
Korszerű gépeket kapni* 
a M z i i p r o s o k 

Ma nyílik Szegeden az 
MSzMT hSnyvkiállltáea 

VI. 6vi. 40. szám. Ara 6 0 fillór Szagtd, 1349 Február 17. CsBiSrtlk 

flz amerikai külpolitika vereségét jelenti 
a kinai néphadsereg győzelme 

— állapítják meg az amerikai szenátorok 
R Kuomintang-csapalok Sang-

hajtól északra feladták a Jangce 
vonalát. R Kuomiutang belső kö-
reiben n szakadás és zűrzavar 
fokozódik. Szun-Fo és Li-Csung-
Jcn államelnök között az ellen-
tétek átliidalhatatlanok. Egyes 
párizsi lapok szerint a köztársa-
sági elnök már felkérte Ho-
Wing-Csin hadügyminisztert az 
uj kormány alakítására. 

ötvenegy amerikai köztársa-
ságpárti szenátor közös levelet 
intézett Trumanhoz. R levélben 
megállapítják, liogy a kinai de-
tnokralikui hadsereg győzelme az 
amerikai külpolitika szörnyű ve 
reségél jelenti. Az amerikai kor-
mány eddigi kínai politikája 

rendkívül szerencsétlen volt. Fel-
hívják Trumant egy kinai bízott 
ság létesítésére, amely tanulmá' 
nyozza az amerikai érdekek vé 
delmének lehetőségeit Kínában. 

Bevin lemond ? 
A Newyork Herald Tribüné 

egyik legutóbbi számának ve-
zércikke többek között a követ' 
kezűket irja: Bevin angol kül-
ügyminisztert ért parlamenti tá-
madás azért érdekli az ameri-
kaiakat, mert egyetlen külföldi 
politikus sincs, aki nála kész-
ségesebben működött volna 
együtt az Egyesült Államokkal. 
Bevin lemondása az angol-
amerikai erőket gyengítené. 

Tovább gyűrűznek a sztrájkok Olasz-
országban 

Egész Olaszországban terjed- tolták a katonai berendezéseket, 
liek a bénnozgalmak. A közal- A demokratikus csapatok soro-
ka(mázoltak már második nap- ^atos sikeres rajtaütései nagy 
ia sztrájkolnak Szewlín m v a r t fejetlenséget kel te t-
i t fr ín i fn 1'rSi? « . - i tek az athéni hadvezetőségben, sztrájkba leptek a vcMy,pan n . c l f 0 r r a v á ] t j a l e j 
munkások. Sztrájkba leptek a mnesnokokat. 
községi alkalmazottak is. Ró-
mában súlyos villany és gázel-
látási zavarok vannak. Torinó-
ban nz üzemi bizottságok vé-
eleimében ugyancsak sztrájk 
tört ki. 

Fe'etlenséfí rt fasiszta 
*»«rö{t h a d o e z e f ő s é o b e n 

görögországi Vici községnél 
folyó heves harcbán az ellen-
éig már több mint 1500 ha-
lottai és sebesültöt vesztett. A 
67,al a dság harcosok benyomultak 
Spethiada víruséira és elpuszti-

Athénben kivégeztek kileno 
liazafit, akiket kommunista te-
vékenység miatt ítéltek halál-
ra. Paparigaszt, a görög szak-
szervezeti szövetség főtitkárát 
és Mortcziniszt, az EAM tit-
kárát hadbíróság elé állították. 

Erőszakkal kényszerítik a 
munka folytatására 

a sztrájkold francia 
vasmunkásokat 

A Humanité jelentése sze-
rint kedden reegel Marseille-
ben csendőr- és rendőrkülö-

H A R K I f e ' A N : 

Az európai termelésnek 
nem szabad vetélkednie 
az amerikaival 

R Marshall-államok párizsi ta-
nácskozásán kedden elvetették 
Bzt a francia-angol tervet, liogy 
o Marshall-államok vezetésére 
két nyugati nagyhatalom által 
irányitolt ötös direktóriumot ala-
kítsanak, ezzel szemben olyan 
Javaslatot fogadtak el, amely a 
politikai vezetést hét országból 
álló bizottság kezébe adja. A 
biíoltséig tagjai: Franciaország 
Anglia, Olaszország, Hollandia, 
Svédország, Svájc ~ és Törökőr 
szág. 

Párisi megfigyelők szerint r 
tárgyalások igazi hátterére Ilo/j-
vian és llarrinian legutóbbi be-
ismerései világítanak rá. Hoff-
tuan ki felen tette, hogy a Mar-
slialt-segéiy csökkentésének lehe-
tőségét tanulmányozza. Harriman 
hangsúlyozta, hogy az európai 
termelésnek semmiképpen sem 
szabad az amerikaival vetélked-
nie. Az amerikaiakat nem na-
gyon érdekli az államoknak a 
Marshall-segély feletti marako-
dása, nekik csak az a fontos, 
liogy a nyugati államok ne en-
gedjék meg a kommunistáknak 
e hatalomban való részvételt és 
folytassák katonai előkészületei-
ket, amelyek sokkal költségeseb-
bek, mint a Marshall »segltség«. 

A Marshall-terv valódi céliát 

leleplezi Vanderbcrg szenátor kl 
jelentése, hogy mielőlt a sze-
nátus elkezdené a Marshall-terv 
vitáját, pontosan ki kell számí-
tani, mennyibe kerül a katonai 
segitség terve. Ezért irja joggal 
a Nevyork Post, hogy a Mar-
shall-terv inkább a háborús cé-
lokat szolgá'ó újjáépítést és nem 
a békés újjáépítést segíti elS. 
Rr. egész Marshatl-segitség a 
rirehozandá atlanti szövetség 
i.lörökosának volt szánva. Az 

uianti szövetség terve azonban 
jelenleg igen rosszul áll. A szer-
ződést előkészítő körökben teljes 
a zavar, a skandináv kérdésben 
egyre mélyülnek az ellentétek 
Washington és London között. 

Az USA-t nyugatcurópai csat-
lósainak gyengeségénél jobban 
érdekli a támaszpontszerzési le-
helő égek. 

Wa hington hir szerint hét-
hatalmi egyezmény nicuköíését 
szándékozik felajánlani Dánia 

nitmény meglepetésszerűen 
bekerítette a munkásnegyedet, 
A csendőrök durván össze-
fogdosták a sztrájkoló vas-
munkásokat és az üzemekbe 
szállítva őket erőszakkal kény-
szeritették a munka folytatá-
sára. A szakszervezetek tilta-
koztak a sztrájkjog megsér-
tése miatt s több marseillei 
üzem szolidaritási sztrájkot 
kezdett. 

flz imperialisták a magyar 
népi demokráciát akarják 

aláaknázni 
A moszkvai rádió hírmagya-

rázója megállapítja, hogy Gö-
rögországban ugyanazok az Im-
perialista körök támogatják a 
monarchofasisztákat, amelyek a 
magyar népi demokrácia ellen 
uszítanak. A magyarországi pél-
da azt mutatja, hogy a nyugati 
imperialisták a népi demokrá-
cia aláaknázűsára törekszenek. 
Az imperialisták a fasizmus ma-
radványait akarják megmenteni 
de sem terrorral, sem uszítás-
sal nem tudják a történelem ke-
rekét visszafordítani. 

II szovjet hadsereg a béke hadserege 
Február 23-án ünnepli a 

Szovjetunió népe a szovjet had-
sereg fennállásának 31. évfor-
dulóját. 

A második világháború meg-
győzően bebizonyította, — irja 
ebből az alkalomból a szovjet 
tájékoztató iroda munkatársa, 
— liogy a szovjet hadsereg vott 
az egyetlen hadsereg, amely szét 
tudta verni a német hadigépeze-
tet. A szovjet hadseregnek ez a 
háborús győzelme nem a hadi 
szerencse következménye vott, 
hanem a szovjet állami és tár-
sadalmi rend, a szovjet katonai 
szervezet és haditudomány tör-
vényét bizonyítják. 

A szovjet hadsereg erejének 
forrása volt az is, hogy a tör-
ténelemnek a legigazságosabb 
háborúját visette. 

A szovjet állam a bunscU 
államokká'- eltérően nyíltan hitw 
deli külpolitikájának céljait. Eí 
a politika a népek barátságéi* 
nak megszilárdítására, a világ 
békéjének megóvására és meg* 
erősítésére irányul. E célok 
szellemében nevelik a szovjet 
hadsereget is. A szovjet hads©« 
reg a seocialisla haza védelmi-
nek hadserege, felszabadít® 
hadsereg, a népek békéjét vé-
delmező hadsereg. 

A szovjet kormány lékepotl* 
tikáját jelzi, hogy a szovjet 
hadseregét a háborít után tel-
jcsen béke-állapotba helyezte, 
ezzel szemben egyes nagyhatal-
mak, amelyek kcpmulatóan ál-
landóan béketörekvéseket han-
goztatnak, állandóan növelik 
ka'onai kiadásukat és fegyveres 
erejüket. 

II S z o v j e i í i n l é i ó l k e d v e z m é n y e s á r o n 

t e l j e s f o n ó g y á r i b e r e n d e z é s t v á s á r o l í u n k 
Tóth Béla, a fonóipari köz-

pont vezérigazgatója beszámolt 
moszkvai útjáról. Elmondotta, 
azért utaztak a Szovjetunióba, 

zést vásároljanak. A szovjet 
iparügyi mirás-Jéiiiim a legmo-
dernebb gépeket ajánlotta fel 
és meghívta a bizottságot, a ma-

A jugoszláv kormánynak 
nincs joga 

sérelemről beszélnie 
— öangsulyszza a c s e h s z ' O Y á ! v á l a s z j e g y z é k 
R csehszlovák kormány most 

válaszolt a jugoszláv kormány 
jegyzékére a Kölcsönös Gazda-
sági Segitség Tanácsa ügyében, 
fl csehszlovák válaszjegyzék tel-
jesen egyetért a szovjet kor-
mánynak ugyanebben az ügyben 
adott válaszával, fl csehszlovák 
kormány alaptalannak tartja, 
hogy Jugoszlávia -sérelemre* hi-
vatkozik, mert a jugoszláv kor-
mány a Szovjetunióval és nem 
utolsó sorban Csehszlovákiával 
szemben is ellenséges álláspont-
ra helyezkedett. Á csehszlovák 
kormány örömmel látná Jugo-
szlávia csatlakozását a Kölcsönös 
Gazdasági Segitség Tanácsához, 
de ugy véli, hogy erre csak ak-
kor kerülhet sor, ha a jugoszláv 

hogy a fonószakma részére egy takovkai gyárba, ahol két hé-
komplctt fonógyári gépberende-1 % tanulmányozták a gépeket 

' működés közben. A gyárban • 
korszerű gépek é j a lókéjcteí 
munkaszervezés eredményekép-
pen tökéletes a nyersanyagtól* 
használás, kilenc és fél száza-
lékkal kevesebb munkaerőt Igé-
nyel a termelés, uiint példái® 
az angol gépeknél. 

összesen 271 fonógépet, 
30.720 orsót vásároltunk » 
Szovjetuniótól, Olcsóbban kap. 
pik a gépeket, mintha Angliá-
ban, Vagy más külföldi ország-
ban vásároltuk volna. A gépo-
ket a szovjet költségén szál-
lítják a határig és vállalták, 
hogy szovjet szakemberek sze-
relik fel. 

a népi demokratikus országok 
ellen irányuló politikájával és 
visszatér a korábbi baráti poli-
tikához. Egyedül ez az ut felel 
meg a Jugoszláv nép igazi ér-
dekelnek, gazdasági fejlődésé-
nek és állama függetlenségének. 

kezdve a magyar újítók ós ét-
munkások számtalan alkalom-

kormány felhagy a Szovjetunióimat l»cbizonyitották, liogy 

Több mint 2009 ajitás 1948-ban 
Beszédes számok az országos munka-

versenyek muítévi mérlegében 
Az első országos munkaver-j többtermelés, a minőségi muB-

seny megindulásától, az első ka és nz önköltség-esökken-
•élmunkás* kitüntetésektől lés terén példát mu'a'.nak. At 

1943. év folyamán a dolgozók 
összesen 2031 ujitásl favastatot 
adtak be. Ezekből elfogadtak 6* 

T e ^ e s i t i ü é n y f c i s d s z e r 
a kereskedem1 d o l g o z ó k e g y r é s z é n é l 
Ezen a héten aláírják a kereskedelmi és pénzügyi 

dolgozók hoHektiv keretszerződésé! 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa a kereskedelmi és pénz-
ügyi minisztériummal, valamint 
a Kisiparosok Országos Szövet-
ségével teljes egyetértésben el-
készítette a kereskedelmi é3 
pénzügyi kollektív keretszerző-
dést. Az uj keretszerződés ha-
sonlóan az ipari szerződésekhez 
kidomborítja a dolgozók j •té'gait 
ts kötelezettségeit. A keretszer-

nak és ennek ellenében emerika' zódés ezzei is kifejezi, hogv 
csapatok elfoglalhatnák Grön-
landot. Amerika emellett görög-
országi repülctámaszpontck 
iránt is érdeklődik. Párizs! meg-
figyelők szerint az USA-ban fe-
lülkerekedett a bázispolitika és 
részben ez a magyarázata az at-
lanti szö.etség valsúganeelí. 

a, kereskedelmi és pénzügyi al-
kalnnazottak is komoly mérték-
hon veszik kl részüket n szo-
cializmus építéséből. Az uj kol-
lektív keretszerződés legjelentő-
sebb változása a régivel szem-
ben aí, hogy lehetőséget ad 
a kereskedelmi dolgozók egy 
részének a leljositrnéuy-bérrcud-

szerben való foglalkoztatásá-
hoz. A keretszerződést a Szak-
szervezetek Országos Tanácsa, 
az illetékes minisztériumok ós 
a KISOSz míg ezen a héten 
aláírják. 

megjutalmaztak 1383 újítást. Az 
ezek segítségéve' történő meg-
takarítás a magyar ipar egy é.vf 
termelésében 40 millió forintot 
tesz ki. Az ujitásl jutalmak ősz-
szege többmillió forint. 

lOiS-ban a termelés legjobb-
jai közill 4391 munkás kapott 
i,élmunkás* kitünlelést, at értel-
miségi dolgozók közül pedig 
1173-art ziháló munkáért* hitüH-
tetést. 

