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SZILÁRD SZÖVETSEG 
Egy ív telt el azóta, hogy 

a Szovjetunió éa Magyarország 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös meg nem támadási 
szerződést kötött. Az egy év 
alatt a magyar népi demokrácia 
mind gazdaságilag, mind poli-
tikailag olyan iramban fejlődött 
és fejlődésében olyan utat tett 
meg, amire Magyarország tör-
ténelmében még sohasem volt 
példa. A Magyar Kommunista 
1'árt, majd a Magyar Dolgozók 
Pártja vezetésével a termelés 
ugrásszerűen növekedett, a dol-
gozók életszínvonala emelkedett 
és ezalatt az egy év alatt dön-
tően megváltozott a dolgozók 
viszonya a munkához. Mind-
ezek tették lehetővé azt, hogy 
a népi demokrácia belső ellen-
ségeit fokozatosan és sorozato-
san felszámoljuk. 

194S február 18-ig — amikor 
a szerződést megkötöttük — 
szintén értünk el eredményeket 
és tegyük hozzá — komoly 
eredménveket. A stabilizáció, az 
összeesküvés felszámolása, a 
hároméves terv mind döntő ál-
lomásokat jelentettek népi de-
mokráciánk fejlődésében — és 
mind erősítettek a munkásosz-
tálynak és szövetségeseinek ha-
talmát. 

A Szovjetunióval megkötött 
barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segélynyújtási szer-
ződés fordulópontot jelentett a 
magyar népi demokrácia fejlő-
désében, amint azt az elmúlt 
egv év eredményei is mutat-
ják. Ez a fordulópont termé-
szetesen nem azt, jelenti, hogy 
a szerződés megkötése előtt a 
Szovjetunió ne segítette volna 
Magyarországot a demokratikus 
fejlődés útján, hogy Magyaror-
szág a szerződés által nyerte 
volua hatalmas segítőjét és ba-
rátját. Ellenkezőleg — « Szov-
jetunió felszabadító Vörös Ilnd-
ierego tette lehetfívé. hogv Ma-
gyarország meginduljon a de-
mokratikus fejlődés utján és 
hogy a magyar munkásosztály 
hatalomra j irtson. A Szovjetunió 
1918 február 18-ig js minden 
vonalon — gondoljunk csak a 

többi között a béketárgyalásokra 
— támogatta és segítette Ma-
gyarországot. 

A szerződés fordulópontot je-
lentett Magyarország szempont-
jából először is azért, mert a 
világ haladó erőinek vezetője, 
a Szovjetunió méltónak találta 
a népi demokrácia utján haladó 
magyar nemzetet arra, hogy 
egyenrangú félként megegyezést 
kössön vele. A magyarországi 
haladó erők — élükön a ma-
gyar kommunistákkal — bebi-
zonyították politikai és gazda-
sági téren elért eredményeik-
kel, hogy Magyarországot szi-
lárdan vezetik a népi demo-
krácia ntján a szocializmus felé. 

A szovjet-magyar barátsági, 
együttműködési és kölcsönös se-
gélynyújtási szerződés forduló-
pontot jeleutett Magyarország 
szempontjából azért i3, mert 
ezzel részesévé vált a hatal-
mas béke frontnak, amelyet n 
Szovjetunió vezet. Az imperia-
lista agresszió elleni front ez-
zel a szerződéssel is erősödött, 
a tőkések háborús uszításainak 
* kilátásai* ismét gyengültek. Ez 
a szerződés is elősegít ette azt, 
hogy az amerikai-angol nagytő-
kések és felhajtóik sorozatos 
kudarcokat vallanak háborús 
politikájukban. 

Az egy év alatt Magyarország 
fejlődésében elért eredmények, 
a Szovjetunió és a népi demo-
kráciák alkotta békeírent si-
kerei azt bizonyítják, hogy a 
szerződésben lefektetett elvek 
szellemét megértették, elfogad-
ták és gyakorolták a két or-
szág népei. 

A Szovjetunió és Magyaror-
szág népei a barátsági szerző-
dés meg leütésének első évfor-
dulóján "hajthatatlan elhatáro-
zással fogadják, hogy minden 
oldalról kifejlesztik az őszinte 
együttműködést, amely megfelel 
mindkét or'/.ág valódi érdekei-
nek és az egyetemes béke érde-
keinek. Minden szabadságszerető 
néppel együtt folytatiák a har-
cot az imperialista támadás 63 
a háborús uszítók politikája el 
len. 

A Gazdasági Főtanács 
fontos határozatai 

A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén a következő l iat i -
ro7atókat hozia: 

A telepesek gazdasági tevékenységének irányítására a 
íöldinivclésügyi minisztérium 1915-ben lelop felügyelőségeket 
szervezett. Mivel azóla a mezőgazdasági termelés szervezésé és 
irányítása lekinlelébcn olyan u] intézkedések történtek (földmí-
ves szövetkezetet kifejlesztése, gazdajegyzők kinevezése, föld-
bérlő csoportok, termelőszövetkezeti csoportok alakítása stb.)', 
amelyek a tetepfe'ügyclőségck további működését szükségtelen-
né teszik, ezeket most folyamatosan megszüntetik. 

A takarmányfelhasználás racionalizálása és a takarmány-
feleslegek nagyobb értékesítése céljából a MITART kísérlet-
képpen 50 vagon kevert fehérjetakarmányt hoz forgalomba, 
amely sertés-, vagy marhahizlaláson kivül minden egyéb ta-
karmányozási célra kiadható. Arát az Országos A'liivatal fog-
ja megállapítani. 

A föld mi vclés ügyi minisztérium /Magyar Mezőgazdasági 
Erlevitői cimmel kéthetenként megjelenő lapot índit, amely-
ben közli az alája tartozó hatóságokkal, hivatalokkal és vál-
lalatokkal rendelkezéseit. 

Az állami vállalatoknál az eddiginél lényegesen egyszerűbb 
és jobb adóinkasszó rendszert léptetnek életbe március 5-évcI. 

A gyakorlatban többször előfordult, hogy egyszámlás vál-
lalatok követeléseiket az egyszámla-rendbe be nem kapcsolt 
magánvállalatokra engedményezik. Ezt az engedményezést a 
Gazdasági Főtanács megtiltotta. 

Ujabb árzuhanás az 
amerikai gabonatőzsdén 

Bomlás és zűrzavar a Kuomintang Kínában 
A válság légköre uralkodik 

as USA-ban. Egy idő óta állan-
dó az áresés. A newyorki tőzs-
dén hónapok óta nem voltak 
olyan alacsonyak az árfolyamok 
mint most. A chicagói gabona-
tőzsdén a gabonanemüek árai a 
minimum alá süllyedtek, ame-
lyekért a kormány szavatossá-
got vállait a termelők előtt. A 
nagybani árak mulatószáma 
1947 óta a legalacsonyabb szín-
vonalra esett. Mimiezek a gaz-
dasági válság felel, amely ter-
mészetes következménye a ka-

pitalista túltermelésnek. Az 
amerikai munkaügyi hivatal ez 

év január végén 200.000-rel 
több munkanélkülit tartott szá-
mon, mint a megelőző lcét hő-
napban. Rottenbcrg a CIO ku-
tatási osztályának igazgatója ír-
ja a CIO Newsben: »IIa nem 
hagyunk Jet az elmnlt 3 eszten-
dő végzetes politikájával, ak-
kor az USA válságba sodró-
dik.* Ruttenberg szerint 1946 
juniusa óta 29 százalékkal emel-
kedtek a létfon tartási költségek. 

Wallcce t El kell fogadnunk Szlálin 
béheajánlatát 

Wallacc az amerikai munkás-
párt ncwyorki vacsoráján be-
szedet mondott, amelyben az 
északa Hanti szövetséget »véqzc-
tcs lépésnekt bélyegezte. Rámu-
tatott, hogy amikor a népet fcl-
lűvják, szálljon szembe a ter-
jeszkedő politikával, valójában 
,az a céljuk, hogy ezt a /védő-
övezetet* a Szovjetunió ellen 
fordit-ák. Az Egyesült Nemze-
tek szervezetét lámadó politi-
kai szövetséggel helyettesítik. 
Ezzel nemt a béke, liancm; a há-
ború felé tesznek lépeseket. 
Wallace ezután sürgette a hi-
degháború megszüntetését a 
Szovjetunió elten. EI keli fo -
gadnunk Sztálin békeajánlatát 
— hangsúlyozta Wallace, — 
mert lia nem tesszük, tovább 

haladunk a gazdasági válság és 
a háború felé. 

He?yi b é k e k ö t é s e k 
l e h e t ő s é g e K í n á b a n 

A Kuomíiitangon belül beál-
lott szakadás elősegítheti a he-
lyi békekötéseket — állapítják 
meg a párizsi megfigyelők. — 
Pekingből származó hírek sze-
rint a népi Kína vezetői kije-
lentették, hogy egységes kor-
mány hijján általános békekötés-
ről többé nem lehet szó, ezzel 
szemben a helyi békekötések esé-
lye megnövekedett. Hir szerint 
a Kuomintang Nankingban me-
radt »mérsékclt szárnya? helyi 
béketárgyalásokat akar kezdeni 
a népi csapatokkal. Párizsi meg-

figyelők ugy vélik, hogy a népi 
hadsereg nem törekszik további 
villámslkerckre és főtörckvése In-
kább a felszabadított területek 
megszervezése és a Kuomintang 
ellenőrzése alatt álló területek 
lépésről-lépésre történő felszaba-
dítására Irányul. 

Egyre nő a szlrájkmoz-
fjalom O'aszorBzágban 
Rómában ós Piemont tarto-

mányban a fémipari munkások 
arra készülnek, hogy béreme-
lési követelésüket sztrájkokkal, 
vagy munkalassítással támogas-
sák. Ez a határozat többi között 
érinti a torinói FIAT művek 
65.000 munkását is. Egy ha-
sonló határozatot hoztak a ve-
gyészeti gyárak alkalmazottai is. 
Ezek száma 280.000. A too-
canaí Pratóban a munkások 
pénteken általános sztrájfco* 
tartanak. 

As Unita szerint ma Olas*. 
ország tan mintegy 2,600 mun-
kás áll munka nélkül. 

Sztrájkok Francia-
országban 

A CGT szerdán összehívott 
bizottsága követelte, hogy a 
munkál látók térjenek vissza » 
kollektív szerződések rendsze-
réhez. A Nord ós a Paswte 
Halain megye bányászai szer-
dán sztrájkba léptek. A st. na-
zairei kikötőmunkások és a li-
mogesi kírám iai gyár munkásai 
szintén sztrájkolnak. 

Norvégia salát vezetőinek hibájábé! 
került mai helyzetébe 

A Novoje Vremja a „norvég kérdésről" 
A Novoje Vremja »A norvég 

politika válaszúton* oímü cikké-
ben elemzi a norvég kormány 
politikáját 

Az atlanti egyezménnyel kap-
csolatos szovjet-norvég jegyzék-
váltás — írja a cikk! — az egész 
világon nagy érdeklődést kel-
tett. Az oslói szovjet nagykövet 
január 29-én kérdést intézett a 
norvég kormányhoz, van-e va-
lami alapjuk azoknak a sajtó-
híreknek, hogy Norvégia csat-
lakozni szándékozik az atlanti 
egyezményhez és vájjon Nor-
végia ezzel kapcsolaflian köte-
lezettséget váh'al-e, hogy terü-
letén légi és tengeri támaszpon-
tokat létesítsenek. A norvég vá-
lasz semmiben sem járult hoz-
zá a helyzet tisztázásához. 

A válasz arra törekedett, 
hogy ártatlan »körzeti megálla-
podásnak* tüntesse fel az atlan-
ti egyezményt. A válasz célzott 
arra is, hogy Norvégiát táma-
dás fenyegetheti a Szovjetunió 
részéről. 

Ezt a választ természetesen 
nem lehet kielégítőnek tekinteni. 
Nyilvánvaló, lia Norvégia csat-
lakozik az atlanti egyezmény-

hez, kikerülhetetlenül belevon-
ják annak a hatalmi csoportnak 
katonapolitikai terveibe, amely 
messzemenő támadó célt tűzött 
nraga elé. 

Közismert dolog, hogy a 
szovjet-norvég viszony évtize-
deken át jószomszédi viszony 
pékiája volt nagy és kishatafom 
között. Abból a célból, hogy 
mqg a kétely árnyéka se férjen 
a jószomszédi szándékokhoz, a 
Szovjetunió ajánlatot telt, hogy 
a két ország kössön megnemtá-
madási egyezményt. A norvég 
nép széles rétegei is azon a vé-
leményen vannak, hogy ijem 
szabad elmulasztani a szovjet 
indítvánnyal adott kedvező al-
kalmat Norvégia biztonságának 
megszilárdítására. 

