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Q magyar kormány visszautasítja
az Egyesült államok és Nagybritannia
beavatkozását Magyarország belügyeibe
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mánya is csatlakozott. A magyar
kormánynak tehát nincs módjában más választ adni a brit jegyzékre, mint amit az Egyesült
Államoknak adott.
A jegyzék ezután az amerikai kormánynak átadott jegyzék szövegét közli, majd végül
megemlíti: a magyar kormány
támaszai
és egyben
Hitler liumok védelmét jelenti, ha- sajnálntlal kénytelen megállapílegelszántabb csatlósai voltak nem azt is, hogy az Egyesült tani, hogy Nagybritannia kora szövetséges és társult ha- Államok kormánya a Matalmak és így az
Amerikai gyarországon
uralmon
volt
Egyesült Államok ellen foly- reakciós és fasiszta rendszer
tatott
háborúban.
A béke- híveit kívánja támogatni és
szerződés említett értelmezése akadályozza az ország sikerekövetkezéskép
nemcsak
z sen folyó demokratikus átHalalmas lömeggyülés zajlott
nagybirtok és tőkés monopó- alakulását.
le csütörtökön este Párizsban a
béke mellett és a 12 amerikai
Á magyar kormány betartotta a békeszerződést kommunista vezető perbefogása
demokratikus
köztársaság ellen. Különös lelkesedéssel foFelhívjuk az Egyesült Álla- a
mok kormányának figyelmét a megdöntésére irányuló tevékeny- gadta a gyűlés Duelos beszédét.
békeszerződés negyedik cikkére, séget fejtenek ki. Mikor az Duclos kijelentette: amikor a deamely kifejezetten kötelezi Ma- Egyesült Államok kormánya til- mokráciát akarják támadni, akgyarországot nemcsak a fa- takozik azok ellen az intézkedé- kor mindig a munkásosztály elsiszta szervezetek feloszlatására, sek ellen, amelyeket a magyar
hanem arra is, hogy ne engedje kormány a fasiszta és antide- len Indul a támadás, mert a
szervezetek ellen munkásosztály pártja a demonveg »oly természet il szervezetek mokratikus
felállítását és tevékenységét, éppen a békeszerződés értelmé- krácia legigazabb védője. A 12
nyilván- amerikai kommunista vezető peamelyek céljai hogy a népet de- ben foganatosított,
mokratikus jogaitól
nicgfosz- valóvá teszi, hogy nemi a béke- re azzal fenyeget, hogy esetleg
száke. A magyar kormány meg. szerződés tiszteletben tartását több európai fővárosban is haálJapitja, hogy a békeszerződés akarja elérni, hanem segitséget souió pert indiíanak. Ezért kell
o rendelkezésének
értelmében kivin nyújtani azoknak a reakjárt és jár el, amikor feloszlatta ciós és antidemokratikus ele- egyesült erővel harcolni a béke
a régi fasiszta rendszer vissza- meknek, amelyek n ^nagybirtok cs a szabadságjogok védelmében.
állitását céjul kitűző pártokat •és a monopóliumok uralmát szeretnék
vi&sznállitani
MagyarorHaldane, a világhirü
angol
éa szervezeteket s amikor hi.
ró&ág efá állítja azokat, akik 3zágon.
biológus
a francia
sajtónak
s
adott nyllatkozalában kijelentette, ohjan háborít veszélye
áll
Az Egyesüli A!!a;r>o!< küvofe össz&fr.üködötf
fenn, amelyben Anglia és Franaz összeesküvőkkel

A magyar külügyminisztérium a kormnáy nevében április S-án az alábbi választ
adta az ápriiis 2-án érkezett
amerikai és angol jegyzékekre:
A magyar külügyminisztérium megkapta az Amerikai
Egyesült Államok
budapesti
követségének
április 2-ár.
kelt jegyzékét, amelyre közb
a következőket:
Az Egyesült Államok kormánya a magyar
kormányt
a békeszerződés megszegésévei vádolja, hivatkozva mindenekelőtt
a
békeszerződés
második cikkének első bekezdésére, amely kötelezi Magyarországot arra, hogy faji.
nemi, anyanyelvi és felekezeti
különbség
nélkül az összes
magyar
fennhatóság
alatt
álló személyek részére biztosítsa az emberi jogok és
alapvető szabadságok élvezetét. Köztudomású,
hogy a
magyar köztársaság már
jó
val a békekötés előtt megezüntetert minden jajl, nemi
anyanyelvi és felekezeti megkülönböztetést
az emberi jotiok szabad gyakorlása szemA magyar kormány megállapontjából, amelyek a Horthypilja, hogy míg a magyar közrezsim idején
fennállottak.
társaság a békeszerződés renmértékben
Következéskép
a
magyar delkezéseit teljes
kormány a békeszerződés e megtartotta, az Egyesült Álla.
rendelkezésének teljes mér- mok kormánya Magyarországcékben eleget tett. A magyar gal szemben ismételten megsér.
kormány egyben
rámutatott tette a békeszerződés kikötéseárra, hogy az Egyesült Álla- it. Az Egyesült Államoknak egy
mok kormánya tesz
ilyen katonai közege Clay tábornok,
'szemrehányást
Magyaror- egy tollvonással hatályon kívül
20.
szágnak, jóllehet köztudomá- helyezte a békeszerződés
sú, hogy az Egyesült
Álla- cikkét, amely ugy rendelkezik,
titokban a különböző fajú és hogy a Németországba hurcolt
'színű állampolgárok
között magyar javakat Magyarországtovábbra is súlyos megkülön- nak vissza kell szolgáltatni. A
böztetések
állnak
fenn
és békeszerződésnek ebből a megihogy ott az emberi
jogokat szegéséből többszáz millió fokorántsem élvezheti mindenki rint értékű magyar vagyontárgy
kalló-Kit el
Németországnak
egyenlő
mértékben.
amerikai megszállás alatt átlő
területén, A békeszerződéssel és
Amerika
a nagybirtokosokat
és a más nemzetközi megállapodásokkal ellentétben amerikai ha.
kapitalistákat
védi
tőságok nemcsak megtagadiá'k a
Az Egyesült Államok kormagyar háborús
bűnösöknek
mánya hivatkozik továbbá a Magyarország által
ismételfen
békeszerződés második cikké- kért kiadását, hanem a fasiszta
nek második bekezdésére is, háború lcgfelelőscbb
magyar
amely többek között kötelezi bűnöseinek, akik az Egyesült ÁlMagyarországot
arra, hogy latnok ellen ís fasiszta módszetörvényeiben ne tegyen meg- rekkel visellek hadat és akik ma
különböztetést
magyar
ál- is hirdetik a fasizmust, menedélampolgárok
között »szemé- ket adnak. Igy többek között
3yi, tulajdonuk, kereskedelmi, Ilorihv Mikló svolt kormány,
foglalkozási
vagy
pénzügyi zót, KIsbarnakI Farkas vezérezerdekeik*
stb.
tekintetében redest, Ilcnnvey Gusztáv altásem. A magyar kormány
a bornagyot slb. hivatalos ható[leghatározottabban tiltakozik sági támogatásban részesilik. A
ÍR békeszerződés e pontjának békeszerződés szellemével ószolyan érelmezése ellen, amely szeegveelethcletlen az a támokétségbe vonná a
magyar gatós Is, amelyet az utolsó évek
azon intézkedéseinek
jogos- folyamán az Egyesült Államok
ságát, amelyekkel a nép ke- hivafalos körei
rendszeresen
zébe adta a nagybirtokokat nvujtoltak a reakciós politikués köztulajdonnak
nyilvání- sok összeesküvő szervezeteinek.
totta a kapitalista
monopó- A magyar bíróság a legutóbb is
liumokat. A
békeszerződés tényként állapította meg, hogy
ilyen értelmezése
egyértelmű az Egyesült Államok kövele és
a középkori nagybirtokok
és más hivalalos közegei aklivan
« kaptiálista
monopóliumok közreműködtek reakciós össze,
védelmével, amelyek Magyar- esküvő szervekkel, amelyek a
országon a fasizmus
legfőbb békeszerződésben elismert t de-

mánya a legutóbbi Időben önálló álláspont elfoglalása nélkül
csatlakozott azokhoz az akciókhoz, amelyek az Egyesült Államok részéről a magyar népi demokrácia ellen Irányultak.
A magyar kormány kéri brit
őfelsége kormányát, hogy fentieket Kanada, Ausztrália és Ujzéland kormányának tudomására
hozni szíveskedjék.

Hatalmas tömeg tüntetett
Párizsban a bé^e moltett
ciaország csatatérré válnék éa
elpusztulna. A háborút nem a
Szovjetunió készíti elő,
mert
nem a Szovjetunió kaparint meg
magának egyre ujabb támaszpontokat a világ minden részében. A nyugati hatalmak jobban tennék, ha a népf demokráciák példáját követve, az újjáépítésnek szentelnék erejüket
PessC, a finn KP főtitkára kijelentette, hogy az atlanti szerződés létrehozóinak támadó politikája az egész világ békeszerető millióinak egyre élesebb ellenállásába ütközik. A finn nép
túlnyomó többsége a békefrontban áll.
Londoni jelentések arrffl számolnak be, hogy az angol dolgozókat a párizsi békevtlágkoo
gresszíisoa képviselő k ü l d ö t t e t * " "
száma egyre nő.

Ismát működöt! az UNO szavazógép

mokra'.ikus magyar köztársaság
megdöntését és a békeszerződé*
által megbélyegzett régi ural.
kodó rendszer
visszaállítását
Az Egyesült Nemzetek szer- szervezetének. A szerveset ezek.
tűzték ki célul.
vezet® ügyrendi bizottságának ben az ügyekbea semmiképpea
csütörtök ésti ülésén Ausztrália sem illetékes.
Az amerikai
jegyzék
és Bolívia javasolták,
hogy
A Szovjetunió ét Lengyelorreakciót
hangulatkeltés Mindszentv és a bulgáriai pro- szág a javaslat ellen szavazott.
testáns lelkészek bűnperét ter- At ügyrendi bizottság amerikai
A magyar kormány ismétel- jesszék az Egyesült Nemzetek szavazögépezeto onnok ellenére
ten kijelenti, hogy Magyaror- szervezete közgyűlése elé. Ma- ugy döntött, hogy a kérdési
szág teljesítette, teljesíti és tel- lik szovjet kiküldőit kifejtette, az" Egyesült Nemzetek Szövetjesitent fogja a békeszerződés- hogy ez a lépés közvetlen meg- sége közgyűlésének napirendjére
ből folyó összes kötelezettségeit. sértése az Egyesült Nemzetek tűzi.
Ugyanakitor azonban a magyar
kormány a
leghatározottabban
tiltakozik at ellen, hogy at
Egyesült 'Államok kormánya a
Nankingtói keletre a Jangce lázasan folytatja kisérlelelf n f t .
békeszerződés kikötéseit űrügyül
használja jel arra, | hogy a szu- balparfjáu elkeseredett küzde- ve«'t hadseregének újjászerveziverén magyar állam belügyeibe lem folyik a Kuomintang csa- se érdebében. A nép fial azonbeavatkozzék és hogy a demo- patok kezén lévő hídfőkért, igy ban ncin hajlandók a Kuomin.
Nan- lángért harcolni. A legtöbb újkratikus magyar
kormánnyal különösen Juccsenért,
hadosztály csak
szembenállá reakciós és fasiszta kingtól 50 kilóméterre keletre. jászervezett
A reakciós Kuomintang kor- névleg létezik, mert nincs rtnerőket pártfogásába vegye. A
fentebb kifejtettek alapján
a mány, miközben állítólagos hé. ber, nincs hadianyag, nlucs éleihangoztatja, mezés sem.
magyar kormány sz Egyesült Ál- kehajlandóságát
lamok kormányának
jegyzékét
ugy értelmeri, mint ujabb kísérletet Magyarország belügyeibe
való jogtalan
beavatkozásra,
mint ujabb fejezetét annak a reakciós hangulatkeltésnek és uszításnak, 8inelyet az Egyesült Államok imperialista körei a békét
fenyegető céljaik szolgálatában
54 'Magyar Köztársaság elnöke, a közlekedésügyi miniszter*
a magyar néal demokrácia ellen
nck a miniszterelnök utjdt tett előterjesztésére, a szegedi kő*,
folytatnak.
utl Tiszahid újjáépítése terén kijejtelt munkásságuk elismeréA magyar külügyminisztérium séül Uavlár Győző miniszteri tanácsosnak a Köztársasági értanácsosnak,
közli, hggy megkapta Nagybri- demrend kiskeresztjét, Lebényl László műszaki
tannia budapesti követségének Lombos István szakszerveteti megbízottnak, Fekete /ónos műáprilis 2-án kelt jegyzékét és szaki tanácsosnak, Csurgó Ferenc föszerelőnek, Lengyel József
megállapítja, hogy a
jegyzék főmérnöknek a Magyar Köztársasági Érdemérem aranyfokozaszövege lényegében és nagyrészt tát, Takács Lajos szegecselőnek, Bonta József mérnöknek,
szerkezetileg is azonos az Egye- Nagy Sándor főszerelőnek a Magyar Köztársasági Érdemérem
sült Államok budapesti követ- eziistfokozatát, Komócsin Mihály épitömunkásnak, Kaufmann Jósége által egyidejűleg elküldött zsef föszerelőnek, Ktirlik Imre keszonosnak, Katona József sejegyzékkel. Abból a
magyar gédmunkás csoportvezetőnek, Sebők Ferenc lakatosnak a KözJózsef
kormány megállapítja,
hogy társasági elnök elismerésének ezűstkoszorufdt, lllésy
olyan közös diplomáciai lépésről mérnöknek, Jansik János lakatosnak, Schapest Frigyes főbizalvan stá a magyar kormány el- minak, Kelemen József művezetőnek a Magyar Köztársasági
len, amelyet at Egyesült Álla- Érdemérem bronz fokozatát, Rajnák Ferenc lakatosnak, Kelemok kormánya kezdeményezett men Ferenc lakatosnak, Czakler Gyula művezetőnek a Köztárés amelyhez Nagybritannia kor- sasági elnök elismerésének broni koszom fát adománvoztai
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Elkeseredett ütközet a Jangce faipariján

Kitüntette a köztársasági elnök
a szegedi kid építőit
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A Népi Bizottság felülvizsgálta
a nagyszegedi
A nagyszegedi Népi Bízottéiig kiküldöttei az M D P javaslatára
a
közelmúltban
mindenütt a helyszínen vizsgálták felül a vetésterveket
és hallgaták meg a dolgozó
parasztság ezzel kapcsolatos
kérdéseit. A kiszállások nyomán a közigazgatások máris
intézkedtek az esetleges sérelmek orvoslására.
A nagyszegedi Népi Bizottság pénteki ülésén Turi József
elvtárs vezetésével összegezték a tapasztalatokat. A bizottság
tagjai
valamenny
Nagyszegedhez tartozó
községet meglátogattak
és
a
dolgozó kis parasztok válláról a lehetőségek szerint levették a terheket. Árpádközségben például 11 hold árpa
alól mentesítették a dolgozó
parasztokat
és vetették
ki
ezt a mennyiséget az eddig

Párthirek

verésterveket
ügyesen megbúvó
kulákok
terhére.
Hasonlóképpen így
jártak el Dorozsmán 36 kistermelő
árpakivetésével.
A
megállapítások
szerint, ahol
a dülőbiztosok
jól végezték
a feladatukat, ott a dolgozó
parasztságot nem igen érte
sérelem. Igy például öttömösön is előre megbeszélték a
termelőkkel a vetéstervet és
ott nem is igen akadtak panaszok. Hasonlóképen őszentivánon Í3 jól végezték a
munkát és így szépen halad
előre a vetésterv teljseitése.
A Népi Bizottság felhívta
a dolgozó parasztság figyelmét a termelési szerződések
minél előbbi teljesítésére. Az
eddigi eredmények
Szegeden
és környékén
igen biztatók,
de szükséges, hogy az előírt
tervet idejében teljesítsék.

