
Vas Antal és Pálosi Matild. 
Kispéter Imre és Veres Pi-
roska, Fonyó Lajos és Hor-
váth Anna, Gergely József 
és Mészáros Katalin, Ábra-
hám János és Katona Juli. 
anna, Bertényi Árpád és Hor-
váth Terézia, Varga János 
és Lázár Gizella, Csatordai 
György és Stumf Ilona, Ko. 
x&es István és Kónya Eszter. 

Elhaltak: Nagy Viktória 56, 
Márkus János 59, Nagy .Tá. 
nos 41, özv. Temesvári Ist-
vánné 83, özv. Kiss Ad.ímnó 
75, Kocsis Balázs né 60. Hódi 
Mária 31, Tatai uer Sándor 73, 
özv. Lábos Elekp.é 75, Tóth 
Rozália 24, özv. Sári Istvánné 
92, Varga Ferenc 26, Szabó 
Imre 34, özv. Mészáros Fe-
rencné 72, Klauber Antalné 
57 Tóth István 41, özv. Kái. 
lay Lajosné 81, Árvái József 
61, Rózsa Istvánné 50. özv. 
Farkad Antalné 75, Szabó 
Sándorné 67, Sipos Vilmosné 
39 éve3 korában. 
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Megalakult 
a Magyar Függetlenség! Népfront 

K a g y s z e g e d i Ideiglenes B i z o t t s á g a 
Elnök: ilj. Komócsin Mihály elvtárs 

Vasárnap délben 12 órakor 
a városháza tanácstermében 
gyűltek össze a pártok, a szak. 
szervezet, DÉFOSz, MINSa és 
ez MNDSz vezetői, hogy 

Szegeden is megalakítsák a 
Magyar Függetlenségi Nép-
front ideiglenes bizottságát. 
Tomhácz Imre elvtárs üdvö-

zölte a megjelenteket, majd a 
Magyar Függetlenségi Nép-
frontról szólva kijelentette, 
hogy a budapesti megalakulás 
után sor kerül a nagyszegedi 
ideiglenes bizottság megalakí-
tására 

A Magyar Függetlenségi Nép-
front tömöríti az ország összes 
demokratikus erőit. További 
tárgyalások vannak folyamat-
ban — mondotta —, hogy ne 
maradjanak demokratikus erők 
az í j Függetlenségi Fronton ki-
vül. 

Ezután a jelenlévők lelkes 
tapsai között kimondták a Ma-
gyár Függetlenségi Népfront 
nagvszegedi ideiglenes bizott-
ságának megalakulását. 

- A Magyar Függetlenségi Nép-
front nagyszegedi ideiglenes bi-
zottságának tagjai az MDP ré-
tiéről . 

ifj. Komát-sin Mihály, a nagy-
Megttil Pártbizottság titkár-
helyettese, Dénes Leó pol-

f érmest er, Tomhácz Imre Fel-
éri skcdeiini igazgató, An-

talt fy György or-zágyy illési 
képviselő. Erdős János me-
gyebizottsági tag. 
Az FKP részéről: Tóth An-

tal polgármesterhelyettes, Dobó 
Gyula társelnök, ördögi) Imre 
ügyvezető elnök: az NPP részé, 
ről Miklós Pál vezetőségi tag: 
* szakszervezet részérő! Kövi 
Béla megyei titkár; a DÉFOSz 
képviseletében Sarnyai Ferenc 
és Juhász János vezetőségi ta-
gok az MNDSz részéről Ábra-
hám Jánosné; a MINSz kép. 
viseletében pedig Ladányi Be-
nedek titkár. 

Az ideiglenes bizottság elnöke 
ifj. Komócsin Mihály elvtárs, 
titkára Tombácz Imre elvtárs, 
jegyzője Tóth Antal, pénztá-
rosa Juhász János lelt. 

Ezután ifj. Komócsin Mi-
hály elvtárs, elnök mondott be-
szédet. ismertette a Magyar 
Függetlenségi Népfront meg-
uiaiulásának szükségességét. A 
Nemzeti Függetlenségi Front, 
amely az MKP kezdeményezé-
sére jött létre, iietöltőtte' fel-
adatát — mondetta Komócsin 
elvtárs. — Át kell adnia helyét 
eg-v u.i szervezetnek, hogy meg 
tud ia oldani a dolgozó nép előtt 
álló feladatokat. — llzntán vá-

zolta a Magyar Függetlenségi 
Népfront programnyilatkozatát. 
A mi feladatunk szegedi vi-
szonylatban — mondotta a to-
vábbiak során — harcolnunk 
ezért a célokért. A tennivalónk 
nem kevés, de 

ha erőinket összefogjuk, ak-
kor diadalra visszük a ma-
gyar nép ügyét, mert ezt a 
harcot az MDP vezeti, mert 
a Magyar Független/égi Nép-
front élén Rákosi Mátyás elv-
társ áll. 
A jelenlevők felállva, lelke-

sen ünnepelték Rákosi elvtár-
sat, a magyar dolgozó nép ve-
zérét. 

Tóth ADtal az FKP részéről 
hozzászólásában hangsúlyozta, 
hogy a Magyar Függetlenségi 
Népfront megalakulásával a 

dolgozó parasztság régi óhaja 
teljesült. A magyar népi de-
mokrácia megadta számunkra, 
hogy felszabadulva emberi éle-
tet éljünk. Mi kisgazdapárti 
dolgozó parasztok mindent meg-
teszünk, hogy közös munkánk 
eredményes legyen — mondotta 
Tóth Antal. — Az NPP ne-
vében Juhász János üdvözölte 
a nagyszegedi ideiglenes bizott-
ságot. 

Az ideiglenes bizottság meg-
bízta a titkárságot a falusi népi 
bizottságok megalakításának 
előkészítésével. Végül távirat-
ban üdvözölte Rákosi Mátyás 
elvtársat, a Magyar Függet-
lenségi Népfront elnökét a 
megalakulás alkalmából, majd 
a Himnusz hangjaival véget 
ért az ünnepélyes alakuló ülés. 

A maqyar k o r m á n y 

Chopin USA követ 
visszahívását k é r t e 

Illetékes helyről közlik: Szombaton megjelent az Egyesült 
Államok külügyminisztériumában dr. Sik Endre. Magyarország 
washingtoni követe és a magyar kormány nevében felkérte 
M Egyesült Államok kormányát, bivja viasza Budapestről 
követét, Selden Chapint, mert a magyar kormány nem tekhitt 
többé «persona grata«-nak. 

V e s z e d e l m e s b e f a r o l ™ * ! * ? 

f e l ! á r a i s n i l l anná a s z e g e d i rendürség 
A szegedi rendőrség elfogta 

Siinkovics Józsefet, aki eddig 
több mint 14 évet ült betöré-
sekért éa lopásokért. 

Simkovfe* 64 betörést köve-
tett el az utóbbi időlien. Az 
összerabolt holmik értéke kö-
zel 100.000 forint értékű volt. 
Két orgazdát is tartott, az egyik 
Iricz Mik*áné Kossuth Lajos-
sngáruti zsibárus, a másik meg 
Ben* József Kossuth Lajos-su-
gárúti szikvizgyáros volt. Bene 

Lengyelország válaszolt 
ószláv fogyzékre 

fl lenggel kormány most válaszolt arra a jegyzékre, eme- diplomáciai körökben a tárgya-
lyet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának megalapításá-
val kapcsolatban Jugoszlávia hozzá intézett. Megállapítja, hogy 
sem a Szovjetunió, sem a népi demokráciák nem folytatnak 
•hadjáratot? Jugoszlásia ellen, csak bírálják a jugoszláv kor-
mány ellenséges politikáját a Szovjetunióval és a népi demo-
kratikus áilamokkal szemben. Senki számára sem titok, hogy a 
jugoszláv kormány tömegesen tartóztatja le a Szovjetunióval és 
a népi demokráciákkal rokonszenvező jugoszláv állampolgáro-
kat. Lengyelország kívánatosnak tartja Jugoszlávia részvételét 
a Kölcsönös Gazdasági SegitségTanácsában, részvétele azonban 
csak akkor lehetséges, ha a jugoszláv kormány felhagy a Szov-
jetunióval és a népi demokráciákkal szemben tanúsítóit ellen-
séges politikájával és visszatér régebbi baráti politikájához. 

Lippman az amerifta? dipfomácia 
ücjyatlefiségérö! 

a New-York Herald Tribüné 
párizsi kiadásában Lippman sú-
lyos szemrehányásokat tesz az 
amerikai diplomáciának a nor-
vég kérdésben elkövetett ügyet-
lensége miatt. Kifogásolja, hogy 
•tapasztalatlan és túlbuzgó hi-
vatalnokoké megfontolatlanul 
olyan egyezménybe akarják be-
lekényszeríteni a skandináv ál-
lamokat, amelyhez az Egyesült 
államok sem csatlakoztak még. 

P o r l í n a x a Francé Soirban 
azt irja, hogy három vezér-
kar marakodik" az Egyesült Al-
lamokhan és Truman azzal akar 
véget vetni a marakodásnak, 
hogy Eisenhowert tette meg 
békebirőnak. Lange norvég kül. 
ügyminiszter washingtoni láto-
gatása még jobban elmérgesi-

KÜLPOLITIKA 

A tx'Ri'i.r.rt: é./.ö.választá-
sok során a 81 éves Matos tá-
bornok, az ellenzék vezére visz-
«ralépetl az elnökségtől, mert 
nem kapott biztosítékot a kor-
mánytól a választás tisztaságá-
ra, a felsőbíróság azonban nem 
Ismerte el visszalépését. 

