DÍLMAGYABORSZAO

Szurddn osztják kl Szegedem
az első tagkönyveket
I csongrádmegyei traktorosok
noikaversenyre hivták ki az ország
összes gépállomását
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Sikerrel járt az MDP nagyszegedi pártbizottságának

kezdeményeiéf:

Negyvenmilliós költséggel
fonóüzemet állítanak fel Szegeden
Ezer mankó sí foglalkoztat az uj üzem — A DÉ MA cipőgyárban
száz munkás alkalmazása
válik
lehetővé
A Magyar Dotoozók Pártja
nagyszegedi
pártbizottságának
kezderaénvezésére hétfőn küldöttség utazott fel Budapestre
és textilüzem létesítését kérték
az iparügyi minisztériumtól Szegedre, annak a 32 ezer fonóor.
sónak felhasználásával, amelyet
a Szovjetuniótól
vásároltunk
kedvezménjres áron. A küldöttség tagjai: Kövi Béla elvtárs,
szakszervezeti megyei titkár és
dr. Antalffy György elvtárs,
országgyűlési képviselő, a munka nélküliek nevében pedig Juhász Györgynő és Ilakisz Károlyné éppen a minisztérium
jazdasági tanácsának értekezetére érkeztek meg. Itt előadták kérésüket és ennek eredményeképpen

f

Kossá István clvlárS. iparügyi
miniszter javaslatára a Gazda-tagi Tanács nyomban elhatározta. liogy Szegeden létesitik a fonúüzeniet, amelyet jö-

vőre szövőüzemmel bővitenek
ki.
Szerdán már meg is érkezik
Szegedre a textilipari igazgató,
súg bizottsága, hogy kijelölje
az üzemnek alkalmas területet.
A tervezést munkák is megkezdődtek, az építkezés pedig áprilisban Indul meg. A*
építési költségek mintegy 11
millió forintot tesznek ki, az
tizem felállítása pedig több
mint 40 millió foriutba kerül az államnak.
Ennek az uj üzemnek létesitése hároméves tervünk egyik
legnagyobb beruházását jelenti.
Az uj fouóüzein három munkacsoportban
ezer munkás foglalkoztatását
teszt lehetővé
és igy igen nagy segítséget
jelent a munkanélküliség megoldása terén. Később, amikor
szövődével kibővül, akkor még
tovább lehet növelni a létszá-

i»

ujabb

mot. As építkezéseknek még
ebben az évben be kell fejeződniük, hogy a munka minél előbb
megindulhasson.
A szegedi küldöttség
még
másik nagy eredményt i« elért Kossá István elvtársnál. Kérésükre
a Délmagyarországi Cipőgyár
részére nagyobb nversanyagkontingext biztosított Kossá
elvtárs és így március 15-től
nz üzem, mint az ország legjobb minőséget előállító exportüzeme kát munkacsoportban fog dolgozni.
Ezáltal
ujabb száz munkás foglalkoztatása válik lehetővé.
Kossá elvtárs most dolgoz ki
máz elgondolásokat is a szegedi munkanélküliség felszSmoLisára, ezeket a terveket azonban csak később hozzák nyilvánosságra. A terveket előreláthatóan a legrövidebb időn belül
megvalósítják.

A francia nép üzenete Trumannak:

francia nép megvonja a kormánytól a jogot,
aláírja a limaié atlanti egyezményt
A ttornmanistaeUenes
A francia béke- és szabadságmozgalom üzenetet
intézett
Truman elnökhöz. Az üzenet
h a n g s u l ^ z a , bogy a francia
népet nem lehet liáborulia vinni az atlanti szövetség spanyoi
faja mögött. A francia nép meg
akarja őrizni a népekkel fenntartott barátságát,
teljesíteni
akarja az Egyesült Nemzetek
szervezetében vállalt kötelezettségeit és liii akar maradná
a
francia-szovjet szövetségi szerződéshez. A francia nép minden idegen támadástól
megakarja óvni Franciaország
területet s ezért megvonja
kormányától a jogot, hogy a vállalt szerződések
megsértésévet
aláírja a lámadó atlanti egyezményt. A francia nép visszaula.
sitja a háborúi.

hadjárat
szerves
szerződésnek
ir: 'Az a kormány, amely elfogadná ezt a cikkelyt, Franciaországot protektorátussá
süllyesztené.
flz atlanti egyezmény szövegének nyilvánosságra hozatalára kitűzött határidőt már négyszer el kellett halasztani, mert

része

az

atlanti

még mindig nem sikerült elsimítani a fennálló ellentéteket flz
angolok gazdasági és hadászati
okokból Nyugateurőpánál sokkal
fontosabbnak) tartanák a Közeikelet megerősítését. Trumanék állítólag most foglalkoznak ezzel az
ujabb angol-francia ellentéttel,

Moch belügyminiszter rendőri hadjárata
a francia demokraták ellen

fl francia szocialista párt országos tanácsának vasárnapi ülésén Moch belügyminiszter beje?
lenleíte, hogy folytatják a kom?
munisták ellen indított rendőri
hadjáratot. »fl bolsevizmus elleni harc folytatódik — mondotta
a belügyminiszter —, a letartóztatások nem értek véget, ujabbak jönnek az eddigiek után. fl
rendőrség most több kommunisA béke- és szabadságmozga- ta katoiialisztet hallgat kl.?
lom erélyesen tiltakozott QueuíBár hivatalos közleményt nem
ilte miniszterelnöknek oz Uniadtak
ki a »hadmilveletek? folyted Press képviselője elölt telt
kijelentése miatt is. »A minisz- tatásáról, párizsi ujságiró körökterelnök hazudik — mondja a ben ugy tudják, hogy vasárnap is
közlemény, — amikor azt ál- több házkutatás volt mind Pálítja, liogy a francia nép az rizsban, mind vidéken a komszékházában.
amerikai megszállást Szerelné.* munlsta szerveretek
Hír szerint Queuille miniszterKülönböző forrásokból szárma- elnök szombaton aggodalmát fezó hirek arra mutatnak, liogy a jezte ki Moch belügyminiszter
kommunistaellenes hadjárat szer- előtt a rendőri intézkedések várves része az atlanti egyezmény- ható visszahatása miatt. Moch
nek. Párizsi körökben hangsú- út'Hlólag azt felelte a miniszterlyozzák, hogy fleheson, a kana- elnöknek, hogy most már nem
dai nagykövet és az öt nyugati lehet megállítani a folyamatban
aláíró hálálom képviselői meg- lévő intézkedéseket.
beszéléseinek középpontjában a
A párizsi rendőrség a francia
•belső felkelés elleni
védeke- demokratikus
ifjak
szövetségézés? áll.
nek mintegy Olven tagját letar'Az atlanti egyezmény
kom- tóztatta, mert az utcán aláírámunistaellenes cikkelyének terve sokat gyűjtöttek a vietnami hánagy felháborodást keltett Fran- hortt megszüntetése érdekében.
ciaországban. A Liberation Így Párizs több külvárosában
he-

ves összeütközésre kerüli a sor
a demokratikus ifjak és ap erőszakosan fellépő rendőrség között. Montpellier város lakossága !s nagyszabású tüntetést
rendezett « vietnami
háború
ellen.
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ft munkásifjak továbbtanulásává!
foglalkozott a Nagyszegedi Párlb lotlság
A Magyar Dolgozók Pártja
Nagyszegedi Pártbizottsága hétfői ülésén foglalkozott a nagy.
szegedi muökásifjuság továbbtanulásának kérdéseivel. Az ülés

eredményeképpen a Pártbizottság határozatot hozott, mely
szerint a munkásfiatalok továbbbanulását minden eszközzel
elősegíti és támogatja.

A mezöhegyesi állami gazdaság dolgozói versenyre
hívták ki a többi áltatni gazdaság dolgozóit
A mezőhegyes! állami gazdaság dolgozói vasárnap tartott
nagygyűlésükön elhatározták, bogy mezőgazdasági
termelési
versenyre hívják ki az ország valamennyi állami gazdaságát,
munkabrigádjait és dolgozóit. A versenyben vállalt kötelezettségekkel erősíteni kívánják a magyar mezőgazdaság
szociális
átalakítását.

Az év végére 50.000 kataszfrális hald
területet öntözhetünk
Az öntözéses gazdálkodású tehetővé.
A tizévé* öntözési
terv ennek tGbbv.örÖsCt teszi
rületen már eddig is szép eredöntözhet övé.
ményeket értünk el. A felszaAz Országos Tervhivatal kez.
lad ulás után 18.000 k a t holdaményezésére most
ujtipusu
dat tudtunk öntözni,
motorszivattyu k'szül ez évben
ma már 35 ezret, a három- mintegy 300 darab, az öntöéves terv végőre pedig 50 zés minél gazdaságosabbá tóezer kat. hold válik öntöz- telére.

A magyar dolgozók
legjobbjai
a szomszédos
népi
demokráciák
országaiban
üd'álheSnek
A Szakszervezetek Országos Tanácsának küldöttség*
Prágában megbeszélést folytatott a cseh, lengyel és albán szakszervezetek üdültetési megbizottaival abból *
célból, bogy kötesönői megállapodásokat létesítsen munkás-csereüdültelésre. A meg?
beszélések eredménnyel jár-

tak. A megállapodás értelmében Csehszlovákiában juüu*
és augusztus folyamán 200,
Lengyelországban 150 dolgozó üdülhet, egy kisebb csoport pedig Albániában tölti
szabadságát. Ugyanezen Idő
alatt ugyanannyi cseh, lengyel ós albán munkái nyaral majd Magyarországon.

A termelés növelése és az önköltség csökkentése tette
lehetővé az ujabb árleszállítást a Szovjetunióban
A Szovietunló minisztertanácsa és a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottsága a közszükségleti cikkek
Arának leszállítására vonatkozó
határozatában utalt arra, hogy
a kiskereskedelmi árakat 1947
végén a pénzreíorm megvalósításakor é3 a jegyrendszer meg.
szüntetésekor már mérsékelték.

19LS második felében a Szovjetunió népgazdasága további
fellendülést ért el, a közszükségleti cikkek termelése meg?
növekedett és az önköltségi árak
csökkentése terén ujabb eredmények mutatkoztak. Igy megnyílt a lehetőség a közszükségleti cikkek érának ujabb caök.
kentésére.