Ujitások Diósgyőrött 
A legutóbbi öthónapos ver- hatása messze túlterjed a gyár 

senyben a diósgyőri dolgozók ion. ilyen országos jelentőségű 
. . . i „ X ..i.u~i v-n- a dezokízidáló eljárás, aanelyi 

lyel csupán a singyártásnál évi 
egymillió forintot takarítanak 
nieg. Egr uj kohászati eljár 
rástól 1,700.000 forint megta-
karítást várnak. A gyárban 103 
brigád versenyez komoly célki-
tűzésekkel. 

túlszárnyalták az eddigi fajla-
gos termelékenységi eredmenyt. 
A termelékenységre jellemző, 
hogy az, egyes üzemek a sza-
batos normák megállapítása óta 
is 5—8 százalékos termelékeny-
ség emelkedést mutatnak. ÁZ 
ezernyi újítás között soknak a 

Iiv^isf 



d b l k a o t a r o e s z i d Csfl lMSlf , Wírnfr T?. 

KötéíáííaU halába ítélte 
a szegedi népb'ráság a békéscsabai 

összeesküvők vezelöjé! 
A bűntársakat súlyos fegyházbüntetésre és 

kényszermunkára ítélték 
A szcge.ii népbiróság Tárkány 

tanácsa szerdán tárgyalta a bé-
kére abai dcmokrácinellenes ösz-
szcesküvök bünilgyét. Az első-
rendű vádlott, Aradszky András 
szervezte a békéscsabai összees-
küvők klikkjét, amelynek tagjai 
voltak Ataczák Pál, Zsíros 
László, Pásztor István, Kvasz Já-
nos, Sztankó Pál és Pásztor 
György, összeesküvésük sikerét 
az amerikai megszállástól vár-
ták, ennek bekövetkezte esetén 
u békéscsabat •hatalomátvétel-
re? készültek. Ezenkívül a köz-
társaság ellen irányuló szervez-
kedést kezdtek. Rendszeres meg-
beszélésekéi tartottak ezzel kap-
csolatban. A termelést hátráltat-
ták, állandóan gyalázták a kom-
munistákat. Fasiszta beállított-
ságuk már a felszabadulás után 
megnyilatkozott, az 1947-es vá-
lasztások alkalmával pedig a 
Pfelffer-párt tevékeny agitátorai 
voltak valahányan. Kézinyomdát 
állítottak fel, amelyekben a kom-
munistákat és a magyar köztár-
saságot gyalázó röpiratokat ké-
szileltek. 

Fel akarták robbantani a bé-
késcsabai Szovjet hősök emlék-
művét s ehhez nagymennyiségű 
ohbanóanvagot tároltak. Fegy-

vert ls szereztek be munkájuk 
eredményének biztosítására. 

Idegen hatalmakkal fs érint-
kezésben voltak, leveleken ké-
résziül rágalmat és értékes fel-
világosításokat nyújtottak az or-
szág belső helyzetéről. 

Aradszky 1940-töl 44-ig nyilas 
pártszolgálatos propagandaveze-
tő volt Békéscsabán. Résztvett 
a 2sidó vagyonok széthordásában 
és értékesítésében is. Saját tó-
Ismerése szerint Békéscsabáról 
több baloldali személy elhurco-
lását is kijárta. 1947 nyarától 
1948 október 6-ig a köztársaság 
megdöntésére Irányuló szervez-
kedés értelmi főszervezője és ki-
vitelezője volt. Maczák Pál szin-
tén mint nyilas pártszolgálatos 
teljesilett szolgálatot a felszaba-
dulás előtt, amiért nyolcfiónapi 
fogházra ítélték. 

fl népbiróság a vád alapján 
Aradszky Andrást kötéláltali ha-
lálra, Ataczák Pált 8 évi fegy-
házra, Zsíros Lászlót, Pásztor 
Istvánt és Kvasz János 6 évi 
kényszermunkára, Sztankó Pált 
és Pásztor Györgyöt 3 évi bör-
tönbüntetésre ítélte. 

fl védő semmiségi panaszt Je-
lenlett be, az ügyet így felter-
jesztik a NOT-hoz. 

A szegedi Kis fázd apárt 
állásfoglalása az 

imperialisa rágalmakkal 
szemben 

A Független Kisgazdapárt sze-
gedi szervezete szerdai taggyű-
lésén egyhangú lelkesedéssel fo-
gadtak el egy határozati javas-
latot, amelyben tiltakozásukat 
fejezik ki a Mindszenty-ügyben 
elhangzott imperialista rágal-
makkal szemben. Egyben üdvö-
zölték a magyar kormányt, 
hogy olyan erélyesen és hatá-
sosan utasította vissza ezeket az 
aljas rágalmakat. 

Szakszervezeti Hireh 

S z l f - H I R E K 

Csütörtökön este 6 órakor 
propngundavezefői értekezletet 
lartunk a SzIT nagyszegedi tit-
kárságon. 

Csütörtökön este 5 órai kez-
detül jdőadói értekezletet tar-
tunk a SzIT nagyszegedi titkár-
ságon. 

Ifi-napok: 
Csütörtök: Alsóváros délután 

7 ifj. Mózes Illés, Rókus dél-
ulán 7 Hoffmann Károly, Mó-
raváros délután 7 Révész E.yu-

F l z e s s e l ő a 
D é l m a g y a r o r s z á g r a 

ia, Ujsomogyi délután 7 Tápai 
Mária, ÉMOSz délután 6 Sági 
Mihály, Újszeged délután 7 
Gönczi János. 

L E G Ú J A B B S P O R T 
Szerdán délelőtt futották le 

Párizsban a férfi műkorcsolyázó 
világbajnokság kötelező gyakor-
latait. Király Ede a tiz induló 
közül az amerikai Button és 
az osztrák Itada mögött csekély 
pontkülönbséggel a harmadik 
helyen van. 

X Orvosi hir. Dr. Stróbl Fe-
renc szülész-nőgyógyász magán, 
betegeknek a dr. Tóth-szanató-
riumban rendel délelőtt 8—10 
és délután C—6 óra között. 

A szakmaközi bizottság terme-
lési osztálya csütörtökön délután 
6 órakor összevont termelési ak-
tívát tart, melyen az üzemi él-
munkások, vállalatvezetők, üb. 
elnökök, versenybizottság! titká-
rok és valamennyi versenybi-
zottsági tag jelenjen meg. 

A szakmaközi kulturiitkárság 
csütörtökön délután 5 órakor 
szakmai üzemi kulturfelelős ak-' 
tivát tart. 

Szakmai vezetőségek, üb. ta-
gok és bizalmiak részére pén-
teken délután 5 órakor a szak-
szervezeti székházban ősszveze-
tőségi ülést tartunk, flz összveze-
tőségin a felsoroltaknak megje-
lenése kötelező. 

A kereskedelmi alkalmazottak 
szakszerve etz csütörtökön dél-
után 6 órakor nőnapot tart a 
szakszervezeti székházban. Kér-
jük a tagok megjelenését. 

A nő szociálpolitikai és pro-
pagandafelelősök csütörtökön 5 
órakor értekezletet tartanak a 
szakszervezeti székházban. 

Felhívjuk az üb. elnök elv-
társak figyelmét, hogy a va-
sárnapi Népszava agitáción 
résztvevők névjegyzékét pénte-
ken estig a megjelelő kerületi 
pártszervezethez és a szakma-
közi titkárságra juttassák cl. 

Értesítjük az ÜB. elnököket, 
liogy az üzemekbe kiküldőit 
„Dolgozók az ifjúságért« bálje-
gyek darabja 3 forint elővétel-
ben, a pénztárnál pedig 4 fo-
rint. Szakmaközi Titkárság. 

Fagyálló gyümölcsök 
teremnek a kolhozokban 
G í n s c s e n ó o proíesszor előadása Micsurinról, 

a termeszei nagy álalahilójáról 
Gluscseiikó professzor a Páz-

mány Péter Tudományegyetemen 
•Micsurin a természet nagy át-
alakítója? címmel tartott elő-
adást a szovjet-magyar kultur-
hét keretében. 

fl tudományok a Szovjetunió-
ban a dialektikus materializmu-
son, azaz Marx, Engels, Lenin, 
Sztálin lanitásain alapszanak — 
mondotta —, amely azt hirdeti, 
hogy a világ maga az anyag és 
ezt az anyagi világot érzékeink; 
utján ismerjük meg. Ez a világ' 
állandóan változik a természet 
meghatározott törvényei szerint. 

fl szovjet tudósok — a termé-
szet nagy átalakítói, Micsurin, 
Williams és Llszenko akadé-
mikusok — bebizonyították, hogy 
a biológia csak abban az esetben 
lehet élenjáró tudomány, ha a 
marxista elveken nyugszik. Ez 
a biológia gyarapitja ismeretein-
fcet a bennünket körülvevő világ-
ról és támogat mezőgazdaságunk 
helyes irányításában. Alicsurin 
tanítása a materialista biológia 
fejlődésének uf szakasza. 

fl szovjet állam saját keze-
lésbe vette Micsurin faiskoláját 
és lehetővé tette a tudományos 
kutatás zavartalan menetét. Mi-i 
csurin magas kitüntetésekben ré-J 
szesült a Szovjetunió részéről és 

1935 junius 7-én bekövetkezett 
tevékenyen foglalkozott kedvenc 
gyümölcseinek nemesítésével. 

At unkájának eredménye az, 
hogy nemcsak nemesített fa/Iá-
kat, hanem olyan uj fajtákat ho-
zott létre délen honos, vagy lá• 
volkeleten vadon élő növények-
ből, amelyek jól bírják az észa-
ki éghajlati viszonyokat. 

Micsurin és követőinek mun-
kássága nyomán Szibéria gyü-
mölcstermesztése évről-évre nö-
vekszik. A kolhozokban ma már 
fagyálló gyümö'cs- és bogyó/ét -
ket termesztenek. 

ALicsurln munkájának folytá-
tója a szovjet agrárbiológta je-
lenlegi feje: Liszenko akadé-
mikus. fl munka Alicsurin jel-
szavának szellemében folyik to-
vább: a természettől nem várha-
tunk könyöra.iományt, nekünk 
kell tőle kikényszeríteni azt — 
ez a mi fehdetunk. 

fl Micsurin-hagyatékot bolse-
vik szellem hatja át és nemcsak 
a tudomány művelőit, hanem 3 
mezőgazdaságban dolgozók mil-
lióit, a nép érdekét és dicsősé-
gét szolgáló építő munkára sző-
litja fel. 

V á s á r u h n í s OLCSÓN VASAROLHAT 

az EXCELSIOR ^ 
N8I-, féril- és gyermeke!kkek mindenkor nagy v á l a s z t á s a i 

Téli Vásár u t á n Is o l c s ó n áru»llunltá 
Tekintse meg Ú R 3 É S B ^ Z S U T E R I R kirakatomat 

Vétel, eladás, csere! Javítások felelősséggel! 
DRtlCKER óras 
- "i 

SZÉCSENYÍ-rÉR 9. 

Csór Bélánál K i g y ó - u í c n 3 

S S & K u . sely emliarisn vák 10 F i » 
Kötöttáruk, fehérnemüek icen olcsó áron. i 

1929. Juliusi hőség volt. Bu-
zakereszteket hordó kocsik ha-
ladtak az uton, nagy porfelhő-
ket vertek fel, hatalmas cso-
mókban gomolyogtak a leve-
gőben. Messziről "nézve mintha 
délibábot játszottak volna. Ta-
lán játékaikkal azok is Etust 
kínozták. Ott ballagott szegény 
a homoktól befolyt kerékvágá-
sok között. Arcára vastag por 
rakódott le, elszürkitette arcát, 
csak a szemei nlatt maradt, 
meg két fehér barázda., ahol 
ft aus könnyek zokogásba ful-
lad sóhajok között hulltak le 
arcáról tépett festőkötényére. 
Céltalanul ballagott. Nem "tud-
ta, hova megy. Haza már nem 
mehetett. — Igy láttam sze-
gény kis Csányi Etust — me-
séli Bitó Andrásné —, amikor 
Fajka, ügyvéd elárvereztette ap-
ja házát. — Talán n körnvező 
dűlőntakon haladhatott a többi 
nyolc testvére ia. Bizonyosan 
azok is sírtak, mert közös volt 
a sorsuk. Etus néha hátrate-
kintett a melegségtől reszkető 
levegőben, talán ott n mocsár 
szélen a megdőlt derekú fűz-
fákat nézhette, ami még tegnap 
az övék volt. Ma már dr. Fa £ 
káé... J 

Azt hiszem, nem is annyira 
azokat sajnálhatta már, hanem 
ott B füzek mögött egymás 
után sorakozó, avasodul kezdő 
buza kereszt eket. 