Eijárás indul két kisteleki kulák
el'en, mert béreseiket
altatták
az istállóban
A mezőgazdasági munknvá'lalóknak a, kollektív
szerződte
rendes alvóhelvct is
biztosit.
Ezt a rendeletét egy kulák sem
tartja be szivesen. A béresnek
sosem adlak rendes
lakást,
még egy rendes ágyat sem. Ott
kellett aludnia az
istállóban,
az állatokkal. Ezzel elérte a
kulák, hogy a bérest az állatok
már a sötét hajnali órákban
sem hagyták aludni s ezért az
már akkor nekifogott a munkának.. ,ÜB elérte ezzel azt is,
trKv a munkása szinte beletörődött az állati sorsba.' Még
ha tudott is olvasni, az istállóban nem vett könyvet, vagy
újságot a kezébe s igyt a kizsikmányolóknak nem
kellett
félnie, hogy áldozatának egy
szép napon kinviük a szeme.
A dolgozók államában azon-

Szegedi Állami Hemzeli Szinház
műsora
Április 9-én délután 3 órakor:
Csárdáskirálynő. Ifjúsági előadás.
Április 9 én este 7 órakor:
Kispolgárok. »A«-bérlet 16.
Április 10-én délután 3 órakor:
Tosca. »K«- és »M»-bérlet 8.
Április 10 én este 7 órakor:
A szabin nők elrablása. »E«bérlet 15.
Április 11-én este 7 órakor:
Kispolgárok. »T«-bérlet 11.
Április 12-én este 7 órakor:
A szabin nők elrablása- »P«bérlet 15.
Április 13-án este 7 órakor:
Kispolgárok. *S<-bérIet 15.
Április 14-én este 7 órakor:
Tannhtlnscr. »0«-bérlet 7.

BELVÁROSI
leleton

40."5

13.

áérleh

Ma és mindennap
Budapestet egyidőben mutáljuk be:

Ui utakon
K O R

2 0

Telefon Aut.: 33-44

(Pavlov)
213.
bérlet

Ma és mindennap!
Szárnynélküli emberek
Fegyver nélkül,fegyverek ellen

SZÉCHÉNYI

ban már nem fordulhat élő az
ilyen munfeásnvuzás. A béresnek benn a házban kell alvóhelyet biztositaui és aki ezt nem
veszi figyelembe, aki nem telsiti a rendeletet, azzal teljesíttetik azt a. népi szervek és
azonkívül az eljárást is megin•ditják ellene.
Igy eljárás indul Tóth
K.
Lajos Kistelek, Tanya 291. sz.
alatt lakó kulák ellen, aki két
béresét, Turi Eerencet és Tóth
Sándort az istállóban tartotta.
Ugyancsak eljárás indul Horváth István Kistelek,
Tanya
114. szám alatt lakó 30 holdas
kulák, volt csendőr ellen, akinél a DÉFOSz ellenőrei megállapították, hogy
Kormányos
Sándor nevü 17 éves bérese a
napi nehéz 15—16 órai munka
után az istállóban, a legnagyobb piszokban alszik.
Szeged

városi

közkórház

Kossuth Lijos-sugárut
100—1949. ikt. sz.

Páiyázali

42,

TeL:

40-70.

hirdetmény

Nyilvános pályázatot hirdetek a vezetésem alatt illó Szeged Városi Közkór •
háznál üresedésben lévő:
1
1
2
1
1

tzülész-nö-yógyászl rendelő főorvosi,
laboratóriumi rendelő főorvosi.
segéd orv osi,
gondnoki,
élelmczőtiszti

Az

állások

Korín.

az.

állásra.

Javadalmazását
rendelet

a

4900/1948.

azabályozza.

Az állást elnyerni óhajtók szabályszcrüen febélyegzett kérvényüket ezen hirdetménynek a Magyar Közlönyben történt megjelenésétől izámitott 23 napon
belül, a népjóléti miniszterhez cimezve,
nálam nyújtsák be.
Az orvosi állásra pályázóknak kérvényükhöz a számlista 1—12 pontja alatt
felsorolt okmányokat a gondnoki és ételinezőtlszü állásokra pályázóknak a számlista 1, 2, 3, 4, 9, 11 pontja alatt felsorolt okmányokat, valamint iskolai végzdtségüket (érettségi, államszámviteltan! államvizsga) igazoló bizonyítványokat kelt
csatolni. Akinek államszámviteltani államvizrgája nincs, ezt a kinevezésétót számított 2 éven belül köteles letenni.
Ha a pályázó közszolgálatban ált, ugy
a 2, 3, 4, 5, ét 11 pontokban előirt okHiányokat nem kell csatolni, ilyen esetben
azonban a
pályázó törzskönyvi
laniát
köteles mellékelni.
Szeged, 1919 április 6.
D r . Dcbre Péter igazgató főorvos.

MLA.
még megveheti, nem késő

SOsztály
Z E R Esorsjegyét
NCSÉS

414/11
Telefon Aut 34-77
bérel.
Ma és mindennap a fiatal hősök
izgalmas film je. Gerbatóv regénye :

Osváth László

Eluadésok 4, 6 és Bórakor.

főárusitónál
S z e g e d , Kál ay (Hid)-u. 8.
Minden sorsjegy nver'

Akiket nem lehet leigázni

HÍREK

Szeminárium vezetők, pártNAPIREND
anyag felelősök figyelem! Révai
Szombat, április 9.
elvtárs sportcsarnoki beszéde:
Nemzeti Szinház délutin 3 órakor: CsárMegvédjük- a békét cimü szemi- dáskirálynő. (Ifjúsági előadás). Este 7
náriumi füzet megérkezett és át. őrskor: Kispolgárok. »A« bárlct 16.
vehető 50 fillérért a »Szikra« "Belvárosi Mozi 4, 6 ő i S ő r i k o r : Uj
könyvkiadó szegedi lerakatában. utakon.
Korzó Maxi 4, 6 (s 8 órakor: SzárnyMegérkezett a
régircrtdszerü
•gyéni tanulók anyaga ls. Ara nólküli emberek.
Széchenyi Mozi 4, 6 éa 8 órakor:
з.70. Alvehető ugyanott
Akiket nem lehet leigázni.
Április |0-én (vasárnap) dél.
előtt 9 órakor a. Magyar Dolgo- Muzeuum nyitva: hétköznap 9-től 14
zók Pártia tiszántúli és dorozs- óráig, vasár, és ünnepnap 9-tól 13 óráig.
Somogyi könyvtár nyitva van: hétköznmai járási bizottsága aktivaértekezletet tart. A falusi párt- napokon 9 órától 19-ig.
könyvtár reggel 8 órától este
szervezetek egész
vezetősége l-igEgyetemi
van nyitva hétköznapokon.
résztvesz. Az értekezlet Szegelen a Kálvin-tér 6. szám alatti
Szolgálatos gyógyszertárak:
kis előadóteremben, Dorozsmán
Gerle-Takács: Klauzál-tér 3.
a helyi szervezet székházában
Just Erigyes: Petőfi Slndorlesz.
sugdrut 4l/b. Török Márton:
Csongrádi -sugáru t.
Selmeczi
Ezen a héten összes pártBéla: Somogyi telep IX. u. 489.
szervezeteinkben taggyűléseket
—otartunk. Ezekre megfigyelőket
— Az Alföldi Tudományos Intézet vaküldütik ki:
sárnap délelőtt 11 órakor az Embertani
Szombaton, 9-én:
OTI délután 1 óra: Dénes
Leó, MAV üv. délután 1 óra:
Kelemen Fe e te, Közvágóhíd
délután 1 óra: Klein Sándor,
MAI.LERD délután 1
óra:
Gyenge Kálmán, Kecskéstelep
délután fél 7 óra: Pipicz József, Nemzeti Szinház délután
4 óra: Barta Béla, Póló cipőüzem délután fél 5 óra: dr.
Bakos Géza, MÁV Forgalom d.
и. 6 óra: Szűcs Pál, Városi
fürdő délután fél 7 óra: Prágai György, MAV Újszeged délután 6 óra: Tóvölgyi Jenő.

0 100.000 forín'os
tatarozási mutááka! a kisiparosoknak
adják ki

Intézetben (Központi Egyetem) földszint
nyilvános ülést tart és ezen a Eehértőmonográha munkaközösség terveinek II.
részét beszélik meg. Vendégeket szivesen
látnak.

x Kereskedők figyelműbe! Ki*
váló minőségű jonathán alma
minden mennvisegben kapható.
Hűtőipari és Ker. Rt -nél, Bocs.
kay-utca 5.
x Férflialapot.
férfiinget,
nyakkendőt, férfisapkát. huris,
nyát, keztyül, pyjamát, zseb*
kendőt: Po'lák Testvérektől.
— BACH-ESI. A MKFESa
csütörtök esti
hangversenyén
Bach: Máté passióját játszót,
ták hanglemezről. A niiivet aí
nagyszámú hallgatóság előtt Ki.
ráiy József ismertette.
x S/pjniiveg Optífón 51, OTI (
OTBA s . á litó, S eged. Kárász,
utca 1&
x CariUgan. női. babi kö.
töttáru — ren lééree Bei i cl
gépkölőipar. Margit-utca 30.
x H.ALALOZAS. Mély fájdiloramsl f a .
datjnk, szeretett édessny.ln't özv. k
x
Intosné 70 éves korában elhalt. Temetési
9-én délután 5 órakor lesz, a Uyevi-(e.
melöben. Gyászoló csatád.
UZEMEGÉSZSenOROK
írtekezle'a
április 11-én délután 6 órakor az O l t .
ban. Pontos megjelenést kérünk.
x Iparosok Bgydrml M.r e í t í 6 órára
hirdetett Iparosnap nem lesz megtartva.
Hcyette 21-én délelölt fél 11 Ica.- lesz
az Iparosnap. KlOSz titkárság.

SZEGED
ABSZOLÚT
bajnokságáért a Magyar-SzovJet Művelődési Társax A pászka kiosztás héttőn, keiden
ság által rendezett sakkversenyt ma fejedélután 3—5 órakor a székházban (föld.
zik be. Az utolsó forduló előtt az eddigi
szint.)
9 forduó eredménye: Konrád 5 és fél,
x
HANGSZERÉRE
húrt, újfajta
ol.
Mák, Rendes A. és dr. Tamay 5-5.,
Holidsy 3 és fél, dr. Bakos J. 3 pont. csót St.lnern.iL Kclanrn-utca 7.
A mai utolsó fordulón a Mák—Rendes,
x A JANIK vendéglőben
szombaton
dr. Bakos—Konrád és a dr. Tarnay— flekken, pecsenye és vargabéles, cigány,
Hoüősy játszmák eredménye dönti csak zene. Telefon: 38 23.
el a bajnokság sorsát. Minthogy a verseny
x A Sz gedi Népbank Szövetkezet 1419
ünnepélyes díjkiosztása közvetlen a verseny
április 9-én (szombaton) délben 1 órakor
befejezése után lesz, a mai verseny délSzéchenyi-tér 12. a'att tagériekezlelet tart.
után 4 órakor kezdődik, melyen a MSzMT
Erre tegjait és a dolgozó lötdmivescket
szivesen látja a sakk iránt érdeklődőket.
kisiparosokat, szövetkezeteket ezúton meg.
x Könyvkereskedők ügyeimébe! A Sz'kra hívja.
kiadásában megjelent könyveket, kizárólag
legszebben kéa szegedi Szikra lerakatnál Szeged, Kárász-utca 5 , Telelőn: 44—21 szerezhetik szülnek Soósné paplanüzemébo.
i ben, Deák
Ferenc-utca 2-

x Paplanok

A SZABAD NÉP SZÉKHÁZARA
Az építőipar korszerűsítésével
párhuzamosan építésügyi kormányzatunk az építő kisiparosságot i^ mind szélesebb mérvasárnap délelőtt fél 11 órakor a Belvárosi Moziban.
tékben kapcsolja be a hatalFellépnek a Szegedi Nemzeti Szinház művészei próza-,
mas arányú beruliázásos tervopera- és operettszámokkal.
épitkezésekbe. A kisiparosságot
a nemzeti vállalatok szakmun- Jegyek a Belvárosi Mozi pénztáránál kaphatók 1, 2 és 3 Ft-ért.
kásokként,
építésvezetőkként
Hódmezővásárhely, Puszták.-,zp- i t ,
foglalkoztatják, ezenkívül pedig
lánccal egybekötött mlisiros-sst órá'ól;
— 3 órától: Hódmezővásárhely, v á s á r t é r .
bizonyos értékhatáron aluli épí1949 április 14-én 8 órától: Szegedaz ipartestület márványtermében
Rókus vásártér, — 11 órától: Alsók3z.
tési munkákat versenytárgyaa Szabad Nép háza tavára
pont, vasútállomás melle'ti téren, — 2
lással a kisiparosoknak juttatórától: Kossuth-kut, — 5 órától
FelsőA Szabad Nép háza javára a szegedi
ják.
központ, közigazgatás] épület
előtt.
kisiparosok és kiskereskedők együttesen