135 Napoleon a-jezsuiták titkos
valutapénztárában
Megkezdték

a Mindszentyiigy

A budapesti munkásbiróság
hétfőn kezdte tárgyalni Mindszenty valutázó és uzsorázó bűntársainak bűnügyét. Az ügyész,
ség külföldi fizetési eszközök,
aranyérmék és törtarany letétbehelyezésének elmulasztásával,
fizetési eszközökkel elkövetett
visszaélésekkel, külföldi fizetési
eszközök engedélynélküli kijuttatásával elkövetett büntettek
és uzsoravétségek cimén adott
ki vádinditványt dr. Bóka Imre
áldozőpap, primási számvevő,
Widler Tivadar volt bankigaz.
gató, dr. Horváth Gábor kegy.
díjas magánhivatalnok, dr. V'ájkay Nándor banküzlettulajdonos, Yid József és Várady János jezsuita szerzetesek, dr. Tolnay ' üezta volt bankigazgató,

va'aíásaíuak

Nagy György banktisztviselő,
Földes Károly magánalkalmazott, Földes Sándor termény,
kereskedő, Deutsch Zsigmond
kereskedelmi ügynök, ö/.v. Forgács Józsefné kereskedő, Dukesz Kde és Dukesz Viktor vállalkozók és ifj. Csonka Pál terménybizományos ellen.
A munkásbiróság Földes Sándor és Widler Tivadar ügyét
elkülönítette,, majd a valutaügyészség vezetője terjesztette
elő a vádinditványt.
Ezután megkezdték Bóka lmre felsőrendű vádlott kihallgatását, aki elmondotta, hogy
1940 júniusában Zakar 4000
dollárt, Mindszentynek Amerikából történt visszatérés* után
pedig 15.300 dollár értékű csek-

tárgyalását

ket és 11.500 dollárt adott á |
neki. 1947 nyarán Monttal bi.
boros-állaratitkártól 15.000 dollár érkezett.
Horváth Gábor harmadrendű
vádlott, Eszterházy Pál volt
jogtanácsosa elmondotta, hogy
29.200 dollárt vásárolt össze éq
csempészeit ki Bécsbe.
Vajkai Nándor kihallgatása
után Yid József jezsuita szer.
zetes tett vallomást. Kiderült,
•hogy a rend titkos vaJutapó: z.
tárában 20.000 dollárt, 135 Na.
poleon - aranyat,
50
magyar
aranyérmét és nagymennyiségű
törta'ranyat rejtettek el.
Várad! János jezsuita szerzetes bci'merte, bogy Miba'ovicstől 17.000 dollárt és 15.000
svájci frankot kapott. )
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A Nagyszegedi
Pártbizottság felhivása
A Magyar Dolgozók Pártja
Nagyszöged!
Pártbizottsága felhívással fordul « nagyszcgcdi munkásszülőkhöz, munkásfiatalokhoz, Nagyszeged kommunistáihoz,
minden Ipari
munkásához:
a MUNKASSZrLÖKET felhívjuk, hogy fiaik és az egész
magyar munkásosztály jövője érdekében adják magasabb iskolákba gyermekeiket. A népi demokrácia állama a legjobb

mekeiket taníttatják.
A MUNKASIF.TAKAT felhívjuk, hogy minél
nagyobb
számban jelentkezzdnek a Révai-iskolákba, a dolgozók iskolájába és mindazokra a tanfolyamokra, ahol a magasabb politikai és szakmai képzettséget elsajátíthatják.
NAGYSZEGED KOMMUNISTÁIT felhívjuk, hogy végez,
zenek széleskörű felvilágosító munkát a szúlók és munkásfiatalok között, magyarázzák meg azoknak, akik még nem látják tisztán, hogy á továbbtanulás, a tudás fegyver a dolgozók kezében. Aki ezt a felajánlott fegyvert megragadja és
jól forgatja, osztályához való hűségéről tesz tanúságot.
AZ IPARI MUNKASOKAT felhivjuk, hogy a gyárakban,
üzemekben, munkahelyeken segitsék elő a
munkásfiatalok
továbbtanulását azzal, hogy rámutatnak a tanulás fontossá,
gára az ifjuság előtt, de azzal is, hogy a tanulni vágyó fiatalok munkáját a munkahelyen megkönnyítik, munkakörülményeit megjavítják. — Ugyancsak felhívjuk az üzemi alap.
szervezeteink vezetőségét, a szakszervezeti üzemi bizottságokat,
a bizalmitestületeket és munkás-vállalatvezetökct, hogy az
ipari dolgozó fiatalok továbbtanulását a rendelkezésükre álló
eszközökkei segítsék elő.
>
Az ipari munkásifjuság továbbtanulása, magasabb iskoIákba jutása ma döntő követelménye a magyar népi demo.
krácia további gyorsiramu fejlődésének és a "szocializmus építésének.

Szegedre is eljönnek a szovjet sakkmesterek
Március 5-én a Szovjetunió
é" Magyarország között sakkverseny losfz. Minden egyes
észtvevő magyar mester külön-külön játszik a szovjet mesterekkel. Igy tűnik majd ki a
két nemzet közötti erőviszony,
ami egyben csapat és egyént

eredmény is. A mérkőzés egyik
felét Budapesten, második felél
Moszkvában rendezik meg.
A szovjet nagymesterek a vidéket is fclkeresilg.
Szegeden
már megtörténtek az előkészületek a szovjet
nagymesterek
fogadására.

Megnyilt a Csepel N.V.
szegedi fióküzlete
A Kelemen-utcában, a rosszemlékű Royal-kávébáz hefyiségétán néhány napja lázas munka kezdődött. Kőművesek, asztalosok, üvegezők és festők a!ak'tolták át a füstös kávéháztermeket, nagy világos üzlethelyiségekké, a Csepel
Értékesítő
Nemzeti Vállalat szegedi otthonává.
; t

ncntcsak közvetlenül a termeléssel támogatják az ország dolgozóit. — Ezzel az üzlettel kiszorítják a szegedi piacról egy
részét
a
nagykereskedőknek,
kiszorítják a spekuláló
eleme'
ket és gyári áron juttatják
a
Csepel fontos
gyártmányaihoz
egés-z délvidék műszerészeit
és
műszaki kiskereskedőit.
De a
hegedi és környékbeli dolgoöt és fét napi
rohammunkd.
zóknak is gyári áron és 18 hóoal készült ei n helyiség és hétnapos részletfizetésre adnak el
főn délelőtt kis ünnepség kerekerékpárokat, motorkerékpárotében megnyílhatott a csepeli
kat és varrógépeket.
dolgozók kitűnő készítményeit
olcsó áron értékesítő üzlet. Az
Az MDP részéről Nyilasi Péünnepélyes megnyitón, nmefycn ter elviárs üdvözölte a megnyirésztvettek a szegedi üzemek, n tón a Csepel N. V. szegedi fiókváros képviselői. Sugár Imre elv- ját.
társ, a Csepel N. V. munkásveA Csepel vállalattal egy he; ói-igazgatója méltatta az
ujjonnan megnyílt üzlet jelentő- lyiségben helyezték el a Mezőgép N. V. lerakatát is, amely a
ségét. Ramulalolt arra, hogy a
dolgozó
parasztság
részére
csepeli dolgozók
most már
szükséges kisgépeket árusilja
olcsó áron. A megnyitás
után
azonnal jelentkeztek
azüztelben
BELVÁROSI
7.
az érdeklődök, elsősorban
az
Telelőn m
••értet.
üzemi
dolgozók,
akik
a
kitűnő
Ma és mindennap I
és olcsó Csepel kerékpárok
Az eUopoit határ iránt érdeklődlek.
Hogyan készítenék aló a néeih
Ctoheztováhr'a megzzállásál
x A Szegedi Izt. Nőegylet
Előadásul léi 4, léi 6 és léi 3-kor
e heti összejövetelét március
1-én, kedden délután 5 órai
KORZO
kezdettel tartja Margit-utca 20.
205.
szám alatt. A vezetőség és a
Telefon Aut : 33-44 hérletháziasszonyok kérik tagtársnőik
Ma és mindennap:
minél számosabb megjelenését
annál is inkább, mert közgyűEciv i o a * e m b e r
lést, gyermekű nnepélyt. hang.
Előadások fél 4, fel 6, fél 8-ko'r
versenyt, stb. kell megbeszélni.
VILLAMOSBALESET, 28SZÉCHÉNYI
u ^ : ára- virradó
éjtszaka a szegcdi
Telefon Ant 31-77 | hér at.
; Tiszapályaudvar felől robogó
Ma a pikáns francia vígjáték | 34-es szánni villamos a IlősőkI kapujánál egy bérkocsiba belej futott. Emberi áldozat nem lörElfiadások lé!4. fél6. (éle-kor. j tént, az üresen álló gépkocsi
összetört.

Umwttfr nő

Kedd, 1919 március !.

Párt hirek

Dolgozó parasztságunk
harci fegyvere

SajtójelelSsök
értekezlete ma
délután 5 órakor a Batthyányutca 5. szám alatt.
a
Szaluid Föld kampány
Kedden délután 5 órakor fa- utolsó, zéróagitációs hetében
lujárófelelős értekezlet a Kál. vagyunk. A DÉFOSz szervezetei
viii-téri székházban.
az'ország majdnem minden községéhen megalakultak már. A'
Párlnapí beosztás
alakuló gyűlésekkel párhuzainoKedd. t-én: Nemzeti Szinház
t: Kedves András. Polo cipőiizera (gyár) fél 5: Vereska
András. MAV forgalom 6: Bánfalvi Gyula. Városi fürdő fél
7: Olajos Gyula. MAV Újszeged 6: dr. Bánfalvi Gyula.

A

a Szabad Föld harci fegyver a
szocializmus építésében, a falu
ellenségeivel
szemben
vívott
harcban. A Szabad Föld utat
mutat a falu felemelkedésében,
eljuttatja dolgozó parasztjaink-

GYUFAGYARTAK

harmincöt
baiásfyai
dolgozó
parasztfialatt
és szülőt láttak
vendégül szomMon
esle.
A
vendégest kezdetén
hosszantartó értékes műsorral
szárakoztatiák a kedves
vendégeket.
Ezután re .geliglartó táncot rendeztek, amelyen igen jól érezték magukat a vidéki vendégek.
A gyufagyári dolgozók
ezalkalommal
visszaszolgálták a ba•
lástyai kisparasztoknak
azt a
kedves fotjadtntást,
amelyben ban még szélesebb körit agitáőket is részesítették
falujárásuk ciót kell folytatnunk, hogy minden dolgozó paraszt kezébe elalkalmával.
juttassak a Szabad Földet. Dolgozó parasztságunknak éreznie
és tudnia kell. hogy cz a lap
Tudnivalók
ó érte van. Tudniuk kell, hogy

a választói
névjegyzék
helyesbítéséről

A belügyminiszter elrendelte
az országgyűlési
képviselőválasztói ' névjegyzékek helyesbítését. A városokban é s ' köz.
ségekben március 1-én falragaszok jelennek meg és ezek nyújtanak tájékoztatást az ált'alanos és fontos tudnivalókról. A
választói névjegyzékben minden
magyar állampolgárnak szerepelníe kell, akinek
választó,
joga van, ezért aki esetleg ki.
marad a névjegyzékből, feltétlenül kérje felvételét. Különösen vonatkozik ez azokra a
személyekre, akik a folyó és a
jövő évben töltik be a huszadik
életévüket,
valamint
azokra, akik 1947 óta lakóhelyüket megváltoztatták.

iiiány nap oiuiva msgköíik
a mezőgazdasági kollektív keretszerződési
Néhány napon belül aláírják
az első mezőgazdasági kollektív keretszerződést. Ez a keretszerződés csak az állami tulajdonban foglalkoztatóit
dotgo*
zókra vonatkozik, de
ennek
alapján állapítják ma/d meg a
magántulajdonban
dolgozó
munkavállalók szerződését is.
A mezőgazdasági kollektív keretszerződés a mező-,
erdő-,
kert-, szőlő-, Ital- és nádgazdaságokban, a rizs-, dohány- és
magtermesztésben,
a
selyemhernyótenyésztésben,
a méhészetben, a halászaiban és vadászatban, valamint az ezekhez

Színház- pilm-Müvészet
x A Ooltegium MuSicum VI.
bérleti hangversenye szerdin,
március 2-án este • 8 órakor:
Szerdahelyi László hegedüestje.
Közreműködik Kollár Pál (zongora). Műsoron Tartini, Cesar
Frank. Brach (hegedűverseny)
és Falla müvek. Jegyek elővételben a Zenekonzervatóriumban válthatók.