PARIZSBAN vasárnap száz-
ezres tömegek ünnepelték az 
J934-es események évfordulóját, 
amikor a munkások éltalános 
sztrájkja meghátrálásra kénysze-
ritette a fasizmust. 

REIAáflNN, a német KP tit-
kára szabadulásakor ugy nyilat-
*ozcti, liogy véleménye szerint 
e német munkásosztály és a köz-
vélemény felháborodásra kény-
szerítene ki szábadonbocsájlását. 

BMONDATBAN 
a választási hadjárat idején tett 
igéreleit. 

KOZÉP-KINfl területeinek 
felszabadítása már csaknem tel-
jes egészében befejeződött. fl 
Jangce folyótól északra lévő 
Kuorristang seregmaradványok 
már csupán néhány lényegtelen 
pontot tartanak a kezükben. 

fl PA RIZSKÖRNYÉKI vas 
munkások rendkívüli kongresz-
szusán a felszólalók nyomatéko-
san rámutattak arra, hogy a 
francia vasipart különösen sú-
lyosan érinti a Marshall-terv. 

AZ AMERIKAI Haladó párt 
felkérte Truman elnököt, hogy 
elfogadva Sztálin békenyilatko-
zatát, kezdjen tárgyalásokat s 
Szovjetunió és az USA közötti 
véleménykülönbségek rendezésé-

tette a viszályt. A szárazföldi, 
tengeri és légierők vezérkarai-
nak veszekedése mé^ élesebbé 
vált. lange egyébkent vasár-
nap Washingtonból Londonba 
érkezett és hétfőn délelőtt Be-
vinnel tárgyalt, de londoni 

lá soknak nem "tulajdonítanak 
jelentőséget. Lange Londonból 
Oslóba utazik és csütörtökön 
résztvesz a skandináv értekez-
leten. 

A TASS Iroda felhívja a 
figyelmet a finn szociáldemo-
krata miniszterek utazására. Si-
monén és Takki a hét elején 
Norvégiába utazik, Leivo-Lar-
sen szabadságot kért a parla-
menttől : külföldi utazás cél-
jairas, hogy nyugatra utazzék. 
Oittirigen miniszter december-
ben és januárban kétizben járt 
a skandináv államokban, Raoti-
kainen pedig hivatalos jelentés 
szerint az oslói »halászgt)« ér-
tekezleten vett részt. Gyakran 
utazik a miniszterelnök is. En-
nek következtében a Snomea 
Kuvalehti cimü lap arra gya-
nakszik, hogy Finnország részt 
akar venni a skandináv orszá-
gok értekezletén. 

Rendelei a rtapralorgóiermeszlés 
szabályozásáról 

A földmüvelésügyi miniszter 
rendelete értelmében a folyó 
gazdasági évben minden föld-
tulajdonos vagy haszonbérlő, 
aki olyan mezőgazdasági ingat-
lanon gazdálkodik, amelyhez 
szántóföldi müvelés alatt "álló 
földterület tartozik, köteles 
napraforgómagot termeszteni. 
Ha a földterület 6 holdnál na. 
gyobb, de a 20 holdat meg nem 
haladja, a szántóterületnek leg-
feljebb 7 százalékáig, 20—25 
holdas területnek legfeljebb 10 
százalékáig, 50 holdon felüli 
területnek legfeljebb 12 száza-
lékáig terjedő részen lehet kö-

telezni a gazdálkodót a napra-
fargómagnak főterményként való 
termesztésére. Az 5 holdon aluli 
szántóföldi területen a napra, 
forgót szegélynövényként kell 
termeszteni. A rendelet megha-
tározza, hogy az egyes megyék 
területén miiyen nagyságú te-
rületen kell napraforgót főtér-
menyként termeszteni. 

— INDIABAN 700.000 közal-
kalmazott részint abbahagyta a 
munkát, részint sztrájkkal fenye-
getőzik. fl vasutasok és postások 
is sztrájkra készülnek. 
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A FAJI megkülönböztetés e b i r e . Követelte ezenkívül a Hala- j [ 
len küzdő amerikaiak értekez-1 dó párt, hogy hagyják abba az ! 

étén erélyesen bírálták Truman atlanti szövetség " létrehozására 11 
i olitikájúl, mert nem teliesiti' irányuló tevékenységet. 

Téll.tkVafm9áfaT árainkat leszállítottuk! 
rStoomcaö« ÖRA és BSZSUTERSA 

6fás, Széclionyi-íár 9. 

69 Tricz.né az értékes holmikat 
olcsón vásárolták meg. 

Slmkovio* még a szegedi adó. 
hivatalba is betört. Az adó-
hivatal árverési raktárából kö-
penyeket és kabátokat akart 
elvinni, de amikor a »s*ajréval-
távozni akart, a bejárat már 
be volt zárva. 

A betörésekben szárnysegéd 
volt még Iriczné fia, Iriez Gyu-
la is. 1 rendőrség őt is őri-
zetbe vette. Ma adják át aa 
ügyészségnek Simkovic* Józse-
fet, Iricz Mik*,"inét, Bene Jó-
zsefet és Iricz Gyulát. 

A manaHörH cnun^ás-
Íöt |V»'4 o ó H t i H x a ' é s e 
molfett qynrtwon--fokon 

ts éifvétiyo^ek 
A menettérti munkás jegyek 

eddig csak a személyvonat har-
madik osztályán voltak érvé-
nyesek. Gerő Ernő közlekedés-
ügyi miniszter uta Pására most 
a MÁV igazgatósága ugy rendel-
kezett, hogy a menettérti mun-
kásjegyek február 15-tői kezd-
ve a 100 km-t meghaladó távol-
ságra történő utazásoknál a tel-
jes áru pótdíj megfizetése mel-
lett a gyors és seliesvonatolr 
harmadik kocsiosztályára is ér-
vényesek. 

K ö z ő s 
taitór- és diáhéríekezle! 

A Klauzál Gábor-glmnáziiinj 
dísztermében a szegedi középis-
kolák iga-gaiói, diákszövetség! 
tanácsadó tanárai és diákveze-
tői közös értekezletet tartottak, 
hogy megbeszéljék az eredmé-
nyes együttműködést a tanárok 
és a diákság között. A diákok 
a >1301111 jobban;, a pedagógu-
sok pedig a •nevelj jobbam 
mohaimon keresztül igyekez-
nek kialakítani a szakképzett 
szocialista ember típusát a mai 
magyar ifjúságiról. A diákr'fju-
ság nevében Kottái László diát-
szövetségi városi titkár hangoz-
tatta, hogy legfontosabb felada-
tuknak a fegyelem megszilárdí-
tását tartják A közös mcglie-
szélés igen hasznos volt mind 
tanárok, mind a diákok szem-
ponljálról, és feltétlenül az is-
kolai munka fegyelemhez, a jobb 
és eredményesebb tanuláshoz 
vezet. 

Súlyos v i s s z a é l é s e k 
mtóH út z s ü e t s U é H 

v . r á n l h z l ó 

vo?l M Q ? z K igazgatót 
A MOSzK feljelentette a 

reiidőrsógeu Virág László volt 
MOSzK-igazgatót liütlen kezelés 
miatt. Virág a MOSzK-nál a 
szabálytalanságok és visszaélé-
sek egész sorozatát követte el. 
A Hindu csokoládéivár volt tu-
lajdonosával összejátszva egye?' 
tételeket kétszer fizettetett ki 
a csokoládégyárnak és ilymótlon 
annak volt igazgatója 73.000 
forint szabálytalan keresethez 
jutott. Megállapították azt in 
hogy Virág kétéves szolgálaté 
alatt csuodn reprezentációs cé-
lokra, 280.000 forintot költött 
el. Virágot és Tyrilovot, a Ilin-

1 du gyár volt tulajdonosát őri-
zetbe vették. 
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H Í R E K 
ALIG VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET 

Mírsőkutt északkeleti, keleti szél, lűsebb felhőátvonuH-
pok, néhány helyen, inkább csak keleten és délen kisebb futó-
havazás. A hőmérséklet alig változik. 

N A P I R E N D 

Kedd, február 15. 
Nemzett Szinház este 7 óra-

kor: Bohémélet. »0-hérlet 6. 
belv'trosi Mozi fé] 4. fél 6, 

fél 8: A szenvedély rabjai. 
Sréehenvi Mozi fél 4, fél 8, 

fél 8: Négy sziv. 
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8: 

Kíváncsi vőlegény. 
Muzeum nvitva hétköznap 

9-trtl 14 Véle vasár és ünnep, 
nap 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtár nvitva van 
hétköznapokon 9 órától 19-ig. 

Egyetemi kőuyvtAi reggel 
8 órától este 7-ig van nyitva 
hétfe"znar>oko«. 