Oslói vezető körökben azon-
ban a Szovjet ajánlatát egész 
másképpen fogadták. A norvég 
vezetők és a jobboldali lapok 
részéről a szovjet kormány aján-
lata ingerült fogadtatásra ta-
lált. A Novoje Vremja a to-
vábbiakhan rámutat nrra, hogy 
a, skandináv vezetők magatartá-
sát elárulták egyes lapok, ami-
kor Lange washingtoni utazá-
sáról igy írtak: /Lange utasí-
tásokért! ment Amerikába*, /Lan-
ge magival vitte a szovjet ja-

vaslatot Washingtonba*. Egy-
szerűen elfelejtik, hogy » szov-
jet javaslatot a norvég kor-
mányhoz intézték, nem pedig 
az 'amerikai külügyminiszté-
riumhoz. Titok fedi, 'hogy mi-
ről vitatkozott Aclieson a nor-
vég külügyminiszterrel. Kétség-
telenül óriási nyomást gyako-
roltak Norvégiára, hogy valami-
lyen ürüggyel utasítsa vissza a 
szovjet ajánlatot és bocsáss* 
területét és emberanyagát » 
támadó célú atlanti szövetség 
tervezőinek rendelkezésére. 

Megállapítható, hogy Norvé-
giában és a többi skandináv 
országban is a néptömegek niV 
vekvő ellenállást tanúsítanak a* 
imperialista tömb politikája eL 
lon és ugyanakkor óriási ro-
konszenvvel fogadják a Szov-
jetunió javaslatát. 

Norvégia saját vezetőinek hi-
bájából került mai helyzetébe. 
Mindenki előtt nyilvánvaló, 
hogy aa imperialisták hódító 
politikájának követése milyen 
veszélyekkel jár. Ugyanakkor 
újból bebizonyosodott, hogy a 
Szovjetuniót csupán a békevágy 
vezérli és a szovjet külpolitika 
teljes mértékben tisztetett- j 
tartja a kis országok érdekre 
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fl román kormány válaszfegyzéke 
a jugoszláv kormány jegyzékére 

A jugoszláv külügyminiszter 
február 1-én Belgrádban jegy-
zéket nyújtod át Románia nagy-
követének a Kölcsönös Gazda-
sági Segély Tanácsának megala-
kulása ügyében. A román nagy-
kővet február 16-án átnyújtotta 
a román kormány válaszjegyzé-
két. 

A válaszjegyzékben 
a román kormány visszauta-
sítja a jugoszláv kormánynak 
azt az állítását, hogy megkü-
lönböztetést jcöcnl Jugoszlá-
viával szemben az a tény, 
hogy Jugoszláviát nem hiv-
ták meg a moszkvai tárgya-
lásokra. 

Megállapítja, hogy a jugoszláv 
kormánynak nincs joga hivat-
kozni a Szovjetunióval és a né. 
pt demokráciákkal kötött ba-
rátsági egyezményekre, 

mert 6 maga sértette meg 
ezeket ettensé cs és sovinisz-

ta cselekedeteivel. 
A válaszjegyzék felsorolja eze-
ket a cselekményeket, majd 

képmulatónak és áiszenteske-
dőnek bélyegzi a jugoszláv 
kormány magatartását. 

A román kormány semmiféle 
hadjáratot nem folytat Jugo-
szlávia ellen — hangzik a jegy-
zék — azonban a román közvé-
lemény 

senk< előtt Sem titkolva bí-
rálja a jugoszláv kormány 
Soviniszta, szovjeteUenes és 
demokráciaellenes politikáját. 

A román kormány óhajtja Ju-
goszlávia részvételét a Kölcsö-
nös Gazdasági Segély Tanácsá-
ban, de ez csak ugy lehetséges, 

ha a jugoszláv kormány fel-
hagy szov] ed ellenes (s sovi-
niszta politikájával 

és visszatér baráti politikájához 
a Szovjetunió és a népi demo-
kráciák irányában. 

Szülei gondatlansága miatt 
meghalt egy két és téléves kislány 
flz egyik tiszai hotnokszállitó 

hajón baleset történt az elmúlt 
napokban, flz egyik hajóőr két 
és féléves kisleánya, Nyernucz 
Anna szülei gondatlansága miatt 
beleesett egy forró levessel töl-
tött nagy tálba, amelyet édes-
anyja éppen azelőtt néhány perc-
cel vett le a tűzről. 

fl szerencsétlen leányka sú-
lyos égési sebeket szenvedett és 
annak dacára, begy azonnal kli-
nikára szállították, súlyos sebei-
be szerdón délután belehalt, fl 
rendőri nyomozás megállapítot-

ta, hogy a baleset a szülök ha-
nyagsága miatt következett be. 
fl hajóőrt és feleségét bekisér-
sék a szegedi rendőrkapitány-
ságra. 

flz utóbbi idő en Szegeden és 
Szeged környékén rengeteg égé-
si, forrázási baleset történt kis-
gyerekekekkel és csecsernőkkel. 
Ezek a balesetek rendszerint egy 
kis gondossággal elkerülhetők. 
Éppen ezért a rendőrség bűnügyi 
osztálya a jövőben szigorúan 
megindítja az eljárást a hanyag 
szülők ellen. 

Veszedelmes betörőket 
és orgazdákat adott át a rendőrség 

az államügyészségnek 
fl rendőrség elfogta Sinkovics 

József rovottmultu, állástalan 
péksegédet, aki az utóbbi évek-
ben öt rendbeli betörést köve-
tett el. fl lopott holmik nagyré-
széi iritez Miksáné Kossuth La-
jos-sugáruti zsibárusnak és Bene 
József Kossuth Lajos-sugáruti 
szikvizgyárosnak adta el. fl rend-
őrség átadta őket az állam-
ügyészségnek. Már a nyomozás 
kezdetén Iritczné tagadta még 
azt is, hogy összeköttetésben állt 
Slnkovlccsal, azonban a bizonyí-

tékok súlya alatt megtört és be-
vallotta, hogy a lopott holmi 
nagyrészét ő vásárolta meg. Vé-
dekezésében ugy adta elö a dol-
got, hogy ő nem tudott arról, 
hogy a holmik betörésből szár-
maztak. Mikor megtudta, hogy 
a rendőrség Sinkovicsot elfogta, 
a holmi nngyrészét elégette, fl 
rendőrség Iritez Miksáné egész 
vagyonára, lakásberendezésére, 
üzletére, 100.000 forint erejéig 
bünügyi zárlatot rendelt el, ame-
lyet ma délután foganatosítottak. 

Lelkész polgármester-
helyettest iktattak he 

Debrecenben 
Debrecen város törvényható-

sági bizottsága csütörtökön ik-
tatta be polgármesterhelyettesi 
állásába Dusicza Fereno refor-
mátus lelkészt. Az uj polgár-
mesterkelyetfccs székfoglaló be-
szédéilen hangsúlyozta, hogy 
az államnak és az egyháznak 
a megegyezése elsősorban az 
egyház érdekében áll. Szilárdan 
ralija, hogy az igazi egyháznak 
a szocialista állammal sohasem 
lehet összeütközése. 

Rendeletek 
a Magyar Közlönyben 

A Magyar Közlöny február 
17-iki, csütörtöki száma közli 
a GF rendeletét a gépjármű 
közlekedési vállalati számadá-
sok szakmai keretének megálla-
pítása és kötelező alkalmazása 
tárgyában. 

Közli a GF rendeletét a gu-
miipari vállalati számadások 
szakmai keretének megállapítá-
sa és kötelező alkalmazása tár-
gyában. 

Közli a pénzügyminiszter 
rendeletét az egyik kormány-
rendelettel elrendelt kiselejtezés 
kiterjesztése tárgyában. Ez a 
rendelet a forgalmi értékkel 
nem rendelkező egyes értékpa-
pírok kiselejtezéséről szóló 
kormányrendelet alkalmazását 
terjeszti kí a felsorolt részvény-
társaságok által kibocsátott 
részvényekre. 

Közli a pénzügyminiszter ren-
deletét a takarékbetéti s folyó-
számlán, vagy pénztárjegyre el-
helyezett tőkék után téritett ka-
mat illetékmentessége tárgyá-
ban. 

Közli a föklmivelésügyí mi-
niszter rendeletét a napraforgó 
termesztésének szabályozásá-
ról, továbbá a gabona és liszt 
szállítására vonatkozó rendel-
kezések kiegészítéséről. Az 
utóbbi rendelet egyebek közt 
arról is intézkedik, hogy a ma-
lomipari központ cimére fel-
adott legfeljebb tiz kiló sulyu 
gabonaminlák és két kiló sufyu 
íiszlminták postán szállítási 
igazolvány nélkül sz'állitható. 

I tervgazdálkodás a faityaviSág 
k é r d é s é t i s m e g o l d j a 

fl magyar köztársaság kormá-
nya Tanyai Tanácsot létesített, 
amelynek elnöke Ertjei Ferenc 
államminiszter lett. fl Tanyai Ta-
nács feladata, hogy az emberi 
közösségből, a kultúrából, a gaz-
dasági felemelkedésből kizárt 
mintegy 2 és félmillió embernek 
biztosítson kulturális, szociális és 
gazdasági felemelkedési lehető-, 

séget. flz elmúlt idők kormányai 
ezzel a kérdéssel szemben tehe-
tetlenül álltak, fl demokrácia ezt 
az alapvető kérdést a tervgaz-
dálkodás keretében oldja meg. flz 
első lépés a cél felé a tanyaköz-
pontok kijelölése. A tanyaköz-
pont lesz a mag, amely össze-
fogja a tanyavilág egész népét. 

Szakszervezeti hirek 
A párt- é® szakszervezeti 

propagandisták pénteken dél-
utón 5 órakor rendkívüli ér-
tekezletet tartanak a szak-
szervezeti székházban. Az ér-
tekezlet fontosságára való te-
kintettel a propagandista elv-
társak feltétlenül jelenjenek 
meg. 

— WEIZMANT 83 szavazat-
tal 15 ellenében Izrael állam el-
nökévé választották, ellenjelölt-
jével dr. Klausnerrel szemben. 

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

A vasárnapi Népszava-agitó-
ció a Népfront-nagygyűlés miatt 
elmarad. 

Értesítjük az ÜB. elnököket, 
hogy az üzemekbe kiküldölt 
»Dolgozók az ifjúságért« bálje-
gyek darabja 3 forint elővétel-
ben, a pénztárnái pedig 4 fo-
rint. Szakmaközi Titkárság. 

A közalkalmazottak szakszer-
ueze/főcsoportiaszombaton fél 2 
órakor a szakszervezeti székház-
ban küldöttválasztó taggyűlést 
tart. Kérjük a tagok pontos és 
feltétlen megjelenését. 

A laikus bíráskodásról tart 
előadást szombaton délután '1-kor 
a budapesti munkásbirák akti-
vavezetője a szakszervezeti 
székházban. Párttitkárok, üb. el-
nökök, munkásbirák, népbirók 
megjelenése kötelező. 

R rádió mun'tótársa; 
tanulmányozzák a szegedi 

táisziniiázat 
A magyar rádió művészi osz-

tályának "néhány kiküldötte ér-
kezik vasárnap Szegedre. Este 
résztvesznek Felsőközponton a 
Nemzeti Színház tájszinház-elő-
adásán. Ez alkalommal Moliére 
»Tartufíe« (Álszent) cimü sza-
tíráját adják elő. A rádió mun-
katársai másnap Szegeden, te-
kintik meg »A csendháborító* 
előadását. Áz előadásokról elő-
reláthatóan riportfelvételeket 
készítenek. 

, A Magyar-Szovjet Művelődéd 
, Társaság csütörtöktől vasárnap 

estig könyvkiállítást rendez a 
Társaság székházában, Vórüs-
marty-utca 7. Felhívjuk az üze-
mi dolgozókat, liogy a kiál-
lításon minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

A Sze edvidéki KUla'ász Sző. 
vetkezet vasárnap délelőtt 9-kor 
tartja évi rendes közgyűlését a 
szakszervezeti székházban. Pon. 
tos megjelenést kérünk. 

Az Orvos szakszervezet va-
sárnap 11 órakor taggyűlést 
tart. A tagok fellétlen és pon-
tos megjelenését kérjük. 