S z H - H I R E K
Ifi-napok:
Kedd: Felsőváros délután G
óra: Joszt István, Fodortelep
délután 7 óm: Bellányi Béla,
Dohánygyár délután fél 4 óra:
ifj. Mezes Illés, Gyufagyár fél 5
óra: Ulma József, Kunsági Szö.
vőgyár délután 4 óra: Kadnai
László, Angol-Magyar délután
2 óra: Hofmann Károly, Első
szegcdi cipőgyár délután 4 óra:
Balogh Zoltán.
Szerda: Szegedi kondér délután 2 óra: Szabó János, Káosz
délután G óra: Ulma József.
Felhivjuk az alapszervezetek
falujáró felelőseinek figyelmét,
hogy ma este fél 7 órakor értekezletet tartunk a, SzlT központhan.
Oktatásvezetők részére központi értekezletet tartunk ma
este 6 órakor a Vörösmartyntca 5. szám alatt. Pontos megjelenést kérünk.

Szőr cg dolgozó
parasztsága
is bebizonyitolia,
hogy látja az
osztályharc helyes alját, amelyhjel jólétét biztosíthatja. Ezt bizonyítja
a szőregi Hangya és a Földmüvesszőveikezel
vasárnap
megtartott
egyesilő
gyűlése.
A gyűlésen az újonnan megválasztott igazgatóság egyik tagja:
Soltész István elvtárs
javasolta, hogy zárják ki a tagok
sorából a kulákokat,
spekulánsokat,
nagykereskedőket.
Viharos helyesléssel fogadta a
gyűlés a javaslatot és egymásután álltak fel a dolgozd
parasztok, velük együtt az EPOSz
fiataljai is, liogy
megnevezzék
azokat, akik nem méltók a szövetkezeti tagságra, mert a fa-

5ZALL0DA

HAMLET
iViEU

KORZÓ-ban

tartozó iparágakban,
a gépállomásokon és taiajjavtió
nemzeti vállalatnál
foglalkoztatott
valamennyi szellemi és fizikai
dolgozókra
kiterjed. I.ebe! övé
teszi a lelje ilmény-bérrendsz.er
bevezetéséi is a különböző mezőgazdasági
munkálatoknál.
Azok a szociális és kulturális
intézkedések, amelyeket az ipari
keretszerződések tartalmaznak,
általában a mezőgazdasági dolgozókra is vonatkoznak.
Hétfőn irták alá a kisipari
kollektiv keretszerződést, valamint az élelmezésipari dolgozók
iparági kollektiv szerződését.

Szoreg dolgozó parasztsága
eltávolította a kulákokat
a szövetkezetből

Jön

LOV.T MCE o

hoz a kultúrát.
Dolgozó parasztságunk
magáénak vallja a Szabiul Földet,
érzi és tudja, nélkülözhetetlen
fegyver az erős, virágzó niagynr
falu megteremtéséért folytatott
harcban.

B

|

NÍVÓS

U

D

A

lusi dolgozók
kizsákmányol ói.
Így zárták ki azután
egyhangú
lelkesedéssel a két
parasztnyuzó földbirtokost
Sáfár Gyulát és Dér Józsefet, valamint Deck Dezső terménynagykereskedőt
és Meriáebaba Obrad
kulákot.
A szőregi dolgozó
parasztság
ezzel biztos alapokra rakta le
egységes általános falusi szövetkezete jövőjét.
x A szentegylet rendes köz.
gyűlését március G-án, vasárnap
délelőtt 10 órakor tartja a hitközségi székházban. Tárgy: évi
jelentés, zárószámadis. A tagok megjelenését kéri az elnökség.
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A csengrádmegyei traktorosok szocialista munkaversenyre hívták ki az ország összes gépállomását
'lizezer

dolgozó

paraszt
ünnepelte
gépállomások

Szentesen
dolgozóit

a

csongrádmegyei

Az elmúlt nyár végefelé s a és a tervszerű termelés fonkora őszön, amikor még otttosságát. A DEFOSz országos
szálldogált néhány szérűn a csép- vezetősége részéről Dögei Imre
lőgépek vékony porcsikja, egy- elvtárs, országgyűlési képviselő
üdvözölte az* ország legjobb
másután nyolc
csongrádmegyei nyolc gépállomásának, a deszki,
faluban is tanyaközponton ren- süvényháza-hantházi,
feteyői,
dezett örömünnepet a dolgozó árpádhalmi, cserobükényi, ofölparasztság. Az őszi munkákban, deáki, hódmezővásárhelyi és a
a kulákok uzsorája is szabotázsa derekegyházi gépállomás dolelleni harcban segítségükre ér- gozóit és ismertette azokat
kező gépállomások traktorait és a hatalmas előnyöket, amelyeket ezeknek a gépállomásoknak
traktorlstéUt fogadták
bizakodva, köszönhet a dolgozó parasztság.
őrömmel.
A magyar falu, a magyar falu
*
dolgozóinak jövőjéről szólva ráA nvolc község és tanyaköz- mutatott arra, hogy tervszerű,
pont dolgozó parasztjai az őszi séggel, a szövetkezetek megmunkák és a kulturm unkával erősítésével, a közös gazdálkotöltött tél alatt mind közelebb dással és a gépállomásokkal
kerültek a gépállomások dol- való szoros együttműködéssel
gozóihoz. Soha annyi
földet tudjuK csak elerni, hogy minnem szántottak még fel Cson- den vonalon megszűnjön falun
grád megyében, soha nem volt a kizsákmánvolás és minden vomég annyi vetés, mint az el-naloD eltűnjön a város és a
mult ősszel s tudták, hogy ez £a!u közötti különbség.
elsősorban a traktoristák" ér•
deme. A kulákuzsorát, a robotot
Dögei
Imre
elvtárs
ezután átis kevesebben nyögték,
mint
azelőtt, mert jobb, olcsóbb mun- nyújtotta a szentesi alközpontnak
kát végzett a gép.
a munkaverseny
első helyével
*
kiérdemelt jutalmat, a DÉFOSz
Vasárnap a nyolc csongrádme- gyönyörű vándorzászlaját,
majd
gyei gépállomás körzeteiben lakó átnyújtotta az alközpont három
dolgozó parasztok a traktorok legfőbb gépállomásáról
kitüntefogadtatásánál sokkalta nagyobb tett dolgozóknak a S00—J200 foünnepre indultak, amelyet az Ál- rintos pénzjutalmakat. A deszki
lami Mezőgazdasági Gépüzem al- gépállomásról
Somogyi István
központjában, Szentesen rendez- elvtárs, állomásvezetö, Bacsa Jótek meg. Már az éjszakai órákban elindultak a szekerek, hogy
résztvehessenek a 10 órakor kezdődő ünnepi felvonuláson, amelyet a csongrádmcgyei
gépállomások tiszteletére rendeztek abból az alkalomból, hogy a szentesi alközponthoz tartozó trakloráták nyerték meg kitünö munkájukkal a gépállomások
munkaversenyét.

3

Kétévi börtönre Ítéltek
egy kisteleki husfeketézöt
Feketevágás büntette miatt
tfőn vonta felelősségre a szedi törvényszék uzsora egyesirája Juliász Gyula lakatossegédet, aki Kisteleken egy sertést vágott feketén és annak
húsát a fővárosba akarta csem-

pészni, hogy uzsoraáron értékesitse. A rendőrség az állomáson elfogta és átadta a &zeedi
uzsorabiróságnak,
a hoi'
ét és félévi börtönre, etévi
politikai jogvesztésre és '5000
forint pénzbüntetésre itéltik.