Nagyszabású f m á s z n l i n á

Szakszervezeti

Hírek

A Magánalkalmazottak Szakszervezete értesiti tagjait, hogy
április 9-én, szombaton
délután fél 7 órakor rendkívüli
taggyűlést tart a szakszervezeti
székházban. Egyben ezen a napon minden tanfolyam elmarad.
Április 10-én délután 6 órakor a Háztartási Alkalmazottak
Szakszervezete műsoros délutánt
rendez a szakszervezeti székházban. Vendégeket szivesen látunk.
Április 10-én délelőtt 10 órakor az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet egyetemi csoportjának
közgyűlése á szakszervezeti székházban. Mindán tag ott legyen.
A szegődi Szakmaközi Bizottság termelési osztálya a nagyszegedi pártbizottsággal és a
SzIT nagyszegedi titkárságával
együttesen összevont termelési
aktíva keretében ünnepi brigádértekezletet rendez a SzIT székházáhan (volt ipartestület márványterme) április 10-én, vasárnap délelőtt 10 órakor. Az
államosított üzemek vállalatvezetőinek, az üzemi bizottság elnökének Ás termelési felelősének, a versenybizottságok titkárainak és valamennyi tagjának,
éltnunkásoknak, brigádvezetőknek és a brigádok minden egyes
tagjának megjelenése kötelező.

rendeznek igen változatos és bő számokból
álló műsoros estet ma, szombaton este
3 órai kezdettel az ipartestület márványtermében, ahol a KIOSz színpadán a kiskereskedők és kisiparosok színjátszói, szavalói, énekesei, tánccsoportja és a KIOSzénekkar váltakozva lépnek a közönség elé,
hogy eredeti műsorszámokkal szórakoztassák a nézőket és hallgatókat. Kisiparos
és kiskereskedő körökben általános érdeklődés várja az előadást, amelyet tánc
kftvet.

fiz állam részére
tenyészállatokat vásárolnak
Az alant közölt helyen és időben az
állam részére a Tenyészáliatforgalmi Nemzeti Vállalat tenyészsertéseket tenyésztésre
alkalmas üszőket, teheneket és növendékbikaborjukat vásárol.
Felvásárlásra kerülnek 16 hónapos üszőktói 6 éves tehenekig, valamint 3 hónapos
kortól 16 hónapos korig növendék bikaborjuk.
Mangolica kanok 11 hónapos kortól,
hússertés kanok 9 hónapos kortól kerülnek felvásárlásra.
A
felvásárlásra bemutatott
állatoknak
törzskönyvezetteknek, vagy ha törzskönyvezetten, törzskönyvezésre alkalmasnak kell
lenni. A Nemzeti Vállalat a felvásárolt
állatok vételárát még az elszállítás előtt
kiiizeti, feltéve, ha a
tuberkulinozásra
ét bang fertőzésre vonatkozó állatorvosi
vizsgálat kedvező eredménnyel végződik.
Felvásárlásokat kötnek a kővetkező helyeken:
1949 április 12-én 8 órától: Csongrád,
vásártér, mázsaházánál, — 11 órától: Szentes, piactéren, mázsaháznál, — 2 órától:
Nagymágocs Árpádtelep piacterén, — 5
órától: Mindszent, községháza udvarán.
1919 április 13-án 8 órától: Hódmezővásárhely, Vásárhelykutas piacterén, — 12

Árleszállítás!
x

Gsecsrmőielcnsyét,

se-

lyemharisnyát,
divatkendőt,
e- e. n.vőt,
gyermekliarisnyát.
nőifehérnem üt, rövidárut, l'ollák Testvérektől.

M K G n l V 0
A Szegedi
Paprikatermelőt
Értékesítő Szövetkezete 1949.
évi április 23-án délelőtt 11.
árakor Szegeden, a Belkereskedelmi Igazgatóság (Vörösmartyutca 3) évi rendes közgyűlést
tart.
Az igazgatóság felhívja a szővetkezet tagjait, hogy az évi
rendes közgyűlésen megjelenni
szíveskedjék.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatósás- évi jelentése. 2. A felügyelő-bizottságnak
az évi mérleg és eredménykitna.
tatásra vonatkozó jelentése. 3.
Az évi mérleg és eredménvkimutatás jóváhagyása. 4. Határozathozatal a felesleg felosztásáról. 5. Az igazgatóság és fel.
ügyelőbizottság felmentése. 6.
Két felügyelőbizottsági tag meg.
választása. 7. Indítványok.
Az üzletév mérlegét és aa
eredinénykiinufat'l-t, az igazgatóság évi jelentését és a
hl.
ügyelőbizottságnak a mérlegre
és "eredménykirautatásra von it.
kozó jelentését az 191!) áprilií
10. napjától a közgyűlés nap.
jáig a szövetkezet hivatalos he.
lyiségélzeu (Szeged, Br. Jósikautca 2) reggel 8 órától délután
4 óráig lehet megtekinteni.
Szeged, 1949 április 9.
Igazgatóság

Kelmefestő

—

v e q y l í s z t l t ó

Tábor-utca 4, KazinczMitci 14,
( T e l e f o n : 3 8 18)
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Nemzetgazdaságunk
helyzete és perspektívái

edeimi központok szervezését
határozta el a kormány
Á termelőszövetkezeti esogortok tagjait és családját az OT1 kezeli
Megszűnnek a hegyközségek
Rendezik a gyógyszerészek
nyugdiját
A kormány pénteken délelőtt
Dolii István miniszterelnök elnöklésével
miniszle tanácsol
ta tolt.
A belügyminiszter előterjesztérére rendelettervezetet fogadott el a minisztertanács
a talált gyermekek, illetve az
ismeretlen szülőktől származó
gyermekek anyakönyvezésének megváltoitalásáről*
K rendelet az esetben, ha a ta.
Iáit gyermek származása nem
lenne kiderilhető, a születés újból való anyakönyvezését rendeli el a gyermek jövőbeli érdekeinek megóvására
alkalmas
módon.
A földmivelésügyi miniszter
elő:erjes?t''séi'e rendelettervezetet fogadott el
a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok megszüntetésé'
tői. ,
Ezeknek érdek képviseleti feladatait a DÉFOSz, Igazgatási
feladatait
a
földmivelésügyi

igazgatási szervek fegják ellátni.
A kereskedelem és szövet keze'. ügyi miniszter előterjesztésére
kereskedelmi központok szervezését határozta el a kormány. E szerint kereskedelmi
központot
kell
szervezni
azokban a kereskedelmi ágazatokban, amelyekben a központ felállítását a közületi
kereskedelmi vállalatok jellege, vagy száma szükségessé
teszi.
A népjóléti miniszter előterjesztésére rendelettervezetet fogadott el a minisztertanács a
gyógyszerészek országos
jóléti
alapjának megszüntetéséről és a
gyó ysze észek nyugdíj ügyének
rendezéséről.
A jóléti alap minden joga és
kötelezettsége az állami vállalatok
nyugdíjpénztárára
száll át.
. Ugyancsak a népjóléti miniszter elöteriesztésére
a kormány
nagyjelentőségű

rendelettervezetet fogadott el
a mezőgazdasági termelő szövetkezeti csoportok tagjainak
be'egség esetére szóló ellátósóról.
A rendelet kimondja, hogy a
termelő szövetkezeti
csoportok
valamennyi tagjukra
kiterjedő
érvénnyel
az OTl-val betegellátási megállapodást létesíthetnek. Ilyen
megállapodás esetén az OT1
gondos kötik az orvosi gyógykezelésről, gyógyszerről
és
kórházi ápolásról mind a termelőszövetkezeti tagok, mind
családtagjaik részére.
A termelőszövetkezeti
csoport
minden ellátásra jogosult tagja
után havi 6 forintot fizet.
Végül a minisztertanács a népjóléti miniszter
előterjesztése
alapján kimondotta, hogy
a vakokról való intézményes
gondoskodás állami feladat
és ez a feladat ellátására vonatkozó szervezetet és az ellátás
módját rendelettel szabályozza.

Az MDP nagyszegedi Párlblzottsága Politikai Akadémiájának ötödik előadásán Rónai
Sándor elvtárs, kereskedelem és
szövetkezetügyi
miniszter tartott előadást »Nemzetgazdaságunk helyzete és perspektivája«
cimmel.
Rónai Sándor elvtárs beszédének bevezető részében utalt
arra, hogy az építőmunka alap.
ja, nemzetgazdaságunk szociális
átalakítása. Ismertette azokat a
változásokat, amelyek a felszabadulás óla nemzetgazdaságunk
szerkezetében végbementek. A
földreform, a nagytőke fokozatos visszaszorítása, a bányák,
majd az ipari vállalatok államosítása nemcsak azt jelentette, hogy a termelőeszközök jórésze a dolgozó nép tulajdonaba ment át, hanem azt is, hogy
meggyengítette a tőkések befolyását azon a területen is, ahol
még az 5 befolyásuk érvényesül.

1 Magyar Erteiiiiisíg teli iizettsápÉ
válasza a római tatoliis efiáz püspöki karának
A magyar értelmiség nemfceti bizottsága pénteken ülést
tartott. Az ülésen
Lukács
György elnök ismertette a
katolikus
püspöki kar válását
a magyar
értelmiség
íemzeti bizottságának arra a
megkeresésére, amelybea felkérte a püspöki
kart, hogy
csatlakozzék a párizsi békekon gresszushez.
A magyar értelmiség nemiét i bizottsága ezzel kapcsolatban a következő
egyhanpílag elfogadott határozat•n fejezte ki álláspontját:
A püspöki kar úgylátszik
maga is kénytelen számolni
a magyar
dolgozó
néptömegek hangulatával és állásfoglalásával.
Kénytelen tudomásul venni, hogy a katolikus egyház zömét jelentő dolgozók
Magyarországon is szívvel-lélekkel támogatják a béke
megvédésére
irányuló
erőfeszítéseket.
Kénytélen
számolni
azzal,
hogy nemcsak a protestáns
egyházak püspökei és papjai, hanem a katolikus egyház néphez hű papjai is
százával csatlakozták a ma-

gyar nép
békemozgalmához.
És mert kénytelenek mindezzel számolni, a katolikus
püspöki kar bár
elutasítja
a
békemozgalomhoz
való
csatlakozást, igyekszik olyan
színben
feltüntetni
magát,
mintha a béke ügyét szolgálná.
A magyar
püspöki
kar
azt válaszolja, hogy
előtte
vtiszta és világos a háború
és a béke kérdése« és hogy
a katolikus egyház maga is
akarja *az annyira
óhajtott
békét« és éppen ezért >/eleslegesnck tart minden külön
megnyilatkozást«.
A.
magyar értelmiség
nemzeti
bizottsága
megállapítja,
hogy a párizsi békekongreszszuson nem általában a béke eszméiről lesz szó. Ez a
kongresszus a világ dolgozóinak
százmilliói nevében
teljes őszinteséggel és nyíltsággal
fogja
megmutatni,
kik azok, akik a békét veszélyeztetik.
Párizsban
a
magyar nép
békeküldöttsége, Nyugat békéért
küzdő
néptömegei,
a békeszerető
demokratikus
országok
és

Hz idén már 51.000 holdon lo ylaíuitá
öntözéses gazdálkodást
A hároméves
terv keretében az országos vízgazdálkodási hivatal
nagy szivattyútelepet
épít
Tiszakeszinél,
amely a Tiszából kiemelt vieet csatornákon
juttatja el
a Hortobágyra.
Ezzel a kiaszott síkságon 15.000 holdon
folytainak mezőgazdasági termelést. Hasonló
szivattyútelep Hódmezővásárhely
közelében H.000 holdat lát el vízzel. Más helyeiken épülő kisebb telepekkel az idén 4000
1 'óddal
növelik
a jövő évi
öntözhető területeket. A múltba a maguknak
a gazdáknak
l órid
szükséges öntözőbe> .'•••/ tkei éníleni. de most

már az állam vállalta az öntözőtelepek berendezését.
Az
öntözőberendezések
építését
már
10.000 földmunkás
és
szakember végzi. A Duna, Tisza és a Körösök mentén öszszesen S600 holdon fogunk új
öntözőberendezéssel rizst termelni,
8000 holdon
takarmánytermelést
javítunk
a
Hortobágyon,
a Rába- és a
Nádor-csatorna mentén. J/000
holdon
alkalmazunk
esőztető
berendezéseket. Az építkezési
munkák
befejezése lehetővé
teszi, hogy az idén
már
51.000 holdon tudjunk
öntözéses mezőgazdasági
termelést folytatni.

mindenekelőtt
a
hatalmas
Szovjetúnió
oldalán
azokkal a nyugati
imperialista
erőkkel áll szembe, amelyek
országunk nemzeti
függetlenségét és szabadságát, népünk békés alkotó
munkáját
és a világ békéjét veszélyeztetik.
A békéről
általában
beszélni, de nem
mondani
meg kik azok, akik újabb
véres merénylet-tervet
ké
szítenek
a dolgozó emberi
ség ellen, nem más, mint
kísérlet arra, hogy a néptömegeket
félrevezessék
és
ezzel akarva, akaratlanul
a
háborús
kalandorok
terveit
segítik elő.
Ha a dolgozó magyar nép
a világ demokratikus népei
vei együtt
felsorakozik a
béke védelmére, akkor min
denkinek, aki a bélx ügyét
komolyan
a szívén
viseli
ebben a békefrontban
van
a helye. A magyar nép egy
re szilárduló
békefrontján
kívül állni és általában be
szélni a békéről, nem más
mint kísérlet
arra, hogy a
tömegek
békefrontjáb- megbontsák.
Az utóbbi
napok békemegmozdulása
megmutatták,
hogy a római katolikus egyházban a néppel együttérze
és élő papság
jelentős részének nem az a véleménye,
mint ami a püspöki kar válaszában megnyilvánul.
Üdvözöljük azokat a katolikus
papokat, akik a magyar nép
nagy
békemegmozdulásához
csatlakozva nyilfan
kiálltak
a béke ügye melleit.
A magyar értelmiség nemzeti
bizottsága
a püspöki
kar válasza után még fokozottabban kéri az egész magyar dolgozó népet, a pártokat, a tömegszervezeteket.
egyházakat
és testületeket
kovácsolják
még egységesebbre a magyar
dolgozók
békefrontját
és ne engedjék, hogy azon bárki is c
legkisebb rést üthesse.

csupán hárommillió hold van a
szóvetkezetek, állami és egyéb
közületek bo tokéban. Parasztpolitikánk döntő kérdése akőzépparasztság
szövetségesként
való megnyerése fa a kulákság
visszaszorítása. Ki keli fejlesztértünk mezőgazdaságunk szocialista szektorait. Szaporítanunk
kell a gépállomásokat, hathatós
támogatást kell nyujtaaunk a
szó vet kezeteknek. Mezőgazdasá.
gunkban a szocializmus építése
a szövetkezeteken mullk. A szövetkezeti fejlődés lassú folyamat. Főfeladatunk ezen a téren
felvilágosító munka kiszélasilése, a meglevő szövetkezetek
támogatása. Fontos feladat állattenyésztésünk
fejlesztése,
egyes növények meghonosítása
— mint például a gyapot, — er.
dősilés, fásítás, a belterjes gaz
dálkodás megvalósítása.

