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R magvar k ö m é n y jegyzéke 
Juiioszlávia részvéteiéről 

a 

Gagdasági Segítség TaiiácsáSian 
A Jugoszláv külügyminisztérium jegyzéket juttatott el a 

magyar külügyminisztériumhoz azzal az értekezlettel kap-
csolatban, amelyen a Szovjetunió és a népi demokráciák 
képviselni megalakították a Kölcsönös Gazdasági Scgitsíg 
Tanácsát. A jugoszláv jegyzék helyt nem állá é® téves meg-
AllapitA-okat tartalmazott. A február 14-én átadott magyar 
válaszjegyzék megütközéssel állapítja meg, hogy Jugoszlávia 
a barátság és nz együttműködés szellemére hivatkozik, noha 
éppen a jugoszláv kormány sértette meg sorozatosan a két 
nép közötti" barátsági szerződést. A jngoszláv kormány el-
utasította a magyar kormánynak a jóvátétel csökkentéséi© 
irányaié méltányos kérelmét, elkobozta a Jugoszlávia terü-
letén levő magyar javakat. Nem engedte meg azt sem, hogy 
magyar repülőgépek Jugoszlávia légiterén átrepülhessenek. A 
jugo*zláv kormány nemcsuk gazdasági kérdésekben, de poli-
tikai téren is ellenséges magatartást tanúsított Magyarorsíág-

fa, szemben. A jugoszláv miniszterelnök a múlt év szeptem-
erébea azzal rágalmazta meg Magyarországot, hogy Jugo-

szláviával szemben területi követelései vannak. A Boarov 
Zsivko-féle gyilkosság alkalmával bebizonyosodott, hogy ju-
goszláv diplomaták kémkedtek. Ez a tény azonban ndn 
gátolta meg a felelős jugoszláv tényezőket altban, hogy a 
gyilko® védelmére keljenek é® ennek kapcsán példátlan 
magyarellenes uszítást folytassanak. A jugoszláv 
kormány letartóztatja és börtönbe veti azokat a magyar 
nemzetiségű jugoszláv állampolgárokat, akik n Szovjetunió 
és a népi demokráciák iránt rokonszenvüket, nyilvánítják. 

Ma a jugoszlávok egymás után provokálják a legdur-
vább határincidenseket. Tito és más jngoszláv vezetik az-
zal vádolják a magyar köztársaságot, hogy gazdasági ne-
bésségeket aluir okozni Jugoszláviának. 

A magyar külügyminisztérium több jegyzékben hívta fel 
a jugoszláv kormány figyelmét orra, hogy magatartása el-
lentétben áll a két ország közötti barátsági szerződéssel. 
Brthetet.cn tehát, hogy a jugoszláv kormány most éppen 
erre a szerződésre hivatkozik, amelytől éppen a jngos/láv 
kormány erősen eltávolodott. A magyar jegyzék végül meg-
állapítja. hogy mindaddig, amig a jugoszláv kormány nem 
ezak'' ellenséges magatartásával és Magyarországgal szem-
ben alkalmazott provokációs módszereivel. nem tarthat 
igényt tagságra a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsá-
ban, amelyet a szocializmus építésében barátilag cgvütt-
tnükMá országok hoztak létre. 

Lemondásra szóliíiák lel 
Latige norvég kisfíigyirölsifer! 

E r d e i M i h á l y : 

A középparasztságnak a mi 
táborunkban van a helye 

Fontos msgá i íaa Jások hangzot tak el a DEFO iz l í U á r o k és 
termelés i fe le lősök országos értekezne én 

vételét A vetésterv kötelező 
minden vármegyére, járásra é< 
köz.sé&rc, de kötelező az egyén-

A DEFOSz-szervozetek titká-! ka megindításával 
rai és termelési felelősei orszá- megindul 
gos értekezletre gyűltek össze, 

egyidőben 

Lange norvég külügyminisz-
tert két oldalról is lemondásra 
szólítják fel. Lemondását kö-
veteli pártjának 23 képviselője, 
akik szerint Lange washingtoni 
és lonJorti tárgyalásain messze 
tulment hatáskörén. A jobbol-
dali szociáldcmokralíik is le-
mondását kívánják, mert was-

hingtoni és londoni látogatásá-
nak semmi eredményét " sem 
tudja felmutatni. EB utóbbiak 
felfogása szerint I.ange lemon-
dása .elfogadhatót volna a 
Szovjet támadást kizáró ajánla-
ta megválaszolásának további 
halogatására. 

A skandináviai feudatc v s s i h a n g a 
Mevvyorkban 

A Ncvjyork Herafd Tribüné 
Fzemreliáuyássaí illeti az ame-
rikai külügyminisztériumot a 
skandináviai kudarcért. A lap 
»zt irja, hogy oz iilletékesek 
r.jorditva fogták be a tovalcats 
6sigy nem csoda, hogy a dolog 
nem halad. A lap főlog azt rój ja 
fel hibául, hogy az államokat áz 
atlanti egyezményhez való csat-
lakozásra akkor szólították fel, 
B mi kor még az alapvető kérdé-
seket sem tárgyalták meg. 

A küiögymin szter-
heiyeífesek elnapoltak 
az ausztriai volt német 
javak ügyének vitáját 

A külügymiDÍszteihelyettosek 
keddi értekezletének napirend-
jén az ausztriai volt pémot 
javak kérdése szerepelt. Mivel 
Kaxubin szovjet kiküldött ja-
vaslata felett a kedui ülésen 
Eena jött létre megegyezés, a 
külügy miniszterhelyettesek elha-
tározták, hogy a javaslat meg-

vitatását elnapolják. 
A Londontón tartózkodó Beb-

ler jugoszláv kiü ügymin iszter-
helyettes kedden folytatta kü-
lön-külön megbeszéléseit az ér-
tekezleten résztvevő kiküldöt-
tekkel. Meghallgatására aa ér-
tekezleten még nem kor Cd t sor. 

Miérl hívtak vissza 
Spatz tábornok6* 

flz L'SA-ban uralkodó elenté-
té ket ködösítéssel akarják ellen-
súlyozni — mondják párizsi po-
litikai körökben. — Ezek miatt 
az ellentétek miatt volt kényte-
len Truman elnök Eiscnhoxver 
tábornokot Newyorkba visszahív-
ni, hogy Igy kényszerítse rd aka-
ratát az egymással civódó vezér-
kari főnökökre. Eisenhowcr azon-
nal reaktiválta Spatz tábornokot, 
az amerikai blöff-polltlka leg-
hangosabb képviselőjét. Spatz tá-
bornok visszahívásában párizsi 
baloldali körök az agresszív ka-
tonai politika íelülkerckedését 
látják. 

hogy megvitassák a tavaszi me-
zőgazdasági mnnkálatokkaJ kap-
csolatos tennivalókat és a ta-
vaszi mezőgazdasági verseny 
kérdéseit. 

Erdei Mihály, a DEFOSz el-
nöke ismertette a tavaszi me-
zőgazdasági munkálatot és a 
munkaverseny megindításának 
jelentőségét. Szükségessé vált — 
mondotta —, hogy megváltoz-
tassuk nz elavult termelési 
munkamódszereket é» 

áttérjünk • tervgazdáika-
dásra, amelynek egyik elő-
feltétele a szerződéses ter-

melés bevezetése. 
A folyó mezőgazdasági eszten-
dő már a teljes tervszerűség 
jegyében Indult meg. A terv 
végrehajtásának feltetele, hogy 
a dolgozó parasztság abban te-
vőleg résztvegyen és 

a 0£FQSz-ra vár a feJadaí, 
lioq? a tervalie! 

fnaradáíífőSar.aS yőRrahsjísa 
A tavaszi ütemterv figyeletnl« 

vette a lakosság élelmezési szük-
ségletét, tartalékok gyűjtését, a 
vetőmag biztosítását, oi állat 
állomány szaporítását, as ipari 
nyersanyagszükséglet és a ki-
vi te i lehetőségeit is. 

Tavasszal közel 700.000 ka-
tasztrális holdon kötünk 

termelési szerződést. 
ICözel hatmillió holdnyi terü-
letet kell még tavasszal bevet-
nünk. 

a tavaszi mezőgazdaság! 
verseny is 

amelynek cél ia 
mezőgazdasági termelésünk 
mennyiségi és minőségi ja-

vitáin. 
Célja továbbá a dolgozó pa-
raszt súg mozgósítása a kulá-
kok ellen, a szocialista terme-
lésre való áttérés elősegítése, 
valamint a termelő és alt alá-
nos szövetkezetek kifejlesztése. 

A ver®cnybcu az állami bir-
tokok, a termelő szövetke-
zetek, az állatni gépállomá-
sok. nz általános szövetke-
zetek, községek és egyének 

vesznek részt. 

re i3. 
A kőzípparaszlságnnk a ml 

táborunkban van a Leire — 
mondotta. 

Nem tekintjük kuláknak nrt 
• középparasztot, akinek 
15—2C hold földje van é l 
azt önmaga éi családtagjai 

munkálják meg. 
A tervgazdálkodás csak ak-

kor les» valóban eredménye* 

ha a mezőgazda'ághan i« 
túlsúlyra Jut a szocialista 

szektor. 
A DEFOSz feladata — fejezi* 
tó beszédét —, bogy a magyar 
dolgozó parasztságot letéritso * 
kapitalista útról éz 

Kulák nam vehst tészl 
a versenybea 

de minden eszközzel elő kell 
segíteni a középparasztság részt-

n s z o c i á l i s t u l r a v e * © s s e . 
Gém Fereno főtitkárhelyettes 

a tavaszi mezőgazdasági mun-
kák helyes megszervezéséről bő-
szélt, m.ajd á tavaszi mező-
gazdasági ütemtervet ismer-
tette. 

Február 27-én, márciu® G-án 
é® 13-án a LIEFOSa megyei 
Szervezeteiben népgyűlése-
ken ismertetik us egye* 
községekre vonatkozó tava-

szi ütemtervet. 
Dögei Imre, a DEFOSB ügy-

vezető elnöke hangsúlyozta fel-
szólalásában, hogy a DEFOSz-on 
keresztül még inkább segíteni 

A tavaszi mezőgazdasági mun- és támogatni kell a falu dol-

gozó parasztságát a kizsikmS-
oyoló elemekkel szemben. 

Ezután a megyei titkárok s 
tavaszi szántás-ve,Ó3Í tervvel 
kapcsolatban sz-srvezéel fölada-
tokról számoltok be. 

A felszólalásokra Keresztra 
Mihály földművelésügyi állam-
titkár válaszolt és felhívta ae 
értekezlet figyelmét arra, hogy 

minden erejüket vesgék lat-
ba n tavaszi üíemterv si-

keres megvalósításáért, 
mert ez a terv elsősorban » 
dolgozó parasztság érdekeit szol-
nál ja. 

Sorozatom sztrájkok 
az imperialista országokban 

Az imperialista hatalmak or-
szágaiban a sztrájkok egyre in-
kább hatalmasabb méreteket 
öltenek. 

Nürnberg > legnagyobb fém-
gyárában, miután a gyár igaz-
gatósága félbeszakította a mun-
kások béremelésére vonatkozó 
tárgyalásokat, 

a munkásság 79 százaléka 
azonnali sztrájk mellett 

sanvazott. 
Aa olasz városi éf községi 

alkalmazottak a keddre virradó 
éjszaka éjféltől kezdve 

az egész országban sztrájkba 
léptek. 

Az alkalmazottak eltökélt szán-
déka, hogy mindaddig sztráj-
kolnak, ámig bérköveteléseiket 
uem teljesítik. 

Buenos-Airesben már 
ti» nap óta tart a nyom-

dász-sztrájk 
és egyelőre semmi kilátás sincs 
annak bofejezésére. A nyom-
dászok nem hajlandók tárgyal-
ni mindaddig, amig letartózta-
tott vezetőiket nem bocsájtják 
szabadon. 

A kanadai Quebec tartomány 
azbesztbányáitón 

4600 munkái abbahagyta a 
munkát, 

nwrt nem kapták meg a bér 
emelést. A tón.váktón termelik 

a világ azbesztszükségletének 85 
százalékút 

Philadelphiában a közlekedési 
üzemek alkalmazottainak 5t nap 
óta tartó sztrájkjához a taxi-
soffórök ls csatlakoztok. 

A n g i j á b a n rohamosan 
emelkedik a munka• 
n é l h a ' i e k száma 
A munkaügyi minisztérium 

jelentőbe szerint a munkanél-
küliek száma decemberben 
48.500-zal enirikodelt. Január 
10-éii a mnnknnéikülick száma 
375.000 volt. A báboru óta ez 
» legmagasabb hivatalos száin. 
A foglalkoztatottak száma s 
textilipar kivételével valameny-
Byi fnnto®abb iparágban Csök-
kent. 