f

zsef
mezőgazdász,
Maróthy
András főgépész, id. Kószó Ferenc, Döme András és Cscpela
Imre, az óföldeáki gépállomásról Pongrácz Lajos állomásvezető, Balogh Gyula
mezőgazdász,
Ferenczy István főgépész, Gilinger László, Vízhányó
Mátyás,
AyafóUnnepély a postán
A.a -o:l Béla, Dobó Mátyás, Nagy
István, Rácz Sándor és Cs. Kiss
Vasúrnnp óta halk zümmögés, í hogy » szocialista társadoloinImre, Árpádhalomról pedig Hor- herregó bugás tölti bo a Szé- ; nak, a Szovjetuniónak 63 a népi
váth Imre, Kécskei István, Ba- chenyi-téri postaépület
egyik j demokráciáknak technikai vologh Sándor, Mogyoróssy Sán- emelcti nagytermét. A mennye- ualon i3 felül kell raulniok oz
állador, Süle György és Kérnéndi zetig friss olajfestésü világos imperialista, kapitalista
Dénes kaptak kitüntetést és pénz- nagyteremben apró kis koron- mokat.
futaimat. Ugyancsak
kitüntették gok forognak a bonyolult drótKatona elvtárs beszéde végén
rendszer között. Ez uz nj teleaz alközpont vezetőit. Mészáros fonautomata központ, amelynek köszönetet mondott az automata
Istvánt, Lövő Ferencet és Kol- ünnepélyes felavatására vasár- központot épitő munkásoknak,
majd Székely Béla elvtárs, poslár Editet.
nap került sor.
tafelügyelő, a szegedi posta»
Katona Antal elvtárs, a posta igazgatóság vezetője vette át azAz ünnepségen résztvevő ha- vezérigazgatója jött le Buda- uj közpootot.
Felszólalásában
talmas tömeg szűnni nem akaró X>estről, hogy átadja rendelte- hangoztatta, hogy a felszabalelkesedéssel ünnepelte a kitün- tésének a népi demokrácia újjá- dulás óta ez az első vidéki autetett traktoristákat. A jutal- építésének ezt az ujabb eredmé- tomata telefonközpont- Ezt kömak kiosztása után a szentesi nyét. Az ünnepségen a Magyar veti majd a kecskeméti és béalközponthoz tartozó nyolc gép- Dolgozók Pártját ifj. Komócsin késcsabai megépítése. Ezek a
állomás dolgozói kötelezettséget Mihály elvtárs, a nagyszegedi szép eredmények mind a szovállaltak arra, hogy a tavaszi pártbizottság titkára képviselte. cialfztnnsDa fejlődő, épülő uj
kampány hat hétre megállapí— Tervgazdálkodásunk egyre társadalom munkájának köszöntott idenytervét öt hét alatt fejlettebbe teszi technikai éle- hetők.
teljesiti és más vonatkozások- tünket is — mondotta Katona
ban l s jobb eredményeket ér- elvtárs. — Az ötéves terv soA
telefonközpontot
építő
nek el a kitűzött tervnél. Mind- rán már felülmúljuk az 1938-as Standard-gyár dolgozói nevében
, ezzel kapcsolatban
szocialista i technikai eredményeket. A ma- Kozma László elvtárs, igazgató,
munkaversenyre hívják ki azgyar posta ujabb és njabb mo- majd Pillér Lájzlá elvtárs, üzeország valamennyi gépállomá- dernizálásokkal akarja bebizo- mi párttitkár szólaltak fel, utásának dolgozóit.
nyitnni azt a sztálini tételt, nuk pedig Balogh Pál, a postaműszaki szolgálat vezetője i s mertette igen szemléltető módon az automatnközpont működését. Ismertetéséhen beszámolt a távbeszélőszolgálat szegedi fejlődéséről és nagy elismeréssel emlékezett meg a postán dolgozó műszerész és gfpés*
brieádok munkájáról, amelyeknek kiváló munkateljesítménye
következtében tudtak eleget tenni a rendkívüli felodatoknnk
Lelkesen készülnek 3 szocialisla munkaversenyre a dohánygyáriak
és lehetett éltizem a szegedi
ElmonA diósgyőriek versenyfelhívása ját. — Bár mennyiségre és mi- munkába, amely a szocializmust mil*znki igazgatóság.
A hatalmas
felvonuláson
résztvevő közéj 10.000 dolgozó felrázta a szegedi üzemek dolgo- nőségre sokkal kevesebbet és épitt Magyarországon — fejezi dotta míg. hogy a központot
parasztember és parasztasszony zóit. A munkások
költséggel
mindenfelé, rosszabbat termeltünk, mégis fá- be Berta elvtárs széles, magya- hárommillió forint
lelkesedése, a napbarnított ar- minden Időben a termelés idő- rasztóbb, unalmasabb volt a mun- rázó mozdulatokkal a beszélge- épitették fel és egyelőre kétcokon iilő mosoly volt legjobb szerű, uj kérdéseit tárgyalják,
ezer állomással működik, de a
ka. fllig vártuk, hogy leteljen a tést,
bizonyítéka annak, hogy menyszükséglethez mérten hatezerre
flz
ebédszünetekben
a
hosszú
asznapi munkaidő.
nyire megérdemelték a megye
bővíthető ki.
fl
dohánygyári
»Trlumph«
tltraktoristái a munkaverseny el- talok melleit, kanalazgatás köz— Most többet és jobbat ter- pusu gépek az ország összes haső helyét s mennyire megszi- ben is ez a téma járja, az elv- melünk — mondja a szomszédja,
lárditoitáK a munkás-paraszt társak bizakodva, büszkén be- egy fiatal, pirospozsgás asszony- sonló gépeivel versenyeznek. Gazdag Dezső, Keményvári Imre, K6z£rdskil aúomata
szövetséget. A szentesi Marx- szélnek a szocializmus építésétértől a Kossuth-utoán végig ről. Brigádok, élmunkás-körök ka —, de ennek a munkának lel- Szabó Illésné, Ordögh Ferencné,
ke van. Nem fáradunk egyköny- Balogh Rozália és a többiek,
egészen a Kossutli-térig felvonuló lelkes tömeg indulóinak alakulnak mindenfelé, az újító- nyen el, mert láthatatlan motor akik
hangját elnyelte a gépállomások mozgalom pedig soha nem látott hajt bennünket, fl szocializmus.
Ápolónő- és Védőuöképző
méreteket ölt.
Ónozó Jánosné elvtársnő, aki
a "Lenin-brigád"-ijan csatáz- Intézet
traktorainak dübörgése.
46-95
*
nak a termalékenyssn növelé- Asványolajforgalmi r. t.,
fl Dohánygyár serény gépei szintén élmunkás,
A nyersolajszagu,
feldíszített, között, a világos, tiszta termekséért, válivetvs épitik a szo- Tiszapályaudvar
36-61
brigádban birkózik az ui norlépésben pöfögő traktorok mel- ben, ahol a sokféle és jóféle füscialimusl
Taxiállomás
42-22
mákkal a csomanalási osztálett a járdákon a Kossutk-tér tölnivaló készül, élénk az élet.
lyon a „Brioád Zászlóért", a — Onkcnt kéríük már több, Baromfiértékesitő Nemzeti
jelé özönlött a felvonulás utvo- Egy ritmusra zümmögnek a
Vállalat
33-21
boldogabb társadalomért.
mint kél hónappal ezelőtt a nornala mellett jelsorakozott
több- fénylő motorok, egy ritmusra moezer néző is, hogy tanuja legyen zog a csomagolok fürge ujja. fl ugy jár a keze, mint a motolla. mák megszigorítását — mondja Belkereskedelmi Igazgató.
a traktoristák kitüntetésének. Az nap be-bepislant az ablakon.
ság
31-21 35-25
— Látom azt az elválasztha- Gazdag elvtárs. — Erős akarásünnepséges Borbás Lajos elvtárs
sal és kitartással takarítjuk meg Bérkocsiállomás
44-8-1
tatlan
összetüggést,
ami
az
MDP
— Huszonöt éve dolgozom az
nvito!(a meg. RámutaMtt
arra,
és az uj, szocialista munkaver- az értékes pereeket és másod- Népbolt
42-03
üzemben
—
mondja
Éri
Ferencmilyen nagy jelentősége van a
senyek között van — mondja el- perceket. Védjük a brigád-zászlót Délmogyarország napilap
né
élmunkásnő
a
dohányválogató
falusi osztályharcban a gépállogondolkozva. — Nálunk az egész és építjük a szocializmust.
szerkesztőség
30-03 35-35
mások jó munkájának s ezért a osztály. —
csomagolási osztály önként kérflz üzemekben mindenfelé meg- Délmagyarország napilap
gépál'omások
munkaversenyében
Óriási differencia van a munka te a normák megszorítását an- újhodott,
megélénkült az élet. flz éjjeli szerkesztőség
35-36
legjobban szereplő
csongrádmemostani menete ésazelmuü, nakidején.
öntudatos munkások uj csatára, Délmagyarország kiadóhigyei traktorosokat a legnagyobb
fasiszta-yilágbeli menete kö- Berta József elvtárs az él-a szocialista munkaversenyre so- vatala
31-16 35-00
elismerés illeti.
zött.
munkás-körben és az újítók kö- rakoznak fel és indulnak vidá- Délmagyarországi
Cipő»
rében tevékenykedik a napi mun- man, lelkesen a maguk teremgyár
34-47
Ezután Keresztes Mihály elv- Ha visszagondolok a Horthy-vl- kaidőn tul is, hogy
telte boldog világba, az osztály- Délvidéki Iparosok és Ketárs, földművelésügyi államtit- lágra, megfájdul a fejem — meg
reskedők Szakszervezete 31-13
32-28
kár méltatta a gépállomások'simogatja vékonyszálú, őszes haDohánygyár
átadja n fiataloknak azokat az nélküli társadalom világába.

Szegeden épült meg a vidék első telefonautomata központja a felszabadulás után

tmert ennek a munkának
Többet és jobbat termelünk,

lelke van

leleíonszániok
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Kerékpár, Varrógép, Motorkerékpár
Értékesítő H. V. s z e g e d i f i ó k j a

( K ö l c s e y - ü i c a

1.)

Dolgozók 18 havi részletfizetésre
vásárolhatnak

kerékpárt, motorkerékpárt és varrógépet

ötletekel, uiltásoka', fonáso-|
kat, amelyek megkönnyítik és i
eredményesebbé teszik a ter-'
malést.

— Négy újításomat fogadták
az elmúlt évek során, két izben
kaptam pénzjutalmat — meséli
el néhány mondatban azt,, amit
a felszabadulás óta végzett a
gyárban. — flz élmunkás-körben
áttanulmányozzuk azokat a munkamódszereket, ujitási lehetőségeket, amelyek fokozzák majd
a termelést. Ezáltal belekapcsolódunk abba a nagu közösségi
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H I R E K
A HŐMÉRSÉRLLET TOVÁBB CSÖKKEN
Időnként élénk nyugati, és zaknyugati szél, változó felhőzet, többfelé esö, havaseső, havazás. Á hőmérséklet
tovább
cső' ken
napirknd
Kedd, március 1.
Nemzeti Színház este 7 órakor: Ilovanscsina. »A«-bérlet 13.
belvárosi Mozi fél 4, fél 6,
fél 8- Ellopott határ.
Stóehcivi ál"' tél 4, fél 6
fél 8: Nagyvilági nő.
Korzó Mozi fél 4, fél 6, fél 8:
Egy igaz ember.
Miucum nyitva
ttetköznaj
y-töt 14 opAiiz vasár- és ünnep
nap 9 tői 13 óráig.
Egyetemi
könyvi.ár
röggel
8 órától este 7-ig van ovitva
hmköznapokoa.
Szolgálatos gyógyszertárak:
Borbély órók b Ugry 1
Tisza Lnjos-krt. 20: Lcskö Vil
mos
llj?zesea. Vedres-u. I
Nagy örök k i r
llangay
Bolríosasszonv-sgl. 31; Zakar
S. örök k M'Ilié Miliálv Valéria-tér t '
o—
— RÖSZKÉN vasárnap szövetkezeti fúziós nagygyűlést tartottak, amelyen a Najyszéksósllöszkci Tejszövetkezet egyesült
a földmüve?s'övctkezettel.
— A SZOVJETFJT.MEK ünnepi napjait fehráur 2G-án és
27-én rendezte meg nzMSzMT
Nagyszegedi ég Csongrádvár.
megyei
titkársága Kiskundorozsmán. A díszelőadáson bemutatásra került a •Kronstadti
tengerészek* cimü
hatalmas
filmalkotás. A bcvezolő ünnepi
beszédet Iviss Mihály Szeged
kultiirl^nácsnoka tartotta.
- EPOSz-ISKOf.A ZÁRÓVIZSGA. Hétfőn délután fejeződött be'az EPOSz el ső nagy szegedi kéthetes lanfolyama a falusi leánvkoszoruk vezetői számára. Ilélfön tartották meg a
Pctőfi-koliÓ! iimiban a záróvizsgát, amelynek végén jólsikerült
műsort rendeztek. Az első. tanfolyamot máris követi a nuísosodik kéthetes EPOSz-leányiskola Felföldi Erzsébet és Borka
Rózsa vezetésével.
— A VÁROSHÁZI nődolgozók hétfőn nőnapot tartottak,
ahol Rieber Ilona lieszélt a
nemzetközi nőnap jelentőségéről. A szép számban megjelent
nődolgozók felajánlották havifizetésük fél százalékát a szabadságharcokat
vivő
népek
incgsegitéséro. Ugyanitt megalakították a II á mán Kató.
Clora Zelkin és Martos Flóra
szociális brigádokat, melyeknek
célkitűzései o napközi otthonok
és kollégiumok szociális goudozása.
— NÉPELLENES CSEI.ÉRM ÉN VEKÉRT másfélévi börtönre Ítélje a szegedi népbiróság Gyarmati Józsefet, aki rendőr volt a Horthy-rendszerben.
Gyavmatl erősen verte és kínozta a fasiszták által üldözöttekéi.
— UJ ARTÉZIKUTAT fúrnak az algyői Rákóczi-telepen.
Az uj kutat az Országos Közegészségügyi intézet
fúratja
70.000 forintos költséggel.
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Y O L T