Szolgálatos gyögvszcrtárak: 
Franki József Szent György-

iér b Temesváry József Klau-
zál-tér 9. Surjánvl József: Kos-
suth l-aios-sugárut 31. » 

Jó helyre kerü l t 
a to tó-főnyeremény 

Ilótfőn délben a *Détmagtjar-
ország* kiadóhivatalában ünne-
pélyes keretek között adta át a 
loUófóvedéki iqa-gatöság megbl-
cott/a a több, mint SÍ ezer fo-
rintos Totó-főnvereményt Papp 
Jó-séfnek. A szerencsés nyer-
tes nemrég érkezett haza hmft-
fógsdgból, szegény munkásem-
ber. akihez igen jó helyre kerüli 
« nneremény. Boldogon köszön-
te meg az összeget, amelyből 
nyomban elófl-etctt a tSzabad 
Népre* is a »Délmag yarors - ág-
ra.n Kijelentette, hogy HScsalá-
ttl há-at akar venni magának és 
könyvtárat is rendez be, hogy 
saiát könyveiből tanulmányoz-
hassa a marxizmus-leninizmus 
értékes alkotásait. 

— PALYAZAT. Szeged város 
polgármestere pályázatot lűrdct 
Hú kosi Mátyás és'Szakasits Ár-
pád elvtársak két-két portréjá-
nak megfestésére. A pályázati 
haláridő április t. A legjobb 
né/iy portrét 1300, 700, 000 és 
400 forintos összeggel díjazzák. 
A portrék nagysága G0x70 cm. 

— A Magyar-Szovjet Műve-
lődést Társasár, az Aüaml Nem-
zeti Színházzal 15-én az MSzMT 
rendőrségi csoportjánál tesz lá-
togatást, amikor is a művészek 
« >Jubilcunn c. szovjet színda-
rabot matatják be és S. Papp 
Júlia, Nádas Tlhor, Benkö Mik-
Jós T.ay Gyula, Kőműves Erzsé-
bet. Gáti Pál szavalataikkal és 
i nckszámiakknl fogják a tago-
kat két órán át szórakoztatni. 

x Ma zárni a téli vásár nz 
T\cel9Íor Ilarisnyaházlxin. Ma 
még nagy választékban vásárol-
liflt, hasznos és olcsó cikkeket. 

— Meg akarta vesztegetni a 
rendőrséget Miklós Sándomé 
tápai lakos, mikor a rendőrök 
gabonát kcrc.stuk a lakásán, 500 
forintot igért nekik, hogy a 
házkutatást ne tartsák meg. A 
h/egedi bíróságon 3 had fog-
házra iféfte. 

— A Magyar-Saovjet Műve. 
lödéd Társaság szegedi vasutas 
csoportja 16-án, szerdán este 
fél 6 órai kezdettel nagysza-
bású kulturestet rendez a hon-
védzenekar és a Nemzeti Síin. 
ház tagjainak közreműködésé-
vei. Az előadást a MAV Fin-
nevelő Intézet Boldogasszony-
sugárut 46. szám alatti uj kul-
túrtermében tartják meg. Avas-
utascsoport vezetősége minden 
érdeklődőt szivesen Tát. 

— A városházi SzIT fiataljai 
vasárnap meglátogatták a feke-
teszéli EPOSz-t. Jólsikerült 
kultuxmüsort mutattak be ez 
alkalommal a feketeszéli dol-
gőzöknek. A SzlT-fiatalok ne-
vében .Szabó Péter köszöntötte 
a megjelenteket, a feketeszéliek 
nevétón pedig Katona Elek 
mondott köszönetet. Elhatá. 
roztálc, hogv a jövőben állandó, 
rendszeres kapcsolatot építenek 
ki a városházi SzIT és a fekete-
széli EPOSz.szervezet között. 

— Furfangos betörőket fogott 
el a szegedi rendőrség Borbély 
István Szened, Gép-utca'2. szám 
alatti lakos, és két fiatalkorú 
társa rzemélyétón. Borbélyék 
szombaton éjjel betörtek Fá-
bián Gyula Mikszáth Kálmán-
utcai cipőkereskedésébe, a hon. 
rmn nyolc pár cipőt vittek el. 
A rendőrség a betörés után két 
óra múlva elfogta őket. Kihall-
gatásuk után mindhármukat Át-
adták az ügyészségnek. 

— Huszonnégyre emelkedett 
a dnhraval bányászszercncsét-
lenség áldozatainak számai A 
dubravai bányában történt rob-
banásról kiadott hivatalos köz-
lemény szerint a búnyatüz ter-
jedését nem sikerült megáüita-
ni. A hatóságok ezért a tárnát 
lezárták. A tárnába küldött 
mentő különítmények ót tagja 
életét vesztette, a többiek sérü-
léseket szenvedtek. A köztársa-
ság elnöke százezer korona se-
gélyt juttatott az áldozatok hoz-
zátartozóinak. 

x Karórákat, zsebórákat ve. 
szek. Fischer órás, ékszerész, 
Szeged, KlauzAl-tér 3. 

x Dr. Bedflné Gömörí Sári 
műtermében, Deák Ferenc-ntea 
4., telefon: 5-45, három igazol, 
vftnykép egy művészi nagyi tás-
sai 14 Ft. Kirasst a Kúrási-
utcaí Idegenforgalmi Hivatal 
mellett. 

X A Szegedi Izr. Nőegylet 
február 15-t n, kedden délután 
5 órakor tartja e heti össze-
jövetelét Margit-utca 20. szám 
nlatt. Fontos megbeszélések vé-
gett kérjük tagtársnőink minél 
számosabb megjelenését. 

— USZÍTOTTA DEMOKRÁ-
CIA ELLEN. Kovács József 
rendőrfelügyelő, volt nevelő-
tiszt, aki wz. ostrom aiall Pesten 
működött. A törvényszók ma 
mondott felette Ítéletet. Ot évi 
kényszermunkát, tiz éri hiva-
talvesztést és szintén tiz évi 
politikai jogvesztést és teljes va-
gyonelkobzást kapott. 

— Ellopott egy zsák kását is 
egg zsák lencsét. Hegedűs Sán-
dor és Barát István egy Kúi'ász-
utcai füszerkereskedés előh öt-
öt havi fogházat kaptak. 

ASTORIA 
S Z Á L L O D A — É T T E R E M 

B U D A P E S T 

NÍVÓS KOMFORTOS OLCSÓ 

Párthireh 
Körzeti káderesekkel ma dél-

után fél 6 órakor értekezletet 
tartank BatthyAny-utca 4. ml 
alatt. KAderosctály. 

Megérkeztek Rákosit »N4pl 
demokráciánk néhány problé-
májáról* és Révai: »T.enin ut-
ján* cimü brosgurák. Arak 60— 
50 fillér. A »Sárga Könyv* 1.60 
forintos árban, MDP pro-
gramnyilatkozata és szervezeti 
szabályzata szép kivitelű könyv 
formá jában 2 forint. Alapszer. 
vezetőink átvehetik este 6 és 8 
óra között a sajtóosztályon. 

Sajtófelelősök értekezlete 
kedden délután 5 órakor a Bat-
thyány-utca 4. szám alatt. Min-
den alapszervezeti titkár je-
lölje ki a sajtófelelőst és kud-
je be az értekezletre. 

Falujárófelelősök értekezlete 
kedden délután 5 órakor a KAI-
vin-téri székházban. 

Felhívjuk az összes egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, liogy az »Olvasó-
könyv a marxizmus-leninizmus 
tanulmányozására* megjelent és 
a két kötet 10 forintért kapható 
az oktatási osztályon ma kod-
den 6 órától. 

Párímanttásérlehezlelek 
éa taggyűlések 

Kedden, 15-én: 
Nemzeti Szinház délután 4 

óra: Tóvölgyi Jenő, Poló ci-
pőüzem (gyár) délután fél 5 
óra: Nagy István, MAV for-
galom délulán fl óra: Doktor 
Lajos, Városi fúrdó délután fél 
7 óra: Salamon Ferenc, mav 
Újszeged délután fél 7 ór«: 
Pintér Géza. 

Szakszeroezsti Hirek 

R Vasmunkások Szakszerveze-
te ma, kedden délután 6 órakor 
fontos ügyben vezetőségi ülést 
tart a szakszervezeti székházban. 
Kérjük a tagok pontos és fel-
tétlen megjelenését. 

R Famunkások Szakszerveze-
te értesíti tagjait, hogy a 20-ra 
hirdetett közgyűlés bizonytalan 
időre lett elhalasztva. 

R Famunkás Szakszervezet 
értesíti bizalmi tabjalt, hogy ma, 
kedden délután 5 órakor bizalmi 
értekezletet tart a szakszervezett 
székházban. Minden üzem bizal-
mija feltétlenül jelenjen meg. 
Tárgy: ipari szervezkedés kér-
dései. 

Felhívom az üb, elnökök fi-
gyelmét, liogy a* élmunkásnők, 
kiváló munkásnők, 3b. nőtagok, 
brigádvezetőktői bekért önélet-
rajzot fényképpel együtt hala-
déktalanul küldjék be a szakma-
közi nőtilkárságra. 

Adóhivatal. .Szeged, Táborra. 3. 
Tol.: Város 5 és 55. Postafiók 434 

Á r v e r é s i h i r d s i & t é n y 
Közhírré teszi adóhivatal, 

hogy 1949 február 16-án reg-
gel 9 órai kezdettel és folyta-
tólag 13 óráig Tábor-utca 3. 
szám alatti zálogmktórbnn a 
következő ingóságok kerülnek 
árverés alá: 

Férfi, női és gyermek cipők, 
ebédlőkredenc, asztal, íróasztal, 
kerékpár, szecskavágó. kukori-
camorzsolő, boroshordó, bur-
pumpa, arany karkötő óra. 