R o i t ó m ' n t f o í í J o z ő i lel-

kesen iidoöz!ih a Sza" 
szervezeti Vitátfszövef-
séd határozatai 
A bukaresti rádió jelentése 

szerint Gcoyre Apostói, a ro-
mán szakszervezeti tanára ck 
nöke nagy beszédet mondott a 
román főváros dolgozói előtt. 
Megállapította, hogv a nemzet-
közi imperialista és reakciós 

erők megkísérelték a Szakszer-
vezeti Világszövetség egységó-
nok megbontását, azonban a 
világ haladó szakszervezetei 
visszaverték as imperializmus 
ügynökeinek támadását. Romá-
nia dolgozói lelkesen üdvözlik 
a Szakszervezeti Világszövetség 
végrehajtó bizottságának hatá-
rozatát. A gyüléa azután táv-
iratban üdyőzölta a Szakszer-
vezeti Világszövetséget, majd 
tiltakozó táviratot intézett a* 
Egyesült Nemzetek szervezeté-
hez. a sürög szakszervezeti ve-
zetők elleni hadjárat miatt. 

G y ő z e l m i n o á v i l v í l l é s 

Peh'núben 
Jch-csíen-jing tábornok, a pe-

kingi gyö/elmí nagygyűlésen — 
mintegy 200.000 ember előtt — 
elhangzott beszédében kijelen-
tette, liogy a népi felszabadító 
hadsereg halálos csapást mért 
az ellenségre, de a vérében fet-
rengő Ivuomintang hamis béke-
ajánlatokkal igyekszik hírt 
nyerni, hogy ufból összeszedje 
magát. Ml oz egész kínai nép 
békéjéért harcolunk — hangoz-
tatta a tábornok. 

Az uj-klns hírszolgálati iroda 
jelentése szeriül a népfelszaba-
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dl lő Hasw hadsereg felszabadí-
totta a Jangce mentén lévő 
Tung-csen városát. 

-uyos ellentételig 
Morshait-országok 
hötült 

Párizsban n A'.arshall-tervben 
résztvevő államok ujabb értekez-
letet tartanak, fl megbeszélésre 
azok a megoldhatatlun ellenté-
telt adt k okot, arne'yek az egy 

mással vetélkedő országok kő-
zött fennállenak. Az egyes álla-
mok újjáépítési terveit as erős 
amerikai nyomás ellenéra sem si-
került összeegyeztetni, flz USA 
ösztönzésére most öt tagból álló 
•legfőbb bizottságot* akarnak lé-
tesíteni Franciaország, Anglia, 
Olaszország, a Beneiux-őllamok 
és Svédország megbizottaiból. fl 

Iuzotlságnak Jogot adnának or-
ra, hogy határozatait rákény-
szerítse az érdekelt kormányokra. 

Francia—amerikai ellenietek a nyugat-
németországi megszállási szabályzat 

kérdésében 
fl ngugatnémelországi meg-

szállási szabályzat ügyében folyó 
londoni háromhatalmi tárgyalá-
sok már egy hónapja tartanait, 
de megegyezés még mindig nem 
történt. A legfőbb ellentét ebben 
a pillanatban a franciák és az 

ametlkiiak között van a felállí-
tandó döntőbíróság kérdésében. 
Nehézségeket okoz a három öve-
zel egyesítése is. fl tárgyaláso-
kat félbeszakították és nem va-
lószínű, hogy a hét vége előtt 
folytatják . 

A g'crög demokratikus hadsereg 
sikeres raitaatésehet haitott végre 

több nagy városban 
A Szabad Görög Rádió je-

lónti: A görög demokratikus 
hadsereg csapatai benyomullak 

Cerc? és Knrdica városba, 
ahol nagy kárt okoxtnk a 

monariJiofaSisztflknnk. 
Mindezek a betörések, mind a 
Florinanál és Vicinél végrehaj-
tott nagyarányú sikeres táma-
dások. rendkívül nagy nyugta-
lanságot keltenek a monarcho-
fasiszták körében. 

Jellemző az athéni kormány 
módszereire, hogy a Kikiadok 
egyik kopár, vizbelen szigetén 
J 2.000 demokratikus érzelmű 
görög hazafit tartanak inter-
nálva és közülük százával pusz-

tulna k ei a nélkülözés követ-
keztében. 

Szunfonak „mafas*, 
a vérnyomása 

Meg nem erősített kinai hí-
rek szerint Sznnfo miniszterel-
nök magas vérnyomásra hivatko-
zással benyújtotta lemondását. 

Nankingba érkezett jelentések 
szerint a kinai kormánycsapatok 
kiürítették a Jangce folyótól 
északra fekvő körzeteket és a 
néphadsereg csapatai több he-
lyen átkellek a Jangcén. 

Hánvan Sahnak 
Budapesten? 

fl Központi Statisztikai Hiva-
tal elkészült Nagybudapest főbb 
népszámlálási adatainak feldol-
gozásával. E szerint Nagybuda-
pest lakosságának száma 1 mil-
lió 570.696 fő, vagyis 122.439-
gyel kevesebb, mint 1941-ben. 
Magának Budapestnek lélekszá-
ma 1,058.288. fl nagybudapesti 
lakóházak száma 127.000, a la-
kásoké pedig 467.000. 

UfarMziaUák 
í m LOUiSF. STROHGOT 

kémkedésén 
A moszkvai rádió jelenti, 

hogy a szovjet biztonsági szer-
ves kémkedés miatt letartóz-
tattál: Anna Louise Strongot, 
aki kémkedést és földalatti ak-
namunkát folytatott a Szovjet-
unió ellen. Az Írónőt a napok-
ban kiutasítják a Szovjetunió 
területéről. 

Szakszervezeti Hirek 
Felhivom az ü.b. elnökök fi-

gyelmét, hogy az élmunkásnök, 
kiválömunkásnők, ü.b. nőtagok, 
brigádvezetőktől bekért önélet-
rajzot fényképpel egyült hala-
déktalanul küldjék be a szak-
maközi nőtiikárságra. 

A szakmaközi bizottság ter-
melési osztálya 17-én, csütörtö-
kön délután 6-kor összevont 
termelési aktirét tart, melyen 
az üzemi élmunkások, vállalat-
vezetők, Ü. B. elnökök, a ver-
senybizottságok titkárai és va-
lamennyi tagja jelenjen meg. 

A szakmaközi kuüurtitkárság 
17-én, csütörtökön délután 5 
órakor szakmai, üzemi kuitur-
felelős aktirét tart. 

fl famunkások szakszervezete 
értesül tagjait, hogy fl február 
20-ra hirdetett közgyűlés bi-
zonytalan időre lett elhalasztva. 

CSÓR BELXNAL 
K l g y ó - u l c o 5. 
FlirlaTpu, rzépséghibás 

seiys^harisnya 9*36? 1 0 7 7 Ffj 
Kötöttáruit, fehérneműd* igen oic«4 áron. 

Szeged-Belvárosban 
Vüéz-u ca 11. számú iaáz (mindenre 
alkalmas) minden elfogadható árért e-a i fé 

eífoulalhatő helyiségekkel. 

'MJOíER N. V. Bécsi kórul 3 4 számú fatelepén 
Reioria faszén ömlesztve ICO fcn. Í24, 1 ftB. 1*35 Fi! 

és 1 Ü Z I F A minden mennyiségben kapható. 

alkattr .szeli mri ven leszállított áron j 
Gramofonlemez újdonságok 

szervezeteknek engedménnyel 

DÉRY, K ss nfoa 3. 

Nem vallás!, hanem 
politikait Ügyről volt 

KüJfötdi hangok a Mínds^cn y ügytől 
Stanley Evans lelkész, aki a 

Daily Worker részére küldött tu-
dósításokat a Mindszenty-per 
tárgyalásáról, most hosszú cikk-
ben számol be a Daily Worker-
ban az egész legitimista összees-
küvésről. fl Mindszenty-ügynek 
— irja — nem a Newgorkból, 
Londonból és Rómából érkező 
tiltakozások adják meg a fontos-
ságát, hanem mindaz, ami a tár-
gyalás során kiderült és amelye-
ket ezek a tiltakozások elszeret-
nének homályosítani. Megírja, 
hogy a magyarországi legitimis-
ták 1946-ban illegális szerveze-
tet alakítottak, flz összeesküvők 
azonban hamarosan rájöttek, 
hogy nem elég erősek ahhoz, 
hogy Ottót visszahozzák a trónra 

Az egyetlen lehetőség az volt 
számukra, hogy a kormányt kül-
ső segítséggel megbuktassák. 
Ezért reménykedtek egy harma-
dik világháborúban és mindent 
megteltek azért, hogy az ame-
rikai kat fegyveres beavatkozás-
ra vegyék rá. fl neavatkozás si-
kere esetén a görögországi hely-
zet ismétlődött voina meg Ma-
gyarországon. fl Rómába szö-
kött Mihalovicsról, tz fletio Cat-
hotica volt igazgatójáról meg-
említi, hogy az amerikai kém-
elháritó ügynöke volt és sok jel 
mutat arra, hogy az angol kém-
szervezettel is kapcsolatai voltak. 
fl pénz Amerikából és máshon-
nan érkezeit. 

fl cikkíró ezután hangoztatja, 
milyen messze van az igazság-
tól az a feltevés, amely vallási 
üldözésről beszél. A Mindszenty-
ügy, a Mindszenty-ügy körüli ze-
nebona egy célt szolgál csalt: el-
homályosítani azt a tényt, hogy 
ebbe a tervbe nemcsak Mind-
szenty volt belekeverve, hanem 
ez a per egyszersmind Rómának 
és néhány washingtoni és lon-
doni hivatalnak a pere is. 

Anerikai baptista 
lelkészek a Mindszenty 

ügyről 
Az amerikai baptista lelkészek 

értekezlete sajnálatosnak mon-
dotta azt a módot, ahogyan az 
amerikai sajtó a Mindszenty-

pert megjegyzésekkel kisérte. A 
baptista lelkészek ugy vélik, 
hogy 

Mindszenfyt nem mint pa-
pot, hanem mint állampol-
gárt Ítélték cl az ország 

törvényei alapján. 
Az értekezletről kiadott nyilat-
kozatban a baptista lelkészek 
sajnálatukat fejezik ki, hogy 

Spellman bíboros, Truman el-
nök és más személyek ezzel a 
világi perrel kapcsolatban an-
nak a felfogásnak akarnak ér-
vényt szerezni, hogy a törvény-
nyei szemben sértetleuségot biz-
tosit a magas eayházi állás. 
A nyilatkozat szerint az a kí-
sérlet súlyos fenyegetés az em-
beri szabadság elleu. 

Franc a és svájci lapok Mindrzen'y 
bűnösségéről 

L e 1 ke fős rekamié ujabb 
mindenféle 

Jelentős visszhangja van a 
Mindszenty ügynek a francia 
vidéki sajtóban is. 

A Les Nouvelles de Bordeaux 
vezércikkben kifejti, hogy a 
Mindszenty ügyet Washington-
ban, Párizsban, Londonban és 
Rómában egyforma módszeres-
séggel használják kl propaganda 
célokra. Truman a Mindszenty 
mellett telt nyilatkozatában 
atombombáról beszélt és a 
Szovjetunió békejavaslata ellen 
foglalt állást. 

• Mindszenty Truman szolgá-
latában* cimü vezércikkében a 
Lilieben megjelenő T.iberté rá-
mutat arra, hogy a francia re-
akció a Mindszenty-féle madár-
ijesztő mutogatásával igyekszik 
megakadályozni, hogy a haladó 
katolikusok és kommunisták 
egy táborban harcoljanak. 

A Rennesben megjelenő Ouest 
Matin főhetvén közöl tudósitásl 
a Mindszenty ügyről. Megálla-
pítja, hogy nem vallási, hanem 

politikai ügyről volt szó. 
A svájci lapok közül a Genf-

ben megjelenő la Voi... Ouvri-
ere. Suisse megállapítja, hogy a 
pernek semmiféle vallási jellege 
nem volt. 

Az amarikal Hsiadó 
Párt szemboti áll Mind-
szenty vWelntokölvo! 

A haladó párt connectieutü 
szervezete nyilt Jevc'et tett köz-
zé Mac Mahon és Baldwin con-
nectocitti szenátorokhoz. A levél 
élesen birálja a Min Lszenty 
ügyről tett nyilatkozatokat és 
megállapítja, hogv megfeledkez-
nek az amerikai kommunisták 
és négerek üldözéséről Ezeknek 
az fytyében is ugvanolvan siet-
séggel és haraggal kelielt volna 
legalább is felszólalniuk, mait 
a Mindszenty ügyben, akit nem 
Is meggyőződése miatt, hanem 
törvényellenes cselekmények 
miatt Ítéltek el. 

Március 10-ro összehávlák 
a Szovje'ui ió 

Legfelsőbb Tanácsát 
A Szovjetunió legfelsőbb ta-

nácsának elnöksége elhatározta, 
hogy március 10-re összehívja 

a szovjet szocialista köztársasá-
gok szövetsége legfelső tanácsá-
nak ötödik rendes ülését 

or 
készei és rendelésre S 2 Ú E L E S 'átkoztak a magyar közőnség-

károltosnál, ATTILA-UTCA nek. A színházat zsúfolásig meg-

Óriásí sikert arattak a szovjet 
művészek a Városi Színházban 

A Budapestre érkezett szov- j töltő közönség hatalmas tel-
tet előadó művészek kedden • széssel fogadia az egyes számo-
eSt\?,lar°SÍ Sünl,lázban ^ kat. Az előadás elején és végén 
ismételték műsorukat, amellyel ' 
hétfőn az Operaházban bemu- a 'obbezer főnyi közönség lom. 

beló lelkesedéssel ünnepelte a 
Szovjetunió kiváló művészeit. 