Azokat még ő szedte fel, 6 
rakta keresztbe, biztosan a kö-
ténye is abban szakadt cl. Azo-
kat még édosapja, Csányi Mi-
hály aratta le, aki most aggó-
dik értük, vagy talán ő is sir, 

aey dühétón ha ját tépi. 
Édesanyjuk kirakja még a 

ITT KASTÉLY ÉPÜLT 
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daratót. Azután újra bemegy 
a kisszobába, száraz zokogás 
szakad ki :njkán. Megsimítja 
méeegvszer az alacsony mester-
gerendát, megöleli a sarokban 
levő buboskemencét — sírástól 
érthetetlen hangon búcsúzik 
tőle. Bizonyosan köszönetet 
mondhatott neki azért a hosz-
szu időért, amely alatt a kilenc 
gyermek felnevelkedett a tövé-
ben. 

Szegény Bundzsi kutya is ér-
tette," miről van szó. Felült a 
kis sároduja tetejére, merően 
nézett a napba, keservesen vo-
nított. Néha meg fcga alá kapta 
láncát, szerette volna elrágni, 
hogy ő is elmehessen csendc-
sen,* utána kullogjon valamelyik 
kis gazdájának. Hogy megvi-
gasztalja vagy éppen egvütt bú-
suljanak. Nem bánta már, hogy 
idegenek járnak az udvarban, 
nem ugatta, csak alázkodva né-
zett rájuk. Tudta, bogy már 
ő sem idetartozik. Tegnap még, 
amikor körülállták a házat, cif-
ra görbebotokkal piszkálták a 
nádfedél ereszalját, akkor még 
ugatott, de akkor is már csak 
az ő ugatása volt a mentség, 
hogy el ne árverezzék gazdája 
házát. Az meg nagyon kevés 
volt azoknak a fácántollas meg 
sertebokrétás kalapos uraknak, 
akik ott sürgölődtek az udvar-
ban, nézegették a kis házikót 
— ez majd jó lesz cseléd-
lakásnak, ez a kamra meg is-
tállónak. Osánvi Mihály pedig 
ÍA LACV ÍZAI/ÍIJJÍVIOL* 

Kimentek a kerítés mellé. Az 
»ujgazda«, dr. Fajka Lajos, min-
den hájjal megkent ügyvéd, 
hosszú, öles léptekkel kimérte 
az uj kastély helyét. — Itt 
lesz a főbejárat — itt elől 
három pillér lesz — egyenle-
tesre csináljuk — igy tervez-
getett Fajka ügyvéd, közben 
sűrűn aprókat köpködött, na-
gyokat szívott taknyos orrán. 
Röhögött bűnös lelkében, uj 
birtok — uj pompa. Jó fo-
gás. Azután elment megtekin-
teni az uj vadászterületet. Köz-
vetlenül a kerten kívül kezdő-
dött a városnak egy nagy ko-
pár legelője, a mocsár felől, 
a tanya mellett meg a balástyni 
Vedres-erdő terült el, hosszan 
benyúlva a csólyosi határba. 
Ezen a nagv területen vadász-
gatott majdnem idáig Fajka 
doktor ur. 

Csányi Mihály is eljött roég-
cgyszer erre a helyre, amelyik-
re "olyan hosszú ideig hazajárt. 
Bágyadtan, szédülten támasz-
kodott neki az eperfának, ame-
lyikre olyan sokat akasztotta 
inuuka után a kaszáját, Ezt a 
fát még fiatalember korában 
ültette, sok szép emlék kötötte 
őket össze. Most pedig örökre 
vége mindennek. Nem akarta 
tovább kinozni macát, leakasz-
totta róla a kaszáját (Ezt nem 
vette ki Fajica doktor ur a 
kezéből.) 

Másnap jött egy fuvarosko-
csi. felrakták a. kis Doirvászí . 

összelőttek a gyerekek is, elin-
dultak a szülőháztól, nekivág-
tak a pusztának. 

Csányi Mihály szabadulni 
akart a minden oldalról rá-
meredező »Fajkakezektől«, mert 
érezte, hogy az első fogással 
is kitekerték a nyakát. Mesz-
szive otthagyta a tanyát, Sze-
gedre jctt, uj életet kezdett. 
Gyárimunkás lett. 

A ré^i kis tanyája mellett 
nemsokára elkészült a tervezett 
kastély, a szegedi Fajkák mu-
latótanyája. Hogy a Halastó, 
meg az ártézi kut is elkészül-
jön, becsapott Fajka doktor ur 
vagy ezer kisparasztot, meg 
Szeged város vezetőségét is. 
Felvett egy nagy pénzösszeget, 
hogy kutat furát a város köz-
legelőjére. Fúratott is ő kutat, 
csak nem a legelőre, hanem 
a kiszemelt dombra, halastava 
részére. Ezzel is egy nagy, uj 
jövedelmi forrást alapozott meg 
magának. 

A mult rendszerben ő földet 
adhatott — ha akart, vehetett. 
Közel húsz évig volt réme a 
balástyai kisparasztoknak. Év-
ről évre azok az emberek mű-
velték a földjét, akik sokszor 
általa jutottak bajivá és hó-
napos robotokért várták tőle a 
bajuk elintézését. 

Azóta már a doktor ur napia 
is leáldozott, odavannak mar 
hatalmának érvénvtszerzői, a 

régi »szép? kakastollasok és a 
Török rcndőrtiszthel vet lesek. 
Nincs már a felszabadult kis-
parasztoknak selintéznf való 
ügyük*, nem jelentkeznek már 
a hónapos »móvások«,- meg is 
látszik a földjén. Szőlője az 
utóbbi bárom évben nem volt 
megművelve, ö meg kapanye-
let csak álmában látott, akkor 
is felébredt ijedtében. Igy hát 
a valóságlan sehogyan sem 
tudta elképzelni, hogy ő ka-
páljon. Most már nem is kell 
neki aggódnia azon, hogy ki 
metszi meg a szőlőjét tavaszra, 
mert már nem is az övé. ha 
nem özv. Csányi Mihályuóé lesz 
nemsokára. 

Fajka urnák is rosszul esett, 
amikor a szegedi gyufagyári 
munkások kiköltöztették a *pa-
villonból«. Pedig őt még nem 
az útra tették ki, csak állandó 
Lakást biztosítottak neki, a má-
sik tanyáján, ahol még tizen-
nyolc hold földje van. Megmen-
tették attól a fáradságtól, hogy 
néha-nélia ki kelljen neki rán-
dulni balástyai birtokára. 

Bizonyos, hogy sokkal rosz-
szabbat kívánhatott magában a 
gyufagyári falujáróknak, mint 
59-ben neki kívántak Csánviék. 
Savanyu arc kifejezések között 
adta át az uj lakónak a szép 
épület kulcsait. Bizonyosan ki-
liámozódtok emlékezetében a, 
szép emlékek fiizórei, e3zébe iu-
tottok a hetes lakomák, az nr,. 
kisasszonyok meg a fácánvadá-
szat és "a többi. Kessrii arc-
kifejezések között ismerte el, 
hogy ezt már nem tudja 'el-
intézni?. 

CsepI József 
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Hogy történt a dolog M . L . -e l? Gyilkosságok tömege 
A taggyűlés ti zárta a boldogabb jövőért vivoll harc herékkötőit, 

a f o g s á g é s o e z e f ő s é g okult az eddigi hibákból 
A falura gyorsan ereszkedik le a sötétség. A lakóházak kis 

ablakai még sötétek, csak a szövetkezet melleit hosszan húzó-
dó Pártházbál világit ki a lámpa. A főutcát, amelynek aszfalt-
ján Makó és Szeged felé rohannak az autók, dróthuzalon im-
bolygó villanylámpák világitfák. 

Hét ára felé egyre több és több emberre veinek fényt ezek 
a lámpák. A falu minden részéről jönnek a hét órára hirdetett 
taggyűlésre. A nagyterem ajtajában két karszalagos R-gárdisla 
igazoltalja a belépőket. Csak az léphet be, akinek rendben van 
a tagsági könyve, mert itt most a legfontosabb dologról van 
szó, a Politikai Bizottság határozatának helyes végrehajtásáról. 

Erről, az élcsapat jelentőségéről beszél K. elvtárs, a párt-
titkár is megnyitó szavaiban. A tömött padsorokból sugárzó 
szempárak figyelik minden szavát, csak az egyik sarokban van 
egy kis mozgolódás. Ennek a mozgolódásnak megvan a maga 
oka. Kezdete visszanyúlik jóval a taggyűlés előttre. 

L. M„ olyan Jó öt enes pa-
rasztember szervezi már ezt a 
hét-nyolctagu csoportot napok 
óla. 

9 felülvizsgáláskor érezíe 
hogy vele valami nincs rendjén. 
Lázongó vére nem hagyta nyu-
godni. Hogy ő, aki már husz év-
vel ezelőtt ls ült, mert sztrájkot 
vezetett a földesúr ellen, hogy ő, 
aki a felszabaduláskor elsőnek 
tüzle kl házára a vörös zászlót, 
ne lehessen tagja a pártnak, az 
sehogy sem ment a fejébe. 

— Nem adom magamat ol-
csón — híresztelte az egész fa-
luban. — Ezek akarnak engem 
felülvizsgálni, ezek akarnak en-
gem kizárni, akik tőlem hallot-
ták ta'án először azt a szót, hogy 
szocializmus? 

Szervezkedni kezdett. Embere-
ket keresett, akik majd segítsé-
gére lesznek a taggyűlésen, akik 
hangulatot keltenek mellette a 
felülvizsgáló bizottság javaslatá-
val szemben. Nem nagyon válo-
gatott. Vagy nyolcan akadtak, 
akik melléje álltak. Igaz, mind-
nek volt valami vaj a fején. 

fl kis csoport akkor kezdte 
csak igazán a mozgolódást, ami-
kor K. elvtárs először azoknak a 
névsorát olvasta fel, akiket a fe-
lülvizsgáló bizottság tagnak ja-
vasolt. 

— Van-e a javaslat ellen vala-
kinek kifogása, vagy hozzászó-
lása? 

— Elfogadjuk — zug fel a 
terem. Néhány kéz lendül a 
tnpqasba. 

méltó arra, hogy tagja legyen 
Pártnak.? 

— Kizárni! — kiáltanak fel 
többen is. 

— Sorra lendülnek fel a ke-
zek, de előbb meghallgatják ma-
gát L. L.-t is. 

ö. is a mozgolódó kis nyolcas 
csoporthoz tartozik. 

Ökölbe szorítja a kezét, ha-
rapdálja a nyelvét, majd meg-
szólal. 

— Visszautasítok mindent 
jelenti kí gőgösen. — Engem 
nem lehet csak ugy kizárni. 

II! a könyvem 

Sorra egymás után 
szólalnak fel. Fiatal parasztle-
gény, munkától roggyant hátú, 
öszhaju parasztember, pirospozs-
gás menyecske, de mind egyet 
mond, köszönetet n Pártnak, 
•melynek tagja lehet és fogadal-
mat, hogy méltó tagjai lesznek 
•z élcsapatnak. 

flz izgalom akkor hág tetőfo-
kára, amikor a kizárást javasla-
tok felolvasására kerül a sor. 

»L. L. megbízhatatlan, hazu-
dozó, a felülvizsgáláskor félre 
akarta vezetni az elvtársakat. 
Karrierista, mint FÉKOSz-veze-
tö sokszor becsapta n dolgozó-
kat, nem szeret dolgozni, köny-
nyen akar pénzhez jutni. Nem 

megyek magamtól is. Itt 
FÉKOSz-ról is szó van, védjetek 
meg FÉKOSz-tagok. 

Á védelem azonban elmarad, 
fl felszólalók sorra olvassák fe-
jére visszaéléseit s megállapít-
ják, hogy jó munkát végzett a 
felülvizsgáló bizottság. 

L. L.-t egyhangúan zárják kl. 
fl kis nyolcas csoport kivételével 
mind szavaznak és mind ellene 

L. L. felesége sem volt kü-
lönb férjénél. Kitűnik ez alapO' 
san a hozzászólásokból, öt is 
kizárják. 

— Most lesz csak erős a pár-
tunk, most tudunk majd jó mun-
kát végezni, mert megtisztul-
tunk az ilyen emberektől — szól 
az egyik kucsmás parasztember. 

fl következő javaslatok gyor-
san keresztülmennek a tagság 
előtt. B. M., fl. ]., D. L. és 

a falu egy.k kereskedője 

k o r í ó m a z i s s 
csütörtöktől mutat ja 1® a 
szezon legújabb és legjobb 
magvar filmjét: 

Mágnás Miska 
Bakonyi—Szirmai világhírű 
filmoperettjének filmvigjá-
tékvéitúzala. 
Főszereplők: Sárdy, Mészá-
ros Agl, Gábor. Latabrtr 
Kálmán és Árpád. I.chotay. 
Petin'? és a legnépszerűbb 
sztárok nagy zenés vígjá-
téka. 

Előadások 

nem talál védőre, de annál töb-
ben mondják meg róluk a véle-
ményüket. flz egyik Iszákos, a 
másik kártyás, a harmadik 24 
holdon gazdálkodik s annyira a 
kulákok befolyása alá került, 
hogy sokszor nyíltan lázit a szö-
vetkezet ellen, fl kereskedőt sem 
sajnálják, aki arra hivatkozik, 
hogy üzletében egész nap párt-
munkát végez, hitellel segit a 
parasztokon s akkor is adott 
petróleumot, amikor nem volt. 