Ugyancsak folytatólag a hely-
színen 10 órakor Szenthárom-
ság-utca 2. szám alatt boros-
hordók, 11 órakor Török.útra 
11. szám alatt kocsma berende-
zés, 12 órakor Kossuth Lajos-
sugúnit 4. szám alatt üzletbe-
rendezés. 

Az árverés sikertelensége ese-
tén a felsorolt ingóságok a fen. 
ti helyeken és időkben február 
20-á.n'a legtöbbet Ígérőnek kós*. 
pónzüzetéa mellett elárvereztet-
nek. 

A* esetleg visszamaradó ci-
pők szabadkézből páronként is 
eladatnak. 

Szeged, 1949 február 14. 
Adóhivatal. 

B a l á s f y á n , V á r o s f o n r á n , n i s A k S z a o n t o f i 

é s F o r r á s k u i o n v a s á r n a p s n s n a f a k n l í 

a h e l y i DÉFOS? 
Vasárnap délulán alakult meg 

Balástyán a dolgozó parasztság 
DÉFOSa szervezete. Az a.'akuó 
nagygyűlésen 150 dolgozó pa-
raszt megválasztotta a DÉFOSa 
vezetőségét. A szervezet cinökle 
Török István, alelnöke Palotás 
Sándomé, titkára Csépi László, 
h. titkára Olafo* László, jegy-
zője Klemiker József, propa-
gandavezetőfe Horváth Antat, 
kddervezetófe IlegedOs Pál, iro-
davezetője Palotát Sándor, 
pénztárosa Kovács Lafosné, el. 
icnöre Kocsó György né, jrénx-
IdrelllenOrfe pedig Kurucsai 
Andrásai lelt. A vezetőség tag-
jai valamennyien uj gazdák vagy 
kisbirtokosok. 

A balástyai DÉFOSz szervezet 
első feladata a földmives szö-
vetkezet helyreállítása lesz 
majd. 

Városianyán ugyancsak va-
sárnap tartották meg mintegy 
400 dolgozó paraszt részvételé-
vel a helyi DÉFOSz alakuló 
gyűlést. A gyűlésen S'n Sán-
dor (MDP), Kispétar Pi l 
(FKG) mondott beszédet. A v<-
rostanyai DÉFOSz szervezet el-
nökévé Papp Andrást, alelnök-
ké Szűcs Illést, titkárrá pedig 
S/abó Istvánt választották. 

Alsóközponton ugyancsak 400 
dolgozó paraszt fogadta nagy 
lelkesedéssel a DÉFOSz megala-
kulását, Az alakuló gyűlésen el-
nöknek Tanács Andrást, alel-
nökké Kőszó Illést, titkárrá Szö-
gi István választották. 

A forráskút! dolgozó parasz-
tok ugyancsak ünnepre gyűltek 
ősszo vasárnap délelőtt. Nagy 

lelkesedéssel alakították, meg a 
DÉFOSa szervezetét ée megv*-
Untottáh annak vezetőségét. 

Vasárnap délelőtt a azatymfe-
M fókfcuüvesazóvetkezet helyi-
ségében rendezett nagyszabásn 
ünnepség során megalakult aa 
MSzMT szatymazi csoportja. 
Bodó István igazgatótanitó meg-
nyitója után Borbély András aa 
MSzMT szegedi csoportjának 
titkára ismertette a Társaság 
célkitűzéseit és eddig végzett ha-
talmas kulturális munkájúi.Ez-
után Kiss Mihály elvtárs, kul-
turtanácsnok üdvözölte az uj-
jonnan alakult MSzMT csopor-
tot. Az alakulási ünnepélyes ki-
mondása után a következő ve-
zetőséget választották a csoport 
élére: díszeinek Fodor Sándor 
mintagazda, elnök Kamcczky 
Béla, társelnök Koz* Imre, al-
elnök Vér György, titkár Kál-
mán Ferenc, ügyvezető Szűcs 
Ferenc, pénztáros dr. Magyar 
Dezsőné, jegyző Bakacsi Mária, 
könyvtáros Vértes Ah tat, ellen-
őr Molnár István és SzirovicM 
Jánosné. 

M N D S z H Í R E K 

Aa ósomogjdtelepl !MNDS* 
csoport rendkívüli vezetőségi 
ülést tart szerdán délután 5 
órakor a központi ügyvezető je-
lenlétével. A reszort,felelős muD 
katársak megjelenés® kötelező. 

A gázgyári MNDSt csoport 
ma, kedden délután 5 Arakrr 
taggyűlést tart a róktiri iskolá-
ban. 

Az öthónapos munkaverseny 
OJABB SZCQWí JUTALMAZOTT A! 

Szombaton délulán a gázgyár 
ünnepien feldíszített kultúrter-
mében osztották ki az öthónapos 
munkaversemj jutalmazottainnk a 
dijakat, hétfőn pedig ugtjanott a 
vegyiiparl munkások megjutal-
mazására került sor. R szombati 
ünnepségen Léd Ilona Petőfi-
verseket szavalt, a gázgyári ze-
nekar pedig munkásindulókat 
játszott. Klein Sándor elvtárs, 
üzemi párttitkár és Homola Já-
nos elvtárs, igazgató üdvözölte 
a jó munkát végzett munkáso-
kat, akiknek Sarnyal Vendel elv-
társ osztotta kl a jutalmakat a 
Szaktanács nevében. Balogh Fe-
renc, Márton Mihály, Sildk Ig-
nác részesült 1000 forintos futa-
lomban. 

A vegyipari m u n k á s o k 
jutalmazási ünnepségét Selme-
czl József elvtárs, iib. elnök, va-
lamint Perjés Sándor elvtárs, 
az üzemi pcártszervezet titkára 
nyitotta meg, H ladik János és 
Varga B. tstváa élmunkásnah at 
1000 forintos futaimat a Szak-
tanács nevében Bruckner József 
elvtárs nyújtotta át. R megjutal-
•nazottaknak az MDP Nagyszs-
gedl Pártbizottsága nevében Nyi-
lasi Péter elvtárs, a Szakszerve* 

zctl Bizottság nevében pedlj 
Flórián Mátyás elvtárs kíván: 
további sikeres munkát. 

A f e l s ő v á r o s i P o s t á s 
O t t h o n b a n 

ugyancsak ünnepélye* keretek 
között "nyújtották át « szegedi 
Pcsta legkiválóbbjainak az öthó-
napos munkawrsenybeti elért 
teljesítményükért a jutalmakat, 
fl postás zenekar játszott Induló-
kat, az ünnepséget pedig Osváth 
Islván elvtárs, műszaki ftb. el-
nök nyitotta meg, a Jutalmakat 
pedig Zsákat Béla elvtárs, ke-
rületi szakszervezett titkár nyúj-
totta út. A legfőbb eredményt el-
éri Petőfi-brigád vezetője. Szász-
vári Jenő 009 forint futalomban 
részesült, a brigád többi tagfai 
közül Turóczl Sándor 000, Pék 
lőzstf, Csomány Ferenc és Kál-
mán András 400-409, Király 
Kálmán, Ernát János, Hollós Ist-
ván és Márki József 300-300 fo-
rintot kapott. 

A ju ta imazot takat 
Nagy László, az MDP postás 
pártszervezetének titkára, vala-
mint Szűcs Pál elvtárs, kerület: 
titkár és Székely Béla elvtárs, 
postalgazgató köszöntötte. 

Szegedi Állami Nemzeti Színház 
m l l s o r a 

Február 15-én este 7 órakor: 
Február 16-án este 7 órakor: 
Február 17-én este 7 órakor: 
Február 18-án este 7 órakor: 

Február 19-én este fél 8 órakor: 

Doliémélst. >0* bérlet 5. eíőadá. 
Vitézek él hősök. »E« bérlet 11. 
Csárdáskirálynő. »P« bérlek 11. 
Vltéaek 6* liősök. sS* bérlet 11. 

előadás. Rendes he!várak. 
Baliet e*í, a Szovjet Kultúra 

Hónapja keretében. 

t á l s z i n l i á z m ű s o r a : 
Forráskút, február 19-én: AZ IDEGEN GYERMEK. 
Felsőközpoat, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffo). 
•Sövényház®, február 22-én: AZ ÁLSZENT. <Tarlut'fo). 
AJavő, február 27-éa: AZ ÁLSZENT. (Tártaira•• 
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Munkások a háztetőkön számot. Keli is nekik igyekezni, 

hiszen a budapesti műszaki 
igazgatóság Gerő-brigádjával áll-
nak versenyben! Eddig azonban 

Huzalt, tárcsát, kábelt szerelnek a postás brigádosok m6g nem maradtak a(uí 

A szabadidőben 
296 helyen szerelték fel a tár-Mintha összedrótozták volna 

körös-körül ezt a várost, olyan 
kép tárult még nemrégiben a 
szemünk elé, ha az utcán felte-
kintettünk a magasba. Különö-
sen télidőben, amikor a zúzma-
ra fehéren üt meg a drótokon, 
akkor volt feltűnő az a kép és 
akkor látszott leginkább a sok 

tunk a házak tetején telefonhu-
zalokat végighúzódni. 

Munkások jelenték meg 
a háztetőkön 

néhány hete és hozzáláttak ex 
égnek meredő póznák eltávolí-
tásához s brigádmunka kereté-
ben a lehető legrövidebb időn 
belül elvégezték feladatukat. 