Hogyan gyógyult meg ^ 
a sógor bácsi szeme© 

Egy nagyobb méretű falusi 
paraszlszoba, a menye-

zet közepén egy egyszerű drót-
tartóban petróleumlámpa függ, 
Sűrű cigaretta füst a helyiség-
ben. A Lámpa lángja néha na-
gyokat hunyorít az elhasznált 
füstös levegőtől. 

A gyér vörös fényben az ár-
nyak halványan látszanak a fa-
lon. A szoba zsúfolásig van fia-
tal EPOSz-ista fiukkal és leá-
nyokkal, 110-en vannak. Figye-
lemmel hallgatják Köpösdi Fe-
renc titkáruk előadását. Kö-
pösdi elvtárs éppen a DÉFOSz 
és az EPOSz kapcsolatairól be-
szél. — Hiszen ennek a kérdés-
nek a helyes felfogása és végre-
hajtása döntő feladat a mi éle-
tünkben. 

Jói tudják ezt ők. Mindany-

ny;an helyesen bólogatnak. 
Az előadás után kis csopor-tok verődnek össtee a szoba sar- beszélgetnek. 

kaiban, vitába erednek, bővit-
getik titkáruk beszédét. Kis idő 
múlva ezek a csoportok is el-
szélednek. Saját könyvtárukból 
könyveket vesznek kl és olva-
sásba merülnek. Némelyik na-
gyokat hunyorít ,a másik meg 
zsebkendőt vesz elő és töröl-
geti a homálytól könnybclábadt 
szemét. Az egyiket éppen most 
kezdi vigasztalni szomszédja. 

Nem sokáig fogunk vakos-
kodni. Nem igy lesz már 

jövőre, akkor már nekünk is 
lesz villanyunk. Már ebben a 
helyiségben is a füstös lámpa 
helyett egy vagy két villanybura 
fogja ontani kellemes fényét. 
Ncin kell a sp.emedet tönkreten-
ni, hogyha az esteli szabadu 

idődben tanulni akarsz. 

— Egy óra múlva mindenki 
kimerül az olvasástól, majdnem 
mindannyian az uj villanyról 

Kezdi újságolni egy fodros-
ruhás leány, bogy: »mi 

otthon már megbeszéltük, hogv 
mát? a Ió-istá!löba is be fogjuk 
vezetni a vililanyt* Kedden 
vollam Szegváron a nagynéni-
méknél, csodálkoztam, hogy a 
sógorbácsi, akinél: rosszak vol-
tak a szemei, villanyfénynél 
órákhosszáig olvasta a Szabad 
Népet. Kérdeztem tőle, talán 
már meggyógyullak a szemei? 
Nevetve kapta fcY a fejét az új-
ságról: 

Nem is volt az beteg,csnfí 
az volt a baja, hogy a 

hitvány lámpafénynél is sok .t 
erőltettem az olvasást és na-
gyon elgyöngültek, Amióla vil-
lanyunk van, már egészen hclv-
rejöttek. Akárkét éjszakát is 
egy-végbe olvasnék most már, 
akkor sem fájnfe a szemem. 

M ost újra Köpösdi hangba 
hallatszik. — Látjátok 

barátaim, hogy mennyi ujat ka-
punk nvi a demokráciától? Mikor 
kaptuk volna ezt a mult remi-
szertől. Meggvőződötten mond-
ják a körülállók: Soha. Cs. /. 
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Nyitott szemmel járunk az üzemekben 1 
é§ azrérí gazdálkodunk föl, 

meii tudjuk, hogy az országban minden a miénk 
KL államosított Közúti Vaspdly Rt.é'.ü em. Dolgozóiclen 

járnak a termelésben. Tudják, hogy a szocializmus fel-
építése a több és a jobb munka kérdése. Az uf kollektív szer-
ződés, a normák rendezése fokozta a dolgozók öntudatát, ráéb-
redtek arra, hogy a termelékenység növekedése az igazi, osz-
tály ker cos ipe.ri munkásnak elsőrendű kötelessége. Azóta ví-
gat. buti duruzsolnak a villanymotorok az üzem hatalmas javító-
műhelyében, vígabban forognak a behemód esztergapadok és a 
karcsú fúrógépek. 

den oldalon negyven-negyven 
centiméteres védőkeretet szerel-
nek fel, hogy megvédjék a ve-
zetőket és az utasokat a szélfu-
vástól, a huzattól és a becsapó-
dó esülől-hótóL 

— flz uj normák bevezetése 
óte megélénkült az üzem mun-
katempója. Naoonta érkeznek be 
a versenyirodába a jobbnál-jobb 
ujitások, öltetek — büszkélkedik 
taczkó Mihály üb. elnök. — 
Most ls öt, vagy h3t találmány 

— Csak igy építhetjük fel a 
szocializmust — mondja Bán-
kúit Albin elvtárs, élmunkás. — 
Előre kell lendítenünk a ter-
melést, mert a fejlettebb társa-
dalmi forma tökéletesebb mun-
kák elvégzésére ösztönzi az em-
bert. január végén, a norma-
rendezés Idején kiderült, hogy 
nz üzem összteljesítménye meg-
haladja a százkilenc százalékot, 
fl kilenc százalékról önkéntesen 
lemondunk mindannyian, a ter-
melési csata, ez országépités 
kedvéért 

— Örömmel birkózunk meg 
ez uj feladatokkal — veszi át a 
szól az üzem másik élmunkása, 
Tiszai Ferenc elvtárs, lakatos. 
Nem nyugszunk bele az eddigi 
eredményekbe, hanem állandó-
an ezon okoskodunk, hogy újítá-
sokká!, ötletekkel megjavítsuk a 
munkánkat, mert 8z ország most 
már a aüenk és a termelés hasz-
nától igazságosan részesedik 
minden dolgozó. 

-— 

fl műhelyben szunnyadoznak 
e »beíeg« villamosok, mindegyi-
ket épolja néhány szerelő, vagy 
lakatos, asztalos, aszerint: me-
lyiknek mi a baja. Visszhangzik 
a kopáesolástól a nagy csarnok, 
fl villanyszerelök a kocsik fő-
biztosítékait szerelik át Bánkuti 
elvtárs elgondolásai szerint, hogy 
e jövőben üzembiztosabb legyen 
minden járat és balesetek se 
forduljanak elő. flz asztalosok 
pedig a régebbi ttpusu kocsik 
perronjait agyusztálják át. Min-

BELVÁROSI 
lelr on 

5 /b 
tór!e». 

Ma, szerdán a francia film-
gyártás í fl önlcges témájú filmje 

Sicavsri? v raíúai 

ÜORZO 
Teteíon 

2 0 5 . 
bérlet. 

Szerdáig meghosszabbítottuk 
Kivancn vő e n n i 

Ke!e!i történet, nagyszabású 
zenés, táncos filmoperett. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

4 0 6 / f e 
bér et. 

Szerda, csütörtök, péntek: 
A gyógyító szerelem filmje! 

V tan a v harban 
MARIÉ LOUISEfősrereilérével 
elűadások kezdete fél 4, ié>0, féi 8 
Pénztár d. e 11-12, d. u. 3 órától . 

várja a bizottság Uéleiét. 
Mindenki lendíteni akar a kö-

zös munkán. Juhász István elv-
társ a régi villanymotorokat át-
állította zsirkenésröl olajkenés-
re. Igy sokkal főbb a gépek ha-
tásfoka. Varga Sándor elviárs 
esz.ergályos a tcsatlót-berendr• 
zéseket észszerüsitette. A jövő-
íren a pótkocsik nem szakadnak 
ie majd a vontatókról. Tom-
bácz József elvtárs, ellenőr az 
áramszedőket látta el védőberen-
dezésekkel. 

— Térülünk-fordulunk és kész 
az újítás — mosolyog önérzete-
sen az élmunkás Bánkuti —, a 
magunkéi épi'jük. Nyitott szem-
mel járkálunk az üzemben, nem 
olyan fásultan és kedvetlenül, 
mint akkor, amikor a kapitalis-
táknak dolgoztunk. Tudjuk, hogy 
ami van az országban, az min-

i n n n n i 

den a mienk. Ezért gazdálko-
dunk jól — magyarázgat munka 
közben. 

fl gyárkémény árnyékában, a 
hatalmas falak árnyékában, az 
ezüst csillaggal dlszitett kapu 
alatt egymásután fordulnak be 

a villamosok a »pihenőhelyre«. 
fl téli nap játékosan meg-meg-
vilian a kocsik sárga hasán és a 
kékzubbonyos munkások boldog 
arcán. Az élfizemben épül, ke-
rekedik a szocializmus. 

N. L. V. 

Szegeden több mmi télmillió 
íoriníot torditoítak januárban 

beruházásra 
Szeged város terű'étén ez év 

januárjában több mint félmillió 
forintot fordítottak beruházá-
sokra. A kimutatás alapján kö-
zületi beruházásokra 31.719, ál-
lami beruházásokra 452.005, 
társadalmi beruházásokra pe-
dig 14.167 íforintot fordítottak. 
A közületi beruházások között 
12.500 forinttal szerepel a ker-

Az állami beruházások kö-
zött szerepet többek kőzött a 
Fehértó-töltés épilése, Móravá-
ros viztelenitése és az Alföldi 
Mezőgazdasági Intézet fejleszté-
sére fordított összeg. Január 
hónapban a tiszai fcőzuti-hirt 
építésére 295.186 forintot köl-
töttek. A gyermekklinika épít-
kezési munkálataira 31.060 fo-tészeti üzem parkosítása. A tár- . . . . , . , , „ . . 

saskocsivállalat költségeire|™»tot, a József Attila kollégium 
7000, zuhanyfürdők építésére rendbehozására 54 539, a városi 
ugyancsak 7000 forintot fordi- muzeumra periig 30.000 forin-
tottak. tot fordítottak. 

Osrszsiaáo, Váraslaayás?, íllséliizpŝ oi 
ésüfgpa is iiieoalafcltják a N 3 jurán! 

Rizsig! nm bizottságát 
A Magyar Függetlenségi Nép-

front nagyszegedi ideiglenes bi-
zottságának megalakulása után 
szombaton és vasárnap Szeged 
környékén is megkezdődik a far 
lusi népi bizottságok megala-
kítása. A megalakulás értekez-
leteken történik, amelyeken 
résztvesznek a demokratikus 
pártok és társadalmi szerve-
zetek helyi képviselői, a népi 
és önkormányzati szervek helyi 

vezetői. Az értekezleten meg-
választott ideiglenes népi bi-
zottságok kiküldik képviselőiket 
a megyei értekezletekre, ame-
lyeket közvetlenül az országos 
kongresszus előtt tartanak meg 
Szombaton és vasárnap négv 
szogedköruyéki községben: 1 ) o 
rozsmán, Várostanyán, Alsóköz-
pouton és Algyőu alakítják meg 
a Népfront községi népi bizott-
ságát 

Megjutalmazták 
az ö l t i ánapos n r j í t o v e r s s n y 
élenjáró munkásait 

| at Ulszerdi Ken-lsmariim 65 a Kunsági S z ó t á r t á n | 

Az államosított Magyar Ken-'zött adták át az üzem 10 éten-
den Len és Julaipar Rt. ujsze-
gedi gyártelepén, kedden dél-
után 2 órakor a munka befeje-
zése után a gyár hatalmas és 
szépen feldíszített kultúrtermé-
ben ünnepélyes külsőségek kö-

A népi demokrácia dolgozó a s s z o n y a i 

élenjárna! a termelésben, a fe 
noahában és gyermekeik neve 
A késő délutáni nap utolsö 

sugarai lopódznak be a Szegedi 
Kender vizesfonó termébe. Bá-
gyadt fényükkel bearanyozzák 
a gépeket és a szorgalmasan 
dolgozó munkásnőket. Egymás-
után telnek meg az orsók, mert 
a vizcsfonó munkásnői éberen 
őrködnek fölöttük s ha elsza-
kad a fonal, gyakorlott kézzel 
másodpercek alatt kijavítják a 
hibát. 

Hein Józsefné elvtársr.ő is 
ott áll gépe mellett. Kilencven-
nyolc pálca vanelőtte s mind a 
kilencvennyolcat szemmel keli 
tartania, nehogy a figyelmetlen-
ség következtében zökkenő áll-
jon be a termelésben. Hein 
elvtársnő nemcsak kiváló mun-

i kát végez, jóvai száz százalékon 
'felül teljesíti a normát, hanem 
tisztában is van a normarende-
zés kérdésével. 