most

a iövo

CSULAKI é s

U R A D A L M I
acóíonrioái

Nagy volt az izgalom a desz- zésének hírére és Kuba! László
(ki gépállomáson
steonibaton elvtárs, a brigád vezető fel Is
reggel. Bacsa József elvtárs, a irta nagy betűkkel a falra:
gépállomás helyettes vezelője
Kendergyárban
— Éljen a
szovjet-magyar
éppen a községházáról érkezett barátsági Éljen Sztálin, a béka
a nemrég megválasztott
uj
kultiirvezetőség munkája nyo- liaza és nagy örömmel újságol- őre!
mán élénk kultúráiét alakult ta:
Mire a vendégük
ki. Az üzemben jelenleg liéironi
— Most kaptak
megérkeztek,
kiilturgárilii működik, " színját- tesítést Szegedről,
szovszók. énekesek és zenészek. Most
hozzánk. megelégedéssel nézhették a felSzervezik a népilánc csopor- jet vendégek érkeznek
diszitett termeket, Kubai elv(nkitt és nz irodalmi sejteket. Nemsokára itt is lesznek.
társ meg addigra már ott kaMost készülnek fel a szavalóA várakozás láza lapácsolt a kovácsmühclybcn
verseny megrendezésére és n
nagyszerűen dolgozó színjátszó vett erőt mindenkin és gyorsan Farkas Ferenc elvtárssal együtt
gárda felfrissítésére. A gyár igyekeztek felkészülni a vendé- egy pirosan izzó ekekulcsot, a
kulturális életének irányítását gek fogadására. Nem is kelleti csengő üllőn. Csak akkor hagy— patronálását — nemrégen sokat várniok és az országidon ták abba a munkát, amikor a
vállalta cl dr. Lőköx Zoltán,
vendégek megérkeztek, liogy ne
a Délmagyarország mnnkatársa máris feltűnt az auló, befutott zavajúk őket a szemlélődésben,
a
tágas
udvarra
s
sorra
szállés Bessenyei Ferenc- a Szegedi
beszélgetésben. Kiszfova
aszNemzeti Színház művésze. A tak ki belőle a szovjet vendékendergyári kullnrgárdák min- gek: C.snlaki. a zenészszövetség szony azonban mosolyogva forden előkészületét
megtesznek titkára, Kis-lova asszony, a kül- dult oda:
arra. hogy jól megállják a he- földi kapcsolatokat ápoló kul— Folytassák csak
lyüket a hamarosan orszazos turális hizot/ság
közepenrópai
viszonylatban is meginduló üze- elnöke és Szmiinov
elvtársak.
A termelés az első.
követségi
mi kultnrverseiiyekben.
Kiss Mihály
traktorvezető
tanácsos.
elvtárs különösen boldog volt.
Somogyi József elvtárs, gép- Jól Ítészét ugyanis oroszul és
- AZ MNDSz SZÉKHÁZÁ- úllomásvezető fogadia őket és
igy ő közvetlenül beszélgetheBAN választották meg a szegedi asszonvok a Magyar
Nők
büszkén magyarázta, tett a vendégekkel. Magyarázta
is erősen, hogy cz uradalmi isDemokratikus Szövetsége helyi
csoportjának vezetőségét. A vá- — miközben a gépeket muto- tálló volt, de most a mi gépelasztás előtt a Dohánygyár kwT- gatta meg, — liogy másodikak ink, az uf acélparipák: a trakturgái'dája adott műsort.
Az lettek az ország gépállomásai torok vannak itt.
A szovjet vendégek megnézünnepségen megjelentek az üze- közölt. »Elsősorban a brigádezt az tek mindent, meghallgatták az
mi nőbizoitságok is. Az MNDSz jainknak köszönhetjük
elért eredményeket, de lassan
vezetőségébe a következőket vá- eredményt, — mondotta.
A kovácsműhely
brigádja bucsuzniok kellett. Megtudtak
lasztották be: Ilavatecz
Istvánnő, Halász Györgyné.
Szabó kedves meglepetéssel szolgált. azonban, hogy a közelben KüSándnrné. Juhász
Mihály né. Nagy schtiben vörös csillagot bekházán igen jól működő köszövetkezel
Eidns Benti ínné, dr.
Zápori raktak a fa Ura a vendégek érke- zös gazdálkodási
Dezsőmé. Lovászi
istvánné.
Magyar Mátyásáé, dr. Erdélgiigényeljék. Ipari és olajnövéS z e g e d váróra
nyek (kender, len, cukorrépa,
ná l en nel Vilma, Svéd Bonn, p o i g á r m e s t e r é n e k L
napraforgó, borsó, stb.) termeCs-óü Mi hála né. E-.edi Ersébet,
lésére kötelezett gazdák termeBrekiié Halmos Klára,
Erfíss
Érdeklődők n Néphivatalnál, lési szerződés megkötése végett
Istvánné,
Tóth Déláné, ÁbraKárá'z-utrn
2., közelebb! fel- haladéktalanul keressék fel a
hám Jánosné, Bakady
Mária,
Szövetkezeteket, ahol a szüksévilágosítást
kaphatnak.
Berta Jó sefné. Halasi Béiáné.
ges vetőmagvakat résziikre biz11/1919. Vál. sz.
Bárkányi Zollánné, Dani Jánostosítják.
Hirdetmény
né.
Szeged, 1919 február 26.
Polgármester.
Az országgyűlési választó
- AZ ALGYŐ központjától névjegyzék helyesbítése cél já10 15 kilóméterre levő nagyki- ttól felhívom mindazokat, akik 4076/1949. kig. sz.
terjedésű tanyavilágban
lenn- 1918. évi augusztus hó 1. óta
Hirdo'mény
járt a GF bizottsága és mcgál- lakást változtattak, uj lakcíKözhírré teszem, hogy a földmüket
a
régi
ki
jelentőlapjuk
lapitották, liogy a területen a
müvelésügyi minisztérium reudolgozó parasztság érdekei meg- és uj bejelentőlapjuk felmuta- deletc értelmében minden tertása
mellett
március
hó
3-ig
kívánják egy tanyaközpont lé- reggel 8 órától este 8 óráig a melő köteles a lucerna- és vötesilését. Az uj tanyaközpont- városháza I. em. 19. sz. alatt rösboré vetőmagot elvetés előtt
rézgáliooldattal, egy egyéb F.
hoz tartozna a Rákóczi-telep, a jelentsék be. ,
M. engedélye .alapján forgaCscrgö-telcp és a tápai-rét.
Szeged, 1919 március 1.
lomban levő nedves csírázásra
Polgármester. alkalmas higany tartalmú csá- VÁRATLANUL
MEGvázószerrel megesá vázni.
HALT lakásán Knéri Márton ad 3936/1949. kig. sz.
A csávázási kötelesség teljesí70 éves nyugalmazott börtönőr.
Hirdetmény
tését az érdekelt szervek elEgyedül lakott, hozzátartozói
Felhivom az érdekelt állat- lenőrizni fogják.
vidéken tartózkodtak és
igy
Figyelmeztetem a gazdatársasemmit sem tudtak Iínézi halál- tartókat, hogy a közterületre
dalmat, liogy mindazok ellen,
boosájtott
ludak
magasba
ropii.
esetéről. A házban
fakóknak
akik a fenti rendelkezésnek nem
feltűnő volt, liogy Knézi liosz- lésének megakadó lyozása cél- tesznek eleget, a kiliágási eljából azoknak evező, és szárnyszabh idő óta nem mutatkozik, tollait kellő módon nyírják ie. járás folyamatba fog tétetni.
— feltörték lakását és
Knézi
Szeged," 1949 február 23.
Figyelmeztetem a házi iudtarPolgármester.
Mártont az ágyában halva ta- tókat, hogy az óvóintézkedés
láltak.
elmulasztása folytán okozott károkért felelősséggel tartoznak s ad 4035/1949. kig. sz.
- FELAKASZTOTTA magát ellenük kihágási eljárás is foH'rdeimóny
lak úsán
Süti
Ferenc Sze- lyamatba fog tétetni.
Felhivom a termelők figyelged, Szabadkai-utca 30. szám
Szeged, 1949 február 28.
mét, hogy vetőbnrgonyá jukat
Polgármester.
alatti lakos, leltének okát még
ültetés előtt feltétlenül "csírázezideig nem tudták kidcrileni.
zák meg. Gyengén csírázó cérAmikor a házbanlakók rátalál- 3972/1949. kig. sz.
náé sir; is gumókat elültetni nem
tak, már halott volt. A rendőrHirdetmény
szabad, ültetésre csak fajtiszta
ség megindította az ügyben a
Felhívom az érdekelt gazda- egészséges, erőteljesen csírázó
nvomozást.
közöuséget, hogy a részükre ki- gumók használhatók.
Részletes hirdetmény
megadolt tavaszi vetésterv végrehajtására vonatkozó határozat- tekinthető a hatósági hirdető,
ban megállapított határidőkön táblán, Bérház kapu alatt.
üzeged, 1949 február 28.
belül a szükséges velőmagvaPolgármester.
kat a Termelési Bizottság utján
hó 1-től

A Szegedi

a telefonérhogy

közérSsM iilrdslményal

Árleszállítás!

M B k o i ^ Ö

Szövetkezeti
Nemzeti

Araelláló
Vállalat

Szegedi Kirendeltségélől

Tisza-pályaudvar mögött, paprikabeváltó mellett, fedezze.
2 0 k g - o n (elüli t é t e l t h á z h o z
Telefon: 32—19

szállítunk.

vannak

KiSZLOVA e vtárs?k D o s z k o n és K ü b e ^ h á z á i

Kiskereskedők figyelmébe!
Március

ISTALLOBAN

L L C Z A

Kelmefestő — vcgythztUrt
Tábor-uica 4, Kazinczy-utca 14, Klehsls^erg-tér 3.
(vall G;i«Ilalér)
<Tettfon • 38 !8>

van. Elhatározták hát, hogy átlátogatnak oda. a kübekházíakat nem is értesítették előre «
váratlan érkezésről, így

készülni sem tudtak
a kedves vendégek fogadtatására. Mégis olyan fogadtatásban
volt részük, amire nem ls számítottak.
a községháza elé futott be az
autó és amikor a szovjet küldöttség megérkezett csak
néhány asszony állt éppen ott.
Köztük
Tóth
Józsefné, az
MNDSz egyik vezetője. G köszöntötte elsőnek a vendegeket
és perceken lielüt odahívta többi asszonytársait is. Mire letelepedtek a községházában, addigra már ott voltak az asszonyok, sőt rövidesen megérkezett a termelőszövetkezet
néhány tagja Js, vezetőjükkel, Dóró György elvtárssal. Nyomban
élénk beszélgetés indult meg, de
egyszcrcsak a
folyósóról

friss, üda gyerekhangok
hallotlszottak fel. Az általános
Iskolások jöttek oda é» fújták
nagy lelkesedéssel a nótát:
»I)ózsa népe l>ontsd kJ
zászlód*...
Mindegyikük szeme, leányoké, fiuké, egyaránt a szovjet
vendégeket nézte csillogó öl ömmel. Élén a kis Venner Laci
egészen belepirult az éneklésbe
s szflszandálos lábával buzgón
ütötte a taktust hozz!.
Aztán
egy általános iskolás kisleány:
Smajda Anna lépett elő és szavalni kezdett. A vers
végén
Kiszlova asszony
megölelte,
megcsókolta a
megilletődött
kisleányt. Ujabb énekkar harsant fel nz ajtóban: megérkezett
az EPOSz is.
Ezután Bodó István elvtárs,
az MDP titkára beszélt:
— Köszönjük,
hogy felszabadított
bennünket
a nagy
Szovjetunió és

azu'árj s s m hagyott
árván,
hanCm állandóan segítenek
és
most is elküldték hozzánk
a
legfejlettebb
hillura
képvise.
tőrt.
Közben az MNDSz asszonyok
addig sürögtek-forogtak, amíg
sütemény, kalács, forrón párolgó rumos tea kerüR az asztalra. Meleg, baráti beszélgetés
alakult ki. Csutak!,
Kiszlova
asszony, Szmirnov az egyik kérdést a másik után (ették fel,
hogy megismerjék a szövetkezett dolgozó parasztság éleiét,
gondjait, bajait. De kérdezgettek ám ők is vissza,
hogyan
csináljuk, mint csinálják ezt a
nagy Szovjetunióban.
Lassan azonban lejárt az idő
az érdekes, hasznos beszélgetés
mellett is.