— Ezentúl csak földalatti is 

csás készülékeket, hogy a feb-
ruár végi automata átszerelés 
zökkenő nélkül menjen végbe. 

ban, — magyarázza a postán 
Halász Gábor elvtárs, műszaki 
tanácsos. — Az úgynevezett 

dróthuzal, ami háztetőkről-ház- faH kábelek lesznek a belváros-
tetőkre vezet és viszi a hangot, 
o szót, beszédet. 

Néhány hete azonban kezdett xléges hálózatot« mindenütt le- A z é p ! t é s | o s z tá ívon a IvUó-
fc>tisztulni a belvárosi szegcdi. szereljük, lövőre már a Nagy- zaU s z ( í r e , é s e k 7 1 ( U a T á a . 
égbolt és ma már a körúton | körúton kívül zs sor kerülhet ^ Dó/Sa Kossuth 1)r';sMok 

mind lendületesen, anyagmeg-
takaritássa', időnyereséggel vég-
zik munkájukat. A kerületi ja-
vítóműhely Gerő-brinárfia 21 
százalékkal rövidebb idő alatt 
telies t 'Ke a műhelymunkákat és 
8.7 száza'ékkal növelte a darab-

bélül jóformán sehol sem lá - j erre a munkára. 

aztán összeülnek, előadásokat 
hallgatnak az élmunkások és 
újítók körében s egyúttal meg-
beszélik a brigádmunka során 
szerzett tapasztalataikat. Szíve-
sen járnak ezekre az összejöve-
telekre, mert sok érdekeset ta-
nulnak ott. Olyan előadóik van-
nak ugyanis, mint például Har-
gitai Endre elvtárs, élmunkás. 
Hargitai elvtársnak több ujilása 
is van. Eddig külföldről beszer-
zett műszereket, bemérőket ő 
sokkal kisebb költséggel tud elő-
állítani. A 'közelmúltban sikerült 
neki előállítani egy szelektív 
csó-voltmérőt, amelyet eddig 
Magyarországon nem is hasz-
nállak. 

A posta bejárata fölött nem 
hiába csillog már másodízben 
egymásután az ötágú csillag, az 
élüzem büszke felvénye. A mű-
szaki igazgatóság brigádjai meg-
érdemlik a- elismerést. 

(f*e!isz?ovák m e z ő -
gazdasági s z a & e n b e r e k 

Budapesten 
Csala István földmüvelés. 

ügyi miniszter fogadást adott 
a Budapesten időző csehszlovák 
mezőgazdasági szakemberek tisz-
teletére. Smrkovszky József 
képviselő, a csehszlovák föld-
művelésügyi miniszter helyet -
tese, a küldöttség vezetője kor-
mánya üdvözletét és köszöne-
tét tolmácsolta a magyar 
állatorvosok bizottságának nem-
rég Csehszlovákiában tett ér-
tékes látogatásáért, amelynek 
során tanácsokkal és oltó-
anyagokkal járultak hozzá a 
Prága környékén fellépett ser-
tésvész leküzdéséhez. Ezután a 
népi demokráciák együttműkö-
dését méltatta. 

A csehszlovák küldöttség a 
sertéshizlaló telepeket, az álln-
mi gazdaságokat és az oltó-
anyagtermelö intézeteket látó-
gatta meg. 

A szerelő brigádok valóban 
jó munkát végeztek a "levegő-
ben:, de nem maradnak el mö-
göttük a szegedi posta többi 
brigádjai sem. 

— A műszakon nyolc brigád 
dolgozik, — mondja Szabó Béla 
elvtárs, versenvclőadó, főbizal-
mi. — Az ő munkájuk eredmé-
nyének köszönhető, hogy két 
hónap alatt 90.405 forint meg-
takarítást sikerüli elérni. Csu-
pán a Petőfi-brigád egy hónap-
ban több mint 18.700 forint 
megtakarítást ért ei tervszerű 
munkájával. 

A Széchenyi-téri postaépület 
földszinti helyiségeiben telefon-
kapcsolóíáblák újjáépítésén 
dolgoznak. Mindegyik kétszáz 
állomás bekapcsolására lesz al-
kalmas Bácsalmásra és Kiskun-
félegyházára készilik őket. Az 
egyiken a »Puskás. Tivadar: bri-
gád, a másikon a /Vasvári/ bri-
gád dolgozik Munkaversenyre 
hívták ki egymást, folyik hát 
gvors üíeinben, — de azért gon-
fos pontossággal — a munka. 

— Egy kapcsolótábla teljes 
felújítása 450 munkaórát jelent, 
— közli Szilágyi Sándor elvtárs, 
élmunkás, — Mi vállaltuk, hogy 
420 óra alatt elkészítjük.' 

— De bízunk benne, hogy 
még ennél az időnél is lejjebb 
*ioritjuk, — teszi hozzál Kör-
mendi Bertalan elvtárs. 

Megszólal Juliász Jenő elv-
társ, a Vasvári-brigád vezetője 
ís: 

— Minél rövidebb idő alatt, 

minéi kevesebb költséggel igyek-
szünk végezni a munkánkat. 
Amikor kész a kapcsolótábla, 
akkor megy revízió alá és kide-
rül, hogy mennyi a hibapont. 

— Nem lesz ám 

egy hibapont sem, 
— veti közbe valaki a munka 
mellől. 

A munkaversenynek ez a szel-
leme halja át a szegedi posta 
többi dolgozóját is. Az Ady-
brigád az automata távbeszélő 
bekötéseknél vállalta havonta 
száz tárcsa bekötését rendes 
napi munkáján felül. 

— Bccsü'ettel elvégezték napi 
munkájukat, — meséli Székely-
Béla elvtárs, postaigazgató, — 
ezenkívül, munkaidejükön tul 

Amj ebben a városban m és szép, 
mind a népi demokrácia adta 

N a g y k ö r ö s ö n m & g a l a k u l t a z e z r e d i k D É F O S z s z e r v e z e t 

(Nagykőrös, február 13. A 
Dél ma v ya rorsaág kiküldött mun-
katársától.) 

Kora. reggel van. Nagykőrö-
sön mindenünnen ünneplőbe 
öltözött férfiak, asszonyok in. 
dúlnak a városháza elé. Kilenc 
órakor már siirlin feketéllő em-
bersorok húzódnak a főútvonal 
mellett. Dübörgés hallatszik. 
Csiliogószőrü paripákon 45 fia-
talemi>er, 45 nagykőrösi pa-
rasztfiatal lépked él az ujjohgó, 
tapsoló enihersorok között. Utá-
nuk hasonló zúgással 50 motor 
következik, a Szabadságharcos 
Szövetség diszalakulata. El sem 
csendesedett az őket üdvözlő 
taps, amikor élénk erővel fel-
tör újra és harsány dübörgés-
sel, méltóságteljes lassúsággal 
közelednek a főútvonal aszfalt-
ján a gépállomás traktorai. 
Cséplőgépeket, vetőgépeket, 
szelektorokat vontatnak maguk 
után, a magyar munkásságnak 
mindazokat áz a jándékait, ame-
lyek már annyira szivéhez nőt.-

h e ^ i c s a k i ü ü n l í a l i s f y i i ^ f j ü , 

d e a t a n u l á s b a n te t n s p l f j u k a i e l y M s t 
A szegedi iparoslanuiók nagygyűlése 

Onnepi nagygyűlésre jött ösz-
:sze a szegedi ipárostanonciskola 
fiatalsága a szakszervezeti szék-
ház nagytermében. Több mint 
ötszáz ipari tanuló hallgatta 
végig Klein Frigyes ipa-
rostanulóiskclai tanár tieszédét, 
amelynek a Magyar Független-
ségi Frontban az iparostanulók-
na váró feladatukat ismertette. 

Idézte Lenin elvtársnak az i 
ifjúsághoz intézett szavait: »ta- j 
nulni, ta.iulni.« 

A SzlT fiatalok hozzászólá- j 
saikban megfogadták, hogy tel- ! 

jesitik a vállalt feladatokat. 
Nemcsak az iskolában, hanem 
munkahelyeiken is meg állják 
helyüket. 

Kifejezésre juttatták, hogy 
tisztában vannak a rájuk váró 
feladatokkal és még fokozot-
tabb mértékben teljesíteni fog-
ják azokat most, amikor meg-
alakult a Magyar Függetlenségi 
Népfront, amelynek program-
nyilatkozatát aláirta a magyar 

tek a nagykőrösi és környéki rémhirverés falrahányt • borsó-
parasztságnak. A traktorokon 
táblák díszelegnek, rajtuk fel-
írás: /Tudással, munkával a 
szocializmusért!«, /A párton-
kívüli parasztoknak is a 
DÉFOSz . ban a helyük!« 

A 2 5 traktort 
végeláthatatlan embersor kö-
veti. Férfiak, asszonyok, fiata-
lok, öregek, földmunkások, uj-
gazdák és középparasztok, va-
lamennyien eljöttek a DÉFOSz 
alakuló gyűlésére, Nagykörös 
dolgozó népének hatalmas ün-

ifjuság egységes szervezete a 
a MINSz is. A gvülésen megje- . , • 
lent ötszáz szegedi iparostanuló,®11??' , a I :!k 

ezután üdvözlő táviratot inté- nyet_ el akarják 
zett a MINSz központi vezető-
ségéhez. 