M e q h i v ó 
A Szegedi Földbérlét S/ó vet-

kezet a szakszervezeti székház-
ban (Kálvária-utca 10.) 1919 
február 18-án délután 3 órakor 
tartja 

alakuló 
közgyUJésiéí 

Tárgysorozat: 
1. Határozathozatal a szövet-

kezet megalakulása tárgyában. 
2. Az alapszabályok megálla-

pítása. 
3. Határozat az üzletrész jegy-

zők tagfelvétele tárgyában. 
4. Az igazgatóság és fclügye-

lőbizottság megválasztása. 
5. Megyei választmányi kikül-

dött megválasztása. 
6. Határozat a Magyar Orszá-

gos Szövetkezeti Központba va-
ló belépés tárgyában. 

7. Az alapítók felmentése. 
Kérjük az üzletrészjegyzőket 

és a haszonbérleli rendelettel 
földhözjuttatottakat, hogy az 
alakuló közgyűlésen pontosan 
megjelenni szíveskedjenek. 

A: alapit ók. 

.ULANOVA. Szombaton érkezik Szegedre 
Galina Ulanova, hogy a Nem 
zeti Színházban bemutassa cso-
dálatos művészetét Szeged dol-
gozóinak. Galina Ulanova azok 
közé a táncosnők közé tartozik, 
akiknek megvan hozzá a tehet-
ségűk, hogy művészetük sajátos 
formanyelvén fejezzék ki azt a 
lelkes, életieljes igazságot, 
amely a legkülönbözőbb ízlésű 
és lelkialkatu emberekhez egy-
formán szól. 

A művésznő gyengéden Urai, 
dc ugyanakkor határozott és tu-
datos művészete költői tartalom-
mal telitelt. Ez teszi valóban 
emberivé. A kísérteties Giséle, 
vagy a »Hattyúk tava« mese-
beli hattyújának) fantasztikus 
fátylai mögött a szépség és iz-
és mélyreha'ó igazsága ragyog. 

IJianova minden szerepében az 
embert ábrázolja, az ember cél-
jait, vágyait és reményeit. Ls 
ezeket az átéléseket és vágyakat 
a maguk teljes természetességé-
ben és valódiságában, a tánc 
sajátos nyelvén fejezi ki. Ezért 
árad belőlük az élet és az alko-
tás igazsága. Ulanova, más tán-
cosnőktől eltérően, osztatlanul 
hii a tánc művészetéhez.. Rit-

kán foglalkozik mással, még 
pantomimban is csak ritkán sze-
repel. A mozdulatok szakadat-
lanul áramló dallamvonalában, 
a szinte észrevehetetlen átme-
netekben a zene festői, vagy ha 
ugy tetszik, szoborszerű szép-
sége elevenedik meg. Ez a szép-
ség több mint a zene egyszerű 
aláfestése, ez már a zene bel-
ső lélektani lényegének szemlél-
telése. 

Ulanova táncos szerepeiben 
életrekelti és továbbfejleszti az 
ábrázolt alakokat, tánccal feje-
zi ki egyéniségüket és sorsukat. 
Hősnői különböző társadalmak-
ban, különböző életkörülmények 
hatása alatt cselekszenek, azon-
ban valamennyit szoros egység-
be vonja Ulanova művészi el-
képzelése, amely az igazsághoz 
való feltétlen hűséget és oda-
adást hirdeti, minden ember jo-
gát az élethez s a nő fogát, 
hogy szeressen és szeressék. Ez 
az elgondolás jellemzi n 
»Bachcsiszeráji szököknt* Má-
riájának, a „Hattyúk tavat 

Odettjének, Julidnak, Gisélenek 
és Ulanova valamennyi szerepé-
nek alakítását. 

A »Giséle« cimü balett an-
nak a librettónak az alapján 
készült, amely Teophil Gaut-
hier, Goethe szláv legendájából 
irt romantikus balett. »Giséle« 
Ulanova legjobb szerepe. Egy-
szerű kislány, aki beleszeret a 
hatalmas, fiatal hercegbe s akit 
ez a herceg hűtlenül elhagy, — 
ennyi a balett egész meséje. 
Azonban a művésznő táncában 
és megjelenítésében a klasszikus 
tragédia magaslatára emelke-
dik. A hivő és odaadó szerelem, 
tragédiája ez, azé a szerelemé, 
amely »erösebb a halálnál és a 
halálfélelemnél« (Turgenyev). 
Giséle belehal bánatába és bol-
dogsága elvesztésébe, azonban 
szivében hü marad szerelméhez. 

Ez az az örök szerelem, ame-
lyet Dante is megénekelt. A 
végtelen és mindent legyőző 
szerelem, amely nem ismer ha-
tárt és akadályt. Ez ad erőt és 
hősies bátorságot Júliának (Pro-

kofljev) »Rómeó és Júlia« cimü 
balettjében a Capulet- és Mon-
tegue-családok között dúló vi-
szály ártatlan áldozatának. 
Ugyanígy Puskin: Bachcsisze-
ráji szökőkútjának hősnője, Má-
ria. A kán udvarában idegenül 
és magányosan bólyongó fiatal 
nő utolsó percig megőrzi szi-
vében a szeretett férfi, az első 
odaadó szerelem emlékét. 

Ulanova hősnői egyszerűek és -
szerények, szinte túlontúl egy-
szerűek. Saját belső érzéseik 
világában élnek, azonban gyen-
géd és mély átéléseikben az 
egész emberiséget átfogó sorsok 
és érzések drámai ereje tük-
röződik. Ezek a hősnők az iga-
zi, jellétlenül hü és odaadó sze-
relem nagyságát hirdetik és eb-
ben egyené: téka k a nagy drá-
mák kires nőalakjaival. »Ami 
nagy, az mindig egyszerű« — 
mondotta Puskin. — Ulanova 
művészetében minden ilyen egy-
szerű. Mintha közvetlenül ön-
magából fakadna. Az a köny-
nyedség azonban, amely ezt a 

nagy művésznőt annyira jellem-
zi, nagy és lelkiismeretes mun-
ka és állandó, kitartó gyakor-
lás eredménye. 

Ulanova balett-táncos család-
ból származik, anyja N. Roma-
nova, az egykori táncosnő, md 
tánctanárnó, az apja Sz. Ulanov 
balzttrendezö. Tch tsíge szinti 
veleszületett. Azonban Ulanova-
nak nagy erőre és fáradságra 
volt szüksége, hogy fizikai 
adottságait és képességeit ki-
fejlessze. Azok, akik 1928-ban 
a leningrádi balettiskola záró-
vizsgáján látták, egyszerre meg-
érezték benne a jövő nagy lirai 
táncosnőjét, azonban aligha sej-
tették azt a hatalmas dicsősé-
get, amelyet a művésznő későb-
bi pályafutása során aratott. I i 
már a tehetség és a munka 
együttes diadala. 

Az orosz balett elismerten 
a világ legjobb balettje, hatása 
valamennyi ország balettjein 
érezhető. A legkülönbözőbb 
nemzetiségek nagy balett-tán-
cosai orosz lelett mesterektől és 
táncosoktól tanultak. A szovjet 
hatalom éveiben az orosz baléit 
még jobban felvirágzott, meg-
nőtt és kiteljesedett. 
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Vasárnap 
Népfront-nagygyűlés 

Szegeden 
Losonczy Géza e'vlárs és Bognftr Jézse! 
hsszé nek Szeged dolgozóihoz 

Nagyfontosságú politikai e"eménv színhelye lesz vasárnap 
a Szegedi Nemzeti Színház. Délelőtt 10 őrai kezdettel Nép-
front-nagygyűlésen vesznek itt részt Szeged dolgozói. Éhből 
»z alkatomból Szegedre érkezik Losonczy Géza elvtárs minisz-
terelnökségi államtitkár, valamint Bognár József, Budapest 
polgármestere és a gyűlésen beszédet mondanak. Az ünnepsé-
get a szinház összes termeibe, ezenkívül az utcára és a Szé-
chenyi-térre i« hangszórókon közvetítik, hogy mindenki meg-
hallgathassa ezt a rendkívül fontos és nagyjelentőségű ese-
ményt. Minden -zegedi dolgozőnak ott a helye ezen a gyű-
lésem aki a békét, szabadságot, függetlenséget akarja. A párt-
szervezetek. szakszervezet éB tömegazervezetek éppen ezért már 
o mai naptól kezdve készülnek, hogy méltóképpen vehessenek 
ré'zi a vasárnapi Népfront-nagygyűlésen. 

fl szegedi bíróság szigora ítélettel 
sejtett le a csengelei feketevágikra 

A szegedi uzsorabiróság csü- vámyt _ szerez neki. Dr. Berkó-
türtökön délelőtt tárgyalta Bar-
na János csengelei hentes, dr. 
Berkóczy Pál esengelei tiszti-
orvos és ifj. Stibel János csen-
gÁ-'i közigazgatási vezető feke-
tevágást ügyét. A birősági tár-
gyaláson kiderült, hogy a csen-
gelei hentes két cinkosával 
egyetemben már hónapok óta 
súlyosan me-'károsítja az álla-
mot és veszélyezteti a dolgo-
zók közellátását. Barna a rend-
őrségi nyomozás megindulása 
előtt összejátszott ifj. Stibel 
Jánossal, aki megígérte neki, 
hogy a feketevágások igazolá-
sára hatósági orvosi bizonyit-

A magyar népi hadsereg 
a függetlenség őre 
PáHíy György e lv iá rs e lőadása az m d p 

p o l i t i k a i a k a d é m i á i é n 
A Magyar Dolgozók Pártja 

poli'ikai akadémiáján szerdán 
délulán Pálffy György altábor-
nagy, a honvédség főfelügyelő-
je nagy érdeklődéssel kisért 
előadást tartott »A magyar népi 
hadsereg a függetlenség őre< 
cimmel. 

Tálffy György beszéde ele-
jén ismertette, hogy a néphad-
sereg megteremtése és fejleszté-
se a népi demokráciái, a kor-
mányzat feladatainak közép-
pontjában áll. A mi népi demo-
kráciánk. mint a proletárdikta-
túra egy formája, a forradalom 
hadseregének megszervezését 
akkor teljesíti, ha megszervezi 
a magyar függetlenség védel-
mére az imperialisták eflen a 
ma tijar népi hadsereget. Ez 
egvrészt alapvetően fontos kö-
telességünk, másrészt erőnk je-
le és ugyanakkor további erő-
södésünk előfeltétele is. Ismer-
tette azt a küzdelmet, amit a 
hadseregen belül folytattak a 
demokratikus erők a Magyar 
Kommunista Párt vezetésével a 
reakció ellen, majd kijelentette, 
hogy épülő szocializmusunk szi-
lárd helyzete kétségtelenül le-
hetővé teszi az uj magyar hon-
védség, a korszerű, ütőképes, 
ujlipusu néphadsereg megszer-
vezését. A néphadsereg meg-
szervezése nemcsak reális lehe-
tőség, hanem parancsoló szük-
•ég is. 

Hadseregünkben elevenen 
kell élnie a magyar nép és a 
magyar haza önfeláldozó sze-
retetének, tudnia kell minden 
honvédnek, hogy van már ha-
zánk, van mit védenünk. Eleve-
nen kell élnie a hadseregben a 
magyar néphez, elsősorban a 
munkásosztályhoz való hűség-
nek, a nép vezető ereje, a Ma-
gyar Dolgozók Pártja és bölcs 

vezére, Rákosi Mátyás iránti 
bizalomnak és szeretetnek. Ele-
ven erőként kell hatnia a had-
seregben az imperialisták, mint 
a magyar nép esküdt ellenségei 
gyűlöletének. 

Ugyanakkor azonban hadse-
regünkben eleven erőként ketl 
élnie a proletár nemzetköziség 
gondolatának, a világ dolgozói-
val való nemzetközi szolidari-
tásnak. Hadseregünknek tudnia 
kell, hogy a magyar béke, sza-
badság és függetlenség ügy 
össze van nőve a viláybékével, 
a nemzetek szabadságával és 
függetlenségével, a Szovjetunió 
vezette ant.'iniperialísta tábor 
nemzetközt harcának sikerével. 
Hadseregünkben tehát élnie kell 
táborunk vezető ereje, a Szov-
jetunió, annak hadserege s a 
szovjet hadsereg lángeszű ve-
zére, a világ népeinek nagy ta-
nítója, Sztálin generalisszimusz 
iránti hűségnek és szeretetnek. 
Élnie kell a világbéke, a sza-
badság és függetlenség esküdt 
ellensége: az imperialisták el-
lent gyűlöletnek. Hadseregünk-
nek tehát szellemében és szer-
vezetében nemzetközinek is keh 
lennie. 

A két követelmény nem mond 
ellent egymásnak, sőt kiegészí-
tik egymást. Csak az lehet fő 

magyar hazafi, aki hü a nem-
zetközi munkásosztályhoz és a 
Szovjetunióhoz, csak az a jó 
harcosa a világszabadság nagy 
ügyének, aki forrón szereti sa-
ját hazáját. A hadseregnek ezt 
a harcos szellemét a marxiz-
mus-leninizmus ideológiája biz-
tositja. A néphadsereg akkor 
felet meg hivatásának, ha tiszti-
karában minél több az ipari 
munkásságból Származó tiszt és 
a munkásosztályból kerül ki a 
tábornoki kar is. 