Alig tudtak elbúcsúzni
a kfibckháziaW S szovjet vendégektől, akiket ezalatt a rövid
idő alatt is ugy szivükbe zártak, mint a legrégibb barátaikat. Bucsuzásul még Keszeg
Jóska, az EPOSz tagja szav«lt
ef egy Petőfi verset és Naszradi
József főjegyző mondott búcsúszavakat. Valóságos kis tömeg
kísérte őket kl az autóhoz és

bosszúsanrcibögTTOUtánuk at

asszonyok kendői, még nieszselről is látszottak a férfiak
munkásköszöntésre emelt kemény kezei.

A deszkíek 6* kübekházía «•
JUTKA jazzdobosnö mindennap szeretete
az egésx ország dblnépének szeretetéből, raa Kéményseprő-vendéglőben V s & S S S R i gozó
gaszkodásából Adott ízelítőt.
cl
OajcsyZsilinszky.u. Í2. Mindenki! szeretettel várTulliusz M. tulajdonos

A közkedvelt

Kedd, 19-19 március T.

délmagtarokszaq

Be kellett bizonyítania mindenkinek,

méltó-e az uj tagsági könyvre
Az Ujszegedi Güzliirész- és Ládagyár dolgozói öntudatosan, lelkesedéssel kísziilnek
a szerdai taggy'iihsre, az u] tagsági könyvek kiosztásának ünnepére
Az Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyárban hétfőn délután futótűzként terjedt el az örömhír:
szerdán délután osztják ki az
üzemben az uj MDP tagsági
könyveket.
A Láda vár dolgozói tudják,
hogy a legnagyobb kitüntetést
jelenti minden párttag számára
az uj tagsági könyv. Tudják azt
is, hogy megbecsülést jelent annak a pártnak tagjának lenni,
amely a felülvizsgálattal megtisztította sorait a munkásosztály élcsapatába nem való elemektől, megjavította
szociális
összetételét s ezzel
felvértezte
magát a szocializmus építésének
legfőbb fegyverével, az élenjáró
párt jellegével.
Tudják a Ládagyár dolgozói
azt is, nem véletlen, hogy először az ő üzemükben kerülnek
kiosztásra az uj tagkönyvek és
erre büszkék is. fl -nagy örömhir
mozgósította az üzem dolgozóit a
nagyjelentőségű esemény méltó
megünneplésére. Nemcsak lélekben, de külsőségeiben is felejthetetlenné akarják tenni a szer
dal napot. Már tervezgetik miként dekoráljanak, milyen kultúrműsort állítsanak össze s nem
utolsósorban mindent elkövetnek,
hogy a párttagságban tudatosítsák az uj tagsági könyvek kiosztásának jelentőségét.
N e l r z lenne megállapítani,
kik fogadták a legnagyobb lelkesedéssel az uj tagsági könyvek kiosztásáról szóló hirt. Osztatlan a lelkesedés, földerülnek
az arcok, sokan alig tudnak szólni a meglepetéstől, az örömtől.
flz uj tagsági könyv jelentőséget, osztályidegen elemektől megtisztított párlbs tartozás jelentőségét azok érzik különösképpen,
akik a legtöbbet tettek azért,
hogy tagjai lehessenek és maradhassanak a Magyar Dolgotok Pártjának.
Itl vaíl például Lévai Péter
elvtárs. Most is ott dolgozgat az
udvaron, izmos, kérges kezével
vállára emeli a hatalmas deszkakőteget. Becsületes, sok életbölcsességet sugárzó arca földerül, amikor az uj tagsági könyf
kerül szóba. — Én tudom, mit
jelent a Magyar Dolgozók Pártja tagjának lenni — mondja
megfontoltan, hangsúlyozva.
Az első tagsápi könyvemet
Oroszországban kellett hagynom,
amikor 1922-ben hazajöttem. Nehéz szívvel váltam meg töle. Nem
ls volt nekem tagsági könyvem
egészen a felszabadulásig. Dc
ott őriztem a szivemben, beszéltem róla és a pártról munkatársaimnak, igyekeztem őket felvilágosítani, magyarázni
nekik,
amit én ls tanultam kint Oroszországban. — Lévai elvtárs némán maga elé néz egy percig,
aztán folytatja:
Az Uj tagsági könyv jelképezi
a pártot, a megerősödött, megtisztult pártot, az
élcsapatot.
Igen, ki kellett érdemelni. Meg
kellett harcolni érte a felülvizsgálaton ls, be kellett bizonyítani mindenkinek, hogy méltó-e a
párttagságra, az uj
tagsági

Négy napig lesz Szegeden
a munkásmozgalmi vándorkiállítás
A város minden előkészületet megtett már, hogy a
Hungária-szálló nagytermében
méltóképpen helyezze el azt
a
monumentális
kiállítási
anyagot, amelyet a Magyar
Munkásmozgalmi Intézet hoz
Szegedre, hogy bemutassa a
magyar munkásosztály küzdelmeit az elnyomatás, a fasizmus évei alatt és áldozatos
ország 6 pitő munkáját a felszabadulás után. Eredeti ké.
pek, iratok, szemléltető rajzok foglalkoznak a munkás,
osztály első harcaival, kialakutasával, majd a Szociáldemokrata Párt tevékenységével

és hibáival, továbbá az 1918
—19-es forradalmi karszak.
kai, a Kommunisták Magyarországi Pártjának megafakulásával, a dicsőséges magyar
Tanácsköztársaság működésévei és munkásmozgalmaink
minden kiemelkedő dicsőséges
vagy a fehérterror ideiének
szomorú eseményeivel. Ez a
rendkívül érdekes és a mellett
történelmi
értékű kiállítás
. csütörtökön reggel 9 órakor
nyílik ünnepélyes keretek közott és attól kezdve vasár,
nap este 10 óráig mindennap
díjtalanul megtekinthető.

könyvre. Engem méltónak talál- vét, megkapja mint tagjelölt,
tak s ennek mindennél jobban mert Kispéter elvtársat visszaörülök — mondja befejezésül, minősítették.
büszke mosollyal *
— Munkásgyerek vagyok, a
Szerdán délután Seress Gyu- szüleim is aaok. Nekem is a Mala elviárs is átveszt majd tagsá- gyar Dolgozók Pártjában van a
gi könyvét, őt ls méltónak ta- helyem. Visszaminősítettek, mert
nem képeztem magam s helyesen
lálták a párttagságra.
tették. Nagyon örülök, hogy mint
— Én az egyesüléssel kerül- tagjelölt ls méltó vagyok a párttem ál a Magyar Dolgozók Párt- tagságra. Máris sokat tanultam s
jába — mondja. — Kitüntetést, tanulni fogok ezután ls, hogy én
megbecsülést jelent számomra az is olyan képzett marxista legyek,
uj tagsági könyv. Először szo- mint a többiek. És nagy szükciáldemokratapárti
tagkönyvet ség van erre.
hordtam a zsebemben, de az uj
Azt akarom, hogy én is bele
tagsági könyv már az egységes
munkásosztály pártjának a köny- tudjak kapcsolódni munkámmal
ve, a munkásosztály egységét fe- a párl harcába, amelyet a szociaVasárnap hat. szegedkörnyéki ivánon elnök Kocsis János, allizmus építéséért folytat. Ezzel községben
jezi ki.
alakult
meg a elnök Szél Balázs, titkár Szét
nemcsak a Magyar Dolgozók DÉFOSz helyi szervezete. Dol- Fülöp. Lengyelkápolnán elnök
ElZem, hogy beletartozom Pártjának ügyét viszem előbbre, gozó parasztságunk mindenütt Gárgyén Antal, titkár Borbás
egy nagy közösségbe, elvtársak hanem a világ összes dolgozói- nagy számban vett részt az ala- János. Ugj-ancsak vasárnap ala •
vesznek körül, akik szeretnek en- nak harcát, mert egybetartozunk kuló gyűléseken s nagy érdek- kitották meg a DÉFOSz helyi
gem, mint szeretjük
egymást mindannyian, akik harcolunk az lődéssel fogadták az uj pa- szervezetét Öttömösön is.
raszti tömegszervezet megalamindannyian, szeretjük a mi pár- uj világért.
kutasát.
tunkat. — Kissé elérzékenyül SeSzerdán délután kiosztják az
A gyálai DEFOSz-szervezetel- Fegyelmi eljárás ináill 3 csávalyi
res elvtárs az utóbbi szavaknál. első tagsági könyveket a Láda— És igy a helyes, szívvel-lélek- gyár dolgozói között s hamaro- nökévé Bökény Jánost, titkáés bácshokodl vezetájsgyzők ellet
kel át kell érezni, mit jelent az san minden szegedi párttag ke- rává Ctamangó Mihályt válaszA megyei népi bizottság leg.
élcsapat tagjának lenni. — Kls- kezében ott simul majd a piros- tották. Ujszcntivánon elnök lett
Juhász János, alelnök Kovács
megállapította,
péter István elvtárs még fiatal fedelü könyvecske, amely meg- János, titkár ifj. Sajtos Ist- utóbbi ülésén
hogy Csávoly és Bácsbokod közgyerek.
tisztelést, megbecsülést, de köte- vánná. ItnzSajáráson elnök Sár- ségek határaiban a tengeriszár
0 i s tudja már, hogy szer- lességet is jelent az elvtársak közi Ferenc, alelnök Vas János- betakarítási munkálatai teljes,
(f. /•) né, titkár Giniefl István, öszent- egészében nem dyertek befejedán megkapja u) tagsági köny- számára.
zést. A munkálatoknak ez a
késleltetése mo3t a tavaszi
munkálatok megindulását hát.
ráitatja. A felelősség kérdésében a ne'pi bizottság Balla János csívolyi és Horváth József
búcshokodi vezető jegyzőket tette
felelőssé, akiket dr. Kreybia
Miklós elvtárs, alispán állásukból felfüggesztett es ellenük a
Eddig 21 szegedi iizsm csatiakozott a diósgyőri felhíváshoz
fegyelmi eljárást megindította.
A diósgyőri inunkaversenyAz ujszegedi kendergyár cér- százalékkal csökken. Egy kiló
názó termének dolgozói szom- cérnát ugyanis az eddigi egy felhiváshoz továbbra is nagy
baton délben kél órakor, mun- forint 84 filléres előállítási ár lelkesedéssel csatlakoznak flz
Letartóztattak egy feketázó
hídnak
kájuk után nem siettek haza, helyetr egy forintért
üzemek és a munkások gyűlébácsalmási kulákot
mint máskor, hanem összegyűl- előállítani.
sein mindenütt egy akarattal hatek és valamiről nagyon élénBácskában
a sertésekkel fekeA szegedi üzemek közül a tározzák el a verseny megindíken beszélgetlek. A 25 munkástéző kulákok frontjának felgönMagyar
Kender
mutatta
meg
nő mindegyike a napokban eltását. Legújabban a Winler ke- gyölítését a halóságok erélyes
készített versenytervről
tár- elsőnek ezzel a vállalkozással, fegyár, a gazdasági
vasút, 0 kézzel folytatják. A feketézők
hogy
megérti
az
uj
munkaver.
gyalt, amelyet az üzem munleleplezése során letartóztatták
seny
legszükségesebb
követelkisvasút és a vágóhíd dolgozói
kásai a diósgyőriek versenyfelMilassin Lázár bácsalmási kuményét:
csatlakoztak a versenyhez. Ez. lákot sertés feketevágásért és
hívására dolgoztak ki.
az önköltségcsökkentést zeleddig Szegeden összesen már beszállították az ügyészség fog— A legfontosabb feladatunk
egyike az önköltség csökkenté- Várjuk a többi üzemek hasonló 21 üzem fogadta 11 a diósgyőri házába. Milassin I.ázár már a
gabonaheszolgá'tatás során is
se — mondták. —
versenyfelhívást.
felajánlásait is.
összeütközésbe került a hatósáAlakítsunk brigádot.
gokkal.
és igy vegyük fe! a versenyt
A gondolatot nyomban tett ís
Szarvasmarba állományunkat
követte és Adok Margit vezetésével megalakult a cérnázó briA bulgáriai evagéliumi egyház
kémkedő
mentesilik a giimnkortól
gád. A röpgyülés lelkes résztAz Országos Tervhivatal mát
papjainak
tárgyalásán
Ziapkov
beismerte
vevői ezután kivélel nélkül ela mult években felvette a küz.
határozták,
liogy ezenlul
az
bűnösségét
delmet szarvasmarha állatálloeddigi száz orsó helyett kéiszáz
mányunklan pusztító gümőkór
fl bulgáriai evangéliumi egy- ben flndrews közölte vele, hogy ellen. A folyó gazdasági év so.
orsót látnak el
személyenként
és igy 12 eddigi cérnázó mun- házak kémkedéssel és hazaáru- az angolszászok azt szeretnék, rán az állami birtokok állatkásnőnek lehetővé válik
az lással vádolt 15 lelkésze ellen ha Petkov kerülne ki győztesen állományunkból az összes gümő.
üzemben más produktív
munr folyó bünper tárgyalásán Vaszil a választásokból és hogy az an- kórtól, az ötéves terv során
kivonjuk
állatállomákában való részvétele, ezzel a Ziapkov vádlott beismerte bűnös- golszászok sohasem törődnének pedig
termelés további fokozása. El- ségét. Elmondotta, hogy 1932 óta Pele a kommunisták győzelmébe. nyunkból az összes gümőkóroa
állatokat. Ez népegészségügyi
határozásukat be is jelentették tart fenn kapcsolatokat a külföl- Felkérte, hogy propagandát foly- szempontból is rendkívül f o n .
az üzem vezetőségének és hét- di kémszolgálattal. 1914 végén tasson Petkov érdekében, amit tos, mert a fertőzött állatok a
főtől kezdve már eszerint dol- érintkezésbe lépett Andrews an- a lelkészek meg is tettek. 1916 lakosságot is megfertőzik. Aí
goznak. Az igy
gol és Cyrill Blackkal, az angol, augusztusában Ziapkov a párizsi tbc. elleni küzdelem nem volilletve amerikai megbízottakkal béketárgyalásokra küldött bizott- na eredményes, ha szarvasmarha!
felszabadult munka- és rövid időn belül általános bul- ság tagjaként levelet vitt Párizs- állatállományunkat nem tuderők
állapolgárnak. nánk kellőképpen mentesíteni al
gáriai helyzetismertetést
nyújtott ba egy amerikai
fl
levélben
a
bulgáriai
baptista gümőkórtől.
is megkapták már beosztásu- át megbízóinak. Bevallotta, hogy
egyház
vezetői
amerikai
támogakat a szövődébe, csévélőbe és máskor három lelkész segítségétást
kértek
és
viszonzásképpen
x Karörákatt zsebórákat ve.
ciás fontos munkahelyre.
vel adatokat szolgáltatott
két
Ijen jelentős felajánlás ez, megbízójának a szovjet csapat- felvilágosításokat Ígértek ameri- szek. Fischer órás, ékszerész,
Szeged, Klauzál-tér 3.
mert az önköltség közel száz mozduiatokról is. 1915 októberé- kai barátaiknak. 1917-ben az Oekumenikus világtanács képviselőx Dr. Bedflné Gömöri Sári
je megszervezte a protestáns egy- műtermében, Deák Kerenc-utca
házak bulgáriai országos taná- 1-, telefon: 6-45, három igazolcsát, amely födőszervül szolgált ványkép egy művészi nagyítása Bulgáriában működő kémháló- sal 15 Ft. Kiraxat a Kárászutcai Idegenforgalmi Hivatal
zat leleplezésére.
mellett.
.