Rónai elvtárs ezután ismer,
tette nemzetgazdaságunk szerkezetének alakulását az ipar területén. Az államosításokkal a
bányáknak, a villamos energia
termelésnek, a
nehéziparnak
majdnem százszázaléka állami
tulajdonba ment át. A vegyészeti, élelmezési és papíripar 45
százaléka, a faipar 25—30 százaléka van még magánkczelésbcn. A magánvállalatok
igyekeznek gátolni a termelést, de
minél előbbre haladunk a szocializmus építésében, minél szilárdabban lartja kezében a ha.
talmat a dolsozó nép, annál nehezebbé válik a magán váll alátoknak a termelés akadályozása. Utalt a MAORT szabotázs
ra, arnelv bizonyi'.ék arra, hogy
a nemzetközi monopoltőke elkeseredett küzdelmet folytat a szo
cializmust épitö néppel szem.
ben.
Rámulatott Rónai elvtárs
termelőerőket előálHtó iparágak
fejlesztésének
fontosságára,
amely előfeltétele a szocializmus megleremlésének falun. Ismertette a hiányosságokat, melyek ipari vonatkozásban felmerülnek. Ezek: a
termelés
emelkedésének egyenlöllensége,
bizonyos cikkek
leemelésének
lemaradása, továbbá
nincsen
megtelelő összhang a termelés és
értékesítés között. A munkaver.
senv és a beruházások eredményeképen ezen a téren jelentős
javulás tapasztalható. További
feladataink ipari téren: Tovább
emelni a szocialista ipar sulvát,
fokozni a
termelőeszközöket
előállító iparágak
termelését,
csökkenteni még
fokozottabb
méri ékben az önköltséget, magosabbra emelni az ipari technikát, uj gvártási árakat kell
megvalósilanunk, kiváló szakmunkásokat kell
képeznünk,
meg kell javítanunk a minőséget és megvalósítani az ipari
decentralizációt.
Rónai elvtárs ezután rátéri
mezőgazdaságunk
helvzetének
ismertetésére.
Mczőgazdaságunkban még döniő szerepe van
a magángazdálkodásnak. Tizenhatmillió katasztrális
holdból

A továbbiakban kereskedelmi
életünk kérdéseivel
foglalkozott Rónai elvtárs. Külkereske.
delmünk nagyrészét állami külkereskedelmi vállalatok honvolitják le.
Külkereskedelmünk
nagymértékben
befolyásolja
egész nemzetgazdaságunk
fejlődését. Külkereskedelmi mérlegünk passzív volt. Ennek oka a
rossz termés, a magántőke spekulá ciój a,
k ül ke reskedelm ü nk
szervezetlensége és exportcikkeink magas önköltsége volt. Külkereskedelmi mérlegünk az öthónapos munkaverseny folvamán aktívával zárult. A behozatali előirányzatot 80, a kivitelit 20 százalékra
teljesítettük.
Kereskedelmi téren döntő fel.
adataink közé tartozik* az állami külkereskedelem megjaré5-*-<sa, a versenyképesség fokozásaBelkereskedelmi térért1 ki kelf
épileni belkereskedelmi hálózatunkat, értékesítési terveket kell
készítenünk, közellátási cikkek,
bői tartalékot keli gyűjtenünk.
A kiskereskedelemről szólva ldjelentette Rónai elvtárs, hogy
egyetlen kiskereskedőnek sinci
oka a félelemre, mert népi demokráciánkban minden kiskereskedő megtalálja boldoguld
sát.
Hitelszervezetünkről
szólva
megállapította, olyan összefüggő bankrendszert kellett kiépitenünk, amelynek középpontjá.
ban a Nemzeti Bank áll. Idézte
Lenin elvtársat: A bankok Madala a szocializmusban a ter.
melésnek és a termékek eloszlásának országos elszámold a
A továbbiakban megállapitol •
ta Rónai elvtárs, ho?v ma mái
az újjáépítés korszakában vs.
ígyunl(j s ezt az MDP telte lehetővé. Ismertette a hároméves
terv megvalósítása terén eléri
eredményeket, majd vázolta ai
ötéves terv fő szempontjait. Al
ötéves terv végrehajtásával tanúi leszünk egy gazdag, boldog
ország
megszületésének
—
mondotta.
Rónai elvlárs beszédének be.
fe'ező részében
kijelentettej
Előttünk egyetlen cél lebeg, biz.
lositani a magyar dolgozó nép
minél jobb és tökéletesebb életformáját, a szocializmus építését.

Tárcaközi Mzoüság alakul! a nemzetiségi politika
intézésére
A kultuszminisztérium kezdeményezésére tárcaközi bizottság alakult a kultusz-,
a külügy-, a belügy- és a népjóléti minisztérium
részvételével. A bizottság
feladata,
hogy az egyes tárcák ne.mra-

tiségi politikáját összhangbi
hozza. A kulturális vonatko
zású
nemzetiségi
kérdései
megoldására
a
közoktat' *
ügyi minisztériumban n'-" • ••
liségi bizottság alakul

4
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műsorszámok

KOSSUTH.
6.00:
Falurátlu\ 6.30. Hajnali muzsika. 7.00
Jlirek, lapszemle. 7.20; Reggelt »ene. 12.00 Harangszó, hirek. 11.00: Hirek. 14.15: Iliök szerb nyelven. 16.00. Rádió,
iskola. 16.55: Mflsorismertetis.
i7.00 Hírek. 17.50: Hirek oroszül. 18.00 Hirek szerb nyelven.
-'0.00 Hírek. 20.15: Hirek né.
tnetül. 22.00: Hirek, Hangos Újság. 24.00: Hirek magyarul. —
24.10 Hirek franciául.
020:
Hirek angolul.
PETŐ KI:
6.30:
Hajnali
muzsika. 6.45; Reggeli torna.
7.00. Reggeli zene. 8.00: Hirek.
10.00 llirek. 10.50. Rádióisko.
la. 16.30. Hangos Újság. 21.00:
llirek. 21.15: Tiz perc sport
21.26 Mit hallunk holnapi
Hétfő, április 11.
KOSSUTH RÁDIÓ
6: Falurádió. 6.30: Hajnali
muzsika. 7: nirek. Lapszemle.
7.20: Műsorismertetés. — 7.30:
Reggeli zene. Küzhen: Naptár.
7.15: 1848 elfeledett hősei: Kiró Ede. 8: Gershwin müveihői.
8.30: Műsorzárás. 11.30: Hangszerszólók. 12: Déli harangszó.
Hirek. 12.15: Hangversenyzenekar. 13: Előadás. 13.15: Asztali muzsika. 13.45: Hirek németül. 14: llirek. 14.15: A házi-együttes. 15: Női szemmel...
15.30: Jószomszédság muzsikája. Lengvei műsor. 16: Rádiói-kola. 16.40: Termelési Hiradó.
16.55: Műsorismertetés. 17: Hirek. 17.10: Szovjet napok —
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ILMHIR

A llun, la rilnigyáilun karácsony hanpnlal vran. Az egyik miiteremben batalims fildis/iictt kirácsonyla áll, körülrakva
játékokkal, ajándékokkal. Különös sikert
aratott az a vilcityvilágitásos villanyáramra járó modern kis sinautóbusr, amely
bosszú, bonyolult sínszerkezeten, váltókon,
állomásokon és hidakon át futva teszi
meg útját. A •Janika, cimil film szereplő,
különös elfiszereícttel föllik szabadidejüké^ a kisvasúti..!. Tufijr Ida — aki a
n'iEín "T4 4 t « s kisfiut alakit — olyan
jól meglanijl^ a vasul Irányítását, hogy
a színésztársa! avval ugratják, hogy a
nemsokára forgatásra kerülő magyar j.iti'Uilmben, az >ltttöróvagu(<-ban biztosan
4 kapja majd a ki-vr ntvezetü szerepét.
A Szojuzmul t l n stndlóban érdekes fümpamfletct rajzi Inak llredlsz rendezésében.
Szegény nyuszikról van sző, akiknek sorsán valami tál, II <jótzv«» akar segíteni.
Llsö ejfndékként egy csomó cigarettát és
•zlvarl kapnak és várják, bogy jöjjön t
löleső az ígért uj nyulbundákkal. A mecénás meg Is érkéz k, rlc kiderül, hogy vatartii félreértét tfirtént, bunda nincs, ellenben az Idegen a nyuszik saját bmidájSt
igyekszik lenyúzni. S közben ez is kidé
riil, hogy a jótevő a farkas. A színes
rzjzfilnt humorosan illatja görbe tükör
etS a hírhedt Marshall-tervet.
•
Rsnlt Jelentette, Irigy az angol tilmvál•rig csak átmeneti jellegit és hamarosan
javulni fog. A tények ennek az el'enke7 ,ét mutálják: a Ránk Gaiiivborough stúdiókból 550 embert küldtek el. A stúdió
munkásai tillakozó gyűlést
rendeztek,
amelyen követelték, hogy a kormány álli va üzembe a bezárt stúdiókat. Az uj
Icltnc,adásokkal együtt összesen 2500 embrr, a flmiparba foglnalkoztatottak egynegyed része van munka nélkül.
*
Hogyan lehel fiibM müvajaf készíteni?
I rrc felel a tVidáin kísérlete c'mil némel
liiDl, B.-'.ltzS Béla sLiilu és Bcllát-jának
fiimváftozati. Trüszti'k verekszenek, há
boruk Indulnak, szerelmi Intrikák szövödn.k azért, hogy a »ilágraszédó müvajlatalinányt megszerezzék. A főmet érdekes
lett östzthssorlttanl * a színdarabba!.
Megindult a legújabb szlnkronprodukcid
• Hunniában. Cbnc: »Egy asszony utja«.
A film egyike a szovjet filmművészek
kgjelentösebb alkotásainak. Most, amikor
a magyar népi demokrácia figyelmét nagymértékben a parasztkérdér, a szűvetke
zetl mozgalmak ügye köti le, a film mesé i c rendkívüli érdeklődésre tarthat számot.

vr
A napokkan mulattak be Moszkvában a
legújabb szovjet fhuet, a »Találkozás nz
t'bán«-t. Csiaureli, a világhírű >'Eskii
,;tuz rendezője a Lileralurnaja Oazetál-an nagy cikket szentel a filmélménynek
A •Találkozás az E bin« — li fa többek között — emlékezetünkbe Idézi a ratvomkin
Cirkáló, legcsillogóbb felvételeit.
*
Moszkvában nagy emlékünnepséget ren. deztek a nagy forradalmár, Szvcrdlov
halálénak 30 éves évfordulójára. Az emIrktes/rd után I enin szavai hangzanak
el, felhasználták azt a gramofonlemezt,
melyet annakidején Szverdlovról
tartott
beszédéről vettek fel. Ezután megjelent
u.aga Szvcrdlov is. a nálunk Is I,emuntolt 'Szverdlova cimU t iniben, Jutkevics
rendező álkoiisátan.

HETI RÁDIÖMÜSO
szovjet emberek. 17.20: Miért
hágsz a lépcsőn? 17.25: Sziv
küldi szivnek szivesen. 17.50:
llirek oroszul. 18: llirek szerb
nyelven. 18.15: »Daloli veliinkl«
Rartók-dalóra. 18.30: Századunk
Hangja. Irodalmi antológia. —
19.15: »Rádiót a dolgozóknak!*
19.30- Falurádió. 20: Hirek. —
20.20: Hirek németül. 20.35: Hirek szerb nyelven. 20.50:
A
Szomszédság Nevében. 22: Hirek. Ilaugos Újság. 23: Magyar
muzsika. 24: Hirek. 0.10: llirek franciául. 0.20: Hirek angolai. 0.30: Hirek eszperantó
nyelven. 0.40: Műsorzárás.
.PETŐFI R Á D I Ó
5.30: Hajnali muzsika. 6.45:
Reggeli torna. 7: Reggeli zene.
7.20: M i t főzzünk? 7,30: Vidám orosz hanglemezek. 8: Hirek. lapszemle. 8.15: Heti zenés kalendárium.
9: Juhász
Gyula énekel. Zempléni Mülles
József zenekara magvar nótákat muzsikál. 10: Hírek. 10.10:
Gvcnos Magda és Kövesdi Pál
étieket, zongorán kísér Somló
Sándor. 10.50: Rádióiskola. —
11.30: Műsorzárás. 14.30: Elő
antológia.
15: Atnbrózy Sári
zongorázik. 15.30: Hangos Híradó. 16: Jírőss Eva harmonikázik, Szabó József zongorázik.
17: Tánczene. 18: Kalandozások a zenetörténetben. 19: Jobb
későn, mint "soha! A Magvar
Rádió népiskolája. 19.30: Zenekari müvek. 19.55: A Vásárhelyi k ó m s énekel. 20.30: Professzor ur téved! Előadás. —
20.60: Jazz-számok. 21: llirek.
21.15: Sportnegyedóra. 21.30:
Mi történik a világgazdaságban?
Előadás. 21.45: Kíváncsi mikrofon. 22: Mit haIItűik holnap?
22 05: OpCrcttrészletck. 23: Műsorzárás.
Kedd,

április

12.