A néphadsereg az egész nép, 
különösen az ifjuság nagy" ne-
velő iskolája keH, hogy legyen. 
Az uj, magasabbrendü szocia-
lista hazafiság, a hősies önfel-
áldozás szellemének keU áthat-
nia egész ifjúságiinkat és egész 
közoktatásunkat. Bizakodással 
tekintünk hadseregünk jövendő-
ié elé. Magunk előtt látjuk nagy 
példaképünket, a szovjet hadse-
reget, büszkék vagyunk arra, 
hogy ennek a hadseregnek va-
gyunk a szövetségesei, méltók 
teszünk a szövetségre ás a ma-
gyar nép bizalmára. Azon le-
szünk, hogy hadseregünk rövid 
idő alatt a magyar nép büszke-
ségévé váljék és be tudja tölte-
ni hivatását, a magyar nép füg-
getlenségének, szabadságának, 
békés alkotómunkájának bizto-
sítását. 

A viros 250.000 forintos költséggel 
rendbehozza még ebben az évben a 

háborús károkat szenvedett uttesteket 
fl városházán csütörtökön ta-

nácsülést tartottak, amelyen a 
város vezetősége elfogadta a há-
borús károkat szenvedett utca-
burkolatok helyreállításáról szóló 
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250.000 forintos költségvetést. 
fl helyreállítási munkálatok so-

rán már januárban helyrehozták 
a Bem tábornok-ulca és a Bol-
dogasszony-sugárut útburkolatát. 

fl további munkálatok elvég-
zésére ütemtervet készítettek, 
amelyek etapján az úttest krend-
behozási munkái a következő 
sorrendben történnek: 

Február: Petőfi Sándor-sugár-
ul, Kálvária-utca, Kossuth l.ajos-
sugárut, Csongrádi-sugárut. Már-
cius: Vásárhelyi-sugárut, Nagy-
körút. Április: Nagykörút, Fel-
ső-Tiszapart, telepek. Május: 
Damjanich-utca, Kecskeméti-utca, 
Rózsa-utca, Fecske-utca és Deb-
receni-utca. Junius: Veresács-u.p 
Boros József-utca, Faragó-utca, 
Szél-utca, Marx-tér, Cserepes-
sor. Julius: Szent Antal-utca, 
Földmű ves-utca, Sárkány-utca, 
Mátyás-tér. Ugyanebben a hó-
napban rendbehozzák a kereszt-
átjárókat is. 

flz év második felében sor 
kerül a többi utcák útburkolatá-
nak rendbehozására is. 

czv í közösen keresték fel és 
hamis bizonyítványokat kértek 
tőle, melyet szerint a serté-
seket kényszerből kellett le-
vágni, mert azok betegek vol-
tak. Az orvos ki is állította 
a hamis bizonyítványokat, do 
ezek közül a rendőrség egyet 
sem fogadott el, söt néhány 
nappal később, amikor a nyo-
mozás kiderítette a nagyarányú 
feketevágási ügy minden szálát. 
Barnával és ifj. Stibellel együtt 
dr. Berkóczyt is őrizetbe vet-
ték a hatóság félrevezetése 
miatt. Ifj. Stibel János még 
őrizetbevétele után is fenyege-
tőzött és követelte a nyomo-
zóktól, hogy bocsássák mind 
hármukat szabadon, mert ha 
nem, akkor /ő majd intézke-
dik*. A esengelei kiskirály fe-
nyegetőzése azonban hiábavaló-
nak bizonvult. Demokratikus 
rendőrségünk a kihallgatások 
után a három cinkost átadta 
az ügyészségnek. Az izgalmas 
tárgyaláson, ahol az összes ta-
nít Barnáikra vallott, a fekete-
vágókat elítélték. Barna János 
hentest másfélévi börtönre, há-
romévi hivatali és politikai jog-

vesztésre, iparengedélyének 
megvonására és Csengeléről hat-
hónapi kitiltásra, dr. Berkóczy 
Pált egyévi fogházra, kétévi 
hivatali és politikai jogvesz-
tésre, Stibel Jánost pedig inás-
félévi börtönre, háromévi hiva-
tali és politikai jogvesztésre é . 
Csencreleről hat hónapra való 
kitiltásra Ítélték. 

Az MSzMT vasutas csoport 
a honvédzenekarral és a Nem-
zeti Szinház tagjaival kar-
öltve szerdán este rendezte 
meg a /Szovjet Kultúra Hón-
napja* alkalmából a szezon 
legsikerültebb kultui-estjét a 
MAV Fiúnevelő Intézet u;i 
nagy kultúrtermében. Á zsú-
folásig megtöltött diszterem 
hallgatósága mindvégig nagy 
lelkesedéssel hallgatta a s z é P 
zeneszámokat, do lelkes tap-
sot kapott a Nemzeti Szin-
ház művészgárdá ja és a szak-
szervezeti kulturgárda négy 
tagja is. 

A jólsikerült előadást a 
vasutas csoport március hó-
napban uj műsorszámokkal 
megismétli. 

C h a p i n U S & k ö v e i 

e l u f a z o f t 
A Magyar Távirati Troda jelenti: Seldcn Chanin. az Egye 

sült Államok budapesti követe csütörtökön délntán repülőgé-
pen elhagyta Budapestet. 

Szovjet irodalom, tudomány, 
művészet magyar nyelven 

a S z e g e d e n megnyiil MSzMT klfnyvkiáSIÜásáfl 
Csütörtökön délelölt a Ma-

gyar-Szovjet Művelődési Társa-
ság Vörösmarty-utcai helyiségé-
ben rendkívül érdekes kiállítás 
nyílt meg. flz »Uj Magyar 
Könyvkiadó* az MSzMT könyv-
kiadójának eddig megjelent ki-
adványait szemlélhetjük ezen a 
gazdaganyagu, ízlésesen elren-
dezett kiállításon, amely a szov-
jet kuitura hónapjának keretén 
belül nyilt meg. fl szovjet iro-
dalom, tudomány és művészet 
legkiemelkedőbb darabjait Is-
merhetjük meg ezen a kiállítá-
son. fl felszabadulás után váltak 
mindezek hozzáférhetővé magyar 
nyelven az olvasóközönség szá-
mára és a kiadványokon keresz-
tül a szovjet irodalmi élet szé-
les tárházába pillanthatunk bele. 
Reprezentatív, de e mellett igen 
tanulságos is ez a kiállítás, ame-
lyen a legnagyobb szovjet Írók 
alkotásait szemlélhetjük, de ott 
találjuk a szovjet tudósok, müvé-

Ismertető előadások 
a szegedi színházban 

A MEFESz érdekes és igen 
hasznos kezdeményezést indi-
toU el Szegeden." Elhatároz-
ták, hogv a Szegedi Nemzeti 
Szinníz eevetetni »E«-bérlet-
ben megtartott előadásai előtt 
rcvid bevezetőt tartanak, ame-
lyekben minden alkalommal 
felhívják a figyelmet a darab 
irodalmi, világnézeti vagy 
egyéb szempontjaira. A /Vi-
tézek és hősök* bemutatója 
előtt, dr. Lőkös Zoltán tar-
totta meg oz első ilyen is-
mertető előadást, legköze-
lebb a /Hovansosina* előtt 
Király József, a MEFESz sze-
gedi elnöke, a »Tartuffe« előtt 
pedig Both Béla, a szinház 
igazgatója beszél. 

szek Írásait ls. fl kiállítást ér-
demes megnéznie minden sze-
gedi dolgozónak. Belépődíj nin-
csen és egész nap megtekinthető. 

a „ M á g n á j M i s k a " 
bemutató ja 

Csütörtökön este mulatta be 
a Belvárosi Mozi és a Korzó 
Mozi a megújhodott magyar 
filmgyártás e'.ső operettjét, a 
r.Mágnás Miskát«. A filmet te-
letűzdelve kitűnő ölletekkcl Ke-
leti Márton rendezte. A Mágnás 
Miska. — m hit általában a bé-
csi származása operettek — az 
urakhoz való kispolgári dörzsö-
lődzés, langyos szentimentaliz-
mus és a hazug romantika ki-
fejezője volt eredetileg. A film-
változatban azonban az eredeti 
mese enyhe' demokratizmusa 
következetesebbé vált. A film 
Mágnás Miskája már nemcsak 
azt bizonygatja, hogy a polgár 
is van olyan ember, mint a 
gróf, hanem alaposan odamon-
dogat az uraknak. A film nagy 
estélyi jelenete a rendező és a 
szereplők következetes össze -
működése folytán a magyar 
arisztokrácia szatírájává vált. 

A Mágnás Miska filmváltoza-
tában Latabár Kálmán és Jji-
tabár Árpád képviseli a humort, 
Sárdíj János és Német Marika 
a romantikát, Gábor Miklós pe-
dig az urakat kifigurázó »Mág-
nás Miskát.* A filmet, — bár 
nem tudja maradéktalanul kép-
viselni a ma egészséges opti-
mizmusát, — a közönség i* és 
mi is őrömmel ükvözöljük, mint 
az első igényes magyar film-
operettet. 

| Vásár u h n ís O L C S Ó N V Á S Á R O L H A T 

| az EXCELSIOR H ^ r i s h y j h í z b a h 
li H3N. férfi- és gyermekeikkel mindenkor nagy y á l a s z l é iba i 
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HIREK Párthlreh 
ALIG VÁLTOZIK A HŐMÉRSÉKLET 

Gyenge szél, változó felhőzet, több helyen köd, néhány 
helyen, főleg az északi határszélen kisebb eső, a hőmérséklet 
alig változik. 

N A P I R E N D 
Téntek, február 18. 

Nemzeti Színház ette 7 óra. 
kor: Vitézek és hősök. »S«-bér-
let 11. 

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

Sráeherivl Mozi fél 4. fél G, 
fél 8 Virág a viharban. 

Korzó Mozi háromnegyed 4, 
háromnegyed 0, háromnegyed8: 
Mágnás Miska. 

Aluzcutn nyitva hétköznap 
9-tői 14 Őréig, vasár- és iinuep 
nap 9-től 13 éráig. 

Somogyi könyvtár nvitva van 
hétköznapokon ö őrá LÓI 19-ig. 

Egyelem) könyvtár reggel 
8 órától este 7-íg van nyitva 
hétköznapokon. 

Szolgálatos gyógyszertárak: 
Franki József- SzenlGyörgy-

tér 0 Temesvár? József- Klau-
zál-tér ü. Surjányl József: Kos-
suth Lajos-sugárul 31. 

ROMÁNIA doko-ó népcmosl 
ünnepli az 1933. évi grivitzai 
sztrájk és az 1907. évi paraszt-
iorrai ialoiu évfoi'd ulój á t. 

— A Mwynr Nők Demokra-
tikus Szövetsége belvárosi cso-
portja közli, bogy nia, pénteken 
délután fél 4 órakor vezetőségi 
ülést tart, utána pciü^ 5 órakor 
műsoros nőnapot. A tagok pon-
tos megjelenését kérjük a volt 
Fórum Klubban L'crzscnyi-u. 2. 
Szám alatt. 

— DR. RUNCHK bejelentet-
te, hogy Izrael és Egyiptom kö-
zötti fegyverszüneti lá'gvalások 
során e űlt minden fonto-
sabb kérdésben megegyezni. 

— ,4 kapuzárás ideje. Többek 
érdeklődésére közöljük, hogv a 
kapuzárás ideje este 10 óra. 
Kilenc órakor csak abban az 
esetben lehet bezárni a kaput, 
ha ehhez a lakók háromnegyed 
része hozzájárni. Azonban 10 
óra elölt ebben az esetben sem 
kell kapupénzt fizetni. 

— RANGOONBAN szerdán 
kétezer vasutas sztrájkbalépclt, 
magasabb fizetőst és munkafel-
tételek javítását követetve. 

— I finn munkanélküliek 
munkát követelnek. Finn lap-
jeh-ntések szerint a munkanél-
küliek küldöttsége a kormány-
tól a munkanélküliség felszá-
molását követelte. A küldöttség 
rámutatott arra, liogy a mun-
kanélküliség megszüntetése csak 
a tervgazdálkodás bevezetésé-
vel és a nagyipari vállalatok 
államosításával lehetséges. 

x Karórákat, zsebórákat ve. 
szek. l-'isoher Órá9, ékszerész, 
Szöged, Klauzál-tér 3. 