Vasárnap hal szegedkörnv^d községben
alakult meg a DEFOSz

Máris csökken az önköltség
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Vétet, eladás, csere! Javítások felelősséggel!
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M e a ' e p e t é s

az NB II. rangadóján

Kikapott az S z V S E
Kemény mérkőzést hozott az KMTE-KAC 1:0 (0:0), Textil—
NB II. második szegedi rang- Drasche 2:2 (2:2).
NB IH. eredmények: Kistelek
adója. fl győzelmet a szerencsésebb ujszegedi együttes szerez- Móraváros 5:5 (0:3), Sz. MAV—
te meg a tartalékos szakszerve- MMTE 2:0, Honvéd—HTVE 4:0
zetiekkel szemben
1:0 (1:0) (1:0), Jánoshalma—Rákóczi 2:1,
arányban, fl kiesési zónában álló Postás—KMTK 2:1 (2:1).
Barátságos mérkőzések
eredSzVSH Makán balszerencsés körülmények között vérzett el 2:1 menyei: Dohánygyár—SzMTE ifi
5:2 (4:2), SzflK— Mezöhegyesi
(1:01 arányban.
Az NB H. többi eredménye: EPOSz 2:2 (1:1), MKUMTE ifi
Előre—Szolnoki Lokomotív 3:0] SzflK ifi 4:1 (0:0),
Tompái
(2:0). Orosháza—Mczötur
9:0 EPOSm-SzMTE II. 6:1 (3:1).
CzMTK—Szolnoki MTE 1:0 (1:0) j Délkerület H. osztálya bajnoP H ^ 4P i r s _ p ^ f s r s n n a j-t (1
MKUMTE—KflSE 2:2 (1:1).
íf'o i

Motorosaink ériékes hírverő versenye Kiekházán
A Szabadságharcos Szövetség
szegedi szervezete vasárnap Kübekházáu tartotta meg motoros
hírverő versenyét, a technikai
sportok népszerűsítése érdekébon. A műsor keretében lebonyolított háromkilÓHiélei'Cs háztömhkörüli \orseny
részletes
eredményei a következők: Szcnionerseny: 1. úL Noel, 2.
Lábdi, 3. Fodor, 4. Bozóki. 500
S z e g e d

kem. 1. Gudlin, 2. Német, 3.
Ordögh. 100 kera. 1. Kovács, 2.
Fodor, 3. Gvaponyi. 250 kem.
1. Fodor, 2. Kasza, 3. ifj. Noel.
A liáztőmbkörüli versenyt terep és ügyességi bemutató követte, melynek végeztével a mötorozás iránt érdeklődő
parasztfialalságol tanították a gépek kezelésére motorosaink.

sportpiáinak ünnepi hete

Szerdától szombatig négy estén keresztül tartja meg az Országos Sporthiiüiia!
" Szegedi
Sportnkadéiniáját az Egyetem
Ady-téri előadótermében.
Az
előadásokat az OSÍI központi
megbízottai tartják,
nmclyckhez a legismertebb és fog kiválóbb szegedi sportemberek szólnak hozzá. Az előadásokat minden este sporlf Imbemuialó követi.
Az OSH Akadémiától független a Szakszervezet Sporlakadémiáját ma oste C órakor a
szakszervezetben
megtartják,
előadó I'amuk István elvtárs az

MDP Nagyszegedi
lőse.

oktalásfele-

TIZENHAT TELITALÁLAT
A TOTÖÖN
Az embersportfogadásra 320
ezer 470 szelvény érkezett az
elmúlt héten. Kifizetésre került
528.775 forint. A
szelvények
között tizenhat darab 12 találatos van, amelynek
fejenkénU
nyereménye 11.016 forint A 11
találatos szelvényei száma 407,
nyeremény 433 forint. A 10 találatos szelvények száma 3922
darab, ezek nyereménye egyenként 44 forint 50 fillért lesz tó.

Szegedi Állami Nemzeti

Szinház

m i i s o r a
Március 1-én este 7 órakor: Hovanscsiua. »A« bérlet 13.
Március 2-án este 7 órakor:
Vitézek és hősök. »F« bérlet 12.
előadás. Rendes helyárak.
Március 3-án este 7 órakor:
A csodálatos mandarin." — Tavaszi komédia. — Diótörő. »S«
bérlet 12. előadás. Rendes
helyárak.
Március 4-én este 7 órakor:
Tiavi'ata. >D« bérlet 6. Rendes
helyárak.
Március 5-én este 7 órakor:
Vitézek és hősök. /!« bérlet 12.
Rendes helvárak.
Március fl-án este 7 ómkor:
Csárdáskirálynő. Bérlel szünet.
Reudes lielyárak.

Fájszinház műsora:

Katonaság, máro. 1-én:
Vásárhely, márc. 4-éa:
Dorozsma, tnárc. 7-éu:

JUBILEUM
AZ ÁLSZENT ("Tartuffe)
AZ ÁLSZENT (Tartuffe)