— Igen, de fél liter petróle-
umért az utolsó zsíromat is el-
virte s a hitelre több kamatot 
kér a banknál — vágja oda 
neki több parasztasszony is. 

Az üzletben végzett pártmun-
káról is jól megmondják; a véle-
ményüket. 

— Ugye amikor kulák, vagv 
az özvegy számtartóné vott az 
üzletben, szegyeit előttük tag-
dijat fizetni? Kivezetett a rak-
tárba, ott vette csak elő a tag-

könyvét, mert azoknak éppen a 
mai rendszert szidta, amelyik 
nem hagyja élősködni a •sze-
gény* uri népet? — kérdezte a 
lizesesoportvezetője. — 

En is hibás vagyok 

elvtársak, hogy már rég nem 
javasoltam a kizárását, de a 
jövőben éberebb leszek. 

A legizgalmasabb L. M. ügye. 
Az egész tagság jói iismeri a 
mindig lázongó, szervezésre 
Igen alkalmas, de izgága ember-
két. Felált a padról, hogy job-
ban hallja a javaslatot. A körü-
tötte üldögélő kis tábor igen 
csöndes. Áz okosabbja Látta, 
hogy itt bizony most minden 
vonalon az igazság győzi s *z el-
hangzott javaslatokból és hoz 
zászúlásoklvól megértette, hogy 
az ő Mihálya nem az igazság-
ért harcol. A gőgösebbek, akik 
észszel nem érték fel közülük a 
dolgot, de alaposan mcgszégye 
nültek, alaposan rájukolvasták 
a saját ügyükért, mi a fenét 
vágnák zsebre ugyanezt még-
egyszer másért. 

Az L. M.-rői szóló javaslat 
hosszú. Kilünik belőle, hogy 
több mint liusz- éve vallja ma-
gát kommunistának, bár a rnar 
xi-lenini ideológiáról talán nem 
is hallott. De ez őt nem is érde-
kelte. 

Mindig el*gedetienKedett | 
gyűlölte azt, akinek valamivei 
többje volt nálánál s azt hitte, 
ezért kommunista. A felszaba-
dulás után tartott néhány be-
szédet a faluban. Szép nyelven, 
dörgő hangon beszélt az egyen-
lőségről, a szabadságról, aztán 
egy hét sem tett bele, lopni kez-
dett. Kocsit, lovat, szerszámo-
kat. Most én leszek az ur, ezt 
hangoztatta s jött a rendőrség, 
lezárták, azután pedig elítélték. 
Amikor 1947-ben kiszabadult, 
nem nagyon ügyeltek rájja s va-
lahogy benn maradt a pártban. 
Ha a 'kulák rosszat akart mon-
dani a kommunistákról, csak 
annyit említett «hát kik lehet-
nek ezek. nézzétek L. M. is 
köztük van*. Ha valamelyik jó-
zan gondolkodású kis, vagy 
középparasztot, akinek a párt-
ban lett volna a lielye, be akar-
tak léptetni, az vonakodott, 
mert hát L. M. is a pártban 
volt. 

A vezetőség tagját s a tag-
ság is 

alaaos önkritikát gyakorol 

•fémjelzi* a Horthy-rendszer 
linszoníltéves elnyomó ural-
mát. A tőkés rendszer bi-
zonytalanságából fakadó gyá-
va kegyetlenséggel irtották a 
munkásosztály legjobbjait — 
abban a reményben, hogv ez-
zel kiirtják és megsemini.sitik 
az osztáíybarcot, megmentik a 
kizsákmányoló rendszerüket. 

A gyilkosságok elsó áldo-
zatai közé tartoztak Somogyi 
Béla és Bacsó Béta szocialista 
újságírók — akiket ma hu-
szonkilenc éve, 1920 február 
17-én a legbrutálisabb módon 
tettek el láb nlól Horthy uri 
pribékjei. Tudták azt, hogy 
a legveszedelmesebb ellensé-
geik közé tartoznak azok, akik 
a nyomtatott betűn keresztül 
tolmácsolják és hirdetik a 
munkásosztály hangját, pana-
szait, követeléseit. 

Somogyi Bélát 63 Bacsó Bé-
lát, a magyar munkásosztály 
mártírjai előzték meg — é* 
még számosabban követték 
őket a mártírok utján, akik 
hősi halálukkal is előbbre vit-
ték a munkásosztály harcát. 
Példájukkal, önfeláldozó halá 
lukkal tanították a dolgozó-
knt. A magyar mnnkások és 
dolgozó parasztok megértet-
ték ezt a tanitást. Megtanul-
ták, hogy minden erejükkel 
azért kell harcolni, hogy a 
kapitalisták gyilkos rendsze-
rét teljesen felszámolják, hogy 
a tőkéseknek és hóhéraiknak 
soha többé ne legyen alkal-
nink mnnkásvért ontani — és 
ne legyen alkalmak a munká-
sok verejtékét a mnnkátlan -
gazdagodás aranyává és o ha-
talmuk fenntartásának sznro-
nvává változtatni. 

a felszólalások során: 
— Gyengék voltunk elvtár-

sak. Féltünk, hogy L. M. ártani 
fog páriunknak ha nem vesz-
szük be. Nem véltük észre, hogy 
mennyivel többet ártott igy. 

Akad, aki egész sor dolgozó 
paraszt nevét sorolja fel, aki 
belépett volna a pártba s ott 
is volna a lielye, de L. M. miatt 
nem tette azt meg. 

L. M. megtörten, mint aki-
nek félreverték az orrát, ugy 
morog néhány szót. — Kellek 
én még, lesz még sztrájk, amit 
vezetni kell. Megbánjátok, de 

akkor hiába, rátok se fütyülök. 
Valaki mosolyogva megma-

gyarázza neki, hogv 

szlrálk ilt már nem í e s z , 
hiszen a magunkén dolgozunk, 
a magunkét építjük. 

— Csak akkor lenne itt 
sztrájk, lia az olyanok, mint 
maga a póriban maradnának — 
toldja meg egy fiatal legény, — 
de mivel magát és hasonszőrű-
eket, mr(> a magánál is rosszab-
bakat kizártuk a pártbői, nem 
kell az ilyesmitői félni. A Párt 
élcsapat lesz és ez az élcsapat 
megküzd a boldogabb jövőért. 

Küzd a tudás, a felvilágosítás 
fegyverével és megküzd ha kell, 
más fegyverrel is. 

Amikor liefejezik a felülvizs-
gáló bizottság javaslatainak le-
tárgyalását s az elnök 10 óra 
tájt bezárja a taggyűlést, mind 
kissé zúgó fejiel mennek ki a 
fagyos éjts-akába. Elnéznek a 
falu eleje felé, ahonnan a hold-
fényben idecsillan a gépállo-
más fehérre meszelt épülete s 
arra gondolnak csillogó szemek-
kel, ami ott áll nagy fekete-pi-
ros belükkel a traktor-fészer 
kapuján: »Boldogabb jövőt épí-
tünk!* 

A Szakszervezeti Vtfápzüvelséi! 
az egész viláq do pzó'iiak akaratából 

é l é s é l n i S o q 
Saiüan! a Szakszervezsíi világszavelsig jöviíjérfH 

Louis Saillant, a Szakszerve-
zeti Világszövetség főtitkára je-
lenleg Prágában tartózkodik és 
az üzemi munkások kiküldötte! 
előtt beszédet tartolt. Egyebek 
között emlékeztetett arra, hogy 
a csehszlovák munkásság egy 
esztendővel ezelőtt megmutatta, 
hogy szembe tud szállni a reak-
ció romboló szándékaival. Ami 
ez év januárjában a Szakszer-
vezeti Világszövetségben leját-

szódott, szintén romboló kisérlet 
volt. fl Szakszervezeti Világszö-
vetséget azok szolgálatába akar-
ták állitani, akiknek nincs közlik 
a dolgozó néphez. Mivel ez nem 
sikerült, fel akarták oszlatni a 
szövetséget, amire azonban el-
tökélten nemet mondtunk. fl 
Szakszervezeti Világszövetség a» 
egész világ dolgozóinak akara-
tából él és élni fog. 

Ma nyílik meg 
az MSzMT könyvkiáUUása 

a Vörösmarty-uicában 
A Szovjet kuttura hónapjá-

nak keretében a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság szegedi 
csoportja Vörösmarty-utcai köz-
ponti székházában kiállítást ren-
dez, a társaság kiadójának, az 
Uj Magyar Könyvkiadónak ed-
dig megjelent összes kiadvá-
nyaiból. 

Ez a kiállítás bemutatja majd 
azokat az óriási kulturális ered-
ményeket, amelyeket a Művelő-
dési Társaság a felszabadulás 
óla végzett. Az Uj Magyar 
Könyvkiadó az elmúlt négy esz-
tendő alatt megjelentette a 
szovjet irodalom legértékesebb, 
legszebb müveit magyar nyel-
ven. A szép kiállításit és még 

A Szakmaközi Bizottság a szegedi szakszervezetek bevonásával 
„DOLGOZOK AZ IFJÚSÁGÉRT" 

műsoros bálát rendez február Í9*én 
este 8 órai kezdellel az ipartestület összes t e r m e i b e n , 

melgic szeretettel meghívja és elvárja Szeged dolgozó népét. A hál jövedelmei 
az ifjúsági mozgalom kulturális és szociális fellendítésére lesz fordítva 

T á n c é s c ' g á n y z e n e ! - O l c s ó á r a k ! 

szebb tartalmú könyvekben csü-
törtökön délelőtt 11 órától, — 
a kiállítás kezdetétől, — márci-
us 15-ig gyönyörködhet Szeged 
dolgozó népe, naponta reggel 9 
órától este 7 óráig. 

Levegökonzervet 
kapnak a bányászok 

fulladás elten 
Bányaomlásnál, tűzvésznél, 

tengeralattjárókon, atmoszféra 
repülésnél rendkívül nagy je-
lentősége van a megfelelő oxi-
génellátásnak. Sokezren pusz-
tultak már el, mert például be-
omlott tárnák mélyén vagy ten-
geralat/járókban elfogyott a 
levegő. 

Egy ut berendezés lényegesen 
csökkenti ezt a veszélyt. Ható-
anyaga egy igénytelen sárga 
por, a káliumoxid, amely folya-
matosan oxigént bocsát kl ma-
gából és ezzel az elzárt (érben 
tévő embereket életben tartja-
Egy konzervdobozni mennyiség-
órákig elegendő a levegő fel-
frissítésére és oxigénnel való te-
lítésére. 
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HIREK 
KELETEN' EMELKEDIK A HŐMERSEKLLT 

Mérsékelt észanknyugati, nyugati szél, változó felhőzet. Né-
hány helyen, főleg északon kisebb eső. A hőmérséklet nyuga-
ton alig változik, keleten emelkedik. 

N A P I R E N D 

, ' . . ' ._ 77tz r 
Nemzeti Szinház e- le 7 óra. 

kor1 Csárdáskirálynő. »IV bérlet 
II. Rendes helyárak. 

Belvárosi Mozi negyed 4, ne-
cvod 6, negyed 8': Mágnás 
Miska. 

Scehenvi Mozi fél 4, fél C. 
fél 8: Virág a viharban. 

Korzó Mozi háromnegyed 4, 
háromnegyed G, háromnegyed 8: 
Mágnás Miska. 

Muzfntn uvitra hétköznap 
9-től 11 Aráig. vasár- és ünnep-
nap 9-től 13 óráig. 

Somogyi könyvtAi nvitva van 
hétköznapokon ö órától 19-ig. 

Egyetemi könyvtAr reggel 
8 órától este 7-íg van nyitva 
hétköznapokon 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki Józsel- Szent György-

tér 6 Temesváry József Klan-
zál-lér 9. Surjányl Józsel- Kos-
suth Lajos-sugárul 31 

o-
— A magyar-lengyel gazda-

sági cggiV(működés bizottságá-
nak első ütése. A magyar-len-
gyel gazdasági együttműkö-
dés állandó bizottsága most tar-
totta budapesti ülésszakának 
első ülését. Az ülést a magyar 
tagozat elnöke, Derei Andor 
külügyi államtitkár nyitotta 
meg. Az ülésen megalakították a 
terv- és statisztikai, az ipari és 
technikai, vlaamint a kereske-
delmi albizottságot. 

— ASBÓTH JÓZSEF és Adám 
András, a két kiváló rnagt)ar 
teniszező kedden esle hazaér-
kezett n svéd és dán portyáról. 

— a Magyar Szabadságharcos 
Szövetség szegcdi csoportja fel-
kéri nzoLit a bajtársakat, kik a 
rádió-távirász tanfolyamra je-
lentkeztek vagy még jelentkez-
ni akarnak, 18-án, pénteken 5 
órakor a székházban, (Tisza 
Lajos-körűt 71.) jelenjenek meg. 

— FILM ELŐADÁS. A Ma-
cvar-Szovjet Művelődési Tár-
saság vasárnap délelőtt fél 10 
és fét 12 órakor a Ko*"zó Mo-
ziban bemutatja nz »Utolsó éjt-
sraka* cimü szovjet társadalmi 
Elmet. Jegyek G0 filléres áron 
az MSzMT titkárságánál Vörös-
inarty-u. 7. sz. é,x a Korzó Mozi 
pénztáránál kaplialók. 