Huszonhét éve 
dolgozom már ebben a gyárban 
—' mondja elgondolkozva. Ér-
zem és tudom mennyire meg-
változott helyzetünk a népi de-
mokráciában. — Sokat beszél-
tünk már a normák átrendezé-
séről, de én ugy látóin, csak 
akkor érthetjük meg igazán, ha 
arra gondolunk, hogy sokkalta 
nagyobb dologról van itt «zó, 
mint egyszerű normarend'czés-
rői. A normarendezés ösztön-
éés a termelés fokozására, taka-

rékosság, amely nélkül nem le-
het szocializmust építeni. Ha 
csak azt néznénk, hogy 10—15 
forinttal kevesebb van a borí-
tékban, akkor egyéni érdekein-
ket néznénk és nem a dolgozó 
nép, saját magunk jövőjét, 

Hein eivtársnő 
jói látja népi demokráciánk 
döntő kérdéseit. Nem is csoda, 
hiszen már a felszabadulás előtt 
résztvett a munkásmozgalom-
ban. Most is aktív pdrtmunkát 
végez. Helytáll a termelésben, 
de e mellett felvilágosító mun-
kát is végez. Lelkesen magya-
rázna, hogy résztvett a Szabad 
Nép és Népszava agjtációban és 
ugy gondolja, jó munkát vég-
zett. 

Pedig Hein elvtársnőnek négy 
gyermeke van, akiknek nem-
csak kenyeret kell adnia szá-
jukba, hanem nevelni is kell 
őket. A legnagyobb tizenhárom 
éves. Az úttörő mozgalom se-
gítségére van Hein elvtársuőnefc 
gyermekei nevelésében. 

Csillogó 
szemmel 

beszét a gyermekekről és az 
úttörő mozgalomról. Beláttam, 
hogy gyermekeim jövőjéről ixm 
szó, amikor rajla voltam, hogy 
urtörők legyenek. Nagyon szép-
éé hasznos dolgokra tanítják 
Őket. Az életet tanuifák, az 

életre nevetik őket, nem ugy 
mint a múltban. Amit az úttö-
rőben tanulnak, azt tovább fej-
lesztik majd és ha felnőnek, 
hasznosítani fogják tudásukat 
az 11 j világ építésében. 

Hein elvtársnő jól tátja a ma-
gyar anyák feladatait népi de-
mokráciánkban. Sajnálkozva 
mondja, hogy a legutóbbi nő-
kongresszus szegedi beszámoló-
ján nem lehetett ott, de a már-
ciusi uőkongresszuson már ok-
vetlen részt akar vennt. 

m í , d o l g o z ó n ő k 
nagy lelkesedéssel készülünk er-
re a kongresszusra és én azt 
ItiSzem ugy Ünnepelhetjük meg 
méltóképen, ha még fokozot-
tabb munkával igyekszünk ki-
venni részüket a termelés foko-
zásában. 

Hein eivtársnő példakéjie a 
népi demokrácia öntudatos asz-
szonyának. Megállja helyét a 
termelésben, a fonógép mellett, 
felvilágosító munkájával dolgo-
zik Pártunk célkitűzéseinek 
megvalósításáért és ugy neveli 
gyermekeit, hogy hasznos, épitő 
tagjai legyenek a jövő uj ma-
gyar társadalmának. 

járó munkásának a jdltaíefá-
SSiíet é s a pénzjutalmakat. Az 
ünnepség a kullurgárda műso-
rával kezdődött meg. azután 
Pongrácz elvtárs, budapesti ki-
küldött és Nyilassi elvtárs, a 
Nagyszegedi Pártbizottság ki-
küldöttje üdvözölte az üzem 
dolgozóit és a megjutalmazotta-
kat. 

Pászti Ferencné szövőnő, 
í6 nu!-t'téiá*i1 100 forintot cs 
rádiót kapott. A Józseí Attila 
brigád tagjai: Szántó Irén, Fa-
zekas Istvánná, Csipö Piroska, 
Oláh Ama, Mucsi Lajosné, 
Szávin Mária, Markovics Ju'ia, 
Deák Gyula és Szélér Ilona pe-
dig ezer-ezer forint pénzjutal-
mat kaptak. 

A kitüntetett munkások nagy 
örömükben sem feledkeztek meg 
a görög szabadságharcosokról, 
akik részére az ajándékössze-
gekhöt fejenként 50—50 forin-
tot ajánlottak fel. 

Az ünnepély vé.jín a szak-
szervezeti kiküldött rámutatott 
arra, hogy ezekben a napokban 
a nét! demokráciánk ország-
siterte 6000 kiváló munkást ju-
talmaz meg. 

— Mindnyájunknak igyekez-
nünk kell, hogy a termelésben 
élenjáró dolgozókhoz hasonlít-
sunk — mondotta a kiküldött, 
— hogy mielőbb letenüiiBSSJk 
a szocializmust. 

A Kunsági Szövőgyárban 
szintén kedden délután osztot-
tak ki a jó munkáért járó ju-
talmakat. Magyar Mátyás szak-
szervezeti megyei titkárhelyettes 
Pesti Juliáriak és Takács Erzsé-
betnek az üzem dolgozói jelen-
télében a gyár ünnepélyesen 
feldíszített kullurtermében adta 
át az ezer-ezer forintot. 

Azok a SzlT tagok, akik a /Révai* iskolára jelentkeztek, 
csütörtök délelőtt 9— 12-ig, és délután 3 — m e g b e s z é l é s 
végett jelentkezzenek a Petőfi Kollégiumban, Boidoga*z-
szony-sngárut 6., I. em. 1. aj tő. 
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HIREK 
ALIG VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET 

Mérsékelt nyugati, délnyugati szél, felhőátvonulások. Hol-
nap többfelé köd, egyikét helyen, főleg északon kisebb eső, 
« hegyekben kisebb havazás. Az éjszakai fagy mérséklődik, a 
nappali hőmérséklet alig változik. 

óra. 
ÍE<-

6, 

NAPIREND 

Szerda, február 1G. 
Nemzeti Szinház este 7 

kor: Vitézek és hősük, 
bérlet 12. 

Ke.rjrori Mezt fel 1. fél 
fél 8: A szenvedély rabjai, 

Szeehe'ivi Mozi fél 4. fél 
fél 8: Virág a viharban. 

borzé Aloz.i fel 4, fél 6, fél 8 : 
Kíváncsi vőlegény. 

Muzeum nyitva hétköznap 
9-től 14 VMg. mtór- és iiunep. 
nap 9-től 13 óráig. 

Somovvi könyvtár nvitva van 
hétkör napokon 9 Arától 19-ig. 

Eirv,térni könyvtár reggel 
8 órától este 7-ic van nyitva 
hétköznapokon 

szolgálatos gyógyszertáruk: 
Franki Józseí SzentGvörgy-

tér ö l'emesvárv József Klau-
zál-tér íl. Surjányt József Kos-
suth LaiovsuQárul 31 

o— 
- Uj ve/!'(öséjet választ az, 

alsóvárosi MNDSz a. Földmű-
ves-uteni iskolában, 17-én, csü-
törtökön délután G órakor a 
központi ügyvezető jelenlétében. 

- AZ ÖTÉVES TERV kcrc-
téheu vidéken tipusfürdöket lé-
tesítenek a dolgozók számára a 
gyógyforrások mentén. Legkö-
zelebb a baranyamegyei Kom-
Jón és n somogymegyei Csoko-
nyavlsontán lévő meleg forrá-
sok mellett létesitenek tipus-
fürdöket 

AZ ANGOL SZÍNÉSZEK 
szakszervezetének végrehajtó 
bizottsága leszavazta azt a ja-
vaslatot. amely a kommunista 
párttagoknak mcgtdtolta volna, 
hogy helyet foglalhassanak a 
sziuész szakszervezet vezetősé-
gében 

- Takarmányozás! célra cu-
korgyár! melasz Igényelhető az 
állattenyésztő egyesületnél (vá-
rosi bérház I., 14.). A melasz 
ára mázsánként 24 forint, utnl-
ványdij mázsánként 1.20 forint, 
szállítási költség mázsánként 8 
forint. A fenti összegeket az 
igénylés alkalmával az állatte-
nyésztő egyesületnél azonnal ki 
kelt fizetni. Azok Is. akik már 
igényeltek mciaszt. a kifizetés 
végett sürgősen jelentkezzenek. 
Igényléseket március 13-ig fo-
gadnak el. 

- A NÉPBIRGSAG Ember 
Sándor volt NÉP képviselőt tá-
vollétében 10 évi fegyházra, ál-
lásvesztésre, vagyonelkobzásra 
és 10 évi politikai jogvesztésre 
ítélte 

- A EÖLDM1VF.T.ÉSCGYI 
MINISZTER rendeletet adott kt 
a esillagtürtnemesités niagter-
meszld* biztosításáról. 

x Cn id igán _ pullover — 
Uabr éa gyermek kötöttáruk 
mérték után is Reiehel gép-
be tói par, Margit-utca 

— A Szovjet kultura hő-
nupjánok keretében a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság szegedi csoportja Vö-
rösiuuríy-utca 7. szám alatti 
központi Székházában kiállí-
tási rendez, a társaság kiadó-
jának. nz Uj Magyar Könyv-
kiadóuak eddig megjelent ö;»-
szes kiadványaibői. A klálli-
tiVs ünnepélyes megnyitása 
csütörtökön (17-én) délelőtt 
11 órakor lesz. A kiállítás na-
ponta délelőtt i) órától dél-
után 7 óráig áll a közönség 
rendelkező/érc. 

PEKINGBEN megnyitották a 
tömeg előtt a császári városne-
gyedei. amelybe eddig közön-
séges halandónak nem volt sza-
bad belépni. 

Előadás Kínáról 
Az MNDSz központ rende-

zésében Kínáról és Kina mü. 
vészetrről tart érdekes elő 
adást Tak.its Zoltán egyetemi 
tanár, műtörténész az egye-
tem aulájában február 17-én 
délután 5 őrakor. 

Tálcát s Zoltán Kínában 
szerzett személyes élményeit 
vetített képekkel kíséri. Ven-
dégeket szívesen látunk. 

— A vas- és fémipari ki.« 
ipari szövet ke/etek munkával 
való ellátása tárgyában J4-én 
a kerületi szövetkezetügyi fő-
felügyelő hivatalában értekez-
letet (arloltak. Az értekezleten 
résztveit az OKISz központi 
kiküldöttje is. A szegedi állami 
vállalatok ígéretet lettek,, hogy 
megrendeléseikkel elsősorban a 
kisipari szövetkezeteket látják 
el. Az értekezlet eredményekép-
pen, a szövetkezetbe tömörült 
vas- és fémkisíparosok, egész 
évi munkája biztosítva lesz. 

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

— A legutóbbi fotó főnye-
reményt ismét szegcdi nyerte. 
Simon dános postaaltiszt, oki 
harmadmagával játszott, 12 
találatot ért el. A szerencsés 
postái és két társa 4890 fo-
rintot- Icap majd a Lottójö-
védőktől. 
— A FRANCIA községi pót-

választásokon a Norde-megyei 
bányavidéken Guesnaiban a KP 
a szavazatok GS százalékát kap-
ta. 

— KÉTTAGÚ SZOVJET kül-
döttség érkezett Stockholmba 
hogy tanulmányozza a jéghoki 
világbajnokság rendezését. 

x Pászknhirdetmány. Csak 
a'-ok pászkaszükségletéről gon-
doskodhat a, hitközség, akik kg. 
kint G forint előleget február 
25-ig a hitközségi pénztárnál 
befizetnek. Igényelhető febru-
ári. márciusi kenyérjegy beszól, 
gáltatásával vngv kenyérjegy 
nélküli szabad piszka,' illetve 
pászkatlnra. A végleges árat ké-
sőbb állapitiák meg. Egy kg. 
pászkálioz 1.50 kg. kenyérjegy 
adandó be. A szabad pászka 
i forinttal lesz (ftiágábli. 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
m ű s o r a 

Február ló án este 7 órakor: 
Február J7.?n este 7 órakor: 
Február 18-án este 7 órakor: 

Február 19-éu este fél 3 órakor: 

Február 2 0 - Ó D délután 3-kor: 

Február L'0-án este 7 órakor: 

Vitézek é.s hősök. bérlet 11. 
Csárdáskirálynő, sí'* bérlet 11. 
Vitézek éi hősök. sS« bérlet 11. 

előadás. Rendes helyárak. 
B«llet e-t, a Szovjet Kultura 

Hónapja keretében. 
Csárdáskirálynő. *K« és »M« 

bérlet ő. előadása. 
Paraszfbeesiilete. Tavaszi ko-

média. Diótörő. Bérletszünet. 

íájszinliáz műsora: 
Forráskút, február 19-tot A7. IDEGEN GYERMEK. 
í'aJsőköepont, febr. 20-án: AZ ÁLSZENT. (Tartuffe) 
Sövényháza, február 22-én; az ÁLSZENT. (Tartuffe) 
Algyó, tehruár 27.6a: AZ ÁLSZENT. (Tartuffs) 

Párthirek 
— • • * 

Ma délután 6 órakor falujáró 
kulturfelelösök részére értekezle 
tet tarlunk a Pártbizottság kul 
lurosztálgán, Batthyáuy-u. 4. 

Felhívjuk az 1 éves egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, hogy a soron követ 
kező konzultációt 18-án, pente 
ken délután 4 és fél 8 órakoir 
tartjuk az oktatási osztályon. 