—- A* MNDSz gázgyári cso-
portja 20-án délután' fl órakor 
a Szovjet-Magyar Művelődési 
Társaság épiifetélien (Vörös-
marty-utca 7) műsoros teadél. 
utánt rendez tánccal egybekötve. 
Mindenkit szeretettel ' vár a 
rendezőség. 

Hélfön tartják Szegeden 
a szinészfelvételi 

vizsgákét 
A népi demokrácia szélesre 

tárta a színészi pálya és ezzel 
az uj színművészeti főiskola ka-
puit a dolgozó osztályok fiai 
elölt. 

Minden tehetséges munkás és 
paraszlfiatal jelentkezhet a főis-
kola színészi, rendezői és film-
rendezői tanszakára, iskolai 
végzettségére való tekintet nél-
kül. A rászorulók ingyen lakást 
és ellátást kapnak a Horváth 
Árpád Kollégiumban, ingyen ta-
nulási lehetőséget és ösztöndi-
jakat a Főiskolán. 

A felvételi vizsgákat Szegeden 
hétfőn délután 5 órakor tartják 
az Állami Zenekonzervalóriuin 
(Tisza Lajos-körut 77.) nagyter-
mében. Minden jelentkező vi-
gyen magával saját kézzel irott 
életrajzot, születési anyakönyvi 
kivonatot, legutolsó iskolai bi-
zonyítványát, kiskorúak szülői 
beleegyezést is. 

Több, mint 60 
világcsúcs 

A szovjet sportolóknak 
Norvégiában elért sikereivel 
Kapcsolatban a moszkvai rá-
dió rámutat arra, hogy a 
szovjet sportolók az úszás-
ban. a nehéz allé /lkában és 
több más sportágban több 
mint G0 vildgcsucsercdményt 
állítottak fel. A szovjet sporl 
sikerének titka elsősorban az, 
liogy a szovjet sport valóban 
népijcltegü, milliók vesznek 
részt a testedzésben és sport-
ban. A szovjet kormány óri-
ási összegeket forif.it a tö-
megsport fejlesztésére. 

flz MKOSz Fodorleispen 
napközi otthont állit tel 

A Ma >var Nők Demokratikus 
Szövetsége ujabb kezdeménye-
zésére Fodor-telepen is nap-
közi otthont állítanak fel. A 
napközi otthonban harminc 
gyermek részérc biztosítanak 
naponta meleg ételt. 

s z h - h i r e i i 
••• m 

Pénteken este 6 órai kez-
dettel üzemi, kerületi szakmai 
kulim-vezetők részére központi 
kullurvezetői értekezletet tar-
tunk a SzIT nagyszegedi titkár-
ságon Vörősmarty-u. 5. sz. 

Ifi-napok: 
Péntek: Kecskéstelep dél-

után 7 Bangó Ferenc, DL MA 
cipőgyár délután 4 Révész Gyu-
la, Köztisztasági telep délután 
3 Berta Ernő, ösomogyitelep 
délután 7 Sági Mihály, Belváros 
délután 7 Szúnyog István, Üz-
letvezetőség délután 6 Ulma 
József, Iparostanulúisk. délután 
Csápenszki István. 

Sajtó prop. felelős. 

Szegedi AUamt Nemzed Színház 
műsora 

Február 18-án este 7 órakor: 

Februái 19-én este fél 8 órakor: 

Február 20-án délután 3-kor: 

Február 20-án este 7 órakor: 

Február 21-én este 7 órakor: 

íájszi iház 
Forráskút, február 19-én: 
Felsóközcont, febr. 20-én: 
Sövényháza, február 82-én: 
Algyő, február 27-én: 

Vitézek és hőtök. »S« bérlet 11. 
előadá s. Rendes bel várak. 

Hallét est, a Szovjet Kultura, 
Jlónapja keretében. 

Csárdáskirálynő. «Ki év »M« 
bérlet 5. előadása. 

ParaszHicesiilete. Tavaszi ko. 
uiéüi.i. Diótörő. Bérletsznnet. 

A e*endliáborit6. Bérletsziiuet. 

ralisára: 
AZ IDEGEN GYERMEK. 
AZ ÁLSZENT. (Tartuffo). 
AZ ÁLSZENT. (Tartuffe). 
AZ ÁLSZENT, {Xariuffo}., 

A párt- és szakszervezeti 
propagnnúiMák pénteken dél-
után 5 órakor rendkívüli ér-
tekezletet tartanak a szak-
szervezeti székházban. Az ér-
tekezlet fontosságára való te-
kintettel a propagandista elv-
társak feltétlenül jelenjenek 
mos:. 

A va"árnnpi Népszava-agitá-
eió a Népfront-nagygyűlés uiiatt 
elmarad. 

Felhívjuk a városi népnevelő-
felelős és propagandista elvtár-
sak figyelmét, bogy még a bét 
fohmmá n szervezzek meg és je-
lentsék a propaorindnosztálymik, 
hogy a népnevelő elvtársak kö-
zül kiket javasolnak kerületro-
kinfc és iizémenkint a most meg-
induló tömegszemináriumra. Az 
üzemben dolgozó népnevelők 
adataik jelentésénél tüntessék 
fel a kerületet is. 

Szombaton. 19-én délután 9 
órakor a laikus bíráskodásról 
tart előadást a szakszervezeti 
székházban Tóth Lajos buda-
pesti kiküldött, fl munkásbirák, 
népbirák, vállalatvezetők, párt-
lilkárok, üb. elnökök megjelené-
se kötelező. 

Felhívjuk az 1 éves egyéni 
tanulásban résztvevő elvtársak 
figyelmét, hogy a soron követ-
kező konzultációt 18-án, pénte-
ken délulán 4 és fél G órakor 
tartjuk az oktatási osztályon. 

Oblatásfcíclősök figyelem 1 
Felhívjuk az összes üzemi és 
közületi oktatásfelelősök fi-
gyelmét. liogy 19-én, szombaton 
délután 5 órakor, a Kálvin-tér 
6. szám alatt tartandó értekez-
leten feltétlenül jelenjenek még. 

Párlmunhásérfehezleleh 
és t a g g y ű l é s e k 

Pénteken, IS-án: 
Kunsági szövőüzem délután 

2 óra: Gá: Tivadar, Vizmütelep 
délután fól 3 óra: Pipicz- József-
né, Köztisztasági telep délután 
3 óra: Bogdán Imre. Picii sza-
lámigyár délután 3 óra: Pipicz 
József, Varga kötélgyár dét-
után fél 4 óra: Olajos Gyula, 
Szöregi petróleum délután 4 
óra: Homola János, Rendőrség 
délután fél 5 óra.- Farkas Ist-
ván. 

•— A MEEESz-mO/1 pénteken 
7 órakor, szombaton kivétele-
sen 6 órakor, hétfőn 5 órakor 
sportfiirabemutatót tart. Belé-
pődíj . 30 fillér. 

-1 DIMITRI NEJKOV. a 1>ol-
gár nagy szobranjo elnökségé-
nek elnöke G3 éves korálvan 
hosszú betegeskedés után meg-
halt. 

— A Magyar Vasutas Nők 
Családvédelmi Egyesülete feb-
ruár 20-án délután ö órakor 
műsoros összejövetelt rendez a 
vasút áll, szakszervezeti klub-
helyiségében. Jiüffé és hangu-
latos zene. Mindenkit szeretet-
tel vár a vezetőség. 

BELVÁROSI 
telefon M 5 

BELVÁROSI 
telefon M 5 S á r i é t . 

Ma pénteken és a követ-
kező napokon uj magyarfiira' 
M á g n á s M i s k a 

E l ő a d á s o k ' M . " ó s é s v « e - k o r . 

K O R Z Ó 
Telefon 624 

2 0 5 . 
bérlet-

Mindennap mi is bemutatjuk 
M á g n á s M i s k a 

E l ő a d á s o k 3/« 4 , 8 /i s és " h r k o r . 

SZÉCHÉNYI 
Telefon 490. 

• 4 0 G ü 
bár f l 

Ma pénteken utoljára: 
A gyógyító szeretem filmjei 

Virág a vharban 
M A R I É L O U I S E f ő s K e r e o l é í é v e i 
E l ő a d á s o k fél 4. f i i S . léi e-kor. 

A dolgozók széles tömegei tudják, 
hogy a munkaversennyel 

hazánkban a szocializmust épijük 
Piros László e'vlárs nyilatkozata 

fl Szakszervezeti Tanács kiér-
tékelte az eddigi tnunkaverse-
nyek tapasztalatait. Ezzel kap-
csolatban Piros László, a Szak-
szervezeti Tanács főtitkárhelyet-
tese a következőket mondotta: 

— flz első négy és félhónapos 
versenyszakaszban 1249 üzem 
vett részt, flz öthónapos verseny-
ben már 1531 üzem dolgozói éil-
lotlak versenyben, flz élmunkás 
újítók és egyszerűsítők mellett 
— mondotta — uj mozgalom 
bon lakozott ki és erősödött meg: 
a brigádmozgalom. Augusztus 1-
töl a mai napig ötezer munka-
brigád alakult üzemeinkben és 

a brigádokban dolgozó munká-
sok száma az ősszdolgozók szá-
mának 10—12 százaléka. Külö-
nösen kl kell emelnünk azt, liogg 
az ötezer brigádból több mint 
300 az ifjúsági brigádok száma, 
fl brigádmozgalommal elmélyí-
tettük a versenyben a kollcktl® 
szellemet. 

flz 1949-es év feladatainak 
végrehajtása nem lesz könnyű 
munka, ezeket a feladatokai meg 
lehet és meg is fogjuk oldani, 
mert a dolgozók széles löniegei 
tudják, hogy a munkaverseng-
nyel hazánkban a szocializmust 
építjük. 

M E G H Í V Ó 
a Szegedi Vendéglősök Szikvij-
iizem Szövetkezetének 1949. évi 
február 28. napján, hétfőn dél-
után 3 órakor Szegeden, Mérey. 
utca 13b., szám nlntt a válla-
lat hivatali helyiségében meg-
tartandó 

közgyűlésére, 
melyre a szövetkezet tagjai 
ezennel meghívatnak. 

Tárgysorozat : 
1. A határozatképesség meg. 

állapítása. 
2. Az Igazgatóság jelentése az 

1918. üzletévről. 
3. A felügvclőbizott-ág jelen-

lése. 
4. Az 1948. évi zárszámadá-

sok beterjesztése: a kiküldött 
bites könyvvizsgáló jelentésének 
ismertetése: határozathozatal a 
mérleg elfogadása és a szövet-
kezeti tagokra eső vagyonrész 
megálIapitása tárgyában. 

5. Az igazgatóság és a fel-
ügyclöbizoltság tagjai számára 
adandó felmenlvény tárgyában 
határozathozatal. 

6. A szövetkezetnek az 1917. 
évi XI. t. c. 100. §-a, vala-
mint a 7830—1948. Korm. sa 
rendelet 25. §-a alapján kor-
látolt felelősségű társasággá 
történő átalakulása folytán a 
szövetkezeti vagyonnak az uj 
társaság részére való átadása 
tárgyában határozathozatal. 

7. Az 1884-1948. és 1 8 2 -
1919. sz. cégbírósági végzések 
ismertetése és azok tárgyában 
határozathozatal. 

8. A korlátolt felelősségű tár-
sasági szerződés megállapítása 

9. Esetleges indítványok. 
Szeged, 1919 február 15. 

Ax igazgatóság. 
* 

Jegyzet; A közgyűlésen esak 
szövetkezeti tag veliet részt. Az 
igazgatóság és felügyelőbizott-
ság, valamint hites könyvvizs-
gáló jelentései a tagokra c s ! 
vagyonrészkimutatással együtt a 
szövetkezet hivatali helyiségé-
ten ki vannak függesztve 

Mérleg 1948 dcc. 31. Vagyon. 
Ingatlanok 75.020 Ft. Berende-
zések és felszerelések 102.949.93 
Ft. Áru- és anyagkészlet 
5.937,24 Ft. Készpénz 9.479,91 
Ft. összesen: 193.987,08 Ft. Te-

her. Üzletrésztőke 71.200 Fl 
Tartalék 83.800 Ft. Alkalmazot-
tak nyugdij- és segélyalapja 
5.576,58 Ft. Épületek érték-
csökkenése 2.176 Ft. Rorendezé. 
sek értékcsökkenése 15.119,50 
Ft. Szövetkezeti tagok részese-
dési számla 033 Ft. Átmenő 
terhel; 13 510 Ft Fele 'ea 1610 
Ft. összesen 193.987,08. Ft. — 
Eredményszámla 1948 dec. 31 
Veszteségek: Felhasznált közvet-
len anyagok 29.158,40 Ft. El-
adott áruk beszerzési értéke 
1669.888,50 Ft. Felhasznált köz-
vetett anyagok 3.713,30 Ft. 
Munkabér és járulékai 85 233,% 
Ft. Tisztviselőd fizetés és jár. 
31.003,94 Ft, Értékcsökkenési 
leírások 15.303,50 Ft. Külön-
féle költségek 214.1G5,G0 Ft. 
Felesleg 1.610.— FL összesen 
550.131,80 Ft. Jövedelmek. Sa-
ját tcrmelvények eladásából 
336.171.80 Ft. Keresk. áruk el-
adásából 213.959,40 Ft. ös/.-
szescu 550.131,20 Ft. 