— Üzcmanyagcllenöröket ké-
peznek ki ingyenes tanfolyamo-
kon. A tavaszi munkálatok 
üzeinanyagdlenőrzésénck biz-
tosítására a földmivelésfigyi mi-
nisztérium ujabb Gft üzem-
anvagellcnőrt képez, ki ingyenes 
tanfolyamon, amelyet Kecske-
méten tartanak. 

— A DN'YLPPF.Rl VÍZIERŐ-
MŰVEK negyedik hatalmas 
áramfejlesztőjének üzembehe-
lyezése. alkalmából Sztálin üd-
vözlő táviratot intézett a vízi-
erőművek dolgozóihoz. 

x Karórákat, zsebórákat ve-
szek. Eischer órás, ékszerész, 
Szeded, Klauzál-tér 3. 

x l)r. Redőné Gömört Sári 
műtermében, Deák Ferenc.utca 
4., telefon: 5-45, három igazol-
ványkép egy művészi nagyítás-
sai 15 Ft. Kirasat a Kárász-
utem Idegenforgalmi Hivatal 
mellett. 

S S U T O I I I 
többhavi részletre isi 
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Előadás Kínáról 
Az MNDSz központ rendé, 

lésében Kínáról és Kina mű-
vészetéről tart érdekes elő-
adást Takáts Zoltán egyetemi 
tanár, műtörténész az egye-
tem aulájában február 19-én, 
délután 5 órakor. 

Takáts Zoltán Kínában 
szerzel t személyes élményeit 
vetített- képekkél kiséri. Ven-
dégeket szívesen látunk. 

— A volt Hadirokkantak és 
Hadigondozottak Szövetségének 
tagjai 18-án, pénteken a Sza-
badságharcos Szövetség belvá-
rosi körzetének helységében, a 
Várban esle tí órakor feltétlenül 
jelenjenek meg. 

— DÜHÖNG A TERROR 
SPANYOLORSZAGBAN. A spa-
nyol szabadságharcosok külföldi 
bizottságának adatni szerint az 
utóbbi IS hónap alatt Franco 
Spanyolországában hatszáznál 
több embert végeztek ki politi-
kai okokból. A politikai foglyok 
száma megbízható adatok sze-
rint mintegy 170.000. 

— 150.000 FORINTOS ARAM-
LOPAS. Dr. Gyuritza János és 
ifj. Gyurilza János lakatosüzem 
tulajdonosok ellen áramlopás mi-
alt indult eljárás. A vizsgálat 
szerint a tulajdonosok az áram-
mérő működésének akadályozá-
sával 1935 óta kb. 430.000 forint 
összegre tehető áramlopást kö-
vettek el. A nyomozás során a 
két Gyuritza a felelősségrevo-
nás elöl megszökött. 

Mii kér a pápa GasperiUH? 
A Newyork Herald Tribüné 

Gaspcri miniszterelnöknek a 
pápánál tett látogatásáról ir-
va megjegyzi: A pápa ez al-
kalommal felhívta Gasperl fi-
gyelmét arra, liogy a Vati-
kán számit az olasz kormány-
ra és elvárja, hogy az olasz 
politika irányító fokozottabb 
és hatásos védelmet biztosí-
tanak a katolikus egyház ta-
nításainak. 

— Az MNDSz Villamosvasúti 
csoportja ina délután 3 órakor 
asszonykört tart, 5 órakor pe-
dig nőnapot. A tagok pontos 
megjelenését kérjük. Vezetőség. 

— BALESET A SOMOGYI-
TELEPEN. Varga Sándor 13 
hónapos csecsemőt édesanyja 
fünlctés közben leforrázta, első, 
másod és harmadfokú égési se-
beket szenvedett. Sutyos álla-
potban a Bőrgyógyászati klini-
kára szállították. 

— BAJORORSZAG több gyá-
rában a béremelést követelések 
visszautasítása elleni tiltakozá-
sul a dolgozók sztrájkba léptek. 

Párlhsrek 
A\a, csütörlökön délulán 6 óra-

kor kerületi kulturfclelösök ré-
szere értekezlet a pártbizottság 
kutlurosztályán, Battliyány-utca 
4, szám alatt. 

Szombaton, 19-én délután 4 
órakor a laikus bíráskodásról 
tart előadást a szakszervezeti 
székházban Tóth Lajos buda-
pesti kiküldött. A munkúsbirák, 
népbirák, vállalatvezetők, párt-
titkárok, üb. elnökök megjelené-
se kötelező. 

Fölhívjuk az 1 éves egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, liogy a soron követ-
kező konzultációt 18-án, pénte-
ken délután 1 és fél 6 órákon 
tartjuk az oktalási osztályon. 

Oktalúsfeíelősök figyelem! 
Felhívjuk az összes üzemi és 
közületi oktatásfelelősök fi-
gyelmét, liogy 19-én, szombaton 
délután 5 órakor, a Kálvin-tér 
G. száin alatt tarlandó értekez-
leten feltétlenül jetenjenek meg. 

Megérkeztek Rákosi: /Népi 
demokráciánk néhány problé. 
májáról* és Iíévai: /T.euin ut-
ján* cimü brossurát. Áruk 50— 
50 fillér. A /Sárga Könyv* 1.50 
forintos árban, az MDP pro-
gramnyilatkozata és szervezeti 
szabályzata szép kivitelű könyv 
formájúién 3 forint. Alapszer-
vezeteink átvehetik este G és 8 
óra között a sajtóosztályon. 

Pártmunhásérlehczlcieh 
és taggyűlések 
Csütörtökön, 17-én: 

Szceedi kendergyár délután 2 
óra: Gera Piroska,' Ujszegedi 
kendergyár délután 2 óra: Gát 
Tivadar, MÁV fűtőház délután 3 
órakor: Berkes Ferenc, Városi 
nyomda délután 3 óra: Balogh 
István.Kisvasút délután fél 4 
óra: Kiss Mihály, Winter kefe-
gvár délután féi 4 óra: Strak 
Ádám, Dohánygyár délután fél 
4 óra- Kelemen Ferenc, Gáz-
gyár délután fél 4 óra: Tom-
hác Imre, Gyufagyár délután 
fél 4 óra Szilágyi István, Kot-
rőletep délután 4 óra: Kuruc 
János, T'jszcgedí ládagyár dél-
után 4 óra Bakaitv Mária, I.Ip-
pai fürészgyár délután 4 óra: 
Barla Béla. Honvédség délután 
1 óra- Doktor Lajos, Szegedi 
cipőgyár délután 4 óra: Prágai 
György, Tisza-malom délulán 4 
óra: Pintér Péter, Villamos-
vasút taggyűlés este 9 óra: Szé-
kely Béla, Bőripari Szövetkezet 
délután 5 óra: Szilágyi István-
ná, Honvéd kerületi örszázad d. 
Ut. 6 óra: Kókai János, MOSzK 
délután 6 óra: Havalecz Ist-
vánnő, Város délután G óra: 
Kedves András, Tűzoltók dél-
után 6 óra: dr. Bánkfalvi Gyula, 
Posta délután 6 óra: Dénes 
Leó, Egyetem délután f> óra-
Pctrí Ferenc, Honvédkórház d. 
u. féi 5 óra: Imre I.ászló. 

Naponta friss 

Olcsó baromfi, 
ital, csemegeáru 

é o ó o r n e n a / , 

Korea népének hálája 
a Szovjetunió iránt 

A Szovjetunió azon határo-
zata, hogy kivonja csapatail 
Koreából, a koreai nép levél-
ben fejezi ki háláját Sztálin ge-
neralisszimusz iránt. A selyem-
vászonra irt levélhez 16 millió 
767.000 aláírás gyüH öss:e, 
amelyből csaknem 10 millió 
délkorcai lakos aláírása. A le-
vél hálával és elismeréssel em-
lékezik mag a szovjet kormány-
nak azokról a törekvéseiről, 
amelyekkel lehetővé akarta ten-
ni, hogy Korea egész népe meg-

alakíthassa független, demokiU-
tikua államát. Annak ellenére, 
hogy az amerikaiak nem haj-
landók csapataikat kivonni Dél. 
koreábói, egész Korea népe to* 
vább folytatja küzdelmét u füg/i* 
geiien korea i állam létrehozd« 
sáért. A levét végül hangsúlyoz-
za, hogy a 30 milliós koreai nép 
őszinte barátsággal támogatja a 
Szovjetunió vezetése alatt álló 
demokratikus tábor küzdelmét 
a népek békéjéért és biztonsá-
gáért. 

\7a>k a SzlT tagok, okik a /Révai* iskolára jelentkeztek, 
csütörtök délelőtt 0 - 1 2 - i g t és délután 3 - G - i g megbeszélés 
végett jelentkezzenek » Petőfi Kollégiumban. Boldogj z-
szoiiy-sugárut G., I. em. 1 njtő. 

— Az MSzMT értesiti azokat 
a hatóságokat, amelyeknek kö-
zegei részére a Nemzeti Szín-
házban szolgálalilag állandó he-
lyük van. hogy ezekj a helyek a 
pénteki ballet-csten is rendelke-
zésükre áll. Jegyeiket a színház-
ban átvehetik. 

— SZABADEGYETEM. Sze-
ged város Szabadművelődési 
Tanácsa állal szervezett Sza-
badegyetemi előadások kereté-
ben 18-án (i órai kezdettel dr. 
Berkv Imre A modern pesszi-
mizmus filozófiája* cimmel tart 
előadást a Központi Egyetem 
'.L)u»onics-lér) aulájában. 

— SAKK. Felhívjuk a népi 
sakkbajnokság tizes csoportve-
zetőit, hogy február 18-án, pén-
teken fét <> órakor a szakszer-
vezett székházban megtartásra 
kerülő értekezleten feltétlenül 
jelenjenek meg. 

— VARSÓBAN kicserélték a 
szovjet-lengyel határogyezmény 
ratifikációs okmányait. 

2061/1949 vght. szám. 

Á r v e r é s i h i r d e l m é a y 
Dr. Návai Dénes ügyvéd által 

képviselt Rósner Sándor javára 
130 forint 76 fillér töke és já-
rulékai erejéig a szegedi já-
rásbíróság 1947. évt P. 713. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehej-
tást szenvedőnél 1948. évi no-
vember 6-án felülfoglalt és 2271 
forintra becsült ingóságokra a 
szegedi járásbíróság Pk. 27844/ 
1947. sz. végzésével az árve-
rés elrendeltetvén a végrehaj-
tást szenvcdii lakásán Szeged, 
Polgár-ulca 15., szám alatt le-
endő megtartására határidőül 
1949. évi február 17. napjának 
délelőtti -negyed 12 órája tűze-
tik kl, amikor a bíróilag lefog-
lalt bútorokat, szőnyegeket, ké-
peket, csillárokat s egyéb ingó-
ságokat a legtöbbet ígérőnek, 
de legalább a bccsár kétharmad 
részéért, készpénzfizetés mellett 
el fogom adni. 

Szeged, 1949 január 30. 
Kulin István bir. végrh. 

Országos helyárrendezés a filmsziniiázakná! 
Az Országos FHmhivatal rendelkezése lolylán 

a szegedi filmszínházak helyárai a következő-
képen módosulnak: 

S z é c h é n y i M o z i 

— A SVÉD kormány meghí-
vására 20 amerikai újságíró ér-
kezett Stockholmba. A svéd la-
pok szerint az amerikai vendé-
gek a Marshall-terv szakértői 
és propagandistái közül kerül-
lek ki. 

— Ax OSLÓI szovjet kövei 
fogadást rendezett a győztes 
szovjet gyorskorcsotjáző baj-
noknők tisztelétéire. 

— A MEFESz zenekara csü-
törtökön este fél 9 órai kezdet-
tel tartja meg második ónálló 
hangversenyét a Központi Egye-
tem aulájában. Ezalkaloiumai 
Couperin esti szvitjét, Mozart 
szerenádját é s Kodály Inter-
mezzóját adják elő Markó Leó 
vezénylésével. Ezenjdvüi T. Re-
ményi Anna cseremisz népda-
lokat énekel. 

— A BEYRUTHBÓL TELAVI-
BA Indult UNO repülőgépről, 
valamint egy másik UNO gép-
ről, amely Beyrutiiból Ammanba 
vitt hivatalos niegflqyelöket, 
semmi hir nincs. 

— PERUBAN a hatalmas fel-
hőszakadás következtében egyik 
község mellett földomlás követ-
kezett be, amely 200 házat el-
sodort. Az első hirek 70 halott-
ról szólnak. 

— KELET-NÉMETORSZAG-
BAN és Berlin szovjet öveze-
tében ismét jelentős mértékben 
csökkentik a közszükséalett rik-
kek árát. 

K i s < 3 s s i e i á í t R a v . u a 

A piaci kötött, szövött, rövid 
és bazárárukereskedők csoport-
jának kulturgárdája ma délután 
6 órai kezdettel műsoros dél-
utánt rendez Széchenyi-tér 15. 
I. emeleti helyiségében. Kérjük 
a tagok minél nagyobb számban 
valé) megjelenését. 

Belvárosi Mozi 
Páholy 5 . - Ft. 
Erkély I., II. sor 4.— Ft. 
Erkély 111—IX. sor 3.— Ft. 
Erkély X - X V . sor 2.— Ft. 
Zsöllye 3 . - Ft. 
Támlásszék 3.— Ft. 
Zártszék V I - X . sor 2 . - Ft, 
Zártszék I—V. sor 1 . - Ft. 