Ezután Kis Mihály elvtárs, 
kulturtanáesnok a város nevé-
ben üdvözölte a tanuló ifjúsá-
got. 

™ M a g y T é l i V á s á r 

bsÓR BÉLÁNÁL 
K i g y ó - u t c a 3 . 

1 Für !a nu n h • 

ás*- sefyemhansBva \ 
I KalottáruU, lehérnemtiak igen olcsó áron. 

ÜELVAROSl 
lele'on 

5 / b 

Ma és szerdán a francia film-
gyártás ü önlegestémájufiim e 

S z e n v e d é l y r a l m i 

KORZO 
Telefoi ö24 

2 0 a . 
bérűt. 

Szerdáig meghosszabbítottuk 

K l v á ü C ^ i v á 8 ? 4 f l i 
Kele'i történet, nagyszabású 

zenés, táncos filmoperett. 

bZtCHENYi 
Telelőn 490. 

•AOQ/b 
bérét. 

Mindennap keddig 
(ét szerelmespár bűbájos vígjátéka 

NÉGY S Z Í V 
í.luadúsok kezdete tél 4, Pénztár cl. e 11 — 12, d. u é.ö, fél 8 

3 érától. 

mennyien eljöttek 
akuló ovnlésérA. 
ügozó 

nepére. 
Fél 11 érakor már gyűlik a 

sokaság a város kultúrtermé-
ben, szemben a városházával, 
amelynek erkélyérő] 1818-ban 
Kossuth Lajos beszélt Nagykö-
rös népéhez. A falakon jel. 
mondatok: »A DEFOSz-szal a 
kulákság ellen*. 

Zsúfolásig teltek a karzatok 
is, amikor Erdei Mihály ország-
gyűlési képviselő az üdvözlések 
után megkezdi beszédét: 

— Ez a DÉFOSz alakuló 
nagygyűlés az ezredik az or-
szágban. A dolgozó parasztság 
egységes szervezetbe tömörül, 
hogy rfszfvehessen abban a 
nagy munkában, amely eltün-
teti a nyomort, megszünteti a 
város és' falu közötti évszáza-
dos külőabsíget. Harcolunk azok 

munkánk eredmé-
venni. A föld-

munkások, a dolgozó kisparasz-
tok egy táborira tömörülnek a 
középparasztsággal a kulákok 
ellen. A kulikbirtokakon dol-
gozók részére hamarosan ren-
dezik a munkaidőt, a munka-
vállalók nem fognak többé hü-
zös ólakban, istállókban lakni. 
Biztositani kell számukra a 
tiszta, emberhez méltó lakást 
és bérviszonyaikat is rendez-
zük. 

E g y t á b o r b a n 
d o í g o f c ö n k 

és közdünk ezután, mert mi 
dolgozó parasztok méltók aka-
runk lenni a munkásosztály 
szövetségéhez. 

Erdei Mihály szarait ferge--
teges taps követi. Hozzászólá-
sok következnek, melyeknek so-
rán a dolgozó parasztok, föld-
munkások. kis- és középparasz-
tok helyeslik a DÉFOSz meg-
alakulását. 

Két élmunkásnő a munkás-
osztály támogatásáról beszél. A 
választás viharos éljenzés kö-
zepette történik meg. A veze-
tőségi és választmányi tagok, 
a földmunkások, a dolgozó kis-
és középparasztok soraiból ke-
rülnek ki. Nagykőrösön győzött 
a dolgozó nép. Minden kulák. 

nak bizonyult. A dolgozó pa-
rasztság egysége szilárdan, meg-
dönthetetlenül létrejött a 
DÉFOSz-ban. Igy akarta ezt 
minden dolgozó — mondja Ko-
vács Tibor tatabányai bányász, 
a gépállomás vezetője. A kis-
parasztok mellett 

a k ö K é p p a r a s t t o k i s 
egyre jobtran telismerik, hogy 
hol a helyük. Ott vannak a 
szövetkezetiben, a kulákok min-
den uszítása ellenére, napról 
napra többen veszik igénybe a 
gépállomások gépeit, traktorait. 
* — Annyira, hogy huszonhá- " 

rom traktorunk kevésnek bizo-
nyult már. Most kértünk még 
tizenötöt, nem is csoda., hogy 
igy van — teszi hozzá I'ali 
Imre nyolcholdas ujgazda. — 
Ami ebben a várostxin uj í s 
szép, mind a népi demokrácia 
adta. A munkásságnak köszön-
hetjük a traktorokat, a motor, 
kerékpárokat, ezt a rengeteg bi-
ciklit, ami erre olyan fontos 
a nagy távolság miatt. Gyer-
mekeink a dolgozók gimnáziu-
mában lehetnek müveit embe-
rek. Mi pedig a szövetkezet-
ben, meg a táblás csoportok-
ban találjuk meg a jövő útját. 

— Velünk együtt — vág köz-
be Kovács Gábor tizonkétholdas 
középparaszt. — A bátyám ti-
zenhat holdjától kilencet ár-
vereztetett el a kulák a háború 
előtt. Nem tehet tönkre ben-
nünket többé, 

h a a d o í g o s ó p a r a s z t -
s á g ö s s z e f o g 

és a munkásság mellett álL 
is lépünk a DÉFOSz -ba 

mi középparasztok is valameny-
nyien itt Nagykőrösön. 

A beszélgetést a traktorok 
bugása fezakit ja félbe. Indul-
nak vissza a gépállomásra, hogy 
egy hét múlva szétáradjanak a 
szántásra keriilő földeken, mint 
az uj, a jobb világ hirdetői. 
Asszonyok, dolgozó parasztok 
éljenzése kiséri őket. A DÉFOSz 
megalakulásának színhelyéről, a 
kultúrháztól pedig a köztár-
sasági induló hangjait viszi utá-
nuk a szél. 

I I U T O i t T 
többhavi részletre is! 

Di6
s^2299-2309 

Kombináltál, diófát 3 9 0 0 
Konyhát 

KA KU5ZI;%S™'.ZAS: 
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A Móravaros fölényes «ánoshaimi 
g y ő r e f m é v e í u t ó l a g m e g s r e r e i f e a z ö « i 

dény harmadik he y é t 
(1:0), Vasas—Dlósggőr.l Vasas 
6:0 (3:0), Kispest—Miskolci VSE 
2:0 (1:0), Újpest—PBTC 2:0 
(1:0), Csepel—Kistext 4:3 (0:1), 
Tatabánya—Elektromos 5:4 (3:2) 
N. MAŐRT—Szomb. Lokomotív 
3:1 (1:0), Pestszentlőrinci vál. 
—SzAC 3:3 (3:2), EMTK—So-
roksár 1:1 (1:0), MATEOSz— 
Gázgyár 4:1 (2:0), ,Perutcz-V. 
ETO 4:3 (3:2), Jászberényt Le-
hel—SalBTC 2:1 (1:0), GSE— 
Ganz 4:1 (1:0). 

Az NB 111. déli csoportjának 
őszi végeredménye az újraját-
szott mérkőzések után: 

NB labdarugó csapataink a 
najnokl Idényt megelőző utolsó 
vasárnapot jól használták ki. A 

. k Játszott barátságos mérkőzése-
l en biztató formáról tettek ta-
núbizonyságot a SzVSE kivételé-
vel. 

Az NB IH.-bán ezúttal két 
őszi bajnokit játszottak, ame-
lyek eredeti eredményét sza-
bálytalanságok miatt megsemmi-
sítette és ujrajátszását rendelte 
el. A? újra játszás a Móraváros-
nak sikert hozott, amennyiben 
fánoslialmát az ifjúságiakkal 
felfrissített csapatával fölénye-
sen ő:l (2:0) arányban legyőz-
te és megszerezte az őszi táblá-
zaton a harmadik helyet. A meg-
ismételi KiTE—1IMTE mérkőzé-
sen ismét a kistelekiek győztek 
az ősszel elért 2:1-cl szemben 
ezúttal 2.0 arányban. 

A barátságos mérkőzések ered-
ményei ezek: Szeged—I Ionvéd 
5:2 (4:1), SzAK kombinált-
SzMTE iíi 4:3 (1:0), MKUA1TE 
-Pos tás 3:3 (1:2), UTVE— 
SzVSE II. 5:3, SzMTE-Mezo-
hcqyesi EPOSz 3:1 (1:0), Halasi 
VSE—SzVSE 6:1 (1:0), SzMTE 
II.— Felsoközponti EPOSz 6:5 
(4:2), Ferencváros—MTK 3:3 

Kitűnően sikerült 
az a t s ó ^ Ö r p o n l i m o í o r o s n a p 

1. Kkhalast VSE 15 60:23 26 
2. Kkféleoijh. MTK 15 48:21 23 
3. Móraváros 15 55:40 21 
q. Bajat SzflK 15 40:26 20 
8. Szentesi MTE 15 33:36 19 
6. Rákóczi 15 32:19 17 
7. HMTE 15 29:26 15 
8. Postás 15 26:27 15 
9. Szentesi MflV 15 26:31 15 

10. Kisteleki TE 15 28:23 14 
11. Bácsalmást TE 15 26:32 13 
12. Jánoshalmi SE 15 25:42 13 
13. I Ionvéd 15 27:31 11 
14. UTVE 15 18:25 9 
15. MMTE 15 17:34 9 
16. Kkhalast flC 15 16:70 — 

'a Szabadságharcos Szövetség 
szegedi szervezete vasárnap ren-
dezte meg az országban első Íz-
ben fulujáró motoros ügyességi 
és gyorsasági liirvcrő versenyét 
Alsóközponton. A bemutató ver-
seny kitűnően sikerült és a falu 
dolgozói általánoR. elismerését 
megnyerte. Délelőtt 1500 méteres 

A Sportakadémia mai előadását 
a rókád tornacsarnokban tartják 

A szegedi Sportakadémia elő-
adássorozatában ma este a te-
remlabd:: játékok ismertetésére 
kerül sor. A mai eslet a rókusi 
tornacsarnokban tartják meg 
pontosan este 6 órai kezdettel. 