Oktatásfeleiösök figyelem! 
Felhívjuk az összes üzemi ós 
közületi oktatásfeleiösök fi-
gyelmét, hogy 19-én, szombaton 
délután 5 órakor, a Kálvin-tér 
6. szám alatt tartandó értekez-
letén feltétlenül jelenjenek meg, 

Megérkeztek Rákosi: »Népi 
demokráciánk néhány problé-
májáról a é3 Révai: /Lenin ut-
ján* című brossurák. Áruk 50-
ö0 fillér. A »8árga Könyv« 1.50 
forintos árban, az MDP pro-
gramnyilatkozata és szervezeti 
szabói v/.afca szép kivitelű könyv 
formájában 2 foriut. Alapszer. 
vezetőink átvehetik este G és 8 
óra között a sajtóosztályon. 

Púrímunhűsárlekezletek 
éa taggyűlések 

Szerdán, lG-án: 
Lemezgyár délután 2 óra: 

Sári István, Angol-Magyar Ju-
lafonó délután 2 óra: Nyilasi 
I'étér, Mozik déíután 2 óra: 
Rarek István. Konzervgyár dél-
után fét 3 óra: Széli Sámuel 
MÁV Rókus délután 3 óra: Ba-
logh István, MÁV oszt. mér-
nökség délután 3 óra: Sarnyai 
Vencel. Orion d. u. 3 Bogdán 
Imre. MAV pályafenntartás d. 
u 3 óra: ifj. Márki Mihály, Déi-
magyar napilap délután fél 
óra: Székelyhídi József, Váro-
si kertészet délután 4 óra: Klein 
Sándor. Hídépítés délután 4 óra 
Dani János, Déma cipőgyár d. 
u. féí 5 óra: Bozsó László, 
Bankok délután fi óra: Nagy 
László III., Közigazgatás dél-
után 6 óra: Larkirs Andor, Al-
sóváros I. délután fél 7 óra: 
Tomliácz Imre, Alsóváros II. 
délután fél 7 óra: Dénes Leó, 
Belváros I. délután fél 7 óra: 
Farkas Miklós, Belváros Jf. d. 
u. fét 7 Óra: Pclri Ferenc,Bel-
város IV. délután féx 7 óra : 
dr. Bakos Géza, Befváros V.-VI. 
délután fél 7 óra: Lodnictt Pál, 
Felsőváros 1. délután fél 7 óra; 
Kuli Richárd, Felsőváros II. 
délután fél 7 óra: Székely Béla, 
Fodortctép délután fél 7 óra-
Róna Béla, Józseftcfep délután 
fét 7 óra: Olajos Gyula, Móra-
város L délután fái 7 óra: Tó-
völgyi Jenő, Móraváros II. d. 
u. fét 7 óra: Komócsin Balázs, 
ósomogyitéfcp 1. délután fél 7 
óra: Prágai György, ösomogyi-
letép II. délután fel 7 óra: Tóth 
Béla, Rókus I. délután fái 7 óra 
Varga Pál, Rókus II., III. dél-
után fét 7 óra: Mison Gusztáv, 
Újszeged délután fét 7 óra: 
Szilágyi István, Ujsomogyitctép 
délután fél 7 óra.- Strak János, 
Belváros III. délután fői 7 óra: 
Farkas István. 

Március elsején megkezd] miikidését 
Szegeden 

a FsidmüveiésSgyi Igazgatóság 
Ülés! tartott a közigazgatási bizottság 

Szeged város közigazgatási bi-
zottsága kedden délelőtt tartot-
ta szokásos havi ülését. Gyónl 
Imre főispán megnyitó szaval 
után ismertették a polgármes-
teri, az árvaszéki, rendőrségi éi 
tisztiföorvosl hivatal jelentéseit. 
A bizottság a jeleniéseket tudb-
másul vette. 

l\ tanfelügyelőség jelentésé-
ben beszámolt az iskolaétkez'e-
tési akcióról, amely a szegény-
sorait gyermekek szamára Ingyen 
ebédet biztosit. Az államépité-
szetl hivatal vezetője Ismertei te 
az ut karbantartási munkálato-
kat. l\ Gazdasági Felügyelőség 
jelentésében utalt arra, hogy a 
hideg idő kedvezőtlen kihatás-
sal volt a hótakarónélküli velő-
sekre s a vetések sok helyen 
felfagytak. Közölték, hogy a ta-
vaszi mezőgazdasági munkála-
tokhoz 40 vagon vetőmagra lesz 
szükség. A Gazdasági Felügye-
lőség bejelentette még, hogy a 
Föld mii velésügyl Igazgatóság 
előreláthatóan március 1-én meg-
kezdi működését és igy az ösz-
szes földművelésügyi szakhiva-
talukat az igazgatóság kereté-

ben egyesítik. 
Dénes Leó elvtárs, polgárme* 

ter Indítványozta, hogy a köz-
Igazgatási bizottság Írjon fel • 
földművelésügyi minisztériumhoz 
a két szegedi gazdajegyzői ál-
lás betöltése érdekében. A bi-
zottság az Indítványt elfogadta, 

A közellátási felügyelőség je-
lentésében utalt arra, hogy a 
zsirellátás megoldása érdekében 
a közigazgatási bzottság utasí-
totta a felügyelőséget, kövessen 
el mindent a feketevágások meg-
akadályozása érdekében. Ebbe a 
munkába bevonják a gazdasági 
rendőrséget és a közigazgatást 
hatóságokat is. 

A pénzügyigazgatóság jelenté-
séből kitűnt, hogy az adómorál 
a multévl eredményekhez viszo-
nyítva javult Szegeden. A mező-
gazdasági fejlesztést járuléknak 
90 százaléka befolyt és ugyan-
csak 92 százalékos eredmény 
mutatkozik a búzaföldödé terén 
is. Bejelentette továbbá a pénz-
ügyigazgatóság. hogy Csanád-
megyéből nagyobb területet a 
szegedi pénzügylgazgatósághoz 
csatoltak, igy Makó városát is. 

Február 18-án, pinteken délután 5 órakor a szakszervezeti 
3zékházban szakmai vezetéségek, üb. tagok és bizalmiak ré-
szére összvezetőségi iUést tartunk. Az iisszvezetőségin a fel-
soroltaknak megjelenése kőtelező. 

UHrán állam! könyvtár 
m ó v é s íé)m Illó kateífei 

Az Ukrán Szovjet Szocialista 
Köztársaság minisztertanácsa 
rendeletet adott ki, mely szerint 
az ukrán Tudományos Akadé-
mia könyvtára alapján, amely 
rendkívül ga-dag /tö/iywíWo-1 paprikát, ebből a területből kó-
ntánnffül rendelkezik, meyszer- rülbclöl háromezer hoki a rCcw-
vezik Ukrajna nyilvános állami kei és szoatiiiihálytdeld fél 
könyvtárát. Azuj állami Icönyv-
Idr könyvállománya több mint 
négy és félmillió kölctct tartal-
maz. 

áflézihutaStai k é m ; * 
aröszke iés szsn lmíhá lv -

teleki pisrikaterme Sk 
A tavaszt vetésterv szerint 

Sí eged térületén 3G00 k tasz-
Irúlis holdon termelnek föszer-

Rádióközveiiíés 
az anlarhtíszrói 

Moszkvai újságok levelezői 
rádióéi fékezést létesitetlek a 
zovjet antarktiszi cctvadász 

expedícióval. A. Szoljanik kapi-
tány beszámolt a cetvadászat 
eredményeiről az antarktiszi 
oceánon. Az expedíció csaknem 
tízezer mérföldnyire van Mosz-
kvától. 

A cetvadászat nehéz feltéte-
lek mellett ts kielégítően ha,ad. 

expedíció jelentős mértékben 
túlteljesítette eredeti tervét gyó-
gyászati, élelmezési és ipari té-
ren egyaránt. Különösen nagy-
jelentőségű a koncentrált A-vi-
tamin, melyet a cethal májából 
vonnak Id. 

F e l h - v á s 
A szegedi Szakmaközi Mun-

kaközvetítő Hivatal felkéri a 
asipari szakcso]>ort!ioz tartozó 

szakmunkás, felsői poriskoLit 
végzett technikus, valamint a 
vegyipari szakcsoporthoz tarto-
zó szakmunkás munkanélkülie-
ket, akik a fenti hivatal állal 
nyilvántartva vannak, hogy ösz-
szeirás végett saját érdekükben 
jelentkezzenek. 

Szeged, 1949 február 14. 
Szakszervezeti üdvözlettel: 

l'ies; György, hivatalvezető. 

A k a r t a l á t n i a 

Mágnás M l s k á t ? 
Váltsa meg jegyét előre 
a Belvirotl Moziban 

féistafssüedűH R o v a t ó 
A piaci kötött, szövött, rövid-

és bazórárukereskedök csoportjá-
nak kulturgárdája csütörtökön 
délután 6 órai kezdettel mű-
soros délutánt rendez Szcche-
nyl-tér 13., I. emeleti helyiség-
ben. Kérjük a tagok minél na-
gyobb számban való megjelené-
séi. 

Vásár U i i o í s o l c s o n y á s a r o l h a t 

az EXCELSIOR mHiSMYim 'zBm 
16!*, férfi- és gyermskclUték aMtnkor ntav választékban 

dekre jut. A rőszkei és szent-
miliályteleki termelőit kérés-
sel fordultak a város vezetősé-
géhez, hogy a paprikafühlcken 
fúrasson 8 árt éri lm tat, mert a 
jó termés érdekében elengedhe-
tetlenül szükséges a palánták 
locsolása. A rendszeres locso-
lást azonban vízhiány miatt 
nem fehet mindenütt megvaló-
sítani. 

A város vezetősége a pap-
rikatcrmelők kérését a Gazda-
sági Főtanács elé terjesztette. 

Tanulás — Eevs ezés se ! 
tl groznijl olajiparnak körül-

belül száz sztahanovlstája ét 
üzemvezetöja tanul at P.zisbe-
kovról elnevezett azorbaj'izsán 
ipari intézetnek ezon az osztá-
lyán, amely levelezés utján ta-
nltja növendékeit. H »levelez8 
tanulók? szabályosan beiratko-
zott diákját as intézetnek, d* 
nem kelt klkapcsolódniok a ter-
melési munkából, sőt még csak 
előadásokat sem kel! hallgat-
nlok, mert az intézet rendsze-
resen, megfelelő magyarázatok-
kai együtt, megküld! nekik a 
tananyagot. A tanulók dolgoza-
talkat beküldik az Intézetbe, ahot 
minden egyes dolgozatot ala-
posan átnéznek és érdeme sze-
rint bírálnak felül. A tanulás-
nak ez a módja rendkívül nép-
szerű az egész Szovjetunióban. 

— A NEMZETKÖZI ATT .ETI-
KAI SZÖVETSÉG hitelesíteti a 
Nina Dumbadze 52.72 méteres 
díszkoszvetés és Androjevf 
14.39 méteres stdylókő világ-
csúcs eredményeit. Mindketten 
szovjet attétanők. 

— A 19 ORGOVÁNYI GYIL' 
KOS ügyében • népbírfoáf 
szerdán kezdi m«g a tárgya* 
lást, miután a NOT uj eljárás-
ra utasította • népbiróaágot. 
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& í i é p b f ^ f o s i f á s f e l é 
\ Szovjelunió alkotmányé 

iüi; a társadalombiztosításra vo-
natkozó paragrafusa igy szót: 
»A Szovjetunió polgárainak jo-
guk van biztosított anyagellá-
tásra agglcorukra, valamint be-
tegség ós munkaképtelenség ese-
téi e Ezt a jogot a munkások 
és atkalmazottak államköltségen 
va'ő társadalmi biztosításnak 
&; é'eskörü kifejlesztése a dol-
gozóknak nyújtott ingyenes or-
vosi segélyt és a gyógyhelyek-
nek n dolgozók rendelkezésére 
bocsátott széles hálózata biz-
tosítja« 

Népi demokráciánk társada-
lombiztosítása is ebben az 
irányban batad bár még igen 
sok tennivalónk van, aniig meg-
va'ősttf a teljes népbiztositás. 

Már 1943-ben felvetődtek a 
magyar társadalombiztosítás 
problémái- n nagymérvű szét-
tagoltság, c-gves dolgozó réte-
gek jobb biztosítási helyzete, 
más dolgozó rétegek elmara-
dottsága. 

De az 1945-ös és a rákövet-
kező évek sem gazdaságilag, 
sem politikailag nem voltak al-
kalmasak, hogy kiépülhessen 
egy egységes, tervszerű népblz-
tositás- hálózat. Az egységes, 
népbiztositás megteremtéséhez a 
reáös almot nemzetgazdaságunk 
helyreállítása és a munkásegy-
ség megszületése a Magyar Dol-
gozók Pártjának létrejötte hoz-
ia meg. Amikor a magyar mun-
kásosztálynak csak egy pártja 
lett, akkor vált lehetővé a fi-
zik ai és értelmiségi dolgozók 
közé emelt válaszfal ledönté-
se is. A Magyar Dolgozók Párt-
ja egyesülési kongresszusán el-
fogadóit programnyilatkozat 
szeriül: - A szociálpolitika nagy-
arányú fejlesztésének alapja ' a 
termelés, a nemzeti jövedelem 
foKozása.t Még egy év sem telt 
r-t a Kongresszus óta, máris 
óriásit fejlődött szociálpoliti-
kánk, különösen társadalombiz-
tosításunk. Már az. elmúlt nyár 
közepétől munkásságunk jelen-
rékeny része nyaralhatott "a Ba-
latonon. a Mátra, Bükk és Me-
csek üdülőhelyein.. Ebben az év-
e n az üdüMetési akciókat még 
sokkal nagyobb mértékben ki-
ierjesztik, mint eddig bármikor. 