Korzó Mozi 
Erkély köz. páholy 5.— Ft. 
Erkély old .páholy 4 . - Ft. 
Erkélyiilés 3 . - F t . 
Zsöllye 3 . - Ft. 
Középiilcs 3 . - F t , 
Zártszék 2 . - Ft. 
Támlásszék 1.—Ft. 

Erké'y karszék 3.— Ft. 
Erkély zsöllye 3.—Ft. 
Oldalpáholy 2 — Ft. 
Erké a 15 és 1 - Ft, 
Földszinti zsöllye 3.—Ft. 
Közcpülés 2.— Ft. 
Támlásszék 1.— Ft. 
Zártszék !.— Ft. 

M e a h i v ó 

A Szegedi Földbérlő Szövet-
kezet a szakszervezeti székliáz-
ba n (Kálvária-utca 10.) 1949 
február 18-án délután 3 órakor 
tartja 

alakuló 
közgyűlését 

Tárgysorozat: 
1. Határozathozatal & szövet-

kezet megalakulása tárgyában 
2. Az alapszabályok megálla-

pítása. 
3. Határozat az üzletré^zjegy-

zök tagfelvétele tárgyában. 
4. Az igazgatóság és íelügye-

tőbizottság megválasztása. 
5. Megyei választmányi kikül-

dött megválasztása. 
6. Határozat a Magyar Orszá-

gos Szövetkezeti Központba va-
ló belépés tárgyában. 

7. Az alapitók felmentése. 
Kérjük as Üzletrészjegyzőket 

és a haszonbérleti rendelettel 
füldhözjuttalottakat, hogy 
alakuló közgyűlésen pontosaö 
megjelenni szíveskedjenek. 

ÁJ alapit ók. 



Csütörtök, 1919 február 17. DELMAGTAKÜltSZAQ 

Szovjet művészeket várnak 
^ f l K E N D E F G Y Á R I A K 

A szegcdi kcndcrjonőgyárban nagg napra készülődnek. 
I ,en kedves vendégeket várnak, igaz barátokat: a Szovjetunió 
művészeit. Szombaton érkezik ugyanis Szegedre Galina Ula-
nova és Mihail Gabovics, a moszkvai állami nagyopera világ-
hírű balleltáncosnője és ballettáncosa. Szeged nagy müvész-
vendégei még Szombat délelőtt meglátogatják a kenderfonó-
gyár dolgozóit, hogy ezzel is kidomborítsák: látogatásuk első-
sorban az üzemi mmkásságnakszól. 

A kendergyár munkásai kö-
zölt szerdán 

tutótü2ként terjedt el 
a Látogatás hire és nagy érdek-
lődéssel tárgyalták az örvende-
tes eseményt. Bosnvákovics elv-
társnő, a nőbizottság tagja a 
hirre boldogan jelentette ki, 
hogy igy legalább közvetlen kö-
zelről láthatják a híres művé-
szeket, akiket egyébként, nem 
mindannyian nézhettek volna 
meg a Színházban. 

— A szombati balletcstre ki-
adott jegyeket ugyanis szinte 
percek alatt elkapkodták és nem 
is juthatott belőle mindenki-
nek, — magyarázza Nagygyörgy 
Mária elvtársnö, az özem igaz-
gatója. — Annái nagyobb volt 
ezért az öröm, amikor meghal-
lották, hogy 

e várva várt m ű v é s z e k 
iHalogatnak üzemükbe. 

— Én láttam a »Táncosnő? 
cimü szovjet filmet és azöfa 
mindig vágytam látni a híres 
szovjet hallettáncosokat, — kap-
csolódik bele a beszélgetésbe 
csillogó szemmel Pósa Jánosné 
elvtársnő, a vizesfonó munkás-
nője. — Nem is mertem volna 
azonban remélni, hogy éppen 

iti az üzemünkben 
üdvözölhetem 6kct (s éppen a 
leghíresebb táncosnőt. Útanova 
elvtárs nőt. 

Hasonlóan nagy örömmel be-
szél Kis Istvánné elvtársnő is-

— Elhatároztuk, hogy virág-
csokorra: várjuk őket, hogy ez-

A Belváros ban 
17 e l ő a d á s o k n e g v e i l 4 . 

n e n y e t i 6 , 
n e g y e d 8 , 

a Korzóban Pi el-
a d á s o k háromnegyed 4 , 

h á r o m n e g y e d 6 . 
h á r o m n e g y e d 8 

órakor kezdődnek. 

BELVÁROS! leleten w 
6 . 

Ma csütörtökön és a követ-
kező napokon uj magyar film I 

Hcgnos Miska 
E!9adásoV 'A 4. 'A 6 és "«8-kor, 

KORZO 
Telefon 124 

2 0 3 . 
bérlet. 

Csütörtöktől mi is bemutatjuk 
M ignuS íVUs-d 

Előadások aA 4, 3 1 6 és "A 8 kor. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 400. 

4 0 6 / b 
hér r.t. 

Szerda, csütörtök, péntek: 
A gyógyító szerelem filmje I 

Virág a v i h a r b á n 
MARIÉ I.OUlSElőszerenlé'évei 
Előadások fél 4. léi 6, fél 8-kor . 

zel is kifejezzük hálánkat és 
szeretetünket a Szovjet kultura 
képviselői iránt. Nagy szerelet-
tel várjuk és nagy örömmel fo-
gadjuk őket. 

A gombolyitóosztályon 

m á r készitlk Is 
a nemzetiszínű kendergombo-
lyagokat, a faesztergályosok pe-

dig ízléses állványt faragnak 
hozzá, amelyeket ajándékul 
nyújtanak át a kedves vendé-
geknek. 

— Az üzem minden dolgozó-
ja, munkások és értelmiségiek 

e g y f o r m a v á r a k o z á s s a l 
és örömmel 

készülődnek vendégeink foga-
dására, — teszi még hozzá Gás-
pár István elvtárs, üzemi ver-
senytitkár. — Ott leszünk vala-
mennyien üzemünk kapujában, 
hogy igaz szívbői köszöntsük 
őket és ezzel is hitet tegyünk 
a szovjet-magyar barátság mel-
lett. 

Februárhavi teendők 
a gyümölcsösben 

Február hónap fagymentes 
napjaiban a gyümölcsfák ko-
ronaápolási munkáit végezzük 
el. 

A koronaápolásnál elsősor-
ban le kell szedni a hernyó-
fészkeket és a monilia-fertő-
zés következtében a fán ma-
rad' u. n. gyiimölcsmumiákat. 
A gvümölcsinumiák eltávolítá-
sánál a fertőzött múmiákat 
legalább 10 cm. hosszú ág-
résszel együtt kell eltávolí-
tani. 

El kell távolítani a száraz, 
beteg ágrészeket és ha a ko-
rona sürü, azokat az egész-
séges ágakat is, amelyek a 
koronát sűrűvé teszik. Ezáltal 
a kilombosodoit korona ele-
gendő levegőhöz és napfény-
hez jut. 

Az ágak eltávolitásánáJ 
ügyeljünk arra, hogy a fán 
csőn kok ne maradjanak, mert 
a csonkok nem forrnak be, 
hanem bekorhadnak. A kor-
hadás az egészséges 8gré-
szekre is átterjed és a gyü-
mölcsfa időelőtti kivénülését. 
elpusztulását okozhatja. Az 
ágak eltávolításánál keletke-
zett, forintnál nagyobb sebe-
ket, a seb széleinek éles kés-
sel való lesimitása után fő-
zött kátránnyal, vagy világos-
szinü, ásvány mentes olajfes-
tékkel vékonyan kenjük be, 
hogv minél gyorsabban befor-
radjon és a kártevők elől » 
sebéket elzárjuk. Nagy hibát 
követünk el akkor, ha a rit-
kítást egyszerre végezzük el. 
Ilyenkor sok és felesleges u. n. 
vizhajtást kapunk, amelyek 
árnyékban fejlődve zsenge ál-
lományúak és ezért a gomba 
és rovarkártevők legjobb tc-
nvésztelepeit képezik. Ennek 
elkerülésére a ritkítást éven-
kint 2—3 vastagabb ég el-
távolításával végezzük el. 

Munkaközben a fákról le-
kerülő beteg növényi részeket 
a helyszínen azonnal el kell 
égetni. 

8 vo l t G T B S - t a g o k 

(híveimébe 
A volt OTBA betegek körzeti 

kezelőorvosi és fogszakorvosi 
ellátása egyelőre változattan 
marad. A volt OTBA tagok 
szakorvosi ellátása 1949 február 
hó 16-tól kezdődően a szegedi 
kerületi pénztár rendelésein 
történik az OTI tagokkal együt-
tesen. A szakrendelések ideje 
és helye a gyógyszertárakban és 
az OTI rendelőintézeteiben tud-
ható meg. Ügyvezető. 

S a b c m o i ; szovjet közegészségügyi 
miniszterhelyettes Oriataynál 

Sabanov szovjet közegészség-
ügyi miniszterhelyettes, a Bu-
dapesten tartózkodó szovjet kul-
turális küldöttség vezetője, szer-
dán délelőtt felkereste hivatalá-
ban Ortutay Gyula vallás- és 
közoktatásügyi minisztert. Ortu-
tay és Sabanov közel egy óra nek ki. 

hosszat tartó baráti eszmecserét 
folytatott, amelynek során Saba-
nov nagy elismeréssel nyilatko-
zott a Szovjetunióban tanuló ma-
gyar ösztöndijasok munkájáról, 
akik a szovjet tudományos kö-
rök véleménye szerint Is kiváló 
tudományos tevékenységet fejte-

Korszeri! gépekkel lássák el 
a házffparosoka? 

R e n d i e l e i 
a csiilagfiirtnemesités és 
a minőségi csillagfürimag 
termssztés biztosításéról 
R Magyar Közlöny február 

16-iki száma közli a földmű-
velésügyi miniszter rendeletét, 
amely szerint a csillagfürt-
fajták közül a nemesítés és 
a vetőmagtermesztés biztosítá-
sára csak sárga, fehér vagy 
kékvirágu csillagfürtöt szabad 
termeszteni az erre a célra 
zárt körzetté nyilvánított te-
rületen. R fehér, vagy kék-
virágu csillagfürt termesztése 
esetén a sárgavirágu csillag-
fürt mellett elválasztó növényt 
kell alkalmazni, fl sárgavirá-
gu csillagfürt csak a minő-
ségi vetőmagtermelő nemzeti 
vállalattal kötött termelési 
szerződés alapján termeszthe-
tő és ez esetben a zárt terüle-
tet övező 500 méteres körze-
ten belül fehér, vagy kékvi-
rágu csillagfürtöt csak zöld-
trágyázás céljaira szabad ter-
meszteni és azt még virágzása 
előtt alá kell szántani. 

fl hároméves terv keretében 
az iparügyi kormányzat fokozott 
gondot fordít a háziipar fejlesz-
tésére is. A háziivarosok most 
termelőszö vet kezetekbe tömörül-
nek és szövetkezetek utján tör-
ténő értékesítéssel kapják meg 
munkájuk teljes ellenértékét, fl 
hároméves terv keretében kor-

szerű gépekkel látják el a házi-
ipart és a gépeket telfesen in-
gyen használatra adják át a há-
H'pari terme'ös-ö etk z hek. El-
sősorban a harisnya-, kesztyű-
és pullovcrkötő, valamint kosár-
kötő háziipart látják el megfe-
lelő gépekkel. 

- fl MAGYAR TIPUSCI-
PÖKET Angliában luxuscipő-
ként árusítják, flz angol import-
őrök szinte könyörögnek ujabb 
szállítmányokért, de az angol 
kormány az USA parancsára 
bojkottálni próbálja Magyaror-
szágot és nem engedélyezi a 
behozatali kvóta bővítését. 

Február 18-án. pénteken délntán 5 órakor a •zakszcrvezpl 
Székházban szakmai vezetőségek, üb. tagok és bizalmiak ré-
szére üss/vezetőségi Ülést tartnnk. Az összvezetőségin a fel-
soroltaknak megjelenése kőtelező. 

Vasárnap avatják 
a pedagógusok szegedi otthonát 

Művészi miisor a Balvárosi Moziban a d e b r e c e n i 
psdatjóguskii ldöttsóg j e l e n l é t é b e n 

A pedagógus szakszervezet 
szegedi csoportja vasárnap dél-
előtt 11 órakor a Belvárosi Mo-
'ziban a debreceni pedagógusok, 
kai folyó kuRurvcrscny kerete-
tón nagyszabású művészi mű-
sort rendez. Néhány héttel ez-
előtt a szegedi pedagógusok vet-
tek részt debreceni kartársaik 
műsorán. Debrecenből most elő-

x Paprikakikészitők figyelem! 
Értesibem a paprikakikészitőket, 
hogy 1919 február 15-ike után 
— 1948 október 1-től 1949 feb-
ruár 15-ig megminősitett pap-
rika mennyiségének 20, azaz 
husz százalékát őröltethetik ineg 
1949 március 31-ig terjedő idő-
ben. Saját érdekükben hívjuk 
fel a kikészitőket arra a kö-
rülményre, bogy a malmok erős 
paprikát őrlésre csali 1949 feb-
ruár 25-ig fogadhatnak el. Kér-
jük a kikészitőket, hogy február 
15-ike után lehetőleg jóminő-
ségü és kidolgozású őrlemények-
nek megfelelő féltermékeket 
szállítsanak a malmokba. Az 
elnökség. 

rcláthatóan népes pedagógus-
küldöttséggel viszonozzák a lá-
togatást. 