KOSSUTH RÁDIÓ
6: Falurádió. 6.30: Hajnali
muzsika. 7: llirek. Lapszemle.
7.20: Műsorismertetés. — 7.30:
Reggeli zene. Közben: Naptár.
7.45: Alexander Puskin és a
magvarok. Előadás. 8: Izraelita
vallásos félóra a Stúdióból. —
8.30: Műsorzárás. 11.30: Saljapin lemezeihői halálának 11.
évfordulóján. 12: Déli harangszó. llirek. 12.15: P.alázs Béla
sznionzcncka.ra. 13: Határvndászok. Esemény ját ék. — 13.15:
Asztali muzsika. 13.45: Hirek
németül. 14: Hirek. 14.15: A
házi-együttes játszik. Tóth Vali
énekel." 15: Ifjúsági Énekkarok.
15 30: Jazz-számok. 16: Rádióiskola. 16.40: A Vöröskereszt
jot napok — szovjet emberek.
Ütés. 17: Hirek. 17.10: Szovkiizleroényci. 16.55: Müsorismer17.20: >-A schönbrunni merónv
iet:<. Hangjáték. 17.50: Hirék
oroszul. 18: Hirek szerb nyel
ven. 188.15: Marxista-leninista
negyedóra. 18.30: Mit üzen a
Rádiói 19: Hnngszerszólók. —
19.30: Falurádió. 20: llirek. —
20.20: Hirek németül. 20.35:
Hirek szerb nyelven. 20.50: A
gyar Zeneművészek Szabad Szaksz/-rvczetének rrUisora.
21.20:
•Felépítjük
az u j
világot...Csehszlovák irodaimi est. 22
Hirek. Hangos Újság. 23: Magyar népi muzsika. 23.30: Tánc
zene. 21: Ifitek. 0.10: Hirek
franciául. 0.20: Hirek angolul.
0.30: Partner koringéiből születésének 118. évfordulóján. 0.10:
Műsorzárás.
PETŐFI R Á D I Ó
5.30: Hajnali muzsika. 6.15:
Reggeli torna. 7: Reggeli zeDe.
7.20: Többet ésszei, inint erővei! 7.30: Szórakoztató zene. 8:
Hirek. Lapszemle. 8.15: Magyar
nóták. 9: Délelőtti muzsika. 10:
llirek. 10.10: Várhegyi Oszkár
énekel. 14.30: A Tudomány Úttörői. 14.50: A P.ónis énekhármas műsora. 15.20: Gyermekrádió. 16.00: Szalav Lajos orgonál. 17.00: Tánczene. 18.00-kor;
Oszvald Gyula és Sípos Erz-ól>ct énekoí. 18.30: Jobb későn,
mint sohal 19.00: Studióoperett. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme.
21.35: Sziv küldi
szivnek szivesen. 22.00: Sándor
Renéo zongorázikz. 22.30: Szivr
küldi szivnek szivesen.

Szerda, április 13,
KOSSUTH

RADIŐ

7.30: Reggeli zene. 7.45-Kor:
Egészségügyi negyedóra. 8.00:
Hanglemezek. 11.30: Müvészlemezek. 12.15: Szabó Jenő énekel, Bura Sándor zenekara magyar nótákat muzsikál. 12.55:
•Verssé akarunk lenni...* 13.15:
Asztali muzsika. 14.15: Fóthy
János jazzmüveket zongorázik.
14.45: Két liangszerszólo. 15.00
Ifjúság Hangja. 15.30: Az Opera műhelyéből. 16.40: Termelési
Hiradó. 17.10: Szovjet napok —
szovjet emberek. 17.20: Franciaország szól Magyarországhoz.
13.15: Marxista-ieninista
negyedóra. 18.30: Kalandozások a
zenetörténetben. 19.10:
»Mentőautó nyoma ban...« 19.25: Falurádió. 19.55: Totóhiradó. —
20.50: A Rádiózenokar játszik.
23.00: Szórakoztató zene. 0.30:
Hírek eszperantó nyelven.
PETŐFI

RÁDIÓ

7.00: Reggeli zene. 7.20: Hogyan főzzünk, mit együnk? 7.30
Szórakoztató zene. 8.15: Operarészletek. 9.00: A I. honvédkerületi fúvószenekar játszik. —
10.10: Erdődi Olga fcs Katyori
Endre énekel. 14.30: Komédiások az »Arany JIordóban«. —
15.00: Vadas" Ágnes hegedül.
15.20: A Nép Itádiószinháza.
1G.00: Kotánvi nővérek háromzongorás műsora. 17.00: Tánczene. 17.55: Ez a divat Testen. 18.00: A Rádió Sportiskolája. 18.15:
A Bartók Béla,
Szövetség
képviseletében
a
MAV.-VG »Acélhang* Dalkör női
kara énekel. 18.45: Zenei élő
újság. 19.00: Jobb későn, mint
soha! 19.30: Térzene.
20.30:
A magyar ipar fellegvárai. 20.50
Magyar nóták. 21.30: Mit haliunk holnap? 21.35: -Rádiót a
dolgozóknak!* 22.20: Sziv küldi
szivnek szivesen.
Csütörtök,
KOSSUTH

április

Ív

RÁDIÓ

7.30: Reggeli zene. 7.45: A
tavaszi vetés előkészítése
a
Szovjetunióban. S.00:
Magyar
nóták. 11.30: Hanglemezek." —
12.15: A házi-együttes játszik.
13.00: Az első magyar Köztársaság emlékezete. 13.15: Asztali muzsika. 14.15: Hanglemez.
14.30: Gyermekrádió. 15.00-kor:
Női szemmel — nőt fülnek. —
15.30 • Joanne Marié Darróe zongorázik. 16.40: Sziv küldi szivnek szivesen. 17.10: Szovjet napok — szovjet emberek. 17.20:
Badacsonyi György énekel. —
18.15: Marxista-leninista
nogvedóra. 18.30: Dunavölgvi Hiradó. 19.00: Hanglemez. "19.10:
A mezőgazdasági gép ós szerszám utja. 19.15: A takarékos
főzés titka. 19.20: Az olasz rádió opera stúdiójának
.műsorából. '23.00: A spanyol szabadságért. 0.30: Dvorzsák dalaiból

cimü brosúra. Tartalmazza.
RÉVAI JÓZSEF
beszédét, dr. Jőboru Magda,
az MNDSz főtitkára megnyitója és zárószava, Mekis József, a Vasas szakszervezet
főtitkára,
Bereczky
Albert
ref. püspök, Dögei Imre, n
DEFOSz ügyvezető elnöke, dr.
(iillemont László
Kossuthdíjas műegyetemi tanár, Non
György, a MlNSz elnöke hozzászólásai a Magyar Értelmi
ség Nemzeti Bizottsága és a
Magyar Nők
Demokratikus
Szövetsége
által
rendezett
nagygyűlésen, 1949 mái-cius
25-£n."
A városi és falusi tömeg-,
alap- és haladófoku szemináriumok anyaga. — 32 oldal
ára 50 fillér.

*

TJsxt: Missa Choralii. 13.00:
Hanglemez. 13.15: Hangos Újság. 14.15: Ünnepi hanglemezek
15.00: Vörös Sári és KzAntó
Gyula énekel. 16.00: Mngyaí
müvek. 16.55: Ez a divat Pesten. 17.10: Tánczene.
13.00:
Orosz szerzők müveiből. 18.30:
Falurádió. 19.30: Ilangkének *
vasárnap sportjáról. 20.50: Vid á m Radiószinház: »Egy poháí
viz.« 22.00: Vasárnapi rádióaak é t 22.40: »Rádiót a dolgozóknakl* 0.30: Hirek
cszperantl
nyelven.

Szórakoztató zene. 8.15: Hanglemezek. 9.00: Délelőtti muzsika. 10.10: Arányi György zongorázik. 14.30: ' Jazz-mnzsika.
15.00: Virány Anna gordonkázik. 15.30: 'Hanglemez. 16.00:
Karácsonyi Elli é« Solti Károly sanzonokat énekel. 17.00
A Harmónia
müvészegvüttei
játszik. 17.45: sRádiót a,~dolgozóknak !« 18.30: Szabad Népek
PETŐFI RÁDIÓ
Hazája. 19.30: Falurádió. 20.00
Tánc és muzsika. 20.25: Ez a
8.00: Hanglemezek. — 9.005
divat Pesten. 20.30: A Rádió Kapi-Králik
ik JJeen ő orgonál. 9.40
Szabadegyeteme. 21.35:
Csü- Hogy volt?
t? IC
10.00: Fejtörő sétörtökön este.
ta Zenopotámiában. 11.00: Zenopotámja postája. 11.15: Ké
pek, szobrok, rajzok. 11.30-knr
Nagypéntek, április 13.
Orosz lianglemezek. 11.40: Vasárnapdéli Rádiószínház. 12.00
KOSSUTH RÁDIÓ
Gordon ur és családja. 13.00:
7.30: Reggeli zene. 7.45-kor: A Néphadsereg híradója. 13.201
Nők a szabadságharcban. 8.00: Hanglemez. 13.30: Jazz együtHaláltánc a zenében. — 9.00: tes. 14.40: A házi-együttes játEvangélikus istentisztelet. 10: szik. 15.00: Nagy elbeszélők.
Református istentisztelet.
— 15.20: Báthy Anna énekel. —
11.30: A fájdalom muzsikája. 15.45: Bethlen Oszkár vasárna12.15: Bor K á l m á n szalonzene- pi krónikája. 16.00: Térzen®.
kara játszik. 13.00: Az eposztól 17.00: Magyar Múzsa. 17.40:
a történetírásig. 13.15: Asztali Sziv küldi "szivnek szivesen. —
muzsika. 11.15: A házi-együttes 18.30: »Rádiőt a dolgozóknak!*
játszik. 15.00: A szenvedes da- 20.00: Iíangkéftek a vasárnap
lai. 15.30: Deret Ákos hegedül. sportjáról. 20.30: Könyvszemle.
16.00: Rádióiskola. 19.40: Ter- 21.15: Sportnegyedóra."
21.30:
melési Hiradó. 17.10: Szovjet Totóhirek. 21.35: Mit hallunk
napok — szovjet emberek. — holnap? 21.45: Garai György
17.20: Strauss: Halál és meg- hegedül. 22.15: Tánclemezek.
dicsőülés. 18.15: Marxista-leninista negyedóra. 18.30: Edrio
Clönnor néger spirituálékat énekel. 19.00: Elvégeztetett. 19.30
Falurádió. 20-50: A Rádiózenekar játszik. — 23.00: Haydn:
Krisztus hét szava. 0.30:* Hírek eszperantó nyelvem
A Magyír Rádió »Marxiit«-'ienmsta mv
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PETŐFI

RÁDIÓ

7.20: Az MNDSz műsora. —
7.30: Hanglemezek. 8.15: Hanglemezek. 9.00: Zenekari müvek.
10.10: Orosz szerzők müveiből.
11.30: Eyssen Irén énekel. —
15.00: A Falu Rádiószinháza.
16.00: Gergely Ferenc orgonál.
17.00: Bánatos dallamok. 17.20:
A Belvárosi plóbánia-templom
énekkara énekel. 18.00: Ifjúság Hangja. 18.20: Nagypénteki áhítat. 19.00: J o b b későn,
mint soha! 19.30: Hangfelvétel. 20.40: Mnramutgépek. —
21.30: M i t hallunk holnap? —
21.35: Kíváncsi mikrofon. —
21.50: A lenggyei rádió ajándéklemezeiből. 22.30: Sziv küldi szivnek szivesen.
Nagyszombat, április 18.
KOSSUTH

RÁDIÓ

7.30: Reggeli zen*. 7.45: Az
Elet és Tudomány műsora. 8:
Orosz szerzők müveiből. 11.30:
Hangglemez. 12.25: l'ierre Cochereau orgonál. 12.50: Szalonzene. 13.00:
Haugos Hiradó.
13.15: Asztali muzsika. 14.15
Müvészlemczek. 14.30: Ml van
egy mondat ruögütt? 14.45-kor:
Hanglemezek. 15.10: A
Zöld
Pokol. 15.30: Nyíri Pál énekel.
16.00: Deákné vászna. 16.20:
FETÓF1 RÁDIÓ
Gyermekrádió. 17.10:
Szovjet
7.20: Tetőtől-talpig. 7.30-kor napok — szovjet emberek. 17.20
Művészlemezek. 18.15: Magyar
Parnasszus. 19.00: A» orgona
FONTOS KIADVÁNYOK
poétája.
23.00: Esti zene. —
A Magyar Értelmiség Nemze0-30: Mii vészlemezek.
ti Bizottsága kiadásában
megjelent
PETŐFI RÁDIÓ

Megvédjük a beket

IffX* « p n n »

7 30: Kgy dolgozó nó naplója. 7.30: -Miivésziemezek. 8.15:
Hangszerek seregszemléje. 9.00
Hanglemezek. 10.10: Koresztessv Iíédi énekei. 14.30: Ilorvay
Erzsébet hegedül. 15.00: Közvetítés a Belvárosi Színházból.
•Idézés bűnügyben*. 17.30: Vita arról, amit hallottunk. 18:
Muzsikálói mindenkinek. 18.10:
Orosz nagyzenekari müvek. —
19.30: Falurádió. 20.00: Hajd ú Anna énekei. 22.30: Zenei
hiradó.
Húsvétvasárnap, április 17.
KOSSUTH

RÁDIÓ

7.00: Reggeli zene. 8.20: Sziv
küldi szivnek szivesen.
9.00:
Református istentisztelet.
10
Evangélikus istentisztelet.
—
10.45: Külügyi negyedóra. 11.00
Orosz rpüveszlemezek,
11.15:
Schubert: Vonósötöl, 12.15-kor

RÁDIÓHÍR!