A Magyar Szabad Szakszer-
vezetek XVíI-ik kongresszusa az 
OTI és a MABI egyesítését je-
lölte ki. Ez volt az első lépés 
a társadalombiztosítás egysége-
sítése felé. A dolgozók széles 
tömege ken mindjobban tuda-
tossá vá't a óta, hogv az egyc-
ri'és elsősorban a széles dobo-
zó rétegek érdekeit szolgálta 
A második jelentős lépés az 
OTBA beolvasztása az OTI-ha 
volt. Különösen a kőzalkalma 
zoltak kerültek ezzet előnyösebb 
helyzetbe, hiszen most már ne-
kik sem keli fizetni azokért a 
f.vögvászaíi segédeszközökért, 
amelyekért eddig igen jelentős 
összeget fizetlek ld A két in-
tézmény beolvadása az OTI-ba. 
valamint a mezőgazdasági biz-
tosítás kiterjesztésével a ma-
gyar nép közet fele került tár-
sadalombiztosítás alá 

Ezek a körülmények szüksé-
gessé teszik az OTI rendelőin-
tézeteinek, korházainak, szakor-
vosi rendeléseinek a nieatiöve-
Vede.lt feladatokhoz képest terv-
szerű és gyors kibővítését. Kü-
lönösen Szegeden váF szüksé-

gessé a rendelések kibővítése, 
hiszen itt a szegedi OTl-hoz 
17.101 ipari biztosított. 6000 me-
zőgazdasági biztosított, az 
OTBA-val 8338 biztosított tar. 
tozik, s ha családtagokat fi-
gyelembe Vesszük, a biztosítot-
tak száma közel S0.000. 

Az eddigi szakrendelések elég-
telennek bizonyultak. Éppen 
ezért még ebben a hónapban 
a szakrendeléseknél, mint pld. 
tüdő, bel, seb, gyermek> nő. 
szem, bőr, orr-f Cd, röntgen, rcn. 
delésekcn az eddigi 2—3 órás 
rendelések helyett egésznapos 
szakrendelések lesznek. Ugyan-
csak ebben a hónapban meg-
szervezik az ideggyógyászati és 
urológiai szakrendelést is. Az 
egésznapos rendelések beveze-
tése azt eredményezi, hogy a 
szakorvosok megfelelő időt tud-
nak szentelni n betegek meg-
vizsgálására és gyógyítására. 
Ezzel a nagyjelentőségű intéz-
kedéssel megszíinik oz a le-
hetetlen állapot, hogy betegek-
nek 2—3 órát is kellett vár-
niok egy-egy szakrendelésre. 

Mezőgazdasági biztosításunk 
is igen jelentős fejlődésnek in-
dult. Ha a ínég meglévő kisebb 
biztosítási intézmények beol-
vadnak az OTI-ba, akkor Sze-
ged 110.000 lakosa biztosítás 
alá tartozik, ami ingyen orvost, 
kórházat, szanatóriumot, kere-
sőképtelenség esetén a dolgozó 
biztosítottnál segélyt jeleni, fi-
zetésének 65 százalékát. Szü-
'és, halálozás esetén segélyt je-
lent a biztosítás. 

Termelésünk és nemzeti jö-
vedelmünk növekedésével foko-
zódik társadalombiztosításunk 
kiszétesílése és igy a juttatások 
emelése is. Az OTI szegedi in-
tézete december hónapban táp-
pénz és egyéb segélyekre 
305.017 forint 60 fillért adott ki. 
Ez a szám azt mulatja, hogy a 
dolgozók nemcsak annyi fize-
tést kapnak, amennyi hefenkint 
a borítékjukban van, hanem en-
nél soklrai többet. 

"A szocializmus építése a tár-
sadalombiztosítás területén is 
folyik. Amilyen tempóban épül 
a szocializmus, olyan mérték-
ben valósul meg népbiztositá-
sunk. A dolgozóknak öregsé-
gükre nem keli attól tartani, 
hogy nem lesz miből megélniök. 

Strack János 

Magyar Munka-érdemrenddel 
tüntették ki a legkiválóbb 

h f d é p f t ő t 

A Szegedi közúti hid mun-
kásai kedden délután rendkí-
vüli üzemi értekezletre gyűl-
lek össze az ünnepélyes al-
kalomra feldíszített kultúrte-
remben. 

A lelkes hidépitők meleg 
Szeretettel ünnepelték Tom-
bácz Ferenc elvtá-saf, akit az 
öl hónapos munkaverseny ki-
értékelése alapján kiváló 
munkájáért a Magyar Munka-
érdemrend bronz fokozatával 
tüntetlek ki. 

A Szakmaközi Bizottság ne-
vében Gyólai István ctvtárs 
üdvözölte a hídépítőket, majd 
a Magyar Dolgozók Pártja 
nagys-egedi Pártbizottsága 
nevében Nyilasi Péter elif-
lárs szólott az egybegyűltek-
hez. 

A hídépítők lelkes tapsa 
közepette adták át ezután 
Tombácz Ferenc elvtársnak a 
Magyar Munka-érdemrend 
bronzfokozatát, 1500 forint 
futaimat és egy szép világ-
vevő rádiókészüléket. 

A vállalat nevében Rrísen-
büchlcr elvtárs, a MÉMOSz 
alelnöke üdvözölte a szocia-
lista építőmunka kitüntetett 
harcosát, majd az Internacio-
nálé hannfaíral végetért a 
hídépítők lelkes üzemértekez-
tele. 

U p a ' s k i f o t t & t S ? e i e d város 
g a z d a s á g i alhifoflságál 
Kedden újjáalakították Sze-

ged város albizottságát. A bi-
zottságnak 12 tagja van, töb-
bek között a főispán, a terv-
megbízott és a különféle állami 
hivatalok vezetői. A bizottság 
három tagját a közigazgatási 
bizottság titkos szavazással vá-
lasztotta meg a Népfront Ide-
iglenes Bizottsága áltat delegált 
9 személyből. A gazdasági albi-
zottság uj tagja! Komócsin Mi-
hály elvtárs, Juhász János és 
Kövi Béla. 

[ ] 
M U V E S Z V E N D E G E I N K 

A szovjet kultura hónapjára a [ jetunióból. Az alábbiakban * 
művészek, irók legkiválóbbjai ér- kulturd'ls kűl 'öitség néhány tag-
keztek Magyarországra a Szov-' jának életrajzát ismertetjük. 

Uiánova Gallna Szergejevna *] 
Született 1910-ben Leningrá-

don. Szülei balettnál vészek vol-
tak. Elvégezte a leningrádi ba-
lett és tánc szakiskofát. 1928-
ban Leningrádon a Kirovról el-
nevezett opera- és balettszinház-
dan kezdte el működését. 1943 
óta nz Állami Akadémiai Nagy-
színház művésznője. A táncmű-
vészet terén elért sikereiért ki-
tüntették a Szovjetunió és a Ka-
záh Szovjet Szocialista Köztár-

saság népművésze címmel. Há-
romszor nyerte el a Sztálin-di-
jat, ki lelt tüntetve a Munka Vö-
rös Zászló renddel, az •Érdem-
renddel? és a »Nagy Honvédő 
Háborúban végzett dicsőséges 
munkáért? renddel. Különösen 
fényes szerepeket alakított II!:i-
nova a Csajkovszkij »Hattyu ta-
va?, flszafjov »Bachcsiszará;l 
szökőkút?, Prokofjev »Romeó és 
julia? cimü balettekben. 

K t ü g i i í O f a is ena Pm tnjgdna ^ 

MAGYARORSZÁG VÁLOGA-
TOTT V1V0CSAPATA kedden 
elutazott Párizsba, ahol szom-
baton este kerül sor a Fran-
ciaország—Magyarország nem-
zetek közötti mérkőzésre. 

Született 1905-ben Podolszk-
ban. 1933-ban elvégezte a Mosz-
kvai Állami Zeneművészeti Fő-
iskolát. 1932-ben mint szólista 
kezdte működését az Állami Aka-
démiai Nagyszínházban, fl klasz-
szikus orosz és a szovjet opera-
ramiivészet fejlesztése terén el-
ért sikereiért Krugllkovát kitün-

tették a Szovjet Népművész cí-
mével. Az Állami Akadémiai 
Nagyszínházban végzett munká-
ján kívül a kitűnő kamaraéne-
kesnöt kiíüntették a •Becsületér-
demrendjellel? és a »Nagy Hon-
védő Háborúban végzett dicső-
séges munkáért? érdemmel. 

Hyscsajev ViatfiiEir fl e'tszandicvics ^ 
Énekművész. Született 1903-

ban, 1927-től 1930-ig mint gép-
munkás dolgozott. 193r-ben el-
végezte a Moszkvai Állami Ze-
neművészeti Főiskola zenei sza-

kát. 1941-ben elvégezte a Szta-
niszlavszkijról elnevezett Intézet 
énekosztályát. 1941 óta a Szov-
jetunió rádióénekese. A szovjet 
dalok egyik közkedvelt előadója. 

Vlászov frekszandr ftonáratyavics ^ 

Csellómüvész, született 1910-
ben Vilnában. 1937-ben kitün-
tetéssel végezte el a Jáoszkvai 
Állami Zeneművészeti Főiskolát 
és a Moszkvai Állami Konzerva-
tórium felsőbb fakultását 1939-

ben. 1926-ban lépett fel először. 
Az össz-szövetségi Zenészver-
seny győztese. A Moszkvai Álla-
mi Filharmónia szólistája, a 
Gneszinröl elnevzrtí zeueintézet 
előadója és dékánja. 

Gamrekeli Páv á aieHszantfrov cs L{ 
Született 1911-ben Csiaturi vá-

rosában (Gruz Szovjet Szociális-
ta Köztársaság.) Édesapja kishi-
vatalnok volt. 1932-ben elvégez-
te a tbiliszi egyetem mezőgaz-
dasági szakát, ugyanez évben a 
Zenemű.észeti Főiskolába Irat-
kozott be, majd 1935-ben a tbi-

liszi operaszínházban kezdte el 
működését. 1944-ben áthelyezték 
a Szovjetunió Állami Akadémiai 
Nagyszínházhoz, ahol operafü-
szerepeket énekel. Kitüntették a 
•Munka Vörös Zászló« rend-
del é , a »Becsü!etérdemrendjel-
lel?. 

Gahovics Mihail M a r k s v i c r 1 ] 
Született 1905-ben Velikije 

Huljaki községben fklevi terű- J 

BRIGADOKBAN 
könnyebb és jobb a munka 

K o m p l e l i 
k i f o g á s t a l a n 

olcsón eladó 
Cim a kiadóban 

fl szalag-fürésznél, az Ujsze-
gedi Gözfürész- és Ládagyárban, 
mostanában föllendült a terme-
lés. Kendrusz Ferenc elvtárs ve-
ze éséiei megal kult a kol! ktiv 
munkái előbbre.ivö uj terme-
ési forma: a brigád. 

fl szalag-fürészhez beosztott 
munkások rövid tanácskozás után 
e,határozták, hogy összefognak, 
csökkentik a selejtet, megjavít-
ják a minőséget és fokozzák a 
gép teljesítményét. Reggel, 

kezdés előtt egy negyed órával 
körülülték a leolajozott, pihenő 
masinát, papirost, ceruzát vet-
tek elő és kemény betűkkel meg-
fogalmazták a célkitűzéseket, a 
tervet. 

A brigádba öten tömörültek 
Össze, ö t kommunista, fl gép 
azóta nyeli az anyagot, alig 
győzik adagolni a deszká-
kat a kezelőknek. Joszt István 
elvtárs csöndben, fürge kézzel 
eteti a »kezes állatot*. Munka 
közben 

vidáman csillog a szeme, 
a fürész harsogásából kihallja, 
kíérzi az uj világ, az épülő szo-
cializmus dallamát. 

Az üzem dolgozói néhány 
napig csak figyelték, nézték az 
első brigád eredményes mun-
káját és azt a kollektiv szel-
lemet, Bml a brlgádosok között 
kialakult, azután pedig gondol-

tak egyet és ők ls tanakodni 
kezdtek. 

fl Következő héten már két 

ttfabb brigád alakalt 
az Ujszegedi Gczfürész- és Lá-
oagyárban. flz »anyag-tér« mun-
kásai Sonkó Imre elvtárs ve-
zetésével szintén elhatározták, 
bogy több közösségi szellemet 
visznek a termelésbe, flzóta a 
kész'anyag válogatása és osztá-
lyozása zökkenő nélkül történik. 

— Rájöttünk, hogy igy sok-
kal könnyebb és jobb a munka 
— mondja a brigád vezetője, 
az ö »brigádos? helyeslően bó-
logat. 

Bozókl György elvtársék nyol-
can arra vállalkoztak, hogy az 
üzem részére vasárnaponként és 
ünnepnaponként érkező szállít-
mányokat, gombiakat teljesen in-
gyen kirakják. 