VIB-tagok ijgyelcm! 
A ma déli 12 órára meghirde-

tett V&rmegye! Intéző Bizottsági 
ülés elmarad, azt a Sporlíel-
ügyelöségen, Ilajtióczi-utra 20., 
szerdán déli 12 órakor tartják 

Sikerrel rajtoltak tekézőink 
idehaza 

Vasárnap indult meg a küz-
delem a tekebajnokságért az NB 
il.-ben. A rojt alkalmával a Gáz-
gyár a Lombik együttesét 3221: 
2620 arányban fölényesen nyer-
te. Az eredmény NB I. viszony-
latban is figyelemreméltó. A 
VAOSz szintén jól kezdett, a 
Hungária Guti i-yár együttesét 92 
fa különbséggel biztosan győzte 
!e, annak dacára, hogy egyes 
játékosai igen gyengén működ-
tek. 

Egyéb sporteredmények : 
fzga'mas mérkőzés keretében 

'Magyarország kézilabda csapata 
1:7 arányban győzte le Finnor-
szág válogatottját. 

Az MLSZ tanácsa véglegesen 
eltörölte a villámignzolást és a 
(átőkosok adásvételét. 

A jégkorongbajnokságot az 
MTK nyerte meg, a döntőn az 
FTC-t 5:3 arányban győzte le. 

Módosították az NB I. tavaszi 
••orsolását. Az uj műsort holnapi 
számunkban ismertetjük. 

Kosárlabda kerületi eredmé-
nyek: KflC—SzVSE 43:6, KAC 
-SzVSE nőt 51:20, a MEFEzS— 
UTVE férfi játék e lmaradt 

'A Postás súlyemelő háziver-. 

köriin háztömbkőriiU verseny 
volt, amelynek kezdő versenyét 
Noel nyerte meg, a 100 kein ha-
ladók versenyében 1. Kasza, a 
100 kem lóversenyben 1. Fodor, 
a 250 és 500 kem versenyben 1. 
Ferenczi. Délután a lerep- és 
ügyesség! versenyeket bonyolí-
tották le, 

senyének eredményei: l.égsuly-
ban 1. Kálmán 240, pehelysúly-
ban 1. Dékány 225 kg., könnyü-
sulyban 1. Kocsis 227.5 kg., kö-
zép 1. Barna 262.5 kg., féhiehéz-
beu 1. Kozenkay 260 kg., nehéz-
ben Németit 253 kg. teljesít-
ménnyel. A vendég versenyzők 
közül Papp Lokomotív érte el 
a legjobb eredményt, 300 kg. 
teljesítményével. 

'A győztes szelvény 
Magyar—finn 1 (9:7) 
BVSE-GSB 2 (2:5) 
M'7eípj.-K<?SB 1 (32:21) 
Ózd—SzVSE 2 (19:30) 
Róma—Bari X (0:0) 
Tnter—Genoa 1 (2:1) 
Torino—Juvetitu* 1 (3:1) 
Atalanta—I.azlo X (1:1) 
Tricstlna—Mltan 2 (1:3) 
Fiorentina—Padra* r (0:0) 
lucchese—Palcrmfe 1 (6:2) 
Livorno—Pro Pntrla 1 (1:0) 

Sok nyeremény a Totón 

Az embersportfogadás vasár-
napi fordulójára 275.653 szelvény 
érkezett be és 454.827 forint ke-
rül kifizetésre. A szelvények kö-
zölt 31 darab 12 találatos van. 
ezek tulajdonosai fejenkint 4890 
forintot kapnak, fl 11 találatos 
szelvények száma 439 darab, 
egyenkint .545 forint nyeremény-
nyel. A 10 találatos szelvények 
száma 5485 drb., fejenként 43.50 
forint nyereménnyel, fl tizenkét-
találatosak között két darab ké-
tes szelvény felülvizsgálata fo-
lyamatban von. 

Pajor a negyedik tett Trond-
heimben 

Szombaton és vasárnap nem-
zetközt gyorskorcsolyázó ver-
senyt reudeztek Trondhelraben. 
Résztvett ezea Pajor U, aki öt-
száz méteren 45.7 mp idővel 14 

lett, 1500 méteres 2.23.9 mp. alatt 
a harmadik, 3000 méteren 4.59.8 
mp idővel a negyedik. 5000 mé-
teren 8.37.2 mp idővel szintén a 
negyedik, flz összetett verseny-
ben a norvég Farstad, a svéd 
Iledlund és a holland Broeck-
mann mögött Pajor a negyedik 
helyen végzett. 
Kalocsai sikerek Szeged sáros 
közéfi ko'As birkózó bajnoksá-

gán 

Vasárnap délelőtt rendezték 
meg nagy érdeklődés mellett 
Szeged város középiskolás diák 
birkózó bajnokságait, fl bajnok-
ságok közül hat bajnokság kö-
zül négyet a kalocsai fiatalok 
vittek magukkal. Pehelysúlyban 
bajnok Vereb (Szeged), lcöny-
nyüsulyban Kiss (Kalocsa), vál-
tósulyban Morettl (Kalocsa), kö-
zépsulyban Karácsonyi (Kecske-
mét). félneliézsulyban Tóth (Ka-
locsa) és nehézsúlyban Gáspár 
(Kalocsa). 

Rám 

^C!sl'ft'es'f«flö'< Rnvató 
Forgalmi ndóközösségeink (fü. 

szerkereskedők, üzlettel rendel-
kező gyümölcskereskedők, piaci 
gyümölcs és élelmiszerkercske-
dok, vegyes forgalmi adókö. 
züsség) tagjait felkérjük, hogy 
1018 szeptember 1-től dccem. 
ber 31-ig terjedő időre szóló 
forgalmi adóköteles nyersfof-
galmukról a megfelelő forgalmi 
adókulcs szerint szétválasztott 
kimu tatásukat haladéktalanul 
adókíizösségr irodánkba — sa-
ját érdekükben — adják be. 

KTSOSs nőbizottságánai ma 
délután 6 órára hirdetett rend-
kiviili vezetőségi és választmá-
nyi iilése technikai okokból el-
marad. 

ALLANDŐ m c s o r s z a m o k i 
KOSSUTH: (1.00: Falurá-

dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7.00 
Hírek, lapszemle. 7.20: Regge-
li zene. 12.00: Harangszó, hl-
rek. 14.00: Hirek. 14.IS: Ili. 
rek szerb nyelven. 16.00: Rádió, 
iskola. 16.55: Műsorismertetés. 
17.00: Hirek. 17.G0: llirek oro-
szul. 18.00: IILrek szerb nyelven. 
20.00: llirek. 20.15: Hírek né-
metül. 22.00: Hírek, Rangos Új-
ság. 24.00: ílirek magyarul. — 
21.10: llirek franciául. 0.20: 
Hírek angolul. 

PETŐFI: 5.30: Hajnali 
muzsika. 6.45: Reggeli torna. 
7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek. 
10.00: Hírek. 10.50: Rádiúisko-
la. 16.30: Hangos Újság. 21.00: 
Hírek. 21.15: Tíz pero sport. 
21.2ií: Mit hallunk holnap? 

Kedd, február 15. 
KOSSUTH RADIÖ 

7.45: A magyar-szovjet ha-
társáv. 8.00: Izraelita vallásos 
félóra. 11.30: Glinka müvei, ha-
lálának 02. évfordulóján. 12.15: 
Hanglemezek. 13.00: Hangos 
Híradó. 13.15: Asztali muzsika. 
14.30: Heinema.no Sándor jazz-
egyiittese. 15.00: Ifjúsági ének-
karok. 15.30: Sziv küldi szivnek 
szívesen. 16.40: Szovjet folmze-
ne. 17.10: Szovjet napok — 
szovjet emberek. 17.20: Hangle-
mez. 17.30: A Szakszervezeti 
Tanács műsora. 18.15: Marxis-
ta-Leninista negyedóra. 18.30: 
»...Magvar bokréta-19-.Tánczene. 
1-9.30: Falurádió. 20.35: Péter 
Walfisch zongorázik. 21.15: Uj 
országot építünk. 23.00: Dénes 
Vera zongorázik. 23.40: Jazz 
dalok. O.30: f.j-zaka a zenében. 

p e t ő f i r á d i ó 
7.20: Töblvet ésszel, mint erő-

vei. 7.30: Hanglemezek. 8.15: 
Magvar nóták. 9.00: Hinerver-
seny. 10.10: Hanglemezek. 11.30 

Kamarazene. 15.00: Felfedezők 
fa feltalálók. 15.20: Gyermek-
rádió. 16.00: a* orgonairodalom 
remekei. IX. 16.30: Hangos Uj-
sróg. 17.00: Tánczene. 18.00: Szív 
kiíldi szivnek szívesen. 18.30: 
Jobb későn, mint sohat 19.00: 
Studióoperett Szép Heléna 80 30 
A Rádió Szabadegyeteme. 21.28 
Mit hallunk holnap? 21.30: A 
Magyar-Szovjet, Művelődési Tár. 
saság műsora. 22.30: Tánczen*. 
Hanglemezek. 