H I R D E T M É N Y 
A Szegedi Vendéglősök Szik-

vizüzem Szövetkezete szegedi, 
Mérey-utca 13b., sz. alatti bej. 
cég az 1948 október 3. napján 
megtartott közgyűlés határoza-
ta, valamint az 1917. évi XI. 
t. c. 100. §-a érteiméhen fel-
hívja tagiait, hogy a szővef-
kezclne.k korlátott felelősségű 
társasággá történő átalakulása 
folytán a szövetkezet vagyoná-
ból őket megillető vagyonrész-
szel az uj társaságba tagként 
lépjenek be. 

Szeged, 1919 február .15. 
Az igazgatósig. 

HIRDETMÉNY 
A Szegedi Vendéglősök Szik. 

vi/.üzem Szövetkezete az 1948 
október 3. napján megtartott 
közgyűlésén a szövetkezetnek 
korlátolt felelősségű társasággá 
yaló átalakulását határozta ef. 
Felhívjuk a szövetkezet hitele-
zőit, hogy követeléseiket a szö-
vetkezet hivatali helyiségében 
Szegeden, Mérey-utca 13b., sz. 
alatt egy hónapon belül jefenl-
sék be. 

Szeged, 1919 február 13. 
Az igazgatóság. 
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Ptafek, 1919 február 1*. 

4 köztársasági elnök 
ioaadása a szovjet 

vendégek tiszteidére 
Szakasits Árpád köztársasági 

rlnók szerdán este fogadást 
rendezett a Budapesten tartóz-
kodó szovjet kulturális küldött-
ség tiszteletére. A fogadáson 
Rákosi Mátyás és Dobi István 
vezetésével teljes számban meg-
jelentek a kormány tagjai, a 
demokratikus pártok képviselői, 
Puskin nagykövet vezetésével a 
diplomáciai testület több tagja 
és a magyar tudományos, mű-
vészeti és politikai élet sok ki-
vá'ósága. A fogadás alkalmá-
ból kiváló magyar művészek 
műsort rendeztek a vendégek 
tiszteletérc. A műsor keretében 
l'n ar Imre, Palló Imre, Os-
válh Júlia, Petri Endre, Garai 
György, Székely Mihály és a 
Vásárlielyi-kórus gyönvörköd-
tették a merjclent közönséget. 
Az egyes számok után a hall-
gatóság nagvlclkcsedésset ün-
nepelte a szereplő művészeket. 

d e l m a g t a k ö r s z á ú 

D ö n g e í l k 

. a . 3 d t ± ] ULJL^JlTST 
a x ú f normák k a p u f á t 

Pataki Gergely elvtárs a Déma 
cipőgyár »Rákosi-brigádjában? 
dolgozik és most, az öthónapos 
munkaversenyek befejezése után 
öt másik társával egyetemben 
1000 forint pénzjutalmat és egy 

vadonatúj »Csepe1« kerékpárt ka-
pott a végzett jó munkáért, fl 
boldog kitüntetett nemrég töl-
tötte be negyvenegyedik eszten-
dejét, középtermetű, őszes, erős 
munkásember. 

Saját életemen mérhetem le 
azokat az eredményeket, amelye-
ket népi demokráciánk, a mun-
kásság demokráciája a felszaba-
dulás óta elért — mondja a 
•cvikkoló -pad? mellett, szegecse-
lés közben. — Ezerkilencszázhar-
minchatban hetente csak nyolc-
tiz pengőt kerestem, annyit is 
csak nagynehezen, most száz-
negyvenet keresek s ha jól dol-
gozom, ki is tüntetnek. — fl bri-
gád többi tagja helyeslően bó-

A szov;eí táiéhoziaió iroda 
a szövgei-magyar szerződés 

évfordulójáról 
A szovjet tájékoztató iroda 

ho-szabb cikkben foglalkozik az-
zal a ténnyel, hogy február 19-
én lesz az első évfordulója a 
szovjet-magyar t arátsági, együtt-
működési és kölcsönös segély-
nyújtási szerződés aláírásának. 

fl szovjet-magyar szerződés 
rendkívül fontos szakaszt jelen-
tett nemcsak a két ország ba-
ráti kapcsolatainak fejlődésé-
ben, hanem az európai béke biz-
tonsága szemponljából is, mert 
hozzájárult a Németország és 
esetleges szövetségeseinek ujabb 
támadásával szemben emelt gát 
létrehozásához. 

fl szerződés fontos lépési je-
lentett az európai béke és biz-
tonság megszilárdulásában, ab-
t an a küzdelemben, amelyet a 
demokratikus Imperialistacllenes 
tábor népei a nemzetközi reak-
ciónak ama kísérletei ellen foly-
tainak, amellyel uj tűzfészket 
akarnak létrehozni Európában az 
agresszió számára. Ez a küzde-
lem különösen nagyjelentőségű 
a mai nemzetközi helyzetben, 
amikor a nyugati hatalmak kor-
mányai véglegesen szakítottak a 

volt az imperialista országok po-
litikai játékában és a támadók 
kezei között, flz uj Magyaror-
szág a Szovjetunió önzetlen se-
gítségére. a népi demokrác'ák 
együltmükö 'ésére és a kölcsönös 
segélynyújtásra támaszkodva, 
mint önálló, senkitől sem függő 
állam fejlődik és a népek béké-
jéért és barátságáért folyó küz-
delem élcsapatában foglal he-
lyet. 

fl szovjet közvélemény büsz-
ke megelégedéssel állapítja meg, 
hogy a szovjet-magyar szerző-
désben meghirdetett magasztos 
elvek diadalmaskodnak. 

fl szovjet kormány minden lé-
pését, amellyel segítséget nyújt 
a baráti Magyarországnak, me-
leg támogatás fogadja a szov-
jet állampolgárok részéről, mert 
meggyőződésük, hogy ez a segít-
ség nagymértékben elősegíti » 
magyar demokrácia ujabb sike-
reit. Ebből a szempontból üdvö-
zölték a Szovjetunió népei az 
októberben megkötött magyar-
szovjet kereskedelmi szerződést, 
amely megkétszerezi a két or-
szág árucseréjét és kedvező fel-

demokralikus, támadásellenes po- tételeket teremt a magyar ipar-
litikáva! és az Egyesült Államok 
és Anglia európai uralmának a 
létrehozására irányuló politikára 
térlek át, nem riadva vissza at-
tól, hogy kalandór terveik meg-
valósításához a tegnapi támadót 
ís felhasználják. 

fl haladó erőknek ebben a 
küzdelmében a főszerepet a 
Szovjetunió és a népi demokrá-
ciák országai játszák. Ennek a 
küzdelemnek döntő előfeltétele a 
haladó erők egysége, fl szovjet 
közvélemény az egy évvel ezelőtt 
megkötőit szovjet-magyar barát-
sági, együttműködési és kölcsö-
nös segélynyújtási egyezmény-
ben megtestesülését látja annak 
a történelmi fordulatnak, ame-
lyet a magyar nép nemzeti fej-
lődésében hajtott végre, fl népi 
demokrácia alapjai hőnapröl-hó-
napra erősödnek Magyarorszá-
gon. örökre elmultak azok az 
idők, amikor Magyarország báb 

termékek kivitelében. 

Juhász Gyula-est 
az OTI-bsn 

A Magyar Dolgozók Pártja 
szegedi OTI pártszervezete jói-
sikerült Juhász Gyula emlékes-
tet rendezett az OTI-palotában. 
A nagyszámú közönség szeretet-
tet köszöntötte a soraiban meg-
jelent Juhász-családot. Az esten 
sikeresen szerepelt az Altalános 
Munkás Dalegylet dr. Endrődy 
Ferenc elvtárs, karnagy vezény-
lésével. Juhász Gyuláról Som-
fai László elvtárs, a pedagógiai 
főiskola gyakorló iskolájának 
tanára olvasta fel tartalmas ta-
nulmányát. A nagy szegedi 
költő munkásságát, fejlődését 
igen élvezetesen tárta a hallga-
tóság elé és közel 25 költe-
ménnyel tette színessé előadá-
sát. 

lógat. Mindegyik örül az ezer 
forintnak s ez u] kerékpárnak. 

Közben sarun csattog 
kezükben a kalapács, a gyönyö-
rű és kiváló minőségű cipőfelső-
részekre egymás után verik rá 
a kemény bőrlalpat, ragasztanak, 
szögelnek olyan gyorsan és ügye-
sen, hogy az állványok néhány 
perc alatt roskadoznak a jóféle 
félkész cipőktől. 

— fl nyáron már nemcsak az 
angol nők járnak Déma-cipőben, 
hanem a mi asszonyaink is — 
folytalja Pataki elvtárs, akinek 
talán leggyorsabban mozog a ke-
ze. — Igyekszünk túlszárnyalni 
az eddigi eredményeket, hogy 
minél olcsóbban kapják majd 
meg a munkások, nz elvtársak 
ezeket a prima cipőket. 

A tudományos 
normákat 

ls ezért döntjük majd meg nem-
sokára. — fl kitüntetett brlgádos 
egy pillanatra maga elé mered. 
Haza gondol Ujsomogyitelepre, 
ahol kétszobás lakása van, a fe-
leségére és tízéves Iskolás fiára. 
— össze sem tudom hasonlítani 
az elmúlt időket a mostanival. 
Ez a néhány esztendő, ami a 
felszabadulás óta eltelt, meghoz-
ta a munkásság jólétét, a dol-
gozók uralmát. 

— Én a felülvizsgálatok Ideje 
alatt láttam meg azt a nagyszerű 
távlatot, ami a dolgozók előtt 
van — folytatja a beszélgetést 
Pataki elvtárs. — Rádöbbentem, 
hogy 

minden igyekezetem 
dacára, 

addig még nem egészen kommu-
nista módon viszonyultam a ter-
meléshez. flzóta azután még lel-
kiismeretesebben nekigyürköz-
tem a munkának. 

Szőllösl Sándor, a •Rákosi-
brigád? másik tagja, aki egy-
előre még csak azért nincs benn 
a Magyar Dolgozók Pártjában, 
mert már a tagzárlat után érke-
zett haza hadifogságból, leteszi 
egy pillanatra a kalapácsot és 
odafordul a szaktársa felé: 

— fl tudományos normákkal 
kell most megbirkóznunk — eb-
ben nincs ls semmi hiba, mert a 
Démában a munkások javarésze 

jól és tisztán látja 
a termelékenység fokozásának 
kérdéseit és ezen a bérhéten 
már döngetik a százegy, százkét 
vagy százhárom százalékos át-
lagteljesítmény kapuját. 

fl gépek szinte ütemesebben 
dolgoznak a tudományos normák 
bevezetése óta. Rózsahegyi Ist-
ván, Szőllösl Sándor, Dobos Má-

ria és a többlek keze fürgéb-
ben 

szabja a jószagu bőrt, 
a talpfölragasztók és a festők, 
kikészitők villámgyorsan végzik 
a munkájukat, fl megjutalmazott 
•Rákosi-brigád? hat tagja élen 
jár a munkában. 

— fl normaszükités az öntuda-
tos munkásosztály uj viszonya 
a termeléshez, a szocializmus 
építéséhez — fejezi be a beszél-
getést Pataki Gergely elvtárs és 
ujabb cipő után nyul, hogy gya-
rapítsa demokráciánk vagyonát, 
emelje az általános életszinvona-
lat és hozzájáruljon a dolgozók 
államának ujabb, minden eddi-
ginél jelentősebb és hathatósabb 
befektetéseihez. n. t v. 

Vasárnap Sándorfalván, 
Tápén, Szőregen és 

Deszken Is megalakul 
a DÉFOSz 

Több mint ezer községben 
megalakult már a Dolgozó Pa-
rasztok és Földmunkások Or-
szágos Szövetsége. Vasárnap 
ujabb négy községben gyűlnek 
össze a szegedkörnyéki dolgozó 
parasztok, hogy ők is létrehoz-
zák egységes, harcos szövetsé-
güket, a DÉFOSz-t. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor 
Sándorfalván, Tápén és Desz-
ken tartják meg az alakutó 
gyűlést, Szőregen pedig ugyan-
csak vasárnap délután 3 óra-
kor. 