— Rájöttünk arra, hogy a 
szállítmányok kirakodása ren-
geteg pénzébe kerül a vállalat-
nak — mondja Bozóki elvtárs, 
aki 

a zakatoló gattereknél 
dolgozik és ott is brigád alakí-
táson gondolkozik, miközben a 
hatalmas gömbfák lassan desz-
kává szeletelődnek föl. — Ed-
dig az ís előfordult, hogy az 
ünnepnapokon érkező nyersanya-
got másnap raktuk csak ki. Ez 
rengeteg időt ellopott a ter-
melő-munkából. 

— flz üzem minden dolgozója 
megszívlelte Rákosi elvtárs be-
szédeit. Tudjuk, hogy \ 1 kell 
építenünk a szocializmust, a ka-
pitalisták, a kulákok, a speku-
lánsok, a reakció mesterkedése! 
ellenére — avatkozik bele a be-
szélgetésbe Sonkó elvtárs. — fl 
brigád már 

a hatalomra futott 
munkásosztály 

termelési formája. 
flz Ujszegedi Gőzfürész- és 

Lődagyárban serény munka fo-
lyik. Harsognak a hatalmas fű-
részek, az udvarokon gurulnak 
a megrakott csillék és ágaskod-
nak a hatalmas deszkarakások. 
Fokozódik a termelés, javul a 
minőség, a brigádok jó munkát 
végeznek. 

]let). Elvégezte a táncművészeti 
szakiskolát, amely a Nagyszín-
ház mellett működött és mint 
szólótáncos kezdte el működését 
az Állatni Akadémiai Nagyszín-
házban. Művészien játszotta a 
Nagyszínház klasszikus darab-
jainak a főszerepeit. Fellépett 
a »Hattyu tava?, az »Alvó szép-
ség?, »Rajmund?, »Bajadér? cí-
mű balettekben és még mások-
ban. fl Sztálin-díj nyertese, a 
Szovjetunió Népművésze. Kl lett 
tüntetve »Németország felett ara-
tott győzelemért?, »Moszkva vé„ 
delméért- és »fl Nagy Honvé-
dő Háborúban végzett c'icvőségea 
munkáért? érmekkel, 

| Ohoíin Len Hy Koléjevics *] 

Született 1907-ben Moszkvá-
ban. 1926-ban végezte el a Mosz-
kvai Állami Zeneművészeti Fő-
iskolát. 1927-ben a Varsóban 
megtartott zongoraművészek 
nemzetközi versenyén az cbö di-
jat nyerte el. 1935 óta a Mosz-
kvai Állami Zeneművészeti Fő-
iskola professzora, fl világ egyik 
legjobb zongoraművésze. Kitű-
nően játssza Csajkovszkij, 
Beethoven, Rachmanlnov, Bach, 
Chopin müveit, fl Sztálin-di) 
nyertese, ki lett tüntetve a •Be-
csület érdemrendjellel? és »fl! 
Nagy Honvédő Háborúban vég-
zett dicsőségi ' érem-
mel. 
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Vasárnap rait a Nemzeti Bajnokságért 
Mái csak néhány nap és 

megkezdődik az 1948—49. baj-
neki év tavaszi idény®. A ra]t 
•lé kíváncsion tekint a labda-
rúgás szegedi szurkoló tábora, 
mert a kezdő lépéstől sok függ 
•z idény további alakulását il-
letően. A rajtnál kell megmu-
tatni. csapataink mennyire 
használták ki a téli pihenőt. 
Lesz-e felívelés arról a mély-
pontról, ahová a valamikor ve-
zető szegedi labdarúgás nz után-
pótlás elhanyagolása miatt le-
•üllyedt. 

Az első forduló alkalmával a 
hét szegedi NB csapat közül 
öt átszik idehaza éa csak 
kettő a Szeged és a Postás 
idegenben. A rajtra valamennyi 
egvüttes a hét során fokozott 
edzéssel készül. Csütörtökön 
mindenütt kétfcapus játék lesz. 
A Szeged Vásárhelyen játszik 
a HMTE-vei, a Mórává ros a 
Cserepessoron délután 3 órakor 
az MKUMTE-vel, a SzVSE a 
Rákóczival ugyancsak délután 
8 órakor n stadionban, az 
SzMTE o Honvéddel a. Hu-
nyadi-téren, a Postás pedig B) 

csapatával Felsővároson tart 
kétkapus edzést. 

Csapataink vasárnapi műso-
ra a kővetkezőként alakul: A 
Szeged Soroksáron nyitja az 
idényt, a Postás pedig Ilala-
son "a KAC-cal. Szegeden a 
stadionhan kettős NB műsor, 
ral nyitnak: 3 órakor kerül 
lejátszásra a SzVSE—SzMTE 
NB II. szegedi rangadó, ezt 
megelőzi egy órakor a Honvéd— 
Jánoshalma NB III. mérkőzés. 
A műsor bevezetője a 11 órakor 
kezdődő SzVSE II.-SzATE ba. 
rátságos játék. Újszegeden 
ugyancsak 3 órakor kezdődik 
az' MKUMTE—Orosházi MTK 
NB II. találkozó, amely előtt 
az MKÜMTE— Postás ifi ha-
rátságos játék kerül lebonyo-
lításra.. A Móraváros—Szentesi 
VSE NB III. találkozót a Cse-
repessoron fél 2 órakor kezdik, 
amelynek előmérkőzését a mó-
ravárosi ifik játéka képezi. A 
Hunyadi-téren is lesz egy ba-
rátságos játék, vasárnap dél-
előtt fél II órai kezdettel az 
SzMTE II. ég a SzAK II. csa-
patai között. 

Magyarország lérli asztalitenisz csapata 
5:2-re győzött Svédország ellen 

fl Svédországban portyázó 
magyar válonatott férfi asztali-
tenisz csapat hétfőn Malmöben 
3:2 arányú győzelmet aratott 
Svédország együttese felett, fl 
mérkőzés folyamán egyedül Sl-
dó mutatott nagyszerű formát, 
6 többiek fáradtan mozogtak. 

INNEN - ONNAN 
fl Vármegyei Intéző Bizottság 

ma détí 12 órakor ülést tart a 
Dl.flSz Hajnóczy-utea 20. szám 
elattl hivatalos helyiségében. Az 
értekezlet tárgysorozatán n mun-
kára harcra kész sportmozgalom 
további szervezése szerepet. 

Velhívjuk a volt SzERC lab-
darugó játékosai figyelmét, hogy 
csütörtök délután 5 órára az 
fldy Endre-téri pálnyán fontos 
figyben jelenjenek meg. 

Az asztalitenisz %zö etség által 
Szeged vár- Lajnokságáértmeg-
rendezett kétnapos verseny va-
lamennyi számát, a nő) II. osz-
tályú bajnokság kivételével, a 
ccg)é<t1 é3 orosházi versenyzők 
nyerték meg. flz egyetlen sze-
gedi győztes Atonorl (Postás) 
volt. 

A norvégiai Kongsbergben fo-
lyó női gyorskorcsolyázó világ-
bajnokság során 1000 méteren 
Maria Issakova, a kiváló szovjet 
gyorskorcsolyázó győzött, 5000 
méteren világbajnok a finn 
Leschc 9-26.8 világrekorddal. 
Ezen a távon a második helye-
zett. Zsukova szovjet bajnok-
hölgy is megdöntötte n régi vi-
lágcsúcsot flz összetett verseny 
első három helyére szovjet ver-
senyzők kerültek. 

Szegeden is megindultak a 
sportegyesületek szakmai vonal-
ra állítására folyó tárgyalások, 
fl Szeged, mint értesültünk, az 
ÉMOSz-al tárgyal. 

A budapesti büntető járásbí-
róság Magyar Ferenc és Csiz-
madia Bálint labdarugó játéko-
sakat. a játékvezető bántalmazá-
sa miatt fegyházbüntetésre Ítél-
te. flz előbbit egy hónapra, az 
Utóbbit pedig két hónapra. 

Az A'fí küzdelmek során si-
keresen szerepeltek a szegedi 
nöi kosárlabdázók Budapesten, 
fl/ NB 1.-ben a Postás n BSE-
vel szemben w-j22 (25:5) arány-
ban győzött, az NB Il.-ben pe-
dig a SzEVSE-lányok a Loko-
motlvot verték 28:22 (16:11) 
arányban, fl SzVESE férfiegyüt-
tese azonban a Lokomottvtól %: 
26 (10:12) arányban vereséget 
wenvedett. 

Az Hiúsági bizottság k«<te-

Vasárnap a magyar csapat két 
részre oszolva Norköppincjben és 
Ijörbiben szerepelt. Norköpplng-
ben Sldó a döntőben vereséget 
szenvedett Flisbergtöi és igy a 
második lett. Ijörbiben Soós nz 
első lelt. fl megyar csapat elő-
reláthatóan 19-én érkezik haza. 

ményezésére március 15-én Sze-
geden játszik Budapest ifi vá-
logatottja, amelynek a szegedi 
SzIT válogatott lesz az ellen-
fele. 

Csiki Sándor HMTE Játé-
kost egyesülete két évre eltiltot-
ta a szerepléstől, flz eltiltást n 
DLflSz Is helybenhagyta. 

A november 14-én lejátszott 
SzflK—KMTE I. osztályú baj-
noki eredményét megsemmisítet-
ték és a mérkőzés március 6-i 
ujrajátszását rendelték el. 

Itt nz NB T. 
megváltozott tavastí sorsolása 

Az NB I. tavaszi műsorától) 
több változás történt Húsvét, 
kos nem lesznek bajnoki mér-
kőzések. A húsvétra kisorsolt 
mérkőzések május 20-ra, hét-
közi ünnepre kerültek. Április 
30-án teljes forduló lesz. A 
tavaszi műsor most igy fest: 

Február 19: Kispest— V. ETO, 
Vasns—GSE. 

Fehrnár 20: Tatabánya—Kis 
text, Csepel—Sal BTC, Újpest — 
MTK, Soroksár—Szeged, Szomb. 
Lokomotív—SzAC, MATEOSz— 
Ferencváros. 

Február 27: SzAC—Uipcst, 
I MTK-Vasas, GSE—Kispest, V, 
IKTO—Csepel, SalBTC—Tatot 4 . 
1 nya, Kistext—MATEOSz, Fe-

rencváros—Soroksár, Szeged— 
Szomb. Lokomotív. 

Mártin? 0: Soroksár—Kistext, 
Tatab&nva—V. ETO, MATEOSa 
—SalBTC, Csepel—GSE, Kis-
pest—MTK, Vasas—Újpest, Szö-
ged—SzAC, Szomb. Lokomotív 
—Ferencváros. 

Március 13: SzAC—Vasns, 
Újpest—Kispert, MTK—Cse-
pel, GSE—Tatabánya, V. ETO 
—MATEOSz, SalBTC—Sorok-
sár, Kistext—Szomb. Lokomo-
tív, Ferencváros—Szeged. 

Március 20: Szeged—Kistext, 
Szomb. Lokomotív—SalBTC. 
Soroksár—V. ETO, MATEOSz. 
—GSE, Tatabánya—MTK, Cse-

f el—Újpest, Kispest—Vasas, 
'erencváros—SzAO. 
Március 27: Vasas—Csepel, 

Újpest—Tatabánya, GSE—So-
roksár, MTK—MATEOSz, V. 
ETO—Szomb. Lokomotív, Kis-
pest—SzAC, SalBTC—Szeged, 
Ferencváros—Kistext. 

Aprili? 8: SzAC—Kistext, Fe-
rencváros—SalBTC, Szeged—V. 
ETO. Szomb. Lokomotív—GSE, 
s v r o k s i r - m t k i i f a t e q s x -

Ujpest, Tatabánya—Vasas, Cse-
pel—Kispest. 

Április 10: Csehszlovákia-
Magyarország Prágában és 
Csehszlovákia—Magyarország if-
júsági válogatott Prágában. 
Pozsonyban: Pozsony—Buda-
pest, Budapestén: Magyaror-
szág B)—Csehszlovákia B). 

Ain-ili? 17-18, húsvét: Nem-
zetközi mérkőzések: 

Áprili? 24: SzAC-SalBTC, 
Ferencváros—GSE, Kistext—V. 
ETO, Szeged—MTK, Szomb. Lo-
komotív— lT jpest, Soroksár— 
Vasas, MATEOSz—Kispest, Ta-
tabán ya—C sepcl. 

Áprili? 30: GSE-Kistext, V. 
ETO—SalBTC, Kispest—Sorok-
sár, Csepel—MATEOSz, Vasas 
—Szomb. Lokomotív, Ú j p e s t -
Szeged, MTK—Ferencváros, Tar 
tabánya—SzAC. 

Mája? 8: Magyarország-
Ausztria Budapestén. Magyar-
ország B)—Ausztria B) Bécs-
ben. 

Május 15: SzAO-V. ETO, 
Snl BTC—G SE, Kis les t—MTK, 
Ferencváros—Újpest, Szeged— 
Vasas, Szomb. Lokomotív—Kis-
pest MATEOSz—Tatabánya, So-
roksár—Csepel. 

Májn? 22: Újpest—Kistext, 
MTK—SalBTC, GSE—V. ETO, 
Tatabánya— Soroksár, Csepel— 
Szomb. Lokomotív, Kispest— 
Szeged, MATEOSz—SzAC, Va-
sas—Ferencváros. 