Izyeóóra* elmü raüsoraituk ad is! i . ipontját a dolgoiók kivinsácíra április 18-tc*
kezdve megváltoztatja. Ettól az időponttól kezdve minden hétlön, t/erd In, cwltörtökön éa pénteken lő.10-tól 1 óő-lg
közvetítjük a marxista-leninista negvedórát
Tehát megszűnt az a nehézség, am-tj
i z üzemekben és a hivatalokban megnehezítette a csoportus meghallgatás meg
szervezését és az eddig kedden elhangzót*
párt-történeti sorozat hétfőre való áthelyezésével kiküszöböltük a pirtnapokka*
való ldópontbeli ütközést is.

•

A magvar rádió külügyi osztálya renovál Hluszlrált montázst késettéit azokba*
a felvételekből, (melyek a 'Szovjet Kultare
Hónapra* alatt • kiemelkedőbb műsor
számokról készültek.
As összeállítást a moszkvai, szófiai, b »
karesti, varsói és albán rádióknak küldték meg.
A magyar rádió külügyi osztálya a berlini szovjet övezet iskolarádió műsorába
•A* uj Magyarországé cimeis 30 peroe»
montázst küldött. A berlini rádió a mar*
tizst április lt-én a 35Ó méteres huh
láiuhostzoii 15.30 órakor
közvetíti.
*
Április hó 9 én 12.4S Brskor s Kossuth
Arádióban, a Magyar Tudományos T*
nács nevében Fenyő Iván emlékezik meg
ötvös Lóránt halaidnak
30. étfordulójti*•
Május 8-án reggat 9-tól 10 óráig a londoni BBC könnyüzensí műsort kért «
magyar rádiótól.
A rádió hai'glcmezláráttak |ele*i',1t
frtaslteset szolgálja aa s 400* uj
hanglemez, amely most érkezeti
pestr*.

f*

A tiranit rádió március 15-éa k3rv»
tátotta a Magyar Rádió külügyi osztály*
által küldött montázst. Ezzel kapcsolatban sz albán rádió a következó levsto
Irts s magyar rádiónak:
•Az adás Igen nagy érdeklődést In*
telt az albán közönség köreibea. A • »
sorté! egy ujabb lépést tettünk a magyar
nép forradalmi hagyományainak raégLmerése felé.
Részünkről cserébe felajánlunk és ríetdesett eljuttatunk albán dalokat, Indulóké*
éa népi énekeket melyek majd hozzájárulnak népeink közös megismeréséhez^

PzÁRTKIADVANYOK
Megjelent füzetalakban
A Magyar Dolgozúk Pártja
Központi Vezetőséginek határozata
AZ ÖTfiVES TEBVRŐD
Párt- éa gazdásági funkciooáriusoknak, mináen párttagnak, mindea öntudatos dolgosőknak olvasnia, tanulmányoznia kell ezt k füzetet,
amely nemzeti
felemelkedésünk további ú t j á t — a 3zo
cialista épités reánk r i r ő aö
vekvő feladatait tartalmazza
Kisalakú fünet, 38 oldal, á m
30 fillér.
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N Ő l t az uj üzemi bizottságokban
'

°

kó Margit pedig az
ifjúsági
munka terén dolgozik.
Különösen nagy feladat vár
a magánkézben lévő vállalatok
üzemi bizottságaira. A szegcdi
dolgozók több helyütt ugyancsak nőket választottak az ilyen
bizottságokba. A Patzauer-cégnél például Oláh Rozália
la
Bata Jánosné képviseli majd
munkástáreaik érdekeit.
1
A nők a szegedi üzemi bizottSzegedi Kenderfonő dől- lomlmn, most az DB. pénztáje/ói például az Üzemi Bizott- rosa. Törköly Rózsa az üzem ságokban is éppen ugy megállság titkárává Bosnyákovics De- kulturális életét irányitja, Lacz- ják helyüket, mint a férfiak.
t < ét választották meg. Nemívjilion még a gömbölyítő mun1.. ; ője volt, az asztalán most
iratok sorakoznak.
Az tizein mindennapi élcté»> k iratai, névsorok, a munkáKellett az eső, hogy a szások levelei — mondja. A gyárCsütörtökön délrazságtól már szinte folyéban IÜ2Í óta dolgozom. A fel
után a csanádi
konnyá vált homokon, a megc/uíuululás után
bekapcsolód
és csongrádi falrepedezett agyagos földeken
t i a Magyar Kommunista Pár'
vak felett sötét
és kötött talajokon megkeza • ki;jóba, sokat
dolgoztam
viharfelhők godődhessenek a vetések.
n ii falujáró. Ai üzemben oszmolyogtak
az
ló jí> /alminak választottak meg eg-u.
iei hők bői hatalmas vil- A tavaszi árpa, a mák, részben
I ; éven keresztül mint terüle- lámok cikáztak alá s egy-két a napraforgó és még néhány
ti nőtn kár végeztem feladato- magasbanyuló jegenye kettéha- már elvetett növény, utánvetni
ii 'l Március 31-én minden ed- sítva zuhant a földre. Az első kellett a többi növényt is. De
d'g nél nagyobb kitüntetés ért. nagyobb tavaszi zivatar meg- száraz földl»en nem
csírázik,
lo 'választottak az üzemi bi- hozta a várva várt csapadékot csak 6Ínylődik a mag.
eo! íság titkárává.
is.
A falvakban kis irigységgel
Nagy feladat Vár rám és én
Az eső előbb ritka, nagy csep- gondoltak azokra, akik a há0
teladafot mindenképpen telpekben
hullott a szomjas roméves terv jóvoltából
már
je-itcni akarom. Most éppen a
szántóföldekre, majd
hosz- nem szorulnak az esőre, mert
IHaratásra kijelölt
munkások
eznn tartó zápor paskolta végig az öntözéses gazdaságok nem
ei-ő csoportjának névsorát állíta falvak határát.
függnek a felhők járásától. Bejuk össze. Azl hiszem a válaszErre az esőre Medgyesegyhá- szélték azt is, hogy milyen jó
tá sal mindenki meg lesz elé- zán, Deszken, Algyőn, Domaszé- lesz az ötéves terv végén, amig-dve.
ken és mindenütt az országban korra százezer holdakra rug az
A DEM A Cipőgyárban Laezkő; hetek óta vártak már a föld öntözhető terület.
•M -irgit. Törköly Rózsa és Olasz dolgozói. Kellett már az eső,
Néhányan sóvárogva gondolM m a került az u j üzemi bizott-j hogy a dolgozók kormányától
doltak azokra az időkre, amis - -a. Mindhárman az
üzem kapott hatalmas segítségeknek,
kor majd az ember fölébe kei ~.jobb és
iegöntudatosabb a szántási és mütrágyahitelekrekedik a természetnek,
kásái közé tartoznak. Olasz; nek, a traktorszántásoknak, a
n-ia például 1932 óta vesz j termelési szerződéseknek
tel- mert az ész, a tudomány nem
szolgálják majd többé a kapita• - l a szakszervezeti mozga- jes legyen az értékük.
listákat, mert az atomok ereje
nem lesz többé bombába kényszeritve. hanem a dolgozók felemelkedésének érdekeit szolgálja.
Az államgépezet minden ágában találkozunk már dolgozó
nőkkel. A közigazgatásban mint főispánok, polgármesterek, váM -i tanácsnokok, községi birák dolgoznak. Ott vannak a kü! iböző minisztériumok felelőshelyein. A termelésben is egyre
e ; ;íl)b szerephez jutnak nemcsak mint dolgozók, hanem mint
jr.i nyitók is.
A most lezajlott üzemi bizottsági választásokon a válaszI I; ilizaima nagyon sok dolgozó nőt állított az üzemi bizottsáí!"k egy-egy komoly posztjára. Nagyszegeden például az üzen
bizottságok mintegy harminc százaléka nőkből áll.

ESÖ...

Megindult

a magyar
gyártása

Népi demokráciánk évi kétszázezer dollárt fordított eddig arra, hogy a szükséges
Eöntgen-film
mennyiséget
külföldről beszerezzük. A váci Forte-üzemben hónapokkal
ezelőtt kísérleteket indítottak
msgyar Röntgen-film előállí1 'tóra. A kísérletek sikerrel

Az elmúlt hálomban Hitler
tankjai és páncélkocsijai közvetlen nyomában haladtak
a
1 vér Göring jólőrzött kamionjhi és mialatt az egyszerű Frii k a lakosságtól ruhát, ékf
-'i-t, malacot és tyúkot loptak,
fi alatt Göringnek ezek a különítményei a muzeumok mükin< it ürítették ki. A Broughe1
Ruhensek, Rembrandok éá
«i többiek elhagyták a megszállt
i :leteket s egymás után köii 'lek át a náci vezetők székhelyeire. Kapott' belőlük Hitler,
1 ott belőlük Gőring s itt-ott
t : -egy ajándékkal elszéditet|f : a harmadik Birodalom egyik
vagy másik vezetőjét is. Amit
xi Q tudtak elrabolni, azt tüzt i vassal
elpusztították. Jo-y
lett hamuvá Varsó és Monté
Casino.
Leningrád
hiábavaló
o- (románál Gőringet az boszczar.lotta a legjobf>an — mint
Rhogvan ezt később bevallotta
—, hogy nem juthatott az Ermóago műkincseihez. Midőn a
Burnbergi per folyamán ez a
kérdés is teritékre került és
»hosszú njjainak« okát firtatták,
kijelentette, hogv ő bizánci típus.

Röntgenfilm

j á r t a k , a gyártás azonban a
szabotáló
igazgatók
miatt
csak
most indulhatott meg,
az Országos Tervhivatal támogatásával. A m a g y a r kut a t ó m u n k a ez az ú j a b b nagyszerű
eredménye, a m a g y a r
Röntgen-film
j o b b a svájci
gyártmányoknál.

Amikor pénteken hajnalban a
Ieugyelkápolnai Vörös
Elekek
és az apátfalvi Kardos Sándorok kimentek dolgozni, szántani,
vetni az esőáztatta
földekre,
képzeletükén már ott látták
az idei Jó termést. Látták a
kormány támogatásának és jó
munkájuknak, a termelési versenynek eredményét, a nagyobb
termést, a nagyobb kenyeret,
ami egy lépéssel közelebb visz
a boldogabb jövőhöz.

TOLVAJOK:

ket meg akart szerezni. Lopásra
felszólító parancsait
kezének
egyetlen mozdulatára pontosan
és alaposan teljesítették. Ez jellemezte übermensch nagyságát,
amelyik nern állott meg sem
az erőszaknál, sem a gyilkosságnál.
Még a háború befejezése előtt
élte át az amerika hadsereg által megszállt Itália mindazt,
ami a német megszállók alatt
álló területek sorsa volt. A különbség legfeljebb az volt, hogy
az egyszerű amerikai katonák is
részesítették előnyben a malacokkal, tyúkokkal szemben a
szentek középkon képeit és a
csiszolt vejencei tükröket. Közismert annak az amerikai gyalogosnak az esete, aki az egész
szicíliai hadjáraton
keresztül
egész a Pó-sikságig cipelt egy
tükörrégiséget, végigszenvedve
vele a gyalogmenetek minden
kinját, sárién és porban még
a végén majdnem eszét vesztette, amikor csaknem félórával
a fegyverszünet kihirdetése előtt
barátjai közül az egyik a tükA „műgyűjtő" Gőring röt véletlenül összetörte. Ilyen
körülmények között Axel Mun'the
otódaí
közismert és emiékekkel zsúfolt
Göringnek nem volt szüksége villájából is csak egy üres épüorra, hogy álruháim öltözve raf- let maradt puszta falakkal.
fmáit módon lopja ki a Louvrsból a Mona Lisat, mint aho- „Raktároznak" a derék
gyan azt valamikor a művészeamerikaiak
tek egy szegény csodálója tette.
<> hatalmas vezér volt, aki réHasonló módon történt, hogy
szére előre elkészítették a mű- ma Olaszországban nem találterepontos listáját, amelye- ható Sar.dm Böttieellínekegvet-

len festménye sem, de mind
megtalálható Newvorkban és az
USA többi városaiban.
Gyakori eset volt, hogy X I I .
századbeli kápolnákat, amelyek
a francia vidéket
diszitcllék,
utolsó kőig, vagy tégláig széjjclszedlék és az USA-ba szállították.
Most azt közlik, hogy 600 kínai műremeket szállítottak el az
amerikai hivatalok a pejpingi
múzeumból az Egyesült Államokba. A washingtoni
kon.
gress7us könyvtárába helyezték
el őkel. Az amerikaiak ezt a kalóztetlüket, aniely minden .kétséget kizáróan
Csang-Kai-Sek
hozzájáruló ával történt, s mely
ellen a kinai művészek szervezetei tillakozlak, .ideiglenes elraktározásnak* minősitik. Azon.
ban, ha felmérjük, hogy a »rak.
tár. értéke körülbelül másfél,
milliárd forint, ez sok mindent
megmagyaráz.

Az összelopkodott „telki
vagyon" és „koítargazdaság"
A művészetek takarója alatt
ós a művészetek védelmének jegyében egyszerű lopás rejtőzik.
A tőkések ugyanis csakis azzal
a mértékkel mérnek fel
egy
mflériéket: .mennyit lehet ezen

Uj í a g k ö n y v e i

k a p t a k

A SZEGEDI KENDERFONOBAN

A szegedi kender fonógyárban
az it jlIDP tagkönyvek kiosztása elült a gijár dolgozói a kártoló osztály zászlóját bontották
ki, amely már harmadik
az
üzemben
és Bordács Eszter
elvtárs, élmunkásnő szavai szerint — a békét Í3 szeretetet hir.
deli mafd a gyár
dolgozóinak
május 1-z felvonulásán.
Erdős János elvtárs a' Nagyszegedi pártbizottság
nevében
először Nagygyörgy Mária elvtársnő vállalaire-etönck és Krizsán Ferenc elvtárs, párltitkárnak adta át az uj taykönyvef,

majd rövid beszédben mulatott
rá, hogy mit jelent tagja lenni a
munkásosztály pá íjának.
Fokozott erővel kell dolgoznunk,
hogy megeiősi'sük népi demokráciánkat, és felvonulva a hatalmas Szovjetunió köré tömörült béketáborhoz, végső csapást mérjünk az
Imperialisták
utolsó kísérletére.
Ai lnlernadonálé
eléneklése
után büszkeséggel ragyogó arccal indultak az elvtársak hazafelé, hogy ujult erővel folytassák a munkát, a harcot a izocializmus megvalós'dásáéri.