Az alakuló gyűléseken a 
DÉFOSz megyei titkárságának 
kiküldöttei szóinak a szegedkör-
nvéki dolgozó parasztokhoz. 
Sándorfalván Sarnyai Ferenc és 
Kispéter Pál, Tápén Juhász Já-
nos és Nyitrai Antal, Szőregt n 
Farkas Mária és Nagy Sándor, 
Deszken Ambrus István és Tóth 
Antal. 

Febmár 23-án 
Szeged dolgozói is megiíemeptik 
a szovjet hadsereg fennállásának 

évfordulóját 
Nagyszabású ünnepség a Szác'ienyMáren 

és a színházban 
Február 23-án a Szovjet had-

sereg fennállásának 31. évfordu-
lófán nemcsak a Szovjetunió-
ban, de a környékező népi de-
mokráciákban is nagysza-
bású ünnepségeket rendednek. A 
második világháború befejezté-
vel uf életre kapott népek fe-
jezik ki e napon hálájukat és 
hűségüket az őket fefszabaditó 
Szocialista nagyhatalom, a Szov-
jetunió és hős hadserege iránt. 

Magyarországon is már szé-
les körben folynak az előkészü-
letek a szovjet hadsereg napjá-
nak méltó megünneplésére. A 

Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Népfronthoz tartozó pártok és 
iőmegSzervezefek minden tagja, 
az egész magyar nép rész!vesz 
majd ezeken az ünnepélyeken. 
Szegeden az ünnepséget február 
23-án, szerdán délután i óra-
kor kezdik meg. A pártok, a 
honvédség-, rendőrség, tömeg-
szervezetek küldöttei megkoszo-
rúzzák a Széchenyi-téren lévő 
szovjet hősi emlékművet, utána 
5 órai kezdettel az Állami 
Nemzeti Színházban díszei ő. 
adást rendeznek. 

A \ M hífen t n e ú n t e a k Szegeden 
a szakmunkásképző tanfolyamok 

Mint ismeretes, Rákosi elv-
társ a közelmúltban bejelen-
tette, hogy a három- és öt-
éve? terv végrehajtása során 
300.000 képzett ipart szakmun-
kásra lesz szüksége népi demo-
kráciánknak. A szakmunkás-
utánpótlás biztosítására ország-
szerte ipari szakmunkásképző 
tanfolyamok indulnak, amelye-
ken munkanélküli férfiakat és 
nőket képeznek ki különböző 
ipari szakmunkák elsajátítás 
sára. 

Szegeden a jövő hét folyamán 
indulnak az ipari szakmun-
kásképző tanfolyamok. 

Egy-egy tanfolyam ideje 15—20 
nap. A tanfolyam teljesen in-
gyenes, sót 

a tanfolyam hallgatói napi 
foglalkoztatásukért hat forin-
tot kapnak. 
Egyelőre hét tanfolyam in-

dul s rövidesen még három 
beindítása várható. Az elméleti 
átképzés után a hallgatók gya-
korlati kiképzésben is részesül-
nek. A szakmunkásképző tanfo-

Fehruár 18-án, pénteken délután 5 órakor a szakszervezeti 
székházban szakmai vezetőségek, üb. tagok és bizalmiak ré-
szére összvezetőségi ülést tartunk. Az összvezetősfgin a fel-
soroltaknak megjelenése kötelező. 

lyamnak a jcövetkező tagozatai 
indulnak meg: 

villamos-, láng-, ivheggesztő, 
v i l l a n y m o t o r k e z e l ő , v a s e s z t e r -
gályos, szukrajzel'k'szi ő tan-
folyamok. 
Különösképpen ki kell hang-

súlyoznunk, hojy a tanfolyamó-
kon nők is résztvehetnek. Az 
eddigi jelentkezők között máris 
nagy számban vannak nők is: 
volt háztartási alkalmazottak, 
kereskedósegédek, fodrászok. A 
nők különösképpen a finom-
munkák elvégzésében állják meg 
kiválóan helyüket. 

A tanfolyamra csakis munka-
nélküliek jelentkezhetnek, a 
munkaközvetítő hivatalban. 

A tanfolyamokat a fémiparis-
kolában tartják. 

Lenin-renddel fiin eltek M 
e j y kivátó szov'is) fudúst 

A szovjet sajtó jelentése sze-
rint a Szovjetunió legfelső ta-
nácsa Lenin-renddel tüntette kí 
Gamalej szovjet mikróbiológust, 
A kiváló tudós 90 éves. 

A. g j é ^ é é r t . s z a h a d s á q é r l . i i i q q e U e n s é a é r t l 

vasárnap délelőtt NÉPFRONT-NAGYGYŰLÉS lO érakor 
a Szegedi Hemzeii Színházban. M I N D E N D O L G O Z Ó O T T T E G Y E N ! 

Beszél: Issonczv Gáza elvtárs, miniszterelnökségi államtitkár és Bognár József Budapest polgármestere 
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A repülésre világnézetileg képzelt, 
tettrekész Hiúságot nevetünk 

flz OMRE vasárnap Budapes-
ten megtartott kongresszusán 
Varga Pál sportfelüggelő kép-
viselte Szegedet. Varga elvtárs 
útjáról igg nyilatkozott: fl re-
pülést az idén fokozottabb tem-
póban építjük ki. Krre meglesz-
nek a lehetőségeink, mert a kor-
mányzat a meglévő bükkerek 
mellett közel egy tucat vitor-
lást is rendelkezésűnkre bocsát, 
amelyekkel a repüléshez szük-
séges alapkövetelmények elsajá-
títhatók. fl közeledő tavaszra va-
ló tekintettel az előkészületek 
már lázas ütemben folynak az 
algyői sportrepülőtércn. flz ok-
tatás már március első felébon 

indul, cgyidőben a haladóknak 
a motoros gépeken és a kezdők-
nek a vitorlázók ra, fl repülés 
azonban nálunk nemcsak szóra-
kozást fog jelenteni, mint a mult 
rendszer uri osztályánál, hanem 
nemzett fontosságú feladatnak 
szánjuk azt. Éppen ezért az ok-
tatásban elsősorban a városi dol-
gozó és paraszt ifjuság tagjai 
részesülhetnek, akik nemcsak tes-
ti edzettséggcl, de világnézetileg 
is megfelelnek a követelmények-
nek és a levegőben ís minden 
tekintetben megállják a helyü-
ket. Ha kell, harcolni ls ké-
szek a népi demokráciánkért. 

Ki e'őMék a VIB szeqedi p r ó b á s f a ó 
bizottságait 

A Munkára, Harcra Kész 
sportmozgalom előkészületei fo-
kozott ütemben folynak Szege-
den. A legutóbbi értekezleten 
több fontos határozatot, hoztak. 
Többi között kimondották, liogy 
a mozgalom versenyein 21 éves 
korig a SzlT, azon felül pedig 
a szakszervezet keretébon vesz-
nek részt a dolgozók. Kijelölték 
ezenkívül a szegedkörnyéki pró-
báztató központokat, amelyek 
a következők Alsóközpont, bo-
roz.s ma, Szőrog. Sándorfalva.-
Ezekben a központokban egy-
e^y kéttagú próbázható bizott-
ság bonyolítja le a versenveket. 
Ezek tagjait a jövő hét folya-
mán jelóíik ki. A szegedi pró-
bázható bizottságok tagjait azon-
ban már ezultá' ki WMték. Toeh-

i\la kosaras rangadó •> torna-
csarnokban 

flz NB II. nöl osztályának sze-
gedi rangadóját játszák le ma 
esle 6 órai kezdettel a rókusi 
tornacsarnokbon a SzVSE és a 
Poslás együtteset, fl találkozó 
iránt kosarns körökben nagy az 
érdeklődés. 

Vasárnap is lesz Szegeden ko-
saras Nemzeti Bajnoki, mégpe-
dig kellő. Délelőtt l t órai 'kez-
dettel játszák le a Postás -ózd 
női. 12 órakor pedig a P o s t á s -
Budapesti Poslás férfi mérkőzést. 

Újság még kosarasainknál, 
hogy a Postás kerületi férfi 
együttese a Kiskunfélegyházi 
MTK-t 6t :25 arányban legyőzte 
a szövetségi bajnokságban."/! női 
diákbajnokság során pedig a sze-
gcdi Szent Erzsébet Gimn. a 
Vásárhelyi gimnázium együttesét 
39:11 arányban győzte le. 

•A SzAK tekézSi is sikerrel mu-
ta! hoztak be az NB i L-ben 

flz NB II. nyitányán a Sze-
gedtől távol mérkőző piros-feke-
ték együttese is jól vet le a raj-
tot. fl KMTB-t Kecskeméten sa-
ját otthonában fektette kétváll-
rn a mindvégig Izgalmas mér-
kőzésen, a hajrában 3038:3027 
aíányban. fl csapat legjobbjai 
Ondó 430 és Jenei 419 fával 
voltok. 

A Xépf Tekebajnokságban óri-
ási küzdelem folyik az első hely-
ért. flz élcsoportban négy csapat 
küzd fej-fej mellett n bajnoki 
iámért. Legutóbb n Pick szalá-
migyár a Gőzfürdőt győzte le 
568:449 arányban fölényesen és 
szerezte vissza oz Egyetemtől ve-
zető pozícióját, fl bajnoki táblá-
zat élén jeíciilcg a helyzet igy 
fest: 

nikai vonalon Antal József, Pa-
lásti Pál, Tari János és egy 
a jövő héten kijelölendő női 
tornatanár, adminisztratív vo-
nalon Varga Pál, Balla János. 
Maxi Mihály és ltozsos Antal 
elvtársak kerültek a bizottság-
ba. A VIB tagjainak köteles-
sége ezenfelül a töroegszerveze-
lekben a Munkára, Harcra Kész 
sportmozgalom Ismertetése. A 
versenyek a felszabadulás ünne-
pén, április 4-én indulnak meg 
és azon Szegeden 20.000 részt-
vevőre számítanak. A munka fo-
lyamatos végzése érdekében a 
VIB minden hét keddjén déli 
12 órakor tart értekezletet a 
sporthivatalain, Hajnóczy-utca 
20. szám alatt. 

1. Pick 16 7485 26 
2. Egyetem 18 6810 26 
3. MÉMOSz 17 7371 23 
4. Oszt. Alérrt. 16 7224 23 

A Szabadság Kapa selejtező 
mérkőzéseinek ujabb párosításá-
ban ezeket a mérkőzéseket ját-
szák: Gáz—SzAK II., yflOSz— 
H.-Szf lTE, VAOSz I . -MVSE 
ii., HTVE-SzflK i., Aióraváros 
- S z V S E I., VAOSz III . -MVSEI 

A Kékessy—Király-pár egyhangú 
itőleltel nyerte a páros műkor-

csolyázó világbajnokságot 
Párizsban a késő éjszakai 

órákban ért- véget a páros mű-
korcsolyázó világbajnokság küz-
delme, amelyen 11 pár vett 
részt, fl versenyen a magyarok 
kiválóan szerepeltek. Világbaj-
nok a Kékessy—Király-pár (Ma-
gyarország) lett 11.35 ponttal, 
második Kenedy-testvérpár 
(USA) 11.02 ponttal", harmadik 
Ifoffner—Davvis-pár (USA) 10.64 
ponttal, negyedik a Nagy-test-
vérpár (Magyarország) 10.62 
ponttal. 

Jétékvezetőküldés 
NB I.: Soroksár—Szeged: Szé-

kelv. 
NB 1L: SzVSE—SzMTE Vas-

utas-stadion 3 óra: Kristóf; MK 
UMTK-OMTK Újszeged 8 óra: 
dr. Sásdi. 

NB I l f . : TAC—Poslás ITalas 
3: Firénvi: Honvéd—.TSE sta-
dion 1: Vadász; MMTE—IITVE 
fél 3: Selireiter; Móraváros—-
Szentesi VSE Oserepessor fél 
2: Budapestről küldenek iiték-
vezrtőt; HMTE-P.SE Vásár-
hely 3: Gombkötő; KMTK— 
Baja Félegvháza fél 3: Szűcs; 
SzMTE—KTE Szentes 3: Serer. 