S z e g e d v á r o s 
p o l g á r m e i t e r é n e k 

t ü i é p ' s M írrae '^éuys i 
Érdeklődők a NépliivatnlnM, 
KárAsz-utea 2., közelebbi fel-

világosítást knphatnak. 
Hirdetmény. Az Országot 

Földhivatal 424.658/1948. 1I./4. 
sz. a csongrádmegyei földhiva-
tal Szeged-Szatviiiai házhely, 
rendezése ügyében kiadott 
17.853/1948. sz. határozata el. 
len benyújtott fellebbezés a'.ap. 
ján hozott véghatározata, vala-
mint a csongrádmegyeí föld-
hivatal szeged-balá atyai bokor, 
településből házhelyet igénylők 
igény jogosultságának ügyébed 
kiadott 19.908/1948. II. sz. vég. 
határozata megtekinthető a ha-
tó sági hirdetőtáblán, Bérbá* 
kapu alatt. Polgármester. 

Hirdetmény. KözhirTé teszem, 
hogy február 26-án 8 órakor 
Szegeden a vásártéren a hon-
védség 4—8 éve* melegvérű lo-
valakat és 2—3 éve* melegvérű 
herélt csikókat vásárol. Fel-
hivom e* érdekelt állattnlaj-
donosokxt, hogy eladásra szánt 
lovaikat minél nagyobb szám. 
ban vezessék elő, a i irányt, 
tofct járlat'.evelet minden gnzd* 
vigye magival. Polgármester. 

F l z e s * e l ő ív 
D é i m a g y a r o r s x A rjr 

A u r ó h l r d e f é ^ e k 
L A L l l ? ) a / ) > 

PERFEKT Evolat könyvelőnó 
elhelyezkedne. — Ajánlatokat 
»Evoíut« jeligére & kiadóba ké. 
rek. 
BEJÁRÓNŐ, főzni t« jól tud, 
állást kere*. Jelige: »Azon. 
nalra;. 
GYERMEKSZKRETÖ főző min-
danest, fiatalabbat hosszú hi. 
zonyitvá.nnyat azonnalra felve. 
szét. Dózsa Gyöegy-utaa 7. sz.. 
L emelet 4. 

a p á é - v * í t f t l • 
HALöSZOBABL-TOKOK. egyei 
bútordarabok móg mindig ieg-
oiosóblran Spitzer asztalosnál. 
Margit-utca 12. 
FRÁTER késszaküzletben. Bo. 
ro'jwa 24.—, önborotva penge 20 
fill., zsebkéi 3.—, olló 8.—, 
köszörűié*, ja vitái olcsón, Mik. 
szát.h Kálmán-utca 6. 
KOMPLETT keményfaháló, fél 
rézháló olcsón eladó. Megte-
kinthető 10—4 óráig. Osvt-
rovszky-utc* 17., I. em. 1. 
PUSZTAMÉRGES! beköltözhető 
házamat eladnám, vagy elcse-
rélném szegediért. Pasztamér. 
ges, Zrinyi-ntoa 58. 

REDONVOS iratszekrény, író. 
asztalok, modern bútorok eladá-
sa Singemé, Török-utca 6., ka-
puval szemben. 
SZABÖ.MniELY teljes felszere, 
léssel 'külön-külön is, kerek 
rísz tol három székkel, pnlt 250;< 
92, etadók. Margít-utca 10., 
aitó 11. 
ZONGORA (Proksch), kitűnő, 
rövid, bért)* kiadó vagy el . 
adó. Erd. 2—5-ig: Dugoníc*. 
táf 11., I. em. 1. 
ELADÓ igen szép nagy k omol-
ta kör, hibátlan. Szb. György-
utca 10. Markosné. 
HO FMAN N-Cserny vllágmAr-
kás piaainó eladó. Erdefiódm 
Klement kárpitosnál, Vidra-utca 
2. szám. 

> t t i t t t 

Ua y h h érés és ékszerész 
L l II ö Kárész-utca 14 

keresek kar- és zsebórákat 
(veckerórát is), ezüstöt, bril-
liánsékszereket magas áron.— 
Ora és ékszer javítást vállalok. 

SAJÁTTERMKSC zöld-fehér 
borok litorghkiut kimén-e rnár 
4.50 Ft- tó l táphatők. Lengyel, 
utca 12. 
LEGOLCSÓBB, legízletesebb 
a makói turó. Ára 2.70 Tejüzem, 
Aradi-utca 6. 
F.GY kislinc elsőrendű szántó; 
letrágyázott, a Nyári tanyánál 
el adu Érd.: Rohonci-utca 13a., 
Huszárlaklauya mögött. 
JŐHANGU pedállos cimbalom 
eladó. Attila-utca 4., em. bal. 
FAJ KECSKE eladó, kitűnő bő. 
tejii hasas. Kálvária-uti vám-
ház vendéglősnél. 
U.T rekamék, fotelek, kárpito-
zotl ez ékek elköltözés miatt 
eÜTCfoea olcsón *ladók. P?«*Yó 
ká rpltoj, a nnwernrruAL 

ke'p diákleánynak vagy dol. 
gozó nőaek lakást, esetlég ellá. 
tást i* adok. Jelige: /Szép ott-
hon?. 
KÉT-szol® előszobás lalc4s Uj. 
szegeden némi bútorral villa-
moshoz közel átadó. Jelige 
•Tiszta". 
BELVÁROSI összkomfortos la-
kásom elo.serílnein Budapesti 
ugyanilyenért. Oim a kiadóhi-
vatalban. 
BELVÁROSBAN kétszobás la-
kásomat elcserélném, egy nagy-
szobás, belvárosiért. /Csekély 
költségtérítésért* jeligére. 
HÁROMSZOBA hallos belváro-
sí lakásomat elcserélném két-
szobásért, esetleg átadnám. 
•Azonnal i,« jel ivére. 
KÜLONBEJARATU bútorozott 
szoba 2 személyre is kiadó fiir-
dőszobahasználnttnL Bocskai-u. 
8a., földszint 2. 
MODERN bútorozott szol® 
azonnal kiadó. Tisza Lajos-kör-
u t 75., I. em. 2. 
SZOBÁ-konyha spoizos lakásom 
elcserélném' hasonlóért. Cím a 
Cikta cipőiizlotbt t i . 
BÚTOROZOTT szol.ák konyha, 
használattal i-. iire* szol® 
konyha lias/uáhiti ni. Lakáscse-
rék. bakúsütyuük'ség, Kölcsey-
utca 1.0. szám. 
KÉTS2ÍOBAS lakás a Belváivn-
l®n kőitaóa-mefftéritéssel átadó. 
Jelige: /Udvart', 

BÚTOROZOTT szol® magá-
nyos asszonynál két férfi ré-
szér* esetleg telje* ellátással 
kiadó. Oroszián.utca 6. 
ELCSERÉLNEM négyszobás 1*. 
kásomat budai két szol® hal-
losra. Jelige: /Komfortos*. 
HÁROMSZOBÁS erkélyes laké* 
központban költségtérítéssel At-
adó. Jelige: /Olcsón?. 
BÚTOROZOTT fzoI® k:odó. Pe-
tőfi Súndor-su ;árut 16. 
BÚTOROZOTT szol® k i a d l 
Ügyanott Ízletes ebédkoszt kap. 
ható. Széchenyi-tér 8., I. 7. 
HABOM SZOBÁS komfortos 
ká» költsógmegtérit-'ssel azon-
nal átadó. Püspök-utca 11/a., 
III. emelet 8. a. 
HÁROMSZOR IS összkomfortok 
bolvárosi lakis ezy szoba im-
torral azonnal átadó. Jelig*: 
•Bútor*. 
LAKTANYA BÓL kiköltözöM 
család, aki Újszegeden kere-
sett kettőszohás lakást, adj* 
I* cirnét »600 Ft* jeligére. 
•4 k c f.~u \ f t f ~ i r " * •"?* 

BÉLYEGEIT legjohUm nálam 
értékesítheti. Fa us bél vrgko: ca-
kódéi, a foga/laimi teniplomniL 
Iskola utoa 29. 
J ő FORGALMÚ kávés,álor ét-
•idó. Tu'i- Bezaőczki, Neraesta-
Iács-utca 17., d-'lután 2-től. 
E L V ES.ZT ETT EM szómba! oa 
jobbkezes bőrkesztyűmet. Ju-
talomért adják le a ILias cég. 
nél,É Széchenyi-tér. 

DELMAGYARORSZiG 
politikai napilap. 

Felelős szerkesztő: 
DR. AN'FAhFFY GYÖRGY 

Felelős kindó; 
DR. ZOI.D SÁNDOR 

Szerkesztős^- Jőkai-utou 4. 
Felelős sz.erkesztői telefon <"4. 

Szerkesztőségi telefon: 103. 
Nyomdal szerkesztőségi telefon 

este 8-tól: 673. 
Kiadóhivatal Kárász-utó* 6. 

Telefon: 325. 
Az x el jelzett köziemén vek 

dijazottek. 

A Hírlapkiadó Kft. nycutoa 
Felelős vezető; líoaov 