Igy akarta félrevezetni a hatóságokat

a domaszéki kulákasszony

Ujabb kulákravas kockásokról
és szabotázsokról rántotta le a
leplei a lengyelkápolnai
közigazgatási kirendeltség. Megállapi'otlák, hogy a Domnszék 433.
számú Ianyában lakó özv. Szűcs
Sándorné már évek óta súlyosan félrevezeti a
hatóságokat.
Harminc ka'asztiális hold földjéből csak 10 és fél holdat vallott be és csak ennyi után fizetett adót. A beszolgáltatást
is
csak 10 hold uíán teljesitetle.

kulákasszony 00 fit termelt kl
engedély
nélkül.
Ugyanokk >r
mcgállapilollák, hogv az ősszel
szabotálta a vetcseke'. Homokos
ff 1 Tjébe ugvanis csak egészen
ritkán ve'e'te a szeme* s ennek
kóvetkezt'ben búzáját elöntötte
a homok, ugy hogy azt most
ki kell szán'ani.

A kulákasszonv e'len a rend.
őrség engedélvnélkfli fakivágás,
ha'óság félrevezetése és szaboA nyomozás so""án kiderült az tázs miatt megindítja a legszi|[s, hogy a zsugoriságáról ismert gorúbb eljárást.

IsmsreUen b s ' M e i ksres
a rendőrség
Ismeretlen
férfi hatolt be
Tóth
Ferenc
rendőrőrmester
szegedi lakására és megtámadta
az egyedül tartózkodó Tótknét,
kezét összekötözte, hogy kirabolja a lakást. AZ asszony sikoltozására azonban összegyűlitek a házbeliek.' mire a támadó
elmenekült. A férfi 25—26 éves,
barnahajú és eötét ruhát viselt. A megállapítás szerint vele
volt egy szőke nő, aki levelezőlap nagyságú színes pasztellképeket árult. A nő rozsdavörös
tavaszi kabátot viselt.
A rendőrség felliivja a lakosság figyelmét, hogy ha a
nő árusitás ürügye alatt valahol megjelenik, jelentsék a legközelebbi rendőrőrszobán.

keresni.. Még mindenkinek emlékezetében vannak azok a hatalmas összegek, amelyet
a
Szovjetunió volt kénytelen fiKelni a harmincas években azon
műkincsek kiváltásáért,
amelyeket a polgárháború
Intervenciós hadseregei raboltak el
Oroszországból.
Egyelőre az amerikai tőkések
sok műkinccsel dicsekedhetnek,
amelyet m á r pontosan átszámollak dollárértékre, s amelyet ma Amerika .lelki vagyonának* és .kulturgazdagságának* neveznek. Nagyon tévednek. Ilja Ehrenburg 1948 nyarán a wroclawi értelmiségi értekezleten megmondotta, hogy
egy nemzet kultúrájának nagyságát nem a képtárakban élheiyezett festmények száma, hanem az a kultura határozza
meg, amely a dolgozó tömegekből nőit ki. Az összerabolt műkincsek semmi mást nem jelen,
lenek, mint bekeretezett vászna-,
kat, x-szer-y
négyzetméter
nagyságban, amelyek kiegészítik:
a tőkés lakások kényelmét, rágógumi és kitűnő jégszekrények
társaságában.
.Tulajdon joguklelkiismeret és becsület kérdése.
A művészet és a kultura kér.
dése a tőkések részére teljesen
idegen: ahol nincs igazság, ott
nincs jelen az igazi ember sem.
Ahol nincs igazi ember, ott nem
lehet sem művészet, sem kul(ura.

E-jyávi börtönt kapott

a íotoísv/jió szőregl
kulák

Ujabb
fekete vágó
kulák öt
itélt ei a szegedi törvényszék
uzsoratanácsa.
Ranvó László
szőregi 30 holdas kulák ez év
februárjában három sertéjtojA. .
golt le engedélv nélkül.~Ásze.
gedi törvényszék uzsoratanácsa
egyévi börtönre, háromévi hivat
taii és politikai jogvesztésre,
ezer forint pénzbüntetésre, ez t
forint vagyoni elégtételre
ég
hathónapi kitiltásra itélte a fe.
ketevágó szőregi ku'ákot.
—
HALÁT.OS
GAZOLÁS,
Csütörtökön délután az algyői
vámháznál Palócz Sándor tehergépkocsi jávai elgázolta Molnár Sándor 67 éves szegedi la.
kost. A gépkocsivezető a sérül,
tet azonnal kórházba szállította,
de Molnár Sámlor koponyaalapi
törésben és agyvérzésben rövi.
desen meghalt. Elrendelték a
holttest felboncolását.
UJABB ZÁPORESŐ
Erős, helyenkint viharos nyu«
gáti szél. Változó felhőzet. Több®
felé ujabb záporeső, vagy zá*
porszerü ha a eső. A hőmérsék4
let tová'-b csökken.

" I S M
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Értékesít) Nemzeti Vállalat
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feleíou

Nádor-utca 21.

lit-ii).

ezomme;

S z I T - H I R E K

Nagyszeged valamennyi sporttelepén
edzhetnek az MHK résztvevői
K Munkára Harcra Kész sportmozgalom- hesaenek e májusban kezdődő próbatétera benevezettek hatalmas tömegének min- lek elvégzésére. A sportegyesületek nagy
tea tagja lázas Irgalommal várja azt lelkesedéssel logadták a sportfelügyelőa napot, amikor bekapcsolódhat aportéle- ség felhívását és a nagy tét érdekében
ü n k vérkeringésébe. Erre rövidesen meg
díjtalanul bocsátják rendelkezésre sporta letr a lehetőség, mert hétfőtől a
Sporttelügyelóség rendelkezése értelmében pályájukat, öHőzóiket, fürdólielységüket éa
•lagvszeged területén minden sporttelep a próbákhoz szükséges egyéb felszerelérendelkezésérc áll az MHK mozgalom seket. Ruháról természetesen mindenkirésztvevőinek, hogy ott kellően felkészül- nek magának kelt gondoskodnia.

Függojátszmák lebonyolítása a moszkvai sakkversenyen

74.070/1949. I . sz, — A p á n *
felhívja mind.
Felhívjuk az érdekvédelmi felelósők, titazokat, akiknek tudomásuk van
károk ügyeimét arra, hogy délután 5
az ingatlanvagyona részbeni el.
órakor a Horváth Mihály-utcal székhákobzására itélt ördögh Andrái
zunkban értekezletet tartunk,
(Sándor-utca 22/b. sz.) szegedi
1IFI NAPOK:
után 6 őrskor * szakszervezet SzentháSZOMBAT: Gázgyár délután fél 1 dra: lakos bármely ingatlan vagyoromság-utcai tekepályán tartja ülését.
Molnár János, Mag,inaik, délulán 6 órai náról, továbbá a vagyonelkob.
A Gázgyár 305:3019 arányban izga!Lelpniker Péter, Nyomdász délután fél 4zásra itélt Vajda Géza (Szentmat mérkőzés keretében győzte le az NB
II-ért folyó küzdelmek során az EMSE órat Saruval István, Posta délután í dra: hácomság-utca 3. sz.), Szilágyi
együttesét. A Gázgyár legjobbjai Bubori Szabd János, lljszegedl kender délután Sándor (volt egyetemi raktár,
409, Révész II. 409 éa Csányi 391 fával 2 órai Krajkd Gyula, Felsövároe délután nok) és dr. Widder Sándor sze3 dra: Mályba Mlktds.
voltak.
gedt lakos, végül az engedély,
A Gázgyár soronkövetkezó NB !t. mérÁrverési hirdet inéuv- Szeged nélkül külföldre távozott d r .
kózésétt vasárnap reggel 8 órai kezdettel
játaza le, ellenfele a Makói VSE csapata. belterületén 6226/1/2" helyrajzi Echmann János tanár, volt sze.
sz. Zákány-utea 47. sz. a. 85gedi lakos bármely — akár ingó,
LABDARÚGÁS
-ölön levő bíz és Lehel-utca akár ingatlan — vagyonáról,
A Rendőrség Sportegylet é l t MAV
. sz. a. 128 • - ö l kert, mely követeléséről, vagy tartozásáról,
Távírda intézőség együttese ma délután
Matók örökösök tulajdona, 1949 azt a pénzügyigazgatóságon a
4 órakor a vasutas stadionban barátságos
május 9-én délelőtt 9 órakor t ö r v é n y e s következmények terlabdarugó mérkőzést játszik.
he mellett nyolc napon beiül
A Lokomotív vasárnap Hatvanban ját- Széchenyi-tér 4. sz., fszt. 38.
ajtó kerül 11.320 forintos kiki- jelentsék be- A Szeged területén
szik a Vasutas bajnokságért.
áltási árnál alacsonyabb áron t'ckvő ingatlan vagyont nem kell
SÚLYEMELÉS
' l
el nem adható, a sőegedi já- bejelenteni. Szegedi pénziigyI A szegedi súlyemelők vasárnap Buda- rásbíróság végzésével nyilvános igazgutdság.
pesten versenyeznek a BMTE II. osztályú árverésre. Dr. Kntkfcs "sk., jáországos versenyén.
rásbiró.

A Mo9iva—Budapest sakkverseny kereté- hogy Szmlszlov mélyen átgondolt módrcn csütörtökön a függőben maradt játsz- szeres Játékkal lassankint előrenyomult és
nákat bonyolították 1c.
80 lépésben nyert.
A Flórián-Bronsteln játszma 88 léA magvarok jobban szerepeltek az
pés után újra fébeszakadt.
elözö napi játékuknál,
lereben döntetlenül végzeit Bronstclmicl. Ugyancsak télbeszakadt a Bcnkó-Averbaj
rlpary megnyerle a játszmáját Flohr cl- játszma ls, Benkőre előnyös állásban.
en, miután Flohr feladta a küzdelmet. A Sztmaglrt—Szabó játszmát 55 lépés
V Lilientbal—Benkó játszma
döntetlen után S/lmagin megnyerte.
redrnénvt hozott. A Szabó— Szmlszlov )áPénteken a versenyzők pihenő napot
ékban Szabó végig előnyös helyzetben tartanak és szombaton kerül sor a 13.
olt, de nem játszott elég pontosan, ügy- forduló lebonyolítására.

ttgyigazgatóság
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Húsvéti likőrkészitéshez

A SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG A SZEGEDI

SZAKSZERVEZETEK

LODAIPARI N. V. BEVONASAVAL MŰSOROS

Összeállították a SziT és a Dlákváiogatottat

urarTrpnTnna

KEZELÉSBE VETT HUN'GARIA SZÁLLÓ

zBALAT' RENDEZ

ÖSSZES

SZOMBATON ESTE 8 ÓRAI KEZDETTEL.

ÉS A SZÁL-

TERMEIBEN

A BAL

TISZTA

AZ ÁLLAMI

ÁPRILIS

9-ÉN,

JÖVEDELME A

((DugoAz MHK ünnepi megnyitója közeledtével Sztancsik (Felsöipar), Szolnok
SZABAD NÉP SZÉKHAZANAK FELÉPÍTÉSÉRE LESZ IELAJANLVA.
gymásután bontakoznak kl a különböző nics), Bálint (Baross).
A felnőtt labdarugómérkőzéi résztvevő
portágak eseményei. Az ünnepség keefében ejitsrisra kerülő SzIT—Diákszö. csapataiban némi változás történt, mivel
ctség labdarugó mérkőzésre a két csa- Délközép válogatottja nem tud jönni,
:»l szővetségkapltányii kijelölték együt- lgvi a szegedi NB 11-es válogatott a szegedi NB 111. válogatottal mérkőzik. Ezekeseik összetételét. Ez a következő:
SzIT válogatott: Rácz (FTC SzIT) — nek a csapatoknak végleges összetételét
rombicz (SzAK), Kardos ((SzMTE) — ma határozza meg a szövetségi kapiMOTORK ER EKPAR, DKW 100<4 F O O L A L K O Z A
Barna (SrMTt), Bőcsik ((Móra), V.iradl tány.
as, kitűnő állapotban eladó. —
SzMTE) - üömöri
((SzAK),
Dobi
A többi sportágak résztvevői ls szór- SZEREZZEN örömet magának. Oroszlán-utca C., fáspince.
Móra), Apró I. ((SzMTE), Károlyt (FTC galmasan készülnek, hogy szereplésük al- Csináltasson dauert IhiszlaszeL K B o M Á S B Ó L épületanyag elSzIT), Sáfrány! (Lokomotív).
kalmával tudásuk legjavát adják. A Sza- rinéi. Kelemen-utca 12. Szolid
adó. Dngonics-tér 8., italmérés.
Diákszövetségi váogatott: Baesa (Felső- bad Nép uj székháza javára rendezendő
GYERMEKÉNEK húsvéti ajánipar) — Eberhardt (Vegyiipar), Solymosi ünnepi sportesemények jegyei még ma
harmó- dék! Gurulós, politúros és fesLhigoolcs) — Hangái ((Felsőipar), Hege- kaphatók elővételben a Délmagyarország ZONGORÁT, orgonát,
tüs (Klauzál), Tóth (Klauzál) — Császár kiadóhivatalában, állóhelyre 59 fillérért, niumot tökéletesen iiangol, ja- tett gyermekágynk legjutányo..Kereskedelmi), CsanJi ((Kcrcskedelámi), ülőhelyre 1 forintért.
vít Rakovszky, az Állami Nem- sabban Baukoviiűl, Kálvária-ut-

TISZÁT A S Z E S Z T
HARACSf
szeszkereskedőtől vegyen!
VfiDÍSZ-U. és LECHHER-T R sarok

Apróhirdetések

Az GSH 141.000 forintot fordít az idén
sport-étesitményekre Szegeden
A hároméves terv utolsó évében a vt-pótlására.
50.000 forint befektetés Jet
tovább épllékt sportpályák építésére a VKM kétuithó forintot irányzott eió. Ebből Nagy- tik a Népstadiont (MINSz és Postás
regednek 141.000 forint áll rendelkczé- sporttelep együttesen).
érc, amelyet hat részre osztott (el a 6000 forint megy a falusi beruházásokra.
Ipostfelügvelöség.
Ebiről Városianyán 3000 forint költséggel
2 W 0 forint kö'l égge! hozzák rendbe tóteret kéazitcnck és a labdarugó pálya
hiányosságát pótolják. Az összeg nráslk
óvárost MINSz r.álvát éj lő.eret.
hozzák
'óüáOO főrtotot fordítanak a fclsötisza- feléhói pedig Arpádkőzponton
jarü-n lévő Postás-pálya motoros ea- rendhe a labdarugó pályát és öltözőt.
Ezek a befektetések mind hatalmasabb
akpályájának versenyképes állapotba heyeaéséie, a tiszaparti oldal bekerítésére lépésekkel viszik előbbre népi demokráés s pálya vlzvezelékének rendbehozatalára. ciánk sportéletét, amely nemcsak a város,
19.'Oű forint szerepel a móra várost óe a falu számára is biztosítja a aportosporttelep kerítés és tribün hiányainak lási lehetőséget.