Barát tágas: SzVS E—Honvéd 
stadion 11: Mohai, Alsóközpont 
—Erdésziskola 3: Bokor; Móra-
városi ifi—MKÜMTE ifi Csere-

.1 Szakmaközi Bizottság a szegcdi Szakszervezetek bevo-
násával 

„DOLGOZOK AZ IFJÚSÁGÉRT" 
miisoros hálát rendez február 19-én este 8 órai kezdettel az 
Ipartestület összes termeiben, melyre meghívja és elvárja 
Szeged dolgozó népét. — A hál jövedelme az ifjúsági moz-
galom kulturális és szociális feli említésére lesz fordítva! 
Tánc- és cigányzenel Olcsó árakJ 

pessor háromnegyed 12: Tár-
kály; Kiszombori EPOSz—>Sz. 
MTE ifi: Kovács Pósa. 

INNEN - ONNAN 
A Nagy szegedi Népi Sport-

bizottság ma déli 12 órakor 
értekezletet lart a sporthiva-
talban. Hajnóezv-utca 20. szám 
alatt- A bizottság tagjai figyel-
mét ezúton is felhívjuk a pon-
tos megjelenésre, mert a párt-
sorozaton Szeged ötéves sport-
tervének ismertetése szerepel. 

A Szakszervezeti MTE Ságvári 
Endre SzlT ifjúsági csapatát 
vasárnapra Kiszomborba hivták 
meg, nhol ellenfele az I. osz-
tályú KAC EPOSz csapata lesz. 
Lei hívjuk az ifi csa pat tagjai-
nak figyelmét-, hogy rna délután 
fél 4 órakor tartandó edzésen 
teljes számban jelenjenek meg. 

Á Kerékpáros Szövetség déb 
kerülete ma cslc fél 7 órakor 
tanácsülést tart a Takaréktár-
utcai hivatalos helyiségében. 

A Szegedi MEFESz sporlosz-
tálya délkerületi fedettpálya at-
létikai versenyt rendez 27-én 
délután 3 órakor a rókusi tor-
nacsarnokban. A versenyre fel-
hívjuk az egyesületek, iskolák 
és a tömegszervezetek figyel-
mét. Nevezni lehet a MEFESz 
sportosztMyán, Tisza La jos-kör-
űt 93., nevezési határidő feb-
ruár 21. 

Két női szovjet atlétikai vi-
lágcsúcsot hitelesített a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetség. Az 
egyiket Dumhadzenak állította, 
fel a diszkoszvetésben elért 
Ö2.72, a másikat Andre .Tevána 
érte el súlylökésben 14.39 mé-
teres teljesítményével. 

Budapesten vasárnap rendezik 
meg a magyar súlyemelő csa-
patbajnokság versenyét.' A küz-
delemben Szeged színeit a Pos-
tás és a SzVSE versenyzői kép-
viselik. 

Ötvenkét motoros salakpálya-
versenyt rendeznek az idén Ma-
gyarországon a szövetség ke-
retében, ebből keltőt Szegeden. 
Az egyiket április 21-én. a má-
sikat'pedig augusztus 2G-án. 

Sport filmbemutatót tart ma 
este 7 órai kezdettől a MEFESz 
sportosztály* az Ady-téri ME-
FESz-moziban. A film 30 fil-
léres helyáron nézhető végig. 

Felh vás 
A szegedi Szakmaközi Mun-

kaközvetítő Hivatal felkéri a 
vasipari szakcsoporthoz tartozó 
szakmunkás, felsőipariskolát 
végzett technikus, valamint a 
vegyipari szakcsoporthoz tarto-
zó szakmunkás munkanélkülie-
ket. akik a fenti liivata! állal 
nyilvántartva vannak, hogy ösz-
szcirás végett saját érdekükben 
jelentkezzenek. 

Szeged, 1919 február 14. 
Szakszervezeti üdvözlettel: 

P es; György, hivatalvezető. 

Hirdetmény 
Felkérem a vár03 lakosságát, 

hogy szovjet müvészvendégeink 
tiszteletére február 19-én a há-
zak fellobogózásáról és kiraka-
taik díszítéséről gondoskodja-
nak. 

Polgármester. 

Rádíá 

| S z e l l ó ( á i i feoziemenvefti 

Felhívom a kereskedők és sü-
tőiparosok figyelmét, hogy fe-
hérsütemény (zsemlye, buci) 
készítése kizárólag a közellá-
tási hivatal által kiutalt liszt-
ből van engedélyezve. Kiflit pe-
dig-a Községi Kenyérgyáron és 
a Sütőmunkások Szövetkezetén 
kivül más iparos nem állithat 
elő. Közegeimmel ellenőriztetni 
fogom rendelkezésem betartását 
iniud a kereskedőknél, mind a 
sütőipnrosokuál. Rendelkezésem 
megszegése a liszt- és kenyér, 
ellátmány megvonását vonja 
maga után. Polgármester. 

Nyllttér * 
Zombori Lászlóért semmine-

mű felelősséget nem vállalok. 
Zombori Lászlómé, Szent, 

G rörgv-iitca 7. 

(• E rovatban közüliekért 
sem a szerkesztőség, sem a ki-
adóhivatal felelősseget nem 
vállai 

fl Szegcdi Szakmaközi Nőbizotlsng Egészségügyi Akadé-
miájának első előadássorozata február 19 én, szombaton dél-
ulán 6 órakor lesz a szakszervezett székházban. 

Dr. Batizfalvy János- egyetemi ng. r. lanár tart előadást 

küzdelem a méh rák ellen 
cimmel. Vendégeket szívesen látunk, flz előadást csak nők 
hallgathatják végig. 

ÁLLANDÓ MCSORSZAMOKi 
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 nvelven. 16.00: Rádió, 
iskola. 16.65: Műsorismertetés. 
17.00: Ilirek. 17.50: Hirek oro. 
szül. 18.00: Hirek szerb nyelven. 
20.00: Hirek. 20.15: Hirek né. 
metül. 22.00: Hirek, Hangos Új-
ság. 24.00: Hirek magvarul. — 
24.10: Hirek franciául. 020: 
ilirek angolul. 

PETŐFI: 5.30: Hajnali 
muzsika. 6.45: Reggeli torna. 
7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek 
10.00: Hirek. 10.50: Rádióisko 
la. 16.30: Hangos Újság. 21.00 
fiivek. 21.15: Tiz pero sport, 
21.25: Mit hallunk holnap? 

Péntek, február 18. 
KOSSUTH RADIO 

7 15: Miért túrázunk? 8.00. 
Szórakoztató zene. 11.30: Ked-
venceink muzsikálnak. 12.15-kor 
Orosz zenekari müvek. 13.30: 
Sülitök. 13.15: Asztali muzsi-
ka. 14.30 A Rcndőrzenekar ját-
szik. 15.00: Magyar nóták. — 
15.30: Kondor Lipót zongorá-
zik. 16.40- Termelési Ilirodő. 
17.(0: f^zovjet napok — szovjet 
emberek. 17.20: A dalirodalom 
remekel. 18.15: Marxista-leninis-
ta negyedóra. 1830: Operett-
részletek. 19.30- Falurádió. — 
20.35: A Rádiőzt aekar játszik. 
22.00: llirck. Hangos Újság. — 
23.00: Csajkovszkij müveiből. 
0.30: Ilirek eszperantó nyelven 

PETŐFI RADIO 
7.20: A Magyar Nők Demo-

kra likus Szövetségének műsora. 
7.30 Vidám zene. 815: Hangle-
mezek. 9.00: Hangverseny. 10.10 
A Budapesti Hangverseny sza-
lonzenekar játszik. 14.30- Mol-
nár Klára hegedül. 15.00: A 
Rcndőrzenekar játszik. 15.30: 
Szív küldi szívnek szívesen. — 
1(1.00: ITatasz Kálmán orgonál. 
17.00: Tánczene. 18 00: Az If-
júság Hangja. 18.20: A Iilue 
Skics jazzegyííltes játszik. — 
19 00: Jobb későn, mint soha! 
19.30: A zcncludományról. — 
20.30: Hasznos baciüusok. — 
21.30: Kíváncsi mikrofon. 21.45: 
Falu Rádiószinbáza. 22.50 Koz-
lovsz.kij énekel. 

F i z e s s e l ö a 
D é b n a i v a r o r s z A g r a 

A p r ö l i l r d e t é ^ e k 

<d i AD LA i t á u / a s 
KISLEA N V'OM M A L I >árm ilyen 
alkalmazásba elmennék jó Ita-
násmóáért. Szatymazi-u. 47. 
BEJÁRÓNŐT a reggeli órákra 
keresek. Dugonics-tér 11., I. 1. 
GYKRMEKSZERETíí főző min-
denes állást keres. Cim: Zerge-
utca 13., házfelügyelő. 

LEGOLCSöBB. legízletesebb 
a makói turó. Ára 2.70 Tejüzem, 
Aradi-utca 5. 
ELADÓ egy 3 + 1 -es régi tipusu 
külön Lángszórós Standard rá-
dió. Somogyitclep XI. utca GOl.,' 
megtekinthető a délutáni órák-
ban. 
LEBONTÁSRA keriilő épület-
anyag eladó. Dugonics-tér 9., 
italüzlet. 
EGY mély fehér tűzött gyer. 
mekkocsi eladó. Alkony-u. 16., 
a móravárosi templom mögött. 
RÁDIÓKAT.alkatrészeket, hang-
szórókat, csöveket veszek. Rá-
dióüzlet, Somogyi-utea 10. sz.. 
Dóm-térnél. 
VENNÉK rókámét, fotelokat. 
Kérem a címeket a levélszek-
rénybe dobni. Gullerné, Tisza 
Lujos-körut 73. 
2+J-es üzemképes rádió olcsón 
eladó. Bem tábornok-utca 17. 
ELADÓK: ágyak, kombináltszek-
rény, gyalupad. Szentmihálv-
utca .7. 

HÁROMAJTÓS garderobszek-
rény, dió, fényezett, eladó. Po-
zsonyi Ignúc-utea 5., asztalos-
nnl. 
.175 kbo. motorkerékpár és egy 
billió rda=ztal eladó. Kémény-
seprő-vendéglő. — Bajosi-Zsilin-
szky-ntoa 12. 
HA'PALM VK zenegép 100 hang-
lemezzel alkalmi áron eladó. Ér-
deklődni: Ősapán uri szabónál, 
Marx-tér 4. 
HASZNÁLT hálószobabutort 
verni ék. Jelige: »Féregrnentes«. 
SINGEK ipari varrógép eladó. 
Kovács, Kelemen-utca 5. szám. 
KP/P üt hónapos berkshirei ina-
lao eladó. Pálfi-utoa 102. 

L A K A S j*> 
K'ÉT egymásbanyiló külünbejár 
rat)i bútorozott szobát fürdő-
szohahaszuálattal keresek a Bel-
városban sKellemes* jeligén. 
HAROMS/fOP.A hallos beiváro. 
si lakásomat eloseréluém két-
szobásért, esetleg átadnám. 
/Azonnal is« jeligére. 
SZOBA-kouyhás lakás kölls-g-
mogtéritó.ssél átadó. Kovács, I\c-
lemon-utca 5. 
KCEONiiE.JÁRATU albérleti kis 
üres szolra, parkettás, egy sze-
mélynek azonnal kiadó. Béesi-
körut 31., földszint 4. 
Kl LÖN BEJÁRATÚ Imiovozntt 
szoba kiadó itiároiui l -m egy. 
két nőnek. Londoui-körut 13. 
sefirn, I. 1, 

" K P L . F L N F E L R. K " 

B É L Y E G E I T lo-gjoblran nálam 
Tlék-sitheti. Fa !ús bélveglceres. 
kedés, a fogadalmi templomnál. 
Iskola utca 29. 
UJS /RLŐTT ( f i n ) gyermekein 
örökte adnám. Azonnal átvehető 
a szülészeti klinikán. 
ELVESZETT a 16-ról 17-revir. 
radó éjjeli személyvonaton Sze-
gedtől "Kistelekig" 1600 Ft. A 
nyom a vezető 400 forint jutal-
mat Im.p. Farkas János Makó, 
Petőfi-ntca ]k. 
E L Á E S / E T T Marjai névre szóló 
igazol i ányokkal pénztárca. A 
megtalál'» a pénzt megtarthatja, 
az igazolványokat kiildie poslán 
vissza Kálvária-utca. 12. alá. 

DÉLMAGYAItüHSZAQ 
politikai napilap. 
Felelős szerkesztő: 

DR. A NTALFFV GYÖRGY 
Felelős kiadó; 

DR. ZÖLD SÁNDOR 
Szerkesztőség: Jókat-utca 4. 

Felelős szerkesztői telefon 493. 
Szerke/ztőségi telefon- 103. 

Nyomdai szerka.HztőcAn telefon 
esle 8-tól: 673. 

Kiad '>hiv:ital: Kárá«z utca 6. 
telefon: 325. 

Az x.el jelzett közlemények 
dijazoitak. 

a Hirlapkiadö Mt. nyomáa* 
Felelős Vezető: Konc? l-ász 