RUii

Az MNDSz kereskedő aszÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK!
szonycsoportiához tartozó taKOSSUTH fi 00
Falurá.
SPORTFELÜGYELŐSÉG HÍREI gok tagdijbeiTe'ési napja min- dió. 0 30 II I r.ili muzsika 7 00
den kedden fél 5-től fél 6-!g
Hirek, lapszToie. 7.20 ReggeAz MHK továbbszervezése tár- Széchenyi-tér 15. sz. I. em.
li zene. 12 00 Harangszó, hi.
gyában ma déli 12 órakor a VIB
14 15 Hi.
Ma délután 3 órakor a piaci rek. 14 00: Hírek
értekezletet tart a Sporthivatalrek szerb nvelven. 16 00: Rádió,
röföskereskedők
szakosztálya
ban, Hajnóczy-utca 20. fl tagok
Széchenyi-tér 15. I. emeleti he- iskola. Ifi.55: Miisorisue-tetéa,
pontos megjelenését kérik.
17.00: Hirek. 17.50: Hirek oro.
Délkerület összes alszövetsé- lyiségében ülést tart. Fényképet szul. 18.00: Hirak szerb nvelven.
gének főtitkárai és
megbízott és igazolványt mindenki hoz- 20.00 Hírek. 20.15: Hírek németül. 22.00: Hírek, Hangos Újelőadói a hét folyamán bárme- zon magával.
Válás-tmánr/i ülés. A Szegedi ság. 24.00' Hirek magvarul. —
lyik nap délelőtt 10—12 között
0 20:
Egyesületének 24.10: Hirek franciául.
fontos ügyben jeleénjenek meg a Kiskereskedők
választmánya 3-án, csütörtökön Hirek angolul.
Sporthivatalban.
délután fét 6 órakor ülést tart.
PETŐFI:
5.30:
Hajnal!
A BAROSS-GIMNÁZIUM
Kérjük a választmányi
tagok muzsika. 6.45: Reggeli torna.
NYERTE A BIAKTORVER7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek.
pontos megjelenését.
SENYT
10.00: Hirek. 10.50: Rádióisko.
A számlát kiáililók
figyelmé- la. 16.30 Hangos Újság. 21.00:
Szegeden vasárnap rendezték
meg a kerület diák tőrbajnok- be! Felhívjuk a kiskereskedők Hírek. 21 15 Tiz perc sport
21.25: Mit hallunk holnapi
ságát. A versenyből a Baross- figyelmét arra. hogy a jelenleg
rendelkezések
gimnázium csapata került ki érvényben levő
Kedd. március 1.
győztesen, 2. Békéscsaba,
3. szerint a kereskedő állat az
KOSSUTH
RADIO
Dugonics-gi nnáuium. Eredmé- üzletben kicsinyben kiszolgáltatott
áruról
és
az
abból
szárma7.45:
Az
argonnuták
kincse.
nyek: Baross—Csaba 13:12, Baross—Dugonics 6:3, Csaba—Du- zó 100 forintot meg nem hala- 8.00: Izraelita vallásos félóra.
dó követelésről kiállított szám- 11.30: Ui lemezeink 12.15: 4.
gonics 7:5.
játszik.
13.00:
la, ha az a vevő nevét nem háziegyüttes
Hangos Híradó. 13.15: Asztali
EZ A 12 TALALOS
tünteti fél és a követelésnek muzsika. 14.30: Rágya András
SZELVÉNY
azonnali kifizetését bizonyítja, jazzegyüttese. 15.00Ifjúsági
MTK-Vasas
2 (1:2) a számlaillctck alót mentes. A énekkarok. 15.30: Szórakoztató
V. ETO—Csepel
2 (3:5) pénzügyminisztérium
98.755- zene. 16.10: A
Vöröskereszt
SalliTC—TSC
1 (6:1) 1948. számú döntése
szerint közleményei. 17.10: Szovjet naSzAC—Újpest
2 (0:4) csupán a kereskedő áltat ki- polc — szovjet emberek. 17.20:
Szeged-Szomb Lok.
2 (1:3) szolgáltatott áru mennyiségét, Orosz művészet. 17.30: Cirkusz
Fercncv.—Soroksár
1 (3:01 megnevezését, egységárát és a 1937. 18.15: Marxista.-Leninista
negyedóra. 18.30: Mit üzen a
KAC-KMTE
2 (0:1) fizetendő végösszeget, valamint rádiói 19.00: A rossz feleség.
Csongrád-Szol. MTE 1 (1:0) a keltezést feltürilető, sima pa- 19.90: Falurádió. 20.35: Sándor
Woifncr—Pereces
1 (3:0) pírra irt jegyzékek, amelyeken Judit énekel, Pe.ri Endre zonGázgyár—III. ker.
x (1:1) azonban scin az eladó, sem a gorázik. 21.20: Előadás a. StuP o s t á s - B p . Lok.
2 (0:1) vevő neve feltüntetve nincsen, dióból: Szabadság magvetői. 23:
Csepel—Kistext
1 (7:6)
számlának
nem tekinthetők Tánczene. 0.30: Orosz muzsika.
s illetékkötelezettség alá
nem
PETŐFI RÁDIÓ
esnek.
7.20:
Többet ésszel, mint erő.
Sta'«sr»roezB'<
Hírek
vei! 7.30: Szórakoztató
zene.
8.15: Orosz kamarazene. 9.00:
Ma, kedden délután 6 órakor F i z e s s e l ő a
sportakadémia a szakszervezeti D é ! m a t j y a r o r s / á p r a Magyar nóták. 10.10: KüfleiAn.
geln zongorázik, Vig Judit heszékházban.
gedül. 14.30: Orosz operarész.
Felhívjuk a szakmai és üzevvtfffér*
letek. 15.00: Felfedezők és felmi szakszervezeti propagandistalálók. 15.20: Gyermekrádió.—
ták figyelmét, hogy
március
Solymossi Katalinért semmi- 16.00: Az orgonairodalom re1-én, kedden délután 5 órakor féle felel ősséget nem vállalok, mekei. 17.00: Tánczene. 18.00:
értekezletet tartunk a szakszerözv. Solymossi Györgyné Sziv küldi szivnek szívesen.
Sándorfalva.
vezeti székházban. Pontos meg18.30: Jobb későn, mint soha.
jelenést kérünk.
19.00: /Utazás egy napfelkelte
(.• IS rovatban
közöltekért körül.* 19.10: Magyar nóták.
Csütörtökön délelőtt 10 órakor a mozialkalmazottak tag- sem a szerkesztőség, sem a ki- 20.30: A rádió szabndegveterno.
nem 21.30: Nyugaton. 22.20: Sándor
gyűlést tartanak a szakszerve- adóhivatal felelősséget
rcltai
zeti székházban.
lten.te zongorázik.

LOXOMOTIV-SZEGED

Töiib mint háromezer főnyi ' szerezte m.g a l okomotív, flmérnéző vonult ki reménykedve va- | közés azonban nem érte el az
sárnap Újszegedre, hogy tanuja NB I.-es szinvonalat.
legyen a Szeged nagyon is eseAZ NB I. ALLASA
dékes győzelmének. Sajnos, a
17 84:15 33
1.
Ferencváros
győzelem elmardat. fl vereség
17 66:23 26
kö etkezlében a piros fekete csa- 2. MTK
17 27:28 23
pat a táblázaton két hellyel le- 3. SzAK
17 55:28 22
Jebb csúszott és ismét a kiesési 4. Kispest
17 43:24 21
zónáha került, fl vereség oka ez- j 5. Vasas
17 45:42 20
úttal is elsősorban a támadósor ; 7 Csepel
17 36:62 16
gúlké,;telenségél>en
keresendő. 8. ETO
17 33:50 15
De nagy hiba volt a vezetőség 9. Tatabánya
17 35:34 14
részéről is az, hogy az első fél- 10. MATEOSz
Idő végén megsérült Benákot 111. SalBTC
17 29:36 13
szünet után továbbra ls a hát- 12. Szombathely 17 2:366 13
véd posztján szerepeltette.
17 22:41 12
j 13. Szeged
17 23:44 11
fl játékidő elsőharmadában a 11. Soroksár
6
17 2:58
Szeged volt a többet támadó. 15. Kistext
6
17 17:57
Helyzetek is aka tak, amelyeket , 16. GSE
azonban nem használtak ki. fl
eredménye:
féllciö vége felé mindjobban fel- ( Az NB /. többi
jött az ellenfél, fölényét azonban Ferencváros—Soroksár 3:0 (3:0),
csak a második félidő közepén 1 Csepel—ETO 5:3 (4:2), S B T C (2:1), Kistext
váltotta gólokká, amelyen csupán Tatabányai 16:»
szépíteni tudott 3:0 után Rózsa- j — MATEOSz 3:2 (1:2), Kispest
völgyi. fl győzelmet, ötletesebb —Goldberger 7:0 (3:0), Újpest—
csatársora révén megérdemelten SzflC 4:0 (2:0).

Kedd, 1949 m5re?u» t "

3:1 (0:0)

4 p r ó t i l r d e f é ^ e l i
Apróhirdetések dija 10 szóig 50—60 literes használt vasiig,
hétköznap 4.— forint, vasár- töt vennék. Süvegh kárpitos,
6a ünnepnap 5.— forint.
Ilid-utca.
-4
a i l i s - y r i ' k ti~~ • 2 egyszemélyes recamie eladó.
Kárasz-utea 14., II. em. 7.
HALÓSZOBABUTOROK, egyes KEVESET használt fehér mély
bútordarabok még mindig leg- gyermekkocsi eladó. Hétvezérolcsóbban Spitzer asztalosnál, utca 33., emelet.
Margit-utca 12.
FRÁTER késszaküzletbea: bo- EGY jó kaiban levő tűzifa-fii.
megvételre.
rotva 24.—, önborotvapenge 20 részgépet keresek
Cili., zsenkés 3.—, olló 8 — , Cim a kiadóban.
szabógép
köszörülés, javítás olcsón, Mik. UJTIPUSU Singer
sürgősen eladó. Kovács Lajos,
szátk Kálmán-utoa 5.
EGY rekamié, egy barna kétaj- Kelemen-uica 5., földszint 5.
világmártós szekrény, egy oapjy állólám- IIOFMAXN.Cserny
kái pianinó eladó. Érdeklődni
pa eladó. Cim a kiadóban.
Klement kárpitos, Vidra-utca 2.
I • A v h á
fr ás és ékszerész EGY sparh.erdt és konyhaberenL a t i H U
Kárász-Utca 14 dezés eladó. Szilléri-sugárut 31.
keresek kar- és zsebórákat
LAKÁS
•
(veckerórát is), ezüstöt, brilliánsékszereket magas áron.— HAROMSZOBA hallos belváro.
óra és ékszerjavitást vállalok. si lakásomat elcserélném kétszobásért,
esetleg
átadnám.
PHILIPS hangos rádió alkal- /Azonnal is* jeligere.
mi áron eladó. Pulcz-utca 7.
b é k é s c s a b a i egyszobás la.
RÖVID kereszlkuros angol me- kásom efeseréluém'szegcdi belchaniká ju zongora alkalmi áron városi egy, vagy kétszobás moeladó. Megtekinthető 1—3. Cim dern lakásra, esetleg költség,
meg térítéssel átvennem.
/Koa kiadóban.
FODRÁSZ felszerelést, fodrász, moly* jeligére.
székeket vennék. Bodó, Honvéd, ELCSERÉLNÉM kétszobás emetér 8.
leti belvárosi lakásom egyszoKEVESET használt szép nagy. bás belvárosiért, vagy lehet ujméretű modern mély gyermek- szegedi is. Cim a kiadóban.
kocsi eladó. Tisza Lajos-körut BÚTOROZOTT szoba kiadó. Mó37., földszint 2.
ricz Zsigmond rakpart 4. IláiFÉRFI- é» női varrógép é» üz- felügyelónél.
leti pult etadó. Margit-utca 10., KC LÖN B EJARATU
bútorozott
ajtó 11.
szolra fürdőszobával azonualra
250-es NSU motorkerékpár prí- kiadó. Vadász.utca 4/a., II. 6.
ma állapotban eladó. Papp rő- FIATAL házaspár egy- vagy
fös, Mikszáth Kálmán-utoa 1. kétszoba,
komfortos
lakáét,
FAJKECSKE eladó, bőtejü ha- esetleg modora társbérletet kesasok. Kájjrária-uti
vámház, res a BelvárosbanJelige:
vendéglő.
/Azonnal*.

BELVÁROSBAN tiszta, napos
egyszobás, olcsóbérü komfortoe
lakást keresek. Jelige: zfiOO*.
K fi L Ő N F É L t H T "
GYERMEKKOCSIÉRT férfikér'kpárfc, uj gumikkal
adnék.
»Mélv« jeligére.
FéLPAR szürke keztyii szoralra.
toa elveszett. B. megtaláló julomba részesül. Jókai-utca fi/a.
2. ajtó.
CZI.ET- és mühelyhelvisfig ki.
adó. Püspök-utca 11/c.
BIZTOS keresetű férfi társlakóé
keresek, aki főznék is, vagy
hasonlónak háztartását vezetném. Érdeklődni Mikszáth Kálmán.ut'-a 9., trafik.
SZENZÁCIÓ! Csak kedd estei
Parádi vendéglőben női zenekar.
ELEGÁNSÁN bútorozott szoba
kiadó
fürdőszobnhasználattaL
Kis hibával sportkocsi 110 fo
riutért. eladó.
Boldogasszonysugárut 15., I. 5.
DÉ I-M AGYA RORSZAG
politikát napilap.
Felelős szerkesztő:
DR. ANTALFFY GYÖRGY
Felelős kiadó:
DR. ZÖLD SÁNDOR
Szerkesztőség: Jókai-utca *.
Felelős szerkesztői telefon: 3 5 - 3 |
Szerkesztőségi telefon: 30-93.
Nyomdai szerkesztőségi telefoft
este 8-tól 35-06.
Kiadóhivatal: Kárász ntoa fi.
Telefon: 31-16 és 35.00
Az x-et jelzett közlemények
díjazottak.
A Hírlapkiadó Kft. nyoudUa.
Felelő* vezető: Koucz László,