Ugyancsak vasárnap délután 
5 órakor avatják fel ünnepé-
lyes keretek között a pedagógus 
szakszervezet szegedi otthonát a 
Klauzál Gábor gimnáziumban. 
Az avatóünnepségen í.ukárs 
Sándor elvtárs, a pedagógus 
szakszervezet országos, titkára 
tart előadást és egyben megbe-
szélik az első nevelési munka-
versennyel kapcsolatos kérdé-
seket. 

NylUlér' 
Simon János volt ujszegedi 

UFOSz elnök ellen rágalmazó 
kijelentésem valótlanok. Vissza-
vonom és megkövetem őt. 

Dobó S. Lajos. 

(• K rovatban közöltekért 
sem a szerkesztőség, sem a ki-
adóhivatal felelősséget nem 
vállai 

fl Szegedi Szakmaközi Nőbizottság Egészségügyi Akadé-
miájának első előadássorozata február 19-ón, szombaton dél-
után 6 órakor lesz a szakszervezeti székházban. 

Dr. Batizfalvy János' egyetemi ny. r. tanár tart előadást 

küzdelem a méhráh ellen 
címmel. Vendégeket szivesen látunk. 
hallgathatják végig. 

Az előadást csak nők 

A n o r m a - s z ü k i i é s h a t á s á r a 

egy lépéssel közelebb kerüli 
a szocalista ts-muiési formához a LippaMürészteiep 

A HAJNALI NAP első su-
garai bearanyozzák az államo-
sított Lippai cőzfürésztelep gép-
házának ablakait. A hatalmas 
üzem 250 lóerős gőzgépe duru-
zsolva nekilendül, megindulnak 
a zakatoló keret-fűrészek és a 
harsogó cirkulák, a Tisza felöl 
pedig begurulnak a gömbfák-
kal megrakott nyikorgó csillék. 

AZ ÜZEM 130 munkása se-
rényen dolgozik. Józsa Lajos 

néhány nappal egy gyorsan, 
összehívott röpgvülésen még er-
ről az 5 százalékról is lemon-
dott, hogy ezzel is hozzájárul-

tásokon, észszeriisitéseken és a 
termelés fokozásán törjük a le-
jünket. — A brigádvezető el-
gondolkozva beszél tovább — a 
magam életén tudom, hogy az 
életszínvonal emelkedése szoro-
san összefügg ezekkel a kérdé-
sekkel. 

— DE LATJUK a termelési 
csata nagyobb távlatait is — 

i n V é , e 0 / ^ é S s a j á t ^ ^ o S t ó n j r a T tószéT-
építéséhez. Ü t é s b e Józsa Lajos ü. b. el-

- DE NEM ELÉGEDTÜNK i nők tudjak jól. hogv as 
MEG még ezzel a duplán meg-, eddigi munkánk gyümölcsét nem 
szigorított normával sem — élhetjük fel. hanem a haszoa-
mondja Soros Ferenc elvtársiból tovább kell fejleszteni ne-
a keretfúrészesek brigádvezető- j hé/iparunkat. A telep munká-
je —, amint az elmúlt bér-1 saiban ez a fontos kérdés & 

elvtárs, ü. b. elnök és Daróezi hét adatai mutatják, még ezt felülvizsgálások után fokozato-
ai ua- tv.-.-,„„ js túlteljesítettük és átlagosan - ? a n tudatosodik. A Ma "var Dol-

1 . . W . U 11,, 1X1.., , . . I " 1_ _1 , . . .. . . . . .. , 
János elvtárs, élmunkás, fürész-
mester irányítják a termeié? 
menetét, a szakmunkások és a 
segédmunkások egytől-egyig 
szívvel-lélekkel munkálkodnak, 
építenek. 

— AZ UJ KOLLEKTÍV szer-
ződés óta, az uj normák beve-
zetése óta sokkal jobb nálunk 
a munkafegyelem — mondja 
az ü. b. elnök —. az elvtársak 
rájöttek arra, hogy a termelés 
fokozása nemcsak országos ér-
dek, hanem minden dolgozó-
nak egyéni érdeke is. 

A GÖZFÜP.ESZTELEPEN aa 
eredetileg 115 százalékos átla-
gos termelési eredményt a nor-
marendező bizottság 105 száza-
lékra szállította le, a munkás-
ság azonban a rendezés után 

kerek 110 százalékot értünk el 
a termelésben. 

AZ ÖT DOnOGÓ »gatter«-nál 
22-en dolgoznak, 22-en látják 
el anyaggal a gépeket. A nagy 
csarnok állandóan remeg, a ha-
talmas gömbfák szinte másod-
peroenkint zökkennek a recés 
hengerek alatt a keretfürészek 
torkába. Szitál a fürészpor, a 
dolgozó fürgén mozognak a ren-
geteg szálfa között. 

— NAGYON MEGSZÍVLEL-
TÜK a több- és jobbtermelés 
kérdéseit — mondja Körmöczv 
Ferenc elvtárs, a rönk-tér bri-
gádvezetője —, minden ebéd-
szünetben összeülünk és átol-
vassuk a Szabad Nép cikkeit, j 
de mi magunk is állandóan uji-1 

gozók Pártja kirostálta sorai-
ból azokat az elemeket, akik 
helytelenül viszonyultak a ter-
melőmunkához. 

a l i p p a i f ű r é s z t e l e p a z 
elmúlt hetekben a felülvizsgá-
latok hatására és a normaszüki-
tés liatására egy lépéssel kö-
zelebb került a szocialista ter-
melési formához. a dolgozók 
között kialakult uj munkaszel-
lem meghozta a maga gyümöl-
cseit. a tudományos normákat 
alig vezették be, a munkásság 
nefcigyürkőzött és öntudatosan, 
lendületesen már is túlhaladta. 
Ezzel hozzájárult a jövő uj ma-

társadalmának felépitésé-ryor 
rez. 

a. i. t . 
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Miért nem fejlődik az ökölvívás 
Délen? 

A nyugatos Hiiler Géza tötitkár e.távolit* sát 
követelik a dolgozó sportolók 

| | 8 z e i l á f á s i k S z l e m é n y e f c 

Közel egy éve folyik már az 
a nagyjelentőségű munka, mely-
nek célja a magyar sportélet 
megtisztítása az oda nem való 
káros elemektől. Ennek dacára 
egyes sportágakban még mindig 
akadnak olyanok, akik a mult 
rendszer korrupciós, kluzsorózó 
és egyéni célokat követő irány-
elvét vallják magukénak 

Ezek közé tartozik Hitler Gé-
za, az ökölvívó szövetség déli 
kerületének egyeduralkodó főtit-
kára. aki annakidején a fasiz-
mussal együtt került nyugatra, 
ahonuét 1916-ban tért vissza, 
Hiller Géza a mult rendszer-
ben levente füoktató volt és ma 
sem hajlandó munkakörében a 
haladás eszméjét szolgálni. El-
lenkezőleg. mindent megtesz az 
A\DP sportprogramjában lefek-
tetett követelmények megakadá-
lyozására. Ténykedésében tuda-
tosan akadályozza a dolgozók 
tömegsportjának kifejlődését a 
labdarúgás után legnépszerűbb 
sportágban, az ökölvívásban. En-
nek a tervszerű bomlasztó tény-
kedésnek az eredménye az is, 
hogy uz ökölvívás, amely orszá-

Am.cri nem vállalunk felelős-
séget 

fi Toto eheti szelvényén már 
végig ismét magyar labdarugó 
mérkőzések szerepelnek, ami 
megkönnyíti a pályázók helyze-
tét fl (ippelést azonban ezúttal 
még az nehezíti meg, hogy az 
Idénykezdet miatt kevéssé ismer-
jük csapataink formáját. Mind-
azonáltal olvasóink számára 
Igyekszünk a lehetőségeket a mi 
szemszögünkből megvilágítani. 
Ezért tloojeink a következők: 
Újpest—A\TK I 2 
Soroksár—Szeged 1 x 
Sz. Lokomotív—Szít T 1 2 
MATEOSz—Ferencváros 2 2 
VASAS—GSE 1 1 
B. Lokomotív—PBTC x 2 
Perutc— NMAORT 1 2 
GyVSE-B. Postás t 2 
őzd—Diósgyőr 1 x 
NtjDSK—\Volfttcr 1 2 
Pérel—Gázgyár 1 2 
BSzSC-M. Textil 1 1 

Póttnérközésck 
Ifi ker.-M Acél 1 1 
Dunakeszi—Viscosa 1 x 
DDSE—Törekvés 1 2 
KMTE— Szolnok I o" omot. 2 x 
Változások a szegedi csapatok 

edzésrendfében 
NB labdarugó csapataink mpi 

edzésében nérni változás történt. 
A Szeged lemondta vásárhelyi 
szereplését s igy ma délután 3 
órakor nem a HAlTE-vel, hanem 
Idehaza n SzAK-pályán a Rákó-
czival tart kétkapus edzést. En-
nek következtében a SzVSE part-
nerében is változás következett 
be. a Rákóczi helyett a Dohány-
gyárral tart kétkapus edzést ma 
délután fél 1 órakor a vasutas 
csapat a stadionban. Az MTE 
és a Honvéd is az eredeti terv-
től eltérően külön-külön tart 
konolcióedzést. 

Sportolóink vidéken 
A Szakszervezeti MZE birkó-

zócsaputa vasárnap Csongrád vá-
logatottjával mérkőzik Csongrá-
don. Az együttes autón utazik 
6l a szomszéd tiszaparll vá-
rosba. 

Pécs város vívóbajnokságait 
február 19—20-án rendezik meg. 
A versenyen a szegedi színeket 
Stibi Emese, Fürdők I., Fürdők 
II., Léva!. Jávorkai és dr. Pat-
nucr képviselik. 

gos viszonylatban Budapest mel 
lett mindenütt óriásit fejlődött 
a felszabadulás óta. Szegeden, 
de az egész délkerületben stag-
nál és nem tud megerősödni. A 
dolgozó ökölvívók táborában még 
ma is érthetetlennek tartják, mi-
ként szerezte meg ez a nyuga-
tos hivatásos tiszthelyettes, a né-
pi demokrácia Megyarországá-
ban az ország egyik legnagyobb 
kerületének irányító tisztjét és 
tartja azt, annak dacára, hogy 
a sportolók igazoló bizottsága 
öt nem igazolta. 

Vájjon meddig (11 még Hiller 
Géza ökölvívóink nyakán? Ezt 
nemcsak mi kérdezzük, de ve-
lünk együtt a kerület minden ön-
tudatos sportembere is. 

Értesülésünk szerint a Nagy-
szegedi Népi Sportbizottság Hit-
ler Géza ügyével már foglalko-
zott és kl is jelülte utódját, egy 
munkásvezető személyében, aki-
nek személye garancia arra, hogy 
rövid időn belül Szegeden is és 
a deli kerületben is tömegsport 
lesz az egyik legférfiasabb sport 
ág, az ökölvívás, 

A Postás nyerte a szegedi asz-
talitenisz rangadót 

Kedden este boHjjolitották le 
az asztalitenisz NB II. szegedi 
rangadóját, amelyet a Postás 
együttese nyert meg a IIAPOEL 
csapatával szemben 13:6 arány-
ban fölényesen. A Postás játé-
kosai közül Bakk, Losoncz és 
Kende 5—3, Farkas és Pakó 2— 
2 győzelmet szerrzt k, a HAPOEL 
részéről Gáspár, Klein és Ko-
vács ért el 2—2 győzelmet. 

INNEN - ONNAN 
A szegcdi MEFESz sportosz-

tálya az Ady-téri A\EFESz-mo-
ziban pénteken este 7, szomba-
ton este fél 8 és vasárnap dél-
Etán 5 órakor sportfUm bemuta-
tót tart, amelyet az érdeklődök 
30 filléres olcsó helyáron nézhet-
nek végig. 

A Móravárosi TE kulturcso-
portju vasárnap este 7 órakor nz 
egyesület sportfelszerelése javára 
műsoros estet rendez a Sánta-
féle vendéglőben . 

A Szakszervezeti MTE labda-
rugó szakosztálya ma este fél 
7-kor szakosztályi értekezletet 
tart a Szakmaközi Sporttitkársá-
gon (Kálvária-utca 10.). 

A AerüfeAJunlór ökölvívó baj-
nokságát szombaton és vasárnap 
Makón bonyolítják le. A verse-
nyen a szegedi színeket az 
AVKUMTE és az ÉMOSz ökölví-
vói képviselik. 

Március elején a budapesti 
Sporiakadémia Szegeden tart 
négynapos előadássorozatod. Az 
akadémia lebonyolítása érdeké-
ben szombat délelőtt 11 órakor 
az 01 IS fővárosi kiküldöttjének 
jelenlétében a Negyszegedi Népi 
Sportbizottság értekezletet tart 
a Sporthivatalban, Hajnóczy-utca 
20. szám alatt. 

A sporiakadémia 
hetedik előadása 

A sporiakadémia kedd esti 
előadásán a teremsportokat is-
mertették. Palásti IMI a röplab-
dát, Zsabka Endre a kosárlab-
dát, Nagygyörgy Imre a röptc-
nis/.t ismertette elméleti vona-
lon. Az előadásokat bemutatóik 
követték, melyeken a Szegedi 
Kendergyár, aa Erdőigazgaté-
(üá& a J'ostás íx m SzVSE npor-
lolói vettek rés/t. 