Szombat és vasárnap ifjúsági ökölvívó
bajnokságok Szegedon
Ma délután tél 4 órai kezdettel rendezik meg a Magyar Kender UMTE Délkerület 1949. évi lljusági egyéni ökölvívó bajnok-ágál. A verseny iránt nemcsak Szegeden, de a kerüet miniden visoriban igen nagy az érdeklődés. Lnnck

eredményeként a viadalon legalább ötven
versenyzőre számítanak. Az izgalmasnak
Ígérkező verseny selejtezőit az ipartestület
márványtermében ma délután 4 órakor
kezdik meg. A döntőkre vasárnap délután
3 órakor kerül sor ugyanott.

A Petőfi Ser eg e'sö védője a selejtező során
kieseti a további küzdelemből
Csütörtökön Indultak meg a Petőfi- 1:1, IITVE-FTC SHT 2:1 (1:0), H M T E lerieg ifjúsági labdarugó bajnokság sc- l'oslás 5:1, Móraváros-SzAK 4:2 (1:0)
ejtezö küzdelmei. A rajt érdekessége, Az eredmények alapján
az elődöntőbe
íogy * kupa tavalyi védője a SzAK került még a Lokomotív, mivel döntetlen
-lesett, mivel a Móravárostól vereséget esetéhen a vendég csapat jut tovább,
iienvedett. A forduló keretélven csupán
H Í V E , a HMTE és a Móraváros is.
•égy mérkőzést játszottak le, inert Deszk
Az elődöntő mérkőzéseket egy hét múlva
!» A'győ lemondása folytán a DeszkSzMT L és az Algyó— SzATE találko- játszák le ebben a párosításokban: Loko
vők elmaradtak. Így az SzMTE és amotiv-SzATE, HÍVE—SzMTE, HMTE—
SlATIÍ játék nélkül jutott az elődöntőbe. Mórsvíros. Mivel a pályaválasztók az
V többi mérkőzés a várt eredményt hozta, fiólállők, igy Szegeden egy Vásárhelyen
Ez a következő: O anádpalota - Lokomotiv két mérkőzés lesz április tt-én.

Eiutaztak a magyar labdarugók Prágába
A magyar labdarugó válogatott csapat
ina délelőtt Indult cl a nyugati pályaudvarról Prágába. A csapattal együtt utazott líies igazságügy-miniszter, az MLSz
zlnóke, Marschal! László alelnök, Sebes
Gusztáv szövetségi kapitány, Kosztaudy
András pénztáros és Lyka Antal edző,
Prágába a következő játékosok mentek:
Tural (Vasas) Ruza ((Kispest), Rudas
(Ferencváros), Balogh II. ((Újpest), Siklósi
(Vasas), Ho, ik (Kispest), Börzsei (MTK),
Zaksriás (MATEGSz), Sándor (MTK), Szusza (lljpcsl). Deák (Fercrrcaáios), Puskás
(Ki-pest). Szilágyi 1. (Vasas), Kocis (Fcreucváros). A nagy válogatottal együtt
elutazott az itjuságl válogatott és pestvidék látogatott csapata, amely vasárvap Motayska Ostravában vendégszerepel.

jelentkezzenek ar algyői repülőtéren. Autót
nem .tudunk rendelkezésükre bocsátani.
Reptérparaucsnokság.

USZAS
Vasárnap már azabadtéreii tartanak ed.
zést a Szakszervezet vízilabdázó!, Az első
kétkapus edzésre délelőtt 11 órakor kerül
sor az űjszegedi Torontál-téri ujzodvban.
Megkezdték

úszóink

e'ólcészülctclket

május 1-én tartandó Diákszövetségi uszóbajnokságra, amelynek ke etében s Diákszövetség

MEFESz

szervezet

válogatottjával

válogatottja

a Szak-

játszik

vízilabda

mérkőzést,

R KIT LÉS

TEKE
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M A G V A t* N Ó T A EST!
Luekcl: KESZTHELYI
KÁROLY
Muzsikál: Boldizsár K á l m á n és zenekara.

LAK ÁH
KiT-liárotnszobás összkom Tortos belvárosi lakást kere.se'K
költségtérítéssel, Cim a kiadóban.
2—3 8/oliá* magánházai karcsek bérbe. Kossuth Lajossugárút 3. Bálinth fodrász.
OLCSÖBÉRÜ emeleti lakás bátorral átadó. Kálvária-ut 19.,
t. emelet 2.
BELVÁROSI háromszobás üss*,
komfortos lakás költségim gtéritóssri átadó. Cica a kiadóban.
ELCSERÉLNÉM pesti 2 szoba,
hallos, összkomfortos
lakásomat szegedi központi fekvési
3 szoba összkomforto ért. Bor.
senczei Károly Budapest, Székelv B..ufea"j3.
CSÍNOS bútorozott szol®, (kitlönbejárat)
fürdőszobahasznAlattal magányosuak. Tisza Lajos.körút 37., I I . 10.
KELO.VBEJÁRATÚ kis üres szoba albérletbe azonnal elfoglal,
ható. Jelige: )>Esetleg konyhahasználat".
LÉPCSŐHÁZI egyszerűen buto.
rozott szolra, házaspárnak azon.
ualrft kiadó. Érd. délután Cson.
erráói-sugárút 7/a.
BELVÁROSBAN ezyszoba, für.
dőszolós lakás költségtérítéssel
átadó. Jelige: rOlcsóbérii 30*.

zeti Színház és a Zenekonzer- ca 11. szám.
vatórinm hangolója. Br.
JóHASZNÁLT lanoskocsi, egvlosika-utca 31. Telefon: 40-06.
vns, olcsón eladó. Ribizsár; Szt.
Ö C S K A kalapját na dobja el, György-utoa 13.
Mencz kalapos húsvétra nj- KISEBB családi házat keresek
jáfestl és formázza. Dugonics- megvételre készpénzért. Jelige:
?Koraion belül;.
tér 2.
ZONGORA: kereszthuros, cselló,
D É L E L Ő T T R E bejárónőt felreteniszütő, box labda eladók. Apszek. Kigvő-utca 4.
ponyi utca 25., I . em. 3.
4
A P A S - V f c ' l K I ,
>
TAVASZI kosztüm eladó. Bocskay-ul.ca 8., I . 6.
KELEMENNEL
OKII
utal- EGY használt gyermeksportkoványra rádiók 13 hnv! rész- esi eladó. Maros-utca 22. Megleli e, kerékpárok kédvező rész- tekinthető bármely időben.
letre kapltatók. Kclemcn-utca EGY ragián férfikabát, három,
ajtós tükrös szekrény, tűzhely
11. szám.
REG1D1YATU, jó erós ebédlő- eladó. Szilléni-sugárut 14.
lőbutor, ; »ektények, 2x3-as sző. 200-as kardános BMW motornyeg é» egyéb bútordarabok el- kerékpár, mint az u j , eladó.
adók. Juhár» Gyula-utoa 33., Cim a kiadóban.
KÁLLíY-FÉLE fehér sportkoI. emelet 4.
csi kifogástalan állapotban és
VRTŐBURGONYA, étkezési bur- járóka eladó. Zárda-utca 8.
gonya, takarmány-burgonya nngy BELVÁROSI kocsma más válválasztékban legolcsóbban Mnl- lalkozás miatt sürgősen eladó.
ler ctiótöröde, Bocskay-utea 8. C'imi a kiadóban.
KIFOGÁSTALAN
Remington J ó állapotban levő'Pfaffe gyártirodai irócép eladó. Juhás* Gyu- mányú női varrógép eladó. "líétvezér-utca 58.
la-ntca 33., 1. 4.
^ Z Z I H E H H H Z ^
K O M B I N Á L T szoba,
villanygramofon, 4 ajtós szekrény, N É G Y sertésnek való szétszed- f.LETIIO mitfogak, foglömfahető 6t akollal együtt eladó.
foshuzás felelősséggel, olcsó
rekamiék és egyéb háztartási Pozsonyi Ignác-utoa 10.
dolgok eladók. Érdeklődni: Ti- V I L L Á M O S M K O A L L Ó N Á L o'osó árban Rácz Géza jogász, Miksza Lajos-körut 21., liázmes. házhelyek eladók. í!rd. Mérey- száth Kálmán-utca 12.
FARAGÓ-UTCA 13. sz. gazdatérnél,
'
utca 6/b., zöld kapu.
sági jellegit ház nagy konylia.
NAGY modern Íróasztal, álló- HÚSVÉTI locsolók, vizek, kői- kerttel. Érdeklődni Szécsy Rulámpa, szekreter eladó. Cim a nivizek kimérve is. Bényí illat- haáxnháa.
szertár, a városi adóhivatallal
kiadólian.
KÁRAS/-UTCA: Kttrucz c.-ema*
MAGAS alakra drapp tavaszi szemben.
félfiöltöny eladó. Juhász Gyula- EGY u j modern konyhabútor geüzletben egy erszényt talál,
eladó Csomor asztalosnál. Szt. tat. Igazolt tulajdonosa át ve.
utca 33., I. 4.
heti
Délmagyarország kiadóKEKEKPAK! Csepel motorke- István-tér 7.
rékpárok összes
alkatrészei, DRAPP tavaszi kabát és sötét- hivata'álran.
nagy sporthorgászcikk
raktár kék Bocskai.ruha 10—12 éves BELVÁROSI jóforgalmu fűszerüzlet italmé'réssol
Itetegséfl
ifi. Bruckner műszaki vállalat- fiúnak eladó. Szél-utca 8/a.
ELÖHASI kecske két nőstény miatt áfadó. Jelige: »ItaI«.
nál, az Anua-kutnál.
fiival eladó. Szt. Rozália-u. 9. ARANYAT, ezüstjét,
nagyobM
I I A L Ö S Z O B A B U T O R O K , egyes FEHÉR gyermek '-portkocsi elbrilli'.iisát biztos eladásra.'ho*.
bútordarabok még mindig leg- adó. Érdeklődni: Csaba-utca 71.
za el dr. Berényinéhez, Klauzál,
olcsóbban Spitzer asztalosnál, SINGEK varrógép 350-érteladó. tér 9.
Margit-ulen 12.
Irouya, Révai-utca 6/b., I I . KOZEI'KORU
magányos nő*
F I G Y E L E M ! Mosf vegyen gu- emelet 1.
keresek társnak élelmiszorijz.l«(
miszandált Ilódynál mig
a DIÓ- és cseresznyerönk eladó. megnyitásához. Jelige: »2000^
készlet tart. Kelemen-utca 12. Dugonics-tér 8.
DÉLMAGYARORSZÁG
IIALLóSZOBABUTOR,
2 s z o - JÓ állapotban levő kocsmabepolitikai napilap.
ba, elköltözés végett azonnal- rendezés eladó. Megtekinthető
Tábor-utca 7/b., vendéglőben.
Felelős szerkesztő és kiadőt
ra átadó. Tisza Lajos-körut 33 K H ON'O állapotban levő 100-as
ifi. KOMÓCSIN MIHALYi
II. em. 6.
Mátra motorkerékpár sürgősen
Szerkesztő: BÖDAY PAD
eladó. Rákóozi-utca 20.
Í H s i m á r " * f e s t tisztit Üzlet
KÖZÉPTERMETRB tiszta ujvő- Szerkesztőség: Jókai-utca í .
l A 3 y d S » £ Károlyi-utca3. Uzettr legér.vruba eladó. I'olgár-u. 28. Felelős szerkesztői telefon: 35
fájtéi-utca 7.
Leszállító't árak. F.í ADÓ jó állapotban levő 500 Szerkesztőségi telefon: 30-03.
mázsa c-övestengeri befogadá- Nyomdai szerkesztőségi telefonj
VK'i'öBÜKKONY. vetőburgonya sára alkalmas kukoricagóré. —
e3te 8-tól 35-06.
étkezési burgonya, takarmány- Megtekinthető Csongrádi-sugárKiadóhivatal Kárász-utca 8,
burgonya nagy választékban kap- ut végén, Etsedv-tanya.
Telefon: 81-16 és 35-00
ható. Miiller diótöröde, Bocs- U.T festett kombináltszelrrénv,
Az x-szel jelzett köziemén fel
kav-utoa 8.
diófa sz in, modern, rckamóváz.
ÍRÓASZTALOK, mázsák, mér. párnázás nélkül sürgősen eladó. díjazottak.
legele, jógszektény.
gázrezsó, Érdeklődni lehet ázombaton és
A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
többféle ' bútor eladók. Róraai- hétfőn. T.iget-utca 19.
Felelős vezető: Konc* László.
körat 40.