Májú? 26, áldo/ŐCBÜtörtök: 
SalBTC—Kistext, Kispest—Ta-
tabánya, Vasas—MATEOSz, Új-
pest—Soroksár, Szomb. Lokomo-
tív—MTK. GSE—Szeged, V. 
ETO—Ferencváros, Csepel— 
SzAC. 

Május 29: SzAC-GSE, V. 
ETO—MTK, SalBTC—Újpest, 
Kistext—Vasas, Ferencváros— 
Kispest. Szeded—Csepel, Szomb. 
Lokomotív—Tatabánya, Sorok-
sár—MATEOSz. 

Jnniu? fi, pünkösd: Kispest— 
Kistext, Vasas—SalBTC, Újpest 
—V. ETO, MTK—GSE, Tatabá-
nya—Szeged, Csepel—Ferencvár 
röa, MATEOSz—Szomb. Loko-
motív, Soroksár—SzAC. 

Jnníns 12: Magyarország-
Olaszország Budapesten. 

Jnnin? 19: Svédország—Ma-
gyarország Stockholmban. (Ez 
a mérkőzés még nem végleges.) 

Junius 26: SzAC—MTK, GSE 
—Újpest, V. ETO—Vasas, Kis-
text—Csepel, SalBTC—Kispest, 
Ferencváros—Tatabánra, Sze-
ged—MATEOSz, Szomb. Loko-
motív—Soroksár. 

Julin? 3: ? 
Júlia? 10: Magyarország— 

Lengyelország és Magyarország 
—Lengyelország ifjúsági mérkő-
zés Budapesten. Varsóban: Len-
gyelország 11)—Magyarország 

ALLAND6 MŰSORSZÁMOK: 
KOSSUTH: 6.00: Falurá-

dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7.00 
Hirek, lapszemle. 7.20: Regge-
li zene. 12.00: Harangszó, hi-
rek. 14.00: Hirek. 14.15: Hi-
rek szerb nyelven. JG.OO: Rádió-
iskola. 10.55: Műsorismertetés. 
17.00: Ilirek. 17.50: Hírek oro-
szul. 18.00: Hírek szerb nyelven. 
20.00: Hirek. 20.15: Hirek né-
malül. 22.00: Hírek, Hangos Új-
ság. 24.00: llirek magyarul. — 
24.10: llirek franciául. 0.20: 
llirek angolul. 

PETŐFI: C.30: Hajnali 
muzsika. 6.45: Reggeli torna. 
7.00: ReagelFzene. 8A)0: Hirek. 
10.00: Hírek. 10.50: Rádióisko-
la. 16.30: Hangos Újság. 21.00: 
Hírek. 21.15: Tiz perc sport. 
21.25: Mit hallunk holnap? 

szerda, febrnár 16. 
KOSSUTH BADIÖ 

7.26: Reggeli zene. 7.46: Jé 
egészség negyedórája. 8.00: Sziv 
kr.l« átírnék szivesen. 11.30: 
Hanglemezek. 12.15: Bor Kii-
mán sralonegyüttese játszik. 18: 
Elszánt emberek. 13.20: Asztali 
muzsika. 14.30: A hátí-együtte* 
játszik. 15.00: Az ifjúság hang. 
ja. 15.30: Reflektorfényben. — 
10.40: Termelési Híradó. 16.55: 
A Hangos Újság filmrejtvény 
nyertesei. 17.10: Mulatságos já-
ték. 18.15: Marxista-leninista 
r.ogvedóra. 18.30: Gogoly: A kö-
peny. 18.50: Ui lemezek. 19.25: 
f alurádió. 19.55: Totóhiradó. — 
29.35: A Rádiózenekar játszik. 
23.00: Hangverseny. 23.35-kor: 
Tánczene^ 0.30: llirek eszpe-
rantó nyelven. 

PETŐFI RÁDIÓ 
7.20: Iloeyan főzzünk, mii 

együnk? 7.30: Szórakoztató se. 
no. 8.15: Operarfrizletok. 9.00* 
Hangverseny. 10.10: A Postáz 
Filharmonikus zenekar játszik. 
14.30- Liszt-müvek. 15.00: Sziv 
küldi szivnek szivesen. 15.45: 
A Szomszédság nevében. 16.20: 
Mozart: Nyitány olasz stilns-
ban. 17.00: Tánczeno. 18.15: 
Szalonzene. 18.30: A Nép Rá-
diószínháza. 19.00: Jobb későn, 
mint soha! 19.30: Énekkar. — 
20.00: Magyar nóták. 20.30: 
ITozyan él Szófia népe? 20.50: 
Aliiért Scbweitzer orgonál. — 
21.30' Studióoperett. 

l i / e » » e l ő o 
D ó l « n a n v a r o r « z 

oroíva, kés. olló, s zer txám 
k ö s z i r l i l ^ s 
Javítás legotcsóbban 

I DORNSTAOTER 
| OilOSZLAS-u. J. Hárká< acéláruk riVüra 

A o r ó h i r c S e í é « * * 

4f "FTTG L A L K <> V. 
SZABNI tanítok olcsóért, sza-
básmintákat adok fehérneműre 
Is. Dávid rá Iné, Báró Jósika-
utca 2-t. 
KERESEK március l-re gyér. 
mekszeret.5 főzőminűenest, első-
rendű munkaerőt. Jelentkezés 
kizárólag délután i—5-ig Hor-
váth Mihály-utra 9., II. C. 
GYERMEKSZERETŐ főző min-
denest, fiatalabbat Iiosszu bi-
zonyítvánnyal nzonrualra felve-
szek. Dózsa György-utca- 7., I. 4. 

Al) Á S - V E T EL 
LEGOLCSÓBB. legízletesebb 
a makói turó. Ara 2.70 Tejüzem, 
Aradi-utca 5. 
FENYK1ÍPEZÖGCP! Vétel, cse-
re eladás! Fotókópia! Előhívás: 
Liebmann, Kelemen-utca 12. 
BÉLYEGEIT legjobban nálam 
értékcsitheti. Fa'na bélvegkeres-
kedés, a fogadalmi templomnál. 
Iskola utca 29. 
OYÖNYÖR0 két nagy összekö-
t.ő szőnyeg eladó. Dugonics-tér 
11., II. em. 8. 

I » a • b A Órás es ékszerész 
L » b L S U Kárász-utca 14 
keresek kar- é* zsebói'ákat 
(veckerórát is), ezüstöt, bril-
liánsékszereket magas áron. — 
óra és ékszerjavitóst vállalok. 
KON\ HABUTORAIMAT min-
den elfogadható áron kiárusí-
tom. Gyermekágy eladó. Ban-
kov, Kálvária-utca 11. 
SZŐNYEG 2X3 gyári, zölds/.inü, 
és kakukos óra eladó. Széclie. 
nyi-tér 3., földszint 8. 
SZOBA-konyíia, előszóira, mel-
lékhelyiségekből álló, azonnal 
beköltözhető liáz eladó. Ujso-
mogyitelep 58. utca 1291. 
FINOM, majdnem uj magnsszá-
ru sötétbarna és sötétkék 39-
es félcipő eladó. Cim a kiadó-
ban. 
3x4 akmiu'Zfer szőnyeg, fotel-
ágy, női kabát, és egy szoiir-
na* eladó. Attila-utca 3., I. 
emelet 13. 
ELADÓ .Tűkkor kocsi, jó álla-
pottón. Pénztárfülke, mely cl-
ara sitóbódénak alkalmas. " Tí-
már-utca 8a. 
K C L Ö N B E J Á R A T Ü bútorozot t 
szoba egyetemistának, vagy ma-
eányos ' férfi részére kiadó. 
fiÜSBgxtdi.gng&rai Tjfe, 

FÉRFI fodrászbereadezés eladó, 
darabonkint is. Erd.: Dudásnál. 
-KLADŐ uj plüssliuzatu kanapé 
és plüsshuzatu sczloi- Timáx-
utao s». 
KŐHÁZ eladó 7 ezerért, azonnnl 
tóköltözlsető. Újszeged, Rok, 
kauttolep, Ltd.: Molnár-n. 22. 
ELADÓ egy 3-j-l-es régi típusú 
külön hangszórós Standard rá-
dió. Somogyi főlap XI. utca 664., 
megtekinthető a délutáni órák-
tón. 
ELADÓ háromajtós garderob, 
dió fényezett szekrény, l'ozso-
nyi-nlon. ">., naztalosival. 
GYER.M KKKOCSI, jó állapot-
tón olcsón eladó. Aj>ponyi-utoa 
25., II. em. 10. 
EGY hálószobai,utor eladó. Bé-
c-si-körút 42. 
EGY mély febór tűzött gyer-
mekkocsi eladó. Alkony-u. 10., 
a inórnvárosi templom ruögölt. 
REDŐNYÖS Íróasztal eladó. — 
Megtekinthető lJ és 15 óra 
között. Kálvária-utca 13. 
HÁZ eladó olcsón betegség 
miatt. Somogyitelep VTII. utca 
397. Erd. Dunai lm torraktár, 
Valéria-tér 0. 
KISLÁNG elsőrendű szánté, le-
trágy.ázott, a Nyári-tanyánúj et. 
ad/,, lírd.' Rohonci-ulca 13/a., 
a huszárlaktanyánál. 
LEBONTÁSRA kerülő épület-
anyag eladó. Dugonics-tér 9., 
italüzlet. 

l a k - ' 
BELVÁROSI 2 szobás lakfisora 
elcserélném liázfelüayelös éggel. 
riíá/feliigyfTŐJ juj igére. 
B E L V Á R O S I ös szkomfor tos la-
Lásom elcserélnem Budapesti 
ugyanilyenért. Cim a kiadóhi-
vatalban. 
IDŐSEBB nőnek elegáns búto-
rozott szoba kiadó. Giin a ki-
adóban. 
HAROMSZOBA halló? belváro-
si lakásomat, elcserélném két-
szobásért, esetleg átadnám. 
•Azonnal i?» jeligére. 
MAGÁN YOKXÁ L ^ bu torozott 
szoba kiadó. Honvéd-tér 7/b., 
ajtó 1. 
KÖZPONTBAN napos, tiszta 
bútorozott s /otó kiadó, I -én, 
vagy azonnal is elfogtailiatá 
Széchenyi-tér 8., I. em. 9b. 
BEI,VAROSBAN egy nagyobb 
•z»báa lakásomat kevés bútor-
o d átadnám, Cim a kiadóban. 

i i l l 1 ilin • n m a a . w e » 
KiLÖNBEJABATU but.orozofcl 
szol a kiadó, esetleg két ara-
mélyre is lehet. Bajos i-Zsil itt. 
szky-utca 22., II. 21. 

4$ ~ ~ l t f h r t n ~ t r f u ~ 
A SZEGEDVIDÉKI Mébés*. 
ogvesület felszólítja a háztulaj-
donosokat, akik házuk előtt fá-
kat kívánnak ültetni, kiültetés. 
re alkalmas ingyen facsemetét 
igé: vélhetnek Un^ár Sándor, 
Erüss/eli-körut 27.. sz. alatt 
SAROKHELYISEO Tisza Irajos-
körnt 30., alatt folerészben 
klndé,, lelépés nélkül. 
Jó FORGALMÚ kávéssá.tor át-
adó. Tnd.: Beznérazki, Nemest*, 
kács-ute* 17., délután 2-től. 
R F, Dő NYK ÉSZIT ES, redőny ja-
vitás. Redőnyipartól, Reformá-
tus palota, méleaforráskutnáL 

üzlet 
Kftroiyi-otcs' Üzen 

Unél-utca 7 
0««|ász ,fSt nss,ií 

•> i*-vonyít, tisz.í.i szép kfví-
i kikfllesönzök. Detéfiöán. 

int 

e l i i h g mufogak, togtömee, 
foehn/ás felelősséggel, olcsó ár-
tón Ráca Géza fogász, Mikszáth 
Léimén-utca 12. 
o l c s o b é r o fűszeriizlethelyisá. 
get keresek, ahol italmérés ik 
folytatható. Jelige: sFöutvona-
lonv 
ÓUDöGh János névre szóló ok. 
Hiányok elvesztek. Kérem a 
megi ilólót, jutalom ellcnétón 
S/ént István-tér 10. alá siir-
göseri t juttatni szíveskedjék. 
j e l m e z e k e t , estélyi ruhákat, 
tror.v 
te! b 
dor-.sugárut 39. H H H 

1 >f.LMÁG Y A KORSZAG 
• f.olitikai napilap. 

Felelő? szerkesztő: 
DR- ANTAI.FFY GYÖRGY 

Felelős kiadó: 
DR. z ö l - d SÁNDOR 

Szc krvztőség Jókai utca 4. 
Felelős szerkesztői telefon 498. 

S/e: e?ztéségi téieton; 103. 
Nvomdaf szerkasztós*gi telefon 

ftcto a-tól: 673. 
Kin léhivata! Kárá-z-utca 6. 

Telefon: 325. 
Az x-el jelzett közlemények 

díjazottak. 
• Hírlapkiadó Kft. nyomása 
Felelős vezető: Konc® László 