Felhívom a sütőiparosok fi-
gyelmét, hogy az O. K. fl. is-
mét engedélyezte a 2 kg-os ke-
nyér sütését, illetve forgalom-
ba hozatal át-

s z e g e d v á r ó * 
p o i g á r m e t í e r c n e l c 

i l r f l e ' ^ é a y s í 
Érdeklődök a Néphivatalnál, 
KáiiPz-utou 2., közelebbi fel-

világosítást kaphatnak. 
Hirdetmény. Felhívom azokat 

a gazdálkodókat, akik a tavaszi 
vetéstervben előirt területhez 
szükséges lucerua- és vöröshere-
vetőmággal nem rendelkeznek, 
hogv vetőmagszükségletüket sa-
ját évdekükten március l-ig a 
a Központi Termelési Bizottság-
nál vagy a Földmüvesszövetke-
zetnél jelentsék te. Felhívom 
továbbá azokat a személyeket 
is. akiknek szükségletüket meg-
haladó mennyiségű lucerna-, 
vagy vörösherevetőmag van bir-
tokukban. hogy ezt a tényt 
a mennyiség megjelölésével " a 
Földmüvesszövelkezetnél vagy a 
Központi Termelési Bizottságnál 
jelentsék te. Tájékoztatástű köz-
löm. hogy az ólomzároltluccrna-
vetőmag kedvezményes ára kg-
kint 7.20 Ft, az ólomzárolt vö-
röshorevetőmng ára pedig kg-
kint 7.15 Ft. Részletes felvi-

lágosítást nyújt a Központi Ter-
melési Bfzottsíg vagv a Föld-
művé, szövetkezet. Polgármester. 

Hirdetmény. Felhívom azokat 
az érdekelteket, akik a tavaszi 
vetéstervben előirt területhez 
szükséges napraforgó)-, árpa- és 
zabvetomaggal nem rendelkez-
nek, vetőmagszükségletüket, ne-
vezetesen a napraforgóvotőmag-
szükségletet február 18-tg, az 
árpa- es zabvetőmag-sziikségle-' 
lüket pedig 22-ig a Központi 
Termelési Bizottságnál vagy a 
Földművé'szövetkezetnél jelent-
sék be. 'Felhívom az érdekelt 
földműves társadalom figyelmét 
arra is, hogv a tavaszi vetés-
tervben terhükre előirt terüle-
tekre vonatkozó vetési kötele-
zettségüknek mindenben ponto-
san tegyenek eleget. Tájékozta-
tásul közlöm, hogy a vetési cé-
lokra igényelt árpa készpénz-
fizetés ellenében kerül kiosz-
tásra éspedig a mindenkori sza-
badforgalmi áron. A vetőmag-
igényléssel kapcsolatos részle-
tes 'felvilágosítást a Központi 
Termelési Bizottság és a Füld-
Ptüvesszövetkezet nyújt. Polgár-
mester. 

i 
Rád % 

hóoénet, SÍSSÍS 
s ü r g ő s e n k e r e s e k , 

eselle.g kölcsön veszek. Áraján-
latot leírással „Magas áron" 

'elitére 

Szegedi Állami Nemzeti Szinház 
műsora 

Február 17-én esfe 7 órakor: 
Február 18-áu este 7 órakor: 

Február 19-én este fél 8 órakor: 

Február 20-áu délután 3-kor: 

Február 20-án este 7 órakor: 

Csárdáskirálvnő. »P« bérlet 11. 
Vitézek és hősök. »S* bérlet 11. 

előadás. Rendes helyárak. 
Ballet cd , a Szovjet Kultura 

Hónapja keretében. 
Csárdáskirálynő. rK« és »M« 

bérlet 5. előadása. 
Parasztbecsület*. Tavaszi ko-

m é d i a . Diótörő. Bérlel.szí'mct. 

Tá«szfoltáz Biiiscff 
Forráskút, február 19-én: 
Feleőközpont. febr- 20-án: 
Sövényháza, február 22-én: 
AJ a vő, február 27-én: 

AZ IDEGRN GYERMEK. 
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 

ÁLLANDÓ MfSORSZÁMOK: 
KOSSUTH: C.00: Falurá. 

dió. 0.30: Hajnali muzsika. 7.00 
llirek, lapszemle. 7.20: Regga-
li zene. 12.00: Harangszó, hi. 
rek. 14.00: llirek. 14.15. Hi. 
rek szerb nyelven, 10.00; Rádió, 
iskola. 10.n5: Műsorismertetés. 
17.00: Hírek. 17.60: Hirek oro. 
sz.ul. 18.00- Hirek szerb nvelven. 
20 00: Hirek. 20.15: Hirek né. 
mel51. 22.00: Hirek, Hangos Uj. 
ság. 24.00- Hírek magvarul. — 
21.10: Hirek franciául. 0.20: 
Ilitek angolul. 

Csütörtök, február 17. 
KOSSPTn RADIO 

7.15: A bálnáról. 8.00: Sziv 
küldi szívnek szivesen. 11.30-kor: 
Hanglemezek. - 12.15: fl Rádió 
jazz-zenekara játszik. 13.00: flz 
atom máglya. .15.15: Asztali mu-
zsika. 11.30: Új magyar könnyű 
zene. 15.00: Női szemmel — női 
fülnek. 15.30:: Kamarazene. — 
16.10: Én nem szállok fel. 17.10 
Szovjet napok — szovjet embe-
rek. 17.20: Sziv küldi szívnek 
zivesen. 18.15: Marxista-leninis-

ta negyedóra. 18.30: Dunavölgyi 
Híradó. 19.00: Közvetítés az Ope-
raházból. Kodály: Háry János. 
19.55: Hírek. 23.Í5: Uj lcmez-ink 
0.30: Hanglemez. 

p e t ő el RÁDIÓ 
7.20: Tclőtől-talpig. 7.30: Hu-

moros lemezek. 8.13: Orosz zene-
kari müvek. 9.C0: Magyar nóták. 
10.10: Hangverseny. 14.50: Hang-
szerszólók és kórusrészletek. — 
15.20: Gyermekrádió. — 16.00: 
Hangverseny. 16.30: Hangos Új-
ság. 17.00: Tánczene. 18 00-kor: 
Tarján! Tóth Ida clnibalmozlk. 
18.50: Szabad Népek Hazája. — 
19.15: 1 langszerszőlók. 19.30-kor: 
Falurádió. 20.00: Jszzkedvelök 
iskolája. 20.30: fl Rádió Szabad-
egyeteme. 20.50: fl sziv dalai. — 
21.23: Mit hallunk holnap15 2< *0-
•Csütörtökön cste...« 

4 p r ó h i r f I e í é ^ e á í 

4 E O C H . A l . R O a S 
KERESEK március l-re gyer-
mekszerető főzőmindenest, első-
rendű munkaerőt. Jelentkezés 
kizárólag délután 4—5-ig Hor-
váth Alihálv-utoa 9., II. 6. 
BEJÁRÓ főző vagy bentlakó 
gyermekszerető, " megbizliató, 
hosszú bizonyítvánnyal ajánl-
kozik. Verbovszky, Kismarloni-
utoa 21. 
MINDENES főzőnő hossza bi-
zonyítvánnyal jelentkezzen 9-
től: Tábor-utca 5., Schneer fü-
szerüzlet. 

a i) a s - v g t t i l • 
BÉLYEGEIT tegjoblrao nálam 
értékesítheti. Falus hélycgkeres-
kedés, a foga'talmi templomnál. 
Iskola-utca 29. 
LEGOLCSÓBB, legízletesebb 
a makói turó. Ára 2.70 Tejüzem, 
Aradi-utca 5. 
ELADÓ egy 3-(-1 -es régi tipusu 
külön 1 L á n g s z ó r ó s Standard rá-
dió. Somogyitelep KL utca 664., 
megtekinthető a délutáni órák-
ban. 
GYÓN'YÖRC két nagv összekö-
tő szőnyeg etadú. Dugonics-tér 
ii., i l em. s. 
EGY mély fehér tűzött gyer-
mekkocsi eladó. Aikony-u. TS., 
a. móravárosi templom mögött. 
LEBONTÁSRA kerülő épület-
anyag eladó. Dugonics-tér 9., 
italüzlet. 
ELADÓ National-kassza, húrom-
Lingu gáztűzhely, asztalok, álló-
fogasok, nagyobb méretii tükör. 
Cim: Dózsa György-utca 8. sz., 
a házmesterné). 
ELKÖLTÖZÉS miatt uj retemé, 
két fotel, négy párnázott szék 
sürgősen eladó, áron alul is. 
Dózsa Gv.-u. 4., a muzenmnál. 
VT LT. A N Y MOTOR, egyfázisú, 
g vermekkocsi, stelázsik," ventil-
látor, perszivógép eladók. Kos-
suth l.ftios-sugárnt 8.. II. 12. 
VENNÉK retemét, fotelokat. 
Kérem a címeket a ievélsz-eie-
rftnyb* dobni. Guüerná. Tiwa 
T.aw-kömt 78., I. ». 

V1L A GAIÁI: K A S II of mnnn— 
Cscmy pianinó eladó. Érdek-
lődni Klement kárpitosnál, Vid-
ra-utca 2. szám. 
,1 ó M EX KT E LC fii szerte re sked és 
bor- ős trafikárusitássul. jószág, 
piac mellett, teljes beronclczés-
sci betegség miatt sürgősen el-
adó. Szeged-A!sók"zpnnt 970. 
H A L Ó S Z o B á B C J T O R O K . egyes 
bútordarabok niég mindig leg-
olcsóbban Spltzer asztalosnál, 
Margit-utca 12. 
ff ASZNA l / f liSlÖszobabutort 
vennék. Jelige: »Féregmentes«. 
KlEOG-*iT.VÍ.AN fehér, mély 
gyermekkocsi eladó. Iíóbiárt-
basá-utca 36., emelet. Tlrd. 12-ig 
és délután 4-től. 
ELADÓK: Singer karikahajós 
és Singer süllyesztői varrógé-
pek, vasfiirdőki'l, hegedűk, hin-
taszék. Szabó, Fodor-utca 21. 
POLITÚROS, szép ínzouii sö-
tét húlószobabutor eladó. Szt. 
István-tér tl/b. 
SIN'GER ipari szab.'gép eladó. 
Ugyanott szoba-konyhás lakás 
költségmegtéritéssei 'átadó. Jel-
ige: i 500'. 
R A DIÓKAT, nllcaí i •'• /eket. hang-
szórókat, csöveket veszek. Rá-
dióüzlet, Somogyi-utca 10. sz.. 
Dóm-térnél. 
MAGÁNHÁZ. teköltűzhető, jó-
karban, villamosnál, mellék-
épületekkel eladó. Sornogvitcle-
pen az 1. utcában, Gálfiékaál. 
J6FORGALMU, főútvonali 
kocsma jogfolytonossággal el-
adó. Jelige: 'Páratlan hely*. 
GYÖNYÖRŰ estélyi ruha. feke-
te, hosszú, bő eladó. Petőfi 
Sándor-sngárnt 10. 

I, A K A s 
HÁROMS/OBA hallos belváro-
si lakásomat elcserélném két-
szobásért, esetleg átadnám. 
•Azonnal is* jetigere. 
LAKÁSOK kiadók: egv-, két-
és luuom.izobásak, üresek, össz* 
komfortosak, komfortosak. — 
Aranv János-utca 11., III. Ha. 
lász iróda. 

KERESEK, egv- vagy kétszo-
bús hikáet a Belvárosban vagy 
U|-/ g"den a hia közelében, 
költ. ' megtéritóssel. Jelige: 
•:• Fóregmontes*. 
KÉT egymástenyiló különbejfc-
ratu bútorozott szobát fürdő-
s/óla használattal keresek a Bet 
városban sKellemcsoi jeligén. 
Bt TOROZOTT szoba fürdöszo. 
báva, azonn:\Ira kiadó. Bokor-
utca s„ l. 1. 
EGY szobarkonyha a Belváros, 
ban Író torral v agv költözteté-
sért jutányosán átadó. Cim a 
kiadói >an. 
ELCSERÉLNÉM négyszobás la-
kásomat lehetőleg Újszegeden, 
vagv :i. szegedi Tiszaparton, két-
szobá ra. Somogyi-utca II., II. ft. 
HÁKoMSZOBA) hallos modem 
lakásomat elcserélném egyszo-
bás ö -/.komfortos lakásra. Jel-
ige: Rögtön*. 

<0 k n r, Ó • T F ' É T T K 

SAROK HELYISÉG Tisza r.aios. 
korút 36., alatt felerésztea 
kiadó, lelépés nélkül. 
KéLÖVBEJARaTIT Üzlethelvi. 
- 'g !: el b részét bármilyen fi» 
letirek adom. Deák Fereno-
utca 25. 

Df.l..MAGYARORSZÁG 
politikai napüap. 
Felelő? szerkesztő: 

DR. ANTALFFY GYORGT 
Felelős kiadó: 

DK. ZÖLD SÁNDOR 

S*»rke?z.tő?ésr: Jókai-utca 1 
Felelős szerkesztői telefon 

Szerkesztőségi telefon: 103. 
Nyomdai szerkesztéséén telefon 

e 8 tői: G73. 
Kiad 'lnvntab Kárá«z utca C. 

Telefon: 32">. 
A/, x el jelzett Icöelemények 

díjazol Lik. 
A Hírlapkiadó Kft. nyomása. 
Felni A* »ezei Ó: tvoiioz l-iszio 


